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 مقدمة

المنتهي بنهاية  الرابعلربع لالهيئة العامة لإلحصاء إصدار نشرة سوق العمل في المملكة العربية السعودية  يسر   

 .م2018 ديسمبرشهر 

المسوح الميدانية التي تجريها الهيئة العامة لإلحصاء للقوى العاملة من  مؤشراتتوفر نشرة سوق العمل و 

المستخلصة من مسح القوى العاملة كمعدل البطالة ومعدل المشاركة االقتصادية ومعدل التشغيل، وغيرها من 

المؤشرات الرئيسة للقوى العاملة، وذلك حسب عدد من المتغيرات األساسية مثل: )الجنسية، والجنس، والمنطقة 

من السجالت اإلدارية لدى الجهات المعنية بسوق كذلك بيانات ، ووالفئات العمرية، والمستوى التعليمي(اإلدارية، 

 العمل والتي تتضمن إحصاءات المشتغلين والباحثين عن عمل حسب العديد من المتغيرات باإلضافة إلى.

وى العاملة، كما تساهم في بناء متخذي القرار والباحثين في رسم السياسات الخاصة بالقبيانات النشرة ساعد وت

قاعدة بيانات إحصائية خاصة بسوق العمل في المملكة، يمكن االستفادة منها في اإلعداد والتخطيط للبرامج التنموية 

االجتماعية واالقتصادية المستقبلية في المملكة، وتدعم التوجهات والجهود المبذولة من كافة أجهزة الدولة والقطاع 

لزيادة توطين الوظائف، وإيجاد فرص عمل للشباب الباحثين عن عمل، وكذلك زيادة فرص عمل المرأة  الخاص الرامية

 في مختلف القطاعات.

وتتقدم الهيئة العامة لإلحصاء بالشكر والتقدير لكافة الشركاء والعمالء من الجهات المعنية بسوق العمل على 

فر الشكر ألرباب األسر على ما قدموه من تجاوب مع استمارة تعاونهم معها في إنجاز هذه النشرة، كما تتقدم بوا

المسح، حيث كان لتعاونهم أكبر األثر بعد توفيق الله في إصدار هذه النشرة، وتأمل الهيئة العامة لإلحصاء من الجميع 

فمن شأن ذلك  (info@stats.gov.saتزويدها بالمقترحات والمالحظات حول هذه النشرة على البريد اإللكتروني)

 تحسين محتوى النشرة وإضفاء المزيد من عمليات التطوير على النشرات القادمة.

 التوفيق...والله ولي  

 

 

 الهيئة العامة لإلحصاء                                                                                             

 املةــوى العــاءات القــإحص                                                                                                       

 

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

دثة ذات قيمة مضافة     انطالًقا من رسالة الهيئة العامة لإلحصاء المتمثلة في تقديم منتجات وخدمات إحصائية ُمحَّ

تتميز بالدقة والشمولية والمصداقية، وفًقا ألفضل المعايير والممارسات الدولية، والريادة في تطوير القطاع 

يق رؤية الهيئة المتمثلة في أن تكون المرجع اإلحصائي األكثر تميًزا وابتكاًرا لدعم اإلحصائي لدعم اتخاذ القرار، ولتحق

التنمية االقتصادية واالجتماعية في المملكة العربية السعودية، فقد طورت الهيئة كافة منهجيات أعمالها اإلحصائية  

الهيئة المتوافق مع إجراءات العمل لتنسجم مع مراحل العمل التي نص عليها دليل إجراءات األعمال اإلحصائية ب

 المعتَمَدة لدى المنظمات الدولية ذات العالقة بتطوير المنهجيات اإلحصائية.

حيث تنقسم مراحل العمل اإلحصائي إلى ثماني مراحل مترابطة، ومرحلة تاسعة تتمثل في مرحلة "اإلدارة" الشاملة، 

 وهي كما يلي:

 

 

 ل.لهيئة التي تم تطوير منهجية العمل فيها وفًقا لتلك المراحونشرة سوق العمل هي إحدى منتجات ا

 :أهداف النشرة
 حساب معدالت التشغيل والبطالة، والمشاركة واإلعالة االقتصادية من تقديرات مسح القوى العاملة. .1

 توفير إحصاءات عن المشتغلين حسب عدد من المتغيرات. .2

 المتغيرات.توفير إحصاءات عن الباحثين عن عمل حسب عدد من  .3

 تقديرية عن المتعطلين وقوة العمل حسب عدد من المتغيرات. بياناتتوفير  .4

تقديرية عن أسلوب البحث عن عمل للمتعطلين وفترة التعطل والخبرات السابقة للعمل  بياناتتوفير  .5

 والتدريب.

 توفير إحصاءات عن تأشيرات العمل. .6

 ل للمشتغلين.توفير إحصاءات عن متوسط األجور ومتوسط ساعات العم .7
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 اإلسناد الزمني للنشرة:
ُتسند بيانات مسح القوى العاملة من حيث عدد أفراد األسرة وخصائصهم السكانية واالجتماعية واالقتصادية إلى ما 

 يلي:

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

 ين إلى السبعة أيام السابقة لزيارة األسرة ومعاينتها. . تسند بيانات المشتغل2

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

تسبق  السابقة( آخر أربعة أسابيع كاملة )من يوم األحد في األسبوع األول إلى يوم السبت في األسبوع األخير(

 تاريخ الزيارة.

. تستند بيانات االتاحة للعمل إلى األسبوعين القادمين ليوم الزيارة، ويقصد بـ )األسبوعين القادمين( األسبوعين 4

 القادمين )من يوم األحد في األسبوع الالحق األول إلى يوم السبت في األسبوع الالحق الثاني( لتاريخ الزيارة.

 بيانات االلتحاق بالبرامج التدريبية إلى: تسند-5

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

 بيانات الحصول على البرامج التدريبية إلى: تسند-6

 االثني عشر شهر السابقة، ويقصد بـ )االثني عشر السابقة( آخر أثني عشر شهرًا تسبق شهر المسح.  -

 

 

 المسح: عينة

 تصميم خطة سحب العينات:

تصميم وتوثيق الخطة المثلى الختيار وحدات العينة التي سيتم جمع البيانات منها، مع ضمان الحصول على تقديرات  .1

لهذا الغرض تم تقسـيم مجتمـع المسـح إـلى أجـزاء غيـر متداخلـة تتصـف بالتجـانس النسـبي ذات كفاءة وفاعلية عالية؛ و

فـي وحـداتها، وكـل جـزء يعـد طبقـة، وكـل طبقـة ُتعامـل علـى أنهـا مجتمـع مسـتقل بذاتـه، بحيـث ُتسـحب عينـة عشوائية 

 اينة المسحوبة لتشكل العينـة الكلـية. من كل طبقة بشكل مستقل، وفي النهاية ُتدمج جميع وحدات المع

اختيار وحدات العينة من بين األطر اإلحصائية التي تم تصميمها لتغطية المجتمع اإلحصائي المستهدف، وعملية اختيار  .2

حصر العينة تتم على مرحلتين، في المرحلة األولى يتم اختيار وحدات المعاينة األولية، وهي مناطق العد من إطار عملية 

( منطقة عد في إطار التعداد 36198( منطقة عدٍّ من أصل )1334وترقيم المباني والوحدات العقارية، حيث يتم اختيار )

موزعة على جميع الطبقات في جميع المناطق اإلدارية باستخدام األسلوب المتناسب مع الحجم بترجيح عدد األسر 

ا اختيار وحدات المعاينة النهائية، وهي األسر في مناطق العد التي السعودية فيها، ثم في المرحلة الثانية يتم عشوا ئيًّ

( أسرة من كل منطقة عد، أي ما 25تم اختيارها في المرحلة األولى باستخدام العينة العشوائية المنتظمة بواقع )

 ( أسرة على مستوى المملكة.33350مجموعه )

تقديم المخرجات بالجودة المطلوبة، مع الحد األدنى من العبء على  أعداد المنهجية المثلى الختيار وحدات العينة بهدف .3

 مقدمي البيانات، وذلك باستخدام أساليب التناوب ومراقبة التداخل.

 تحديد البيانات الوصفية المطلوبة لتطبيق اإلطار اإلحصائي وتخصيص العينة واختيارها. .4

ق من صحتها والموافقة ع .5  لى استخدامها في التكرار الحالي للمشروع.اختبار وتقييم العينة، والتحقُّ
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 تصميم العينة:

في عملية الجمع يتم اختيار العينة على النحو المحدد في خطوة "تصميم خطة سحب العينات" بحيث إن  .1

 عملية االختيار تكون على مستوى المناطق اإلدارية كما يلي:

 

 عدد األسر المنطقة اإلدارية األسرعدد  المنطقة اإلدارية عدد األسر المنطقة اإلدارية

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

 الريـاض
Riyadh 

5,175 
 عســير

Asir 
2,250 

 نجــران
Najran 

1,600 

 مكـة المكرمة
Makkah 

6,050 
 تبــوك

Tabuk 
1,825 

 البــاحة
AL - Baha 

1,500 

 المدينة المنورة

Madinah 
2,300 

 حائــل

Hail 
1,625 

 الجــوف

AL - Jouf 
1,650 

 القصــيم
Qassim 

1,650 
 الحدود الشمالية

North.Bord. 
1,750 

 المجمــوع

Total 
33,350 

 المنطقة الشــرقية
Easte. Prov. 

4,200 
 جـازان

Jazan 
1,775 

 

استخدامها، وال ُيعد هذا اإلجراء مرتبًطا بالعمليات التحقق من صحة العينة التي تم اختيارها والموافقة على  .2

التي تعتمد بشكل كلي على مصادر البيانات الموجودة مسبًقا )على سبيل المثال البيانات اإلدارية( حيث 

 إنَّ هذه العمليات ُتنشئ ُأطًرا من البيانات المتاحة.

 

 وفيما يلي أهم المعلومات الوصفية لمنهجية النشرة:
 

 

 إحصاءات مسح القوى العاملة: -أ
مســــح القوى العاملة هو أحد المســــوح الميدانية العينية األســــرية التي تجرى في مجال اإلحصــــاءات االجتماعية    

عن العالقة بقوة العمل للســكان في ســن  ويوفر المســح تقديرات ومؤشــرات الهيئة،المندرج ضــمن خطة مســوح 

 ، ومن خالل المســـح يتم تقديرالمســـتقرين في المملكة العربية الســـعوديةو( ســـنة فأكثر 15)للفئة العمرية العمل 

( وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل داخل قوة العمل وخارجها)السكان النشيطين وغير النشيطين اقتصاديًا 

من مسح القوى العاملة والتعداد ل والمشاركة االقتصادية، التي ال يمكن استنباطها إال كمعدالت البطالة والتشغي

 العام للسكان والمساكن .

 

 تصميم االستمارة:
 

 استمارات جمع البيانات الميدانية: 
ـاء وذلك وفقًا للتوصــيات عداد وتصــميم اســتمارة المســح من قبل مختصــي مســح القوى العاملة في الهيئة العامة إتم   لإلحصـ

والمعايير الدولية التي تصــدرها منظمة العمل الدولية في مجال مســوح القوى العاملة، وقد تم عرضــها على خبراء منظمة العمل 

 العالقة بسوق العمل ألخذ مرئياتهم ومالحظاتهم عليها.الدولية خالل زيارتهم للهيئة، والجهات ذات 
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 من أهمها: لألفرادتضمنت مجموعة من األسئلة أقسام خمسة وقسمت االستمارة إلى 

عن عمل خالل األربعة أسابيع  الباحثون، السبعة األيام السابقةالتعليمي، العمل خالل  المستوى البيانات االساسية ألفراد األسرة،

التي من خاللها يتم اســتخراج مؤشــرات ســوق  ةوالكثير من األســئلة التفصــيلي لقادمة،ا ينتاحة للعمل خالل األســبوعالســابقة، اإل

 العمل.

 

 مسح: الأسلوب جمع البيانات من 
تم استخدام أسلوب االتصال المباشر باألسرة في عملية استيفاء استمارة المسح. حيث قام الباحثون المكلفون بهذه العملية    

الغرض والتي المصممة لهذا اإللكترونية بزيارة األسر الواقعة ضمن عينة المسح واستيفاء البيانات مباشرًة باستخدام االستمارة 

 أفراد األسرة.بيانات جميع تحتوي على 

  التعاريف المستخدمة في المسح
 

 :مسحال عينة
هم مجموع أفراد األســـــر المعيشـــــية المختارة في العينة بمن فيهم العمالة المنزلية ومن في حكمهم، الذين يعيشـــــون في    

 مسكن واحد.

 

 :المعيشية األسرة
هي فرد أو مجموعة أفراد تربطهم أو ال تربطهم صــــلة قرابة ويشــــتركون في المســــكن والمأكل ويقيمون في    

 يلي:ويدخل ضمن أفراد األسرة ما  المسح،المسكن وقت 

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

ســـفرهم خارج أو داخل المملكة بصـــفة مؤقتة مثل رجال األعمال والســـياح أو المســـافرون أثناء المســـح ل

 الخارج.للعالج والطالب المبتعثين في 

.       األفراد الذين يقيمون مع األســــرة بصــــفة معتادة وتغيبوا عنها أثناء المســــح لوجودهم في ورديات عمل 2

 مطارات، الصيادون.الممرضون، العاملون في ال األطباء، الحراس،مثل 

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

 

 خارج قوة العمل:السكان 
ســــنة فأكثر( غير المصــــنفين ضــــمن القوى العاملة )غير مشــــتغلين أو متعطلين(، وذلك لكونهم ال يعملون أو ال  15هم األفراد )

درين على العمل أو غير مســتعدين لاللتحاق به خالل فترة اإلســناد الزمني للمســح، مثل: الطالب، وربات يبحثون عن عمل أو غير قا

البيوت، والمتقاعدين الذين ال يعملون، واألفراد غير القادرين على العمل، واألفراد الذين ال يرغبون في العمل وال يبحثون عنه 

 ألي أسباب أخرى.
 

 قوة العمل:داخل السكان 
ـاهمة في إنتاج الســـلع والخدمات خالل فترة 15األفراد )هم  ـاهمون أو الذين لديهم القدرة واالســـتعداد للمســ ( ســـنة فأكثر المســ

 اإلسناد الزمني للمسح، ويشمل المشتغلين والمتعطلين.
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  :المشتغلون في مسح القوى العاملة
سنة فأكثر( الذين عملوا خالل فترة اإلسناد الزمني )السبعة أيام السابقة لزيارة األسرة( لساعة واحدة  15هم األفراد )

ربح )نفدي أو عيني( أو قدموا أي مساعدة بدون مقابل نقدي او عيني في أي  عمولة،على األقل مقابل أجر، راتب، 

ضمنها العمل في نشاط الزراعة أو الصيد أو تربية الطيور ورعاية عمل تجاري مملوك لألسرة أو أحد أفرادها، ومن 

التعريف المشتغلين بدون أجر لدى الغير كالمتطوعين يشمل ال و المواشي واالغنام إذا كان اإلنتاج للبيع والتجارة.

ة الطيور ورعاية في نشاط الزراعة أو الصيد أو تربيوالمتدربين بدون اجر وال يشمل المشتغلين بدون اجر لدى االسر 

 لالستهالك الذاتي بالكامل وليس للبيع.المواشي واالغنام إذا كان اإلنتاج 

 
 

 العاملة: في مسح القوى  المتعطلون
 سناد الزمني:سنة فأكثر( الذين كانوا خالل فترة اإل 15هم األفراد )

 سرة. األ السابقة لزيارةالسبعة األيام بدون عمل خالل  .1

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

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

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

 سناد.اإل

 لزيارة األسرة. القادمينين األسبوعقادرون على العمل ومستعدون لاللتحاق به في حال توفره )متاحون للعمل( خالل  .3
 

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

 .شهر السابقة لشهر المسح(

 

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

 إلسناد: بدون عمل ويبحثون عن عمل بجدية، ومستعدين لاللتحاق بعمل في حال توفره.وكانوا خالل فترة ا
 
 

 العاملة:معدل المشاركة االقتصادية في مسح القوى 
نسبة  كمشتعلين أو متعطلين، وهو عبارة عن سنة فأكثر( في القوة العاملة15لسكان في سن العمل )امشاركة يقيس مؤشر    

 .سنة فأكثر(15لسكان )اقوة العمل إلى 
 

 في مسح القوى العاملة:التشغيل معدل 
 المشتغليننسبة  لين، وهو عبارة عنغكمشت سنة فأكثر( في القوة العاملة15لسكان في سن العمل )امشاركة يقيس مؤشر    

 .قوة العمل إلى
 

 العاملة:في مسح القوى  البطالةمعدل 
 المتعطليننسبة  كمتعطلين، وهو عبارة عن سنة فأكثر( في القوة العاملة15لسكان في سن العمل )امشاركة يقيس مؤشر    

 .قوة العمل إلى
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 لمؤشرات القوى العاملة: االحتساب تمعادال
 
 

 مالحظة: عدد المشتغلين وعدد المتعطلين بيانات تقديرية من مسح القوى العاملة.
 

 المهنة الرئيسة: 
 يزاوله المشتغل في فترة اإلسناد الزمني.هي نوع العمل الرئيس الذي 

 

 النشاط االقتصادي: 
ا،  هو جميع ما تمارسه أو تقدمه المؤسسة من أعمال أو خدمات تحقق لها عائًدا، وأحياًنا ال تجني المؤسسة من أعمالها مردوًدا ماديًّ

 كما هو الحال في الجمعيات الخيرية التي تعتمد على التبرعـات.

