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أبرز مخرجات النشرة

يمثـــل هـــذا التقريـــر ملخصًا ألهـــم تغيرات ســـوق العمل بناًء على نشـــرة ســـوق العمل الصـــادرة عن 
الهيئـــة العامة لإلحصـــاء للربع الثالث )يوليو - ســـبتمبر( من العـــام 2017م. حيث احتوت النشـــرة على 

عـــدد من التطورات نســـتطيع أن نلخـــص أهمها في النقـــاط التالية:

لتحقيـــق الهـــدف المطلوب لخفض معدل البطالة إلى %9 حســـب خطة برنامـــج التحول الوطني 
2020 فإن ذلك يتطلب ازدياد عدد المشـــتغلين بـ 157 ألف مشـــتغل ســـنوًيا حتى العام 2020م. 

فـــي حيـــن ازداد عـــدد المنضميـــن للقـــوى العاملة بما يقـــارب 69 ألف ســـعودي ، فقـــد ازداد 
اجمالـــي عدد المشـــتغلين منهـــم بما يقـــارب 11 ألفًا فقط، أي مـــا يعادل %15 مـــن الزيادة في 

قـــوى العمل.

فـــي القطاع الخاص، تناقـــص العدد اإلجمالـــي للمشـــتغلين الوافدين خالل الربـــع الثالث بمقدار 
128 ألـــف عامـــل، بينما ازداد عدد المشـــتغلين الســـعوديين بمقدار بـ 18 ألف مشـــتغل، يشـــكل 

اإلنـــاث %60 منهم.

في القطاع العام، انخفض عدد المشتغلين بـ 8,683 مشتغل، قرابة %80 منهم سعوديون.

قطـــاع التشـــييد والبناء هو أكثـــر القطاعات انخفاضًا في عـــدد المشـــتغلين الوافدين حيث خرج 
مـــن القطاع  حوالي 76 ألف مشـــتغل وافـــد، وانضم إليه 3 آالف ســـعودي جميعهم كانوا من 

اإلناث فـــي الربع الثالث.

%80 من السعوديات العاطالت عن العمل يحملن شهادات جامعية وأعلى.

%60 من السعوديين العاطلين عن العمل يحملون الشهادة الثانوية أو أقل.

تمثـــل الفئـــة العمرية )20 - 29 ســـنة( الفئـــة األكبر مـــن إجمالـــي العاطلين عن العمل بنســـبة 
تقارب الـ70%. 

%44 من السعوديات الباحثات عن عمل بحثن عن العمل في القطاع العام.

%91 من العاطلين عن العمل لم يسبق لهم الحصول على برامج تدريبية.

تضـــم منطقـــة المدينة المنـــورة ومنطقـــة الباحـــة ومنطقة الجـــوف أعلى معـــدالت البطالة 
.24% بمتوسط
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معدالت البطالة

يعـــد معـــدل البطالة أحد أهم المؤشـــرات حول الوضع االقتصـــادي للدول. ولذلك نلحـــظ تأثر معدل 
البطالـــة بين الســـعوديين بالتباطـــؤ االقتصادي األخير فـــي المملكة نتيجًة النخفاض أســـعار النفط 
منذ العـــام 2015م. حيث بدأ معـــدل البطالة حينها باالرتفاع لينتهي باالســـتقرار عنـــد معدل 12.8% 
منـــذ الربـــع الثاني لهـــذا العام. وقد يعـــزى ثبات المعـــدل في الربـــع الثالث إلى الجهـــود الحثيثة 
لعكـــس النتائـــج المتزايدة لمعـــدل البطالة والوصـــول به إلى مســـتهدف برنامج التحـــول الوطني 

.)9%( 2020

وفـــي حين قد يعد االســـتقرار في معدل البطالـــة الخطوة األولى 
فـــي طريـــق التحول مـــن معـــدالت بطالـــة متزايدة إلـــى معدالت  
متناقصـــة، نجـــد أن المهمـــة أصبحـــت أكثـــر صعوبة. حيـــث تظهر 
البيانـــات أن الوصـــول لمعـــدل البطالـــة المســـتهدف فـــي برنامج 

