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سوق العمل بمنطقة الرياض

توضــح البيانــات األوليــة الصــادرة مــن الهيئــة العامــة لالحصــاء الوضــع الراهــن لســوق 
العمــل فــي منطقــة الريــاض والتــي تعــد أحــد مؤشــرات التنبــؤ المســتقبلي لســوق 
العمــل فــي الفتــرة المقبلــة ، مــع التركيــز فــي هــذا الصــدد علــى العمالــة السعوديــــة : 

إجمالي حجم العمالة المشتغلة في منطقة الرياض )قطاع 
عام وقطاع خاص( في الفترة من عام )-2018 2019م(

السنة
إجمالي العمالةالعمالة الوافدةالعمالة السعودية

%  منالعدد
%  منالعددإجمالي العمالة

%  منالعددإجمالي العمالة
إجمالي العمالة

%3,873,581100%2,657,74168.6%1,215,84031.4)2018م(

%3,887,768100%2,612,65067.2%1,275,11832.8)2019م(



سوق العمل بمنطقة الرياض

حجم العمالة المشتغلة في منطقة 
الرياض ) قطاع عام + قطاع خاص(

عمالة سعوديةعمالة وافدة

20192018

2.6

1.3

2.7

1.2



سوق العمل بمنطقة الرياض

معدالت العمالة المشتغلة
حسب الجنسية في منطقة الرياض

العمالة الوافدة

العمالة سعودية

20192018

67%69%

33%31%



معدالت البطالة للسعوديين
في منطقة الرياض

Q2(2019م(
10.14%

Q3(2019م(
12.78 %



النشاط االقتصادي
الرياض حتى 

نهاية الربع الرابع 
(2019(

38,326الزراعة والغابات وصيد األسماك1
9,058التعدين واستغالل المحاجر2
281,882الصناعات التحويلية3
46,945إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء4

إمدادات المياه وأنشطة المجاري وإدارة5
5,358الفضالت ومعالجتها

689,342التشييد 6

تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات ذات7
834,759المحركات والدراجات النارية

79,095النقل والتخزين8
119,583أنشطة اإلقامة والخدمات الغذائية9

54,219المعلومات واإلتصاالت10
52,154األنشطة المالية وأنشطة التأمين11

17,865األنشطة العقارية12
73,704األنشطة المهنية والعلمية والتقنية13
682,774أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم14

اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي15
104,043اإللزامي

67,921التعليم16
134,214أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية17
8,573الفنون والترفيه والتسلية18
101,022أنشطة الخدمات األخرى19

أنشطة األسر المعيشية التي تستخدم أفرادا20
0أو إنتاج سلع وخدمات غير مميزة خاصة

1,013أنشطة المنظمات والهيئات األجنبية21
25,891غير محدد 22

3,427,741اإلجمالي
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القطاعات اإلقتصادية األكثر واألقل 
إستحواذًا للعمالة المشتغلة بالقطاع الخاص

)عمالة سعودية + عمالة وافدة( في منطقة الرياض 2019م 

أنشطة المنظمات والهيئات األجنبية.. 1
إمدادات المياه وأنشطة المجاري.. 2
الفنون والترفيه والتسلية. . 3
قطاع التعدين وإستغالل المحاجر.. 4

تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات . 1
المحركات والدراجات النارية.

قطاع التشييد والبناء.. 2
أنشطة الخدمات اإلدارية والدعم.. 3
الصناعات التحويلية.. 4
أنشطة الصحة البشرية والخدمة اإلجتماعية. . 5




