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أبرز مخرجات النشرة

يمثـــل هـــذا التقريـــر ملخًصا ألهـــم تغيرات ســـوق العمل بناًء على نشـــرة ســـوق العمل الصـــادرة عن 
الهيئـــة العامة لإلحصاء للربـــع الرابع )أكتوبر - ديســـمبر( من العام 2017م. حيـــث احتوى التقرير 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 161 ألف مشـــتغل ســـنويًا حتى العام 2020م. 

فـــي حيـــن ازداد عـــدد المنضمين للقـــوى العاملة بمـــا يقارب 212 ألف ســـعودي ، فقـــد ازداد 
اجمالـــي عدد المشـــتغلين منهم بمـــا يقـــارب 100 ألفًا. 

فـــي القطاع العام، ارتفع عدد المشـــتغلين الســـعوديين بـ 8 آالف مشـــتغل, علـــى النقيض من 
انخفاضه في الربع الســـابق بـ 1.5 ألف ســـعودي.

فـــي القطـــاع الخاص، تناقـــص العـــدد اإلجمالـــي للمشـــتغلين الوافديـــن خـــال 2017م بمقدار 
500  ألـــف عامـــل، %50 منهم كانـــوا في قطاع التشـــييد والبنـــاء. بينما ازداد عدد المشـــتغلين 
الســـعوديين بمقـــدار بـ 122 ألف مشـــتغل فـــي 2017م, 92 ألـــف منهم كانوا في الربـــع الرابع.

كان قطـــاع تجـــارة الجملة والتجزئة هو األكثر جاذبية للمشـــتغلين الســـعوديين فقـــد انضم إليه 
قرابة 52 ألف مشـــتغل فـــي 2017م،  %60 منهم كانـــوا إناًثا و 38 ألف منهم فـــي الربع الرابع.

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

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

تمثـــل الفئـــة العمريـــة األقل من ٣٠ ســـنة مـــن إجمالـــي العاطليـــن عـــن العمل بنســـبة تقارب 
الـ70%. 

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

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

حققت المنطقة الشـــرقية تحســـنًا ملحوظـــًا في معـــدالت البطالة حيث انخفـــض المعدل في 
2017م مـــن %11.4 إلى 6.1%.
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معدالت البطالة

تظهـــر بيانات نشـــرة ســـوق العمل للربـــع الرابع مـــن عام 2017 اســـتقرار معـــدل البطالـــة عند ذات 
المعـــدل للربـــع الثالث على التوالي. حيث اســـتقرت معـــدالت البطالة عنـــد %12.8 ابتـــداًء من الربع 

الثانـــي للعـــام 2017 بعد أن اســـتمرت في االرتفـــاع خال العاميـــن 2015 و2016.
وفـــي حين قد يكون اســـتقرار معدل البطالـــة خطوة بينية تفصـــل االرتفاع المســـتمر خال الفترة 
الماضيـــة واالنخفـــاض المأمول خـــال الفترة القادمـــة إال أن ثبات معـــدل البطالة لثـــاث أرباع على 
التوالـــي عند هذا المعدل المرتفع يشـــكل أمـــر مقلًقا أمام التطلعات للوصول لمســـتهدفات رؤية 
المملكـــة 2030 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  485 ألف مشـــتغل بحلول عـــام 2020م1 ، مـــا يمثل 
161 ألف مشـــتغل ســـنويا )13 ألف مشـــتغل شـــهرًيا(. مع العلـــم أن معدل ازدياد المشـــتغلين في 
عامـــي 2015 و 2016م كان 57 ألـــف وظيفـــة ســـنوًيا2. أي أن العدد المســـتهدف حالًيـــا يعتبر عدًدا 

كبيـــًرا مقارنة باألعوام الســـابقة.
وبالنظـــر إلى معدل ازدياد المشـــتغلين خال عامـــي 2015 و 2016م ، فإن المعدل المطلوب يشـــكل 
 تحدًيـــا أمـــام الجهـــات ذات العاقة.  وعلـــى الرغم من أن معدل الزيـــادة قفز في الربـــع الرابع إلى

100 ألـــف مشـــتغل إال أن عـــدد قوة العمـــل ارتفع بضعفي هـــذا الرقـــم )212,193(  )%4( عن الربع 
الثالـــث مما أدى إلى اســـتقرار معـــدل البطالة عند نفس النســـبة.

إال أنـــه مـــن المتوقـــع أن يكون قـــرار توطيـــن القطاعات االثني عشـــر التـــي أعلنتها مؤخـــًرا وزارة 
العمـــل والتنميـــة االجتماعية والذي ســـيبدأ تطبيقه فـــي الربع الرابـــع لهذا العـــام 2018م عامًا 

مهما فـــي خلق مئـــات اآلالف من الفـــرص الوظيفيـــة للمواطنين حســـب إحصـــاءات الوزارة.