 العمل االعتيادية:ساعات 
عدد ساعات العمل المنصوص عليها بموجب القانون/العقد التي يجب أن يلتزم بها الفرد ويتم تسجيلها للعمل الرئيسي والعمل  

 الثانوي كاًل على حده.

 متوسط ساعات العمل األسبوعية:
مجموع ساعات  فأكثر(، وهو عبارة عنسنة 15) يقيس متوسط ساعات العمل االعتيادية األسبوعية للمشتغلين بأجرمؤشر    

 فأكثر(.سنة 15)العمل االعتيادية إلى إجمالي المشتعلين بأجر 

 :للمشتغلين مقابل أجرمتوسط األجر الشهري 
مجموع األجر الشهري إلى إجمالي  فأكثر(، وهو عبارة عنسنة 15) يقيس متوسط األجر الشهري للمشتغلين مقابل أجرمؤشر    

 المشتعلين مقابل أجر.

  

 معادلة االحتساب المؤشر

  المتعطلين(= )عدد المشتغلين + عدد  قوة العمل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  100×فأكثر((  15إجمالي عدد السكان اإلناث في سن العمل )÷ = )إجمالي قوة عمل اإلناث  معدل المشاركة االقتصادية لإلناث
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 القطاع من المسح: نوع 
 المشتغل من واقع تقديرات مسح القوى العاملة وينقسم الى: عمل فيها الفرديلجهة التي يقصد بنوع القطاع ا

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

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

لتي تنتج سلع أو خدمات ويكون رأس المنشآت اويشمل التنمية.  الزراعي( وصناديقالحكومية مثل )بنك التسليف، البنك 

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

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

 التجارية(. الخاصة البنوكمثل )الشركات الخاصة، المحالت التجارية، المدارس الخاصة، المستشفيات  مجموعة أشخاص

هي الجمعيات والهيئات غير الحكومية التي تقدم سلع أو خدمات للمجتمع دون مقابل أو بسعر قطاع المنظمات غير الربحية:  .3

 والهيئات المهنيةرمزي وال تهدف إلى الربح مثل الجمعيات الخيرية 

كالعاملة المنزلية والسائق  معها،هم األفراد الذين يقدمون خدمات لألسرة مقابل أجر ويقيمون قطاع العمالة المنزلية:  .4

 والبستاني وحارس المنزل الذي يقيم مع األسرة.

 .المنظمات والهيئات اإلقليمية والدوليةقطاع  .5

 التخصص العلمي: 
 دون الجامعي فما فوق: مللحاصلين على شهادة الدبلواواًل: التخصص العلمي 

 )العلوم التربوية وإعداد المعلمين( تخصص التربية .1

واللغة العربية وآدابها والتاريخ  واللغات االجنبيةالدين  تشمل:تخصص الدراسات االنسانية والفنون )الدراسات االنسانية  .2

الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والموســـــيقى والتمثيل والفنون  تشـــــمل:)الفنون  واالخالق،واآلثار والفلســـــفة 

 ي والحرف اليدوية(التصويرية والسمعية والبصرية والتصميم الفن

ـات الثقافية والعلوم )تشـــــمل: علم ا برامج العلوم االجتماعية واألعمال التجارية والقانون .3 لنفس وعلم االجتماع والدراســــ

ـادية والصــــحافة واالعالم والمبيعات والتســــويق واالعالن والعلوم المالية والمصــــرفية  الســــياســــية والعلوم االقتصـــ

 والتأمين والمحاسبة واالدارة العامة وادارة االعمال والسكرتارية وبيئة العمل والقانون(.

)تشـــمل: علوم االحياء والكيمياء والفيزياء والبيئة والجيولوجيا  وعلوم الحاســـب االلي الطبيعية والرياضـــياتبرامج العلوم  .4

 والرياضيات واإلحصاء وعلوم وتطبيقات الحاسب اآللي(

ـاءات .5 )تشـــمل الهندســـة الميكانيكية والكهربائية وااللكترونية والكيميائية والصـــناعية  برامج الهندســـة والصـــناعات واإلنشــ

 والمدنية وبرامج عمليات التصنيع واالنشاءات وبرامج العمارة والتخطيط

 .والبيطرةبرنامج الزراعة  .6

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

 سري(لألطفال واالحداث والمعاقين واالرشاد االجتماعي والمهني واال

ـرة  برامج الخدمات .8 )تشــــمل الخدمات الفندقية والســــياحة والســــفر والرياضــــة والخدمات المنزلية وخدمات العناية بالبشـــ

 والتجميل وخدمات النقل والمواصالت وبرامج حماية البيئة(

 يعادلها: ثانيًا: تخصصات مرحلة الثانوية وما

ي والمهني والزراعي والتقني والعلوم الشرعية وتشمل القسم العلمي واالدبي والصحي والتجاري والصناع

 الدينية وبرامج السياحة والفندقة والخياطة والتدبير المنزلي ما دون الثانوي.
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 سوق العمل إحصاءات-ب
يتم اســتخراج بياناتها من خالل الســجالت اإلدارية التي  ليةجالســ تاإلحصــاءا ىحدإ إحصــاءات ســوق العمل هي   

لبيانات المشـــــتغلين  اً ومهم اً رئيســـــي اً الجهات الحكومية المعنية بســـــوق العمل والتي تعتبر مصـــــدرالمتوفرة لدى 

شــاملة من حيث إعطائها صــورة  تهاوتكتســب هذه البيانات أهميالســعودية، في المملكة العربية والباحثين عن عمل 

 .مسح القوى العاملةمع مؤشرات سوق العمل من  تحقيق التكاملوكذلك  لمكونات سوق العمل الرئيسة

تم إســناد بيانات الســجالت اإلدارية في نشــرة ســوق العمل ربع الســنوية من حيث عدد المشــتغلين من الســجالت 

 اإلدارية والباحثين عن عمل وبيانات تأشيرات العمل، إلى نهاية الربع )آخر يوم من آخر شهر في الربع(.

 

 :(السجالت اإلدارية)إحصاءات سوق العمل أسلوب جمع بيانات 
للبيانات اإلحصائية التي  والمؤسسات الحكومية من المصادر الرئيسية تالوزاراتعتبر السجالت اإلدارية التي تمتلكها 

 الحكوميةالجهات التنسيق مع بلإلحصاء  قامت الهيئة العامة درات في مختلف المجاالت، وقتستخدم لحساب المؤش

الخاصة بنشرة سوق العمل والتي شملت بيانات المشتغلين  حصول على البياناتوذلك لل وق العملالمعنية بس

 .السجالت اإلدارية بياناتوالباحثين عن عمل من واقع 

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

 ونشرها. تصميم المخرجاتل الجودة المتعارف عليها، ومعايير العلمي اإلحصائيالمنهج 

 استمارات البيانات المطلوبة من الجهات الشريكة: 

ة، حيث تشتمل تلك جتقوم الهيئة باستقاء البيانات من عمالئها الشركاء بشكل آلي عبر قوالب / استمارات جمع البيانات الس ليَّ

 البيانات األساسية المهمة المتعلقة بالمشتغلين والباحثين عن عمل، وتأشيرات العمل، وذلك كما يلي:االستمارات على 

استمارة البيانات المطلوبة من وزارة الخدمة المدنية: والمشتملة على البيانات المتعلقة بالعاملين على رأس العمل  ▪

 ات.الخاضعين ألنظمة ولوائح الخدمة المدنية حسب عدد من المتغير

استمارة البيانات المطلوبة من المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية: والمشتملة على البيانات المتعلقة بالمشتركين  ▪

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

المشتملة على البيانات المتعلقة بالعمالة المنزلية استمارة البيانات المطلوبة من وزارة العمل والتنمية االجتماعية: و ▪

 وتأشيرات العمل حسب عدد من المتغيرات.

استمارة البيانات المطلوبة من صندوق تنمية الموارد البشرية: والمشتملة على البيانات المتعلقة بالباحثين عن عمل  ▪

 حسب عدد من المتغيرات.  طاقاتمن خالل برنامج 

مطلوبة من مركز المعلومات الوطني: والمشتملة على البيانات المتعلقة بالباحثين عن عمل من استمارة البيانات ال ▪

 خالل برنامجي جدارة وساعد حسب عدد من المتغيرات. 
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 :التعاريف المستخدمة في إحصاءات سوق العمل
 

 :(حسب السجالت اإلدارية لدى األجهزة الحكومية) المشتغلون

العاملون الذين يشــــــغلون وظائف وفقًا ألنظمة ولوائح معتمدة من الجهات المنظمة لســــــوق  األفرادجميع هم    

العمل والمســــجلين في الســــجالت اإلدارية، ويمكن تصــــنيف المشــــتغلين في الســــجالت اإلدارية وفقًا لألنظمة 

 واللوائح التي يخضعون لها كالتالي:

في كافة األجهزة والمصــالح يعملون ن الســعوديين الذين م المشــتغلون حســب أنظمة ولوائح الخدمة المدنية .1

الخاضعين لنظام والحكومية والمؤسسات العامة الذين يشغلون وظائف معتمدة في الميزانية العامة للدولة 

من يتم التعاقد معهم على غير الســعوديين  لكوكذ (،ذكور واناثالتقاعد المدني من موظفين ومســتخدمين )

 وفقًا لالئحة توظيف غير السعوديينهذه الوظائف 

مل والعمال ويشــمل ذلك الســعوديين الع ونظاماالجتماعية وائح نظام التأمينات المشــتغلون حســب أنظمة ول .2

 السعوديينوغير 

العمالة المنزلية: هم العاملون غير الســــــعوديين من الجنســــــين الذين يعملون في المنازل ويشــــــمل )الخدم   .3

في  نن ومقدمي الطعام والسائقين والحراس والممرضين والمدرسين الخصوصييوعمال التنظيف والطباخي

 المنازل.

 

 علمًا أن بيانات المشتغلين ال يدخل من ضمنهم الفئات التالية: 

 العاملون في القطاعات األمنية والعسكرية .1

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

مسجلين  روال يخضعون ألنظمة العمل، وغي يعملون لحسابهم الذينلون خارج المنشآت ماالعالسعوديون  ▪

 في التأمينات االجتماعية 

 أصحاب العمل السعوديين الذين يعملون في المنشآت وغير مسجلين في التأمينات االجتماعية. ▪

 األجنبية.الذين يعملون في البعثات الدولية أو السياسية أو العسكرية  السعوديينغير الموظفون  ▪

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

 ثالثة أشهر

لها  مؤشرات سوق العملحسب الممارسات العالمية ل –دارية مع اإلحاطة أن بيانات المشتغلين من السجالت اإل

 حصائيًا لقياس معدالت التشغيلإعدة مدلوالت لسوق العمل ولكن ال يتم استخدامها 

 
 القطاع من السجالت اإلدارية: نوع 

 وينقسم الى: السجالت اإلداريةالمشتغل من واقع  عمل فيها الفرديلجهة التي يقصد بنوع القطاع ا

كالوزارات واإلدارات والمصالح والبلديات والمدارس والجامعات والمعاهد والمستشفيات  الحكومية،هي جميع األجهزة عام:  .1

هيئة الغذاء والدواء،( والبنوك الحكومية مثل )بنك التسليف، البنك الهيئة العامة لإلحصاء، الحكومية والهيئات العامة مثل )

المنشآت التي تنتج سلع أو خدمات ويكون رأس مالها ملكًا للدولة وتحت إشرافها مثل التنمية. وتشمل  الزراعي( وصناديق

 ون ألنظمة الخدمةيشمل الخاضعو  )الخطوط السعودية، والمؤسسة العامة لخطوط السكك الحديدية، وشركة أرامكو.(

 .ن الخاضعين ألنظمة التأميناتيالمدنية والعاملون الحكومي
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موقع ثابت وكيان قانوني وتعود ملكيتها لشخص أو مجموعة أشخاص  ولهاهي المنشآت التي تنتج سلع أو خدمات : خاص .2

الخاضعين ويشمل  تجارية(.ال الخاصة البنوكمثل )الشركات الخاصة، المحالت التجارية، المدارس الخاصة، المستشفيات 

 .ألنظمة التأمينات

كالعاملة المنزلية والسائق والبستاني  معها،هم األفراد الذين يقدمون خدمات لألسرة مقابل أجر ويقيمون العمالة المنزلية:  .3

 حسب سجالت وزارة العمل والتنمية االجتماعية. وحارس المنزل الذي يقيم مع األسرة

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

ولدى  هم األفراد الســـــعوديين المســـــجلين في برامج البحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية )جدارة وســـــاعد(   

ويقومون بتســـجيل بياناتهم الشـــخصـــية ومؤهالتهم وخبراتهم العملية  (،طاقاتصـــندوق تنمية الموارد البشـــرية )

مع العلم انه تم إضـــــافة عدة معايير إضـــــافية تتعلق  التقديم.لكتروني لدى جهة إوســـــيرهم الذاتية عن طريق نظام 

 لتحسين جودة ودقة بيانات الباحثين عن عمل. وذلك جدية البحث عن عمل ومدى استعداد الفرد لاللتحاق بالعملب

يًا ن الباحثين عن عمل في الســــــجالت اإلأعلمًا  دارية ال يخضــــــعون لمعايير وشــــــروط البطالة المتعارف عليها دول

نه ليس كل باحث أحيث  العمل،وبالتالي ال يعتبر جميعهم متعطلين عن  الدولية،من قبل منظمة العمل والمعتمدة 

 ن يستوفي شروط البطالة وهي كالتالي:أعن عمل يعتبر متعطل ولكي يعتبر الفرد متعطل ال بد 

  .السابقة السبعة األيامبدون عمل خالل أن يكون الفرد  .1

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

 القادمين. ينسبوعقادر على العمل ومستعد لاللتحاق به في حال توفره )متاح للعمل( خالل األأن يكون الفرد  .3

العمل حسب الممارسات العالمية لمؤشرات سوق  –دارية من السجالت اإل الباحثين عن عملمع اإلحاطة أن بيانات 

 بطالة.حصائيًا لقياس معدالت الإدلوالت لسوق العمل ولكن ال يتم استخدامها عدة م لها

 

 تحديد التصنيفات اإلحصائية: 

التصنيف هو مجموعة مرتبة من فئات ذات صلة مستخدمة لتجميع البيانات وفًقا للتشابه، ويشكل التصنيف األساس لجمع البيانات 

إذ يسمح تصنيف  (إلخونشرها في كل المجاالت اإلحصائية )النشاط االقتصادي، والمنتجات، والنفقات، والمهن أو الصحة، ... 

ئات ذات معنى من أجل إنتاج إحصاءات مفيدة، حيث إن جمع البيانات يتطلب ترتيبا دقيقا ومنهجيا البيانات والمعلومات وضعها في ف

 وفقا لخصائصها المشتركة لكي تكون اإلحصاءات موثوقة وقابلة للمقارنة.

 األدلة والتصانيف اإلحصائية المستخدمة عند جمع البيانات، هي:

 أواًل: التصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية:

و تصنيف إحصائي معتمد على التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية، حيث إن التصنيف الصناعي ه

الدولي الموحد لألنشطة االقتصادية هو التصنيف المرجعي لألنشطة اإلنتاجية، والغرض من استخدام هذا التصنيف في مسح 

 يس الذي تزاوله المنشأة التي يعمل بها الفرد من األسرة.القوى العاملة هو تحديد النشاط االقتصادي الرئ

ا، وأحيانا ال تجني  كما يعرف النشاط االقتصادي بأنه )جميع ما تمارسه أو تقدمه المنشأة من أعمال أو خدمات تحقق لها عائًدا ماديًّ

ا كما هو الحال في الجمعيات الخيرية التي تعتمد   على التبرعات(.المنشأة من أعمالها مردوًدا ماديًّ
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 ثانيًا: التصنيف السعودي للمهن:

الذي يوفر نظاًما لتصنيف وتجميع المعلومات المهنية التي يتم (  (ISCOهو تصنيف إحصائي معتمد على التصنيف الدولي 

 الحصول عليها عن طريق التعدادات والمسوح اإلحصائية، وكذلك من السجالت اإلدارية. 

 والغرض من استخدام هذا التصنيف في مسح القوى العاملة هو تصنيف المشتغلين حسب مهنهم.

 للتخصصات والمستويات التعليمية:ثالثًا: التصنيف السعودي 

، وهو التصنيف المرجعي لتنظيم البرامج التعليمية ((ISCEDهو تصنيف إحصائي معتمد على التصنيف الدولي الموحد للتعليم  

والمؤهالت ذات الصلة حسب مستويات التعليم ومجاالته، كما أنه شامل لجميع البرامج التعليمية ومستويات وطرق التعليم، كما 

أنه يغطي جميع المراحل التعليمية بدًءا من مرحلة رياض األطفال وحتى مستويات الدراسات العليا، والغرض من استخدام هذا 

 سنة فأكثر حسب تخصصاتهم ومستوياتهم التعليمية.   15التصنيف في مسح القوى العاملة هو تصنيف األفراد 

 رابعًا: الدليل الوطني للدول والجنسيات:

 (ISO 3166دولي معياريٌّ موحد، شامل  للدول والمقاطعات التابعة لها، ويعتمد التصنيف على المعيار الدولي  هو تصنيف  

Country codes) ويقوم هذا التصنيف بإعطاء رموز للدول والمقاطعات التابعة لها، حيث إن استخدام تلك الرموز واألرقام بداًل من ،

حصائية مما يوفر الوقت ويجنب األخطاء، والغرض من استخدام هذا التصنيف في مسح استخدام اسم الدولة مفيد لألغراض اإل

 القوى العاملة هو تصنيف األفراد سعوديين أو غير سعوديين.

