
تق��ر خاص بمناسبة اليوم العالمي للشباب 2019م

مركز التحليل اإلحصائي ودعم الق�ار
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 إننا عازمون على بناء بلد مزدهر يستطيع فيه جميع المواطنين، كبا�ًا وصغا�ًا، ذكو�ًا وإنا�ًا، تحقيق أحالمهم
 وآمالهم وطموحا�هم. لذلك، لن نكّل أو نمّل حتى تصبح بالدنا �ائدة في توفير الفرص للجميع من خالل

التعليم والتد��ب، والخدمات ذات الجودة العالية مثل مباد�ات التوظيف والصحة والسكن والترفيه.س
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 تضمن التق��ر على احصاءات ( سكانية ، اجتماعية ، اقتصادية ، تعليمية ، صحية وثقافية وترفيهية)
 تخص الشباب السعودي في الفئة العم��ة ( 34-15 سنة ) حيث تم استخدام �يانات من �تائج آخر

التالي المسوح حسب 

المنهجية

مصدر ال�يانـات

 تقدي�ات أولية في منتصف العام
 (2019) مبنية من واقع �تائج المسح

الديموغ�افي 2016

مسح الخصائص السكانية 2017

مسح العمل التطوعي  2018نشرة إحصاءات العمرة 2018

 �يانات تقدي��ة من مسح القوى
العاملة الربع األول 2019

مسح دخل وإنفاق األسرة 2018

مسح ذوي اإلعاقة 2017مسح التعليم والتد��ب 2017

مسح ممارسة ال��اضة لألسر  2018مسح صحة االسرة 2018

استخدام تقنية المعلومات
واالتصاالت لألسر واألف�اد  2018 

مسح الثقافة والترفيه األسري 2018

035



السكان
 هم جميع األف�اد المقيمين في المملكة بصفة اعتيادية وقت

إج�اء المسح من السعود�ين وغير السعود�ين.

العمل التطوعي
 هو أي عمل (أو مساهمة) غير مدفوع األجر قام به الفرد
 لخدمة اآلخ��ن، على أال يكون لصالح أو لخدمة أي فرد من
ً�ا وغير مضطر للقيام به؛  أف�اد األسرة، وأن يكون الفرد مخيَّ
مباشرة قدمت  التي  المساهمة  أو  العمل  ذلك   ويشمل 

 ألف�اد أو لمؤسسات حكومية ( ربحية أو غير ربحية). ش

المتطوعون
 هم السكان ( 15 سنة فأكثر ) الذ�ن قدموا مساعدات تشمل أي
 عمل (أو مساهمة) غير مدفوع األجر قام به الفرد لخدمة اآلخ��ن
يكون وأن  اإلسناد  فت�ات  خالل  األقل  على  واحدة  ساعة   لمدة 
 مخيً�ا (وال يشمل ذلك أن يكون العمل لصالح أو لخدمة أي فرد من

ا للقيام به).ش أف�اد األسرة أو يكون الشخص مضط�ًّ

 معدل المشاركة االقتصادية
(15 سنة العمل  السكان في سن   هو مؤشر يقيس مشاركة 
 فأكثر) في القوة العاملة كمشتغلين أو متعطلين وهو عبارة

 عن نسبة قوة العمل إلى السكان ( 15 سنة فأكثر).

متوسط ساعات التطوع خالل
األسا�يع الـ 4 السابقة

(15سنة للمتطوعين  التطوع  ساعات  متوسط  يقيس  مؤشر   هو 
مجموع عن  عبارة  وهو  السابقة،  األربعة  األسا�يع  خالل   فأكثر) 
إجمالي إلى  السابقة  األربعة  األسا�يع  في  التطوع   ساعات 

المتطوعين ( 15 سنة فأكثر)  خالل األسا�يع الـ 4 السابقة.س

معدل التشغيل
(15سنة العمل  سن  في  السكان  مشاركة  يقيس  مؤشر   هو 
نسبة عن  عبارة  وهو  كمشتغلين،  العاملة  القوة  في   فأكثر) 

المشتغلين إلى قوة العمل.

