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   ش(1031هرررر  3414أن تقرررنش ة ررر ا مسرررل صوقرررت  صوالم رررإل  مصررر اإل صااصرررلعصم صوالمرررإل تصوما تمرررلميسررر      
 عيةإلع ى  ستةلنص  إ ،ش(1031  يةلي و ه  هر صومتصفق 3414  بيع صألتل ه   تصوذي تش تةفيذه في (صألتوىصونت ا  

تقرن  (ش1030  ه3413 صوتانصن صوالش و سرالن تصومسرلان من تصقع إطل  تفق أسس ع ميإل صختيل هلمن صألس  تش 
 أس ا متزعإل ع ى جميع صومةلطق صالنص يإل في صومم اإل. تخمسملئإل أوف ثالث تثالثتن م م عيةإل صومسل 

ممرل يسرلعن  ،صوالم إل في صومم ارإل  اتةه يتف  قلعنا بيلةلم  لم إل عن خصلئص صوقت  صومسلتتةبع أهميإل هذص    
بيلةرلم تما تمرلم تمر ر صم  هتترتف  ةتلئجر ،صوبلاثين تمتخذي صوق ص  في  سش صوسيلسرلم صوخلصرإل برلوقت  صوالم رإل

فري بةرلع  فري اتةهرل تسرلهشأهميرإل  مسرلتاتسر  ةترلئه هرذص صوت  .و مسرل فتر ا صاسرةلن صوزمةريإاصلئيإل امل هي فري 
تمتصابإل صوتط الم تصالهتملش صومتزصين بإاصلعصم صوقت   ،قلعنا بيلةلم خلصإل بستق صوامل في صومم اإل ب ال علش

نعش صوتتجهررلم تصوجهررتن صومبذتوررإل مررن الفررإل أجهررزا صونتوررإل ترامررل  .صوالم رإل ع ررى صومسررتت  صوما رري تصاق يمرري تصوررنتوي
ارالل صواملورإل صوسرراتنيإل مارل صواملوررإل صوتصفرنا تسرلهش فرري بةرلع س سرر إل ت  .تصوقطرل  صوخرلص صو صميررإل وترتطين صومهررن تصع

تصالقتصرررلنيإل  مةيررإل وهررذه صوما تمرررلم يماررن صالسررتفلنا مةهرررل فرري صاعرررنصن تصوتخطرريط و برر صمه صوتةمتيرررإل صالجتملعيررإلز 
مصررر اإل صااصرررلعصم صوالمرررإل تصوما تمرررلم أن تلرررع برررين يرررني صومسرررتفينين  ، امرررل يسررر صومسرررتقب يإل فررري صومم ارررإل

صوف صإل وتتجيه صو ا  أل بل  صألس  مال صون صسإل صوذي  هذه تةتهزت تمستخنمي صوبيلةلم صااصلئيإل هذه صوة  ا، 
فرري ةفررس صوتقررم ت مررل فرري تاررلتن صوجميررع مررن ت ، مسررلصألثرر  باررن تتفيررق صن فرري إةجررل  هررذص صو اررلن وتاررلتةهش أابرر 

لرفلع صومزيرن مرن عم يرلم تاسرين ماترت  صوة ر ا ت مرن  ر ةهل بلومقت ارلم صوتري  تزتينهلخالل    بيلةرلمو صوتطرتي صع
 . ةفال  تفلئنا اث أ وتصبل
 تصن توي صوتتفيق ،،،،         

 
 مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات
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 سحوصف امل
 

صومينصةيإل صوايةيإل صألس يإل صوتي تج   في مجلل صااصلعصم  مست صوقت  صوالم إل هت أان صو مسل   
 مسلتصوتةفيذ وهذص صويش تصوتجهيز تقن ج   صوتصم .صومص اإل مست صالجتملعيإل صومةن ج لمن خطإل 

في  ( سةإل ف اث 31  ين يب غتن من صوام ذصوصومستق ين  تتفي  بيلةلم عن الوإل قتا صوامل و سالنو
صوسالن عن اجش أهميإل من ايث إعطلئهل صت ا  تتاتس  هذه صوبيلةلم .صومم اإل صوا بيإل صوساتنيإل

طين يمن صوذات  تصاةلث صوة نصخل قتا صوامل تخل جهل خلصإل ت ك صوفئإل من صوسالن في سن صوامل 
 . طين صقتصلنيل  يتغي  صوة 

 إوى عنن من صألهنصف من أهمهل:صوقت  صوالم إل  مسلهنف يت    

تتفي  بيلةلم تفصي يإل عن قتا صوامل صوتطةيإل تصوتصفنا مصةفين اس  خصلئصهش صوسالةيإل  .3
 تصالجتملعيإل تصالقتصلنيإل.

قتصلنيإل تصوت غيل تصوبطلوإل اس  متغي صم قيلس مانالم صوم ل اإل صالقتصلنيإل تصاعلوإل صال .1
 عنينا.

 تتفي  بيلةلم عن صوب صمه صوتن يبيإل و بلاثين عن عمل. .1

 صوتا ف ع ى صوخب ا صوسلبقإل و بلاثين عن عمل ممن سبق وهش صوامل. .4

 اس  تخصصلتهش تمرهالتهش صوا ميإل. نتتفي  بيلةلم عن صومتاط ين تصوم تغ ي .1
 ة لط صالقتصلني و م تغ ين اس  عنن من صومتغي صم.صوتا ف ع ى صوت اي  صومهةي تصو .6
 صوتا ف ع ى متتسط صألج  صو ه ي و م تغ ين. .7
تتفي  بيلةلم عن متتسط سلعلم صوامل صوفا يإل صألسبتعيإل اس  صومهةإل تصوة لط صالقتصلني  .8

 و م تغ ين.

 تتفي  بيلةلم تفصي يإل عن صوبلاثين عن عمل. .9
  

هر صومتصفق و ه  يةلي  3414 بيع صألتل  في  ه  صوة  ا ها لهل هذتصوتي صوبيلةلم تقن تش جمع    
 .في الفإل صومةلطق صانص يإل صألس  صوساتنيإل تغي  صوساتنيإل مسلصو عيةإل  م مت  ، ش(1031 
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 املسحالتعاريف واملصطلحات املستخادمة يف 
 

 املنطقة اإلدارية:
جهلز اارتمي  مةهل الي  ف ع ى ت  ثالثإل ع   مةطقإل إنص يإل، صومم اإل صوا بيإل صوساتنيإل يتجن في   
 .مق ص  وهل ان، تيتجن في ال مةطقإل إنص يإل منيةإل تتزص ا صونصخ يإلو تلبع

 

 إطار العينة الرئيسة:
 ش(1030  هرررر3413 جمرررلن  صألتلفررري  ررره   صومةفرررذصوتارررنصن صوارررلش و سرررالن تصومسرررلان  ةترررلئه مثرررلت   

صورررنت ا  –ش( 1031  هرررر3414صوقرررت  صوالم رررإل  ُأسررر ( مسرررلصاطرررل  صومسرررتخنش الختيرررل  مفررر نصم عيةرررإل  
 .صألتوى

 

 وحادة املعاينة األولية )منطقة العاد(:
تب غ تصألس   هي تقسيش إاصلئي يتاتن من مسلاإل جغ صفيإل تاتتي ع ى عنن من صومبلةي تصومسلان   

 ( أس ا.310في صومتتسط  
 :ةاملعيشي األسرة

 نهي فر ن أت مجمتعرإل أفر صن تر بطهش أت ال تر بطهش صر إل ق صبرإل تي رت اتن فري صومسران تصوم ارل. تيار   
 لمن أف صن صألس ا إذص الةتص ياي تن في ةفس صوتانا صوساةيإل.تصوسلئقين تمن في اامهش صوخنش 

 

 رئيس األسرة:
 تخرلذصصألس ا  ئيسل وهل من أف صن صألس ا، تعلنا مل ياتن هت صومسررتل عرن  تتخذههت صو خص صوذي    

ذص الةرررم صألسررر ا ماتةرررإل مرررن أطفرررلل 31صوقررر ص صم فررري صو ررررتن صألسررر يإل تال يقرررل عمررر ه عرررن   ( سرررةإل، تصع
 تاتن صألش في هذه صوالوإل هي  ئيسإل صألس ا.تتصونتهش 

 اإلسناد الزمني:
من ايث عنن أف صن  توىصألر في نت ته ش(1031  هر3414صوقت  صوالم إل  تش إسةلن بيلةلم مسل   

 صألس ا تخصلئصهش صوسالةيإل تصالجتملعيإل تصالقتصلنيإل إوى مل ي ي:
 تش إسةلن بيلةلم عنن أف صن صألس ا تخصلئصهش صوسالةيإل إوى تل يخ زيل ا صألس ا تماليةتهل.  .3
بق وزيل ا صألس ا تماليةتهل، تيقصن بر  صألسبت  إوى صألسررربت  صوسلصوم تغ ين  يلةلمتش إسةلن ب .1

 صوسلبق( آخ  صسبت  المل  من صوسبم صوى صوجماإل( يسبق تل يخ صوزيل ا.
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إوى صأل باإل أسلبيع صوسلبقإل وزيل ا صألس ا تماليةتهل، تيقصن صوبلاثين عن عمل  بيلةلم تش إسةلن .1
يتش صوسبم في صالسبت  صألتل صوى بر  صأل باإل أسلبيع صوسلبقإل( آخ  أ باإل أسلبيع الم إل  من 

 يتش صوجماإل في صألسبت  صألخي ( تسبق تل يخ صوزيل ا.
 

 السكان:
 من صوساتنيين تغي  صوساتنيين. صومسلجميع صألف صن صومقيمين في صومم اإل تقم إج صع هش    

 

 :سحسكان امل
، بمررن فرريهش صواملوررإل صومةزويررإل تمررن فرري اامهررش صومختررل ا فرري صوايةررإل صوماي رريإل صألسرر  أفرر صنمجمررت   هررش   

 .تصان مسان تن في صوذين ياي
 

 السكان يف سن العمل:
غيرر   ألفرر صنسررةإل فرر اث ( تي ررمل صألفرر صن صوةل ررطين صقتصررلنيل   قررتا صوامررل( تص 31هررش جميررع صألفرر صن     

 صوةل طين صقتصلنيل   خل ج قتا صوامل(.
 
 

 (:قوة العمل  ن اقتصاديا  وطاشالسكان الن
و مسرلهمإل فري إةترلج صوسر ع  صالستانصنت  صوقن ان أت صوذين ونيهش ت صومسلهم( سةإل ف اث  31  هش صألف صن   

  .، تي مل صوم تغ ين ت صومتاط ين مسلتصوخنملم خالل فت ا صاسةلن صوزمةي و 
 :وناملشتغل
 :(صوسلبق وزيل ا صألس اسةإل ف اث ( صوذين هش خالل فت ا صالسةلن صوزمةي  صألسبت   31صألف صن     

  َعِمَ رررتص ومررررنا سررررلعإل تصاررررنا ع ررررى صألقررررل مرقلبررررل  صترررررر  أت  برررررل  ةقررررني أت عيةرررري( امررررت فين
 .أت صصال  عمل أت يام تن واسلبهش مةت مين أت مرقتين

  أت قلمتص بمسلعنا صوغي  ومنا سلعإل ع ى صألقل بنتن مقلبل في أي ةت  من صألعملل صوتجل يإل
 ب ان أف صن صألس ا.أت في مز عإل خلصإل 

 برررنتن أجررر  أت  بررررل  ةقرررني أت عيةررري( سرررلعإل تصارررنا ع رررى صألقرررل ورررن  صوغيررر  َعِمَ رررتص ومرررنا  أت
 امتطتعين.

  أت تغيبتص مرقتل  عن عم هش طي إل صالسبت   بسب  إجلزا أت مر   أت ألي سرب  آخر  تسرتف
 ياتنتن إويه مجننص .
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ت برلم صوبيرتم صورخ..، صورذين عم رتص خرالل  تي مل صوتا يف صوطال  تصوبلاثين عرن عمرل تصومتقلعرنين
، مررع مالا ررإل أن ذوررك ال ي ررمل صألعمررلل صومةزويررإل ع ررى صألقررلومررنا سررلعإل تصاررنا  صالسرربت  صوسررلبق و زيررل ا

مثل أعملل صوطربخ تصوغسريل صورذي تقرتش بره  برإل صومةرزل أت أعمرلل صوصريلةإل صومةزويرإل صوالنيرإل صوتري يقرتش بهرل 
 .أان أف صن صألس ا

 :وناملتعطل
تاررلةتص بررنتن عمررل،   خررالل صألسررررربت  صوسررلبق وزيررل ا صألسرر اسررةإل فرر اث ( صوررذين اررلةتص  31هررش صألفرر صن  

خرالل صألسرلبيع صأل بارإل صوسرلبقإل وزيرل ا  تارلةتص ،ن والوتالق بره فري ارلل ترتف هيتمستان قلن ين ع ى صوامل
 .بجنيإل أت التوتص ت سيس عمل خلص بهش عمل عن ناثت يب صألس ا

 

 :(خارج قوة العمل) اقتصاديا  نيالنشطغري السكان 
سررةإل فرر اث ( غيرر  صومصررةفين لررمن صوقررت  صوالم ررإل  غيرر  م ررتغ ين أت متاط ررين(،  31هررش صألفرر صن  

مسرتانين والوتارلق  قلن ين ع ى صوامرل أت غير  ال يباثتن عن عمل أت غي  تأتذوك واتةهش ال يام تن 
برره خررالل فترر ا صالسررةلن صوزمةرري و مسررل، مثررل: صوطررال ، ت بررلم صوبيررتم، تصومتقلعررنين صوررذين ال يام ررتن، 
تصألفرر صن غيرر  صوقررلن ين ع ررى صوامررل، تصألفرر صن صورررذين ال ي غبررتن فرري صوامررل تال يباثررتن عةرره ألي أسررربل  

 أخ  .
  

 احلالة الزواجية:
 .مسل  من صوةلايإل صوزتصجيإل خالل فت ا صاسةلن صوزمةي و سةإل ف اث (31هي الوإل صوف ن     

 احلالة التعليمية:
مررن ةلايررإل صوتاصرريل صوا مرري تمررن  إوملمرره بررلوق صعا تصواتلبررإل أت   ( سررةإل فرر اث31هرري الوررإل صوفرر ن     

 اصتوه ع ى مرهالم ن صسيإل مات ف بهل.
 

 املهنة:
بصر ف صوة ر  عرن ةرت  صوة رلط صورذي تقرتش   ( سرةإل فر اث31  صوامل صو ئيس صوذي يقتش به صوف ن هي   

 به صوجهإل صوتي يامل بهل.
 

 النشاط االقتصادي: 
بغرر    ( سررةإل فرر اث31  هررت صوامررل صورر ئيس صوررذي تمل سرره صومة رر ا أت صوجهررإل صوترري يامررل بهررل صوفرر ن   

 صوة   عن صومهةإل صوتي يزصتوهل صوف ن في هذه صومة  ا أت صوجهإل.
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 األسبوعية: متوسط ساعات العمل
صوتررري صالررلفيإل  إن تجرررنم( ارررذوك ت   صوفا يررإل أت صالعتيلنيرررإل( عررنن صوسرررلعلم صألسلسررريإلمجمرررت  هررت    

صألفرر صن خررالل أسرربت  صاسررةلن مقسررتمإل ع ررى عررنن  فرري أعمررلوهش صو ئيسررإل  ( سررةإل فرر اث31  يرنيهررل صألفرر صن
  .صوم تغ ين

خرالل صألسرررربت  صوسرلبق صوفا يرإل و م رتغ ين صورذين عم رتص  صسرتيفلع سرلعلم صوامرل مع صاالطإل ب ةه ترش   
الاجرلزا ألي سرب   خرالل صألسرررربت  صوسرلبق وزيرل ا صألسر اصورذين ورش يام رتص  وم رتغ ينصصمرل ، وزيل ا صألس ا
 صألسبتعيإل. صالعتيلنيإل عم هشصستيفلع سلعلم  فقن تش أت صوم  
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 سحاستمارة امل
 تعرري عةررن تصررميش صسررتمل ا صومسررل صوتتصرريلم تصوماررليي  تصوتاررل يف صونتويررإل صوترري تصررن هل مة مررإل    

صوامررل صونتويررإل فرري مجررلل مسررت  صوقررت  صوالم ررإل، تتررش ع لررهل ع ررى خبرر صع مة مررإل صوامررل صونتويررإل خررالل 
ل ا زيررل تهش و مصرر اإل، تصوجهررلم ذصم صواالقررإل صوترري تمررم مخررلطبتهش تتزتيررنهش بةسررخإل أتويررإل مررن صالسررتم

 ألخذ م ئيلتهش تمالا لتهش ع يهل.
أقسررررلش اسرررر  صومتلررررت  وزيررررلنا افررررلعا صالسررررتمل ا فرررري تاقيررررق  ثملةيررررإلصالسررررتمل ا إوررررى قسررررمم تقررررن    

صومتصصرررفلم صوفةيرررإل وم ا رررإل صوامرررل صوميرررنصةي، تترررش إعرررلنا صررريلغإل صألسرررئ إل بايرررث تتجررره ب رررال مبل ررر  
 ثين ممل يرني إوى صتسلق صاجلبلم.و مستجت  من أجل تتاين صيغإل تتجيه صوسرصل من قبل صوبلا

 تصالجتملعيررإلمجمتعررإل مررن صألسررئ إل صومتا قررإل بلوخصررلئص صونيمتج صفيررإل  مسررلصو صسررتمل اايررث تلررمةم 
 وألف صن من أهمهل: تصالقتصلنيإل
، صوامرررر ، صوالوررررإل صوزتصجيررررإل، صوالوررررإل صوتا يميررررإل صوجةسرررريإل، وجررررةس، صواالقررررإل برررر ئيس صألسرررر ا،صصسررررش صوفرررر ن، 

أسر ت  صوبارث  صوبرلاثتن عرن عمرل،  ،صوالم تن صوثلةتيإل فمل فتق،  صو هلنا ع ىصوتخصص و الص ين 
أسرربل   مررنا صوباررث عررن عمررل، ف صررإل صالوتاررلق بلوامررل،  ،أسرربل  عررنش صوباررث عررن عمررل عررن عمررل،

ةرت  صوترن ي  تمنتره تصوجهرإل صوممتورإل  ،أسبل  عنش صاتلاإل و امل، صاتلاإل و امل، عنش صالوتالق بلوامل
تةررت   صوجهررإل صوترري يامررل بهررل صوفرر نصسررش  صومهةررإل، مررل صوسررلبق، أسرربل  ترر ك صوامررل صوسررلبق،ورره، خبرر ا صوا

، صوة رلش صوتقلعرني صألج  صو ره ي و فر ن صوم رتغل ،صوالوإل صوام يإل و م تغل، ، صوة لط صالقتصلنيصوقطل 
خر  آ لإذص ارلن و فر ن عمر في صوامرل صور ئيس تصوامرل ص خر  صوامل سلعلمعنن  ،و ساتنيين صوم تغ ين 

 .عقن صوامل، إللفإل إوى عم ه صو ئيس خالل أسبت  صاسةلن
 

 :أدلة التصنيف
 

 دليل املهن:
تفقل و تصةيف صومهةي صوساتني صوصرلن  عرن مج رس  صومسلصةفم مهن صألف صن صوم تغ ين في هذص    

هررر صومبةرري ع ررى صوتصررةيف صوررنتوي صومايررل ي و مهررن صوصررلن  عررن ماترر   3438صوقررت  صوالم ررإل فرري عررلش 
 ش.3988صوامل صونتوي في علش 

 

 دليل النشاط االقتصادي:
وصرررةلعي صرررةف صوة رررلط صالقتصرررلني صوررر ئيس وجهرررإل عمرررل صألفررر صن صوم رررتغ ين بلسرررتخنصش صوتصرررةيف ص   

 (.ISIC Rev.4  صوتةقيل صو صبعصونتوي صومتان وجميع صألة طإل صالقتصلنيإل 
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 دليل اجلنسيات:
 أعن نويل خلص وت ميز صوجةسيلم اس  صونتوإل صوتي يةتمي إويهل صوف ن.   

