
حالة سوق العمل المرن
نشرة سبتمبر 2022

متوسط قيمة ساعة 
الموظف المرن

www.marn.io

مشاركة المرأة يف 
سوق العمل المرن

در  جاهات سوق العمل المرن يف المملكة العربية السعودية. ي يهدف هذا التقرير اىل مساعدة متخذي القرار يف قراءة ا
ة مرن لتقنية المعلومات، البيانات الواردة يف األعىل  هري م قبل قس األبحاث والبيانات يف من هذا التقرير بشكل 
اري نشر هذا التقرير. لمزيد م المعلومات الرجاء  روف لما بعد أو قبل  عك األحداث وال اريخه وقد ال  ه اىل  محد

info@marn.io :ل معنا عىل البريد االلكتروين التايل التوا

26% 27 ريال

بائع

أعىل مدينة يف 
متوسط أجر الساعة

الرياض

أكثر وظيفة لإلناث

بائع
أعىل الوظائف أجراًأكثر وظيفة للذكور

مساعد إداري
أعىل الوظائف طلباً

يوم الخميس
أقل األيام نشاطاً 

خالل األسبوع

يوم الجمعة
أعىل األيام نشاطاً 

خالل األسبوع

منتصف اليوم

متوسط مدة 
الشفت الواحد

5 ساعات
بدأ  أكثر الشفتات 

بي 12ظ - 6م

الوظائف

العمل المرن

الشفتات

المأكوالت والمشروبات التجزئة

أكثر القطاعات نشاطاً

بائع

التقنية الخدمات



حالة سوق العمل المرن
نشرة أبريل 2022

متوسط قيمة ساعة 
الموظف المرن

www.marn.io

مشاركة المرأة يف 
سوق العمل المرن

در  جاهات سوق العمل المرن يف المملكة العربية السعودية. ي يهدف هذا التقرير اىل مساعدة متخذي القرار يف قراءة ا
ة مرن لتقنية المعلومات، البيانات الواردة يف األعىل  هري م قبل قس األبحاث والبيانات يف من هذا التقرير بشكل 
اري نشر هذا التقرير. لمزيد م المعلومات الرجاء  روف لما بعد أو قبل  عك األحداث وال اريخه وقد ال  ه اىل  محد

info@marn.io :ل معنا عىل البريد االلكتروين التايل التوا

41% 26 ريال

كاشير

أعىل مدينة يف 
متوسط أجر الساعة

الرياض

أكثر وظيفة لإلناث

بائع
أكثر وظيفة للذكور

كاشير
أعىل الوظائف أجراً

استقبال
أعىل الوظائف طلباً

يوم الثالثاء
أقل األيام نشاطاً 

خالل األسبوع

يوم الجمعة
أعىل األيام نشاطاً 

خالل األسبوع

منتصف اليوم

متوسط مدة 
الشفت الواحد

4.4 ساعة
بدأ  أكثر الشفتات 

بي 12ظ - 6م

الوظائف

العمل المرن

الشفتات

التجزئة المأكوالت والمشروباتالتقنية الخدمات

أكثر القطاعات نشاطاً



حالة سوق العمل المرن
نشرة مايو 2022

متوسط قيمة ساعة 
الموظف المرن

www.marn.io

مشاركة المرأة يف 
سوق العمل المرن

در  جاهات سوق العمل المرن يف المملكة العربية السعودية. ي يهدف هذا التقرير اىل مساعدة متخذي القرار يف قراءة ا
ة مرن لتقنية المعلومات، البيانات الواردة يف األعىل  هري م قبل قس األبحاث والبيانات يف من هذا التقرير بشكل 
اري نشر هذا التقرير. لمزيد م المعلومات الرجاء  روف لما بعد أو قبل  عك األحداث وال اريخه وقد ال  ه اىل  محد

info@marn.io :ل معنا عىل البريد االلكتروين التايل التوا

39% 26 ريال
أعىل مدينة يف 

متوسط أجر الساعة

مكة

أكثر وظيفة لإلناث أكثر وظيفة للذكور

مدخل بيانات
أعىل الوظائف أجراً

مقدم خدمة
أعىل الوظائف طلباً

يوم الثالثاء
أقل األيام نشاطاً 

خالل األسبوع

يوم السبت
أعىل األيام نشاطاً 

خالل األسبوع

منتصف اليوم

متوسط مدة 
الشفت الواحد

5 ساعات
بدأ  أكثر الشفتات 

بي 12ظ - 6م

الوظائف

العمل المرن

الشفتات

التجزئة المأكوالت والمشروباتالتقنية الخدمات

أكثر القطاعات نشاطاً

مدخل بيانات مدخل بيانات



حالة سوق العمل المرن
نشرة جون 2022

متوسط قيمة ساعة 
الموظف المرن

www.marn.io

مشاركة المرأة يف 
سوق العمل المرن

در  جاهات سوق العمل المرن يف المملكة العربية السعودية. ي يهدف هذا التقرير اىل مساعدة متخذي القرار يف قراءة ا
ة مرن لتقنية المعلومات، البيانات الواردة يف األعىل  هري م قبل قس األبحاث والبيانات يف من هذا التقرير بشكل 
اري نشر هذا التقرير. لمزيد م المعلومات الرجاء  روف لما بعد أو قبل  عك األحداث وال اريخه وقد ال  ه اىل  محد