رئيس األسرة
 هو الشخص الذي �تخذه األسرة رئيسًا لها من �ين أف�اد األسرة
ا�خاذ عن  المسؤول  هو  يكون  ما  وعادة  معها  يقيمون   الذ�ن 
سنة،  (15) عن  عمره  يقـل  وال  األس��ة  الشؤون  في   الق�ا�ات 
و�رعى ووالدتهم  أطفال  من  مكونة  األسرة  كانت   وإذا 
رئيًسا الق��ب  هذا  يعد  فال  معهم  يقيم  ال  لهم  ق��ب   شؤونهم 
الحالة األم في هذه  وتكون  أف�ادها،  يسجل ضمن   لألسرة وال 
الذي الشخص  هو  األسرة  رئيس  أن  األسرة.(أي  رئيس   هي 

تعتبره األسرة رئيسا لها  وليس  معيًال لها).

النشاط ال��اضي
بغية المبذول  البدني  الجهد  بذلك  ال��اضي"  "النشاط   يعرف 
وتيرة تس��ع  في  ويتسّبب  وم�و�تها  الجسم  عضالت   تح��ك 
 التنفس وتس��ع نبضات القلب بشكل واضح من ق�يل الركض -
األلعاب  - السباحة   - بسرعة  د�اجة  قيادة   - الس��ع   المشي 
ال��اضية التقليدية ككرة القدم وكرة اليد وكرة السّلة.. وغيره

الفرد الممارس للنشاط ال��اضي
و�نفيذ بأداء  يقوم  من  هو  ال��اضي:  للنشاط  الممارس   الفرد 
الوقت أما  فأكثر).  (15سنة  عمر  من  ابتداًء  ال��اضي   النشاط 
يعتمد األمر  فهذا  ال��اضي،  النشاط  ممارسة   الالزم قضاؤه في 
 على الممارس نفسه والهدف الذي يسعى له من خالل ال��اضة
على ُيقاس  زمنية  فترة  تحديد  لض�ورة  ونظ�ا  يمارسها.   التي 
 أساسها ان الفرد قام بممارسة النشاط ال��اضي، تم تع�ين مدة
 30 دقيقة كحد أدنى في اليوم الواحد معظم أيام األسبوع (5

أيام على االقل).

 تقنية المعلومات واالتصاالت 
المعلومات تقنية  لوسائط  النفاذ  وط�ق  أدوات  وصف   هو 
و�نظيمها وتخ��نها  ال�يانات  استرجاع  بعمليات   والقيام 
عرض وسائل  وصف  كذلك  ا�تاجها،  معالجة   وأساليب 
واليدوية، اإللكت�ونية  الط�ق  خالل  من  وتبادلها   المعلومات 
والماسحات الحواسيب  المعلومات  تقنية  أدوات  بعض   ومن 
 الضوئية والكامي�ات الرقمية والهوا�ف والفاكسات واألق�اص
والتط�يقات ال�يانات  قواعد  نظام  مثل  والب�امج   المضغوطة 

متعددة الوسائط.

الحاسوب
أو محمول  حاسوب  أو  مكت�يي  حاسوب  الحاسوب   يشمل 
بقد�ات الم�ودة  المعدات  يشمل  ال  وهو  لوحي.   حاسوب 
واألجهزة الذكية،  التلف��ون  أجهزة  مثل  مدمجة   حاسو�ية 

المعدة للمها�فة كوظيفة أولية مثل الهوا�ف الذكية.

معدل الخصوبة الكلية
 عبارة عن متوسط عدد األطفال الذ�ن يمكن أن �نجبهم ام�أة
طول اإلنجابي  سلوكها  كان  إذا  النساء)  من  مجموعة   (أو 
سنة في  بالعمر  الخاصة  الخصوبة  معدالت  يطابق   حيا�ها 
عدد عن  عبارة  هو  العام  الخصوبة  معدل  أن  �ينما   معينة، 
 المواليد أحياء في سنة معينة لكل ألف من النساء في سن

الحمل ( 15 - 49 سنة) في منتصف نفس السنة.