 

 دليل املستويات و التخصصات التعليمية:
 .((ISCEDصةفم صومستتيلم تصوتخصصلم صوتا يميإل تفقل وة لش صوتصةيف صونتوي صومقةن و تا يش    
 

 :تصميم العينة
 

صوايةيرررإل صألسررر يإل صورررذي تقرررتش مصررر اإل صااصرررلعصم صوالمرررإل   ت مسرررصوقرررت  صوالم رررإل مرررن صو مسرررلارررن يُ    
و اصتل ع ى تقني صم ذصم افلعا ت ، تصوما تملم بتةفيذه بلستخنصش إطل  صوتانصن صوالش و سالن تصومسلان

إوى أجزصع غي  متنصخ إل تتصف بلوتجلةس صوةسبي في تانصتهل،  مسلتفلع يإل علويإل، تش تقسيش مجتمع صو
بايرث تسرا  عيةرإل ع رتصئيإل  .بذصتره سرتقلطبقرإل، تارل طبقرإل ُتالمرل ع رى أةهرل مجتمرع م ُيانتال جزع 

صوماليةررإل صومسرراتبإل ماررل  وت ررال صوايةررإل  ل، تفرري صوةهليررإل تررنمه جميررع تاررنصمسررتقمررن اررل طبقررإل ب ررال م
عررنن مررن صوطبقررلم يترر صت  بررين  اررل مةطقررإل إنص يررإل إوررىتررش تقسرريش تألغرر ص  تجهيررز هررذص صاطررل   .صوا يررإل

طبقررإل ع ررى  تخمسررين  باررل  أصومجمررت  أصرربل  بايررث ،تررش تانيررنهل تفقررل  واجررش صوسررالن، ( طبقررلم30ررر1 
امرررل ترررش تانيررن صواجرررش صألمثرررل و ايةرررإل صو ئيسرررإل صوررذي يفررري بررر غ ص  صوبارررتث صألسررر يإل  .مسررتت  صومم ارررإل

تررش سررا  تاررنصم  باررن ذوررك .صومخت فررإل صوترري تج يهررل صومصرر اإل ع ررى مسررتت  صومم اررإل تصومةررلطق صانص يررإل
مةطقررإل عررن متزعررإل ع ررى جميرررع  (3140 تصومتمث ررإل بمةررلطق صواررن ايررث ب ررغ عررننهل  ،صوماليةررإل صألتويررإل

 .نص يإلصومةلطق صا
 

 :املسحخطوات تصميم واختيار عينة 
 

، صومسرلصومةلسر  ترش مةلق رإل تن صسرإل أهرنصف  صألسر ت تصختيرل   صومسلقبل صو  ت  في تصميش عيةإل    
وربا  تمالمرل صالخرتالف  امل تش تا يل قيش صالةا صف صومايل ي .صوسلبقإل صومست  تصالطال  ع ى ةتلئه
تع رى لرتع  .تعرنن صوم رتغ ين ع رى مسرتت  صومةرلطق صانص يرإل، مثرل مارنل صوبطلورإل ،صومتغي صم صو ئيسإل

عبررل ا عررن عيةررإل ع ررتصئيإل تهرري صومختررل ا تانيررن صوايةررإل  شتترر، صوجنيررن صومسررلذوررك تررش تقررني  اجررش عيةررإل 
 طبقيإل عةقتنيإل تش صختيل هل ع ى م ا تين تفقل  ومل ي ي:

 املرحلة األوىل:
واررل مةطقررإل إنص يررإل، بررنأم عم يررإل سررا  تاررنصم  لصومسرروايةررإل مررن صألسرر  باررن تانيررن صواجررش صألمثررل    

مةطقرإل عرن مرن  (3140 ايرث ترش سرا   .عم يرإل صوم صقر مةلطق صوان من إطل   صوماليةإل صألتويإل تهي
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متزعإل ع ى جميع صوطبقرلم فري جميرع صومةرلطق صانص يرإل  صوتانصنمةطقإل عن في إطل   (16398 أصل 
 بلستخنصش صألس ت  صومتةلس  مع صواجش بت جيل عنن صألس  صوساتنيإل فيهل متزعإل ع ى صوةات صوتلوي:

 

 املنطقة إلادارية
عدد وحدات 

 املعاينة
 املنطقة إلادارية

عدد وحدات 

 املعاينة
 املنطقة إلادارية

عدد وحدات 

 املعاينة

 71 رانــنج 91 يرــعس 221 الريـاض

 71 احةــالب 71 وكــتب 241 ة املكرمةـمك

 71 الجــوف 71 لــحائ 91 املدينة املنورة

 71 الحدود الشمالية 71 يمــالقص
 1341 وعــاملجم

 71 ازانـج 141 رقيةــالشاملنطقة 
 

 املرحلة الثانية:
ع رررتصئيل  مرررن مةرررلطق صوارررن صوتررري ترررش صختيل هرررل فررري  ترررش سرررا  تارررنصم صوماليةرررإل صوثلةتيرررإل تهررري صألسررر    

، أي ( أس ا من ال مةطقإل عرن11صختي م  صوم ا إل صألتوى بلستخنصش صوايةإل صوا تصئيإل صومةت مإل، ايث 
 ( أس ا ع ى مستت  صومم اإل.11100  مل مجمتعه

 

 :مجع البيانات أسلوب
 

تصسررتم م عم يررإل جمررع ، ش(1031 هررر صومتصفررق و رره  يةررلي  3414 رره   بيررع صألتل فرري  مسررلةفررذ صو   
تألن  .ش(1/1/1031 -31/3/1031هر( صومتصفق  14/1/3414 – 3 خالل صوفت ا من  مسلبيلةلم صو

 ا فري عم يرإل صسرتيفلع صسرتمل ا صألس ا هي مات  صوباث فقن تش صستخنصش أس ت  صالتصرلل صومبل ر  بلألسر
صسررتيفلع ت  مسررلصألسرر  صوتصقاررإل لررمن عيةررإل صو ا ايررث قررلش صوبررلاثتن صوما فررتن بهررذه صوام يررإل بزيررل .مسررلصو

( 14صوتي صستغ قم مرنا   مسلصوبيلةلم مبل  ا  بلستخنصش صالستمل ا صومصممإل وهذص صوغ   خالل فت ا صو
 يتمل .
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 للقوى العاملةاملالمح الرئيسة 
 

  قوة العمل:
أن  ،ش(1031هر صومتصفق و ه  يةلي   3414 بيع صألتل   ه صوالم إل خالل صوقت   مسل أ ه م ةتلئه   

أي مل  ،( ف نص  33،186،744ب غم   (سةإل ف اث  31و فئإل صوام يإل   جم إل قتا صوامل في صومم اإل
 .من صوذات  ( ف نص  9،1904991مةهش  ( سةإل ف اث ، 31من إجملوي عنن صوسالن   (%1444ةسبته  

 ،قتا صوامل إجملوي من (%9441 أي مل ةسبته ، ف نص   (3046144711 صوم تغ ين تب غم جم إل عنن 
ةسبته  يمثل صوذات  مةهش مل ( ف نص ،611،033 تب غ عنن صومتاط ين  ، (%8746 يمثل صوذات  مةهش 

 (.%148 صاجملوي تب غ مانل صوبطلوإل  ، (4146% 
 

 
  سنة فأكثر( حسب الجنس 51داخل قوة العمل ) نوديين وغير السعودييالسع التوزيع النسبي للسكان

Distribution Of Saudis and Non Saudis Population In the Labour Force (15 years and over) By Sex  
 
 

 
 

 

ف نص   (441364680( ف نص ، مةهش  141604363ب غم  امل أ ه م صوةتلئه أن قتا صوامل صوساتنيإل    
 (446134337 تب غ إجملوي عنن صوم تغ ين صوساتنيين  .(%8041  مل ةسبتهت ، يمث تن رمن صوذا

( ف نص  من صوذات  149134111( من قتا صوامل صوساتنيإل، مةهش  %8840ف نص ، يمث تن مل ةسبته  
، يمث تن مل ف نص   (6194044 اتنيين راين ب غ عنن صومتاط ين صوس (، في%8141ةسبته  يمث تن مل 

 من صوذات . ( ف نص  1614411مةهش  ، من قتا صوامل صوساتنيإل (%3140ةسبته  
 
 
 

  

ذكور سعوديين   
Saudi Males 

37.4% 

إناث سعوديات   
Saudi Females 

9.2% 

ذكور غير سعوديين   
Non Saudi Males 

47.6% 

إناث غير سعوديات   
Non Saudi 
Females 

5.8% 

 Chart (1)                                                                                                                                (                   5شكل )
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 سنة فأكثر( حسب الجنس 51) لقوة العمل السعوديةالتوزيع النسبي 
Distribution of Saudi Labour Force (15 years and over) by Sex 

 
 
 

 
 

 

 
 

صألفر صن صورذين أعمرل هش تت ارز برين  قرتا صوامرل صوسراتنيإل ث ثري يقرل  مرل أن  مسرلامل أ ل م ةترلئه صو   
 (%6141 صوامررر   فئرررإلصوةسررربإل ورررةفس  سرررج م و رررذات ت  (،%6148أي مرررل ةسررربته  ، ( سرررةإل19-10  برررين

 (.%8044 توإلةلث 
 
 
 
 

  

 ذكور
Males 

85.3  % 

 إناث
Females 
14.7  % 

 ذكور 
   Males 

42.2% 

 إناث   
 Females 

57.8% 

 Chart (2)                                                                                                             (                                    2شكل )

 Employed                المشتغلون

 Unemployed    المتعطلون         



 

 

17 

 

 سنة فأكثر ( حسب الفئات العمرية 51)  قوة العمل السعودية
Saudi Labour Force ( 15 years and Over ) By Age Groups  

 

 
 
 

 ،(%9846 أن ةسبإل صوتا ش بين صوسالن صوساتنيين نصخل قتا صوامل ب غم  صومسلةتلئه  أتلامت    
  .(%9941 تبين صاةلث  ،(%9844 تسج م ةسبإل صوتا ش بين صوذات  

 

  سنة فأكثر ( حسب الحالة التعليمية 51لقوة العمل السعودية )  التوزيع النسبي
Distribution of Saudi Labour Force (15 years and over) By Education Status 

 

 
 

   

ةسبإل من  أع ىيمث تن  صوثلةتيإل أت مليالنوهلأتلام صوةتلئه أن صألف صن صوالص ين ع ى  هلنا  امل 
سبإل بة صو يسلةسأت  صوبالوت يتسن ع ى  هلنا ت ي يهش صوالص  ،(%1440ب غم   صوساتنيإل إذ قتا صوامل

قتا صوامل ن ع ى صو هلنا صوثلةتيإل أت مل يالنوهل أع ى ةسبإل بين ت صوالص صوذات   تقن مثل ،(1343% 
والصالم ع ى  هلنا ص بيةمل ت ازم هذه صوةسبإل بين صاةلث ،(%1848  ب غمايث  ،صوذات  صوساتنيإل

 (.%6746ب غم   إذصوبالوت يتس أت صو يسلةس 
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 أمي  
Illitrate 
 1.4% 

 يقرأ ويكتب 

 Read & Write 
  2.8% 

 اإلبتدائية  

 Primary 
 7.5% 

المتوسطة   
Intermediate 

 12.1% 

الثانوية أو مايعادلها   

Secondry or 
Equivalent  

34.0% 

دبلوم دون الجامعة    

Diploma 
 9.4% 

بكالوريوس أو ليسانس   
Bachelor Degree 

31.1% 

ماجيستير   / دبوم عالي 

High Diploma / 
Master Dgree  

1.2% 
 دكتوراه 

  Doctorate 
 0.5% 

 Chart (3)                                                                                              (                                                      3شكل )

 Chart (4)                                                                                               (                                                 4شكل )
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من إجمرلوي عرنن صوسرالن  (%7841  ةسبإل قتا صوامل ب غمتفيمل يتا ق بلوسالن غي  صوساتنيين فقن    
قرتا صوامرل غير   إجمرلويمرن  (%9946  رال صوم رتغ تن مرل ةسربته ت سةإل ف اث ،  (31غي  صوساتنيين  

تبرررلوة   و تتزيرررع صوةرررتعي و سرررالن غيررر  صوسررراتنيين، ةجرررن أن ةسررربإل صورررذات  فررري قرررتا صوامرررل  ،صوسررراتنيإل
  .(%3048اةلث  صت  ،(8941% 

 ،(%9647ب غم  نصخل قتا صوامل  غي  صوساتنيين أن ةسبإل صوتا ش بين صوسالن مسلت ي  ةتلئه صوت    
 (.% 9146  صاةلثتبين  ،(%9649 تسج م ةسبإل صوتا ش بين صوذات  

 
 سنة فأكثر ( حسب الحالة التعليمية 51لقوة العمل غير السعودية )  التوزيع النسبي

Distribution of Non Saudi Labour Force (15 years and over) By Education Status 
 

 

 
 املتعطلون السعوديون:

فرر نص ، يمثررل صوررذات   (6194044 أ هرر م ةتررلئه صومسررل أن عررنن صومتاط ررين صوسرراتنيين تصررل إوررى    
ايررررث ب ررررغ ماررررنل صوبطلوررررإل و سرررراتنيين  (،1614639 فرررر نص  تيمررررث ن صاةررررلث مررررةهش  (1614411 مررررةهش 

، فري ارين ب رغ مارنل صوبطلورإل و سراتنيين صونت ا صوثلةيرإل هر3411 ( في%3143بمانل  مقل ةإل  (3140% 
 .(%1147( مقل ةإل بمانل  %1448(، توإلةلث  %643( مقل ةإل بمانل  %641صوذات   

( سرةإل 14رررر  10صوفئرلم صوام يرإل  امل بيةم صوةتلئه أن أع ى ةسبإل و متاط ين صوسراتنيين الةرم فري    
، أمل فيمل يخص صورذات  فتمثرل صوفئرإل صوام يرإل ( وال فئإل%1641، تذوك بةسبإل ب غم  سةإل (19ررر  11ت 
فيمرررل يخرررص  (، أمرررل%4646بةسررربإل  سرررةإل صوفئرررإل صألع رررى مرررن ايرررث عرررنن صومتاط رررين تذورررك  (14رررررر  10 

( سررةإل صوفئررإل صألع ررى مررن ايررث عررنن صومررتاطالم تذوررك بةسرربإل 19ررررر  11 صاةررلث فتمثررل صوفئررإل صوام يررإل 
 طالم صوساتنيلم.( من جم إل صومتا4046% 
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 Chart (5)                                                                                                (                                                1شكل )
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 هـ )الدورة األولى(5434و هـ )الدورة الثانية(5433 في دورتي المسححسب الجنس سنة فأكثر(  51) للسعوديين بطالةال معدل

Unemployment Rate Among Saudis (15 years and over) by Sex in 2012 ( Round 1) & 2013 (Round 2) of Survey 
 

 
 

 
 

 سنة فأكثر( حسب الفئات العمرية51ن )والسعودي نوالمتعطل
Saudis Unemployed (15 years and over) by Age Groups 

 

 
 

 
أن أع رررى ةسررربإل و متاط رررين صوسررراتنيين هرررش مرررن صوالصررر ين ع رررى  رررهلنا امرررل بيةرررم صوةترررلئه أيلرررل     

(، ي ريهش صوالصر تن ع رى  رهلنا صوثلةتيرإل أت مرل يالنوهرل %4641أت صو يسلةس تذوك بةسربإل   صوبالوت يتس
صو رررهلنا سررربإل و رررذات  مرررةهش فرررإن أع رررى ةسررربإل و متاط رررين هرررش صوالصررر تن ع رررى (، تبلوة%1449بةسررربإل  

ك ي يهش صوالص تن ع ى  هلنا صونب تش نتن صوجلماي تذو (،%1448صوثلةتيإل أت مل يالنوهل تذوك بةسبإل  
 (.%3143 بةسبإل 
صوباررلوت يتس أت صو يسررلةس يمررث ن أع ررى أمررل فيمررل يخررص صوسرراتنيلم فررإن صوالصررالم ع ررى  ررهلنا      

صو رهلنا صوثلةتيرإل  ريهش صوالصرالم ع رى (، ت%7046ةسبإل من برين صومرتاطالم صوسراتنيلم ايرث ب غرم  

6.1 6.3 

35.7 34.8 

12.1 12.0 

 هـ الدورة األولى1434 هـ الدورة الثانية1433
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 Chart (6)                                                                                                           (                                    6شكل )
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الصر ين لث صوورذات  تصاةرامرل أ هر م صوةترلئه عرنش تجرتن بطلورإل برين ص .(%1044أت مل يالنوهل بةسبإل  
 .ع ى  هلنا صوناتت صه

ورش تأ ل م صوةتلئه أن أع رى ةسربإل و متاط رين صوسراتنيين ع رى مسرتت  صوالورإل صوزتصجيرإل الةرم و رذين    
تيةطبق ذوك أيلل   (%1641( ي يهش صومتزتجتن ايث ب غم ةسبتهش  %6348يتزتجتص أبنص ، ايث ب غم  

صومتزتجررتن ايررث  (، ي رريهش%8141أبررنص   ع ررى صوسرراتنيين صوررذات  ايررث ب غررم ةسرربإل صوررذين وررش يتزتجررتص 
،  متزتجررلموالةررم أمررل فيمررل يخررص صومررتاطالم صوسرراتنيلم فرر ن أع ررى ةسرربإل  (،%3148 ب غررم ةسرربتهش 
 (.%4446ايث ب غم ةسبتهش  أبنص   نوش يتزتج والتيص ن( ي يه%1140ايث ب غم  

 
 سنة فأكثر( حسب الحالة التعليمية 51السعوديين ) التوزيع النسبي للمتعطلين

Distribution of Saudis Unemployed (15 years and Over) by Education Status  
 

 
 
 

 :حسب أقسام املهن الرئيسةاملشتغلني توزيع 
 فرريصوم ررتغ ين صوسرراتنيين هررش مررن صوم ررتغ ين  مررل يقررل   ث ررثصوتتزيررع صومهةرري أن  مررن خررالل أتلررل   

صوا ميرإل تصوفةيرإل  مجرلالمفري صوصوفةيرتن  ن في مهنت ي يهش صوم تغ  ،(%1143صوخنملم بةسبإل ب غم   مهن
صوام يرلم صوصرةلعيإل فري مهرن  و م تغ ينأمل أنةى ةسبإل فهي  .(%1040تصاةسلةيإل بةسبإل ب غم اتصوي  

صورذات  سرج م  صوسراتنيينصوم رتغ ين  تو سرالن ،(% 049تصوايميلئيإل تصوصرةلعلم صوغذصئيرإل ايرث ب غرم  
اررررين ب غررررم أنةررررى ةسررررربإل   فرررري، (%1747إذ ب غررررم  ، فرررري صوخررررنملم أيلررررل   و م ررررتغ ينأع ررررى صوةسرررر  

أ هرر م ةتررلئه  قرنت  .(%340  تصوصررةلعلم صوغذصئيررإل مهرن صوام يررلم صوصررةلعيإل تصوايميلئيرإلفرري  و م رتغ ين
صوا ميرررإل  صومجرررلالمصوفةيرررتن فررري  مهرررنيام رررن فررري  صوسررراتنيلم صوم رررتغالم أاثررر  مرررن ةصرررفأن  مسرررلصو
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 Chart (8)                                                                              (                                                                8شكل )
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مهررن م ررتغالم فرري و ب غررم أنةررى ةسرربإل فرري اررين  (،%1041ايررث ب غررم ةسرربتهن   ،تصوفةيررإل تصاةسررلةيإل
 .(%041  صوالم تن بلوز صعإل تت بيإل صوايتصةلم تصين صألسملك

أن غلوبيرإل صوسرالن صوم رتغ ين غير  صوسراتنيين اسر  أقسرلش صومهرن صو ئيسرإل  مسرلمن ةتلئه صو لأتل   
 ي رررريهش ،(%1748إذ ب غررررم ةسرررربتهش   ،صوهةنسرررريإل صألسلسرررريإل صومسررررلعنافرررري صومهررررن  صوم ررررتغ ينهررررش مررررن 

ومرررني ين تمرررني ي ص الةرررم فررري مهررنف إلةسرربأمررل أنةرررى  .(%1341فررري مهررن صوخرررنملم بةسررربإل  صوم ررتغ تن 
فرري  و م ررتغ ين  فقررن سررج م أع ررى صوةسرر ،فيمررل يتا ررق بلوررذات  مررةهشت  ،(%141صألعمررلل ايررث ب غررم  
 مهرنفري  و م رتغ ينفي اين أن أنةى ةسبإل ب غرم  ،(%4143عةن   صومسلعنا صومهن صوهةنسيإل صألسلسيإل

أغ رر  صوم ررتغالم غيرر   أن صومسررلصاةررلث فقررن أ هرر م ةتررلئه  أمررل .(%144  صألعمررلل ين تمررني  يصومررني  
فرري  و م ررتغالم هرري تأن أنةررى صوةسرر  ،(% 8343  بةسرربإل ب غررم فرري مهررن صوخررنملم صوسرراتنيلم يام ررن

 .(%043 ب غم بةسبإل  صومني ين تمني ي صألعملل مهن
 

 :الرئيسة النشاط االقتصاديحسب أقسام ملشتغلني اتوزيع 
صانص ا صوالمرررإل تصورررنفل  فررري ة رررلط  صوسررراتنيين يت ارررزتن صوم رررتغ ينأغ ررر  أن  صومسرررلةترررلئه  أ رررل م   

 ،صوسراتنيين صوم رتغ ين( مرن إجمرلوي عرنن %1843 ةسربتهش ايث ب غم تصولملن صالجتملعي صاجبل ي 
وفئترري أنةررى ةسرربإل فهرري  (، أمررل%1141  ة ررلط صوتا رريش بةسرربإلفرري  صوم ررتغ تنتبررإل صوثلةيررإل تيرر تي فرري صوم  

صوم تغ ين فري أة رطإل صومة مرلم تصوهيئرلم صونتويرإل تأة رطإل صألسر  صوماي ريإل صوتري تسرتخنش أفر صنص و امرل 
صوخلص، ايرث ب غرم وارل صومةزوي أت صألس  صوماي يإل صوتي تةته  س ع تخنملم غي  مميزا الستاملوهل 

 .%(0404فئإل  
فررري ة رررلط صانص ا صوالمرررإل تصورررنفل  صوارررلم ين  صوسررراتنيين صورررذات   رررتغ ينمون صأبيةرررم صوةترررلئه أيلرررل ت    

 شي ريه ،(%4141 غ ر  صوم رتغ ين صورذات  ايرث ب غرم ةسربتهش أيمث رتن  صاجبرل ي تصولملن صالجتمرلعي
ثالثررإل أ بررل   مررل يقررل  أن  تقررن أ هرر م ةتررلئه صومسررل .(%3448فرري ة ررلط صوتا رريش بةسرربإل   صوم ررتغ تن

أة رطإل صوم رتغالم فري ت ريهن  ،(%7441في ة رلط صوتا ريش بةسربإل ب غرم   يام نصوم تغالم صوساتنيلم 
 (.%3340بةسبإل   صوصاإل صوب  يإل تصوخنمإل صالجتملعيإل

ن أع ررى أمررن بيلةررلم تتزيررع صوم ررتغ ين غيرر  صوسرراتنيين اسرر  أقسررلش صوة ررلط صالقتصررلني صتلررل ت    
فري ة رلط  م رتغ تنتي تي في صوم تبإل صوثلةيرإل صو ،صوت يينو م تغ ين في ة لط  (%1641هي  ةسبإل بيةهش 

 (،%1141  ب غررمبةسرربإل  تجررل ا صوجم ررإل تصوتجزئررإل تصصررال  صوم ابررلم ذصم صوما اررلم تصوررن صجلم صوةل يررإل
صومة مرررلم أة رررطإل ت  صوفةرررتن تصوت فيررره تصوتسررر يإل أة رررطإلفررري ارررين سرررج م أنةرررى صوةسررر  و م رررتغ ين فررري 

صوم ررتغ ين غيرر  صوسرراتنيين صوررذات  فقررن ب غررم  أمررل ،واررل مةهمررل (%043 تصوهيئررلم صونتويررإل ايررث ب غررم 
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تجرررل ا صوجم رررإل تصوتجزئرررإل فررري ة رررلط  صوم رررتغ تن يهرررل ت، صوت ررريين ة رررلط  ( فررري%1941 وهرررش أع رررى ةسررربإل 
م غيرررررر  صوم ررررررتغال (، أمررررررل%1449بةسرررررربإل   تصصررررررال  صوم ابررررررلم ذصم صوما اررررررلم تصوررررررن صجلم صوةل يررررررإل

أة طإل صألس  صوماي ريإل صوتري تسرتخنش أفر صنص و امرل صومةزوري أت فقن صات م فئإل صوالمالم في  صوساتنيلم
 صوم تبرررإل صألتورررى بةسررربإلصألسررر  صوماي ررريإل صوتررري تةرررته  سررر ع تخرررنملم غيررر  مميرررزا السرررتاملوهل صوخرررلص 

 .(%3047بةسبإل  أة طإل صوصاإل صوب  يإل تصوخنمإل صالجتملعيإل  يهل فئإل صوالمالم في ت ،(7941% 
 

 ساعات العمل:
 ،سلعإل (4847 أن متتسط عنن سلعلم صوامل صألسبتعيإل و م تغ ين ب غ  ةتلئه صومسلأتلام    
ايث ب غ أع ى  ،هذص صومتتسط بلختالف صومجمتعلم صو ئيسإل و مهن أت صألة طإل صالقتصلنيإليخت ف ت 

في مهن  ( سلعإل1847وه  ، تأنةى مستت   صوالم تن في صوبيعسلعإل في مهن  (1741 مستت  وه 
 في ( سلعإل6641 وه   غ أع ى مستت بفي اين  ،صوا ميإل تصوفةيإل تصاةسلةيإل ومجلالمن في صت صوفةي

