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 مقدمة

إدراكًا من الهيئة العامة لإلحصاء ألهمية إصدار نشرة متكاملة عن سوق العمل في المملكة العربية السعودية    

,  والتي من ضمنها العمل  2030والسعي لتحقيق أهداف االستراتيجية الوطنية للتنمية اإلحصائية في الرؤية 

جيًا كمصدر أساسي للبيانات من خالل توفير بيانات على تطوير السجالت اإلدارية بحيث يتم االعتماد عليها تدري

شاملة من بيانات السجالت اإلدارية والمسوح الميدانية التي تجريها الهيئة العامة لإلحصاء عن القوى العاملة, ومن 

من بيانات سجالت  الثانيالربع  2017منطلق هذا الهدف يسر الهيئة العامة لإلحصاء أن تصدر نشرة سوق العمل 

التنمية االجتماعية, وزارة الخدمة المدنية, المؤسسة العامة للتأمينات و ية بسوق العمل )وزارة العملهات المعنالج

االجتماعية, صندوق تنمية الموارد البشرية, ومركز المعلومات الوطني( والتي تتضمن بيانات المشتغلين والباحثين 

مسح القوى تقديرات ؤشرات الرئيسية للقوى العاملة من عن عمل حسب العديد من المتغيرات  باإلضافة إلى الم

 م.2017 يونيوالمنتهي بنهاية شهر  الثانيالعاملة, والذي تم تنفيذه خالل الربع 

ساعد متخذي تفي المملكة, مما سوق العمل شاملة عن ومؤشرات  بياناتتوفر  اكونهه النشرة وتنبع أهمية هذ   

تساهم في بناء قاعدة بيانات خاصة بسوق العمل كما الخاصة بالقوى العاملة,  الباحثين في رسم السياساتو القرار

في المملكة يمكن االستفادة منها في اإلعداد والتخطيط للبرامج التنموية االجتماعية واالقتصادية المستقبلية 

 العمالة توطينزيادة ية لتدعم التوجهات والجهود المبذولة من كافة أجهزة الدولة والقطاع الخاص الراموفي المملكة 

 مختلف القطاعات  المرأة. فيوكذلك زيادة فرص عمل  عمل,وإيجاد فرص عمل للشباب الباحثين عن 

وتقوم الهيئة بإصدار هذه النشرة بشكل ربعي بالتعاون مع الجهات المعنية وتحتوي النشرة على أهم بيانات    

عمل المسجلين في سجالت الجهات المعنية بسوق العمل  سوق العمل, والتي تتعلق بالمشتغلين والباحثين عن

باإلضافة إلى أهم مؤشرات مسح القوى العاملة كمعدل البطالة ومعدل المشاركة االقتصادية ومعدل التشغيل 

وغيرها من المؤشرات الرئيسة للقوى العاملة وذلك حسب عدد من المتغيرات األساسية مثل )الجنسية, الجنس, 

 ية, الفئات العمرية, المستوى التعليمي(.المنطقة اإلدار

كما تتقدم الهيئة بالشكر لكافة الشركاء والعمالء من الجهات المعنية بسوق العمل وألرباب األسر محل الدراسة,    

الذي كان لتعاونهم أكبر األثر بعد توفيق الله في إصدار هذه النشرة, وفي نفس الوقت تأمل من الجميع تزويدنا 

(, والتي من شأنها تحسين محتوى النشرة وإضفاء المزيد info@stats.gov.saت على البريد االلكتروني )بالمقترحا

      من عمليات التطوير للنشرات القادمة.

 والله ولي التوفيق ,,,,    

 

 الهيئة العامة لإلحصاء
إحصاءات القوى العاملة واالحوال االجتماعية
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 منهجية النشرة

نشرة سوق العمل هي أحد المنتجات اإلحصائية المدرجةة ضةمن خطةة األعمةال اإلحصةائية للهيئةة العامةة لإلحصةاء,    

 وتكتسب أهميتها من حيث إعطائها صورة شاملة عن سوق العمل وتسليط الضوء على أهم المؤشرات والبيانات. 

المملكةةة العربيةةة السةةعودية, مةةن خةةالل وقةةد جةةرى تصةةميم النشةةرة لتةةوفير مؤشةةرات وبيانةةات عةةن سةةوق العمةةل فةةي 

 مصدرين رئيسين:

 األول: بيانات تقديرية من مسح ميداني بالعينة وتمثل في مسح القوى العاملة

 الثاني: بيانات من السجالت اإلدارية لدى الجهات ذات العالقة بسوق العمل   

 

 أهداف النشرة

 يرات.توفير بيانات تفصيلية عن المشتغلين حسب عدد من المتغ -

 توفير بيانات عن متوسط األجور ومتوسط ساعات العمل للمشتغلين. -

 توفير بيانات عن الباحثين عن عمل حسب عدد من المتغيرات. -

 توفير بيانات تقديرية عن المتعطلين وقوة العمل حسب عدد من المتغيرات. -

بةةرات السةةابقة للعمةةل عةةن أسةةلوب البحةةث عةةن عمةةل للمتعطلةةين وفتةةرة التعطةةل والختقديريةةة تةةوفير بيانةةات  -

 والتدريب.

 توفير بيانات عن تأشيرات العمل. -

مةن تقةديرات مسةح القةوى المشاركة االقتصادية واإلعالةة االقتصةادية والتشغيل والبطالة معدالت  حساب -

 .العاملة

 

 اإلسناد الزمني للنشرة:

تةةم إسةةناد بيانةةات نشةةرة سةةوق العمةةل مةةن حيةةث عةةدد المشةةتغلين والبةةاحثين عةةن عمةةل والمتعطلةةين وقةةوة العمةةل    

وبيانةةات تأشةةيرات العمةةل, وكةةذلك معةةدالت البطالةةة والتشةةغيل والمشةةاركة االقتصةةادية واإلعالةةة االقتصةةادية )مةةع 

 م.2017 يونيوية شهر المنتهي بنها الثانيخصائصهم االجتماعية والديموغرافية(, إلى الربع 

 

 وفيما يلي أهم المعلومات الوصفية لمنهجية النشرة:

 

 أواًل: مسح القوى العاملة

مسح القةوى العاملةة هةو أحةد المسةوح الميدانيةة العينيةة األسةرية التةي تجةرى فةي مجةال اإلحصةاءات االجتماعيةة    

عةن العالقةة بقةوة العمةل للسةكان فةي سةن  ويةوفر المسةح تقةديرات ومؤشةرات الهيئةة,المندرج ضمن خطة مسوح 

 , ومةن خةالل المسةح يةتم تقةديرالمسةتقرين فةي المملكةة العربيةة السةعوديةو( سنة فةأكثر 15)للفئة العمرية العمل 
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( وكذلك حساب أهةم مؤشةرات سةوق العمةل داخل قوة العمل وخارجها)السكان النشيطين وغير النشيطين اقتصاديًا 

 .ل والمشاركة االقتصادية, التي ال يمكن استنباطها إال من مسح القوى العاملةكمعدالت البطالة والتشغي

 مسحاستمارة ال

لإلحصةاء وذلةك وفقةًا للتوصةيات عداد وتصميم استمارة المسح من قبل مختصي مسح القوى العاملةة فةي الهيئةة العامةة إتم    

والمعايير الدولية التي تصدرها منظمة العمل الدولية في مجال مسوح القوى العاملة, وقد تم عرضها على خبةراء منظمةة العمةل 

 الدولية خالل زيارتهم للهيئة, والجهات ذات العالقة بسوق العمل ألخذ مرئياتهم ومالحظاتهم عليها.

 تضمنت مجموعة من األسئلة لألفراد من أهمها:نية أقسام وقسمت االستمارة إلى ثما

التعليمةي, العمةل خةالل األسةبوع السةابق, البةاحثون عةن عمةل خةالل األربعةة أسةابيع  المسةتوى البيانات االساسية ألفراد األسرة,

م اسةتخراج مؤشةرات سةوق التةي مةن خاللهةا يةت ةالسابقة, اإلتاحة للعمل خةالل األسةبوع السةابق, والكثيةر مةن األسةئلة التفصةيلي

 العمل.

 

 المسح عينة

العينية األسرية الذي تقةوم الهيئةة العامةة لإلحصةاء بتنفيةذه باسةتخدام إطةار التعةداد العةام  حومسالقوى العاملة من ال مسحعد ي     

متداخلةة تتصةف  للحصول على تقديرات ذات كفاءة وفاعلية عالية, تم تقسةيم مجتمةع المسةح إلةى أجةزاء غيةرو, للسكان والمساكن

عامةل علةةى أنهةا مجتمةع مسةتقل بذاتةةه, بحيةث تسةحب عينةةة  عةد طبقةةة, وكةل طبقةة ت  بالتجةانس النسةبي فةي وحةةداتها, وكةل جةزء ي 

 عشوائية من كل طبقة بشكل مستقل, وفي النهاية تدمج جميع وحدات المعاينة المسحوبة معًا لتشكل العينة الكلية. 

طبقات, تم تحديدها وفقًا لحجم  (10ةةةة  3)كل منطقة إدارية إلى عدد من الطبقات تتراوح بين م تم تقسيوألغراض تجهيز هذا اإلطار 

 السكان, في كل منطقة إدارية بحيث أصبح المجموع أربعًا وخمسين طبقة على مستوى المملكة.

ومعامةل االخةتالف  االنحةراف المعيةاري المسةوح السةابقة, وتحليةل قةيم علةى نتةائج المسةح, واالطةالعدراسة أهداف بعد ذلك تم 

عبةارة وهةي المختارة وتم تحديد العينة  المسح,وعلى ضوء ذلك تم تقدير حجم عينة  .مثل معدل البطالة ,لبعض المتغيرات الرئيسة

 .عن عينة عشوائية طبقية عنقودية تم اختيارها على مرحلتين

( منطقةة عةد فةي إطةار التعةداد موزعةة علةى جميةع 36,000)ما يقارب ( منطقة عد من أصل 1,334تم سحب ) في المرحلة األولى 

 مناطق المملكة.

 وهةي األسةر األولةى,سحب وحدات المعاينة الثانويةة مةن منةاطق العةد التةي تةم اختيارهةا فةي المرحلةة  في المرحلة الثانية تمو    

( أسةرة علةى 33,350كةل منطقةة عةد, أي مةا مجموعةه ) ( أسرة مةن25العينة العشوائية المنتظمة, حيث اختيرت ) المختارة باستخدام

 مستوى المملكة.
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 عدد األسر المنطقة اإلدارية عدد األسر المنطقة اإلدارية عدد األسر المنطقة اإلدارية

Adm. Region N. of H. Adm. Region N. of H. Adm. Region N. of H. 

 الريةاض
Riyadh 

5,175 
 عسةةير

Asir 
2,250 

 نجةةران
Najran 

1,600 

 مكةة المكرمة
Makkah 

6,050 
 تبةةوك

Tabuk 
1,825 

 البةةاحة
AL - Baha 

1,500 

 المدينة المنورة
Madinah 

2,300 
 حائةةل
Hail 

1,625 
 الجةةوف

AL - Jouf 
1,650 

 القصةةيم
Qassim 

1,650 
 الحدود الشمالية

North.Bord. 
1,750 

 المجمةةوع
Total 

33,350 
 المنطقة الشةةرقية

Easte. Prov. 
4,200 

 جةازان

Jazan 
1,775 

 

 مسح: الأسلوب جمع البيانات من 

تم استخدام أسلوب االتصال المباشر باألسرة في عملية استيفاء استمارة المسح. حيث قةام البةاحثون المكلفةون بهةذه العمليةة    

 الغةرض والتةيالمصةممة لهةذا اإللكترونية بزيارة األسر الواقعة ضمن عينة المسح واستيفاء البيانات مباشرًة باستخدام االستمارة 

 د األسرة.تحتوي على بيانات جميع أفرا

  التعاريف المستخدمة في المسح
 

 :مسحال عينة

هم مجموع أفراد األسر المعيشية المختةارة فةي العينةة بمةن فةيهم العمالةة المنزليةة ومةن فةي حكمهةم, الةذين يعيشةون فةي    

 مسكن واحد.

 

 :المعيشية األسرة

المسةكن والمأكةل ويقيمةون فةي  هي فرد أو مجموعة أفةراد تةربطهم أو ال تةربطهم صةلة قرابةة ويشةتركون فةي   

 المسكن وقت المسح, ويدخل ضمن أفراد األسرة ما يلي :

.       األفراد السعوديون وغير السعوديين الذين يقيمون إقامة معتادة مع األسرة ويكونون غائبين عةن األسةرة 1

أو المسةةافرون أثنةةاء المسةةح لسةةفرهم خةةارج أو داخةةل المملكةةة بصةةفة مؤقتةةة مثةةل رجةةال األعمةةال والسةةياح 

 للعالج والطالب المبتعثين في الخارج .

.       األفراد الذين يقيمون مع األسةرة بصةفة معتةادة وتغيبةوا عنهةا أثنةاء المسةح لوجةودهم فةي ورديةات عمةل 2

 مثل الحراس, األطباء, الممرضون, العاملون في المطارات, الصيادون.

 ومن في حكمهم الذين يقيمون مع األسرة..       العمالة المنزلية كالخدم والسائقين 3

 

 )خارج قوة العمل(:ن اقتصاديًا يكشطاالنغير الساان 

سةنة فةأكثر( غيةر المصةنفين ضةمن القةوى العاملةة )غيةر مشةتغلين أو متعطلةين(, وذلةك لكةونهم ال يعملةون أو ال  15هم األفراد )

اق به خالل فترة اإلسناد الزمني للمسح, مثل: الطةالب, وربةات يبحثون عن عمل أو غير قادرين على العمل أو غير مستعدين لاللتح

البيوت, والمتقاعدين الذين ال يعملون, واألفراد غير القادرين على العمل, واألفةراد الةذين ال يرغبةون فةي العمةل وال يبحثةون عنةه 

 ألي أسباب أخرى.
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 :(قوة العمل)ن اقتصاديًا يكشطاالساان الن

ر المساهمون أو الةذين لةديهم القةدرة واالسةتعداد للمسةاهمة فةي إنتةاج السةلع والخةدمات خةالل فتةرة ( سنة فأكث15هم األفراد )

 اإلسناد الزمني للمسح, ويشمل المشتغلين والمتعطلين.
 

  :المشتغلون في مسح القوى العاملة

لزيارة األسرة( بأحد األعمال سناد الزمني )األسبوع السابق سنة فأكثر( الذين قاموا خالل فترة اإل 15هم األفراد )

 التالية:

َعِمَلوا لمدة ساعة واحدة على األقل مةقابةل راتةةب أو ربةح )نقدي أو عيني( كموظفين منتظمين أو مؤقتين  -

 صحاب عمل أو يعملون لحسابهم.أأو 

في مزرعة أو قاموا بمساعدة الغير لمدة ساعة على األقل بدون مقابل في أي نوع من األعمال التجارية أو  -

 خاصة بأحد أفراد األسرة.

 أو َعِمَلوا لمدة ساعة واحدة على األقل لدى الغير بدون أجر أو ربةح )نقدي أو عيني( كمتطوعين. -

إجازة أو مرض أو ألي سبب آخر وسوف يعودون إليه  األسبوع بسببأو تغيبوا مؤقتًا عن عملهم طيلة  -

 مجددًا.

سبوع السابق الذين عملوا خالل األ الخ,ل والمتقاعدين وربات البيوت ... ويشمل التعريف الطالب والباحثين عن عم

مع مالحظة أن ذلك ال يشمل األعمال المنزلية مثل أعمال الطبخ والغسيل  األقل,للزيارة لمدة ساعة واحدة على 

 ة.الذي تقوم به ربة المنزل أو أعمال الصيانة المنزلية العادية التي يقوم بها أحد أفراد األسر
 

 العاملة: في مسح القوى  المتعطلون

 سناد الزمني:سنة فأكثر( الذين كانوا خالل فترة اإل 15هم األفراد )

 سرة. سبوع السابق لزيارة األبدون عمل خالل األ .1

بحثوا عن عمل بجدية خالل األسابيع األربعة السابقة لزيارة األسرة )قاموا على األقل باتخاذ أسلوب واحد للبحث عن  .2

 بسبب انتظارعمل( ويشمل ذلك الذين لم يقوموا بالبحث عن عمل خالل األسابيع األربعة السابقة لزيارة األسرة 

نهم سبق لهم البحث عن عمل قبل فترة أحيث  القادمة,الحصول على عمل أو تأسيس عمل خاص بهم خالل الفترة 

 سناد.اإل

 سبوع السابق لزيارة األسرة.قادرون على العمل ومستعدون لاللتحاق به في حال توفره )متاحون للعمل( خالل األ .3
 

 التخصص العلمي:
 دون الجامعي فما فوق: مالتخصص العلمي للحاصلين على كشهادة الدبلواواًل: 

 )العلوم التربوية وإعداد المعلمين( تخصص التربية .1

تخصةةص الدراسةةات االنسةةانية والفنةةون )الدراسةةات االنسةةانية تشةةمل : الةةدين و اللغةةات االجنبيةةة واللغةةة العربيةةة وآدابهةةا  .2

والتاريخ واآلثار والفلسفة واالخالق , الفنون تشمل : الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والموسيقى والتمثيل والفنون 

 ي والحرف اليدوية(ويرية والسمعية والبصرية والتصميم الفنالتص

) تشمل : علم الةنفس وعلةم االجتمةاع والدراسةات الثقافيةة والعلةوم  برامج العلوم االجتماعية واألعمال التجارية والقانون .3

السياسةةية و العلةةوم االقتصةةادية والصةةحافة واالعةةالم والمبيعةةات والتسةةويق واالعةةالن والعلةةوم الماليةةة والمصةةرفية 

 والتأمين والمحاسبة واالدارة العامة وادارة االعمال والسكرتارية وبيئة العمل والقانون(.
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تشمل : علوم االحياء والكيمياء والفيزياء والبيئةة و الجيولوجيةا ) والرياضيات وعلوم الحاسب االلي  الطبيعيةلوم برامج الع .4

 وعلوم وتطبيقات الحاسب اآللي(والرياضيات واإلحصاء 

صةةناعية )تشةةمل الهندسةةة الميكانيكيةةة والكهربائيةةة وااللكترونيةةة والكيميائيةةة وال بةةرامج الهندسةةة والصةةناعات واإلنشةةاءات .5

 والمدنية وبرامج عمليات التصنيع واالنشاءات وبرامج العمارة والتخطيط

 .والبيطرةبرنامج الزراعة  .6

الصحة والخدمات االجتماعية )تشمل الطب والتمريض والعلوم الطبية المساعدة والصيدلة والتأهيل والرعاية االجتماعية  .7

 والمهني واالسري(لألطفال واالحداث والمعاقين واالرشاد االجتماعي 

)تشةةمل الخةةدمات الفندقيةةة والسةةياحة والسةةفر والرياضةةة والخةةدمات المنزليةةة وخةةدمات العنايةةة بالبشةةرة  بةةرامج الخةةدمات .8

 والتجميل وخدمات النقل والمواصالت وبرامج حماية البيئة(

 :يعادلها ثانيًا: تخصصات مرحلة الثانوية وما

والتجاري والصناعي والمهني والزراعي والتقني والعلوم الشةرعية الدينيةة العلمي واالدبي والصحي القسم  وتشمل 

 فندقة والخياطة والتدبير المنزليوبرامج السياحة وال

 ما دون الثانوي. .9

 

  :المتعطلون الذين سبق لهم التدريب

االثني عشر الزمني )سناد خالل فترة اإل حصلوا على دورة تدريبيةسنة فأكثر( الذين  15)المتعطلون هم األفراد 

 .شهر السابقة لشهر المسح(

  :المتعطلون الذين سبق لهم العمل

سنة فأكثر( الذين كانوا يعملون في السابق وتركوا أعمالهم ألي سبب من األسباب  15هم األفراد المتعطلون )

 في حال توفره.وكانوا خالل فترة اإلسناد: بدون عمل ويبحثون عن عمل بجدية, ومستعدين لاللتحاق بعمل 

 

 :العاملةفي مسح القوى  معدل المشاركة االقتصادية

نسبة  كمشتعلين أو متعطلين, وهو عبارة عن سنة فأكثر( في القوة العاملة15لسكان في سن العمل )امشاركة يقيس مؤشر    

 .سنة فأكثر(15لسكان )اقوة العمل إلى 
 

 :في مسح القوى العاملة التشغيلمعدل 

 المشتغليننسبة  كمشتعلين, وهو عبارة عن سنة فأكثر( في القوة العاملة15لسكان في سن العمل )امشاركة يقيس مؤشر    

 .قوة العمل إلى
 

 العاملة:في مسح القوى  البطالةمعدل 

 المتعطليننسبة  كمتعطلين, وهو عبارة عن سنة فأكثر( في القوة العاملة15لسكان في سن العمل )امشاركة يقيس مؤشر    

 .قوة العمل إلى
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 :األسبوعية متوسط ساعات العمل

مجموع ساعات  فأكثر(, وهو عبارة عنسنة 15) يقيس متوسط ساعات العمل الفعلية واالعتيادية األسبوعية للمشتغلينمؤشر    

 العمل إلى إجمالي المشتعلين.

 :للمشتغلين مقابل أجر متوسط األجر الشهري

مجموع األجر الشهري إلى إجمالي  فأكثر(, وهو عبارة عنسنة 15) الشهري للمشتغلين مقابل أجريقيس متوسط األجر مؤشر    

 المشتعلين مقابل أجر.