الثقافة
والفك��ة المادية  الخصوصيات  من  متنوعة   مجموعة 
ال معينة،  مجموعة  أو  معينًا  مجتمعًا  تميز  التي   والعاطفية 
العيش وط�ق  الحياة  أنماط  بل  فقط،  واألدب  الفن   تشمل 

المشترك، ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات.

التع��فات
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الشباب السعودي
في أرقام

%36.7
السعودي الشباب  نسبة 

للفئة العم��ة ( 15 - 34 سنة) س 
من إجمالي السكان السعود�ين 

%18.1

%18.6

24 - 15
العم��ة الفئة 

إجمالي  بقية 
السعود�ين السكان 

%63

34 - 25
العم��ة الفئة 

24 - 1534 - 25

اإلنـاث الشابـات  نسبة 

%18.4%18.2

24 - 15
سنةسنة

سنةسنة

34 - 25

الذكـور الشبـاب  نسبة 

%18.9%17.9

المصدر
2016م - الهيئة العامة لإلحصاء  تقدي�ات أولية في منتصف العام (2019) مبنية من واقع �تائج المسح الديموغ�افي 
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سنة14 - 0 
سنة34 -15
سنة64 - 35

سنة فأكثر65 

%14.9
%18.0

%14.1
%.2.1

%15.4
%18.7

%14.7
%2.1

الشباب السعودي
في أرقام

السعود��ين للسكان  النسبي  التو��ع 
العم��ة الجنس والفئة  حسب 

37%ال��اض 37.3%جا�ان

%37.7 الشمالية الحدود 

37%ال��اض 35.7%الجوف

37%ال��اض 36.4%حائل
37%ال��اض 37.3%تبوك

37%ال��اض 37%ال��اض

37%ال��اض 38.4%الشرقية

37%ال��اض 37.2%نج�ان

37%ال��اض 36.7%القصيم

المنورة37%ال��اض 35.2%المدينة 

المكرمة37%ال��اض 35.9%مكة 

37%ال��اض 36.4%الباحة

35.5%عسير

34 سنة)ش    نسبة الشباب السعود��ين للفئة العم��ة ( 15 - 

اإلدا��ة المنطقة  حسب 

(15-34) سنة الذ�ن أعمـارهم  نسبة الشبـاب السعود�ين 
ت��د عن نظي�ا�ها من إجمالي السكـان السعود�ين  *

المصدر
2016م  تقدي�ات أولية في منتصف العام (2019) مبنية من واقع �تائج المسح الديموغ�افي 

2018 - الهيئة العامة لإلحصاء مسح الخصائص السكانية 
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الشباب السعودي
في أرقام

بالشباب السعودي  الشباب  مقارنة 
لعام G202017في بعض دول 

اليابانإيطالياألمانياب��طانياكو��ا.جكندااست�اليااالرجنتينالمكسيكالسعـودية

%36.7
%33.3

%31.2
%28%26.3%26%25.7%23.4

%20.3 %20.8

المصدر
http://data.un.org/Data.aspx?d=POP&f=tableCode%3a22#f_1

http://data.un.org/Data.aspx?d=POP&f=tableCode%3a22#f_1
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الشباب السعودي
في أرقام

إلى السعود�ين  للشباب  النسبي  التو��ع 
34 سنة) حسب الحالة االجتماعية  إجمالي الشباب السعود�ين (15 - 

%65.1
متـ�وجلم يتـ�وج أبًدا

أرمـلمطلـق

%1.1

%33.7

%0.1

 %56 %73.8
إناث ذكور

%42.1  %25.6
إناث ذكور

 %1.7 %0.6
إناث ذكور

 %0.2 %0
إناث ذكور

المصدر
2017م - الهيئة العامة لإلحصاء مسح الخصائص السكانية 
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الشباب السعودي
في أرقام

34 سنة) نسبة الشباب المعتم��ن السعود�ين (15 - 
السعود�ين الشباب  إجمالي  إلى 

الفئة العم��ة ( 25 - 34 سنة )الفئة العم��ة ( 15 - 24 سنة )

