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أبرز مخرجات النشرة
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أبرز مخرجات النشرة:

يمثـــل هـــذا التقريـــر ملخًصا ألهـــم تغيرات ســـوق العمل بناًء على نشـــرة ســـوق العمل الصـــادرة عن 
الهيئـــة العامـــة لإلحصاء للربـــع األول )يناير - مارس( من العـــام 2018م. حيث احتـــوى التقرير على عدد 

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 170 ألف مشـــتغل ســـنويًا حتى العام 2020م. 

علـــى الرغـــم من ازديـــاد عدد المنضميـــن للقـــوى العاملة بما يقـــارب 12 ألف ســـعودي ، فقد 
انخفـــض عدد المشـــتغلين الســـعوديين بما يقـــارب 13 ألف.

في القطاع العام، انخفض عدد المشتغلين بأكثر من 3 آالف مشتغل.

فـــي القطاع الخـــاص، انخفض عـــدد المشـــتغلين الســـعوديين بمقـــدار 10 آالف مشـــتغل. كما 
انخفـــض العدد اإلجمالي للمشـــتغلين الوافدين بأكثـــر من 220 ألف مشـــتغل، %57 منهم كانوا 

فـــي قطاع التشـــييد والبناء.

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

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

تمثـــل الفئـــة العمرية األقل من 30 ســـنة الفئـــة األكبر من إجمالـــي العاطلين عن العمل بنســـبة 
الـ70%. تقارب 

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

%91 من العاطلين عن العمل ليس لديهم أي خبرة عملية سابقة.

تضم منطقتي الجوف والحدود الشمالية أعلى معدالت البطالة بمتوسط يقارب 25%.

عدد التأشـــيرات التي تم إصدارهـــا للعمالة المنزلية خـــالل الربع الرابع تزيد عن 220 ألف تأشـــيرة 
الرقم الـــذي يفوق مجمل عدد التأشـــيرات المصدرة للقطاعيـــن الخاص والعام.
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معدالت البطالة
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معدالت البطالة:

تظهـــر بيانات نشـــرة ســـوق العمـــل للربع األول مـــن عـــام 2018 ارتفاع معـــدل البطالة إلـــى 12.9%، 
مســـتمًرا باالرتفـــاع لثالثة أعـــوام منذ عـــام 2015م. ففي الربـــع األول من هذا العـــام، ارتفع عدد 
الســـعوديين المنضمين لقوى العمل بقرابـــة 12 ألف فرد ورافقه انخفاًضا في أعداد المشـــتغلين 

منهـــم بــــ 13 ألف فرد، ممـــا أدى إلى ارتفاع معـــدل البطالة.

ويعـــد هـــذا االرتفاع أمًرا مقلًقـــا أمام التطلعات للوصول لمســـتهدفات رؤيـــة المملكة 2030 في 
خفـــض المعـــدل وفي ظل جهود التوطين المســـتمرة من قبـــل وزارة العمل والتنميـــة االجتماعية.

و ُتظهـــر البيانـــات أن الوصول لمعدل البطالة المســـتهدف في برنامج التحـــول الوطني 2020 )9%( 
يتطلـــب زيـــادة عدد المشـــتغلين بمـــا يقـــارب  468 ألف مشـــتغل بحلـــول عـــام 2020م1 ، ما يمثل 
170 ألف مشـــتغل ســـنويا )14 ألف مشـــتغل شـــهرًيا(. مع العلم أن معدل ازدياد المشـــتغلين في 
عامـــي 2015 و 2016م كان 57 ألـــف مشـــتغل ســـنوًيا 2، بينمـــا ازداد عددهم في عـــام 2017م بما 

يقـــارب 125 ألف مشـــتغل، نظـــرًا للزيادة غيـــر االعتيادية في الربـــع الرابع بـ 100 ألف مشـــتغل.