 .ة لط صوتا يشفي ( سلعإل 1448 تأنةى مستت  وه  ،أة طإل صاقلمإل تصوخنملم صوغذصئيإل
ايث  ،عإل عملسل( 4848 ب غ  فقنو م تغ ين صوذات   صألسبتعيإل متتسط عنن سلعلم صواملأمل    

( سلعإل في 4040وه  تأنةى مستت   ، صوالم تن في صوبيع( سلعإل في مهن 1744وه  ب غ أع ى مستت  
( سلعإل في 6647 ، في اين ب غ أع ى مستت  وه مهن صوفةيتن في صومجلالم صوا ميإل تصوفةيإل تصاةسلةيإل

 ( سلعإل في ة لط صوتا يش.1141 تأنةى مستت  وه  ،صوغذصئيإلأة طإل صاقلمإل تصوخنملم 
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 املسحأهم املؤشرات املتعلقة بنتائج 
 

 الجنس البـيـــان

 اجمالي اناث ذكور 

 5484 2181 7881 ( سنة فأكثر15لسكان )لمعدل املشاركة الاقتصادية 

 9482 7789 9781 ( سنة فأكثر15لسكان )ل معدل التشغيل

 588 2281 289 ( سنة فأكثر15لسكان )ل البطالةمعدل 

 4183 1681 6482 ( سنة فأكثر15)السعوديين لسكان لمعدل املشاركة الاقتصادية 

 8881 6582 9387 ( سنة فأكثر15) السعوديين لسكانل معدل التشغيل

 1281 3488 683 ( سنة فأكثر15) السعوديين لسكانل البطالةمعدل 

 4686 6185 4481 من إجمالي قوة العملنسبة قوة العمل السعودية 

 4385 5185 4284 نسبة املشتغلين السعوديين من إجمالي املشتغلين
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Table ( 1 )( 1 )جدول 

جملةإناثذكورجملةإناثذكورجملةإناثذكور
MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

2,546,169466,9133,013,082668,2551,604,7812,273,0363,214,4242,071,6945,286,118Riyadhالرياض

2,606,203326,0592,932,262692,0251,759,5322,451,5573,298,2282,085,5915,383,819Makkahمكة المكرمة

578,99190,519669,510179,488452,244631,732758,479542,7631,301,242Madinahالمدينة المنورة

412,516102,618515,134121,511288,444409,955534,027391,062925,089Qassimالقصيم

.1,488,413286,6581,775,071404,2091,028,0311,432,2401,892,6221,314,6893,207,311Easte. Provالمنطقة الشرقية

587,105123,058710,163195,288507,477702,765782,393630,5351,412,928Asirعسير

238,73863,261301,99970,210176,349246,559308,948239,610548,558Tabukتبوك

203,98042,170246,15050,020160,548210,568254,000202,718456,718Hailحائل

.95,18227,676122,85832,70873,929106,637127,890101,605229,495North.Bordالحدود الشمالية

411,89272,313484,205141,374367,048508,422553,266439,361992,627Jazanجازان

159,30721,735181,04244,296135,321179,617203,603157,056360,659Najranنجران

128,52137,123165,64441,603105,344146,947170,124142,467312,591AL - Bahaالباحة

133,97535,649169,62450,795103,043153,838184,770138,692323,462AL - Joufالجوف

9,590,9921,695,75211,286,7442,691,7826,762,0919,453,87312,282,7748,457,84320,740,617Totalالجملة

         Total            Out of the Labour Force        Labour Force  
المنطقة اإلدارية

الجملة خارج قوة العمل

حسب المنطقة اإلدارية والجنس (سنة فأكثر 15 )السكان 

 Population ( 15 Years and Over ) By Administrative Area and Sex

قوة العمل
Administrative 

Area



Table ( 2 )( 2 )جدول 

جملةإناثذكورجملةإناثذكورجملةإناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

933,898270,3531,204,251584,0511,210,7161,794,7671,517,9491,481,0692,999,018Riyadhالرياض

985,163206,1871,191,350521,5261,256,3531,777,8791,506,6891,462,5402,969,229Makkahمكة المكرمة

268,44658,707327,153150,830363,628514,458419,276422,335841,611Madinahالمدينة المنورة

204,88664,318269,204116,662253,511370,173321,548317,829639,377Qassimالقصيم

.651,078159,811810,889376,542850,1621,226,7041,027,6201,009,9732,037,593Easte. Provالمنطقة الشرقية

351,92273,295425,217191,896475,332667,228543,818548,6271,092,445Asirعسير

145,72744,938190,66567,695162,407230,102213,422207,345420,767Tabukتبوك

125,17225,539150,71147,675147,632195,307172,847173,171346,018Hailحائل

.56,84320,13776,98031,92667,84599,77188,76987,982176,751North.Bordالحدود الشمالية

254,03859,834313,872131,386324,798456,184385,424384,632770,056Jazanجازان

89,32912,362101,69142,058121,289163,347131,387133,651265,038Najranنجران

82,25625,744108,00040,74699,637140,383123,002125,381248,383AL - Bahaالباحة

67,92222,25690,17849,47092,365141,835117,392114,621232,013AL - Joufالجوف

4,216,6801,043,4815,260,1612,352,4635,425,6757,778,1386,569,1436,469,15613,038,299Totalالجملة

الجملةخارج قوة العمل
Administrative 

Area

   Labour Force          Out of the Labour Force              Total    

حسب المنطقة اإلدارية والجنس (سنة فأكثر 15 )السكان السعوديون 

Saudi Population ( 15 Years and Over ) By Administrative Area and Sex

المنطقة اإلدارية

قوة العمل



Table ( 3 )( 3 )جدول 

جملةإناثذكورجملةإناثذكورجملةإناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

19-1565,55013,52179,0711,231,2891,202,3182,433,6071,296,8391,215,8392,512,678

24-20609,520196,964806,484627,112946,6101,573,7221,236,6321,143,5742,380,206

29-251,284,524355,4151,639,93995,242761,094856,3361,379,7661,116,5092,496,275

34-301,727,454387,6602,115,11431,434752,254783,6881,758,8881,139,9142,898,802

39-351,854,367374,1912,228,55822,042728,411750,4531,876,4091,102,6022,979,011

44-401,481,201220,3901,701,59125,898633,176659,0741,507,099853,5662,360,665

49-451,119,12589,0621,208,18738,672471,816510,4881,157,797560,8781,718,675

54-50711,49633,650745,14688,720374,514463,234800,216408,1641,208,380

59-55416,09915,882431,981110,897292,479403,376526,996308,361835,357

64-60184,5626,654191,216128,862208,311337,173313,424214,965528,389

65+137,0942,363139,457291,614391,108682,722428,708393,471822,179

Total9,590,9921,695,75211,286,7442,691,7826,762,0919,453,87312,282,7748,457,84320,740,617الجملة  

فئات العمر

حسب فئات العمر والجنس (سنة فأكثر 15 )السكان 

 Population ( 15 Years and Over ) By Age Group and Sex

   Labour Force          Out of the Labour Force              Total    

الجملةخارج قوة العملقوة العمل



Table ( 4 )( 4 )جدول 

جملةإناثذكورجملةإناثذكورجملةإناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

19-1536,0728,26844,3401,026,1701,021,6252,047,7951,062,2421,029,8932,092,135

24-20418,120150,327568,447574,766826,7471,401,513992,886977,0741,969,960

29-25804,485271,3361,075,82185,060611,133696,193889,545882,4691,772,014

34-30753,455238,068991,52326,661532,185558,846780,116770,2531,550,369

39-35648,243179,219827,46218,720479,660498,380666,963658,8791,325,842

44-40523,859100,981624,84023,647446,085469,732547,506547,0661,094,572

49-45416,43059,730476,16034,759383,970418,729451,189443,700894,889

54-50274,17321,878296,05182,508322,977405,485356,681344,855701,536

59-55167,6248,831176,455104,236256,288360,524271,860265,119536,979

64-6075,8262,77778,603118,643186,244304,887194,469189,021383,490

65+98,3932,066100,459257,293358,761616,054355,686360,827716,513

Total4,216,6801,043,4815,260,1612,352,4635,425,6757,778,1386,569,1436,469,15613,038,299الجملة  

فئات العمر

حسب فئات العمر والجنس (سنة فأكثر 15 )السكان السعوديون 

Saudi Population ( 15 Years and Over ) By Age Group and Sex

الجملةخارج قوة العملقوة العمل

   Labour Force          Out of the Labour Force              Total    



Table ( 5 )( 5 )جدول 

Ageجملةإناثذكورجملةإناثذكورجملةإناثذكور

GroupMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

19-1547,9986,16254,16017,5527,35924,91165,55013,52179,071

24-20483,51686,739570,255126,004110,225236,229609,520196,964806,484

29-251,201,068206,3411,407,40983,456149,074232,5301,284,524355,4151,639,939

34-301,696,114313,3262,009,44031,34074,334105,6741,727,454387,6602,115,114

39-351,842,956348,1682,191,12411,41126,02337,4341,854,367374,1912,228,558

44-401,476,437214,2161,690,6534,7646,17410,9381,481,201220,3901,701,591

49-451,117,83188,2101,206,0411,2948522,1461,119,12589,0621,208,187

54-50710,12833,650743,7781,36801,368711,49633,650745,146

59-55415,67815,522431,200421360781416,09915,882431,981

64-60184,5626,654191,216000184,5626,654191,216

65+137,0942,363139,457000137,0942,363139,457

Total9,313,3821,321,35110,634,733277,610374,401652,0119,590,9921,695,75211,286,744الجملة  

حسب فئات العمر والجنس (سنة فأكثر 15 )قوة العمل 

Labour Force ( 15 Years and Over ) By Age Group and Sex

فئات العمر
الجملةمتعطلونمشتغلون

EmployedUnemployed         Total



Table ( 6 )( 6 )جدول 

Ageجملةإناثذكورجملةإناثذكورجملةإناثذكور

GroupMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

19-1519,76796720,73416,3057,30123,60636,0728,26844,340

24-20294,49445,736340,230123,626104,591228,217418,120150,327568,447

29-25723,933123,774847,70780,552147,562228,114804,485271,3361,075,821

34-30724,692164,830889,52228,76373,238102,001753,455238,068991,523

39-35637,777154,522792,29910,46624,69735,163648,243179,219827,462

44-40520,37495,933616,3073,4855,0488,533523,859100,981624,840

49-45415,60658,908474,5148248221,646416,43059,730476,160

54-50273,19021,878295,0689830983274,17321,878296,051

59-55167,2038,471175,674421360781167,6248,831176,455

64-6075,8262,77778,60300075,8262,77778,603

65+98,3932,066100,45900098,3932,066100,459

Total3,951,255679,8624,631,117265,425363,619629,0444,216,6801,043,4815,260,161الجملة  

Unemployed         Total    

حسب فئات العمر والجنس (سنة فأكثر 15 )قوة العمل السعودية 

Saudi Labour Force ( 15 Years and Over ) By Age Group and Sex

فئات العمر
الجملةمتعطلونمشتغلون

Employed



Table ( 7 )( 7 )جدول 

جملةإناثذكورجملةإناثذكورجملةإناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

235,79134,098269,8891690169235,96034,098270,058Illiterateأمي

920,000183,7981,103,7982,6406973,337922,640184,4951,107,135Read & Writeيقرأ ويكتب

1,392,515163,2971,555,81215,1363,69818,8341,407,651166,9951,574,646Primaryاإلبتدائية

1,839,291166,0102,005,30129,4547,09136,5451,868,745173,1012,041,846Intermediateالمتوسطة

2,390,413113,5142,503,927150,45176,180226,6312,540,864189,6942,730,558الثانوية أو مايعادلها
Secondary or 

Equivalent

557,660120,554678,21441,03420,74261,776598,694141,296739,990Diplomaدبلوم دون الجامعة

 1,794,225507,6122,301,83737,552264,313301,8651,831,777771,9252,603,702Bachelor Degreeبكالوريوس أو ليسانس

116,60620,506137,1121,1741,6802,854117,78022,186139,966ماجستير/دبلوم عالي
Higher Diploma / 

Master Degree

66,88111,96278,84300066,88111,96278,843Doctorateدكتوراه

9,313,3821,321,35110,634,733277,610374,401652,0119,590,9921,695,75211,286,744Totalالجملة

 

الجملةمتعطلون

Education Status
EmployedUnemployed         Total    

حسب الحالة التعليمية والجنس (سنة فأكثر 15 )قوة العمل 

  Labour Force ( 15 Years and Over ) By Education Status and Sex

الحالة التعليمية

مشتغلون



Table ( 8 )( 8 )جدول 

جملةإناثذكورجملةإناثذكورجملةإناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

68,4675,39973,866169016968,6365,39974,035Illiterateأمي

136,4356,565143,0002,1226972,819138,5577,262145,819Read & Writeيقرأ ويكتب

364,04713,362377,40914,7133,69818,411378,76017,060395,820Primaryاإلبتدائية

583,75916,497600,25627,5337,09134,624611,29223,588634,880Intermediateالمتوسطة

1,489,17481,9761,571,150145,33974,260219,5991,634,513156,2361,790,749الثانوية أو مايعادلها
Secondary or 

Equivalent

343,30688,583431,88940,11919,55559,674383,425108,138491,563Diplomaدبلوم دون الجامعة

 896,687448,8441,345,53134,256256,668290,924930,943705,5121,636,455Bachelor Degreeبكالوريوس أو ليسانس

47,76612,99860,7641,1741,6502,82448,94014,64863,588ماجستير/دبلوم عالي
Higher Diploma / 

Master Degree

21,6145,63827,25200021,6145,63827,252Doctorateدكتوراه

3,951,255679,8624,631,117265,425363,619629,0444,216,6801,043,4815,260,161Totalالجملة

الجملةمتعطلون

Education Status
EmployedUnemployed         Total    

حسب الحالة التعليمية والجنس (سنة فأكثر 15 )قوة العمل السعودية 

  Saudi Labour Force ( 15 Years and Over ) By Education Status and Sex

الحالة التعليمية

مشتغلون



Table ( 9 )( 9 )جدول 

جملةإناثذكورجملةإناثذكورجملةإناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

1,476,895255,3511,732,246234,726166,332401,0581,711,621421,6832,133,304Never Marriedلم يتزوج أبداً

7,764,3091,010,2198,774,52840,633199,054239,6877,804,9421,209,2739,014,215Marriedمتزوج

50,55436,35386,9072,1978,11710,31452,75144,47097,221Divorcedمطلق

21,62419,42841,0525489895221,67820,32642,004Widowerأرمل

9,313,3821,321,35110,634,733277,610374,401652,0119,590,9921,695,75211,286,744Totalالجملة

الجملةمتعطلون

Marital Status
EmployedUnemployed         Total    

حسب الحالة الزواجية والجنس (سنة فأكثر 15 )قوة العمل 
   Labour Force ( 15 Years and Over ) By Marital Status and Sex

الحالة الزواجية

مشتغلون



Table ( 10 )( 10 )جدول 

جملةإناثذكورجملةإناثذكورجملةإناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

796,696143,058939,754226,441162,332388,7731,023,137305,3901,328,527Never Marriedلم يتزوج أبداً

3,108,204497,3793,605,58336,733192,724229,4573,144,937690,1033,835,040Marriedمتزوج

35,64825,62861,2762,1978,11710,31437,84533,74571,590Divorcedمطلق

10,70713,79724,5045444650010,76114,24325,004Widowerأرمل

3,951,255679,8624,631,117265,425363,619629,0444,216,6801,043,4815,260,161Totalالجملة

الجملةمتعطلون

Marital Status
EmployedUnemployedTotal

حسب الحالة الزواجية والجنس (سنة فأكثر 15 )قوة العمل السعودية 
  Saudi Labour Force ( 15 Years and Over ) By Marital Status and Sex

الحالة الزواجية

مشتغلون



Table ( 11 )      ( 11 )جدول 

ملتحق بالدراسة  او 

ببرنامج تدريبي
متقاعد او متقدم بالسنأنشطة منزلية

العجز أو اإلعاقة او 

اسباب صحية
الجملةأخرىعدم الرغبة في العمل

In school or 

training
House KeepingRetired or elderly

Disability or 

handicap or 

health reasons

Does not want to 

work
OthersTotal

880,2521,112,208182,16541,08912,93844,3842,273,036Riyadhالرياض

854,0581,319,865171,98846,49811,00448,1442,451,557Makkahمكة المكرمة

240,375328,46241,16212,8562378,640631,732Madinahالمدينة المنورة

175,477193,65821,6717,0311,09211,026409,955Qassimالقصيم

.494,987749,052114,52424,5583,74745,3721,432,240Easte. Provالمنطقة الشرقية

275,964370,38043,60710,6428761,296702,765Asirعسير

110,032114,3908,5974,4769628,102246,559Tabukتبوك

80,855118,5414,7772,4613583,576210,568Hailحائل

.45,69447,8765,6291,9287454,765106,637North.Bordالحدود الشمالية

169,911281,04130,31815,3141,28010,558508,422Jazanجازان

61,518106,1036,6502,1547912,401179,617Najranنجران

54,24875,53312,9382,804431,381146,947AL - Bahaالباحة

61,79769,71013,7493,0861,0634,433153,838AL - Joufالجوف

3,505,1684,886,819657,775174,89735,136194,0789,453,873Totalالجملة

Administrative Area المنطقة اإلدارية

حسب المنطقة اإلدارية (سنة فأكثر15)السكان خارج قوة العمل 

   Population Out of The Labour Force (15 Years and Over ) By Administrative Area



Table ( 12  )      ( 12  )جدول 

ملتحق بالدراسة  او 

ببرنامج تدريبي
متقاعد او متقدم بالسنأنشطة منزلية

العجز أو اإلعاقة او 

اسباب صحية
الجملةأخرىعدم الرغبة في العمل

In school or 

training
House KeepingRetired or elderly

Disability or 

handicap or 

health reasons

Does not want to 

work
OthersTotal

454,3030160,45522,8529,19521,450668,255Riyadhالرياض

462,2400154,11336,9187,76630,988692,025Makkahمكة المكرمة

126,802037,5459,94905,192179,488Madinahالمدينة المنورة

91,383018,0404,5966666,826121,511Qassimالقصيم

.261,7010105,90015,8931,48619,229404,209Easte. Provالمنطقة الشرقية

146,112041,1886,847729412195,288Asirعسير

56,64107,4562,4273633,32370,210Tabukتبوك

41,21304,5311,3211992,75650,020Hailحائل

.23,27705,0981,0963852,85232,708North.Bordالحدود الشمالية

94,098027,2048,9211,2809,871141,374Jazanجازان

33,08406,5731,5767912,27244,296Najranنجران

26,800012,4121,6184373041,603AL - Bahaالباحة

31,988013,2572,2353412,97450,795AL - Joufالجوف

1,849,6420593,772116,24923,244108,8752,691,782Totalالجملة

Administrative Area المنطقة اإلدارية

حسب المنطقة اإلدارية (سنة فأكثر15) السكان الذكور خارج قوة العمل 

   Male Population Out of The Labour Force (15 Years and Over ) By Administrative Area



Table ( 13 )      ( 13 )جدول 

ملتحق بالدراسة  او 

ببرنامج تدريبي
متقاعد او متقدم بالسنأنشطة منزلية

العجز أو اإلعاقة او 

اسباب صحية
الجملةأخرىعدم الرغبة في العمل

In school or 

training
House KeepingRetired or elderly

Disability or 

handicap or 

health reasons

Does not want to 

work
OthersTotal

757,920788,381176,70432,9025,67533,1851,794,767Riyadhالرياض

643,686901,128154,40833,7097,43637,5121,777,879Makkahمكة المكرمة

206,470256,21235,5819,53706,658514,458Madinahالمدينة المنورة

168,365162,29321,5606,8561,09210,007370,173Qassimالقصيم

.453,473592,893110,57824,3113,52241,9271,226,704Easte. Provالمنطقة الشرقية

269,686341,55243,34410,4748761,296667,228Asirعسير

106,459102,3718,3754,2459627,690230,102Tabukتبوك

78,778106,5804,7772,4613582,353195,307Hailحائل

.44,90442,3895,6291,9085864,35599,771North.Bordالحدود الشمالية

159,309243,55529,71214,0231,2808,305456,184Jazanجازان

57,85994,0896,3352,0097422,313163,347Najranنجران

53,16570,50812,8632,762431,042140,383AL - Bahaالباحة

60,04659,75113,5733,0861,0634,316141,835AL - Joufالجوف

3,060,1203,761,702623,439148,28323,635160,9597,778,138Totalالجملة

Administrative Area المنطقة اإلدارية

حسب المنطقة اإلدارية ( سنة فأكثر15) السكان السعوديون خارج قوة العمل 

  Saudi Population Out of The Labour Force (15 Years and Over ) By Administrative Area



Table ( 14 )      ( 14 )جدول 

ملتحق بالدراسة  او 

ببرنامج تدريبي
متقاعد او متقدم بالسنأنشطة منزلية

العجز أو اإلعاقة او 

اسباب صحية
الجملةأخرىعدم الرغبة في العمل

In school or 

training
House KeepingRetired or elderly

Disability or 

handicap or 

health reasons

Does not want to 

work
OthersTotal

390,5640156,29817,4924,34015,357584,051Riyadhالرياض

332,9720137,03025,8154,39521,314521,526Makkahمكة المكرمة

107,725032,9576,78303,365150,830Madinahالمدينة المنورة

87,839017,9294,4216665,807116,662Qassimالقصيم

.239,5830102,25715,6461,48617,570376,542Easte. Provالمنطقة الشرقية

142,983040,9256,847729412191,896Asirعسير

54,99107,2342,1963632,91167,695Tabukتبوك

40,09104,5311,3211991,53347,675Hailحائل

.22,93505,0981,0962542,54331,926North.Bordالحدود الشمالية

87,727026,5988,1631,2807,618131,386Jazanجازان

31,40506,2581,4697422,18442,058Najranنجران

26,163012,3581,6184356440,746AL - Bahaالباحة

30,956013,0812,2353412,85749,470AL - Joufالجوف

1,595,9340562,55495,10214,83884,0352,352,463Totalالجملة

Administrative Area المنطقة اإلدارية

حسب المنطقة اإلدارية (سنة فأكثر15)السكان السعوديون الذكور خارج قوة العمل 

  Saudi Male Population Out of The Labour Force (15 Years and Over ) By Administrative Area



