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 مقدمة
 
ادراكًا من الهيئة العامة لإلحصاء ألهمية اصدار نشرة متكاملة عن سوق العمل في المملكة العربية السعودية    

العمل على  هامن ضمنوالتي  ,  2030اهداف االستراتيجية الوطنية للتنمية االحصائية في الرؤية والسعي لتحقيق 

من خالل توفير بيانات شاملة  للبياناتتطوير السجالت اإلدارية بحيث يتم االعتماد عليها تدريجيًا كمصدر أساسي 

ومن منطلق  ,التي تجريها الهيئة العامة لإلحصاء عن القوى العاملة الميدانيةمن بيانات السجالت اإلدارية والمسوح 

من بيانات  الرابع الربع 2016 سوق العملنشرة  تصدر للمرة األولىء أن يسر الهيئة العامة لإلحصاهذا الهدف 

وزارة العمل والتنمية االجتماعية ووزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة )سجالت الجهات المعنية بسوق العمل 

يانات المشتغلين والتي تتضمن ب ومركز المعلومات الوطني(للتأمينات االجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية 

والباحثين عن عمل حسب العديد من المتغيرات  باإلضافة الى المؤشرات الرئيسية للقوى العاملة من مسح القوى 

 مـ2016ديسمبر  31خالل الربع الرابع المنتهي في والذي تم تنفيذه  ,العاملة

 

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

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

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

 العمالة توطينزيادة دعم التوجهات والجهود المبذولة من كافة أجهزة الدولة والقطاع الخاص الرامية لتوفي المملكة 

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

 

 بياناتعلى أهم تحتوي النشرة و المعنية ون مع الجهاتوتسعى الهيئة الى اصدار هذه النشرة بشكل ربعي بالتعا   

المسجلين في سجالت الجهات المعنية بسوق العمل  والباحثين عن عملالمشتغلين بسوق العمل. والتي تتعلق 

باإلضافة الى اهم مؤشرات مسح القوى العاملة كمعدل البطالة ومعدل المشاركة االقتصادية ومعدل التشغيل 

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

 .(التعليمي لمستوىالفئات العمرية, ا اإلداريةالمنطقة 

 

 ,ألرباب األسر محل الدراسةو لكافة الشركاء والعمالء من الجهات المعنية بسوق العمل الشكركما تتقدم الهيئة ب   

 ناتزويد من الجميع, وفي نفس الوقت تأمل اصدار هذه النشرةالذي كان لتعاونهم أكبر األثر بعد توفيق الله في 

التي من شأنها تحسين محتوى النشرة وإضفاء المزيد و, (info@stats.gov.sa  على البريد االلكتروني ) بالمقترحات

 للنشرات القادمة.من عمليات التطوير 

 والله ولي التوفيق ,,,,         

 

 الهيئة العامة لإلحصاء
 احصاءات القوى العاملة واالحوال االجتماعية
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 منهجية النشرة
 

 ,لإلحصاء ةالعام لهيئةل االعمال االحصائيةضمن خطة  ةدرجالمهي احد المنتجات االحصائية  نشرة سوق العمل   

  .العمل وتسليط الضوء على أهم المؤشرات والبياناتشاملة عن سوق من حيث إعطائها صورة  وتكتسب اهميتها

خالل , من  في المملكة العربية السعوديةوبيانات عن سوق العمل  مؤشراتلتوفير النشرة تصميم وقد جرى 

 :مصدرين رئيسين

 مسح القوى العاملةمسح ميداني بالعينة وتمثل في بيانات من األول: 

    ات ذات العالقة بسوق العملهلدى الجاإلدارية سجالت بيانات من الالثاني: 

 

 اهداف النشرة

 حسب العدد من المتغيرات  المشتغلينعن  توفير بيانات تفصيلية .1

 توفير بيانات عن تأشيرات العمل .2

 عدد من المتغيراتحسب  الباحثين عن عملتوفير بيانات عن  .3

ـــن معـــدالت  .4 ـــات ع ـــوفير بيان ـــة حســـب  ت ـــة االقتصـــادية والتشـــغيل والبطال المشـــاركة االقتصـــادية واإلعال

 .خصائصهم السكانية واالجتماعية واالقتصادية

 

 :للنشرةاإلسناد الزمني 

, وكـذلك بيانات تأشـيرات العمـلوسوق العمل من حيث عدد المشتغلين والباحثين عن عمل  نشرة تم إسناد بيانات   

)مــع خصائصــهم االجتماعيــة والديموغرافيــة(, الــى المشــاركة االقتصــادية واإلعالــة االقتصــادية والتشــغيل  معــدالت 

 م 2016ديسمبر  31الربع الرابع المنتهي في 

 

 لمنهجية النشرة: الوصفية المعلوماتأهم وفيما يلي 

 

 أواًل: مسح القوى العاملة

العينيـة األسـرية التـي تجـرى فـي مجـال اإلحصـاءات االجتماعيـة مسح القـوى العاملـة هـو أحـد المسـوح الميدانيـة    

فــي عــن العالقــة بقــوة العمــل للســكان المســتقرين  مؤشــرات ويــوفر المســح. ,المنــدرض ضــمن خطــة مســوح الهيئــة

ومـن خـالل  فـي سـن العمـل الـذين يعتبـرون  .( سـنة فـأكثر15الـذين يبلغـون مـن العمـر )المملكة العربية السـعودية 

  (داخل قوة العمل وخارجها)النشيطين وغير النشيطين اقتصاديًا السكان  المسح يتم معرفة 

 

 مسحاستمارة ال

لتوصيات والمعايير وفقًا لتم اعداد وتصميم استمارة المسح من قبل مختصي مسح القوى العاملة في الهيئة العامة لإلحصاء    

الدولية في مجال مسوح القوى العاملة, وتم عرضها على خبراء منظمة العمـل الدوليـة خـالل الدولية التي تصدرها منظمة العمل 

 ألخذ مرئياتهم ومالحظاتهم عليها. بسوق العمل  العالقة  زيارتهم للهيئة, والجهات ذات
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 تضمنت مجموعة من األسئلة لألفراد من أهمها:قسمت االستمارة الى ثمانية أقسام و

