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 2021م في الربع الرابع لعا %6.9 عدد السكان % ومعدل البطالة إلجمالي11.0معدل البطالة للسعوديين  

 انخفاضب م2021من عام  الرابعفي الربع % 11.0العمل في سن  للسعوديين البطالةبناًء على تقديرات مسح القوى العاملة الذي أجرته الهيئة العامة لإلحصاء، بلغ معدل 

وإجماال فقد أظهرت نتائج الربع الرابع  .م2020عام من  ربعالنقطة مئوية مقارنة بالربع  1.6 مقداره انخفاضنفس العام، وب منلث الربع الثامقارنة ب مئوية نقطة 0.3 مقداره

مقارنة % 6.9اإلجمالي )للسعوديين وغير السعوديين( إلى  بطالةمعدل الارتفع ومقارنة بالربع السابق.  في المملكة العربية السعوديةم تغيرات في سوق العمل 2021لعام 

 0.2%، وارتفع معدل المشتغلين إلى السكان بمقدار  61.5ليصل إلى  نقطة مئوية 0.3 داربمقمعدل المشاركة في القوى العاملة  السابق. فيما ارتفع% في الربع  6.6بـ 

%.57.3ليصل إلى نقطة مئوية 

 %51.5ة للسعوديين إلى معدل المشاركة في القوى العاملارتفاع 

 من عام الرابعفي الربع تحسنت مؤشرات سوق العمل الرئيسة للسعوديين 

م إثر دخول المزيد من األشخاص في سوق العمل، ويظهر ذلك من خالل 2021

نقطة مئوية  1.8بارتفاع %66.8ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة حيث بلغ 