 

 التحقق من صحة البيانات الُمجّمعة ومتابعة جامعي ومقدمي البيانات: 
البيانات من خالل الباحث نفسه والمفتش المسؤول عنه، والمشرف يتم التحقق من صحة البيانات الُمجّمعة عن طريق مراجعة 

على عملية المسح في منطقة اإلشراف، حيث تخضع جميع مناطق العمل لعملية مراقبة ومراجعة من غرفة جودة البيانات في 

ًنا مع وقت تنفيذ عملية جمع البيانات المركز الرئيس بالهيئة، والتي تقوم أيًضا بضبط ومراقبة أداء جميع الفئات العاملة بالميدان تزام

 بدًءا من اليوم األول إلى آخر يوم فيها، ومن أبرز مهام غرفة جودة البيانات:

عة وإرسال المالحظات إلى ِفَرق العمل الميدانية على مختلف مستوياتها عن طريق النظام اآللي  ▪ مراجعة البيانات الُمجمَّ

 ي يحملها الباحثون لتصلهم المالحظات بشكل آلي سريع في مواقع عملهم.المكتبي المرتبط باألجهزة اللوحية الت

ا باألسر وطرح بعض األسئلة في االستمارة عليهم للتحقق من سالمة استيفاء الباحث للبيانات، ومدى  ▪ االتصال هاتفيًّ

وتقديم الشكر ألرباب األسر على  التزامه بالتعليمات عند الزيارة، والحصول على البيانات المفقودة التي لم يتم تلقيها بعد،

 تعاونهم.

تكليف فريق فني متخصص في غرفة جودة البيانات يتولى الرد على االستفسارات الميدانية سواء من فئات المشتغلين  ▪

 أو من أرباب األسر.

 تطبيق قواعد األخطاء لضمان اتساق ودقة ومنطقية البيانات. ▪

 خالل مطابقة إحداثياتها مع اإلحداثيات المسجلة في ملف العينة. التحقق من صحة موقع استيفاء االستمارة من ▪

 
 إجراء التقييم: 

وذلك بتحليل مدخالت التقييم التي تمَّ جمُعها، ومقارنُة نتائج هذا التحليل بالنتائج المتوقعة مسبًقا، وبناًء على ذلك يتمُّ  ▪

تحديُد عدد من التحسينات والحلول الممكنة ومناقشُتها مع المعنيين في ُمختَلِف اإلدارات ذات العالقة داخل الهيئة، أو 
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ة سوق العمل، كما يتمُّ خالل هذه الخطوة قياُس أداء استخدام العمالء لنتائج نشرة سوق عمالئها من الشركاء في نشر

 العمل، ومدى رضاهم عنها، والتواصُل مع العمالء غير الراضين، وتقديُم اإليضاحات لهم.

ة في الدورة القادمة وبناًء على هذه اإلجراءات يتمُّ االتفاق على التوصيات المقترحة للحصوِل على بيانات ذات جودة عالي ▪

 لنشرة سوق العمل.

 

 :مصادر بيانات النشرة
 اعتمدت نشرة سوق العمل على مصدرين رئيسين:

 مسح القوى العاملةتقديرات المصدر األول: 

 احصاءات سوق العمل من خالل بيانات السجالت االدارية لدى الجهات المعنية بسوق العمل.المصدر الثاني: 

 :الرابعالربع  2018بمصادر بيانات نشرة سوق العمل وفيما يلي قائمة 

 

 مصدر البيانات
نوع 

 المصدر

البيانات والمؤشرات 

 الخاصة بالمصدر

 

 الهيئة العامة لإلحصاء

 مسح القوى العاملة

GaStat 

LFS 

مسح 

 ميداني

ـــعـــمـــل  ـــرات قـــوة ال ـــقـــدي ت

والمتعطلين والمؤشــــــرات 

 المتعلقة بالقوى العاملة 

 

المؤسسسسسسسسسسسسسة العامة 

  للتأمينات االجتماعية
GOSI  

سجالت 

 داريةإ
 المشتغلون

 

وزارة العمسسل والتنميسسة 

 االجتماعية
MLSD 

سجالت 

 داريةإ
 العمالة المنزلية والتأشيرات

 
 MCS وزارة الخدمة المدنية

سجالت 

 داريةإ

المشــــــتغلون والباحثون عن 

 عمل

 

صندوق تنمية الموارد 

 البشرية
HRDF 

سجالت 

 داريةإ
 الباحثون عن عمل

 

مسسر سسم السسمسسعسسلسسومسسسات 

 الوطني
NIC 

سجالت 

 داريةإ
 الباحثون عن عمل
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 سوق العملالرئيسة لمؤشرات ال

Main indicators of the labor market 

(. 1جدول ) Table  

 ملصدر: ا

 ، وزارة العمل والتنمية االجتماعيةاملدنيةالخدمة  ةاالجتماعية، وزار العامة للتأمينات  ةاملؤسس (1)

ساعد( ،مركز املعلومات -وزارة الخدمة املدنية)جدارة،-(،طاقاتصندوق تنمية املوارد البشرية) (2)

 الوطني

 لإلحصاءالعامة الهيئة  -العاملة بيانات تقديرية من مسح القوى  (3)

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

 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ووزارة الخدمة املدنية

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

Source:  

(1)  GOSI, MCS, , MLSD 

(2) HRDF, MCS, 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

10,397,6852,142,93312,540,61810,666,4752,021,56712,688,042Total Employed Persons(1)اجمالي المشتغلون)1(

2,040,7421,070,4573,111,1992,043,5851,066,4023,109,987Saudi Employed Persons(1)المشتغلون السعوديون)1(

8,356,9431,072,4769,429,4198,622,890955,1659,578,055Non-Saudi Employed Persons(1)المشتغلون غير السعوديين)1(

172,387797,842970,229158,126765,378923,504Saudi Job Seekers(2)السعوديون الباحثون عن عمل)2(

اإلجمالياناثذكوراإلجمالياناثذكور

MalesFemalesTotalMalesFemalesTotal

)3(
78.721.955.979.022.756.4Total Economic Participation Rate(15) years and above (3)معدل المشاركة االقتصادية للسكان )15( سنة فأكثر

معدل المشاركة االقتصادية للسكان السعوديين )15( سنة 

)3(
فأكثر

63.020.242.063.519.742.0Saudi Economic Participation Rate(15) years and above (3)

معدل المشاركة االقتصادية للسكان غير السعوديين )15( 

)3(
سنة فأكثر

93.825.974.593.929.775.7Non-Saudi Economic Participation Rate(15) years and above (3)

97.177.494.096.780.194.0Total Employment Rate(15) years and above (3)معدل التشغيل للسكان )15( سنة فأكثر)3(

)3(
93.467.587.392.569.187.2Saudi Employment Rate(15) years and above (3)معدل التشغيل للسكان السعوديين )15( سنة فأكثر

)3(
2.922.66.03.319.96.0Total Unemployment Rate(15) years and above (3)معدل البطالة للسكان )15( سنة فأكثر

6.632.512.77.530.912.8Saudi Unemployment Rate(15) years and above (3)معدل البطالة للسكان السعوديين )15( سنة فأكثر)3(

متوسط ساعات العمل إلجمالي المشتغلين )15( سنة فأكثر 

)3(
43.440.743.042.840.642.5

Average Hours of Work for Employed Persons(15) years and 

above (3)

متوسط األجر الشهري للمشتغلين مقابل أجر )15( سنة 

فأكثر )3(
6,2236,6346,2776,2686,2576,267

Average Monthly Wages per Paid employee (15) years and above 

(3)

متوسط األجر الشهري للمشتغلين السعوديين مقابل أجر 

)15( سنة فأكثر )3(
10,4939,42510,29210,6769,60310,472

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(

2018 الربع الثالث2018 الربع الرابع

Indicators (Administrative records)
2018 Q42018 Q3

Indicators (LFS)

2018 Q42018 Q3

المؤشرات )مسح القوى العاملة(

2018 الربع الثالث2018 الربع الرابع

135 137
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 :المشتغلون
 (:حسب السجالت اإلدارية لدى األجهزة الحكومية) المشتغلون

بيانات الســـجالت واقع م من 2018عام  ديســـمبرشـــهر المنتهي بنهاية رابع النتائج نشـــرة ســـوق العمل للربع  ظهرتأ

( 10,397,685الذكور منهم )( فردًا، يمثل 12,540,618اإلدارية لدى األجهزة الحكومية أن جملة عدد المشـــــتغلين بلغت )

 .%( من إجمالي المشتغلين17.1( بنسبة )2,142,933%(، ويمثلن اإلناث منهم )82.9فردًا بنسبة بلغت )

( فردًا، نســــــبة الذكور 3,111,199كما أظهرت نتائج الســــــجالت اإلدارية أن إجمالي المشــــــتغلين الســــــعوديين بل  )   

 . فرداً ( 1,070,457) د%( بعد34.4فردًا، وبلغت نسبة اإلناث منهم )( 2,040,742%( بل  عددهم )65.6)

 مع مالحظة ان بيانات السجالت اإلدارية ال تشمل:

 والعسكرية.العاملون في القطاعات األمنية  (1

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

 الخاص(.ابهم العاملون لحس

  إجمالي المشتغلين حسب الجنس والجنسية واألنظمة المتبعة

Total Employed persons by Sex, Nationality and Adopted regulations   

  Table .(2)جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املدنيةوزارة الخدمة  أالجتماعية،املؤسسة العامة للتأمينات  املصدر:

 الجتماعيةاوزارة العمل والتنمية : *  

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

 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ووزارة الخدمة املدنية

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

Source: GOSI, MCS                                                                              

*MLSD 

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           الخاضعون ألنظمة ولوائح الخدمة المدنية

Service
702,054477,9631,180,01726,54723,13549,682728,601501,0981,229,699

الخاضعون ألنظمة ولوائح التأمينات االجتماعية   

Social Insurance
1,338,688592,4941,931,1826,702,549222,4466,924,9958,041,237814,9408,856,177

Total  2,040,7421,070,4573,111,1996,729,096245,5816,974,6778,769,8381,316,03810,085,876الجملة

العمالة المنزلية* 

Domestic worker
0001,627,847826,8952,454,7421,627,847826,8952,454,742

Total  ي مال 2,040,7421,070,4573,111,1998,356,9431,072,4769,429,41910,397,6852,142,93312,540,618االج

Adopted regulations

غير السعوديين

Non Saudi

السعوديون

Saudi

االجمالي

Total
األنظمة المتبعة
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 المشتغلين حسب الجنس والجنسية ونوع القطاع اجمالي

Total Employed persons by Sex, Nationality and Type of sector 

 Table( . 3جدول )

 املدنيةوزارة الخدمة  أالجتماعية،املؤسسة العامة للتأمينات  املصدر:

 الجتماعيةاوزارة العمل والتنمية *  

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

 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ووزارة الخدمة املدنية

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

Source: GOSI, MCS 

*MLSD 

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 

 

 2018 لثالثامقارنة بالربع  2018 رابعلاللربع  على رأس العمل الخاضعون ألنظمة ولوائح الخدمة المدنية حسب الجنس والجنسية العاملون

Employees on the job Subject to the rules and regulations of the Civil Service by sex and nationality for 2018 Q4 Compared to 2018 Q3 

 Table .(4)جدول 

 املدنيةوزارة الخدمة  املصدر:

 .* بيانات أولية

Source: MCS 

* Preliminary data  
 

 *2018 الثالثمقارنة بالربع  2018 الرابعللربع  حسب الجنس والجنسيةالمشتركون على رأس العمل الخاضعون ألنظمة ولوائح التأمينات االجتماعية 

Participants on the job Subject to the rules and regulations of social insurance by sex and nationality for 2018 Q4 Compared to 2018 Q3* 

 Table .(5)جدول   

 

 أالجتماعيةاملؤسسة العامة للتأمينات  املصدر:

 * بيانات أولية.

Source: GOSI  

* Preliminary data  
 

 

 

 

 

 

 

الجملةاالناثالذكورالجملةاالناثالذكورالجملةاالناثالذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

عام  

* Public
879,168528,0581,407,22647,84031,32379,163927,008559,3811,486,389

خاص 

Private
1,161,574542,3991,703,9736,681,256214,2586,895,5147,842,830756,6578,599,487

Total  2,040,7421,070,4573,111,1996,729,096245,5816,974,6778,769,8381,316,03810,085,876الجملة

العمالة المنزلية

** Domestic worker 
0001,627,847826,8952,454,7421,627,847826,8952,454,742

Total  ي مال 2,040,7421,070,4573,111,1998,356,9431,072,4769,429,41910,397,6852,142,93312,540,618االج

Type of sector

نوع القطاع
االجماليغير السعوديينالسعوديون

SaudiNon SaudiTotal

الجملةاالناثالذكورالجملةاالناثالذكورالجملةاالناثالذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

Q4702,054477,9631,180,01726,54723,13549,682728,601501,0981,229,699 2018الربع الرابع 2018

Q3699,205474,3141,173,51926,24423,15649,400725,449497,4701,222,919 2018الربع الثالث 2018

SaudiNon SaudiTotal
الفترة

Period

االجماليغير السعوديينالسعوديون

الجملةاالناثالذكورالجملةاالناثالذكورالجملةاالناثالذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

Q41,338,688592,4941,931,1826,702,549222,4466,924,9958,041,237814,9408,856,177 2018الربع الرابع 2018

Q31,344,380592,0881,936,4686,936,917220,3487,157,2658,281,297812,4369,093,733 2018الربع الثالث 2018

SaudiNon SaudiTotal
الفترة

Period

االجماليغير السعوديينالسعوديون
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 2018 لثالثامقارنة بالربع  2018 الرابعللربع حسب الجنس  ر السعوديةيالعمالة المنزلية غ

Non - Saudi domestic workers by sex for 2018 Q4 Compared to 2018 Q3 

 Table .(6)جدول   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Source: MLSD وزارة العمل والتنمية االجتماعية املصدر:
 

 

 2018 لثالثامقارنة بالربع  2018 رابعالللربع  المشتغلين إجمالي

Total Employed persons for 2018 Q4 Compared to 2018 Q3 

 Table .(7)جدول   

 

وزارة العمل والتنمية ،  وزارة الخدمة املدنية، االجتماعيةاملؤسسة العامة للتأمينات  املصدر:

 االجتماعية

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

 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ووزارة الخدمة املدنية

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

Source: GOSI, MCS, MLSD 

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 

 

 2018 الثالثمقارنة بالربع  2018 الرابعللربع  المشتغلين إجمالي

Total Employed persons for 2018 Q4 Compared to 2018 Q3 

 Chart(1)شكل                                                                                                                                                                         

 
وزارة العمل والتنمية ،  وزارة الخدمة املدنية، االجتماعيةاملؤسسة العامة للتأمينات  املصدر:

  االجتماعية

Source: GOSI, MCS, MLSD 

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

non-registered in the records of GOSI, MCS 

10,397,685 10,666,475

2,142,933 2,021,567

12,540,618 12,688,042

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

2018 Q4 2018 Q3

الربع الرابع2018 الربع الثالث 2018

Maleالذكور 

Femaleاالناث 

Totalالجملة 

MaleFemaleTotal

Q41,627,847826,8952,454,742 2018الربع الرابع 2018

Q31,659,729711,6612,371,390 2018 الربع الثالث 2018

Period

الجملة االناث الذكور الفترة

الجملةاالناثالذكورالجملةاالناثالذكورالجملةاالناثالذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

Q42,040,7421,070,4573,111,1998,356,9431,072,4769,429,41910,397,6852,142,93312,540,618 2018الربع الرابع 2018

Q32,043,5851,066,4023,109,9878,622,890955,1659,578,05510,666,4752,021,56712,688,042 2018الربع الثالث 2018

االجماليغير السعوديينالسعوديون

SaudiNon SaudiTotal
الفترة

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

 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ووزارة الخدمة املدنية

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

*Data of the GOSI , MCS is preliminary data 

 )%(حسب الجنس والجنسية  المشتغلينإلجمالي  التوزيع النسبي

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

 Chart .(2) شكل

 
وزارة العمل والتنمية ،  وزارة الخدمة املدنية، االجتماعيةاملؤسسة العامة للتأمينات  املصدر:

 االجتماعية

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

 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ووزارة الخدمة املدنية

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

Source: GOSI, MCS, MLSD 

 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 نسبتهم ةألنظمة ولوائح التأمينات االجتماعي ينالخاضع ينلالعامدارية أن نتائج السجالت اإل وأوضحت   

 ينالخاضع العاملين نسبةبلغت %( فيما 19.6) يليهم العمالة المنزلية بنسبة بلغت المشتغلين،جمالي إ%( من 70.6)

 .جمالي المشتغلينإمن  %(9.8)الخدمة المدنية  ألنظمة ولوائح

 

 )%( األنظمة المتبعة إلجمالي المشتغلين حسب التوزيع النسبي

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

 Chart .(3) شكل

 
 .املدنيةوزارة الخدمة  االجتماعيةاملؤسسة العامة للتأمينات  املصدر:

 الجتماعيةاوزارة العمل والتنمية  *  

Source: GOSI, MCS  

*MLSD 

سعوديون ذكور

Saudi males; 16.3%

سعوديات

Saudi females
; 8.5%

غير سعوديين ذكور

Non-Saudi males;
66.6%

غير سعوديات

Non-Saudi females;
8.6%

9.8

19.6

70.6

01020304050607080

الخاضعون ألنظمة ولوائح الخدمة المدنية

Subject to the rules and regulations of Civil Service 

- Non* العمالة المنزلية Saudi domestic workers .

