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مربع النص
المملكة العربية السعوديةوزارة الاقتصاد والتخطيطمصلحة الإحصاءات العامة والمعلوماتبحوث القوى العاملة
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  هرس المحتوياتف
  

  الموضـــــــوع  مسلسل
  رقم

   الصفحة

      

  ٠١  فهرس المحتويات ١

  ٠٢  فهرس األشكال والرسوم البيانية  ٢

  ٠٣  فهرس الجداول  ٣

  ٠٦  المقدمــــة  ٤

  ٠٧  وصف البحث  ٥

  ٠٨  بحثالتعاريف والمصطلحات المستخدمة في ال  ٦

  ١١  تصميم العينة  ٧

  ١٣  جمع  البيانات ومعالجتها  ٨

  ١٤  تصميم استمارة البحث  ٩

  ١٤  إعداد التقديرات  ١٠

  ١٤  استخدام البيانات  ١١

  ١٥  القوى العاملة  ١٢

  ١٨  بحثتحليل نتائج ال  ١٣

  ١٩  الرسوم البيانية  ١٤

  ٢٧  جداول البحث  ١٥

  ٨٨  استمارة البحث  ١٦

  

  

  

  
  
  
  
  



  ٢

   
  
  
  
  

  فهرس األشكال والرسوم البيانية
  

  رقم

 الشكل
  العنـــوان

رقم 

 الصفحة
      

  ٢٠  هـ١٤٢٠حسب الجنس لعام )  سنة فأكثر ١٥( التوزيع النسبي لقوة العمل   ١

  ٢١  هـ١٤٢٠حسب المنطقة اإلدارية لعام ) فأكثر  سنة ١٥( توزيع  قوة العمل   ٢

  ٢٢  هـ١٤٢٠حسب الحالة التعليمية لعام )  سنة فأكثر ١٥( التوزيع النسبي لقوة العمل السعودية   ٣

  ٢٣  هـ١٤٢٠حسب الحالة التعليمية لعام )  سنة فأكثر ١٥( التوزيع النسبي لقوة العمل غير السعودية   ٤

  ٢٤  هـ١٤٢٠حسب مجموعات المهن الرئيسة لعام )  سنة فأكثر ١٥( توزيع المشتغلين   ٥

  ٢٥  هـ١٤٢٠حسب المجموعات الرئيسة للنشاط االقتصادي لعام )  سنة فأكثر ١٥( توزيع المشتغلين السعوديين   ٦

  ٢٦  هـ١٤٢٠حسب المجموعات الرئيسة للنشاط االقتصادي لعام )  سنة فأكثر ١٥( توزيع المشتغلين غير السعوديين   ٧

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٣

  فهرس جداول البحث 
  

رقم 
 اجلدول

  العنوان
رقم 
 الصفحة

      

  ٢٨  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠حسب العمر واجلنس واجلنسية لعام ) سنة فأكثر ١٥( قوة العمل    ١

  ٢٩  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠حسب املنطقة اإلدارية  واجلنس واجلنسية لعام ) سنة فأكثر ١٥( قوة العمل   ٢

  ٣٠  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠حسب احلالة التعليمية واجلنس واجلنسية لعام ) سنة فأكثر ١٥( قوة العمل   ٣

  ٣١  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠حسب احلالة الزواجية واجلنس واجلنسية لعام ) سنة فأكثر ١٥( قوة العمل   ٤

  ٣٢  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠حسب العمر لعام ) سنة فأكثر ١٥( السكان خارج قوة العمل   ٥

  ٣٣  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠حسب العمر لعام ) سنة فأكثر ١٥( كور خارج قوة العمل السكان الذ  ٦

  ٣٤  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠حسب العمر لعام ) سنة فأكثر ١٥( السكان السعوديون خارج قوة العمل   ٧

  ٣٥  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠حسب العمر لعام ) سنة فأكثر ١٥( السكان السعوديون الذكور خارج قوة العمل   ٨

  ٣٦  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠حسب املنطقة اإلدارية لعام ) سنة فأكثر ١٥( العمل السكان خارج قوة   ٩

  ٣٧  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠حسب املنطقة اإلدارية لعام ) سنة فأكثر ١٥( السكان خارج قوة العمل الذكور   ١٠

  ٣٨  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠حسب املنطقة اإلدارية لعام ) سنة فأكثر ١٥( السكان السعوديون خارج قوة العمل   ١١

  ٣٩  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠حسب املنطقة اإلدارية لعام ) سنة فأكثر ١٥( كان السعوديون خارج قوة العمل الذكور الس  ١٢

  ٤٠  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠حسب احلالة التعليمية لعام ) سنة فأكثر ١٥( السكان خارج قوة العمل   ١٣

  ٤١  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠حسب احلالة التعليمية لعام ) سنة فأكثر ١٥( السكان الذكور خارج قوة العمل   ١٤

  ٤٢  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠حسب احلالة التعليمية لعام ) سنة فأكثر ١٥( السكان السعوديون خارج قوة العمل   ١٥

  ٤٣  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠حسب احلالة التعليمية لعام ) سنة فأكثر ١٥( السكان السعوديون الذكور خارج قوة العمل   ١٦

  ٤٤  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠الة الزواجية لعام حسب احل) سنة فأكثر ١٥( السكان خارج قوة العمل   ١٧

  ٤٥  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠حسب احلالة الزواجية لعام ) سنة فأكثر ١٥( السكان الذكور خارج قوة العمل   ١٨

  ٤٦  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠حسب احلالة الزواجية لعام ) سنة فأكثر ١٥( السكان السعوديون خارج قوة العمل   ١٩

  ٤٧  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠حسب احلالة الزواجية لعام ) سنة فأكثر ١٥( لعمل السكان السعوديون الذكور خارج قوة ا  ٢٠

  ٤٨  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠حسب اموعات الرئيسة للمهنة والعمر لعام ) سنة فأكثر ١٥( املشتغلون   ٢١

  ٤٩  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠حسب اموعات الرئيسة  للمهنة والعمر لعام ) سنة فأكثر ١٥( املشتغلون الذكور   ٢٢

  ٥٠  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠حسب اموعات الرئيسة  للمهنة والعمر لعام ) سنة فأكثر ١٥( ن السعوديون املشتغلو  ٢٣

  ٥١  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠حسب اموعات الرئيسة للمهنة والعمر لعام ) سنة فأكثر ١٥( املشتغلون السعوديون الذكور   ٢٤

  ٥٢  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠قة اإلدارية لعام حسب اموعات الرئيسة  للمهنة واملنط) سنة فأكثر ١٥( املشتغلون   ٢٥

  ٥٣  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠حسب اموعات الرئيسة  للمهنة واملنطقة اإلدارية لعام ) سنة فأكثر ١٥( املشتغلون الذكور   ٢٦

  ٥٤  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠حسب اموعات الرئيسة  للمهنة واملنطقة اإلدارية لعام ) سنة فأكثر ١٥( املشتغلون السعوديون   ٢٧

حـسب اموعـات الرئيـسة  للمهنـة واملنطقـة اإلداريـة لعـام               ) سنة فأكثر   ١٥( تغلون السعوديون الذكور    املش  ٢٨
  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠

٥٥  



  ٤

 
رقم 
 اجلدول

  العنوان
رقم 
 الصفحة

  ٥٦  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠حسب اموعات الرئيسة  للمهنة واحلالة التعليمية لعام ) سنة فأكثر ١٥( املشتغلون   ٢٩

  ٥٧  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠حسب اموعات الرئيسة  للمهنة واحلالة التعليمية لعام ) سنة فأكثر ١٥( ور املشتغلون الذك  ٣٠

  ٥٨  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠حسب اموعات الرئيسة  للمهنة واحلالة التعليمية لعام ) سنة فأكثر ١٥( املشتغلون السعوديون   ٣١

ت الرئيـسة  للمهنـة واحلالـة التعليميـة لعـام            حـسب اموعـا   ) سنة فأكثر   ١٥( املشتغلون السعوديون الذكور      ٣٢
  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠

٥٩  

  ٦٠  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠حسب اموعات الرئيسة  للمهنة واحلالة الزواجية لعام ) سنة فأكثر ١٥( املشتغلون   ٣٣

  ٦١  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠حسب اموعات الرئيسة  للمهنة واحلالة الزواجية لعام ) سنة فأكثر ١٥( املشتغلون الذكور   ٣٤

  ٦٢  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠حسب اموعات الرئيسة  للمهنة واحلالة الزواجية لعام ) سنة فأكثر ١٥( املشتغلون السعوديون   ٣٥

حـسب اموعـات الرئيـسة  للمهنـة واحلالـة الزواجيـة لعـام               ) سنة فأكثر   ١٥( املشتغلون السعوديون الذكور      ٣٦
  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠

٦٣  

 حسب اموعات الرئيسة  للمهنة وفئـات سـاعات العمـل الفعليـة األسـبوعية لعـام                  )سنة فأكثر   ١٥( املشتغلون    ٣٧
  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠

٦٤  

حسب اموعات الرئيسة  للمهنة وفئات ساعات العمل الفعليـة األسـبوعية لعـام    ) سنة فأكثر ١٥( املشتغلون الذكور    ٣٨
  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠

٦٥  

اموعات الرئيسة للمهنة وفئات ساعات العمل الفعلية األسبوعية لعـام          حسب  ) سنة فأكثر   ١٥( املشتغلون السعوديون     ٣٩
  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠

٦٦  

حسب اموعات الرئيسة للمهنة وفئات ساعات العمل الفعلية األسبوعية         ) سنة فأكثر   ١٥( املشتغلون السعوديون الذكور      ٤٠
  م ١٩٩٩/هـ١٤٢٠لعام 

٦٧  

  ٦٨  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠عات الرئيسة  للنشاط االقتصادي والعمر لعام حسب امو) سنة فأكثر ١٥( املشتغلون   ٤١

  ٦٩  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠حسب اموعات الرئيسة  للنشاط االقتصادي والعمر لعام ) سنة فأكثر ١٥( املشتغلون الذكور   ٤٢

  ٧٠  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠حسب اموعات الرئيسة  للنشاط االقتصادي والعمر لعام ) سنة فأكثر ١٥( املشتغلون السعوديون   ٤٣

حسب اموعـات الرئيـسة  للنـشاط االقتـصادي والعمـر لعـام              ) سنة فأكثر   ١٥( املشتغلون السعوديون الذكور      ٤٤
  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠

٧١  

  ٧٢  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠حسب اموعات الرئيسة  للنشاط االقتصادي واحلالة الزواجية لعام ) سنة فأكثر ١٥( املشتغلون   ٤٥

حسب اموعـات الرئيـسة  للنـشاط االقتـصادي واحلالـة الزواجيـة لعـام                ) سنة فأكثر   ١٥( ور  املشتغلون الذك   ٤٦
  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠

٧٣  

حسب اموعات الرئيسة  للنـشاط االقتـصادي واحلالـة الزواجيـة لعـام              ) سنة فأكثر   ١٥( املشتغلون السعوديون     ٤٧
  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠

٧٤  

حسب اموعات الرئيسة  للنشاط االقتصادي واحلالة الزواجيـة لعـام           ) كثر  سنة فأ ١٥( املشتغلون السعوديون الذكور      ٤٨
  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠

٧٥  

٤٩  
  

  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠حسب اموعات الرئيسة  للنشاط االقتصادي واحلالة التعليمية  لعام ) سنة فأكثر ١٥( املشتغلون 
٧٦  



  ٥

 
رقم 
 اجلدول

  العنوان
رقم 
 الصفحة

حسب اموعـات الرئيـسة  للنـشاط االقتـصادي واحلالـة التعليميـة  لعـام                 ) أكثر  سنة ف ١٥( املشتغلون الذكور     ٥٠
  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠

٧٧  

حسب اموعات الرئيسة  للنـشاط االقتـصادي واحلالـة التعليميـة  لعـام               ) سنة فأكثر   ١٥( املشتغلون السعوديون     ٥١
  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠

٧٨  

ب اموعات الرئيسة  للنشاط االقتصادي واحلالة التعليميـة  لعـام            حس) سنة فأكثر   ١٥( املشتغلون السعوديون الذكور      ٥٢
  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠

٧٩  

  ٨٠  م ١٩٩٩/هـ١٤٢٠حسب اموعات الرئيسة  للنشاط االقتصادي و املنطقة اإلدارية لعام ) سنة فأكثر ١٥( املشتغلون   ٥٣

االقتـصادي و املنطقـة اإلداريـة لعـام         حسب اموعـات الرئيـسة  للنـشاط         ) سنة فأكثر   ١٥( املشتغلون الذكور     ٥٤
  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠

٨١  

حسب اموعات الرئيسة  للنـشاط االقتـصادي و املنطقـة اإلداريـة لعـام               ) سنة فأكثر   ١٥( املشتغلون السعوديون     ٥٥
  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠

٨٢  

 و املنطقة اإلداريـة لعـام   حسب اموعات الرئيسة  للنشاط االقتصادي ) سنة فأكثر   ١٥( املشتغلون السعوديون الذكور      ٥٦
  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠

٨٣  

حسب اموعات الرئيسة للنشاط االقتصادي وفئات ساعات العمل الفعلية األسبوعية  لعـام  ) سنة فأكثر ١٥( املشتغلون    ٥٧
  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠

٨٤  

 العمـل الفعليـة     حسب اموعات الرئيسة  للنشاط االقتصادي وفئـات سـاعات         ) سنة فأكثر   ١٥( املشتغلون الذكور     ٥٨
  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠األسبوعية  لعام 

٨٥  

حسب اموعات الرئيسة  للنشاط االقتصادي وفئات ساعات العمـل الفعليـة            ) سنة فأكثر   ١٥( املشتغلون السعوديون     ٥٩
  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠األسبوعية  لعام 

٨٦  

لنشاط االقتصادي وفئات سـاعات العمـل       حسب اموعات الرئيسة  ل    ) سنة فأكثر   ١٥( املشتغلون السعوديون الذكور      ٦٠
  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠الفعلية األسبوعية  لعام 

٨٧  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٦

   

  

  

  المقدمــــة
  

هـ األول في سلسلة بحوث القوى العاملة التي بـدأت المـصلحة            ١٤٢٠     يعد بحث القوى العاملة لعام      

 كان آخر البحوث التي أجريت فـي        حيث) م٢٠٠٤ـ١٩٩٨( لخطة أبحاث المصلحة األسرية      بتنفيذها وفقاً 

هـ ، وذلك مرده النشغال المصلحة في إعداد مشروع التعداد العام للسكان            ١٤٠٧ في عام     كان هذا المجال 

ويتميز هذا البحث باعتماد عينة الدراسة على إطار حديث         . ومعالجة بياناته   وتنفيذه  هـ  ١٤١٣والمساكن  

             فـي هــ بعـد أن جـرى تحديثـه ميـدانياً     ١٤١٣لمـساكن   التعداد العام للسكان وا  هو مصدره األساس 

  . هـ١٤١٨عام 
  

     وتكتسب نتائج هذا البحث أهمية بالغة تكمن في توفير بيانات على درجة من الدقة وإعطاء مؤشـرات                 

إحصائية خاصة بالقوى العاملة يمكن االستفادة منها من قبل المخططين وراسمي السياسات التنموية فـي               

  . المملكة
   

     ويسر المصلحة أن تقدم من خالل النتائج التفصيلية لبحث القوى العاملة صورة موجزة عن جزء مـن    

واقع الخصائص األساسية وبعض المؤشرات اإلحصائية لقوة العمل في المملكة كما هي في شهر محرم من                

  . م١٩٩٩/هـ١٤٢٠عام 
  

مي البيانات والباحثين في جميع الجهـات ذات العالقـة               وتنتظر المصلحة بكل رحابة صدر من مستخد      

تزويدها بأي مالحظات أو اقتراحات من شأنها إضفاء المزيد من عمليات تحسين  البيانات التي تـضمنتها                 

  .  كثر نفعاً وفائدةأالنشرة وتطويرها وجعلها 

  

  واللـه ولي التوفيـق ،،،،،،                 
  

  

  

  مصلحة اإلحصاءات العامة                                                    
  

  

  

  

  

  



  ٧

   

  

  وصف البحث
  

     قامت مصلحة اإلحصاءات العامة ممثلة في إدارة اإلحصاءات االجتماعية بعملية اإلعـداد والتـصميم              

 التي تجريها المصلحة فـي مجـال        المهمةهـ باعتباره أحد البحوث     ١٤٢٠والتجهيز لبحث القوى العاملة     

صاءات االجتماعية الذي يمكن من خالل نتائجه توفير بيانات عن حالة قوة العمل في المملكة العربيـة                 اإلح

السعودية للسكان  البالغين المستقرين ،  وتكتسب هذه البيانات  أهمية من حيث إعطائها صـورة  لحالـة                    

الـذكور واإلنـاث    السكان داخل قوة العمل وخارجها خاصة تلك الفئة من السكان  في سـن العمـل مـن                   

 والعاملين لتحقيق كسب أو عائد ألنفسهم وألسرهم وإنتاج سـلع وخـدمات اقتـصادية               والنشطين اقتصادياً 

وتهدف إحصاءات القوى العاملة في المملكـة بالدرجـة         . بغرض االنتفاع بها وكذا غير النشطين اقتصاديا        

ب المؤشرات والنـسب وأثـر العوامـل        األولى إلى التعرف على الخصائص األساسية للقوى العاملة وحسا        

  : واالقتصادية بها ، وقد تم تحديد األهداف المرجوة من البحث فيما يلي السكانية
  

  .توفير بيانات عن حجم قوة العمل الوطنية والوافدة وتوزيعها حسب عدد من الخصائص ـ  

  .ألخرى تحديد متوسط ساعات العمل حسب المهنة والنشاط االقتصادي والمتغيرات اـ  

  .توفير بيانات عن قوة العمل االحتياطية ـ  

  .توفير قاعدة بيانات عن القوى العاملة  في المملكة للباحثين والمخططين ومتخذي القرارات ـ  
  

هـ ، وهو يمثل أحـد  ١٤٢٠     وقد تم جمع المعلومات التي يعرضها هذا البحث في شهر محرم من عام             

عينية التي تجريها مصلحة اإلحصاءات العامة بوزارة التخطيط ، وجرى فـي            البحوث األسرية االجتماعية ال   

هذا البحث دراسة مواضيع األفراد داخل قوة العمل واألفراد المصنفين خارج قوة العمل ، كما تمت دراسـة                  

قوة العمل االحتياطية والمصنفة من األفراد خارج قوة العمل ، وشملت عينة هـذا البحـث جميـع األسـر                    

  .دية وغير السعودية باستثناء سكان المساكن العامة والبادية السعو
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  التعاريف والمصطلحات المستخدمة في البحث
  

  : المنطقة اإلدارية 

     هي جزء من  الحيز المكاني من أرض المملكة العربية السعودية يشرف على  إدارتها  جهاز حكومي                  

  . عدد المناطق اإلدارية في المملكة ثالث عشرة منطقة إدارية يرتبط مباشرة بوزارة الداخلية ، وتبلغ
  

  : األسرة المعيشية 

ويعتبـر  .      هي فرد أو مجموعة أفراد تربطهم أو ال تربطهم صلة قرابة ويشتركون في المسكن والمأكل              

غلون إحـدى  يش أما إذا كان الخدم. الخدم ضمن أفراد األسرة إذا كانوا يعيشون في نفس الوحدة  السكنية 

  .نهم ال يعتبرون ضمن أفراد األسرة التي توظفهم إالغرف ويشترون ويعدون طعامهم بصورة مستقلة ف
  

  :رئيس األسرة 

 لها من أفراد األسرة ، وعادة ما يكون هو المسؤول عـن                     هو الشخص الذي تعتبره األسرة رئيساً     

سنة ، وإذا كانت األسرة مكونـة مـن          ) ١٥( ه عن    يقل عمر  الّعلى أ اتخاذ القرارات في الشؤون األسرية      

 لألسرة وال يسجل ضـمن      أطفال ووالدتهم ويرعى شؤونهم قريب ال يقيم معهم فال يعتبر هذا القريب رئيساً            

  .أفرادها وتكون األم في هذه الحالة هي رئيسة األسرة 
    

  :السكان 

  .ث من السعوديين وغير السعوديين جميع األفراد المقيمين في المملكة وقت إجراء البحهم      
  

  : سكان البحث 

     هم كافة أفراد األسر التي تم اختيارها ضمن عينة البحث وتشمل جميع األفراد الـذين يعيـشون فـي                    

ويعرفون كأسرة معيشية وفقاً    ) الخــدم والسائقين (نفس العنوان أو المسكن بما في ذلك العمالة المنزلية          

   . والمساكنتعـداد العام للســكانلتعريف األسرة في ال
  

  :إطار العينة الرئيسة 

ـ ١٤١٣     هو إطار تم اشتقاقه من اإلطار العام لتعداد السكان والمساكن            م وجـرى تحديثـه     ١٩٩٢/هـ

  .وتجهيزه بحيث يمكن استخدامه لجميع البحوث األسرية متعددة األغراض التي تجريها  المصلحة  
  

  ] :منطقة العد [ وحدة المعاينة األولية 

     وهي  تقسيم إحصائي يتكون من مساحة جغرافية تحتوي على عدد من المباني والمـساكن واألسـر                 

  .أسرة ) ١٥٠(وتبلغ في المتوسط 

  



  ٩

   

  

  :السكان النشطون اقتصادياً  

خالل        هم مجموعة األفراد المساهمين أو الذين لديهم االستعداد للمساهمة في إنتاج السلع والخدمات              

  . فترة اإلسناد الزمني للبحث 
                                          

  : المسكن العام

مكان مخصص لسكن مجموعة من األفراد ال تربطهم صلة قرابة و إنما يربطهم التواجد في هذا                  هو       

الفنـادق واالسـتراحات    ما يكون للمسكن العام مرافق مشتركة وترتيبات معيشية خاصة به ك  المكان وغالباً 

على الطرق واألقسام الداخلية بالمستشفيات وتشمل عنابر المرضى والسكن الجماعي والمساكن الجماعيـة             

  .للطلبة و دور الضيافة وبيوت الطلبة ومؤسسات الرعاية االجتماعية ومعسكرات العمل والسجون 
  

  : مشتغل ال

 مـقابــل    الزمنـي  سـناد إلة فقط خالل أسـبوع ا     الفـرد الذي يـعـمل ولو لمدة ساعة واحد      هو        

 بسبب  اإلسنادراتــب أو ربـح أو نسبة ســواء عينـية أو نـقدية ويشمل أيضا المتغيب خالل أسبوع               

ساعة أو أكثـر خـالل      ) ١٥( أما بالنسبة للمشتغل بدون أجر فيشترط أن يشتغل الفرد            ،   إجازة أو مرض  

  . سبوع اإلسنادي للبحث ليصنف ضمن المشتغلين األ
  

  :قوة العمل داخل 

  .       يصنف الفرد في قوة العمل إذا كان ضمن المشتغلين أو المتعطلين 
  

  :خارج قوة العمل 

جميع األفراد غير المشمولين داخل قوة العمل بمن فيهم الملتحقون بالدراسة والقائمون باألعمال             هم         

 التقاعد أو غير المشتغلين وال يبحثون عن عمل ولـيس           إلىغير القادرين على العمل والمحالين      المنزلية و 