%15.3 %11.5

 %10.7 %12.3
إناث ذكور

 %13.8 %16.8
إناث ذكور

المصدر
2018م- الهيئة العامة لإلحصاء نشرة إحصاءات العمرة لعام 
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الشباب السعودي
في أرقام

نسبة الشبـاب المتطوعين
السعود�ين (15 - 34 سنة)

خالل 12 شه�ًا السـابقة إلى إجمالي 
الشبـاب السعود�ين (15 - 34 سنة ) 

%14.3%6.9
نسبة الشبـاب المتطوعين

 السعود�ين (15 - 34 سنة)ب 
 خالل الحج ورمضان إلى إجمالي المتطوعين

السعود�ين (15 - 34 سنة) خالل 12 شه�ًا السابقة

 نسبة الشبـاب المتطوعين
 السعود�ين (15 - 34 سنة)ب

خالل األربعة أسا�يع السـابقة إلى إجمالي 
الشبـاب السعود�ين (15 - 34 سنة )ب 

%6.0

24 سنة)ب الفئة العم��ة (15 - 

34 سنة)ب الفئة العم��ة (25 - 

%13.1%7.3

%24.1%12.8

24 سنة)ب الفئة العم��ة (15 - 

34 سنة)ب الفئة العم��ة (25 - 

%5.4%2.6

%9.6%6.4

24 سنة)ب الفئة العم��ة (15 - 

34 سنة)ب الفئة العم��ة (25 - 

%6.0%3.5

%12.5%5.5

متوسط ساعات العمل التطوعي
للمتطوعين الشباب السعود�ين (15 - 34 سنة) 

خالل األربعة أسا�يع السابقة

خالل 12 شهً�ا السابقة

ساعة52.7

ساعة11

24 سنة)ب الفئة العم��ة (15 - 

ساعة44.4ساعة46.1

24 سنة)ب الفئة العم��ة (15 - 

ساعة10.2ساعة9.6

34 سنة)ب الفئة العم��ة (25 - 

ساعة52.2ساعة59.2

34 سنة)ب الفئة العم��ة (25 - 

ساعة13.3ساعة11.3

المصدر
مسح العمل التطوعي 2018م - الهيئة العامة لإلحصاء



10

الشباب السعودي
في أرقام

 وجود
 وقت
ف�اع

التطوع
واجب
وطني

حب
مساعدة
اآلخ��ن

��ادة
ثقتك

بنفسك

فرصة
جيدة

للتواصل

تطو�ر
مها�ا�ك

سد فجوة
الخبرة في

سيرتك الذا�ية

أخرى

%7.9
%5.2

%27
%24.1

%39.6
%41.4

%9.0%8.4%8.4
%6.2%5.2

%0.6%1.0%1.4%1.9

%12.8

34 سنة)  التو��ع النسبي للمتطوعين الشباب السعود�ين (15 - 
حسب األسباب التي تدفع للعمل التطوعي

الشبـاب الذكورالشابـات اإلناث

المصدر
مسح العمل التطوعي 2018م - الهيئة العامة لإلحصاء
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الشباب السعودي
في أرقام

المشاركة االقتصادية لدى معدل 
العم��ة  للفئة  السعود�ين   الشباب 

( 15 - 34 سنة)

%39.1 %23%8.7
( 15 - 24 سنة )ش

%90.6%34.5 ( 25 - 34 سنة )ش

التشغيل معدل 
السعود�ين  الشباب 

للفئة العم��ة ( 15 - 34 سنة) 

%57.7

%70.8%37.9 ( 15 - 24 سنة )ش

%92%53.5 ( 25 - 34 سنة )ش

نسبة إجمالي االسر التي
 ي�أسها شباب سعود�ين كرب لألسرة 

%1.25%13.7
( 25 - 34 سنة )ش ( 15 - 24 سنة )ش

%1.24%0.01 ( 15 - 24 سنة )ش

%13.57%0.15 ( 25 - 34 سنة )ش

المصدر
 �يانات تقدي��ة من مسح القوى العاملة 2019م

مسح دخل وإنفاق األسرة 2018م - الهيئة العامة لإلحصاء
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الشباب السعودي
في أرقام

