
 النشرات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوق العمل 

Labour Market 

 
 

 2019م

   ثانيال الربع                                                       

    Second Quarter 



 2019 الربع الثاني سوق العمل النشرات 

1 

 المحتويات 

 1........................................................................................................................................................................................ المحتويات

 2.................................................................................................................................................................................. الجداول فهرس

 5................................................................................................................................................................................. األشكال فهرس

 6............................................................................................................................................................................................ مقدمة 

 7.................................................................................................................................................................................. :النشرة منهجية

 20 .......................................................................................................................................................... العمل لسوق الرئيسة المؤشرات

 

  



 2019 الربع الثاني سوق العمل النشرات 

2 

 فهرس الجداول 

 20 ........................................................................................................................................................ لسوق العملة المؤشرات الرئيس

 21 .................................................................................................................... إجمالي المشتغلين حسب الجنس والجنسية واألنظمة المتبعة

 22 ........................................................................................................................... اجمالي المشتغلين حسب الجنس والجنسية ونوع القطاع

 22 .......................... 2019مقارنة بالربع األول  2019العاملون على رأس العمل الخاضعون ألنظمة ولوائح الخدمة المدنية حسب الجنس والجنسية للربع الثاني 

 22 ................. 2019مقارنة بالربع األول  2019ة ولوائح التأمينات االجتماعية حسب الجنس والجنسية للربع الثاني لعمل الخاضعون ألنظمالمشتركون على رأس ا

 23 .................................................................................... 2019مقارنة بالربع األول  2019العمالة المنزلية غير السعودية حسب الجنس للربع الثاني 

 23 .................................................................................................................. 2019مقارنة بالربع األول  2019إجمالي المشتغلين للربع الثاني 

 26 ................................................................................................................... إجمالي المشتغلين حسب الجنس والجنسية والفئات العمرية *

 27 ................................................................................................................. اجمالي المشتغلين حسب الجنس والجنسية والمنطقة اإلدارية *

 28 .................................................................................................. المشتغلين حسب المجموعات الرئيسة للنشاط االقتصادي والجنس والجنسية

 29 ...................................................... سب الجنس والجنسية والمنطقة االدارية *العاملون على رأس العمل الخاضعون ألنظمة ولوائح الخدمة المدنية ح

 30 .........................................................رية *لخدمة المدنية حسب الجنس والجنسية والفئات العمالعاملون على رأس العمل الخاضعون ألنظمة ولوائح ا

 30 ................................................... العاملون على رأس العمل الخاضعون ألنظمة ولوائح الخدمة المدنية حسب الجنس والجنسية والمستوى التعليمي*

 32 ........................................... المشتغلين المسجلين في سجالت وزارة الخدمة المدنية حسب المجموعات الرئيسة للنشاط االقتصادي والجنس والجنسية

 33 ....................................................... ة حسب الجنس والجنسية ونوع القطاعالمشتركون على رأس العمل الخاضعون ألنظمة ولوائح التأمينات االجتماعي

 33 ................................................ المشتركون على رأس العمل الخاضعون ألنظمة ولوائح التأمينات االجتماعية حسب الجنس والجنسية والمنطقة االدارية

 34 .................................................. رأس العمل الخاضعون ألنظمة ولوائح التأمينات االجتماعية حسب الجنس والجنسية والفئات العمريةالمشتركون على 

 35 .................................. الجنسية و المجموعات الرئيسة للمهنألنظمة ولوائح التأمينات االجتماعية حسب الجنس والمشتركون على رأس العمل الخاضعون 

 36 ................................... أمينات االجتماعية حسب المنطقة االدارية و المجموعات الرئيسة للمهنالمشتركون على رأس العمل الخاضعون ألنظمة ولوائح الت

 37 ..................................... عية حسب الفئات العمرية و المجموعات الرئيسة للمهنالمشتركون على رأس العمل الخاضعون ألنظمة ولوائح التأمينات االجتما

 38 ................. لجنسية والمجموعات الرئيسة لألنشطة االقتصاديةالجتماعية حسب الجنس واالمشتركون على رأس العمل الخاضعون ألنظمة ولوائح التأمينات ا

 40 .................. ةارية والمجموعات الرئيسة لألنشطة االقتصاديالمشتركون على رأس العمل الخاضعون ألنظمة ولوائح التأمينات االجتماعية حسب المنطقة اإلد

 41 .................... والمجموعات الرئيسة لألنشطة االقتصادية المشتركون على رأس العمل الخاضعون ألنظمة ولوائح التأمينات االجتماعية حسب الفئات العمرية

 42 .............................................................................................عمالة المنزلية غبر السعودية حسب الجنس والمجموعات الرئيسة للمهن المنزليةلا

 43 ............................................................................................................. إجمالي تأشيرات العمل الصادرة حسب الجنس ونوع القطاع )تأشيرة(



 2019 الربع الثاني سوق العمل النشرات 

3 

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

 43 ................................................................................ )%( 2019مقارنة بالربع األول 2019سنة فأكثر( للربع الثاني 15معدل التشغيل للسعوديين )

 44 ..................................... )ساعة( 2019مقارنة بالربع األول  2019سنة فأكثر( حسب الجنس للربع الثاني  15تيادية للمشتغلين )متوسط ساعات العمل االع

 45 ...................................................................... دي(جنس والجنسية )ريال سعوسنة فأكثر( حسب ال 15) متوسط األجر الشهري للمشتغلين مقابل أجر

 45 ...................................................... القطاع )ريال سعودي(سنة فأكثر( حسب الجنس والجنسية ونوع  15متوسط األجر الشهري للمشتغلين مقابل أجر )

 45 ........................................... سنة فأكثر( حسب الجنس والجنسية والمستوى التعليمي )ريال سعودي( 15جر الشهري للمشتغلين مقابل أجر )ط األمتوس

 46 ................................................. ال سعودي(سنة فأكثر( حسب الجنس والجنسية والفئات العمرية )ري 15متوسط األجر الشهري للمشتغلين مقابل أجر )

 46 ..................................................................................................... سنة فأكثر ( حسب الجنس والجنسية )%( 15التوزيع النسبي لقوة العمل ) 

 47 ......................................................... )%( 2019مقارنة بالربع األول  2019مل للربع الثاني سنة فأكثر( داخل قوة الع 15التوزيع النسبي للسعوديين )

 48 ................................................................................ (%) سنة فأكثر ( حسب الجنس والجنسية والفئات العمرية 15التوزيع النسبي لقوة العمل ) 

 49 .......................................................................... )%(  سنة فأكثر( حسب الجنس والجنسية والمستوى التعليمي 15التوزيع النسبي لقوة العمل ) 

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

 50 ................................................................ )%( 2019مقارنة بالربع األول  2019سنة فأكثر( للربع الثاني  15ركة االقتصادية للسعوديين )معدل المشا

 52 ................................................................................ ات العمرية )%(فأكثر( حسب الجنس والفئ سنة 15معدل المشاركة االقتصادية للسعوديين )

 53 .......................................................................... سنة فأكثر( حسب الجنس والمستوى التعليمي )%( 15معدل المشاركة االقتصادية للسعوديين )

 54 ........................................................................................................................................... لجنسالسعوديون الباحثين عن عمل حسب ا

 55 ....................................................................................................... 2019مقارنة بالربع األول 2019السعوديون الباحثين عن عمل للربع الثاني 

 56 ...................................................................................................................... السعوديون الباحثين عن عمل حسب الجنس والفئات العمرية

 57 .................................................................................................... والمستوى التعليمي السعوديون الباحثين عن عمل حسب الجنس والجنسية

 58 ..................................................................................................... سنة فأكثر ( حسب الجنس والجنسية  )%( 15التوزيع النسبي للمتعطلين ) 

 59 .............................................................................. )%(  2019مقارنة بالربع األول   2019سنة فأكثر( للربع الثاني 15التوزيع النسبي للمتعطلين )

 60 .................................................................................. ب الجنس والجنسية والفئات العمرية  )%(سنة فأكثر( حس 15التوزيع النسبي للمتعطلين )

 61 ................................................................... سنة فأكثر( حسب الجنس والجنسية والمستوى التعليمي )%( 15التوزيع النسبي اجمالي المتعطلين )

 63 ............................... سنة فأكثر( حسب الجنس والتخصص الدراسي )%( 15زيع النسبي للمتعطلين السعوديين الحاصلين على شهادة دبلوم فأعلى )توال

 64 ................... ما يعادلها حسب الجنس والتخصص الدراسي  )%(سنة فأكثر( الحاصلين على الشهادة الثانوية أو  15للمتعطلين السعوديين ) التوزيع النسبي

 64 ............................................................................................... سنة فأكثر( حسب الجنس وخبرة العمل السابق )%( 15ن )المتعطلون السعوديو



 2019 الربع الثاني سوق العمل النشرات 

4 

 66 ...................................... (%)سنة فأكثر( الذين سبق لهم العمل حسب الجنس وأسباب ترك العمل السابق  15تعطلين السعوديين )التوزيع النسبي للم

 67 .......................................................................(%)سنة فأكثر( حسب الجنس وأسلوب البحث عن عمل  15التوزيع النسبي للمتعطلين السعوديين )

 67 ........................................................................... (%)سنة فأكثر( حسب الجنس ومدة البحث عن عمل  15لمتعطلين السعوديين )التوزيع النسبي ل

 68 ......................................................................................... (%)دريب سنة فأكثر( حسب الجنس والت 15التوزيع النسبي للمتعطلين السعوديين )

 68 ...................................................... (%)سنة فأكثر( الذين سبق لهم التدريب حسب الجنس ونوع التدريب  15التوزيع النسبي للمتعطلين السعوديين )

 69 ......................................... (%)سنة فأكثر( حسب الجنس والجهة الممولة للتدريب  15سبق لهم التدريب ) طلين السعوديين الذينالتوزيع النسبي للمتع

 70 .............................................................................................................. سنة فأكثر( حسب الجنس والجنسية )%( 15)معدل البطالة للسكان 

 70 ...................................................................................... )%( 2019مقارنة بالربع األول  2019سنة فأكثر( للربع الثاني  15معدل البطالة للسكان )

 71 .......................................................................................... سنة فأكثر( حسب الجنس والجنسية والفئات العمرية )%( 15معدل البطالة للسكان )

 72 .................................................................................... سنة فأكثر( حسب الجنس والجنسية والمستوى التعليمي )%( 15معدل البطالة للسكان )

 73 ........................................................................................ ية )%(سنة فأكثر( حسب الجنس والجنسية والمنطقة اإلدار 15معدل البطالة للسكان )

  



 2019 الربع الثاني سوق العمل النشرات 

5 

 شكال فهرس األ

 23 ...................................................................................................................... 2019مقارنة بالربع األول 2019إجمالي المشتغلين للربع الثاني 

 24 .................................................................................................................. نس والجنسية )%(المشتغلين حسب الج التوزيع النسبي إلجمالي

 24 ................................................................................................................... التوزيع النسبي إلجمالي المشتغلين حسب األنظمة المتبعة )%(

 25 .................................................................. الجنس والفئات العمريةمة المدنية والتأمينات االجتماعية حسب المشتغلون الخاضعون ألنظمة ولوائح الخد

 27 ..................................................................................................................................... المشتغلون السعوديون حسب المنطقة اإلدارية**

 31 ....................................... ضعين ألنظمة ولوائح الخدمة المدنية حسب المستوى التعليمي )%(سعوديين على رأس العمل الخاالتوزيع النسبي للعاملين ال

 35 .............................................. المشتركون السعوديون على رأس العمل الخاضعون ألنظمة ولوائح التأمينات االجتماعية حسب المجموعات الرئيسة للمهن

 36 ..................... التوزيع النسبي للمشتركين السعوديين على رأس العمل الخاضعين ألنظمة ولوائح التأمينات االجتماعية حسب المجموعات الرئيسة للمهن )%(

 39 ........................................... ن على رأس العمل الخاضعون ألنظمة ولوائح التأمينات االجتماعية حسب المجموعات الرئيسة لألنشطة االقتصاديةتركوالمش

 42 ................................................................................ التوزيع النسبي للعمالة المنزلية غبر السعودية حسب المجموعات الرئيسة للمهن المنزلية )%(

 44 ................................................................................................ ( )%(Q22019-2010سنة فأكثر( خالل عشر سنوات ) 15لسكان )معدل التشغيل ل

 47 ............................................................. )%( 2019مقارنة بالربع األول 2019الثاني سنة فأكثر( داخل قوة العمل للربع  15التوزيع النسبي للسعوديين )

 48 ..................................................................... (%)سنة فأكثر ( حسب الجنس والجنسية والفئات العمرية  15التوزيع النسبي لقوة العمل السعوديين ) 

 49 ................................................................................. سنة فأكثر( داخل قوة العمل حسب المستوى التعليمي )%( 15التوزيع النسبي للسعوديين )

 51 ................................................................... )%( 2019مقارنة بالربع األول  2019سنة فأكثر( للربع الثاني  15معدل المشاركة االقتصادية للسعوديين )

 51 ............................................................................... ( )%(Q22019 – 2010سنة فأكثر( خالل عشر سنوات ) 15للسكان ) معدل المشاركة االقتصادية

 52 ................................................................................... والفئات العمرية )%(نس سنة فأكثر( حسب الج 15معدل المشاركة االقتصادية للسعوديين )

 54 .................................................................................................................... التوزيع النسبي للسعوديين الباحثين عن عمل حسب الجنس )%(

 55 ......................................................................................................... 2019بالربع األول  مقارنة 2019السعوديون الباحثين عن عمل للربع الثاني 

 56 ......................................................................................................................... السعوديون الباحثين عن عمل حسب الجنس والفئات العمرية

 58 .................................................................................................... ليمي )%(التوزيع النسبي للسعوديين الباحثين عن عمل حسب المستوى التع

 59 .................................................................... )%( 2019مقارنة بالربع األول 2019فأكثر للربع الثاني )سنة  15التوزيع النسبي للمتعطلين السعوديون )

 60 ................................................................................... ثر( حسب الجنس والفئات العمرية )%(سنة فأك  15ن السعوديون )التوزيع النسبي للمتعطلي

 61 ........................................................................................ سنة فأكثر( حسب المستوى التعليمي )%( 15التوزيع النسبي للمتعطلين السعوديين )

 65 ................................................................................................ سنة فأكثر( وخبرة العمل السابق )%( 15التوزيع النسبي للمتعطلين السعوديين )

 68 ............................................................................................... سنة فأكثر( حسب مدة البحث عن عمل )باألشهر( )%( 15وديون )المتعطلون السع

 69 .................................................................................................. سنة فأكثر( حسب نوع التدريب )%( 15التوزيع النسبي للمتعطلين السعوديين )

 70 ...................................................................................... )%( 2019مقارنة بالربع األول 2019سنة فأكثر( للربع الثاني 15معدل البطالة للسعوديين )

 71 ................................................................................................. ( )%(Q22019– 2010سنة فأكثر( خالل عشر سنوات ) 15معدل البطالة للسكان )

 72 .................................................................................................... سنة فأكثر( حسب الجنس والفئات العمرية )%( 15معدل البطالة للسعوديين )

 73 ......................................................................................................... سنة فأكثر( حسب المستوى التعليمي )%( 15معدل البطالة للسعوديين )

 



 2019 الربع الثاني سوق العمل النشرات 

6 

 مقدمة

عد نشرة سوق 
ُ
صدرها الهيئة العامة  العمل ت

ُ
نتجات اإلحصائية الهامة التي ت

ُ
جمع   وهي نشرة ربع لإلحصاء،من امل

ُ
سنوية ت

 : بياناتها من مصدرين 

وزارة   بيانات السجالت اإلدارية لدى الجهات املعنية بسوق العمل :، والثاني  ( مسح القوى العاملة  )املسح امليداني   :األول  

وارد  االجتماعية، ووزارة الخدمة املدنية، واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، وصندوق تنمية املالعمل والتنمية 

صدرها   مركز املعلومات الوطنيباإلضافة إلى  البشرية 
ُ
نتجات اإلحصائية التي ت

ُ
ساهم هذه النشرة إضافة إلى بقية امل

ُ
، وت

إحصاءات املشتغلين والباحثين عن عمل بحسب العديد من     :ن  وتتضم  الهيئة في دعم متخذي القرار وراسمي السياسات ،  

تغيرات
ُ
الجنسية، والجنس، والفئات العمرية، واملستوى التعليمي،   :مثلناطق اململكة ع اإلداري ملوفق التوزي األساسية  امل

، واملشاركة االقتصادية،  البطالة  ة املستخلصة من تقديرات مسح القوى العاملة كمعدالتيباإلضافة إلى املؤشرات الرئيس

  . والتشغيل، وغيرها

 

واستمر كإصدار   م بشكل سنوي 1999داره عام ى العاملة والذي بدأ إصامتداد لتقرير مسح القو سوق العمل  وتُعد نشرة 

 الرابعالربع  م وفي2016بداية من الربع الثاني ربع سنوي وأصبح  نصف سنوي  ثم تحول إلصدارم 2007سنوي حتى عام 

ق العمل باململكة.  لدى الجهات املعنية بسو   تم تطويره ليكون نشرة تجمع نتائج املسح مع السجالت اإلدارية  2016من عام  

 . سمى ) نشرة سوق العمل(تحت م

 

  
 
ساهمر إحصاءات شاملة عن سوق العمل في اململكة وتنبع أهمية هذه النشرة من كونها توف

ُ
في بناء    العربية السعودية وت

جتماعية  مكن االستفادة منها في اإلعداد والتخطيط للبرامج التنموية اال قاعدة بيانات إحصائية خاصة بسوق العمل يُ 

 .واالقتصادية املستقبلية في اململكة

 

  مُ وتتقد  
ُ
على  في اململكة  والتقدير لكافة الشركاء والعمالء من الجهات املعنية بسوق العملالعامة لإلحصاء بالشكر  الهيئة

وب مع الباحثين  على ما قدموه من تجابوافر الشكر ألرباب األسر  مُ معها في إنجاز نشرة سوق العمل، كما تتقد   تعاونهم

في إتمام علميات جمع البيانات في  إذ كان لتعاونهم أكبر األثر بعد توفيق هللا  واإلجابة على استمارة مسح القوى العاملة 

، وتأمل الهيئة من الجميع تزويدها باملقترحات واملالحظات حول هذه النشرة على البريد اإللكتروني  املسح امليداني 

   info@ststs.gov.sa فمن شأن ذلك تحسين محتواها، وإضفاء املزيد من عمليات التطوير على النشرات القادمة.  

 

 ..التوفيق وهللا ولي  

 

 الهيئة العامة لإلحصاء     

   

 

 

    

mailto:info@ststs.gov.sa
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 منهجية النشرة: 

 مصادر البيانات في نشرة سوق العمل: .1
ين وهو ما يجعل هذه النشرة تقدم صورة شاملة عن سوق العمل  بياناتها على مصدرين رئيستعتمد نشرة سوق العمل في 

في اململكة العربية السعودية ، حيث تتضمن إحصاءات من املسح امليداني األسري ) مسح القوى العاملة ( والذي تجريه  

الحكومية ذات   ة عن سوق العمل في الجهات ن بيانات السجالت اإلداريالهيئة العامة لإلحصاء كل ربع سنة ميالدية ،  وم

العالقة والتي تقوم بتزويد الهيئة بها كل ربع سنة ميالدية  ، لتقوم الهيئة بحساب مؤشراتها وإصدارها مع مؤشرات املسح  

 امليداني في نشرة سوق العمل .  
 

   العاملة: مسح القوى  للنشرة:املصدر األول  .1.1

سري تجرية الهيئة اهو مسح ميد 
ُ
تصنيف ) اإلحصاءات االجتماعية ( يتم فيه جمع  لعامة لإلحصاء يندرج تحت اني أ

لسكان كافة املناطق اإلدارية في اململكة العربية السعودية من األسر ،  واستيفاء   ممثلة املعلومات من خالل زيارة عينة

بقوة العمل للسكان في   تتعلق رات تقديرات ومؤشاستمارة إلكترونية تحتوي على عدد من األسئلة ، ومن خالله يتم توفير 

طين وغير  تقدير السكان النش  و عودية، ( سنة فأكثر واملستقرين في اململكة العربية الس15سن العمل للفئة العمرية )

 )داخل قوة العمل وخارجها( وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل  النش  
ً
كمعدالت البطالة ومعدالت  طين اقتصاديا

 التشغيل وغيرها .  
 

   اإلدارية: السجالت  للنشرة: املصدر الثاني  .1.2

ثة لدى الجهات  سجلة واملحد 
ُ
الحكومية ذات العالقة بسوق العمل والناتجة من خالل علميات  هي البيانات واملعلومات امل

َبع في هذه الجهات ، حيث تقوم كل من وزارة العمل والتنمية االجت  ماعية ، ووزارة  التسجيل والتوثيق الرسمي اإللكتروني الـُمت 

عية ، ومركز املعلومات الوطني  الخدمة املدنية ، وصندوق تنمية املوارد البشرية ، واملؤسسة العامة للتأمينات االجتما

 لبيانات    بتزويد الهيئة بالبيانات املسجلة لديها عن طريق الربط اإللكتروني بشكل دوري باعتبار هذه الجهات
ً
 رئيسيا

ً
مصدرا

 .  والباحثين عن عمل في اململكة العربية السعودية كومي ، والقطاع الخاص ،  طاع الح في الق املشتغلين
 

 الي نوع البيانات التي تقدمها كل جهة من مصادر نشرة سوق العمل :  ويوضح الجدول الت

 البيانات واملؤشرات  الجهة  مصدر البيانات 

 القوى العاملة ومؤشرات ين  لعمل واملتعطلتقديرات قوة ا الهيئة العامة لإلحصاء املسح امليداني األسري 

 السجالت اإلدارية 

 القطاع الخاص  تأشيرات  االجتماعية وزارة العمل والتنمية  

 وزارة الخدمة املدنية 
ل في القطــاع والبــاحثون عن عمــ املشـــــــــــــتغلون في القطــاع الحكومي 

 (برنامج ساعد &برنامج جدارة )الحكومي 

 املشتغلون في القطاع الخاص والحكومي    ماعية املؤسسة العامة للتأمينات االجت 

 مركز املعلومات الوطني 

مواءمة بيانات الباحثون عن عمل في القطاعين الحكومي والخاص 

بوزارة الخدمة املدنية   (وساعدجدارة )من واقع البيانات في بوابتي 

  البشرية املوارد تنمية صندوق ب (طاقات)والبيانات في بوابة 

 . واالفراد، واعداد العمالة املنزلية لقطاع الحكوميوالتأشيرات ل
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 :األهداف .2
دعم متخذي القرار، وراسمي السياسات، والباحثين واملهتمين بإحصاءات محدثة وذات شمولية تتعلق بسوق   .2.1

 .العمل في اململكة العربية السعودية

 .فادة منهامتغيرات سوق العمل لالستتمكين القطاع الحكومي، والقطاع الخاص من دراسة   .2.2

 .دعم القطاعات األكاديمية بمتطلبات الدراسات واألبحاث االجتماعية واالقتصادية .2.3

  :توفير إحصاءات محدثة عن  .2.4

 معدل البطالة حسب عدد من املتغيرات  ▪

 املتعطلين وقوة العمل حسب عدد من املتغيرات   ▪

 الباحثين عن عمل حسب عدد من املتغيرات  ▪

   ين حسب عدد من املتغيراتاملشتغل ▪

 معدالت املشاركة االقتصادية واإلعالة االقتصادية والتشغيل   ▪

 متوسط األجور ومتوسط ساعات العمل للمشتغلين  ▪

 .أسلوب البحث عن عمل للمتعطلين وفترة التعطل والخبرات السابقة للعمل والتدريب ▪

 

 :بنشرة سوق العملالمصطلحات والمفاهيم المرتبطة  .3
 

 :رة(املصدر األول للنش(لقوى العاملة ح ابمساملفاهيم املرتبطة املصطلحات و  .3.1

 

 قدم، و 2010هو الدليل الشامل لوحدات املجتمع اإلحصائي املستند على تعداد   :اإلطار اإلحصائي للمسح  .3.1.1

 .م2018تحديثه في مطلع الربع األول من عام  تم  

عينة  هذه ال تضم  يها، و هي العينة املختارة من اإلطار اإلحصائي إلجراء مسح القوى العاملة عل :عينة املسح .3.1.2

