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عنوان المحتوى 



تقديـــم

للربع % 12.9من الواضح أن فجوة عدم التوازن في سوق العمل السعودي تتزايد تدريجيا يوما بعد يوم، فقد ارتفعت نسبة البطالة الى 

،  وذلك وفقا لبيانات الهيئة العامة لالحصاء، وفيما يلي أبرز مالمح واقع سوق .م2017للعام % 12.8، مقارنة بنسبة 2018الثالث من العام 

:م2018العمل للعام 

 3.06، فمن 2017مقارنة بنفس الفترة للعام 2018للربع الثالث من عام % 1.5ارتفع عدد العاملين السعوديين بنسبة

.عامال46,243بواقع تشغيل جديد خالل العام وصل الى 2018ماليين للعام  3.11ماليين عامل ارتفع الى

 وبمعدل 2018ماليين عامل للعام 9.578الى 2017ماليين عامل عام 10.93تراجع عدد العاملين غير السعوديين من

.عامال1,386,465أي نقص عدد العاملين بسوق العمل بحدود  : خالل عام واحد% 12.6

 107,621؛ أي بواقع 2017مقارنة بعام 2018للربع الثالث من العام % 14.4ارتفع عدد المتعطلين السعوديين بنسبة

.عامال

 ؛ حيث 2018مليون عامل للعام 2.37مليون عام الى 2.42تراجعت العمالة المنزلّية من مجمل العمالة الوافدة من

.من مجمل العمالة غير السعودية الوافدة% 24.8شكلت نسبة  
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واقع حال سوق العمل في المملكة



خالصة أهـم مؤشرات سوق العمل بالمملكة                                        

م2018و 2017أهـــم  مؤشـــرات ســـوق العمــــل 

Q3 /  2017Q3  / 2018السنة / المؤشر

3,063,7443,109,987العاملون السعوديون

10,964,3209,578,055العاملون غير السعوديين

13,758,06412,688,042مجموع العاملين بالمملكة

745,148852,769المتعطلون السعوديون

12.9%12.8%نسبة البطالة بين السعوديين

1,231,549923,504السعوديون الباحثون عن العمل 

2,419,8272,371,390من مجمل العمالة الوافدةالعمالة المنزليّة 

المملكة العمل بالنسبة من سوقمقارنة بالمملكةحجم سوق العمل بالرياض  30.1%3,917,767

.2017م2018والعام الثالث للعام العمل، الربع الهيئة العامة لالحصاء، مسوحات سوق : المصدر
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2018قوة العمل للسعوديين حسب المستوى التعليمي للعام 

2018للعامالتعليمي مقارنة باالجمالي اجمالي قوة العمل للسعوديين حسب المستوى 

%العمل سوق الجماليالنسبة %نسبة السعوديون مستوى التعليم

0.80.8أمـــي

1.11.0يقرأ ويكتب

3.93.7االبتدائية

10.610.4المتوسطة

10.810.4الثانوية أو ما يعادلها

13.513.3دبلوم دون الجامعة

50.650.1بكالوريوس 

6.74.1ماجستير/ دبلوم عالي

1.42.4دكتـــوراه

0.50.6لـــم يحـــــدد

100100االجمالــــي  

1,173,5191,222,919المجموع
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قوة العمل للسعوديين حسب المستوى التعليمي

الخالصــة

ى من تقترب نسبة العاملين السعوديين في السوق لمن هم حملة الشهادات الجامعية فأدن

ع، خاصة مستوى الطلب العام لسوق العمل بالمملكة؛ مما يعني وصول السوق الى حــّد االشبا

.اذا علمنا أن نصف المتعطلين في سوق العمل حاليا هم من الجامعيين

طلب الكلي أما لحملة الدبلوم العالي والماجستير فيزيد عدد السعوديين العاملين بالسوق عن ال

.له؛ مما ينبئ بتزايد البطالة فيما بينهم في المستقبل القريب والمتوسط

ح أن تشير المعلومات الى أن السوق ما زال بحاجة لحملة الدكتوراه من السعوديين، حيث يتض