  القطاع:نوع 

 المشتغل من واقع تقديرات مسح القوى العاملة وينقسم الى: عمل فيها الفرديلجهة التي يقصد بنوع القطاع ا

كالوزارات واإلدارات والمصالح والبلديات والمدارس والجامعات والمعاهد حكومي: هي جميع األجهزة الحكومية,  .1

هيئة الغذاء والدواء,( والبنوك الهيئة العامة لإلحصاء , العسكرية والهيئات العامة مثل ) والمستشفيات الحكومية والقطاعات

تنتج سلع أو خدمات  ويكون رأس مالها المنشآت التي , والبنك الزراعي(  وصناديق التنميةالحكومية مثل )بنك التسليف, 

 (.العامة لخطوط السكك الحديدية, , وشركة أرامكو ملكًا للدولة وتحت إشرافها مثل )الخطوط السعودية, والمؤسسة

قطاع المنشآت الخاصة: هي المنشآت التي تنتج سلع أو خدمات و لها موقع ثابت وكيان قانوني وتعود ملكيتها لشخص أو  .2

 (.,البنوك التجاريةمثل )الشركات الخاصة, المحالت التجارية, المدارس الخاصة, المستشفيات الخاصة,  مجموعة أشخاص

العاملون لحسابهم: هم األفراد الذين يقدمون السلع أو الخدمات بصفة شخصية أو بالتعاون مع مجموعة أشخاص خارج  .3

المتجّولين و سائقي األجرة الذين يعملون لحسابهم وليس المنشآت وليس لهم موقع ثابت له صفة االستقرار, مثل الباعة 

 لدى شركة خاصة.

 القطاع العائلي: هي األسر المنتجة للسلع أو الخدمات في المنازل, وذلك مقابل أجر أو ربح )نقدي أو عيني(. .4

مع دون مقابل أو بسعر قطاع المنظمات غير الربحية: هي الجمعيات والهيئات غير الحكومية التي تقدم سلع أو خدمات للمجت .5

 رمزي وال تهدف إلى الربح مثل الجمعيات الخيرية والهيئات المهنية.

قطاع العمالة المنزلية: هم األفراد الذين يقدمون خدمات لألسرة مقابل أجر ويقيمون معها, كالعاملة المنزلية والسائق  .6

 والبستاني وحارس المنزل الذي يقيم مع األسرة.

 والقطاعات األخرى غير المصنفة يئات اإلقليمية والدوليةالمنظمات والهقطاع  .7
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 ثانيًا: إحصاءات سوق العمل

يةتم اسةتخراج بياناتهةا مةن خةالل السةجالت اإلداريةة التةي  السةجلية تاإلحصةاءا ىحةدإ إحصاءات سوق العمل هةي   

المتةةوفرة لةةدى الجهةةات الحكوميةةة المعنيةةة بسةةوق العمةةل والتةةي تعتبةةر مصةةدر رئيسةةي ومهةةم لبيانةةات المشةةتغلين 

شةاملة مةن حيةث إعطائهةا صةورة  تهةاوتكتسب هذه البيانات أهميالسعودية, في المملكة العربية والباحثين عن عمل 

 .مع مؤشرات سوق العمل من مسح القوى العاملة تحقيق التكاملوكذلك  ل الرئيسةلمكونات سوق العم

 أسلوب جمع بيانات إحصاءات سوق العمل:

للبيانةات اإلحصةائية  والمؤسسةات الحكوميةة مةن المصةادر الرئيسةية تالةوزاراتعتبر السجالت اإلدارية التي تمتلكها    

الجهةات التنسةيق مةع بلإلحصةاء  قامةت الهيئةة العامةة دوقةرات في مختلةف المجةاالت, التي تستخدم لحساب المؤش

 وهي: المعنية بسوق العمل الحكومية

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية .1

 وزارة الخدمة المدنية .2

 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية .3

 صندوق تنمية الموارد البشرية .4

 مركز المعلومات الوطني .5

الخاصة بنشرة سوق العمل والتي شملت بيانات المشتغلين والباحثين عن عمل من  حصول على البياناتوذلك لل 

 .السجالت اإلدارية بياناتواقع 

ومراجعتها وفق تدقيق البيانات قامت الهيئة العامة لإلحصاء بوبعد الحصول على البيانات من المصادر المختلفة, 

  ونشرها. تصميم المخرجاتل ودة المتعارف عليها,الج ومعايير العلمي المنهج اإلحصائي

 

 التعاريف المستخدمة في إحصاءات سوق العمل
 

 :(حسب السجالت اإلدارية لدى األجهزة الحاومية) المشتغلون

العةاملون الةذين يشةغلون وظةائف وفقةًا ألنظمةة ولةوائح معتمةدة مةن الجهةات المنظمةة لسةوق  األفةرادجميةع هم    

وفقةةًا لألنظمةةة اإلداريةةة العمةةل والمسةةجلين فةةي السةةجالت اإلداريةةة, ويمكةةن تصةةنيف المشةةتغلين فةةي السةةجالت 

 واللوائح التي يخضعون لها كالتالي:

فةةي كافةةة األجهةةزة يعملةةون يين الةةذين مةةن السةةعود المشةةتغلون حسةةب أنظمةةة ولةةوائح الخدمةةة المدنيةةة .1

والمصةةالح الحكوميةةة والمؤسسةةات العامةةة الةةذين يشةةغلون وظةةائف معتمةةدة فةةي الميزانيةةة العامةةة للدولةةة 

مةن غيةر السةعوديين  لكوكةذ, ( ذكةور وانةاثالخاضعين لنظام التقاعد المدني من موظفين ومسةتخدمين )و

 توظيف غير السعوديينيتم التعاقد معهم على هذه الوظائف وفقًا لالئحة 
(1)

 

مةل والعمةال ويشةمل ذلةك السةعوديين الع ونظاماالجتماعية وائح نظام التأمينات المشتغلون حسب أنظمة ول .2

وغير السعوديين
(2)

 

الخةةدم السةةعوديين مةةن الجنسةةين الةةذين يعملةةون فةةي المنةةازل ويشةةمل ) العةةاملون غيةةرالعمالةةة المنزليةةة: هةةم   .3

فةي  نومقدمي الطعام والسائقين والحراس والممرضةين والمدرسةين الخصوصةييوعمال التنظيف والطباخين 

المنازل 
3) )
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 بيانات المشتغلين ال يدخل من ضمنهم الفئات التالية :أن علمًا 

 العاملون في القطاعات األمنية والعسكرية .1

 ويشمل ذلك: والخدمة المدنية االجتماعية سجالت التأميناتغير المسجلين في العاملون  .2

  مسجلين  رالعمل, وغيوال يخضعون ألنظمة  يعملون لحسابهم الذينلون خارج المنشآت ماالعالسعوديون

 في التأمينات االجتماعية 

 .أصحاب العمل السعوديين الذين يعملون في المنشآت وغير مسجلين في التأمينات االجتماعية
 (2)

 

  الذين يعملون في البعثات الدولية أو السياسية أو العسكرية األجنبية . غير السعوديينالموظفون
 (2)

 

 الذين يقدمون إلى المملكة ألعمال ال يستغرق إنجازها في المعتاد أكثر من  الموظفون غير السعوديين

ثالثة أشهر 
(2)

 

 –حسب الممارسات العالمية لمؤشرات سوق العمل  –دارية اإلمع اإلحاطة أن بيانات المشتغلين من السجالت 

 لقياس معدالت التشغيلحصائيًا إلها عدة مدلوالت لسوق العمل ولكن ال يتم استخدامها 

 

 : حسب السجالت اإلدارية لدى األجهزة الحاومية() الباحثون عن عمل

ولةدى  هةم األفةراد السةعوديين المسةجلين فةي بةرامج البحةث عةن عمةل لةدى وزارة الخدمةة المدنيةة )جةدارة وسةاعد(   

ويقومةةون بتسةةجيل بيانةةاتهم الشخصةةية ومةةؤهالتهم وخبةةراتهم العمليةةة  (,صةةندوق تنميةةة المةةوارد البشةةرية )حةةافز

 التقديم.لكتروني لدى جهة إوسيرهم الذاتية عن طريق نظام 

داريةةة ال يخضةةعون لمعةةايير وشةةروط البطالةةة المتعةةارف عليهةةا دوليةةًا البةةاحثين عةةن عمةةل فةةي السةةجالت اإل نأعلمةةًا 

نه ليس كةل باحةث أحيث  العمل,وبالتالي ال يعتبر جميعهم متعطلين عن  الدولية,والمعتمدة من قبل منظمة العمل 

 لبطالة وهي كالتالي:ن يستوفي شروط اأعن عمل يعتبر متعطل ولكي يعتبر الفرد متعطل ال بد 

  .سبوع السابقبدون عمل خالل األأن يكون الفرد  .1

 السابقة.بحث عن عمل بجدية خالل األسابيع األربعة أن يقوم الفرد بال .2

 سبوع السابق.قادر على العمل ومستعد لاللتحاق به في حال توفره )متاح للعمل( خالل األأن يكون الفرد  .3

حسب الممارسات العالمية لمؤشرات سوق  –دارية من السجالت اإل عن عملالباحثين مع اإلحاطة أن بيانات 

 بطالة.حصائيًا لقياس معدالت الإلها عدة مدلوالت لسوق العمل ولكن ال يتم استخدامها  –العمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source: (1) MCS  وزارة الخدمة املدنية(1)  املصدر :

 GOSI (2)                 االجتماعيةاملؤسسة العامة للتأمينات (2)                 

 MLSD (3)                 وزارة العمل والتنمية االجتماعية (3)                 
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 مصادر بيانات النشرة

 اعتمدت نشرة سوق العمل على مصدرين رئيسين:

الثةاني: احصةاءات سةوق العمةل مةن خةالل بيانةات السةجالت مسح القوى العاملة, والمصدر تقديرات المصدر األول: 

 االدارية لدى الجهات المعنية بسوق العمل.

 :الثانيالربع  2017وفيما يلي قائمة بمصادر بيانات نشرة سوق العمل 
 

 نوع المصدر مصدر البيانات
البيانات والمؤشرات الخاصة 

 بالمصدر

 

 الهيئة العامة لإلحصاء

 مسح القوى العاملة

GaStat 

LFS 

مسح 

 ميداني

قةةةةةةةةةةةوة العمةةةةةةةةةةةل تقةةةةةةةةةةةديرات 

 مؤشةةةةةةةةةةراتالو والمتعطلةةةةةةةةةةين

 القوى العاملة ب المتعلقة

 

المؤسسةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةةة 

  للتأمينات االجتماعية
GOSI  

سجالت 

 داريةإ
 المشتغلون

 

وزارة العمةةةةةةل والتنميةةةةةةة 

 االجتماعية
MLSD 

سجالت 

 داريةإ
 العمالة المنزلية والتأشيرات

 

 MCS المدنيةوزارة الخدمة 
سجالت 

 داريةإ
 المشتغلون والباحثون عن عمل

 

صةةةندوق ينميةةةة المةةةوارد 

 البشرية
HRDF 

سجالت 

 داريةإ
 الباحثون عن عمل

 

 NIC مركز المعلومات الوطني
سجالت 

 داريةإ
 الباحثون عن عمل
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 سوق العملالرئيسة لمؤكشرات ال

 لسوق العمل المؤشرات الرئيسة

Main indicators of the labor market 
 Table( . 1جدول )

 المؤشرات

 االولالربع  2017 الثانيالربع  2017

indicators 2017 Q2 2017 Q1 

 االجمالي اناث ذكور االجمالي اناث ذكور

Males Females Total Males Females Total 

 13,889,137 2,008,233 11,880,904 13,841,158 2,033,456 11,807,702 (1)المشتغلون إجمالي
Total Employed 

Persons
(1)
 

المشتغلون 

 (1)السعوديون
2,029,786 1,022,663 3,052,449 2,021,865 1,017,080 3,038,945 

Saudi Employed 

Persons (1)  

 المشتغلون غير

 (1)السعوديين
9,777,916 1,010,793 10,788,709 9,859,039 991,153 10,850,192 

Non-Saudi 

Employed Persons (1)  

السعوديون الباحثون 

 (2)عن عمل
216,352 859,581 1,075,933 219,017 687,535 906,552 Saudi Job Seekers(2) 

المتعطلون اجمالي 
 (3)( سنة فأكثر 15)

379,320 423,268 802,588 359,737 416,257 775,994 

Total Unemployed 

Persons (15) years 

and above(3) 

ون المتعطل

( سنة 15السعوديون )

 (3)فأكثر  

333,758 402,563 736,321 324,872 398,038 722,910 

Saudi Unemployed 

Persons (15) years 

and above(3) 

المتعطلون غير 

( سنة 15السعوديين )

 (3)فأكثر 

45,562 20,705 66,267 34,865 18,219 53,084 

Non-Saudi 

Unemployed 

Persons (15) years 

and above(3) 

قوة العمل  إجمالي

( سنة 15للسكان )

 (3)فأكثر 

11,465,544 1,851,520 13,317,064 11,396,070 2,053,526 13,449,596 

Total Labor force 

(15) years and 

above(3) 

قوة العمل للسكان 

( سنة 15السعوديين )

 (3)فأكثر 

4,526,341 1,216,981 5,743,322 4,508,974 1,205,427 5,714,401 

Saudi Labor force 

(15) years and 

above(3) 

مل للسكان قوة الع

( 15غير السعوديين )

 (3)سنة فأكثر 

6,939,203 634,539 7,573,742 6,887,096 848,099 7,735,195 

Non-Saudi Labor 

force (15) years and 

above(3) 

معدل المشاركة 

االقتصادية للسكان 

 (3)( سنة فأكثر15)

78.2 18.7 54.2 78 20.9 55.1 

Total Economic 

Participation 

Rate(15) years and 

above (3) 

معدل المشاركة 

االقتصادية للسكان 

( سنة 15السعوديين )

 (3)فأكثر

62.1 17.4 40.3 61.9 17.4 40.3 

Saudi Economic 

Participation 

Rate(15) years and 

above (3) 

مشاركة معدل ال

 االقتصادية للسكان

( 15السعوديين ) غير

 (3)سنة فأكثر

94.0 21.6 73.4 94.1 29.2 75.6 

Non-Saudi 

Economic 

Participation 

Rate(15) years and 

above (3)  : وزارة العمل والتنمية االجتماعية وزارة الخدمة املدنية, االجتماعيةاملؤسسة العامة للتأمينات  (1) املصدر , , MCS, , MLSD                                                                                                     (1)GOSISource:  

 HRDF, MCS, NIC                                                                                               (2)ساعد( ,مركز املعلومات الوطني-وزارة الخدمة املدنية)جدارة,-صندوق تنمية املوارد البشرية)حافز(,( 2)

 LFS - GaStat the Estimated data from  : (3)                                         العامة لإلحصاء                                                                                  الهيئة  -بيانات تقديرية من مسح القوى العاملة   (3)

 وزارة الخدمة املدنيةالبيانات ال تشمل العاملين في القطاعات األمنية والعسكرية والعاملين غير املسجلين في سجالت املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية و 

Data do not include employees in the security and military sectors and non-registered in the records of GOSI, MCS 
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 المؤشرات الرئيسة لسوق العمل

Main indicators of the labor market 

 Table( . 1جدول )

 المؤشرات

 األولالربع  2017 الثانيالربع  2017
indicators 

2017 Q2 2017 Q1 

 اإلجمالي اناث ذكور اإلجمالي اناث ذكور

 
Males Females Total Males Females Total 

( 15معدل التشغيل للسكان )

سنة فأكثر
(3)

 
96.7 77.1 94.0 96.8 79.7 94.2 

Total Employment Rate(15) 

years and above 
(3)

 

معدل التشغيل للسكان 

( سنة فأكثر15السعوديين )
(3)

 
92.6 66.9 87.2 92.8 67 87.3 

Saudi Employment Rate(15) 

years and above 
(3)

 

( 15معدل البطالة للسكان )

سنة فأكثر
(3)

 
3.3 22.9 6.0 3.2 20.3 5.8 

Total Unemployment 

Rate(15) years and above 
(3)

 

معدل البطالة للسكان 

 (3)( سنة فأكثر15السعوديين )
7.4 33.1 12.8 7.2 33 12.7 

Saudi Unemployment 

Rate(15) years and above (3) 

متوسط ساعات العمل 

( سنة 15إلجمالي المشتغلين )

 (3)فأكثر 

45.2 41.0 44.7 45.2 43.1 44.9 
Average Hours of Work for 

Employed Persons(15) years 

and above (3) 

متوسط األجر الشهري 

( 15للمشتغلين مقابل أجر )

 (3)سنة فأكثر 

6,154 6,508 6,195 5,973 5,866 5,959 
Average Monthly Wages 

per Paid employee (15) 

years and above (3) 

متوسط األجر الشهري 

للمشتغلين السعوديين مقابل 

 (3)( سنة فأكثر 15أجر )

10,057 9,200 9,911 10,017 9,240 9,884 
Average Monthly Wages 

per Paid Saudi employee 

(15) years and above (3) 

   معدل اإلعالة االقتصادية إلجمالي لسكان 
 (3)فرد(  100)لكل 

145  141 

Total Economic 

Dependency Ratio 
 (per 100 persons) (3) 

 MCS, , MLSD                                                                                                     Source: (1)GOSI , , وزارة العمل والتنمية االجتماعية الخدمة املدنيةوزارة , االجتماعيةاملؤسسة العامة للتأمينات  (1) املصدر : 

 HRDF, MCS, NIC                                                                  (2)                             ,مركز املعلومات الوطنيساعد( -وزارة الخدمة املدنية)جدارة,-صندوق تنمية املوارد البشرية)حافز(,( 2)

 LFS - GaStat the Estimated data from  :  (3) العامة لإلحصاء                                                                                                           الهيئة  -بيانات تقديرية من مسح القوى العاملة   (3)

 ملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ووزارة الخدمة املدنيةالبيانات ال تشمل العاملين في القطاعات األمنية والعسكرية والعاملين غير املسجلين في سجالت ا

Data do not include employees in the security and military sectors and non-registered in the records of GOSI, MCS 

  



 الربع الثاني 2017سوق العمل  النشرات 

17 

 العمالة
 :( حسب السجالت اإلدارية لدى األجهزة الحاومية) المشتغلون

بيانةات السةجالت واقةع م مةن 2017عةام يونيةو المنتهي بنهاية شةهر  الثانيأظهرت نتائج نشرة سوق العمل للربع    

( فةةةةردًا, يمثةةةةل الةةةةذكور مةةةةنهم 13,841,158اإلداريةةةة لةةةةدى األجهةةةةزة الحكوميةةةةة أن جملةةةةة عةةةةدد المشةةةةتغلين بلغةةةةت )

%( مةةةن إجمةةةالي .714( بنسةةةبة )2,033,456%(, ويمةةةثلن اإلنةةةاث مةةةنهم ).385( فةةةردًا بنسةةةبة بلغةةةت )11,807,702)

 .المشتغلين

( فةةردًا, نسةةبة الةةذكور 3,052,449كمةةا أظهةةرت نتةةائج السةةجالت اإلداريةةة أن إجمةةالي المشةةتغلين السةةعوديين بلةة  )   

مع مالحظةة , .( فرداً 1,022,663%(بعدد )33.5( فردًا, وبلغت نسبة اإلناث منهم )2,029,786%( بل  عددهم )66.5)

 :ال يشمل اإلداريةان بيانات السجالت 

 العاملون في القطاعات األمنية والعسكرية  (1

والعاملون غير المسجلين في سجالت المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ووزارة الخدمة المدنية )مثل  (2

 العاملون لحسابهم الخاص(

 

 واألنظمة المتبعة حسب الجنس والجنسية المشتغلين إجمالي

Total Employed persons by Sex , Nationality and Adopted regulations   

  Table . (2)جدول 

 MCS                                           Source: GOSI ,                                                                                                                                                                         .  وزارة الخدمة املدنية أالجتماعية,املصدر : املؤسسة العامة للتأمينات 

 *MLSD                                                                                                                                                                                                                                                                              والتنمية االجتماعيةوزارة العمل : *                

 غير املسجلين في سجالت املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ووزارة الخدمة املدنيةوالعاملين  العاملين في القطاعات األمنية والعسكريةالبيانات ال تشمل 

Data do not include employees in the security and military sectors and non-registered in the records of GOSI, MCS  

  

 األنظمة المتبعة
 االجمالي غير السعوديين السعوديون

Saudi Non Saudi Total 

Adopted 

regulations 

 الجملة االناث الذكور الجملة االناث الذكور الجملة االناث الذكور

Male Female Total Male Female Total Male Female Total 

الخاضعون ألنظمة 

ولوائح الخدمة 

 المدنية

Civil Service  

703,301 477,283 1,180,584 33,144 32,036 65,180 736,445 509,319 1,245,764 

الخاضعون ألنظمة 

ولوائح التأمينات 

 االجتماعية

  Social Insurance  

1,326,485 545,380 1,871,865 8,134,548 204,382 8,338,930 9,461,033 749,762 10,210,795 

 Total 2,029,786 1,022,663 3,052,449 8,167,692 236,418 8,404,110 10,197,478 1,259,081 11,456,559الجملة  

 العمالة المنزلية*

Domestic labor. 
0 0 0 1,610,224 774,375 2,384,599 1,610,224 774,375 2,384,599 

 Total 2,029,786 1,022,663 3,052,449 9,777,916 1,010,793 10,788,709 11,807,702 2,033,456 13,841,158االجمالي  
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 2017 األولمقارنة بالربع  2017 الثانيللربع  على رأس العمل الخاضعون ألنظمة ولوائح الخدمة المدنية حسب الجنس والجنسية العاملون

Employees on the job Subject to the rules and regulations of the Civil Service by sex and nationality for 2017 Q2 Compared to 2017 Q1 

 Table . (3)جدول 

  :MCS                                                                                                                          Source                                                                                                                                          .  املصدر : وزارة الخدمة املدنية
 

 *2017مقارنة بالربع األول  2017للربع الثاني  حسب الجنس والجنسيةالمشتركون على رأس العمل الخاضعون ألنظمة ولوائح التأمينات االجتماعية 

Participants on the job Subject to the rules and regulations of social insurance by sex and nationality for 2017 Q2 Compared to 2017 Q1* 

 Table . (4)جدول 

  Source: GOSI                                                                                                                                                                                                                                   .أالجتماعيةاملؤسسة العامة للتأمينات املصدر : 