 نسبة األمية في الشباب 
34 سنة) السعود�ين (15 - 

%0.5

( 15 - 24 سنة )ش
العم��ة الفئة 

%0.4%0.5

س( 25 - 34 سنة )ش

العم��ة الفئة 

%0.3%0.7

المصدر
2017م - الهيئة العامة لإلحصاء مسح التعليم والتد��ب لعام 
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الشباب السعودي
في أرقام

نسبة الشباب السعود�ين ذوي اإلعاقة
من إجمالي الشباب السعود�ين ( 15 - 34 سنة )

%3.5

%1.5%2

( 15 - 24 سنة )ش
العم��ة الفئة 

( 25 - 34 سنة )ش
العم��ة الفئة 

%1.7

%1.4

%2.4

%1.5

Lorem ipsum

المصدر
�تائج مسح ذوي اإلعاقة لعام 2017م - الهيئة العامة لإلحصاء
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الشباب السعودي
في أرقام

34 سنة )س نسبة الشباب السعود�ين( 15 - 
الذ�ن لد�هم أم�اض مزمنة إلى إجمالي السكان السعود�ين

نسبة الشباب السعود�ين ( 15 - 34 سنة )س
حسب اسم المرض المشخص إلى إجمالي السكان السعود�ين

%5.7

%5.2

%5.44

%1.14
 السكري

%1.2

%1.0

والش�ا�ين ضغط الدم القلب 
%0.51%0.21

%0.6

%0.4

%0.23

%0.19

المصدر
تق��ر �تائج مسح صحة األسرة 2018م - الهيئة العامة لإلحصاء
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الشباب السعودي
في أرقام

Lorem ipsum

34 سنة )س نسبة الشباب السعود�ين( 15 - 
الصحية لحالتهم  الشخصي  تق�يمهم  حسب 

إلى إجمالي السكان السعود�ين 

%98.3

الوفيات  معدل 
لفئة الشباب السعود�ين ( 15 - 34 سنة )س

%0.98

%1.5%0.4

Lorem ipsum

المصدر
تق��ر �تائج مسح صحة األسرة 2018م - الهيئة العامة لإلحصاء
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الشباب السعودي
في أرقام

لتنظيم األسرة الحديثة  الوسائل  ا�تشار استخدام  نسبة 
�ين اإلناث السعوديات ( 15 - 34 سنة ) المت�وجات حالًيا

%20%33
العم��ة الفئة 

س( 15 - 24 سنة )ش

العم��ة الفئة 
س( 24 - 34 سنة )ش

معدالت الخصوبة لإلناث السعوديات ( 15 - 34 سنة)ي
السعوديات إجمالي  إلى 

62125
العم��ة الفئة 

س( 15 - 24 سنة )ش

العم��ة الفئة 
س( 24 - 34 سنة )ش

المصدر
تق��ر �تائج مسح صحة األسرة 2018م - الهيئة العامة لإلحصاء
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الشباب السعودي

في أرقام

ال��اضي للنشاط  الممارسين  لألف�اد  المئوية  النسبة 
34 سنة ) إلى إجمالي السكان السعود�ين من الشباب السعود�ين ( 15 - 

العم��ة الفئة 
س( 15 - 24 سنة )ش

العم��ة الفئة 
س( 24 - 34 سنة )ش %23%21

%35.22%9.11%31.25%10.33

المصدر
مسح ممارسة ال��اضة لألسر 2018 - الهيئة العامة لإلحصاء
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الشباب السعودي

في أرقام

السعود�ين للشباب  المئوية   النسبة 
النشاط ال��اضي حسب نوع  للنشاط   الممارسين 

السعود�ين الممارسين  إجمالي  إلى 

%2.52

%2.87

السبـاحة

34 الفئة العم��ة 25 - 

سنةالفئة العم��ة 15 - 24

سنة

%4.36

%2.29

الجري

%9.93

%5.23

بناء األجسام

%51.41

%30.57

المشي

%23.47

%52.5

كرة القدم

المصدر
مسح ممارسة ال��اضة لألسر 2018م - الهيئة العامة لإلحصاء
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الشباب السعودي
في أرقام

