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مشاركة المرأة يف 
سوق العمل المرن

در  ة العربية السعودية. ي جاهات سوق العمل المرن يف الممل ذي القرار يف قراءة ا يهدف هذا التقرير اىل مساعدة مت
ة مرن لتقنية المعلومات، البيانات الواردة يف األعىل  اث والبيانات يف من هري م قبل قس األب ل  هذا التقرير بش
اري نشر هذا التقرير. لمزيد م المعلومات الرجاء  روف لما بعد أو قبل  ع األحداث وال ه وقد ال  اري ه اىل  د م

info@marn.io :تروين التايل ل معنا عىل البريد االل التوا
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استقبال

أعىل الوظائف أجراًأكثر وظيفة للذكور

بائع

أعىل الوظائف طلباً
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بدأ  أكثر الشفتات 
بي 12ظ - 6م
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This Report aims to help decision makers understand flexible work market trends in Saudi Arabia. 
This Report is monthly published by the Research and Data department in Marn Platform. 
Information contained in the report is current as at the date of the report, and may not reflect any 
event or circumstances that occur after or before the date of the Report. 
For further information or inquiries contact us at: info@marn.io
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 Highest paying
city per hour

Al Ahsa

 Most occupied
job by females

Receptionist
 Most occupied

job by males
 Highest paying

job per hour

Seller

 Highest overall
demand job
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Least active day

Friday

Most active day

Mid-Day

 Average shift
duration

6 Hours

 Most shifts occur
between 12-6 pm
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