  . لديهم االستعداد للعمل 
  

  :الحالة الزواجية 

من الناحية الزواجية خالل فترة اإلسناد الزمني للبحـث         )  سنة فأكثر  ١٥(     هي حالة الفرد ذكراً أو أنثى       

  .لم يتزوج أبداً ـ متزوج ـ مطلق ـ أرمل : ية والمحددة بإحدى الحاالت التال

  

  

  

  
  



  ١٠

  :الحالة التعليمية  

من ناحية التحصيل العلمي ومـدى إلمامـه بـالقراءة          )  سنة فأكثر  ١٥(     هي حالة الفرد ذكراً أو أنثى       

  .والكتابة أو حصوله على مؤهالت دراسية معترف بها 

ت الخاصة بالحالة العملية والحالة الزواجية والحالـة         تم في هذا البحث جمع البيانا       : مهمةمالحظة   *** 

 ) ١٢( ممن أعمـارهم    ) سعوديون وغير سعوديين  (التعليمية لجميع أفراد عينة البحث من الذكور واإلناث         

  .سنة فأكثر 
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  تصميم العينة
  

هـ من أول البحوث األسرية     ١٤٢٠       يعتبر بحث القوى العاملة الذي تم تنفيذه في شهر محرم من عام           

  .          هـ ١٤١٣التي تقوم بها المصلحة باستخدام إطار التعداد العام للسكان والمساكن لعام 
  

     ونظراً الشتراك جميع البحوث األسرية بالكثير من المتغيرات االقتصادية والسكانية المتشابهة وتحقيقاً            

ع البحوث األسرية على مدى السنوات القادمة من خالل إعداد إطـار            ألقـل تكلفة ممكنة لتوفير عينة لجمي     

هـ ١٤١٣ فقد تم سحب عينة رئيسة من إطار التعداد العام للسكان والمساكن عام              ،شامل للبحوث األسرية    

 حيـث تـم     ،هــ   ١٤١٨بعد استبعاد المساكن العامة والبادية ، وجرى تحديث هذه العينة في أواخر عام              

ذا اإلطار في سحب عينة البحث باستخدام أسلوب العينة العشوائية الطبقية المنتظمة متعددة             االعتماد على ه  

  .المراحل بحيث تعطي تقديرات على مستوى المملكة والمناطق اإلدارية 
  

     واعتبرت وحدة المعاينة األولية هي منطقة العد حسب تعريف التعداد العام للسكان والمساكن التي يبلغ                

 ) ٥٠( أسرة ، وفي حالة وجود مناطق عد يقل فيها عدد األسـر عـن                ) ١٥٠( دد األسر فيها    متوسط ع 

 ،أسرة فإنها تدمج مع منطقة العد المجاورة لها جغرافياً حتى تصل مناطق العد المدمجة إلى العدد المطلوب               

  .أما وحدة المعاينة النهائية فهي األسرة داخل منطقة العد المختارة 
  

ان الهدف من البحث هو الحصول على تقديرات على مستوى إجمـالي المملكـة وكـذلك علـى                       لقد ك 

مستوى المناطق اإلدارية ، وقد قسمت كل منطقة إدارية إلى طبقات الحد األدنى لها هو ثالث طبقات والحد                  

نـة  ن طبقة ممثلة لجميع مناطق المملكة وبلغ مجموع منـاطق المعاي          ياألعلى هو تسع طبقات شكلت خمس     

  :منطقة معاينة أولية وزعت على النحو التالي  ] ٧٥٠[ األولية
  

  عدد مناطق المعاينة    المنطقة اإلدارية
  ١٤١    الريـاض

  ١٨٦    مكة المكرمة

  ٣٣    جـازان

  ٨٤    الشرقية

  ٥١    عسـير

  ٣٠    القصـيم

  ٣٠    حـائل

  ٤٥    المدينة المنورة

  ٣٠    الباحة

  ٣٠    الحدود الشمالية

  ٣٠    تــبوك

  ٣٠    نـجران

  ٣٠    الجــوف

   ٧٥٠    المــجموع



  ١٢

    

منطقـة  ] ١٠٠٠[هـ الذي يتكون من     ١٤١٨ لعام   ي    وقد سحبت مناطق المعاينة من إطار العينة الرئيس       

منطقـة معاينـة     ] ٢٥٠[  بعد أن تم توزيع هذه المناطق إلى أربع مجموعات كل مجموعـة              أوليةمعاينة  

في كل دورة من البحث ، وقد بلـغ حجـم           ]  مجموعات   ٣[ حيث يسحب   وأستخدم أسلوب العينة الدائرية ب    

منطقة معاينة أولية بواقع عشرين أسـرة مـن كـل     ] ٧٥٠[ أسرة مقسمة على   ] ١٥,٠٠٠[عينة البحث   

  .منطقة معاينة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٣

   

  جمع  البيانات ومعالجتها
  

هـ  وقد حددت    ١٤٢٠ناته في شهر محرم من عام       هـ وجمع بيا  ١٤٢٠     تم تنفيذ بحث القوى العاملة      

فترة اإلسناد الزمني لبيانات القوى العاملة لألسبوع السابق لفترة جمع بيانات البحث واستمرت عملية جمع               

، وألن األسرة هي محور البحث فقد تم اسـتخدام  ) هـ ٢٨/١/١٤٢٠ – ٨( بيانات البحث خالل الفترة من  

سرة حيث قام الباحثون المكلفون بهذه العملية بزيارة األسر الواقعة ضمن عينة    أسلوب االتصال المباشر باأل   

يوماً باستخدام استمارة صممت    ) ٢٠(البحث وتسجيل البيانات مباشرةً خالل فترة البحث التي استغرقت مدة           

 مـن   لهذا الغرض ،  وقد شارك في عملية جمع البيانات ميدانياً باإلضافة إلى موظفي المصلحة مجموعـة                

المتعاونين من فئة المدرسين الذين جرى تدريبهم ، بحيث قام هؤالء بتنفيذ عملية جمع البيانات ومراجعـة                 

شاملة لالستمارات التي تم استيفاؤها قبل إرسالها إلى مقر المصلحة بمدينة الريـاض إلجـراء المعالجـة                 

  .الالزمة مكتبياً وآلياً 
  

  نتائج تغطية عينة البحث 
  

          هــ التـي تمـت معاينتهـا       ١٤٢٠ االستمارات المستوفاة ألسر عينة بحث القوى العاملـة               بلغ عدد 

من حجم األسر الواقعة ضمن عينة هذا البحـث         %) ٩٠(ويمثل هذا العدد ما نسبته      . استمارة  ) ١٣,٤٨٨(

معاينتها بلغ  أسرة سعودية وغير سعودية ، في حين أن عدد األسر التي لم تتم              ) ١٥,٠٠٠(البالغ عددها       

  :أسرة تتوزع نسبياً وفقاً لألسباب التي تكمن وراء عدم االستيفاء على النحو التالي ) ١,٥١٢(

  ( % )النسبة   عدد األسر  البيـــــــان  مسلسل

  ١٠٠  ١٥٠٠٠  إجمالي عدد أسر عينة البحث  ١

  ٨٩,٨٧  ١٣٤٨٠  األسر التي تمت معاينتها  ٢

  ٠,٠٥  ٨  تمارةاألسر التي أعطت بعض بيانات االس  ٣

  ٨,٢٨  ١٢٤٢  الوحدة السكنية وجدت خالية  ٤

  ٠,٢٣  ٣٤  الوحدة السكنية وجدت تحت التشييد  ٥

  ٠,٢٣  ٣٤  الوحدة السكنية وجدت مشغولة بعمل  ٦

  ٠,٢٥  ٣٨  الوحدة السكنية أزيلت  ٧

  ٠,٢٣  ٣٥  األسرة رفضت التعاون  ٨

  ٠,٨٦  ١٢٩  أسباب أخرى لعدم االستيفاء  ٩

  

  



  ١٤

   

  
  

  رة البحثتصميم استما
  

تم تصميم االستمارة التي استخدمت في جمع بيانات البحث وتضمينها األسئلة التي تخدم أغراض  

  :توفير البيانات التالية لالبحث 
  

بيانات عن األفراد داخل قوة العمل وعالقتهم بالمتغيرات األخرى مثل الحالة التعليميـة والمهنـة               ـ  

در الرئيس لألجر وعالقة هذه المتغيرات بالخـصائص        والنشاط االقتصادي وساعات العمل والمص    

  .األساسية لألفراد 
  

بيانات عن األفراد خارج قوة العمل وتصنيفهم حسب عدد من الخصائص االجتماعية واالقتصادية                   ـ  

  .] ومرفق نسخة من استمارة البحث في نهاية هذه النشرة [ 

   
  إعداد التقديرات

  

  : تحويل نتائج العينة إلى تقديرات وهي على النحو التالي      استخدمت عدة عناصر في

  . ـ الوزن األساس للعينة الرئيسة ١

  . ـ حاالت االستجابة لكل منطقة عد ٢

  . ـ الوزن الخاص ببحث القوى العاملة ٣

  .م حسب العمر والجنس والجنسية ١٩٩٩ ـ تقديرات سكان المملكة في األول من مايو ٤

  ] .م  ١/٥/١٩٩٩[  لمحسوب من واقع  بيانات البحث وتقديرات السكان في  ـ معامل التصحيح ا٥

  . ـ الوزن النهائي ٦

  استخدام البيانات
  

     تم تصميم جداول هذا البحث بحيث تتضمن العالقة بين المتغيرات المستخدمة فـي اسـتمارة البحـث                 

حث هو بحث عيني وتم تكبير بيانات هذه        وإختيار ما يمثل أهمية أكبر للنشر في هذا التقرير ، وألن هذا الب            

العينة للحصول على تقديرات على مستوى المجتمع فإنه يجب أخذ الحيطة عند استخدام األرقام الـصغيرة                

التي تم االعتماد في تكبيرها وتعميمها على مستوى المجتمع على أعداد قليلة أظهرتها بيانات عينة البحث                

المستقرين ، أما سكان الباديـة  ] السعوديون وغير السعوديين    [  المملكة   ، كما أن هذه البيانات تمثل سكان      

  .هم خارج نطاق هذا البحث إنوالمساكن العامة وهم السكان غير المستقرين ف

  



  ١٥

    

  

  القـوى الـعــاملة

  
من إجمالي عدد السكان السعوديين وغير السعوديين         %) ٤٩,١٣(     بلغت نسبة قوة العمل في المملكة       

ومن بيانات التوزيع الجغرافي لقوة العمـل       %) . ٨٥,٢٥(، يشكل الذكور منهم ما نسبته       ) سنة فأكثر  ١٥(

في منطقة الريـاض تليهـا منطقـة مكـة          %) ٢٦,٣٧(أوضحت النتائج أن أعلى نسبة لقوة العمل بلغت           

  .الية في منطقة الحدود الشم%) ٠,٨٦(، أما أدنى نسبة لقوة العمل فهي %) ٢٥,٨٤(المكرمة بنسبة 

  

  :   السعوديون : أوال
  

)   سـنة فـأكثر    ١٥(من إجمالي عدد السكان السعوديين       %) ٣٤,٨١(بلغت نسبة قوة العمل السعودية      

   ، سـنة ) ٣٩-٢٠(ووجد بأن النسبة العظمى من قوة العمل السعودية تتركز فيمن تتراوح أعمارهم بـين               

سنة ) ٢٠(في مدى العمر من     هي  %) ٦٧,٤١(ته  حيث أن حوالي ثلثي القوة العاملة السعودية أي ما نسب         

، ولإلنـاث بلغـت النـسبة       %) ٦٤,٢٤(سنة ، وللذكور سجلت النسبة لنفس مـدى العمـر           ) ٣٩(  إلى  

)٨٥,٨٨ . (%  
  

إلى أن نسبة التعلم بين السكان داخل قوة العمل    )  سنة فأكثر  ١٥(وتشير نتائج البحث للسكان السعوديين      

وقد بلغـت   %) . ٩٣,٢١(وبين اإلناث   %) ٨٩,٢٠(ة التعلم بين الذكور     ، وسجلت نسب  %) ٨٩,٧٩(بلغت  

، بينمـا   %) ٢٣,٥٠(أعلى نسبة بين السكان الذكور الداخلين في قوة العمل لحملة الشهادة االبتدائية بــ               

  %) .٤٢,٨٩(تركزت هذه النسبة بين السكان اإلناث في حملة شهادة البكالوريوس حيث بلغت 

  

  : المهن الرئيسة التوزيع حسب أقسام 
  

هـم  )  سنة فأكثر  ١٥ ( المشتغلين من حيث التوزيع المهني للسكان اتضح أن غالبية السكان السعوديين         

    يليهم فئة العاملين في المهن الفنية والعلميـة بنـسبة          %) ٣١,٧٩(من العاملين في الخدمات بنسبة بلغت       

وللسكان الذكور سـجلت  . فقط %) ٢,٨٧(لغت أما أدنى نسبة فهي للعاملين اإلداريين حيث ب      %)  ٢٧,٧٣(

للعـاملين  %) ٣,٢٧(، في حين أن أدنى نسبة بلغـت  %) ٣٥,٣٤(أعلى النسب للعاملين في الخدمات عند      

هي منهن من العامالت    %) ٨١,٩٨(وللسكان اإلناث أظهرت نتائج البحث أن ما نسبته         . من فئة اإلداريين    

  فقط    %) ٠,٢٩(سب هي للعامالت في المهن اإلدارية بـ في المهن الفنية والعلمية وأن أدنى الن

  

  

  

  



  ١٦

   

  :التوزيع حسب أقسام النشاط االقتصادي 
  

أعلى نسبة في نشاط    ) سنة فأكثر ١٥(وحسب النشاط اإلقتصادي سجل السكن السعوديون       من نتائج البحث    

د الـسكان المـصنفين     من إجمالي عد  % ) ١٥,٣٩(حيث بلغت   ) تشمل الضمان اإلجتماعي    ( اإلدارة العامة   

، أما أدنى    %)٢٣,٨١( وفقاً للتصنيف االقتصادي ويأتي في المرتبة الثانية العاملون في نشاط التعليم بنسبة           

 وللـسكان الـذكور     ،%) ٠,٠٤( نسبة فهي لفئة السكان العاملين في نشاط المنظمات والهيئات الدولية عند          

 اإلدارة العامة ، يليها العاملون فـي نـشاط التعلـيم            وذلك للعاملين في نشاط   %) ٤٤,٥٢(بلغت أعلى نسبة    

أما السكان اإلناث فقد احتلت فئة العامالت في نشاط التعليم المرتبة األولى بنسبة بلغت              %) . ١٤,٧١(بنسبة  

  %) .٧,٥٠(     ثم فئة المصنفات في نشاط الصحة والعمل االجتماعي بنسبة %) ٨٢,٧٠(

  

  :   غير السعوديين : ثانيا 
  

            مـن إجمـالي عـدد الـسكان غيـر الـسعوديين           %) ٧٩,٧٦(لغت نسبة قوة العمل غير الـسعودية        ب

وطبقاً للتوزيع العمري والنوعي بلغت نسبة السكان غير السعوديين الذكور الداخلين في            ) . سنة فأكثر   ١٥(

النسبة لإلنـاث بلغـت     ،  وب  )  سنة فأكثر  ١٥(من إجمالي السكان غير السعوديين      %) ٦٧,٨٩(قوة العمل   

، كما أن النسبة العظمى لعدد الداخلين منهم في قوة العمل تنحصر فـي فئـة العمـر                         %) ١١,٨٧(النسبة  

  %) .٨٢,٨٤(ولإلناث %) ٧٨,٠٢(سنة ، حيث بلغت هذه النسبة على التوالي للذكور  ) ٤٤ - ٢٥( 
  

إلى أن نسبة التعلم بين السكان داخـل قـوة          )  سنة فأكثر  ١٥(وتشير نتائج البحث للسكان غير السعوديين       

    من حملـة الـشهادة االبتدائيـة         هم من هؤالء السكان  %) ٣٩,٨٠(وأن ما نسبته    %) . ٨٧,٥٧(العمل بلغت   

هم من الحاصلين على شهادات دبلوم دون الجـامعي فمـا           %) ١٨,٩٤(المتوسطة أو الثانوية وأن حوالي       أو

 وقـد بلغـت نـسبة       ،%) ٩٢,٠٢(وبين اإلنـاث    %) ٨٦,٨٠(ن الذكور    وبالمثل بلغت نسبة التعلم بي     ،فوق  

، %) ١٤,٧٠( نسبة من بين السكان الذكور الداخلين في قوة العمل بـ            أعلىالحاصلين على الشهادة الثانوية     

  %) .١٠,٤١(بينما تركزت هذه النسبة بين السكان اإلناث في حملة شهادة البكالوريوس حيث بلغت 

  :  المهن الرئيسة التوزيع حسب أقسام
  

ممن تم تـصنيفهم حـسب      )  سنة فأكثر  ١٥(من نتائج البحث اتضح بأن غالبية السكان غير السعوديين          

يلي ذلك فئة العـاملين فـي       %) ٤١,٣٨(أقسام المهن الرئيسة هم من عمال اإلنتاج والتشييد بنسبة بلغت           

 فقـط    %)٠,٦٢(داريين حيث بلغت    ، أما أدنى النسب فهي للعاملين اإل      %) ٢٣,٨١(مهن الخدمات بنسبة    

، فـي حـين أن      %) ٤٨,٢٥(وللسكان الذكور سجلت أعلى النسب للعاملين أيضاً في اإلنتاج والتشييد عند            

 أعلـى  وللسكان اإلناث أظهرت نتائج البحـث أن         ،للعاملين من فئة اإلداريين     %) ٠,٧٢(أدنى نسبة بلغت    

   ن أدنى النسب فهي للعامالت في المهـن الزراعيـة         من العامالت في مهن الخدمات وأ     %) ٧٩,٤٩ (ةنسب

  .   فقط ، ولم تمثل العامالت من فئة اإلداريات بأي نسبة %) ٠,١٠(بـ 

  



  ١٧

  :التوزيع حسب أقسام النشاط االقتصادي  
  

اتضح بأن  )  سنة فأكثر  ١٥( من بيانات التوزيع حسب أقسام النشاط االقتصادي للسكان غير السعوديين           

للعاملين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة ويأتي في المرتبة الثانيـة           %) ٢٣,١٤(م وهي   أعلى نسبة بينه  

، في حين سـجلت أدنـى النـسب للـسكان           %) ١٧,٥٣(العاملون في نشاط التشييد والبناء بنسبة بلغت        

وذلـك  %) ٢٧,٠٩(وللسكان الذكور بلغت أعلى نسبة      %) . ٠,١٥(المصنفين في نشاط صيد األسماك عند       

 ،%) ٢٠,٥٨(لين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة ، يليها العاملون في نشاط التشييد والبناء بنسبة               للعام

%) ٧٧,٩٨(أما السكان اإلناث فقد احتلت فئة العامالت في نشاط األسر الخاصة المرتبة األولى بنسبة بلغت       

ن لم تمثـل اإلنـاث غيـر        ، في حي  %)٩,٣٣(ثم فئة العامالت في نشاط الصحة والعمل االجتماعي بنسبة          

والفنادق والمطاعم والوساطة المالية أمـا أدنـى        والتشييد  السعوديات بأي نسبة في أنشطة صيد األسماك        

  . %)٠,١٠(نسبة في األنشطة الممثلة فهي في نشاط الزراعة والصيد والغابات حيث بلغت  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٨

  تحليل نتائج البحث 
  

هـ ١٤٢٠ الذي تضمنه التقرير من واقع النتائج التفصيلية لبحث القوى العاملة من خالل الوصف التحليلي

  :يمكن إبراز أهم النقاط األساسية لهذه النتائج فيما يلي 
   

أظهرت  نتائج هذا البحث تماثل مجتمع السكان من حيث التوزيع العمري والنوعي للسكان الـسعوديين                

ي ، وطبقا لما أوضحته نتائج التعداد العام للسكان والمـساكن           الراهن للمجتمع السعود  السكاني  مع الوضع   

التي يشكل بها السكان صـغار      ) الفتية  ( هـ فإن المجتمع السعودي يعد من المجتمعات الشابة         ١٤١٣لعام  

  .حوالي نصف السكان )  سنة ١٥أقل من (السن 
  

 مجال التعليم بالمملكة حيـث      كما أن الخصائص التعليمية لمجتمع عينة البحث تعكس التقدم الحاصل في          

)  سنة فـأكثر     ١٥(من بين إجمالي السكان السعوديين      ) يقرأ ويكتب   (تبين من النتائج أن نسبة المتعلمين       

هـ والتي سجلت النسبة من واقع      ١٤١٣مقارنة بنتائج التعداد العام للسكان والمساكن       %) ٧٦,٦٨(حوالي  

  %) .٦٥,٢٣(نتائجه فقط 
  

     ) قـوة العمـل الـسعودية      (اقتصادياًلبحث يشكل عدد السكان السعوديين النشطين       من واقع نتائج هذا ا    

       ، كمـا تـشير النتـائج إلـى        )  سنة فأكثر  ١٥(من إجمالي عدد السكان السعوديين      %) ٣٤,٨١(ما نسبته   

  .من إجمالي قوة العمل في المملكة هم من السكان السعوديين %) ٤٨,٢٩(أن ما نسبته 
  

ج البحث أن حوالي ثالثة أرباع السكان السعوديين الذين تم تصنيفهم حسب أقسام المهـن               أوضحت نتائ 

هم من العاملين في مهن الخدمات وفي المهن العلمية والفنية والمهـن الكتابيـة       )  سنة فأكثر  ١٥ (سةالرئي

في حـين أن النتـائج المـشاهدة        %) . ١٦,٢٩(و  %) ٢٧,٧٣(و  %) ٣١,٧٩(بنسب بلغت على التوالي     

تشير إلى أن حوالي ثلثي هؤالء السكان هم من عمـال اإلنتـاج             )  سنة فأكثر  ١٥(للسكان غير السعوديين    

  %) .٢٣,٨١(و%) ٤١,٣٨(والتشييد ومن العاملين في الخدمات بنسب بلغت 
  

على مستوى األنشطة االقتصادية تبين من النتائج أن حوالي ثلث السكان السعوديين المصنفين حـسب               

يعملون في مجاالت نشاط اإلدارة العامة والـضمان االجتمـاعي          )  سنة فأكثر  ١٥( االقتصادية   دليل األنشطة 

بينما أوضحت النتائج المـشاهدة للـسكان غيـر         %) . ٢٣,٨١(و%) ٣٩,١٥(ونشاط التعليم بنسب بلغت     

جارة أن ما يزيد على نصف هؤالء السكان بقليل هم من العاملين في مجاالت ت             )  سنة فأكثر  ١٥(السعوديين  

   %)١٧,٥٣(و%) ٢٣,١٤(الجملة والتجزئة والتشييد والبناء واألسر الخاصة بنسب بلغت علـى التـوالي             

 %) .١٦,٨٠( و



  

  

  وصف البحث
  

     قامت مصلحة اإلحصاءات العامة ممثلة في إدارة اإلحصاءات االجتماعية بعملية اإلعـداد والتـصميم              

 التي تجريها المصلحة فـي مجـال        المهمةهـ باعتباره أحد البحوث     ١٤٢٠والتجهيز لبحث القوى العاملة     