الصحة تع��ز 

%59.2%74.39

ت�ويح عن النفس

%66.56%57.47

البدنية اللياقة 

%54.34%56.26

الخارجي المظهر  تحسين 

%22.08%31.59

المجتمع محاكاة 

%8.33%6.28

أخرى

%0.32%0.68

34 الفئة العم��ة 25 - 

سنةالفئة العم��ة 15 - 24

سنة

السعود�ين للشباب  المئوية   النسبة 
الممارسة ال��اضي حسب دافع  للنشاط   الممارسين 

السعود�ين الممارسين  إجمالي  من 

المصدر
مسح ممارسة ال��اضة لألسر 2018م - الهيئة العامة لإلحصاء
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الشباب السعودي
في أرقام

الذ�ن السعود�ين  للشباب  المئوية   النسبة 
واالتصاالت المعلومات  تقنية  استخدموا 

 (خالل 3 أشهر األخيرة) من إجمالي السكان السعود�ين

المتنقل الها�ف 
الذكي) (غير 

المتنقلاال�ترنتالحاسوب الها�ف 
(الذكي)

%9.23

%6.81

%41.16

%45.55

%97.35

%93.66

%97.69

%97.92

34 الفئة العم��ة 25 - 

سنةالفئة العم��ة 15 - 24

سنة
المصدر

مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واألف�اد 2018م  - الهيئة العامة لإلحصاء
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الشباب السعودي
في أرقام

استخدام لمجاالت  المئوية   النسبة 
السعود�ين للشباب  الذكي  المتنقل  الها�ف 

(خالل 3 أشهر األخيرة ) من إجمالي السكان السعود�ين

والترفيه الرسائلالتسلية  خدمات 
SMS

النفاذ إلى اال�ترنت
عامة بصفة 

التواصل شبكات 
االجتماعي 

الها�فية المكالمات 

%65.78 %73.57%76.16 %72.89

%94.71 %91.87 %77.29 %72.89

%98.73 %97.82

الفئة العم��ة 25 - 34

24 سنةالفئة العم��ة 15 - 

سنة المصدر
مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واألف�اد 2018م  - الهيئة العامة لإلحصاء
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الشباب السعودي
في أرقام

للحاسوب السعود�ين  الشباب  للغرض من استخدام  المئوية  النسبة 
(خالل 3 أشهر األخيرة) من إجمالي السكان السعود�ين

شخصي

%75.79 %64.85%5.70
%19.71 %81.29%48.28

 الد�اسة
العمـلوالتعلم

التي يستخدم فيها الشباب السعود�ين اال�ترنت الم�ات  النسبي لعدد  التو��ع 
(خالل 3 أشهر األخيرة) من إجمالي السكان السعود�ين

مرة واحدة
في اليوم

مرة واحدة
في األسبوع

مرة واحدة
الشهر في 

%3.42 %93.33%0.42
%2.15 %94.63%0.16

%2.76 %0.07
%3.00 %0.07

مرة واحدة
ال أعرففي 3 أشهر

 25 - 34

 15 - 24

سنة

سنة

العم��ة الفئة 

 25 - 34

 15 - 24

سنة

سنة

العم��ة الفئة 

المصدر
مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واألف�اد 2018م  - الهيئة العامة لإلحصاء
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الشباب السعودي
في أرقام

والترفهية الثقافية  المؤش�ات  المئوية ألهم   النسبة 
34 سنة ) من إجمالي السعود�ين للشباب السعود�ين ( 15 - 

إلى  االستماع 
اإلذاعية المحطات 

الثقافية األماكن  ��ارة 
والترفهية في مقر اإلقامة

الكتب ق�اءة 

الصحف ق�اءة 
والمجالت 

التلفاز مشاهدة 

%39.25%64.39%64.75

%64.83%97.11

المصدر
مسح الثقافة والترفيه األسري 2018 - الهيئة العامة لإلحصاء
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الشباب السعودي
في أرقام