وهذا ما يشـــير إلـــى أن معدل البطالة المســـتهدف حالًيا بحاجـــة إلى مضاعفة الجهـــود لخلق فرص 
وظيفيـــة للمواطنين. وعلى الرغم مـــن أن المبادرات الطموحة الحالية لتوطين القطاعات، والمشـــاريع 
الوطنيـــة الضخمـــة المطلقة مؤخـــرًا، من المتوقـــع أن تخلق مئـــات اآلالف من الفـــرص الوظيفية، إال 
أن نتائجهـــا لـــن تظهر في القريـــب العاجل، كونهـــا ال تزال في أطوارها التأسيســـية حاليـــًا. األمر الذي 

يتطلب حلول ســـريعة، قريبـــة المدى، لمواجهة االرتفاع المســـتمر في معـــدل البطالة.

معدالت البطالة الفعلية والمستهدفة للسعوديين خالل الفترة 2014 - 2030م

2014

11.7% 11.5%

12.3%
12.8% 12.9%

11%

9%
8.8% 8.6% 8.4% 8.2%

7.8%
7.6% 7.4% 7.2% 7%

8%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

بداية االرتفاع 
الملحوظ في معدل 

البطالة المعدل الحالي

1 
تم األخذ باالعتبار استمرار النمو السكاني السنوي بـ %1.6 وثبات المشاركة االقتصادية للسعوديين عند نفس المعدل الحالي )40.9%(. 1
تم احتساب العدد بناًء عل متوسط تغير أعداد المشتغلين للعامين 2015 و 2016 م. 2
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كمـــا أنه من المتوقـــع أن يكون لبرامج تحقيق الرؤية والمشـــاريع الوطنية الضخمـــة المطلقة مؤخرًا 
دورًا كبيـــرًا في خلق فـــرص وظيفية تواكب االرتفاعات المتوقعة في أعـــداد المنضمين لقوة العمل 

على المدى المتوســـط والبعيد.

مشروع البحر األحمر
35 ألف وظيفة 

مشروع القدية :

50 ألف وظيفة

برنامـــج جـــودة الحيـــاة فـــي 2020 :  
346 ألـــف وظيفـــة

التخصيـــص  برنامـــج 
10-12 ألف وظيفة

مشروع نيوم

400 ألف وظيفة 

توطين الوظائف :

 مئات اآلالف 

1 

بعض اإلحصاءات الواردة تم اعتمادها من مصادر رسمية وأخرى من تحليالت ودراسات اقتصادية

 األعداد المتوقعة للوظائف التي سيتم إيجادها من خالل البرامج والمشاريع المطلقة مؤخًرا
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مؤشرات القوى العاملة
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مؤشرات القوى العاملة:

بيانات المشتغلين:

ومن خالل دراســـة الفجوة بين التغير في أعداد المشـــتغلين والتغير في أعـــداد القوى العاملة، نلحظ 
أن الفجـــوة بين المؤشـــرين ال تـــزال ملحوظة خالل هذا الربع كمـــا حدث في الفترات الســـابقة، حيث أن 
االرتفـــاع فـــي أعـــداد المنضمين لقوى العمـــل يقابله انخفاضًا فـــي أعداد المشـــتغلين. مما يعكس 
عدم قدرة الســـوق على اســـتيعاب المنضمين لقوى العمل. ونلحظ أن أعداد المنضمين لقوى العمل 
ال تـــزال تتبع ارتفاًعا ملحوًظا، مما يشـــير إلى أهميـــة العمل على تكوين فـــرص وظيفية تواكب هذه 
االرتفاعـــات المتوقعة مســـتقباًل. ُيذكر أن الفجوة كانـــت بالكاد أن تذكر في نهاية عـــام 2015م، أي أن 

االزدياد في أعداد المشـــتغلين كان مســـاويًا لالزدياد في أعـــداد القوى العاملة. 

التغير في أعداد القوى العاملة للسعوديين

السعوديون

التغير في أعداد المشتغلين للسعوديين

غير السعوديون

1 
ال يحتـــوي الرســـم البيانـــي علـــى بيانـــات الربـــع األول و الرابـــع لعـــام 2016 م نظير عدم نشـــرها مـــن قبل الهيئـــة العامة لإلحصـــاء. كمـــا أن أعداد المشـــتغلين غير . 1

الســـعوديين تشـــمل بيانات العمالـــة المنزلية.