 ( 224,751) األول ( والربع 225,865) الثانيالجمالي في الربع بيانات املشتركون على رأس العمل تتضمن بيانات العاملين في القطاع الحكومي ممن يخضعون لنظام التأمينات االجتماعية حيث يبلغ عددهم ا*

*Data of the  participants on the job include data of employees  in the government sector  who are Subject to the rules and regulations of social insurance, where the total number in the 

2017 Q 2  (225,865) and the  2017 Q1  (224,751). 

 

 2017مقارنة بالربع األول  2017للربع الثاني حسب الجنس  العمالة المنزلية غبر السعودية

Non - Saudi domestic workers by sex for 2017 Q2 Compared to 2017 Q1 

 Table . (5)جدول 

  :MLSDSource                                                                                                                                                                                    وزارة العمل والتنمية االجتماعية املصدر : 

 

 2017مقارنة بالربع األول  2017للربع الثاني  المشتغلين إجمالي

Total Employed persons  for 2017 Q2 Compared to 2017 Q1 

 Table . (6)جدول 

 MLSD , MCS,Source: GOSI                                                                                                                 وزارة العمل والتنمية االجتماعية,  وزارة الخدمة املدنية, االجتماعيةاملصدر : املؤسسة العامة للتأمينات 

 يةوزارة الخدمة املدنالبيانات ال تشمل العاملين في القطاعات األمنية والعسكرية والعاملين غير املسجلين في سجالت املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية و 

Data do not include employees in the security and military sectors and non-registered in the records of GOSI, MCS 

 الفترة
 االجمالي غير السعوديين السعوديون

Saudi Non Saudi Total 

Period 
 الجملة االناث الذكور الجملة االناث الذكور الجملة االناث الذكور

Male Female Total Male Female Total Male Female Total 

 2017 ثانيالربع ال 2017

Q2 

703,301 477,283 1,180,584 33,144 32,036 65,180 736,445 509,319 1,245,764 

 Q1  702,133 476,803 1,178,936 33,201 32,083 65,284 735,334 508,886 1,244,220 2017األولالربع  2017

 الفترة
 االجمالي غير السعوديين السعوديون

Saudi Non Saudi Total 

Period 
 الجملة االناث الذكور الجملة االناث الذكور الجملة االناث الذكور

Male Female Total Male Female Total Male Female Total 

 2017 ثانيالربع ال 2017

Q2 

1,326,485 545,380 1,871,865 8,134,548 204,382 8,338,930 9,461,033 749,762 10,210,795 

 Q1  1,319,732 540,277 1,860,009 8,246,580 202,750 8,449,330 9,566,312 743,027 10,309,339 2017األولالربع  2017

 الفترة
 غير السعوديين

Non Saudi 

Period 
 الجملة االناث الذكور

Male Female Total 

 Q2 1,610,224 774,375 2,384,599 2017 ثانيالربع ال 2017

 Q1  1,579,258 756,320 2,335,578 2017األولالربع  2017

 الفترة
 االجمالي غير السعوديين السعوديون

Saudi Non Saudi Total 

Period 
 الجملة االناث الذكور الجملة االناث الذكور الجملة االناث الذكور

Male Female Total Male Female Total Male Female Total 

 2017 ثانيالربع ال 2017

Q2 

2,029,78

6 

1,022,66

3 

3,052,44

9 

9,777,916 1,010,793 10,788,709 11,807,702 2,033,456 13,841,158 

Q1  2,021,86 2017األولالربع  2017

5 

1,017,08

0 

3,038,94

5 

9,859,039 991,153 10,850,19

2 

11,880,90

4 

2,008,233 13,889,137 
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2017مقارنة بالربع األول  2017للربع الثاني  المشتغلين إجمالي  

Total Employed persons  for 2017 Q2 Compared to 2017 Q1 

 Chart . (1)   شكل                                                                                                                                                                        

 
 MLSD , MCS,Source: GOSI                                        وزارة العمل والتنمية االجتماعية,  وزارة الخدمة املدنية, االجتماعيةاملصدر : املؤسسة العامة للتأمينات 

 وزارة الخدمة املدنيةالبيانات ال تشمل العاملين في القطاعات األمنية والعسكرية والعاملين غير املسجلين في سجالت املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية و 

Data do not include employees in the security and military sectors and non-registered in the records of GOSI, MCS 

 )%(حسب الجنس والجنسية  المشتغلينالتوزيع النسبي إلجمالي 

Percentage Distribution of Total Employed Persons by Sex and Nationality (%) 

 Chart . (2) شكل

 
 MLSD , MCS,Source: GOSI                                        وزارة العمل والتنمية االجتماعية,  وزارة الخدمة املدنية, االجتماعيةاملصدر : املؤسسة العامة للتأمينات 

 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ووزارة الخدمة املدنيةالبيانات ال تشمل العاملين في القطاعات األمنية والعسكرية والعاملين غير املسجلين في سجالت 

Data do not include employees in the security and military sectors and non-registered in the records of GOSI, MCS 
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 بلغت نسبتهم ةألنظمة ولوائح التأمينات االجتماعي ينالخاضع ينلالعامدارية أن بينت نتائج السجالت اإلو   

 العاملين نسبةبلغت %( فيما 17.2) يليهم العمالة المنزلية بنسبة بلغت المشتغلين,جمالي إ%( من 73.8)

 .جمالي المشتغلينإمن  %(9.0)الخدمة المدنية  ألنظمة ولوائح ينالخاضع

 )%( المتبعةاألنظمة  التوزيع النسبي إلجمالي المشتغلين حسب

Percentage Distribution of Total Employed Persons by Adopted regulations (%) 

 Chart . (3) شكل

 
 MCS                                                                                                                        Source: GOSI ,                                           .  وزارة الخدمة املدنية االجتماعيةاملصدر : املؤسسة العامة للتأمينات 

 *MLSD                                                                                                                                                                                                                                           وزارة العمل والتنمية االجتماعية: *                

 دنيةل العاملين في القطاعات األمنية والعسكرية والعاملين غير املسجلين في سجالت املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ووزارة الخدمة املالبيانات ال تشم

Data do not include employees in the security and military sectors and non-registered in the records of GOSI, MCS 

أن أعلى نسبة للمشتغلين السعوديين كانت في الفئة العمرية  نشرة من واقع السجالت اإلداريةكما بينت نتائج ال   

يليهم السعوديين في الفئة العمرية  السعوديين,جمالي المشتغلين إ%( من  17.9( سنة, وذلك بنسبة )34ةةة  30)

سنة  65)قل نسبة للمشتغلين السعوديين في الفئة العمرية أ%(, فيما كانت 16.8( سنة, بنسبة )39ةةة  35)

 %(0.4وذلك بنسبة ) (,فأكثر

 والفئات العمرية حسب الجنس  والتأمينات االجتماعية  الخاضعون ألنظمة ولوائح الخدمة المدنية المشتغلون

Employed persons Subject to the rules and regulations of Civil Service and social insurance by Sex and Age group 

 Chart . (4) شكل

 
 MCS                                                                                                                        Source: GOSI ,         وزارة الخدمة املدنية أالجتماعية,املصدر : املؤسسة العامة للتأمينات 
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( سنة الفئة األعلى من حيث عدد المشتغلين 34ةةة  30أما فيما يخص السعوديين  الذكور فتمثل الفئة العمرية )   

%( من جملة المشتغلين السعوديين الذكور, وبالنسبة للمشتغالت السعوديات فتمثل الفئة 17.8وذلك بنسبة )

%( من جملة 19.8وذلك بنسبة ) السعوديات ( سنة الفئة األعلى من حيث عدد المشتغالت39ةةة  35العمرية )

 المشتغالت السعوديات.

 

 والفئات العمرية * حسب الجنس والجنسية المشتغلين إجمالي

Total Employed persons by Sex, Nationality and Age group* 

 Table . (7)جدول 

الفئات 

 العمرية

age 

group 

 الجملة غير السعوديين السعوديون

Saudi Non Saudi Total 

 جملة اناث ذكور جملة اناث ذكور جملة اناث ذكور

Male Female Total Male Female Total Male Female Total 

15-19 52,118 9,840 61,958 2,049 140 2,189 54,167 9,980 64,147 

20-24 300,261 78,023 378,284 414,976 8,248 423,224 715,237 86,271 801,508 

25-29 352,978 156,049 509,027 1,428,770 41,369 1,470,139 1,781,748 197,418 1,979,166 

30-34 361,725 184,310 546,035 1,668,443 52,465 1,720,908 2,030,168 236,775 2,266,943 

35-39 310,356 202,274 512,630 1,438,074 44,756 1,482,830 1,748,430 247,030 1,995,460 

40-44 229,139 169,733 398,872 1,063,560 33,299 1,096,859 1,292,699 203,032 1,495,731 

45-49 169,795 114,239 284,034 838,414 23,046 861,460 1,008,209 137,285 1,145,494 

50-54 133,856 63,955 197,811 600,479 14,012 614,491 734,335 77,967 812,302 

55-59 88,455 32,690 121,145 384,502 9,165 393,667 472,957 41,855 514,812 

64-60 18,616 7,849 26,465 207,409 5,984 213,393 226,025 13,833 239,858 

65+ 10,117 2,513 12,630 116,845 1,958 118,803 126,962 4,471 131,433 

 9,705 3,164 6,541 6,147 1,976 4,171 3,558 1188 2,370 أخرى

الجملة  

Total 
2,029,786 1,022,663 3,052,449 8,167,692 236,418 8,404,110 10,197,478 1,259,081 11,456,559 

العمالة 

 المنزلية*

domestic 

workers 

0 0 0 1,610,224 774,375 2,384,599 1,610,224 774,375 2,384,599 

االجمالي  

Total 
2,029,786 1,022,663 3,052,449 9,777,916 1,010,793 10,788,709 11,807,702 2,033,456 13,841,158 

 MCS                                                                                                                        Source: GOSI ,                                                                                            .  وزارة الخدمة املدنية أالجتماعية,املصدر : املؤسسة العامة للتأمينات 

 *MLSD                                                                                                                                                                                                                                                                              والتنمية االجتماعيةوزارة العمل : *                

 وزارة الخدمة املدنيةالبيانات ال تشمل العاملين في القطاعات األمنية والعسكرية والعاملين غير املسجلين في سجالت املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية و 

Data do not include employees in the security and military sectors and non-registered in the records of GOSI, MCS  
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معظم المشتغلين السعوديين يعملون في مناطق الرياض ومكة المكرمة  دارية أنكما بينت نتائج السجالت اإل   

من إجمالي المشتغلين السعوديين, %( 76.2)اطق الثالثة والمنطقة الشرقية حيث بلغت نسبتهم في المن

جمالي المشتغلين إ%( من 38.3) حيث بلغتأعلى نسبة للمشتغلين السعوديين منطقة الرياض  توسجل

%(, فيما كانت 18.2)ثم المنطقة الشرقية بنسبة  %(19.8)ا منطقة مكة المكرمة بنسبة بلغت يليه السعوديين,

 .%(0.8وذلك بنسبة ) الحدود الشماليةمنطقة قل نسبة للمشتغلين السعوديين في أ

 

 

 المنطقة االدارية حسب  المشتغلون السعوديون

Saudi Employed persons by Administrative Region 

  Chart . (5) شكل

 
 MCS                                                                                                                        Source: GOSI ,                                               .  وزارة الخدمة املدنية أالجتماعية,املصدر : املؤسسة العامة للتأمينات 

 املسجلين في سجالت املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ووزارة الخدمة املدنيةالبيانات ال تشمل العاملين في القطاعات األمنية والعسكرية والعاملين غير 

Data do not include employees in the security and military sectors and non-registered in the records of GOSI, MCS  
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 * اإلداريةوالمنطقة  حسب الجنس والجنسية المشتغلين إجمالي

Total Employed persons by Sex, Nationality and Administrative Region* 

 Table . (8)جدول 

 المنطقة اإلدارية
 الجملة غير السعوديين السعوديون

Saudi Non Saudi Total 

Adm. Region 
 جملة اناث ذكور جملة اناث ذكور جملة اناث ذكور

Male Female Total Male Female Total Male Female Total 

 الريةاض

Riyadh 
771,332 396,776 1,168,108 2,967,847 104,773 3,072,620 3,739,179 501,549 4,240,728 

 مكةة المكرمة

Makkah 
385,510 219,222 604,732 1,866,855 48,075 1,914,930 2,252,365 267,297 2,519,662 

 المدينة المنورة

Madinah 
85,881 47,180 133,061 324,691 9,228 333,919 410,572 56,408 466,980 

 القصةةيم

Qassim 
74,146 43,009 117,155 394,067 9,974 404,041 468,213 52,983 521,196 

المنطقة 

 الشةةرقية

Easte. Prov. 

420,302 134,240 554,542 1,659,272 34,794 1,694,066 2,079,574 169,034 2,248,608 

 عسةةير

Asir 
90,551 56,899 147,450 301,078 11,586 312,664 391,629 68,485 460,114 

 تبةةوك

Tabuk 
34,310 21,106 55,416 98,473 2,201 100,674 132,783 23,307 156,090 

 حائةةل

Hail 
29,704 21,915 51,619 131,898 3,272 135,170 161,602 25,187 186,789 

 الحدود الشمالية

North.Bord. 
16,381 8,774 25,155 47,069 1,882 48,951 63,450 10,656 74,106 

 جةازان

Jazan 
42,647 31,024 73,671 117,353 3,348 120,701 160,000 34,372 194,372 

 نجةةران

Najran 
31,233 16,910 48,143 139,926 3,559 143,485 171,159 20,469 191,628 

 البةةاحة

AL - Baha 
20,554 12,984 33,538 48,184 1,591 49,775 68,738 14,575 83,313 

 الجةةوف

AL - Jouf 
25,826 12,053 37,879 70,422 2,127 72,549 96,248 14,180 110,428 

 غير محدد

Not specified 
1,409 571 1,980 557 8 565 1,966 579 2,545 

 Total 2,029,786 1,022,663 3,052,449 8,167,692 236,418 8,404,110 10,197,478 1,259,081 11,456,559الجملة  

 العمالة المنزلية*

domestic 

workers 

- - - 1,610,224 774,375 2,384,599 1,610,224 774,375 2,384,599 

Total 2,029,78االجمالي  
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1,022,66
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9,777,91
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1,010,79

3 

10,788,70

9 

11,807,70

2 

2,033,45

6 

13,841,15

 MCS                                                                                                                        Source: GOSI ,                                                                                            .  وزارة الخدمة املدنية أالجتماعية,املصدر : املؤسسة العامة للتأمينات  8

 *MLSD                                                                                                                                                                                                                                                                              والتنمية االجتماعيةوزارة العمل : *                

 وزارة الخدمة املدنيةالبيانات ال تشمل العاملين في القطاعات األمنية والعسكرية والعاملين غير املسجلين في سجالت املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية و 

Data do not include employees in the security and military sectors and non-registered in the records of GOSI, MCS 
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ن ألنظمة ولوائح الخدمة المدنية يالخاضعأكثر من ثلث المشتغلين السعوديين  أن النشرةنتائج  أوضحتكما    

يليهم المشتغلون  من إجمالي المشتغلين السعوديين, %(35.6)يعملون في منطقة الرياض حيث بلغت نسبتهم 

في حين كانت منطقة الحدود الشمالية أقل منطقة إدارية من حيث %( 16.0)في منطقة مكة المرمة بنسبة بلغت 

 .%(1.5بنسبة بلغت ) ن ألنظمة ولوائح الخدمة المدنيةيلخاضعا المشتغلين السعودييننسبة 

 

 * والمنطقة االدارية حسب الجنس والجنسيةة على رأس العمل الخاضعون ألنظمة ولوائح الخدمة المدني العاملون

Employees on the job Subject to the rules and regulations of the Civil Service by Sex, Nationality and Administrative Region * 

 Table . (9)جدول 

 المنطقة اإلدارية
 الجملة غير السعوديين السعوديون

Saudi Non Saudi Total 

Adm. Region 
 جملة اناث ذكور جملة اناث ذكور جملة اناث ذكور

Male Female Total Male Female Total Male Female Total 

 الريةاض

Riyadh 
262,148 158,554 420,702 8,495 6,790 15,285 270,643 165,344 435,987 

 مكةة المكرمة

Makkah 
112,964 75,375 188,339 4,646 4,801 9,447 117,610 80,176 197,786 

 المدينة المنورة

Madinah 
40,667 28,713 69,380 1,917 2,389 4,306 42,584 31,102 73,686 

 القصةةيم

Qassim 
35,299 27,319 62,618 1,795 2,160 3,955 37,094 29,479 66,573 

المنطقة 

 الشةةرقية

Easte. Prov. 

71,924 49,665 121,589 4,540 3,714 8,254 76,464 53,379 129,843 

 عسةةير

Asir 
49,911 45,152 95,063 2,783 3,303 6,086 52,694 48,455 101,149 

 تبةةوك

Tabuk 
20,497 14,464 34,961 1,371 912 2,283 21,868 15,376 37,244 

 حائةةل

Hail 
18,623 14,160 32,783 809 975 1,784 19,432 15,135 34,567 

 الشماليةالحدود 

North.Bord. 
11,056 6,833 17,889 1,365 1,280 2,645 12,421 8,113 20,534 

 جةازان

Jazan 
29,220 23,949 53,169 1,620 1,606 3,226 30,840 25,555 56,395 

 نجةةران

Najran 
18,272 10,949 29,221 1,183 1,902 3,085 19,455 12,851 32,306 

 البةةاحة

AL - Baha 
13,632 11,480 25,112 893 975 1,868 14,525 12,455 26,980 

 الجةةوف

AL - Jouf 
17,679 10,099 27,778 1,170 1,221 2,391 18,849 11,320 30,169 

 غير محدد

Not specified 
1,409 571 1,980 557 8 565 1,966 579 2,545 

 Total 703,301 477,283 1,180,584 33,144 32,036 65,180 736,445 509,319 1,245,764االجمالي  

  :MCS                                                                                                                          Source                                                                                                                                          .  املصدر : وزارة الخدمة املدنية

 Data for Employed Persons (17 +)*                                                                                                                                                                                                              سنة فأكثر(  17*البيانات للمشتغلين )
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تقع ن ألنظمة ولوائح الخدمة المدنية يالخاضعمن المشتغلين السعوديين  %(23.3) أن النشرةنتائج  بينتكما    

( سنة, 40ةةة  44السعوديين في الفئة العمرية ) يليهم المشتغلون سنة,( 39ةةة  35الفئة العمرية ) أعمارهم في

 .%(21.5بنسبة )

 * والفئات العمرية حسب الجنس والجنسيةعلى رأس العمل الخاضعون ألنظمة ولوائح الخدمة المدنية  العاملون

Employees on the job Subject to the rules and regulations of the Civil Service by Sex, Nationality and Age group * 

 Table . (10)جدول 

الفئات 

 العمرية

age 

group 

 الجملة غير السعوديين السعوديون

Saudi Non Saudi Total 

 جملة اناث ذكور جملة اناث ذكور جملة اناث ذكور

Male Female Total Male Female Total Male Female Total 

15-19 42 0 42 2 1 3 44 1 45 

20-24 3,995 383 4,378 3 1 4 3,998 384 4,382 

25-29 57,275 23,363 80,638 85 413 498 57,360 23,776 81,136 

30-34 135,941 71,133 207,074 934 5,684 6,618 136,875 76,817 213,692 

35-39 148,632 126,703 275,335 3,300 6,258 9,558 151,932 132,961 284,893 

40-44 131,122 122,377 253,499 5,576 5,607 11,183 136,698 127,984 264,682 

45-49 99,765 78,243 178,008 5,967 4,711 10,678 105,732 82,954 188,686 

50-54 75,930 37,536 113,466 4,783 3,070 7,853 80,713 40,606 121,319 

55-59 45,900 15,446 61,346 4,329 2,200 6,529 50,229 17,646 67,875 

64-60 2,329 911 3,240 3,994 2,115 6,109 6,323 3,026 9,349 

 أخرى
Other 

2,370 1188 3,558 4,171 1,976 6,147 6,541 3,164 9,705 

االجمالي  

Total 
703,301 477,283 1,180,584 33,144 32,036 65,180 736,445 509,319 1,245,764 

  :MCS                                                                                                                          Source                                                                                                                                          .  املصدر : وزارة الخدمة املدنية

 Data for Employed Persons (17 +)*                                                                                                                                                                                                              سنة فأكثر(  17*البيانات للمشتغلين )
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ن ألنظمة ولوائح الخدمة يالخاضعنصف المشتغلين السعوديين أكثر من  دارية أننتائج السجالت اإل أوضحتكما    

في  من إجمالي المشتغلين السعوديين, %(57.4)يحملون الشهادة الجامعية فأعلى حيث بلغت نسبتهم المدنية 

 .%(0.9حيث بلغت ) ةحين كانت نسبة األميين منهم أقل من الواحد في المائ

 

  *المستوى التعليميو حسب الجنس والجنسيةالخاضعون ألنظمة ولوائح الخدمة المدنية على رأس العمل  العاملون

Employees on the job Subject to the rules and regulations of the Civil Service by sex, nationality and educational level* 