التحـــول الوطنـــي 2020 )%9( يتطلـــب زيادة في عدد المشـــتغلين بمـــا يقارب  471 ألف مشـــتغل 
بحلـــول عـــام 2020م 1، مـــا يمثل 157 ألف مشـــتغل ســـنويا )13 ألف مشـــتغل شـــهرًيا( حتى العام 
2020م. مـــع العلـــم أن معدل ازدياد المشـــتغلين في عامي 2015 و 2016م كان 57.5 ألف مشـــتغل 

ســـنويًا 2. أي أن العـــدد المســـتهدف حالًيا يعتبـــر عددًا كبيـــرًا مقارنة باألعوام الســـابقة.
وعلـــى الرغم مـــن ازدياد عدد المشـــتغلين الســـعوديين في الربع الثالـــث بـ 11,295 مشـــتغل إال أن 
عـــدد المنضمين لقـــوة العمل ارتفع بمقـــدار %1.2 عن الربـــع الثاني مما أدى إلى اســـتقرار معدل 

البطالة عند نفس النسبة. 

تم األخذ باالعتبار استمرار النمو السكاني السنوي بـ %1.6 وثبات المشاركة االقتصادية عند نفس المعدل الحالي )40.3%(. 1
تم احتساب العدد بناًء عل متوسط تغير أعداد المشتغلين للعامين 2015 و 2016 م. 2

معدالت البطالة السابقة والمستهدفة للسعوديين خالل الفترة 2013 - 2020م 
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مؤشرات القوى العاملة

بيانات المشتغلين

ومن خالل دراســـة الفجـــوة بين التغير في أعـــداد المشـــتغلين والتغير في أعداد القـــوى العاملة، 
نلحـــظ أن الفجـــوة بين المؤشـــرين تكاد ال تذكر فـــي نهاية عـــام 2015م، أي أن االزديـــاد في أعداد 
المشـــتغلين مســـاوًيا لالزديـــاد في أعـــداد القـــوى العاملة. ثـــم اتخذ الفـــرق بين المؤشـــرين قيمًا 
ســـلبية، أي أن االزديـــاد فـــي أعداد المشـــتغلين أصبح أقل من االزديـــاد في أعداد القـــوى العاملة. 
مما يعكس عدم القدرة على اســـتيعاب المنضمين لســـوق العمل. وتظهر البيانات أن اتســـاع الفارق 
بيـــن ازدياد أعداد المشـــتغلين وأعداد القـــوى العاملة في الربـــع الثالث هو نمط مشـــابه لما حدث 
فـــي نفـــس الربع من العام الســـابق. ومن المرجح أن هـــذه الزيادة نتيجة النضمـــام دفعة جديدة من 

الخريجين لســـوق العمل.

ومقارنـــًة بالربـــع الثاني للعـــام الحالي، نلحـــظ انخفاضًا في عدد المشـــتغلين فـــي القطاع العام 
بــــ 8,683 مشـــتغل، قرابـــة %80 منهم ســـعوديون. في الجانب اآلخـــر ارتفع عدد الســـعوديين في 

القطـــاع الخـــاص خالل الربـــع الثالث بـ 18 ألـــف مشـــتغل ، %60 منهم إناث. 

1 
تمثـــل بيانـــات العاملين فـــي القطاع الحكومـــي ممن يخضعون لنظـــام التأمينـــات االجتماعية حيث يبلـــغ عددهم االجمالي فـــي الربع الثالـــث 228,006 بينما في . 1

الربـــع الثانـــي 225,865. أي بزيـــادة  2,141 ولكن هذا الرقـــم ال يوضح ما اذا كانوا من الســـعوديين أو غير الســـعوديين

التغيير في أعداد قوى العمل والتغيير في أعداد المشتغلين الجدد

التغير في أعداد المشتغلين في سوق العمل حسب القطاع خالل الربع الثالث 1 

11,377

-6,041

-1,534

7,067
.

-1,108
.