الخاضعون ألنظمة ولوائح التأمينات االجتماعية

Subject to the rules and regulations of social 
insurance  

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

 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ووزارة الخدمة املدنية

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

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 

 

أن أعلى نسبة للمشتغلين السعوديين كانت في الفئة العمرية  نشرة من واقع السجالت اإلداريةبينت نتائج ال كما

يليهم السعوديين في الفئة العمرية  السعوديين،جمالي المشتغلين إ%( من  18.5( سنة، وذلك بنسبة )34 - 30)

بة وذلك بنس (+65)قل نسبة للمشتغلين السعوديين في الفئة العمرية أ، فيما كانت %( 17.3( سنة، بنسبة )39 - 35)

(0.4)%. 

 

 والفئات العمريةالجنس  االجتماعية حسبوالتأمينات  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: 

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

Source: GOSI, MCS 

*Data of the GOSI , MCS is preliminary data 

 

( سنة الفئة األعلى من حيث عدد 34 - 30الفئة العمرية )أما فيما يخص السعوديين الذكور فتمثل 

%( من جملة المشتغلين السعوديين الذكور، وبالنسبة للمشتغالت 18.5المشتغلين وذلك بنسبة )

( سنة الفئة األعلى من حيث عدد المشتغالت السعوديات 39 - 35السعوديات فتمثل الفئة العمرية )

 المشتغالت السعوديات.%( من جملة 20.0وذلك بنسبة )
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 والفئات العمرية * حسب الجنس والجنسية المشتغلين إجمالي

Total Employed persons by Sex, Nationality and Age group* 

 Table .(8)جدول   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املدنيةوزارة الخدمة  أالجتماعية،املؤسسة العامة للتأمينات  املصدر:

 االجتماعية وزارة العمل والتنمية*

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

 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ووزارة الخدمة املدنية

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

Source: GOSI, MCS 

*MLSD 

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 المشتغلين السعوديين يعملون في مناطق الرياض ومكة المكرمة  دارية أنكما بينت نتائج السجالت اإل 

 تمن إجمالي المشتغلين السعوديين، وسجل( %77.1)والمنطقة الشرقية حيث بلغت نسبتهم في المناطق الثالثة 

ا يليه السعوديين،جمالي المشتغلين إ%( من 39.1) حيث بلغتأعلى نسبة للمشتغلين السعوديين منطقة الرياض 

قل نسبة للمشتغلين أفيما كانت  ،%( 18.4)ثم المنطقة الشرقية بنسبة  %(19.7)منطقة مكة المكرمة بنسبة بلغت 

 .%(0.8وذلك بنسبة ) الحدود الشماليةمنطقة السعوديين في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

الفئات العمرية

age groupجملةاناثذكورجملةاناثذكورجملةاناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

15-1943,25811,24754,50580015795744,05811,40455,462

20-24260,87376,952337,825183,3216,369189,690444,19483,321527,515

25-29363,345168,631531,9761,025,12737,5801,062,7071,388,472206,2111,594,683

30-34378,266196,311574,5771,398,01754,7031,452,7201,776,283251,0142,027,297

35-39325,211213,833539,0441,245,03049,8171,294,8471,570,241263,6501,833,891

40-44239,891172,779412,670974,73637,2171,011,9531,214,627209,9961,424,623

45-49168,111109,099277,210715,67423,346739,020883,785132,4451,016,230

50-54128,66058,966187,626534,92213,734548,656663,58272,700736,282

55-5978,04128,765106,806342,2088,218350,426420,24936,983457,232

64-6016,2317,27723,508188,9855,109194,094205,21612,386217,602

65+9,0452,62711,672112,2672,029114,296121,3124,656125,968

other    29,81023,97053,7808,0097,30215,31137,81931,27269,091أخرى

Total  2,040,7421,070,4573,111,1996,729,096245,5816,974,6778,769,8381,316,03810,085,876الجملة

العمالة المنزلية*

Domestic worker*

Total  2,040,7421,070,4573,111,1998,356,9431,072,4769,429,41910,397,6852,142,93312,540,618االجمالي

االجماليغير السعوديينالسعوديون

SaudiNon SaudiTotal

0001,627,847826,8952,454,7421,627,847826,8952,454,742
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 المنطقة االدارية حسب  السعوديون المشتغلون
Saudi Employed persons by Administrative Region 

  Chart .(5) شكل

 
   وزارة الخدمة املدنية أالجتماعية،املؤسسة العامة للتأمينات  املصدر:

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

 سجالت املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ووزارة الخدمة املدنية

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

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 

 * اإلداريةوالمنطقة  حسب الجنس والجنسية المشتغلين جماليا

Total Employed persons by Sex, Nationality and Administrative Region* 

 Table .(9)جدول   

 

 املدنيةوزارة الخدمة  أالجتماعية،املؤسسة العامة للتأمينات  املصدر:

 االجتماعية وزارة العمل والتنمية:*

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

 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ووزارة الخدمة املدنية

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

Source: GOSI, MCS 

*MLSD 

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

جازان

تبوك

حائل

نجران

الجوف

الباحة

الحدود الشمالية

غير محدد

individualفرد

جملةاناثذكورجملةاناثذكورجملةاناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

788,883426,9571,215,8402,539,116118,6252,657,7413,327,999545,5823,873,581Riyadhالرياض

385,610226,089611,6991,534,18546,3021,580,4871,919,795272,3912,192,186Makkahمكة المكرمة

85,16547,894133,059250,2928,125258,417335,45756,019391,476Madinahالمدينة المنورة

67,31340,849108,162281,6778,960290,637348,99049,809398,799Qassimالقصيم

.426,830145,298572,1281,382,75037,4511,420,2011,809,580182,7491,992,329Easte. Provالمنطقة الشرقية

90,02258,357148,379239,22610,640249,866329,24868,997398,245Asirعسير

33,33121,43754,76878,9652,04481,009112,29623,481135,777Tabukتبوك

28,44020,68149,12194,2902,94997,239122,73023,630146,360Hailحائل

.15,6728,88024,55235,1971,43436,63150,86910,31461,183North.Bordالحدود الشمالية

42,74731,62074,367103,3633,144106,507146,11034,764180,874Jazanجازان

30,19116,13146,322102,6792,872105,551132,87019,003151,873Najranنجران

19,70312,79432,49736,1241,54437,66855,82714,33870,165AL - Bahaالباحة

24,92812,40537,33351,1661,48352,64976,09413,88889,982AL - Joufالجوف

1,9071065297266874197310733046undefinedغير محدد

2,040,7421,070,4573,111,1996,729,096245,5816,974,6778,769,8381,316,03810,085,876Totalالجملة

Domestic worker *0001,627,847826,8952,454,7421,627,847826,8952,454,742العمالة المنزلية*

2,040,7421,070,4573,111,1998,356,9431,072,4769,429,41910,397,6852,142,93312,540,618Totalاالجمالي

االجماليغير السعوديينالسعوديون

SaudiNon SaudiTotal
Administrative Areaالمنطقة اإلدارية
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كما أوضحت نتائج النشرة أن أكثر من ثلث المشتغلين السعوديين الخاضعين ألنظمة ولوائح الخدمة المدنية يعملون 

من إجمالي المشتغلين السعوديين، يليهم المشتغلون في %( 36.1في منطقة الرياض حيث بلغت نسبتهم )

%( في حين كانت منطقة الحدود الشمالية أقل منطقة إدارية من حيث نسبة 15.7منطقة مكة المكرمة بنسبة بلغت )

 %(.1.5المشتغلين السعوديين الخاضعين ألنظمة ولوائح الخدمة المدنية بنسبة بلغت )

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

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

 Table .(10)جدول   

 املدنيةوزارة الخدمة  املصدر:

 (فأكثرسنة  17*البيانات للمشتغلين )

 .* بيانات أولية

Source: MCS 

*Data for Employed Persons (17 +) 

*Preliminary data 

تقع أعمارهم ن ألنظمة ولوائح الخدمة المدنية يالخاضعمن المشتغلين السعوديين  %(23.1) أن النشرةنتائج  بينتكما 

 .%(21( سنة، بنسبة )40ـــ  44السعوديين في الفئة العمرية ) يليهم المشتغلون سنة،( 39ـــ  35الفئة العمرية ) في

 

 

 

 

 

 

 

 

جملةاناثذكورجملةاناثذكورجملةاناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

263,623162,094425,7175,5794,2729,851269,202166,366435,568Riyadhالرياض

110,81273,911184,7233,9313,4197,350114,74377,330192,073Makkahمكة المكرمة

40,33428,23368,5671,5681,7713,33941,90230,00471,906Madinahالمدينة المنورة

35,16026,87562,0351,8051,9163,72136,96528,79165,756Qassimالقصيم

.71,44148,977120,4183,8902,7906,68075,33151,767127,098Easte. Provالمنطقة الشرقية

49,44745,14994,5962,5152,4875,00251,96247,63699,598Asirعسير

20,62014,51235,1321,1467571,90321,76615,26937,035Tabukتبوك

18,49714,02432,5216656481,31319,16214,67233,834Hailحائل

.11,2756,98118,2561,1869222,10812,4617,90320,364North.Bordالحدود الشمالية

29,12623,85152,9771,5711,2882,85930,69725,13955,836Jazanجازان

18,63910,81029,4499041,2222,12619,54312,03231,575Najranنجران

13,38611,14124,52792010041,92414,30612,14526,451AL - Bahaالباحة

17,78710,34028,1278016311,43218,58810,97129,559AL - Joufالجوف

1,90710652,972668741,97310733,046undefinedغير محدد

مالي 702,054477,9631,180,01726,54723,13549,682728,601501,0981,229,699Totalاالج

Administrative Area المنطقة اإلدارية

االجماليغير السعوديينالسعوديون

SaudiNon SaudiTotal
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 * والفئات العمرية حسب الجنس والجنسيةالعمل الخاضعون ألنظمة ولوائح الخدمة المدنية  على رأس العاملون

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

 Table .(11)جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فأكثر( 17)من عمر  املدنيةوزارة الخدمة  املصدر:

 .* بيانات أولية

Source: MCS   (age above 17) 

*Preliminary data 

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

في حين كانت  من إجمالي المشتغلين السعوديين، %(50.8)يحملون الشهادة الجامعية حيث بلغت نسبتهم المدنية 

 .%(0.8حيث بلغت ) ةنسبة األميين منهم أقل من الواحد في المائ

  

الفئات العمرية

age group

جملةاناثذكورجملةاناثذكورجملةاناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

15-194004021342143

20-243,8763814,2570113,8763824,258

25-2956,36123,20879,5695717523256,41823,38379,801

30-34133,73470,717204,4515942,0152,609134,32872,732207,060

35-39146,372126,118272,4901,9883,1185,106148,360129,236277,596

40-44128,829119,519248,3483,5033,2436,746132,332122,762255,094

45-4996,79372,060168,8533,8972,8856,782100,69074,945175,635

50-5470,19831,143101,3413,1081,8874,99573,30633,030106,336

55-5934,57310,49645,0692,8331,3164,14937,40611,81249,218

64-601,4683511,8192,5561,1923,7484,0241,5435,567

other   29,8102397053,7808,0097,30215,31137,81931,27269,091أخرى

Total مالي   702,054477,9631,180,01726,54723,13549,682728,601501,0981,229,699االج

SaudiNon SaudiTotal

االجماليغير السعوديينالسعوديون
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  *التعليميالمستوى و حسب الجنس والجنسيةالخاضعون ألنظمة ولوائح الخدمة المدنية على رأس العمل  العاملون

Employees on the job Subject to the rules and regulations of the Civil Service by sex, nationality and educational level*  (12)جدول. Table 

  فأكثر( 17)من عمر  املدنيةوزارة الخدمة  املصدر:

 .* بيانات أولية

Source: MCS   (age above 17) 

*Preliminary data 

 )%(ن ألنظمة ولوائح الخدمة المدنية حسب المستوى التعليمي يعلى رأس العمل الخاضع 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

 
 املدنيةوزارة الخدمة  املصدر:

  سنة فأكثر( 17*البيانات للمشتغلين )

 * بيانات أولية. 

Source: MCS  

*Data for Employed Persons (17 +)  

* Preliminary data 

 

  

%50.8; جامعية 

%13.4; دبلوم بعد الثانوية 

%10.8; ثانوية 

%6.6; دبلوم بعد المتوسطة 

%3.9; متوسطة 

%3.7; ابتدائية 

%3.7; ماجستير 

%3.1; دبلوم بعد الجامعه 

%1.5; دكتوراه  %1.1; يقرأ و يكتب 
%0.8; امي %0.5; لم يحدد  %0.2; دبلوم بعد االبتدائية 

%0.0; دبلوم بعد الماجستير 

جملةاناثذكورجملةاناثذكورجملةاناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

4,2495,1659,4140004,2495,1659,414Illiterateامي

9,2303,44412,674383419,2683,44712,715Reads and writesيقرأ و يكتب

38,0335,49243,52580838,0415,49243,533Primaryابتدائية

1,774471,8211011,775471,822Post-primary diplomaدبلوم بعد االبتدائية

41,3554,13945,49480841,3634,13945,502Intermediateمتوسطة

43,34734,88978,2364012,3312,73243,74837,22080,968Post-intermediate diplomaدبلوم بعد المتوسطه

108,11619,018127,13416117108,13219,019127,151Secondaryثانوية

76,49881,908158,4063323,9524,28476,83085,860162,690Post-secondary diplomaدبلوم بعد الثانوية

Bachelor Degree 306,425292,608599,0338,66110,54019,201315,086303,148618,234جامعية

29,1757,24636,4211,0552881,34330,2307,53437,764Postgraduate Diplomaدبلوم بعد الجامعه

28,01816,20344,2215,8362,1698,00533,85418,37252,226Higher Diploma / Master Degreeماجستير

1371114853197219030220Diploma after Masterدبلوم بعد الماجستير

11,5925,73817,3309,4203,48112,90121,0129,21930,231Doctorateدكتوراه

4,1052,0556,1607183511,0694,8232,4067,229Not specifiedلم يحدد

Total مالي   702,054477,9631,180,01726,54723,13549,682728,601501,0981,229,699االج

Educ. level المستوى التعليمي

االجماليغير السعوديينالسعوديون

SaudiNon SaudiTotal
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الجملةاالناثالذكورالجملةاالناثالذكورالجملةاالناثالذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

177,11450,095227,20921,2938,18829,481198,40758,283256,690حكومي

1,161,574542,3991,703,9736,681,256214,2586,895,5147,842,830756,6578,599,487خاص

جملة 1,338,688592,4941,931,1826,702,549222,4466,924,9958,041,237814,9408,856,177ال

Sector

القطاع
االجماليغير السعوديينالسعوديون

SaudiNon SaudiTotal

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

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

 
      

 Table (.13جدول )

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .بيانات أولية املصدر: املؤسسة العامة للتأمينات أالجتماعية

 

Source: GOSI preliminary data  

ن ألنظمة يالخاضعمن المشتغلين السعوديين  %(40.9) أنمن واقع السجالت اإلدارية  النشرةنتائج  أظهرتكما    

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

ي المقابل كانت منطقة الحدود الشمالية ف ،%(22.1)في منطقة مكة المكرمة بنسبة بلغت  نثم المشتغلي ،%(23.4)

بنسبة ن ألنظمة ولوائح التأمينات االجتماعية يلخاضعأقل المناطق اإلدارية من حيث نسبة المشتغلين السعوديين ا

 .%(0.3بلغت )

 

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

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

 Table .(14)جدول 

 

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

  

جملةاناثذكورجملةاناثذكورجملةاناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

525,260264,863790,1232,533,537114,3532,647,8903,058,797379,2163,438,013Riyadhالرياض

274,798152,178426,9761,530,25442,8831,573,1371,805,052195,0612,000,113Makkahمكة المكرمة

44,83119,66164,492248,7246,354255,078293,55526,015319,570Madinahالمدينة المنورة

32,15313,97446,127279,8727,044286,916312,02521,018333,043Qassimالقصيم

.355,38996,321451,7101,378,86034,6611,413,5211,734,249130,9821,865,231Easte. Provالمنطقة الشرقية

40,57513,20853,783236,7118,153244,864277,28621,361298,647Asirعسير

12,7116,92519,63677,8191,28779,10690,5308,21298,742Tabukتبوك

9,9436,65716,60093,6252,30195,926103,5688,958112,526Hailحائل

.4,3971,8996,29634,01151234,52338,4082,41140,819North.Bordالحدود الشمالية

13,6217,76921,390101,7921,856103,648115,4139,625125,038Jazanجازان

11,5525,32116,873101,7751,650103,425113,3276,971120,298Najranنجران

6,3171,6537,97035,20454035,74441,5212,19343,714AL - Bahaالباحة

7,1412,0659,20650,36585251,21757,5062,91760,423AL - Joufالجوف

Total  ي مال 1,338,688592,4941,931,1826,702,549222,4466,924,9958,041,237814,9408,856,177Totalاالج