 Table . (11)جدول 

المستوى 

 التعليمي

السعوديينغير  السعوديون  الجملة 

Saudi Non Saudi Total 

Educ. level 
 جملة اناث ذكور جملة اناث ذكور جملة اناث ذكور

Male Female Total Male Female Total Male Female Total 

 امي

Illiterate 
4,870 5,592 10,462 0 0 0 4,870 5,592 10,462 

 يقرأ و يكتب

Read & Write 
10,572 3,777 14,349 51 3 54 10,623 3,780 14,403 

 ابتدائية

Primary 
41,595 5,992 47,587 12 1 13 41,607 5,993 47,600 

دبلوم بعد 

 االبتدائية

Post-primary 

diploma 

1,853 49 1,902 2 1 3 1,855 50 1,905 

 متوسطة

Intermediate 
44,860 4,449 49,309 11 1 12 44,871 4,450 49,321 

 بعد المتوسطةدبلوم 

Post-intermediate 

diploma 

47,383 38,131 85,514 836 4,700 5,536 48,219 42,831 91,050 

 ثانوية

Secondary 
108,512 19,865 128,377 34 5 39 108,546 19,870 128,416 

 دبلوم بعد الثانوية

Post-secondary 

diploma 

78,829 87,016 165,845 650 7,159 7,809 79,479 94,175 173,654 

 جامعية

Bachelor 
296,922 285,017 581,939 12,337 13,599 25,936 309,259 298,616 607,875 

 الجامعةدبلوم بعد 

Postgraduate 

Diploma 

29,132 7,060 36,192 1,723 472 2,195 30,855 7,532 38,387 

 ماجستير

Master Degree 
24,503 13,313 37,816 6,686 2,223 8,909 31,189 15,536 46,725 

 دبلوم بعد الماجستير

Diploma after 

Master 

145 11 156 88 22 110 233 33 266 

 دكتوراه

Doctorate 
9,802 4,683 14,485 9,962 3,409 13,371 19,764 8,092 27,856 

 لم يحدد

Not specified 
4,323 2,328 6,651 752 441 1,193 5,075 2,769 7,844 

 Total 703,301 477,283 1,180,584 33,144 32,036 65,180 736,445 509,319 1,245,764االجمالي  

  :MCS                                                                                                                          Source                                                                                                                                          .  املصدر : وزارة الخدمة املدنية

 Data for Employed Persons (17 +)*                                                                                                                                                                                                              سنة فأكثر(  17*البيانات للمشتغلين )
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 ) % ( ن ألنظمة ولوائح الخدمة المدنية حسب المستوى التعليمييالخاضععلى رأس العمل  السعوديين للعاملينالتوزيع النسبي 

Percentage distribution of Saudi Employees on the job Subject to the rules and regulations of the Civil Service by educational level  ) % (  

 Chart . (6) شكل

 
  :MCS                                                                                                                          Source                                                                                                                                          .  املصدر : وزارة الخدمة املدنية

 Data for Employed Persons (17 +)*                                                                                                                                                                                                              سنة فأكثر(  17*البيانات للمشتغلين )
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ن ألنظمة يالخاضعمن المشتغلين السعوديين  %(39,9) أنمن واقع السجالت اإلدارية  النشرةنتائج  أظهرتكما    

يعملون في منطقة الرياض, يليهم المشتغلون في المنطقة الشرقية بنسبة بلغت ولوائح التأمينات االجتماعية 

في المقابل كانت منطقة الحدود  ,%(22,2)في منطقة مكة المكرمة بنسبة بلغت  نالمشتغليثم  ,%(23,1)

ن ألنظمة ولوائح التأمينات االجتماعية يلخاضعالشمالية أقل منطقة إدارية من حيث نسبة المشتغلين السعوديين ا

 .%(0,4بنسبة بلغت )

 

 والمنطقة االدارية  نات االجتماعية حسب الجنس والجنسيةالمشتركون على رأس العمل الخاضعون ألنظمة ولوائح التأمي 

Participants on the job Subject to the rules and regulations of social insurance by Sex, Nationality and Administrative Region* 

 Table . (12)جدول 

 المنطقة اإلدارية
 الجملة غير السعوديين السعوديون

Saudi Non Saudi Total 

Adm. Region 
 جملة اناث ذكور جملة اناث ذكور جملة اناث ذكور

Male Female Total Male Female Total Male Female Total 

 الريةاض

Riyadh 
509,184 238,222 747,406 2,959,352 97,983 3,057,335 3,468,536 336,205 3,804,741 

 مكةة المكرمة

Makkah 
272,546 143,847 416,393 1,862,209 43,274 1,905,483 2,134,755 187,121 2,321,876 

 المدينة المنورة

Madinah 
45,214 18,467 63,681 322,774 6,839 329,613 367,988 25,306 393,294 

 القصةةيم

Qassim 
38,847 15,690 54,537 392,272 7,814 400,086 431,119 23,504 454,623 

 الشةةرقيةالمنطقة 

Easte. Prov. 
348,378 84,575 432,953 1,654,732 31,080 1,685,812 2,003,110 115,655 2,118,765 

 عسةةير

Asir 
40,640 11,747 52,387 298,295 8,283 306,578 338,935 20,030 358,965 

 تبةةوك

Tabuk 
13,813 6,642 20,455 97,102 1,289 98,391 110,915 7,931 118,846 

 حائةةل

Hail 
11,081 7,755 18,836 131,089 2,297 133,386 142,170 10,052 152,222 

 الحدود الشمالية

North.Bord. 
5,325 1,941 7,266 45,704 602 46,306 51,029 2,543 53,572 

 جةازان

Jazan 
13,427 7,075 20,502 115,733 1,742 117,475 129,160 8,817 137,977 

 نجةةران

Najran 
12,961 5,961 18,922 138,743 1,657 140,400 151,704 7,618 159,322 

 البةةاحة

AL - Baha 
6,922 1,504 8,426 47,291 616 47,907 54,213 2,120 56,333 

 الجةةوف

AL - Jouf 
8,147 1,954 10,101 69,252 906 70,158 77,399 2,860 80,259 

 Total 1,326,485 545,380 1,871,865 8,134,548 204,382 8,338,930 9,461,033 749,762 10,210,795االجمالي  

  Source: GOSI                                                                                                                                                                                                                                                                       .أالجتماعيةاملؤسسة العامة للتأمينات املصدر : 
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ألنظمة ولوائح التأمينات االجتماعية  ينأن أعلى نسبة للمشتغلين السعوديين الخاضع النشرةكما بينت نتائج    

( 24ةةة  20في الفئة العمرية ) المشتغلين%(, يليهم 22,9) بلغت ( سنة, بنسبة29ةةة  25كانت في الفئة العمرية )

وذلك  (,سنة فأكثر65)قل نسبة للمشتغلين السعوديين في الفئة العمرية أ%(, فيما كانت 20,0سنة, بنسبة )

 .%(0,7بنسبة )

 والفئات العمرية  المشتركون على رأس العمل الخاضعون ألنظمة ولوائح التأمينات االجتماعية حسب الجنس والجنسية

Participants on the job Subject to the rules and regulations of social insurance by Sex, Nationality and Age group 

 Table . (13)جدول 

الفئات 

 العمرية

age 

group 

 الجملة غير السعوديين السعوديون

Saudi Non Saudi Total 

 جملة اناث ذكور جملة اناث ذكور جملة اناث ذكور

Male Female Total Male Female Total Male Female Total 

15-19 52,076 9,840 61,916 2,047 139 2,186 54,123 9,979 64,102 

20-24 296,266 77,640 373,906 414,973 8,247 423,220 711,239 85,887 797,126 

25-29 295,703 132,686 428,389 1,428,685 40,956 1,469,641 1,724,388 173,642 1,898,030 

30-34 225,784 113,177 338,961 1,667,509 46,781 1,714,290 1,893,293 159,958 2,053,251 

35-39 161,724 75,571 237,295 1,434,774 38,498 1,473,272 1,596,498 114,069 1,710,567 

40-44 98,017 47,356 145,373 1,057,984 27,692 1,085,676 1,156,001 75,048 1,231,049 

45-49 70,030 35,996 106,026 832,447 18,335 850,782 902,477 54,331 956,808 

50-54 57,926 26,419 84,345 595,696 10,942 606,638 653,622 37,361 690,983 

55-59 42,555 17,244 59,799 380,173 6,965 387,138 422,728 24,209 446,937 

64-60 16,287 6,938 23,225 203,415 3,869 207,284 219,702 10,807 230,509 

65+ 10,117 2,513 12,630 116,845 1,958 118,803 126,962 4,471 131,433 

االجمالي  

Total 
1,326,485 545,380 1,871,865 8,134,548 204,382 8,338,930 9,461,033 749,762 10,210,795 

  Source: GOSI                                                                                                                                                                                                                                                                       .أالجتماعيةاملؤسسة العامة للتأمينات املصدر : 
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ألنظمة ولوائح التأمينات  ينعلى رأس العمل الخاضع ينالمشتركمن %( 27.4) دارية أننتائج السجالت اإلوأظهرت   

جمالي إ%( من 19.4) الخدماتمهن يليهم العاملون في  الكتابيةمهن اليعملون في السعوديين  ةاالجتماعي

مهن الزراعة في  االجتماعية, في حين كان المشتركونألنظمة ولوائح التأمينات  ينالخاضعالسعوديين  المشتركين

 .%(0.2)تهم نسببلغت  حيث  المشتركيناألقل نسبة مقارنة بباقي وتربية الحيوان والطيور والصيد 

 

  المجموعات الرئيسة للمهن و حسب الجنس والجنسيةالخاضعون ألنظمة ولوائح التأمينات االجتماعية المشتركون على رأس العمل 

Participants on the job Subject to the rules and regulations of social insurance by sex, nationality and main groups of occupations 

 Table . (14)جدول 

 المهن
 الجملة غير السعوديين السعوديون

Saudi Non Saudi Total 

occupations 
 جملة اناث ذكور جملة اناث ذكور جملة اناث ذكور

Male Female Total Male Female Total Male Female Total 

 المشرعون والمديرون ومديرو االعمال

Lawmakers, Directors and 

business Managers 

106,778 41,254 148,032 65,575 2,006 67,581 172,353 43,260 215,613 

االختصاصيون في المجاالت العلمية 

 واإلنسانيةوالفنية 

Specialists in Professional, 

Technical and Humanitarian 

Fields 

100,883 45,678 146,561 280,974 22,905 303,879 381,857 68,583 450,440 

الفنيون في المجاالت العلمية والفنية 

 واإلنسانية

Technicians in Professional, 

Technical and Humanitarian 

Fields 

127,473 72,489 199,962 464,498 54,012 518,510 591,971 126,501 718,472 

 المهن الكتابية

Occupations of Clerical 
303,465 209,562 513,027 75,301 8,499 83,800 378,766 218,061 596,827 

 مهن البيع

Occupations of Sales 
118,130 100,986 219,116 296,624 6,782 303,406 414,754 107,768 522,522 

 مهن الخدمات

Occupations of Services 
313,366 49,217 362,583 3,881,180 94,120 3,975,300 4,194,546 143,337 4,337,883 

مهن الزراعة وتربية الحيوان والطيور 

 والصيد

Occupations of Agriculture, 

Animal Husbandry & Fishing 

3,775 570 4,345 97,637 104 97,741 101,412 674 102,086 

مهن العمليات الصناعية والكيميائية 

 والصناعات الغذائية

Occupations of Industrial , 

Chemical Operations and Food 

Industries 

23,609 7,257 30,866 188,262 6,669 194,931 211,871 13,926 225,797 

 المهن الهندسية االساسية المساعدة

Occupations of Supporting Basic 

Engineering 

199,089 17,415 216,504 2,525,223 2,843 2,528,066 2,724,312 20,258 2,744,570 

 مهن أخرى

Other occupations 
29,917 952 30,869 259,274 6,442 265,716 289,191 7,394 296,585 

 Total 1,326,485 545,380 1,871,865 8,134,548 204,382 8,338,930 9,461,033 749,762 10,210,795جمالي  اال

  Source: GOSI                                                                                                                                                                                                                                      .أالجتماعيةاملؤسسة العامة للتأمينات املصدر : 
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  حسب المجموعات الرئيسة للمهنى رأس العمل الخاضعون ألنظمة ولوائح التأمينات االجتماعية علالسعوديون المشتركون 

Saudi Participants on the job Subject to the rules and regulations of social insurance by main groups of occupations 

 Chart . (7) شكل

 
  Source: GOSI                                                                                                                                                                                                                       .االجتماعيةاملؤسسة العامة للتأمينات  املصدر:

 

 )%( حسب المجموعات الرئيسة للمهنن ألنظمة ولوائح التأمينات االجتماعية يعلى رأس العمل الخاضع ين السعوديينلمشتركلالتوزيع النسبي 

Percentage Distribution of Saudi Participants on the job Subject to the rules and regulations of social insurance by main groups of occupations (%) 

 Chart . (8) شكل

 
  Source: GOSI                                                                                                                                                                                                     .االجتماعيةاملؤسسة العامة للتأمينات  املصدر:
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  والمجموعات الرئيسة للمهن المنطقة اإلداريةالمشتركون على رأس العمل الخاضعون ألنظمة ولوائح التأمينات االجتماعية حسب 

Participants on the job Subject to the rules and regulations of social insurance by administrative region and main groups of occupations 

 Table . (15)جدول 

 المنطقة االدارية

المشرعون 

والمديرون 

ومديرو 

 االعمال

ن واالختصاصي

في 

المجاالت 

العلمية 

والفنية 

 واإلنسانية

الفنيون 

في 

المجاالت 

العلمية 

والفنية 

 واإلنسانية

المهن 

 الكتابية
 مهن البيع

مهن 

 الخدمات

مهن الزراعة 

وتربية 

الحيوان 

والطيور 

 والصيد

مهن 

العمليات 

الصناعية 

والكيميائية 

والصناعات 

 الغذائية

المهن 

الهندسية 

االساسية 

 المساعدة

 مهن أخرى
 االجمالي

 

Adm. region 

Lawmakers, 

Directors 

and 

business 

Managers 

Specialists 

in 

Professional

, Technical 

and 

Humanitari

an Fields 

Technicians 

in 

Professional

, Technical 

and 

Humanitari

an Fields 

Occupations 

of Clerical 

Occupations 

of Sales 

Occupations 

of Services 

Occupations 

of 

Agriculture, 

Animal 

Husbandry 

& Fishing 

Occupations 

of Industrial 

, Chemical 

Operations 

and Food 

Industries 

Occupations 

of 

Supporting 

Basic 

Engineering 

Other 

occupations Total 

 الريةاض

Riyadh 
88,060  196,694  270,914  272,068  234,435  1,603,905  35,821  70,629  942,572  89,643  3,804,741  

 مكةة المكرمة

Makkah 
58,942  105,015  157,332  145,182  156,587  1,066,650  16,224  44,676  516,544  54,724  2,321,876  

 المدينة المنورة

Madinah 
8,597  13,473  26,044  18,826  13,242  181,943  5,374  11,237  101,272  13,286  393,294  

 القصةةيم

Qassim 
6,995  11,047  17,755  14,989  12,592  197,227  6,606  8,627  158,515  20,270  454,623  

 المنطقة الشةةرقية

Easte. Prov. 
34,937  97,543  189,180  105,891  70,022  801,577  15,850  59,886  669,000  74,879  2,118,765  

 عسةةير

Asir 
5,330  9,270  19,486  11,738  12,422  151,776  6,501  10,306  119,994  12,142  358,965  

 تبةةوك

Tabuk 
2,355  3,522  8,384  4,999  3,629  52,075  2,589  3,388  33,110  4,795  118,846  

 حائةةل

Hail 
2,609  3,356  6,543  6,660  3,604  62,412  4,876  4,373  51,003  6,786  152,222  

 الحدود الشمالية

North.Bord. 
781  1,256  2,470  1,760  1,781  21,637  259  1,835  19,719  2,074  53,572  

 جةازان

Jazan 
2,652  3,279  6,937  4,249  5,019  68,930  3,445  3,792  34,419  5,255  137,977  

 نجةةران

Najran 
2,335  3,182  6,305  7,219  4,118  71,521  1,589  2,804  53,128  7,121  159,322  

 البةةاحة

AL - Baha 
944  1,042  2,374  1,704  1,820  24,448  646  1,698  19,538  2,119  56,333  

 الجةةوف

AL - Jouf 
1,076  1,761  4,748  1,542  3,251  33,782  2,306  2,546  25,756  3,491  80,259  

  Total 215,613  450,440  718,472  596,827  522,522  4,337,883  102,086  225,797  2,744,570  296,585  10,210,795االجمالي  

  Source: GOSI                                                                                                                                                                                                                                    .أالجتماعيةاملؤسسة العامة للتأمينات املصدر : 
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  المجموعات الرئيسة للمهن و الفئات العمريةحسب المشتركون على رأس العمل الخاضعون ألنظمة ولوائح التأمينات االجتماعية 

Participants on the job Subject to the rules and regulations of social insurance by Age group and main groups of economic activities 

 Table . (16)جدول 

الفئات 

 العمرية
المشرعون 

والمديرون 

ومديرو 

 االعمال

ن واالختصاصي

في 

المجاالت 

العلمية 

والفنية 

 واإلنسانية

الفنيون 

في 

المجاالت 

العلمية 

والفنية 

 واإلنسانية

المهن 

 الكتابية
 مهن البيع

مهن 

 الخدمات

مهن الزراعة 

وتربية 

الحيوان 

والطيور 

 والصيد

مهن 

العمليات 

 الصناعية

والكيميائية 

والصناعات 

 الغذائية

المهن 

الهندسية 

االساسية 

 المساعدة

 مهن أخرى
 االجمالي

 

Age group 

Lawmakers, 

Directors 

and 

business 

Managers 

Specialists 

in 

Professional

, Technical 

and 

Humanitari

an Fields 

Technicians 

in 

Professional

, Technical 

and 

Humanitari

an Fields 

Occupations 

of Clerical 

Occupations 

of Sales 

Occupations 

of Services 

Occupations 

of 

Agriculture, 

Animal 

Husbandry 

& Fishing 

Occupations 

of Industrial 

, Chemical 

Operations 

and Food 

Industries 

Occupations 

of 

Supporting 

Basic 

Engineering 

Other 

occupations Total 

15-19 3,461 1,594 2,949 16,771 12,908 14,296 183 524 10,949 467 64,102 

20-24 18,070 15,035 45,163 105,558 72,985 336,444 2,646 12,564 157,511 31,150 797,126 

25-29 24,549 90,129 149,564 134,867 84,146 856,479 11,045 31,843 459,124 56,284 1,898,030 

30-34 34,846 104,164 166,369 115,030 92,520 836,461 19,158 43,256 588,084 53,363 2,053,251 

35-39 35,571 79,938 120,544 80,715 77,408 709,344 21,540 39,649 502,743 43,115 1,710,567 

40-44 27,717 51,648 83,462 48,992 55,093 531,004 16,454 30,713 354,814 31,152 1,231,049 

45-49 22,169 36,189 61,748 35,276 44,874 416,824 13,565 26,092 273,321 26,750 956,808 

50-54 18,526 27,580 41,105 26,459 35,780 299,826 8,772 19,740 192,400 20,795 690,983 

55-59 15,287 21,305 25,811 19,028 25,564 187,402 5,087 13,005 119,630 14,818 446,937 

64-60 8,970 13,546 14,513 9,243 13,340 94,373 2,414 5,723 58,970 9,417 230,509 

65+ 6,447 9,312 7,244 4,888 7,904 55,430 1,222 2,688 27,024 9,274 131,433 

االجمالي  

Total 
215,613 450,440 718,472 596,827 522,522 

4,337,88

3 

102,086 225,797 
2,744,57

0 

296,585 10,210,795 

  Source: GOSI                                                                                                                                                                                                                                                                       .أالجتماعيةاملؤسسة العامة للتأمينات املصدر : 

  



 الربع الثاني 2017سوق العمل  النشرات 

34 

ألنظمة ولوائح  ينعلى رأس العمل الخاضع ينالمشتركمن %( ,740) دارية أننتائج السجالت اإل كما بينت   

%( من ,324) يليهم العاملون في نشاط التجارة بنسبة التشييد والبناءيعملون في نشاط  ةالتأمينات االجتماعي

 االجتماعية, في حين كان العاملين في نشاط الزراعةألنظمة ولوائح التأمينات  ينالخاضع جمالي المشتغلينإ

 . على التوالي %(0,01)و  %(1,0)نسبة باألقل  واالنشطة االخرى والصيد

 

 

  االقتصاديةنشطة والمجموعات الرئيسة لأل المشتركون على رأس العمل الخاضعون ألنظمة ولوائح التأمينات االجتماعية حسب الجنس والجنسية
 

Participants on the job Subject to the rules and regulations of social insurance by sex, nationality and main groups of economic activities  
 

 Table . (17)جدول 

 نشطة االقتصاديةاال
 الجملة غير السعوديين السعوديون

Saudi Non Saudi Total 

economic activities 
 جملة اناث ذكور جملة اناث ذكور جملة اناث ذكور

Male Female Total Male Female Total Male Female Total 

البريد واالتصاالت السلكية 

 والالسلكية

Post and Telecommunications 

72,702 11,684 84,386 285,273 1039 286,312 357,975 12,723 370,698 

 التجارة

Trade 
256,494 141,544 398,038 2,052,416 28,578 2,080,994 2,308,910 170,122 2,479,032 

 التشييد والبناء

Construction 
314,883 126,944 441,827 3,690,308 26,772 3,717,080 4,005,191 153,716 4,158,907 

 والبترول واستغالل المحاجر التعدين

Mining and quarrying 
95,289 3,841 99,130 79,244 1,275 80,519 174,533 5,116 179,649 

 األخرى واالجتماعيةالخدمات الجماعية 

Other collective and social 

services 

222,623 149,619 372,242 415,688 89,165 504,853 638,311 238,784 877,095 

 الزراعة والصيد

Agriculture and fishing 
13,027 4,056 17,083 85,530 204 85,734 98,557 4,260 102,817 

 الصناعات التحويلية

Manufacturing 
146,527 53,741 200,268 777,612 21,000 798,612 924,139 74,741 998,880 

 الكهرباء والغاز والمياه

Electricity, gas and water 
50,409 2,233 52,642 59,858 118 59,976 110,267 2,351 112,618 

المال والتأمين والعقار وخدمات 

 االعمال

Financial, insurance, real estate 

and business services 

153,087 51,642 204,729 688,619 36,231 724,850 841,706 87,873 929,579 

 أنشطة أخرى

Other activities 
1,444 76 1,520 0  0  0 1,444 76 1,520 

 Total 1,326,485 545,380 1,871,865 8,134,548 204,382 8,338,930 9,461,033 749,762 10,210,795جمالي  اال

