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الورقة هذه حول عامة :مؤشرات عامة حول هذه الورقة:مؤشرات

الورشةالسببالسبب• بهذه السعودية التوظيف إستراتيجية عرض شة(ف ورشة (في عرض إستراتيجية التوظيف السعودية بهذه الورشة السببالسبب•

هو حداثة اإلستراتيجية واحتوائها ) م2009ديسمبر  7-6دبي –عمل مخططي التشغيل 
الورشة أعمال جدول ف المطروحة المواضيع أغلب .على أغلب المواضيع المطروحة في جدول أعمال الورشةعل

باإلضافةالهدفالهدف•• السعودية التوظيف إستراتيجية عرض من المتوقع المتوقع من عرض إستراتيجية التوظيف السعودية باإلضافة الهدفالهدف••
الى التعريف بها هو إفادة الجميع بماذا تم من إجراء بعد اعتماد 

الورشة)التنفيذ(اإلستراتيجية هذه إقامة من العام للهدف تحقيقًا وهو وهو تحقيقا للهدف العام من إقامة هذه الورشة )التنفيذ(اإلستراتيجية
.وهو تعميم االستفادة بين المشارآين
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ا ل دي ال ل ال ق عن ة عا ائية :2008إ :م2008إحصائية عامة عن سوق العمل السعودي لعام 

%االجمالياناثذآورالجنسية

115579114299117009023الهند 17% %115579114299117009023.17الهند              

%11580238410116643323.10بنجالديش            

%738309123573954414.64باآستان              

%666358881067516813.37مصر                  

%348255412963895517.71الفلبين              

3435672633438306ال 81% %3435672633438306.81اليمن              

%1887701771889473.74نيبال                

%1768507231775733.52السودان             

%12854021321306722.59سوريا                

%652122936681481.35سري لنكا             
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%4969675802815049956100.00االجمالي



                        

عودية ال التوظيف تراتيجية ؟ا لماذا لماذا ؟ ..استراتيجية التوظيف السعودية

:واإلجابة... سؤال ُطرح قبل إعداد االستراتيجية 

. تعقيدات سوق العمل تتطلب حلوًال تكاملية وليس جزئية -

الحاجة للتعامل منهجيًا مع التحديات واألسباب الجذرية لتشوهات-
.سوق العمل 

    أهمية ترسيخ مفهوم التعاون والشرآة اإليجابية بينالجهات المعنية -
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وعناصرها وعناصرهاالرؤية الرؤية وعناصرهاالرؤية وعناصرهاالرؤية
:الرؤيـــــة

حيث من ومالئمة العدد، حيث من آافية عمل فرص توفير فرص عمل آافية من حيث العدد، ومالئمة من حيثتوفير
األجر تؤدي الى توظيف آامل للموارد البشرية السعودية وتحقق 

طن ال اد لالقت ة تناف .ميزة تنافسية لالقتصاد الوطنىزة
::عناصر الرؤيــــةعناصر الرؤيــــة

ط ظ توفير عدد آاٍف من الوظائف الستيعاب طالبي العمل•
توفير وظائف ذات قيمة مضافة•
تنمية وتطوير العمالة الوطنية •
باإلنتاجية• واالرتقاء البشرى المال رأس تنمية
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تنمية رأس المال البشرى واالرتقاء باإلنتاجية



ة ات ت لإل ا ال ةاالطا ات ت لإل ا ال االطار العام لإلستراتيجيةاالطار العام لإلستراتيجيةاالطا

العملاالستراتيجية خطة االستراتيجية
Strategy

خطة العمل
Action Plan

الزمنى المدى

عامة• ال)عامًا25(الكل•أهداف :ينقسم

المدى الزمنى

أهداف عامة•
أهداف مرحلية•
سياسات•

خطة قصيرة المدى •
خطة متوسطة المدى •

:ينقسم الى)عاما25(الكلى •
)سنتان(قصير   -
)ثالث سنوات(متوسط - ي

غايات •
آليات تنفيذية •

خطتان عشريتان •
)(

تنقسم  ) عشرون سنة(طويل   -
.الى  مرحلتين متساويتين    
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األهداف العامة إلستراتيجية التوظيف السعودية

