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أهمية إصالحات سوق العمل

مبادرة تحسين العالقة التعاقدية

توصية لجنة تيسيراستراتيجية سوق العمل2030رؤية 

هدف تحسين ظروف العمل "1.
".  للوافدين

هدف استقطاب املواهب العاملية "2.
". املناسبة بفعالية

مستهدفات إصالح سوق العملتحقيق
:ه ومنهاجوهريإصالحاتتتطلب
الخييييا القطييييا عمييييلظييييروفتحسييييين•

.وافدينللالتنقل حركةوتمكين
تنظيييييييييييييم د ييييييييييييو  العيييييييييييياملين الوافييييييييييييدين •

واستقطاب املواهب والكفاءات

( 11154)الصـــــــادرة لـــــــا مر الســـــــام  رقـــــــ  
تقيييييييييوم ورارة امليييييييييوارد ":والتـــــــــ  تـــــــــن    ـــــــــ 

ق بدراسييييية تحسيييييين حركييييية التنقيييييل  يييييي سيييييو 
مييييييين العمييييييل للمييييييواطنين السييييييعوديين واملقي

االجانييييييييييييييب ميييييييييييييين  ييييييييييييييال  بييييييييييييييرام  تنظيمييييييييييييييية 
“...مقننة

موافقة لجنة سياسات سوق العمل 

ال  االجتماع لجنة سياسات سوق إشارة 
21العمل رق   

ن تحسیدرة مباد تأییيللجنة بت اصأو"
"یة دلتعاقالعالقة ا

العماليةارتفاع القضايا

 3آلخر 153,000
 
سنوات لمعدل زيادة سنويا

167%

ارتفاع لالغات الهروب

سنوات 3آل ر1,000,861

وق انخفاض مشاركة السعوديين في ستأخر في دفع ا جور 
العمل

مقابل % 21نسبة العاملين املواطنين 
%79نسبة العاملين الوافدين 

1,221,326العاملين املتأ رة اجورهم عدد 
عامل

قرير اململكة في تانخفاض تصنيف 

الخارجية االمريكية الخاص في 

لا شخاصمكافحة االتجار 

من تعد املمارسات الحالية  

مؤشرات العمل الجبري 

(1930لسنة 29رقم )العمل الجبري اتفاقية 

االنتقادات الدولية من املنظمات 
الحقوقية

املالحظات الواردة من اللجان
العمالية

 
 
محليا

 
 
دوليا

السائبةالعمالة ظاهرة 

مليون 4,400–مليون 3,500تتراوح ما بين 

"  الكفالة مفهوم نظام هو "صاحب العمل واملغادرة، واملقيدة بموافقة العمل واالستقالة تغيير : ثالثة قيود رئيسية وهي ي تتركز 
التحدي في العالقات 

العمالية 

امللك التوصية الوارد من الديوان 

لتـــــــــــــاري  24006رقـــــــــــــ  ا مـــــــــــــر الســـــــــــــام  
توجيييا الييورارة بدارسيية "هـــ12/4/1441

 ف
 

يمييييا البييييدائل لءجييييراءات املطبقيييية حاليييييا
ملكييييية، يتصييييل بالوافيييييدين العييييياملين  يييييي امل

هيذا واالستفادة من التجيارب الدوليية  يي
"الشأن

االثار املترتبة     التحدي

املبادرات والتوصيات إلصالح الوضع الراهن



تحسين العالقة التعاقديةمبادرة 

.الدوليةمن أفضل املمارسات االستفادة العامل وصاحب العمل على مبدأ العالقة التعاقدية وفقا لعقد العمل مع تحسين العالقة التعاقدية بين الى وتهدف 2030هي مبادرة من مبادرات رؤية اململكة 

خدمات املبادرة

خدمــة . نشيي ت نييمن بييين امل( الوافييدين)السييماح بالتنقييل الييوظيفي للعمييا  : التنقــل الــوظيف  للوافــدين 1
.نوابط محددة تراعي حقوق طر ي العالقة التعاقدية صاحب العمل والعامل

خدمة . قيد السماح للعامل الوافد برفع طلب الخروج والعيودة  يال  سيريان ع: تأشيرة الخروج والعودة2
.العمل بشكل آلي  ي نظام ابشر

خدمة . د العميل السيماح للوافيد برفيع طليب الخيروج النهيائي  يال  سيريان عقي: الخروج النهائ  للوافدين3
.او بعد انتهاء العقد بشكل آلي  ي نظام ابشر 

تطلعات املبادرة

ريادة تنافسية العامل السعودي. 1.