Table ( 15 )      ( 15 )جدول 

 فئات العمر
ملتحق بالدراسة  او 

ببرنامج تدريبي
متقاعد او متقدم بالسنأنشطة منزلية

العجز أو اإلعاقة او 

اسباب صحية
الجملةأخرىعدم الرغبة في العمل

Age Group
In school or 

training
House KeepingRetired or elderly

Disability or 

handicap or 

health reasons

Does not want to 

work
OthersTotal

19-152,310,84895,264011,0402,64613,8092,433,607

24-201,081,834405,968018,7345,96561,2211,573,722

29-25102,566679,305017,3107,45749,698856,336

34-309,872720,7811,36518,9414,70228,027783,688

39-350712,8135,79115,1051,70715,037750,453

44-400625,97412,13911,2961,9587,707659,074

49-450463,65632,6367,7402,1994,257510,488

54-5048361,61285,9057,5873,1744,908463,234

59-550283,666105,9798,9852,2352,511403,376

64-600197,591123,50311,6661,6842,729337,173

65+0340,189290,45746,4931,4094,174682,722

Total3,505,1684,886,819657,775174,89735,136194,0789,453,873الجملة    

حسب فئات العمر (سنة فأكثر15)السكان خارج قوة العمل 

 Population Out of The Labour Force (15 Years and Over ) By Age Group



Table ( 16  )      ( 16 )جدول 

 فئات العمر
ملتحق بالدراسة  او 

ببرنامج تدريبي
متقاعد او متقدم بالسنأنشطة منزلية

العجز أو اإلعاقة او 

اسباب صحية
الجملةأخرىعدم الرغبة في العمل

Age Group
In school or 

training
House KeepingRetired or elderly

Disability or 

handicap or 

health reasons

Does not want to 

work
OthersTotal

19-151,211,981006,5132,16610,6291,231,289

24-20578,8660011,1433,36433,739627,112

29-2555,0160012,8993,49423,83395,242

34-303,77901,36512,5082,85610,92631,434

39-35004,63811,5134215,47022,042

44-40009,2638,9831,3976,25525,898

49-450026,3816,0692,1614,06138,672

54-500074,8766,1612,7754,90888,720

59-5500100,8575,9851,9042,151110,897

64-6000116,5038,3331,2972,729128,862

65+00259,88926,1421,4094,174291,614

Total1,849,6420593,772116,24923,244108,8752,691,782الجملة    

حسب فئات العمر ( سنة فأكثر15)السكان الذكور خارج قوة العمل 

Male Population Out of The Labour Force (15 Years and Over ) By Age Group



Table ( 17 )      ( 17 )جدول 

 فئات العمر
ملتحق بالدراسة  او 

ببرنامج تدريبي
متقاعد او متقدم بالسنأنشطة منزلية

العجز أو اإلعاقة او 

اسباب صحية
الجملةأخرىعدم الرغبة في العمل

Age Group
In school or 

training
House KeepingRetired or elderly

Disability or 

handicap or 

health reasons

Does not want to 

work
OthersTotal

19-151,958,49069,17508,6111,7029,8172,047,795

24-201,000,720323,717017,5674,18255,3271,401,513

29-2592,644535,907016,1936,55244,897696,193

34-308,218503,6791,36518,6853,30523,594558,846

39-350467,8585,79113,70682310,202498,380

44-400438,88312,13911,2961,1986,216469,732

49-450375,88332,6366,9178262,467418,729

54-5048310,07584,4786,5682,3301,986405,485

59-550248,295104,8695,5381,060762360,524

64-600175,835118,6587,4621,2421,690304,887

65+0312,395263,50335,7404154,001616,054

Total3,060,1203,761,702623,439148,28323,635160,9597,778,138الجملة    

حسب فئات العمر ( سنة فأكثر15)السكان السعوديون خارج قوة العمل 

Saudi Population Out of The Labour Force (15 Years and Over ) By Age Group



Table ( 18 )      ( 18 )جدول 

 فئات العمر
ملتحق بالدراسة  او 

ببرنامج تدريبي
متقاعد او متقدم بالسنأنشطة منزلية

العجز أو اإلعاقة او 

اسباب صحية
الجملةأخرىعدم الرغبة في العمل

Age Group
In school or 

training
House KeepingRetired or elderly

Disability or 

handicap or 

health reasons

Does not want to 

work
OthersTotal

19-151,012,612005,1631,2227,1731,026,170

24-20531,6120010,6792,47130,004574,766

29-2548,6610012,2372,79321,36985,060

34-303,04901,36512,2522,3247,67126,661

39-35004,63810,9984212,66318,720

44-40009,2638,9836374,76423,647

49-450026,3815,2787882,31234,759

54-500073,4495,1421,9311,98682,508

59-550099,7473,106981402104,236

64-6000111,6734,4258551,690118,643

65+00236,03816,8394154,001257,293

Total1,595,9340562,55495,10214,83884,0352,352,463الجملة    

حسب فئات العمر ( سنة فأكثر15)السكان السعوديون الذكور خارج قوة العمل 

Saudi Male Population  Out of The Labour Force (15 Years and Over ) By Age Group



Table ( 19 )      ( 19 )جدول 

ملتحق بالدراسة  او 

ببرنامج تدريبي
متقاعد او متقدم بالسنأنشطة منزلية

العجز أو اإلعاقة او 

اسباب صحية
الجملةأخرىعدم الرغبة في العمل

In school or 

training
House KeepingRetired or elderly

Disability or 

handicap or 

health reasons

Does not want to 

work
OthersTotal

48613,88397,80469,7421,9007,604790,981Illiterateأمي

11,758734,196123,75629,8932,5347,345909,482Read & Writeيقرأ ويكتب

395,833736,629142,29524,5405,52717,8631,322,687Primaryاإلبتدائية

1,514,281841,808104,73224,9886,46925,1962,517,474Intermediateالمتوسطة

1,507,4901,335,59396,08317,77112,66865,6323,035,237الثانوية أو مايعادلها
Secondary or  

Equivalent

16,00882,40425,9302,19344312,801139,779Diplomaدبلوم دون الجامعة

 55,156531,10057,7455,4375,59554,337709,370Bachelor Degreeبكالوريوس أو ليسانس

4,5949,2805,83433302,18722,228ماجستير/ دبلوم عالي 
Higher Diploma / 

Master Degree

01,9263,596001,1136,635Doctorateدكتوراه

3,505,1684,886,819657,775174,89735,136194,0789,453,873Totalالجملة

Education Statusالحالة التعليمية

حسب الحالة التعليمية ( سنة فأكثر15)السكان خارج قوة العمل 

 Population Out of The Labour Force (15 Years and Over ) By Education Status



Table ( 20 )      ( 20 )جدول 

ملتحق بالدراسة  او 

ببرنامج تدريبي
متقاعد او متقدم بالسنأنشطة منزلية

العجز أو اإلعاقة او 

اسباب صحية
الجملةأخرىعدم الرغبة في العمل

In school or 

training
House KeepingRetired or elderly

Disability or 

handicap or 

health reasons

Does not want to 

work
OthersTotal

0078,96234,2781,8216,919121,980Illiterateأمي

6,8530110,61922,3462,2606,779148,857Read & Writeيقرأ ويكتب

215,7590140,02318,4154,56513,474392,236Primaryاإلبتدائية

815,8530104,28320,1706,11420,147966,567Intermediateالمتوسطة

770,424088,94715,5107,35838,025920,264الثانوية أو مايعادلها
Secondary or  

Equivalent

11,974019,9682,075986,84240,957Diplomaدبلوم دون الجامعة

 27,134042,9443,1221,02814,71088,938Bachelor Degreeبكالوريوس أو ليسانس

1,64505,23733308668,081ماجستير/ دبلوم عالي 
Higher Diploma / 

Master Degree

002,789001,1133,902Doctorateدكتوراه

1,849,6420593,772116,24923,244108,8752,691,782Totalالجملة

Education Statusالحالة التعليمية

حسب الحالة التعليمية (سنة فأكثر15) السكان الذكور خارج قوة العمل 

Male Population Out of The Labour Force (15 Years and Over ) By Education Status



Table ( 21 )      ( 21 )جدول 

ملتحق بالدراسة  او 

ببرنامج تدريبي
متقاعد او متقدم بالسنأنشطة منزلية

العجز أو اإلعاقة او 

اسباب صحية
الجملةأخرىعدم الرغبة في العمل

In school or 

training
House KeepingRetired or elderly

Disability or 

handicap or 

health reasons

Does not want to 

work
OthersTotal

48557,45491,03663,4029896,245719,174Illiterateأمي

9,907605,493112,27822,1771,6645,308756,827Read & Writeيقرأ ويكتب

336,972619,556138,23820,1113,48915,2111,133,577Primaryاإلبتدائية

1,273,740652,181102,57322,7684,28622,3702,077,918Intermediateالمتوسطة

1,373,8961,034,04091,99414,7158,98255,0322,578,659الثانوية أو مايعادلها
Secondary or  

Equivalent

15,02935,70524,71990644310,78987,591Diplomaدبلوم دون الجامعة

 46,239255,81853,8774,2043,78245,594409,514Bachelor Degreeبكالوريوس أو ليسانس

4,2891,4555,8340041011,988ماجستير/ دبلوم عالي 
Higher Diploma / 

Master Degree

002,8900002,890Doctorateدكتوراه

3,060,1203,761,702623,439148,28323,635160,9597,778,138Totalالجملة

حسب الحالة التعليمية (سنة فأكثر15)السكان السعوديون خارج قوة العمل 

 Saudi Population Out of The Labour Force (15 Years and Over ) By Education Status

Education Statusالحالة التعليمية



Table ( 22 )      ( 22 )جدول 

ملتحق بالدراسة  او 

ببرنامج تدريبي
متقاعد او متقدم بالسنأنشطة منزلية

العجز أو اإلعاقة او 

اسباب صحية
الجملةأخرىعدم الرغبة في العمل

In school or 

training
House KeepingRetired or elderly

Disability or 

handicap or 

health reasons

Does not want to 

work
OthersTotal

0072,85230,1239105,729109,614Illiterateأمي

5,7230100,95715,6981,3904,897128,665Read & Writeيقرأ ويكتب

179,2000135,96615,1862,99811,230344,580Primaryاإلبتدائية

681,0180102,13918,6013,93117,321823,010Intermediateالمتوسطة

695,914085,16112,8174,86330,766829,521الثانوية أو مايعادلها
Secondary or  

Equivalent

11,124019,083788985,56836,661Diplomaدبلوم دون الجامعة

 21,457039,0761,8896488,52471,594Bachelor Degreeبكالوريوس أو ليسانس

1,49805,2370006,735ماجستير/ دبلوم عالي 
Higher Diploma / 

Master Degree

002,0830002,083Doctorateدكتوراه

1,595,9340562,55495,10214,83884,0352,352,463Totalالجملة

Education Statusالحالة التعليمية

حسب الحالة التعليمية (سنة فأكثر15)السكان السعوديون الذكور خارج قوة العمل 

Saudi Male Population Out of The Labour Force (15 Years and Over ) By Education Status



Table ( 23 )      ( 23 )جدول 

ملتحق بالدراسة  او 

ببرنامج تدريبي
متقاعد او متقدم بالسنأنشطة منزلية

العجز أو اإلعاقة او 

اسباب صحية
الجملةأخرىعدم الرغبة في العمل

In school or 

training
House KeepingRetired or elderly

Disability or 

handicap or 

health reasons

Does not want to 

work
OthersTotal

3,383,386419,7535,69283,01715,358118,7344,025,940Never Marriedلم يتزوج أبداً

115,6653,977,150590,85161,36317,32768,9534,831,309Marriedمتزوج

5,94889,8218,9366,3001,0515,750117,806Divorcedمطلق

169400,09552,29624,2171,400641478,818Widowerأرمل

3,505,1684,886,819657,775174,89735,136194,0789,453,873Totalالجملة

حسب الحالة الزواجية (سنة فأكثر15)السكان خارج قوة العمل 

 Population Out of The Labour Force (15 Years and Over ) By Marital Status

Marital Statusالحالة الزواجية



Table ( 24 )      ( 24 )جدول 

ملتحق بالدراسة  او 

ببرنامج تدريبي
متقاعد او متقدم بالسنأنشطة منزلية

العجز أو اإلعاقة او 

اسباب صحية
الجملةأخرىعدم الرغبة في العمل

In school or 

training
House KeepingRetired or elderly

Disability or 

handicap or 

health reasons

Does not want to 

work
OthersTotal

1,825,87604,48754,60910,51177,6701,973,153Never Marriedلم يتزوج أبداً

23,1400558,44453,01311,71430,583676,894Marriedمتزوج

60005,3653,74240562210,734Divorcedمطلق

26025,4764,885614031,001Widowerأرمل

1,849,6420593,772116,24923,244108,8752,691,782Totalالجملة

Marital Statusالحالة الزواجية

حسب الحالة الزواجية (سنة فأكثر15)السكان الذكور خارج قوة العمل 

Male Population Out of The Labour Force (15 Years and Over ) By Marital Status



Table ( 25 )      ( 25 )جدول 

ملتحق بالدراسة  او 

ببرنامج تدريبي
متقاعد او متقدم بالسنأنشطة منزلية

العجز أو اإلعاقة او 

اسباب صحية
الجملةأخرىعدم الرغبة في العمل

In school or 

training
House KeepingRetired or elderly

Disability or 

handicap or 

health reasons

Does not want to 

work
OthersTotal

2,946,238351,9795,69276,85212,412104,7123,497,885Never Marriedلم يتزوج أبداً

107,7652,971,677562,32445,4699,00950,6673,746,911Marriedمتزوج

5,94879,2928,6105,4068145,173105,243Divorcedمطلق

169358,75446,81320,5561,400407428,099Widowerأرمل

3,060,1203,761,702623,439148,28323,635160,9597,778,138Totalالجملة

حسب الحالة الزواجية (سنة فأكثر15)السكان السعوديون خارج قوة العمل 

Saudi Population Out of The Labour Force (15 Years and Over ) By Marital Status

Marital Statusالحالة الزواجية



Table ( 26 )      ( 26 )جدول 

ملتحق بالدراسة  او 

ببرنامج تدريبي
متقاعد او متقدم بالسنأنشطة منزلية

العجز أو اإلعاقة او 

اسباب صحية
الجملةأخرىعدم الرغبة في العمل

In school or 

training
House KeepingRetired or elderly

Disability or 

handicap or 

health reasons

Does not want to 

work
OthersTotal

1,575,20504,48751,5978,24966,8661,706,404Never Marriedلم يتزوج أبداً

20,1030529,93837,4505,57016,547609,608Marriedمتزوج

60005,3652,8484056229,840Divorcedمطلق

26022,7643,207614026,611Widowerأرمل

1,595,9340562,55495,10214,83884,0352,352,463Totalالجملة

Marital Statusالحالة الزواجية

حسب الحالة الزواجية (سنة فأكثر15)السكان السعوديون الذكور خارج قوة العمل 

Saudi Male Population Out of The Labour Force (15 Years and Over ) By Marital Status



Table ( 27 )      ( 27 )جدول 

المديرون ومديرو 

االعمال

االختصاصيون في 

المجاالت العلمية 

والفنية واالنسانية

الفنيون في 

المجاالت العلمية 

والفنية واالنسانية

العاملون بالخدماتالعاملون بالبيعالمهن الكتابية

العاملون بالزراعة 

وتربية الحيوانات 

وصيد األسماك

مهن العمليات 

الصناعية 

والكيميائية 

والصناعات الغذائية

المهن الهندسية 

االساسية المساعدة
الجملة

Directors and 

Mangers

Specialists in 

Professional, 

Technical and 

Humanitarian 

Fields

Technicians in 

Professional, 

Technical and 

Humanitarian 

Fields

Clerical 

Workers
Sales Workers

Service 

Workers

Agriculture, 

Animal 

Husbandry & 

Fishing

Occupations of 

Industrial , 

Chemical 

Operations and 

Food Industries 

Occupations of 

Supporting Basic 

Engineering 
Total

98,436351,348263,374248,442208,708723,108107,43658,057795,5652,854,474Riyadhالرياض

125,442302,464275,246207,012335,429692,78986,07157,090733,4232,814,966Makkahمكة المكرمة

19,82170,52079,14160,80567,865140,26947,0298,654133,521627,625Madinahالمدينة المنورة

18,21642,86365,62639,59034,011118,43750,0134,61999,078472,453Qassimالقصيم

.79,252227,632210,622112,800158,317440,69059,39539,817355,3411,683,866Easte. Provالمنطقة الشرقية

16,90462,777103,88543,86760,554228,10441,7098,973119,381686,154Asirعسير

8,82215,50425,38918,51812,77999,10426,0301,77051,379259,295Tabukتبوك

4,88919,91528,74221,21717,53563,80036,6372,22234,377229,334Hailحائل

.3,1319,00316,5997,4707,79132,0586,3292,38819,454104,223North.Bordالحدود الشمالية

6,65829,69865,29633,22149,044134,99443,0828,22568,823439,041Jazanجازان

3,86112,40512,68214,88314,77249,32724,6721,72036,729171,051Najranنجران

2,02913,63431,40913,7535,49150,4474,3922,11822,222145,495AL - Bahaالباحة

3,35112,19622,50412,0789,70535,53213,6891,59936,102146,756AL - Joufالجوف

390,8121,169,9591,200,515833,656982,0012,808,659546,484197,2522,505,39510,634,733Totalالجملة

المنطقة اإلدارية
Administrative 

Area

حسب المنطقة اإلدارية والمجموعات الرئيسة للمهنة (سنة فأكثر15)المشتغلون 

Employed persons (15 Years and Over ) By Administrative Area and Main Occupation Groups



Table ( 28 )      ( 28 )جدول 

المديرون ومديرو 

االعمال

االختصاصيون في 

المجاالت العلمية 

والفنية واالنسانية

الفنيون في 

المجاالت العلمية 

والفنية واالنسانية

العاملون بالخدماتالعاملون بالبيعالمهن الكتابية

العاملون بالزراعة 

وتربية الحيوانات 

وصيد األسماك

مهن العمليات 

الصناعية 

والكيميائية 

والصناعات الغذائية

المهن الهندسية 

االساسية المساعدة
الجملة

Directors and 

Mangers

Specialists in 

Professional, 

Technical and 

Humanitarian 

Fields

Technicians in 

Professional, 

Technical and 

Humanitarian 

Fields

Clerical 

Workers
Sales Workers

Service 

Workers

Agriculture, 

Animal 

Husbandry & 

Fishing

Occupations of 

Industrial , 

Chemical 

Operations and 

Food Industries 

Occupations of 

Supporting Basic 

Engineering 
Total

94,722288,975162,491209,769205,052568,956107,43656,824790,1502,484,375Riyadhالرياض

115,908260,709200,785186,024332,716588,43885,64252,051730,9922,553,265Makkahمكة المكرمة

18,91060,99253,03157,20166,782115,63347,0298,361132,486560,425Madinahالمدينة المنورة

17,23333,97743,76635,77233,37581,93149,4634,43698,195398,148Qassimالقصيم

.77,038194,265149,45798,987156,237329,18858,98139,171351,5831,454,907Easte. Provالمنطقة الشرقية

16,51944,86567,22435,96660,010178,10141,7098,058118,343570,795Asirعسير

8,35111,10813,02415,92612,09282,09625,7821,77051,225221,374Tabukتبوك

4,75015,66119,42318,72217,28747,99236,5892,22234,208196,854Hailحائل

.2,8616,15010,8156,8407,78325,2736,3142,37219,24087,648North.Bordالحدود الشمالية

5,40422,84041,58829,42448,721123,08543,0828,22568,033390,402Jazanجازان

3,6759,7437,47714,28314,77241,38224,2261,72036,538153,816Najranنجران

1,94010,46420,78612,9775,46439,4714,3921,94522,154119,593AL - Bahaالباحة

2,9309,30815,26510,7629,65222,88513,6891,50335,786121,780AL - Joufالجوف

370,241969,057805,132732,653969,9432,244,431544,334188,6582,488,9339,313,382Totalالجملة

المنطقة اإلدارية
Administrative 

Area

حسب المنطقة اإلدارية والمجموعات الرئيسة للمهنة (سنة فأكثر15)المشتغلون الذكور 

Male Employed persons (15 Years and Over ) By Administrative Area and Main Occupation Groups



Table ( 29 )      ( 29 )جدول 

المديرون ومديرو 

االعمال

االختصاصيون في 

المجاالت العلمية 

والفنية واالنسانية

الفنيون في 

المجاالت العلمية 

والفنية واالنسانية

العاملون بالخدماتالعاملون بالبيعالمهن الكتابية

العاملون بالزراعة 

وتربية الحيوانات 

وصيد األسماك

مهن العمليات 

الصناعية 

والكيميائية 

والصناعات الغذائية

المهن الهندسية 

االساسية المساعدة
الجملة

Directors and 

Mangers

Specialists in 

Professional, 

Technical and 

Humanitarian 

Fields

Technicians in 

Professional, 

Technical and 

Humanitarian 

Fields

Clerical 

Workers
Sales Workers

Service 

Workers

Agriculture, 

Animal 

Husbandry & 

Fishing

Occupations of 

Industrial , 

Chemical 

Operations and 

Food Industries 

Occupations of 

Supporting Basic 

Engineering 
Total

58,870133,893190,406205,44841,034378,31113,7782,87729,6551,054,272Riyadhالرياض

78,547120,885198,667155,63459,265344,28756,6528,11864,0521,086,107Makkahمكة المكرمة

15,14123,20462,26949,43015,71181,60920,3403,22814,941285,873Madinahالمدينة المنورة

16,71423,12758,36235,8179,76750,03222,3184879,899226,523Qassimالقصيم

.46,98984,071135,87692,29845,613214,3698,01625,51866,934719,684Easte. Provالمنطقة الشرقية

14,31742,79497,09841,32415,288148,88627,8791,01412,608401,208Asirعسير

8,0837,77120,62617,0274,70175,6709,5471954,936148,556Tabukتبوك

4,5677,60425,95619,9073,16437,41330,91004,431133,952Hailحائل

.2,6074,61614,3517,0541,58020,2805,0282332,60258,351North.Bordالحدود الشمالية

6,12222,43263,28031,9649,04998,76422,49120014,886269,188Jazanجازان

3,7475,27211,09013,9785,19734,96412,39705,22091,865Najranنجران

2,0298,23630,43113,7242,77329,14851101,24488,096AL - Bahaالباحة

3,1496,24219,78611,6934,00218,8211,2172472,28567,442AL - Joufالجوف

260,882490,147928,198695,298217,1441,532,554231,08442,117233,6934,631,117Totalالجملة

المنطقة اإلدارية
Administrative 

Area

حسب المنطقة اإلدارية والمجموعات الرئيسة للمهنة (سنة فأكثر15)المشتغلون السعوديون 

Saudi Employed persons (15 Years and Over ) By Administrative Area and Main Occupation Groups



Table ( 30 )      ( 30 )جدول 

المديرون ومديرو 

االعمال

االختصاصيون في 

المجاالت العلمية 

والفنية واالنسانية

الفنيون في 

المجاالت العلمية 

والفنية واالنسانية

العاملون بالخدماتالعاملون بالبيعالمهن الكتابية

العاملون بالزراعة 

وتربية الحيوانات 

وصيد األسماك

مهن العمليات 

الصناعية 

والكيميائية 

والصناعات الغذائية

المهن الهندسية 

االساسية المساعدة
الجملة

Directors and 

Mangers

Specialists in 

Professional, 

Technical and 

Humanitarian 

Fields

Technicians in 

Professional, 

Technical and 

Humanitarian 

Fields

Clerical 

Workers
Sales Workers

Service 

Workers

Agriculture, 

Animal 

Husbandry & 

Fishing

Occupations of 

Industrial , 

Chemical 

Operations and 

Food Industries 

Occupations of 

Supporting Basic 

Engineering 
Total

55,15690,147113,497168,66138,298367,37913,7782,54828,067877,531Riyadhالرياض

69,01384,717132,193135,67057,303333,88756,2235,33363,757938,096Makkahمكة المكرمة

14,73817,66738,90846,06315,34279,10320,3403,22814,941250,330Madinahالمدينة المنورة