معدالت البطالة الفعلية والمستهدفة للسعوديين خالل الفترة 2014 - 2030م
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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 من المتوقع أن يكون لبرامج تحقيق الرؤية والمشـــاريع الوطنية الضخمة المطلقـــة مؤخًرا دوًرا 
كبيـــًرا في خلق فـــرص وظيفية تواكب االرتفاعـــات المتوقعة في أعـــداد المنضمين لقوة العمل. 

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 تحليات ودراسات اقتصادية

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

بيانات المشتغلين

ومن خال 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 كان مســـاويًا لازدياد في أعـــداد القوى العاملة. ثـــم اتخذ الفرق 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. وفي الربع الرابع نشـــهد ارتفاعًا 
ملحوظـــًا وغير مســـبوق فـــي عدد المنضميـــن لقوة العمـــل، مما يشـــير إلى أهميـــة العمل على 

تكوين فـــرص وظيفية تواكب هـــذه االرتفاعات المتوقعة مســـتقبًا.

التغير في أعداد القوى العاملة للسعوديين

السعوديون

التغير في أعداد المشتغلين للسعوديين

غير السعوديون

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 بيانات العمالـــة المنزلية.

التغيير في أعداد قوى العمل والتغيير في أعداد المشتغلين الجدد

تشـــير بيانـــات المشـــتغلين إلى ارتفـــاع عدد 
المشتغلين الســـعوديين بـ 100 ألف مشتغل 
فـــي الربع الرابـــع فيما يقابلـــه انخفاًضا في 
أعدد المشـــتغلين غير الســـعوديين  270 ألف 
مشـــتغل. ومن خال قـــراءة التغير مـــن الربع 
األول لعـــام 2017م نـــرى أن عدد المشـــتغلين 
الســـعوديين قـــد ارتفـــع بمقـــدار 124 ألـــف 
وانخفض عدد المشـــتغلين غير الســـعوديين 
بأكثـــر مـــن 400 ألـــف  وقد يعـــزى ذلك إلى 
الجهـــود المبذولـــة فـــي توطيـــن الوظائف 
باإلضافـــة إلى تطبيق المقابـــل المالي على 
العمالة الوافـــدة واألثر الملحوظ لحملة وطن 
با مخالـــف خـــال ذات الفتـــرة والتي نتجت 
عن ترحيـــل قرابـــة المليون مخالـــف ألنظمة 

اإلقامـــة والعمل. 

4,976 5,004 5,022

3,039 3,052 3,064 3,164

6,509 6,682

7,355

10,850 10,789 10,694

10,417

2015 Q4 2016 Q2 2017 Q42017 Q22016 Q3 2017 Q1 2017 Q3

-2.6%

+3.3%

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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ومقارنـــة بالربـــع الثالـــث، نلحظ ارتفاًعـــا في عدد المشـــتغلين الســـعوديين في القطـــاع العام بـ 8 
 آالف مشـــتغل قرابـــة %75 منهـــم إنـــاث، على النقيض مـــن االنخفاض المســـجل في الربع الســـابق

 بــــ 1.5 ألف ســـعودي. أما في القطاع الخاص فقد ارتفع عدد الســـعوديين خال الربع الرابع بــــقرابة 
92 ألـــف مشـــتغل, %53 منهـــم إناث. في الجانـــب األخر، انخفض عدد المشـــتغلين غير الســـعوديين 

في مجمل القطاعين بــــحوالي 270 ألف مشـــتغل

القطاع العام

القطاع الخاص ١

فـــي القطـــاع الخـــاص، يتضـــح أن قطاع التشـــييد والبنـــاء هو أكثـــر القطاعـــات انخفاًضـــا في عدد 
المشـــتغلين الوافديـــن منـــذ بدايـــة 2017م. حيث خرج مـــن القطاع أكثر مـــن ٢٥٠ ألـــف عامل وافد 
ولـــم ينضم إليه ســـوى 23 ألف ســـعودي، 15 ألف منهم في الربـــع الرابع. بينمـــا كان قطاع تجارة 
الجملـــة والتجزئـــة هو األكثر جاذبية للمشـــتغلين الســـعوديين فقـــد انضم إليه قرابـــة ٥٢ ألف في 
2017م  %60 منهـــم كانـــوا إناًثـــا و 38 ألف منهـــم في الربع الرابـــع. ونعتقد أن معـــدالت توظيف 

الســـعوديين فـــي القطاع كانـــت نتيجة قـــرارات التوطين وتأنيـــث بعض المحـــات التجارية. 

التغير في أعداد المشتغلين في القطاع الخاص للربع الرابع من 2017م

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 االجمالـــي 233,813  في الربـــع الرابع بينما فـــي الربع الثالـــث كان 228,006.