مرونة سوق العمل السعودي. 2  .

تحسين بيئة العمل املحلية. 3  .

رفع اإلنتاجية للعاملين  ي سوق العمل. 4  .

نمان حقوق أطراف العالقة التعاقدية. 5  .

تحسين تصنيف اململكة  ي مؤشرات التنافسية الدولية. 6.

.7 فض تكاليف التوظيف الناتجة عن االستقدام الخارجي.

مراحل  املبادرة شركاءنا في  املبادرة

الجهات الحكومية
ورارة الدا لية. 1.
هيئة حقوق االنسان. 2.
ورارة االقتصاد والتخطيط. 3.
ورارة العد . 4.

القطاع الخاص
.واملتوسطةهيئة املنش ت الصغيرة •
.البشريةمجتمع املوارد •
ويةالتنماملركز الوطني للدراسات االستراتيجية •
اللجنة الوطنية للجان العمالية•
العائليةمركز املنش ت •
مجلس الغرف السعودية•
 BCGشركة •

التقييم والرصدقالتطبيواالعالنالتوعية السياساتبناء بناء تصور املبادرة 

املمارسات -
الدولية

دراسات بحثية-
ورش عمل-

االجتماعات شركاء -
املبادرة

اللقاء الحوار-

حملة إعالمية 
توعية محلية 

ودولية

 منصة إلكترونية
لالستفادة من 

الخدمات

مؤشر رصد وتقييم 
ة مستمر لخدمات املبادر 

واثرها



املقارنات الدولية

الدراسات البحثية

•BCG-2016 العالقة بين صاحب العمل و العامل  ي تحسين
السعوديةاململكة العربية 

العملاستراتيجية سوق :البنك الدولي-2019•
ين انتقا  الوافدين بدراسة : والتخطيطاالقتصاد وزارة -2019•

العملأصحاب 
دراسة : والتنمويةاملركز الوطن  للدراسات االستراتيجية "2020•

ة التركيز على تنقل العمال: نحو إصالح سوق العمل السعودي
األجنبية

التنقلحرية دراسة :البشريةمجتمع املوارد -0192•
قعة املتو آلثار االرياض االستطالع والقياس، غرفة مركز-2019•

للسماح بنقل  دمات العمالة الوافدة عند انتهاء عقد العمل 
العملبدون موافقة صاحب 

الخاص  قد ورش  مل مع القطاع 

:عمل مع ممثليعقد ورش 
الغرفة التجارية بالرياض1.
الغرفة . التجارية بالشرقية2
الغرفة . التجارية بجدة3

املمارسات الدولية

التنقل 
الوظيف 

الخروج 
والعودة

الخروج 
النهائ 

التصور النهائ : املرحلة الثالثةوليتقيي  التصور ا  : املرحلة الثانيةرةلناء تصور أولي للمباد-املرحلة ا ول 

تعد اململكة العربية السعودية من اقل الدول مرونة في •
إجراءات العالقة التعاقدية 

تركز  الدو   ي إجراءات العالقة التعاقدية بين العامل •
على العمل بينما تركز اململكة عقد وصاحب العمل على 

.العملموافقة صاحب 

يادة ز لالنظام الحالي  إجراء إصالحات     لأهمية الدراسات توص   
:مرونة سوق العمل، وتتوقع أن تساه  اإلصالحات في

ريادة . .لعامل الوافداانتاجية 1

رفع تنافسية سوق العمل السعودي. 2.

استبقاء . .العملواستقطاب الكفاءات لسوق 3

رفع تنافسية العامل السعودي مقابل العامل الوافد. 4.