15,73116,01637,95031,9999,76747,08421,7683049,899190,518Qassimالقصيم

.44,77555,91586,52078,87043,533208,3608,01625,04266,541617,572Easte. Provالمنطقة الشرقية

13,93225,71962,05133,42315,057144,48927,87945412,608335,612Asirعسير

7,6124,6948,82014,6574,33773,6919,4751954,936128,417Tabukتبوك

4,4285,13417,06217,4123,05435,72030,86204,431118,103Hailحائل

.2,3372,3588,6966,4241,58020,0575,0282332,60249,315North.Bordالحدود الشمالية

4,86816,44839,83128,1678,90997,09022,49120014,544232,548Jazanجازان

3,5613,3776,38013,3785,19734,66312,16705,22083,943Najranنجران

1,9405,78719,85012,9482,74628,51751101,24473,543AL - Bahaالباحة

2,7283,71512,82210,4213,94918,4391,2171512,28555,727AL - Joufالجوف

240,819331,694584,580598,093209,0721,488,479229,75537,688231,0753,951,255Totalالجملة

المنطقة اإلدارية
Administrative 

Area

حسب المنطقة اإلدارية والمجموعات الرئيسة للمهنة (سنة فأكثر15)المشتغلون السعوديون الذكور 

  Saudi Male Employed persons  (15 Years and Over ) By Administrative Area  and Main Occupation Groups



Table ( 31 )      ( 31 )جدول 

فئات العمر
المديرون ومديرو 

االعمال

االختصاصيون في 

المجاالت العلمية 

والفنية واالنسانية

الفنيون في 

المجاالت العلمية 

والفنية واالنسانية

العاملون بالخدماتالعاملون بالبيعالمهن الكتابية

العاملون بالزراعة 

وتربية الحيوانات 

وصيد األسماك

مهن العمليات 

الصناعية 

والكيميائية 

والصناعات الغذائية

المهن الهندسية 

االساسية المساعدة
الجملة

Age Group
Directors and 

Mangers

Specialists in 

Professional, 

Technical and 

Humanitarian 

Fields

Technicians in 

Professional, 

Technical and 

Humanitarian 

Fields

Clerical 

Workers
Sales Workers

Service 

Workers

Agriculture, 

Animal 

Husbandry & 

Fishing

Occupations of 

Industrial , 

Chemical 

Operations and 

Food Industries 

Occupations of 

Supporting Basic 

Engineering 
Total

19-15006002,4957,56022,6164,3081,92014,66154,160

24-203,43923,54855,12970,12758,622212,63322,41511,337113,005570,255

29-2526,039147,389197,227153,539107,103444,97741,73820,432268,9651,407,409

34-3048,032223,095254,915182,422173,410556,86376,76335,989457,9512,009,440

39-3566,619245,446278,920138,493181,591597,57493,42541,308547,7482,191,124

44-4067,587200,006195,036108,005141,320434,76874,20236,751432,9781,690,653

49-4561,571137,020127,57679,207130,539275,28049,95822,132322,7581,206,041

54-5054,61096,89657,37054,19683,564143,77446,64915,469191,250743,778

59-5535,63263,80025,90336,06050,97273,22337,0666,657101,887431,200

64-6016,58824,7685,2854,66628,16429,52938,9514,33738,928191,216

65+10,6957,9912,5544,44619,15617,42261,00992015,264139,457

Total390,8121,169,9591,200,515833,656982,0012,808,659546,484197,2522,505,39510,634,733الجملة  

حسب فئات العمر والمجموعات الرئيسة للمهنة (سنة فأكثر15)المشتغلون 

Employed persons (15 Years and Over ) By Age Group and Main Occupation Groups



Table ( 32 )      ( 32 )جدول 

فئات العمر
المديرون ومديرو 

االعمال

االختصاصيون في 

المجاالت العلمية 

والفنية واالنسانية

الفنيون في 

المجاالت العلمية 

والفنية واالنسانية

العاملون بالخدماتالعاملون بالبيعالمهن الكتابية

العاملون بالزراعة 

وتربية الحيوانات 

وصيد األسماك

مهن العمليات 

الصناعية 

والكيميائية 

والصناعات الغذائية

المهن الهندسية 

االساسية المساعدة
الجملة

Age Group
Directors and 

Mangers

Specialists in 

Professional, 

Technical and 

Humanitarian 

Fields

Technicians in 

Professional, 

Technical and 

Humanitarian 

Fields

Clerical 

Workers
Sales Workers

Service 

Workers

Agriculture, 

Animal 

Husbandry & 

Fishing

Occupations of 

Industrial , 

Chemical 

Operations and 

Food Industries 

Occupations of 

Supporting Basic 

Engineering 
Total

19-15006002,3587,45917,3294,3081,32914,61547,998

24-203,43916,63134,02659,18555,062171,49122,41510,129111,138483,516

29-2523,276110,279132,877133,128105,264369,45741,59918,121267,0671,201,068

34-3044,798173,929156,113154,339171,934430,87176,17335,053452,9041,696,114

39-3562,326197,602173,948118,575179,730433,39093,42540,518543,4421,842,956

44-4062,791168,226132,81499,291139,918334,05973,98635,195430,1571,476,437

49-4558,027118,52796,18171,312130,539248,92849,70621,881322,7301,117,831

54-5053,21392,92348,07450,05383,189130,23846,40315,234190,801710,128

59-5535,63260,80922,66035,30050,61265,45837,0186,302101,887415,678

64-6016,04422,7415,2854,66627,60826,36338,9513,97638,928184,562

65+10,6957,3902,5544,44618,62816,84760,35092015,264137,094

Total370,241969,057805,132732,653969,9432,244,431544,334188,6582,488,9339,313,382الجملة  

حسب فئات العمر والمجموعات الرئيسة للمهنة (سنة فأكثر15)المشتغلون الذكور 

Male Employed persons (15 Years and Over ) By Age Group and Main Occupation Groups



Table ( 33 )      ( 33 )جدول 

فئات العمر
المديرون ومديرو 

االعمال

االختصاصيون في 

المجاالت العلمية 

والفنية واالنسانية

الفنيون في 

المجاالت العلمية 

والفنية واالنسانية

العاملون بالخدماتالعاملون بالبيعالمهن الكتابية

العاملون بالزراعة 

وتربية الحيوانات 

وصيد األسماك

مهن العمليات 

الصناعية 

والكيميائية 

والصناعات الغذائية

المهن الهندسية 

االساسية المساعدة
الجملة

Age Group
Directors and 

Mangers

Specialists in 

Professional, 

Technical and 

Humanitarian 

Fields

Technicians in 

Professional, 

Technical and 

Humanitarian 

Fields

Clerical 

Workers
Sales Workers

Service 

Workers

Agriculture, 

Animal 

Husbandry & 

Fishing

Occupations of 

Industrial , 

Chemical 

Operations and 

Food Industries 

Occupations of 

Supporting Basic 

Engineering 
Total

19-15006001,9662,42210,9601,2909562,54020,734

24-202,85519,91451,19066,07221,943142,5518,4737,36219,870340,230

29-2521,852106,120171,336141,72439,139306,72911,14212,34237,323847,707

34-3033,145105,448203,908160,28930,707295,35114,8765,83539,963889,522

39-3538,86797,735209,810111,64324,696259,86311,1845,00033,501792,299

44-4045,50270,963139,87780,95918,656223,75813,8292,38220,381616,307

49-4542,34246,75893,12165,64420,547156,31819,9463,48326,355474,514

54-5037,00122,64944,51938,80720,92377,00929,0152,90322,242295,068

59-5522,63616,88612,17923,94015,40036,74928,0911,08218,711175,674

64-607,7552,8519692,10910,74211,81733,9974887,87578,603

65+8,9278236892,14511,96911,44959,2412844,932100,459

Total260,882490,147928,198695,298217,1441,532,554231,08442,117233,6934,631,117الجملة  

حسب فئات العمر والمجموعات الرئيسة للمهنة (سنة فأكثر15)المشتغلون السعوديون 

Saudi  Employed persons (15 Years and Over ) By Age Group and  Main Occupation Groups



Table ( 34 )      ( 34 )جدول 

فئات العمر
المديرون ومديرو 

االعمال

االختصاصيون في 

المجاالت العلمية 

والفنية واالنسانية

الفنيون في 

المجاالت العلمية 

والفنية واالنسانية

العاملون بالخدماتالعاملون بالبيعالمهن الكتابية

العاملون بالزراعة 

وتربية الحيوانات 

وصيد األسماك

مهن العمليات 

الصناعية 

والكيميائية 

والصناعات الغذائية

المهن الهندسية 

االساسية المساعدة
الجملة

Age Group
Directors and 

Mangers

Specialists in 

Professional, 

Technical and 

Humanitarian 

Fields

Technicians in 

Professional, 

Technical and 

Humanitarian 

Fields

Clerical 

Workers
Sales Workers

Service 

Workers

Agriculture, 

Animal 

Husbandry & 

Fishing

Occupations of 

Industrial , 

Chemical 

Operations and 

Food Industries 

Occupations of 

Supporting Basic 

Engineering 
Total

19-15006001,8292,42210,1301,2909562,54019,767

24-202,85513,88531,36455,79519,442136,8758,4736,32819,477294,494

29-2519,08972,241115,296122,46037,661299,26611,01810,35136,551723,933

34-3029,91166,151116,692133,23129,807290,32014,8764,89938,805724,692

39-3534,78963,733120,44792,01223,491253,83711,1844,78333,501637,777

44-4040,99945,91588,31272,91917,928217,70913,8292,38220,381520,374

49-4538,79832,71764,71657,74920,547151,79819,6943,23226,355415,606

54-5035,60419,94035,99834,66420,81072,55528,7692,90321,947273,190

59-5522,63614,6909,49723,18015,04034,32428,0431,08218,711167,203

64-607,2112,2009692,10910,18610,79133,9974887,87575,826

65+8,9272226892,14511,73810,87458,5822844,93298,393

Total240,819331,694584,580598,093209,0721,488,479229,75537,688231,0753,951,255الجملة  

حسب فئات العمر والمجموعات الرئيسة للمهنة (سنة فأكثر15)المشتغلون السعوديون الذكور 

Saudi Male Employed persons (15 Years and Over ) By Age Group and Main Occupation Groups



Table ( 35 )      ( 35 )جدول 

المديرون ومديرو 

االعمال

االختصاصيون في 

المجاالت العلمية 

والفنية واالنسانية

الفنيون في 

المجاالت العلمية 

والفنية واالنسانية

العاملون بالخدماتالعاملون بالبيعالمهن الكتابية

العاملون بالزراعة 

وتربية الحيوانات 

وصيد األسماك

مهن العمليات 

الصناعية 

والكيميائية 

والصناعات الغذائية

المهن الهندسية 

االساسية المساعدة
الجملة

Directors and 

Mangers

Specialists in 

Professional, 

Technical and 

Humanitarian 

Fields

Technicians in 

Professional, 

Technical and 

Humanitarian 

Fields

Clerical 

Workers
Sales Workers

Service 

Workers

Agriculture, 

Animal 

Husbandry & 

Fishing

Occupations of 

Industrial , 

Chemical 

Operations and 

Food Industries 

Occupations of 

Supporting Basic 

Engineering 
Total

37400026,76275,14371,9765,18690,448269,889Illiterateأمي

3,346007,79184,314361,388161,98822,850462,1211,103,798Read & Writeيقرأ ويكتب

9,740035339,839138,046521,136148,62954,222643,8471,555,812Primaryاإلبتدائية

16,39288504114,702255,727703,80792,38554,703766,9932,005,301Intermediateالمتوسطة

87,8102,699138,790431,771310,170976,51261,16847,783447,2242,503,927الثانوية أو مايعادلها
Secondary or 

Equivalent

33,0002,982386,19788,01646,33155,7653,4827,42155,020678,214Diplomaدبلوم دون الجامعة

 206,8831,007,419663,939146,149117,325108,7036,7545,08739,5782,301,837Bachelor Degreeبكالوريوس أو ليسانس

25,38687,9069,9705,3883,3264,8701020164137,112ماجستير/ دبلوم عالي 
Higher Diploma / 

Master Degree

7,88168,865762001,33500078,843Doctorateدكتوراه

390,8121,169,9591,200,515833,656982,0012,808,659546,484197,2522,505,39510,634,733Totalالجملة

حسب الحالة التعليمية والمجموعات الرئيسة للمهنة (سنة فأكثر15)المشتغلون 

Employed persons (15 Years and Over ) By Education Status and Main Occupation Groups

Education Statusالحالة التعليمية



Table ( 36 )      ( 36 )جدول 

المديرون ومديرو 

االعمال

االختصاصيون في 

المجاالت العلمية 

والفنية واالنسانية

الفنيون في 

المجاالت العلمية 

والفنية واالنسانية

العاملون بالخدماتالعاملون بالبيعالمهن الكتابية

العاملون بالزراعة 

وتربية الحيوانات 

وصيد األسماك

مهن العمليات 

الصناعية 

والكيميائية 

والصناعات الغذائية

المهن الهندسية 

االساسية المساعدة
الجملة

Directors and 

Mangers

Specialists in 

Professional, 

Technical and 

Humanitarian 

Fields

Technicians in 

Professional, 

Technical and 

Humanitarian 

Fields

Clerical 

Workers
Sales Workers

Service 

Workers

Agriculture, 

Animal 

Husbandry & 

Fishing

Occupations of 

Industrial , 

Chemical 

Operations and 

Food Industries 

Occupations of 

Supporting Basic 

Engineering 
Total

37400026,40142,94970,8735,18690,008235,791Illiterateأمي

3,189007,53483,758182,898161,98822,134458,499920,000Read & Writeيقرأ ويكتب

9,740035338,561135,903365,065148,55753,188641,1481,392,515Primaryاإلبتدائية

16,06188504108,257253,878555,02991,58652,329761,5591,839,291Intermediateالمتوسطة

86,8792,634120,949386,662305,706937,15660,99244,971444,4642,390,413الثانوية أو مايعادلها
Secondary or 

Equivalent

30,4112,982286,10775,73846,00251,1693,4827,04454,725557,660Diplomaدبلوم دون الجامعة

 192,189832,717389,505111,959114,969103,9606,7543,80638,3661,794,225Bachelor Degreeبكالوريوس أو ليسانس

23,93973,1997,0643,9423,3264,8701020164116,606ماجستير/ دبلوم عالي 
Higher Diploma / 

Master Degree

7,45957,437650001,33500066,881Doctorateدكتوراه

370,241969,057805,132732,653969,9432,244,431544,334188,6582,488,9339,313,382Totalالجملة

Education Statusالحالة التعليمية

حسب الحالة التعليمية والمجموعات الرئيسة للمهنة (سنة فأكثر15)المشتغلون الذكور 

Male Employed persons (15 Years and Over ) By Education Status and Main Occupation Groups



Table ( 37 )      ( 37 )جدول 

المديرون ومديرو 

االعمال

االختصاصيون في 

المجاالت العلمية 

والفنية واالنسانية

الفنيون في 

المجاالت العلمية 

والفنية واالنسانية

العاملون بالخدماتالعاملون بالبيعالمهن الكتابية

العاملون بالزراعة 

وتربية الحيوانات 

وصيد األسماك

مهن العمليات 

الصناعية 

والكيميائية 

والصناعات الغذائية

المهن الهندسية 

االساسية المساعدة
الجملة

Directors and 

Mangers

Specialists in 

Professional, 

Technical and 

Humanitarian 

Fields

Technicians in 

Professional, 

Technical and 

Humanitarian 

Fields

Clerical 

Workers
Sales Workers

Service 

Workers

Agriculture, 

Animal 

Husbandry & 

Fishing

Occupations of 

Industrial , 

Chemical 

Operations and 

Food Industries 

Occupations of 

Supporting Basic 

Engineering 
Total

37400010,75215,64640,3944046,29673,866Illiterateأمي

3,3460083416,98943,83456,10333221,562143,000Read & Writeيقرأ ويكتب

9,355035332,85931,931169,85563,6535,18264,221377,409Primaryاإلبتدائية

15,5910092,28648,368325,86339,9857,86570,298600,256Intermediateالمتوسطة

73,6872,33486,468379,40177,101839,39227,04524,66661,0561,571,150الثانوية أو مايعادلها
Secondary or 

Equivalent

24,339633259,67276,99813,75745,2621,2752,2457,708431,889Diplomaدبلوم دون الجامعة

 113,807437,140574,807108,67817,26187,3362,5271,4232,5521,345,531Bachelor Degreeبكالوريوس أو ليسانس

14,11530,5696,7204,2429854,0311020060,764ماجستير/ دبلوم عالي 
Higher Diploma / 

Master Degree

6,26819,471178001,33500027,252Doctorateدكتوراه

260,882490,147928,198695,298217,1441,532,554231,08442,117233,6934,631,117Totalالجملة

Education Statusالحالة التعليمية

حسب الحالة التعليمية والمجموعات الرئيسة للمهنة (سنة فأكثر15)المشتغلون السعوديون 

Saudi Employed persons (15 Years and Over ) By Education Status and Main Occupation Groups



Table (38 )      ( 38 )جدول 

المديرون ومديرو 

االعمال

االختصاصيون في 

المجاالت العلمية 

والفنية واالنسانية

الفنيون في 

المجاالت العلمية 

والفنية واالنسانية

العاملون بالخدماتالعاملون بالبيعالمهن الكتابية

العاملون بالزراعة 

وتربية الحيوانات 

وصيد األسماك

مهن العمليات 

الصناعية 

والكيميائية 

والصناعات الغذائية

المهن الهندسية 

االساسية المساعدة
الجملة

Directors and 

Mangers

Specialists in 

Professional, 

Technical and 

Humanitarian 

Fields

Technicians in 

Professional, 

Technical and 

Humanitarian 

Fields

Clerical 

Workers
Sales Workers

Service 

Workers

Agriculture, 

Animal 

Husbandry & 

Fishing

Occupations of 

Industrial , 

Chemical 

Operations and 

Food Industries 

Occupations of 

Supporting Basic 

Engineering 
Total

37400010,75211,13439,5074046,29668,467Illiterateأمي

3,1890057716,43338,23956,10333221,562136,435Read & Writeيقرأ ويكتب

9,355035331,58130,604160,05363,5815,02763,493364,047Primaryاإلبتدائية

15,2600085,84147,408318,70039,6156,93270,003583,759Intermediateالمتوسطة

72,7562,26971,981334,78373,361825,34627,04522,17259,4611,489,174الثانوية أو مايعادلها
Secondary or 

Equivalent

21,750633186,05666,23113,42844,1681,2752,0577,708343,306Diplomaدبلوم دون الجامعة

 99,328291,870321,78876,28416,10185,4732,5277642,552896,687Bachelor Degreeبكالوريوس أو ليسانس

12,96122,6674,2242,7969854,0311020047,766ماجستير/ دبلوم عالي 
Higher Diploma / 

Master Degree

5,84614,255178001,33500021,614Doctorateدكتوراه

240,819331,694584,580598,093209,0721,488,479229,75537,688231,0753,951,255Totalالجملة

Education Statusالحالة التعليمية

حسب الحالة التعليمية والمجموعات الرئيسة للمهنة (سنة فأكثر15)المشتغلون السعوديون الذكور 

 Saudi Male Employed persons (15 Years and Over ) By Education Status and Main Occupation Groups



Table ( 39 )      ( 39 )جدول 

المديرون ومديرو 

االعمال

االختصاصيون في 

المجاالت العلمية 

والفنية واالنسانية

الفنيون في 

المجاالت العلمية 

والفنية واالنسانية

العاملون بالخدماتالعاملون بالبيعالمهن الكتابية

العاملون 

بالزراعة وتربية 

الحيوانات وصيد 

األسماك

مهن العمليات 

الصناعية 

والكيميائية 

والصناعات الغذائية

المهن الهندسية 

االساسية المساعدة
الجملة

Directors and 

Mangers

Specialists in 

Professional, 

Technical and 

Humanitarian 

Fields

Technicians in 

Professional, 

Technical and 

Humanitarian 

Fields

Clerical 

Workers
Sales Workers

Service 

Workers

Agriculture, 

Animal 

Husbandry & 

Fishing

Occupations of 

Industrial , 

Chemical 

Operations and 

Food Industries 

Occupations of 

Supporting Basic 

Engineering 
Total

23,176143,119194,069199,598164,444545,11864,25731,552366,9131,732,246Never Marriedلم يتزوج أبداً

361,1241,008,193987,092613,850808,6332,227,847474,132164,9182,128,7398,774,528Marriedمتزوج

4,20512,70714,31616,9745,41022,4062,2375528,10086,907Divorcedمطلق 

2,3075,9405,0383,2343,51413,2885,8582301,64341,052Widowerأرمل

390,8121,169,9591,200,515833,656982,0012,808,659546,484197,2522,505,39510,634,733Totalالجملة

Marital Statusالحالة الزواجية

حسب الحالة الزواجية والمجموعات الرئيسة للمهنة (سنة فأكثر15)المشتغلون 

Employed persons (15 Years and Over ) By  Marital Status and Main Occupation Groups



Table ( 40 )      ( 40 )جدول 

المديرون ومديرو 

االعمال

االختصاصيون في 

المجاالت العلمية 

والفنية واالنسانية

الفنيون في 

المجاالت العلمية 

والفنية واالنسانية

العاملون بالخدماتالعاملون بالبيعالمهن الكتابية

العاملون 

بالزراعة وتربية 

الحيوانات وصيد 

األسماك

مهن العمليات 

الصناعية 

والكيميائية 

والصناعات الغذائية

المهن الهندسية 

االساسية المساعدة
الجملة

Directors and 

Mangers

Specialists in 

Professional, 

Technical and 

Humanitarian 

Fields

Technicians in 

Professional, 

Technical and 

Humanitarian 

Fields

Clerical 

Workers
Sales Workers

Service 

Workers

Agriculture, 

Animal 

Husbandry & 

Fishing

Occupations of 

Industrial , 

Chemical 

Operations and 

Food Industries 

Occupations of 

Supporting Basic 

Engineering 
Total

19,594108,859129,183166,352159,936438,26664,16927,473363,0631,476,895Never Marriedلم يتزوج أبداً

346,635850,131669,223555,395802,5101,790,042473,327160,9192,116,1277,764,309Marriedمتزوج

2,5427,2845,63310,0544,21410,5761,8852668,10050,554Divorcedمطلق 

1,4702,7831,0938523,2835,5474,95301,64321,624Widowerأرمل

370,241969,057805,132732,653969,9432,244,431544,334188,6582,488,9339,313,382Totalالجملة