التغيير في أعداد قوى العمل والتغيير في أعداد المشتغلين الجدد

عـــدد  بانخفـــاض  المشـــتغلين  بيانـــات  تشـــير 
المشـــتغلين الســـعوديين بــــأكثر مـــن 13 ألف 
مشـــتغل فـــي الربـــع األول لهـــذا العـــام، األمر 
الذي ال يعد إيجابيًا في ظـــل ارتفاع المنضمين 
لقـــوى العمـــل. ويقابـــل ذلـــك اســـتمرارًا في 
انخفاض أعـــداد المشـــتغلين غير الســـعوديين 
بقرابـــة  230 ألـــف مشـــتغل. ويالحظ اســـتمرار 
انخفاض أعـــداد المشـــتغلين غير الســـعوديين 
للربـــع الرابـــع علـــى التوالـــي، حيـــث انخفـــض 
مجمـــل عـــدد العمالـــة بأكثـــر مـــن 700 ألـــف 

مشـــتغل منـــذ الربـــع األول لعـــام 2017م.

وهناك عدة عوامل تشـــرح هذا االنخفاض في 
أعـــداد العمالة، منها تباطـــؤ النمو االقتصادي. 
كمـــا أنـــه مـــن المتوقـــع أن االنخفـــاض يعزى 
إلى الجهـــود المبذولة مـــن الجهـــات الرقابية 

لترحيل مخالفـــي أنظمة اإلقامـــة والعمل.

3,064

10,694

3,164 3,150

10,417

10,183

2015 Q4 2016 Q2 2017 Q4 2018 Q12017 Q22016 Q3 2017 Q1 2017 Q3

-2.6%

-0.4%

4,976 5,004 5,022

3,039 3,052

6,509 6,682

7,355

10,850 10,789

بيانات المشتغلين )ألف فرد(  1 

أدى تغيـــر منهجيـــة تســـجيل بيانـــات المشـــتغلين فـــي الهيئة 
العامـــة لإلحصـــاء مـــن االعتمـــاد علـــى المســـح الميدانـــي إلى 
االعتمـــاد على  البيانـــات اإلدارية إلى تغيير ملحـــوظ في البيانات

أدى تغيـــر منهجية تســـجيل بيانات المشـــتغلين 
فـــي الهيئة العامـــة لإلحصاء مـــن االعتماد على 
المســـح الميداني إلـــى االعتماد علـــى  البيانات 

اإلداريـــة إلى تغييـــر ملحوظ فـــي البيانات
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كان الربع األول ســـلبًيا في مؤشـــر أعداد المشتغلين السعوديين وغير الســـعوديين في كال القطاعين، 
العام والخاص. ففي القطاع العام انخفض عدد المشتغلين السعوديين الذكور  بقرابة 4 آالف مشتغل 
بينما ارتفع عدد المشـــتغلين من اإلناث بقرابة 500 أنثى. وانخفض عدد المشـــتغلين الســـعوديين في 
القطـــاع الخـــاص بقرابـــة 10 آالف مشـــتغل، %86 منهم مـــن الذكور. فـــي الجانب األخـــر، انخفض عدد 

المشـــتغلين غير السعوديين بــــأكثر من 220 ألف مشـــتغل، جميعهم تقريبًا من القطاع الخاص.