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 - 34في الفئة العمرية ) المشتغلينيليهم  ،%( 23.4) بلغت ( سنة، بنسبة29 - 25في الفئة العمرية )

 .%(0.6وذلك بنسبة ) (،سنة فأكثر65)قل نسبة للمشتغلين السعوديين في الفئة العمرية أفيما كانت  ،%( 19.2)

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

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

 Table .(15)جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

  

الفئات العمرية

age group

جملةاناثذكورجملةاناثذكورجملةاناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

15-1943,21811,24754,46579815695444,01611,40355,419

20-24256,99776,571333,568183,3216,368189,689440,31882,939523,257

25-29306,984145,423452,4071,025,07037,4051,062,4751,332,054182,8281,514,882

30-34244,532125,594370,1261,397,42352,6881,450,1111,641,955178,2821,820,237

35-39178,83987,715266,5541,243,04246,6991,289,7411,421,881134,4141,556,295

40-44111,06253,260164,322971,23333,9741,005,2071,082,29587,2341,169,529

45-4971,31837,039108,357711,77720,461732,238783,09557,500840,595

50-5458,46227,82386,285531,81411,847543,661590,27639,670629,946

55-5943,46818,26961,737339,3756,902346,277382,84325,171408,014

64-6014,7636,92621,689186,4293,917190,346201,19210,843212,035

65+9,0452,62711,672112,2672,029114,296121,3124,656125,968

Total  مالي 1,338,688592,4941,931,1826,702,549222,4466,924,9958,041,237814,9408,856,177االج

SaudiNon SaudiTotal

االجماليغير السعوديينالسعوديون
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ألنظمة ولوائح التأمينات  ينعلى رأس العمل الخاضع ينالمشتركمن %( 26.8) دارية أننتائج السجالت اإلوأظهرت   

جمالي إ%( من 17.5) الخدماتمهن يليهم العاملون في  الكتابيةمهن اليعملون في السعوديين  ةاالجتماعي

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

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

 

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

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

 Table .(16)جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  حسب المجموعات الرئيسة للمهنعلى 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 العامة للتأمينات أالجتماعيةاملصدر: املؤسسة 

 

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

المهن الكتابية

مهن البيع

المهن الهندسية االساسية المساعدة

المشرعون والمديرون ومديرو االعمال

ة مهن العمليات الصناعية والكيميائي

individualفرد

جملةاناثذكورجملةاناثذكورجملةاناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

المشرعون والمديرون 

ومديرو االعمال
112,61043,210155,82059,5122,05961,571172,12245,269217,391Lawmakers, Directors and business Managers

االختصاصيون في المجاالت 

العلمية والفنية واإلنسانية
119,76955,918175,687248,08322,635270,718367,85278,553446,405

Specialists in Professional, Technical and 

Humanitarian Fields

الفنيون في المجاالت 

العلمية والفنية واإلنسانية
136,74375,058211,801393,99854,044448,042530,741129,102659,843

Technicians in Professional, Technical and 

Humanitarian Fields

301,529215,420516,94959,3358,08767,422360,864223,507584,371Occupations of Clericalالمهن الكتابية

136,680124,789261,469258,2507,072265,322394,930131,861526,791Occupations of Salesمهن البيع

286,83151,632338,4633,264,308115,5593,379,8673,551,139167,1913,718,330Occupations of Servicesمهن الخدمات

مهن الزراعة وتربية الحيوان 

والطيور والصيد
3,5585474,10576,0117876,08979,56962580,194

Occupations of Agriculture, Animal 

Husbandry & Fishing

مهن العمليات الصناعية 

والكيميائية والصناعات 

الغذائية

25,1786,52331,701145,5935,140150,733170,77111,663182,434
Occupations of Industrial , Chemical 

Operations and Food Industries 

المهن الهندسية االساسية 

المساعدة
183,95418,320202,2741,894,1422,1441,896,2862,078,09620,4642,098,560Occupations of Supporting Basic Engineering 

31,8361,07732,913303,3175,628308,945335,1536,705341,858Other Occuptionمهن أخرى

Total  1,338,688592,4941,931,1826,702,549222,4466,924,9958,041,237814,9408,856,177االجمالي

 Main Occupation المهن

االجماليغير السعوديينالسعوديون

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

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

 Chart .(8) شكل

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

 

  المنطقة اإلدارية والمجموعات الرئيسة للمهنالمشتركون على رأس العمل الخاضعون ألنظمة ولوائح التأمينات االجتماعية حسب 

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

 Table .(17)ل جدو

 

 .بيانات أولية املصدر: املؤسسة العامة للتأمينات أالجتماعية

Source: GOSI preliminary data  

 

  

; المشرعون والمديرون 

8.1%

%9.1; االختصاصيون

%11.0; الفنيون 

%26.8; المهن الكتابية

%13.5; مهن البيع

%17.5; مهن الخدمات

%0.2; مهن الزراعة  ; مهن العمليات الصناعية 

1.6%

المهن الهندسية االساسية 

%10.5; المساعدة

%1.7; مهن أخرى

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

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

93,004197,453250,596271,223236,9051,450,29228,35455,535737,454117,1973,438,013Riyadhالرياض

59,292100,351143,913138,337159,947891,21912,09435,726397,75261,4822,000,113Makkahمكة المكرمة

8,04013,47023,58718,01613,502145,0843,9088,65171,38713,925319,570Madinahالمدينة المنورة

5,85110,41614,37912,79311,375145,2375,0356,377101,33620,244333,043Qassimالقصيم

المنطقة 

الشرقية
34,37097,318175,582106,25770,692701,99713,02952,623539,90173,4621,865,231Easte. Prov.

5,3059,62618,42112,16312,084125,6594,8537,98588,43614,115298,647Asirعسير

2,1273,8157,6024,7423,71941,7442,7622,74223,0556,43498,742Tabukتبوك

2,1253,1575,4385,3133,18145,4083,6183,07132,5198,696112,526Hailحائل

.7061,2792,1051,5541,51416,3631741,30812,8782,93840,819North.Bordالحدود الشمالية

2,7563,5996,2024,6345,23659,8152,8073,01527,5759,399125,038Jazanجازان

1,8623,0845,8176,3884,01952,6131,2512,26435,9057,095120,298Najranنجران

9931,0772,0501,5031,75319,0714801,28513,3432,15943,714AL - Bahaالباحة

9601,7604,1511,4482,86423,8281,8291,85217,0194,71260,423AL - Joufالجوف

Total  217,391446,405659,843584,371526,7913,718,33080,194182,4342,098,560341,8588,856,177االجماليTotal

Administrative 

Area
المنطقة االدارية
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  الرئيسة للمهن والمجموعات الفئات العمريةحسب المشتركون على رأس العمل الخاضعون ألنظمة ولوائح التأمينات االجتماعية 

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

  Table .(18)جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

ألنظمة ولوائح التأمينات  ينعلى رأس العمل الخاضع ينالمشتركمن %( 36.9) دارية أننتائج السجالت اإل كما بينت   

جمالي إ%( من 24.8) التجارة بنسبةيليهم العاملون في نشاط  التشييد والبناءيعملون في نشاط  ةاالجتماعي

 )نسبة باألقل  االنشطة االخرىاالجتماعية، في حين كان العاملين ألنظمة ولوائح التأمينات  ينالخاضع المشتغلين

(0.02)% . 
 

  والمجموعات الرئيسة لألنشطة االقتصادية على رأس العمل الخاضعون ألنظمة ولوائح التأمينات االجتماعية حسب الجنس والجنسية المشتركون

Participants on the job Subject to the rules and regulations of social insurance by sex, nationality and main groups of economic activities  
 Table .(19)جدول 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

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

 
  

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

15-192,8511,4503,08414,18714,9959,6701015397,72981355,419

20-2415,34714,72135,14089,35577,022181,0012,0877,85977,40723,318523,257

25-2923,44783,748116,956133,57285,073693,9497,57623,108289,42458,0291,514,882

30-3434,574103,763156,700119,27590,578761,04413,47133,846442,63864,3481,820,237

35-3938,54784,711118,19186,70279,316643,03715,92333,288402,86853,7121,556,295

40-4430,72855,47882,67452,35458,014497,80314,22926,649309,56442,0361,169,529

45-4922,93135,24659,11033,34141,469361,47310,88121,210222,81032,124840,595

50-5418,91826,12241,28625,05434,594266,0068,00617,047167,06425,849629,946

55-5915,15819,76625,48418,07224,016168,6724,48511,126102,78218,453408,014

64-608,49912,36313,9828,08813,47985,0042,3075,27751,52611,510212,035

65+6,3919,0377,2364,3718,23550,6711,1282,48524,74811,666125,968

االجمالي  

Total
217,391446,405659,843584,371526,7913,718,33080,194182,4342,098,560341,8588,856,177

جملةاناثذكورجملةاناثذكورجملةاناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

73,86413,54187,405275,4891134276,623349,35314,675364,028Post and Telecommunicationsالبريد واالتصاالت السلكية والالسلكية

267,972167,469435,4411,733,27226,5781,759,8502,001,244194,0472,195,291Tradeالتجارة

280,151116,621396,7722,846,10426,9322,873,0363,126,255143,5533,269,808Constructionالتشييد والبناء

Mining and quarrying 105,0134,522109,53568,36091569,275173,3735,437178,810التعدين والبترول واستغالل المحاجر

253,686170,209423,895385,77288,666474,438639,458258,875898,333Other collective and social servicesالخدمات الجماعية واالجتماعية األخرى

11,9613,76815,72977,47920677,68589,4403,97493,414Agriculture and fishingالزراعة والصيد

142,45854,050196,508655,32817,346672,674797,78671,396869,182Manufacturingالصناعات التحويلية

Electricity, gas and  Water 42,2142,35744,57152,72011252,83294,9342,46997,403الكهرباء والغاز والمياه

159,95959,888219,847608,02460,554668,578767,983120,442888,425Financial, insurance, real estate and business servicesالمال والتأمين والعقار وخدمات االعمال

1,410691,4791341,411721,483Other activitiesأنشطة أخرى

Total  1,338,688592,4941,931,1826,702,549222,4466,924,9958,041,237814,9408,856,177االجماليTotal

Economic activities االنشطة االقتصادية

االجماليغير السعوديينالسعوديون

SaudiNon SaudiTotal
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 حسب المجموعات الرئيسة لألنشطة االقتصاديةالمشتركون على رأس العمل الخاضعون ألنظمة ولوائح التأمينات االجتماعية 

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

 

 Chart .(9) شكل

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

 

( %22.5)، وذلك بنسبة نشاط التجارةفي للمشتغلين كانت نتائج أن أعلى نسبة البينت  وفيما يتعلق بالسعوديين   

 ،%( 22.0بنسبة ) الخدمات الجماعية و االجتماعية االخرىفي ملين االعيليهم  السعوديين،جمالي المشتغلين إمن 

و  %(0.8وذلك بنسبة )واالنشطة االخرى للسعوديين العاملين في نشاط الزراعة والصيد قل نسبة أفيما كانت 

 .على التوالي %(0.1)

 

لألنشطة حسب المجموعات الرئيسة ن ألنظمة ولوائح التأمينات االجتماعية يعلى رأس العمل الخاضع السعوديينين لمشتركل النسبيالتوزيع 

 )%( االقتصادية

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

 Chart .(10) شكل

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

  

0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000

التشييد والبناء

التجارة

الخدمات الجماعية واالجتماعية األخرى

المال والتأمين والعقار وخدمات االعمال

الصناعات التحويلية

البريد واالتصاالت السلكية والالسلكية

التعدين والبترول واستغالل المحاجر

الكهرباء والغاز والمياه

الزراعة والصيد

أنشطة أخرى

individualفرد

البريد واالتصاالت السلكية 

4.5; والالسلكية

22.5; التجارة

التعدين والبترول واستغالل20.5; التشييد والبناء

5.7; المحاجر

الخدمات الجماعية 

22.0; واالجتماعية األخرى

0.8; الزراعة والصيد

10.2; الصناعات التحويلية

2.3; الكهرباء والغاز والمياه

المال والتأمين والعقار 

11.4; وخدمات االعمال

0.1; أنشطة أخرى
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  المنطقة اإلدارية والمجموعات الرئيسة لألنشطة االقتصاديةالمشتركون على رأس العمل الخاضعون ألنظمة ولوائح التأمينات االجتماعية حسب 

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

 Table .(20)جدول  

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

 

  لألنشطة االقتصاديةوالمجموعات الرئيسة  الفئات العمريةحسب المشتركون على رأس العمل الخاضعون ألنظمة ولوائح التأمينات االجتماعية 

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

 Table .(21)جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

الفئات 

العمرية

البريد واالتصاالت السلكية 

والالسلكية
التشييد والبناءالتجارة

التعدين والبترول 

واستغالل المحاجر

الخدمات الجماعية 

واالجتماعية األخرى
الصناعات التحويليةالزراعة والصيد

الكهرباء والغاز 

والمياه

المال والتأمين 

والعقار وخدمات 

االعمال

اإلجماليأنشطة أخرى

Age group
Post and 

Telecommunications
TradeConstruction

 Mining and 

quarrying

Other collective 

and social 

services

Agriculture and 

fishing
Manufacturing

 Electricity, gas 

and  Water

Financial, 

insurance, real 

estate and 

business services

Other activitiesTotal

15-191,70719,79417,8081,8294,0103265,1892394,517155,420

20-2417,728145,890176,89619,43944,3224,18148,9416,06359,7943523,257

25-2955,745359,950541,58734,300173,83213,692134,06819,995181,4962171,514,882

30-3473,799427,721674,53133,785202,58617,798167,31422,057200,2394071,820,237

35-3966,820369,277592,19626,436156,56616,520150,40417,160160,6642521,556,295

40-4451,274285,520450,18520,926110,00013,313118,21612,010107,8572281,169,529

45-4937,393210,122320,33216,29077,84710,51990,6898,50368,719181840,595

50-5427,887164,916235,11212,75057,3818,06170,8755,72747,101136629,946

55-5917,891111,973144,4488,95839,2874,98346,5423,60130,27556408,014

64-609,17461,20673,8803,13620,0632,61623,7351,39716,8253212,035

65+4,61038,92242,83396112,4391,40513,20965110,9380125,968

مالي 364,0282,195,2913,269,808178,810898,33393,414869,18297,403888,4251,4848,856,178اإلج

البريد واالتصاالت 

السلكية والالسلكية
التشييد والبناءالتجارة

التعدبن والبترول 

واستغالل المحاجر

الخدمات الجماعية 

واإلجتماعية األخرى
الصناعات التحويليةالزراعة والصيد

الكهرباء والغاز 

والمياه

المال والتأمين والعقار 

وخدمات االعمال
اإلجماليأنشطة أخرى

Transportation  

and 

communication

TradeConstruction
 Mining and 

quarrying

Other collective 

and social 

services

 Agriculture, 

forestry and 

fishing

Manufacturing
 Electricity, gas 

and  Water

 Financial and 

insurance activities

Other service 

activities
Total

154,960830,8191,178,3458,595380,76934,013291,37545,430513,70073,438,013Riyadhالرياض

81,297608,063664,38313,866200,25414,810216,64923,653177,13622,000,113Makkahمكة المكرمة

9,962101,116116,1352,49040,0212,55837,6191,3948,2750319,570Madinahالمدينة المنورة

11,39470,934172,08055530,30011,66328,5052537,3590333,043Qassimالقصيم

.69,838357,452776,374148,904138,30012,809211,64218,960129,4781,4741,865,231Easte. Provالمنطقة الشرقية

13,10865,940123,8311,66833,0461,56227,9186,45025,1240298,647Asirعسير

3,63325,32732,87511819,8603,65010,5111662,602098,742Tabukتبوك

3,23322,11754,64339412,8045,90711,0913951,9420112,526Hailحائل

.2,4508,53317,7448944,6201263,9581232,371040,819North.Bordالحدود الشمالية

3,42946,53034,29458915,6512,98614,0222907,2470125,038Jazanجازان

6,37423,00865,4504679,5877986,3581358,1210120,298Najranنجران

91320,92610,6382044,7651403,646902,392043,714AL - Bahaالباحة

3,43714,52623,016668,3562,3925,888642,678060,423AL - Joufالجوف

مالي 364,0282,195,2913,269,808178,810898,33393,414869,18297,403888,4251,4838,856,177Totalاإلج

Administrative Area المنطقة االدارية
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 (:ةالجتماعيوالتنمية ا )حسب السجالت اإلدارية لدى وزارة العملالعمالة المنزلية 
من %( 53.3يمثلون ) أن السائقين في المنازلوالتنمية االجتماعية  لدى وزارة العمل داريةنتائج السجالت اإل بينت

من  %(98.6)وتمثل فئة السائقين والخدم ما نسبته  %(45.3) يليهم الخدم وعمال التنظيف بنسبة العمالة المنزلية،

 .إجمالي العمالة المنزلية

  الرئيسة للمهن المنزلية والمجموعاتحسب الجنس  العمالة المنزلية غبر السعودية

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

 Table .(22)جدول   

 

  Source: ,MLSD وزارة العمل والتنمية االجتماعية املصدر:

 

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

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

 Chart .(11) شكل

 Source: MLSD الجتماعيةاوزارة العمل والتنمية  املصدر:

  