ـاحثون عـن عمـل ,التعليمـي المستوى, الفراد األسرة البيانات االساسية  خـالل االربعـة اسـابيع  العمـل خـالل األسـبوع السـابق, الب

التـي مـن خاللهـا يـتم اسـتخراض مؤشـرات سـوق  ةخـالل االسـبوع السـابق, والكثيـر مـن األسـئلة التفصـيلي , اإلتاحة للعملالسابقة

 العمل

 

 المسح عينة

العينية األسرية الذي تقـوم الهيئـة العامـة لإلحصـاء بتنفيـذه باسـتخدام إطـار التعـداد العـام  حومسالقوى العاملة من ال مسحعد ي     

للحصول على تقديرات ذات كفاءة وفاعلية عالية, تم تقسـيم مجتمـع المسـح إلـى أجـزاء غيـر متداخلـة تتصـف و, للسكان والمساكن

عامــل علـى أنهـا مجتمــع مسـتقل بذاتـه. بحيــث تسـحب عينــة بالتجـانس النسـبي فــي وحـداتها, وكـل جــزء ي   عـد طبقـة, وكــل طبقـة ت 

عشوائية من كل طبقة بشكل مستقل, وفي النهاية تدمج جميع وحدات المعاينة المسحوبة معًا لتشـكل العينـة الكليـة. وألغـرا  

ـ ـ 3)كل منطقة إدارية إلى عدد من الطبقات يتراوح بين تم تقسيم تجهيز هذا اإلطار  طبقات, تم تحديدها وفقـًا لحجـم السـكان,  (10ــ

 .بحيث أصبح المجموع أربعًا وخمسين طبقة على مستوى المملكةفي كل منطقة ادارية 

ـائج المسح, واإلطـالعدراسة أهداف تم  بعد ذلك ـاري و المسـوح السـابقة. علـى نت ومعامـل االخـتالف  تحليـل قـيم االنحـراف المعي

عبارة وهي المختارة وتم تحديد العينة , وء ذلك تم تقدير حجم عينة المسح وعلى ض .ثل معدل البطالةم ,لبعض المتغيرات الرئيسة

 .عن عينة عشوائية طبقية عنقودية تم اختيارها على مرحلتين

( منطقـة عـد فـي إطـار التعـداد موزعـة علـى جميـع 36,000)مـا يقـارب ( منطقة عد من أصـل 1,334تم سحب ) في المرحلة األولى 

 لكة.مناطق المم

 وهـي األسـر ,فـي المرحلـة األولـى ق العـد التـي تـم اختيارهـاسحب وحدات المعاينة الثانوية من مناط في المرحلة الثانية تمثم    

( أسـرة علـى 33,350( أسـرة مـن كـل منطقـة عـد, أي مـا مجموعـه )25باستخدام العينة العشوائية المنتظمة, حيث اختيرت ) المختارة 

 كة.مستوى الممل

 

 المنطقة اإلدارية
عدد وحدات 

 المعاينة

 المنطقة اإلدارية
عدد وحدات 

 المعاينة

 المنطقة اإلدارية
عدد وحدات 

 المعاينة

 64 نجــران 90 عســير 207 الريـا 

 60 البــاحة 73 تبــوك 242 مكـة المكرمة

 66 الجــوف 65 حائــل 92 المدينة المنورة

 70 الحدود الشمالية 66 القصــيم
 1,334 المجمــوع

 71 جـازان 168 المنطقة الشــرقية

 

 مسح: الأسلوب جمع البيانات من 

ـاحثون المكلفـون بهـذه العمليـة  تم استخدام أسلوب االتصال المباشر باألسرة في عملية اسـتيفاء اسـتمارة المسـح. حيـث قـام الب

 المصممة لهذا الغر  اإللكترونية بزيارة األسر الواقعة ضمن عينة المسح واستيفاء البيانات مباشرًة باستخدام االستمارة 
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  التعاريف المستخدمة في المسح
 

 :مسحسكان ال

ـارة فـي العينـة بمـن فـيهم العمالـة المنزليـة ومـن فـي حكمهـم, الـذين يعيشـون فـي     هم مجموع أفراد األسر المعيشية المخت

 مسكن واحد.

 

 :المعيشية األسرة

هي فرد أو مجموعة أفـراد تـربطهم أو ال تـربطهم صـلة قرابـة ويشـتركون فـي المسـكن والمأكـل ويقيمـون فـي    

 المسح, ويدخل ضمن أفراد األسرة ما يلي :المسكن وقت 

.       األفراد السعوديون وغير السعوديين الذين يقيمون إقامة معتادة مع األسرة ويكونون غـائبين عـن األسـرة 1

أثنــاء المســح لســفرهم خــارض أو داخــل المملكــة بصــفة مؤقتــة مثــل رجــال األعمــال والســياح أو المســافرون 

 في الخارض .للعالض والطالب المبتعثين 

.       األفراد الذين يقيمون مـع األسـرة بصـفة معتـادة وتغيبـوا عنهـا أثنـاء المسـح لوجـودهم فـي ورديـات عمـل 2

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

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

 

 )خارج قوة العمل(:ن اقتصاديًا يشطاالنغير لسكان ا

ال  وأسـنة فـأكثر( غيـر المصـنفين ضـمن القـوى العاملـة )غيـر مشـتغلين أو متعطلـين(, وذلـك لكـونهم ال يعملـون  15هم األفـراد )

ـات  قادرين على العمل أو غير يبحثون عن عمل أو غير مستعدين لاللتحاق به خالل فترة االسناد الزمني للمسح, مثل: الطـالب, ورب

البيوت, والمتقاعدين الذين ال يعملون, واألفراد غير القادرين على العمل, واألفـراد الـذين ال يرغبـون فـي العمـل وال يبحثـون عنـه 

 ألي أسباب أخرى.

 

 :(قوة العمل)ن اقتصاديًا يشطاالسكان الن

ـاض السـلع والخـدمات خـالل فتـرة 15األفراد )هم  ( سنة فأكثر المساهمون أو الـذين لـديهم القـدرة واالسـتعداد للمسـاهمة فـي إنت

 اإلسناد الزمني للمسح, ويشمل المشتغلين والمتعطلين.
 