نقطة مئوية. مما 1.5ات بارتفاع % لإلناث السعودي35.6مقابل  لسعوديينا للذكور

إلى السكان السعوديين  لمشتغلينمعدل اانعكس على نمو التوظيف وارتفاع 

% 27.6مقابل نقطة مئوية  2.1 % بارتفاع63.3للذكور السعوديين  بلغ حيث

 نقطة مئوية. 0.9للسعوديات بارتفاع 

وأدى نمو الوظائف والزيادة في معدل المشاركة بين الذكور السعوديين إلى 

في حين  %.5.2نقطة مئوية ليصل إلى  0.7انخفاض معدل البطالة لديهم بمقدار 

 معدل البطالة أن معدل المشاركة للسعوديات لم يواكب نمو التوظيف حيث ارتفع

 %.22.5نقطة مئوية ليصل إلى  0.6 لديهن بـ

واألفراد    لفئتي الشبابانخفاض معدل البطالة بين الذكور السعوديين 

  ةفي سن العمل األساسي

الذين تتراوح أعمارهم بين ارتفعت أعداد المشتغلين السعوديين من فئة الشباب 

 السكان إلىمعدل المشتغلين ، وأدت تلك الزيادة إلى ارتفاع سنة 24إلى  15

هذه الزيادة في فئة تركزت و%. 22.5إلى ليصل نقطة مئوية  2.1 السعوديين بـ

إلى نقطة لتصل  3.7 هم بـتوظيفارتفعت نسبة حيث الذكور  السعوديين الشباب

نقطة مئوية إلى  2.6%، مما أدى إلى انخفاض معدل البطالة لديهم بمقدار 32.7

هذه  وأدت .%25.2نقطة إلى  2.4 بـ السعوديات %. وارتفعت بطالة12.3

)الذكور  السعوديين البطالة بين الشبابفي معدالت التغييرات إلى توسيع الفجوة 

أكثر من ضعف معدل بطالة  السعوديات بطالةمعدل واإلناث( حيث أصبح 

 .م2021خالل الربع الرابع من عام   الشبابالسعوديين في فئة 

 54و 25لسكان في سن العمل األساسي الذين تتراوح أعمارهم بين بالنسبة ل

%، وارتفع 4.3إلى مئوية ليصل نقطة  0.5الذكور بـ انخفض معدل بطالة سنة 

إلى وارتفع معدل المشتغلين  %23.3 ليصل إلى ئويةنقطة م 0.5 بـ معدل اإلناث

للذكور السعوديين، وارتفع بـ % 83.2نقطة مئوية لتصل إلى  1.6السكان بمقدار 

 .للسعوديات ٪38.2إلى ليصل نقطة  1.1

فأكثر ارتفع معدل عاًما  55الذين تبلغ أعمارهم وبالنسبة للسكان السعوديين 

للذكور، وارتفع ٪ 38.7نقطة مئوية لتصل إلى  1.7إلى السكان بمقدار المشتغلين 

معدل فيما أوضحت النتائج ان . للسعوديات% 12.8إلى ليصل نقطة  1.6 بمقدار

عاًما فأكثر أقل بكثير  55الذين تبلغ أعمارهم  للسكانالمشاركة في القوى العاملة 

% مقابل 38.9حيث بلغ  األساسي في سن العمل معدل المشاركة للسكان من

سكان ال يزال معدل البطالة للو. للسعوديات٪ 49.8٪ مقابل 13.3وللذكور،  87.0%

٪ في الربع 1.3عاًما منخفًضا للغاية عند  55الذين تزيد أعمارهم عن  السعوديين

 .م2021الرابع 

  األساليب النشطة للبحث عن عمل لدى المتعطلين السعوديين

من ن الباحثون عن العمل مجموعة متنوعة ومتعددة ون العاطلواستخدم السعودي

 طريقة نشطة لكل باحث عن عمل. 4.4بمتوسط  عمل،بحث النشط عن أساليب ال

 (طاقاتمنصة )%من السعوديين الباحثين عن عمل استخدموا 55.0 حيث إن

أو االستفسار عن فرص عمل.  ،أو متابعة طلب سابق ،معينةعلى وظائف م يللتقد

% من 12.6و% 47.1قبل فقد تم استخدامهما من  (عداجدارة وس) امنصت أما

 .، على التواليالباحثين عن عملين سعوديال

تضمنت طرق البحث النشطة األخرى المستخدمة على نطاق واسع سؤال و

بنسبة %(، والتقدم إلى أصحاب العمل مباشرًة 71.9)بنسبة  األصدقاء أو األقارب

بنسبة الصحف أو المجالت أو عبر اإلنترنت %(، ودراسة اإلعالنات في 51.9)

(47.7.)% 

 : المؤشرات الرئيسية لسوق العمل السعودي حسب أرباع السنة1جدول

 المؤشرات 
 م2021الربع الرابع  م2021الربع الثالث  م2020الربع الرابع 

 اإلجمالي ناثإ ذكور اإلجمالي ناثإ ذكور اإلجمالي ناثإ ذكور

 6.9 18.7 3.3 6.6 17.1 3.3 7.4 20.2 4.0 معدل البطالة 

 11.0 22.5 5.2 11.3 21.9 5.9 12.6 24.4 7.1 سعودي

 2.9 9.0 2.0 2.4 7.4 1.5 2.6 9.1 1.7 غير سعودي

 57.3 28.4 76.8 57.1 29.7 75.7 56.5 25.6 77.3 معدل المشتغلين من السكان في العمل 

 45.8 27.6 63.3 44.2 26.7 61.2 44.7 25.1 63.6 سعودي

 73.2 30.3 90.2 75.0 37.1 90.0 72.6 26.6 90.8 غير سعودي

 61.5 34.9 79.5 61.2 35.9 78.3 61.0 32.1 80.6 معدل المشاركة

 51.5 35.6 66.8 49.8 34.1 65.0 51.2 33.2 68.5 سعودي

 75.4 33.3 92.0 76.9 40.1 91.4 74.5 29.3 92.4 غير سعودي
 

 

 ةالمؤشرات الرئيسية لسوق العمل للسعوديين حسب الفئة العمري :1شكل

 

 