زيادة مستديمة فى مساهمةالتوظيف الكامل لقوة العمل
المواطنة البشرية القوى

االرتقاء بإنتاجية العامل
معايير لتضاهى ييرالقوى البشرية المواطنة هى 

االقتصادات المتقدمة

:هدف قصير المدى
طالة ال ل ة ط ال

:هدف طويل المدى
ة تناف زة ق ق ت

:هدف متوسط المدى
طالة ال ل ض تخف السيطرة على البطالة

)سنتان(
تحقيق ميزة تنافسية

)سنوات  25–6( 
تخفيض معدل البطالة

)ثالث سنوات(

سياسات  1•
غايات  18

ذ آ

سياسات  6
غايات 17

ذ آ

سياسات 1•
غايات 22

ذ آ
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آليات تنفيذ16آليات تنفيذ43 آليات تنفيذ 43



)سنتان (سياسات المدى القصير

تساوى-1 العمل في الراغبين المواطنين من أعداد توظيف وى1 ل  ي  بين  ر ين  و ن  ي   و
.أعداد الداخلين الجدد الى سوق العمل

العمل2 ف الراغبات المواطنات توظيف ف التوسع .التوسع في توظيف المواطنات الراغبات في العمل-2
.عامًا من طالبي العمل 25استيعاب الشباب دون -3
ة4 اف ال الة لل االنتقا الت ض التخف .التخفيض التدريجى واالنتقائي للعمالة الوافدة-4
دعم وتفعيل برامج األسر المنتجة-5
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القتا د ال ات ا سياسات المدى القصير:تابع

واإلرشاد-6 للتوجيه مكاتب انشاء في التوسع تشجيع تشجيع التوسع في انشاء مكاتب للتوجيه واإلرشاد-6
الطالبى في مؤسسات التعليم العالى والثانوى

دة7 ال ة ن ادة ز عل نشآت ال تش تشجيع المنشآت على زيادة نسبة السعودة-7
التنسيق المهنى بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل-8

ة تطوير نظم المعلومات العمالية-9
تحسين خدمات مكاتب العمل-10
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المتوسط المدى )سنوات3(سياسات )سنوات 3(سياسات المدى المتوسط

العمل-1 قوة في الوطنية العمالة مشارآة نسبة .رفع ل1 و  ي  ي  و ر   ب  ع  .ر
االستفادة من برامج التنوع االقتصادى في خلق-2

وظيفية فرص .فرص وظيفية        
.دعم وتمويل وضمان المنشآت الصغيرة-3
لة4 ا ال الق ة إلنتا ت ال الت .التحسين المستمر إلنتاجية القوى العاملة-4
.رفع آفاءة تنظيم سوق العمل-5
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سياسات المدى المتوسط: تابع

توظيف آل الرسوم المفروضة على العمالة لتنمية-6
ية البش د .الموارد البشريةالموا

رفع أداء مؤسسات تنمية الموارد البشرية-7
ل ل ق ط ش ل ف تحفيز النشاط االقتصادى خارج المدن الكبرى-8

زيادة المعروض من القوى البشرية عالية المهارة-9
.والتأهيل

رأس-10 على والتدريب التعاونى التدريب برامج تشجيع
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ى رأس 10 ريب  ى وا و ريب ا ج ا جيع برا
.العمل



الطويل المدى )سنة20(سياسات )سنة 20(سياسات المدى الطويل

التوظيف-1 مستوى الى الوطنية الموارد باستخدام الوصول الوصول باستخدام الموارد الوطنية الى مستوى التوظيف-1
.الكامل

العمالية-2 العالقات وتنظيم تطوير .تطوير وتنظيم العالقات العمالية-2
رفع انتاجية العمالة الى مستويات االنتاجية في منظمة - 3

والتنمية االقتصادى .التعاون االقتصادى والتنميةالتعاون
تحقيق التوازن بين المراآز الحضرية في تنمية الموارد- 4

العمل فرص وتوفير .البشرية وتوفير فرص العملالبشرية
المجتمع : تشجيع التعليم والتأهيل الدائمين لقوة العمل- 5

التعلم دائم
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.دائم التعلم
.اشتراط حصول العامل السعودى على إجازة لمزاولة المهنة- 6