  :المشتغلون في مسح القوى العاملة 

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

 التالية:

َعِمَلوا لمدة ساعة واحدة على األقل مـقابـل راتــب أو ربـح )نقدي أو عيني( كموظفين منتظمين أو مؤقتين أو 

 اصحاب عمل أو يعملون لحسابهم.

مال التجارية أو في مزرعة خاصة أو قاموا بمساعدة الغير لمدة ساعة على األقل بدون مقابل في أي نوع من األع

 بأحد أفراد األسرة.

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

 أو تغيبوا مؤقتًا عن عملهم طيلة االسبوع  بسبب إجازة أو مر  أو ألي سبب آخر وسوف يعودون إليه مجددًا.
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ب والباحثين عن عمل والمتقاعدين وربات البيوت ... الخ, الذين عملوا خالل االسبوع السابق ويشمل التعريف الطال

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

 ا أحد أفراد األسرة.الذي تقوم به ربة المنزل أو أعمال الصيانة المنزلية العادية التي يقوم به
 

  :المتعطلون

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

 بدون عمل خالل االسبوع السابق لزيارة االسرة.  .1

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

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

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

 االسناد.

 احون للعمل( خالل االسبوع السابق لزيارة األسرة.قادرون على العمل ومستعدون لاللتحاق به في حال توفره )مت .3
 

 :معدل المشاركة االقتصادية

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

 سنة فأكثر(15لسكان )اقوة العمل إلى 
 

 :التشغيلمعدل 

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

  قوة العمل إلى
 

 :البطالةمعدل 

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

  قوة العمل إلى

 

 سوق العمل ثانيًا: احصاءات

يـتم اسـتخراض بياناتهـا مـن خـالل السـجالت االداريـة التـي  السـجلية تاإلحصـاءا ىأحد هي احصاءات سوق العمل    

تعتبــر مصــدر رئيســي ومهــم لبيانــات المشــتغلين  والتــي.المعنيــة بســوق العمــل , الحكوميــة المتــوفرة لــدى الجهــات

شـاملة مـن حيـث إعطائهـا صـورة  تهـاوتكتسب هذه البيانات أهمي, في المملكة العربية السعودية الباحثين عن عملو

 لمكونات سوق العمل الرئيسة

 

 :احصاءات سوق العمل بياناتأسلوب جمع 

للبيانـات اإلحصـائية  والمؤسسـات الحكوميـة مـن المصـادر الرئيسـية تالـوزاراتعتبر السجالت اإلدارية التي تمتلكها    

الجهـات التنسـيق مـع بلإلحصـاء  قامـت الهيئـة العامـة دوقـ ,.في مختلف المجاالت راتالتي تستخدم لحساب المؤش

 وهي: المعنية بسوق العمل الحكومية

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية .1
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 وزارة الخدمة المدنية .2

 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية .3

 صندوق تنمية الموارد البشرية .4

 مركز المعلومات الوطني .5

من الخاصة بنشرة سوق العمل والتي شملت بيانات المشتغلين والباحثين عن عمل  على البياناتحصول وذلك لل 

 .جالت اإلداريةالس بياناتواقع 

ومراجعتها وفق تدقيق البيانات ب العامة لإلحصاءقامت الهيئة وبعد الحصول على البيانات من المصادر المختلفة, 

  ونشرها. تصميم المخرجاتل الجودة المتعارف عليها, معاييرو العلمي المنهج اإلحصائي

 

 احصاءات سوق العملالتعاريف المستخدمة في 
 

 المشتغلون:

ح معتمـدة مـن الجهـات المنظمـة لسـوق العـاملون الـذين يشـغلون وظـائف وفقـًا ألنظمـة ولـوائ األفـرادجميـع هم    

المشــتغلين فــي الســجالت االداريــة وفقــًا لألنظمــة , ويمكــن تصــنيف والمســجلين فــي الســجالت اإلداريــةالعمــل 

 واللوائح التي يخضعون لها كالتالي:

وغيـر لنظـام التقاعـد المـدني من السعوديين الذين يخضعون  المشتغلون حسب أنظمة ولوائح الخدمة المدنية .1

 (1)الئحة توظيف غير السعوديينالسعوديين الذين يخضعون ل

المعاشــات ونظــام العمــل فــرع المســجلون فــي نظــام االجتماعيــة  التأمينــات أنظمــة ولــوائحالمشــتغلون حســب  .2

 (2)ويشمل ذلك السعوديين كموظفين أو اصحاب عمل وغير السعوديين والعمال

ســائق ويشــمل )غيــر الســعوديين مــن الجنســين الــذين يعملــون فــي المنــازل  العــاملون العمالــة المنزليــة: هــم   .3

,ممـر   منزلـي,حـارس عمـارة, مربيـة ,مـزارع  منزلـيخ منزلي ,سفرجي ,طبا منزلي,حارس  منزليخاص ,عامل 

صي عالض طبيعـي خـاص, حـارس امـن منزلي ,اخصائ,قهوجي  ,حارس استراحة ,خياط منزلى منزل ,مدير منزلي

 (3 ..الخ ( خاص

 

 :(4) المشتغلين ال يدخل من ضمنهم الفئات التاليةبيانات علمًا ان 

 واألمن العامالقوات المسلحة ون العاملين في لعسكريا .1

في  وال يخضعون ألنظمة العمل,وغير مسجلين يعملون لحسابهم الذينلون خارض المنشآت ماالعالسعوديون  .2

 التأمينات االجتماعية 

 غير مسجلين في التأمينات االجتماعيةواصحاب العمل السعوديين الذين يعملون في المنشات  .3

 لون في البعثات الدولية أو السياسية أو العسكرية األجنبية .الذين يعم غير السعوديينالموظفون  .4

الذين يقدمون إلى المملكة ألعمال ال يستغرق إنجازها في المعتاد أكثر من ثالثة  الموظفون غير السعوديين .5

 أشهر 
 

 

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

 GOSI (2)                 االجتماعيةاملؤسسة العامة للتأمينات (2)                 

 MCS (3)                 وزارة العمل والتنمية االجتماعية (3)                 

 GOSI (4)                 االجتماعيةاملؤسسة العامة للتأمينات (4)                 
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 الباحثون عن عمل:

ولدى  (السعوديين المسجلين في برامج البحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية )جدارة وساعدهم األفراد    