 الهيئة العامة لإلحصاء -مسح القوى العاملةالمصدر: بيانات تقديرية من 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ◼UR ◼ EPR ◼PR 2021 الربع الرابع       ◼ UR ◼ EPR ◼ PR 2021 الربع الثالث

UR- معدل البطالة  , EPR- السكانمعدل المشتغلين من   , PR- معدل المشاركة   
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 مستخدمينللمالحظات 

 تغيرات على استمارة مسح القوى العاملةأـ 

 استمارة مسحعلى  بعض التغييراتإجراء  م تم2021في الربع الرابع من عام  -أ

 شملت السؤال الخاص بأساليب البحث عن عمل. القوى العاملة

تحتوي االستمارة على سؤال خاص باألفراد الذين لم يشتغلوا خالل األسبوع  -ب

اتخذوها للبحث عن عمل أو بدء السابق ليوم االستجواب حول األساليب التي 

. وبداية من الربع الرابع لعام الماضية ةسابيع األربعاألعمل تجاري خالل 

أساليب البحث عن  قائمة م، ُطلب من العاملين في جمع البيانات قراءة2021

أسلوب. أو ال على كل  شاركين في المسح، وتكون اإلجابة بنعمالم على عمل

وتختلف هذه الطريقة في طرح السؤال عن الطريقة السابقة، حيث كان ُيطلب 

من المستجوبين التصريح باألساليب التي استخدموها للبحث عن عمل دون 

 قراءة القائمة عليهم. 

الطريقة لكن تعد تين مع معايير منظمة العمل الدولية. وتتوافق كلتا الطريق -ت

األساليب دقيقة حول مصممة لتقديم بيانات األفضل من حيث إنها الجديدة 

بشكل مباشر واضعي تهم  في البحث عن عمل، والتي المستخدمة

 ات في المملكة.السياس

 ولعكس المنهجية الجديدة في طرح السؤال الخاص بأساليب البحث عن عمل، -ث

 م.2021من نشرة نتائج مسح الربع الرابع لعام  8-2تم إعادة تصميم الجدول 

 ب ـ إعادة تصميم عينة المسح

الخاصة لعينة اإعادة تصميم  في إطار مشروع التحول لمسح القوى العاملة تم

تغييرات كبيرة على تضمنت إعادة تصميم العينة و. 2021الربع الرابع من عام بمسح 

 العينات. سحبلتحسين منهجية 

المجتمع تحسين تغطية وانعكست التدابير الجديدة في تصميم العينة على 

اختلفت الخصائص بين السكان  ا. ويجدر االنتباه إلى أنه إذالمستهدف من المسح

تمت إضافتهم من خالل  التصميم السابق والذينالذين تمت تغطيتهم في 

 على تقديرات المسح.، فإنه قد تطرأ بعض التغيرات تحسينات التصميم

التحسينات في كفاءة وتغطية تصميم العينة (  2الجدول ويعرض الجدول التالي )

 .الجديد

 عاد تصميمهالمالمح الرئيسة لمسح القوى العاملة الُم  :2جدول 

 ميزات التصميم الرئيسةم التأثير / األساس المنطقي

على مستوى تقليل التباين على المستوي الوطني و •

 المناطق

 التقسيم الطبقي العميق •

 تقليل التكتل •

توفر تغطية كما استقراًرا المعاينة األكثر وحدة  وهالمسكن  •

 للمجتمع المستهدف أفضل

في المرحلة الثانية المسكن هو وحدة سحب العينة ثم  •

  المسكن داخل المقيمين  األسرمقابلة جميع  متت

% من الربع السابق 75تصميم عينة تدويرية بنسبة  • .بين ربعين متتاليين لقياس التغيرات أكثر كفاءة •

 إلى الربع الالحق.

 انخفاض التباين )أكثر موثوقية( •

زيادة حجم العينة لم ينعكس بشكل كبير على التكلفة باعتبار  •

 اعتماد العينة التدويرية.