ل ل لطة ل خطة العملخطة العملطة
اآلليات من مجموعة خالل من االستراتيجية ُتنفذ

آلية للمدى القصير، يبدأ العمل على تنفيذها خالل السنة األولى  والثانية  4343   •
ة

ي ن اآل و  ج الل  ن  يجي  را  اال

.من عمر االستراتيجية   
آلية للمدى المتوسط، يبدأ العمل على تنفيذها بين األعوام من الثالث الى  4343   •

االستراتيجية عمر من الخامس .الخامس من عمر االستراتيجية   
آلية للمدى الطويل، يبدأ العمل على تنفيذها مع بداية العام السادس من  1616  •

.عمر االستراتيجية    يجي ر ر
:تم تصنيف اآلليات حسب مدة التنفيذ الى   •
.واحدةواحدةآليات ُتنفذ لمرة    -

ذةةآل ف ل
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.التنفيذدوريةدوريةآليات  -
.التنفيذ مستمرةمستمرةآليات    -



ة ذ ف ة ق ل المكاسب المتوقعة من تنفيذ االستراتيجيةل

للعمالةتخفيضتخفيض•• الكامل التوظيف وتحقيق البطالة معدالت معدالت البطالة وتحقيق التوظيف الكامل للعمالةتخفيضتخفيض
.السعودية 

عوديةإيجادإيجاد ال الة الع وتوظيف لتأهيل وفعال ن ل ع وق .سوق عمل مرن وفعال لتأهيل وتوظيف العمالة السعوديةإيجادإيجاد••
.جهود جهات التشغيل للعمل بشكل منسق و متكاملتوحيد توحيد ••

ل ل ل ة ل ف .فعالية مؤسسات التعليم والتدريبوزيادةوزيادة••
.القدرة التنافسية لالقتصاد الوطنىرفعرفع••

وآالة التخطيط والتطوير -وزارة العمل  استراتيجية التوظيف السعودية 14

ىعع



ة ات ت اال ذ تنف عد تكلفة عدم تنفيذ االستراتيجيةتكلفة

ة ط .زيادة معدالت البطالة  •
.استمرار التزايد فى أعداد العمالة الوافدة  • ى
.استمرار تدنى نسبة العمالة الوطنية فى القطاع الخاص   •
التعليم• مؤسسات مخرجات بين المواءمة ضعف استمرار استمرار ضعف المواءمة بين مخرجات مؤسسات التعليم  

.والتدريب واحتياجات سوق العمل    
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ذ التنفيذالتنف

ة ات ت اإل ذ تنف خا ة زا ال ادات ق ن ق ف ل تشك تم تشكيل فريق من قيادات الوزارة خاص بتنفيذ اإلستراتيجية•ت
بحيث يتابع تنفيذ اإلستراتيجية ويصدر تقرير  دوري) الفريق التنفيذي(  

ات ت اإل ذ تنف شأن ت ا آخ ق الف أدا ن ز ال نائ ال ل ف يرفع لمعالي نائب الوزير عن أداء الفريق و آخر ما تم بشأن تنفيذ اإلستراتيج 
تحديد , عمل برنامج متابعة ( قان الفريق التنفيذي ببعض اإلجراءات منها  •

نفذة ال ات ذال التنف ف ة الشا ادات الق اك ةإش إعال خطة ل ع ,عمل خطة إعالمية,إشراك القيادات الشابة في التنفيذ, الجهات المنفذة
.تقارير عن تنفيذ األستراتيجية) 6(إصدار 
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ة تا ال التقويم والمتابعةالتق

ق ق ت د ل ة ات ت اال ل ا ن لة آل ا ن د ت يعتمد نجاح آل مرحلة من مراحل االستراتيجية على مدى تحقيق•
.أهداف المرحلة السابقة 

ل ا خالل ذها تنف ة تا لتق خطة ل ة ات ت اال لت اشتملت االستراتيجية على خطة لتقويم ومتابعة تنفيذها خالل مراحل •اشت
.التنفيذ الثالث  

إطا خالل ن ذ التنف ف ة ن ة آل ا أد ة ات ت اال ددت حددت االستراتيجية أدوار آل جهة معنية في التنفيذ من خالل إطار•
.تكاملى منسق 
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شكراًً
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