بمن فيهم العمالة املنزلية ومن في ، الذين يعيشون في مسكٍن واحد أفراد األسر املعيشية املختارة  مجموعَ 

 .حكمهم

ويشتركون في املأكل   هي فرد أو مجموعة أفراد تربطهم أو ال تربطهم صلة قرابة، :األسرة املعيشية .3.1.3

  :فراد األسرة ما يليدخُل ضمن أاملسح، وي واملسكن الذي يقيمون فيه وقَت 

وا عنها أثناء عملية املسح لوجودهم  بُ يقيمون إقامة معتادة مع األسرة، وتغي  األفراد السعوديون الذين  .1

رجال األعمال، واملسافرين للعالج أو للسياحة، والطالب  :ارج اململكة بصفة مؤقتة، مثلداخل او خ

  .الدارسين في الخارج

ودهم في فترات عمل  وتغيبوا عنها أثناء املسح لوج ،ة معتادةمون مع األسرة بصفاألفراد الذين يقي .2

 .إلخ ...األطباء واملمرضين والصيادين والعاملين في املطارات والحراس  :مسائية، مثل

 .في حكمهم الذين يقيمون مع األسرة العامل املنزلي ، والعاملة املنزلية ، والسائق ومن .3
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تتخذه األسرة رئيًسا لها من بين أفرادها املقيمين معها، وعادة ما يكون  ص الذي هو الشخ  :رئيس األسرة .3.1.4

نة  سنة، وإذا كانت األسرة مكو   (15)هو املسؤول عن اتخاذ القرارات في الشؤون األسـرية، وال يقـل عمره عن  

ل  ًسا لل ريب رئيمن أطفال ووالدتهم، ويرعى شؤوَنهم قريٌب لهم ال يقيم معهم، فال ُيعد هذا الق سرة، وال ُيسج 

 .األسرة ، وتكون األم في هذه الحال هي رئيس؛ ألنه مسجل ضمن أسرة أخرى ضمن أفرادها

 .هي نوع العمل الرئيس الذي يزاوله املشتغل في فترة اإلسناد الزمني :املهنة الرئيسة  .3.1.5

نشأةهو جميع ما تمارسه أو تقدمه  :النشاط االقتصادي .3.1.6
ُ
قق لها عائًدا،  من أعمال أو خدمات تح امل

نشأةا ال تجني  وأحيانً 
ُ
ا، كما هي الحال في الجمعيات الخيرية التي تعتمد على  امل من أعمالها مردوًدا ماديًّ

 .التبرعـات

ون من العمر  هم: خارج قوة العمل .3.1.7
ُ
سنة فأكثر، وغير  15جميع األفراد من الذكور واإلناث الذين يبلغ

فين ضمن القوى العاملة على أنهم يبحثون  غير مشتغلين أو متعطلين، وذلك لكونهم ال يعملون أو ال  املصن 

لمسح،  عن عمل، أو غير قادرين على العمل، أو غير مستعدين لاللتحاق به خالل فترة اإلسناد الزمني ل

الطالب، وربات البيوت، واملتقاعدين الذين ال يعملون، واألفراد غير القادرين على العمل، واألفراد   :مثل

 .ال يرغبون في العمل وال يبحثون عنه ألية أسباب أخرى الذين 

ون من العمر    هم :   قوة العمل  .3.1.8
ُ
سنة فأكثر، واملتاحون للعمل  15جميع األفراد من الذكور واإلناث الذين يبلغ

في إنتاج السلع والخدمات االقتصادية أثناء فترة اإلسناد الزمني، سواء كانوا يعملون بالفعل مشتغلون، أو  

 . عمل متعطلون  يبحثون عن

ون من العمر   :املتعطلون  .3.1.9
ُ
الذين كانوا خالل   سنة فأكثر15هم جميع األفراد من الذكور واإلناث الذين يبلغ

 :فترة اإلسناد الزمني

 .لزيارة األسرة ةالسابق  السبع ايامبدون عمل خالل  .1

تخاذ  األقل با قاموا على أي بحثون عن عمل بجدية خالل األسابيع األربعة السابقة لزيارة األسرة ي .2

ويشمل ذلك الذين لم يقوموا بالبحث عن عمل خالل األسابيع األربعة  أسلوب واحد للبحث عن عمل

ة  السابقة لزيارة األسرة بسبب انتظار الحصول على عمل، أو تأسيس عمل خاص بهم خالل الفتر 

 .القادمة، حيث سبق لهم البحث عن عمل قبل فترة اإلسناد

ره  يعدن على العمل ومستيقادر  .3
 
  ة السابق  السبع ايام خالل   متاحون للعملأي  ن لاللتحاق به في حال توف

 .او األسبوعين القادمة لزيارة األسرة

 (سنة فأكثر 15)جميع األفراد املتعطلون من الذكور واإلناث    هم :التدريباملتعطلون الذين سبق لهم   .3.1.10

 . االثني عشر شهًرا السابقة لشهر املسحالل  خ  أيالذين حصلوا على دورة تدريبية خالل فترة اإلسناد الزمني  

الذين  سنة فأكثر  15 من الذكور واإلناث األفراد املتعطلون  هم :العملاملتعطلون الذين سبق لهم  .3.1.11

بدون عمل   :يعملون في السابق، وتركوا أعمالهم ألي سبب من األسباب، وكانوا خالل فترة اإلسنادكانوا 

  .ن لاللتحاق بعمل في حال توفرهويبحثون بجدية عن عمل، ومستعدي

 :إلىالقطاعات نقسم تيقصد بنوع القطاع الجهة التي يعمل فيها الفرد املشتغل، و  :نوع القطاع .3.1.12

، والبلديات،  والهيئات ، واملؤسسات الحكومية  كالوزارات؛  جميع األجهزة الحكومية  ويشمل :حكوميالقطاع ال .1

لتنمية  نك االحكومية، والقطاعات العسكرية، والبنوك الحكومية مثل ب  واملدارس والجامعات واملعاهد، واملستشفيات
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ا للدولة،  وصناديق التنمية، واملنشآت التي تنتج  ، والبنك الزراعياالجتماعية
ً
سلًعا أو خدمات، ويكون رأس مالها ملك

 .ركة أرامكوالسعودية، واملؤسسة العامة لخطوط السكك الحديدية، وشالجوية الخطوط   :وتحت إشرافها، مثل

املنشآت التي تنتج سلًعا أو خدمات، ولها موقع ثابت وكيان قانوني، وتعود ملكيُتها  ويشمل :قطاع املنشآت الخاصة .2

الشركات الخاصة، واملحالت التجارية، واملدارس الخاصة، واملستشفيات  :مجموعة أشخاص، مثل شخص أوإلى 

 . الخاصة، والبنوك التجارية

  األ   هم  :العاملون لحسابهم .3
مون السلع أو الخدمات بصفة شخصية أو بالتعاون مع مجموعة أشخاص  فراد الذين يقد 

لين،  :االستقرار، مثلخارج املنشآت، وليس لهم موقع ثابت له صفة  الذين   ومقدمي خدمات التوصيلالباعة املتجو 

 .يعملون لحسابهم وليس لدى شركة خاصة

 . ملنازل، وذلك مقابل أجر أو ربح نقدي أو عينيلع أو الخدمات في ااألسر املنتجة للس  ويشمل :القطاع العائلي  .4

م سلًعا أو خدمات للمجتمع دون مقابل،    :قطاع املنظمات غير الربحية  .5  
هي الجمعيات والهيئات غير الحكومية التي تقد 

 .ةأو بسعر رمزي، وال تهدف إلى الربح مثل الجمعيات الخيرية والهيئات املهني

مون خدمات للسرة مقابل أجر ويقيمون معها، كالعاملة املنزلية   ويشمل  :نزليةقطاع العمالة امل .6  
األفراد الذين يقد 

 .وحارس املنزل الذي يقيم مع األسرة ،والبستاني  ،والسائق

  .قطاع املنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية .7

فة  .8
َّ
 .القطاعات األخرى غير املصن

  :املؤشراتتعريف  .3.1.13

 تعريفه املؤشر

 ملشاركة االقتصاديةل امعد
 متعطلين  أو كمشتغلين  العاملة القوة في )فأكثر سنة 15 ( العمل سن في السكان  مشاركة يقيس مؤشر هو

 .فأكثر سنة 15 السكان  إلى العمل قوة عن نسبة عبارة وهو

 التشغيل  معدل
 عبارة وهو ين،تغلكمش العاملة القوة في )فأكثر سنة 15 ( العمل سن في السكان  مشاركة يقيس مؤشر هو

 .العمل قوة إلى املشتغلين  نسبة عن

 البطالة معدل
 عبارة وهو كمتعطلين، العاملة القوة في )فأكثر سنة 15 ( العمل سن في السكان  مشاركة يقيس مؤشر هو

 .العمل قوة إلى املتعطلين  نسبة عن
 العمل ساعات متوسط

 األسبوعية

، وهو عبارة عن مجموع  (سنة فأكثر 15)دية األسبوعية للمشتغلين هو مؤشر يقيس متوسط ساعات العمل االعتيا

 . ساعات العمل إلى إجمالي املشتغلين

 الشهري  األجر متوسط
 بأجر للمشتغلين 

 مجموع عن عبارة وهو ،)فأكثر سنة 15 ( أجر مقابل للمشتغلين  الشهري  األجر متوسط يقيس مؤشر هو

 .رجأ مقابل املشتغلين  إلى إجمالي الشهري  األجر
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وقد اعتمدت الهيئة في احتساب مؤشرات سوق العمل على املعادالت املعتمدة ضمن املعايير الدولية لألمم املتحدة و  

وافقة مع معايير منظمة العمل     :التاليةويتم احتساب املؤشرات وفق املعادالت  الدولية،املت

     

 مالحظة: عدد املشتغلين وعدد املتعطلين بيانات تقديرية من مسح القوى العاملة. 

 

 

 

 

 

 

 

 معادلة االحتساب  المؤشر 

  المتعطلين(ين + عدد = )عدد المشتغل قوة العمل 

 100 × العمل(= )عدد المتعطلين ÷ إجمالي قوة   معدل البطالة 

 100 × الذكور(= )عدد المتعطلين الذكور ÷ إجمالي قوة العمل   معدل البطالة للذكور 

  100× اإلناث(= )عدد المتعطلين اإلناث ÷ إجمالي قوة العمل   معدل البطالة لإلناث 

  100× العمل(÷ إجمالي قوة   لمشتغلين= )عدد ا معدل التشغيل 

  100× الذكور(= )عدد المشتغلين الذكور ÷ إجمالي قوة العمل   معدل التشغيل للذكور 

 100 × اإلناث(= )عدد المشتغلين اإلناث ÷ إجمالي قوة العمل   معدل التشغيل لإلناث 

 100× ل قوة العمل( ÷ قوة العم –= )اجمالي السكان   معدل اإلعالة االقتصادية 

  100× فأكثر(( 15= )إجمالي قوة العمل ÷ إجمالي عدد السكان في سن العمل ) معدل المشاركة االقتصادية 

  100× فأكثر(( 15= )إجمالي قوة عمل الذكور ÷ إجمالي عدد السكان الذكور في سن العمل ) معدل المشاركة االقتصادية للذكور 

  100×فأكثر((  15ي قوة عمل اإلناث ÷ إجمالي عدد السكان اإلناث في سن العمل )جمال= )إ معدل المشاركة االقتصادية لإلناث 

 العشرين:واملطبقة لدى دول مجموعة  السعودية،حسب املعايير الدولية التي تلتزم بها اململكة العربية 

ت معدل املشاركة االقتصادية، ومعدل التشغيل، ومعدل البطالة، ومتوسط ساعات العمل األسبوعية،  ب مؤشرايتم حسا ▪

القوى العاملة وهو املسح امليداني التي تجرية الهيئة العامة    ومتوسط األجر الشهري من بيانات املشتغلين من واقع تقديرات مسح

 ارة الخاصة باملسح . لإلحصاء من خالل زيارة األسر واستيفاء االستم 

ا لقياس معدالت   ▪ بيانات املشتغلين من السجالت اإلدارية لها عدة مدلوالت لسوق العمل، ولكن ال يتم استخدامها إحصائيًّ

 شاركة االقتصادية.البطالة أو التشغيل أو امل

 االلتزام بهذه املعايير يسهل عملية املقارنات الدولية بين الدول في مؤشرات سوق العمل   ▪
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 (:املصدر الثاني للنشرة  ) السجالت اإلدارية لدى األجهزة الحكوميةباملفاهيم املرتبطة  .3.2

جميع األفراد العاملين الذين يشغلون  هم: املشتغلون في نشرة سوق العمل حسب السجالت اإلدارية .3.2.1

ت اإلدارية،  وظائف وفق األنظمة ولوائح معتمدة من الجهات املنظمة لسوق العمل واملسجلين في السجال 

 : ويمكن تصنيف املشتغلين في السجالت اإلدارية وفق ا ألنظمة واللوائح التي يخضعون لها كالتالي

املدنية من السعوديين الذين يعملون في كافة األجهزة واملصالح  املشتغلون حسب أنظمة ولوائح الخدمة   ▪

زانية العامة للدولة والخاضعين  الحكومية واملؤسسات العامة الذين يشغلون وظائف ُمعتمَدة في املي

ا، وكذلك غير السعوديين ممن يتم التعا
ً
قد لنظام التقاعد املدني من موظفين ومستخدمين ذكوًرا وإناث

 .الوظائف وفًقا لالئحة توظيف غير السعوديينمعهم على هذه 

ل ذلك املشتغلون حسب أنظمة ولوائح نظام التأمينات االجتماعية ونظام العمل والعمال، ويشم ▪

 . السعوديين وغير السعوديين

هم العاملون غير السعوديين من الجنسين الذين يعملون في املنازل، ويشمل الخدم،   :العمالة املنزلية ▪

يف، والطباخين، ومقدمي الطعام، والسائقين، والحراس، واملمرضين، واملدرسين  وعمال التنظ

 . الخصوصيين في املنازل 

 

 الت اإلدارية ال تشمل الفئات التالية: وق العمل واملستقاة من السجبيانات املشتغلين في نشرة س

 العاملون في القطاعات األمنية والعسكرية. .1

 سجالت التأمينات االجتماعية والخدمة املدنية ويشمل ذلك: العاملون غير املسجلين في  .2

مل، وغير مسجلين في  السعوديون العاملون خارج املنشآت الذين يعملون لحسابهم وال يخضعون ألنظمة الع ▪

 ل عبر التطبيقات اإللكترونية على سبيل املثال .  التأمينات      االجتماعية مثل املشتغلين في خدمات التوصي

 أصحاب العمل السعوديون الذين يعملون في املنشآت وغير مسجلين في التأمينات االجتماعية.   ▪

 لية أو السياسية أو العسكرية األجنبية.  املوظفون غير السعوديين الذين يعملون في البعثات الدو  ▪

ون إلى اململكة ألعمال ال يستغرق إنجازها في املعتا ▪
ُ
 د أكثر من ثالثة أشهر املوظفون غير السعوديين الذين يأت

 

بوابات التوظيف  هم األفراد السعوديون املسجلون في   (:ة اإلداري السجالت  حسب ( عمل  عن  الباحثون  .3.2.2

، ويقومون  (طاقات)ولدى صندوق تنمية املوارد البشرية ( جدارة وساعد)ية لدى وزارة الخدمة املدن

العملية وسيرهم الذاتية عن طريق نظام إلكتروني لدى بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهالتهم وخبراتهم 

 .جهة التقديم

ا واملعتمدة من علًما بأن الباحثين عن عمل في الســـــجالت اإلدارية ال يخضـــــعون ملعايير وشـــــروط البطالة املتعار  ف عليها دوليًّ

د   ين عن العمـــل، حيـــث إنـــه ليسقبـــل منظمـــة العمـــل الـــدوليـــة، وبـــالتـــالي ال ُيعـــدون جميعهم متعطل كـــل بـــاحـــث عن عمـــل ُيعـــَ

 
ً
 متعطال

ً
 البد أن يستوفي شروط البطالة جميعها، وهي كالتالي: ، ولكي ُيَعد  الفرد متعطال

 .ةالسابق السبع ايامأن يكون الفرد بدون عمل خالل  .1

 أن يقوم الفرد بالبحث عن عمل بجدية خالل األسابيع األربعة السابقة. .2
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 او  األســـرة  لزيارة الســـابقة  ايام  الســـبع خاللأن يكون الفرد قادًرا على العمل ومســـتعًدا لاللتحاق به في حال توفره  .3

 )أي يكون متاًحا للعمل(. القادمة األسبوعين

لها  –ب املمارســات العاملية ملؤشــرات ســوق العمل  حســ  –عن عمل من الســجالت اإلدارية  مع اإلحاطة بأن بيانات الباحثين  

ا لقياس معدالت البطالة.  عدة مدلوالت لسوق العمل، ولكن ال يتم استخدامها إحصائيًّ

 

 :التغطية .4

 :التغطية املكانية .4.1

  لمملكة العربية السعودية ، (  ل  13ـ )  اإلدارية ال  تغطي نشرة سوق العمل البيانات املتعلقة بسوق العمل لكافة املناطق

  القصيم، و   املنورة،  املدينةو   املكرمة،  مكةو   الرياض،يغطي مسح القوى العاملة ) املصدر األول للنشرة ( مناطق : )    حيث

عن طريق زيارة عينة   (الجوفو  الباحة، و  نجران،و  جازان،و  الشمالية، الحدودو  حائل،و  تبوك، و  عسير، و  الشرقية، و 

لة ألسر املنطقة ، فيما تشمل بيانات السجالت   علمية بطريقة اختيارها يتم ل منطقةمن أسر ك  ث  لتكون عينة ُمم 

اإلدارية ) املصدر الثاني للنشرة ( كافة سكان اململكة  األفراد املوثقة بياناتهم في  سجالت الجهات الحكومية ذات  

 العالقة . 

 

 :الزمانيةالتغطية  .4.2

سند بيانات مسح القوى ا
ُ
من حيث عدد أفراد األسرة وخصائصهم السكانية ) املصدر األول للنشرة ( لعاملة ت

 ما يلي:كواالجتماعية واالقتصادية 

 تسند بيانات عدد أفراد األسرة وخصائصهم السكانية إلى تاريخ زيارة األسرة   ومعاينتها.  .1

 معاينتها.  . تسند بيانات املشتغلين إلى السبعة أيام السابقة لزيارة األسرة و 2

. تسند بيانات الباحثين عن عمل إلى األربعة أسابيع السابقة لزيارة األسرة ومعاينتها، ويقصد بـ )األربعة أسابيع السابقة(  3

 بت في األسبوع األخير( تسبق تاريخ الزيارة.آخر أربعة أسابيع كاملة )من يوم األحد في األسبوع األول إلى يوم الس

أيام السابقة او األسبوعين القادمين ليوم الزيارة، ويقصد بـ )األسبوعين  حة للعمل إلى السبعة . تستند بيانات االتا4

ي( لتاريخ  القادمين( األسبوعين القادمين )من يوم األحد في األسبوع الالحق األول إلى يوم السبت في األسبوع الالحق الثان

 الزيارة. 

 ى:تسند بيانات االلتحاق بالبرامج التدريبية إل-5

 ( سنة.24-15السبعة األيام السابقة لزيارة االسرة للشباب ) 

 تسند بيانات الحصول على البرامج التدريبية إلى: -6

 تسبق شهر امل  
ً
 سح.االثني عشر شهر السابقة، ويقصد بـ )االثني عشر السابقة( آخر أثني عشر شهرا

سندفيما 
ُ
 إلى آخر يوم في الربع امليالدي من كل سنة .  (  الثاني للنشرة املصدر  السجالت اإلدارية )  بيانات ت
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 :المستخدمةالتصنيفات اإلحصائية  .5

 تعتمد بيانات النشرة على التصانيف واألدلة التالية:  

 ISIC4 التصنيف الوطني للنشطة االقتصادية ▪

  التصنيف السعودي للمهن  ▪
ُ
د على التصنيف الدولي )وامل  (ISCOعَتم 

  املستويات التعليمية التصنيف السعودي للتخصصات و  ▪
ُ
د على التصنيف الدوليوامل  (ISCED) عَتم 

 ( ISO 3166) Country codesعلى املعيار الدولي  واملعتمد  الدليل الوطني للدول والجنسيات ▪

 

 :اختيار العينة .6
ة حسب  اململكة وموزع على مستوى أسرة كعينة مختارة وُممِثلة ملجتمع املسح  33.500تم اختيار عينة املسح بتحديد 

  :على النحو التالي  املناطق اإلدارية

 

 :  وحدات املعاينة في مسح القوى العاملة

سـحب فـي املرحلـة األولى مـن تصميـم عينـة املسح 
ُ
،  وحدات املعاينة األولية هي مناطق العد، وهـي عبارة عن وحـدات املعاينـة التـي ت

الثانيـة   ةنما تعتبر ) األسر ( هي  وحدات املعاينة الثانوية والنهائية في نفس الوقت،  وهـي وحـدات املعاينـة التـي يتـم سـحُبها فـي املرحلـبي

 مـن تصميـم عينـة املسح، وتعد كل وحـدة معاينـة ثانويـة جـزًءا مـن وحـدات املعاينـة األولية. 

 
 :أدوات جمع البيانات .7

بل  (: املصدر األول للنشرة)  لبيانات امليدانيةت جمع ااستمارا ▪ تم إعداد وتصميم استمارة املسح من ق 

مختص ي مسح القوى العاملة في الهيئة العامة لإلحصاء، وقد روعي عند تصميمها التوصيات واملعايير  

 العمل الدولية في مجال مسوح القوى العاملة، 
ُ
صدرها منظمة

ُ
كما تم عرُضها على  والتعاريف الدولية التي ت

زيارتهم للهيئة، وتم عرضها كذلك على الجهات ذات العالقة ألخذ مرئياتهم    خبراء منظمة العمل الدولية خالل

ومالحظاتهم عليها ، وقد تم إعداد صياغة األسئلة بطريقة علمية محددة؛ بهدف توحيد صيغة توجيه السؤال  

بل الباحثين .    من ق 

 عدد األسر  املنطقة اإلدارية عدد األسر  املنطقة اإلدارية عدد األسر  املنطقة اإلدارية

 1,600 نجــران  2,250 عســير 5,175 الريـاض

 1,500 البــاحة  1,825 تبــوك 6,050 مكـة املكرمة

 1,650 ف الجــو  1,625 حائــل 2,300 املدينة املنورة

 1,750 الحدود الشمالية 1,650 القصــيم
 

 1,775 جـازان 4,200 املنطقة الشــرقية 
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 تحقيق املواصفات الفنية ملرحلة العمل امليداني خمسة أقسام حسب املوضوع لزيادة كفاءة االستمارة فيتم تقسيم االستمارة إلى 

ـــــانات  البيــ

ــــــريفية  التعـ

خصائص أفراد األسرة املعيشية  

 (جميع أفراد األسرة(

 15بيانات األفراد االقتصادية 

 سنة فأكثر 

البحث عن عمل واإلتاحة للعمل 

 فأكثر غير املشتغلينة سن 15األفراد 

نتيجة   

 الزيارة 

  يمكن االطالع على االستمارة كاملة وتحميلها من خالل الموقع الرسمي للهيئة على اإلنترنت 

w_lml_rby.pdfhttps://www.stats.gov.sa/sites/default/files/stmr_lq 

 

وبعد اعتماد استمارة املسح تم تحويلها إلى استمارة الكترونية يمكن التعامل معها من خالل نظام جمع البيانات املطور  

 ( ، والذي يتميز بما يلي: Tablet devicesباستخدام األجهزة اللوحية ) 

 استعراض منطقة عمل الباحث امليداني )عينة املسح(. 