3 أنشطة على النسبة المئوية لألنشطة الثقافية أو الترفهية من �ين أهم 
34 سنة ) حسب الجنس من إجمـالي   - 15 األكثر يمارسها الشباب السعود�ين( 

السعود�ين الذ�ن يمارسون أنشطة ثقافية أو ترفهية في أوقات الف�اغ

%9.1%3.5 %14.5

%10.8%9.8 %11.7

%13.8%15.1 %12.6

%18.3%20.1 %16.5

%61.5%65.8 %57.3

%62.6%63.5 %61.9

اللعب
الفيد�و بألعاب 

مشاهدة
األفالم والفيد�و 

المشاركة في
االجتماعية  المناسبات 

الكتب ق�اءة 
والصحف والمجالت 

التلفاز  مشاهدة 
أو االستماع إلى

اإلذاعية المحطات 

ب�امج  استخدام 
االجتماعي التواصل 

المصدر
مسح الثقافة والترفيه األسري 2018 - الهيئة العامة لإلحصاء
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الشباب السعودي
في أرقام

34 سنة ) الذ�ن قاموا النسبة المئوية للشباب السعود�ين من ( 15 - 
 بالسفـر داخل المملكة بغرض الثقافة أو الترفيه حسب أكثر المدن ��ـارة

السعود�ين إجمالي  من 

أبها
%11.7%12.2%19.6

جدةالطائف

المصدر
مسح الثقافة والترفيه األسري 2018 - الهيئة العامة لإلحصاء
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الشباب السعودي
في أرقام

34 سنة ) ومدى التو��ع النسبي للشباب السعود�ين من ( 15 - 
السعود�ين المملكة من إجمالي  الترفيهية داخل  أو  الثقافية  باألنشطة  اهتمامهم 

34 سنة ) واألسباب النسبة المئوية للشباب السعود�ين من ( 15 - 
التي تحول دون سفرهم من إجمالي السعود�ين الذ�ن لم يقوموا بالسفر

%16
مهتم جًدا

لست مهتم جًدا مهتم إلى حد ما
%22.6 %56.4

مهتم  لست 
على اإلطالق

%5

غالء أسعار
الطي�ان

األنشطة قلة األماكنغالء 
السياحيـة

األنشطة الط�ققلة  افتقار 
للخدمات الب��ة 

أخرى

%42.69

غالء أسعار
اإلقـامة

%61.92

%26.65
%23.61%22.45

%6.77%7.99

المصدر
مسح الثقافة والترفيه األسري 2018 - الهيئة العامة لإلحصاء
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الشباب السعودي
في أرقام

34 سنة ) الذ�ن قاموا النسبة المئوية للشباب السعود�ين من ( 15 - 
الـدول التـرفيه حسب تصنيف  الثقافة أو  بالسفـر خا�ج المملكة بغرض 

السعود�ين إجمالي  من 

%8.98%6.93

دول أخرى خليجية دول  دول عر�ية

%2.12

34 سنة ) ومدى التو��ع النسبي للشباب السعود�ين من ( 15 - 
المملكة الترفيهية خا�ج  أو  الثقافية  باألنشطة   اهتمامهم 

السعود�ين إجمالي  من 

%33.84
لست مهتم جًدا

مهتم جًدا مهتم لست 
على اإلطالق

%5.89 %37.05

مهتم إلى حد ما
%23.21

المصدر
مسح الثقافة والترفيه األسري 2018 - الهيئة العامة لإلحصاء
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الشباب السعودي
في أرقام

34 سنة ) الذ�ن قاموا النسبة المئوية للشباب السعود�ين من ( 15 - 
التـرفيه حسب األسباب التي دفعتهم الثقافة أو  بالسفـر خا�ج المملكة بغرض 

السعود�ين إجمالي  للسفر من 

األنشطة جودة  األنشطة تعدد 

%72.58%65.09

عالية عدم توفرها في المملكةسمعة 

%44.92%42.21

أخرى األنشطة أسعار 

%38.96%1.01

المصدر
مسح الثقافة والترفيه األسري 2018 - الهيئة العامة لإلحصاء