.نسبة تشغيلهم أقل نسبيا من مجمل الطلب بالسوق
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المستوى التعليمي العمل حسب المتعطلون السعوديون عن 

2018للعام المستوى التعليمي حسب المتعطلون السعوديون عن العمل 

%النسبة المستوى التعليمي

0.9أمي ويقرأ ويكتب

8.3ابتدائي ومتوسطة

32.08ثانويـــــــــة

7.6دبلوم دون الجامعة

50.1بكالوريوس

0.98دراسات عليــا

100المجمــوع
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المستوى التعليمي العمل حسب المتعطلون السعوديون عن 
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الخالصــة

بة نصف العاطلون عن العمل السعوديون هم من حملة الشهادة الجامعية األولى وبنس

.من أعداد المتعطلين% 50.1

بنسبة يأتي حملة الثانوية العامة بالدرجة الثانية من نسبة المتعطلين عن العمل و

32.1.%

اقم من الواضح أن البطالة هي بين حملة الشهادات عموما في سوق العمل، وستتف

.مستقبال مع تزايد أعداد الخريجين من الجامعات



:األسبــاب للواقع الحالي

وتراجع تزايد العرض من حملة الشهادات لسوق العمل بسبب ارتفاع الطلب على التعليم الجامعي،•

.احهالطلب على التعليم التقني والمهني لضعف السياسات والبرامج الداعمة له، والمعززة لنج

التطبيقية، عدم تناسب المناهج التعليمية مع احتياجات سوق العمل، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا•

الجامعات والمستجدات على ساحة سوق العمل؛ وذلك جّراء القصور في التعاون المتواصل فيما بين

والقطاع الخاص والقطاع العام في اطر التدريب للطالب وللخريجين واعادة تأهيلهم للعمل 

.المطلوب

عدم ال توجد آلية مؤسسية للتعرف على احتياجات سوق العمل من الناحية العملية والنوعية، و•

.وجود جهة فاعلة يمكنها تمثيل قطاعات األعمال المختلفة

ضعف استجابة مكاتب العمل ووزارة العمل لحاجة السوق المحلي من العمال السعوديين وعدم•

.القدرة على دمجهم في سوق العمل بوقت مبّكر
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واقع حال سوق العمل في المملكة



2030وظائف المستقبل ورؤية 

ي النمــو االقتصــادالــى توليــد فــرص العمــل للشــباب مــن خــالل تحفيــز 2030تتطّلــع رؤيــة المملكــة 

:ضمن مجموعة متالزمة من األطر والبرامج

.وربطها بدول الجوارالمملكة تطوير وتنمية مشروعات الُبنية التحيتة داخل : األول

دوليــة انشــاء المشــروعات الكبــرى بالتعــاون مــع المســتثمرين األجانــب ومــع المؤسســات ال: الثــاني

.الممولة للدول الصديقة

تشـــّجع تشـــجيع أعمـــال المشـــروعات الصـــغيرة والمتوســـطة، ودعمهـــا فنّيـــا ومالّيـــا بحيـــث: الثالـــث

(.التشغيل الذاتي)الشباب العاطل عن العمل من بدء مشروعاتهم الخاصة 

ك اعـادة هيكلـة ســوق العمـل بهـدف احــالل العمالـة السـعودية محــّل العمالـة الوافـدة؛ وذلــ: رابعـا

.من خالل السياسات العمالية المتبعة، وبرنامج التوازن المالي
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راتالمشاريع العمالقة واحتياجاتها من الجدا

عالميــــة المشــــاريع العمالقــــة التــــي تتطّلــــع الرؤيــــة الــــى انشــــائها بالتعــــاون مــــع كبــــرى الشــــركات ال

لنوعّيـــة المســـتثمرة ومـــع المؤسســـات الدوليـــة الممولـــة ســـوف تكـــون المحـــّر  الفّعـــال والنقلـــة ا