 دام الخريطة في الجهاز اللوحي.تخنة )األسرة( باس الوصول الى العي

  الالمنطقي أخطاء اإلدخال واملدخالت    الكتشافاستيفاء البيانات بجودة عالية باستخدام قواعد تدقيق البيانات والتنقل )

 لحظة استيفاء البيانات(. 
ً
 آليا

 حث امليداني. التواصل بين الفئات اإلشرافية من خالل ارسال واستقبال املالحظات مع البا

 

 من البيانات باستيفاء لإلحصاء العامة الهيئة قامت ) املصدر الثاني للنشرة ( بيانات السجالت اإلدارية ▪

  األساسية  البيانات على االستمارات تلك تشتمل و  ليآ بشكٍل  الحكومية الجهات من العمل سوق  منظومة

 : كما يليوذلك عمللا وتأشيرات عمل، عن والباحثين باملشتغلين املهمة املتعلقة

ـــــتملـت   :من وزارة الخـدمـة املـدنيـة  املســــــــــــتوفـاةالبيـانـات   .1 ـــ على البيـانـات املتعلقـة بـالعـاملين على رأس واشـــــ

 .العمل الخاضعين ألنظمة ولوائح الخدمة املدنية حسب عدد من املتغيرات

ــــتملت   :من املؤســــــــســــــــة العامة للت مينات االجتماعية  املســــــــتوفاةالبيانات   .2 ـــ املتعلقة على البيانات  واشـ

 .شتركين على رأس العمل الخاضعين ألنظمة ولوائح التأمينات االجتماعية حسب عدد من املتغيراتبامل

ـــــتملت   :من وزارة العمل والتنمية االجتماعية  املســــــــــــتوفاةالبيانات   .3 ـــ ـــــيرات العمل واشـــــ ـــ على بيانات تأشـــــ

 .للقطاع الخاص

 ى البيانات املتعلقة بالباحثين عن عمللعواشــــتملت    :من مركز املعلومات الوطني  املســــتوفاةالبيانات   .4

مع بيانات املســــجلين في بوزارة الخدمة املدنية   (جدارة وســــاعد) بعد موائمة بيانات املســــجلين في بوابتي

ـــــافة إلى البيانات املتعلقة ب .البشـــــــــرية املوارد تنمية صـــــــــندوق ب (طاقات)بوابة  ـــ ـــيراتباإلضـ ــ ـــ  العمل تأشـ

 .الة املنزليةللقطاع الحكومي واالفراد وعدد العم

 

 

 

https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/stmr_lqw_lml_rby.pdf
https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/stmr_lqw_lml_rby.pdf
https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/stmr_lqw_lml_rby.pdf
https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/stmr_lqw_lml_rby.pdf
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 :أسلوب جمع البيانات .8
 

  (:املصدر األول للنشرة) جمع البيانات في مسح القوى العاملة  .8.1

 

بناء  اختيار العاملين املرشحين كباحثين ميدانيين الذيَن قاموا بزيارة األسر لجمع بيانات مسح القوى العاملةتم  ▪

 . بطبيعة العملعملية وموضوعية تتعلق معايير على عدة 

وذلك من   منسوبي بعض الجهات الحكوميةاملتعاونين من ، الهيئة  موظفي ت هيل وتدريب جميع املرشحين تم  ▪

 . ج تدريبية خاصةخالل برام

الباحث   قام، حيث وجمع البيانات  في عملية استيفاء استمارة املسح  أسلوب االتصال املباشر باألسرةتم اعتماد  ▪

اإلحداثيات املدونة في الجهاز اللوحي بعد الوصول لها باستخدام  املسح بزيارة األسر الواقعة ضمن عينةامليداني 

من   ، كما وضح هدفه وإبراز الوثائق الرسمية التي تثبت هويته اإلحصائية ، نفسه، والتعريف ب االرشادية لخرائطوا

ي حال عدم وجود وف .واستوفي االستمارة اإللكترونية مشافهة من رب األسرة  نبذة عن املسح وأهدافه وقدم ،الزيارة

ٍ بشؤونها تم جمع البياناترئيس األسرة 
م   .من أي فرد بالغ من األسرة ُمل 

على اإلسناد الزمني املحدد   بيانات استمارة املسح بناءً الستيفاء استخدم كافة الباحثين امليدانين األجهزة اللوحية  ▪

  .عية واالقتصاديةا لعــدد أفــراد األســرة وخصائصــهم السكانية واالجتماوفًق 

  ةاملتوفرة على األجهزة اللوحي   "التزامن "في مختلف مناطق العمل باململكة خاصية  الباحثون امليدانيون  استخدم ▪

حيث   ، تحميل ونقل البيانات املستوفاة للسرة بشكل مباشر إلى قاعدة البيانات املرتبطة بها في املركز الرئيس بالهيئةل

 
ُ
 ت

َ
  .الحًقا ومعالجتها ا ملراجعتها يًد تمه بشكل معين ن ز  خ

  تطبيق قواعد التدقيق  ▪
ً
البيانات على استمارة مسح القوى العاملة ، وهي   لضمان اتساق ودقة ومنطقية الكترونيا

تم بناؤها من خالل ربط العالقة املنطقية بين إجابات االستمارة ومتغيراتها   قواعد إلكترونية تكتشف تعارض اإلجابات

يث ال  ث امليداني في اكتشاف أي خطأ بشكل مباشر عند استيفاء بيانات االستمارة مع رب األسرة بحلتساعد الباح

برمجة من تمرير األخطاء إذا تعارضت اإلجابة مع معلومة أو إجابة أخ
ُ
  .رى في االستمارة تسمح هذه القواعد امل

جم    ق من صحة  التحق  تم   ▪
ُ
نفسه واملفتش املسؤول  امليداني  من خالل الباحث  عة عن طريق مراجعة البيانات  البيانات امل

جميع مناطق العمل لعملية مراقبة ومراجعة من    حيث خضعت ،واملشرف على عملية املسح في منطقة اإلشراف   ،عنه

بامليدان   ا بضبط ومراقبة أداء جميع الفئات العاملةوالتي تقوم أيضً  ،غرفة جودة البيانات في املركز الرئيس بالهيئة

  .فيهافيذ عملية جمع البيانات بدًءا من اليوم األول إلى آخر يوم ًنا مع وقت تنتزام

 : )املصدر الثاني للنشرة  (الحصول على البيانات من السجالت اإلدارية   .8.2

قامت الهيئة العامة لإلحصاء بالتنسيق مع الجهات الحكومية املعنية بسوق العمل؛ للحصول على البيانات  

  مل، والتي شملت بيانات املشتغلين، والباحثين عن عمل، وعدد التأشيرات الصادرة من الخاصة بنشرة سوق الع

واقع بيانات السجالت اإلدارية، وتم حفظها في قواعد البيانات في الهيئة وتمت علميات تدقيقها ومراجعتها وفق  

 البيانات.  املنهج اإلحصائي العلمي ومعايير الجودة املتعارف عليها بالتنسيق مع الجهة ُمصدرة 
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 :اعداد النتائج ومراجعتها .9
ة ملسح القوى العاملة، والبيانات من السجالت اإلدارية في الخطوات السابقة ، تم  بعد أن تمت مراجعة البيانات الـــــــــُمجمع 

ت القيـام بعمليـات االحتســـــــــــــاب واســـــــــــــتخراج النتـائج، وتحميـل املخرجـات وتخزينهـا على قـاعـدة البيـانـات، ومن ثم  تمـت عمليـا

في إحصـــــــاءات القوى العاملة باســـــــتخدام تقنيات حديثة وبرمجية تم تصـــــــميمها املراجعة النهائية عن طريق املتخصـــــــصـــــــين  

 ألغراض املراجعة والتدقيق .

 : نشر البيانات .10
 

ً
  :إعداد وتجهيز النتائج املصممة للنشر :أوال

ت ملســـــــــــــوح القوى العـاملـة ، وتنســـــــــــــيق وتنظيم وفي هـذه املرحلـة قـامـت الهيئـة بتحميـل نتـائج البيـانـات من قـاعـدة البيـانـا

رية التي تحتويها النشـرة ثم تم إعداد وتجهيز جداول النشـر والرسـوم البيانية للبيانات ومراجعة بيانات السـجالت اإلدا

 نهجية كما هي اآلن في هذه النشـرة ، وقد تم إعدادها باللغتين العربيةواملؤشـرات ، وأضـيفت لها البيانات الوصـفية وامل

 واإلنجليزية .

 
ً
  :واإلعالن عن صدور النشرة   إعداد املواد اإلعالمية :ثانيا

بعد أن قامت الهيئة مطلع العام امليالدي بنشر موعد إصدار النشرة عبر موقعها الرسمي على اإلنترنت، تقوم في هذه 

الم إضافة إلى منصاتها املختلفة في  املرحلة بإعداد املواد اإلعالمية الخاصة لإلعالن عن صدروها عبر كافة وسائل اإلع

نشر ابتداًء في املوقع الرسمي بقوالب مختلفة  مواقع التواصل االجتماعي ، وتعلن عنها في 
ُ
اليوم املحدد للنشر ، وت

وذلك لضمان انتشارها ووصلها لكافة العمالء واملهتمين بسوق العمل ، وإدراجها في   Excelكبيانات مفتوحة بصيغة 

 صائية على املوقع .املكتبة اإلح

ا 
ً
   :التواصل مع العمالء وتزويدهم بالنشرة :ثالث

إيماًنا من الهيئة بأهمية التواصــــــــل مع العمالء من مســــــــتخدمي البيانات تقوم الهيئة فور صــــــــدور نشــــــــرة ســــــــوق العمل 

ائجها عبر بالتواصـــــــل مع العمالء وتزويدهم بالنشـــــــرة ، كما تســـــــتقبل أســـــــئلة واســـــــتفســـــــارات العمالء حول النشـــــــرة ونت

ت حيث يتم  اســـتقبال الطلبات واالســـتفســـارات عن مختلف القنوات االتصـــالية ليتواصـــل عمالؤها معها لطلب البيانا

 طريق:  

   www.stats.gov.saاملوقع اإللكتروني الرسمي للهيئة    ▪

  info@stats.gov.saالبريد اإللكتروني الرسمي للهيئة  ▪

  cs@stats.gov.sa) الء )البريد اإللكتروني الخاص بدعم العم ▪

 الزيارة الرسمية ملقر الهيئة الرسمي في الرياض أو أحد فروعها بمناطق اململكة.  ▪

 الخطابات الرسمية . ▪

 (.920020081الهاتف اإلحصائي على رقم ) ▪
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 :إجراءات الجودة المطبقة .11
،  حهذا املسلبيانات الناتجة من تخضع إحصاءات سوق العمل للعديد من إجراءات الجودة الفنية وذلك لضمان جودة ا

 ومن هذه اإلجراءات:  

استخدام تقييمات املسوح السابقة ألغراض رصد عناصر القوة والضعف في تنفيذ املسح وتحسين إجراءات   .1

 جمع البيانات اإلحصائية.  

اف  تدريب واختبار الباحثين لضمان قدرة الباحث في الحصول على البيانات بطريقة مناسبة تتمش ى مع أهد .2

 املسح.  

اختبار الوسائل اإللكترونية املستخدمة في جمع البيانات ألغراض التأكد من سالمة البيانات وحمايتها في جميع   .3

 مراحل تنفيذ املسح.  

 ستخدام الطرق اإلحصائية املناسبة.  التقليل من عبء املستجيب من خالل ا .4

ة للتأكد من دقة األرقام ومطابقتها لواقع سوق العمل  مقارنة نتائج املسح أو السجالت اإلدارية باألرقام التاريخي .5

 ملكة.  في امل

 استخدام أساليب فلترة مناسبة ملنع تكرار األفراد في مصادر السجالت اإلدارية املختلفة.   .6

.  االلتزام بنشر النتا .7
ً
 ئج حسب مواعيد النشر املحددة مسبقا

 نية: جودة البيانات بالهيئة أثناء عملية جمع البيانات امليداهذا باإلضافة إلى عدد من اإلجراءات التي تقوم بها غرفة  

 

 غرفة جودة البيانات: 

قوم غرفة عمليات تعمل بشكل متزامن مع األعمال امليدانية للمسوح ُمهيأة بكافة وسائل املتابعة  اإللكترونية  وشاشات املراقبة والتتبع  ي 

ي امليدان أثناء عملية جمع البيانات ف  الخطـأ والقيـم املتطرفـة  حاالت واكتشافات  ـاق البيانـمراجعـة اتسفيها املراقبون وإخصائيو الجودة على   

 الخاصة للتعليمات الباحثين  تباعا من التحقق تهدف إلى  من خالل متابعة ما يتم تعبأته من قبل الباحث امليداني بشكل آني وفوري ، و 

 موثوقية من التأكد، و  املنشأة أو للسرة املقررة الزيارات جدول  تطبيق من التأكدو ،  البيانات وصحة منطقية من التحقق، و  باملسح

  :، وتقوم بعدة مهام أبرزها البيانات دقة من للتأكد املهمة املسح مؤشرات بعض ومراجعة البيانات ومنطقية

جم   ▪
ُ
لي املكتبي عن طريق النظام اآل اف مستوياتهق العمل امليدانية على مختلرَ لى ف  إعة وإرسال املالحظات مراجعة البيانات امل

 . سريع في مواقع عملهم آلي ن لتصلهم املالحظات بشكل و التي يحملها الباحثة املرتبط باألجهزة اللوحي  

ومدى التزامه  ،ق من سالمة استيفاء الباحث للبياناتسئلة في االستمارة عليهم للتحق  وطرح بعض األ  باألسرا  االتصال هاتفيًّ  ▪

 .تعاونهمعلى  ألرباب األسروتقديم الشكر  بعد، والحصول على البيانات املفقودة التي لم يتم تلقيها ،عليمات عند الزيارةبالت

 .أرباب األسرو من أ الباحثين امليدانيةالرد على االستفسارات امليدانية سواء من  ▪

 .املسجلة في ملف العينة اتاإلحداثيحداثياتها مع إالتحقق من صحة موقع استيفاء االستمارة من خالل مطابقة  ▪

 

  :االستفادةالمستفيدون من النشرة وأوجه  .12
تستفيد من نشرة سوق العمل كافة القطاعات الحكومية ذات العالقة بالعمل التنموي في اململكة العربية 

ة الخدمة املدنية، السعودية ، وتعتبر منظومة سوق العمل واملكونة من  )وزارة العمل والتنمية االجتماعية، ووزار 

د البشرية( ووزارة االقتصاد والتخطيط وعدد من واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، وصندوق تنمية املوار 



 2019 الربع الثاني سوق العمل النشرات 

19 

الجهات في منظومة  االقتصاد والتخطيط أهم املستفيدين منها إضافة إلى املنظمات الدولية واإلقليمية والباحثين 

 
ُ
نتجات اإلحصائية الرئيسة واملخططين املهتمين بسوق العمل حيث

ُ
عد  بيانات ومؤشرات سوق العمل من أهم امل

ُ
 ت

ساهم في دعم اتخاذ القرارات الخاصة بهذا املجال ، كما أن القطاع الخاص يستفيد من بيانات هذه النشرة  التي ت

ارد البشرية  وما تحتويه من خصائص للمشتغلين واملتعطلين والباحثين عن عمل في تطوير قطاعات وبرامج املو 

 مية دقيقة.املتعلقة بالتوظيف والتدريب ، ومتابعة متغيرات سوق العمل بصورة عل

 

  

يمكن االطالع على تفاصيل منهجية إحصاءات سوق العمل من خالل املوقع الرسمي للهيئة على اإلنترنت  

https://www.stats.gov.sa/ar/814 

https://www.stats.gov.sa/ar/814
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 المؤشرات الرئيسة لسوق العمل 

 سوق العمل الرئيسة ل مؤشرات  ال 
Main indicators of the labor market 

Table (.  1جدول )     

 
 ملصدر:  ا

 مركز املعلومات الوطني   ،  املدنية الخدمة  ةاالجتماعية، وزار العامة للتأمينات  ةاملؤسس (1)

 الوطنيمركز املعلومات  (2)

 العامة لإلحصاء الهيئة  -العاملة وى بيانات تقديرية من مسح الق (3)

العاملين في القطاعات األمنية والعسكرية والعاملين غير املسجلين في سجالت  البيانات ال تشمل *

 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ووزارة الخدمة املدنية 

 يانات أولية. *بيانات املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وبيانات وزارة الخدمة املدنية ب 

Source:  

(1)  GOSI, MCS, , NIC 

(2) NIC 

(3) LFS - GaStat the Estimated data from 

*Data do not include employees in the security and military sectors and non-

registered in the records of GOSI, MCS 

* Data of the GOSI , MCS is preliminary data 

 

 

اإلجمالياناثذكوراإلجمالياناثذكور

MalesFemalesTotalMalesFemalesTotal

10,557,3832,299,64912,857,03210,494,3412,270,90012,765,241Total Employed Persons(1)اجمالي المشتغلون)1(

2,027,9641,062,2843,090,2482,036,1421,075,8873,112,029Saudi Employed Persons(1)المشتغلون السعوديون)1(

8,529,4191,237,3659,766,7848,458,1991,195,0139,653,212Non-Saudi Employed Persons(1)المشتغلون غير السعوديين)1(

177,719825,1361,002,855167,811777,512945,323Saudi Job Seekers(2)السعوديون الباحثون عن عمل)2(

اإلجمالياناثذكوراإلجمالياناثذكور

MalesFemalesTotalMalesFemalesTotal

معدل المشاركة االقتصادية للسكان )15( 

سنة فأكثر)3(
80.424.357.979.122.656.4

Total Economic Participation Rate(15) 

years and above (3)

معدل المشاركة االقتصادية للسكان 

السعوديين )15( سنة فأكثر)3(
66.023.245.063.320.542.3

Saudi Economic Participation Rate(15) 

years and above (3)

معدل المشاركة االقتصادية للسكان غير 

السعوديين )15( سنة فأكثر)3(
94.126.975.294.127.475.3

Non-Saudi Economic Participation 

Rate(15) years and above (3)

97.579.094.497.279.094.3معدل التشغيل للسكان )15( سنة فأكثر)3(
Total Employment Rate(15) years and 

above (3)

معدل التشغيل للسكان السعوديين )15( 

سنة فأكثر)3(
94.068.987.793.468.387.5

Saudi Employment Rate(15) years and 

above (3)

2.521.05.62.821.05.7معدل البطالة للسكان )15( سنة فأكثر)3(
Total Unemployment Rate(15) years 

and above (3)

معدل البطالة للسكان السعوديين )15( 

سنة فأكثر)3(
6.031.112.36.631.712.5

Saudi Unemployment Rate(15) years 

and above (3)

متوسط ساعات العمل إلجمالي 

المشتغلين )15( سنة فأكثر )3(
43.941.143.543.841.543.5

Average Hours of Work for Employed 

Persons(15) years and above (3)

متوسط األجر الشهري للمشتغلين مقابل 

أجر )15( سنة فأكثر )3(
6,4146,6356,4446,2686,4106,287

Average Monthly Wages per Paid 

employee (15) years and above (3)

متوسط األجر الشهري للمشتغلين 

السعوديين مقابل أجر )15( سنة فأكثر )3(
10,5759,43110,34210,5039,44210,299

Average Monthly Wages per Paid Saudi 

employee (15) years and above (3)

Total Economic Dependency Ratioمعدل اإلعالة االقتصادية إلجمالي لسكان

(3) (per 100 persons) )لكل 100 فرد( )3(

المؤشرات )سجالت إدارية(

2019 الربع األول2019 الربع الثاني

Indicators (Administrative records)

2019 Q22019 Q1

Indicators (LFS)
2019 Q22019 Q1

المؤشرات )مسح القوى العاملة(

2019 الربع األول2019 الربع الثاني

135 129
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 العمالة:
 (:األجهزة الحكوميةحسب السجالت اإلدارية لدى  )  لون شتغامل 

بيانات الســـــــــــجالت  واقع م من 2019عام   يونيو شـــــــــــهر املنتهي بنهاية  ثانيالأظهرت نتائج نشـــــــــــرة ســـــــــــوق العمل للربع 

العمـالـة  ، بيـانـاتاملـدنيـةالعـامـة للتـأمينـات أالجتمـاعيـة، وزارة الخـدمـة   املؤســـــــــــــســـــــــــــة) اإلداريـة لـدى األجهزة الحكوميـة

، يمثل الذكور  12,857,032جملة عدد املشـــــتغلين بلغت ) أنالوطني( ب بيانات مركز املعلومات  ملنزلية حـســــ ا
ً
( فردا

 بنســـــــــبة بلغت )10,557,383منهم )
ً
%( من إجمالي 17.9( بنســـــــــبة )2,299,649%(، ويمثلن اإلناث منهم )82.1( فردا

 .املشتغلين

، نســــــــــبة الذكور  3,090,248ين بلغ )املشــــــــــتغلين الســــــــــعودي  اإلدارية أن إجماليكما أظهرت نتائج الســــــــــجالت    
ً
( فردا

، وبلغت نسبة اإلناث منهم )2,027,964%( بلغ عددهم )65.6)
ً
. ( 1,062,284) د%( بعد34.4( فردا

ً
 فردا

 مع مالحظة ان بيانات السجالت اإلدارية ال تشمل:

 والعسكرية.العاملون في القطاعات األمنية  (1

عامة للتأمينات االجتماعية ووزارة الخدمة املدنية )مثل ن في سجالت املؤسسة الوالعاملون غير املسجلي (2

 الخاص(.العاملون لحسابهم 
  إجمالي المشتغلين حسب الجنس والجنسية واألنظمة المتبعة 

Total Employed persons by Sex, Nationality and Adopted regulations   

 Table   .(2)جدول  

 
 املدنية وزارة الخدمة   أالجتماعية،للتأمينات العامة  املؤسسة املصدر:

 مركز املعلومات الوطني  : *  

غير املسجلين في سجالت  والعاملين  العاملين في القطاعات األمنية والعسكريةالبيانات ال تشمل 

 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ووزارة الخدمة املدنية 

 خدمة املدنية بيانات أولية. ات االجتماعية وبيانات وزارة ال*بيانات املؤسسة العامة للتأمين

Source: GOSI, MCS                                                                              

*NIC 

Data do not include employees in the security and military sectors and non-registered in the 

records of GOSI, MCS 

*Data of the GOSI , MCS is preliminary data 

 

 

 

 

 

  

الجملةاالناثالذكورالجملةاالناثالذكورالجملةاالناثالذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

Civil Service           703,756478,6691,182,42526,10022,84348,943729,856501,5121,231,368الخاضعون ألنظمة ولوائح الخدمة المدنية

Social Insurance   1,324,208583,6151,907,8236,381,675226,9936,608,6687,705,883810,6088,516,491الخاضعون ألنظمة ولوائح التأمينات االجتماعية

Total  2,027,9641,062,2843,090,2486,407,775249,8366,657,6118,435,7391,312,1209,747,859الجملة

العمالة المنزلية* 

Domestic worker
0002,121,644987,5293,109,1732,121,644987,5293,109,173

Total  ي مال 2,027,9641,062,2843,090,2488,529,4191,237,3659,766,78410,557,3832,299,64912,857,032االج

Adopted regulations

غير السعوديين

Non Saudi

السعوديون

Saudi

االجمالي

Total
األنظمة المتبعة
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 القطاع اجمالي المشتغلين حسب الجنس والجنسية ونوع  

Total Employed persons by Sex, Nationality and Type of sector 

 Table( .  3جدول )        

 
 املدنية دمة وزارة الخ  أالجتماعية،املؤسسة العامة للتأمينات  املصدر:

 مركز املعلومات الوطني  *  

* القطاع العام يشمل الخاضعون ألنظمة الخدمة املدنية والعاملون الحكوميين الخاضعين ألنظمة  

 التأمينات 

غير املسجلين في سجالت  والعاملين  العاملين في القطاعات األمنية والعسكريةالبيانات ال تشمل 

 عية ووزارة الخدمة املدنية املؤسسة العامة للتأمينات االجتما 

 *بيانات املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وبيانات وزارة الخدمة املدنية بيانات أولية. 

Source: GOSI, MCS 

*NIC 

* The public sector includes those subject to civil service 

regulations and government employees subject to insurance 

regulations (GOSI ) 

Data do not include employees in the security and military 

sectors and non-registered in the records of GOSI, MCS     

* Data of the GOSI , MCS is preliminary data 

 

 2019  ول مقارنة بالربع األ   2019  الثاني جنسية للربع  العاملون على رأس العمل الخاضعون ألنظمة ولوائح الخدمة المدنية حسب الجنس وال 

Employees on the job Subject to the rules and regulations of the Civil Service by sex and nationality for 2019 Q2 Compared to 2019 Q1 

 Table( .  4جدول ) 

  
                                                                                                               Source: MCS                                                                                                                                                                             املصدر : وزارة الخدمة املدنية   

 *                                                                     Preliminary data         * بيانات أولية. 