   :GOSISource                                                                                                                                                                                                                                     .أالجتماعيةاملؤسسة العامة للتأمينات املصدر : 
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 نشطة االقتصاديةحسب المجموعات الرئيسة لألالمشتركون على رأس العمل الخاضعون ألنظمة ولوائح التأمينات االجتماعية 

 
Participants on the job Subject to the rules and regulations of social insurance by main groups of economic activities 

 
 Chart . (9) شكل

 
  Source: GOSI                                                                                                                                                                                                                       .الجتماعيةااملؤسسة العامة للتأمينات املصدر : 

, وذلك بنسبة في نشاط التشييد والبناءللمشتغلين كانت أن أعلى نسبة نتائج البينت  وفيما يتعلق بالسعوديين   

قل نسبة أ%(, فيما كانت ,321بنسبة ) ملين في التجارةاالعيليهم  السعوديين,جمالي المشتغلين إ%( من 23.6)

 .على التوالي %(1 ,0)و  %(0,9وذلك بنسبة )واالنشطة االخرى للسعوديين العاملين في نشاط الزراعة والصيد 

 

 )%( لألنشطة االقتصاديةحسب المجموعات الرئيسة ن ألنظمة ولوائح التأمينات االجتماعية يعلى رأس العمل الخاضع ين السعوديينلمشتركلالتوزيع النسبي 

Percentage Distribution of Saudi Participants on the job Subject to the rules and regulations of social insurance by main groups of economic activities (%) 

 Chart . (10) شكل

 
  Source: GOSI                                                                                                                                                                                                      الجتماعيةااملؤسسة العامة للتأمينات املصدر : 
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 التشييد والبناء

 التجارة

 الصناعات التحويلية

 المال والتأمين والعقار وخدمات االعمال

 الخدمات الجماعية واالجتماعية األخرى

 البريد واالتصاالت السلكية والالسلكية

 التعدين والبترول واستغالل المحاجر

 الكهرباء والغاز والمياه

 الزراعة والصيد

 أنشطة أخرى

 individual فرد

%4.5; البريد واالتصاالت   

%21.3; التجارة  
%23.6; التشييد والبناء  

التعدين والبترول واستغالل 

%5.3; المحاجر  

الخدمات الجماعية 

%19.9; واالجتماعية األخرى  

%0.9; الزراعة والصيد  

%10.7; الصناعات التحويلية ;  الكهرباء والغاز والمياه 

2.8%  

المال والتأمين والعقار 

%10.9; وخدمات االعمال  

%0.1; أنشطة أخرى  
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  والمجموعات الرئيسة لألنشطة االقتصادية المنطقة اإلداريةالمشتركون على رأس العمل الخاضعون ألنظمة ولوائح التأمينات االجتماعية حسب 

Participants on the job Subject to the rules and regulations of social insurance by administrative region and main groups of economic activities  

 Table . (18)جدول 

 المنطقة االدارية

البريد 

واالتصاالت 

السلكية 

 والالسلكية

 التجارة
التشييد 

 والبناء

التعدين 

والبترول 

واستغالل 

 المحاجر

الخدمات 

الجماعية 

واإلجتماعية 

 األخرى

الزراعة 

 والصيد

الصناعات 

 التحويلية

الكهرباء 

والغاز 

 والمياه

المال 

والتأمين 

والعقار 

وخدمات 

 االعمال

أنشطة 

 أخرى
 جمالي  اال

Adm. region 

Post and 

Telecomm

unications 

Trade 
Constructi

on 

Mining 

and 

quarrying 

Other 

collective 

and social 

services 

Agriculture 

and fishing 

Manufact

uring 

Electricity

, gas and 

water 

Financial, 

insurance, 

real estate 

and 

business 

services 

Other 

activities 
Total 

 الريةاض

Riyadh 
140,736 914,239 1,454,46

8 

10,043 363,362 36,595 325,591 48,763 510,942 2 3,804,741 

 مكةة المكرمة

Makkah 
87,964 687,790 842,990 15,568 197,540 17,080 250,159 25,476 197,302 7 2,321,876 

 المدينة المنورة

Madinah 
12,113 116,496 164,722 3,259 39,956 2,913 43,117 1,420 9,298 0 393,294 

 القصةةيم

Qassim 
12,960 90,920 261,479 714 29,139 13,557 35,231 368 10,255 0 

 

454,623 

 المنطقة الشةةرقية

Easte. Prov. 
79,160 407,094 925,919 144,421 140,872 14,493 242,903 27,579 134,813 1,511 2,118,765 

 عسةةير

Asir 
14,122 73,440 164,935 2,281 30,679 1,804 33,326 7,583 30,795 0 

 

358,965 

 تبةةوك

Tabuk 
3,616 28,225 47,896 158 19,750 3,123 12,759 215 3,104 0 118,846 

 حائةةل

Hail 
3,089 27,618 82,970 789 13,080 6,068 15,081 457 3,070 0 152,222 

 الحدود الشمالية

North.Bord. 
2,379 10,094 26,614 874 4,814 134 4,781 184 3,698 0 53,572 

 جةازان

Jazan 
2,788 51,102 42,037 633 14,327 2,973 15,418 262 8,437 0 

 

 

137,977 

 نجةةران

Najran 
7,027 27,748 94,117 428 10,015 797 8,011 169 11,010 0 

 

159,322 

 البةةاحة

AL - Baha 
1,066 26,825 15,276 372 4,837 163 4,336 70 3,388 0 

 

56,333 

 الجةةوف

AL - Jouf 
3,678 17,441 35,484 109 8,724 3,117 8,167 72 3,467 0 80,259 

Total 370,698 2,479,03جمالي  اال

2 

4,158,90

7 

179,649 877,095 102,817 998,880 112,618 929,579 1,520 10,210,795 

  Source: GOSI                                                                                                                                                                                                                                                                       .أالجتماعيةاملؤسسة العامة للتأمينات املصدر : 
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  لألنشطة االقتصاديةوالمجموعات الرئيسة  الفئات العمريةحسب المشتركون على رأس العمل الخاضعون ألنظمة ولوائح التأمينات االجتماعية 

Participants on the job Subject to the rules and regulations of social insurance by Age group and main groups of economic activities 

 Table . (19)جدول 

الفئات 

 العمرية

البريد 

واالتصاالت 

السلكية 

 والالسلكية

 التجارة
التشييد 

 والبناء

التعدبن 

والبترول 

واستغالل 

 المحاجر

الخدمات 

الجماعية 

واإلجتماعية 

 األخرى

الزراعة 

 والصيد

الصناعات 

 التحويلية

الكهرباء 

والغاز 

 والمياه

المال 

 والتأمين

والعقار 

وخدمات 

 االعمال

أنشطة 

 أخرى
 جمالي  اال

Age group 

Post and 

Telecomm

unications 

Trade 
Constructi

on 

Mining 

and 

quarrying 

Other 

collective 

and social 

services 

Agriculture 

and fishing 

Manufact

uring 

Electricity

, gas and 

water 

Financial, 

insurance, 

real estate 

and 

business 

services 

Other 

activities 
Total 

15-19 
1,911 19,592 25,492 1,108 3,686 535 6,399 356 5,023 0  64,102 

20-24 
23,328 195,575 334,178 21,302 53,023 6,442 74,293 10,231 78,754 0  797,126 

25-29 
61,450 431,350 776,181 34,602 185,462 16,223 167,114 23,663 201,716 269 1,898,030 

30-34 
74,048 473,829 847,389 32,595 192,660 19,543 189,810 22,498 200,450 429 2,053,251 

35-39 
64,788 404,684 715,268 26,520 144,379 17,507 164,801 17,326 155,009 285 1,710,567 

40-44 
47,379 299,853 509,122 19,827 99,133 13,626 125,371 13,572 102,935 231 1,231,049 

45-49 
38,215 240,284 386,763 17,446 75,539 11,519 103,426 10,690 72,781 145 956,808 

50-54 
27,493 183,276 270,812 12,832 54,004 8,183 77,600 6,938 49,727 118 690,983 

55-59 
18,351 124,297 164,165 9,036 37,569 5,189 50,383 4,495 33,411 41 446,937 

64-60 
9,329 65,693 83,848 3,392 19,615 2,656 25,766 1,950 18,258 2 230,509 

65+ 
4,406 40,599 45,689 989 12,025 1,394 13,917 899 11,515 0 131,433 

جمالي  اال

Total 
370,698 2,479,03

2 

4,158,90

7 

179,649 877,095 102,817 998,880 112,618 929,579 1,520 10,210,795 

  Source: GOSI                                                                                                                                                                                                                                                                       .أالجتماعيةاملؤسسة العامة للتأمينات املصدر : 
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 ( :ةالجتماعيوالتنمية ا )حسب السجالت اإلدارية لدى وزارة العمل العمالة المنزلية

من %( 58.1يمثلون ) أن السائقين في المنازل والتنمية االجتماعية لدى وزارة العمل داريةنتائج السجالت اإل بينت

 %(97.2)وتمثل فئة السائقين والخدم ما نسبته  %(39.1) يليهم الخدم وعمال التنظيف بنسبة العمالة المنزلية,

 .من إجمالي العمالة المنزلية

  المنزلية المجموعات الرئيسة للمهن وحسب الجنس  العمالة المنزلية غبر السعودية

Non - Saudi domestic workers by sex and main groups of household occupations 

 Table . (20)جدول 

الرئيسة للمهن المنزليةالمجموعات   

main groups of household 

occupations 

 جملة اناث ذكور

Male Female Total 

 مدراء المنازل
Housekeeper 1,763 1,105 2,868 

 السائقون
Drivers 1,385,060 0 1,385,060 

 الخدم وعمال تنظيف المنازل
Servants and house cleaners 166,819 766,171 932,990 

 الطباخون ومقدمو الطعام
Cookers and food provider 16,432 3,070 19,502 

 حراس المنازل والعمائر واالستراحات
Houses, buildings and restrooms 

guards 

35,234 0 35,234 

 مزارعو المنازل
Farmers houses 3,092 0 3,092 

 خياطو المنازل
Home Tailors 880 1483 2,363 

 الممرضون في المنازل
Nurses in homes 534 2,374 2,908 

 المدرسون الخصوصيون في المنازل
Private teachers at home 410 172 582 

 Total 1,610,224 774,375 2,384,599  االجمالي 

   :MLSDSource ,                                                                                                                                                                                                              وزارة العمل والتنمية االجتماعيةاملصدر : 

 ) % ( لعمالة المنزلية غبر السعودية حسب المجموعات الرئيسة للمهن المنزلية لالتوزيع النسبي 

Percentage distribution of Non - Saudi domestic workers by main groups of household occupations ) % ( 

 Chart . (11) شكل

 

 MLSD :Source                                                                                                                                                                                           وزارة العمل والتنمية االجتماعية املصدر :
  

 %58.1; السائقون %0.1; مدراء المنازل

الخدم وعمال تنظيف 

 %39.1; المنازل

الطباخون ومقدمو 

حراس المنازل والعمائر  %0.8; الطعام

 %1.5; واالستراحات

 %0.1; مزارعو المنازل

 %0.1; خياطو المنازل

;  الممرضون في المنازل

0.1% 

المدرسون الخصوصيون 

 %0.0; في المنازل
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 : (ةالجتماعيوالتنمية ا وزارة العمل)حسب السجالت اإلدارية لدى  تأكشيرات العمل
 

 حسب الجنس ونوع القطاع )تأشيرة( إجمالي تأشيرات العمل الصادرة

Total work visas issued by sex and type of sector (visa) 

 Table . (21)جدول 

 الجملة اناث ذكور نوع القطاع

Type of sector Male Female Total 

 Government 6,696 3,043 9,739 حكومي

  Household  97,101   88,398   185,499 منزلي

 private 177,681 13,903 191,584 خاص

 Total 281,478 105,344 386,822 الجملة

 MLSD :Source                                                                                                                                                                                                                                    وزارة العمل والتنمية االجتماعية املصدر :
 

 حسب الجنس وحالة االستخدام )تأشيرة( للقطاع الخاص الصادرة تأشيرات العمل 

Work visas issued to the private sector by sex and Usage status (visa)  

 Table . (22)جدول 

 الجملة اناث ذكور حالة االستخدام

Usage status Male Female Total 

 Used 38,705 1,489 40,194 تم االستخدام

 Not used 135,712 12,361 148,073 تستخدملم 

 Canceled 3,264 53 3,317 ملغاة

 Total 177,681 13,903 191,584 الجملة

 MLSD :Source                                                                                                                                                                                                                                    وزارة العمل والتنمية االجتماعية املصدر :

 

 حسب الجنس المنطقة اإلدارية )تأشيرة( الصادرة للقطاع الخاص المستخدمةتأشيرات العمل 

Used Work Visas Issued to the Private Sector by Sex Administrative Region (Visa) 

 Table . (23)جدول 

 المنطقة االدارية
Administrative 

Region  

 الجملة اناث ذكور

Male Female Total 

 Riyadh 20,648 485 21,133 الرياض

 Makkah 5,672 94 5,766 مكة المكرمة

 Madinah 542 11 553 المدينة المنورة

 Qassim 2,371 71 2,442 القصيم

 Easte. Prov. 5,873 689 6,562 المنطقة الشرقية

 Asir 731 45 776 عسير

 Tabuk 287 16 303 تبوك

 Hail 802 21 823 حائل

 North.Bord. 211 5 216 الحدود الشمالية

 Jazan 142 10 152 جازان

 Najran 1,025 21 1,046 نجران

 AL - Baha 119 4 123 الباحة

 AL - Jouf 282 17 299 الجوف

 Total 38,705 1,489 40,194 الجملة 

 MLSD :Source                                                                                                                                                                                                                                    وزارة العمل والتنمية االجتماعية املصدر :
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 حسب الجنس والمجموعة الرئيسة للمهنة )تأشيرة( للقطاع الخاص الصادرة المستخدمةتأشيرات العمل 

Used Work visas issued to the private sector by sex and main group of occupation (visa) 

 Table . (24)جدول 

 الجملة اناث ذكور المهن

Occupations Male Female Total 

 المشرعون والمديرون ومديرو االعمال
Lawmakers, Directors and business Managers 77 0 77 

 واإلنسانيةاالختصاصيون في المجاالت العلمية والفنية 
Specialists in Professional, Technical and Humanitarian Fields 474 44 518 

 واإلنسانيةالفنيون في المجاالت العلمية والفنية 
Technicians in Professional, Technical and Humanitarian Fields 1,638 156 1,794 

 المهن الكتابية

Occupations of Clerical 39 0 39 

 مهن البيع

Occupations of Sales 192 1 193 

 مهن الخدمات
Occupations of Services 16,663 1,061 17,724 

 الحيوان والطيور والصيد مهن الزراعة وتربية
Occupations of Agriculture, Animal Husbandry & Fishing 1,545 0 1,545 

 مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية
Occupations of Industrial , Chemical Operations and Food Industries 359 148 507 

 المساعدةالمهن الهندسية االساسية 
Occupations of Supporting Basic Engineering 17,236 0 17,236 

 مهن أخرى

Other occupations 482 79 561 

 Total 38,705 1,489 40,194الجملة      

 MLSD :Source                                                                                                                                                                                                        وزارة العمل والتنمية االجتماعية املصدر :
 

 حسب الجنس والمجموعة الرئيسة لألنشطة االقتصادية )تأشيرة( خاصللقطاع ال الصادرةالمستخدمة  تأشيرات العمل 

Used Work visas issued to the private sector by sex and main group of economic activities (visa)  

 Table . (25)جدول 

 The economic activities االنشطة االقتصادية
 الجملة اناث ذكور

Male Female Total 

 Transportation and storage 230 0 230  النقل و التخزين و المواصالت

 Trade 2,223 7 2,230 تجارة الجملة و التجزئة

 Construction 19,149 218 19,367 التشييد والبناء

 Mining and quarrying 45 9 54  المناجم واستخراج البترول والغاز والمحاجر

 Other collective and social services 8,779 1,247 10,026 واإلجتماعية و الشخصيةالخدمات الجماعية 

 Agriculture and fishing 1,510 0 1,510 الزراعة والغابات والصيد البري واألسماك

 Manufacturing 2,280 8 2,288 الصناعات التحويلية

 Electricity, gas and  Water 4 0 4  الكهرباء والغاز والمياه

 Financial, insurance ,real estate and المال والتأمين والعقار وخدمات االعمال

business services 

73 0 73 

 Other activities 4,412 0 4,412 أنشطة أخرى

 Total 38,705 1,489 40,194 الجملة

 MLSD :Source                                                                                                                                                                                                                                    وزارة العمل والتنمية االجتماعية املصدر :
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 : (تقديرات مسح القوى العاملة)حسب  معدل التشغيل
 

وقةد  األسةريةمالمسةو   يقةديرات مةن حسةاب معدل التشغيل حسب الممارسةات العالميةة المعتمةدة دوليةًام يةتم    

التشةةغيل معةةدل أن  ,الثةةانيالربةةع  2017 مسةةح القةةوى العاملةةةمةةن واقةةع تقةةديرات  نشةةرة سةةوق العمةةل أظهةةرت نتةةائج

 .%(77,1ناث )%(, وبين اإل96,7بين الذكور ) التشغيلوبل  معدل , %(94,0بل  ) سنة فأكثر(15جمالي السكان )إل

 ) % ( سنة فأكثر ( حسب الجنس والجنسية 15) معدل التشغيل للسكان 

Total Employment Rate of Population (15 + ) by Sex and Nationality (%) 

 Table . (26)جدول 

 الجملة اناث ذكور الجنسية

Nationality Male Female Total 

 Saudi 92.6 66.9 87.2 السعوديون

 Non Saudi 99.3 96.7 99.1 غير السعوديين

 Total 96.7 77.1 94.0 الجملة

 LFS - GaStat the Estimated data from  :Source                                 العامة لإلحصاء                         الهيئة  -املصدر : بيانات تقديرية من مسح القوى العاملة  
 

معدل بين السعوديين الذكور ال%(, وبل  87,2للسعوديين بل  ) التشغيلمعدل نتائج المسح ان كما أظهرت    

 %(.66,9%(, وبين االناث )92,6)

 ) % ( 2017 األولمقارنة بالربع  2017 الثانيسنة فأكثر( للربع  15) للسعوديين لتشغيلمعدل ا

Saudi Employment Rate (15 +) for 2017 Q2 Compared to 2017 Q1  ) % (  

 Table . (27)جدول 

 الجملة اناث ذكور الفترة

Period Male Female Total 

 Q2 92.6 66.9 87.2 2017 الثانيالربع  2017

 Q1 92.8 67.0 87.3 2017 الربع األول 2017

 LFS - GaStat the Estimated data from  :Source                                العامة لإلحصاء                           الهيئة  -املصدر : بيانات تقديرية من مسح القوى العاملة  

 

 ( ) % (2017 - 2008سنة فأكثر( خالل عشر سنوات ) 15للسكان ) التشغيلمعدل 

Total Employment Rate (15 + ) in 10 years (2008 - 2017) ) % ( 

 Chart . (12) شكل

 

 LFS - GaStat the Estimated data from  :Source  العامة لإلحصاء   الهيئة  -املصدر : بيانات تقديرية من مسح القوى العاملة  
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 : )حسب تقديرات مسح القوى العاملة( األسبوعية متوسط ساعات العمل

 الثانيللربع تقديرات مسح القوى العاملة  نشرة سوق العمل أن متوسط ساعات العمل من واقع أظهرت نتائج   

 سنة فأكثر( فيما يقدر للذكور بة 15المشتغلين ) ساعة في األسبوع وذلك إلجمالي (44.7)م, بل  2017من عام 

 .(41.0) , ولإلناثساعة( 45.2)

 )ساعة(   2017 األولمقارنة بالربع  2017 الثانيللربع  سنة فأكثر ( حسب الجنس 15) متوسط ساعات العمل للمشتغلين 

Average Hours of Work for Employed Persons (15 +) by Sex for 2017 Q2 Compared to 2017 Q1 (Hour) 

 Table . (28)جدول 

 الجملة اناث ذكور الفترة

Period Male Female Total 

 Q2 45.2 41.0 44.7 2017 الثانيالربع  2017

 Q1 45.2 43.1 44.9 2017 الربع األول 2017

 LFS - GaStat the Estimated data from  :Source  العامة لإلحصاء                                                  الهيئة  -املصدر : بيانات تقديرية من مسح القوى العاملة  

 

 )حسب تقديرات مسح القوى العاملة( : الشهري متوسط األجر

ريال  (6,195)تقديرات مسح القوى العاملة أن متوسط األجر الشهري, بل   النشرة من واقع نتائج كما بينت   

( 6,508) ولإلناث, ريال( 6,154) سنة فأكثر( فيما يقدر للذكور بة 15المشتغلين مقابل أجر ) سعودي وذلك إلجمالي

السعوديين المشتغلين مقابل أجر    ريال وذلك إلجمالي (9,911), وللسعوديين بل  متوسط األجر الشهري, ريال

 ريال.( 9,200) , وللسعودياتريال( 10,057) فيما يقدر للسعوديين الذكور بة

 )ريال سعودي( سيةسنة فأكثر ( حسب الجنس والجن 15) متوسط األجر الشهري للمشتغلين مقابل أجر 

Average Monthly Wages per Paid employee (15 + ) by Sex and Nationality (SR) 

 Table . (29)جدول 

 الجملة اناث ذكور الجنسية

Nationality Male Female Total 

 Saudi 10,057 9,200 9,911 السعوديون

 Non Saudi 3,952 3,014 3,876 غير السعوديين

 Total 6,154 6,508 6,195 الجملة

 LFS - GaStat the Estimated data from  :Source  العامة لإلحصاء                                                  الهيئة  -املصدر : بيانات تقديرية من مسح القوى العاملة  
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 ونوع القطاع )ريال سعودي( الجنس والجنسيةسنة فأكثر ( حسب  15) متوسط األجر الشهري للمشتغلين مقابل أجر 

Average Monthly Wages per Paid employee (15 + ) by Sex , Nationality and Type of sector (SR) 