المشتغلين حسب القطاع

-12,642 8,256

91,846-257,229

-4,155

-13,632

-25,035

-2,770

-10,894

-2,004

-2,133

38,169

18,975

15,336

9,095

5,964

3,316

2,567

-89

-1,461

-66,291

-130,315

تجارة الجملة والتجزئة

الخدمات الجماعية واالجتماعية األخرى 

التشييد والبناء

المال والتأمين والعقار وخدمات االعمال

الصناعات التحويلية

التعدين والبترول واستغال المحاجر

البريد واالتصاالت السلكية والاسلكية

الزراعة والصيد

الكهرباء والغاز والمياه

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

34%

20%

19%

19%
9% 329,323221,8934%

34%

62%

بيانات المتعطلين عن العمل

علـــى الرغـــم من ثبـــات معـــدل البطالة 
عـــدد  إجمالـــي  أن  إال   12.8% عنـــد 
المتعطليـــن الســـعوديين ارتفـــع فـــي 
الربع الرابـــع بمقدار 28 ألف ســـعودي 
%3.7 عـــن الربع الثالث. وتوضـــح البيانات 
اإلجماليـــة  األعـــداد  تزايـــد  اســـتمرار 
بلـــغ  حيـــث  الســـعوديين.  للمتعطليـــن 
عددهـــم حالًيـــا 773 ألـــف،  %70 منهم 

تقـــل أعمارهـــم عـــن 30 ســـنة.

647 658
694

723 736 745
773

33 41 58 53 66 53

2017 Q3H2 2015 2017 Q4Q3 2016Q2 2016 2017 Q1 2017 Q2

41
%29+

3.7%

كمـــا تشـــير بيانات النشـــرة إلى تركـــز العطالة فـــي مرحلة تعليميـــة معينة لكل من الجنســـين. ففي 
الذكـــور يشـــكل العاطلين من حملة التعليـــم الثانوي أو أقـــل %64 من إجمالي الذكـــور المتعطلين. أما 
في اإلناث فالنســـبة األكبـــر من العاطات عن العمـــل )قرابة %80( يحملون درجـــة البكالوريوس وأعلى. 
وهـــذه األرقام تدل علـــى أهمية تركيز الجهود لخلق فرص وظيفية مناســـبة. ولذلك فإن مبادرة توطين 
عـــدد مـــن منافذ البيع التي أطلقتهـــا وزارة العمل والتنميـــة االجتماعية قد يكون لها أكبـــر األثر  إذا ما 

تم توجيهها للشـــريحة المناســـبة من الذكور حملة الشهادة الثانوية

بيانات المتعطلين )ألف فرد( 1 

السعوديين المتعطلين عن العمل حسب مستواهم التعليمي

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

السعوديون

غير السعوديون
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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

وفـــي مجمـــل عـــام 2017م لـــم يختلف 
الـــذي  أســـلوب البحـــث عـــن الوظيفـــة 
يتبعـــه الباحثـــون عـــن عمل. حيـــث يتبين 
 )47%( اإلنـــاث  مـــن  األكبـــر  النســـبة  أن 
يرغبـــن بالعمل فـــي القطـــاع العام عن 
طريـــق التقديـــم للوظيفـــة مـــن خـــال 
الجانـــب  فـــي  المدنيـــة.  الخدمـــة  وزارة 
األخـــر، تقوم النســـبة األكبر مـــن الذكور 
بالتقـــدم   )39%( العمـــل  عـــن  الباحثيـــن 
ألصحاب العمل مباشـــرة لطلـــب الحصول 

الوظيفة. علـــى 

وبالنظـــر إلـــى معـــدالت البطالـــة فـــي 
أن منطقتـــي  نجـــد  المملكـــة  مناطـــق 
الجـــوف والمدينـــة المنـــورة تضم أعلى 
معدالت البطالة بمتوســـط يقـــارب 24%. 
فيمـــا ينخفـــض المعدل بشـــكل ملحوظ 
في المنطقة الشـــرقية و نجـــران ومكة 
المكرمـــة. الجديـــر بالذكـــر أن المنطقـــة 
الشـــرقية حققـــت تحســـًنا ملحوًظا في 
معدالت البطالـــة حيث انخفـــض المعدل 

فـــي 2017م مـــن %11.4 إلـــى 6.1%.

ومـــن البيانـــات المهمة التي تشـــير إليها النشـــرة أن %90 من إجمالـــي المتعطلين لم يســـبق لهم 
العمـــل. األمـــر الـــذي يشـــير إلـــى أهمية دعـــم الوظائـــف التـــي ال تتطلب خبـــرة عمليـــة أو دعم 

المتعطليـــن بالحصـــول علـــى برامج تدريبيـــة تأهيلية لســـوق العمل.