ن حالة قوة العمل في المملكة العربيـة        اإلحصاءات االجتماعية الذي يمكن من خالل نتائجه توفير بيانات ع         

السعودية للسكان  البالغين المستقرين ،  وتكتسب هذه البيانات  أهمية من حيث إعطائها صـورة  لحالـة                    

السكان داخل قوة العمل وخارجها خاصة تلك الفئة من السكان  في سـن العمـل مـن الـذكور واإلنـاث                      

و عائد ألنفسهم وألسرهم وإنتاج سـلع وخـدمات اقتـصادية            والعاملين لتحقيق كسب أ    والنشطين اقتصادياً 

وتهدف إحصاءات القوى العاملة في المملكـة بالدرجـة         . بغرض االنتفاع بها وكذا غير النشطين اقتصاديا        

األولى إلى التعرف على الخصائص األساسية للقوى العاملة وحساب المؤشرات والنـسب وأثـر العوامـل                

  :، وقد تم تحديد األهداف المرجوة من البحث فيما يلي  واالقتصادية بها السكانية
  

  .توفير بيانات عن حجم قوة العمل الوطنية والوافدة وتوزيعها حسب عدد من الخصائص ـ  

  .تحديد متوسط ساعات العمل حسب المهنة والنشاط االقتصادي والمتغيرات األخرى ـ  

  .توفير بيانات عن قوة العمل االحتياطية ـ  

  .ير قاعدة بيانات عن القوى العاملة  في المملكة للباحثين والمخططين ومتخذي القرارات توفـ  
  

هـ ، وهو يمثل أحـد  ١٤٢٠     وقد تم جمع المعلومات التي يعرضها هذا البحث في شهر محرم من عام             

، وجرى فـي    البحوث األسرية االجتماعية العينية التي تجريها مصلحة اإلحصاءات العامة بوزارة التخطيط            

هذا البحث دراسة مواضيع األفراد داخل قوة العمل واألفراد المصنفين خارج قوة العمل ، كما تمت دراسـة                  

قوة العمل االحتياطية والمصنفة من األفراد خارج قوة العمل ، وشملت عينة هـذا البحـث جميـع األسـر                    

  .السعودية وغير السعودية باستثناء سكان المساكن العامة والبادية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١

   

  التعاريف والمصطلحات المستخدمة في البحث
  

  : المنطقة اإلدارية 

     هي جزء من  الحيز المكاني من أرض المملكة العربية السعودية يشرف على  إدارتها  جهاز حكومي                  

  .يرتبط مباشرة بوزارة الداخلية ، وتبلغ عدد المناطق اإلدارية في المملكة ثالث عشرة منطقة إدارية 
  

  : األسرة المعيشية 

ويعتبـر  .      هي فرد أو مجموعة أفراد تربطهم أو ال تربطهم صلة قرابة ويشتركون في المسكن والمأكل              

يشغلون إحـدى   أما إذا كان الخدم. الخدم ضمن أفراد األسرة إذا كانوا يعيشون في نفس الوحدة  السكنية 

  . ال يعتبرون ضمن أفراد األسرة التي توظفهم نهمإالغرف ويشترون ويعدون طعامهم بصورة مستقلة ف
  

  :رئيس األسرة 

 لها من أفراد األسرة ، وعادة ما يكون هو المسؤول عـن                     هو الشخص الذي تعتبره األسرة رئيساً     

سنة ، وإذا كانت األسرة مكونـة مـن          ) ١٥(  يقل عمره عن     الّعلى أ اتخاذ القرارات في الشؤون األسرية      

 لألسرة وال يسجل ضـمن      هم ويرعى شؤونهم قريب ال يقيم معهم فال يعتبر هذا القريب رئيساً           أطفال ووالدت 

  .أفرادها وتكون األم في هذه الحالة هي رئيسة األسرة 
    

  :السكان 

  .جميع األفراد المقيمين في المملكة وقت إجراء البحث من السعوديين وغير السعوديين هم      
  

  : سكان البحث 

افة أفراد األسر التي تم اختيارها ضمن عينة البحث وتشمل جميع األفراد الـذين يعيـشون فـي                        هم ك 

ويعرفون كأسرة معيشية وفقاً    ) الخــدم والسائقين (نفس العنوان أو المسكن بما في ذلك العمالة المنزلية          

   . والمساكنلتعريف األسرة في التعـداد العام للســكان
  

  :إطار العينة الرئيسة 

ـ ١٤١٣     هو إطار تم اشتقاقه من اإلطار العام لتعداد السكان والمساكن            م وجـرى تحديثـه     ١٩٩٢/هـ

  .وتجهيزه بحيث يمكن استخدامه لجميع البحوث األسرية متعددة األغراض التي تجريها  المصلحة  
  

  ] :منطقة العد [ وحدة المعاينة األولية 

افية تحتوي على عدد من المباني والمـساكن واألسـر               وهي  تقسيم إحصائي يتكون من مساحة جغر       

  .أسرة ) ١٥٠(وتبلغ في المتوسط 

  



  ٢

   

  

  :السكان النشطون اقتصادياً  

       هم مجموعة األفراد المساهمين أو الذين لديهم االستعداد للمساهمة في إنتاج السلع والخدمات خالل              

  . فترة اإلسناد الزمني للبحث 
                                          

  : المسكن العام

مكان مخصص لسكن مجموعة من األفراد ال تربطهم صلة قرابة و إنما يربطهم التواجد في هذا                  هو       

 ما يكون للمسكن العام مرافق مشتركة وترتيبات معيشية خاصة به كالفنـادق واالسـتراحات     المكان وغالباً 

يات وتشمل عنابر المرضى والسكن الجماعي والمساكن الجماعيـة         على الطرق واألقسام الداخلية بالمستشف    

  .للطلبة و دور الضيافة وبيوت الطلبة ومؤسسات الرعاية االجتماعية ومعسكرات العمل والسجون 
  

  : مشتغل ال

 مـقابــل    الزمنـي  سـناد إلالفـرد الذي يـعـمل ولو لمدة ساعة واحدة فقط خالل أسـبوع ا           هو        

 بسبب  اإلسنادو نسبة ســواء عينـية أو نـقدية ويشمل أيضا المتغيب خالل أسبوع            راتــب أو ربـح أ   

ساعة أو أكثـر خـالل      ) ١٥( أما بالنسبة للمشتغل بدون أجر فيشترط أن يشتغل الفرد            ،   إجازة أو مرض  

  . األسبوع اإلسنادي للبحث ليصنف ضمن المشتغلين 
  

  :قوة العمل داخل 

  .مل إذا كان ضمن المشتغلين أو المتعطلين        يصنف الفرد في قوة الع
  

  :خارج قوة العمل 

جميع األفراد غير المشمولين داخل قوة العمل بمن فيهم الملتحقون بالدراسة والقائمون باألعمال             هم         

 التقاعد أو غير المشتغلين وال يبحثون عن عمل ولـيس           إلىالمنزلية وغير القادرين على العمل والمحالين       

  . م االستعداد للعمل لديه
  

  :الحالة الزواجية 

من الناحية الزواجية خالل فترة اإلسناد الزمني للبحـث         )  سنة فأكثر  ١٥(     هي حالة الفرد ذكراً أو أنثى       

  .لم يتزوج أبداً ـ متزوج ـ مطلق ـ أرمل : والمحددة بإحدى الحاالت التالية 

  

  

  

  
  



  ٣

  :الحالة التعليمية  

من ناحية التحصيل العلمي ومـدى إلمامـه بـالقراءة          )  سنة فأكثر  ١٥(راً أو أنثى         هي حالة الفرد ذك   

  .والكتابة أو حصوله على مؤهالت دراسية معترف بها 

 تم في هذا البحث جمع البيانات الخاصة بالحالة العملية والحالة الزواجية والحالـة               : مهمةمالحظة   *** 

 ) ١٢( ممن أعمـارهم    ) سعوديون وغير سعوديين  (كور واإلناث   التعليمية لجميع أفراد عينة البحث من الذ      

  .سنة فأكثر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٤

   

  تصميم العينة
  

هـ من أول البحوث األسرية     ١٤٢٠      يعتبر بحث القوى العاملة الذي تم تنفيذه في شهر محرم من عام             

  .          هـ ١٤١٣لمساكن لعام التي تقوم بها المصلحة باستخدام إطار التعداد العام للسكان وا
  

     ونظراً الشتراك جميع البحوث األسرية بالكثير من المتغيرات االقتصادية والسكانية المتشابهة وتحقيقاً            

ألقـل تكلفة ممكنة لتوفير عينة لجميع البحوث األسرية على مدى السنوات القادمة من خالل إعداد إطـار                 

هـ ١٤١٣سحب عينة رئيسة من إطار التعداد العام للسكان والمساكن عام            فقد تم    ،شامل للبحوث األسرية    

 حيـث تـم     ،هــ   ١٤١٨بعد استبعاد المساكن العامة والبادية ، وجرى تحديث هذه العينة في أواخر عام              

االعتماد على هذا اإلطار في سحب عينة البحث باستخدام أسلوب العينة العشوائية الطبقية المنتظمة متعددة               

  .حل بحيث تعطي تقديرات على مستوى المملكة والمناطق اإلدارية المرا
  

     واعتبرت وحدة المعاينة األولية هي منطقة العد حسب تعريف التعداد العام للسكان والمساكن التي يبلغ                

 ) ٥٠( أسرة ، وفي حالة وجود مناطق عد يقل فيها عدد األسـر عـن                ) ١٥٠( متوسط عدد األسر فيها     

 ،ها تدمج مع منطقة العد المجاورة لها جغرافياً حتى تصل مناطق العد المدمجة إلى العدد المطلوب              أسرة فإن 

  .أما وحدة المعاينة النهائية فهي األسرة داخل منطقة العد المختارة 
  

     لقد كان الهدف من البحث هو الحصول على تقديرات على مستوى إجمـالي المملكـة وكـذلك علـى                   

اإلدارية ، وقد قسمت كل منطقة إدارية إلى طبقات الحد األدنى لها هو ثالث طبقات والحد                مستوى المناطق   

ن طبقة ممثلة لجميع مناطق المملكة وبلغ مجموع منـاطق المعاينـة            ياألعلى هو تسع طبقات شكلت خمس     

  :منطقة معاينة أولية وزعت على النحو التالي  ] ٧٥٠[ األولية
  

   المعاينةعدد مناطق    المنطقة اإلدارية
  ١٤١    الريـاض

  ١٨٦    مكة المكرمة

  ٣٣    جـازان

  ٨٤    الشرقية

  ٥١    عسـير

  ٣٠    القصـيم

  ٣٠    حـائل

  ٤٥    المدينة المنورة

  ٣٠    الباحة

  ٣٠    الحدود الشمالية

  ٣٠    تــبوك

  ٣٠    نـجران

  ٣٠    الجــوف

   ٧٥٠    المــجموع



  ٥

    

منطقـة  ] ١٠٠٠[هـ الذي يتكون من     ١٤١٨ لعام   يالرئيس    وقد سحبت مناطق المعاينة من إطار العينة        

منطقـة معاينـة     ] ٢٥٠[  بعد أن تم توزيع هذه المناطق إلى أربع مجموعات كل مجموعـة              أوليةمعاينة  

في كل دورة من البحث ، وقد بلـغ حجـم           ]  مجموعات   ٣[ وأستخدم أسلوب العينة الدائرية بحيث يسحب       

منطقة معاينة أولية بواقع عشرين أسـرة مـن كـل     ] ٧٥٠[ لى أسرة مقسمة ع  ] ١٥,٠٠٠[عينة البحث   

  .منطقة معاينة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٦

   

  جمع  البيانات ومعالجتها
  

هـ  وقد حددت    ١٤٢٠هـ وجمع بياناته في شهر محرم من عام         ١٤٢٠     تم تنفيذ بحث القوى العاملة      

ع السابق لفترة جمع بيانات البحث واستمرت عملية جمع         فترة اإلسناد الزمني لبيانات القوى العاملة لألسبو      

، وألن األسرة هي محور البحث فقد تم اسـتخدام  ) هـ ٢٨/١/١٤٢٠ – ٨( بيانات البحث خالل الفترة من  

أسلوب االتصال المباشر باألسرة حيث قام الباحثون المكلفون بهذه العملية بزيارة األسر الواقعة ضمن عينة       

يوماً باستخدام استمارة صممت    ) ٢٠(يانات مباشرةً خالل فترة البحث التي استغرقت مدة         البحث وتسجيل الب  

لهذا الغرض ،  وقد شارك في عملية جمع البيانات ميدانياً باإلضافة إلى موظفي المصلحة مجموعـة مـن                   

ات ومراجعـة   المتعاونين من فئة المدرسين الذين جرى تدريبهم ، بحيث قام هؤالء بتنفيذ عملية جمع البيان              

شاملة لالستمارات التي تم استيفاؤها قبل إرسالها إلى مقر المصلحة بمدينة الريـاض إلجـراء المعالجـة                 

  .الالزمة مكتبياً وآلياً 
  

  نتائج تغطية عينة البحث 
  

          هــ التـي تمـت معاينتهـا       ١٤٢٠     بلغ عدد االستمارات المستوفاة ألسر عينة بحث القوى العاملـة           

من حجم األسر الواقعة ضمن عينة هذا البحـث         %) ٩٠(ويمثل هذا العدد ما نسبته      . استمارة  ) ١٣,٤٨٨(

أسرة سعودية وغير سعودية ، في حين أن عدد األسر التي لم تتم معاينتها بلغ               ) ١٥,٠٠٠(البالغ عددها       

  :حو التالي أسرة تتوزع نسبياً وفقاً لألسباب التي تكمن وراء عدم االستيفاء على الن) ١,٥١٢(

  ( % )النسبة   عدد األسر  البيـــــــان  مسلسل

  ١٠٠  ١٥٠٠٠  إجمالي عدد أسر عينة البحث  ١

  ٨٩,٨٧  ١٣٤٨٠  األسر التي تمت معاينتها  ٢

  ٠,٠٥  ٨  األسر التي أعطت بعض بيانات االستمارة  ٣

  ٨,٢٨  ١٢٤٢  الوحدة السكنية وجدت خالية  ٤

  ٠,٢٣  ٣٤  الوحدة السكنية وجدت تحت التشييد  ٥

  ٠,٢٣  ٣٤  الوحدة السكنية وجدت مشغولة بعمل  ٦

  ٠,٢٥  ٣٨  الوحدة السكنية أزيلت  ٧

  ٠,٢٣  ٣٥  األسرة رفضت التعاون  ٨

  ٠,٨٦  ١٢٩  أسباب أخرى لعدم االستيفاء  ٩

  

  



  ٧

   

  
  

  تصميم استمارة البحث
  

تم تصميم االستمارة التي استخدمت في جمع بيانات البحث وتضمينها األسئلة التي تخدم أغراض  

  :توفير البيانات التالية لالبحث 
  

بيانات عن األفراد داخل قوة العمل وعالقتهم بالمتغيرات األخرى مثل الحالة التعليميـة والمهنـة               ـ  

لألجر وعالقة هذه المتغيرات بالخـصائص      والنشاط االقتصادي وساعات العمل والمصدر الرئيس       

  .األساسية لألفراد 
  

بيانات عن األفراد خارج قوة العمل وتصنيفهم حسب عدد من الخصائص االجتماعية واالقتصادية                   ـ  

  .] ومرفق نسخة من استمارة البحث في نهاية هذه النشرة [ 

   
  إعداد التقديرات

  

  :ئج العينة إلى تقديرات وهي على النحو التالي      استخدمت عدة عناصر في تحويل نتا

  . ـ الوزن األساس للعينة الرئيسة ١

  . ـ حاالت االستجابة لكل منطقة عد ٢

  . ـ الوزن الخاص ببحث القوى العاملة ٣

  .م حسب العمر والجنس والجنسية ١٩٩٩ ـ تقديرات سكان المملكة في األول من مايو ٤

  ] .م  ١/٥/١٩٩٩[  واقع  بيانات البحث وتقديرات السكان في  ـ معامل التصحيح المحسوب من ٥

  . ـ الوزن النهائي ٦

  استخدام البيانات
  

     تم تصميم جداول هذا البحث بحيث تتضمن العالقة بين المتغيرات المستخدمة فـي اسـتمارة البحـث                 

عيني وتم تكبير بيانات هذه     وإختيار ما يمثل أهمية أكبر للنشر في هذا التقرير ، وألن هذا البحث هو بحث                

العينة للحصول على تقديرات على مستوى المجتمع فإنه يجب أخذ الحيطة عند استخدام األرقام الـصغيرة                

التي تم االعتماد في تكبيرها وتعميمها على مستوى المجتمع على أعداد قليلة أظهرتها بيانات عينة البحث                

المستقرين ، أما سكان الباديـة  ]  السعوديون وغير السعوديين    [، كما أن هذه البيانات تمثل سكان المملكة         

  .هم خارج نطاق هذا البحث إنوالمساكن العامة وهم السكان غير المستقرين ف

  



  ٨

    

  

  القـوى الـعــاملة

  
من إجمالي عدد السكان السعوديين وغير السعوديين         %) ٤٩,١٣(     بلغت نسبة قوة العمل في المملكة       

ومن بيانات التوزيع الجغرافي لقوة العمـل       %) . ٨٥,٢٥( ، يشكل الذكور منهم ما نسبته        ) سنة فأكثر  ١٥(

في منطقة الريـاض تليهـا منطقـة مكـة          %) ٢٦,٣٧(أوضحت النتائج أن أعلى نسبة لقوة العمل بلغت           

  .في منطقة الحدود الشمالية %) ٠,٨٦(، أما أدنى نسبة لقوة العمل فهي %) ٢٥,٨٤(المكرمة بنسبة 

  

  :   السعوديون : الأو
  

)   سـنة فـأكثر    ١٥(من إجمالي عدد السكان السعوديين       %) ٣٤,٨١(بلغت نسبة قوة العمل السعودية      

   ، سـنة ) ٣٩-٢٠(ووجد بأن النسبة العظمى من قوة العمل السعودية تتركز فيمن تتراوح أعمارهم بـين               

سنة ) ٢٠(في مدى العمر من     هي  ) %٦٧,٤١(حيث أن حوالي ثلثي القوة العاملة السعودية أي ما نسبته           

، ولإلنـاث بلغـت النـسبة       %) ٦٤,٢٤(سنة ، وللذكور سجلت النسبة لنفس مـدى العمـر           ) ٣٩(  إلى  

)٨٥,٨٨ . (%  
  

إلى أن نسبة التعلم بين السكان داخل قوة العمل    )  سنة فأكثر  ١٥(وتشير نتائج البحث للسكان السعوديين      

وقد بلغـت   %) . ٩٣,٢١(وبين اإلناث   %) ٨٩,٢٠(ين الذكور   ، وسجلت نسبة التعلم ب    %) ٨٩,٧٩(بلغت  

، بينمـا   %) ٢٣,٥٠(أعلى نسبة بين السكان الذكور الداخلين في قوة العمل لحملة الشهادة االبتدائية بــ               

  %) .٤٢,٨٩(تركزت هذه النسبة بين السكان اإلناث في حملة شهادة البكالوريوس حيث بلغت 

  

  : يسة التوزيع حسب أقسام المهن الرئ
  

هـم  )  سنة فأكثر  ١٥ ( المشتغلين من حيث التوزيع المهني للسكان اتضح أن غالبية السكان السعوديين         

    يليهم فئة العاملين في المهن الفنية والعلميـة بنـسبة          %) ٣١,٧٩(من العاملين في الخدمات بنسبة بلغت       

وللسكان الذكور سـجلت  . فقط ) %٢,٨٧(أما أدنى نسبة فهي للعاملين اإلداريين حيث بلغت       %)  ٢٧,٧٣(

للعـاملين  %) ٣,٢٧(، في حين أن أدنى نسبة بلغـت  %) ٣٥,٣٤(أعلى النسب للعاملين في الخدمات عند      

هي منهن من العامالت    %) ٨١,٩٨(وللسكان اإلناث أظهرت نتائج البحث أن ما نسبته         . من فئة اإلداريين    

  فقط    %) ٠,٢٩(مالت في المهن اإلدارية بـ في المهن الفنية والعلمية وأن أدنى النسب هي للعا

  

  

  

  



  ٩

   

  :التوزيع حسب أقسام النشاط االقتصادي 
  

أعلى نسبة في نشاط    ) سنة فأكثر ١٥(وحسب النشاط اإلقتصادي سجل السكن السعوديون       من نتائج البحث    

لمـصنفين  من إجمالي عدد الـسكان ا     % ) ١٥,٣٩(حيث بلغت   ) تشمل الضمان اإلجتماعي    ( اإلدارة العامة   

، أما أدنى    %)٢٣,٨١( وفقاً للتصنيف االقتصادي ويأتي في المرتبة الثانية العاملون في نشاط التعليم بنسبة           

 وللـسكان الـذكور     ،%) ٠,٠٤( نسبة فهي لفئة السكان العاملين في نشاط المنظمات والهيئات الدولية عند          

لعامة ، يليها العاملون فـي نـشاط التعلـيم          وذلك للعاملين في نشاط اإلدارة ا     %) ٤٤,٥٢(بلغت أعلى نسبة    

أما السكان اإلناث فقد احتلت فئة العامالت في نشاط التعليم المرتبة األولى بنسبة بلغت              %) . ١٤,٧١(بنسبة  

  %) .٧,٥٠(     ثم فئة المصنفات في نشاط الصحة والعمل االجتماعي بنسبة %) ٨٢,٧٠(

  

  :   غير السعوديين : ثانيا 
  

            مـن إجمـالي عـدد الـسكان غيـر الـسعوديين           %) ٧٩,٧٦(وة العمل غير الـسعودية      بلغت نسبة ق  

وطبقاً للتوزيع العمري والنوعي بلغت نسبة السكان غير السعوديين الذكور الداخلين في            ) . سنة فأكثر   ١٥(

نـاث بلغـت    ،  وبالنسبة لإل   )  سنة فأكثر  ١٥(من إجمالي السكان غير السعوديين      %) ٦٧,٨٩(قوة العمل   

، كما أن النسبة العظمى لعدد الداخلين منهم في قوة العمل تنحصر فـي فئـة العمـر                         %) ١١,٨٧(النسبة  

  %) .٨٢,٨٤(ولإلناث %) ٧٨,٠٢(سنة ، حيث بلغت هذه النسبة على التوالي للذكور  ) ٤٤ - ٢٥( 
  

ة التعلم بين السكان داخـل قـوة        إلى أن نسب  )  سنة فأكثر  ١٥(وتشير نتائج البحث للسكان غير السعوديين       

    من حملـة الـشهادة االبتدائيـة         هم من هؤالء السكان  %) ٣٩,٨٠(وأن ما نسبته    %) . ٨٧,٥٧(العمل بلغت   

هم من الحاصلين على شهادات دبلوم دون الجـامعي فمـا           %) ١٨,٩٤(المتوسطة أو الثانوية وأن حوالي       أو

 وقـد بلغـت نـسبة       ،%) ٩٢,٠٢(وبين اإلنـاث    %) ٨٦,٨٠( وبالمثل بلغت نسبة التعلم بين الذكور        ،فوق  

، %) ١٤,٧٠( نسبة من بين السكان الذكور الداخلين في قوة العمل بـ            أعلىالحاصلين على الشهادة الثانوية     