االجمالياناثذكور

MaleFemaleTotal

1,1545191,673Housekeeperمدراء المنازل

1,308,5121811,308,693Driversالسائقون

294,872816,7721,111,644Servants and house cleanersالخدم وعمال تنظيف المنازل

14,9994,57419,573Cookers and food providerالطباخون ومقدمو الطعام

4,8862035,089Houses, buildings and restrooms guardsحراس المنازل والعمائر واالستراحات

2,20012,201Farmers housesمزارعو المنازل

6316071,238Home Tailorsخياطو المنازل

5751,7712,346Nurses and health professionals in homesالممرضون والصحيين في المنازل

182,2672,285Private teachers and Nannies at homesالمدرسون الخصوصيون والمربيات في المنازل

000Not specifiedغير محدد

Total مالي   1,627,847826,8952,454,742Totalاالج

Main groups of household occupations المجموعات الرئيسة للمهن المنزلية

%0.1; مدراء المنازل

%53.3; السائقون

;  الخدم وعمال تنظيف المنازل
45.3%

;  الطباخون ومقدمو الطعام
0.8% حراس المنازل والعمائر 

%0.2; واالستراحات

%0.1; مزارعو المنازل

%0.1; خياطو المنازل

%0.1; الممرضون في المنازل

المدرسون الخصوصيون في 
%0.1; المنازل

%0.0; غير محدد
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  ةالجتماعيوزارة العمل والتنمية ا)حسب السجالت اإلدارية لدى تأشيرات العمل 

 (:ومركز المعلومات الوطني                         
 

 حسب الجنس ونوع القطاع )تأشيرة( إجمالي تأشيرات العمل الصادرة

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

 Table .(23)جدول   

 
     Source: *NIC                                                                                                                * مركز املعلومات الوطني                                    املصدر :

                                                                                                                                                                                                   MLSD**  ** وزارة العمل والتنمية االجتماعية           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

االجمالياناثذكور

MaleFemaleTotal

Government5,3716,65012,021حكومي*

Personal97,08271,097168,179افراد*

private194,66126,420221,081خاص**

جملة Total297,114104,167401,281ال

Type of sector

نوع القطاع
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 العاملة(:تقديرات مسح القوى )حسب  معدل التشغيل
 

األســـرية، وقد المســـوح  تقديرات من حســـابهمعدل التشـــغيل حســـب الممارســـات العالمية المعتمدة دوليًا، يتم    

التشـــــغيل معدل أن  ،الرابعالربع  2018 مســـــح القوى العاملةمن واقع تقديرات  نشـــــرة ســـــوق العمل أظهرت نتائج

 .%(77.4ناث )وبين اإل %(،97.1بين الذكور ) التشغيلوبل  معدل %(،  94.0سنة فأكثر( بل  )15جمالي السكان )إل

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

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

 Table .(24)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:

معدل بين السعوديين الذكور الوبل   %(،87.3)للسعوديين بل   التشغيلمعدل نتائج المسح ان كما أظهرت    

 %(.67.5وبين االناث ) %(،93.4)

 )%( 2018 لثالثابالربع مقارنة  2018 الرابعسنة فأكثر( للربع  15) معدل التشغيل للسعوديين

Saudi Employment Rate (15 +) for 2018 Q4 Compared to 2018 Q   )%(3  

 Table .(25)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:

 

 )%(( 2018-2009سنة فأكثر( خالل عشر سنوات ) 15للسكان ) التشغيلمعدل 

Total Employment Rate (15 +) in 10 years (2009 - 2018) )%( 

 Chart .(12) شكل

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

االجمالياناثذكور

MaleFemaleTotal

Q493.467.587.3 2018الربع الرابع 2018

Q392.569.187.2 2018الربع الثالث 2018
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االجمالياناثذكور

MaleFemaleTotal

Saudi93.467.587.3السعوديون

Non Saudi99.495.699.0غير السعوديين

Total97.177.494.0االجمالي

Nationality

الجنسية
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 (:)حسب تقديرات مسح القوى العاملةمتوسط ساعات العمل األسبوعية 
من  الرابعللربع تقديرات مسح القوى العاملة  نشرة سوق العمل أن متوسط ساعات العمل من واقع أظهرت نتائج   

( 43.4) سنة فأكثر( فيما يقدر للذكور بـ 15المشتغلين ) ساعة في األسبوع وذلك إلجمالي (43.0)م، بل  2018عام 

 .(40.7) ، ولإلناثساعة

 )ساعة( 2018 لثالثابالربع مقارنة  2018 الرابعللربع  حسب الجنس فأكثر(نة س 15متوسط ساعات العمل للمشتغلين )

Average Hours of Work for Employed Persons (15 +) by Sex for 2018 Q 4 Compared to 2018 Q3 (Hour) 

 Table .(26)جدول   

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

 
 (:)حسب تقديرات مسح القوى العاملةمتوسط األجر الشهري 

)ستة االف ومائتان  كما بينت نتائج النشرة من واقع تقديرات مسح القوى العاملة أن متوسط األجر الشهري، بل       

سنة فأكثر( فيما  15( ريال سعودي وذلك إلجمالي المشتغلين مقابل أجر )6,277) ريال سعودي(سبعة وسبعين و

واربعة  ستمائة)ستة االف و( ريال، ولإلناث 6,223دي( )ريال سعو عشرينو ثالثة)ستة االف ومائتان وبـ يقدر للذكور 

 وتسعينواثنان  ومائتان)عشرة االف  ( ريال، وللسعوديين بل  متوسط األجر الشهري6,634) ريال سعودي( ثالثينو

فيما يقدر للسعوديين الذكور بـ  ،( ريال وذلك إلجمالي السعوديين المشتغلين مقابل أجر  10,292) ريال سعودي(

وأربعة مائة وخمسة )تسعة االف ( ريال، وللسعوديات 10,493)ريال سعودي(  وثالثة وتسعين مائة واربعة عشرة االف)

  ( ريال.9,425)ريال سعودي(  وعشرين

 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 .(27)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

Q443.440.743.0 2018الربع الرابع 2018

Q342.840.642.5 2019الربع الثالث 2019

Period

الفترة
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 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 .(28) 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  15متوسط األجر الشهري للمشتغلين مقابل أجر )

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

 Table .(29) 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

11,52410,76811,3839,5077,8998,99011,38910,39811,193Governmentalحكومي

7,5495,7027,2023,8445,9553,8844,3825,7864,449Private Establishments Sectorقطاع المنشآت الخاصة

4,6174,4044,5363,9902,8443,8844,2844,1584,251Non - Profit Organizationsمنظمات غير ربحية

0002,0051,5771,8442,0051,5771,844Domestic laborالعمالة المنزلية

 المنظمات والهيئات

اإلقليمية والدولية
9,1003,7007,15612,4063,00011,74812,1333,28211,217

Regional and international 

organizations

Total10,4939,42510,2923,8053,1343,7416,2236,6346,277Total 

Type of sector
SaudiNon SaudiTotal

نوع القطاع

االجماليغير السعوديينالسعوديون

جملةاناثذكورجملةاناثذكورجملةاناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

5,2425,6275,3091,7351,3301,6571,9821,5971,908Illiterateأمي

5,1534,5885,0031,9721,5571,9092,1171,8222,070Read & Writeيقرأ ويكتب

5,2165,1875,2131,9931,4441,9602,1791,7992,155لم يكمل المرحلة األبتدائية
Did not complete primary 

school

6,4494,4766,2212,1421,4982,0732,6291,8592,546Primaryاالبتدائية

8,1324,9067,9462,3471,6622,2773,1931,9353,072Intermediateالمتوسطة

9,1035,8158,9042,9331,9802,8816,1444,0776,025Secondary or Equivalentالثانوية أو ما يعادلها

10,2049,1849,9994,5324,8084,5507,2358,1847,363Diplomaدبلوم دون الجامعة

 12,84810,18011,9618,1147,3578,04010,5969,71510,386Bachelor Degreeبكالوريوس أو ليسانس

16,72113,01815,85012,8468,63012,31914,65911,50114,089Higher Diploma / Master Degreeدبلوم عالي/ ماجستير

24,46017,12922,90115,93412,76315,37218,32514,19717,551Doctorateدكتوراه

مالي 10,4939,42510,2923,8053,1343,7416,2236,6346,277Totalاالج

Education Status
SaudiNon SaudiTotal

المستوى التعليمي

االجماليغير السعوديينالسعوديون
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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 .(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:

  

جملةاناثذكورجملةاناثذكورجملةاناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

15-195,6493,6465,4082,2621,5952,1944,2682,9074,115

20-246,5455,8516,4752,2461,8272,1954,8714,0914,786

25-298,4247,7638,3132,7232,3392,6695,6705,4215,631

30-349,5118,6529,3543,2752,5983,1916,1136,0496,103

35-3910,6839,07010,3093,7012,8673,6046,0526,2156,078

40-4412,42610,78912,0374,0963,7404,0586,6077,4866,739

45-4913,81811,85513,4524,0114,5554,0476,9898,7997,182

50-5414,08711,92413,7743,9984,5784,0166,4689,2016,637

55-5912,87712,15312,7954,7274,3424,7186,3898,9146,496

64-6010,79710,7975,9735,9685,9736,1225,9686,119

65 +4,8588,6505,3546,6969,5006,6986,6258,7606,639

Total مالي   10االج ,49 39 ,42510 ,29 23,80 53,1343,7416,2236,6346,277

Age groups

الفئات العمرية
االجماليغير السعوديينالسعوديون

SaudiNon SaudiTotal
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 :داخل قوة العملالسكان 
 (:)حسب تقديرات مسح القوى العاملةقوة العمل 

، والتعداد العام للسكاناألسرية من المسوح  تقديرهايتم  حسب الممارسات العالمية المعتمدة دولياً  قوة العمل   

المتواجدين في سنة فأكثر(  15مسح القوى العاملة للسكان ) نشرة سوق العمل من واقع تقديرات نتائج وقد بينت

كما  قوة العمل.جمالي إ%( من 15.8) واإلناث%( 84.2حيث بلغت نســــــبة الذكور )، المســــــحالمملكة وقت تنفيذ 

 .لسعوديينل قوة العملجمالي إمن  %(23.6) واإلناث%( 76.4) نسبة الذكور أن تقديرات المسحأظهرت 

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

Percentage distribution of Labor force (15 +) by Sex and Nationality   

 Table .(31)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:

 

2018مقارنة بالربع الثالث  2018سنة فأكثر( داخل قوة العمل للربع الرابع  15) للسعوديينالتوزيع النسبي   

Percentage distribution of Saudi (15 +) in the labor force for 2018 Q4 Compared to 2018 Q3 

 Table .(32)جدول  

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

   2018 لثالثابالربع مقارنة  2018 رابعالللربع  داخل قوة العمل سنة فأكثر( 15) نيسعوديلل التوزيع النسبي 

Saudi (15 +) in the labor force for 2018 Q4 Compared to 2018 Q3 

 Chart .(13) شكل

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

 

 

االجمالياناثذكور

MaleFemaleTotal

Saudi76.423.6100السعوديون

Non Saudi90.29.8100غير السعوديين

Total84.215.810االجمالي 0

Nationality

الجنسية

االجمالياناثذكور

MaleFemaleTotal

Q476.423.6100 2018الربع الرابع 2018

Q377.122.9100 2018الربع الثالث 2018

Period

الفترة
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( سنة، وذلك 29-25كما أوضحت تقديرات المسح أن أعلى نسبة لقوة العمل للسعوديين كانت في الفئة العمرية ) 

( سنة، بنسبة 34-30إجمالي قوة العمل للسعوديين، يليهم السعوديين في الفئة العمرية )%( من 20.9)بنسبة 

 %(.0.7( سنة )19ـــ  15بينما بلغت نسبة قوة العمل للفئة العمرية ) %(،19.9)

 

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 .(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:

 

 

 

 

سنة فأكثر ( حسب الجنس والفئات العمرية 15)  السعودية التوزيع النسبي لقوة العمل   

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

 Chart .(15) شكل

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

 

الفئات العمرية

age group

جملةاناثذكورجملةاناثذكورجملةاناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

15-190.70.50.70.30.50.30.50.50.5

20-249.710.09.83.04.53.25.78.16.0

25-2919.624.920.910.216.110.813.921.815.1

30-3419.321.719.913.719.014.315.920.816.7

35-3917.018.017.220.324.820.719.020.419.2

40-4413.813.713.719.220.919.317.016.216.9

45-4910.37.29.614.19.513.612.68.011.9

50-545.62.74.99.62.98.98.02.87.2

55-592.81.02.45.61.25.24.51.14.0

64-600.50.10.42.80.62.61.90.31.6

65+0.70.10.61.20.01.11.00.10.9

Total 100100100100100100100100100االجمالي  

Total

السعوديون

Saudi

غير السعوديين

Non Saudi

االجمالي

0

10

20

30

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 64-60 65+

Male  ذكور Female  إناث

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

بنسبة  الثانوية أو ما يعادلهالسعوديين يليهم الحاصلون على قوة العمل لمن إجمالي  %(38.9)بلغت نسبتهم 

 .%(0.1نسبة لألميين حيث بلغت )أقل في حين كانت  %(،34.6)

نة فأكثر( حسب الجنس والجنسية والمستوى التعليميس 15التوزيع النسبي لقوة العمل )    

Percentage distribution of labour force Persons (15 +) by Sex, Nationality and Educational Level 

 

      ( 43 ). Tableجدول  

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

 

 

 )%( المستوى التعليميحسب  داخل قوة العمل سنة فأكثر( 15) للسعوديينالتوزيع النسبي 

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

 Chart .(16) شكل

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

 
 
 
 
 
 

المستوى التعليمي

جملةاناثذكورجملةاناثذكورجملةاناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

0.10.10.10.81.60.90.50.70.5Illiterateأمي

1.00.90.96.110.16.54.14.14.1Read & Writeيقرأ ويكتب

0.20.10.21.10.71.10.80.30.7Did not complete primary schoolلم يكمل المرحلة األبتدائية

5.22.24.518.921.019.113.68.912.8Primaryاالبتدائية

8.62.57.125.727.325.819.011.317.8Intermediateالمتوسطة

40.914.134.622.013.221.129.413.827.0Secondary or Equivalentالثانوية أو ما يعادلها

10.69.210.36.64.46.48.27.58.1Diplomaدبلوم دون الجامعة

 30.167.738.916.017.216.121.549.826.0Bachelor Degreeبكالوريوس أو ليسانس

2.62.72.61.82.51.92.12.72.2Higher Diploma / Master Degreeدبلوم عالي/ ماجستير

0.60.60.61.02.11.10.91.10.9Doctorateدكتوراه

ي مال 100100100100100100100100100Totalاالج

Non SaudiTotal

االجماليغير السعوديينالسعوديون

Education Status
Saudi

%0.1; أمي

%0.9; يقرأ ويكتب

;  لم يكمل المرحلة األبتدائية

0.2%

%4.5; االبتدائية

%7.1; المتوسطة
%34.6; الثانوية أو ما يعادلها

;  دبلوم دون الجامعة

10.3%

%38.9; بكالوريوس أو ليسانس
%2.6; ماجستير/ دبلوم عالي

%0.6; دكتوراه
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 (:)حسب تقديرات مسح القوى العاملة معدل المشاركة االقتصادية
 

 

المسسسسو  تقديرات من  حسسسساب حسسسسب الممارسسسسات العالمية المعتمدة دوليًا  يتم  المشسسسار ة االاتصسسساديةمعدل    

جمالي االقتصــادية إلمعدل المشــاركة أن  نتائج نشــرة ســوق العمل،أظهرت ، وقد والتعداد العام للسسسكان األسسسرية

وبل  معدل المشــاركة االقتصــادية %(، 55.9بل  )قد مســح القوى العاملة تقديرات من واقع ســنة فأكثر( 15الســكان )

 .%(21.9وبين االناث ) %( ،78.7بين الذكور )

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

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

 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:

 

معدل بين الســعوديين ال، وبل  %( 42.0معدل المشــاركة االقتصــادية للســعوديين بل  )نتائج المســح أن كما أظهرت 

 %(.20.2ناث )، وبين اإل%( 63.0الذكور )

 

 

 

 )%( 2018 لثلثابالربع امقارنة  2018 رابعالسنة فأكثر( للربع  15معدل المشاركة االقتصادية للسعوديين )

Saudi Economic participation rate (15 +) for 2018 Q4 Compared to 2018 Q3 )%( 

 Table .(36)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

Saudi63.020.242.0السعوديون

Non Saudi93.825.974.5غير السعوديين

Total78.721.955.9االجمالي

Nationality

الجنسية

االجمالياناثذكور

MaleFemaleTotal

Q463.020.242.0 2018الربع الرابع 2018

Q363.519.742.0 2018الربع الثالث 2018

Period

الفترة
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)%( 2018 لثالثامقارنة بالربع  2018 الرابعسنة فأكثر( للربع  15) معدل المشاركة االقتصادية للسعوديين  

Saudi Economic participation rate (15 +) for 2018 Q4 Compared to 2018 Q 3 )%(  

 Chart .(17) شكل

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

 

 )%(( 2018- 2009سنوات ) خالل عشر فأكثر(سنة  15للسكان ) المشاركة االقتصاديةمعدل 

Total Economic participation rate (15 +) in 10 years (2009- 2018) )%( 

 Chart .(18) شكل

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

 

 

ين األفراد الذين ب %(66.5)للسعوديين قد بل   االقتصاديةأعلى معدل للمشاركة كما أشارت نتائج المسح أن    