بياناتهم الشخصية ومؤهالتهم وخبراتهم العملية صندوق تنمية الموارد البشرية )حافز(, ويقومون بتسجيل 

 عن طريق نظام الكتروني لدى جهة التقديم . وسيرهم الذاتية

ال يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دوليًا  السجالت االدارية عمل فيعلمًا ان الباحثين عن 

, حيث انه ليس كل باحث والمعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية, وبالتالي ال يعتبر جميعهم متعطلين عن العمل

 لتالي:عن عمل يعتبر متعطل ولكي يعتبر الفرد متعطل ال بد ان يستوفي شروط البطالة وهي كا

 بدون عمل خالل االسبوع السابق ان يكون الفرد  .1

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

 للعمل( خالل االسبوع السابق. لاللتحاق به في حال توفره )متاح قادر على العمل ومستعدان يكون الفرد  .3
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 النشرة بياناتمصادر 

 على مصدرين رئيسين: اعتمدت نشرة سوق العمل

مـن خـالل بيانـات السـجالت االداريـة  الثـاني: احصـاءات سـوق العمـلوالمصـدر  األول: مسح القوى العاملـة,المصدر 

 عنية بسوق العمل.لدى الجهات الم

 الربع الرابع: 2016نشرة سوق العمل  بيانات مصادرقائمة بيما يلي وف
 

 نوع المصدر مصدر البيانات
والمؤشرات الخاصة البيانات 

 بالمصدر

 

 الهيئة العامة لإلحصاء

 مسح القوى العاملة

GaStat 

LFS 

مسح 

 ميداني

جميــــع المؤشــــرات والمعــــدالت 

 بالقوى العاملةالخاصة 

 

المؤسســـــــــــــة العامـــــــــــــة 

  للتأمينات االجتماعية
GOSI  

سجالت 

 ادارية
 المشتغلون

 

ــــــــة  ــــــــل والتنمي وزارة العم

 االجتماعية
MLSD 

سجالت 

 ادارية
 العمالة المنزلية والتأشيرات

 

 MCS وزارة الخدمة المدنية
سجالت 

 ادارية
 المشتغلون والباحثون عن عمل

 

صــــندوم ةنميـــــة المـــــوار  

 البشرية
HRDF 

سجالت 

 ادارية
 الباحثون عن عمل

 

 NIC مركز المعلومات الوطني
سجالت 

 ادارية
 الباحثون عن عمل
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 سوق العمل مؤشراتبيانات و

 

 لسوق العمل الرئيسةوالمؤشرات البيانات 

Main data and indicators of the labor market 

  Table . (1)جدول 

 والمؤشرات البيانات

 الجنس

Data 
Sex 

 اإلجمالي اناث ذكور

Males Females Total 

 )Total Employed Persons)1 13,944,732 2,009,086 11,935,646 (1)اجمالي المشتغلون

 )Saudi Employed Persons)1 3,061,397 1,019,283 2,042,114 (1)السعوديون المشتغلون

 10,883,335 989,803 9,893,532 (1)غير السعوديين المشتغلون
Non-Saudi Employed 

Persons)1( 

 )Saudi Job Seekers)2 917,563 739,990 177,573 (2)السعوديون الباحثون عن عمل

معدل المشاركة االقتصادية 

 (3)( سنة فأكثر15للسكان )
79.5 22.8 56.5 

Total Economic Participation 

Rate(3) 

معدل المشاركة االقتصادية 

( سنة 15للسكان السعوديين )

 (3)فأكثر

64.6 19.3 42.2 
Saudi Economic Participation 

Rate(3) 

( 15معدل التشغيل للسكان )

 (3)سنة فأكثر
97.4 78.7 94.4 Total Employment Rate(3) 

معدل التشغيل للسكان 

 (3)( سنة فأكثر15السعوديين )
94.1 65.5 87.7 Saudi Employment Rate(3) 

 (3) (15معدل البطالة للسكان )

 (3)سنة فأكثر
2.6 21.3 5.6 Total Unemployment Rate(3) 

معدل البطالة للسكان 

 (3)فأكثر( سنة 15السعوديين )
5.9 34.5 12.3 Saudi Unemployment Rate(3) 

 136 (3) فرد( 100معدل اإلعالة االقتصادية إلجمالي لسكان )لكل 
Total Economic Dependency 

Ratio(3) 

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

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

 LFS - GaStat (3)                                                                                                                                                                                                         الهيئة العامة لإلحصاء        -مسح القوى العاملة  (3)

 Data do not include Employed in the military , security sectors and employment outside enterprises         املنشآت في القطاعات العسكرية واألمنية والعاملين خارج البيانات ال تشمل املشتغلون 
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 المشتغلون:

 جملـة عـدد المشـتغلينمن واقع السجالت االدارية ان م 2016للربع الرابع من عام نشرة سوق العمل  أظهرت نتائج    

(, حيث بلغت نسبة 2,009,086منهم ) ناثاال( فردًا ويمثلن 11,935,646يمثل الذكور منهم ), ( فرداً 13,944,732بلغت )

 المشتغلينمن اجمالي  (%14,4) ناثواال (%85,6)الذكور 

( فـردًا, يمثـل الـذكور 3,061,397كما أظهرت نتائج السـجالت االداريـة أن عـدد المشـتغلين السـعوديين وصـل إلـى )   

( مـن %33,3) نـاث( واال%66,7(, حيث بلغـت نسـبة الـذكور )1,019,283منهم ) ناث( فردًا ويمثلن اال2,042,114منهم )

 .اجمالي المشتغلين السعوديين

 واألنظمة المتبعة حسب الجنس والجنسية اجمالي المشتغلين

Total Employed persons by Sex and Nationality  

  Table . (2)جدول 

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

 *MLSD                                                                                                                                                                                                                                                                              وزارة العمل والتنمية االجتماعية: *                

 Data do not include Employed in the military , security sectors and employment outside enterprises                       املنشآت البيانات ال تشمل املشتغلين في القطاعات العسكرية واألمنية والعاملين خارج 
 

  

 األنظمة المتبعة
 االجمالي غير السعوديين السعوديون

Saudi Non Saudi Total 

 