  %) .١٠,٤١(بينما تركزت هذه النسبة بين السكان اإلناث في حملة شهادة البكالوريوس حيث بلغت 

  : ئيسة التوزيع حسب أقسام المهن الر
  

ممن تم تـصنيفهم حـسب      )  سنة فأكثر  ١٥(من نتائج البحث اتضح بأن غالبية السكان غير السعوديين          

يلي ذلك فئة العـاملين فـي       %) ٤١,٣٨(أقسام المهن الرئيسة هم من عمال اإلنتاج والتشييد بنسبة بلغت           

 فقـط    %)٠,٦٢(ث بلغت   ، أما أدنى النسب فهي للعاملين اإلداريين حي       %) ٢٣,٨١(مهن الخدمات بنسبة    

، فـي حـين أن      %) ٤٨,٢٥(وللسكان الذكور سجلت أعلى النسب للعاملين أيضاً في اإلنتاج والتشييد عند            

 أعلـى  وللسكان اإلناث أظهرت نتائج البحـث أن         ،للعاملين من فئة اإلداريين     %) ٠,٧٢(أدنى نسبة بلغت    

   سب فهي للعامالت في المهـن الزراعيـة       من العامالت في مهن الخدمات وأن أدنى الن       %) ٧٩,٤٩ (ةنسب

  .   فقط ، ولم تمثل العامالت من فئة اإلداريات بأي نسبة %) ٠,١٠(بـ 

  



  ١٠

  :التوزيع حسب أقسام النشاط االقتصادي  
  

اتضح بأن  )  سنة فأكثر  ١٥( من بيانات التوزيع حسب أقسام النشاط االقتصادي للسكان غير السعوديين           

للعاملين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة ويأتي في المرتبة الثانيـة           %) ٢٣,١٤(أعلى نسبة بينهم وهي     

، في حين سـجلت أدنـى النـسب للـسكان           %) ١٧,٥٣(العاملون في نشاط التشييد والبناء بنسبة بلغت        

وذلـك  %) ٢٧,٠٩(وللسكان الذكور بلغت أعلى نسبة      %) . ٠,١٥(المصنفين في نشاط صيد األسماك عند       

 ،%) ٢٠,٥٨(ط تجارة الجملة والتجزئة ، يليها العاملون في نشاط التشييد والبناء بنسبة             للعاملين في نشا  

%) ٧٧,٩٨(أما السكان اإلناث فقد احتلت فئة العامالت في نشاط األسر الخاصة المرتبة األولى بنسبة بلغت       

اإلنـاث غيـر    ، في حين لم تمثـل       %)٩,٣٣(ثم فئة العامالت في نشاط الصحة والعمل االجتماعي بنسبة          

والفنادق والمطاعم والوساطة المالية أمـا أدنـى        والتشييد  السعوديات بأي نسبة في أنشطة صيد األسماك        

  . %)٠,١٠(نسبة في األنشطة الممثلة فهي في نشاط الزراعة والصيد والغابات حيث بلغت  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١١

  تحليل نتائج البحث 
  

هـ ١٤٢٠ه التقرير من واقع النتائج التفصيلية لبحث القوى العاملة من خالل الوصف التحليلي الذي تضمن

  :يمكن إبراز أهم النقاط األساسية لهذه النتائج فيما يلي 
   

أظهرت  نتائج هذا البحث تماثل مجتمع السكان من حيث التوزيع العمري والنوعي للسكان الـسعوديين                

لما أوضحته نتائج التعداد العام للسكان والمـساكن        الراهن للمجتمع السعودي ، وطبقا      السكاني  مع الوضع   

التي يشكل بها السكان صـغار      ) الفتية  ( هـ فإن المجتمع السعودي يعد من المجتمعات الشابة         ١٤١٣لعام  

  .حوالي نصف السكان )  سنة ١٥أقل من (السن 
  

ليم بالمملكة حيـث    كما أن الخصائص التعليمية لمجتمع عينة البحث تعكس التقدم الحاصل في مجال التع            

)  سنة فـأكثر     ١٥(من بين إجمالي السكان السعوديين      ) يقرأ ويكتب   (تبين من النتائج أن نسبة المتعلمين       

هـ والتي سجلت النسبة من واقع      ١٤١٣مقارنة بنتائج التعداد العام للسكان والمساكن       %) ٧٦,٦٨(حوالي  

  %) .٦٥,٢٣(نتائجه فقط 
  

     ) قـوة العمـل الـسعودية      (اقتصادياًعدد السكان السعوديين النشطين     من واقع نتائج هذا البحث يشكل       

       ، كمـا تـشير النتـائج إلـى        )  سنة فأكثر  ١٥(من إجمالي عدد السكان السعوديين      %) ٣٤,٨١(ما نسبته   

  .من إجمالي قوة العمل في المملكة هم من السكان السعوديين %) ٤٨,٢٩(أن ما نسبته 
  

 حوالي ثالثة أرباع السكان السعوديين الذين تم تصنيفهم حسب أقسام المهـن             أوضحت نتائج البحث أن   

هم من العاملين في مهن الخدمات وفي المهن العلمية والفنية والمهـن الكتابيـة       )  سنة فأكثر  ١٥ (سةالرئي

في حـين أن النتـائج المـشاهدة        %) . ١٦,٢٩(و  %) ٢٧,٧٣(و  %) ٣١,٧٩(بنسب بلغت على التوالي     

تشير إلى أن حوالي ثلثي هؤالء السكان هم من عمـال اإلنتـاج             )  سنة فأكثر  ١٥( السعوديين   للسكان غير 

  %) .٢٣,٨١(و%) ٤١,٣٨(والتشييد ومن العاملين في الخدمات بنسب بلغت 
  

على مستوى األنشطة االقتصادية تبين من النتائج أن حوالي ثلث السكان السعوديين المصنفين حـسب               

يعملون في مجاالت نشاط اإلدارة العامة والـضمان االجتمـاعي          )  سنة فأكثر  ١٥(ة  دليل األنشطة االقتصادي  

بينما أوضحت النتائج المـشاهدة للـسكان غيـر         %) . ٢٣,٨١(و%) ٣٩,١٥(ونشاط التعليم بنسب بلغت     

أن ما يزيد على نصف هؤالء السكان بقليل هم من العاملين في مجاالت تجارة              )  سنة فأكثر  ١٥(السعوديين  

   %)١٧,٥٣(و%) ٢٣,١٤(ة والتجزئة والتشييد والبناء واألسر الخاصة بنسب بلغت علـى التـوالي             الجمل

 %) .١٦,٨٠( و



  

   

  

  هـ١٤٢٠وصف تحليلي لبحث القوى العاملة 

  
من إجمالي عدد السكان السعوديين وغير السعوديين         %) ٤٩,١٣(     بلغت نسبة قوة العمل في المملكة       

ومن بيانات التوزيع الجغرافي لقوة العمـل       %) . ٨٥,٢٥(، يشكل الذكور منهم ما نسبته       )  سنة فأكثر  ١٥(

في منطقة الريـاض تليهـا منطقـة مكـة          %) ٢٦,٣٧(قوة العمل بلغت      أوضحت النتائج أن أعلى نسبة ل     

  .في منطقة الحدود الشمالية %) ٠,٨٦(، أما أدنى نسبة لقوة العمل فهي %) ٢٥,٨٤(المكرمة بنسبة 

  

  :   السعوديون : أوال
  

)   سـنة فـأكثر    ١٥(من إجمالي عدد السكان السعوديين       %) ٣٤,٨١(بلغت نسبة قوة العمل السعودية      

   ، سـنة ) ٣٩-٢٠(وجد بأن النسبة العظمى من قوة العمل السعودية تتركز فيمن تتراوح أعمارهم بـين               و

سنة ) ٢٠(في مدى العمر من     هي  %) ٦٧,٤١(حيث أن حوالي ثلثي القوة العاملة السعودية أي ما نسبته           

لنـسبة  ، ولإلنـاث بلغـت ا     %) ٦٤,٢٤(سنة ، وللذكور سجلت النسبة لنفس مـدى العمـر           ) ٣٩(  إلى  

)٨٥,٨٨ . (%  
  

إلى أن نسبة التعلم بين السكان داخل قوة العمل    )  سنة فأكثر  ١٥(وتشير نتائج البحث للسكان السعوديين      

وقد بلغـت   %) . ٩٣,٢١(وبين اإلناث   %) ٨٩,٢٠(، وسجلت نسبة التعلم بين الذكور       %) ٨٩,٧٩(بلغت  

، بينمـا   %) ٢٣,٥٠(الشهادة االبتدائية بــ     أعلى نسبة بين السكان الذكور الداخلين في قوة العمل لحملة           

  %) .٤٢,٨٩(تركزت هذه النسبة بين السكان اإلناث في حملة شهادة البكالوريوس حيث بلغت 

  

  : التوزيع حسب أقسام المهن الرئيسة 
  

هـم  )  سنة فأكثر  ١٥ ( المشتغلين من حيث التوزيع المهني للسكان اتضح أن غالبية السكان السعوديين         

    يليهم فئة العاملين في المهن الفنية والعلميـة بنـسبة          %) ٣١,٧٩(ن في الخدمات بنسبة بلغت      من العاملي 

وللسكان الذكور سـجلت  . فقط %) ٢,٨٧(أما أدنى نسبة فهي للعاملين اإلداريين حيث بلغت       %)  ٢٧,٧٣(

للعـاملين  %) ٣,٢٧(، في حين أن أدنى نسبة بلغـت  %) ٣٥,٣٤(أعلى النسب للعاملين في الخدمات عند      

هي منهن من العامالت    %) ٨١,٩٨(وللسكان اإلناث أظهرت نتائج البحث أن ما نسبته         . من فئة اإلداريين    

  فقط    %) ٠,٢٩(في المهن الفنية والعلمية وأن أدنى النسب هي للعامالت في المهن اإلدارية بـ 

  

  

  



  ١

   

  

  :التوزيع حسب أقسام النشاط االقتصادي 
  

أعلى نسبة في نشاط    ) سنة فأكثر ١٥(نشاط اإلقتصادي سجل السكن السعوديون      وحسب ال من نتائج البحث    

من إجمالي عدد الـسكان المـصنفين       % ) ١٥,٣٩(حيث بلغت   ) تشمل الضمان اإلجتماعي    ( اإلدارة العامة   

 ، أما أدنى   %)٢٣,٨١( وفقاً للتصنيف االقتصادي ويأتي في المرتبة الثانية العاملون في نشاط التعليم بنسبة           

 وللـسكان الـذكور     ،%) ٠,٠٤( نسبة فهي لفئة السكان العاملين في نشاط المنظمات والهيئات الدولية عند          

وذلك للعاملين في نشاط اإلدارة العامة ، يليها العاملون فـي نـشاط التعلـيم               %) ٤٤,٥٢(بلغت أعلى نسبة    

تعليم المرتبة األولى بنسبة بلغت     أما السكان اإلناث فقد احتلت فئة العامالت في نشاط ال         %) . ١٤,٧١(بنسبة  

  %) .٧,٥٠(     ثم فئة المصنفات في نشاط الصحة والعمل االجتماعي بنسبة %) ٨٢,٧٠(

  

  :   غير السعوديين : ثانيا 
  

            مـن إجمـالي عـدد الـسكان غيـر الـسعوديين           %) ٧٩,٧٦(بلغت نسبة قوة العمل غير الـسعودية        

زيع العمري والنوعي بلغت نسبة السكان غير السعوديين الذكور الداخلين في           وطبقاً للتو ) . سنة فأكثر   ١٥(

،  وبالنسبة لإلنـاث بلغـت       )  سنة فأكثر  ١٥(من إجمالي السكان غير السعوديين      %) ٦٧,٨٩(قوة العمل   

، كما أن النسبة العظمى لعدد الداخلين منهم في قوة العمل تنحصر فـي فئـة العمـر                         %) ١١,٨٧(النسبة  

  %) .٨٢,٨٤(ولإلناث %) ٧٨,٠٢(سنة ، حيث بلغت هذه النسبة على التوالي للذكور  ) ٤٤ - ٢٥ (
  

إلى أن نسبة التعلم بين السكان داخـل قـوة          )  سنة فأكثر  ١٥(وتشير نتائج البحث للسكان غير السعوديين       

    االبتدائيـة    من حملـة الـشهادة      هم من هؤالء السكان  %) ٣٩,٨٠(وأن ما نسبته    %) . ٨٧,٥٧(العمل بلغت   

هم من الحاصلين على شهادات دبلوم دون الجـامعي فمـا           %) ١٨,٩٤(المتوسطة أو الثانوية وأن حوالي       أو

 وقـد بلغـت نـسبة       ،%) ٩٢,٠٢(وبين اإلنـاث    %) ٨٦,٨٠( وبالمثل بلغت نسبة التعلم بين الذكور        ،فوق  

، %) ١٤,٧٠(لداخلين في قوة العمل بـ       نسبة من بين السكان الذكور ا      أعلىالحاصلين على الشهادة الثانوية     

  %) .١٠,٤١(بينما تركزت هذه النسبة بين السكان اإلناث في حملة شهادة البكالوريوس حيث بلغت 

  : التوزيع حسب أقسام المهن الرئيسة 
  

ممن تم تـصنيفهم حـسب      )  سنة فأكثر  ١٥(من نتائج البحث اتضح بأن غالبية السكان غير السعوديين          

يلي ذلك فئة العـاملين فـي       %) ٤١,٣٨(أقسام المهن الرئيسة هم من عمال اإلنتاج والتشييد بنسبة بلغت           

 فقـط    %)٠,٦٢(، أما أدنى النسب فهي للعاملين اإلداريين حيث بلغت          %) ٢٣,٨١(مهن الخدمات بنسبة    

، فـي حـين أن      %) ٤٨,٢٥(وللسكان الذكور سجلت أعلى النسب للعاملين أيضاً في اإلنتاج والتشييد عند            

 أعلـى  وللسكان اإلناث أظهرت نتائج البحـث أن         ،للعاملين من فئة اإلداريين     %) ٠,٧٢(أدنى نسبة بلغت    

   عامالت في المهـن الزراعيـة     من العامالت في مهن الخدمات وأن أدنى النسب فهي لل         %) ٧٩,٤٩ (ةنسب

  .   فقط ، ولم تمثل العامالت من فئة اإلداريات بأي نسبة %) ٠,١٠(بـ 



  ٢

   

  :التوزيع حسب أقسام النشاط االقتصادي 
  

اتضح بأن  )  سنة فأكثر  ١٥( من بيانات التوزيع حسب أقسام النشاط االقتصادي للسكان غير السعوديين           

ملين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة ويأتي في المرتبة الثانيـة           للعا%) ٢٣,١٤(أعلى نسبة بينهم وهي     

، في حين سـجلت أدنـى النـسب للـسكان           %) ١٧,٥٣(العاملون في نشاط التشييد والبناء بنسبة بلغت        

وذلـك  %) ٢٧,٠٩(وللسكان الذكور بلغت أعلى نسبة      %) . ٠,١٥(المصنفين في نشاط صيد األسماك عند       

 ،%) ٢٠,٥٨(لجملة والتجزئة ، يليها العاملون في نشاط التشييد والبناء بنسبة           للعاملين في نشاط تجارة ا    

%) ٧٧,٩٨(أما السكان اإلناث فقد احتلت فئة العامالت في نشاط األسر الخاصة المرتبة األولى بنسبة بلغت       

ـ         %)٩,٣٣(ثم فئة العامالت في نشاط الصحة والعمل االجتماعي بنسبة           ر ، في حين لم تمثـل اإلنـاث غي

والفنادق والمطاعم والوساطة المالية أمـا أدنـى        والتشييد  السعوديات بأي نسبة في أنشطة صيد األسماك        

  . %)٠,١٠(نسبة في األنشطة الممثلة فهي في نشاط الزراعة والصيد والغابات حيث بلغت  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٣

   

  تحليل نتائج البحث
  

هـ ١٤٢٠ من واقع النتائج التفصيلية لبحث القوى العاملة من خالل الوصف التحليلي الذي تضمنه التقرير

  :يمكن إبراز أهم النقاط األساسية لهذه النتائج فيما يلي 
   

أظهرت  نتائج هذا البحث تماثل مجتمع السكان من حيث التوزيع العمري والنوعي للسكان الـسعوديين                

ه نتائج التعداد العام للسكان والمـساكن       الراهن للمجتمع السعودي ، وطبقا لما أوضحت      السكاني  مع الوضع   

التي يشكل بها السكان صـغار      ) الفتية  ( هـ فإن المجتمع السعودي يعد من المجتمعات الشابة         ١٤١٣لعام  

  .حوالي نصف السكان )  سنة ١٥أقل من (السن 
  

لكة حيـث   كما أن الخصائص التعليمية لمجتمع عينة البحث تعكس التقدم الحاصل في مجال التعليم بالمم             

)  سنة فـأكثر     ١٥(من بين إجمالي السكان السعوديين      ) يقرأ ويكتب   (تبين من النتائج أن نسبة المتعلمين       

هـ والتي سجلت النسبة من واقع      ١٤١٣مقارنة بنتائج التعداد العام للسكان والمساكن       %) ٧٦,٦٨(حوالي  

  %) .٦٥,٢٣(نتائجه فقط 
  

     ) قـوة العمـل الـسعودية      (اقتصادياًن السعوديين النشطين    من واقع نتائج هذا البحث يشكل عدد السكا       

       ، كمـا تـشير النتـائج إلـى        )  سنة فأكثر  ١٥(من إجمالي عدد السكان السعوديين      %) ٣٤,٨١(ما نسبته   

  .من إجمالي قوة العمل في المملكة هم من السكان السعوديين %) ٤٨,٢٩(أن ما نسبته 
  

ثة أرباع السكان السعوديين الذين تم تصنيفهم حسب أقسام المهـن           أوضحت نتائج البحث أن حوالي ثال     

هم من العاملين في مهن الخدمات وفي المهن العلمية والفنية والمهـن الكتابيـة       )  سنة فأكثر  ١٥ (سةالرئي

في حـين أن النتـائج المـشاهدة        %) . ١٦,٢٩(و  %) ٢٧,٧٣(و  %) ٣١,٧٩(بنسب بلغت على التوالي     

تشير إلى أن حوالي ثلثي هؤالء السكان هم من عمـال اإلنتـاج             )  سنة فأكثر  ١٥(ن  للسكان غير السعوديي  

  %) .٢٣,٨١(و%) ٤١,٣٨(والتشييد ومن العاملين في الخدمات بنسب بلغت 
  

على مستوى األنشطة االقتصادية تبين من النتائج أن حوالي ثلث السكان السعوديين المصنفين حـسب               

يعملون في مجاالت نشاط اإلدارة العامة والـضمان االجتمـاعي          )  فأكثر  سنة ١٥(دليل األنشطة االقتصادية    

بينما أوضحت النتائج المـشاهدة للـسكان غيـر         %) . ٢٣,٨١(و%) ٣٩,١٥(ونشاط التعليم بنسب بلغت     

أن ما يزيد على نصف هؤالء السكان بقليل هم من العاملين في مجاالت تجارة              )  سنة فأكثر  ١٥(السعوديين  

   %)١٧,٥٣(و%) ٢٣,١٤(ة والتشييد والبناء واألسر الخاصة بنسب بلغت علـى التـوالي            الجملة والتجزئ 

 %) .١٦,٨٠( و



جملةاناثذكورجملةاناثذكورجملةاناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

5832087936711312917562818545712371442185658

3070799718940426821366540258253923520744137447658191

4714431256775971205809137971366062610523562053901257746

4169188225549917361344915906077250910303672413151271682

3535014931740281849422390155584378847724139472987196

278670256433043133190754370636278159774569349667094

188567119372005041713881867419006235995530611390566

132814429413710893234713410036822604811428237476

85152483289984406952263429581258477095132942

530841828549122074024102315073824423878062

6545894466402130967971389378554174180295

241100641270928237152573395449798302319349844018625075846908

Table ( 1 )
١٩٩٩م حسب فئات العمر والجنسية والجنس لعام١٤٢٠هـ/ ( ١٥سنة فأكثر ) قوة العمل

Labor Force( 15 Years And Over ) By Age Groups, Nationality And Sex : 1420H / 1999G

الجملة        Totalغير سعوديين     Non Saudiسعوديون     Saudiفئات العمر

29-25

34-30

جدول رقم (  ١  )

Age

Groups

19-15

24-20

65+

Total  المجموع

39-35

44-40

45-49

54-50

59-55

64-60



جملةاناثذكورجملةاناثذكورجملةاناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

55110211620766730972447115009887456912755732663051541878Riyadh

5471799323964041874363312702687065912908122202651511077Makkah

122269187621410313689148324172315916023594182754Jazan

4041614359144775241379670336484132817957113927931884Easte. Prov.

199635290022286371586491402417267335828443026401310Asir

123145240101471551353802435615973625852548366306891Qassim

6352710018735455130274855878711482917503132332Hail

152811353531881641383512704616539729116262399353561Madinah

46471119795845029215696536180756861894494630AL - Baha

303244388347121280825771538543132696550097North. Bord.

810939845909384909186045769513018418449148633Tabuk

5087768535773047974290950883988519762108613Najran

3841294624787431834354035374702461300283248AL - Jouf

241100641270928237152573395449798302319349844018625075846908Total

١٤٢٠هـ /١٩٩٩م حسب  المنطقة اإلدارية  والجنسية والجنس لعام ( ١٥سنة فأكثر ) قوة العمل 
Labor Force( 15 Years And Over ) By Administrative Area, Nationality And Sex : 1420H / 1999G

Table ( 2 )جدول رقم (  ٢ )

Non Saudi     غير سعوديينTotal        الجملة

Administrative Area

الرياض

القصيم

حائل

المنطقة اإلدارية

Saudi     سعوديون

مكة المكرمة

جازان

الشرقية

عسير

المجموع

المدينة المنورة

الباحة

الحدود الشمالية

تبوك

نجران

الجوف



جملةاناثذكورجملةاناثذكورجملةاناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

260366280212883873397963588237567860016263903664065Illiterate

20425464362106906378242337698715938420782402051082283Read & Write

566591107405773313680663649540456193465747235981892Prim. School

460224146534748773562573736739362481648152020868501Inter. School

406637591184657553783422680340514578497985921870900Sec. School

13760511189824950316139224815186207298997136713435710Inter. College

33272817699250972028672546831333556619453223823843276Univ. Grade

251142621277353191357823769557027840365430Post Grad.