ن أأظهرت النتائج %(، فيما 65.0بل  ) ل( بمعد39-35يليهم األفراد الذين أعمارهم بين ) ( سنة34-30) أعمارهم بين

 (.%2.4بل  ) ل( بمعد19- 15معدل المشاركة االقتصادية كان األقل بين األفراد الذين أعمارهم بين )

 

 

 

 

 

 

 

 

63.0 63.5
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0.0
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Malesذكور 

 Femalesإناث 

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

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

 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:

 

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

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:

دبلوم شهادة الحاصلين على بين السعوديين  األعلىمعدالت المشاركة االقتصادية كانت كما أوضحت النتائج أن 

%(، 80.1)بمعدل بل   دون الجامعةدبلوم ، يليهم الحاصلون على شهادة %(83.7)بل  المعدل  حيث عالي/ماجستير

 .%(1.9األميين بمعدل بل  ) هموأظهرت النتائج أن معدل المشاركة االقتصادية للسعوديين كان األقل بين

 

االجمالياناثذكورالفئات العمرية

Age GroupMaleFemaleTotal

15-194.00.92.4

20-2443.714.929.8

25-2988.137.764.0

30-3494.935.866.5

35-3995.033.165.0

40-4491.529.961.7

45-4982.719.352.0

50-5458.29.034.0

55-5939.04.522.0

64-609.60.75.1

65+8.70.44.2

Total مالي   63.020.242.0االج
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 )%( والمستوى التعليميسنة فأكثر( حسب الجنس  15) عوديينللس المشاركة االقتصاديةمعدل 

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

 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:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

االجمالياناثذكورالمستوى التعليمي

Education levelMaleFemaleTotal

7.70.51.9Illiterateأمي

21.11.76.0Read & Writeيقرأ ويكتب

29.32.312.8Did not complete primary schoolلم يكمل المرحلة األبتدائية

38.24.019.1Primaryاالبتدائية

34.33.118.8Intermediateالمتوسطة

64.89.140.8Secondary or Equivalentالثانوية أو ما يعادلها

86.662.680.1Diplomaدبلوم دون الجامعة

 89.263.776.6Bachelor Degreeبكالوريوس أو ليسانس

86.775.883.7Higher Diploma / Master Degreeدبلوم عالي/ ماجستير

78.385.979.8Doctorateدكتوراه

مالي 63.020.242.0Totalاالج

Education Status
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 الباحثون عن عمل والبطالة
 السجالت اإلدارية لدى األجهزة الحكومية(:)حسب  الباحثون عن عمل

عام  من الرابعللربع  لدى األجهزة الحكوميةمن واقع بيانات الســــجالت االدارية نشــــرة ســــوق العمل  أظهرت نتائج    

( فردًا ويمثلن 172,387يمثل الذكور منهم )فردًا، ( 970,229الســــــعوديين الباحثين عن عمل بل  ) م ان اجمالي2018

الســـعوديين الباحثين عن %( من اجمالي 82.2) واإلناث%( 17.8(، حيث بلغت نســـبة الذكور )797,842)ناث منهم إلا

 عمل
 

 حسب الجنس ون الباحثين عن عملالسعودي

Saudi Job Seekers by Sex 

 Table .(39)جدول  

 

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

 

 

 

 الجنس )%(ن عن عمل حسب يباحثال نيلسعوديلالتوزيع النسبي 

Percent Distribution of Saudi Job Seekers by Sex %()  

 Chart .(20) شكل

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

 

 

  

ذكور    

Male

17.8%

Femaleاناث     

82.2%

الباحثون عن عمل السعوديينالجنس

SexSaudi Job Seekers

Male             172,387ذكور

Female         797,842 اناث

Total   970,229االجمالي
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  2018الثالث بالربع مقارنة  2018 الرابعللربع  ون الباحثين عن عملالسعودي

Saudi Job Seekers for 2018 Q4 Compared to 2018 Q3 

 Table .(40)جدول   

 

 Source : HRDF, MCS, NIC ،مركز املعلومات الوطنيساعد( -جدارة،وزارة الخدمة املدنية)-(، طاقاتصندوق تنمية املوارد البشرية) املصدر 

 

  2018 لثمقارنة بالربع الثا 2018 رابعالسعوديون الباحثين عن عمل للربع ال

Saudi Job Seekers for 2018 Q4 Compared to 2018 Q3 

 Chart .(21) شكل

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

 

( ســنة، وذلك بنســبة 29- 25في الفئة العمرية ) عمل كانتكما بينت النتائج أن أعلى نســبة للســعوديين الباحثين عن 

الفئة األعلى من حيث عدد الباحثين عن عمل  سـنة (29- 25)الفئة العمرية وكانت النسـبة للذكور في  %(،33.6بلغت )

 لباحثات عن عمل.هي النسبة األعلى ل %(33.0) لإلناث (29- 25كانت الفئة العمرية )بينما  %(36.5وذلك بنسبة )

  

172,387
158,126

797,842 765,378

970,229
923,504

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

2018الربع الرابع  2018الربع الثالث 

2018 Q4 2018 Q3

Malesذكور 

 Femalesإناث 

Totalجملة  

االجمالياناثذكور

MaleFemaleTotal

Q4172,387797,842970,229 2018الربع الرابع 2018

Q3158,126765,378923,504 2018الربع الثالث 2018

الفترة

Period
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 الباحثين عن عمل حسب الجنس والفئات العمرية نوالسعودي

Saudi Job Seekers by Sex and Age Group 

 Table .(41)جدول 

 

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

 

  الفئات العمريةحسب الجنس و الباحثين عن عمل نوالسعودي

Saudi Job Seekers by Sex and Age Group ( 

 Chart .(22) شكل

 
 ساعد( ،مركز املعلومات -جدارة،وزارة الخدمة املدنية)-(، طاقاتصندوق تنمية املوارد البشرية) املصدر 

 الوطني

Source : HRDF, MCS, NIC 
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االجمالياناثذكورالفئات العمرية

MaleFemaleTotal

15-192,4052,1044,509

20-2454,230138,389192,619

25-2962,991262,974325,965

30-3425,737171,460197,197

35-3915,189114,562129,751

40-446,87050,82857,698

45-492,93028,71931,649

50-541,48617,80019,286

55-5950710,23010,737

64-6039711750

65+36568

Total172,387797,842970,229  االجمالي



 2018 الربع الرابع، سوق العمل النشرات 

52 

بكالوريوس( حيث بلغت )أغلب السعوديين الباحثين عن عمل يحملون الشهادة الجامعية  نتائج أنال اوضحتكما   

من اجمالي السعوديين الباحثين عن عمل يليهم الحاصلون على الشهادة الثانوية او ما يعادلها  %(55.3)نسبتهم 

 .%(0.02حيث بلغت )األقل  الدكتوراهفي حين كانت نسبة  %(،27.7)بنسبة 
 

 والمستوى التعليمي  حسب الجنس والجنسيةلباحثين عن عمل ا نوالسعودي

Saudi Job Seekers Sex, Nationality and Educational Level 

 Table .(42)جدول   
 

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

 

 )%( المستوى التعليميحسب  الباحثين عن عمل نيلسعوديالتوزيع النسبي ل

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

 Chart .(23) شكل

 
 Source : HRDF, MCS, NIC ،مركز املعلومات الوطنيساعد( -جدارة،وزارة الخدمة املدنية)-(، طاقاتصندوق تنمية املوارد البشرية) املصدر 

 

  

أمي

2.6%

يقرأ ويكتب

1.2%

االبتدائية

5.6%

المتوسطة

6.3%

الثانوية أو ما يعادلها

27.7%

دبلوم دون الجامعة

0.9%

بكالوريوس أو ليسانس

55.3%

ماجستير/ دبلوم عالي

0.4%

دكتوراه

0.0%

لم يحدد

0.0%

االجمالياناثذكور

MaleFemaleTotal

1,88522,92624,811Illiterateأمي

1,41410,69912,113Read & Writeيقرأ ويكتب

9,65544,48454,139Primaryاالبتدائية

15,01145,80760,818Intermediateالمتوسطة

83,020186,132269,152الثانوية أو ما يعادلها
 Secondary or

Equivalent

3,2435,6758,918Diplomaدبلوم دون الجامعة

Bachelor Degree 57,394479,185536,579بكالوريوس أو ليسانس

7152,8273,542دبلوم عالي/ ماجستير
 / Higher Diploma

Master Degree

50107157Doctorateدكتوراه

000Not Specifiedلم يحدد

Total172,387797,842970,229Total  االجمالي

Education Statusالمستوى التعليمي
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 (:)حسب تقديرات مسح القوى العاملةالمتعطلون 
والتعداد العام  األسسسسسريةمن المسسسسسو   تقديرهمحسسسسسب الممارسسسسسات العالمية المعتمدة دوليًا  يتم  المتعطلون   

م 2018من عام  رابعالللربع من واقع تقديرات مســـح القوى العاملة نشـــرة ســـوق العمل  أظهرت نتائجوقد  ،للسسسكان

جمالي إ%( من 59.0) واإلناث ،%(41.0حيث بلغت نســــــبة الذكور )، المســـــحالمتواجدين في المملكة وقت تنفيذ 

 المتعطلين.

 .الســـــعوديين تعطلينجمالي المإ%( من 60.3) واإلناث ،%(39.7الذكور )نســـــبة أن  تقديرات المســـــحكما أظهرت    

 .غير السعوديين %( من إجمالي المتعطلين45.6%(، واإلناث )54.4) المتعطلين غير السعوديين الذكور ونسبة

 

سنة فأكثر ( حسب الجنس والجنسية 15)  للمتعطلينالتوزيع النسبي   

Percentage distribution of Unemployed Persons (15 +) by Sex and Nationality 

 Table .(43)جدول    

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

 

 

 

 

 

 

2018مقارنة بالربع الثالث   2018سنة فأكثر( للربع الرابع  15للمتعطلين )لتوزيع النسبي ا   

Percentage distribution of Unemployed Persons (15 +) for 2018 Q4 Compared to 2018 Q3 

 . Table .(44)جدول   

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

 

  

االجماليغير السعوديينالسعوديون

SaudiNon SaudiTotal

Male39.754.441.0ذكور

Female60.345.659.0اناث

مالي Total100100100االج

Nationality

الجنسية

الجملةاالناثالذكورالجملةاالناثالذكورالجملةاالناثالذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

Q439.760.310054.445.610041.059.0100 2018الربع الرابع 2018

Q344.855.210061.138.910046.253.8100 2018الربع الثالث 2018

Period

الفترة
االجماليغير السعوديينالسعوديون

SaudiNon SaudiTotal
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  2018 لثبالربع الثامقارنة  2018 الرابعفأكثر للربع )سنة  15) عوديونلسا لمتعطلينللتوزيع النسبي ا

Percentage distribution of Saudi Unemployed Persons (15 +) for 2018 Q4 Compared to 2018 Q3 

 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 المسحكما بينت   

حين  في %(،28.1( سنة، بنسبة )24- 20الفئة العمرية )تليهم  السعوديين، تعطلينجمالي المإ%( من 39.2بنسبة )

 فأكثر( خالية من المتعطلين.60)أن الفئة العمرية من 

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

Percentage distribution of Unemployed Persons (15 +) by Sex, Nationality and Age Groups 

  Table .(45)جدول   

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

   

وذلك  المتعطلين( سنة الفئة األعلى من حيث عدد 24- 20) يةالعمر ةفتمثل الفئ السعوديين الذكورأما فيما يخص  

السعوديات فتمثل الفئة العمرية  تعطالتوبالنسبة للم الذكور،السعوديين  تعطلينالم إجمالي%( من 36.7بنسبة )

 %(41.6وذلك بنسبة ) تعطالت السعودياتسنة الفئة األعلى من حيث عدد الم (29- 25)

 

الفئات العمرية

age group

جملةاناثذكورجملةاناثذكورجملةاناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

15-193.81.12.221.57.415.15.91.53.3

20-2436.722.528.128.020.424.535.622.327.8

25-2935.541.639.221.522.221.833.940.337.7

30-3415.525.921.819.731.925.316.026.322.1

35-393.96.85.64.410.17.04.07.05.8

40-442.11.81.92.11.31.72.11.71.9

45-491.10.40.71.35.03.01.20.70.9

50-541.10.00.40.61.61.11.10.10.5

55-590.20.00.10.90.00.50.30.00.1

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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  الفئات العمريةسنة فأكثر( حسب الجنس و 15) عوديونلسا لمتعطلينلالتوزيع النسبي 

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:

من  %(54.8)يحملون الشهادة الجامعية بلغت نسبتهم الذين المتعطلين السعوديين  أن مسحنتائج ال أوضحتكما    

في حين كانت  %(،28.2)إجمالي المتعطلين السعوديين، يليهم الحاصلون على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها بنسبة 

 .%(0.04) حاملي الدكتوراةنسبة 
 

 )%( التعليميالمستوى سنة فأكثر( حسب  15) عوديينلسالتوزيع 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:
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األعلى من حيث  شريحةال الحاصلين على الشهادة الثانوية أو ما يعادلهامثل يف السعوديين الذكورأما فيما يخص 

فيما بينت النتائج أن ما يقارب من  الذكور،السعوديين  تعطلينالم إجمالي%( من 42.8وذلك بنسبة ) المتعطلينعدد 

 .%(71.3وذلك بنسبة ) معيةعلى الشهادة الجا الحاصالت هم من السعوديات تعطالتلمثالثة أرباع ا

 

 

 

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

Percentage distribution of Unemployed Persons (15 +) by Sex, Nationality and Educational Level 

  Table .(46)جدول    

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

كانت شهادة دبلوم فأعلى لمتعطلين السعوديين الحاصلين على اأعلى نسبة  تقديرات المسح أن كما أوضحت  

على تخصص الدراسات االنسانية )الدراسات االنسانية تشمل: الدين واللغات االجنبية واللغة العربية للحاصلين 

الذين يحملون  السعوديين من إجمالي المتعطلين %(29.7)وآدابها والتاريخ واآلثار والفلسفة واالخالق، وذلك بواقع 

 .%(0.0)بواقع خدمات النقل  أما أقل نسبة كانت للحاصلين على تخصص .دبلوم فأعلى

  

جملةاناثذكورجملةاناثذكورجملةاناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

0.10.00.15.00.02.70.70.00.3Illiterateأمي

0.50.50.50.02.10.90.50.60.5Read & Writeيقرأ ويكتب

0.30.10.22.30.01.20.50.10.3Did not complete primary schoolلم يكمل المرحلة األبتدائية

6.01.73.48.05.06.66.31.93.7Primaryاالبتدائية

7.82.84.810.814.512.58.23.65.5Intermediateالمتوسطة

42.818.528.254.136.346.044.219.829.8Secondary or Equivalentالثانوية أو ما يعادلها

11.64.27.12.65.84.110.54.36.9Diplomaدبلوم دون الجامعة

Bachelor Degree 29.971.354.816.232.123.528.368.552.0بكالوريوس أو ليسانس

0.80.90.91.03.72.20.81.11.0Higher Diploma / Master Degreeدبلوم عالي/ ماجستير

0.00.10.00.00.60.30.00.10.1Doctorateدكتوراه

مالي Total100100100100100100100100100Total  االج

Education Status
SaudiNon SaudiTotal

المستوى التعليمي

االجماليغير السعوديينالسعوديون
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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 .(47)جدول   

 
 * املجموع ملن يحملون دبلوم فأعلى

 العامة لإلحصاء الهيئة-العاملة بيانات تقديرية من مسح القوى  املصدر:

*total of Diploma and above  

Source: Estimated data from the LFS -GaStat 

                                                                                                                    

 تقديرات المسح أن أوضحتوفيما يتعلق بالمتعطلين السعوديين الحاصلين على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها  

على التخصص نسبة كانت للحاصلين أما أقل  (57.4%)أعلى نسبة كانت للحاصلين على التخصص العلمي بواقع 

 .%(0.1)بواقع وتخصص الصحي والتمريض  تجاري

 

 

  

جملةاناثذكور

MaleFemaleTotal

6.019.315.7العلوم التربوية وإعداد المعلمين

0.60.70.7الفنون

16.834.429.7الدراسات اإلنسانية

2.48.36.7العلوم االجتماعية السلوكية

3.50.61.4الصحافة واإلعالم

ة 22.09.713.0األعمال التجارية واإلدار

1.30.91.0القانون

2.34.23.7علوم الحياة }الطبيعية {

3.34.74.3العلوم الفيزيائية

3.03.23.1الرياضيات واإلحصاء

11.15.87.2تكنولوجيا المعلومات والحاسب

13.30.33.8الهندسة والمهن الهندسية

0.30.50.4عمليات التصنيع واإلنتاج

3.00.10.9العمارة والبناء

8.23.54.7الصحة

0.82.42.0الخدمات الشخصية

0.00.00.0خدمات النقل

0.80.10.3حماية البيئة

0.10.00.0خدمات األمن

0.50.00.1الزراعة

0.51.61.3الخدمة االجتماعية

مجموع 100100100ال

Educational level

المستوى التعليمي
السعوديون

Saudi
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 والتخصص الدراسي حسب الجنس  الحاصلين على الشهادة الثانوية أو ما يعادلهاسنة فأكثر(  15) السعوديين النسبي للمتعطلينالتوزيع 

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

Educational Specialization  

 Table(. 48جدول )  

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

من المتعطلين  %(12.9)ان وأوضحت المتعطلين السعوديين سبق لهم العمل، من  %(6.0) أن مسحنتائج ال بينتكما 