 الجملة االناث الذكور الجملة االناث الذكور الجملة االناث الذكور

Male Female Total Male Female Total Male Female Total 

الخاضعون 

 ألنظمة ولوائح

 ةالخدمة المدني

Civil Service  

867,908 514,098 1,382,006 52,837 39,098 91,935 920,745 553,196 1,473,941 

الخاضعون 

 ألنظمة ولوائح

التأمينات 

  االجتماعية

Social Insurance  

1,174,206 505,185 1,679,391 8,296,604 191,464 8,488,068 9,470,810 696,649 10,167,459 

 Total 2,042,114 1,019,283 3,061,397 8,349,441 230,562 8,580,003 10,391,555 1,249,845 11,641,400  الجملة

 *العمالة المنزلية

Domestic labor. 
- - - 1,544,091 759,241 2,303,332 1,544,091 759,241 2,303,332 

 Total 2,042,114 1,019,283 3,061,397 9,893,532 989,803 10,883,335 11,935,646 2,009,086 13,944,732  االجمالي
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 )%(حسب الجنس  السعوديين لمشتغلينل التوزيع النسبي

Percentage Distribution of Saudi Employed Persons by Sex (%) 

  Chart . (1) شكل

 
 MLSD                                             , , MCSSource: GOSI ,                  , وزارة العمل والتنمية االجتماعية وزارة الخدمة املدنية أالجتماعية,املصدر : املؤسسة العامة للتأمينات 

 

 * والفئات العمرية حسب الجنس والجنسية اجمالي المشتغلين

Total Employed persons by Sex, Nationality and Age group* 

  Table . (3)جدول 

الفئات 

 العمرية

age group 

 الجملة غير السعوديين السعوديون

Saudi Non Saudi Total 

 جملة اناث ذكور جملة اناث ذكور جملة اناث ذكور

Male Female Total Male Female Total Male Female Total 

15-19 61,160 11,303 72,463 2,332 164 2,496 63,492 11,467 74,959 

20-24 312,725 83,343 396,068 361,768 7,000 368,768 674,493 90,343 764,836 

25-29 360,000 161,838 521,838 1,485,736 40,495 1,526,231 1,845,736 202,333 2,048,069 

30-34 364,180 189,968 554,148 1,723,937 51,432 1,775,369 2,088,117 241,400 2,329,517 

35-39 306,168 200,186 506,354 1,487,432 43,130 1,530,562 1,793,600 243,316 2,036,916 

40-44 224,087 170,536 394,623 1,089,349 32,580 1,121,929 1,313,436 203,116 1,516,552 

45-49 167,515 104,667 272,182 863,523 22,735 886,258 1,031,038 127,402 1,158,440 

50-54 133,000 58,413 191,413 616,076 14,063 630,139 749,076 72,476 821,552 

55-59 85,687 29,961 115,648 392,257 9,348 401,605 477,944 39,309 517,253 

64-60 17,221 6,421 23,642 208,335 5,830 214,165 225,556 12,251 237,807 

65+ 10,303 2,618 12,921 118,607 3,749 122,356 128,910 6,367 135,277 

 222 65 157 125 36 89 97 29 68 أخرى

 Total 2,042,114 1,019,283 3,061,397 8,349,441 230,562 8,580,003 10,391,555 1,249,845 11,641,400  الجملة

 *المنزليةالعمالة 
- - - 1,544,091 759,241 2,303,332 1,544,091 759,241 2,303,332 

 Total 2,042,114 1,019,283 3,061,397 9,893,532 989,803 10,883,335 11,935,646 2,009,086 13,944,732  جمالياال

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

 *MLSD                                                                                                                                                                                                                                                                              والتنمية االجتماعيةوزارة العمل : *                

 Data do not include Employed in the military , security sectors and employment outside enterprises                       املنشآت البيانات ال تشمل املشتغلين في القطاعات العسكرية واألمنية والعاملين خارج 

 

( سنة, 34ـــ  30كما بينت نتائج السجالت االدارية أن أعلى نسبة للمشتغلين السعوديين كانت في الفئة العمرية )   

( سنة, 29ـــ  25( من اجمالي المشتغلين السعوديين, يليهم السعوديين في الفئة العمرية )%18,1) وذلك بنسبة

ذكور 

Males

66.7%

اناث

Females

33.3%
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 سنة فأكثر( , وذلك بنسبة65ين في الفئة العمرية ) نسبة للمشتغلين السعودي(, فيما كانت اقل %17,0بنسبة )

(0,4%) 

( سـنة الفئـة األعلـى مـن حيـث عـدد المشـتغلين 34ــــ  30أما فيما يخـ  السـعوديين  الـذكور فتمثـل الفئـة العمريـة )

( من جملـة المشـتغلين السـعوديين الـذكور, وبالنسـبة للمشـتغالت السـعوديات فتمثـل الفئـة %17,8وذلك بنسبة )

ـــ  35ريــة )العم ( مــن جملــة %19,6وذلــك بنســبة ) الســعوديات ( ســنة الفئــة األعلــى مــن حيــث عــدد المشــتغالت39ــ

 المشتغالت السعوديات.

 

 والمنطقة االدارية * حسب الجنس والجنسية اجمالي المشتغلين

Total Employed persons by Sex, Nationality and Age group* 

  Table . (4)جدول 

المنطقة 

 اإلدارية

 الجملة غير السعوديين السعوديون

Saudi Non Saudi Total 

Adm. Area 
 جملة اناث ذكور جملة اناث ذكور جملة اناث ذكور

Male Female Total Male Female Total Male Female Total 

 4,295,167 494,735 3,800,432 3,140,187 102,728 3,037,459 1,154,980 392,007 762,973 الريا 

مكة 

 المكرمة
394,801 221,556 616,357 1,906,872 47,911 1,954,783 2,301,673 269,467 2,571,140 

المدينة 

 المنورة
87,678 47,390 135,068 334,041 9,149 343,190 421,719 56,539 478,258 

 526,371 52,639 473,732 407,108 9,735 397,373 119,263 42,904 76,359 القصيم

المنطقة 

 الشرقية
422,231 134,518 556,749 1,701,199 32,889 1,734,088 2,123,430 167,407 2,290,837 