 .زيادة حجم العينة •

 

العاملة من خالل منصة قاعدة البيانات نشر بيانات إحصائيات مسح القوى ج_ 

 اإلحصائية

منصة قاعدة البيانات اإلحصائية هي بوابة إلكترونية موحدة لنشر جميع البيانات 

الوصول إلى مجموعة واسعة وتوفر اإلحصائية التي تنتجها الهيئة العامة لإلحصاء. 

الثاني من عام من السالسل الزمنية إلحصائيات مسح القوى العاملة، من الربع 

 :إلى أحدث إصدار م2016

https://database.stats.gov.sa/beta/dashboard/landing 

 

 

المشتغلين القائمة على  إحصاءاتمسح القوى العاملة وتقديرات مقارنة بين  -د

 داريةبيانات السجالت اإل

القائمة على البيانات  أعداد المشتغلين إحصاءاتُتصدر الهيئة العامة لإلحصاء 

المؤسسة االجتماعية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية  مصدرهااإلدارية، والتي 

 المعلومات الوطني.  أالجتماعية، ومركزالعامة للتأمينات 

مسح القوى قديرات تمع إصدار نتائج  اإلحصاءاتتم إصدار هذه  م،2021قبل عام 

تم إصدار إحصاءات البيانات ، م2021منذ الربع األول من عام ولكن العاملة. 

 النطاق. مع الحفاظ على نفسمنفصل  السجلية كإصدار

اإلحصاءات  والتغطية بينومنهجية الحساب هناك اختالفات في المفاهيم 

المسندة على لة تقديرات مسح القوى العامبين ارية ودالمستندة إلى السجالت اإل

مسح القوى العاملة تقديرات  بالتغطية: تغطيفيما يتعلق عينة ممثلة للمجتمع. 

 .أيضا اختالفات في الفترات المرجعية ، وهناكجميع السكان باستثناء المؤسسات

ونظر ألن نطاق مسح القوى العاملة أوسع من النطاق الذي تغطيه السجالت 

ويوجد بينها  للمصدرين المختلفين ليست متطابقةاإلدارية، فإن األرقام المطلقة 

 تباين.

يمكن الوصول إلى إحصاءات سوق العمل القائمة على البيانات المستندة إلى 

  دارية على الرابط التالي:السجالت اإل

https://www.stats.gov.sa/ar/814 

 

 المنهجية

 مسح. وتخضع تقديرات للربع الواحدأسرة  60,000حجمها نحو مسح القوى العاملة هو مسح أسري بعينة 

. ويقدم المسح تقديرات للسكان داخل قوة بين األرباعمعدل االستجابة  إلى التفاوت فيالقوى العاملة 

 التالية:العمل هي وخارجها. وأهم المؤشرات الرئيسة لسوق العمل 

عدد العاطلين عن العمل كنسبة مئوية من قوة العمل )المشتغلون والعاطلون عن العمل(  البطالة: معدل

 سنة فأكثر(. 15في سن العمل )

 سنة فأكثر(. 15المشتغلون كنسبة مئوية من السكان في سن العمل ) معدل المشتغلين من السكان:

 15ة من السكان في سن العمل )األفراد في القوى العاملة كنسبة مئوي معدل المشاركة في قوة العمل:

 سنة فأكثر(.

 سنة فأكثر( الذين كانوا: 15األفراد ) المتعطلون:

 في األسبوع السابق للمقابلة. عملبدون  •

 خالل األسابيع األربعة السابقة للمقابلة.عن عمل  يبحثون بنشاط •

 القادمين. في األسبوع الذي يسبق المقابلة أو األسبوعينخاًصا  عماًل  أبد وأمتاح للعمل  •

 

باإلضافة إلى تطبيق معايير منظمة العمل الدولية، تستخدم الهيئة العامة لإلحصاء معايير لجنة سياسات 

  المنهجية سوق العمل من خالل التحقق من صحة معلومات مسح القوى العاملة مقابل السجالت اإلدارية
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