القطاع العام

القطاع الخاص ١

في القطاع الخاص، ال يزال قطاع التشـــييد والبناء هو أكثر القطاعات انخفاضًا في عدد المشـــتغلين 
الوافديـــن منـــذ بدايـــة 2017م. حيث خرج من القطـــاع حوالي 126 ألـــف عامل وافد في هـــذا الربع. 
وعلـــى الرغم مـــن أن القطاع كان يشـــهد ارتفاعًا في أعداد المشـــتغلين الســـعوديين في الفترات 
الســـابقة، إال أن عددهـــم انخفـــض في هذا الربـــع بأكثر من 18 ألف مشـــتغل. واســـتمر قطاع تجارة 
الجملـــة بجذب المشـــتغلين الســـعوديين فقد انضـــم إليه قرابة ألفـــي مشـــتغل  %90 منهم كانوا 
إناثـــًا، ما يعكس قرارات التوطين وتأنيث بعض المحالت التجارية. وســـجل قطـــاع الخدمات االجتماعية 

ارتفاًعا بعدد الســـعوديين المشـــتغلين بأكثر من 5 آالف مشتغل.

التغير في أعداد المشتغلين في القطاع الخاص للربع األول لعام 2018م

التغير في أعداد المشتغلين في سوق العمل حسب القطاع

1 
تشـــمل بيانـــات العامليـــن في القطـــاع الخاص في الرســـم البيانـــي بيانات موظفيـــن القطاع الحكومـــي الذين يخضعـــون لنظام التأمينـــات االجتماعيـــة حيث يبلغ . 1

عددهـــم اإلجمالـــي 210,077  في الربـــع األول بينما كان عددهـــم في الربع الرابـــع 8١٣,٢٣٣.

المشتغلين حسب القطاع:

-3,363

-10,074

-220,362

-259

-1,922

-125,879

2,529

5,432

1,617

1,391

-17,075

-10,232

-6,185

-3,801

-18,253

164

-530

0

-2,170

-52,831

-1,175

-22

التشييد والبناء

التجارة

الصناعات التحويلية

البريد واالتصاالت السلكية والالسلكية

الخدمات الجماعية واالجتماعية األخرى

المال والتأمين والعقار وخدمات األعمال

التعدين والبترول واستغالل المحاجر

الزراعة والصيد

أنشطة أخرى

غير السعوديونالسعوديون

غير السعوديونالسعوديون
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بيانات المتعطلين 
عن العمل
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العلمياألدبيالمجموعالمجموع أخرىأخرى التخصصات
العلمية

التربية العلوم
االجتماعية

واألعمال التجارية
والقانون

الدراسات
اإلنسانية
والفنون

33%

23%

21%

17%
7%  328,324  213,702 4%

38%

58%

بيانات المتعطلين عن العمل

وبالتزامن مع انخفاض عدد المشـــتغلين 
في هـــذا الربـــع، فقد اســـتمرت أعداد 
العمـــل  المتعطليـــن عـــن  الســـعوديين 
باالرتفاع. فقـــد ارتفع عددهم بحوالي 
6 آالف متعطـــل عـــن العمـــل حيث بلغ 
عددهـــم حالًيـــا قرابـــة 779 ألـــف فرد 
 30 أعمارهـــم عـــن  تقـــل  %70 منهـــم 
سنة. واســـتمرت أيًضا أعداد المتعطلين 
غيـــر الســـعوديين باالرتفـــاع حيث وصل 
عددهم إلـــى 69 ألف متعطـــل تقريبًا.

647 658
694

723 736 745
773 779

33 41 58 53 66 53 69

2017 Q3H2 2015 2017 Q4 2018 Q1Q3 2016Q2 2016 2017 Q1 2017 Q2

41

1 %

29 %

كما تشـــير بيانات النشـــرة إلى تركز العطالة في مرحلة تعليمية معينة لكل من الجنســـين. ففي الذكور 
يشـــكل العاطلين من حملة التعليم الثانـــوي أو أقل %60 مـــن إجمالي الذكور المتعطلين. أمـــا في اإلناث 
فالنســـبة األكبر من العاطالت عن العمل )قرابة %80( يحملن درجة دبلـــوم وأعلى، %33 منهن في تخصص 
الدراســـات اإلنســـانية والفنون. وهذه األرقام تدل على أهمية تركيز الجهود لخلق فرص وظيفية مناســـبة. 
ولذلـــك فإن مبادرة توطين عدد من منافذ البيع التي أطلقتهـــا وزارة العمل والتنمية االجتماعية قد يكون 
لها أكبر األثر  إذا ما تم توجيهها للشـــريحة المناســـبة من الذكور حملة الشـــهادة الثانوية، كما يجب العمل 
بشـــكل أكبر على توفير فرص وظيفية أخرى تتناسب مع مؤهالت حملة درجة البكالوريوس من الجنسين.