 468,727 66,690 402,037 320,196 10,392 309,804 148,531 56,298 92,233 عسير

 159,444 23,474 135,970 103,078 2,180 100,898 56,366 21,294 35,072 تبوك

 189,092 24,995 164,097 137,208 3,168 134,040 51,884 21,827 30,057 حائل

الحدود 

 الشمالية
16,792 8,922 25,714 47,519 1,855 49,374 64,311 10,777 75,088 

 194,764 33,655 161,109 121,089 3,328 117,761 73,675 30,327 43,348 جازان

 191,279 19,982 171,297 143,123 3,494 139,629 48,156 16,488 31,668 نجران

 85,508 14,733 70,775 51,302 1,614 49,688 34,206 13,119 21,087 الباحة

 113,078 14,201 98,877 74,709 2,110 72,599 38,369 12,091 26,278 الجوف

 1,536 404 1,132 514 1 513 1,022 403 619 أخرى

خارض 

 المملكة
918 139 1,057 46 8 54 964 147 1,111 

  الجملة

Total 
2,042,114 1,019,283 3,061,397 8,349,441 230,562 8,580,003 10,391,555 1,249,845 11,641,400 

العمالة 

 2,303,332 759,241 1,544,091 2,303,332 759,241 1,544,091 - - - *المنزلية*

جمالي  اال

Total 

2,042,114 1,019,283 3,061,397 9,893,532 989,803 10,883,33

5 

11,935,646 2,009,086 13,944,732 

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

 *MLSD                                                                                                                                                                                                                                                                              وزارة العمل والتنمية االجتماعية: *                

 Data do not include Employed in the military , security sectors and employment outside enterprises                        املنشآتالبيانات ال تشمل املشتغلين في القطاعات العسكرية واألمنية والعاملين خارج 
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 :الباحثون عن عمل

( فـردًا, يمثـل الـذكور مـنهم 917,563) بلـ  عـن عمـل البـاحثينالسـعوديين أن عـدد  السـجالت االداريـةأظهرت نتـائج    

( مـن اجمـالي %80,6) نـاث( واال%19,4(, حيـث بلغـت نسـبة الـذكور )739,990مـنهم ) نـاثفردًا ويمـثلن اال( 177,573)

 .عن عمل الباحثينالسعوديين 

 

 حسب الجنس ن عن عملالباحثي ونالسعودي

Saudi Job Seekers by Sex 

  Table . (5)جدول 

 الباحثون عن عمل السعوديين الجنس

Sex Saudi Job Seekers 

 Male      177,573ذكور

 Female 739,990     اناث

 Total 917,563   الجملة
  HRDF, MCS, NIC  :Source , ,      ساعد( ,مركز املعلومات الوطني   -وزارة الخدمة املدنية)جدارة,-صندوق تنمية املوارد البشرية)حافز(, املصدر

 

 

 الجنس )%(ن عن عمل حسب يباحثال نيلسعوديلالتوزيع النسبي 

Percent Distribution of Saudi Job Seekers by Sex   ) % (  

  Chart . (2) شكل

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

( سـنة, وذلـك 36ــــ  27كانـت فـي الفئـة العمريـة ) عـن عمـل  لبـاحثينللسـعوديين اكما بينت النتائج أن أعلى نسـبة    

لفئــة األعلــى مــن حيــث عــدد ســنة ا (26ـــــ  17)(, أمــا فيمــا يخــ  الــذكور فتمثــل الفئــة العمريــة %52,8بنســبة بلغــت )

( سـنة الفئـة األعلـى 36ــــ  27فتمثـل الفئـة العمريـة ) ناث(, أما فيما يخ  اال%46,4وذلك بنسبة ) عن عمل ينالباحث

 .الباحثات عن عمل ( من جملة السعوديات%54,8وذلك بنسبة )السعوديات الباحثات عن عمل من حيث عدد 

 

 

 

 

 

ذكور 

Male

19.4%

إناث

Female

80.6%
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 ن عن عمل حسب الجنس والفئات العمريةالباحثي نوالسعودي

Saudi Job Seekers by Sex and Age Group 

  Table . (6)جدول 

 جملة اناث ذكور الفئات العمرية

 Male Female Total 

17-26 82,471 207,120 289,591 

36-27 78,941 405,694 484,635 

46-37 13,742 95,889 109,631 

56-47 2,252 27,799 30,051 

66-57 167 3488 3655 

 Total 177,573 739,990 917,563   الجملة

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

 

 حسب الجنس والفئات العمريةن يالسعوديالباحثون عن عمل 

Saudi Job Seekers by Sex and Age Group 

  Chart. (3) شكل

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

مــن واقــع ســنة فــأكثر( 15معــدل المشــاركة االقتصــادية ألجمــالي الســكان )ان , نشــرة ســوق العمــل  أظهــرت نتــائج    

وبلــ  معــدل المشــاركة االقتصــادية بــين الــذكور , (%56,5بلــ  )قــد  2016مســح القــوى العاملــة للربــع الرابــع مــن عــام 

 .(%22,8) ناث(, وبين اال79,5%)
 

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

Total Economic Participation Rate (15 + )by Sex ) % ( 

  Table . (7)جدول 

 الجملة السعوديون الجنس

Sex Saudi Total 

 Male 64.6 79.5 روذك

 Female 19.3 22.8 اناث

 Total 42.2 56.5 الجملة

 LFS - GaStat  :Source                                                                            الهيئة العامة لإلحصاء        -املصدر : مسح القوى العاملة  

 

 )%( 2016مقارنة بالربع الثالث 2016سنة فأكثر( للربع الرابع 15) للسعوديينمعدل المشاركة االقتصادية 

Saudi Economic Participation Rate (15 + ) for the 2016 Q4 and 2016 Q3  () %  

  Table . (8)جدول 

 الربع الثالث 2016 الربع الرابع 2016 الجنس
2016 Q4 

Sex 2016 Q4 2016 Q3 

  Male 64.6 64.6 ذكور

 Female 19.3 19.0 42.2 اناث

 معدل المشاركة االقتصادية Total 42.2 42.0 الجملة

 LFS - GaStat  :Source                                                                            الهيئة العامة لإلحصاء        -املصدر : مسح القوى العاملة  

 

معدل بين السعوديين ال(, وبل  %42.2معدل المشاركة االقتصادية للسعوديين بل  )نتائج المسح ان كما أظهرت    

 (.%19,3) ناث(, وبين اال%64,6الذكور )

 