األسلوب المتبع للبحث عن وظيفة

معدالت البطالة حسب المناطق اإلدارية

التدريب للمتعطلين عن العمل

    
 

متعطل سبق 
له العمل 10%

متعطل لم يسبق 
له العمل 90%

15.1%

14.7%
6.1%

9.2%

9.4%

7.4%

19.4%

17.8%

23.1%

16.2%

24.5%

19%

17%

القصيم

الرياض

حائل

المنطقة الشرقية

الحدود
الشمالية

الجوف

تبوك

المدينة
المنورة

مكة
المكرمة

عسير

جازان

الباحة

نجران

18%

47%
39%

12%
15%

9%
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يعد قطـــاع العمالة المنزليـــة )وهم األفراد 
الذيـــن يقدمـــون خدمـــات لألســـرة مقابـــل 
أجـــر ويقيمون معهـــا، كالعاملـــة المنزلية 
والسائق والبســـتاني وحارس المنزل( قطاًعا 
مهًمـــا من قطاعـــات العمالـــة. حيث تعزى 
له عـــدًدا من القضايـــا العمالية واإلنســـانية 
عالمًيا وليس في المملكة فحســـب. وذلك 
نتيجة لطبيعـــة العمل والتعاقـــد في هذا 
القطاع، األمـــر الذي يؤدي أيًضـــا في كثير 
مـــن البلدان )وليســـت المملكـــة في معزل 
عن ذلـــك( إلـــى انخراطهـــم كفاعلين في 

الرســـمي. غير  االقتصاد 

أعداد العمالة المنزلية بالمملكة مقارنة باألعداد العالمية لعام 2013

نسبة العمالة المنزلية إلجمالي التوظيف بين عدة دول

قطاع العمالة المنزلية في المملكة

تواجـــه وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعية في المملكـــة تحدًيا كبيـــًرا أمام تزايد أعـــداد العمالة 
المنزليـــة خال األعـــوام الماضية. ففي العـــام 2013 بلغ عـــدد العمالة المنزلية فـــي المملكة 1.5 
مليـــون عامل منزلـــي من مختلف المهن إال أن النســـبة العظمـــى كانت للســـائقين والخدم. ويعد 

هـــذا الرقم مرتفًعا جـــًدا عند مقارنته باألعـــداد اإلجماليـــة للعمالة المنزلية حـــول العالم.

وفـــي حين تشـــير التقديرات في عام 2013  لكـــون العمالة المنزلية الوافدة في المملكة تشـــكل 
قرابـــة الــــ %10 من مجمـــوع العمالـــة المنزليـــة الوافدة فـــي العالم، فقد اســـتمر تزايـــد العمالة 
المنزلية في المملكة بشـــكل متســـارع خال األعـــوام التالية )2014-2017( وصـــواًل إلى 2,4 مليون 

عامل في الربـــع الرابع من العـــام 2017 م.

المســـتمر فـــي أعداد  التزايد  هذا 
العمالـــة المنزليـــة والرجالية منها 
العمالـــة  خصوًصـــا يجعـــل نســـبة 
العمـــل  ســـوق  فـــي  المنزليـــة 
الســـعودي محـــل الحاجـــة للنظـــر 
المحتملـــة.  المخاطـــر  وتفـــادي 
يظهـــر  المجـــاور  البيانـــي  الرســـم 
مقارنـــة لنســـبة العمالـــة المنزلية 
إلجمالي التوظيـــف بين عدة دول.

2
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وتأتـــي بيانات الربـــع الرابع من عام 2017 حول المنزلية مقاربة جًدا لســـابقتها فـــي الربع الثالث من 
العـــام مع انخفاض طفيف يقـــوده انخفاض في عدد وظائف الســـائقين بقدر 9 آالف وظيفة. 

ومـــن البيانـــات الملفتـــة التـــي تظهرها نشـــرة الربع الرابع هـــو عدد التأشـــيرات التي تـــم إصدارها 
للعمالـــة المنزليـــة خـــال الربع الرابـــع حيث تبلغ 212 ألف تأشـــيرة الرقـــم الذي يقارب جـــًدا مجمل 

عـــدد التأشـــيرات المصـــدرة للقطاعين العام والخـــاص مجتمعين 

17,711
4.3%

177,669
43.6%

212,085
52.0%

القطاع الخاصالقطاع الحكوميعمالة منزلية

-356

-342

-310

-288

-216

64

3,419

-8,248

-877

التأشيرات الصادرة للربع الرابع من 2017 م

التغير في أعداد العمالة المنزلية للربع الرابع مقارنة بالربع الثالث من 2017م

السائقون

الطباخون

الممرضون

مزارعو المنازل

مدراء المنازل

الخياطون

الحراس

المدرسون الخصوصيون

الخدم
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info@strategicgears.com
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