بيانات المتعطلين )ألف فرد( 1 

السعوديين المتعطلين عن العمل حسب مستواهم التعليمي

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

السعوديون

غير السعوديون
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بيانات المتعطلين )ألف فرد( 1 

السعوديين المتعطلين عن العمل حسب مستواهم التعليمي
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السعوديون

غير السعوديون

1 
ال يحتـــوي الرســـم البيانـــي علـــى بيانـــات الربـــع األول و الرابـــع لعـــام 2016 م نظير عدم نشـــرها مـــن قبل الهيئـــة العامة لإلحصـــاء. كمـــا أن أعداد المشـــتغلين غير . 1

الســـعوديين تشـــمل بيانات العمالـــة المنزلية.
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لم يختلف أســـلوب البحـــث عن الوظيفة 
الـــذي يتبعـــه الباحثـــون عـــن عمـــل عن 
األربـــاع الســـابقة. حيث يتبين أن النســـبة 
األكبـــر من اإلنـــاث )%43( يرغبـــن بالعمل 
فـــي القطاع العـــام عن طريـــق التقديم 
الخدمـــة  وزارة  خـــالل  مـــن  للوظيفـــة 
تقـــوم  اآلخـــر،  الجانـــب  فـــي  المدنيـــة. 
النســـبة األكبر مـــن الذكـــور الباحثين عن 
العمـــل )%39( بالتقـــدم ألصحـــاب العمل 
مباشـــرة لطلب الحصول علـــى الوظيفة. 

وبالنظـــر إلـــى معـــدالت البطالـــة فـــي 
أن منطقتـــي  نجـــد  المملكـــة  مناطـــق 
الجوف والحـــدود الشـــمالية تضم أعلى 
معدالت البطالة بمتوســـط يقـــارب 25%. 
األمـــر الذي يشـــير إلـــى الحاجـــة الملحة 
لخلق فـــرص وظيفية ســـعيًا لخفض اآلثار 
الســـلبية الرتفـــاع نســـب البطالـــة فيها. 
فيمـــا ينخفـــض المعدل بشـــكل ملحوظ 
فـــي المنطقـــة الشـــرقية و نجـــران إلى 

قرابـــة 7.5%.

األسلوب المتبع للبحث عن وظيفة

الخبرة العملية للمتعطلين عن العمل

معدالت البطالة حسب المناطق اإلدارية

12.7%

13.9%
7.8%

9.4%

14.9%

7.0%

18.6%

14.8%

19.8%

15.7%

27.3%

23%

14%

القصيم

الرياض

حائل

المنطقة الشرقية

الحدود
الشمالية

الجوف

تبوك

المدينة
المنورة

مكة
المكرمة

عسير

جازان

الباحة

نجران

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

16%

43%

29%
33%

39%

14%
16%

9%

ومـــن البيانـــات المهمـــة التي بشـــير لهـــا التقرير أن %91 مـــن إجمالـــي المتعطلين لم يســـبق لهم 
العمـــل. األمـــر الـــذي يشـــير إلـــى أهمية دعـــم الوظائـــف التـــي ال تتطلب خبـــرة عمليـــة أو دعم 

المتعطليـــن بالحصـــول على برامـــج تدريبيـــة تأهيلية لســـوق العمل.
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وتشـــير البيانـــات أن قلة الراتب والتســـريح بواســـطة صاحب العمل، كانا أكبر ســـببين لتـــرك العاطلين 
عـــن العمـــل وظائفهـــم الســـابقة. تلتها أســـباب أخـــرى كنهايـــة عقد العمـــل المؤقت وأســـباب 