 2019  ول مقارنة بالربع األ   2019  ثاني المشتركون على رأس العمل الخاضعون ألنظمة ولوائح التأمينات االجتماعية حسب الجنس والجنسية للربع ال 

Participants on the job Subject to the rules and regulations of social insurance by sex and nationality for 2019 Q2 Compared to 2019 Q1 

 Table( .  5جدول ) 

 
                                                               Source: GOSI                                                                                                    املؤسسة العامة للتأمينات أالجتماعية    املصدر :

 *                                                                                   Preliminary data       * بيانات أولية.          

 

 

 

 

 

 

 

الجملةاالناثالذكورالجملةاالناثالذكورالجملةاالناثالذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

Q2703,756478,6691,182,42526,10022,84348,943729,856501,5121,231,368 2019الربع الثاني 2019

Q1699,742479,1751,178,91726,16822,95249,120725,910502,1271,228,037 2019الربع األول 2019

Period

االجماليغير السعوديينالسعوديون

SaudiNon SaudiTotal
الفترة

الجملةاالناثالذكورالجملةاالناثالذكورالجملةاالناثالذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

Q21,324,208583,6151,907,8236,381,675226,9936,608,6687,705,883810,6088,516,491 2019الربع الثاني 2019

Q11,336,400596,7121,933,1126,513,607226,7886,740,3957,850,007823,5008,673,507 2019الربع األول 2019

الفترة

Period

االجماليغير السعوديينالسعوديون

SaudiNon SaudiTotal

الجملةاالناثالذكورالجملةاالناثالذكورالجملةاالناثالذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

عام  

* Public
886,718532,6301,419,34848,32131,12979,450935,039563,7591,498,798

خاص 

Private
1,141,246529,6541,670,9006,359,454218,7076,578,1617,500,700748,3618,249,061

Total  2,027,9641,062,2843,090,2486,407,775249,8366,657,6118,435,7391,312,1209,747,859الجملة

العمالة المنزلية

** Domestic worker 
0002,121,644987,5293,109,1732,121,644987,5293,109,173

Total  ي مال 2,027,9641,062,2843,090,2488,529,4191,237,3659,766,78410,557,3832,299,64912,857,032االج

Type of sector

نوع القطاع
االجماليغير السعوديينالسعوديون

SaudiNon SaudiTotal
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 2019  ول األ مقارنة بالربع    2019  ثاني ال للربع  حسب الجنس    ر السعودية ي نزلية غ العمالة الم 

Non - Saudi domestic workers by sex for 2019 Q2 Compared to 2019 Q1 

  .Table (6)جدول     

 
 

 
 

 Source: *NIC                                                                                         * مركز املعلومات الوطني املصدر:
 

 2019  ول األ مقارنة بالربع    2019  ثاني ال للربع    المشتغلين   إجمالي 

Total Employed persons for 2019 Q2 Compared to 2019 Q1 

Table(.  7جدول ) 

 
 

 ت الوطني  مركز املعلوما,  وزارة الخدمة املدنية, االجتماعيةاملؤسسة العامة للتأمينات  املصدر:

البيانات ال تشمل العاملين في القطاعات األمنية والعسكرية والعاملين غير املسجلين في سجالت املؤسسة  

 االجتماعية ووزارة الخدمة املدنية العامة للتأمينات 

 . *بيانات املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وبيانات وزارة الخدمة املدنية بيانات أولية

Source: GOSI, MCS, NIC 

Data do not include employees in the security and military sectors and non-

registered in the records of GOSI, MCS 

*Data of the GOSI , MCS is preliminary data 

 

 2019ول األ مقارنة بالربع    2019  ثاني ال للربع    المشتغلين   إجمالي 

Total Employed persons for 2019 Q2 Compared to 2019 Q1 

 Chart(1)شكل  

 
 مركز املعلومات الوطني  ,  املدنيةوزارة الخدمة , االجتماعيةاملؤسسة العامة للتأمينات  املصدر:

البيانات ال تشمل العاملين في القطاعات األمنية والعسكرية والعاملين غير املسجلين في سجالت املؤسسة  

 عية ووزارة الخدمة املدنية العامة للتأمينات االجتما

  *بيانات املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وبيانات وزارة الخدمة املدنية بيانات أولية.  

Source: GOSI, MCS, NIC 

Data do not include employees in the security and military sectors and 

non-registered in the records of GOSI, MCS 

*Data of the GOSI , MCS is preliminary data 

 

 

الجملةاالناثالذكورالجملةاالناثالذكورالجملةاالناثالذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

Q22,027,9641,062,2843,090,2488,529,4191,237,3659,766,78410,557,3832,299,64912,857,032 2019الربع الثاني 2019

Q12,036,1421,075,8873,112,0298,458,1991,195,0139,653,21210,494,3412,270,90012,765,241 2019الربع األول 2019

Total
الفترة

Period

االجماليغير السعوديينالسعوديون

SaudiNon Saudi

10,557,383 10,494,341

2,299,649 2,270,900

12,857,032 12,765,241

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

2019 Q2 2019 Q1

الربع الثاني2019 الربع األول2019

Maleالذكور 

Femaleاالناث 

Totalالجملة 

MaleFemaleTotal

Q22,121,644987,5293,109,173 2019الربع الثاني 2019

Q11,918,424945,2732,863,697 2019الربع األول 2019

Period

الجملة االناث الذكور الفترة
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 )%( حسب الجنس والجنسية    التوزيع النسبي إلجمالي المشتغلين 

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

 Chart   .(2)  شكل 

 
 مركز املعلومات الوطني  ,  دنيةوزارة الخدمة امل, االجتماعيةاملؤسسة العامة للتأمينات  املصدر:

البيانات ال تشمل العاملين في القطاعات األمنية والعسكرية والعاملين غير املسجلين في سجالت املؤسسة  

 العامة للتأمينات االجتماعية ووزارة الخدمة املدنية 

   .أولية *بيانات املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وبيانات وزارة الخدمة املدنية بيانات

Source: GOSI, MCS, NIC 

 Data do not include employees in the security and military sectors 

and non-registered in the records of GOSI, MCS 

*Data of the GOSI , MCS is preliminary data 

  بلغت نســـــبتهم ةات االجتماعيائح التأمينألنظمة ولو  ينالخاضـــــع  العامليندارية أن اإل نتائج الســـــجالت  وأوضـــــحت   

  ينالخاضع  العاملين  نسبةبلغت %( فيما  24.2)  يليهم العمالة املنزلية بنسبة بلغت  املشتغلين،جمالي  إ%( من  66.2)

 .جمالي املشتغلينإمن  %(9.6)الخدمة املدنية  ألنظمة ولوائح
 

 )%(   األنظمة المتبعة   التوزيع النسبي إلجمالي المشتغلين حسب 

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

 Chart   .(3)  شكل 

 
 . املدنيةوزارة الخدمة  االجتماعيةاملؤسسة العامة للتأمينات  املصدر:

 مركز املعلومات الوطني   *  

ير املسجلين في سجالت األمنية والعسكرية والعاملين غالبيانات ال تشمل العاملين في القطاعات 

 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ووزارة الخدمة املدنية 

   *بيانات املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وبيانات وزارة الخدمة املدنية بيانات أولية.

Source: GOSI, MCS  

*NIC 

Data do not include employees in the security and military sectors and non-

registered in the records of GOSI, MCS 

*Data of the GOSI , MCS is preliminary data 

سعوديين ذكور Saudi 
Male; 15.8

سعوديين اناث Saudi 
Female; 8.3

غير سعوديين ذكور

Non Saudi Male; 
66.3

غير سعوديين اناث

Non Saudi Female; 
9.6

66.2

24.2

9.6

01020304050607080

Social Insuranceالخاضعون ألنظمة ولوائح التأمينات االجتماعية   

*  العمالة المنزلية

Domestic worker

Civil Serviceالخاضعون ألنظمة ولوائح الخدمة المدنية           

%
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أن أعلى نســــبة للمشــــتغلين الســــعوديين كانت في الفئة العمرية  الســــجالت اإلداريةنشــــرة من واقع كما بينت نتائج ال

 35يليهم السـعوديين في الفئة العمرية ) ديين،السـعو جمالي املشـتغلين  إ%( من  18.6( سـنة، وذلك بنسـبة )34 -  30)

وذلك بنســـبة   +(65)قل نســـبة للمشـــتغلين الســـعوديين في الفئة العمرية أكانت   , فيما%(  17.4( ســـنة، بنســـبة )39 -

(0.4)%. 
 والفئات العمرية الجنس    االجتماعية حسب والتأمينات    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                         

 
 

     املدنيةوزارة الخدمة  أالجتماعية،املؤسسة العامة للتأمينات  املصدر: 

 ية وبيانات وزارة الخدمة املدنية بيانات أولية *بيانات املؤسسة العامة للتأمينات االجتماع

 

Source: GOSI, MCS 

*Data of the GOSI , MCS is preliminary data 

 

( ســــــــــنة الفئة األعلى من حيث عدد املشــــــــــتغلين 34 - 30الســــــــــعوديين الذكور فتمثل الفئة العمرية )أما فيما يخص  

لســـعوديات فتمثل الفئة الذكور، وبالنســـبة للمشـــتغالت %( من جملة املشـــتغلين الســـعوديين ا18.7وذلك بنســـبة )

%( من جملة 20.1بنســـــــــــبة )( ســـــــــــنة الفئة األعلى من حيث عدد املشـــــــــــتغالت الســـــــــــعوديات وذلك 39 -  35العمرية )

 .املشتغالت السعوديات
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 والفئات العمرية *   حسب الجنس والجنسية   المشتغلين   إجمالي 

Total Employed persons by Sex, Nationality and Age group* 

 Table   .(8)جدول    

 

 املدنية وزارة الخدمة   أالجتماعية،املؤسسة العامة للتأمينات  املصدر:

 مركز املعلومات الوطني  *

البيانات ال تشمل العاملين في القطاعات األمنية والعسكرية والعاملين غير املسجلين في سجالت  

 جتماعية ووزارة الخدمة املدنية املؤسسة العامة للتأمينات اال 

 ة املدنية بيانات أولية. *بيانات املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وبيانات وزارة الخدم

Source: GOSI, MCS 

*NIC 

Data do not include employees in the security and military sectors and non-registered in 

the records of GOSI, MCS  
*Data of the GOSI , MCS is preliminary data 

معظم املشـــــــــــــتغلين الســـــــــــــعوديين يعملون في منـاطق الريـاض ومكـة املكرمـة  داريـة أنكمـا بينـت نتـائج الســـــــــــــجالت اإل 

ــبتهم في املناطق الثالثة   ت%( من إجمالي املشــــــتغلين الســــــعوديين، وســــــجل77.3)واملنطقة الشــــــرقية حيث بلغت نســــ

ا يليه الســـعوديين،جمالي املشـــتغلين إ%( من 39.4) حيث بلغتســـبة للمشـــتغلين الســـعوديين أعلى نمنطقة الرياض 

قــل نســـــــــــــبــة أفيمــا كــانــت  ,%( 18.4)ثم املنطقــة الشـــــــــــــرقيــة بنســـــــــــــبــة  %(19.4)منطقــة مكــة املكرمــة بنســـــــــــــبــة بلغــت 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفئات العمرية

age groupجملةاناثذكورجملةاناثذكورجملةاناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

15-1938,98710,72949,71677913791639,76610,86650,632

20-24245,92474,446320,370227,3348,075235,409473,25882,521555,779

25-29361,575166,269527,844979,76639,1751,018,9411,341,341205,4441,546,785

30-34379,440194,658574,0981,303,38355,4061,358,7891,682,823250,0641,932,887

35-39325,506213,234538,7401,170,41250,9561,221,3681,495,918264,1901,760,108

40-44240,698172,040412,738926,73437,524964,2581,167,432209,5641,376,996

45-49164,958106,117271,075676,48523,008699,493841,443129,125970,568

50-54123,17857,048180,226503,64413,288516,932626,82270,336697,158

55-5969,94826,74496,692324,7287,924332,652394,67634,668429,344

64-6016,7917,84524,636177,7034,933182,636194,49412,778207,272

65+9,3852,99612,381108,6172,021110,638118,0025,017123,019

other    51,57430,15881,7328,1907,38915,57959,76437,54797,311أخرى

Total  2,027,9641,062,2843,090,2486,407,775249,8366,657,6118,435,7391,312,1209,747,859الجملة

العمالة المنزلية*

Domestic worker*

Total  2,027,9641,062,2843,090,2488,529,4191,237,3659,766,78410,557,3832,299,64912,857,032االجمالي

987,5293,109,173 02,121,644987,5293,109,1732,121,644

االجماليغير السعوديينالسعوديون

SaudiNon SaudiTotal

00
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   اإلدارية** المنطقة  حسب    تغلون السعوديون المش 

Saudi Employed persons by Administrative Region** 

 Chart  .(5)  شكل           

 
    وزارة الخدمة املدنية أالجتماعية,املؤسسة العامة للتأمينات  املصدر:

ملسجلين في  البيانات ال تشمل العاملين في القطاعات األمنية والعسكرية والعاملين غير ا

 للتأمينات االجتماعية ووزارة الخدمة املدنية سجالت املؤسسة العامة  

 . *بيانات املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وبيانات وزارة الخدمة املدنية بيانات أولية

 ** ال تشمل العمالة املنزلية 

Source: GOSI, MCS 

Data do not include employees in the security and military sectors and non-

registered in the records of GOSI, MCS   
*Data of the GOSI , MCS is preliminary data 

**Domestic worker Not included 

 *   اإلدارية والمنطقة    حسب الجنس والجنسية   المشتغلين   جمالي ا 

Total Employed persons by Sex, Nationality and Administrative Region* 

 Table   .(9)جدول  

 املدنية وزارة الخدمة  أالجتماعية,املؤسسة العامة للتأمينات  املصدر:

 مركز املعلومات الوطني :*

املسجلين في سجالت  البيانات ال تشمل العاملين في القطاعات األمنية والعسكرية والعاملين غير 

 مة املدنية املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ووزارة الخد

 *بيانات املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وبيانات وزارة الخدمة املدنية بيانات أولية. 

Source: GOSI, MCS 

*NIC 

Data do not include employees in the security and military sectors and non-registered 

in the records of GOSI, MCS   

*Data of the GOSI , MCS is preliminary data 
 

 

0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000

الرياض

مكة المكرمة

المنطقة الشرقية

عسير

المدينة المنورة

القصيم

الجوف

نجران

جازان

الحدود الشمالية

حائل

الباحة

تبوك

غير محدد

individualفرد

جملةاناثذكورجملةاناثذكورجملةاناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

790,531427,5821,218,1132,499,958123,9662,623,9243,290,489551,5483,842,037Riyadhالرياض

380,351219,978600,3291,428,40645,0791,473,4851,808,757265,0572,073,814Makkahمكة المكرمة

84,41746,617131,034229,8897,954237,843314,30654,571368,877Madinahالمدينة المنورة

66,29740,591106,888249,9838,757258,740316,28049,348365,628Qassimالقصيم

.423,632146,051569,6831,321,64838,3061,359,9541,745,280184,3571,929,637Easte. Provالمنطقة الشرقية

88,48257,997146,479218,17210,387228,559306,65468,384375,038Asirعسير

33,16621,24754,41373,9772,14176,118107,14323,388130,531Tabukتبوك

27,95120,14748,09883,3952,87286,267111,34623,019134,365Hailحائل

.15,5238,86524,38831,4681,42532,89346,99110,29057,281North.Bordالحدود الشمالية

41,98331,04973,032100,0193,133103,152142,00234,182176,184Jazanجازان

30,11515,93346,04891,2142,81494,028121,32918,747140,076Najranنجران

19,27212,65031,92232,7081,50234,21051,98014,15266,132AL - Bahaالباحة

24,33612,52636,86246,8721,49248,36471,20814,01885,226AL - Joufالجوف

1,9081051295966874197410593033undefinedغير محدد

2,027,9641,062,2843,090,2486,407,775249,8366,657,6118,435,7391,312,1209,747,859Totalالجملة

0002,121,644987,5293,109,1732,121,644987,5293,109,173العمالة المنزلية*
 Domestic

* worker

2,027,9641,062,2843,090,2488,529,4191,237,3659,766,78410,557,3832,299,64912,857,032Totalاالجمالي

Administrative 

Area

االجماليغير السعوديينالسعوديون

SaudiNon SaudiTotal
المنطقة اإلدارية
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 حسب المجموعات الرئيسة للنشاط االقتصادي والجنس والجنسية المشتغلين  

Employees by sex, nationality and economic activities  * 

 Table   .(10)جدول  

 

 املدنية وزارة الخدمة   جتماعية،اال املؤسسة العامة للتأمينات  املصدر:

 مركز املعلومات الوطني :*

البيانات ال تشمل العاملين في القطاعات األمنية والعسكرية والعاملين غير املسجلين في سجالت  

 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ووزارة الخدمة املدنية 

 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وبيانات وزارة الخدمة املدنية بيانات أولية. *بيانات 

Source: GOSI, MCS 

*NIC 

Data do not include employees in the security and military sectors and non-registered 

in the records of GOSI, MCS   

*Data of the GOSI , MCS is preliminary data 

 

 

جملةإناثذكورجملةإناثذكورجملةإناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

 11,3403,31714,65769,22418569,40980,5643,50284,066Agriculture, forestry and fishingالزراعة والغابات وصيد األسماك

 106,9014,760111,66167,40890468,312174,3095,664179,973Mining and quarryingالتعدين واستغالل المحاجر

 146,87852,766199,644628,31716,273644,590775,19569,039844,234Manufacturingالصناعات التحويلية

40,5781,95142,52948,1517948,23088,7292,03090,759إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
 Electricity, gas, steam and air 

conditioning supply

إمدادات المياه وأنشطة المجاري وإدارة 

الفضالت ومعالجتها
3,6747784,45212,5632512,58816,23780317,040

 Water supply; sewerage, waste 

 management and remediation

activities

 206,74587,386294,1312,047,96315,0712,063,0342,254,708102,4572,357,165Constructionالتشييد

تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات ذات 

المحركات والدراجات النارية
270,168164,299434,4671,538,16827,7331,565,9011,808,336192,0322,000,368

 Wholesale and retail trade; repair of 

motor vehicles and motorcycles

 65,9219,30775,228183,949753184,702249,87010,060259,930Transportation and storageالنقل والتخزين

46,11128,54074,651327,2822,718330,000373,39331,258404,651أنشطة اإلقامة والخدمات الغذائية
 Accommodation and food service 

activities

 28,4356,49834,93335,21447035,68463,6496,96870,617Information and communicationالمعلومات واإلتصاالت

 52,57011,34863,91812,79437113,16565,36411,71977,083Financial and insurance activitiesاألنشطة المالية وأنشطة التأمين

 7,1512,7419,89225,48421625,70032,6352,95735,592Real estate activitiesاألنشطة العقارية

24,8619,60934,470100,0571,615101,672124,91811,224136,142األنشطة المهنية والعلمية والتقنية
 Professional, scientific and technical 

activities

78,90933,790112,699865,40271,746937,148944,311105,5361,049,847أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم
 Administrative and support service 

activities

اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي 

اإللزامي
725,389465,2661,190,65553,55022,37175,921778,939487,6371,266,576

 ;Public administration and defence 

compulsory social security

 84,29590,306174,60167,13415,24782,381151,429105,553256,982Educationالتعليم

89,34168,966158,307111,27662,318173,594200,617131,284331,901أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية
 Human health and social work 

activities

 3,4473,0216,46816,53753217,06919,9843,55323,537Arts, entertainment and recreationالفنون والترفيه والتسلية

 33,23817,02850,266165,92111,109177,030199,15928,137227,296Other service activitiesأنشطة الخدمات األخرى

أنشطة األسر المعيشية التي تستخدم أفرادا أو 

إنتاج سلع وخدمات غير مميزة خاصة
101044145

 Activities of households as 

 -employers; undifferentiated goods

 and services-producing activities of

households for own use

615178793197222198122001,012أنشطة المنظمات والهيئات األجنبية
 Activities of extraterritorial 

organizations and bodies

1,3964291,82531,1847431,25832,58050333,083Not specifiedلم يحدد

2,027,9641,062,2843,090,2486,407,775249,8366,657,6118,435,7391,312,1209,747,859Totalالجملة

Domestic worker *0002,121,644987,5293,109,1732,121,644987,5293,109,173العمالة المنزلية*

2,027,9641,062,2843,090,2488,529,4191,237,3659,766,78410,557,3832,299,64912,857,032Totalالجملة

النشاط االقتصادي

الجملةغير السعوديينالسعوديون

Economic Activities
SaudisNon SaudisTotal
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ية  كما أوضـــــــــحت نتائج النشـــــــــرة أن أكثر من ثلث املشـــــــــتغلين الســـــــــعوديين الخاضـــــــــعين ألنظمة ولوائح الخدمة املدن

%( من إجمالي املشـــــــتغلين الســـــــعوديين، يليهم املشـــــــتغلون في 36.3يعملون في منطقة الرياض حيث بلغت نســـــــبتهم )

%( في حين كانت منطقة الحدود الشــــــــــــمالية أقل منطقة إدارية من حيث  15.5منطقة مكة املكرمة بنســــــــــــبة بلغت )

 %(.1.6ة بنسبة بلغت )نسبة املشتغلين السعوديين الخاضعين ألنظمة ولوائح الخدمة املدني
 

 العاملون على رأس العمل الخاضعون ألنظمة ولوائح الخدمة المدنية حسب الجنس والجنسية والمنطقة االدارية * 

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

 Table(.  11جدول ) 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Source: MCS                                                                                                                                                                                                                                                                                               ملصدر : وزارة الخدمة املدنية ا

                                                                                                                                                                                                     Data for Employed Persons(+17) *                                                                                                                                                                                                                                  سنة فأكثر(  17البيانات للمشتغلين ) * 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Preliminary data بيانات أولية.       * 

تقع ن ألنظمة ولوائح الخدمة املدنية يالخاضعمن املشتغلين السعوديين  %(22.9)  أن نشرة النتائج  بينت كما 

( سنة، بنسبة  40ـــ  44السعوديين في الفئة العمرية ) املشتغلون سنة، يليهم ( 39ـــ  35الفئة العمرية ) أعمارهم في

(20.8)%. 

 

 

 

 

 

  

جملةاناثذكورجملةاناثذكورجملةاناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

266,440162,699429,1395,3504,2089,558271,790166,907438,697Riyadhالرياض

110,30473,506183,8103,8993,2887,187114,20376,794190,997Makkahمكة المكرمة

40,10128,09868,1991,5331,7543,28741,63429,85271,486Madinahالمدينة المنورة

34,87226,74361,6151,7581,8903,64836,63028,63365,263Qassimالقصيم

.71,29349,037120,3303,9112,7636,67475,20451,800127,004Easte. Provالمنطقة الشرقية

49,38145,27594,6562,5822,5305,11251,96347,80599,768Asirعسير

20,68914,69535,3841,0877511,83821,77615,44637,222Tabukتبوك

18,38414,01632,4006606461,30619,04414,66233,706Hailحائل

.11,3317,01218,3431,1819192,10012,5127,93120,443North.Bordالحدود الشمالية

29,24223,98753,2291,5171,2672,78430,75925,25456,013Jazanجازان

18,84711,08429,9318971,2152,11219,74412,29932,043Najranنجران

13,27211,07424,3468389641,80214,11012,03826,148AL - Bahaالباحة

17,69210,39228,0848216401,46118,51311,03229,545AL - Joufالجوف

1,90810512,959668741,97410593,033undefinedغير محدد

مالي 703,756478,6691,182,42526,10022,84348,943729,856501,5121,231,368Totalاالج

Administrative Area المنطقة اإلدارية

االجماليغير السعوديينالسعوديون

SaudiNon SaudiTotal
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 ة المدنية حسب الجنس والجنسية والفئات العمرية * العاملون على رأس العمل الخاضعون ألنظمة ولوائح الخدم 

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

   Table(.  12جدول ) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Source: MCS                                                                                                                                                                                                                                                                                               ملصدر : وزارة الخدمة املدنية ا

                                                                                                                                                                                                     Data for Employed Persons(+17) *                                                                                                                                                                                                                                  سنة فأكثر(  17البيانات للمشتغلين ) * 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Preliminary data * بيانات أولية.        