Marital Statusالحالة الزواجية

حسب الحالة الزواجية والمجموعات الرئيسة للمهنة (سنة فأكثر15)المشتغلون الذكور 

Male Employed persons (15 Years and Over ) By Marital Status and Main Occupation Groups



Table ( 41 )      ( 41 )جدول 

المديرون ومديرو 

االعمال

االختصاصيون في 

المجاالت العلمية 

والفنية واالنسانية

الفنيون في 

المجاالت العلمية 

والفنية واالنسانية

العاملون بالخدماتالعاملون بالبيعالمهن الكتابية

العاملون 

بالزراعة وتربية 

الحيوانات وصيد 

األسماك

مهن العمليات 

الصناعية 

والكيميائية 

والصناعات الغذائية

المهن الهندسية 

االساسية المساعدة
الجملة

Directors and 

Mangers

Specialists in 

Professional, 

Technical and 

Humanitarian 

Fields

Technicians in 

Professional, 

Technical and 

Humanitarian 

Fields

Clerical 

Workers
Sales Workers

Service 

Workers

Agriculture, 

Animal 

Husbandry & 

Fishing

Occupations of 

Industrial , 

Chemical 

Operations and 

Food Industries 

Occupations of 

Supporting Basic 

Engineering 
Total

19,64295,368165,260179,02349,617329,77121,56917,28362,221939,754Never Marriedلم يتزوج أبداً

235,311382,924744,073497,188163,9001,186,455202,14124,548169,0433,605,583Marriedمتزوج

4,0338,14514,15615,8532,48911,8272,1392862,34861,276Divorcedمطلق 

1,8963,7104,7093,2341,1384,5015,23508124,504Widowerأرمل

260,882490,147928,198695,298217,1441,532,554231,08442,117233,6934,631,117Totalالجملة

Marital Statusالحالة الزواجية

حسب الحالة الزواجية والمجموعات الرئيسة للمهنة (سنة فأكثر15)المشتغلون السعوديون 

Saudi Employed persons (15 Years and Over ) By Marital Status and Main Occupation Groups



Table ( 42 )      ( 42 )جدول 

المديرون ومديرو 

االعمال

االختصاصيون في 

المجاالت العلمية 

والفنية واالنسانية

الفنيون في 

المجاالت العلمية 

والفنية واالنسانية

العاملون بالخدماتالعاملون بالبيعالمهن الكتابية

العاملون 

بالزراعة وتربية 

الحيوانات وصيد 

األسماك

مهن العمليات 

الصناعية 

والكيميائية 

والصناعات الغذائية

المهن الهندسية 

االساسية المساعدة
الجملة

Directors and 

Mangers

Specialists in 

Professional, 

Technical and 

Humanitarian 

Fields

Technicians in 

Professional, 

Technical and 

Humanitarian 

Fields

Clerical 

Workers
Sales Workers

Service 

Workers

Agriculture, 

Animal 

Husbandry & 

Fishing

Occupations of 

Industrial , 

Chemical 

Operations and 

Food Industries 

Occupations of 

Supporting Basic 

Engineering 
Total

16,06064,313109,012147,21846,227318,06021,56913,95360,284796,696Never Marriedلم يتزوج أبداً

221,330263,315469,129441,046160,4301,158,788202,06923,735168,3623,108,204Marriedمتزوج

2,3703,5135,6338,9771,5089,5121,78702,34835,648Divorcedمطلق 

1,0595538068529072,1194,33008110,707Widowerأرمل

240,819331,694584,580598,093209,0721,488,479229,75537,688231,0753,951,255Totalالجملة

Marital Statusالحالة الزواجية

حسب الحالة الزواجية والمجموعات الرئيسة للمهنة (سنة فأكثر15)المشتغلون السعوديون الذكور 

Saudi Male Employed persons (15 Years and Over ) By Marital Status and Main Occupation Groups



Table ( 43 )      ( 43 )جدول 

فئات ساعات العمل 

الفعلية األسبوعية

المديرون ومديرو 

االعمال

االختصاصيون في 

المجاالت العلمية 

والفنية واالنسانية

الفنيون في 

المجاالت العلمية 

والفنية واالنسانية

العاملون بالخدماتالعاملون بالبيعالمهن الكتابية

العاملون بالزراعة 

وتربية الحيوانات 

وصيد األسماك

مهن العمليات 

الصناعية 

والكيميائية 

والصناعات 

الغذائية

المهن الهندسية 

االساسية المساعدة
الجملة

Actual Weekly 

Working Hours 

Groups

Directors and 

Mangers

Specialists in 

Professional, 

Technical and 

Humanitarian 

Fields

Technicians in 

Professional, 

Technical and 

Humanitarian 

Fields

Clerical 

Workers
Sales Workers

Service 

Workers

Agriculture, 

Animal 

Husbandry & 

Fishing

Occupations of 

Industrial , 

Chemical 

Operations and 

Food Industries 

Occupations of 

Supporting Basic 

Engineering 
Total

29-113,4719,26423,6557,12931,58540,92597,8123,33433,077260,252

34-3015,91676,325173,15340,07413,71795,87838,4481,14122,364477,016

39-3554,493250,752487,562293,51232,423650,37866,0945,86485,9891,927,067

44-40123,245348,176270,932274,38690,428622,13738,76926,391186,5251,980,989

54-45120,863377,888186,223163,351296,925431,59373,65983,9361,068,5942,803,032

55 +62,824107,55458,99055,204516,923967,748231,70276,5861,108,8463,186,377

Total390,8121,169,9591,200,515833,656982,0012,808,659546,484197,2522,505,39510,634,733الجملة    

متوسط ساعات العمل 

األسبوعية

Average Weekly

       Working Hours

حسب فئات ساعات العمل األسبوعية والمجموعات الرئيسة للمهنة (سنة فأكثر15)المشتغلون 

Employed persons (15 Years and Over ) By  Weekly Working Hours Groups and Main Occupation Groups

44.743.038.741.154.548.7 57.349.647.954.4



Table ( 44 )      ( 44 )جدول 

فئات ساعات العمل 

الفعلية األسبوعية

المديرون ومديرو 

االعمال

االختصاصيون في 

المجاالت العلمية 

والفنية واالنسانية

الفنيون في 

المجاالت العلمية 

والفنية واالنسانية

العاملون بالخدماتالعاملون بالبيعالمهن الكتابية

العاملون بالزراعة 

وتربية الحيوانات 

وصيد األسماك

مهن العمليات 

الصناعية 

والكيميائية 

والصناعات 

الغذائية

المهن الهندسية 

االساسية المساعدة
الجملة

Actual Weekly 

Working Hours 

Groups

Directors and 

Mangers

Specialists in 

Professional, 

Technical and 

Humanitarian 

Fields

Technicians in 

Professional, 

Technical and 

Humanitarian 

Fields

Clerical 

Workers
Sales Workers

Service 

Workers

Agriculture, 

Animal 

Husbandry & 

Fishing

Occupations of 

Industrial , 

Chemical 

Operations and 

Food Industries 

Occupations of 

Supporting Basic 

Engineering 
Total

29-111,3825,17010,0565,07230,52230,23396,8852,40332,875224,598

34-3014,14445,05290,69727,93613,36489,70038,4481,14122,364342,846

39-3546,599167,364287,273247,95730,984624,51765,9315,30385,1571,561,085

44-40116,458291,940207,876247,58788,236582,35938,35524,789183,5711,781,171

54-45119,549353,943157,974151,054291,459374,04473,11680,4191,064,9172,666,475

55 +62,109105,58851,25653,047515,378543,578231,59974,6031,100,0492,737,207

Total370,241969,057805,132732,653969,9432,244,431544,334188,6582,488,9339,313,382الجملة   

متوسط ساعات العمل 

األسبوعية

Average Weekly

       Working Hours

48.8 44.2

حسب فئات ساعات العمل األسبوعية والمجموعات الرئيسة للمهنة (سنة فأكثر15)المشتغلون الذكور 

Male Employed persons (15 Years and Over ) By Weekly Working Hours Groups and Main Occupation Groups

45.240.041.557.446.848.054.754.5



Table ( 45 )      ( 45 )جدول 

مكة المكرمةالرياض
المدينة 

المنورة
حائلتبوكعسيرالشرقيةالقصيم

الحدود 

الشمالية
الجملةالجوفالباحةنجرانجازان

RiyadhMakkahMadinahQassimEaste. Prov.AsirTabukHail
North. 

Bord.
JazanNajranAL - BahaAL - JoufTotal

Agriculture, forestry and fishing 120,12389,91152,70148,64562,14341,69328,59537,2176,35043,04224,6142,12815,257572,419الزراعة والغابات وصيد األسماك

Mining and quarrying 25,65011,1634,02717869,7097711,49115744646015835364114,627التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing 200,361152,88736,16641,333142,59216,7126,0386,9826,4989,9469,2654,0814,074636,935الصناعات التحويلية

15,83523,7726,7251,37912,1668,9852,0561,0375611,9473891,4041,27877,534إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
 Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply

9,20320,61372610,5475,1883,867864764784346462,418055,060إمدادات المياه وأنشطة المجاري وإدارة الفضالت ومعالجتها
 Water supply; sewerage, waste management 

and remediation activities

Construction 579,497473,291102,75457,320280,30092,58225,12423,0149,16335,11218,3549,26625,9311,731,708التشييد

تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات ذات المحركات والدراجات 

النارية
314,240569,27183,15068,951287,24471,72226,21724,03714,45083,59423,28510,02912,0751,588,265

 Wholesale and retail trade; repair of motor 

vehicles and motorcycles

Transportation and storage 75,081107,80622,6517,51050,13616,0486,5593,5862,87714,4286,3021,7533,487318,224النقل والتخزين

Accommodation and food service activities 85,08666,51922,0156,71042,71011,8102,7904,8661,7173,2093,3091,190928252,859أنشطة اإلقامة والخدمات الغذائية

Information and communication 54,64126,6232,9551,94311,8352,9942745163301,3401,667763884106,765المعلومات واإلتصاالت

Financial and insurance activities 54,18233,1393,3691,67111,9105,2131,0717523242,113813842483115,882األنشطة المالية وأنشطة التأمين

Real estate activities 17,83934,4156,9932,6556,0968,4628,1111,4161952,06193610531589,599األنشطة العقارية

Professional, scientific and technical activities 24,86836,7227,9312,31612,5672,5824349901736127368,4031,26199,595األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service activities 41,170105,80712,7524,39725,3603,9375,0043,0668534,1151,5523,4821,366212,861أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

504,535361,64096,55965,691223,100168,76383,76846,15724,696113,05642,90036,01929,4301,796,314اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإلجباري
 Public administration and defence; 

compulsory social security

Education 289,215273,50377,42386,548149,585122,17227,28937,88319,42682,10415,12337,70225,9461,243,919التعليم

Human health and social work activities 139,002104,37440,76220,41899,69629,52712,20814,5984,79018,4389,9566,3286,712506,809أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

Arts, entertainment and recreation 4,3802,277001,688078028019946008,948الفنون والترفيه والتسلية

Other service activities 48,82149,28111,7707,19433,67317,0163,5103,6961,7788,9362,5842,6511,256192,166أنشطة الخدمات األخرى

أنشطة األسر المعيشية التي تستخدم أفرادا للعمل المنزلي أو األسر 

المعيشية التي تنتج  سلع وخدمات غير مميزة الستعمالها الخاص
245,378267,78436,19637,047156,16861,29817,81419,2888,83813,8958,41616,45516,009904,586

 Activities of households as employers; undifferentiated 

goods- and services-producing activities of households for 

own use

5,3674,16800000000012309,658أنشطة المنظمات والهيئات الدولية
 Activities of extraterritorial organizations and 

bodies

2,854,4742,814,966627,625472,4531,683,866686,154259,295229,334104,223439,041171,051145,495146,75610,634,733Totalالجملة

Economic Activityالنشاط االقتصادي

حسب المجموعات الرئيسة للنشاط االقتصادي والمنطقة االدارية  ( سنة فأكثر 15 )المشتغلون 

Employed persons ( 15 Years and Over ) By Main Economic Activity Groups and Administrative Area 



Table ( 46 )      ( 46 )جدول 

مكة المكرمةالرياض
المدينة 

المنورة
حائلتبوكعسيرالشرقيةالقصيم

الحدود 

الشمالية
الجملةالجوفالباحةنجرانجازان

RiyadhMakkahMadinahQassim
Easte. 

Prov.
AsirTabukHail

North. 

Bord.
JazanNajranAL - BahaAL - JoufTotal

Agriculture, forestry and fishing 119,70988,82452,70148,52161,72941,69328,34737,1696,29243,04224,1682,12815,257569,580الزراعة والغابات وصيد األسماك

Mining and quarrying 25,65011,1634,02717868,6807711,4919344646015835364113,534التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing 198,179148,26935,52641,150141,12816,3746,0386,9826,4109,9469,2653,9083,854627,029الصناعات التحويلية

15,83523,7726,7251,37912,1668,8792,0561,0375611,9473891,4041,27877,428إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
 Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply

8,81720,24472610,5475,1883,867864764784346462,418054,305إمدادات المياه وأنشطة المجاري وإدارة الفضالت ومعالجتها
 Water supply; sewerage, waste management 

and remediation activities

Construction 577,299471,757101,82157,082277,76591,54424,97022,9539,11135,11218,1639,26625,8851,722,728التشييد

تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات ذات المحركات والدراجات 

النارية
309,608562,28882,43667,797283,53870,82325,62923,78914,42382,16023,28510,00211,9291,567,707

 Wholesale and retail trade; repair of motor 

vehicles and motorcycles

Transportation and storage 74,639106,11622,6517,51050,02316,0486,5593,5862,87714,2776,2121,7533,487315,738النقل والتخزين

Accommodation and food service activities 84,07165,51621,7916,65041,61811,2322,7904,8661,6883,2093,3091,190928248,858أنشطة اإلقامة والخدمات الغذائية

Information and communication 53,54126,6232,7521,94311,7372,9942745163301,2851,667763884105,309المعلومات واإلتصاالت

Financial and insurance activities 49,95231,0463,3691,54711,5005,2131,0717052651,922813798483108,684األنشطة المالية وأنشطة التأمين

Real estate activities 17,83934,4156,9932,5466,0968,4627,9541,4161952,06193610531589,333األنشطة العقارية

Professional, scientific and technical activities 24,26834,7537,9312,31612,3132,5824349901736127368,4031,26196,772األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service activities 39,754103,45512,4534,03524,1013,9375,0042,9648534,1151,5523,4621,366207,051أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

489,130353,94394,82463,851215,163162,93481,33844,91724,053111,49742,53635,21828,0411,747,445اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإلجباري
 Public administration and defence; 

compulsory social security

Education 148,052162,45046,10255,04182,54470,02212,21623,46311,83549,2647,97424,27516,384709,622التعليم

Human health and social work activities 89,18977,85130,69916,28066,26023,1178,08112,5043,36616,2158,6055,4725,364363,003أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

Arts, entertainment and recreation 3,9772,277001,295078028019946008,152الفنون والترفيه والتسلية

Other service activities 45,24646,53310,0346,29230,99114,8853,2203,6961,7788,7732,3192,5101,221177,498أنشطة الخدمات األخرى

أنشطة األسر المعيشية التي تستخدم أفرادا للعمل المنزلي أو األسر 

المعيشية التي تنتج  سلع وخدمات غير مميزة الستعمالها الخاص
104,253177,80216,8643,48351,07215,4182,9605,1322,2343,8721,0376,0423,779393,948

 Activities of households as employers; undifferentiated 

goods- and services-producing activities of households for 

own use

5,3674,16800000000012309,658أنشطة المنظمات والهيئات الدولية
 Activities of extraterritorial organizations and 

bodies

2,484,3752,553,265560,425398,1481,454,907570,795221,374196,85487,648390,402153,816119,593121,7809,313,382Totalالجملة

Economic Activityالنشاط االقتصادي

حسب المجموعات الرئيسة للنشاط االقتصادي والمنطقة االدارية ( سنة فأكثر 15 )المشتغلون الذكور 

Male Employed persons ( 15 Years and Over ) By Main Economic Activity Groups and Administrative Area 



Table ( 47 )      ( 47 )جدول 

مكة المكرمةالرياض
المدينة 

المنورة
حائلتبوكعسيرالشرقيةالقصيم

الحدود 

الشمالية
الجملةالجوفالباحةنجرانجازان

RiyadhMakkahMadinahQassim
Easte. 

Prov.
AsirTabukHail

North. 

Bord.
JazanNajranAL - BahaAL - JoufTotal

Agriculture, forestry and fishing 14,54358,74621,38220,8238,64527,86311,17731,0474,88321,46312,3395112,981236,403الزراعة والغابات وصيد األسماك

Mining and quarrying 10,85010,3443,74017860,46077194934464601583536488,011التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing 30,40826,50614,3173,88267,2652,4431,5231,1641,3421,5181,154547350152,419الصناعات التحويلية

11,73619,6893,7041,3799,8063,7521,6041,0374991,75138991676957,031إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
 Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply

4,5198,4367261,7324,077776597763313300234021,834إمدادات المياه وأنشطة المجاري وإدارة الفضالت ومعالجتها
 Water supply; sewerage, waste management 

and remediation activities

Construction 25,68940,5646,6786,75044,3106,4182,0981,2664873,2501,129722824140,185التشييد

تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات ذات المحركات والدراجات 

النارية
47,03876,55816,95113,72050,35011,4654,0783,2792,3309,9235,6613,1502,007246,510

 Wholesale and retail trade; repair of motor 

vehicles and motorcycles

Transportation and storage 12,63468,58612,8465,83928,44712,1843,8343,0191,82710,2944,5901,4651,829167,394النقل والتخزين

Accommodation and food service activities 5,8688,7393,91504,3291,4963364703650205025,300أنشطة اإلقامة والخدمات الغذائية

Information and communication 23,70713,9462,2018957,6902,36024224433093746169964954,361المعلومات واإلتصاالت

Financial and insurance activities 36,38422,8012,9341,43410,5535,2131,0717523241,98569684239485,383األنشطة المالية وأنشطة التأمين

Real estate activities 7,15922,9822,7682,6554,4496,9564,4341,0521951,18074510521254,892األنشطة العقارية

Professional, scientific and technical activities 4,3708,8257316662,41352408829444174010218,366األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service activities 11,41530,1257,2192,45915,3642,9931,3528112903,09687456344277,003أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

485,884357,54496,55965,303221,377167,95982,56145,05924,164112,24542,65635,11528,4311,764,857اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإلجباري
 Public administration and defence; 

compulsory social security

Education 237,423228,71368,15879,733128,732119,20624,14635,02316,79179,92413,12736,35422,6331,089,963التعليم

Human health and social work activities 69,84967,28617,52315,66645,42223,3728,2928,4163,78415,9926,7404,3025,721292,365أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

Arts, entertainment and recreation 2,0791,087003110780291990003,783الفنون والترفيه والتسلية

Other service activities 10,56214,0743,3893,4095,3785,3029261,4792703,8329721,8903451,517أنشطة الخدمات األخرى

أنشطة األسر المعيشية التي تستخدم أفرادا للعمل المنزلي أو األسر 

المعيشية التي تنتج  سلع وخدمات غير مميزة الستعمالها الخاص
79529013203061551130000001,791

 Activities of households as employers; undifferentiated 

goods- and services-producing activities of households for 

own use

1,36026600000000012301,749أنشطة المنظمات والهيئات الدولية
 Activities of extraterritorial organizations and 

bodies

1,054,2721,086,107285,873226,523719,684401,208148,556133,95258,351269,18891,86588,09667,4424,631,117Totalالجملة

Economic Activityالنشاط االقتصادي

حسب المجموعات الرئيسة للنشاط االقتصادي والمنطقة االدارية   ( سنة فأكثر 15 )المشتغلون السعوديون 

Saudi Employed persons ( 15 Years and Over ) By Main Economic Activity Groups and Administrative Area



Table ( 48 )      ( 48 )جدول 

مكة المكرمةالرياض
المدينة 

المنورة
حائلتبوكعسيرالشرقيةالقصيم

الحدود 

الشمالية
الجملةالجوفالباحةنجرانجازان

RiyadhMakkahMadinahQassim
Easte. 

Prov.
AsirTabukHail

North. 