-128,083

العام القطاع

الخاص القطاع

السعوديات السعوديونالسعوديينغير
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أما فـــي القطـــاع الخـــاص فنلحـــظ انخفاضًا 
في عدد العمالـــة الوافدة بقرابـــة 128 ألف 

عامل. 
ونلحـــظ مـــن خـــالل هـــذه األرقـــام أن الخروج 
الكبيـــر للعمالـــة الوافدة ال يقابلـــه توظيف 
بالكامـــل للســـعوديين. حيث تشـــير األرقام أن 
هنـــاك تناقص بعـــدد 110 آالف مشـــتغل من 
المجموع اإلجمالي للمشـــتغلين. وقد يعزى 
هذا التراجع في أعداد المشـــتغلين الوافدين 
لعـــدد مـــن العوامل التـــي تزامنت مـــع هذا 
التراجـــع مطلـــع العـــام 2017م. لعـــل أهمها 
اقتـــراب موعد تطبيق المقابـــل المالي على 
العمالـــة الوافـــدة والجهـــود المبذولة في 

حملة وطـــن بال مخالـــف خـــالل ذات الفترة.

وتظهر البيانات تراجعًا في عدد المشـــتغلين الوافدين في مختلف القطاعات الرئيســـية في القطاع 
الخـــاص. ويتضح أن قطاع التشـــييد والبناء هو أكثر القطاعات انخفاضًا في عدد المشـــتغلين الوافدين. 
فعلـــى الرغم مـــن زيادة عدد المشـــتغلين الســـعوديين في القطاع بــــ3,500 ســـعودي )جميعهم 
إنـــاث(، إال أن عدد المشـــتغلين في القطاع إجمااًل تناقص بحوالي 73 ألف مشـــتغل خالل الربع الثالث. 
وتظهـــر البيانـــات أن قطاع التجارة كان األكثر جاذبية للمشـــتغلين الســـعوديين في الربـــع الثالث حيث 

ازداد عددهم بقرابة 8 آالف مشـــتغل )%60 منهـــم كانوا من اإلناث(.

3,0643,0523,039

5,0225,0044,976

10,69410,78910,850

7,355
6,6826,509

Q3 2016Q2 2016H2 2015

+0.4%

2017 Q32017 Q22017 Q1

سعوديين سعوديينغير

من  أدى تغير منهجية تسجيل بيانات المشتغلين
االعتماد على المسح الميداني إلى البيانات 

تغيير ملحوظ في البياناتاإلدارية إلى 

بيانات المشتغلين )ألف فرد(  1 

التغير في أعداد المشتغلين في القطاع الخاص حسب القطاعات الرئيسية

1 
ال يحتـــوي الرســـم البيانـــي علـــى بيانـــات الربـــع األول والرابـــع لعـــام 2016 م نظير عدم نشـــرها من قبـــل الهيئـــة العامة لإلحصـــاء. كما أن أعـــداد المشـــتغلين غير . 1

الســـعوديين تشـــمل بيانـــات العمالـــة المنزليـــة والتي ارتفعـــت في الربـــع الثالث بــــ 35 ألف عامـــل / عاملة.

غير السعوديونالسعوديون

التشييد والبناء

التجارة

المال والتأمين والعقار وخدمات األعمال

الصناعات التحويلية

البريد واالتصاالت

الزراعة والصيد

الكهرباء والغاز والمياه

التعدين والبترول والمحاجر

الخدمات الجماعية وأنشطة أخرى

-1,701

-1,660

-1,594

-2,682

-10,504 -171

2,720

1,578

7,858

3,557

-10,690

-24,981

-76,614

-112

-658

3,168 83

504

2015 Q4 2016 Q2 2016 Q3
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بيانات المتعطلين عن العمل

علـــى الرغـــم من ثبـــات معـــدل البطالة 
عـــدد  إجمالـــي  أن  إال   12.8% عنـــد 
المتعطليـــن الســـعوديين ارتفـــع فـــي 
الربـــع الثالـــث بمقـــدار %1.2 عـــن الربـــع 
الثانـــي. ويتضح مـــن البيانـــات أن أعداد 
االرتفـــاع  المتعطليـــن مســـتمرة فـــي 
من األعوام الســـابقة. حيـــث بلغ العدد 
تمثـــل  ألـــف،  للســـعوديين 745  حالًيـــا 
الفئـــة العمريـــة )20 - 29 ســـنة( الفئة 
األكبر من إجمالـــي العاطلين عن العمل 

بنســـبة تقـــارب الـ70%.