174872230197171308020541513430567428434851Ph. D

241100641270928237152573395449798302319349844018625075846908Total

Education 

Status

أمي

Table ( 3 )جدول رقم (  ٣  )

/١٩٩٩م ١٤٢٠هـ حسب  الحالة التعليمية  والجنسية والجنس لعام ( ١٥سنة فأكثر ) قوة العمل
Labor Force( 15 Years And Over ) By Education Status, Nationality And Sex : 1420H / 1999G

الحالة التعليمية

Saudi     سعوديونNon Saudi     غير سعوديينTotal        الجملة

يقرأ ويكتب

اإلبتدائية

المتوسطة

الثانوية

دبلوم دون الجامعي

بكالوريوس أو ليسانس

دبلوم عالي أو ماجستير

دكتوراه

المجموع



جملةاناثذكورجملةاناثذكورجملةاناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

59369212594571963767357110333777690812672632292821496545Never Married

178971026253120522411889912329313221922536796225918444271466Married

19882157173559957221142617148256042714352747Divorce

7722851616238419057229912119121423826150Widowed

241100641270928237152573395449798302319349844018625075846908Total

    Marital   

Status

لم يتزوج

Table ( 4 )جدول رقم (  ٤  )
١٤٢٠هـ /١٩٩٩م حسب  الحالة الزواجية  والجنسية والجنس لعام ( ١٥سنة فأكثر ) قوة العمل

Labor Force( 15 Years And Over ) By Marital Status, Nationality And Sex : 1420H / 1999G

الحالة الزواجية 

Saudi     سعوديونNon Saudi     غير سعوديينTotal        الجملة

متزوج

مطلق

أرمل

المجموع 



جملةاخرىعاجزمكتفيمتقاعديذهب للمدرسةانشطة منزليةفئات العمر

Age GroupsH. KeepingStudyRetiredSelf Suff.UnableOthersTotal

19-151405081600300014210672237031775325

24-203563126656250133010096777001111063

29-25480842742776273489880256150624187

34-3046192372852622452504629155506123

39-35396548120511634343446917717425445

44-4031096682840114649262514837337916

49-45233537628167596291285810963271036

54-50184406027574768969177514234100

59-5513578102961212346102088453196400

64-601001920334187468271639254177495

65+117514887560013448116052125987395391

Total  29185292351035169427846802493772814336054481المجموع

Table ( 5 )جدول رقم ( ٥ )
١٤٢٠هـ/١٩٩٩م حسب فئات العمر لعام ( ( ١٥ سنة فأكثر السكان خارج قوة العمل 

Population Not In The Labor Force (15 Years And Over ) By Age Groups : 1420H / 1999G



جملةاخرىعاجزمكتفيمتقاعديذهب للمدرسةانشطة منزليةفئات العمر

Age GroupsH. KeepingStudyRetiredSelf Suff.UnableOthersTotal

19-1510483999300763118372866100

24-20037117201102574560014438033

29-2518440290627342254364333793296

34-3002970262215939292145730777

39-350359923384434381363622200

44-4002293713417519221286122900

49-45001646959932219923133912

54-50002625162153479459640541

59-55002928292024698511548297

64-60003310656959251505253104

65+041054949223175414515619147440

Total  2881255423165582641241018932092901796600المجموع

Table ( 6 )جدول رقم ( ٦ )
١٤٢٠هـ/١٩٩٩م حسب فئات العمر  لعام ( السكان الذكور خارج قوة العمل  ( ١٥ سنة فأكثر

Male Population Not In The Labor Force (15 Years And Over ) By Age Groups : 1420H / 1999G



جملةاخرىعاجزمكتفيمتقاعديذهب للمدرسةانشطة منزليةفئات العمر

Age GroupsH. KeepingStudyRetiredSelf Suff.UnableOthersTotal

19-15118095145293801429816199611600952

24-202862046215180508880569299986334

29-25379254683556272923771649181508056

34-3035000069922622159463424189388236

39-35316819120511633914427314006341380

44-4026839524340114649240010543290241

49-4520800362816759604823138689242440

54-50164343027156727462715575210619

59-551263360294141152491717784184229

64-60905150328167167237549048163300

65+106003887541473237515227525753371440

Total  24139672152766166355786832314282440285287227المجموع

Table ( 7 )جدول رقم ( ٧ )
١٤٢٠هـ/١٩٩٩م حسب فئات العمر  لعام ( السكان السعوديون خارج قوة العمل  ( ١٥ سنة فأكثر

Saudi Population Not In The Labor Force (15 Years And Over ) By Age Groups : 1420H / 1999G



جملةاخرىعاجزمكتفيمتقاعديذهب للمدرسةانشطة منزليةفئات العمر

Age GroupsH. KeepingStudyRetiredSelf Suff.UnableOthersTotal

19-1510476328500713315711786233

24-2003374690280471553283395747

29-2518436290627285643503815882465

34-3002970262215935171710226010

39-350359923341534381092619061

44-4000371341751697874918334

49-45001646957501674695730850

54-50002583360252833289437585

59-55002908486054124444646259

64-60003250456957939484650984

65+041053095210384965715385139585

Total  288114078316251059998910771784571633113المجموع

Table ( 8 )جدول رقم ( ٨ )
١٤٢٠هـ/١٩٩٩م حسب فئات العمر لعام ( ١٥ سنة فأكثر ) السكان السعوديون الذكور خارج قوة العمل 

Saudi Population Male Not In The Labor Force (15 Years And Over ) By Age Groups : 1420H / 1999G



جملةأخرىعاجزمكتفيمتقاعديذهب للمدرسةانشطة منزلية

H. KeepingStudyRetiredSelf Suff.UnableOthersTotal

58612752119832429893326225496501224562Riyadh

800633568770439332481574539536671566357Makkah

1850141239969010108623197919129379990Jazan

4146293337971487971762388753282847650East. Prov.

2509492072162197378643244026515546957Asir

14005914579013475866098778034325895Qassim

7198766982556081582876489160120Hail

195295148747862073471481325897400719Madinah

75200664985346163987019336166720AL - Baha

315853080025959952374404172390North. Bord.

696666197652472490766318556165598Tabuk

58838355142362139949902558105661Najran

3854739751399816853602427991862AL - Jouf

29185292351035169427846802493772814336054481Total

الجوف

المجموع

حائل

المدينة المنورة

الباحة

الحدود الشمالية

تبوك

نجران

جازان

الشرقية

عسير

القصيم

المنطقة اإلدارية
Administrative 

Area

الرياض

مكة المكرمة

Table ( 9 )جدول رقم ( ٩ )
/١٩٩٩م ١٤٢٠هـ حسب المنطقة اإلدارية لعام ( (١٥سنة فأكثر السكان خارج قوة العمل 

Population Not In The Labor Force (15 Years And Over ) By Administrative Area : 1420H / 1999G



جملةأخرىعاجزمكتفيمتقاعديذهب للمدرسةانشطة منزلية

H. KeepingStudyRetiredSelf Suff.UnableOthersTotal

02743633116281261398134554362186Riyadh

030504742647149302771841803432145Makkah

067174901098681538618186119624Jazan

01755071487944691209141120248066East. Prov.

0115297216707074910719562172710Asir

08050812872624236856008109315Qassim

1843513755608152909499749602Hail

08390482347347679720290126572Madinah

10432318534616392815649048712AL - Baha

01502125957941246388923545North. Bord.

031552524711682982618947138Tabuk

019333236211011946255827300Najran

02026239985511230364429685AL - Jouf

2881255423165582641241018932092901796600Total

الجوف

المجموع

حائل

المدينة المنورة

الباحة

الحدود الشمالية

تبوك

نجران

جازان

الشرقية

عسير

القصيم

المنطقة اإلدارية
Administrative 

Area

الرياض

مكة المكرمة

Table ( 10 )جدول رقم ( ١٠ )
١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م حسب المنطقة اإلدارية لعام ( (١٥سنة فأكثر  السكان  الذكور خارج قوة العمل

Male Population Not In The Labor Force (15 Years And Over ) By Administrative Area : 1420H / 1999G



جملةأخرىعاجزمكتفيمتقاعديذهب للمدرسةانشطة منزلية

H. KeepingStudyRetiredSelf Suff.UnableOthersTotal

46118246428931824854124762414921032090Riyadh

556071476024418152072663045384871196168Makkah

175979121748901098992995417557364147Jazan

3594353160781465971762343149147769926East. Prov.

2412732031782197376813244024951531496Asir

13294714310613475866094567536315180Qassim

6902965744556081582875884155319Hail

161354135046862071561338022433347989Madinah

73844658465346146087018904164101AL - Baha

292092937225519952374345867959North. Bord.

645116057152472490766317571158053Tabuk

5402433503227713994386245098039Najran

3510938261399816853549415886760AL - Jouf

24139672152766166355786832314282440285287227Total

الجوف

المجموع

حائل

المدينة المنورة

الباحة

الحدود الشمالية

تبوك

نجران

جازان

الشرقية

عسير

القصيم

المنطقة اإلدارية
Administrative 

Area

الرياض

مكة المكرمة

Table ( 11 )جدول رقم ( ١١ )
١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م حسب المنطقة اإلدارية  لعام (  السكان السعوديون خارج قوة العمل (١٥ سنة فأكثر

 Saudi Population Not In The Labor Force (15 Years And Over ) By Administrative Area : 1420H / 1999G



جملةأخرىعاجزمكتفيمتقاعديذهب للمدرسةانشطة منزلية

H. KeepingStudyRetiredSelf Suff.UnableOthersTotal

02415053055777341270826921319425Riyadh

025044140529127122064329766354091Makkah

065831901089051518716831115764Jazan

01669801465944691163537917235660East. Prov.

0112844216706891910718184168696Asir

07948012872624232645755107613Qassim

1843427055608152909439248130Hail

07508382347156589517484113852Madinah

10431768534614602815615347646AL - Baha

01424625517941246330622143North. Bord.

030909524711682982577546081Tabuk

017942227711011509245025279Najran

01948439985511177352328733AL - Jouf

288114078316251059998910771784571633113Total

الجوف

المجموع

حائل

المدينة المنورة

الباحة

الحدود الشمالية

تبوك

نجران

جازان

الشرقية

عسير

القصيم

المنطقة اإلدارية
Administrative 

Area

الرياض

مكة المكرمة

Table ( 12 )جدول رقم ( ١٢ )
١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م حسب المنطقة اإلدارية لعام ( السكان السعوديون الذكور خارج قوة العمل ( ١٥سنة فأكثر

Saudi Population Male Not In The Labor Force (15 Years And Over ) By Administrative Area : 1420H / 1999G



جملةأخرىعاجزمكتفيمتقاعديذهب للمدرسةانشطة منزلية

H. KeepingStudyRetiredSelf Suff.UnableOthersTotal

13451068305094347520222006686151735020Illiterateأمي

3782497778140232146641844124225553592Read & Writeيقرأ ويكتب

42877062752341292108464991624821175904Prim. Schoolاإلبتدائية 

30442110171011442159352308364281380614Inter. Schoolالمتوسطة 

30444361873986554321150746820984485Sec. Schoolالثانوية 

3925734617295001147561488Inter. Collegeدبلوم دون الجامعي

11116453715988998028857152378Univ. Gradeبكالوريوس أو ليسانس

.7048229413012419439757Post Gradدبلوم عالي أو ماجستير

71018839605881243Ph. Dدكتوراه

29185292351035169427846802493772814336054481Totalالمجموع 

الحالة التعليمية
Education 

Status

Table ( 13 )جدول رقم ( ١٣ )
١٩٩٩م ١٤٢٠هـ/ حسب الحالة التعليمية لعام ( ١٥ سنة فأكثر ) السكان خارج قوة العمل 

Population Not In The Labor Force (15 Years And Over ) By Education Status : 1420H / 1999G



جملةأخرىعاجزمكتفيمتقاعديذهب للمدرسةانشطة منزلية

H. KeepingStudyRetiredSelf Suff.UnableOthersTotal

063148966294918065839450199196Illiterateأمي

1044020939890142961406822181130748Read & Writeيقرأ ويكتب

184361313412929864354859212475413Prim. Schoolاإلبتدائية 

0528794144214758211232377582462Inter. Schoolالمتوسطة 

031923886554321150735018368739Sec. Schoolالثانوية 

01778606700504312888Inter. Collegeدبلوم دون الجامعي

03231569099801367423593Univ. Gradeبكالوريوس أو ليسانس

.02294130017472389Post Gradدبلوم عالي أو ماجستير

0018839605881172Ph. Dدكتوراه

2881255423165582641241018932092901796600Totalالمجموع 

الحالة التعليمية
Education 

Status

Table ( 14 )جدول رقم ( ١٤ )
١٤٢٠هـ /١٩٩٩م حسب الحالة التعليمية لعام (  السكان الذكور خارج قوة العمل  (١٥سنة فأكثر

 Male Population Not In The Labor Force (15 Years And Over ) By Education Status : 1420H / 1999G



جملةأخرىعاجزمكتفيمتقاعديذهب للمدرسةانشطة منزلية

H. KeepingStudyRetiredSelf Suff.UnableOthersTotal

12321518305018445276208082662051602728Illiterateأمي

3110426882239783133591545319871468330Read & Writeيقرأ ويكتب

38132157971440489106214362572081073715Prim. Schoolاإلبتدائية 

2494819144231442156041900331401218969Inter. Schoolالمتوسطة 

18971358096884403085150739153822866Sec. Schoolالثانوية 

129423135729500909732469Inter. Collegeدبلوم دون الجامعي

359704874514255701864865191Univ. Gradeبكالوريوس أو ليسانس

.1347041301247062590Post Gradدبلوم عالي أو ماجستير

0018818100369Ph. Dدكتوراه

24139672152766166355786832314282440285287227Totalالمجموع 

الحالة التعليمية
Education 

Status

Table ( 15 )جدول رقم ( ١٥ )
١٤٢٠هـ /١٩٩٩م حسب الحالة التعليمية لعام ( السكان السعوديون خارج  قوة العمل  (١٥سنة فأكثر

 Saudi Population Not In The Labor Force (15 Years And Over ) By Education Status : 1420H / 1999G



جملةأخرىعاجزمكتفيمتقاعديذهب للمدرسةانشطة منزلية

H. KeepingStudyRetiredSelf Suff.UnableOthersTotal

063148207288937341037652188793Illiterateأمي

1043468939441129911134118454117020Read & Writeيقرأ ويكتب

184334152404899864291954369441977Prim. Schoolاإلبتدائية 

0473792144214427190029508524048Inter. Schoolالمتوسطة 

029258884403085150728582334202Sec. Schoolالثانوية 

01700606700322410991Inter. Collegeدبلوم دون الجامعي

0323148445570596214594Univ. Gradeبكالوريوس أو ليسانس

.00413007061119Post Gradدبلوم عالي أو ماجستير

0018818100369Ph. Dدكتوراه

288114078316251059998910771784571633113Totalالمجموع 

الحالة التعليمية
Education 

Status

Table ( 16 )جدول رقم ( ١٦ )
١٤٢٠هـ /١٩٩٩م حسب الحالة التعليمية لعام ( السكان السعوديون الذكور خارج  قوة العمل  (١٥سنة فأكثر

Saudi Population Male Not In The Labor Force (15 Years And Over ) By Education Status : 1420H / 1999G



جملةأخرىعاجزمكتفيمتقاعديذهب للمدرسةانشطة منزلية

H. KeepingStudyRetiredSelf Suff.UnableOthersTotal

271946226323721345989421851465892732080Never Marriedلم يتزوج

23792278172816186258764910811120352884697Marriedمتزوج

58542512264235775633733680852Divorceمطلق

20881494847891635011047815473356852Widowedأرمل

29185292351035169427846802493772814336054481Totalالمجموع

Marital Statusالحالة الزواجية

Table ( 17 )جدول رقم ( ١٧ )
/١٩٩٩م ١٤٢٠هـ حسب الحالة الزواجية لعام ( (١٥سنة فأكثر السكان  خارج  قوة العمل 

Population Not In The Labor Force (15 Years And Over ) By Marital Status : 1420H / 1999G



جملةأخرىعاجزمكتفيمتقاعديذهب للمدرسةانشطة منزلية

H. KeepingStudyRetiredSelf Suff.UnableOthersTotal

288123976221344783280581209731395998Never Marriedلم يتزوج

015251159013560616204482771375140Marriedمتزوج

03736421144244635148119Divorceمطلق

037379321369345203217343Widowedأرمل

2881255423165582641241018932092901796600Totalالمجموع

Marital Statusالحالة الزواجية

Table ( 18 )جدول رقم ( ١٨ )
١٤٢٠هـ /١٩٩٩م حسب الحالة الزواجية لعام ( (١٥سنة فأكثر السكان  الذكور خارج قوة العمل 

Male Population Not In The Labor Force (15 Years And Over ) By Marital Status : 1420H / 1999G



جملةأخرىعاجزمكتفيمتقاعديذهب للمدرسةانشطة منزلية

H. KeepingStudyRetiredSelf Suff.UnableOthersTotal

226189206731521344376393011305472469862Never Marriedلم يتزوج

1945070795661587905602680912913862411750Marriedمتزوج

54545512264231755633662275739Divorceمطلق

18816376347891510610558215473329876Widowedأرمل

24139672152766166355786832314282440285287227Totalالمجموع

Marital Statusالحالة الزواجية

Table ( 19 )جدول رقم ( ١٩ )
١٤٢٠هـ /١٩٩٩م حسب الحالة الزواجية لعام ( السكان  السعوديون خارج قوة العمل  (١٥سنة فأكثر

Saudi Population Not In The Labor Force (15 Years And Over ) By Marital Status : 1420H / 1999G



جملةأخرىعاجزمكتفيمتقاعديذهب للمدرسةانشطة منزلية

H. KeepingStudyRetiredSelf Suff.UnableOthersTotal

288112541821343395257931076391264667Never Marriedلم يتزوج

014955155941533235372465986343929Marriedمتزوج

03736421144244628007405Divorceمطلق

037379321369114203217112Widowedأرمل

288114078316251059998910771784571633113Totalالمجموع

Marital Statusالحالة الزواجية

Table ( 20 )جدول رقم ( ٢٠ )
١٤٢٠هـ /١٩٩٩م حسب الحالة الزواجية لعام ( السكان السعوديون الذكور خارج قوة  العمل  (١٥سنة فأكثر

Saudi Population Male Not In The Labor Force (15 Years And Over ) By Marital Status : 1420H / 1999G



المهن الفنية فئات العمر
العاملون المهن الكتابيةاداريونوالعلمية

بالبيع
العاملون 
عمال االنتاج  والتشييد العاملون بالزراعةبالخدمات

الجملةغير مبينومن إليهم

Age 
Groups

Professional&
TechnicalAdministrativeClericalSalesServices

Agriculture, Animal 
Husbandry & 

Fishermen

Production, Tran. 
Equip. Oper & 
Related Work

Not StatedTotal

19-1541400370151521520774157364042979

24-201069771723591484084617500433716115583881533878

29-252682727089104015104714336594592213138083471194060

34-30255986117641128141096843698675680134050401257420

39-3518398213712965997973527009151442287795680984036

44-4012812719466711975951716712733834185074521664863

49-45780121515533776283739326223845116195277388895

54-5037713135922378822700469872482767004275236886

59-5516651511313205156562843817245351720131480

64-605399380849651334717881173131513721278062

65+8239145637331517718401244018888080295

Total 1093498928785269414949011538859350060149252431935592854المجموع

المشتغلون (١٥سنة فأآثر) حسب فئات العمر والمجموعات الرئيسة للمهنة لعام ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م
Employees (15 Years And Over ) By Age Groups And Main Occupation Groups : 1420H / 1999G

Table ( 21 )   جدول رقم ( ٢١ )



المهن الفنية فئات العمر
العاملون آتابيوناداريونوالعلمية

بالبيع
العاملون 
عمال االنتاج  والتشييد العاملون بالزراعةبالخدمات

الجملةغير مبينومن إليهم

Age 
Groups

Professional&
TechnicalAdministrativeClericalSalesServices

Agriculture, Animal 
Husbandry & 

Fishermen

Production, Tran. 
Equip. Oper & 
Related Work

Not StatedTotal

19-1513850347849751007268967364034170

24-20409751723575444031114147133203115202584431013

29-25157325708999904104350271877585423128633471012297

34-30162117111001083921084662371765509133799201020334

39-3513052013712914827896219258550860286008680844809

44-4010545219466668585848512913133478183157521596548

49-45700341515532388281837470423477114322277358540

54-5035201135922344622700398862431466202275225616

59-5515224478312899156562494116241351720124916

64-605139380849651304614821166961513721273824

65+8239145637331517717962234718516078554

Total 731611918845050894903111154626342269148193528964800621المجموع

المشتغلون  الذآور (١٥سنة فأآثر) حسب فئات العمر والمجموعات الرئيسة للمهنة لعام ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م
Male Employees (15 Years And Over ) By Age Groups And Main Occupation Groups : 1420H / 1999G

Table ( 22 )   جدول رقم ( ٢٢)



المهن الفنية فئات العمر
العاملون آتابيوناداريونوالعلمية

بالبيع
العاملون 
عمال االنتاج  والتشييد العاملون بالزراعةبالخدمات

الجملةغير مبينومن إليهم

Age 
Groups

Professional&
TechnicalAdministrativeClericalSalesServices

Agriculture, Animal 
Husbandry & 

Fishermen

Production, Tran. 
Equip. Oper & 
Related Work

Not StatedTotal

19-153978031863007865770713576029475

24-2094569131348539113261000931514719338881291206

29-2521575061878746520210170349767430443347538425

34-301668608427892941873815789710792346740486682

39-351021601159274810173781430211359437083600400238

44-4062081160465558118221974701181840955521302693

49-4538488119242573811437636091427733359277199109

54-5018567100722031915143325071741322326275136622

59-5584074920104049867231001493217696089326

64-60175926994385937612029160708594054912

65+6966123530591268916292221813980066402

Total 7195857441542278014739282502415096925202429012595090المجموع

المشتغلون السعوديون  (١٥سنة فأآثر) حسب فئات العمر والمجموعات الرئيسة للمهنة لعام ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م
Saudi Employees (15 Years And Over ) By Age Groups And Main Occupation Groups : 1420H / 1999G

Table ( 23 )   جدول رقم ( ٢٣ )



المهن الفنية فئات العمر
العاملون آتابيوناداريونوالعلمية

بالبيع
العاملون 
عمال االنتاج  والتشييد العاملون بالزراعةبالخدمات

الجملةغير مبينومن إليهم

Age 
Groups

Professional&
TechnicalAdministrativeClericalSalesServices

Agriculture, Animal 
Husbandry & 

Fishermen

Production, Tran. 
Equip. Oper & 
Related Work

Not StatedTotal

19-151223029633007843465523576025755

24-203293513134718911060994851463418957584226157

29-2512058761878335419911167623699530443347435447

34-3098015776385719181631552329082343330408307

39-35647331159270289173781367211301236841600351166

44-4048264160465124217568920621146240657521277822

49-4534488119242456011437575741390933069277187238

54-5017861100721997715143302831690021975275132486

59-5579944590104049867203211392817696084800

64-60175926994385937610818154538594053084

65+6966123530591268915853216763980065458

Total 4348257342140314114559979440614360325012126042247720المجموع

المشتغلون السعوديون الذآور (١٥سنة فأآثر) حسب فئات العمر والمجموعات الرئيسة للمهنة لعام ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م
Saudi Employees Male (15 Years And Over ) By Age Groups And Main Occupation Groups : 1420H / 1999G

Table ( 24 )   جدول رقم ( ٢٤ )



المهن الفنية 
العاملون آتابيوناداريونوالعلمية

بالبيع
العاملون 
عمال االنتاج  العاملون بالزراعةبالخدمات

الجملةغير مبينوالتشييد ومن إليهم

Professional
&TechnicalAdministrativeClericalSalesServices

Agriculture, 
Animal 

Husbandry & 
Fishermen

Production, 
Tran. Equip. 