 Table . (30)جدول 

 نوع القطاع
 الجملة غير السعوديين السعوديون

Saudi Non Saudi Total 

Type of sector 
 جملة اناث ذكور جملة اناث ذكور جملة اناث ذكور

Male Female Total Male Female Total Male Female Total 

 حكومي

Government 
10,707 10,054 10,589 12,282 8,043 11,138 10,817 9,828 10,632 

ةالخاص المنشآتقطاع   

Private establishment 

sector  

8,063 5,443 7,717 3,832 5,356 3,855 4,405 5,409 4,438 

 قطاع عائلي

Family sector 
4,071 3,500 3,765 1,912 2,500 1,926 1,933 2,814 1,964 

ةمنظمات غير ربحي  

Non-profit organizations 
3,980 5,787 4,827 6,446 2,223 6,370 5,917 5,533 5,852 

ةالعمالة المنزلي  

Domestic workers 
- - - 2,029 1,586 1,845 2,029 1,586 1,845 

المنظمات والهيئات اإلقليمية 

 والقطاعات األخرى والدولية

Regional , international 

organizations and other sectors 

3,000 13,104 8,546 15,031 - 15,031 14,094 13,104 14,009 

 Total 10,057 9,200 9,911 3,952 3,014 3,876 6,154 6,508 6,195جمالي  اال

 LFS - GaStat the Estimated data from  :Source  العامة لإلحصاء                                                  الهيئة  -املصدر : بيانات تقديرية من مسح القوى العاملة  
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 )ريال سعودي( والمستوى التعليمي سنة فأكثر ( حسب الجنس والجنسية 15) متوسط األجر الشهري للمشتغلين مقابل أجر 

Average Monthly Wages per Paid employee (15 + ) by Sex , and Educational level Nationality (SR) 

 Table . (31)جدول 

 المستوى التعليمي
 الجملة غير السعوديين السعوديون

Saudi Non Saudi Total 

Educational level 
 جملة اناث ذكور جملة اناث ذكور جملة اناث ذكور

Male Female Total Male Female Total Male Female Total 

 أمي
5,043 4,195 4,753 1,790 1,598 1,774 1,973 2,263 2,003 

Illiterate 

 يقرأ ويكتب
5,017 4,149 4,915 2,099 1,527 2,020 2,220 1,618 2,137 

Read & Write 

 االبتدائية
5,957 3,876 5,816 2,214 1,597 2,152 2,712 1,805 2,625 

Primary 

 المتوسطة

7,650 4,235 7,502 2,323 1,651 2,271 3,234 1,912 3,140 
Intermediate 

 الثانوية
8,442 5,454 8,309 2,954 1,985 2,908 6,028 3,873 5,930 

Secondary 

 دبلوم دون الجامعة
9,895 8,419 9,587 4,344 4,257 4,339 7,267 7,620 7,319 

Diploma 

 بكالوريوس
12,903 10,072 12,003 7,868 6,321 7,771 10,209 9,541 10,074 

Bachelor 

 ماجستير
17,764 11,584 16,639 14,842 12,669 14,587 16,049 12,082 15,473 

Master 

 دكتوراه
27,509 16,205 25,622 17,075 12,006 16,085 19,855 12,974 18,561 

Doctorate 

 Total 10,057 9,200 9,911 3,952 3,014 3,876 6,154 6,508 6,195االجمالي  

 

 LFS - GaStat the Estimated data from  :Source  العامة لإلحصاء                                                  الهيئة  -املصدر : بيانات تقديرية من مسح القوى العاملة  
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 )ريال سعودي( والفئات العمرية سنة فأكثر ( حسب الجنس والجنسية 15) متوسط األجر الشهري للمشتغلين مقابل أجر 

Average Monthly Wages per Paid employee (15 + ) by Sex , and Age groups Nationality (SR) 

 Table . (32)جدول 

 الفئات العمرية
 الجملة غير السعوديين السعوديون

Saudi Non Saudi Total 

Age groups 
 جملة اناث ذكور جملة اناث ذكور جملة اناث ذكور

Male Female Total Male Female Total Male Female Total 

15-19 4,682 4,602 4,678 2,512 1,469 2,357 3,843 2,555 3,723 

20-24 6,391 5,767 6,339 2,218 1,769 2,177 4,580 3,937 4,524 

25-29 7,819 7,227 7,738 2,589 2,246 2,546 5,276 4,927 5,230 

30-34 8,910 8,468 8,838 3,361 2,621 3,287 5,893 6,098 5,920 

35-39 9,913 9,023 9,713 3,899 2,891 3,795 5,930 6,340 5,991 

40-44 11,799 10,342 11,484 4,224 3,185 4,127 6,548 7,072 6,619 

45-49 13,464 11,218 13,091 4,271 3,660 4,238 7,089 8,278 7,197 

50-54 14,214 11,465 13,867 4,645 6,130 4,681 7,058 9,647 7,194 

55-59 13,051 11,594 12,883 4,781 6,858 4,834 6,547 9,569 6,687 

64-60 9,384 16,400 9,623 5,524 5,260 5,514 5,762 5,900 5,767 

65+ 6,127 0 6,127 6,088 2,246 6,057 6,091 2,246 6,061 

 Total 10,057 9,200 9,911 3,952 3,014 3,876 6,154 6,508 6,195جمالي  اال

 LFS - GaStat the Estimated data from  :Source  العامة لإلحصاء                                                  الهيئة  -املصدر : بيانات تقديرية من مسح القوى العاملة  
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 السكان الناشطون اقتصاديا  
 العاملة( :)حسب تقديرات مسح القوى قوة العمل 

نشةرة  نتةائج , وقد بينتاألسريةمن المسو   يقديرهايتم  حسب الممارسات العالمية المعتمدة دولياً  قوة العمل   

المتواجةدين سةنة فةأكثر(  15قةوة العمةل للسةكان ) مسةح القةوى العاملةة أن إجمةالي سوق العمل من واقع تقةديرات

( فةةردًا ويمةةثلن 11,465,544يمثةةل الةةذكور مةةنهم )فةةردًا, ( 13,317,064) يقةةدر بةةة, المسةةحفةةي المملكةةة وقةةت تنفيةةذ 

 قوة العمل.جمالي إ%( من /13,9) واإلناث%( 86,1(, حيث بلغت نسبة الذكور )1,851,520ناث منهم )اإل

( فةردًا, يمثةل 5,743,322) بلة  سةنة فةأكثر( 15) إجمةالي قةوة العمةل للسةعوديينأن  تقةديرات المسةحكمةا أظهةرت    

 واإلنةةاث%( 78,8(, حيةةث بلغةةت نسةةبة الةةذكور )1,216,981نةةاث مةةنهم )( فةةردًا ويمةةثلن اإل4,526,341الةةذكور مةةنهم )

 .لسعوديينل قوة العملجمالي إ%( من 21,2)

 حسب الجنس والجنسية فأكثر(سنة  15) قوة العمل إجمالي

Total Labor force (15 +) by Sex and Nationality 

 Table . (33)جدول 

 الجملة اناث ذكور الجنسية

Nationality Male Female Total 

 Saudi 4,526,341 السعوديون

 

1,216,981 

 

5,743,322 

 Non Saudi 6,939,203 غير السعوديين 

 

634,539 

 

7,573,742 

 Total 11,465,544 الجملة 

 

1,851,520 

 

13,317,064 

 LFS - GaStat the Estimated data from  :Source  العامة لإلحصاء                                                  الهيئة  -املصدر : بيانات تقديرية من مسح القوى العاملة   

 2017 االولمقارنة بالربع  2017 الثانيللربع  داخل قوة العمل سنة فأكثر( 15) سعوديونال

Saudi (15 +) in the labor force for 2017 Q2 Compared to 2017 Q1 

 Table . (34)جدول 

 الجملة اناث ذكور الفترة

Period Male Female Total 

 2017Q2 4,526,341 الثانيالربع  2017

 

1,216,981 5,743,322 

 Q1 4,508,974 1,205,427 5,714,401 2017 الربع األول 2017 

 LFS - GaStat the Estimated data from  :Source  العامة لإلحصاء                                                  الهيئة  -املصدر : بيانات تقديرية من مسح القوى العاملة  

   2017االول مقارنة بالربع  2017 الثانيللربع  داخل قوة العمل سنة فأكثر( 15) سعوديونال

Saudi (15 +) in the labor force for 2017 Q2 Compared to 2017 Q1 

 Chart . (13) شكل

 

 LFS - GaStat the Estimated data from  :Source  العامة لإلحصاء          الهيئة  -املصدر : بيانات تقديرية من مسح القوى العاملة  
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 ( 2017 - 2008خالل عشر سنوات ) فأكثر(سنة  15) إجمالي قوة العمل

Total labour force Persons (15 + ) in 10 years (2008 - 2017)  

 Chart . (14) شكل

 

 LFS - GaStat the Estimated data from  :Source  العامة لإلحصاء          الهيئة  -املصدر : بيانات تقديرية من مسح القوى العاملة  

( سنة, 29ةةة  25لسعوديين كانت في الفئة العمرية )لقوة العمل لأن أعلى نسبة  تقديرات المسح أوضحتكما    

( سنة, 34ةةة  30يليهم السعوديين في الفئة العمرية ) للسعوديين, قوة العملجمالي إ%( من 20,3وذلك بنسبة )

 .%(0,6) سنة( 19ةةة  15لفئة العمرية )ل بينما بلغت نسبة قوة العمل%(, 19,4بنسبة )

 والفئات العمرية  حسب الجنس والجنسية فأكثر(سنة  15) إجمالي قوة العمل

Total labour force Persons (15 +) by Sex, Nationality and Age Groups 

 Tabl . (35)جدول 

 LFS - GaStat the Estimated data from : Sourceالهيئة العامة لإلحصاء                                                     -املصدر : بيانات تقديرية من مسح القوى العاملة  
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الفئات 

 العمرية
 الجملة غير السعوديين السعوديون

age 

group 
Saudi Non Saudi Total 

 جملة اناث ذكور جملة اناث ذكور جملة اناث ذكور  

  Male Female Total Male Female Total Male Female Total 

15-19 28,836 2,764 31,600 12,750 2,049 14,799 41,586 4,813 46,399 

20-24 400,608 102,890 503,498 214,810 23,575 238,385 615,418 126,465 741,883 

25-29 877,146 288,570 1,165,716 712,399 106,292 818,691 1,589,545 394,862 1,984,407 

30-34 861,374 254,127 1,115,501 952,542 107,763 1,060,305 1,813,916 361,890 2,175,806 

35-39 762,119 244,532 1,006,651 1,407,420 165,738 1,573,158 2,169,539 410,270 2,579,809 

40-44 631,873 173,591 805,464 1,329,199 138,603 1,467,802 1,961,072 312,194 2,273,266 

45-49 473,854 91,192 565,046 974,482 55,149 1,029,631 1,448,336 146,341 1,594,677 

50-54 261,054 36,954 298,008 658,485 16,928 675,413 919,539 53,882 973,421 

55-59 139,521 15,396 154,917 387,236 10,139 397,375 526,757 25,535 552,292 

64-60 40,909 2,782 43,691 199,355 7,558 206,913 240,264 10,340 250,604 

65+ 49,047 4,183 53,230 90,525 745 91,270 139,572 4,928 144,500 

االجمالي  

Total 

4,526,341 1,216,981 5,743,322 6,939,203 634,539 7,573,742 11,465,544 1,851,520 13,317,064 
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  الفئات العمريةحسب الجنس و داخل قوة العمل سنة فأكثر( 15 ) عوديونلسا

Saudi (15 +) in the labour force by Sex and Age Group ( 

 Chart . (15) شكل

 

 LFS - GaStat the Estimated data from  :Source العامة لإلحصاء   الهيئة  -املصدر : بيانات تقديرية من مسح القوى العاملة  
 

أعلى نسبة لقوة العمل للسعوديين كانت للحاصلين على الشهادة الجامعية حيث  أن مسحنتائج ال أوضحتكما       

لسعوديين يليهم الحاصلون على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها قوة العمل لمن إجمالي  %(36,8)بلغت نسبتهم 

 .%(0,3نسبة لألميين حيث بلغت )أقل في حين كانت %(, 34,9)بنسبة 

 والمستوى التعليمي  سنة فأكثر( حسب الجنس والجنسية 15) قوة العملإجمالي   

Total labour force Persons (15 +) by Sex, Nationality and Educational Level 

 Table . (36)جدول 

المستوى 

 التعليمي

Educational 

level 

 الجملة غير السعوديين السعوديون

Saudi Non Saudi Total 

 جملة اناث ذكور جملة اناث ذكور جملة اناث ذكور

Male Female Total Male Female Total Male Female Total 

 أمي
Illiterate 13,810 4,507 18,317 123,603 10,898 134,501 137,413 15,405 152,818 

 يقرأ ويكتب
Read & Write 95,542 13,743 109,285 779,612 124,282 903,894 875,154 138,025 1,013,179 

 االبتدائية
Primary 264,090 22,409 286,499 1,187,799 131,658 1,319,457 1,451,889 154,067 1,605,956 

 المتوسطة
Intermediate 429,616 29,625 459,241 1,627,839 135,596 1,763,435 2,057,455 165,221 2,222,676 

 الثانوية 
Secondary 1,857,790 144,227 2,002,017 1,285,333 69,095 1,354,428 3,143,123 213,322 3,356,445 

 دبلوم دون الجامعة
Diploma 483,849 128,830 612,679 386,746 28,367 415,113 870,595 157,197 1,027,792 

 بكالوريوس 
Bachelor  1,269,874 845,225 2,115,099 1,361,151 100,777 1,461,928 2,631,025 946,002 3,577,027 

 ماجستير
Master  85,877 23,449 109,326 118,898 16,748 135,646 204,775 40,197 244,972 

 دكتوراه
Doctorate 25,893 4,966 30,859 68,222 17,118 85,340 94,115 22,084 116,199 

 Total 4,526,341 1,216,981 5,743,322 6,939,203 634,539 7,573,742 11,465,544 1,851,520 13,317,064االجمالي  

 LFS - GaStat the Estimated data from  :Source                                    العامة لإلحصاء                         الهيئة  -املصدر : بيانات تقديرية من مسح القوى العاملة  
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 ) % ( المستوى التعليميحسب  داخل قوة العمل سنة فأكثر( 15 ) للسعوديينالتوزيع النسبي 

Percentage distribution of Saudi (15 +) in the labour force by Education level  ) % (  

 Chart . (16) شكل

 

 LFS - GaStat the Estimated data from  :Source العامة لإلحصاء   الهيئة  -املصدر : بيانات تقديرية من مسح القوى العاملة  
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 )حسب تقديرات مسح القوى العاملة( : معدل المشاركة االقتصادية
 

 

المسةةو  يقةةديرات مةةن  حسةةاب حسةةب الممارسةةات العالميةةة المعتمةةدة دوليةةًام يةةتم  المشةةاركة االقتصةةاديةمعةةدل    

مةن سنة فةأكثر( 15جمالي السكان )االقتصادية إلمعدل المشاركة أن  نتائج نشرة سوق العمل,أظهرت , وقد األسرية

%(, وبةين 78.2وبل  معدل المشاركة االقتصةادية بةين الةذكور ), %(54.2بل  )قد مسح القوى العاملة تقديرات واقع 

 .%(18.7االناث )

 ) % ( سنة فأكثر ( حسب الجنس والجنسية 15) معدل المشاركة االقتصادية للسكان 

Total Economic participation rate of Population (15 + ) by Sex and Nationality (%) 

 Table . (37)جدول 

 الجملة اناث ذكور الجنسية

Nationality Male Female Total 

 Saudi 62.1 17.4 40.3 السعوديون

 Non Saudi 94.0 21.6 73.4 غير السعوديين

 Total 78.2 18.7 54.2 الجملة

 LFS - GaStat the Estimated data from  :Source  العامة لإلحصاء                                                  الهيئة  -املصدر : بيانات تقديرية من مسح القوى العاملة  

معةدل بةةين ال%(, وبلة  40,3معةدل المشةاركة االقتصةادية للسةعوديين بلة  )نتةائج المسةح أن كمةا أظهةرت 

 %(.17,4ناث )%(, وبين اإل62.1السعوديين الذكور )

) % ( 2017مقارنة بالربع األول  2017سنة فأكثر( للربع الثاني  15معدل المشاركة االقتصادية للسعوديين )  

Saudi Economic participation rate (15 +) for 2017 Q2 Compared to 2017 Q1  ) % (  

 Table . (38)جدول 

 الجملة اناث ذكور الفترة

Period Male Female Total 

 Q2 62.1 17.4 40.3 2017 الربع الثاني 2017

 Q1 61.9 17.4 40.3 2017 الربع األول 2017

 LFS - GaStat the Estimated data from  :Source  العامة لإلحصاء                                                  الهيئة  -املصدر : بيانات تقديرية من مسح القوى العاملة  
 

) % ( 2017 األولمقارنة بالربع  2017 الثانيسنة فأكثر( للربع  15) معدل المشاركة االقتصادية للسعوديين  

Saudi Economic participation rate (15 +) for 2017 Q2 Compared to 2017 Q  ) % ( 1  

 Chart . (17) شكل

 
 LFS - GaStat the Estimated data from  :Source  العامة لإلحصاء          الهيئة  -املصدر : بيانات تقديرية من مسح القوى العاملة  
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 ( ) % (2017 - 2008سنة فأكثر ( خالل عشر سنوات ) 15) للسكان  المشاركة االقتصاديةمعدل 

Total Economic participation rate (15 + ) in 10 years (2008 - 2017) ) % ( 

 Chart . (18) شكل

 

 LFS - GaStat the Estimated data from  :Source  العامة لإلحصاء          الهيئة  -املصدر : بيانات تقديرية من مسح القوى العاملة  
 

ين األفراد الذين ب %(64.6)للسعوديين قد بل   أعلى معدل للمشاركة االقتصاديةكما أشارت نتائج المسح أن    

أظهرت النتائج , فيما %(63.0بل  ) ل( بمعد34 - 30يليهم األفراد الذين أعمارهم بين ) ( سنة39 - 35) أعمارهم بين

 (.%1.8(بمعدل بل  )19 - 15ن معدل المشاركة االقتصادية كان األقل بين األفراد الذين أعمارهم بين )أ

 
 

 ) % ( الفئات العمريةسنة فأكثر( حسب الجنس و 15 ) للسعوديين المشاركة االقتصاديةمعدل 

Saudi Economic participation rate (15 + ) by Sex and Age Group ) % ( 

 Table . (39)جدول 

 جملة اناث ذكور الفئات العمرية

Age Group Male Female Total 

15-19 3.3 0.3 1.8 

20-24 38.8 10.7 25.3 

25-29 88.3 30.5 60.1 

30-34 95.0 29.4 63.0 

35-39 95.5 32.2 64.6 

40-44 93.6 27.3 61.4 

45-49 84.1 17.4 51.9 

50-54 59.0 8.9 34.7 

55-59 40.9 4.9 23.6 

64-60 16.8 1.2 9.2 

65+ 12.0 1.0 6.3 

 Total 62.1 17.4 40.3جمالي  اال

 LFS - GaStat the Estimated data from  :Source  العامة لإلحصاء                          الهيئة  -املصدر : بيانات تقديرية من مسح القوى العاملة  
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 ) % ( الفئات العمريةسنة فأكثر( حسب الجنس و 15 ) عوديينللس المشاركة االقتصاديةمعدل 

Saudi Economic participation rate (15 + ) by Sex and Age Group ) % ( 

 Chart . (19) شكل

 

 

 

 LFS - GaStat the Estimated data from  :Source العامة لإلحصاء   الهيئة  -املصدر : بيانات تقديرية من مسح القوى العاملة  

 

شهادة أعلى من الحاصلين على بين السعوديين  األعلى تالمشاركة االقتصادية كان تمعدالكما أوضحت النتائج أن 

, يليهم الحاصلون %(85.7)شهادة الماجستير والدبلوم العالي بمعدل بل  للحاصلين على الثانوي حيث بل  المعدل 

, وأظهرت النتائج أن معدل المشاركة االقتصادية للسعوديين %(79.1)بمعدل بل  دبلوم دون الجامعة على شهادة 

 .%(3,6األميين بمعدل بل  )كان األقل بين 

 

 ) % ( والمستوى التعليميسنة فأكثر( حسب الجنس  15 ) عوديينللس المشاركة االقتصاديةمعدل 

Saudi Economic participation rate (15 + ) by Sex and Education level  ) % (  

 Table . (40)جدول 

 Education level المستوى التعليمي
 جملة اناث ذكور

Male Female Total 

 Illiterate 12.6 1.1 3.6 أمي

 Read & Write 36.0 1.8 10.7 يقرأ ويكتب

 Primary 37.4 2.8 19.0 االبتدائية

 Intermediate 34.7 2.4 18.4 المتوسطة

 Secondary or Equivalent 65.8 6.8 40.5 يعادلها الثانوية أو ما

 Diploma 85.0 62.7 79.1 دبلوم دون الجامعة

 Bachelor Degree  87.8 60.1 74.1 بكالوريوس أو ليسانس

 Higher Diploma / Master دبلوم عالي/ ماجستير

Degree 

88.8 75.8 85.7 

 Doctorate 78.2 61.3 74.9 دكتوراه

 Total 62.1 17.4 40.3 جمالياال

 LFS - GaStat the Estimated data from  :Source  العامة لإلحصاء     الهيئة  -املصدر : بيانات تقديرية من مسح القوى العاملة  
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 الباحثون عن عمل والبطالة
 السجالت اإلدارية لدى األجهزة الحاومية(:)حسب  الباحثون عن عمل

مةن عةام  الثةانيللربةع  لةدى األجهةزة الحكوميةةمن واقع بيانةات السةجالت االداريةة نشرة سوق العمل  أظهرت نتائج    

( فةةردًا 216,352يمثةةل الةةذكور مةةنهم ), ( فةةرداً 1,075,933بلةة  )السةةعوديين البةةاحثين عةةن عمةةل  م ان اجمةةالي2017