 )%( 2016مقارنة بالربع الثالث 2016سنة فأكثر( للربع الرابع 15) للسعوديينمعدل المشاركة االقتصادية 

Saudi Economic Participation Rate (15 + ) for the 2016 Q4 and 2016 Q3 ) % ( 

  Chart . (4) شكل

 

 LFS - GaStat  :Source                                                                                          الهيئة العامة لإلحصاء        -املصدر : مسح القوى العاملة  

64.6 64.6

19.0 19.3

42.0 42.2

2016الربع الثالث  2016الربع الرابع 

Third Quarter of  2016 Fourth Quarter of  2016

Malesذكور 

Femalesإناث 

Totalجملة  
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 ( ) % (2016 - 2007سنة فأكثر ( خالل عشر سنوات ) 15معدل المشاركة االقتصادية للسكان ) 

Total Economic Participation Rate (15 + ) in 10 years (2007 - 2016) ) % ( 

  Chart . (5) شكل

 
 LFS - GaStat  :Source                                                                                                   الهيئة العامة لإلحصاء        -املصدر : مسح القوى العاملة  

 

ين األفراد الذين ب (%63,7)للسعوديين قد بل   اعلى معدل للمشاركة االقتصاديةكما أشارت نتائج المسح أن    

أظهرت النتائج ان , فيما (%54,7(بمعدل بل  )54 - 40يليهم األفراد الذين أعمارهم بين ) ( سنة39 - 25) أعمارهم بين

 (%8,0بمعدل بل  ) فأكثر سنة 65معدل المشاركة االقتصادية كان األقل بين األفراد الذين أعمارهم 
 

 ) % ( الفئات العمريةسنة فأكثر( حسب الجنس و15 ) عوديينمعدل المشاركة االقتصادية للس

Saudi Economic Participation Rate (15 + ) by Sex and Age Group  () %  

  Table . (9)جدول 

روذك فئات العمر  الجملة اناث 

Age Group Male Female Total 

24-15 21.2 8.1 14.7 

39-25 93.1 33.9 63.7 

54-40 88.4 19.2 54.7 

64-55 41.7 2.8 22.8 

65+ 16.0 0.8 8.0 

 Total 64.6 19.3 42.2الجملة    

 LFS - GaStat  :Source                                                                                 الهيئة العامة لإلحصاء        -املصدر : مسح القوى العاملة  

 ) % ( الفئات العمريةسنة فأكثر( حسب الجنس و15 ) عوديينمعدل المشاركة االقتصادية للس

Saudi Economic Participation Rate (15 + ) by Sex and Age Group ) % ( 

  Chart . (6) شكل

 
 LFS - GaStat  :Source                                                                                               الهيئة العامة لإلحصاء        -املصدر : مسح القوى العاملة  
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أعلى من  الحاصلين على شهادة بين السعوديين  معدل المشاركة االقتصادية كان االعلىكما أوضحت النتائج أن 

الحاصلون على شهادة التعليم  ميليه (%83,5دبلوم دون الجامعة )حيث بل  المعدل للحاصلين على الثانوي 

بين , وأظهرت النتائج ان معدل المشاركة االقتصادية للسعوديين كان األقل (%78,2)بمعدل بل   فما فوقالجامعي 

  (%3,5األميين بمعدل بل  )

 

 

 ) % ( والمستوى التعليميسنة فأكثر( حسب الجنس 15 ) عوديينمعدل المشاركة االقتصادية للس

Saudi Economic Participation Rate (15 + ) by Sex and Education level  ) % (  

  Table . (10)جدول 

 المستوى التعليمي
روذك  الجملة اناث 

Education level 
Male Female Total 

 Illiterate 3.5 0.6 13.7 أمي

 less than Secondary  19.4 2.4 42.0 أقل من ثانوي

 Secondary or  Equivalent 39.9 8.2 64.2 الثانوية أو ما يعادلها

 Diploma 83.5 69.5 88.8 دبلوم دون الجامعة

 Bachelor & Above 78.2 64.9 90.4 جامعي فأعلى

 Total 42.2 19.3 64.6 المجموع

 LFS - GaStat  :Source                                                                                                                  الهيئة العامة لإلحصاء        -املصدر : مسح القوى العاملة  

 

 ) % ( المستوى التعليميسنة فأكثر( حسب 15 ) عوديينمعدل المشاركة االقتصادية للس

Saudi Economic Participation Rate (15 + ) by Education level  ) % (  

  Chart . (7) شكل

 
 LFS - GaStat  :Source                                                                                     الهيئة العامة لإلحصاء        -املصدر : مسح القوى العاملة  
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 معدل التشغيل:

, (%94,4سـنة فـأكثر( بلـ  )15) ألجمـالي السـكانالتشـغيل معدل ان مسح القوى العاملة , من واقع نتائج الأظهرت    

 (%78,7) ناث(, وبين اال%97,4بين الذكور ) التشغيلوبل  معدل 
 

 سنة فأكثر( حسب الجنس والجنسية ) % (15للسكان ) التشغيلمعدل 

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

  Table . (11)جدول 

 الجملة غير السعوديين السعوديون الجنس

Sex Saudi Non Saudi Total 

 Male 94.1 99.6 97.4 روذك

 Female 65.5 98.4 78.7 اناث

 Total 87.7 99.5 94.4 الجملة

 LFS - GaStat  :Source                                                                   الهيئة العامة لإلحصاء        -املصدر : مسح القوى العاملة  

 

معدل بين السعوديين الذكور ال(, وبل  %87.7للسعوديين بل  ) التشغيلمعدل نتائج المسح ان كما أظهرت    

 (.%65,5) ناث(, وبين اال94,1%)
 

 ) % ( 2016مقارنة بالربع الثالث 2016سنة فأكثر( للربع الرابع 15) للسكان التشغيلمعدل 

Total Employment Rate (15 + ) for the 2016 Q4 and 2016 Q3 ) % ( 

  Table . (12)جدول 

 الربع الثالث 2016 الربع الرابع 2016 الجنس
2016 Q4 

Sex 2016 Q4 2016 Q3 

 Male 97.4 97.4 ذكور

 Female 78.7 76.4 94.4 اناث 

 معدل التشغيل Total 94.4 94.3 الجملة

 LFS - GaStat  :Source                                                                                          الهيئة العامة لإلحصاء        -املصدر : مسح القوى العاملة  