Oper & Related 
Work

Not 
StatedTotal

317352338291699161085243948657143939918513931496503Riyadhالرياض

242124241901167781670734155826399941518201444928Makkahمكة المكرمة

455395371210214080440512870922338931168287Jazanجازان

.146544151859271889740231274631072677750906343East. Provالشرقية

832583830309502261010261226532105987297376076Asirعسير

5924244072581717392886132603366983294288781Qassimالقصيم

245931077985092803367813038312710122787Hailحائل

79650575131464344877947620594816890333111Madinahالمدينة المنورة

2800211519501569320977482019006089150AL - Bahaالباحة

.10142168306139741968517236948045701North. Bordالحدود الشمالية

222651360118509673585981042427026198141394Tabukتبوك

170961052669165902872913812295780103548Najranنجران

1769134162435785207195830195568076245AL - Joufالجوف

1093498928785269414949011538859350060149252431935592854Totalالمجموع

Table ( 25 )   جدول رقم ( ٢٥ )

Administrative 
Area

المشتغلون  (١٥سنة فأآثر) حسب المنطقة اإلدارية والمجموعات الرئيسة للمهنة لعام ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م
Employees (15 Years And Over ) By Administrative Area And Main Occupation Groups   : 1420H / 1999G

المنطقة االدارية



المهن الفنية 
العاملون آتابيوناداريونوالعلمية

بالبيع
العاملون 
عمال االنتاج  العاملون بالزراعةبالخدمات

الجملةغير مبينوالتشييد ومن إليهم

Professional
&TechnicalAdministrativeClericalSalesServices

Agriculture, 
Animal 

Husbandry & 
Fishermen

Production, 
Tran. Equip. 

Oper & Related 
Work

Not 
StatedTotal

215896331651579981077452570347143939863213931243302Riyadhالرياض

160700238601128061648843086946001041231601243270Makkahمكة المكرمة

285765371167014080403552870922338931147196Jazanجازان

.102752151859008689205173905631072638920798132East. Provالشرقية

608673830296032261089065262551057700338000Asirعسير

4075644072562316819682352603364095294246262Qassimالقصيم

167771077964591042720613038311760108023Hailحائل

46528575131215343106082918694816890279016Madinahالمدينة المنورة

1682311519501569316261384418919072192AL - Bahaالباحة

.5915168299939741767717236948039404North. Bordالحدود الشمالية

131511360114589673519661004927026198124881Tabukتبوك

12201105265916494261611353829578095615Najranنجران

1066934158945720172385830195568065328AL - Joufالجوف

731611918845050894903111154626342269148193528964800621Totalالمجموع

Table ( 26 )   جدول رقم ( ٢٦ )

Administrative 
Area

المشتغلون  الذآور (١٥سنة فأآثر) حسب المنطقة اإلدارية والمجموعات الرئيسة للمهنة لعام ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م
Male Employees (15 Years And Over ) By Administrative Area And Main Occupation Groups   : 1420H / 1999G

المنطقة االدارية



المهن الفنية 
العاملون آتابيوناداريونوالعلمية

بالبيع
العاملون 
عمال االنتاج  العاملون بالزراعةبالخدمات

الجملةغير مبينوالتشييد ومن إليهم

Professional
&TechnicalAdministrativeClericalSalesServices

Agriculture, 
Animal 

Husbandry & 
Fishermen

Production, 
Tran. Equip. 

Oper & Related 
Work

Not 
StatedTotal

20023524851139541217851859917925439331181625442Riyadhالرياض

15700919839852103257219333442864575660588394Makkahمكة المكرمة

34024409112739223374332286610688931126847Jazanجازان

.7434611141705733981412790025032752780424084East. Provالشرقية

663073485273536121754901284812546297204447Asirعسير

4740742242198873233526343678179294129045Qassimالقصيم

192261077795140561955370235653064539Hailحائل

5333657512576315277386039897212090169836Madinahالمدينة المنورة

222931060898922521197534773103053149AL - Bahaالباحة

.665616829258661645617231656030450North. Bordالحدود الشمالية

12187114893972957450336937625219884109Tabukتبوك

11894921598632402293143064094053372Najranنجران

14665341583119061506217041867041376AL - Joufالجوف

7195857441542278014739282502415096925202429012595090Totalالمجموع

Table ( 27 )   جدول رقم ( ٢٧ )

Administrative 
Area

المشتغلون  السعوديون  (١٥سنة فأآثر) حسب المنطقة اإلدارية والمجموعات الرئيسة للمهنة لعام ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م
Saudi Employees (15 Years And Over ) By Administrative Area And Main Occupation Groups   : 1420H / 1999G

المنطقة االدارية



المهن الفنية 
العاملون آتابيوناداريونوالعلمية

بالبيع
العاملون 
عمال االنتاج  العاملون بالزراعةبالخدمات

الجملةغير مبينوالتشييد ومن إليهم

Professional
&TechnicalAdministrativeClericalSalesServices

Agriculture, 
Animal 

Husbandry & 
Fishermen

Production, 
Tran. Equip. 

Oper & Related 
Work

Not 
StatedTotal

11573624187128178214631786087925439331181521211Riyadhالرياض

9508619509815673194218680539300570260511235Makkahمكة المكرمة

20494409108419223351362286610688931110588Jazanجازان

.4440111141686903954812348225032739150386209East. Provالشرقية

4733934852622361217211012571125460180395Asirعسير

3155242242198869243335443678179294110882Qassimالقصيم

133421077774638801830970235653057030Hailحائل

2840157512551415277379807997212090142129Madinahالمدينة المنورة

142971060898922521095425013103043156AL - Bahaالباحة

.336516828638661601717231656026658North. Bordالحدود الشمالية

5238114891742957445136562625219876042Tabukتبوك

7547921588632402254840324094048268Najranنجران

8027341548219061459017041867033917AL - Joufالجوف

4348257342140314114559979440614360325012126042247720Totalالمجموع

Table ( 28 )   جدول رقم ( ٢٨ )

Administrative 
Area

المشتغلون  السعوديون  الذآور (١٥سنة فأآثر) حسب المنطقة اإلدارية والمجموعات الرئيسة للمهنة لعام ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م
Saudi Employees Male (15 Years And Over ) By Administrative Area And Main Occupation Groups   : 1420H / 1999G

المنطقة االدارية



المهن الفنية 
العاملون آتابيوناداريونوالعلمية

بالبيع
العاملون 
بالخدمات

العاملون 
بالزراعة

عمال االنتاج  
الجملةغير مبينوالتشييد ومن إليهم

Professional
&TechnicalAdministrativeClericalSalesServices

Agriculture, 
Animal 

Husbandry & 
Fishermen

Production, 
Tran. Equip. 

Oper & Related 
Work

Not 
StatedTotal

50262929878481061918741580582406351181655050Illiterateامي

96573145199981053094227471095813975059941068936Read & Writeيقرأ و يكتب

109264184830768479239141340515309095427924428Prim. Schoolاالبتدائية

165591076212782083759297817237022539330814352Inter. Schoolالمتوسطة

1153762340418092994427168522133082170920813058Sec. Schoolالثانوية

2626297645458762664816595220151426591413611Inter. Collegeدبلوم دون الجامعي

595917331995545049904446352522218830803510Univ. Gradeبكالوريوس أو ليسانس

.467618636265819564643173231065058Post Gradدبلوم عالي أو ماجستير

306471611125606130724034851Ph. Dدكتوراه

1093498928785269414949011538859350060149252431935592854Totalالمجموع

Table ( 29 )   جدول رقم ( ٢٩ )

Education 
Status الحالة التعليمية

المشتغلون  (١٥سنة فأآثر) حسب الحالة التعليمية والمجموعات الرئيسة للمهنة لعام ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م
Employees (15 Years And Over ) By Education Status And Main Occupation Groups : 1420H / 1999G



المهن الفنية 
العاملون آتابيوناداريونوالعلمية

بالبيع
العاملون 
بالخدمات

العاملون 
بالزراعة

عمال االنتاج  
الجملةغير مبينوالتشييد ومن إليهم

Professional
&TechnicalAdministrativeClericalSalesServices

Agriculture, 
Animal 

Husbandry & 
Fishermen

Production, 
Tran. Equip. 

Oper & Related 
Work

Not 
StatedTotal

50262929573461511405091510372399691181593738Illiterateامي

9414314519642104762189594108915393095994829561Read & Writeيقرأ و يكتب

102373854814968439735304040411307598427881460Prim. Schoolاالبتدائية

127611076212387583295261406237022515190767320Inter. Schoolالمتوسطة

735152307217220093651150366133082160340742146Sec. Schoolالثانوية

1457017645422362646116073220151426294292037Inter. Collegeدبلوم دون الجامعي

408885331995241449638389502522213390606947Univ. Gradeبكالوريوس أو ليسانس

.394488304265819564075173231056845Post Gradدبلوم عالي أو ماجستير

26624161199506130724030567Ph. Dدكتوراه

731611918845050894903111154626342269148193528964800621Totalالمجموع

   جدول رقم ( ٣٠ )
المشتغلون  الذآور (١٥سنة فأآثر) حسب الحالة التعليمية والمجموعات الرئيسة للمهنة لعام ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م

Male Employees (15 Years And Over ) By Education Status And Main Occupation Groups : 1420H / 1999G

 Educationالحالة التعليمية
Status

Table ( 30 )



المهن الفنية 
العاملون آتابيوناداريونوالعلمية

بالبيع
العاملون 
بالخدمات

العاملون 
بالزراعة

عمال االنتاج  
الجملةغير مبينوالتشييد ومن إليهم

Professional
&TechnicalAdministrativeClericalSalesServices

Agriculture, 
Animal 

Husbandry & 
Fishermen

Production, 
Tran. Equip. 

Oper & Related 
Work

Not 
StatedTotal

423129294102448610721392374423011181281488Illiterateامي

573429301420027219866102239739789782199661Read & Writeيقرأ و يكتب

7153418476378387182846872351489734347524715Prim. Schoolاالبتدائية

1315110134117339230732058687615468390424019Inter. Schoolالمتوسطة

914692181415267622125959444279283370416644Sec. Schoolالثانوية

185673516124391285167062073427591229007Inter. Collegeدبلوم دون الجامعي

379429233632570281223330858315970472104Univ. Gradeبكالوريوس أو ليسانس

.1650849261428798407500027735Post Gradدبلوم عالي أو ماجستير

1623716111256061300019717Ph. Dدكتوراه

7195857441542278014739282502415096925202429012595090Totalالمجموع

   جدول رقم ( ٣١ )
المشتغلون  السعوديون (١٥سنة فأآثر) حسب الحالة التعليمية والمجموعات الرئيسة للمهنة لعام ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م

Saudi Employees (15 Years And Over ) By Education Status And Main Occupation Groups : 1420H / 1999G

 Educationالحالة التعليمية
Status

Table ( 31 )



المهن الفنية 
العاملون آتابيوناداريونوالعلمية

بالبيع
العاملون 
بالخدمات

العاملون 
بالزراعة

عمال االنتاج  
الجملةغير مبينوالتشييد ومن إليهم

Professional
&TechnicalAdministrativeClericalSalesServices

Agriculture, 
Animal 

Husbandry & 
Fishermen

Production, 
Tran. Equip. 

Oper & Related 
Work

Not 
StatedTotal

42312929105241648839685778419501181255097Illiterateامي

549129301384427219820762173139789782193862Read & Writeيقرأ و يكتب

7045385474798384192812312341088714347517818Prim. Schoolاالبتدائية

971710134113394226742045137615463070414354Inter. Schoolالمتوسطة

551892148214478121618947634279283370370449Sec. Schoolالثانوية

91115516121829285166032073427294131487Inter. Collegeدبلوم دون الجامعي

233550233632296778563213658315970322052Univ. Gradeبكالوريوس أو ليسانس

.1421945941428798407500025114Post Gradدبلوم عالي أو ماجستير

142681611995061300017487Ph. Dدكتوراه

4348257342140314114559979440614360325012126042247720Totalالمجموع

   جدول رقم ( ٣٢ )
المشتغلون  السعوديون  الذآور (١٥سنة فأآثر) حسب الحالة التعليمية والمجموعات الرئيسة للمهنة لعام ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م

Saudi Employees Male (15 Years And Over ) By Education Status And Main Occupation Groups : 1420H / 1999G

 Educationالحالة التعليمية
Status

Table ( 32 )



المهن الفنية 
العاملون آتابيوناداريونوالعلمية

بالبيع
العاملون 
بالخدمات

العاملون 
بالزراعة

عمال االنتاج  
الجملةغير مبينوالتشييد ومن إليهم

Professional&
TechnicalAdministrativeClericalSalesServices

Agriculture, 
Animal 

Husbandry & 
Fishermen

Production, 
Tran. Equip. 

Oper & Related 
Work

Not StatedTotal

2391989190126477119771353706739023646465841287474Never Marriedلم يتزوج

836574824063916823716391154801271335112122326094232269Marriedمتزوج

13179106167202022199609714291048204Divorceمطلق 

4547221206214691039238522364024907Widowedأرمل

1093498928785269414949011538859350060149252431935592854Totalالمجموع

Table ( 33 )   جدول رقم ( ٣٣ )

 Maritalالحالةا لزواجية
Status

المشتغلون  (١٥سنة فأآثر) حسب الحالة الزواجية والمجموعات الرئيسة للمهنة لعام ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م
Employees (15 Years And Over ) By Marital Status And Main Occupation Groups : 1420H / 1999G



المهن الفنية 
العاملون آتابيوناداريونوالعلمية

بالبيع
العاملون 
بالخدمات

العاملون 
بالزراعة

عمال االنتاج  
الجملةغير مبينوالتشييد ومن إليهم

Professional&
TechnicalAdministrativeClericalSalesServices

Agriculture, 
Animal 

Husbandry & 
Fishermen

Production, 
Tran. Equip. 

Oper & Related 
Work

Not StatedTotal

1410028858121490119026271679724853634695841098593Never Marriedلم يتزوج

58553282074376713368564872317266131111231023123665953Marriedمتزوج

33497315503172183509713792024417Divorceمطلق 

172822113831000228026822364011658Widowedأرمل

731611918845050894903111154626342269148193528964800621Totalالمجموع

Table ( 34 )   جدول رقم ( ٣٤ )

Marital 
Status

المشتغلون  الذآور (١٥سنة فأآثر) حسب الحالة الزواجية والمجموعات الرئيسة للمهنة لعام ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م
Male Employees (15 Years And Over ) By Marital Status And Main Occupation Groups : 1420H / 1999G

الحالةا لزواجية



المهن الفنية 
العاملون آتابيوناداريونوالعلمية

بالبيع
العاملون 
بالخدمات

العاملون 
بالزراعة

عمال االنتاج  
الجملةغير مبينوالتشييد ومن إليهم

Professional&
TechnicalAdministrativeClericalSalesServices

Agriculture, 
Animal 

Husbandry & 
Fishermen

Production, 
Tran. Equip. 

Oper & Related 
Work

Not StatedTotal

173518700099531250541519042756046426584531577Never Marriedلم يتزوج

5303876635431490012115965976011891720344423172017238Marriedمتزوج

120761061651484584307581596031280Divorceمطلق 

36040183533449303734558014995Widowedأرمل

7195857441542278014739282502415096925202429012595090Totalالمجموع

Table ( 35 )   جدول رقم ( ٣٥ )

Marital 
Status

المشتغلون السعوديون (١٥سنة فأآثر) حسب الحالة الزواجية والمجموعات الرئيسة للمهنة لعام ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م
Saudi Employees (15 Years And Over ) By Marital Status And Main Occupation Groups : 1420H / 1999G

الحالةا لزواجية



المهن الفنية 
العاملون آتابيوناداريونوالعلمية

بالبيع
العاملون 
بالخدمات

العاملون 
بالزراعة

عمال االنتاج  
الجملةغير مبينوالتشييد ومن إليهم

Professional&
TechnicalAdministrativeClericalSalesServices

Agriculture, 
Animal 

Husbandry & 
Fishermen

Production, 
Tran. Equip. 

Oper & Related 
Work

Not StatedTotal

94601666895547247551489592614346045584443302Never Marriedلم يتزوج

3361736602230114111966563687611413820222020201778255Marriedمتزوج

3063731529784567037581298018695Divorceمطلق 

988011563341868256455807468Widowedأرمل

4348257342140314114559979440614360325012126042247720Totalالمجموع

Table ( 36 )   جدول رقم ( ٣٦ )

Marital 
Status

المشتغلون السعوديون الذآور (١٥سنة فأآثر) حسب الحالة الزواجية والمجموعات الرئيسة للمهنة لعام ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م
Saudi Employees Male (15 Years And Over ) By Marital Status And Main Occupation Groups : 1420H / 1999G

الحالةا لزواجية



فئات ساعات العمل الفعلية 
األسبوعية

المهن الفنية 
العاملون آتابيوناداريونوالعلمية

بالبيع
العاملون 
عمال االنتاج  والتشييد العاملون بالزراعةبالخدمات

الجملةغير مبينومن إليهم

Actual Weekly Working 
Hours Groups

Professional&
TechnicalAdministrativeClericalSalesServices

Agriculture, 
Animal Husbandry 

& Fishermen

Production, Tran. 
Equip. Oper & 
Related Work

Not StatedTotal

082373545953279217111450611086319353232

29-111416118605467140773089848585343530249401

34-3014015925113311279015670212256242220276863

39-35332017172831560791488626366421926645530870408

44-401705342012414250435515202194226961432230736790

54-4522656131418119860971762760474475051882001314632

55 +101829193286396632255469224319534169626702091528

 Total     1093498928785269414949011538859350060149252431935592854المجموع

متوسط ساعات العمل األسبوعية

Average Weekly Hours

 Working

Table ( 37 )    جدول رقم ( ٣٧ )

53.953.658.5 39.442.761.6 46.2

المشتغلون  (١٥سنة فأآثر) حسب فئات ساعات العمل الفعلية األسبوعية والمجموعات الرئيسة للمهنة لعام ١٤٢٠هـ  /  ١٩٩٩م
Employees (15 Years And Over ) By Actual Weekly Working Hours Groups And Main Occupation Groups  : 1420H / 1999G

50.8 ــ



فئات ساعات العمل الفعلية 
األسبوعية

المهن الفنية 
العاملون آتابيوناداريونوالعلمية

بالبيع
العاملون 
عمال االنتاج  والتشييد العاملون بالزراعةبالخدمات

الجملةغير مبينومن إليهم

Actual Weekly Working 
Hours Groups

Professional&
TechnicalAdministrativeClericalSalesServices

Agriculture, 
Animal Husbandry 

& Fishermen

Production, Tran. 
Equip. Oper & 
Related Work

Not StatedTotal

058313545396279213666450611086289646527

29-15959818604126136782153945536337140180051

34-306194721812845366525203811950242220187443

39-35202071169511482751455524892920950639960715727

44-401256102012413782735308189287226961426900673542

54-4518493231086118042962052329974323451344901219945

55 +91622193286297032112139617019339769277801777386

 Total     731611918845050894903111154626342269148193528964800621المجموع

متوسط ساعات العمل األسبوعية

Average Weekly Hours

 Working

Table ( 38 )

61.750.4

   جدول رقم ( ٣٨ )
المشتغلون الذآور (١٥سنة فأآثر) حسب فئات ساعات العمل الفعلية األسبوعية والمجموعات الرئيسة للمهنة لعام ١٤٢٠هـ  /  ١٩٩٩م

Male Employees (15 Years And Over ) By Actual Weekly Working Hours Groups And Main Occupation Groups  : 1420H / 1999G

51ــ41.646.34353.959



فئات ساعات العمل الفعلية 
األسبوعية

المهن الفنية 
العاملون آتابيوناداريونوالعلمية

بالبيع
العاملون 
عمال االنتاج  والتشييد العاملون بالزراعةبالخدمات

الجملةغير مبينومن إليهم

Actual Weekly Working 
Hours Groups

Professional&
TechnicalAdministrativeClericalSalesServices

Agriculture, 
Animal Husbandry 

& Fishermen

Production, Tran. 
Equip. Oper & 
Related Work

Not StatedTotal

06595044173971244913522563290130674

29-19486718605204134442168046646122420195943

34-3012115725113160569015361311648127220240157

39-35299404172831531101059625647719865491720805907

44-40106482188741250301969017127815914696130526881

54-456417520579724152771114326616980525780397704

55 +2690513308309996865316626138564531340397824

 Total     7195857441542278014739282502415096925202429012595090المجموع

متوسط ساعات العمل األسبوعية

Average Weekly Hours

 Working

Table ( 39 )

52.144.6

   جدول رقم ( ٣٩ )
المشتغلون السعوديون (١٥سنة فأآثر) حسب فئات ساعات العمل الفعلية األسبوعية والمجموعات الرئيسة للمهنة لعام ١٤٢٠هـ  /  ١٩٩٩م

Saudi Employees (15 Years And Over ) By Actual Weekly Working Hours Groups And Main Occupation Groups  : 1420H / 1999G

41.7ــ35.644.940.441.745.6



فئات ساعات العمل الفعلية 
األسبوعية

المهن الفنية 
العاملون آتابيوناداريونوالعلمية

بالبيع
العاملون 
عمال االنتاج  والتشييد العاملون بالزراعةبالخدمات

الجملةغير مبينومن إليهم

Actual Weekly Working 
Hours Groups

Professional&
TechnicalAdministrativeClericalSalesServices

Agriculture, 
Animal Husbandry 

& Fishermen

Production, Tran. 
Equip. Oper & 
Related Work

Not StatedTotal

04189038603971152013522563260426485

29-14478318603863130451926743597116030138018

34-305119021812739464264932411342127220160579

39-35182114169511453061026524497018889489300667425

44-4079471188741215721969016751815914696130492652

54-455144820247708142712313977015464525780377444

55 +2163013308303326865316203737045521120385117

 Total     4348257342140314114559979440614360325012126042247720المجموع

متوسط ساعات العمل األسبوعية

Average Weekly Hours

 Working

Table ( 40 )

52.444.8

   جدول رقم ( ٤٠ )
المشتغلون السعوديون الذآور (١٥سنة فأآثر) حسب فئات ساعات العمل الفعلية األسبوعية والمجموعات الرئيسة للمهنة لعام ١٤٢٠هـ  /  ١٩٩٩م

Saudi Employees Male (15 Years And Over ) By Actual Weekly Working Hours Groups And Main Occupation Groups  : 1420H / 1999G

44.5ــ37.144.940.641.846



المجموع
Total

  766832379529165457754529344502358223993152391676523139339237Agriculture & Huntingالزراعة والصيد والغابات

0290256724181525133054941294835560611000Fishingصيد األسماك

224185897829707251602073412429533734593719888925Petroleum & Mineralsالتعدين و استغالل المحاجر

2445448341083211122597815445080274509658652942512745441726Manufacturingالصناعات التحويلية

 & 72662051098513051126631590980074809216621022974960Electricity, Gasالكهرباء و الغاز والمياه
Water

179742286126973141320111047615334420021321726147164268566722Constructionالتشييد و البناء

 627275934187218192669145472970175269137506213351564614749846509Wholesale & Retailتجارة الجملة و التجزئة
Trade

74616256456303041822175132716540161421741276412140512Restaurants & Hotelsالفنادق و المطاعم

 & 266018916365654351845899374581940517432849445771083236007Transportationالنقل و التخزين و االتصاالت
Communication