 .سبق لهن العمل من المتعطالت السعوديات %(1.4) بينماسبق لهم العمل،  الذكور السعوديين

 

 حسب الجنس وخبرة العمل السابق فأكثر(سنة  15)السعوديون لين لمتعطلالتوزيع النسبي 

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

  Table .(49)جدول   

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

 

 

 

 

 

جملةاناثذكور

MaleFemaleTotal

العلمي ) علوم طبيعية ( 

Science
61.950.557.4

ادبي ) شرعي ( 

Literary
34.448.640.1

صناعي /مهني/مساحة 

Industrial / Professional / Area
1.70.11.0

صحي وتمريض 

Health
0.00.40.1

تجاري 

Commercial
0.10.00.1

علوم شرعية / دينية  

Religious sciences
1.10.40.8

زراعي وتقني  

Agricultural and technical
0.80.00.5

ي مال 100100100االج

Educational level

التخصص التعليمي
السعوديون

Saudi

االجمالياناثذكور

MaleFemaleTotal

Unemployed already worked12.91.46.0متعطل سبق له العمل

Unemployed has never worked87.198.694.0متعطل لم يسبق له العمل

100100100 مالي Total      االج

خبرة العمل السابق

Previous work experience
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 )%(وخبرة العمل السابق سنة فأكثر(  15) عوديينلسالتوزيع 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 املصدر:

 

قلة األجر أو تركوا عملهم بسبب  ن السعوديين الذين سبق لهم العملالمتعطلي نم (%24.0)وأوضحت النتائج أن 

النتائج بينت فيما  ، العملبسبب التسريح من صاحب تركوا أعمالهم السابقة منهم   %( 23.7) أن في حين ، الراتب

ركوا أعمالهم بسبب قلة االجر أو الراتب ، المتعطلين السعوديين الذكور الذين سبق لهم العمل تمن  %(23.2)أن 

التسريح بسبب  أعمالهمالمتعطلين السعوديين الذكور الذين سبق لهم العمل تركوا ( من %22.4)وفي المقابل فأن 

االستغناء الالتي سبق لهن العمل تركوا أعمالهن بسبب من السعوديات  %(31.9) كما ان  ،بواسطة صاحب العمل، 

 .عن الخدمات )التسريح بواسطة صاحب العمل

  

متعطل سبق له 

6.0; العمل

ه متعطل لم يسبق ل

94.0; العمل



 2018 الربع الرابع، سوق العمل النشرات 

60 

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

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

  Table .(50)جدول   

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

 التسجيل لدى وزارة الخدمة المدنية بحثوا عن عمل عن طريق السعوديين من المتعطلون %(50.0)أن  وأوضحت النتائج

تعبئة نماذج توظيف عن طريق البريد او %( عن طريق 12.0و) طريق التقدم ألصحاب العمل مباشرةعن  (19.3%)و

 . االنترنت

 (%)وأسلوب البحث عن عمل  الجنس حسب فأكثر(سنة  15) ين السعوديينلمتعطلالتوزيع النسبي ل

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

  Table .(51)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

10.00.08.6تم إنجاز العمل )نهاية العقد المؤقت(

10.93.29.8 االستقالة

22.431.923.7االستغناء عن خدماتي )التسريح بواسطة صاحب العمل(

4.75.84.9 قلة األرباح أو تصفية المشروع الخاص )فشل األعمال(

11.50.09.8 التقاعد

1.50.01.3 ساعات العمل طويلة

23.229.024.0 قلة األجر أو الراتب

0.00.00.0 العمل على فترتين

4.512.05.6 بعد المسافة بين مكان اإلقامة والعمل

0.93.11.2 العمل يتطلب جهدًا بدنيًا أو ذهنيًا

3.90.03.4 أسباب صحية

5.14.85.1أسباب اجتماعية )عائلية(

1.410.22.7 أخرى

Total      مالي 100100100االج

االجمالياناثذكور

Reasons of Previous Work Leave Previous work experience 

االجمالياناثذكور

MaleFemaleTotal

Registration with the Ministry of Civil Service29.863.250.0التسجيل لدى وزارة الخدمة المدنية

التسجيل لدى صندوق تنمية الموارد البشرية)وزارة العمل(
Registration with Human Resources Development Fund (Ministry of 

Labor)
12.910.311.3

Registration in private recruitment offices3.52.83.1التسجيل في مكاتب التوظيف الخاصة

Apply for Employers32.011.019.3تقديم طلب ألصحاب العمل

Submit an application by e-mail or mail16.78.912.0تقديم طلب بالمراسلة عبر اإلنترنت أو البريد

Ask friends and relatives about jobs4.53.64.0سؤال األصدقاء واألقارب عن فرص العمل

Post or respond to job advertisements0.50.20.3نشر 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.
0.10.00.0

He did not take any action0.00.00.0لم يقم بأي اجراء

Other0.10.00.0أخرى

100100100 مالي Total      االج

Method of job searchأسلوب البحث عن عمل
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المقابل ، في (فأكثر شهر 12يبحثون عن عمل لمدة )المتعطلين السعوديين من  %(44.2) أن مسحنتائج ال أظهرتكما 

 .أشهر فأقل( 6يبحثون عن عمل لمدة )المتعطلين السعوديين من  %(32.2)فإن 

 

 

 (%) ومدة البحث عن عمل الجنس حسب فأكثر(سنة  15) ين السعوديينلمتعطلالتوزيع النسبي ل

Percentage distribution of Saudi Unemployed Persons (15 +) by Sex and Duration of job searching (%)  

  Table .(52)جدول   

 

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

 

 

 

 باألشهر()مدة البحث عن عمل  حسب فأكثر(سنة  15) السعوديونون لمتعطلا

Saudi Unemployed Persons (15 +) by Duration of job searching (months) 

 Chart .(29) شكل  

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

 

النتائج أن أكثر من التحقوا  بينت، والتدريبالمتعطلين السعوديين سبق لهم من  %(6.0) أن مسحنتائج ال أظهرتكما    

ى تدريب حصلوا عل %(18.6)%(، في حين أن 38.7)ببرامج تدريبية في مجال الحاسب اآللي حيث بلغت نسبتهم 

إجمالي الذين  ن( م%54.6وقد بلغت نسبة الذين تدربوا بتمويل ذاتي ) ،والتدريب الفني والمهني مجال اللغاتفي 

  سبق لهم التدريب.

  

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

شهر فأكثر12

3 - 5

8 - 6

0 - 2

11 - 9

individualفرد

االجمالياناثذكورمدة البحث عن عمل )باألشهر(

Duration of job searching 

(months))
MaleFemaleTotal

0 - 213.910.411.8

3 - 520.720.220.4

8 - 618.516.517.3

11 - 96.26.56.4

1240.746.444.2 شهر فأكثر

مالي Total100100100  االج
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 (%)والتدريب حسب الجنس  فأكثر(سنة  15)التوزيع النسبي للمتعطلين السعوديين 

Percentage distribution of Saudi Unemployed Persons (15 +) by Sex and Training (%) 

  Table .(53)جدول   

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

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

Percentage distribution of Saudi Unemployed already trained (15 +) by Sex and Training Type (%) 

  Table .(54)جدول   

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

 

 نوع التدريب )%( سنة فأكثر( حسب 15) عوديينلسالتوزيع 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:

 

  

االجمالياناثذكور

MaleFemaleTotal

Unemployed already trained12.91.46.0متعطل سبق له التدريب

Unemployed has never trained87.198.694.0متعطل لم يسبق له التدريب

100100100 مالي Total      االج

التدريب

Training

االجمالياناثذكور

MaleFemaleTotal

Administrative0.013.68.2اداري

Financial11.64.27.1مالي

Computer34.041.938.7حاسب إلي

Technical or vocational13.821.818.6فني أو مهني

Languages31.89.918.6لغات

Other8.88.78.7أخرى

100100100 مالي Total      االج

نوع التدريب

Training Type

8.2; اداري

7.1; مالي
38.7; حاسب إلي

18.6; فني أو مهني

18.6; لغات
8.7; أخرى
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 (%) والجهة الممولة للتدريبحسب الجنس  فأكثر(سنة  15) الذين سبق لهم التدريب السعوديينالتوزيع النسبي للمتعطلين 

Percentage distribution of Saudi Unemployed already trained (15 +) by Sex and Financing agency for the training program (%) 

  Table .(55) جدول  

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

 

 

  

االجمالياناثذكور

MaleFemaleTotal

At his own expense52.555.954.6على نفقته الخاصة

At the expense of his family or a relative17.331.025.6على نفقة عائلته أو أحد األقارب

At the expense of the educational institution8.10.43.5على نفقة المؤسسة التعليمية

Private sector (where the individual does not work)8.64.05.8قطاع خاص )ال يعمل فيه الفرد(

Human Resources Development Fund9.15.26.7صندوق 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)
1.83.42.8

At the expense of the employer / government sector0.00.00.0على نفقة جهة العمل/ قطاع حكومي

At the expense of the employer / private sector0.00.00.0على نفقة جهة العمل/ قطاع خاص

Other2.60.01.0أخرى

100100100 مالي Total      االج

الجهة الممولة للتدريب

Financing agency for the training program
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 (:)حسب تقديرات مسح القوى العاملة معدل البطالة
أظهرت  وقد ،األسريةمعدل البطالة حسب الممارسات العالمية المعتمدة دوليًا، يتم حسابه من تقديرات المسوح    

جمالي السكان إل البطالةمعدل أن  رابعالالربع  2018 مسح القوى العاملةمن واقع تقديرات نشرة سوق العمل  نتائج

 .%(22.6ناث )واإل %(،2.9الذكور ) بطالة بل  معدل%(، و6.0سنة فأكثر( بل  )15)

%(، أما معدل 32.5معدل البطالة لإلناث السعوديات )وبل  %(، 12.7معدل البطالة للسكان السعوديين )وقد بل  

 %(.6.6البطالة للذكور السعوديين فقد بل  )

 

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

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

  Table (56).جدول   

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

 

 

 )%( 2018 لثالثامقارنة بالربع  2018 الرابعسنة فأكثر( للربع  15) معدل البطالة للسكان

Total Unemployment Rate (15 +) for 2018 Q4 Compared to 2018 Q3 )%(  

  Table .(57)جدول   

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

 

 

  

االجمالياناثذكور

MaleFemaleTotal

Saudi6.632.512.7السعوديون

Non Saudi0.64.41.0غير السعوديين

Total2.922.66.0االجمالي

الجنسية

Nationality

الجملةاالناثالذكورالجملةاالناثالذكورالجملةاالناثالذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

Q46.632.512.70.64.41.02.922.66.0 2018الربع الرابع 2018

Q37.530.912.80.63.10.93.319.96.0 2018الربع الثالث 2018

الفترة
االجماليغير السعوديينالسعوديون

SaudiNon SaudiTotal

Period
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 ()% 2018 الثالثمقارنة بالربع  2018 الرابعسنة فأكثر( للربع  15) معدل البطالة للسعوديين

Saudi Unemployment Rate (15 +) for 2018 Q4 Compared to 2018 Q3 )%(  

 Chart .(31) شكل

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

 

 )%(( 2018- 2009سنوات ) عشرخالل  فأكثر(سنة  15للسكان ) البطالةمعدل 

Total Unemployment Rate (15 +) in 10 years (2009 - 2018) )%( 

 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  %(40.5)للسعوديين بل   أعلى معدل للبطالةكما أشارت نتائج المسح أن 

 سنة 40من للفئة العمرية كان األقل  البطالةن معدل أأظهرت النتائج %(، فيما 36.6بمعدل بل  ) (24-20)العمرية من 

 .%(1.8)بمعدل تراوح بين الصفر و أكثر ف

 

  

6.6 7.5

32.5
30.9

12.7 12.8

2018الربع الرابع  2018الربع الثالث  

2018 Q4 2018 Q3

Malesذكور 

 Femalesإناث 
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 )%( الفئات العمريةو والجنسية سنة فأكثر( حسب الجنس 15)معدل البطالة للسكان 

Total Unemployment Rate (15 +) Sex, Nationality and Age Group )%( 

 Table .(58)جدول 

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

 

 )%( الفئات العمريةسنة فأكثر( حسب الجنس و 15) عوديينللس البطالةمعدل 

Saudi Unemployment Rate (15 +) by Sex and Age Group )%( 

 Chart .(33) شكل

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

 

  

جملةاناثذكورجملةاناثذكورجملةاناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

15-1934.765.640.539.463.343.136.664.841.5

20-2425.073.036.65.320.07.418.562.427.8

25-2912.054.424.01.26.11.97.241.815.0

30-345.338.714.00.87.51.73.028.68.0

35-391.512.24.20.11.80.30.67.81.8

40-441.04.21.80.10.30.10.42.40.7

45-490.71.60.90.12.40.20.31.90.4

50-541.40.01.20.02.50.10.40.90.4

55-590.50.00.40.10.00.10.20.00.2

64-600.00.00.00.00.00.00.00.00.0

65+0.00.00.00.00.00.00.00.00.0

Total مالي   6.632.512.70.64.41.02.922.66.0االج

الفئات العمرية
االجماليغير السعوديينالسعوديون

SaudiNon SaudiTotal

Age Group
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الجامعية شهادة الالحاصلين على بين السعوديين  األعلىمعدل البطالة كان أن  نتائج المسحكما أوضحت 

%(، وبينت النتائج أن 14.5)بمعدل بل   من لم يكمل المرحلة االبتدائية، يليهم %(18.0)حيث بل  المعدل 

 .%(0.8) لحاملي شهادة الدكتوراه حيث بل معدل البطالة كان األقل 
 

 )%( والمستوى التعليميالجنسية سنة فأكثر( حسب الجنس و 15)معدل البطالة للسكان 

Total Unemployment Rate (15 +) by S Sex, Nationality and Education level  %()  

 Table .(59)جدول 

  

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

 

 

 )%( المستوى التعليميسنة فأكثر( حسب  15) عوديينللس البطالةمعدل 

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:

 

  

جملةاناثذكورجملةاناثذكورجملةاناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

5.88.46.43.70.03.03.91.13.4Illiterateأمي

3.717.66.70.00.90.10.33.10.8Read & Writeيقرأ ويكتب

9.754.114.51.20.01.12.110.02.6Did not complete primary schoolلم يكمل المرحلة األبتدائية

7.624.69.60.21.10.31.44.81.7Primaryاالبتدائية

6.136.48.50.22.40.51.37.21.9Intermediateالمتوسطة

6.942.610.41.412.22.14.432.36.7Secondary or Equivalentالثانوية أو ما يعادلها

7.215.08.90.25.90.63.813.15.1Diplomaدبلوم دون الجامعة

Bachelor Degree 6.634.218.00.68.31.43.931.112.1بكالوريوس أو ليسانس

2.110.54.20.36.51.11.29.22.7Higher Diploma / Master Degreeدبلوم عالي/ ماجستير

0.13.30.80.01.30.20.02.00.4Doctorateدكتوراه

مالي Total6.632.512.70.64.41.02.922.66.0Total  االج

المستوى التعليمي

االجماليغير السعوديينالسعوديون

Education Status
SaudiNon SaudiTotal

6.4; أمي

6.7; يقرأ ويكتب

لم يكمل المرحلة 

9.6; االبتدائية14.5; األبتدائية

8.5; المتوسطة

;  الثانوية أو ما يعادلها

10.4

8.86; دبلوم دون الجامعة

;  بكالوريوس أو ليسانس

18.0
;  ماجستير/ دبلوم عالي

4.2



 2018 الربع الرابع، سوق العمل النشرات 

68 

 

 ا( ويليه27.7منطقة الجوف بمعدل )%في كما أوضحت نتائج المسح أن معدل البطالة كان األعلى بين السعوديين 

حيث بل   الشرقيةمنطقة الوقد كان معدل البطالة األقل في (، 22.4حيث بل  المعدل )% المدينة المنورة منطقة

%(7.1). 
 

  اإلداريةوالمنطقة  حسب الجنس والجنسية فأكثر(سنة  15للسكان )معدل البطالة 

Total Unemployment Rate (15 +) by Sex, Nationality and Administrative Region 

  Table .(60)جدول   

 

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

 

 

 

 

 

 

 

جملةاناثذكورجملةاناثذكورجملةاناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

6.027.611.10.63.60.92.517.54.8Riyadhالرياض

5.130.511.20.64.81.02.120.84.9Makkahمكة المكرمة

13.247.422.40.923.32.85.840.811.7Madinahالمدينة المنورة

7.433.514.60.10.13.320.97.0Qassimالقصيم

Easte. Prov.3.622.97.10.62.40.71.815.23.4المنطقة الشرقية

6.833.912.90.13.00.43.525.07.3Asirعسير

8.641.116.50.17.50.84.833.810.2Tabukتبوك

8.835.416.20.10.14.224.18.4Hailحائل

North.Bord.7.140.215.40.21.90.53.927.08.9الحدود الشمالية

11.841.519.81.05.01.27.238.313.0Jazanجازان

5.037.912.01.06.91.73.027.87.2Najranنجران

6.433.313.70.30.40.33.521.27.7AL - Bahaالباحة

19.548.427.70.84.11.39.033.714.1AL - Joufالجوف

Total مالي   6.632.512.70.64.41.02.922.66.0Totalاالج

المنطقة اإلدارية

االجماليغير السعوديينالسعوديون

Administrative Area
SaudiNon SaudiTotal
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