info@marn.io :ل معنا عىل البريد االلكتروين التايل التوا

32% 26 ريال

كاشير

أعىل مدينة يف 
متوسط أجر الساعة

الرياض

أكثر وظيفة لإلناث

بائع
أكثر وظيفة للذكور

كاشير
أعىل الوظائف أجراً

مهندس
أعىل الوظائف طلباً

يوم الخميس
أقل األيام نشاطاً 

خالل األسبوع

يوم الجمعة
أعىل األيام نشاطاً 

خالل األسبوع

منتصف اليوم

متوسط مدة 
الشفت الواحد

7 ساعات
بدأ  أكثر الشفتات 

بي 12ظ - 6م

الوظائف

العمل المرن

الشفتات

المأكوالت والمشروباتالتقنية الخدمات

أكثر القطاعات نشاطاً

الفعاليات



حالة سوق العمل المرن
نشرة يوليو 2022

متوسط قيمة ساعة 
الموظف المرن

www.marn.io

مشاركة المرأة يف 
سوق العمل المرن

در  جاهات سوق العمل المرن يف المملكة العربية السعودية. ي يهدف هذا التقرير اىل مساعدة متخذي القرار يف قراءة ا
ة مرن لتقنية المعلومات، البيانات الواردة يف األعىل  هري م قبل قس األبحاث والبيانات يف من هذا التقرير بشكل 
اري نشر هذا التقرير. لمزيد م المعلومات الرجاء  روف لما بعد أو قبل  عك األحداث وال اريخه وقد ال  ه اىل  محد

info@marn.io :ل معنا عىل البريد االلكتروين التايل التوا

32% 24 ريال

كاشير

أعىل مدينة يف 
متوسط أجر الساعة

عرعر

أكثر وظيفة لإلناث

بائع
أكثر وظيفة للذكور

مشغل ألعاب
أعىل الوظائف أجراً

استقبال
أعىل الوظائف طلباً

يوم األحد
أقل األيام نشاطاً 

خالل األسبوع

يوم األثنين
أعىل األيام نشاطاً 

خالل األسبوع

منتصف اليوم

متوسط مدة 
الشفت الواحد

6.5 ساعة
بدأ  أكثر الشفتات 

بي 12ظ - 6م

الوظائف

العمل المرن

الشفتات

التجزئة المأكوالت والمشروباتالترفيه الحج والعمرة

أكثر القطاعات نشاطاً



حالة سوق العمل المرن
سط 2022 نشرة أ

متوسط قيمة ساعة 
الموظف المرن

www.marn.io

مشاركة المرأة يف 
سوق العمل المرن

در  جاهات سوق العمل المرن يف المملكة العربية السعودية. ي يهدف هذا التقرير اىل مساعدة متخذي القرار يف قراءة ا
ة مرن لتقنية المعلومات، البيانات الواردة يف األعىل  هري م قبل قس األبحاث والبيانات يف من هذا التقرير بشكل 
اري نشر هذا التقرير. لمزيد م المعلومات الرجاء  روف لما بعد أو قبل  عك األحداث وال اريخه وقد ال  ه اىل  محد

info@marn.io :ل معنا عىل البريد االلكتروين التايل التوا

34% 26 ريال

كاشير

أعىل مدينة يف 
متوسط أجر الساعة

أبها

أكثر وظيفة لإلناث

بائع
أعىل الوظائف أجراًأكثر وظيفة للذكور

مساعد إداري
أعىل الوظائف طلباً

يوم الثالثاء
أقل األيام نشاطاً 

خالل األسبوع

يوم الجمعة
أعىل األيام نشاطاً 

خالل األسبوع

منتصف اليوم

متوسط مدة 
الشفت الواحد

5 ساعات
بدأ  أكثر الشفتات 

بي 12ظ - 6م

الوظائف

العمل المرن

الشفتات

التجارة اإللكترونية المأكوالت والمشروبات التجزئة

أكثر القطاعات نشاطاً

بائع

التقنية