045771195189018213796730072789937952049294Banking & Insuranceالوساطة المالية

 & 1182161162830430655271491924770317658414733702168147027Real Estateاالنشطة العقارية
Business Services

 773312586422442221677918065213879382829469952436413511108511072793Generalاإلدارة العامة
Administration

3811801991812611533281055876931150588271221769661478118703168Educationالتعليم

 9271500646375567713937734872146718842782321082322229094Health & Socialالصحة و العمل االجتماعي
Services

 & 1139124092984126802178571309575206981346912787007127398Personnelالخدمات الجماعية و االجتماعية
Community Services

56493928489855162238107209537042740813529526122302400508767Private H.H'sاالسر الخاصة

 0584747200968857171161317824106342Internationalالمنظمات و الهيئات الدولية
Organization

08813470680521277275039203373Not Statedغير مبين

429795338781194060125742098403666486338889523688613148078062802955592854Totalجملة

فئات العمر

المشتغلون ( ١٥ سنة فأآثر) حسب المجموعات الرئيسة للنشاط اإلقتصادي و فئات العمر لعام ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م

19 -15 59 - 55  54 - 50  49 - 45 44 - 40 

Table ( 41 )جدول رقم ( ٤١ )

Age Groups

Employees ( 15 Years And Over ) By Main Economic Activity Groups And Age Groups : 1420H / 1999G

 39 - 35 34 - 30 29 - 25 24 - 2065 +  64 - 60



المجموع
Total

  714931866522375286753947340942321423480142351614822209331446Agriculture & Huntingالزراعة والصيد والغابات

0290256724181525133054941294835560611000Fishingصيد األسماك

224185890419562241882056211799533731533719885959Petroleum & Mineralsالتعدين و استغالل المحاجر

2445445681073111102277618643258255779207619942512745431974Manufacturingالصناعات التحويلية

 & 72662051098512774126631554580074809194121022974094Electricity, Gasالكهرباء و الغاز والمياه
Water

179742286126973141320111047615334420021321726147164268566722Constructionالتشييد و البناء

 627275682186930191547144873965035269137506213351534514749843433Wholesale & Retailتجارة الجملة و التجزئة
Trade

74616256456303041822175132716540161421741276412140512Restaurants & Hotelsالفنادق و المطاعم

 & 266018124342224167745713372551940517432849445771083230642Transportationالنقل و التخزين و االتصاالت
Communication

045771158379688213796730072789937952047993Banking & Insuranceالوساطة المالية

 & 1182157352747129831268141905366757307414733702168143753Real Estateاالنشطة العقارية
Business Services

 773312417122088521156217596313639481618461842436413251108511052976Generalاإلدارة العامة
Administration

1382200028792979930587134775239452238531454149368118386608Educationالتعليم

 378985627545366832796727015129698145699721081883161546Health & Socialالصحة و العمل االجتماعي
Services

 & 916118362934526540169231230972066424346912787007123253Personnelالخدمات الجماعية و االجتماعية
Community Services

56067683054933587367142161514643890845433812028160296Private H.H'sاالسر الخاصة

 0349747142350557171161317824105338Internationalالمنظمات و الهيئات الدولية
Organization

05843470680521277275039203076Not Statedغير مبين

341704310131012297102033484480959654835854022561612491673824785544800621Totalجملة

المشتغلون  الذآور ( ١٥ سنة فأآثر) حسب المجموعات الرئيسة للنشاط اإلقتصادي و فئات العمر لعام ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م

 40 - 44 35 - 39 30 - 2534 - 29 45 - 49فئات العمر

Table ( 42 )جدول رقم ( ٤٢ )

Age Groups

Male Employees ( 15 Years And Over ) By Main Economic Activity Groups And Age Groups : 1420H / 1999G

 54 - 50   59 - 55 64 - 6065 + 19 - 1524 - 20



المجموع
Total

  7324140728260925514237110181388117398129261552221710145603Agriculture & Huntingالزراعة والصيد والغابات

029099012415969072632629483556066458Fishingصيد األسماك

22418587522732521976196528754315520583719872759Petroleum & Mineralsالتعدين و استغالل المحاجر

11071380618031164571142063795818211331201848120581304Manufacturingالصناعات التحويلية

 & 726620584091082080631098850673197133421022955248Electricity, Gasالكهرباء و الغاز والمياه
Water

761354080609156589521334973269311691299163641315Constructionالتشييد و البناء

 3390118662529721184180571709512925146119617828110446152769Wholesale & Retailتجارة الجملة و التجزئة
Trade

01565073709850004544124153Restaurants & Hotelsالفنادق و المطاعم

 & 23141400721626243982679022824138841228971314206830150299Transportationالنقل و التخزين و االتصاالت
Communication

042181057167576078414514571731750230035937Banking & Insuranceالوساطة المالية

 & 833379067506350572570891715439033252569216844704Real Estateاالنشطة العقارية
Business Services

 773312133121534420473217088312794477910442322351512077103751016076Generalاإلدارة العامة
Administration

381176911173165134039855915304741448212181512156657841617857Educationالتعليم

 765110762585626301181781242471664232575014811739114968Health & Socialالصحة و العمل االجتماعي
Services

 & 48751847131646153004213331845522293678700746624Personnelالخدمات الجماعية و االجتماعية
Community Services

06066561117849989253274269005013Private H.H'sاالسر الخاصة

 004103520340000001102Internationalالمنظمات و الهيئات الدولية
Organization

088134706005212772750002901Not Statedغير مبين

294752912065384254866824002383026931991091366228932654912664022595090Totalجملة

 39 - 35 44 - 40 49 - 45 

المشتغلون السعوديون ( ١٥ سنة فأآثر) حسب المجموعات الرئيسة للنشاط اإلقتصادي و فئات العمر لعام ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م

 54 - 50   59 - 55 64 - 60

Table ( 43 )جدول رقم ( ٤٣ )

Age Groups

Saudi Employees ( 15 Years And Over ) By Main Economic Activity Groups And Age Groups : 1420H / 1999G

+ 2565 - 2029 - 1524 - 19فئات العمر 34 - 30



المجموع
Total

  6805135597581754513655106621351316885119221490521205138237Agriculture & Huntingالزراعة والصيد والغابات

029099012415969072632629483556066458Fishingصيد األسماك

22418587047732521976196528754315520583719872284Petroleum & Mineralsالتعدين و استغالل المحاجر

11071354018031161161117860815528211327901848120579537Manufacturingالصناعات التحويلية

 & 726620584091082080631098850673197133421022955248Electricity, Gasالكهرباء و الغاز والمياه
Water

761354080609156589521334973269311691299163641315Constructionالتشييد و البناء

 3390118662529720609180571677312925146119617828110446151872Wholesale & Retailتجارة الجملة و التجزئة
Trade

01565073709850004544124153Restaurants & Hotelsالفنادق و المطاعم

 & 23141392021626243982679022824138841228971314206830150212Transportationالنقل و التخزين و االتصاالت
Communication

042181020358246078414514571731750230034636Banking & Insuranceالوساطة المالية

 & 833340960096001572570891454403933252569216842621Real Estateاالنشطة العقارية
Business Services

 773311963821202620057916769812630877240434212351512077103751000610Generalاإلدارة العامة
Administration

1382192858476669474458543365632296190581250344547841330569Educationالتعليم

 2167490174332130813812101276350423251761481130088925Health & Socialالصحة و العمل االجتماعي
Services

 & 26448806847646145513642300442512293678700743878Personnelالخدمات الجماعية و االجتماعية
Community Services

0310365361638989253274269003459Private H.H'sاالسر الخاصة

 004103520340000001102Internationalالمنظمات و الهيئات الدولية
Organization

058434706005212772750002604Not Statedغير مبين

257552261574354474083073511662778221872381324868480053084654582247720Totalجملة

 39 - 35 44 - 40 49 - 45 

المشتغلون السعوديون الذآور ( ١٥ سنة فأآثر) حسب المجموعات الرئيسة للنشاط اإلقتصادي و فئات العمر لعام ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م

 54 - 50   59 - 55 64 - 60

Table ( 44 )جدول رقم ( ٤٤ )

Age Groups

Saudi Employees Male ( 15 Years And Over ) By Main Economic Activity Groups And Age Groups : 1420H / 1999G

+ 2565 - 2029 - 1524 - 19فئات العمر 34 - 30



المجموعأرملمطلقمتزوجلم يتزوج
Never MarriedMarriedDivorceWidowedTotal

  688062657929713668339237Agriculture & Huntingالزراعة والصيد والغابات

190690940011000Fishingصيد األسماك

1263375379913088925Petroleum & Mineralsالتعدين و استغالل المحاجر

1301073097991169651441726Manufacturingالصناعات التحويلية 

133606064660534974960Electricity, Gas & Waterالكهرباء و الغاز و المياه

14003742315815421985566722Constructionالتشييد و البناء

22604061626329521254846509Wholesale & Retail Tradeتجارة الجملة و التجزئة 

4948690595225206140512Restaurants & Hotelsالفنادق و المطاعم

508991816103295203236007Transportation & Communicationالنقل و التخزين و االتصاالت

1285435601839049294Banking & Insuranceالوساطة المالية

38301107392849485147027Real Estate & Business Servicesاالنشطة العقارية

206277857548626227061072793General Administrationاإلدارة العامة

145793539714113176344703168Educationالتعليم

496471732145407826229094Health & Social Servicesالصحة و العمل االجتماعي 

29231961821183802127398Personnel & Community Servicesالخدمات الجماعية و االجتماعية

110417382665106755010508767Private H.H'sاالسر الخاصة  

1096500802386342International Organizationالمنظمات و الهيئات الدولية

584260901803373Not Statedغير مبين  

1287474423226948204249075592854Totalجملة

Table ( 45 )جدول رقم ( ٤٥ )

Marital Status الحالة الزواجية

/١٩٩٩ م حسب المجموعات الرئيسة للنشاط اإلقتصادي والحالة الزواجية لعام ١٤٢٠ هــ ( ١٥ سنة فأكثر ) المشتغلون
Employees ( 15 Years And Over ) By Main Economic Activity Groups And Marital Status : 1420H / 1999G



المجموعأرملمطلقمتزوجلم يتزوج
Never MarriedMarriedDivorceWidowedTotal

  673892605889712498331446Agriculture & Huntingالزراعة والصيد والغابات

190690940011000Fishingصيد األسماك

1049974547913085959Petroleum & Mineralsالتعدين و استغالل المحاجر

129574301409340651431974Manufacturingالصناعات التحويلية 

133605978060534974094Electricity, Gas & Waterالكهرباء و الغاز و المياه

14003742315815421985566722Constructionالتشييد و البناء

2260406139572651785843433Wholesale & Retail Tradeتجارة الجملة و التجزئة 

4948690595225206140512Restaurants & Hotelsالفنادق و المطاعم

4703918030832950230642Transportation & Communicationالنقل و التخزين و االتصاالت

1188535269839047993Banking & Insuranceالوساطة المالية

36840105889579445143753Real Estate & Business Servicesاالنشطة العقارية

203470841327564525341052976General Administrationاإلدارة العامة

700763137472046739386608Educationالتعليم

268681310302822826161546Health & Social Servicesالصحة و العمل االجتماعي 

2793994210882222123253Personnel & Community Servicesالخدمات الجماعية و االجتماعية

3450512472910620160296Private H.H'sاالسر الخاصة  

1096400402385338International Organizationالمنظمات و الهيئات الدولية

584231201803076Not Statedغير مبين  

1098593366595324417116584800621Totalجملة

Table ( 46 )جدول رقم ( ٤٦ )

Marital Status

المشتغلون الذآور ( ١٥ سنة فأآثر ) حسب المجموعات الرئيسة للنشاط اإلقتصادي والحالة الزواجية لعام ١٤٢٠ هــ /١٩٩٩ م

الحالة الزواجية

Male Employees ( 15 Years And Over ) By Main Economic Activity Groups And Marital Status : 1420H / 1999G



المجموعأرملمطلقمتزوجلم يتزوج
Never MarriedMarriedDivorceWidowedTotal

  282491130467583550145603Agriculture & Huntingالزراعة والصيد والغابات

6765782006458Fishingصيد األسماك

719764649913072759Petroleum & Mineralsالتعدين و استغالل المحاجر

2774652590968081304Manufacturingالصناعات التحويلية 

121264216860534955248Electricity, Gas & Waterالكهرباء و الغاز و المياه

87773182035036841315Constructionالتشييد و البناء

29399122191845334152769Wholesale & Retail Tradeتجارة الجملة و التجزئة 

15652588004153Restaurants & Hotelsالفنادق و المطاعم

2973511726932950150299Transportation & Communicationالنقل و التخزين و االتصاالت

1114924155633035937Banking & Insuranceالوساطة المالية

113763250238144544704Real Estate & Business Servicesاالنشطة العقارية

191441816140626222331016076General Administrationاإلدارة العامة

138818461616110796344617857Educationالتعليم

22282878124304570114968Health & Social Servicesالصحة و العمل االجتماعي 

87133622288780246624Personnel & Community Servicesالخدمات الجماعية و االجتماعية

13343679005013Private H.H'sاالسر الخاصة  

410692001102International Organizationالمنظمات و الهيئات الدولية

5842317002901Not Statedغير مبين  

531577201723831280149952595090Totalجملة

Table ( 47 )جدول رقم ( ٤٧ )

Marital Status

المشتغلون السعوديون ( ١٥ سنة فأآثر ) حسب المجموعات الرئيسة للنشاط اإلقتصادي والحالة الزواجية لعام ١٤٢٠ هــ /١٩٩٩ م

الحالة الزواجية

Saudi Employees ( 15 Years And Over ) By Main Economic Activity Groups And Marital Status : 1420H / 1999G



المجموعأرملمطلقمتزوجلم يتزوج
Never MarriedMarriedDivorceWidowedTotal

  268321082677582380138237Agriculture & Huntingالزراعة والصيد والغابات

6765782006458Fishingصيد األسماك

719764174913072284Petroleum & Mineralsالتعدين و استغالل المحاجر

2774651451340079537Manufacturingالصناعات التحويلية 

121264216860534955248Electricity, Gas & Waterالكهرباء و الغاز و المياه

87773182035036841315Constructionالتشييد و البناء

29399121294845334151872Wholesale & Retail Tradeتجارة الجملة و التجزئة 

15652588004153Restaurants & Hotelsالفنادق و المطاعم

2973511718232950150212Transportation & Communicationالنقل و التخزين و االتصاالت

1018023823633034636Banking & Insuranceالوساطة المالية

102543154138144542621Real Estate & Business Servicesاالنشطة العقارية

188682804222564520611000610General Administrationاإلدارة العامة

661552618671808739330569Educationالتعليم

1411371706253657088925Health & Social Servicesالصحة و العمل االجتماعي 

79023516858622243878Personnel & Community Servicesالخدمات الجماعية و االجتماعية

9692490003459Private H.H'sاالسر الخاصة  

410692001102International Organizationالمنظمات و الهيئات الدولية

5842020002604Not Statedغير مبين  

44330217782551869574682247720Totalجملة

Table ( 48 )جدول رقم ( ٤٨ )

Marital Status

المشتغلون السعوديون الذآور( ١٥ سنة فأآثر ) حسب المجموعات الرئيسة للنشاط اإلقتصادي والحالة الزواجية لعام ١٤٢٠ هــ /١٩٩٩ م 

الحالة الزواجية

Saudi Employees Male ( 15 Years And Over ) By Main Economic Activity Groups And Marital Status : 1420H / 1999G



دبلوم دونالثانويةالمتوسطاالبتدائيةيقرأ و يكتبأمي
الجامعى

بكالوريوس 
أو ليسانس

دبلوم عالي
المجموعدآتوراهأو ماجستير

IlliterateRead & 
Write

Prim. 
School

Inter. 
School

Sec. 
School

Inter. 
College

Univ. 
Grade

Post 
Grad.Ph.DTotal

  14920110580939358209151222134377669173454339237Agriculture & Huntingالزراعة والصيد والغابات

36792535137586016205214100011000Fishingصيد األسماك

14904012179811648620269629317954412731388925Petroleum & Mineralsالتعدين و استغالل المحاجر

47723102530705507197182668201094252036550441726Manufacturingالصناعات التحويلية 

458466401202312949146939353126252093074960Electricity, Gas & Waterالكهرباء و الغاز و المياه

113686122706102177801446944729746451393357320566722Constructionالتشييد و البناء

7682119262714007414362615146150860858635004173846509Wholesale & Retail Tradeتجارة الجملة و التجزئة 

13473334942650326835282678080386000140512Restaurants & Hotelsالفنادق و المطاعم

 & 2571631573409833486349570187983281516890236007Transportationالنقل و التخزين و االتصاالت
Communication

87016122822487316348536614031305831449294Banking & Insuranceالوساطة المالية

 206073030817324176472265664842526235653174147027Real Estate & Businessاالنشطة العقارية
Services

739729887532324026887317348638549829421071221441072793General Administrationاإلدارة العامة

44062129262203014451740321503613554901495514861703168Educationالتعليم

12644538317400197723418956264601261099312323229094Health & Social Servicesالصحة و العمل االجتماعي 

 167683036627383182032026138129890505210127398Personnel & Communityالخدمات الجماعية و االجتماعية
Services

48393286107621196188440574454849330209508767Private H.H'sاالسر الخاصة  

043965901296439198111723566342International Organizationالمنظمات و الهيئات الدولية

1361994427005910003373Not Statedغير مبين  

655050106893692442881435281305841361180351065058348515592854Totalجملة

Table ( 49 )جدول رقم ( ٤٩ )

Education Status الحالة التعليمية

المشتغلون ( ١٥ سنة فأآثر) حسب المجموعات الرئيسة للنشاط اإلقتصادي والحالة التعليمية لعام ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م
Employees ( 15 Years And Over ) By Main Economic Activity Groups And Education Status : 1420H / 1999G



دبلوم دونالثانويةالمتوسطاالبتدائيةيقرأ و يكتبأمي
الجامعى

بكالوريوس 
أو ليسانس

دبلوم عالي
المجموعدآتوراهأو ماجستير

IlliterateRead & 
Write

Prim. 
School

Inter. 
School

Sec. 
School

Inter. 
College

Univ. 
Grade

Post 
Grad.Ph.DTotal

  14218010514339254209151222134377669173454331446Agriculture & Huntingالزراعة والصيد والغابات

36792535137586016205214100011000Fishingصيد األسماك

14904012179811648619962463517125395531385959Petroleum & Mineralsالتعدين و استغالل المحاجر

4740898804691046975581610201094152936550431974Manufacturingالصناعات التحويلية 

458466401202312949141918989126252093074094Electricity, Gas & Waterالكهرباء و الغاز و المياه

113686122706102177801446944729746451393357320566722Constructionالتشييد و البناء

7505619243114007414322715074550860858635004173843433Wholesale & Retail Tradeتجارة الجملة و التجزئة 

13473334942650326835282678080386000140512Restaurants & Hotelsالفنادق و المطاعم

 & 2571631573409833486348537186122913512230230642Transportationالنقل و التخزين و االتصاالت
Communication

87016122822487315747499814031272631447993Banking & Insuranceالوساطة المالية

 197503030816903170482208861352518931583174143753Real Estate & Businessاالنشطة العقارية
Services

727989814332198626766817183234939732261024021441052976General Administrationاإلدارة العامة

2897010482189121030032098595552031071080612378386608Educationالتعليم

990850051560716739281773326033265906310522161546Health & Social Servicesالصحة و العمل االجتماعي 

 162012927027198170261940435499890505210123253Personnel & Communityالخدمات الجماعية و االجتماعية
Services

1660856153274722763224904387934390209160296Private H.H'sاالسر الخاصة  

02566590129643914458873565338International Organizationالمنظمات و الهيئات الدولية

1361994427002940003076Not Statedغير مبين  

59373882956188146076732074214629203760694756845305674800621Totalجملة

Table ( 50 )جدول رقم ( ٥٠ )

Education Status

المشتغلون الذآور ( ١٥ سنة فأآثر) حسب المجموعات الرئيسة للنشاط اإلقتصادي والحالة التعليمية  لعام ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م

الحالة التعليمية

Male Employees ( 15 Years And Over ) By Main Economic Activity Groups And Education Status : 1420H / 1999G



دبلوم دون الثانويةالمتوسطاالبتدائيةيقرأ و يكتبأمي
الجامعى

بكالوريوس  
أو ليسانس

دبلوم عالي 
المجموعدآتوراهأو ماجستير

IlliterateRead & 
Write

Prim. 
School

Inter. 
School

Sec. 
School

Inter. 
College

Univ. 
Grade

Post 
Grad.Ph.DTotal

  88190215272228778593338207219500145603Agriculture & Huntingالزراعة والصيد والغابات

3111767137509152900006458Fishingصيد األسماك

1490262417594161881939325491232628231372759Petroleum & Mineralsالتعدين و استغالل المحاجر

5091582120409153862183641327801828081304Manufacturingالصناعات التحويلية 

3507353810406116801068366588117659055248Electricity, Gas & Waterالكهرباء و الغاز و المياه

310739741158374949026159932831249041315Constructionالتشييد و البناء

2448127670407092646721991351976702620152769Wholesale & Retail Tradeتجارة الجملة و التجزئة 

58935512761001276314342004153Restaurants & Hotelsالفنادق و المطاعم

 & 1786517188305852374634546103901495410250150299Transportationالنقل و التخزين و االتصاالت
Communication

483660244045141381743867845147831435937Banking & Insuranceالوساطة المالية

 2982398175187965858685180002458236344704Real Estate & Businessاالنشطة العقارية
Services

68870883003120072648011673422947174347897419641016076General Administrationاإلدارة العامة

426391126020529127496787814127730313693099080617857Educationالتعليم

11722282014119155632629421131167658715683114968Health & Social Servicesالصحة و العمل االجتماعي 

 561369531016682419600164244090046624Personnel & Communityالخدمات الجماعية و االجتماعية
Services

567144113653653610914005013Private H.H'sاالسر الخاصة  

00007620034001102International Organizationالمنظمات و الهيئات الدولية

1181782347005910002901Not Statedغير مبين  

28148819966152471542401941664422900747210427735197172595090Totalجملة

Table ( 51 )جدول رقم ( ٥١ )

Education Status

المشتغلون السعوديون  ( ١٥ سنة فأآثر) حسب المجموعات الرئيسة للنشاط اإلقتصادي والحالة التعليمية لعام ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م

الحالة التعليمية

Saudi Employees ( 15 Years And Over ) By Main Economic Activity Groups And Education Status : 1420H / 1999G



دبلوم دونالثانويةالمتوسطاالبتدائيةيقرأ و يكتبأمي
الجامعى

بكالوريوس 
أو ليسانس

دبلوم عالي
المجموعدآتوراهأو ماجستير

IlliterateRead & 
Write

Prim. 
School

Inter. 
School

Sec. 
School

Inter. 
College

Univ. 
Grade

Post 
Grad.Ph.DTotal

  81594208612218378593338207219500138237Agriculture & Huntingالزراعة والصيد والغابات

3111767137509152900006458Fishingصيد األسماك

1490262417594161881908625491215828231372284Petroleum & Mineralsالتعدين و استغالل المحاجر

5091582119440148542183641327535828079537Manufacturingالصناعات التحويلية 

3507353810406116801068366588117659055248Electricity, Gas & Waterالكهرباء و الغاز و المياه

310739741158374949026159932831249041315Constructionالتشييد و البناء

2415927670407092606821815351976702620151872Wholesale & Retail Tradeتجارة الجملة و التجزئة 

58935512761001276314342004153Restaurants & Hotelsالفنادق و المطاعم

 & 1786517188305852374634459103901495410250150212Transportationالنقل و التخزين و االتصاالت
Communication

483660244045141321640187845114631434636Banking & Insuranceالوساطة المالية

 2631398171377965801850279272097236342621Real Estate & Businessاالنشطة العقارية
Services

67696875683107532635961660442787566459865519641000610General Administrationاإلدارة العامة

275478816176188598292185349516931577008262330569Educationالتعليم

91712571129071289422384142669590871427188925Health & Social Servicesالصحة و العمل االجتماعي 

 530860721016675329012137944090043878Personnel & Communityالخدمات الجماعية و االجتماعية
Services

56761412993653610253003459Private H.H'sاالسر الخاصة  

00007620034001102International Organizationالمنظمات و الهيئات الدولية

1181782347002940002604Not Statedغير مبين  

25509719386251781841435437044913148732205225114174872247720Totalجملة

Table ( 52 )جدول رقم ( ٥٢ )

Education Status

١٩٩٩م / حسب المجموعات الرئيسة للنشاط اإلقتصادي والحالة التعليمية  لعام ١٤٢٠هـ ١٥ سنة فأكثر) ) المشتغلون السعوديون الذكور

الحالة التعليمية

Saudi Employees Male ( 15 Years And Over ) By Main Economic Activity Groups And Education Status : 1420H / 1999G



المدينة حائلالقصيمعسيرالشرقيةجازانمكة المكرمةالرياض
الحدود الباحةالمنورة

المجموعالجوفنجرانتبوكالشمالية

RiyadhMakkahJazanEaste. 
Prov.AsirQassimHailMadinahAL - BahaNorth. 