يمثل الذكور بالمســـتوى التعليمـــي الثانوي أو أقـــل %60 من إجمالي الذكـــور العاطلين عن العمل. 
بينمـــا غالبية اإلنـــاث العاطالت عن العمـــل )قرابة %80( يحملـــون درجة البكالوريـــوس وأعلى. وهذه 
األرقـــام تـــدل على أهميـــة تركيز الجهـــود لخلق فـــرص وظيفية تناســـب طبيعة كل جنس بحســـب 

المستويات التعليمية السائدة. 

بيانات المتعطلين )ألف فرد( 1 

المستوى التعليمي للعاطلين عن العمل

السعوديون العاطلون عن العمل )حاصلون عى شهادة ثانوية أو مايعادلها( 1السعوديات العاطالت عن العمل )حاصالت على شهادة دبلوم فأعلى(

٢٠٢,٥٨٧ 
١٣٥,٤٨٤ 

٨٥,٠٤٢ 
٣٢٢,٠٣٥ 

 / 

العلمياألدبيالمجموعالمجموع أخرىأخرى التخصصات
العلمية

التربية العلوم
االجتماعية

واألعمال التجارية
والقانون

الدراسات
اإلنسانية
والفنون

33%

23%

18%

18%
8% 322,035156,4364%

27%

69%

1 

يمثل الذكور الحاصلين على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها، قرابة %80 من إجمالي الذكور المتعطلين بالمستوى الثانوي وأقل. 1

2015 Q4 2016 Q2 2016 Q3
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20%

28%

40%

13%

44%

31%

17%

8%

التسجيل لدى وزارة 
الخدمة المدنية

 تعبئة نماذج توظيف
في االنترنت

التقدم ألصحاب العمل 
مباشرة

أخرى

األسلوب المتبع للبحث عن وظيفة

ذكور اناث

20%

28%

40%

13%

44%

31%

17%

8%

التسجيل لدى وزارة 
الخدمة المدنية

 تعبئة نماذج توظيف
في االنترنت

التقدم ألصحاب العمل 
مباشرة

أخرى

األسلوب المتبع للبحث عن وظيفة

ذكور اناث

بالنظـــر إلـــى األســـلوب المتبـــع للبحـــث 
عن وظيفـــة، يتبين أن النســـبة األكبر من 
اإلناث )%44( يرغبـــن بالعمل في القطاع 
العام عـــن طريق التقديـــم للوظيفة من 
خالل وزارة الخدمـــة المدنية. في الجانب 
األخـــر، تقوم النســـبة األكبر مـــن الذكور 
بالتقـــدم   )40%( العمـــل  عـــن  الباحثيـــن 
ألصحاب العمل مباشـــرة لطلـــب الحصول 

على الوظيفة. 

وبالنظـــر إلـــى معـــدالت البطالـــة فـــي 
مناطـــق المملكة نجـــد أن مناطق الباحة 
والمدينـــة المنورة والجـــوف تضم أعلى 
معـــدالت البطالـــة بمتوســـط %24. فيما 
ينخفـــض المعدل بشـــكل ملحـــوظ في 
منطقتي نجران وعســـير بمتوســـط )9%( 

وفي المنطقة الشرقية )6.6%( . 

ومـــن البيانـــات المهمة التي تشـــير إليها النشـــرة أن %91 من إجمالـــي المتعطلين لم يســـبق لهم 
الحصـــول علـــى برامـــج تدريبية. األمر الذي يعـــد عاماًل مهمًا ومباشـــرًا ويجب أن ينظـــر إليه من قبل 

العاطليـــن عن العمـــل والجهات المعنيـــة بتدريب الكوادر الوطنية في ســـوق العمل الســـعودي.

األسلوب المتبع للبحث عن وظيفة

معدالت البطالة حسب المناطق اإلدارية

التدريب للمتعطلين عن العمل

متعطل سبق له 
%9 التدريب

متعطل لم يسبق له 
%91 التدريب

16.2%

12%
6.6%

10.5%

9.5%

8.8%

19.1%

25.7%

23.8%

16.7%

23.6%

16.4%

14.3%

القصيم

الرياض

المنطقة الشرقية

الحدود
الشمالية

الجوف

تبوك

المدينة
المنورة

مكة
المكرمة

عسير

جازان

الباحة

نجران
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