 

ن ألنظمة ولوائح الخدمة يالخاضعنصف املشتغلين السعوديين  حوالي دارية أننتائج السجالت اإل  أوضحتكما 

في حين كانت  من إجمالي املشتغلين السعوديين، %(51.1)نسبتهم دة الجامعية حيث بلغت يحملون الشهااملدنية 

 .%(0.7حيث بلغت ) ةنسبة األميين منهم أقل من الواحد في املائ
 

 العاملون على رأس العمل الخاضعون ألنظمة ولوائح الخدمة المدنية حسب الجنس والجنسية والمستوى التعليمي* 

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

  Table( .  13جدول ) 

         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Source: MCS                                                                                                                                                                                                                                                                                               ملصدر : وزارة الخدمة املدنية ا

                                                                                                                                                                                                     Data for Employed Persons(+17) *                                                                                                                                                                                                                                  سنة فأكثر(  17ات للمشتغلين )البيان * 

 *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Preliminary data * بيانات أولية.        

 

 

الفئات العمرية

age group

جملةاناثذكورجملةاناثذكورجملةاناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

15-194004021342143

20-243,8443794,2230113,8443804,224

25-2956,07323,19179,2645516822356,12823,35979,487

30-34132,69770,669203,3665721,9602,532133,26972,629205,898

35-39144,526126,076270,6021,9163,0654,981146,442129,141275,583

40-44126,722119,096245,8183,3963,1706,566130,118122,266252,384

45-4993,93070,585164,5153,7752,8216,59697,70573,406171,111

50-5466,70329,78096,4833,0071,8524,85969,71031,632101,342

55-5926,4808,45234,9322,7431,2754,01829,2239,72738,950

64-601,1672831,4502,4441,1413,5853,6111,4245,035

other   51,5743015881,7328,1907,38915,57959,76437,54797,311أخرى

Total مالي   703,756478,6691,182,42526,10022,84348,943729,856501,5121,231,368االج

SaudiNon SaudiTotal

االجماليغير السعوديينالسعوديون

جملةاناثذكورجملةاناثذكورجملةاناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

3,8784,8798,7570003,8784,8798,757Illiterateامي

8,4903,27311,763383418,5283,27611,804Reads and writesيقرأ و يكتب

37,7875,28243,06990937,7965,28243,078Primaryابتدائية

81,86037,830119,6903882,3082,69682,24840,138122,386Intermediateمتوسطة

107,96218,976126,93816117107,97818,977126,955Secondaryثانوية

76,96680,870157,8363243,8844,20877,29084,754162,044Diplomaدبلوم

Bachelor Degree 309,538295,176604,7148,45610,32018,776317,994305,496623,490جامعية

57,96424,28982,2536,8142,4159,22964,77826,70491,482Higher Diploma / Master Degreeماجستير

11,9596,02317,9829,3803,57512,95521,3399,59830,937Doctorateدكتوراه

7,3522,0719,4236753371,0128,0272,40810,435Not specifiedلم يحدد

مالي 703,756478,6691,182,42526,10022,84348,943729,856501,5121,231,368Totalاالج

Educ. level المستوى التعليمي

االجماليغير السعوديينالسعوديون

SaudiNon SaudiTotal
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 )%( ن ألنظمة ولوائح الخدمة المدنية حسب المستوى التعليمي  ي س العمل الخاضع على رأ   السعوديين   التوزيع النسبي للعاملين 

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

 Chart   .(6)  شكل          

 
 املدنية وزارة الخدمة  املصدر:

  سنة فأكثر( 17*البيانات للمشتغلين )

 * بيانات أولية.  

Source: MCS  

*Data for Employed Persons (17 +)  

* Preliminary data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امي  

Illiterate; 0.7 يقرأ و يكتب

Reads and writes; 1.0

ابتدائية

Primary; 3.6

متوسطة

Intermediate; 
10.1

ثانوية

Secondary; 
10.7

دبلوم

Diploma; 
13.3

جامعية

Bachelor 
Degree ; 51.1

ماجستير

Higher 
Diploma / 

Master 
Degree; 7.0

دكتوراه

Doctorate; 1.5

لم يحدد

Not specified; 0.8
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 في سجالت وزارة الخدمة المدنية حسب المجموعات الرئيسة للنشاط االقتصادي والجنس والجنسية   ن المشتغلين المسجلي 

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

  Table( . 14جدول ) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Source: MCS                                                                                                                                                                                                                                                                                               ملدنية ملصدر : وزارة الخدمة اا

                                                                                                                                                                                                     Data for Employed Persons(+17) *                                                                                                                                                                                                                                  سنة فأكثر(  17البيانات للمشتغلين ) * 

 *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Preliminary data * بيانات أولية.        
 

 

 

 

 

جملةإناثذكورجملةإناثذكورجملةإناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

 000000000Agriculture, forestry and fishingالزراعة والغابات وصيد األسماك

 000000000Mining and quarryingالتعدين واستغالل المحاجر

 5,200485,2480005,200485,248Manufacturingالصناعات التحويلية

000000000إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
 Electricity, gas, steam and air 

conditioning supply

23502350002350235إمدادات المياه وأنشطة المجاري وإدارة الفضالت ومعالجتها

 Water supply; sewerage, waste 

 management and remediation

activities

 000000000Constructionالتشييد

000000000تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية
 Wholesale and retail trade; repair of 

motor vehicles and motorcycles

 18,6375118,6881501518,6525118,703Transportation and storageالنقل والتخزين

000000000أنشطة اإلقامة والخدمات الغذائية
 Accommodation and food service 

activities

 39223940003922394Information and communicationالمعلومات واإلتصاالت

 3,479103,4892023,481103,491Financial and insurance activitiesاألنشطة المالية وأنشطة التأمين

 000000000Real estate activitiesاألنشطة العقارية

00000000األنشطة المهنية والعلمية والتقنية
 Professional, scientific and technical 

activities

000000000أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم
 Administrative and support service 

activities

608,792432,5781,041,370145831692131504623,375449,4991,072,874اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإللزامي
 ;Public administration and defence 

compulsory social security

 56,01345,185101,1981149059161740667,50351,101118,604Educationالتعليم

101000101أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية
 Human health and social work 

activities

 3984844620240048448Arts, entertainment and recreationالفنون والترفيه والتسلية

 10,50770511,21210110,50870511,213Other service activitiesأنشطة الخدمات األخرى

أنشطة األسر المعيشية التي تستخدم أفرادا أو إنتاج سلع وخدمات غير 

مميزة خاصة
000000000

 Activities of households as 

 -employers; undifferentiated goods

 and services-producing activities of

households for own use

000000000أنشطة المنظمات والهيئات األجنبية
 Activities of extraterritorial 

organizations and bodies

10242144761310948157Not specifiedلم يحدد

جملة 703,756478,6691,182,42526,10022,84348,943729,856501,5121,231,368Totalال

SaudisNon SaudisTotal
النشاط االقتصادي

الجملةغير السعوديينالسعوديون

Economic Activities
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 المشتركون على رأس العمل الخاضعون ألنظمة ولوائح التأمينات االجتماعية حسب الجنس والجنسية ونوع القطاع 

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

  Table( . 15جدول )

 

   Source: GOSI preliminary data . بيانات أولية املصدر: املؤسسة العامة للتأمينات أالجتماعية

 *                                                                                                                 Preliminary data                  * بيانات أولية.                       

ن ألنظمة يالخاضعمن املشتغلين السعوديين  (%41.4) أنمن واقع السجالت اإلدارية  النشرةنتائج  أظهرتكما    

يعملون في منطقة الرياض، يليهم املشتغلون في املنطقة الشرقية بنسبة بلغت  التأمينات االجتماعية ولوائح 

منطقة الحدود الشمالية في املقابل كانت  ،%(21.8)في منطقة مكة املكرمة بنسبة بلغت  نثم املشتغلي ،%(23.6)

بنسبة  نظمة ولوائح التأمينات االجتماعية  ن أل يلخاضعأقل املناطق اإلدارية من حيث نسبة املشتغلين السعوديين ا

 .%(0.3) بلغت

 

 المشتركون على رأس العمل الخاضعون ألنظمة ولوائح التأمينات االجتماعية حسب الجنس والجنسية والمنطقة االدارية  

Participants on the job Subject to the rules and regulations of social insurance by Sex, Nationality and Administrative Region * 
           Table( . 16جدول )

   Source: GOSI preliminary data . بيانات أولية ملصدر: املؤسسة العامة للتأمينات أالجتماعيةا

 *                                                                                                                 Preliminary data* بيانات أولية.                                        

 

الجملةاالناثالذكورالجملةاالناثالذكورالجملةاالناثالذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

182,96253,961236,92322,2218,28630,507205,18362,247267,430حكومي

1,141,246529,6541,670,9006,359,454218,7076,578,1617,500,700748,3618,249,061خاص

جملة 1,324,208583,6151,907,8236,381,675226,9936,608,6687,705,883810,6088,516,491ال

Sector

القطاع
االجماليغير السعوديينالسعوديون

SaudiNon SaudiTotal

جملةاناثذكورجملةاناثذكورجملةاناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

524,091264,883788,9742,494,608119,7582,614,3663,018,699384,6413,403,340Riyadhالرياض

270,047146,472416,5191,424,50741,7911,466,2981,694,554188,2631,882,817Makkahمكة المكرمة

44,31618,51962,835228,3566,200234,556272,67224,719297,391Madinahالمدينة المنورة

31,42513,84845,273248,2256,867255,092279,65020,715300,365Qassimالقصيم

.352,33997,014449,3531,317,73735,5431,353,2801,670,076132,5571,802,633Easte. Provالمنطقة الشرقية

39,10112,72251,823215,5907,857223,447254,69120,579275,270Asirعسير

12,4776,55219,02972,8901,39074,28085,3677,94293,309Tabukتبوك

9,5676,13115,69882,7352,22684,96192,3028,357100,659Hailحائل

.4,1921,8536,04530,28750630,79334,4792,35936,838North.Bordالحدود الشمالية

12,7417,06219,80398,5021,866100,368111,2438,928120,171Jazanجازان

11,2684,84916,11790,3171,59991,916101,5856,448108,033Najranنجران

6,0001,5767,57631,87053832,40837,8702,11439,984AL - Bahaالباحة

6,6442,1348,77846,05185246,90352,6952,98655,681AL - Joufالجوف

Total مالي   1,324,208583,6151,907,8236,381,675226,9936,608,6687,705,883810,6088,516,491Totalاالج

Administrative Area المنطقة اإلدارية

االجماليغير السعوديينالسعوديون

SaudiNon SaudiTotal
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ألنظمة ولوائح التأمينات االجتماعية كانت   ينأن أعلى نسبة للمشتغلين السعوديين الخاضع  النشرةكما بينت نتائج  

( سنة بنسبة  30 - 34الفئة العمرية ) في املشتغلينيليهم  ,%( 23.5) بلغت ( سنة، بنسبة29 - 25في الفئة العمرية )

 .%(0.6بنسبة )وذلك  (،سنة فأكثر 65)قل نسبة للمشتغلين السعوديين في الفئة العمرية أفيما كانت  ,%( 19.4)

 

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

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

          Table( .  17جدول ) 

   Source: GOSI preliminary data . بيانات أولية املصدر: املؤسسة العامة للتأمينات أالجتماعية

 *                                                                                                                 Preliminary data               * بيانات أولية.                         

 

ألنظمة ولوائح التأمينات   ينعلى رأس العمل الخاضع يناملشتركمن %( 26.4) دارية أننتائج السجالت اإل وأظهرت 

  املشتركينجمالي إمن  %(17.3) الخدماتمهن يليهم العاملون في  الكتابيةهن امليعملون في السعوديين  ةاالجتماعي

مهن الزراعة وتربية الحيوان في    االجتماعية، في حين كان املشتركون ألنظمة ولوائح التأمينات    ينالخاضعالسعوديين  

 .%(0.2) تهمنسب غتحيث بل  املشتركيناألقل نسبة مقارنة بباقي والطيور والصيد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفئات العمرية

age group

جملةاناثذكورجملةاناثذكورجملةاناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

15-1938,94710,72949,67677713691339,72410,86550,589

20-24242,08074,067316,147227,3348,074235,408469,41482,141551,555

25-29305,502143,078448,580979,71139,0071,018,7181,285,213182,0851,467,298

30-34246,743123,989370,7321,302,81153,4461,356,2571,549,554177,4351,726,989

35-39180,98087,158268,1381,168,49647,8911,216,3871,349,476135,0491,484,525

40-44113,97652,944166,920923,33834,354957,6921,037,31487,2981,124,612

45-4971,02835,532106,560672,71020,187692,897743,73855,719799,457

50-5456,47527,26883,743500,63711,436512,073557,11238,704595,816

55-5943,46818,29261,760321,9856,649328,634365,45324,941390,394

64-6015,6247,56223,186175,2593,792179,051190,88311,354202,237

65+9,3852,99612,381108,6172,021110,638118,0025,017123,019

Total  مالي 1,324,208583,6151,907,8236,381,675226,9936,608,6687,705,883810,6088,516,491االج

SaudiNon SaudiTotal

االجماليغير السعوديينالسعوديون
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 المشتركون على رأس العمل الخاضعون ألنظمة ولوائح التأمينات االجتماعية حسب الجنس والجنسية و المجموعات الرئيسة للمهن  

Participants on the job Subject to the rules and regulations of social insurance by sex, nationality and main groups of occupations  
 Table( . 18جدول ) 

   Source: GOSI preliminary data . بيانات أولية املصدر: املؤسسة العامة للتأمينات أالجتماعية

 *                                                                                                                 Preliminary data* بيانات أولية.                                        

        

   حسب المجموعات الرئيسة للمهن على رأس العمل الخاضعون ألنظمة ولوائح التأمينات االجتماعية  السعوديون  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 preliminary data . بيانات أولية املصدر: املؤسسة العامة للتأمينات أالجتماعية

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000

المهن الكتابية

مهن الخدمات

مهن البيع

المهن الهندسية االساسية المساعدة

الفنيون 

االختصاصيون 

المشرعون والمديرون 

مهن أخرى

مهن العمليات الصناعية والكيميائية

مهن الزراعة وتربية الحيوان 

individualفرد

جملةاناثذكورجملةاناثذكورجملةاناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

111,39342,055153,44857,5531,93159,484168,94643,986212,932Lawmakers, Directors and business Managersالمشرعون والمديرون ومديرو االعمال

االختصاصيون في المجاالت العلمية والفنية 

واإلنسانية
120,45357,031177,484242,16922,768264,937362,62279,799442,421

Specialists in Professional, Technical and 

Humanitarian Fields

134,92567,056201,981371,50553,190424,695506,430120,246626,676الفنيون في المجاالت العلمية والفنية واإلنسانية
Technicians in Professional, Technical and 

Humanitarian Fields

293,539210,341503,88056,7697,13963,908350,308217,480567,788Occupations of Clericalالمهن الكتابية

142,942126,466269,408242,4226,464248,886385,364132,930518,294Occupations of Salesمهن البيع

279,53250,571330,1033,017,062121,1053,138,1673,296,594171,6763,468,270Occupations of Servicesمهن الخدمات

3,5115174,02868,3097468,38371,82059172,411مهن الزراعة وتربية الحيوان والطيور والصيد
Occupations of Agriculture, Animal 

Husbandry & Fishing

مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات 

الغذائية
25,2946,09031,384131,5504,556136,106156,84410,646167,490

Occupations of Industrial , Chemical 

Operations and Food Industries 

 179,70522,326202,0311,685,9951,9891,687,9841,865,70024,3151,890,015Occupations of Supporting Basic Engineeringالمهن الهندسية االساسية المساعدة

32,9141,16234,076508,3417,777516,118541,2558,939550,194Other Occuptionمهن أخرى

Total  1,324,208583,6151,907,8236,381,675226,9936,608,6687,705,883810,6088,516,491االجمالي

 Main Occupation المهن

االجماليغير السعوديينالسعوديون

SaudiNon SaudiTotal
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 الرئيسة للمهن )%( حسب المجموعات  ن ألنظمة ولوائح التأمينات االجتماعية  ي على رأس العمل الخاضع   ين السعوديين لمشترك التوزيع النسبي ل 

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 preliminary data . بيانات أولية املصدر: املؤسسة العامة للتأمينات أالجتماعية

 

 

 المشتركون على رأس العمل الخاضعون ألنظمة ولوائح التأمينات االجتماعية حسب المنطقة االدارية و المجموعات الرئيسة للمهن  

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

 Table( . 19جدول )

             
   Source: GOSI preliminary data . بيانات أولية املصدر: املؤسسة العامة للتأمينات أالجتماعية

 *                                                                                                                 Preliminary data* بيانات أولية.                                        

المشرعون والمديرون 

Lawmakers, Directors and 

business Managers; 8.0%

 Specialists inاالختصاصيون 

Professional, Technical and 

Humanitarian Fields; 9.3%

 Technicians inالفنيون  

Professional, Technical and 

Humanitarian Fields; 10.6%

Occupations of Clerical; 26.4%المهن الكتابية 

 ;Occupations of Salesمهن البيع 

14.1%

 Occupations ofمهن الخدمات 

Services; 17.3%

Occupations of Agriculture, Animal Husbandry & Fishing; 0.2%مهن الزراعة 
مهن العمليات الصناعية  

Occupations of Industrial , 

Chemical Operations and Food 

Industries; 1.6%

المهن الهندسية االساسية 

 Occupations ofالمساعدة 

Supporting Basic Engineering ; 

10.6%

 ;Other Occuptionمهن أخرى  

1.8%

المشرعون 

والمديرون 

ومديرو االعمال

االختصاصيون 

في المجاالت 

العلمية 

والفنية 

الفنيون في 

المجاالت 

العلمية 

والفنية 

مهن الخدماتمهن البيعالمهن الكتابية

مهن الزراعة 

وتربية الحيوان 

والطيور 

والصيد

مهن العمليات 

الصناعية 

والكيميائية 

والصناعات 

المهن 

الهندسية 

االساسية 

المساعدة

االجماليمهن أخرى

Lawmakers, 

Directors 

and 

business 

Managers

Specialists in 

Professional, 

Technical 

and 

Humanitaria

n Fields

Technicians 

in 

Professional, 

Technical 

and 

Humanitaria

n 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 

Occuption
Total

92,443195,077236,971266,080231,8611,379,23025,38350,101666,236259,9583,403,340Riyadhالرياض

57,58799,187136,188132,996157,194817,60910,61132,521358,73280,1921,882,817Makkahمكة المكرمة

7,52913,21621,69117,31713,699130,9923,4897,72662,62319,109297,391Madinahالمدينة 

5,60510,44513,07412,65511,422127,6084,6675,72683,53725,626300,365Qassimالقصيم

المنطقة 

الشرقية
34,26297,030170,254103,72570,721673,49812,32951,013508,84780,9541,802,633Easte. Prov.

5,0229,65517,24611,50111,868113,2284,2316,94275,32620,251275,270Asirعسير

1,9883,8537,2074,4703,70837,3802,5402,40619,74110,01693,309Tabukتبوك

1,8973,1505,0704,7263,14838,1473,2942,55625,71312,958100,659Hailحائل

.6591,2921,8891,4851,40714,0661591,10110,7014,07936,838North.Bordالحدود 

2,4383,6035,7054,1784,95552,0942,4432,58022,97819,197120,171Jazanجازان

1,6563,0305,5505,8963,83646,0601,1972,02429,6399,145108,033Najranنجران

9321,0751,9251,3641,78917,1644291,17511,3982,73339,984AL - Bahaالباحة

9141,8083,9061,3952,68621,1941,6391,61914,5445,97655,681AL - Joufالجوف

االجمالي  

Total
212,932442,421626,676567,788518,2943,468,27072,411167,4901,890,015550,1948,516,491Total

Administrative 

Area

المنطقة 

االدارية
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  المشتركون على رأس العمل الخاضعون ألنظمة ولوائح التأمينات االجتماعية حسب الفئات العمرية و المجموعات الرئيسة للمهن 

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

 Table( .  20) دول  ج 

   Source: GOSI preliminary data . بيانات أولية املصدر: املؤسسة العامة للتأمينات أالجتماعية

 *                                                                                                                 Preliminary data* بيانات أولية.                                        

  

ألنظمة ولوائح التأمينات   ينعلى رأس العمل الخاضع  يناملشتركمن  %(  27.7)  دارية أننتائج السجالت اإل كما بينت  

  جمالي املشتغلين إمن  %(23.5) التجارة بنسبةون في نشاط يليهم العاملالتشييد يعملون في نشاط  ةاالجتماعي

كانت نتائج أن أعلى نسبة البينت  وفيما يتعلق بالسعوديين .االجتماعيةألنظمة ولوائح التأمينات  ينالخاضع

 العاملين في التشييديليهم  السعوديين،جمالي املشتغلين إمن  (%22.8)بنسبة ، وذلك في نشاط التجارةللمشتغلين 

 . %( 15.4)نسبة ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفئات 

العمرية

المشرعون 

والمديرون ومديرو 

االعمال

االختصاصيون في 

المجاالت العلمية 

والفنية واإلنسانية

الفنيون في 

المجاالت العلمية 

والفنية واإلنسانية

مهن الخدماتمهن البيعالمهن الكتابية

مهن الزراعة وتربية 

الحيوان والطيور 

والصيد

مهن العمليات 

الصناعية 

والكيميائية 

والصناعات 

الغذائية

المهن الهندسية 

االساسية المساعدة
االجماليمهن أخرى

Age group

Lawmakers, 

Directors and 

business 

Managers

Specialists in 

Professional, 

Technical and 

Humanitarian Fields

Technicians in 

Professional, 

Technical and 

Humanitarian 

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 OccuptionTotal

15-192,4131,2432,39512,44815,7948,097763807,05269150,589

20-2414,37613,56132,16382,85079,448202,6752,0917,95780,34836,086551,555

25-2922,97785,072110,497130,14986,224646,5876,88321,903261,47395,5331,467,298

30-3434,093103,556148,235117,64887,595697,94911,92130,631387,189108,1721,726,989

35-3937,43383,845112,84486,34776,142592,12913,95530,156358,72192,9531,484,525

40-4430,46154,88479,54552,03655,938461,74913,09024,638280,82071,4511,124,612

45-4922,84934,52056,62731,96039,611333,6659,79919,170200,51550,741799,457

50-5418,30125,30839,51424,15332,942244,2167,24915,378149,99438,761595,816

55-5914,84919,40324,42017,75623,357155,5394,17810,16693,87826,848390,394

64-608,58011,96813,2968,03113,04578,3592,0994,80946,80915,241202,237

65+6,6009,0617,1404,4108,19847,3051,0702,30223,21613,717123,019

االجمالي  

Total
212,932442,421626,676567,788518,2943,468,27072,411167,4901,890,015550,1948,516,491
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   والمجموعات الرئيسة لألنشطة االقتصادية   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   .(21)دول  ج          

 Source: GOSI        المصدر : المؤسسة العامة للتأمينات أالجتماعية 
 Preliminary data*                                                                              * بيانات أولية.                                                                                                              

  

جملةاناثذكورجملةاناثذكورجملةاناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

 11,3403,31714,65769,22418569,40980,5643,50284,066Agriculture, forestry and fishingالزراعة والغابات وصيد األسماك

Mining and quarrying 106,9014,760111,66167,40890468,312174,3095,664179,973التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing 141,67852,718194,396628,31716,273644,590769,99568,991838,986الصناعات التحويلية

40,5781,95142,52948,1517948,23088,7292,03090,759إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
 Electricity, gas, steam and air 

conditioning supply

إمدادات المياه وأنشطة المجاري وإدارة 

الفضالت ومعالجتها
3,4397784,21712,5632512,58816,00280316,805

 Water supply; sewerage, waste 

management and remediation activities

 206,74587,386294,1312,047,963150712,063,0342,254,708102,4572,357,165Constructionالتشييد

تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات ذات 

المحركات والدراجات النارية
270,168164,299434,4671,538,16827,7331,565,9011,808,336192,0322,000,368

 Wholesale and retail trade; repair of 

motor vehicles and motorcycles

Transportation and storage 47,2849,25656,540183,934753184,687231,21810,009241,227النقل والتخزين