Bord.TabukNajranAL - JoufTotal

 & 7244660829231496027424871260801449621496451217239306138316224339237Agricultureالزراعة والصيد والغابات
Hunting  

263841545828710002470013200011000Fishingصيد األسماك

 & 3338464807234801562145586807716735042288925Petroleumالتعدين و استغالل المحاجر
Minerals

10939410391365769392240122239631076918448388022636948161045424441726Manufacturingالصناعات التحويلية 

 & 14988254866891622437143733822357783210021767137375374960Electricity, Gasالكهرباء و الغاز و المياه
Water

17428614410511181024954278331307398232909104452005684780086432566722Constructionالتشييد و البناء

 2093772911771816813963742041240552382951677958851041485287438261846509Wholesale & Retailتجارة الجملة و التجزئة 
Trade

 & 32751392733338312866719450120121356810508153734795670140512Restaurantsالفنادق و المطاعم
Hotels

 & 60436946967202303734878564228251457220251703299729705688236007Transportationالنقل و التخزين و االتصاالت
Communication

212001059291492368501976532220948815236361516749294Banking & Insuranceالوساطة المالية

 & 41932432825862197934731250366296195271950849199611341147027Real Estateاالنشطة العقارية
Business Services

 289507228455426171239379956059922244615293518374192176409628926207861072793Generalاإلدارة العامة
Administration

189055140241397127198667583468362148355219239007142136341318113196703168Educationالتعليم

 57276555241428030755187281319429042091956222173147138452403229094Health & Socialالصحة و العمل االجتماعي 
Services

 & 359503123518272221584321094724057361177438428571481530127398Personnelالخدمات الجماعية و االجتماعية
Community Services

179336168359172276456120252208354932591137981433591823653868508767Private H.H'sاالسر الخاصة  

 33952272034901830014300006342Internationalالمنظمات و الهيئات الدولية
Organization

15730931029729400001980803373Not Statedغير مبين  

149650314449281682879063433760762887811227873331118915045701141394103548762455592854Totalجملة  

Table ( 53 )جدول رقم ( ٥٣ )

 Administrative
Area

المشتغلون ( ١٥ سنة فأآثر) حسب المجموعات الرئيسة للنشاط اإلقتصادي والمنطقة االدارية لعام ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م

المنطقة االدارية

Employees ( 15 Years And Over ) By Main Economic Activity Groups And Administrative Area : 1420H / 1999G



المدينة حائلالقصيمعسيرالشرقيةجازانمكة المكرمةالرياض
الحدود الباحةالمنورة

المجموعالجوفنجرانتبوكالشمالية

RiyadhMakkahJazanEaste. 
Prov.AsirQassimHailMadinahAL - BahaNorth. 

Bord.TabukNajranAL - JoufTotal

 & 7244656840231496027424594260801449619596353617238931135576224331446Agricultureالزراعة والصيد والغابات
Hunting  

263841545828710002470013200011000Fishingصيد األسماك

 & 30314648070042015620586803716735025485959Petroleumالتعدين و استغالل المحاجر
Minerals

10903210098065769050540122210751076918448379322636948161045359431974Manufacturingالصناعات التحويلية 

 & 14988246206891622437143733822357783210021767137375374094Electricity, Gasالكهرباء و الغاز و المياه
Water

17428614410511181024954278331307398232909104452005684780086432566722Constructionالتشييد و البناء

 2087852892681816813963742041236562365351677958851041485287438261843433Wholesale & Retailتجارة الجملة و التجزئة 
Trade

 & 32751392733338312866719450120121356810508153734795670140512Restaurantsالفنادق و المطاعم
Hotels

 & 60436894187202303734878564228251457220251703299729705601230642Transportationالنقل و التخزين و االتصاالت
Communication

201681059264592368501976532220948815236361516747993Banking & Insuranceالوساطة المالية

 & 40555432825862124734731250366295834271924643779611341143753Real Estateاالنشطة العقارية
Business Services

 282414226082423981215699904558601242155114317977188356154728826203241052976Generalاإلدارة العامة
Administration

9597271982224473896643377296731314032155141453352625483516794386608Educationالتعليم

 40372355751234118808163311140323731250734451730137433971890161546Health & Socialالصحة و العمل االجتماعي 
Services

 & 353822951018272067784321063324057361177438428571481530123253Personnelالخدمات الجماعية و االجتماعية
Community Services

4803974217323235731641362317073452325334884648160296Private H.H'sاالسر الخاصة  

 280920370349000014300005338Internationalالمنظمات و الهيئات الدولية
Organization

157309310029400001980803076Not Statedغير مبين  

12433021243270147196798132338000246262108023279016721923940412488195615653284800621Totalجملة  

Table ( 54 )جدول رقم ( ٥٤ )

 Administrative
Area

المشتغلون الذآور ( ١٥ سنة فأآثر) حسب المجموعات الرئيسة للنشاط اإلقتصادي والمنطقة االدارية لعام ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م

المنطقة االدارية

Male Employees ( 15 Years And Over ) By Main Economic Activity Groups And Administrative Area : 1420H / 1999G



المدينة حائلالقصيمعسيرالشرقيةجازانمكة المكرمةالرياض
الحدود الباحةالمنورة

المجموعالجوفنجرانتبوكالشمالية

RiyadhMakkahJazanEaste. 
Prov.AsirQassimHailMadinahAL - BahaNorth. 

Bord.TabukNajranAL - JoufTotal

 & 908342482193962234012390391771631054133451723654244212260145603Agricultureالزراعة والصيد والغابات
Hunting  

058529862640000247000006458Fishingصيد األسماك

 & 21734350059888012970413303716735036472759Petroleumالتعدين و استغالل المحاجر
Minerals

197691443938833777127722351281649582196981384081304Manufacturingالصناعات التحويلية 

 & 11786172486891355920702804427301167376986381953055248Electricity, Gasالكهرباء و الغاز و المياه
Water

85511174001115738831848682177570610928839518141315Constructionالتشييد و البناء

 2333234497981440147594467955563154212432844357830581344152769Wholesale & Retailتجارة الجملة و التجزئة 
Trade

 & 5521153611101301960628000004153Restaurantsالفنادق و المطاعم
Hotels

 & 29422613676837187344023564226611232419021202213724091639150299Transportationالنقل و التخزين و االتصاالت
Communication

162155821914716363317535321373388036361516735937Banking & Insuranceالوساطة المالية

 & 19488104492498626110475234922374067327653516044704Real Estateاالنشطة العقارية
Business Services

 278676216205400541227099508349498239215046616481185565637127446206101016076Generalاإلدارة العامة
Administration

159305126602359426106664427413881893048296223605794105691108612092617857Educationالتعليم

 3068727937680815075906350651072109452981927126313861759114968Health & Socialالصحة و العمل االجتماعي 
Services

 & 105951315812285892425353081958157913932205134685946624Personnelالخدمات الجماعية و االجتماعية
Community Services

352536102980253036500002115013Private H.H'sاالسر الخاصة  

 11020000000000001102Internationalالمنظمات و الهيئات الدولية
Organization

1181093102972940000198002901Not Statedغير مبين  

6254425883941268474240842044471290456453916983653149304508410953372413762595090Totalجملة  

Table ( 55 )جدول رقم ( ٥٥ )

 Administrative
Area

المشتغلون السعوديون ( ١٥ سنة فأآثر) حسب المجموعات الرئيسة للنشاط اإلقتصادي والمنطقة االدارية  لعام ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م

المنطقة االدارية

Saudi Employees ( 15 Years And Over ) By Main Economic Activity Groups And Administrative Area : 1420H / 1999G



المدينة حائلالقصيمعسيرالشرقيةجازانمكة المكرمةالرياض
الحدود الباحةالمنورة

المجموعالجوفنجرانتبوكالشمالية

RiyadhMakkahJazanEaste. 
Prov.AsirQassimHailMadinahAL - BahaNorth. 

Bord.TabukNajranAL - JoufTotal

 & 90833891819396223401211339177163864123691723616741472260138237Agricultureالزراعة والصيد والغابات
Hunting  

058529862640000247000006458Fishingصيد األسماك

 & 18664350059888012970413303716735019672284Petroleumالتعدين و استغالل المحاجر
Minerals

197691356938832880127722351281649582196981384079537Manufacturingالصناعات التحويلية 

 & 11786172486891355920702804427301167376986381953055248Electricity, Gasالكهرباء و الغاز و المياه
Water

85511174001115738831848682177570610928839518141315Constructionالتشييد و البناء

 2301034497981440147594463965387154212432844357830581344151872Wholesale & Retailتجارة الجملة و التجزئة 
Trade

 & 5521153611101301960628000004153Restaurantsالفنادق و المطاعم
Hotels

 & 29422613676837187344023564226611232419021202213724091552150212Transportationالنقل و التخزين و االتصاالت
Communication

151835821645716363317535321373388036361516734636Banking & Insuranceالوساطة المالية

 & 1857110449249789411047523491876406027653516042621Real Estateاالنشطة العقارية
Business Services

 272956213832400541205379456848374237664892816265182325555627346201961000610Generalاإلدارة العامة
Administration

7543864256207513134842308253621191426494137972630369265536026330569Educationالتعليم

 2016720741600911773821947659109204274369612631189124688925Health & Socialالصحة و العمل االجتماعي 
Services

 & 100271234812284838425349941958157913932205134685943878Personnelالخدمات الجماعية و االجتماعية
Community Services

25473610298025300000003459Private H.H'sاالسر الخاصة  

 11020000000000001102Internationalالمنظمات و الهيئات الدولية
Organization

11810931002940000198002604Not Statedغير مبين  

5212115112351105883862091803951108825703014212943156266587604248268339172247720Totalجملة  

Table ( 56 )جدول رقم ( ٥٦ )

 Administrative
Area

المشتغلون السعوديون الذآور ( ١٥ سنة فأآثر) حسب المجموعات الرئيسة للنشاط اإلقتصادي والمنطقة االدارية لعام ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م

المنطقة االدارية

Saudi Employees Male ( 15 Years And Over ) By Main Economic Activity Groups And Administrative Area : 1420H / 1999G



متوسط ساعات العمل الفعلية المجموع
األسبوعية

TotalAvarege Actual Weekly 
Working Hours

  4506475151078220920171364228519609333923754.3Agriculture & Huntingالزراعة والصيد والغابات

01738992621690256554111100056.4Fishingصيد األسماك

271037029219615111314725177548892545.9Petroleum & Mineralsالتعدين و استغالل المحاجر

13753321217677484115317419821175544172656.9Manufacturingالصناعات التحويلية

35080664984033126720081134047496045.5Electricity, Gas & Waterالكهرباء و الغاز و المياه

20307804675679254477926347623395256672253.4Constructionالتشييد و البناء

6103250658393161975034523808950231784650959.5Wholesale & Retail Tradeتجارة الجملة و التجزئة

64150147450548312877610478414051266.9Restaurants & Hotelsالفنادق و المطاعم
22821345887242854752920539387613823600749.7Transportation & Communicationالنقل و التخزين و االتصاالت

035211354520164291769091684929446.9Banking & Insuranceالوساطة المالية

165237067101583022235569824952114702751Real Estate & Business Servicesاالنشطة العقارية

149821753667793394441239203173729165109107279343General Administrationاإلدارة العامة

726110186414792031352068289420772223770316834.6Educationالتعليم

8405610597132921549611009942779722909445.5Health & Social Servicesالصحة و العمل االجتماعي
14391507934831641917105159815789212739851.7Personnel & Community Servicesالخدمات الجماعية و االجتماعية

3868601040178936205156766439775750876764.7Private H.H'sاالسر الخاصة

0231298135328191202439634245.2International Organizationالمنظمات و الهيئات الدولية

Not Statedــــــــ3193000018003373غير مبين

5323224940127686387040873679013146322091528559285450.8Totalجملة

Table ( 57 )جدول رقم ( ٥٧ )

Employees ( 15 Years And Over ) By Main Economic Activity Groups And Actual Weekly Working Hours Groups :

54 - 4555 + Actual Weekly Working Hours
Groups

المشتغلون ( ١٥ سنة فأآثر) حسب المجموعات الرئيسة للنشاط اإلقتصادي وفئات ساعات العمل الفعلية األسبوعية لعام ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م

فئات ساعات العمل الفعلية 
35 - 3039 - 134 - 029األسبوعية

1420H / 1999G

44 - 40



متوسط ساعات العمل الفعلية المجموع
األسبوعية

TotalAvarege Actual Weekly 
Working Hours

  4506444661047619944171364076919414933144654.6Agriculture & Huntingالزراعة والصيد والغابات

01738992621690256554111100056.4Fishingصيد األسماك

271022529216144881114553177548595946.1Petroleum & Mineralsالتعدين و استغالل المحاجر

13752682184670104062016893320950843197457.2Manufacturingالصناعات التحويلية

35080664984033126719440131797409445.4Electricity, Gas & Waterالكهرباء و الغاز و المياه

20307804675679254477926347623395256672253.4Constructionالتشييد و البناء

6103246667443161975013823728350160384343359.6Wholesale & Retail Tradeتجارة الجملة و التجزئة

64150147450548312877610478414051266.9Restaurants & Hotelsالفنادق و المطاعم
2282864686372834452920536757613823064250.3Transportation & Communicationالنقل و التخزين و االتصاالت

035211354188161601735888004799346.9Banking & Insuranceالوساطة المالية

165229856667463222235569824860014375351.3Real Estate & Business Servicesاالنشطة العقارية

146531653164428387549234392170618164805105297643.1General Administrationاإلدارة العامة

4241478046695817881140050321161662838660835.9Educationالتعليم

297413239612714337522672212127016154645.2Health & Social Servicesالصحة و العمل االجتماعي
14391371129931564717105157665659212325352.1Personnel & Community Servicesالخدمات الجماعية و االجتماعية

1352433635316435113682931710395716029658.6Private H.H'sاالسر الخاصة

023129811182518917256533845International Organizationالمنظمات و الهيئات الدولية

28960000180030762.8Not Statedغير مبين

4652718005118744371572767354212199451777386480062151Totalجملة

فئات ساعات العمل الفعلية 
Actual Weekly Working Hours 30 - 134 - 029األسبوعية

Groups 39 - 3544 - 4054 - 4555 +

Table ( 58 )جدول رقم ( ٥٨ )

1420H / 1999G
Male Employees ( 15 Years And Over ) By Main Economic Activity Groups And Actual Weekly Working Hours Groups :
المشتغلون الذآور ( ١٥ سنة فأآثر) حسب المجموعات الرئيسة للنشاط اإلقتصادي وفئات ساعات العمل الفعلية األسبوعية لعام ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م



متوسط ساعات العمل الفعلية األسبوعيةالمجموع

TotalAvarege Actual Weekly 
Working Hours

  135246468101741869513787167793834814560341.3Agriculture & Huntingالزراعة والصيد والغابات

017389926214557512918645853.3Fishingصيد األسماك

2049029219214269210554152517275946Petroleum & Mineralsالتعدين و استغالل المحاجر

3582386195748602047835738155278130447.3Manufacturingالصناعات التحويلية

2194346498066244971406673175524843.8Electricity, Gas & Waterالكهرباء و الغاز و المياه

01441141428021035812082132184131549.2Constructionالتشييد و البناء

0139105888992618692348886946515276952.2Wholesale & Retail Tradeتجارة الجملة و التجزئة

01770374015052097415355.6Restaurants & Hotelsالفنادق و المطاعم
381738681092763944827290833287415029945Transportation & Communicationالنقل و التخزين و االتصاالت

035211353591142301090757223593742.7Banking & Insuranceالوساطة المالية

12272113448137031062012186103744470445.6Real Estate & Business Servicesاالنشطة العقارية

148061672067305388225228422151632148966101607642.6General Administrationاإلدارة العامة

68389056512984429049453638294361704261785734.3Educationالتعليم

543109555483000734130314781216711496843.2Health & Social Servicesالصحة و العمل االجتماعي
0127231913143567017631343024662436Personnel & Community Servicesالخدمات الجماعية و االجتماعية

0054963412883062236501350.7Private H.H'sاالسر الخاصة

00035275000110238.4International Organizationالمنظمات و الهيئات الدولية

290100000029010Not Statedغير مبين

30674195943240157805907526881397704397824259509041.7Totalجملة

Table ( 59 )جدول رقم ( ٥٩ )

Saudi Employees ( 15 Years And Over ) By Main Economic Activity Groups And Actual Weekly Working Hours Groups :

54 - 4555 + Actual Weekly Working Hours
Groups

1420H / 1999G

المشتغلون السعوديون ( ١٥ سنة فأآثر) حسب المجموعات الرئيسة للنشاط اإلقتصادي و فئات  ساعات العمل الفعلية األسبوعية لعام ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م

فئات ساعات العمل الفعلية 
40 - 3544 - 3039 - 134 - 029األسبوعية



متوسط ساعات العمل الفعلية المجموع
األسبوعية

TotalAvarege Actual 
Weekly Working 

  13524341998681771913787152633682913823741.9Agriculture & Huntingالزراعة والصيد والغابات

017389926214557512918645853.3Fishingصيد األسماك

2049029216144252410554152517228446Petroleum & Mineralsالتعدين و استغالل المحاجر

3581747162746182047835472152377953747.6Manufacturingالصناعات التحويلية

2194346498066244971406673175524843.8Electricity, Gas & Waterالكهرباء و الغاز و المياه

01441141428021035812082132184131549.2Constructionالتشييد و البناء

0135115712992618692345666946515187252.3Wholesale & Retail Tradeتجارة الجملة و التجزئة

01770374015052097415355.6Restaurants & Hotelsالفنادق و المطاعم
381738680222763944827290833287415021245Transportation & Communicationالنقل و التخزين و االتصاالت

035211353259139611057553543463645.7Banking & Insuranceالوساطة المالية

1227185240473047106201218696424262145.8Real Estate & Business Servicesاالنشطة العقارية

144771599963998382562225608149304148662100061042.7General Administrationاإلدارة العامة

3818396375734116563230510210521257933056935.6Educationالتعليم

0535371425335262802436686958892542.9Health & Social Servicesالصحة و العمل االجتماعي
0113551608135847017631340014387836.6Personnel & Community Servicesالخدمات الجماعية و االجتماعية

002536341288306978345947.9Private H.H'sاالسر الخاصة

00035275000110238.4International Organizationالمنظمات و الهيئات الدولية

260400000026040Not Statedغير مبين

26485138018160579667425492652377444385117224772042.9Totalجملة

Table ( 60 )جدول رقم ( ٦٠ )

Saudi Employees Male ( 15 Years And Over ) By Main Economic Activity Groups And Actual Weekly Working Hours Groups :

44 - 4054 - 4555 +

1420H / 1999G

المشتغلون السعوديون الذآور ( ١٥ سنة فأآثر) حسب المجموعات الرئيسة للنشاط اإلقتصادي وفئات ساعات العمل الفعلية األسبوعية لعام ١٤٢٠هـ /١٩٩٩م

 Actual Weekly Working Hours
Groups

فئات ساعات العمل الفعلية 
35 - 3039 - 134 - 029األسبوعية



 التوزيع النسبي لقوة العمل (١٥ سنة فأآثر) حسب الجنس ١٤٢٠هـ
PERCENT DISTRIBUTION OF LABOR FORCE ( 15 YEARS & OVER ) BY SEX 1999G.

اناث غير سعوديات  
NON SAUDI FEMALE

8%

 

ذآور غير سعوديين   
NON SAUDI MALE

44%

ذ آور سعوديون  
 SAUDI MALE

41%

إناث سعوديات  
SAUDI FEMALE

7%

شكل رقم / ٠١

  
  
  



  

 قوة العمل (١٥سنة فأآثر ) حسب المنطقة اإلدارية لعام ١٤٢٠هـ
LABOR FORCE (15 YEARS & OVER) BY ADMINISRATIVE AREA, 1999G.
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 التوزيع النسبي لقوة العمل السعودية (١٥سنة فأآثر ) حسب الحالة التعليمية لعام١٤٢٠هـ
PERCENT DISTRIBUTION OF SAUDI  LABOR FORCE (15 YEARS & OVER ) BY EDUCATION STATUS, 

1999G.
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 التوزيع النسبي لقوة العمل غير السعودية (١٥سنة فأآثر) حسب الحالة التعليمية لعام ١٤٢٠هـ
 PERCENT DISTRIBUTION OF NON SAUDI LABOR FORCE (15 YEARS & OVER) BY EDUCATION STATUS, 1999G.
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المشتغلون (١٥سنة فأآثر ) حسب مجموعات المهن الرئيسة لعام ١٤٢٠هـ 
EMPLOYEE ( 15 YEARS & OVER ) BY MAIN OCCUPATION, 1999G.
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المشتغلون السعوديون (١٥سنة فأآثر) حسب المجموعات الرئيسة للنشاط اإلقتصادي لعام ١٤٢٠هـ  
 SAUDI EMPLOYEE ( 15 YEARS & OVER ) BY MAIN ECONOMIC GROUPS, 1999 G.
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المشتغلون غير السعوديين (١٥سنة فأآثر) حسب المجموعات  الرئيسة للنشاط اإلقتصادي لعام ١٤٢٠هـ
 NON SAUDI EMPLOYEE ( 15 YEARS & OVER ) BY MAIN ECONOMIC GROUPS, 1999G.
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