:وعليه، يتمثل أثرها في اآلتي. لسوق العمل السعودي

اعيـة المحليـة ظهور مشروعات ُبنيويـة في اقتصاد المملكة تعزز التنميـة االقتصـادية واالجتم

. G20وتحافظ على اقتصاد المملكة في البقاء ضمن مجموعة دول العشرين 

ذب ستساعد تلك المشروعات على تعزيز دور المملكة المحـوري فـي المنطقـة، مـن حيـث جـ

وفير وانتــا  الكفــاءات للعمــل بتلــك المشــروعات، ونقــل التقنيــة رفيعــة المســتوى، وبالتــالي تــ

.سلع وخدمات جديدة الى السوق المحلي والسوق الدولي

عمـل ستفتح تلك المشروعات من خالل السـلع والخـدمات المنتجـة عـددا كبيـرا مـن فـرص ال

عـاطلين للسعوديين وللدول المشاركة والصديقة، ممـا سـيعزز التشـغيل، ويقلـل مـن اعـداد ال

.عن العمل
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المستقبليةالمتطلبات والمهارات 

وف من الواضـح أن طبيعـة وهيكـل الطلـب علـى العمالـة فـي المسـتقبل القريـب سـ

:يتغّير بحكم الواقع التالي

،وخيـر مثـال التنافس على التطور التقني لالنتا  الـدائر فـي العـالم وبـدون توقـف

. رهماعلى ذلك الصناعات الذكّية كالربوتات، وصناعات تقنية النــانـو، وغي

عليهـا، المشاريع العمالقة الجديدة على المسـتوى الـدولي التـي تعمـل المملكـة

ميــزة والتـي فــي جـزء كبيــر منهـا مشــاريع جديـدة علــى االقتصـاد ممــا سـيكون لهــا

.استراتيجية في توليد القيمة المضافة الحيوية لالقتصاد
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المستقبليةالمتطلبات والمهارات 

طــورات التــي وفـي المســتقبل القريــب ســنجُد طلبــا مختلفــا علــى المهــارات الواجــب توفرهــا بالعمالــة جــّراء الت

وليــد تشــهدها اقتصــادات العــالم، والتنــافس المحمــوم علــى التقنيــات األحــدل النتــا  الســلع والخــدمات، وت

:ية التاليالقيـم المضافة لالقتصاد، ومثال تلك التغيرات في هيكل الطلب على القدرات والمهارات العمال

بنــاء، انحســار دور العمــال غيــر المهــرة فــي كثيــر مــن المشــروعات التنمويــة، وخاصــة الزراعــة، والتشــييد وال

.وخدمات المال واألعمال، والتعدين، والصناعات الحرفية واليدوية

 انحســار عمالــة الســكرتاريا والطباعـــة، والســياقة، واالســتعالمات، وخـــدمات واألعمــال االداريــة، وأعمـــال

دون االشــراف والمتابعــة، وتقلــيص الوظــائف االشــرافية كرؤســاء االقســام ومــدراء المــديريات، والمســاع

.  غيرهماللوظائف العليا، واألعمال المكتبية غير التقنية، وأعمال المحاماة والمحاسبة التقليدية و

ــــة والمهنيــــة المتخصصــــة، وخاصــــة أعمــــال الصــــيانة لاللكترون يــــات، اســــتمرار الطلــــب علــــى الحــــرف الفنّي

النشـائية والكهربائيات، وأعمال صيانة التدفئة والتبريد، والمياه، والطرق والجسـور وغيرهـا مـن األعمـال ا

.العامة، والخاصة

13



المستقبليةالمتطلبات والمهارات 

:سوف يزداد الطلب على المهارات والجدارات التالية

األعمال ذات القدرات العالية. .تقنية المعلومات، واالتصاالت، وخبراء التصنيع، واالبتكار: 1

عمال االنتا  المهـرة . لمعـات يـدويا وفنّيــا لكافـة القطاعـات كـونهم هـم األسـاي العملـي النتـا  وصـيانة األدوات وا2