46,11128,54074,651327,2822,718330,000373,39331,258404,651أنشطة اإلقامة والخدمات الغذائية
 Accommodation and food service 

activities

Information and communication 28,043649634,539352144703568463,257696670,223المعلومات واإلتصاالت

 49,09111,33860,42912,79237113,16361,88311,70973,592Financial and insurance activitiesاألنشطة المالية وأنشطة التأمين

Real estate activities 7,1512,7419,89225,48421625,70032,6352,95735,592األنشطة العقارية

24,8619,60934,470100,0571,615101,672124,91811,224136,142األنشطة المهنية والعلمية والتقنية
 Professional, scientific and technical 

activities

78,90933,790112,699865,40271,746937,148944,311105,5361,049,847أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم
 Administrative and support service 

activities

اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي 

اإللزامي
116,59732,688149,28538,9675,45044,417155,56438,138193,702

 Public administration and defence; 

compulsory social security

 28,28245,12173,40355,644933164,97583,92654,452138,378Educationالتعليم

89,34068,966158,306111,27662,318173,594200,616131,284331,900أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية
 Human health and social work 

activities

Arts, entertainment and recreation 3,0492,9736,02216,53553217,06719,5843,50523,089الفنون والترفيه والتسلية

 22,73116,32339,054165,92011,109177,029188,65127,432216,083Other service activitiesأنشطة الخدمات األخرى

أنشطة األسر المعيشية التي تستخدم أفرادا 

أو إنتاج سلع وخدمات غير مميزة خاصة
101044145

 Activities of households as employers; 

undifferentiated goods- and services-

producing activities of households for 

own use

615178793197222198122001,012أنشطة المنظمات والهيئات األجنبية
 Activities of extraterritorial 

organizations and bodies

1,2943871,68131177683124532,47145532,926Not specifiedغير محدد

1,324,208583,6151,907,8236,381,675226,9936,608,6687,705,883810,6088,516,491Totalالجملة

SaudiNon SaudiTotal
االنشطة االقتصادية

االجماليغير السعوديينالسعوديون

Economic activities
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 حسب المجموعات الرئيسة لألنشطة االقتصادية ظمة ولوائح التأمينات االجتماعية  المشتركون على رأس العمل الخاضعون ألن 

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

 

 Chart   .(9)  شكل 

 

   Source: GOSI preliminary data . بيانات أولية أالجتماعيةاملصدر: املؤسسة العامة للتأمينات 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000

التشييد 

تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية

أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

الصناعات التحويلية

أنشطة اإلقامة والخدمات الغذائية

أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

النقل والتخزين

أنشطة الخدمات األخرى

اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإللزامي

التعدين واستغالل المحاجر

التعليم

األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

الزراعة والغابات وصيد األسماك

األنشطة المالية وأنشطة التأمين

المعلومات واإلتصاالت

األنشطة العقارية

غير محدد 

الفنون والترفيه والتسلية

إمدادات المياه وأنشطة المجاري وإدارة الفضالت ومعالجتها

أنشطة المنظمات والهيئات األجنبية

ةأنشطة األسر المعيشية التي تستخدم أفرادا أو إنتاج سلع وخدمات غير مميزة خاص

فرد

individual
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   المنطقة اإلدارية والمجموعات الرئيسة لألنشطة االقتصادية ب  المشتركون على رأس العمل الخاضعون ألنظمة ولوائح التأمينات االجتماعية حس 

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

 Table   .(22)جدول  

 

   Source: GOSI preliminary data . بيانات أولية أالجتماعية املصدر: املؤسسة العامة للتأمينات

مكة المكرمةالرياض
المدينة 

المنورة
القصيم

المنطقة 

الشرقية
حائلتبوكعسير

الحدود 

الشمالية
جملةالجوفالباحةنجرانجازان

RiyadhMakkahMadinahQassimEaste. Prov.AsirTabukHail
North.Bord

.
JazanNajranAL - Baha

AL - 

Jouf
Total

Agriculture, forestry and fishing 35,97211,7722,05711,3427,0091,0133,4057,0401241,1148181182,28284,066الزراعة والغابات وصيد األسماك

Mining and quarrying 8,50913,3722,431465151,2501,43410729287653247217063179,973التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing 282,286209,99635,99326,526206,77225,1939,6369,4203,54315,0465,8673,4325,276838,986الصناعات التحويلية

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف 

الهواء
46,42419,47252013418,2605,30764313291374944690,759

 Electricity, gas, steam and air 

conditioning supply

إمدادات المياه وأنشطة المجاري 

وإدارة الفضالت ومعالجتها
5,5024,6839191283,6171,05711026773220100844516,805

 Water supply; sewerage, waste 

management and remediation 

activities

Construction 711,574525,59885,882132,498619,631101,62025,49641,66213,98726,87448,2558,91815,1702,357,165التشييد

تجارة الجملة والتجزئة واصالح 

المركبات ذات المحركات والدراجات 

النارية

856,175535,79466,18655,210312,43251,66516,45515,0946,26736,32521,52716,34410,8942,000,368

 Wholesale and retail trade; 

repair of motor vehicles and 

motorcycles

Transportation and storage 80,18464,5717,0999,33855,8739,1432,9611,8292,1071,6983,3266362,462241,227النقل والتخزين

119,201119,08231,22012,46467,70117,9448,0294,9462,23811,2334,2383,0303,325404,651أنشطة اإلقامة والخدمات الغذائية
 Accommodation and food 

service activities

Information and communication 52,18910,7429229853,5195832081291533192108817670,223المعلومات واإلتصاالت

Financial and insurance activities 51,54016,5042571814,0173171128071306125344873,592األنشطة المالية وأنشطة التأمين

Real estate activities 17,65411,0881,1791874,16553218713129203784011935,592األنشطة العقارية

68,94123,3082,9512,64828,8852,5457531,0721,1215965961,4521,274136,142األنشطة المهنية والعلمية والتقنية
 Professional, scientific and 

technical activities

أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات 

الدعم
666,757113,98620,03415,670174,55222,6854,0294,9171,2856,90012,5737335,7261,049,847

 Administrative and support 

service activities

اإلدارة العامة والدفاع والضمان 

االجتماعي اإللزامي
90,84337,4121,9888,42126,5309,9594,6632,2781,1584,3763,0321,2981,744193,702

 Public administration and 

defence; compulsory social 

security

Education 61,90032,7007,6503,09921,0672,9173,3871,2277278857144941,611138,378التعليم

أنشطة الصحة البشرية والخدمة 

االجتماعية
127,73578,89418,46413,08855,49411,7517,4795,1758935,4753,2131,6372,602331,900

 Human health and social work 

activities

7,5476,7451,2776523,3781,00546733927156550113820423,089الفنون والترفيه والتسلية
 Arts, entertainment and 

recreation

Other service activities 97,07641,2289,1595,97834,7277,1204,9153,7201,6445,0232,0041,2322,257216,083أنشطة الخدمات األخرى

أنشطة األسر المعيشية التي 

تستخدم أفرادا أو إنتاج سلع وخدمات 

غير مميزة خاصة

04000000001005

 Activities of households as 

employers; undifferentiated 

goods- and services-producing 

activities of households for own 

use

8822049220000663601,012أنشطة المنظمات والهيئات األجنبية
 Activities of extraterritorial 

organizations and bodies

14,4495,8461,1991,3423,7321,4808467282422,2783319635732,926Not specifiedغير محدد

3,403,3401,882,817297,391300,3651,802,633275,27093,309100,65936,838120,171108,03339,98455,6818,516,491Totalاإلجمالي

Economic Activities النشاط االقتصادي
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   لألنشطة االقتصادية والمجموعات الرئيسة    الفئات العمرية حسب  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   .(23)جدول  

   Source: GOSI preliminary data . بيانات أولية املصدر: املؤسسة العامة للتأمينات أالجتماعية

 
 
 
 

Economic Activitiesجملة+6065-5964-5455-4950-4445-3940-3435-2930-2425-1920-15النشاط االقتصادي

2754,25712,86116,29714,87911,8928,8586,8374,4022,2541,25484,066الزراعة والغابات وصيد األسماك
 Agriculture, forestry and 

fishing

Mining and quarrying 1,46418,84535,17934,78726,83621,25815,92812,6648,8423,239931179,973التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing 4,90350,676130,232158,765144,137114,44387,23268,22244,80022,76312,815838,988الصناعات التحويلية

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف 

الهواء
1765,73719,44221,24516,14410,9387,6364,9073,0491,00048590,759

 Electricity, gas, steam and 

air conditioning supply

إمدادات المياه وأنشطة المجاري وإدارة 

الفضالت ومعالجتها
1101,0792,6473,3373,0112,4271,7011,16675037720016,805

 Water supply; sewerage, 

waste management and 

remediation activities

Construction 12,478143,221380,718471,515420,844325,187232,760172,697108,16755,75233,8262,357,165التشييد

تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات 

ذات المحركات والدراجات النارية
17,244136,038317,151383,252336,874262,955192,885151,564104,73358,55039,1222,000,368

 Wholesale and retail trade; 

repair of motor vehicles 

and motorcycles

Transportation and storage 1,14112,05736,11948,96243,16933,27024,35819,21512,8816,6203,435241,227النقل والتخزين

3,92337,01682,93180,38964,24248,55634,01725,11916,4277,6874,344404,651أنشطة اإلقامة والخدمات الغذائية
 Accommodation and food 

service activities

3923,99111,92613,80913,43310,4987,7884,3612,2481,11366470,223المعلومات واإلتصاالت
 Information and 

communication

572,31516,88219,65414,9438,6755,1403,0521,69675542373,592األنشطة المالية وأنشطة التأمين
 Financial and insurance 

activities

Real estate activities 1941,8315,4236,9546,3874,9183,5082,7271,8461,07872635,592األنشطة العقارية

6727,87123,07828,89824,63717,57311,9758,7326,0493,9542,703136,142األنشطة المهنية والعلمية والتقنية
 Professional, scientific and 

technical activities

4,00079,927213,364228,890190,883135,15884,50454,59033,08416,1869,2611,049,847أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم
 Administrative and support 

service activities

اإلدارة العامة والدفاع والضمان 

االجتماعي اإللزامي
3877,22638,88546,48435,61323,91315,38111,6188,8713,4741,850193,702

 Public administration and 

defence; compulsory social 

security

Education 2865,00824,89129,20023,05917,48513,94110,2357,6784,0012,594138,378التعليم

أنشطة الصحة البشرية والخدمة 

االجتماعية
1,15715,35068,66581,56858,23238,67126,16018,10012,0527,1844,761331,900

 Human health and social 

work activities

2401,8944,2474,5933,7322,7331,9771,6231,06460238423,089الفنون والترفيه والتسلية
 Arts, entertainment and 

recreation

Other service activities 1,36315,10536,75541,47337,50929,39320,54215,98810,2064,9242,825216,083أنشطة الخدمات األخرى

أنشطة األسر المعيشية التي تستخدم 

أفرادا أو إنتاج سلع وخدمات غير مميزة 

خاصة

012200000005

 Activities of households as 

employers; 

undifferentiated goods- 

and services-producing 

activities of households for 

own use

1824528320012358262917131,012أنشطة المنظمات والهيئات األجنبية
 Activities of extraterritorial 

organizations and bodies

1272,0925,6556,6325,7614,5463,1082,3731,52070740332,924Not specifiedغير محدد

50,589551,5551,467,2981,726,9891,484,5251,124,612799,457595,816390,394202,237123,0198,516,491Totalاإلجمالي
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 : العمالة املنزلية

من العمالة املنزلية، يليهم الخدم وعمال  %( 53.6مثلون )ي أن السائقين في املنازل  داريةنتائج السجالت اإل بينت 

 .من إجمالي العمالة املنزلية  %(97.6)وتمثل فئة السائقين والخدم ما نسبته  %(44.0) التنظيف بنسبة
   الرئيسة للمهن المنزلية   والمجموعات حسب الجنس    العمالة المنزلية غبر السعودية 

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

 Table   .(24)جدول   

 

 
 )%( المنزلية  لعمالة المنزلية غبر السعودية حسب المجموعات الرئيسة للمهن  ل لتوزيع النسبي  ا 

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

 Chart   .(11)  شكل 

 

 
 

 

االجمالياناثذكور

MaleFemaleTotal

1,4536602,113Housekeeperمدراء المنازل

1,665,5484941,666,042Driversالسائقون

394,631974,1891,368,820Servants and house cleanersالخدم وعمال تنظيف المنازل

25,5125,11530,627Cookers and food providerالطباخون ومقدمو الطعام

30,4921430,506Houses, buildings and restrooms guardsحراس المنازل والعمائر واالستراحات

2,61312,614Farmers housesمزارعو المنازل

6888251,513Home Tailorsخياطو المنازل

6721,8452,517Nurses and health professionals in homesالممرضون والصحيين في المنازل

354,3864,421Private teachers and Nannies at homesالمدرسون الخصوصيون والمربيات في المنازل

000Not specifiedغير محدد

Total مالي   2,121,644987,5293,109,173Totalاالج

Main groups of household occupations المجموعات الرئيسة للمهن المنزلية

   Source:NICاملصدر : مركز املعلومات الوطني  

Housekeeper; 0.1مدراء المنازل  

السائقون             
Drivers; 53.6

 Servants and houseالخدم وعمال تنظيف المنازل 
cleaners; 44.0

 Cookers andالطباخون ومقدمو الطعام 
food provider; 1.0

حراس المنازل والعمائر واالستراحات 
Houses, buildings and 
restrooms guards; 1.0

Farmers houses; 0.1مزارعو المنازل 

Home Tailors; 0.0خياطو المنازل 

 Nursesالممرضون والصحيين في المنازل 
and health professionals in homes; 

0.1

المدرسون الخصوصيون والمربيات 
 Private teachersفي المنازل 

and Nannies at homes; 0.1

   Source:NICاملصدر : مركز املعلومات الوطني  
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 : ت شيرات العمل
 القطاع )تأشيرة( حسب الجنس ونوع    إجمالي تأشيرات العمل الصادرة 

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

 Table   .(25)جدول   

 
    Source: *NIC                                                                                      * مركز املعلومات الوطني                                                      املصدر :

                                                                                                                                                                                                                                                    MLSD**  ** وزارة العمل والتنمية االجتماعية
 

 

 العاملة(: تقديرات مسح القوى )حسب  معدل التشغيل

، يتم 
ً
أظهرت األسرية، وقد سوح امل تقديرات من حسابهمعدل التشغيل حسب املمارسات العاملية املعتمدة دوليا

جمالي  إل التشغيل معدل أن  الربع الثاني، 2019 مسح القوى العاملةمن واقع تقديرات  نشرة سوق العمل نتائج

 .%(79.0ناث )وبين اإل  %(،97.5بين الذكور )  التشغيلوبلغ معدل %(،  94.4سنة فأكثر( بلغ )15السكان )

 )%(   لجنس والجنسية حسب ا   فأكثر( سنة    15معدل التشغيل للسكان ) 

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

 Table   .(26)جدول  

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

عدل بين السعوديين الذكور املوبلغ  %(،87.7للسعوديين بلغ ) التشغيل معدل نتائج املسح ان كما أظهرت 

 %(.68.9وبين االناث ) %(،94.0)

 )%(   2019بالربع األول مقارنة    2019الثاني سنة فأكثر( للربع    15)   معدل التشغيل للسعوديين 

Saudi Employment Rate (15 +) for 2019 Q2Compared to 2019 Q1      )%(  
Table   .(27)جدول  

 
 

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

 

االجمالياناثذكور

MaleFemaleTotal

Government19,1543,72622,880حكومي*

Personal142,34179,699222,040افراد*

private282,60824,902307,510خاص**

جملة Total444,103108,327552,430ال

Type of sector

نوع القطاع

االجمالياناثذكور

MaleFemaleTotal

Saudi94.068.987.7السعوديون

Non Saudi99.899.199.7غير السعوديين

Total97.579.094.4االجمالي

Nationality

الجنسية

االجمالياناثذكور

MaleFemaleTotal

Q294.068.987.7 2019الربع الثاني 2019

Q193.468.387.5 2019الربع األول 2019

Period

الفترة
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 )%( (  Q22019- 2010سنة فأكثر( خالل عشر سنوات )   15للسكان )   التشغيل معدل  

Total Employment Rate (15 +) in 10 years (2010 – 2019Q2) )%( 

 Chart   .(12)  شكل 

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

وى  )حسب تقديرات مسح القمتوسط ساعات العمل األسبوعية 
 (: العاملة

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

سنة فأكثر( فيما يقدر  15املشتغلين ) ساعة في األسبوع وذلك إلجمالي (43.5)م، بلغ 2019من عام الثاني للربع 

 .(41.1) ساعة، ولإلناث( 43.9) للذكور بـ
 )ساعة(   2019بالربع األول  مقارنة    2019الثاني  حسب الجنس للربع    فأكثر( سنة    15ساعات العمل االعتيادية للمشتغلين ) متوسط  

Average usual Hours of Work for Employed Persons (15 +) by Sex for 2019 Q2  Compared to 2019 Q1 (Hour) 

 Table   .(28)جدول  

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

 
 (: )حسب تقديرات مسح القوى العاملةمتوسط األجر الشهري 

  15)إلجمالي املشتغلين بأجر  العاملة أن متوسط األجر الشهري بينت نتائج النشرة من واقع تقديرات مسح القوى 

بـ ( ريال سعودي فيما يقدر للذكور 6,444) )ستة االف وأربع مائة وأربعة وأربعون ريال سعودي( بلغسنة فأكثر( 

وثالثون )ستة االف وستة مئة وخمسة ( ريال، ولإلناث 6,414)ستة االف وأربع مائة أربعة عشر ريال سعودي( )

)عشرة االف وثالثة مائة واثنان وأربعون ريال   لسعوديين بلغ متوسط األجر الشهري ( ريال، ول6,635)  ريال سعودي(

)عشرة فيما يقدر للسعوديين الذكور بـ    ،( ريال وذلك إلجمالي السعوديين املشتغلين مقابل أجر   10,342)  سعودي(

أربعة مائة وواحد )تسعة االف و ( ريال، وللسعوديات 10,575)االف وخمسمائة وخمسة و سبعون ريال سعودي( 

  ( ريال.9,431)وثالثون ريال سعودي( 
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االجمالياناثذكور

MaleFemaleTotal

Q243.941.143.5 2019الربع الثاني 2019

Q143.841.543.5 2019الربع األول 2019

Period

الفترة
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 حسب الجنس والجنسية )ريال سعودي(   فأكثر( سنة    15) متوسط األجر الشهري للمشتغلين مقابل أجر  

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

Table   .(29)جدول  

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

 

 ونوع القطاع )ريال سعودي(   حسب الجنس والجنسية   فأكثر( سنة    15متوسط األجر الشهري للمشتغلين مقابل أجر ) 

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

Table   .(30)جدول  

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

 

 والمستوى التعليمي )ريال سعودي(   حسب الجنس والجنسية   فأكثر( سنة    15ألجر الشهري للمشتغلين مقابل أجر ) متوسط ا 

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

 Table   .(31)جدول  

ـــدر: ــــ ـــح القوى  املصـــ ــــ -العاملة بيانات تقديرية من مســـ

 العامة لإلحصاء لهيئةا

Source: Estimated data from the LFS -GaStat    

  

االجمالياناثذكور

MaleFemaleTotal

Saudi10,5759,43110,342السعوديون

Non Saudi4,1523,1044,048غير السعوديين

Total6,4146,6356,444االجمالي

Nationality

الجنسية

جملةاناثذكورجملةاناثذكورجملةاناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

11,53411,09911,45011,2358,32610,34611,51410,77311,364Governmentalحكومي

7,7735,5527,2684,2096,3454,2454,7075,7654,763Private Establishments Sectorقطاع المنشآت الخاصة

6,1944,7215,4203,1012,6073,0073,8893,9153,897Non - Profit Organizationsمنظمات غير ربحية

0002,0951,6881,9332,0951,6881,933Domestic laborالعمالة المنزلية

 المنظمات والهيئات

اإلقليمية والدولية
12,0009,38011,8765,9214,7045,8166,4284,9186,302

Regional and international 

organizations

Total10,5759,43110,3424,1523,1044,0486,4146,6356,444Total 

Non SaudiTotal
نوع القطاع

االجماليغير السعوديينالسعوديون

Type of sector
Saudi

جملةاناثذكورجملةاناثذكورجملةاناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

5,6293,5625,3741,9981,3291,9222,2811,5182,194Illiterateأمي

4,7224,4454,6612,3741,6372,2812,5111,9442,436Read & Writeيقرأ ويكتب

5,7094,8505,5512,1611,5252,0862,3351,7902,269لم يكمل المرحلة األبتدائية
Did not complete primary 

school

6,6324,7356,3882,3501,6322,2502,7851,9232,665Primaryاالبتدائية

7,9664,7367,6792,4721,7892,4023,1952,1253,086Intermediateالمتوسطة

9,1095,6478,8193,0542,0952,9956,1714,2226,029Secondary or Equivalentالثانوية أو ما يعادلها

10,4019,18510,1455,2635,6255,2997,7918,1247,844Diplomaدبلوم دون الجامعة

 13,10910,46812,2118,8837,5128,78111,04310,08610,821Bachelor Degreeبكالوريوس أو ليسانس

16,37411,39315,37415,18314,02415,07615,71112,28215,217Higher Diploma / Master Degreeدبلوم عالي/ ماجستير

24,02521,40323,07418,76213,50317,78020,17917,27019,472Doctorateدكتوراه

مالي 10,5759,43110,3424,1523,1044,0486,4146,6356,444Totalاالج

Non SaudiTotal
المستوى التعليمي

االجماليغير السعوديينالسعوديون

Education Status
Saudi
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 والفئات العمرية )ريال سعودي(   حسب الجنس والجنسية   فأكثر( سنة    15متوسط األجر الشهري للمشتغلين مقابل أجر ) 

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

Table   .(32)جدول  

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

 
   قوة العمل:

 (:)حسب تقديرات مسح القوى العاملةقوة العمل 

 حسب امل قوة العمل   
ً
، والتعداد العام للسكاناألسرية من املسوح  تقديرهايتم  مارسات العاملية املعتمدة دوليا

املتواجدين في سنة فأكثر(  15مسح القوى العاملة للسكان ) نشرة سوق العمل من واقع تقديرات نتائج وقد بينت

كما أظهرت    قوة العمل.جمالي  إن  %( م16.8)  واإلناث%(  83.2حيث بلغت نسبة الذكور )املسح،  اململكة وقت تنفيذ  

 .لسعوديينل قوة العملجمالي إ%( من 25.3) واإلناث%( 74.7) نسبة الذكور  تقديرات املسح أن

 

 )%(     سنة فأكثر ( حسب الجنس والجنسية   15التوزيع النسبي لقوة العمل )  

Percentage distribution of Labor force (15 +) by Sex and Nationality (%) 

Table   .(33)جدول  

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

 

 

 

 

 

جملةاناثذكورجملةاناثذكورجملةاناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

15-195,1194,0335,0282,4981,6282,4513,8533,1503,804

20-246,6195,7546,4942,5171,8522,4354,9664,3594,884

25-298,3897,3608,1892,9912,3262,8915,6845,2285,605

30-349,6028,7099,4303,5862,9803,5056,2206,1116,202

35-3910,8119,65410,5333,7453,1763,6736,0006,4546,076

40-4412,41410,74211,9844,5193,3174,3916,8197,3586,903

45-4913,56211,23813,1054,5604,0914,5317,2678,4997,398

50-5414,13012,25413,8214,7914,3144,7797,22110,0647,409

55-5914,10214,13514,1065,3225,3935,3247,34810,8617,516

64-608,3696,6528,2816,3612,8756,2366,5053,2556,384

65 +5,08805,0885,2953,8565,2785,2823,8565,265

Total مالي   10االج ,5759 ,43110 ,3424,1523,10 44,0 486,4146,6356,444

Non SaudiTotal

Age groups

الفئات العمرية
االجماليغير السعوديينالسعوديون

Saudi

االجماليغير السعوديينالسعوديون

SaudiNon SaudiTotal

Male74.789.983.2ذكور

Female25.310.116.8اناث

Total10االجمالي 010 010 0

Nationality

الجنسية
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 )%(     2019  األول ارنة بالربع  مق   2019  الثاني سنة فأكثر( داخل قوة العمل للربع    15)   للسعوديين التوزيع النسبي  