Bord.
JazanNajranAL - BahaAL - JoufTotal

Agriculture, forestry and fishing 14,12957,65921,38220,6998,64527,86311,10530,9994,88321,46312,1095112,981234,428الزراعة والغابات وصيد األسماك

Mining and quarrying 10,85010,3443,74017859,72977194934464601583536487,280التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing 28,67823,20214,1723,69965,9712,1051,5231,1641,3421,5181,154547254145,329الصناعات التحويلية

11,73619,6893,7041,3799,8063,6461,6041,0374991,75138991676956,925إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
 Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply

4,1338,4367261,7324,077776597763313300234021,448إمدادات المياه وأنشطة المجاري وإدارة الفضالت ومعالجتها
 Water supply; sewerage, waste management 

and remediation activities

Construction 25,38940,2046,6786,75043,5506,4182,0981,2664873,2501,129722824138,765التشييد

تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات ذات المحركات والدراجات 

النارية
43,83572,23016,95113,29447,60111,2343,8133,1692,3309,2775,6613,1232,007234,525

 Wholesale and retail trade; repair of motor 

vehicles and motorcycles

Transportation and storage 12,63468,00512,8465,83928,44712,1843,8343,0191,82710,1434,5001,4651,829166,572النقل والتخزين

Accommodation and food service activities 4,8537,7363,69103,4719183364703650205021,622أنشطة اإلقامة والخدمات الغذائية

Information and communication 22,60713,9462,2018957,5922,36024224433088246169964953,108المعلومات واإلتصاالت

Financial and insurance activities 32,15420,7082,9341,31010,1435,2131,0717052651,79469679839478,185األنشطة المالية وأنشطة التأمين

Real estate activities 7,15922,9822,7682,5464,4496,9564,2771,0521951,18074510521254,626األنشطة العقارية

Professional, scientific and technical activities 4,0707,0167316662,15952408829444174010216,003األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service activities 9,99927,7736,9202,09714,1052,9931,3528112903,09687454344271,295أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

470,892349,84794,82463,542213,672162,13080,35343,81923,521110,68642,29234,31427,2401,717,132اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإلجباري
 Public administration and defence; 

compulsory social security

Education 106,372125,12539,54349,79765,25667,3699,47021,3699,64548,0736,33823,09213,490584,939التعليم

Human health and social work activities 54,47248,69313,72413,25124,63017,9045,6467,6662,59613,9136,2914,0444,436217,266أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

Arts, entertainment and recreation 1,9491,087001400780291990003,482الفنون والترفيه والتسلية

Other service activities 9,93112,8582,6632,8443,8234,2488111,4792703,7249721,7493445,406أنشطة الخدمات األخرى

أنشطة األسر المعيشية التي تستخدم أفرادا للعمل المنزلي أو األسر 

المعيشية التي تنتج  سلع وخدمات غير مميزة الستعمالها الخاص
329290132030601130000001,170

 Activities of households as employers; undifferentiated 

goods- and services-producing activities of households for 

own use

1,36026600000000012301,749أنشطة المنظمات والهيئات الدولية
 Activities of extraterritorial organizations and 

bodies

877,531938,096250,330190,518617,572335,612128,417118,10349,315232,54883,94373,54355,7273,951,255Totalالجملة

Economic Activityالنشاط االقتصادي

حسب المجموعات الرئيسة للنشاط االقتصادي والمنطقة االدارية ( سنة فأكثر 15 )المشتغلون السعوديون الذكور 

Saudi Male Employed persons ( 15 Years and Over ) By Main Economic Activity Groups and Administrative Area



Table ( 49 )      ( 49 )جدول 

الجملة

Total

Agriculture, forestry and fishing 4,83223,77844,49878,85796,65078,19152,32950,66238,57641,93562,111572,419الزراعة والغابات وصيد األسماك

Mining and quarrying 82612,17317,02016,71417,20013,72717,17914,0244,77891373114,627التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing 3,53234,04678,528124,990133,012105,50573,28847,76222,75310,6782,841636,935الصناعات التحويلية

2405,80116,2058,65013,47811,1507,4309,1543,8201,27333377,534إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
 Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply

03,3565,92913,68710,1378,4635,7295,0791,99157611355,060إمدادات المياه وأنشطة المجاري وإدارة الفضالت ومعالجتها
 Water supply; sewerage, waste management 

and remediation activities

Construction 8,92585,407206,822322,579350,210299,804224,388123,41471,60429,4859,0701,731,708التشييد

تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات ذات المحركات والدراجات 

النارية
14,99481,386156,463286,247331,951262,516191,323129,92479,10231,58922,7701,588,265

 Wholesale and retail trade; repair of motor 

vehicles and motorcycles

Transportation and storage 71212,54237,34745,79658,64542,42950,89030,13023,14110,4756,117318,224النقل والتخزين

Accommodation and food service activities 2,97716,35430,10048,55162,46035,20329,72915,76910,0301,61868252,859أنشطة اإلقامة والخدمات الغذائية

Information and communication 2736,01918,10122,56418,53720,13311,5595,9272,4291,2230106,765المعلومات واإلتصاالت

Financial and insurance activities 28412,61623,16328,11217,92212,0567,9526,2334,8241,768952115,882األنشطة المالية وأنشطة التأمين

Real estate activities 1,3103,9496,14410,25012,0578,99213,27910,2937,9658,4086,95289,599األنشطة العقارية

Professional, scientific and technical activities 3512,09710,78018,42219,29714,49310,6509,2798,8263,8571,54399,595األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service activities 2,37618,36328,61043,66540,74225,32623,95017,4195,6394,8121,959212,861أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

4,694128,434336,557362,106320,558277,351200,470101,42054,0765,4385,2101,796,314اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإلجباري
 Public administration and defence; compulsory 

social security

Education 58535,510181,617257,264294,910203,053139,89378,69238,35310,1463,8961,243,919التعليم

Human health and social work activities 1,42932,71986,34294,27899,06382,57649,62230,49620,4217,2652,598506,809أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

Arts, entertainment and recreation 01,1231,2341,1943,18201,8120403008,948الفنون والترفيه والتسلية

Other service activities 6279,82022,79939,35441,84024,39919,99613,3407,8763,3538,762192,166أنشطة الخدمات األخرى

أنشطة األسر المعيشية التي تستخدم أفرادا للعمل المنزلي أو األسر 

المعيشية التي تنتج  سلع وخدمات غير مميزة الستعمالها الخاص
5,19344,76298,978184,438248,305163,11472,86143,67423,77115,4014,089904,586

 Activities of households as employers; undifferentiated 

goods- and services-producing activities of households for 

own use

001721,7229682,1721,7121,0878221,00309,658أنشطة المنظمات والهيئات الدولية
 Activities of extraterritorial organizations and 

bodies

54,160570,2551,407,4092,009,4402,191,1241,690,6531,206,041743,778431,200191,216139,45710,634,733Totalالجملة

65 + 35 - 39 30 - 2534 - 2029 - 24النشاط االقتصادي

حسب المجموعات الرئيسة للنشاط االقتصادي و فئات العمر ( سنة فأكثر 15 )المشتغلون 
Employed persons ( 15 Years and Over ) By Main Economic Activity Groups and Age Group

49 - 45 54 - 50 59 - 55 64 - 60Economic Activity 19 - 1544 - 40



Table ( 50 )      ( 50 )جدول 

الجملة

Total

Agriculture, forestry and fishing 4,83223,49443,92678,26796,25277,97552,25750,66238,52841,93561,452569,580الزراعة والغابات وصيد األسماك

Mining and quarrying 82612,17316,56416,37516,90213,72717,17914,0244,77891373113,534التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing 3,26631,71775,812123,278132,545103,97073,19247,33822,75310,3172,841627,029الصناعات التحويلية

2405,80116,0998,65013,47811,1507,4309,1543,8201,27333377,428إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
 Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply

03,3565,92913,30110,1378,0945,7295,0791,99157611354,305إمدادات المياه وأنشطة المجاري وإدارة الفضالت ومعالجتها
 Water supply; sewerage, waste management 

and remediation activities

Construction 8,87984,418205,152320,637348,183298,012224,388123,26071,24429,4859,0701,722,728التشييد

تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات ذات المحركات والدراجات 

النارية
14,17777,933151,721284,256329,266260,050189,875129,10978,74730,64621,9271,567,707

 Wholesale and retail trade; repair of motor 

vehicles and motorcycles

Transportation and storage 59912,54236,91045,13658,20342,33950,89029,83523,14110,0266,117315,738النقل والتخزين

Accommodation and food service activities 2,97715,69029,64747,07861,31034,94229,72915,76910,0301,61868248,858أنشطة اإلقامة والخدمات الغذائية

Information and communication 2735,69018,00322,56418,11020,13311,3565,5282,4291,2230105,309المعلومات واإلتصاالت

Financial and insurance activities 28411,60021,70626,28616,43311,3087,2906,2334,8241,768952108,684األنشطة المالية وأنشطة التأمين

Real estate activities 1,3103,9496,14410,25012,0578,88313,27910,2937,9658,2516,95289,333األنشطة العقارية

Professional, scientific and technical activities 3512,0979,74817,26619,29714,15310,6508,9848,8263,8571,54396,772األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service activities 2,37615,70427,69942,35239,98525,15623,95017,4195,6394,8121,959207,051أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

4,534125,186328,231352,289313,164267,920193,73599,28952,4495,4385,2101,747,445اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإلجباري
 Public administration and defence; compulsory 

social security

Education 29117,06296,680121,542157,069121,09191,30460,74332,6738,1323,035709,622التعليم

Human health and social work activities 1,32015,35456,88363,64666,16962,48441,25828,22218,3946,6752,598363,003أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

Arts, entertainment and recreation 01,1239331,1943,18201,3170403008,152الفنون والترفيه والتسلية

Other service activities 4898,01519,45736,69539,26321,44219,37912,9427,8763,1788,762177,498أنشطة الخدمات األخرى

أنشطة األسر المعيشية التي تستخدم أفرادا للعمل المنزلي أو األسر 

المعيشية التي تنتج  سلع وخدمات غير مميزة الستعمالها الخاص
97410,61233,65263,33090,98371,43651,93235,15818,34613,4364,089393,948

 Activities of households as employers; undifferentiated 

goods- and services-producing activities of households for 

own use

001721,7229682,1721,7121,0878221,00309,658أنشطة المنظمات والهيئات الدولية
 Activities of extraterritorial organizations and 

bodies

47,998483,5161,201,0681,696,1141,842,9561,476,4371,117,831710,128415,678184,562137,0949,313,382Totalالجملة

 39 - 3544 - 40 25 - 2029 - 1524 - 19النشاط االقتصادي

حسب المجموعات الرئيسة للنشاط االقتصادي و فئات العمر ( سنة فأكثر 15 )المشتغلون الذكور 
Male Employed persons ( 15 Years and Over ) By Main Economic Activity Groups and Age Group

49 - 45Economic Activity  54 - 50 59 - 55 64 - 6065 + 34 - 30



Table ( 51 )      ( 51 )جدول 

الجملة

Total

Agriculture, forestry and fishing 1,8148,98913,05814,83611,71413,36819,27629,33429,98834,43659,590236,403الزراعة والغابات وصيد األسماك

Mining and quarrying 82611,87115,68512,73211,0529,01813,3719,6453,3094297388,011التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing 1,69321,93841,19728,84621,72214,41910,2936,3073,1151,6411,248152,419الصناعات التحويلية

2405,66614,7606,95810,2597,6563,7315,6351,968158057,031إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
 Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply

02,0083,4985,6033,3332,2611,6202,53928357611321,834إمدادات المياه وأنشطة المجاري وإدارة الفضالت ومعالجتها
 Water supply; sewerage, waste management 

and remediation activities

Construction 1,50218,13932,67228,89619,20111,59610,3427,6444,9773,3401,876140,185التشييد

تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات ذات المحركات والدراجات 

النارية
3,55127,20447,90742,19429,71722,21820,89420,26412,2918,65311,617246,510

 Wholesale and retail trade; repair of motor 

vehicles and motorcycles

Transportation and storage 5328,16324,63525,22424,79919,06221,74417,22715,5825,8704,556167,394النقل والتخزين

Accommodation and food service activities 1,2054,4405,6446,6633,2308722,05977634306825,300أنشطة اإلقامة والخدمات الغذائية

Information and communication 04,76312,18211,3047,8449,3204,6513,395682220054,361المعلومات واإلتصاالت

Financial and insurance activities 28412,47821,79821,09310,9209,0214,9232,9751,8910085,383األنشطة المالية وأنشطة التأمين

Real estate activities 1902,9304,6105,2535,0123,3047,8338,0206,2765,7535,71154,892األنشطة العقارية

Professional, scientific and technical activities 2841,1694,7203,2482,3552,0372,2715851,17827424518,366األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service activities 1,90012,93416,98613,4789,5068,2666,4583,1051,7841,77181577,003أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

4,694128,361334,797358,051314,062270,261196,50396,25752,7544,9064,2111,764,857اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإلجباري
 Public administration and defence; compulsory 

social security

Education 29433,471172,190237,308254,013173,210117,96563,97228,5256,3852,6301,089,963التعليم

Human health and social work activities 1,21430,36672,31159,72945,35635,67725,60312,3177,5311,401860292,365أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

Arts, entertainment and recreation 09211,0513311,138000342003,783الفنون والترفيه والتسلية

Other service activities 5114,1138,0066,5227,0664,5054,8224,0792,3892,6586,84651,517أنشطة الخدمات األخرى

أنشطة األسر المعيشية التي تستخدم أفرادا للعمل المنزلي أو األسر 

المعيشية التي تنتج  سلع وخدمات غير مميزة الستعمالها الخاص
03060329011315529046613201,791

 Activities of households as employers; undifferentiated 

goods- and services-producing activities of households for 

own use

000924012307020001,749أنشطة المنظمات والهيئات الدولية
 Activities of extraterritorial organizations and 

bodies

20,734340,230847,707889,522792,299616,307474,514295,068175,67478,603100,4594,631,117Totalالجملة

 39 - 3544 - 40 25 - 2029 - 1524 - 19النشاط االقتصادي

حسب المجموعات الرئيسة للنشاط االقتصادي و فئات العمر ( سنة فأكثر 15 )المشتغلون السعوديون 
Saudi Employed persons ( 15 Years and Over ) By Main Economic Activity Groups and Age Group

49 - 45Economic Activity  54 - 50 59 - 55 64 - 6065 + 34 - 30



Table ( 52 )      ( 52 )جدول 

الجملة

Total

Agriculture, forestry and fishing 1,8148,70512,50114,83611,35913,36819,20429,33429,94034,43658,931234,428الزراعة والغابات وصيد األسماك

Mining and quarrying 82611,87115,29312,39311,0529,01813,3719,6453,3094297387,280التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing 1,42719,72738,58127,13421,72214,41910,1976,1183,1151,6411,248145,329الصناعات التحويلية

2405,66614,6546,95810,2597,6563,7315,6351,968158056,925إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
 Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply

02,0083,4985,2173,3332,2611,6202,53928357611321,448إمدادات المياه وأنشطة المجاري وإدارة الفضالت ومعالجتها
 Water supply; sewerage, waste management 

and remediation activities

Construction 1,50217,91931,83228,89619,20111,59610,3427,6444,6173,3401,876138,765التشييد

تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات ذات المحركات والدراجات 

النارية
3,55125,12644,78240,79828,56520,86219,75120,01812,2917,71011,071234,525

 Wholesale and retail trade; repair of motor 

vehicles and motorcycles

Transportation and storage 5328,16324,19825,22424,79918,97221,74416,93215,5825,8704,556166,572النقل والتخزين

Accommodation and food service activities 1,2053,9175,3445,1902,1096112,05977634306821,622أنشطة اإلقامة والخدمات الغذائية

Information and communication 04,43412,08411,3047,4179,3204,6512,996682220053,108المعلومات واإلتصاالت

Financial and insurance activities 28411,46220,34119,2679,4318,2734,2612,9751,8910078,185األنشطة المالية وأنشطة التأمين

Real estate activities 1902,9304,6105,2535,0123,1957,8338,0206,2765,5965,71154,626األنشطة العقارية

Professional, scientific and technical activities 2841,1693,8482,3922,3551,6972,2712901,17827424516,003األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service activities 1,90010,27516,17712,1658,7498,0966,4583,1051,7841,77181571,295أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

4,534125,113326,675348,466306,866261,052189,76894,41451,1274,9064,2111,717,132اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإلجباري
 Public administration and defence; compulsory 

social security

Education 016,33091,398107,489124,01197,38871,91146,60423,3314,7081,769584,939التعليم

Human health and social work activities 1,10514,84350,85044,51334,85528,92821,94311,2136,7551,401860217,266أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

Arts, entertainment and recreation 09217503311,138000342003,482الفنون والترفيه والتسلية

Other service activities 3733,6096,5175,6135,5443,4264,4913,9402,3892,6586,84645,406أنشطة الخدمات األخرى

أنشطة األسر المعيشية التي تستخدم أفرادا للعمل المنزلي أو األسر 

المعيشية التي تنتج  سلع وخدمات غير مميزة الستعمالها الخاص
0306032901130290013201,170

 Activities of households as employers; undifferentiated 

goods- and services-producing activities of households for 

own use

000924012307020001,749أنشطة المنظمات والهيئات الدولية
 Activities of extraterritorial organizations and 

bodies

19,767294,494723,933724,692637,777520,374415,606273,190167,20375,82698,3933,951,255Totalالجملة

 39 - 3544 - 40 25 - 2029 - 1524 - 19النشاط االقتصادي

حسب المجموعات الرئيسة للنشاط االقتصادي و فئات العمر ( سنة فأكثر 15 )المشتغلون السعوديون الذكور 
Saudi Male Employed persons ( 15 Years and Over ) By Main Economic Activity Groups and Age Group

49 - 45Economic Activity  54 - 50 59 - 55 64 - 6065 + 34 - 30



Table ( 53 )      ( 53 )جدول 

المتوسطةاإلبتدائيةيقرأ ويكتبأمي
       الثانوية    

  أو مايعادلها

دبلوم دون 

الجامعة

    بكالوريوس  

أو ليسانس

دبلوم 

ماجستير/عالي
الجملةدكتوراه

IlliterateRead & WritePrimaryIntermediate
Secondary or 

Equivalent
Diploma

Bachelor 

Degree 

Higher Diploma / 

Master Degree
DoctorateTotal

Agriculture, forestry and fishing 70,964163,282153,32997,05865,9885,95915,5732660572,419الزراعة والغابات وصيد األسماك

Mining and quarrying 4674,3158,33514,90442,48411,44631,2071,4690114,627التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing 7,07869,208114,217147,153134,94043,205111,9557,7981,381636,935الصناعات التحويلية

0712,6957,97723,52715,54426,4801,240077,534إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
 Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply

7715,80811,6077,12916,9973,3007,4901,48847055,060إمدادات المياه وأنشطة المجاري وإدارة الفضالت ومعالجتها
 Water supply; sewerage, waste management 

and remediation activities

Construction 64,042276,500385,539418,514291,55668,326221,6895,2972451,731,708التشييد

تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات ذات المحركات 

والدراجات النارية
42,116152,507251,856383,529408,20580,212259,4878,8501,5031,588,265

 Wholesale and retail trade; repair of motor 

vehicles and motorcycles

Transportation and storage 7,99933,23773,22681,20674,81215,90329,1232,374344318,224النقل والتخزين

Accommodation and food service activities 3,61235,38253,87083,66243,8318,49922,1371,500366252,859أنشطة اإلقامة والخدمات الغذائية

Information and communication 08621,6607,02625,71421,02345,6604,422398106,765المعلومات واإلتصاالت

Financial and insurance activities 03692,4673,77436,22617,75948,1026,386799115,882األنشطة المالية وأنشطة التأمين

Real estate activities 2,0079,12112,18521,07622,7273,52517,1001,858089,599األنشطة العقارية

Professional, scientific and technical activities 8122,0463,1348,22715,1266,85757,8404,56399099,595األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service activities 7,92125,48239,66349,07952,4009,56026,9311,404421212,861أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

6,39120,642131,839307,451946,976108,245250,00717,5637,2001,796,314اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإلجباري
 Public administration and defence; 

compulsory social security

Education 7,87418,35131,05730,18987,79394,057896,95439,07738,5671,243,919التعليم

Human health and social work activities 2,0015,84817,40225,95376,507138,900185,24430,07824,876506,809أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

Arts, entertainment and recreation 22206585574,0701,2051,97026608,948الفنون والترفيه والتسلية

Other service activities 5,07320,56229,70247,22643,31714,14230,4981,213433192,166أنشطة الخدمات األخرى

أنشطة األسر المعيشية التي تستخدم أفرادا للعمل المنزلي أو األسر 

المعيشية التي تنتج  سلع وخدمات غير مميزة الستعمالها الخاص
40,539259,644231,020263,07988,1809,72212,40200904,586

 Activities of households as employers; undifferentiated 

goods- and services-producing activities of households for 

own use

05613515322,5518253,98808509,658أنشطة المنظمات والهيئات الدولية
 Activities of extraterritorial organizations and 

bodies

269,8891,103,7981,555,8122,005,3012,503,927678,2142,301,837137,11278,84310,634,733Totalالجملة

Economic Activity

حسب المجموعات الرئيسة للنشاط االقتصادي والحالة التعليمية  ( سنة فأكثر 15 )المشتغلون 

Employed persons ( 15 Years and Over ) By Main Economic Activity Groups and Education Status

النشاط االقتصادي



Table ( 54 )      ( 54 )جدول 

المتوسطةاإلبتدائيةيقرأ ويكتبأمي
       الثانوية    

  أو مايعادلها

دبلوم دون 

الجامعة

    بكالوريوس  

أو ليسانس

دبلوم 

ماجستير/عالي
الجملةدكتوراه

IlliterateRead & WritePrimaryIntermediate
Secondary or 

Equivalent
Diploma

Bachelor 

Degree 

Higher Diploma / 

Master Degree
DoctorateTotal

Agriculture, forestry and fishing 70,041163,282153,25796,50565,0435,95915,2272660569,580الزراعة والغابات وصيد األسماك

Mining and quarrying 4674,3158,33514,90442,14511,14830,7511,4690113,534التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing 7,07868,658113,530144,887130,56442,105111,0287,7981,381627,029الصناعات التحويلية

0712,6957,97723,52715,54426,3741,240077,428إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
 Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply

7715,43911,6077,12916,9973,3007,4901,10247054,305إمدادات المياه وأنشطة المجاري وإدارة الفضالت ومعالجتها
 Water supply; sewerage, waste management 

and remediation activities

Construction 63,602275,126384,200415,802290,54567,974219,9375,2972451,722,728التشييد

تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات ذات المحركات 

والدراجات النارية
40,168151,306248,180380,456403,42679,881253,9378,8501,5031,567,707

 Wholesale and retail trade; repair of motor 

vehicles and motorcycles

Transportation and storage 7,99932,79573,07580,91174,60915,90327,7282,374344315,738النقل والتخزين

Accommodation and food service activities 3,61235,35353,41382,69442,5707,75221,5981,500366248,858أنشطة اإلقامة والخدمات الغذائية

Information and communication 08621,6607,02625,71420,52644,7014,422398105,309المعلومات واإلتصاالت

Financial and insurance activities 03692,4673,36634,42517,75943,8165,683799108,684األنشطة المالية وأنشطة التأمين

Real estate activities 2,0078,96412,18521,07622,6183,52517,1001,858089,333األنشطة العقارية

Professional, scientific and technical activities 8122,0463,1348,22714,5636,85755,8664,27799096,772األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service activities 7,92125,48239,48148,26149,1768,69726,2081,404421207,051أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

5,57820,459130,310305,744934,678103,303224,13616,4606,7771,747,445اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإلجباري
 Public administration and defence; 

compulsory social security

Education 4,79413,91723,13322,39445,55140,722500,00228,32330,786709,622التعليم

Human health and social work activities 1,6974,46615,90523,55961,38585,353126,38123,13921,118363,003أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

Arts, entertainment and recreation 005283864,0701,2051,69726608,152الفنون والترفيه والتسلية

Other service activities 5,07319,62928,09244,97239,19213,04026,189878433177,498أنشطة الخدمات األخرى

أنشطة األسر المعيشية التي تستخدم أفرادا للعمل المنزلي أو األسر 

المعيشية التي تنتج  سلع وخدمات غير مميزة الستعمالها الخاص
14,17186,90086,977122,48367,0646,28210,07100393,948

 Activities of households as employers; undifferentiated 

goods- and services-producing activities of households for 

own use

05613515322,5518253,98808509,658أنشطة المنظمات والهيئات الدولية
 Activities of extraterritorial organizations and 

bodies

235,791920,0001,392,5151,839,2912,390,413557,6601,794,225116,60666,8819,313,382Totalالجملة

Economic Activityالنشاط االقتصادي

حسب المجموعات الرئيسة للنشاط االقتصادي والحالة التعليمية  ( سنة فأكثر 15 )المشتغلون الذكور 

Male Employed persons ( 15 Years and Over ) By Main Economic Activity Groups and Education Status



Table ( 55 )      ( 55 )جدول 

المتوسطةاإلبتدائيةيقرأ ويكتبأمي
       الثانوية    

  أو مايعادلها

دبلوم دون 

الجامعة

    بكالوريوس  

أو ليسانس

دبلوم 

ماجستير/عالي
الجملةدكتوراه

IlliterateRead & WritePrimaryIntermediate
Secondary or 

Equivalent
Diploma

Bachelor 

Degree 

Higher Diploma / 

Master Degree
DoctorateTotal

Agriculture, forestry and fishing 40,86455,70363,67340,04929,4052,3614,2461020236,403الزراعة والغابات وصيد األسماك