.الصناعية الحيوية

ـــة المتخصصـــة . ـــة والمهنّي الشـــهادات التقنّي ت ، وخاصـــة مجـــاال(جامعيـــة أو دراســـات عليـــا)بغـــل النعـــر عـــن درجتهـــا 3

: مــثال )اص الحاســوب، وااللكترونيــات، والكهربائيــات، وتقنيــة تحليــة الميــاه، والشــهادات التــي تمــز  أكثــر مــن اختصــ

(.الخ..هندسة وقانون، اقتصاد ومال وقانون، علم نفس وسياسة وقانون، طب وقانون، صيدلة وتسويق

االعمــال االستشــارية المتقدمــة والدوليــة. ت التجاريــة ؛ االقتصــادية، والماليــة، والقانونيــة، وحقــوق االنســان، والتبــادال4

طـــوير تحـــت الت)الدوليـــة، واألنعمـــة المبرمجـــة العالميـــة كوســـائل التواصـــل االجتمـــاعي، واالنترنـــت العـــالمي الجديـــد 

.الخ..، والعالقات االقتصادية الدولية ، وفّل نزاعاتها(والتجربة

األعمال الهندسية عالية التقنيـة والمبرمجـة. غيرهـا مـن ، واألطبـاء االخصـائيون و الجراحـون بـدون عمليـات تقليديـة، و5

.األعمال المعتمدة على التقنية المتطورة

األساتذة المتمرسون بالتعليم بالتقنيات الحديثة . داري أو الجامعات، او التي تتطور بين فترة وأخرى، سواء لطلبة الم6

ـد باستخدام الوسائل المطورة .التعليم المهني أو التقني، وأساليب التدريب والتعليم عن بـعـُ
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أهمية التوطين ومبادرات القطاع الخاص

:في الواقع، تتفاعل آليات العمل للتوطين والمبادرات للقطاع الخاص من خالل األعمال التالية

 الغرف بـيعمل القطاع الخاص على توظيـف حاجتـه مـن العـاملين بالشـواغر المتاحـة لديـه، ويسـاند هـذا القطـاع، ممـثال

.والصناعية، القطاع العام في تحقيق توجهاته التنموية مع الحفاظ على مصالحةالتجارية 

ــدءا برســم السياســات االقتصــادية وتشــريعاتها،ت وانتهــاء ســعى الغــرف دائمــا التخــاذ الــدور التشــاركي مــع الحكومــة ب

.بتحديد الشروط والقيود على العمالة، وفرض الرسوم بما يحافظ على استدامة أعمالها في السوق

ات إن سياســة التــوطين التــي تســعى الحكومــة الــى الحفــاظ عليهــا، تؤخــذ علــى محمــل الجــّد واالهتمــام مــن مؤسســ

لـو بعـل األعمال، اال إنه أحيانا يـتم تطبيـق بعـل السياسـات والقـرارات المفاجئـة ممـا يربـك عمـل القطـاع الخـاص، وتع

الـة الوافـدة علـى بالرسـوم وتقييـد العم: أصواته للتخفيف من وطأة اآلثـار السـلبية لتلـك القـرارات، وخاصـة فيمـا يتعلـق

. المؤسسات العاملة، والتي هي بنهاية األمر تؤثر سلبا على االقتصاد برمته

واغر لديها، تبادر الغرف في ربط الباحثين عن العمل مع حاجات سوق العمل، فتدعــو مؤسسات األعمال سنويا الى تقديم الش

ي القيــام وتقــوم الغــرف بعقــد البــرامج التدريبيــة التــي يحتاجهــا الشــباب لمواءمــة مهــاراتهم مــع مــا هــو مطلــوب للعمــل، وبالتــال

رفـة الريـاض بتنسيق التوظيف لدى الشركات ومؤسسات األعمال، وهذا يعـّد مـن المبـادرات الفاعلـة والحيويـة التـي تعقـدها غ