Percentage distribution of Saudi (15 +) in the labor force for 2019 Q2 Compared to 2019 Q1 )%( 

Table   .(34)جدول  

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

 

 

 )%(     2019بالربع األول مقارنة    2019  الثاني للربع    داخل قوة العمل   سنة فأكثر(   15)   التوزيع النسبي للسعوديين 

Saudi (15 +) in the labor force for 2019 Q2 Compared to 2019 Q1 (%) 

Chart   .(13)  شكل 

 

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

 

( سنة، وذلك 29-25لقوة العمل للسعوديين كانت في الفئة العمرية )كما أوضحت تقديرات املسح أن أعلى نسبة  

( سنة، بنسبة  34-30سعوديين في الفئة العمرية ) %( من إجمالي قوة العمل للسعوديين، يليهم ال20.0بنسبة )

 %(. 1.0( سنة )19ـــ   15بينما بلغت نسبة قوة العمل للفئة العمرية ) %(،18.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االجمالياناثذكور

MaleFemaleTotal

Q274.725.3100 2019الربع الثاني 2019

Q176.223.8100 2019الربع األول 2019

Period

الفترة
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    (%) سنة فأكثر ( حسب الجنس والجنسية والفئات العمرية   15التوزيع النسبي لقوة العمل )  

Percentage distribution of labour force Persons (15 +) by Sex, Nationality and Age Groups )%( 

 Table   .(35)جدول  

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

 

 

    (%)  سنة فأكثر ( حسب الجنس والجنسية والفئات العمرية   15)    سعوديين ال   النسبي لقوة العمل التوزيع  

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

 Chart   .(15)  شكل 

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

 

أعلى نسبة لقوة العمل للسعوديين كانت للحاصلين على الشهادة الجامعية حيث    أن  سحنتائج امل  أوضحتكما        

بنسبة   الثانوية أو ما يعادلها من إجمالي قوة العمل للسعوديين يليهم الحاصلون على  %( 37.0)بلغت نسبتهم 

 .%(0.3ميين حيث بلغت )في حين كانت أقل نسبة لل  %(،34.4)

  

 

 

 

الفئات العمرية

age group

جملةاناثذكورجملةاناثذكورجملةاناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

15-191.00.81.00.30.40.30.60.70.6

20-249.19.19.13.04.23.25.57.55.8

25-2918.424.620.010.216.510.913.521.914.9

30-3417.720.218.313.719.114.315.319.816.1

35-3915.717.216.120.226.420.818.420.318.7

40-4413.013.913.219.120.319.216.716.016.6

45-4910.37.89.714.08.313.412.67.911.8

50-546.73.65.99.52.38.88.43.27.5

55-594.11.63.55.61.35.25.01.54.4

64-601.80.31.42.81.02.62.40.52.1

65+2.20.81.91.30.31.21.70.71.5

Total 100100100100100100100100100االجمالي  

SaudiNon SaudiTotal

االجماليغير السعوديينالسعوديون

0
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Maleذكور  Femaleاناث 
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    )%(   سنة فأكثر( حسب الجنس والجنسية والمستوى التعليمي   15التوزيع النسبي لقوة العمل )  

Percentage distribution of labour force Persons (15 +) by Sex, Nationality and Educational Level )%( 

 Table   .(36)جدول        

 

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

 

 )%(   المستوى التعليمي حسب    داخل قوة العمل   سنة فأكثر(   15)   التوزيع النسبي للسعوديين 

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

Chart   .(16)  شكل 

 

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

 
 
 
 

Illiterate; 0.3أمي 

Read & Write; 1.6يقرأ ويكتب 

 Didلم يكمل المرحلة األبتدائية 

not complete primary school; 

0.5

Primary; 5.8االبتدائية 

Intermediate; 7.6المتوسطة 

 Secondaryالثانوية أو ما يعادلها 

or Equivalent; 34.4

دبلوم دون الجامعة 

Diploma; 10.0

Bachelor Degreeبكالوريوس أو ليسانس  ; 37.0 ماجستير / دبلوم عالي Higher 

Diploma / Master Degree; 2.0

Doctorate; 0.6دكتوراه 

المستوى التعليمي

جملةاناثذكورجملةاناثذكورجملةاناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

0.30.20.30.60.70.60.50.40.5Illiterateأمي

1.51.91.63.24.23.32.52.72.5Read & Writeيقرأ ويكتب

لم يكمل المرحلة 

األبتدائية
0.50.70.52.63.32.71.81.51.7Did not complete primary school

6.63.65.820.429.621.314.912.214.4Primaryاالبتدائية

9.03.77.626.527.626.619.511.618.2Intermediateالمتوسطة

40.217.534.421.412.920.528.916.026.7Secondary or Equivalentالثانوية أو ما يعادلها

10.68.410.06.46.46.48.17.78.0Diplomaدبلوم دون الجامعة

 28.861.337.016.412.016.021.444.925.3Bachelor Degreeبكالوريوس أو ليسانس

2.11.82.01.71.51.71.91.71.8Higher Diploma / Master Degreeدبلوم عالي/ ماجستير

0.50.90.60.91.91.00.81.30.8Doctorateدكتوراه

ي مال 100100100100100100100100100Totalاالج

Total

االجماليغير السعوديينالسعوديون

Education Status
SaudiNon Saudi
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 (:)حسب تقديرات مسح القوى العاملة معدل املشاركة االقتصادية
 

 

، يتم  املشاركة االقتصاديةمعدل    
ً
األسرية املسوح تقديرات من  حسابهحسب املمارسات العاملية املعتمدة دوليا

جمالي السكان  االقتصادية إل معدل املشاركة أن  نتائج نشرة سوق العمل،أظهرت ، وقد والتعداد العام للسكان

وبلغ معدل املشاركة االقتصادية بين %(، 57.9بلغ )قد مسح القوى العاملة قع تقديرات من واسنة فأكثر( 15)

معدل املشاركة االقتصادية للسعوديين بلغ نتائج املسح أن كما أظهرت  .%(24.3وبين االناث ) %( ،80.4الذكور )

 %(.23.2ناث ), وبين اإل %( 66.0وديين الذكور )عدل بين السعامل, وبلغ %( 45.0)
 )%(   حسب الجنس والجنسية   فأكثر( سنة    15عدل المشاركة االقتصادية للسكان ) م 

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

Table   .(37)جدول  

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

 

 )%(   2019بالربع األول  مقارنة    2019الثاني  سنة فأكثر( للربع    15معدل المشاركة االقتصادية للسعوديين ) 

Saudi Economic participation rate (15 +) for 2019 Q2 Compared to 2019 Q1)%(  

 Table   .(38)جدول  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

االجمالياناثذكور

MaleFemaleTotal

Saudi66.023.245.0السعوديون

Non Saudi94.126.975.2غير السعوديين

Total80.424.357.9االجمالي

Nationality

الجنسية

االجمالياناثذكور

MaleFemaleTotal

Q266.023.245.0 2019الربع الثاني 2019

Q163.320.542.3 2019الربع األول 2019

Period

الفترة
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 )%(   2019األول  ربع  مقارنة بال   2019الثاني  سنة فأكثر( للربع    15)   معدل المشاركة االقتصادية للسعوديين 

Saudi Economic participation rate (15 +) for 2019 Q1 Compared to 2019 Q1)%(  

 Chart   .(17)  شكل 

 

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

 

 

 

 

 

 )%( (  Q22019  –   2010خالل عشر سنوات )   فأكثر( سنة    15للسكان )   المشاركة االقتصادية معدل  

Total Economic participation rate (15 +) in 10 years (2010- 2019Q2)  )%( 

 Chart   .(18)  شكل 

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

 

 

ين األفراد الذين ب %(67.2)للسعوديين قد بلغ  أعلى معدل للمشاركة االقتصاديةكما أشارت نتائج املسح أن 

أظهرت النتائج %(، فيما 67.0بلغ ) ل( بمعد34-30يليهم األفراد الذين أعمارهم بين ) سنة (39-35) أعمارهم بين

 (.%3.6بلغ ) ل ( بمعد19- 15الذين أعمارهم بين ) املشاركة االقتصادية كان األقل بين األفرادن معدل أ
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 )%(   الفئات العمرية سنة فأكثر( حسب الجنس و   15)   للسعوديين   المشاركة االقتصادية معدل  

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

Table   .(39)جدول     

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

 

 )%(   الفئات العمرية سنة فأكثر( حسب الجنس و   15)   عوديين للس   المشاركة االقتصادية معدل  

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

 Chart   .(19)  شكل                   

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

 

 

االجمالياناثذكورالفئات العمرية

Age GroupMaleFemaleTotal

15-195.51.53.6

20-2441.415.429.0

25-2989.841.465.9

30-3495.937.667.0

35-3996.936.967.2

40-4495.035.765.9

45-4990.124.158.0

50-5472.714.044.2

55-5957.58.233.9

64-6033.72.218.6

65+25.73.114.1

Total مالي   66.023.245.0االج

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 64-60 65+
Maleذكور  Femaleاناث 

%



 2019 الربع الثاني سوق العمل النشرات 

53 

ه  شهادة دكتوراالحاصلين على بين السعوديين  معدالت املشاركة االقتصادية كانت األعلىكما أوضحت النتائج أن 

%(، وأظهرت 83.1)بمعدل بلغ دبلوم عالي/ماجستير ، يليهم الحاصلون على شهادة %(86.2)حيث بلغ املعدل 

 .%(5.0األميين بمعدل بلغ )النتائج أن معدل املشاركة االقتصادية للسعوديين كان األقل بينهم 
 

 )%(   تعليمي والمستوى ال سنة فأكثر( حسب الجنس    15)   عوديين للس   المشاركة االقتصادية معدل  

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

  Table   .(40)جدول  

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

 
 
 
 
 
 

  

االجمالياناثذكورالمستوى التعليمي

Education levelMaleFemaleTotal

19.11.25.0Illiterateأمي

42.75.714.3Read & Writeيقرأ ويكتب

41.47.717.4Did not complete primary schoolلم يكمل المرحلة األبتدائية

48.77.125.5Primaryاالبتدائية

35.85.220.8Intermediateالمتوسطة

66.813.043.6Secondary or Equivalentالثانوية أو ما يعادلها

88.167.882.8Diplomaدبلوم دون الجامعة

 91.161.675.9Bachelor Degreeبكالوريوس أو ليسانس

88.967.483.1Higher Diploma / Master Degreeدبلوم عالي/ ماجستير

79.6100.086.2Doctorateدكتوراه

مالي 66.023.245.0Totalاالج

Education Status
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 الباحثون عن عمل والبطالة 

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

عام   الثاني منللربع  لدى األجهزة الحكوميةنشرة سوق العمل من واقع بيانات السجالت االدارية  أظهرت نتائج    

، ( 1,002,855السعوديين الباحثين عن عمل بلغ ) م ان اجمالي2019
ً
 177,719يمثل الذكور منهم )فردا

ً
( فردا

السعوديين  %( من اجمالي 82.3) واإلناث%( 17.7حيث بلغت نسبة الذكور )(، 825,136)ناث منهم إل ويمثلن ا

 الباحثين عن عمل. 
 

 حسب الجنس   ون الباحثين عن عمل السعودي 

Saudi Job Seekers by Sex 

 Table   .(41)جدول  

 
 Source : NIC مات الوطنيمركز املعلو  ملصدرا

 

 

 الجنس )%( ن عن عمل حسب  ي باحث ال   ن ي لسعودي ل التوزيع النسبي  

Percent Distribution of Saudi Job Seekers by Sex %()  

 Chart   .(20)  شكل                           

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

 

 

 

 

 

الباحثون عن عمل السعوديينالجنس

SexSaudi Job Seekers

Male             177,719ذكور

Female         825,136 اناث

Total   1,002,855االجمالي

ذكور             

Male

17.7%

اناث         

Female

82.3%
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   2019بالربع األول مقارنة    2019  الثاني للربع    ون الباحثين عن عمل السعودي 

Saudi Job Seekers for 2019 Q2 Compared to 2019 Q1 

 Table   .(42)جدول          

 
 Source : NIC مركز املعلومات الوطني املصدر

 

   2019  األول مقارنة بالربع    2019  الثاني باحثين عن عمل للربع  السعوديون ال 

Saudi Job Seekers for 2019 Q2 Compared to 2019 Q1 

 Chart   .(21)  شكل      

 
 Source : NIC مركز املعلومات الوطني املصدر

 

( ســـــــــــــنـة، وذلـك 29- 25في الفئـة العمريـة ) عمـل ـكانـتكمـا بينـت النتـائج أن أعلى نســـــــــــــبـة للســـــــــــــعوديين البـاحثين عن 

الفئــة األعلى من حيــث عــدد  ســـــــــــــنــة (29- 25الفئــة العمريــة )وكــانــت النســـــــــــــبــة للــذكور في  %(،33.1بنســـــــــــــبــة بلغــت )

هي النســـــــبة األعلى   %(32.6) ( لإلناث29-  25بينما كانت الفئة العمرية )  %(35.3الباحثين عن عمل وذلك بنســـــــبة )

 لباحثات عن عمل.ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االجمالياناثذكور

MaleFemaleTotal

Q2177,719825,1361,002,855 2019الربع الثاني 2019

Q1167,811777,512945,323 2019الربع األول 2019

الفترة

Period
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 عن عمل حسب الجنس والفئات العمرية الباحثين    ن و السعودي 

Saudi Job Seekers by Sex and Age Group 

 Table (. 43) جدول  

 

 

 Source : NIC مركز املعلومات الوطني املصدر

   الفئات العمرية حسب الجنس و   الباحثين عن عمل   ن و السعودي 

Saudi Job Seekers by Sex and Age Group 

 Chart   .(22)  شكل                      

 
 Source : NIC    املصدر مركز املعلومات الوطني    

بكالوريوس( حيث )أغلب الســــــــــــعوديين الباحثين عن عمل يحملون الشــــــــــــهادة الجامعية  نتائج أنال اوضــــــــــــحتكما    

من اجمالي الســــــــعوديين الباحثين عن عمل يليهم الحاصــــــــلون على الشــــــــهادة الثانوية او ما   %(53.9)بلغت نســــــــبتهم 

 .%(0.02في حين كانت نسبة الدكتوراه األقل حيث بلغت ) %(،28.2)لها بنسبة يعاد

 

 

 

االجمالياناثذكورالفئات العمرية

MaleFemaleTotal

15-193,2672,3855,652

20-2455,616143,148198,764

25-2962,689269,247331,936

30-3427,631177,162204,793

35-3916,574116,368132,942

40-447,37153,67461,045

45-492,93331,83534,768

50-541,18519,97621,161

55-5945311,34111,794

64-60000

65+000

Total177,719825,1361,002,855  االجمالي
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 والمستوى التعليمي    حسب الجنس والجنسية الباحثين عن عمل    ن و السعودي 

Saudi Job Seekers Sex, Nationality and Educational Level 

 Table   .(44)جدول            

 
 Source : NIC مركز املعلومات الوطنياملصدر 

 

  

االجمالياناثذكور

MaleFemaleTotal

1,86423,80125,665Illiterateأمي

2,30817,52419,832Read & Writeيقرأ ويكتب

10,05247,03657,088Primaryاالبتدائية

15,90948,24264,151Intermediateالمتوسطة

88,874193,780282,654الثانوية أو ما يعادلها
 Secondary or

Equivalent

3,0315,9068,937Diplomaدبلوم دون الجامعة

Bachelor Degree 54,858485,888540,746بكالوريوس أو ليسانس

7752,8463,621دبلوم عالي/ ماجستير
 / Higher Diploma

Master Degree

48113161Doctorateدكتوراه

Total177,719825,1361,002,855Total  االجمالي

Education Statusالمستوى التعليمي
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 )%(   التعليمي المستوى  حسب    الباحثين عن عمل   ن ي لسعودي التوزيع النسبي ل 

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

 Chart   .(23)  شكل                             

 
 Source : NIC مركز املعلومات الوطني املصدر

 
 (:رات مسح القوى العاملة)حسب تقدياملتعطلون 

، يتم  املتعطلون    
ً
، والتعداد العام للســكاناألســرية  من املســوح   تقديرهمحســب املمارســات العاملية املعتمدة دوليا

ــاملـــة  أظهرت نتـــائجوقـــد  ــاني للربع نشـــــــــــــرة ســـــــــــــوق العمـــل من واقع تقـــديرات مســـــــــــــح القوى العـ م 2019من عـــام الثـ

جمــالي إ%( من 63.0) إلنــاثوا ،%(37.0حيــث بلغــت نســـــــــــــبــة الــذكور )ســـــــــــــح، املاملتواجــدين في اململكــة وقــت تنفيــذ 

%( من 63.8)الســـعوديات  واإلناث ،%(36.2) الســـعوديين الذكور نســـبة  أن   تقديرات املســـحكما أظهرت املتعطلين. 

ات %(، واإلنـاث غير الســـــــــــــعوديـ 67.6الـذكور املتعطلين غير الســـــــــــــعوديين )  . ونســـــــــــــبـةالســـــــــــــعوديين تعطلينجمـالي املإ

 غير السعوديين. %( من إجمالي املتعطلين32.4)
 

 )%(    سنة فأكثر ( حسب الجنس والجنسية   15)    للمتعطلين التوزيع النسبي  

Percentage distribution of Unemployed Persons (15 +) by Sex and Nationality  )%( 

  Table    .(45)جدول        

 Source: Estimated data from the LFS -GaStat لإلحصاءالعامة  الهيئة-ة العاملبيانات تقديرية من مسح القوى  املصدر:

 

Illiterateأمي 

2.6%

Read & Writeيقرأ ويكتب 

2.0%

Primaryاالبتدائية 

5.7%

Intermediateالمتوسطة 

6.4%

Secondary or Equivalentالثانوية أو ما يعادلها 

28.2%

دبلوم دون الجامعة 

Diploma

0.9%

بكالوريوس أو ليسانس 

Bachelor Degree

53.9%

ماجستير / دبلوم عالي

Higher Diploma / 

Master Degree

0.4%

Doctorateدكتوراه 

0.0%

االجماليغير السعوديينالسعوديون

SaudiNon SaudiTotal

Male36.267.637.0ذكور

Female63.832.463.0اناث

مالي Total100100100االج

Nationality

الجنسية
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 )%(    2019   األول مقارنة بالربع    2019الثاني سنة فأكثر( للربع    15للمتعطلين ) لتوزيع النسبي  ا 

Percentage distribution of Unemployed Persons (15 +) for 2019 Q2 Compared to 2019 Q1  )%(   

 Table  .(46)ول  جد       

 
 

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

 

 )%(   2019بالربع األول مقارنة    2019الثاني  فأكثر للربع  )سنة    15)   عوديون لس للمتعطلين ا لتوزيع النسبي  ا 

Percentage distribution of Saudi Unemployed Persons (15 +) for 2019 Q2 Compared to 2019 Q1 )%( 

Chart   .(24)  شكل          

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

 

( سنة، وذلك  29- 25السعوديين كانت في الفئة العمرية ) تعطلينأن أعلى نسبة للم تقديرات املسحكما بينت   

حين   في %(،22.8( سنة، بنسبة )24-  20الفئة العمرية )تليهم  السعوديين، تعطلينجمالي امل إ%( من 40.6بنسبة )

 فأكثر( خالية من املتعطلين.60)أن الفئة العمرية من 

 

 

 

 

 

 

 

الجملةاالناثالذكورالجملةاالناثالذكورالجملةاالناثالذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

Q236.263.810067.632.410037.063.0100 2019الربع الثاني 2019

Q139.960.110058.741.310041.059.0100 2019الربع األول 2019

Total

Period

الفترة
االجماليغير السعوديينالسعوديون

SaudiNon Saudi
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Maleالذكور  Femaleاالناث 
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 )%( والفئات العمرية     حسب الجنس والجنسية   فأكثر( سنة    15) لمتعطلين  ل لتوزيع النسبي  ا 

Percentage distribution of Unemployed Persons (15 +) by Sex, Nationality and Age Groups  )%( 

Table   .(47)جدول     

 
 Source: Estimated data from the LFS -GaStat لإلحصاءالعامة  الهيئة-العاملة ح القوى و بيانات تقديرية من مس املصدر:

   

وذلك   املتعطلين( سنة الفئة األعلى من حيث عدد  29-  25)  يةالعمر   ةفتمثل الفئ  السعوديين الذكور أما فيما يخص   

رية السعوديات فتمثل الفئة العم  تعطالتوبالنسبة للم  الذكور،السعوديين    تعطلينامل  إجمالي%( من  39.3بنسبة )

 .%(41.2ة )وذلك بنسب تعطالت السعوديات( سنة الفئة األعلى من حيث عدد امل29- 25)

 
 

 )%(   الفئات العمرية سنة فأكثر( حسب الجنس و   15)   عوديون لس التوزيع النسبي للمتعطلين ا 

Percentage distribution of Saudi Unemployed Persons (15 +) by Sex and Age Group )%( 

 Chart   .(26)  شكل                        

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

    

الفئات العمرية

age group

جملةاناثذكورجملةاناثذكورجملةاناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

15-198.01.94.122.521.422.18.72.24.6

20-2432.717.222.839.745.141.433.117.623.3

25-2939.341.240.617.516.117.038.240.939.9

30-3411.325.420.36.13.65.311.025.119.9

35-395.19.37.814.211.113.25.59.37.9

40-441.73.52.90.02.70.91.63.52.8

45-491.41.21.30.00.00.01.31.21.2

50-540.20.10.20.00.00.00.20.10.2

55-590.20.00.10.00.00.00.20.00.1

64-600.00.00.00.00.00.00.00.00.0

65+0.00.00.00.00.00.00.00.00.0

مالي Total100100100100100100100100100  االج

SaudiNon SaudiTotal

االجماليغير السعوديينالسعوديون
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من  %(52.9)املتعطلين السعوديين الذين يحملون الشهادة الجامعية بلغت نسبتهم  أن سحنتائج امل أوضحتكما 

في حين كانت  %(،31.0) تعطلين السعوديين، يليهم الحاصلون على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها بنسبة إجمالي امل

 .%(0.1نسبة حاملي الدكتوراة )
 )%(   المستوى التعليمي ( حسب  سنة فأكثر   15)   عوديين لس التوزيع النسبي للمتعطلين ا 

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

 Chart(. 27شكل )      

 

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

 

ى من حيث األعل شريحةال الحاصلين على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها مثل يف السعوديين الذكور أما فيما يخص 

 نسبةفيما بينت النتائج أن  ،الذكور السعوديين  تعطلينامل إجمالي%( من 48.2وذلك بنسبة ) املتعطلينعدد 

 .%(67.8) الجامعيةالحاصالت على الشهادة  هم من السعوديات تعطالتملا
 

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

Percentage distribution of Unemployed Persons (15 +) by Sex, Nationality and Educational Level )%( 

  Table   .(48)جدول  

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

Illiterateأمي 

0.1%

Read & Writeيقرأ ويكتب 

0.2%

Primaryاالبتدائية 

0.4%

لم يكمل المرحلة األبتدائية 

Did not complete 

primary school

3.4%

Intermediateالمتوسطة 

4.6%

Secondary or Equivalentالثانوية أو ما يعادلها 

31.0%

دبلوم دون الجامعة 

Diploma

6.6%

بكالوريوس أو ليسانس 

Bachelor Degree

52.9%

ماجستير / دبلوم عالي

Higher Diploma / 

Master

0.7%
Doctorateدكتوراه 

0.1%

جملةاناثذكورجملةاناثذكورجملةاناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

0.30.10.10.00.00.00.30.10.1Illiterateأمي

0.10.20.20.00.00.00.10.20.2Read & Writeيقرأ ويكتب

0.50.30.43.73.93.70.60.40.5Did not complete primary schoolلم يكمل المرحلة األبتدائية

4.72.63.414.214.014.25.12.83.6Primaryاالبتدائية

6.63.54.619.92.114.17.33.54.9Intermediateالمتوسطة

48.221.231.044.936.642.248.021.431.3Secondary or Equivalentالثانوية أو ما يعادلها