السةةعوديين %( مةةن اجمةةالي 79,9) واإلنةةاث%( 20.1(, حيةةث بلغةةت نسةةبة الةةذكور )859,581)ويمةةثلن االنةةاث مةةنهم 

 الباحثين عن عمل
 

 حسب الجنس ون الباحثين عن عملالسعودي

Saudi Job Seekers by Sex 

 Table . (41)جدول 

 السعوديون الباحثون عن عمل الجنس

Sex Saudi Job Seekers 

 Male      216,352ذكور

 Female 859,581     اناث

 Total 1,075,933   الجملة

  HRDF, MCS, NIC  :Source , ,      ساعد( ,مركز املعلومات الوطني   -وزارة الخدمة املدنية)جدارة,-صندوق تنمية املوارد البشرية)حافز(, املصدر

 

 

 الجنس )%(ن عن عمل حسب يباحثال نيلسعوديلالتوزيع النسبي 

Percent Distribution of Saudi Job Seekers by Sex   ) % (  

 Chart . (20) شكل

 
  HRDF, MCS, NIC  :Source                    ساعد( ,مركز املعلومات الوطني   -وزارة الخدمة املدنية)جدارة,-صندوق تنمية املوارد البشرية)حافز(, املصدر:

 

 2017 األولمقارنة بالربع  2017 ثانيللربع ال ون الباحثين عن عملالسعودي

Saudi Job Seekers for 2017 Q2 Compared to 2017 Q1 

 Table . (42)جدول 

 الجملة اناث ذكور الفترة

Period Male Female Total 

 Q2 216,352 859,581 1,075,933 2017 الثانيالربع  2017

 Q1 219,017 687,535 906,552 2017 الربع األول 2017

  HRDF, MCS, NIC  :Source                                                              ساعد( ,مركز املعلومات الوطني-وزارة الخدمة املدنية)جدارة,-صندوق تنمية املوارد البشرية)حافز(, املصدر:
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 2017 الثانيمقارنة بالربع  2017 ولللربع األ عن عمل ون الباحثونالسعودي

Saudi Job Seekers for 2017 Q1 Compared to 2017 Q2 

 Chart . (21) شكل

 
  HRDF, MCS, NIC  :Source                                                     ساعد( ,مركز املعلومات الوطني-وزارة الخدمة املدنية)جدارة,-صندوق تنمية املوارد البشرية)حافز(, املصدر:

( سةنة, وذلةك 29ةةةة  25فةي الفئةة العمريةة ) عمةل كانةتكما بينت النتائج أن أعلةى نسةبة للسةعوديين البةاحثين عةن    

الفئةةة األعلةةى مةةن حيةةث عةةدد  ( سةةنة29ةةةةة  25)الفئةةة العمريةةة  واالنةةاث كانةةتلةةذكور وكةةذلك ل %(,34,2)بنسةةبة بلغةةت 

 الباحثات عن عمل. لإلناث %(34,2)للذكور و  %(35,9)الباحثين عن عمل وذلك بنسبة 

 

 الباحثين عن عمل حسب الجنس والفئات العمرية نوالسعودي

Saudi Job Seekers by Sex and Age Group 

 Table . (43)جدول 

 جملة اناث ذكور الفئات العمرية

Age Group Male Female Total 

15-19 1,587 1,054 2,641 

20-24 71,229 161,959 233,188 

25-29 77,633 290,541 368,174 

30-34 35,559 209,748 245,307 

35-39 18,535 102,661 121,196 

40-44 6,807 44,271 51,078 

45-49 3,041 26,608 29,649 

50-54 1,475 15,431 16,906 

55-59 484 7,301 7,785 

64-60 1 7 8 

65+ 1 0 1 

 Total 216,352 859,581 1,075,933جمالي  اال

  HRDF, MCS, NIC  :Source              ساعد( ,مركز املعلومات الوطني-وزارة الخدمة املدنية)جدارة,-صندوق تنمية املوارد البشرية)حافز(, املصدر:
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  الفئات العمريةحسب الجنس و الباحثين عن عمل نوالسعودي

Saudi Job Seekers by Sex and Age Group ( 

 Chart . (22) شكل

 
  HRDF, MCS, NIC  :Source              ساعد( ,مركز املعلومات الوطني-وزارة الخدمة املدنية)جدارة,-صندوق تنمية املوارد البشرية)حافز(, املصدر:

 

يحملون الشهادة الجامعية حيث بلغت نسبتهم  الباحثين عن عمل نصف السعوديين نتائج أنال اوضحتكما    

يليهم الحاصلون على الشهادة الثانوية او ما يعادلها بنسبة  الباحثين عن عمل السعوديينمن اجمالي  %(50,5)

 %(0,8)حيث بلغت   ةفي المائ أقل من الواحدفي حين كانت نسبة األميين  %(,25,8)

 

 والمستوى التعليمي  حسب الجنس والجنسيةالباحثين عن عمل  نوالسعودي

Saudi Job Seekers Sex, Nationality and Educational Level 

 Table . (44)جدول 

 Educational level المستوى التعليمي
 جملة اناث ذكور

Male Female Total 

 Illiterate 1,782 7,198 8,980 أمي

 Read & Write 2,437 30,156 32,593 يقرأ ويكتب

 Primary 11,609 37,525 49,134 االبتدائية

 Intermediate 14,633 39,192 53,825 المتوسطة

 Secondary or Equivalent 82,780 195,192 277,972 يعادلها الثانوية أو ما

 Diploma 33,960 58,684 92,644 دبلوم دون الجامعة

 Bachelor Degree  65,784 477,585 543,369 بكالوريوس أو ليسانس

 Higher Diploma / Master Degree 1,921 4,883 6,804 دبلوم عالي/ ماجستير

 Doctorate 93 128 221 دكتوراه

 Not specified 1,353 9,038 10,391 لم يحدد

 Total 216,352 859,581 1,075,933 جمالياال

  HRDF, MCS, NIC  :Source                                                           ساعد( ,مركز املعلومات الوطني-وزارة الخدمة املدنية)جدارة,-صندوق تنمية املوارد البشرية)حافز(, املصدر:
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 )%( المستوى التعليميحسب  الباحثين عن عمل نيلسعوديلالتوزيع النسبي 

Percentage distribution of Saudi Job Seekers by Education level )%( 

 Chart . (23) شكل

 
  HRDF, MCS, NIC  :Source              ساعد( ,مركز املعلومات الوطني-وزارة الخدمة املدنية)جدارة,-صندوق تنمية املوارد البشرية)حافز(, املصدر:
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 (:)حسب تقديرات مسح القوى العاملةالمتعطلون 

 أظهةرت نتةائجوقةد  ,األسةريةمةن المسةو   يقديرهمحسب الممارسات العالمية المعتمدة دوليًام يتم  المتعطلون   

تعطلةةين الم م أن إجمةةالي2017مةةن عةةام الثةةاني للربةةع مةةن واقةةع تقةةديرات مسةةح القةةوى العاملةةة نشةةرة سةةوق العمةةل 

يمثةل الةذكور مةنهم فةردًا, ( 802,588) , يقدر بةالمسحالمتواجدين في المملكة وقت تنفيذ سنة فأكثر(  15للسكان )

%( مةةن 52,7) واإلنةةاث ,%(47,3(, حيةةث بلغةةت نسةةبة الةةذكور )423,268)نةةاث مةةنهم ويمةةثلن اإل ,( فةةرداً 379,320)

 المتعطلين.جمالي إ

( فةردًا, يمثةل الةذكور 736.321) بلة سةنة فةأكثر(  15) السةعوديين المتعطلةينأن عةدد  تقةديرات المسةحكما أظهرت    

%( مةن 54,7) واإلنةاث ,%(45.3الةذكور )(, حيث بلغت نسبة 402,563ناث منهم )ويمثلن اإل ,( فرداً 333,758منهم )

 .السعوديين تعطلينجمالي المإ

 حسب الجنس والجنسية فأكثر(سنة  15) ونالمتعطل إجمالي

Total Unemployed Persons (15 +) by Sex and Nationality 

 Table . (45)جدول 

 الجملة اناث ذكور الجنسية

Nationality Male Female Total 

 Saudi 333,758 السعوديون

 

402,563 

 

       736,321  

                           Non Saudi 45,562 غير السعوديين 

      45,562 

 

20,705 

 

         66,267  

 Total 379,320 الجملة 

                                   

379,320  

                                

379,320  

 

         423,268            

 

       802,588  

 LFS -GaStat the Estimated data from :Source  العامة لإلحصاء                                                   الهيئة-العاملة بيانات تقديرية من مسح القوى  املصدر: 

    2017   األولمقارنة بالربع  2017 الثانيسنة فأكثر( للربع  15)المتعطلون 

Total Unemployed Persons (15 +) for 2017- Q2 Compared to 2017- Q1 

  Table . (46)جدول 

 LFS - GaStat the Estimated data from  :Source                                     العامة لإلحصاء                             الهيئة-العاملة بيانات تقديرية من مسح القوى  املصدر:

  2017 األولمقارنة بالربع  2017 الثانيسنة فأكثر للربع  15) عوديونلسالمتعطلون ا

Saudi Unemployed Persons (15 +) for 2017 Q2 Compared to 2017 Q1 

 Chart . (24) شكل

 
 LFS - GaStat the Estimated data from  :Source  العامة لإلحصاء           الهيئة-العاملة بيانات تقديرية من مسح القوى  املصدر:

  

333,758 324,872 
402,563 398,038 

736,321 722,910 

 2017الربع األول  2017الربع الثاني 

2017 Q2 2017 Q1

 Malesذكور 

  Femalesإناث 

 Totalجملة  

 الفترة
 االجمالي غير السعوديين السعوديون

Saudi Non Saudi Total 

Period 
 الجملة االناث الذكور الجملة االناث الذكور الجملة االناث الذكور

Male Female Total Male Female Total Male Female Total 

 802,588 423,268 379,320 66,267 20,705 45,562 736,321 402,563 333,758 الربع الثاني2017

 االول الربع 2017

hgh,g2017 Q2 

324,872 398,038 722,910 34,865 18,219 53,084 359,737 416,257 775,994 
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 ( 2017ةةةةة       2008خالل عشر سنوات ) فأكثر(سنة  15) ينالمتعطل إجمالي

Total Unemployed Persons (15 +) in 10 years (2008 - 2017)  

 Chart . (25) شكل

 

 LFS - GaStat the Estimated data from  :Source  العامة لإلحصاء           الهيئة-العاملة بيانات تقديرية من مسح القوى  املصدر:

( سنة, وذلك 29ةةة  25السعوديين كانت في الفئة العمرية ) تعطلينأن أعلى نسبة للم تقديرات المسحكما بينت    

فيما  %(,28,1( سنة, بنسبة )24ةةة  20الفئة العمرية )تليهم  السعوديين, تعطلينجمالي المإ%( من 38,5بنسبة )

 فأكثر( خالية من البطالة.سنة 65العمرية من )الفئة  كانت

 

 والفئات العمرية  حسب الجنس والجنسية فأكثر(سنة  15)لمتعطلين إجمالي ا

Total Unemployed Persons (15 +) by Sex, Nationality and Age Groups 

  Table . (47)جدول 

 LFS - GaStat the Estimated data from  :Source                   العامة لإلحصاء                                              الهيئة-العاملة بيانات تقديرية من مسح القوى  املصدر:
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الفئات 

 العمرية

age group 

  

  

 الجملة غير السعوديين السعوديون

Saudi Non Saudi Total 

 جملة اناث ذكور جملة اناث ذكور جملة اناث ذكور

Male Female Total Male Female Total Male Female Total 

15-19 17,386 2,141 19,527 5,450 874 6,324 22,836 3,015 25,851 

20-24 128,427 78,613 207,040 12,838 3,149 15,987 141,265 81,762 223,027 

25-29 112,245 171,123 283,368 9,508 5,696 15,204 121,753 176,819 298,572 

30-34 38,784 99,076 137,860 5,803 2,508 8,311 44,587 101,584 146,171 

35-39 16,229 37,063 53,292 5,546 5,062 10,608 21,775 42,125 63,900 

40-44 10,888 10,804 21,692 2,750 2,401 5,151 13,638 13,205 26,843 

45-49 6,888 2,908 9,796 1115 627 1742 8,003 3,535 11,538 

50-54 1805 602 2,407 1,846 388 2,234 3,651 990 4,641 

55-59 836 233 1069 706 0 706 1542 233 1775 

64-60 270 0 270 0 0 0 270 0 270 

65+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Total 333,758 402.563 736,321 45,562 20,705 66,267 379,320 423,268 802,588 االجمالي
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 المتعطلين( سنة الفئة األعلى من حيث عدد 24ةةة  20فتمثل الفئة العمرية ) السعوديين الذكورأما فيما يخص    

 السعوديات فتمثل الفئة تعطالتوبالنسبة للم الذكور,السعوديين  تعطلينالم إجمالي%( من 38,5وذلك بنسبة )

 %(42,5وذلك بنسبة ) تعطالت السعوديات( سنة الفئة األعلى من حيث عدد الم29ةةة  25العمرية )

  الفئات العمريةفأكثر( حسب الجنس وسنة  15) عوديونلسالمتعطلون ا

Saudi Unemployed Persons (15 +) by Sex and Age Group ( 

 Chart . (26) شكل

 

 LFS - GaStat the Estimated data from  :Source العامة لإلحصاء    الهيئة-العاملة بيانات تقديرية من مسح القوى  املصدر:

 

نصف المتعطلين السعوديين يحملون الشهادة الجامعية حيث بلغت نسبتهم  أن مسحنتائج ال أوضحتكما    

من إجمالي المتعطلين السعوديين, يليهم الحاصلون على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها بنسبة  %(50,3)

 .%(0,1حيث بلغت ) ةفي حين كانت نسبة األميين تقترب من الصفر في المائ %(,31,2)
 

 )%( المستوى التعليميسنة فأكثر( حسب  15) عوديينلسللمتعطلين االتوزيع النسبي 

Percentage distribution of Saudi unemployed Persons (15 +) by Education level )%( 

 Chart . (27) شكل

 
 LFS - GaStat the Estimated data from  :Source العامة لإلحصاء    الهيئة-العاملة بيانات تقديرية من مسح القوى  املصدر:
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األعلى من حيث  شريحةال الحاصلين على الشهادة الثانوية أو ما يعادلهامثل يف السعوديين الذكورأما فيما يخص    

فيما بينت النتائج أن ما يقارب  الذكور,السعوديين  تعطلينالم إجمالي%( من 49,02وذلك بنسبة ) المتعطلينعدد 

 .%(74,1وذلك بنسبة ) على الشهادة الجامعية الحاصالت هم من السعوديات تعطالتلممن ثالثة أرباع ا

 

  

 والمستوى التعليمي  حسب الجنس والجنسية فأكثر(سنة  15)لمتعطلين ا اجمالي

Total Unemployed Persons (15 +) by Sex, Nationality and Educational Level 

  Table . (48)جدول 

غير  السعوديون الجملة غير السعوديين السعوديون المستوى التعليمي

 السعوديين

غير  السعوديون الجملة

 السعوديين

 الجملة

 
Saudi Non Saudi Total Saudi 

Non 

Saudi 
Total Saudi 

Non 

Saudi 
Total 

Educational 

level 
 جملة اناث ذكور جملة اناث ذكور جملة اناث ذكور

 
Male Female Total Male Female Total Male Female Total 

 أمي
Illiterate 

493 396 889 704 0 704 1197 396 1593 

 يقرأ ويكتب
Read & Write 

1,127 1234 2,361 1,929 136 2,065 3,056 1,370 4,426 

 االبتدائية
Primary 

18,254 4,956 23,210 5,458 156 5,614 23,712 5,112 28,824 

 المتوسطة
Intermediate 

32,326 11,656 43,982 9,800 1169 10,969 42,126 12,825 54,951 

 الثانوية 
Secondary 

163,624 65,991 229,615 16,615 6,250 22,865 180,239 72,241 252,480 

 الجامعةدبلوم دون 
Diploma 

44,256 15,741 59,997 2,104 1,473 3,577 46,360 17,214 63,574 

 بكالوريوس 
Bachelor  

72,150 298,187 370,337 8,742 9,984 18,726 80,892 308,171 389,063 

 ماجستير
Master  

1,072 4,402 5,474 210 980 1190 1,282 5,382 6,664 

 دكتوراه
Doctorate 

456 0 456 0 557 557 456 557 1013 

 Total 333,758 402,563 736,321 45,562 20,705 66,267 379,320 423,268 802,588االجمالي  

 

 LFS - GaStat the Estimated data from  :Source                العامة لإلحصاء                                                   الهيئة-العاملة بيانات تقديرية من مسح القوى  املصدر:

 

 

 كانتشهادة دبلوم فأعلى الحاصلين على  السعوديين أعلى نسبة للمتعطلين تقديرات المسح أن أوضحتكما    

الدين و اللغات االجنبية واللغة  تشمل:تخصص الدراسات االنسانية والفنون )الدراسات االنسانية  للحاصلين على

الفنون تشمل : الفنون الجميلة والفنون التطبيقية  واالخالق,والتاريخ واآلثار والفلسفة  وآدابهاالعربية 

بواقع وذلك  والموسيقى والتمثيل والفنون التصويرية والسمعية والبصرية والتصميم الفني والحرف اليدوية(
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ة كانت للحاصلين على أما أقل نسب .الذين يحملون دبلوم فأعلى السعوديين من إجمالي المتعطلين %(28.4)

 .%(0.1)تخصص الزراعة والبيطرة بواقع 

 

 

  الدراسي والتخصصالجنس سنة فأكثر( حسب  15) دبلوم فأعلىشهادة لحاصلين على ا السعوديين التوزيع النسبي للمتعطلين

Percentage distribution of Unemployed Persons (15 +)+) Holders of diploma or higher by Sex and Educational Specialization 

 Table .(49)جدول 

 التخصص الدراسي
 الجنس

Sex 

Educational Specialization 
 جملة اناث ذكور

Male Female Total 

 التربية

6.4 23.6 18.9 

Education 

 الدراسات اإلنسانية والفنون
14.2 33.7 28.4 

Humanities and Arts 

 االجتماعية واألعمال التجارية والقانون برامج العلوم
27.6 17.8 20.4 

Social Science, Business and Law Programs 

 برامج العلوم الطبيعيه  والرياضيات وعلوم الحاسب االلي

19.8 17.2 17.9 

Programs of Natural Sciences, Mathematics and Computer Science 

 والصناعات واإلنشاءاتبرامج الهندسة 
18.8 0.3 5.3 

Engineering ,Industries and Construction 

 برنامج الزراعة والبيطره
0.4 0.0 0.1 

Program Agriculture and Veterinary 

 برامج الصحة والخدمات االجتماعية
9.5 3.9 5.4 

Health and social services programs 

 برامج الخدمات
3.4 3.6 3.5 

Services Programs 

 Total        100 100 100 *المجموع

 and above * total of Diploma                                                                      * املجموع ملن يحملون دبلوم فأعلى                                                                                             

 LFS - GaStat the Estimated data from  :Source              العامة لإلحصاء                                الهيئة-العاملة بيانات تقديرية من مسح القوى  املصدر:
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 تقديرات المسح أن أوضحتوفيما يتعلق بالمتعطلين السعوديين الحاصلين على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها    

أما أقل نسبة كانت للحاصلين على  (63.7%)علمي بواقع الكانت للحاصلين على التخصص  أعلى نسبة

 على التوالي %(.0.0)و %(0.1)بواقع  التخصصات التجاري والصحي

 

والتخصص حسب الجنس والجنسية  الشهادة الثانوية أو ما يعادلهالحاصلين على اسنة فأكثر(  15) السعوديين النسبي للمتعطلينالتوزيع 

  الدراسي

Percentage distribution of Saudi Unemployed Persons (15 +) Holders of secondary education or equivalent by Sex and 

Educational Specialization  

 Table .(50)جدول 

 دراسيالتخصص ال
 الجنس

Sex 

Educational Specialization 
 جملة اناث ذكور

Male Female Total 

 العلمي ) علوم طبيعية (
64.7 61.4 63.7 

Science 

 32.5 37.0 30.7 ادبي ) شرعي (

Literary  

 2.0 0.0 2.8 صناعي /مهني/مساحة

Industrial / Professional / Area  

 صحي وتمريض
0.0 0.0 0.0 

Health 

 تجاري
0.2 0.0 0.1 

commercial 

 علوم شرعية / دينية
1.7 1.6 1.7 

religious sciences 

 Total 100 100 100اإلجمالي          

 LFS - GaStat the Estimated data from  :Source              العامة لإلحصاء                                الهيئة-العاملة بيانات تقديرية من مسح القوى  املصدر:
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من  %(21,0)ان وأوضحت المتعطلين السعوديين سبق لهم العمل, من  %(11,6) أن مسحنتائج ال بينتكما 

 .سبق لهن العمل من المتعطالت السعوديات %(3,8) بينماسبق لهم العمل,  الذكور المتعطلين السعوديين

 

 سنة فأكثر ( حسب الجنس وخبرة العمل السابق 15المتعطلون السعوديون ) 

Saudi Unemployed Persons (15 +) by Sex and Previous work experience 

  Table . (51)جدول 

 جملة اناث ذكور خبرة العمل السابق

Previous work experience Male Female Total 

 Unemployed already worked 70,246 15,127 85,373 متعطل سبق له العمل

 Unemployed has never worked 263,512 387,436 650,948 متعطل لم يسبق له العمل

 Total 333,758 402,563 736,321    االجمالي  

 LFS - GaStat the Estimated data from  :Source                             العامة لإلحصاء                الهيئة-العاملة بيانات تقديرية من مسح القوى  املصدر:

 

 (%)وخبرة العمل السابق حسب الجنس  فأكثر(سنة  15) ين السعوديينلمتعطلالتوزيع النسبي ل

Percentage distribution of Saudi Unemployed Persons (15 +) by Sex and Previous work experience (%) 

  Table .(52)جدول 

 جملة اناث ذكور خبرة العمل السابق

Previous work experience Male Female Total 

 Unemployed already worked 21.0 3.8 11.6 متعطل سبق له العمل

 Unemployed has never worked 79.0 96.2 88.4 متعطل لم يسبق له العمل

 Total 100 100 100    االجمالي  

 LFS - GaStat the Estimated data from  :Source                             العامة لإلحصاء                الهيئة-العاملة بيانات تقديرية من مسح القوى  املصدر:

 

 نوع التدريب )%( سنة فأكثر( حسب 15) عوديينلسالتوزيع النسبي للمتعطلين ا

Percentage distribution of Saudi unemployed already trained (15 +) by Training Type )%( 

 Chart . (28) شكل

 

 LFS - GaStat the Estimated data from  :Source      العامة لإلحصاء  الهيئة-العاملة بيانات تقديرية من مسح القوى  املصدر:

  

متعطل سبق له 

%11.6; العمل متعطل لم يسبق له  

 %88.4; العمل
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من المتعطلين السعوديين الذين سبق لهم العمل, تركوا عملهم بسبب التسريح  %(32,9)وأوضحت النتائج أن    

ما النتائج أن بينت فيما تركوا أعمالهم السابقة بسبب قلة األجر أو الراتب,  %(19,4)من صاحب العمل, في حين أن 

تركوا أعمالهم بسبب التسريح من صاحب العمل  ثلث المتعطلين السعوديين الذكور الذين سبق لهم العمليقارب 

الالتي سبق لهن العمل تركوا أعمالهن بسبب التسريح من السعوديات  %(37,2), و %(32,0حيث بلغت نسبتهم )

 من صاحب العمل.