 

 ) % (( 2016 - 2007خالل عشر سنوات )سنة فأكثر( 15للسكان ) التشغيلمعدل 

Total Employment Rate (15 + ) in 10 years (2007 - 2016) ) % ( 

  Chart . (8) شكل

 

 LFS - GaStat  :Source                                                                                          الهيئة العامة لإلحصاء        -املصدر : مسح القوى العاملة  
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 معدل البطالة:

وبلـ  , (%5,6سـنة فـأكثر( بلـ  )15ألجمالي السـكان ) البطالةمعدل ان مسح القوى العاملة من واقع نتائج الأظهرت    

 .(%21,3) ناث(, وبين اال%2,6بين الذكور ) البطالةمعدل 

السعوديين الذكور معدل بين ال(, وبل  %12.3للسعوديين بل  ) البطالةمعدل نتائج المسح ان كما أظهرت    

 (.%34,5) ناث(, وبين اال5,9%)
 

 سنة فأكثر( حسب الجنس والجنسية ) % (15للسكان ) البطالةمعدل 

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

  Table . (13)جدول 

 الجملة غير السعوديين السعوديون الجنس

Sex Saudi Non Saudi Total 

 Male 5.9 0.4 2.6 الذكور

 Female 34.5 1.6 21.3 ناثاال

 Total 12.3 0.5 5.6 الجملة

 LFS - GaStat  :Source                                                                       الهيئة العامة لإلحصاء        -املصدر : مسح القوى العاملة  
 

 ) % ( 2016مقارنة بالربع الثالث 2016للربع الرابع سنة فأكثر( 15للسكان ) البطالةمعدل 

Total Unemployment Rate (15 + ) for the 2016 Q4 and 2016 Q3 ) % ( 

  Table . (14)جدول 

 الربع الثالث 2016 الربع الرابع 2016 الجنس
2016 Q4 

Sex 2016 Q4 2016 Q3 

  Male 2.6 2.6 الذكور

 Female 21.3 23.6 5.6 ناثاال

 معدل البطالة Total 5.6 5.7 الجملة

 LFS - GaStat  :Source                                                                                 الهيئة العامة لإلحصاء        -املصدر : مسح القوى العاملة  

 ) % ( 2016من عام  رابعوال لثللربع الثاسنة فأكثر( 15) عوديينللس البطالةمعدل 

Saudi Unemployment Rate (15 + ) for the 2016 Q4 and 2016 Q3 ) % ( 

  Chart . (9) شكل
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 ( ) % (2016 - 2007سنة فأكثر ( خالل عشر سنوات ) 15) للسكان  البطالةمعدل 

Total Unemployment Rate (15 + ) in 10 years (2007 - 2016) ) % ( 

  Chart . (10) شكل

 

 LFS - GaStat  :Source                                                                                                        الهيئة العامة لإلحصاء        -املصدر : مسح القوى العاملة  
 

( 24 -15) ين األفراد الذين أعمارهم بينب (%40,5)للسعوديين بل   اعلى معدل للبطالةكما أشارت نتائج المسح أن    

كان  البطالةأظهرت النتائج ان معدل , فيما (%14,8بمعدل بل  ) (39 - 25يليهم األفراد الذين أعمارهم بين ) سنة

 (%1,3)بمعدل تراوح بين الصفر و أكثر ف سنة 40من أعمارهم  تتراوح ألفراد الذينلاألقل 
 

 ) % ( الفئات العمريةسنة فأكثر( حسب الجنس و15 ) عوديينللس البطالةمعدل 

Saudi Unemployment Rate (15 + ) by Sex and Age Group ) % ( 

  Table . (15)جدول 
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 ) % ( الفئات العمريةسنة فأكثر( حسب الجنس و15 ) عوديينللس البطالةمعدل 

Saudi Unemployment Rate (15 + ) by Sex and Age Group ) % ( 

  Chart . (11) شكل
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Malesذكور    Femalesإناث   

%

 الجملة ناثاال الذكور فئات العمر

Age Group Male Female Total 

24-15 28.9 71.7 40.5 

39-25 6.0 39.2 14.8 

54-40 0.6 4.5 1.3 

64-55 0.1 0.0 0.1 

65+ 0.0 0.0 0.0 

 Total 5.9 34.5 12.3    المجموع
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حيث الجامعية فأعلى  الحاصلين على شهادة بين السعوديين  معدل البطالة كان االعلىأن  نتائج المسحكما أوضحت 

, وبينت النتائج ان (%10,7)بمعدل بل   الثانوية أو ما يعادلهاالحاصلون على شهادة  ميليه (%16,8)بل  المعدل 

 الصفر في المائةألميين لحيث بل  المعدل معدل البطالة كان األقل للحاصلين على تعليم أقل من الثانوي 

 ( %6,2للحاصلين على أقل من ثانوي )و

 

 ) % ( والمستوى التعليميسنة فأكثر( حسب الجنس 15 ) عوديينللس البطالةمعدل 

Saudi Unemployment Rate (15 + ) by Sex and Education level  ) % (  

  Table . (16)جدول 
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 ) % ( والمستوى التعليميسنة فأكثر( حسب الجنس 15 ) عوديينللس البطالةمعدل 

Saudi Unemployment Rate (15 + ) by Sex and Education level  ) % (  

  Chart . (12) شكل
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أمي

Illiterate; 0

أقل من ثانوي 

less than Secondary; 

6.2

الثانوية أو مايعادلها

Secondary or 

Equivalent; 10.7

دبلوم دون الجامعة

Diploma; 9.7

جامعي فأعلى

Bachelor & Above; 

16.8

 المستوى التعليمي

 

 Education level الجملة ناثاال الذكور

Male Female Total  

 Illiterate 0.0 0.0 0.0 أمي

 less than Secondary  6.2 18.8 5.2 أقل من ثانوي

 Secondary or  Equivalent 10.7 44.4 7.4 ما يعادلهاالثانوية أو 

 Diploma 9.7 19.6 6.8 دبلوم دون الجامعة

 Bachelor & Above 16.8 35.9 4.2 جامعي فأعلى

 Total 12.3 34.5 5.9 جمالياال
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