12.53.36.62.38.54.312.03.46.6Diplomaدبلوم دون الجامعة

Bachelor Degree 26.767.852.911.434.919.025.967.452.0بكالوريوس أو ليسانس

0.50.80.73.70.02.50.60.80.7Higher Diploma / Master Degreeدبلوم عالي/ ماجستير

0.00.20.10.00.00.00.00.20.1Doctorateدكتوراه

مالي Total100100100100100100100100100Total  االج

Non SaudiTotal
المستوى التعليمي

االجماليغير السعوديينالسعوديون

Education Status
Saudi
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كانت شهادة دبلوم فأعلى أعلى نسبة املتعطلين السعوديين الحاصلين على  املسح أن تقديراتكما أوضحت   

للحاصلين على تخصص الدراسات االنسانية )الدراسات االنسانية تشمل: الدين واللغات االجنبية واللغة العربية 

لين السعوديين الذين يحملون من إجمالي املتعط   %(26.9)وآدابها والتاريخ واآلثار والفلسفة واالخالق، وذلك بواقع  

 .%(0.0)بواقع  والنقل تخصص البيطرةدبلوم فأعلى. أما أقل نسبة كانت للحاصلين على 
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 )%( الجنس والتخصص الدراسي  سنة فأكثر( حسب    15دبلوم فأعلى ) شهادة  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  

 

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

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

جملةاناثذكور

MaleFemaleTotal

العلوم التربوية وإعداد المعلمين

Educational Sciences and Teacher Preparation
8.522.919.5

الفنون

Arts
0.10.70.6

الدراسات اإلنسانية

Humanities studies
16.230.226.9

العلوم االجتماعية السلوكية

Behavioral Social Sciences
4.16.66.0

الصحافة واإلعالم

Press and media
1.00.70.8

األعمال التجارية واإلدارة

Business and Management
18.110.812.5

القانون

Law
1.41.11.2

علوم الحياة }الطبيعية {

Life Sciences
3.03.43.3

العلوم الفيزيائية

physics
1.75.34.5

الرياضيات واإلحصاء

Mathematics and Statistics
1.74.73.9

تكنولوجيا المعلومات والحاسب

Information Technology and Computer science
12.14.96.6

الهندسة والمهن الهندسية

Engineering and engineering professions
17.40.24.3

عمليات التصنيع واإلنتاج

Manufacturing and production processes
1.30.10.4

العمارة والبناء

Architecture and construction
1.70.20.5

البيطرة

Veterinary
0.00.00.0

الصحة

health
8.44.45.4

الخدمات الشخصية

Personal Services
0.72.42.0

خدمات النقل

transport services
0.00.00.0

حماية البيئة

environment protection
0.20.30.3

خدمات األمن

Security services
0.80.00.2

الزراعة

Agriculture
0.70.20.3

الخدمة االجتماعية

Social Service
0.80.90.9

100100100المجموع

Educational level

المستوى التعليمي
السعوديون

Saudi
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أعلى   طلين السعوديين الحاصلين على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها أوضحت تقديرات املسح أنوفيما يتعلق باملتع 

 %( .59.8نسبة كانت للحاصلين على التخصص العلمي بواقع )

 
 )%( راسي   والتخصص الد حسب الجنس    الحاصلين على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها سنة فأكثر(    15)   السعوديين   للمتعطلين التوزيع النسبي  

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

Educational Specialization )%( 

 Table(. 50جدول )

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

 

من املتعطلين    %(12.8)من املتعطلين السعوديين سبق لهم العمل، وأوضحت ان    %(6.2)  أن  سحنتائج امل  بينتكما  

 لعمل. من املتعطالت السعوديات سبق لهن ا %(2.5)السعوديين الذكور سبق لهم العمل، بينما 

 

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

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

 Table  .(51)جدول  

 

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

 

 

االجمالياناثذكور

MaleFemaleTotal

Unemployed already worked12.82.56.2متعطل سبق له العمل

Unemployed has never worked87.297.593.8متعطل لم يسبق له العمل

100100100 مالي Total      االج

خبرة العمل السابق

Previous work experience

جملةاناثذكور

MaleFemaleTo tal

العلمي ) علوم طبيعية ( 

Science
64.453.959.8

ادبي ) شرعي ( 

Literary
32.645.138.1

صناعي /مهني/مساحة 

Industrial / Professional / Area
2.20.01.2

صحي وتمريض 

Health
0.00.00.0

تجاري 

Commercial
0.60.00.3

علوم شرعية / دينية  

Religious sciences
0.21.00.5

زراعي وتقني  

Agricultural and technical
0.00.00.0

ي مال 100100100االج

Educatio nal level

التخصص التعليمي
السعوديون

Saudi
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 )%( سنة فأكثر( وخبرة العمل السابق    15)   عوديين لس التوزيع النسبي للمتعطلين ا 

Percentage distribution of Saudi unemployed already trained (15 +) by Sex and Previous work experience )%( 

 Chart   .(28)  شكل                              

 
 Source: Estimated data from the LFS -GaStat العامة لإلحصاء الهيئة-العاملة ح القوى و بيانات تقديرية من مس صدر:امل

( %23.9)العمل، في حين أن بسبب التسريح من صاحب تركوا أعمالهم السابقة  %( 36.8وأوضحت النتائج أن )

فيما بينت النتائج أن  قلة األجر أو الراتب،لهم بسبب املتعطلين السعوديين الذين سبق لهم العمل تركوا عم نم

الذين سبق لهم العمل تركوا أعمالهم بسبب التسريح بواسطة صاحب %( من املتعطلين السعوديين الذكور 41.7)

%( من املتعطلين السعوديين الذكور الذين سبق لهم العمل تركوا أعمالهم بسبب ا قلة األجر أو  26.8العمل، و )

من السعوديات الالتي سبق لهن العمل تركوا أعمالهن بسبب االستغناء عن الخدمات   %(22.4)، و الراتب 

 تسريح بواسطة صاحب العمل(.)ال
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 (%)وأسباب ترك العمل السابق    الجنس   حسب   الذين سبق لهم العمل   فأكثر( سنة    15)   ين السعوديين لمتعطل التوزيع النسبي ل 

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

 Table  .(52)جدول               

 

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

أسباب ترك العمل السابق

MaleFemaleTotal

تم إنجاز العمل )نهاية العقد المؤقت(

Work completed (end of temporary contract)
7.39.47.8

 االستقالة

Resignation
9.313.210.3

االستغناء عن خدماتي )التسريح بواسطة صاحب العمل(

Lay off by employer
41.722.436.8

 قلة األرباح أو تصفية المشروع الخاص )فشل األعمال(

Enterprise liquidation ( Business failure)
3.014.86.0

 التقاعد

retirement
0.50.00.4

 ساعات العمل قليلة

Few working hours
0.60.00.4

 ساعات العمل طويلة

long working hours
1.05.62.1

 قلة األجر أو الراتب

low wages or salary
26.815.323.9

 العمل على فترتين

Two-shifts job
1.40.01.0

 بعد المسافة بين مكان اإلقامة والعمل

Distance between residence and work
3.37.14.3

 العمل يتطلب جهدًا بدنيًا أو ذهنيًا

Work requires physical or mental effort
0.00.00.0

 أصابة عمل

Injury Work
0.70.00.5

 أسباب صحية

Health reasons
1.80.61.5

أسباب اجتماعية )عائلية(

Social reasons (family)
2.711.64.9

 أخرى

Other
0.00.00.0

Total      مالي 100100100االج

االجمالياناثذكور

Reasons of Previous Work Leave Previous work experience 
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التسجيل لدى وزارة الخدمة من املتعطلون السعوديين بحثوا عن عمل عن طريق  %(47.6أن ) وأوضحت النتائج

تعبئة نماذج توظيف عن طريق  %( عن طريق  10.9و)  طريق التقدم ألصحاب العمل مباشرة%( عن  21.4و)  املدنية

 . البريد او االنترنت
 

 (%)وأسلوب البحث عن عمل    س الجن   حسب   فأكثر( سنة    15)   ين السعوديين لمتعطل التوزيع النسبي ل 

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

  Table .( 53جدول ) 

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

(، في املقابل شهر  12من املتعطلين السعوديين يبحثون عن عمل ملدة تزيد عن )  %(44.1)  أن  سحنتائج امل  أظهرت  كما

 (.أشهر   6من املتعطلين السعوديين يبحثون عن عمل ملدة )أقل من  %(26.9)فإن 

 

 (%)ومدة البحث عن عمل    الجنس   حسب   فأكثر( سنة    15)   ين السعوديين لمتعطل التوزيع النسبي ل 

Percentage distribution of Saudi Unemployed Persons (15 +) by Sex and Duration of job searching (%) 

  Table .( 54جدول )          

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

االجمالياناثذكورمدة البحث عن عمل )باألشهر(

Duration of job searching 

(months))
MaleFemaleTotal

0 - 215.79.311.6

3 - 519.113.215.3

8 - 617.119.318.5

11 - 98.911.310.4

1239.246.944.1 شهر فأكثر

مالي Total100100100  االج

االجمالياناثذكور

MaleFemaleTotal

Registration with the Ministry of Civil Service28.258.747.6التسجيل لدى وزارة الخدمة المدنية

التسجيل لدى صندوق تنمية الموارد البشرية)وزارة العمل(
Registration with Human Resources Development Fund (Ministry of 

Labor)
12.19.510.5

Registration in private recruitment offices7.22.34.1التسجيل في مكاتب التوظيف الخاصة

Apply for Employers33.714.421.4تقديم طلب ألصحاب العمل

Submit an application by e-mail or mail12.99.810.9تقديم طلب بالمراسلة عبر اإلنترنت أو البريد

Ask friends and relatives about jobs4.44.34.3سؤال األصدقاء واألقارب عن فرص العمل

Post or respond to job advertisements1.10.70.8نشر االعالنات الوظيفية  أو الرد عليها

  تقديم طلب دعم مالي )قرض( أو ارض أو معدات .. الخ

.إلقامة مشروع خاص

Submit a request for financial support (loan), land or equipment, 

etc. for the establishment of a special project.
0.00.00.0

 تقديم طلب للحصول على رخصة )بلدية, سجل تجاري..الخ(

إلقامة مشروع خاص

Apply for a license (municipality, commercial register, etc.) to set 

up a private project
0.00.10.1

He did not take any action0.00.00.0لم يقم بأي اجراء

Other0.40.10.2أخرى

100100100 مالي Total      االج

Method of job searchأسلوب البحث عن عمل



 2019 الربع الثاني سوق العمل النشرات 

68 

 )%( باألشهر(  ) مدة البحث عن عمل    حسب   فأكثر( سنة    15)   ن السعوديون و لمتعطل ا 

Saudi Unemployed Persons (15 +) by Duration of job searching (months) (%) 

 Chart   .(29)  شكل             

 
 Source: Estimated data from the LFS -GaStat لإلحصاءالعامة  الهيئة-العاملة ح القوى و بيانات تقديرية من مس املصدر:

 

من املتعطلين السعوديين سبق لهم التدريب، وبينت النتائج أن أكثر من  %(3.9) أن  سحنتائج امل أظهرتكما    

حصلوا على  %(26.0)%(، في حين أن 34.3)التحقوا ببرامج تدريبية في مجال الحاسب اآللي حيث بلغت نسبتهم 

  التدريب.إجمالي الذين سبق لهم    ن( م%42.0الذين تدربوا بتمويل ذاتي )  وقد بلغت نسبة  تدريب في مجال اللغات،

 

 (%)والتدريب  حسب الجنس    فأكثر( سنة    15) التوزيع النسبي للمتعطلين السعوديين  

Percentage distribution of Saudi Unemployed Persons (15 +) by Sex and Training (%) 

 Table .( 55جدول ) 

 

 Source: Estimated data from the LFS -GaStat لإلحصاءالعامة  الهيئة-العاملة ح القوى و ات تقديرية من مسبيان املصدر:

 (%)ونوع التدريب  حسب الجنس    فأكثر( الذين سبق لهم التدريب سنة    15) التوزيع النسبي للمتعطلين السعوديين  

Percentage distribution of Saudi Unemployed already trained (15 +) by Sex and Training Type (%) 

 Table .( 56جدول )               

 

 Source: Estimated data from the LFS -GaStat العامة لإلحصاء الهيئة-العاملة ح القوى و بيانات تقديرية من مس املصدر:
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شهر فأكثر12
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11 - 9

individualفرد

االجمالياناثذكور

MaleFemaleTotal

Unemployed already trained4.03.93.9متعطل سبق له التدريب

Unemployed has never trained96.096.196.1متعطل لم يسبق له التدريب

100100100 مالي Total      االج

التدريب

Training

االجمالياناثذكور

MaleFemaleTotal

Administrative5.720.214.9اداري

Financial0.00.00.0مالي

Computer31.635.934.3حاسب إلي

Technical or vocational32.617.523.0فني أو مهني

Languages26.525.726.0لغات

Other3.60.71.7أخرى

100100100 مالي Total      االج

نوع التدريب

Training Type



 2019 الربع الثاني سوق العمل النشرات 

69 

 )%( نوع التدريب    سنة فأكثر( حسب   15)   عوديين لس التوزيع النسبي للمتعطلين ا 

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

 Chart   .(30)  شكل                            

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

 

 (%)والجهة الممولة للتدريب  حسب الجنس    فأكثر( سنة    15) يع النسبي للمتعطلين السعوديين الذين سبق لهم التدريب  التوز 

Percentage distribution of Saudi Unemployed already trained (15 +) by Sex and Financing agency for the training program (%) 

 Table .( 57جدول )  

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 (: )حسب تقديرات مسح القوى العاملة معدل البطالة

 ;Administrativeاداري 

14.9%

Computer; 34.3%حاسب إلي Financial; 0.0%مالي 

 Technicalفني أو مهني 

or vocational; 23.0%

Languages; 26.0%لغات 

Other; 1.7%أخرى 

االجمالياناثذكور

MaleFemaleTotal

At his own expense31.847.842.0على نفقته الخاصة

At the expense of his family or a relative32.443.839.7على نفقة عائلته أو أحد األقارب

At the expense of the educational institution12.63.06.5على نفقة المؤسسة التعليمية

Private sector (where the individual does not work)0.00.20.1قطاع خاص )ال يعمل فيه الفرد(

Human Resources Development Fund0.02.21.4صندوق تنمية الموارد البشرية

على نفقة جهات حكومية أخرى )ال يعمل فيه الفرد(
At the expense of other government agencies (where the 

individual does not work)
4.43.03.5

على نفقة جهة العمل السابق/ قطاع حكومي
At the expense of the employer previous work

 / government sector
3.00.01.1

على نفقة جهة العمل السابق/ قطاع خاص
At the expense of the employer previous work

 / private sector
15.80.05.8

Other0.00.00.0أخرى

100100100 مالي Total      االج

الجهة الممولة للتدريب

Financing agency for the training program
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، يتم حسابه من تقديرات املسوح    
ً
ظهرت  أاألسرية، وقد معدل البطالة حسب املمارسات العاملية املعتمدة دوليا

جمالي  إل  البطالةمعدل الربع الثاني أن  2019 مسح القوى العاملةنشرة سوق العمل من واقع تقديرات  نتائج

 .%(21.0ناث )واإل  %(،2.5الذكور ) بطالة بلغ معدل%(، و 5.6سنة فأكثر( بلغ )15السكان )

%(، أما معدل  31.1لسعوديات )معدل البطالة لإلناث اوبلغ  %(،  12.3معدل البطالة للسكان السعوديين )وقد بلغ  

 %(.6.0البطالة للذكور السعوديين فقد بلغ )
 )%(   حسب الجنس والجنسية   فأكثر( سنة    15معدل البطالة للسكان ) 

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

  Table ( 58) .جدول  

 Source: Estimated data from the LFS -GaStat العامة لإلحصاء الهيئة-عاملة الح القوى و بيانات تقديرية من مس املصدر:

 

 )%(   2019األول  مقارنة بالربع    2019الثاني  سنة فأكثر( للربع    15)   معدل البطالة للسكان 

Total Unemployment Rate (15 +) for 2019 Q2 Compared to 2018 Q1)%(  

 Table  .(59)جدول             

 

 Source: Estimated data from the LFS -GaStat العامة لإلحصاء الهيئة-العاملة ح القوى و بيانات تقديرية من مس صدر:امل

 ( )%   2019األول مقارنة بالربع    2019الثاني سنة فأكثر( للربع    15)   البطالة للسعوديين معدل  

Saudi Unemployment Rate (15 +) for 2019 Q2 Compared to 2019 Q1)%( 

 Chart   .(31)  شكل                              

 
 Source: Estimated data from the LFS -GaStat لإلحصاءالعامة  الهيئة-العاملة ح القوى و بيانات تقديرية من مس املصدر:

 

 

الجملةاالناثالذكورالجملةاالناثالذكورالجملةاالناثالذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

Q26.031.112.30.20.90.32.521.05.6 2019الربع الثاني 2019

Q16.631.712.50.42.50.62.821.05.7 2019الربع األول 2019

Total

Period

الفترة
االجماليغير السعوديينالسعوديون

SaudiNon Saudi

6.0 6.6

31.1 31.7

12.3 12.5

الربع الثاني2019 الربع األول2019

2019 Q2 2019 Q1

Malesذكور 

 Femalesإناث 

Totalجملة  

االجمالياناثذكور

MaleFemaleTotal

Saudi6.031.112.3السعوديون

Non Saudi0.20.90.3غير السعوديين

Total2.521.05.6االجمالي

الجنسية

Nationality
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 )%( (  Q22019–   2010خالل عشر سنوات )   فأكثر( سنة    15للسكان )   البطالة معدل  

Total Unemployment Rate (15 +) in 10 years (2010 – 2019Q2)  )%(  

 Chart   .(32)  شكل                     

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

 

، تليهم الفئة ( سنة19-15)للفئة العمرية    %(51.0)للسعوديين بلغ    أعلى معدل للبطالةكما أشارت نتائج املسح أن  

 %(.30.8بمعدل بلغ ) (24- 20)العمرية من 

 

 )%(   الفئات العمرية و   والجنسية   سنة فأكثر( حسب الجنس   15) معدل البطالة للسكان  

Total Unemployment Rate (15 +) Sex, Nationality and Age Group )%( 

 Table   .(60)جدول  

 
 Source: Estimated data from the LFS -GaStat العامة لإلحصاء الهيئة-العاملة ح القوى و تقديرية من مس بيانات املصدر:
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جملةاناثذكورجملةاناثذكورجملةاناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

15-1945.571.751.014.145.718.035.466.541.2

20-2421.458.530.82.79.63.615.149.422.6

25-2912.752.125.00.40.90.47.139.215.0

30-343.839.213.70.10.20.11.826.77.0

35-391.916.85.90.10.40.20.89.72.4

40-440.87.92.70.00.10.00.24.61.0

45-490.84.71.60.00.00.00.33.10.6

50-540.21.10.30.00.00.00.10.90.1

55-590.30.30.30.00.00.00.10.20.1

64-600.00.00.00.00.00.00.00.00.0

65+0.00.00.00.00.00.00.00.00.0

Total مالي   6.031.112.30.20.90.32.521.05.6االج

Total

Age Group

الفئات العمرية
االجماليغير السعوديينالسعوديون

SaudiNon Saudi
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 )%(   الفئات العمرية سنة فأكثر( حسب الجنس و   15)   عوديين للس   البطالة معدل  

Saudi Unemployment Rate (15 +) by Sex and Age Group  )%( 

 Chart   .(33)  شكل                     

 
 Source: Estimated data from the LFS -GaStat لإلحصاءالعامة  الهيئة-العاملة ح القوى و بيانات تقديرية من مس املصدر:

 

الجامعية حيث بلغ شهادة  الالحاصلين على  بين السعوديين    معدل البطالة كان األعلىأن    نتائج املسحكما أوضحت  

كان  %(، وبينت النتائج أن معدل البطالة  11.1)الثانوية بمعدل بلغ  شهادة  ال  الحاصلين على، يليهم  %(17.6)املعدل  

 .%(1.2) حيث بلغ يقرأ ويكتباألقل 
 

 )%(   والمستوى التعليمي سنة فأكثر( حسب الجنس والجنسية    15) معدل البطالة للسكان  

Total Unemployment Rate (15 +) by S Sex, Nationality and Education level %(  )  

  Table   .(61)جدول  

 Source: Estimated data from the LFS -GaStat العامة لإلحصاء الهيئة-العاملة ح القوى و بيانات تقديرية من مس املصدر:
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Malesذكور    Femalesإناث   

%

جملةاناثذكورجملةاناثذكورجملةاناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

5.69.56.40.00.00.01.43.71.7Illiterateأمي

0.52.91.20.00.00.00.11.40.3Read & Writeيقرأ ويكتب

5.914.08.50.31.10.40.94.91.5Did not complete primary schoolلم يكمل المرحلة األبتدائية

4.222.67.10.10.40.20.94.81.4Primaryاالبتدائية

4.429.77.50.20.10.10.96.31.5Intermediateالمتوسطة

7.237.611.10.42.50.64.228.16.6Secondary or Equivalentالثانوية أو ما يعادلها

7.012.28.10.11.20.23.79.24.6Diplomaدبلوم دون الجامعة

Bachelor Degree 5.534.417.60.12.60.33.031.511.5بكالوريوس أو ليسانس

1.313.94.10.40.00.40.99.72.2Higher Diploma / Master Degreeدبلوم عالي/ ماجستير

0.07.22.70.00.00.00.03.60.9Doctorateدكتوراه

مالي Total6.031.112.30.20.90.32.521.05.6Total  االج

Non SaudiTotal
المستوى التعليمي

االجماليغير السعوديينالسعوديون

Education Status
Saudi
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 )%(   المستوى التعليمي سنة فأكثر( حسب    15)   عوديين للس   البطالة معدل  

Saudi Unemployment Rate (15 +) by Education level  )%( 

 Chart   .(34)  شكل                           

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

 

  ا ليه%( وي36.0)منطقة الجوف بمعدل في كما أوضحت نتائج املسح أن معدل البطالة كان األعلى بين السعوديين 

 %(.4.8)حيث بلغ منطقة تبوك، وقد كان معدل البطالة األقل في %(20.9)حيث بلغ املعدل  جازان منطقة
 

   %( والمنطقة اإلدارية )   حسب الجنس والجنسية   فأكثر( سنة    15للسكان ) معدل البطالة  

Total Unemployment Rate (15 +) by Sex, Nationality and Administrative Region ( )%  

  Table   .(62)جدول  

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

أمي

Illiterate; 6.4

ويكتبيقرأ

Read & Write; 

1.2

لم يكمل المرحلة األبتدائية 

Did not complete 

primary school; 8.5

االبتدائية

Primary; 7.1

المتوسطة

Intermediate; 7.5

الثانوية أو ما يعادلها 

Secondary or 

Equivalent; 11.1

دبلوم دون الجامعة 

Diploma; 8.12

بكالوريوس أو ليسانس 

Bachelor Degree ; 17.6

ماجستير / دبلوم عالي

Higher Diploma / 

Master Degree; 4.1

دكتوراه

Doctorate; 2.7

جملةاناثذكورجملةاناثذكورجملةاناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

5.823.310.10.30.50.42.213.74.1Riyadhالرياض

5.032.912.60.10.60.21.822.45.2Makkahمكة المكرمة

8.244.818.00.54.70.93.835.19.1Madinahالمدينة المنورة

5.15.05.10.00.00.02.32.72.3Qassimالقصيم

Easte. Prov.4.831.710.40.10.40.11.921.54.5المنطقة الشرقية

5.328.511.40.01.40.22.921.56.8Asirعسير

1.516.74.80.00.00.00.913.73.0Tabukتبوك

5.026.710.40.20.00.22.716.15.6Hailحائل

North.Bord.5.131.910.70.40.40.43.120.56.4الحدود الشمالية

11.541.920.90.55.30.96.937.313.8Jazanجازان

5.445.114.60.21.40.32.832.48.1Najranنجران

7.143.318.10.40.00.33.930.910.5AL - Bahaالباحة

25.258.936.00.13.40.611.442.318.6AL - Joufالجوف

Total مالي   6.031.112.30.20.90.32.521.05.6Totalاالج

Non SaudiTotal
المنطقة اإلدارية

االجماليغير السعوديينالسعوديون

Administrative Area
Saudi
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