أخرى. وصحيـــة  اجتماعية 

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

نهاية العقد أسباب اجتماعيةأسباب أخرى
المؤقت

التسريح بواسطة 
صاحب العمل

قلة األجر أو 
الراتب

أسباب ترك العمل السابق

31%
28%

15%

5%

21%

29% 29%

10% 10%

23%
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قطاع العمالة 
المنزلية في المملكة
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قطاع العمالة المنزلية في المملكة:

وتشـــير بيانات الربع األول مقارنة بالربع الســـابق، انخفاضـــًا في مجمل عدد العمالـــة المنزلية بأكثر 
من 13 ألف عامل. وشـــكل الســـائقون والخدم النســـبة األكبر من هـــذا االنخفاض.

61

4,508

46,966

0

0

-22,229

-100

-40

-26

-42,508

التغير في أعداد العمالة المنزلية للربع األول لعام 2018م مقارنًة بالربع الرابع لعام 2017م

السائقون

الطباخون

الممرضون

مزارعو المنازل

مدراء المنازل

الخياطون

الحراس

المدرسون الخصوصيون

الخدم

أخرى

ومـــن البيانـــات الملفتة التـــي تظهرها نشـــرة الربـــع األول هي عدد التأشـــيرات التي تـــم إصدارها 
للعمالـــة المنزليـــة خـــالل الربع والتـــي تزيد عـــن 220 ألف تأشـــيرة الرقم الذي يفـــوق مجمل عدد 

التأشـــيرات المصدرة للقطاعين الخـــاص والعام٫

14,352105,987 221,128

القطاع الخاصالقطاع الحكوميعمالة منزلية

التأشيرات الصادرة للربع األول لعام 2018م
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نقاط التركيز لمعالجة 
معدالت البطالة



19

مـــن خـــالل مراجعة الجوانـــب المختلفـــة للمتعطلين عـــن العمل، فإنه مـــن المقتـــرح أن يتم تركيز 
حلـــول معالجـــة البطالـــة على النواحي التي ســـيكون لها األثـــر اإليجابي األكبر فـــي خفض معدل 

البطالة. نســـتطيع ذكـــر أبرزها في الجـــدول التالي:

حلول مقترحة العدد اإلجمالي 
للمتعطلين معدل البطالة  الفئة

توظيـــف  دعـــم  علـــى  •العمـــل 
المنشـــآت  كدعم  التخـــرج،  حديثي 
ماديًا، أو باحتســـابهم بنقاط أعلى 

التوطين فـــي نســـب 
•العمل على تطويـــر برامج تدريبية 

مناســـبة للتأهيل لسوق العمل

705,314
91%

من اجمالي 
المتعطلين

المتعطلين الذين 
ليس لديهم أي 

خبرة عملية 
سابقة

علـــى  الخـــاص  القطـــاع  •تحفيـــز 
الوظائـــف  اإلنـــاث فـــي  توظيـــف 
تناســـب  مهـــارات  تتطلـــب  التـــي 

. تهـــم هال مؤ
•إتاحـــة مقاعـــد دراســـية أكبر في 
لســـوق  المطلوبـــة  التخصصـــات 
العمـــل، وخفضها فـــي التخصصات 

المطلوبة. غيـــر 

328,324
77%

من اجمالي اإلناث 
المتعطلين

المتعطلين من 
اإلناث حاملي 

شهادة الدبلوم 
فأعلى

 ١07,٣6٢ 

33%
من اإلناث 

المتعطلين حاملي 
شهادة الدبلوم 

فأعلى

المتعطلين 
من اإلناث 

في تخصصات 
الدراسات 

اإلنسانية والفنون

العمل على تهيئة الوظائف وتنمية 
القطاعات التي ال تتطلب مهارات 

عالية للذكور
 ٢١٣,70٢ 

61%
من إجمالي الذكور 

المتعطلين

المتعطلين من 
الذكور حاملي 

الشهادة الثانوية 
فأقل

نقاط التركيز لمعالجة معدالت البطالة:
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