Mining and quarrying 3663734,8479,72937,92810,26523,1231,380088,011التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing 1,0641,39911,50025,17961,85422,11727,3481,788170152,419الصناعات التحويلية

002,3344,59121,71111,73415,913748057,031إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
 Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply

3123071,4982,47510,0922,9153,517718021,834إمدادات المياه وأنشطة المجاري وإدارة الفضالت ومعالجتها
 Water supply; sewerage, waste management 

and remediation activities

Construction 1,0013,13212,98227,44756,91910,94726,630882245140,185التشييد

تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات ذات المحركات 

والدراجات النارية
10,01615,07538,39950,87987,96317,72525,426782245246,510

 Wholesale and retail trade; repair of motor 

vehicles and motorcycles

Transportation and storage 3,94115,12537,86940,16944,06312,51911,6782,0300167,394النقل والتخزين

Accommodation and food service activities 01122,4036,4659,1012,2683,62296336625,300أنشطة اإلقامة والخدمات الغذائية

Information and communication 03042662,04220,20113,62815,4682,05439854,361المعلومات واإلتصاالت

Financial and insurance activities 002,1362,47430,88217,63129,0773,183085,383األنشطة المالية وأنشطة التأمين

Real estate activities 6434,8626,75812,71416,4852,9379,792701054,892األنشطة العقارية

Professional, scientific and technical activities 001,0611,4195,1651,9957,1131,36824518,366األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service activities 1153,24314,09519,38029,6264,5465,24633142177,003أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

6,26519,682129,065301,750945,618104,813235,49816,3635,8031,764,857اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإلجباري
 Public administration and defence; 

compulsory social security

Education 7,33713,70726,11524,43581,70288,827813,68021,55312,6071,089,963التعليم

Human health and social work activities 7623,43213,80820,29162,23899,50380,9744,6056,752292,365أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

Arts, entertainment and recreation 004722492,241304517003,783الفنون والترفيه والتسلية

Other service activities 1,1806,0787,4907,85016,6414,8546,2111,213051,517أنشطة الخدمات األخرى

أنشطة األسر المعيشية التي تستخدم أفرادا للعمل المنزلي أو األسر 

المعيشية التي تنتج  سلع وخدمات غير مميزة الستعمالها الخاص
046628740363500001,791

 Activities of households as employers; undifferentiated 

goods- and services-producing activities of households for 

own use

003512666800452001,749أنشطة المنظمات والهيئات الدولية
 Activities of extraterritorial organizations and 

bodies

73,866143,000377,409600,2561,571,150431,8891,345,53160,76427,2524,631,117Totalالجملة

Economic Activityالنشاط االقتصادي

حسب المجموعات الرئيسة للنشاط االقتصادي والحالة التعليمية ( سنة فأكثر 15 )المشتغلون السعوديون 

Saudi Employed persons ( 15 Years and Over ) By Main Economic Activity Groups and Education Status



Table ( 56 )      ( 56 )جدول 

المتوسطةاإلبتدائيةيقرأ ويكتبأمي
       الثانوية    

  أو مايعادلها

دبلوم دون 

الجامعة

    بكالوريوس  

أو ليسانس

دبلوم 

ماجستير/عالي
الجملةدكتوراه

IlliterateRead & WritePrimaryIntermediate
Secondary or 

Equivalent
Diploma

Bachelor 

Degree 

Higher Diploma / 

Master Degree
DoctorateTotal

Agriculture, forestry and fishing 40,15755,70363,60139,92528,6362,3613,9431020234,428الزراعة والغابات وصيد األسماك

Mining and quarrying 3663734,8479,72937,58910,26522,7311,380087,280التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing 1,0641,21011,26524,09857,47821,66526,5911,788170145,329الصناعات التحويلية

002,3344,59121,71111,73415,807748056,925إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
 Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply

3123071,4982,47510,0922,9153,517332021,448إمدادات المياه وأنشطة المجاري وإدارة الفضالت ومعالجتها
 Water supply; sewerage, waste management 

and remediation activities

Construction 1,0013,13212,62227,22756,91910,64726,090882245138,765التشييد

تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات ذات المحركات 

والدراجات النارية
9,52114,51936,13149,78684,19117,39421,956782245234,525

 Wholesale and retail trade; repair of motor 

vehicles and motorcycles

Transportation and storage 3,94115,12537,71839,87443,97312,51911,3922,0300166,572النقل والتخزين

Accommodation and food service activities 01121,9465,4977,9811,5213,23696336621,622أنشطة اإلقامة والخدمات الغذائية

Information and communication 03042662,04220,20113,13114,7122,05439853,108المعلومات واإلتصاالت

Financial and insurance activities 002,1362,06629,08117,63124,7912,480078,185األنشطة المالية وأنشطة التأمين

Real estate activities 6434,7056,75812,71416,3762,9379,792701054,626األنشطة العقارية

Professional, scientific and technical activities 001,0611,4194,6021,9955,5991,08224516,003األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service activities 1153,24314,01518,56226,4023,6834,52333142171,295أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

5,45219,499127,536300,043933,320100,103210,44015,3595,3801,717,132اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإلجباري
 Public administration and defence; 

compulsory social security

Education 4,2579,27319,79717,96841,93336,297433,75613,1388,520584,939التعليم

Human health and social work activities 4583,12912,89717,89750,12771,53852,8602,7365,624217,266أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

Arts, entertainment and recreation 00342782,241304517003,482الفنون والترفيه والتسلية

Other service activities 1,1805,8016,7947,09915,0064,6663,982878045,406أنشطة الخدمات األخرى

أنشطة األسر المعيشية التي تستخدم أفرادا للعمل المنزلي أو األسر 

المعيشية التي تنتج  سلع وخدمات غير مميزة الستعمالها الخاص
0013240363500001,170

 Activities of households as employers; undifferentiated 

goods- and services-producing activities of households for 

own use

003512666800452001,749أنشطة المنظمات والهيئات الدولية
 Activities of extraterritorial organizations and 

bodies

68,467136,435364,047583,7591,489,174343,306896,68747,76621,6143,951,255Totalالجملة

Economic Activityالنشاط االقتصادي

حسب المجموعات الرئيسة للنشاط االقتصادي والحالة التعليمية  ( سنة فأكثر 15 )المشتغلون السعوديون الذكور 

Saudi Male  Employed persons ( 15 Years and Over ) By Main Economic Activity Groups and Education Status



Table ( 57 ) ( 57 )جدول 

الجملةأرملمطلقمتزوجلم يتزوج

Never MarriedMarriedDivorcedWidowerTotal

Agriculture, forestry and fishing 68,969495,7432,1625,545572,419الزراعة والغابات وصيد األسماك

Mining and quarrying 25,79188,3894470114,627التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing 98,572535,0972,1791,087636,935الصناعات التحويلية

18,69658,410428077,534إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
 Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply

9,90645,1540055,060إمدادات المياه وأنشطة المجاري وإدارة الفضالت ومعالجتها
 Water supply; sewerage, waste management 

and remediation activities

Construction 253,0981,472,3694,6281,6131,731,708التشييد

تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات ذات المحركات والدراجات 

النارية
259,9311,316,5896,9364,8091,588,265

 Wholesale and retail trade; repair of motor 

vehicles and motorcycles

Transportation and storage 51,092264,6332,033466318,224النقل والتخزين

Accommodation and food service activities 49,378202,447575459252,859أنشطة اإلقامة والخدمات الغذائية

Information and communication 24,64380,3191,675128106,765المعلومات واإلتصاالت

Financial and insurance activities 28,66886,1881,0260115,882األنشطة المالية وأنشطة التأمين

Real estate activities 12,39176,06079435489,599األنشطة العقارية

Professional, scientific and technical activities 11,24987,642704099,595األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service activities 50,898158,1432,5361,284212,861أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

322,9771,453,79216,6102,9351,796,314اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإلجباري
 Public administration and defence; 

compulsory social security

Education 162,6301,047,37823,47410,4371,243,919التعليم

Human health and social work activities 102,896391,7418,2943,878506,809أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

Arts, entertainment and recreation 2,2866,662008,948الفنون والترفيه والتسلية

Other service activities 34,917155,0611,548640192,166أنشطة الخدمات األخرى

أنشطة األسر المعيشية التي تستخدم أفرادا للعمل المنزلي أو األسر 

المعيشية التي تنتج  سلع وخدمات غير مميزة الستعمالها الخاص
142,663743,64810,8587,417904,586

 Activities of households as employers; undifferentiated 

goods- and services-producing activities of households for 

own use

5959,063009,658أنشطة المنظمات والهيئات الدولية
 Activities of extraterritorial organizations and 

bodies

1,732,2468,774,52886,90741,05210,634,733Totalالجملة

Economic Activityالنشاط االقتصادي

حسب المجموعات الرئيسة للنشاط االقتصادي والحالة الزواجية  ( سنة فأكثر 15 )المشتغلون 

Employed persons ( 15 Years and Over ) By Main Economic Activity Groups and Marital Status



Table ( 58 )      ( 58 )جدول 

الجملةأرملمطلقمتزوجلم يتزوج

Never MarriedMarriedDivorcedWidowerTotal

Agriculture, forestry and fishing 68,164494,5401,9904,886569,580الزراعة والغابات وصيد األسماك

Mining and quarrying 25,49787,5904470113,534التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing 92,861531,3771,893898627,029الصناعات التحويلية

18,59058,410428077,428إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
 Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply

9,52044,7850054,305إمدادات المياه وأنشطة المجاري وإدارة الفضالت ومعالجتها
 Water supply; sewerage, waste management 

and remediation activities

Construction 251,1201,465,3674,6281,6131,722,728التشييد

تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات ذات المحركات والدراجات 

النارية
252,7301,305,9085,6133,4561,567,707

 Wholesale and retail trade; repair of motor 

vehicles and motorcycles

Transportation and storage 50,828262,4112,033466315,738النقل والتخزين

Accommodation and food service activities 47,822200,197380459248,858أنشطة اإلقامة والخدمات الغذائية

Information and communication 24,21679,4931,472128105,309المعلومات واإلتصاالت

Financial and insurance activities 26,91180,7471,0260108,684األنشطة المالية وأنشطة التأمين

Real estate activities 12,39175,95179419789,333األنشطة العقارية

Professional, scientific and technical activities 9,94986,119704096,772األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service activities 47,536156,1722,2291,114207,051أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

313,1691,419,04913,4381,7891,747,445اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإلجباري
 Public administration and defence; 

compulsory social security

Education 81,705618,5457,2612,111709,622التعليم

Human health and social work activities 61,368295,0824,2782,275363,003أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

Arts, entertainment and recreation 1,9856,167008,152الفنون والترفيه والتسلية

Other service activities 30,619146,116363400177,498أنشطة الخدمات األخرى

أنشطة األسر المعيشية التي تستخدم أفرادا للعمل المنزلي أو األسر 

المعيشية التي تنتج  سلع وخدمات غير مميزة الستعمالها الخاص
49,319341,2201,5771,832393,948

 Activities of households as employers; undifferentiated 

goods- and services-producing activities of households for 

own use

5959,063009,658أنشطة المنظمات والهيئات الدولية
 Activities of extraterritorial organizations and 

bodies

1,476,8957,764,30950,55421,6249,313,382Totalالجملة

Economic Activityالنشاط االقتصادي

حسب المجموعات الرئيسة للنشاط االقتصادي والحالة الزواجية ( سنة فأكثر 15 )المشتغلون الذكور 

Male Employed persons ( 15 Years and Over ) By Main Economic Activity Groups and Marital Status



Table ( 59 )( 59 )جدول 

الجملةأرملمطلقمتزوجلم يتزوج

Never MarriedMarriedDivorcedWidowerTotal

Agriculture, forestry and fishing 23,114206,3032,0644,922236,403الزراعة والغابات وصيد األسماك

Mining and quarrying 22,82564,739447088,011التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing 50,689100,3081,233189152,419الصناعات التحويلية

17,01239,591428057,031إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
 Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply

6,02915,8050021,834إمدادات المياه وأنشطة المجاري وإدارة الفضالت ومعالجتها
 Water supply; sewerage, waste management 

and remediation activities

Construction 48,40389,4141,943425140,185التشييد

تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات ذات المحركات والدراجات 

النارية
68,760172,1193,4482,183246,510

 Wholesale and retail trade; repair of motor 

vehicles and motorcycles

Transportation and storage 35,141130,6091,56381167,394النقل والتخزين

Accommodation and food service activities 11,53213,573195025,300أنشطة اإلقامة والخدمات الغذائية

Information and communication 15,34437,8251,06412854,361المعلومات واإلتصاالت

Financial and insurance activities 26,25958,795329085,383األنشطة المالية وأنشطة التأمين

Real estate activities 6,34247,40279435454,892األنشطة العقارية

Professional, scientific and technical activities 5,19112,643532018,366األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service activities 31,89643,1761,76117077,003أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

320,7371,425,34515,8402,9351,764,857اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإلجباري
 Public administration and defence; 

compulsory social security

Education 153,319904,45422,1939,9971,089,963التعليم

Human health and social work activities 83,728200,1026,2812,254292,365أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

Arts, entertainment and recreation 1,5982,185003,783الفنون والترفيه والتسلية

Other service activities 11,24038,7161,16140051,517أنشطة الخدمات األخرى

أنشطة األسر المعيشية التي تستخدم أفرادا للعمل المنزلي أو األسر 

المعيشية التي تنتج  سلع وخدمات غير مميزة الستعمالها الخاص
01,32504661,791

 Activities of households as employers; undifferentiated 

goods- and services-producing activities of households for 

own use

5951,154001,749أنشطة المنظمات والهيئات الدولية
 Activities of extraterritorial organizations and 

bodies

939,7543,605,58361,27624,5044,631,117Totalالجملة

Economic Activityالنشاط االقتصادي

حسب المجموعات الرئيسة للنشاط االقتصادي والحالة الزواجية ( سنة فأكثر 15 )المشتغلون السعوديون 

Saudi Employed persons ( 15 Years and Over ) By Main Economic Activity Groups and Marital Status



Table ( 60 )      ( 60 )جدول 

الجملةأرملمطلقمتزوجلم يتزوج

Never MarriedMarriedDivorcedWidowerTotal

Agriculture, forestry and fishing 22,397205,8761,8924,263234,428الزراعة والغابات وصيد األسماك

Mining and quarrying 22,53164,302447087,280التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing 45,18099,2029470145,329الصناعات التحويلية

16,90639,591428056,925إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
 Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply

5,64315,8050021,448إمدادات المياه وأنشطة المجاري وإدارة الفضالت ومعالجتها
 Water supply; sewerage, waste management 

and remediation activities

Construction 47,34389,0541,943425138,765التشييد

تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات ذات المحركات والدراجات 

النارية
63,871167,2542,3401,060234,525

 Wholesale and retail trade; repair of motor 

vehicles and motorcycles

Transportation and storage 34,990129,9381,56381166,572النقل والتخزين

Accommodation and food service activities 10,11711,5050021,622أنشطة اإلقامة والخدمات الغذائية

Information and communication 14,91736,9991,06412853,108المعلومات واإلتصاالت

Financial and insurance activities 24,50253,354329078,185األنشطة المالية وأنشطة التأمين

Real estate activities 6,34247,29379419754,626األنشطة العقارية

Professional, scientific and technical activities 4,05111,420532016,003األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service activities 28,63641,2051,454071,295أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

310,9291,391,74612,6681,7891,717,132اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإلجباري
 Public administration and defence; 

compulsory social security

Education 76,341500,3086,6191,671584,939التعليم

Human health and social work activities 50,950163,3582,265693217,266أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

Arts, entertainment and recreation 1,2972,185003,482الفنون والترفيه والتسلية

Other service activities 9,15835,48536340045,406أنشطة الخدمات األخرى

أنشطة األسر المعيشية التي تستخدم أفرادا للعمل المنزلي أو األسر 

المعيشية التي تنتج  سلع وخدمات غير مميزة الستعمالها الخاص
01,170001,170

 Activities of households as employers; undifferentiated 

goods- and services-producing activities of households for 

own use

5951,154001,749أنشطة المنظمات والهيئات الدولية
 Activities of extraterritorial organizations and 

bodies

796,6963,108,20435,64810,7073,951,255Totalالجملة

Economic Activityالنشاط االقتصادي

حسب المجموعات الرئيسة للنشاط االقتصادي والحالة الزواجية ( سنة فأكثر 15 )المشتغلون السعوديون الذكور 

Saudi Male  Employed persons ( 15 Years and Over ) By Main Economic Activity Groups and Marital Status



Table ( 61 )      ( 61 )جدول 

المجموع
متوسط ساعات العمل الفعلية 

األسبوعية

Total
Avarege Actual Weekly 

Working Hours

Agriculture, forestry and fishing 95,89839,39568,11641,66490,466236,880572,41948.2الزراعة والغابات وصيد األسماك

Mining and quarrying 2651,0341,38550,61128,93232,400114,62748.7التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing 3,4963,0909,974113,739299,338207,298636,93552.2الصناعات التحويلية

08215,08746,49619,1785,95277,53443.1إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
 Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply

01,0202,87314,86125,37810,92855,06049.1إمدادات المياه وأنشطة المجاري وإدارة الفضالت ومعالجتها
 Water supply; sewerage, waste management 

and remediation activities

Construction 11,6139,12326,933147,025884,897652,1171,731,70853.2التشييد

تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات ذات المحركات والدراجات 

النارية
28,2199,53035,774149,661579,941785,1401,588,26556.9

 Wholesale and retail trade; repair of motor 

vehicles and motorcycles

Transportation and storage 22,71712,61039,26668,59875,63099,403318,22448.8النقل والتخزين

Accommodation and food service activities 1,4156492,30713,38245,365189,741252,85966.2أنشطة اإلقامة والخدمات الغذائية

Information and communication 1,2452,3884,26443,84040,98014,048106,76545.7المعلومات واإلتصاالت

Financial and insurance activities 03876,21962,28143,6103,385115,88243.0األنشطة المالية وأنشطة التأمين

Real estate activities 13,5156,7618,59217,91220,32122,49889,59944.8األنشطة العقارية

Professional, scientific and technical activities 1,3388671,54819,92256,49619,42499,59548.8األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service activities 2,6492,3568,08535,00393,40671,362212,86152.0أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

8,030107,002854,953660,964110,14555,2201,796,31438.4اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإلجباري
 Public administration and defence; 

compulsory social security

Education 37,697259,933719,761202,38920,1214,0181,243,91934.8التعليم

Human health and social work activities 2,7327,28680,515209,576175,80930,891506,80943.2أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

Arts, entertainment and recreation 65501,0822,0264,1999868,94844.5الفنون والترفيه والتسلية

Other service activities 21,60010,07019,31922,70941,56676,902192,16650.9أنشطة الخدمات األخرى

أنشطة األسر المعيشية التي تستخدم أفرادا للعمل المنزلي أو األسر 

المعيشية التي تنتج  سلع وخدمات غير مميزة الستعمالها الخاص
7,1682,28029,51252,966145,287667,373904,58661.7

 Activities of households as employers; undifferentiated 

goods- and services-producing activities of households for 

own use

04141,5025,3641,9674119,65841.2أنشطة المنظمات والهيئات الدولية
 Activities of extraterritorial organizations and 

bodies

260,252477,0161,927,0671,980,9892,803,0323,186,37710,634,73348.7Totalالجملة

39-35

حسب المجموعات الرئيسة للنشاط االقتصادي و فئات ساعات العمل األسبوعية ( سنة فأكثر 15 )المشتغلون 

Employed persons ( 15 Years and Over ) By Main Economic Groups and Actual Weekly Working Hours Groups

44-4054-4555 +Economic Activity 30-134-29النشاط االقتصادي



Table ( 62 )      ( 62 )جدول 

المجموع
متوسط ساعات العمل الفعلية 

األسبوعية

Total
Avarege Actual Weekly 

Working Hours

Agriculture, forestry and fishing 95,39739,39567,95341,25088,808236,777569,58048.2الزراعة والغابات وصيد األسماك

Mining and quarrying 2651,0341,38550,11028,73632,004113,53448.7التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing 2,7483,0909,851109,435296,141205,764627,02952.3الصناعات التحويلية

08215,08746,39019,1785,95277,42843.1إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
 Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply

01,0202,87314,47525,00910,92854,30549.2إمدادات المياه وأنشطة المجاري وإدارة الفضالت ومعالجتها
 Water supply; sewerage, waste management 

and remediation activities

Construction 11,6139,12326,933145,183881,401648,4751,722,72853.2التشييد

تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات ذات المحركات والدراجات 

النارية
26,1229,17733,646145,847570,811782,1041,567,70757.1

 Wholesale and retail trade; repair of motor 

vehicles and motorcycles

Transportation and storage 22,49712,61038,97168,50874,30498,848315,73848.8النقل والتخزين

Accommodation and food service activities 6595271,91811,66344,613189,478248,85866.7أنشطة اإلقامة والخدمات الغذائية

Information and communication 9872,3884,26443,11240,51014,048105,30945.7المعلومات واإلتصاالت

Financial and insurance activities 03875,76856,20542,9393,385108,68443.2األنشطة المالية وأنشطة التأمين

Real estate activities 13,3586,7618,59217,80320,32122,49889,33344.9األنشطة العقارية

Professional, scientific and technical activities 1,3388671,54819,30254,56119,15696,77248.9األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service activities 2,6492,3567,72632,28991,06170,970207,05152.2أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

7,27399,263830,237646,854108,69755,1211,747,44538.4اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإلجباري
 Public administration and defence; 

compulsory social security

Education 15,996137,659409,876126,50115,7763,814709,62235.2التعليم

Human health and social work activities 1,8524,62864,345149,899123,09619,183363,00342.9أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

Arts, entertainment and recreation 65501,0821,8553,5749868,15244.2الفنون والترفيه والتسلية

Other service activities 16,7499,76318,78719,75338,67873,768177,49851.9أنشطة الخدمات األخرى

أنشطة األسر المعيشية التي تستخدم أفرادا للعمل المنزلي أو األسر 

المعيشية التي تنتج  سلع وخدمات غير مميزة الستعمالها الخاص
4,4401,56318,74129,37396,294243,537393,94859.2

 Activities of households as employers; undifferentiated 

goods- and services-producing activities of households for 

own use

04141,5025,3641,9674119,65841.2أنشطة المنظمات والهيئات الدولية
 Activities of extraterritorial organizations and 

bodies

224,598342,8461,561,0851,781,1712,666,4752,737,2079,313,38248.8Totalالجملة

55 +

حسب المجموعات الرئيسة للنشاط االقتصادي و فئات ساعات العمل األسبوعية ( سنة فأكثر 15 )المشتغلون الذكور 

Male Employed persons ( 15 Years and Over) By Main Economic Groups and Actual Weekly Working Hours Groups

Economic Activity 45-4054-3544-3039-134-29النشاط االقتصادي
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