 (%) وأسباب ترك العمل السابق الجنس حسب الذين سبق لهم العمل فأكثر(سنة  15) ين السعوديينلمتعطلالتوزيع النسبي ل

Percentage distribution of Saudi Unemployed have previously worked (15 +) by Sex and Reasons of Previous Work Leave (%) 

  Table . (53)جدول 

 أسباب ترك العمل السابق

Previous work experience 

 جملة اناث ذكور

Reasons of Previous Work Leave Male Female Total 

 Low wage or salary 18.9 21.6 و الراتبأجر قلة األ

 

19.4 

 Two daily working shifts 2.8 2.6 2.7 العمل على فترتين 2.7

 Work place is far away from residence 9.0 4.6 8.2 قامة والعملبعد المسافة بين مكان اإل

 Discharged by the employer 32.0 37.2 32.9 التسريح بواسطة صاحب العمل

 Work requires physical and mental fitness 4.5 3.2 4.3 و ذهنياأالعمل يتطلب جهدا بدنيا 

 Low profit or project liquidation 2.6 3.2 2.7 و تصفية المشروع الخاصارباح قلة األ

 End of temporary contract 11.2 15.8 12.0 نهاية العقد المؤقت

 Health reasons 5.9 صحيةسباب أ

 

1.7 5.1 

 Social conditions 11.3 10.2 11.1 سباب اجتماعيةأ

 Other 1.9 0.0 1.6 خرىأ  

 Total 100 100 100    االجمالي  

 LFS - GaStat the Estimated data from  :Source  العامة لإلحصاء                                                          الهيئة-العاملة بيانات تقديرية من مسح القوى  املصدر:
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 (%) وأسلوب البحث عن عمل الجنس حسب فأكثر(سنة  15) ين السعوديينلمتعطلالتوزيع النسبي ل

Percentage distribution of Saudi Unemployed Persons (15 +) by Sex and Method of job search (%) 

  Table .(54)جدول 

 جملة اناث ذكور أسلوب البحث عن عمل

Method of job search Male Female Total 

 Applied directly to employer 44.4 17.3 29.6 العمل مباشرة ألصحابالتقدم 

 Fill in an employment application forms by post or و االنترنتأتعبئة نماذج توظيف عن طريق البريد 

internet 

18.7 21.9 20.5 

 Ask friends and relatives on job opportunities 5.8 3.9 4.8 قارب عن فرص العملصدقاء واألسؤال األ

 Puplishing and following up job ads and replying to الرد عليها وأعالنات الوظيفية نشر ومتابعة اإل

them 

2.6 1.5 2.0 

 Registered with the ministry of civil service 17.8 49.3 35.0 التسجيل لدى وزارة الخدمة المدنية

 Registered with the labour offices at the MLSD  3.2 2.2 2.6 والتنمية االجتماعية التسجيل لدى مكاتب العمل بوزارة العمل

 Registered with private employment offices 0.8 0.7 0.7 هليةالتسجيل لدى مكاتب التوظيف األ

 Registered with the Human Resources Development التسجيل لدى صندوق تنمية الموارد البشرية

Fund 

2.4 1.8 2.1 

 لتأسيسو معدات أرض أو أالتقدم بطلب تمويل مالي 

 عمل خاص

Sought financial assistance, space, land, equipment, 

etc. to start own business 

0.0 0.0 0.0 

 Applied for permit or licence to start own business 0.3 0.0 0.1 عمل خاص لتأسيسالتقدم بطلب ترخيص 

 Other 3.9 1.4 2.5 خرىأ  

 No action taken 0.1 0.0 0.1 جراءإي ألم يقم ب

 Total 100 100 100    االجمالي  

 LFS - GaStat the Estimated data from  :Source  العامة لإلحصاء                                                          الهيئة-العاملة بيانات تقديرية من مسح القوى  املصدر:

 

 

, في شهر( 12يبحثون عن عمل لمدة تزيد عن )المتعطلين السعوديين من  %(26,6) أن مسحنتائج ال أظهرتكما    

 .أشهر فأقل( 6يبحثون عن عمل لمدة )المتعطلين السعوديين من  %(45.2)المقابل فإن 

 

 (%) البحث عن عملومدة  الجنس حسب فأكثر(سنة  15) ين السعوديينلمتعطلالتوزيع النسبي ل

Percentage distribution of Saudi Unemployed Persons (15 +) by Sex and Duration of job searching (%)  

  Table .(55)جدول 

 جملة اناث ذكور )باألشهر( مدة البحث عن عمل

Duration of job searching (months)) Male Female Total 

1 5.8 4.0 4.8 

2-3 20.2 14.4 17.0 

4-6 22.1 24.4 23.3 

7-9 10.1 7.7 8.8 

10-12 21.7 17.6 19.4 

13-18 3.9 3.7 3.8 

 More than 18 16.2 28.2 22.8    18أكثر من 

 Total 100 100 100االجمالي 

 LFS - GaStat the Estimated data from  :Source  العامة لإلحصاء           الهيئة-العاملة بيانات تقديرية من مسح القوى  املصدر:
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 (باألشهر)مدة البحث عن عمل  حسب فأكثر(سنة  15) ون السعوديونلمتعطلا

Saudi Unemployed Persons (15 +) by Duration of job searching (months) 

 Chart . (29) شكل

 

 LFS - GaStat the Estimated data from  :Source  العامة لإلحصاء           الهيئة-العاملة بيانات تقديرية من مسح القوى  املصدر:
 

النتائج أن أكثر من  بينت, والتدريبالمتعطلين السعوديين سبق لهم من  %(9,6) أن مسحنتائج ال أظهرتكما    

 %(14,4)%(, في حين أن 55,0)نصفهم التحقوا ببرامج تدريبية في مجال الحاسب اآللي حيث بلغت نسبتهم 

  حصلوا على تدريب في مجال اللغات األجنبية.

 

 (%)والتدريب حسب الجنس  فأكثر(سنة  15)التوزيع النسبي للمتعطلين السعوديين 

Percentage distribution of Saudi Unemployed Persons (15 +) by Sex and Training (%) 

  Table .(56)جدول 

 جملة اناث ذكور التدريب

Training Male Female Total 

 Unemployed already trained 9.5 9.7 9.6 التدريبمتعطل سبق له 

 Unemployed has never trained 90.5 90.3 90.4 تدريبمتعطل لم يسبق له ال

 Total 100 100 100    االجمالي  

 LFS - GaStat the Estimated data from  :Source  العامة لإلحصاء                                        الهيئة-العاملة بيانات تقديرية من مسح القوى  املصدر:

 

 

 (%)ونوع التدريب حسب الجنس  فأكثر( الذين سبق لهم التدريبسنة  15)التوزيع النسبي للمتعطلين السعوديين 

Percentage distribution of Saudi Unemployed already trained (15 +) by Sex and Training Type (%) 

  Table . (57)جدول 

 جملة اناث ذكور التدريبنوع 

Training Type Male Female Total 

 Administrative 8.5 6.8 7.6 داريإ

 Financial 0.6 0.0 0.3 مالي

 Computer 50.0 59.0 55.0 يآلحاسب 

 Technical or vocational 23.1 4.9 13.1 فني أو مهني

 Languages 9.7 18.3 14.4 لغات

 Other 8.1 11.0 9.7 أخرى

 Total 100 100 100    االجمالي  

 LFS - GaStat the Estimated data from  :Source  العامة لإلحصاء                                       الهيئة  -املصدر : بيانات تقديرية من مسح القوى العاملة  
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 نوع التدريب )%( سنة فأكثر( حسب 15) عوديينلسالتوزيع النسبي للمتعطلين ا

Percentage distribution of Saudi unemployed already trained (15 +) by Training Type )%( 

 Chart . (30) شكل

 

 LFS - GaStat the Estimated data from  :Source        العامة لإلحصاء الهيئة-العاملة بيانات تقديرية من مسح القوى  املصدر:
 

 (%) والجهة الممولة للتدريبحسب الجنس  فأكثر(سنة  15) الذين سبق لهم التدريب السعوديينالتوزيع النسبي للمتعطلين 

Percentage distribution of Saudi Unemployed already trained (15 +) by Sex and Financing agency for the training program (%) 

  Table .(58) جدول

 جملة اناث ذكور الجهة الممولة للتدريب

Financing agency for the training program Male Female Total 

 Self-financing 56.9 70.4 64.4 تمويل ذاتي

صندوق تنمية الموارد 

 البشرية

HRDF 13.3 10.7 11.9 

 private sector 17.6 11.5 14.2 القطاع الخاص

خرى  Other 12.2 7.4 9.5 أ 

 Total 100 100 100    االجمالي  

 LFS - GaStat the Estimated data from  :Source  العامة لإلحصاء                                        الهيئة-العاملة بيانات تقديرية من مسح القوى  املصدر:

 

  

%7.6; اداري  

 مالي

 ;0.3 
%55.0; حاسب إلي  

;  فني أو مهني

13.1%  

%14.4; لغات  
%9.7; أخرى  
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 )حسب تقديرات مسح القوى العاملة( : معدل البطالة
 

أظهةرت , وقد األسريةالمسو   يقديرات من حساب حسب الممارسات العالمية المعتمدة دوليًام يتم  معد البطالة   

جمةةالي إل البطالةةةمعةةدل أن  الثةةانيالربةةع  2017 مسةةح القةةوى العاملةةةمةةن واقةةع تقةةديرات نشةةرة سةةوق العمةةل  نتةةائج

 .%(22,9) ناث%(, واإل3,3الذكور ) بطالة بل  معدل, و%(6.0سنة فأكثر( بل  )15السكان )

ناث %(, واإل7,4الذكور )وبل  معدل %(,12,8للسعوديين بل  ) البطالةمعدل نتائج المسح أن كما أظهرت    

(33,1.)% 

 ) % ( سنة فأكثر ( حسب الجنس والجنسية 15) معدل البطالة للسكان 

Total Unemployment Rate of Population (15 + ) by Sex and Nationality (%) 

  Table . (59)جدول 

 الجملة اناث ذكور الجنسية

Nationality Male Female Total 

 Saudi 7.4 33.1 12.8 السعوديون

 Non Saudi 0.7 3.3 0.9 غير السعوديين

 Total 3.3 22.9 6.0 الجملة

 LFS - GaStat the Estimated data from  :Source  العامة لإلحصاء                                                  الهيئة  -املصدر : بيانات تقديرية من مسح القوى العاملة  

 

 ) % ( 2017   األولمقارنة بالربع  2017 الثانيسنة فأكثر( للربع  15) معدل البطالة للسكان

Total Unemployment Rate (15 +) for 2017 Q2 Compared to 2017 Q1  ) % (  

  Table . (60)جدول 

 LFS - GaStat the Estimated data from  :Source  العامة لإلحصاء                                                        الهيئة  -املصدر : بيانات تقديرية من مسح القوى العاملة  

 ) % ( 2017  األولمقارنة بالربع  2017 الثانيسنة فأكثر( للربع  15) معدل البطالة للسعوديين

Saudi Unemployment Rate (15 +) for 2017 Q2 Compared to 2017 Q1  ) % (  

 Chart . (31) شكل

 

 LFS - GaStat the Estimated data from  :Source  العامة لإلحصاء          الهيئة  -املصدر : بيانات تقديرية من مسح القوى العاملة  
  

7.4 7.2 

33.1 33.0 

12.8 12.7 

 2017الربع األول  2017الربع الثاني  

2017 Q2 2017 Q1

 Malesذكور 

  Femalesإناث 

 Totalجملة  

 الفترة
 االجمالي غير السعوديين السعوديون

Saudi Non Saudi Total 

Period 
 الجملة االناث الذكور الجملة االناث الذكور الجملة االناث الذكور

Male Female Total Male Female Total Male Female Total 

 Q1  7.4 33.1 12.8 0.7 3.3 0.9 3.3 22.9 6.0 2017الثانيالربع  2017

 2017Q2 7.2 33 12.7 0.5 2.1 0.7 3.2 20.3 5.8االول الربع  2017
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 )%(( 2017- 2008خالل عشر سنوات ) فأكثر(سنة  15للسكان ) البطالةمعدل 

Total Unemployment Rate (15 +) in 10 years (2008 - 2017) )%( 

 Chart . (32) شكل

 

 LFS - GaStat the Estimated data from  :Source  العامة لإلحصاء          الهيئة  -املصدر : بيانات تقديرية من مسح القوى العاملة  
 

تليهم , ( سنة19 -15)للفئة العمرية  %(61,8)للسعوديين بل   أعلى معدل للبطالةكما أشارت نتائج المسح أن    

للفئة العمرية كان األقل  البطالةن معدل أأظهرت النتائج , فيما %(41,1بمعدل بل  ) (24 - 20)الفئة العمرية من 

 .%(1,7)بمعدل تراوح بين الصفر و أكثر ف سنة 45من 

 
 

 ) % ( الفئات العمريةو والجنسية سنة فأكثر( حسب الجنس 15 معدل البطالة للسكان )

Total Unemployment Rate (15 + ) Sex, Nationality and Age Group ) % ( 

  Table . (61)جدول 

الفئات 

 العمرية

 الجملة غير السعوديين السعوديون

Saudi Non Saudi Total 

Age 

Group 

 جملة اناث ذكور جملة اناث ذكور جملة اناث ذكور

Male Female Total Male Female Total Male Female Total 

15-19 60.3 77.5 61.8 42.7 42.7 42.7 54.9 62.6 55.7 

20-24 32.1 76.4 41.1 6.0 13.4 6.7 23.0 64.7 30.1 

25-29 12.8 59.3 24.3 1.3 5.4 1.9 7.7 44.8 15.0 

30-34 4.5 39.0 12.4 0.6 2.3 0.8 2.5 28.1 6.7 

35-39 2.1 15.2 5.3 0.4 3.1 0.7 1.0 10.3 2.5 

40-44 1.7 6.2 2.7 0.2 1.7 0.4 0.7 4.2 1.2 

45-49 1.5 3.2 1.7 0.1 1.1 0.2 0.6 2.4 0.7 

50-54 0.7 1.6 0.8 0.3 2.3 0.3 0.4 1.8 0.5 

55-59 0.6 1.5 0.7 0.2 0.0 0.2 0.3 0.9 0.3 

64-60 0.7 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 

65+ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

االجمالي  

Total 

7.4 33.1 12.8 0.7 3.3 0.9 3.3 22.9 6.0 

 LFS - GaStat the Estimated data from  :Source  العامة لإلحصاء                                            الهيئة  -املصدر : بيانات تقديرية من مسح القوى العاملة  
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 ) % ( الفئات العمريةفأكثر( حسب الجنس وسنة  15 ) عوديينللس البطالةمعدل 

Saudi Unemployment Rate (15 + ) by Sex and Age Group ) % ( 

 Chart . (33) شكل

 

 LFS - GaStat the Estimated data from  :Source العامة لإلحصاء   الهيئة  -املصدر : بيانات تقديرية من مسح القوى العاملة  

 

الجامعية حيث بل  شهادة الالحاصلين على بين السعوديين  معدل البطالة كان األعلىأن  المسحنتائج كما أوضحت 

%(, وبينت النتائج أن معدل 11,5), يليهم الحاصلين على شهادة الثانوية أو ما يعادلها بمعدل بل  %(17,5)المعدل 

  .%(1,5) الدكتوراه حيث بل البطالة كان األقل للحاصلين على 
 

 

 ) % ( والمستوى التعليميسنة فأكثر( حسب الجنس والجنسية  15 البطالة للسكان )معدل 

Total Unemployment Rate (15 + ) by S Sex, Nationality and Education level  ) % (  

  Table . (62)جدول 

 المستوى التعليمي
 الجملة غير السعوديين السعوديون

Saudi Non Saudi Total 

Education level 
 جملة اناث ذكور جملة اناث ذكور جملة اناث ذكور

Male Female Total Male Female Total Male Female Total 

 أمي
Illiterate 

3.6 8.8 4.9 0.6 0.0 0.5 0.9 2.6 1.0 

 يقرأ ويكتب

Read & Write 
1.2 9.0 2.2 0.2 0.1 0.2 0.3 1.0 0.4 

 االبتدائية
Primary 

6.9 22.1 8.1 0.5 0.1 0.4 1.6 3.3 1.8 

 المتوسطة
Intermediate 

7.5 39.3 9.6 0.6 0.9 0.6 2.0 7.8 2.5 

 الثانوية 

Secondary 
8.8 45.8 11.5 1.3 9.0 1.7 5.7 33.9 7.5 

 دبلوم دون الجامعة

Diploma 
9.1 12.2 9.8 0.5 5.2 0.9 5.3 11.0 6.2 

 بكالوريوس 
Bachelor  

5.7 35.3 17.5 0.6 9.9 1.3 3.1 32.6 10.9 

 ماجستير

Master  
1.2 18.8 5.0 0.2 5.9 0.9 0.6 13.4 2.7 

 دكتوراه
Doctorate 

1.8 0.0 1.5 0.0 3.3 0.7 0.5 2.5 0.9 

 Total 7.4 33.1 12.8 0.7 3.3 0.9 3.3 22.9 6.0    االجمالي  

 LFS - GaStat the Estimated data from  :Source  العامة لإلحصاء                                             الهيئة  -املصدر : بيانات تقديرية من مسح القوى العاملة  
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 ) % ( المستوى التعليميسنة فأكثر( حسب  15 ) عوديينللس البطالةمعدل 

Saudi Unemployment Rate (15 + ) by Education level  ) % (  

 Chart . (34) شكل

 
 LFS - GaStat the Estimated data from  :Source العامة لإلحصاء   الهيئة  -املصدر : بيانات تقديرية من مسح القوى العاملة  

 

 والمنطقة االدارية سنة فأكثر ( حسب الجنس والجنسية 15) للسكان معدل البطالة 

Total Unemployment Rate (15 +)  by Sex, Nationality and Administrative Region 

  Table . (63)جدول 

 المنطقة اإلدارية
 الجملة غير السعوديين السعوديون

Saudi Non Saudi Total 

Adm. Region 
 جملة اناث ذكور جملة اناث ذكور جملة اناث ذكور

Male Female Total Male Female Total Male Female Total 

 الريةاض
Riyadh 

8.2 28.5 12.8 0.9 5.5 1.4 3.4 18.5 5.7 

 مكةة المكرمة

Makkah 
5.3 28.1 10.1 0.7 1.6 0.7 2.3 19.1 4.3 

 المدينة المنورة
Madinah 

15.3 43.9 22.2 1.2 6.6 1.6 7.0 34.9 11.0 

 القصةةيم
Qassim 

8.4 37.5 15.8 0.7 0.0 0.6 4.2 25.0 8.0 

 المنطقة الشةةرقية

Easte. Prov. 
5.1 33.2 9.8 0.1 0.5 0.1 2.0 21.6 4.1 

 عسةةير
Asir 

4.2 24.3 8.1 0.2 1.9 0.4 2.4 19.0 4.8 

 تبةةوك
Tabuk 

10.8 39.2 16.1 0.3 0.0 0.3 6.2 27.9 9.5 

 حائةةل

Hail 
8.1 34.7 12.9 0.0 0.0 0.0 4.2 20.5 6.9 

 الحدود الشمالية
North.Bord. 

6.7 57.6 20.0 1.1 10.6 2.6 4.2 43.8 12.8 

 جةازان
Jazan 

9.8 43.7 18.2 1.1 3.6 1.3 6.0 37.1 11.6 

 نجةةران

Najran 
4.9 38.1 10.2 0.8 1.5 0.8 2.9 26.8 5.9 

 البةةاحة
AL - Baha 

6.9 29.8 12.8 0.2 3.0 0.5 3.6 22.1 7.3 

 الجةةوف
AL - Jouf 

16.4 51.6 26.8 0.3 7.8 1.1 7.5 41.1 14.2 

 Total 7.4 33.1 12.8 0.7 3.3 0.9 3.3 22.9 6.0االجمالي  

 LFS - GaStat the Estimated data from  :Source العامة لإلحصاء                                                       الهيئة  -املصدر : بيانات تقديرية من مسح القوى العاملة  

4.9; أمي  

2.2; يقرأ ويكتب  

8.1; االبتدائية 9.6; المتوسطة   

;  الثانوية أو ما يعادلها

11.5 

9.8; دبلوم دون الجامعة  

;  بكالوريوس أو ليسانس

17.5 

;  ماجستير/ دبلوم عالي

5.0 

1.5; دكتوراه  
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