. وبشكل مستمر بالتعاون مع كافة األطراف بهدف تشغيل الشباب العاطلين عن العمل
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قـراض بسـبب لخطـر االنعرضـة العـالم فعـدد مـن وظـائف يواجه جيل الشباب اليوم عالًما يتغيـر تغيـًرا جـذرًيا، 

مجموعـة مـن المرئيـات والتوصـيات التـي ستسـاعد هنـا  ، وعليه تزايد أتمتة العمليات في العقود المقبلة

:على مواءمة حال العرض مع الطلب في سوق العمل

لمعرفة نوع وطبيعة االختصاصات المطلوبة مستقبال يجب اعداد دراسات متتابعة الحتياجـات سـوق الع. مـل بالتعـاون 1

ة مــع الغــرف التجاريــة والصــناعية والقطــاع العــام مــن أجــل اعــادة النعــر المتواصــل باالختصاصــات والمهــارات المطلوبــ

.بهدف البناء السليم لسّد الفجوة بين العرض والطلب المستهدف

تعــاون كافــة األطــراف العــادة تأهيــل وتــدريب الخــريجين . لك دون الجامعــة، وكــذوالكليــات الثانويــة، مــن حملــة شــهادة 2

اريــة االد: الجــامعيين وفقــا لحاجــات مؤسســات األعمــال، ســواء مــن الناحيــة الفنيــة التخصصــية أو مــن النــواحي العامــة 

.والقدراتالى غير ذلك من المهارات... وشؤون الموارد البشرية، وثقافة العمل وبيئته، واالتصال والتواصل مع الغير

رسم . ق وطلـب لتأهيـل وتـدريب البـاحثين عـن العمـل، وتطـوير مهـاراتم بمـا يتوافـمنـاطق المملكـة خطـة علـى مسـتوى 3

مـن " طينمجلـس للتـو" النشـاء سـابقا بمبـادرة الغرفـة وقد تقـدمت منشآت األعمال بالقطاع الخاص لتلك الوظائف، 

ّدة أجــل مأسســة العمــل علــى مواءمــة الخــريجين مــع ســوق العمــل، ولتحقيــق غايــة التــوطين للســعودين، وتخفيــف حــ

.فيما بين الشباب من خملة الشهاداتالبطالة 
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مـن غناء عنـه التكنولوجيا الجديدة على خطر داهم يتمثل في عدم توفير فرص عمل تـوازي مـا يـتم االسـتتنطوي .4

يزداد ولــذلك ســالتحــوالت بــين الصــناعات وطبيعــة العمــل المتغيــرة داخلهــا، القطــاع، وذلــك جــّراء  وظــائف فــي هــذا 

ة الطلـــب علـــى المهـــارات عاليـــة المســـتوى وســـتفقد العديـــد مـــن الوظـــائف ذات المهـــارات المنخفضـــة والمتوســـط

ادة تأهيـل أهميتها، مما يتربتب على الحكومة وبالتعاون مع الغرف ومؤسسات األعمال مواكبـة تلـك التغيـرات، واعـ

.كوادرها بما هو مستحدل

ب عـــالي والتـــدريإال عـــن طريـــق التعلـــيم متســـاو للجميـــع، مســـتقبل وتـــوفير يمكـــن اكتســـاب المهـــارات الالزمـــة، ال . 5

التعلـيم علـى جميـع ر لتطـويفرًصـا ضـخمة بمـا يـوفر التكنولوجيا من أجل التعليم والتعلم للجميع ، وتسخير المستوى 

.المستويات

المرتكزة على ة من أفضل األنعم، والتعلم تعزيز أداء األنعمة التعليمية من خالل السعي إلى التركيز على النتائج . 6

.القطاعاتفي مختلف النتائج تحقيق 

من خالل دريس التفي مجال التعليمية وغير التعليمية المهني المنهجي لكل من الوظائف التركيز على التأهيل .  7
.واالهتمام به ولهموتقديم الدعم تدريب اساتذة الجامعات، والمعاهد، والمعلمين تحسين 
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