ملبادرة حصر التحديات واالثار السلبية املحتملة  ند تطبيق ا
.ومرا اتها في سياسات املبادرة



اللقاء الحواري مع القطاع الخاص تشكيل  فريق مشترك مع مجلس الغرف السعوديةالحكومية، الجهات ذات العالقةاالجتما ات مع الجهات 

الدا ليةورارة •
هيئة حقوق االنسان•
ورارة االقتصاد والتخطيط•
ورارة العد •
ورارة الصحة•
مركز التنافسية•
واملتوسطةهيئة املنش ت الصغيرة •
اللجنة الوطنية للجان العمالية•
مركز املنش ت العائلية•

الخروج والعودة

التنقل الوظيف 

الخروج النهائ 

:   نتائج االجتما ات أكدت أن اإلصالحات سيكون لها أثر إيجاب   •
(ورارة الدا لية) 1 فض حاالت الهروب وبالغات التغيب .
ورارة العد ، اللجنة الوطنية للجان )2 فض القضايا العمالية .

(العمالية
تحسين . (هيئة حقوق االنسان)بالبشر ملف اململكة  ي اإلتجار 3
نمو النات  املحلي وجذب الكفاءات العاملية املتميزة لالقتصاد. ورارة )4

(العائليةمركز املنش ت االقتصاد،

طة     لينما أكد مركز التنافسية وهيئة املنشآت الصغيرة واملتوس•
.أهمية مرا اة حقوق أصحاب العمل في اإلصالحات املقررة

ها أثر الحواري لإن املبادرة سيكون لاستطالع اللقاء نتائج أكدت 
:   إيجاب  

املسيييياهمة . ييييية ذات املهييييارات العالواسييييتبقاء الكفيييياءات  ييييي جييييذب 1
العمللسوق 

ريادة . الوافدتنافسية املوظف السعودي مقابل 2

تحسين .  الصورة الذهنية عن اململكة 3
 
دوليا

املساهمة .  ي الحد من القضايا العمالية 4

حاالت التستر 5 فض .

التنقل الوظيف 

:للقطا ات التالية

االتصاالت وتقنية املعلومات -

التشغيل والصيانة -

ملقاوالت ا-

والطاقةالصناعة -

قل السياحة والترفيا والن-

ةالتجزئة والخدمات املالي-

الصحة -

التعليم-

تم عقد لقاء حواري وثمان ورش قطاعية -

صاحب عمل624حضر اللقاء -

73% 77%63% الخروج النهائ الخروج والعودة

تم استطال  اراء الحضور حو   دمات املبادرة

ية و تشكيل فريق مشترك مع مجلس الغرف السعودتم -

ورارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية

.تم عقد ثالث ورش عمل -

ة رئيس عبدهللا أبو اثنين وسعاد/ بقيادة معالي النائب د-

.عجالن العجالن/ مجلس الغرف السعودية أ

حصر توصيات مجلس الغرف السعودية وعكسها على  دماتتم 
لدولية مع املمارسات اويتوائمالورارة املبادرة بما يحقق مستهدفات 

.عملاللحقوق االنسان ويعالج املمارسات  اطئة وسلبية  ي سوق 

التصور النهائ : املرحلة الثالثة وليتقيي  التصور ا: املرحلة الثانيةدرةلناء تصور أولي للمبا-املرحلة ا ول 



سياسة لحماية للمنشأة من االنتقا  ملنافس. 1

سياسة ملنح تأشيرات تعويضية فورية . . ةللمنشأة الحالي2
سياسة . .االنتقا  الجماعيلتنظيم طلبات 3
سياسيييية لييييدفع  الرسييييوم الحكومييييية املدفوعيييية ميييين قبييييل املنشيييي. أة 4

ة املقابييييييييل املييييييييالي، ر صيييييييي)املييييييييدة املتبقييييييييية بالعقييييييييد الحالييييييييية عيييييييين 
.(العمل، اإلقامة

ة الســــماح للوافــــد لاالنتقــــال لصــــاحب  مــــل  خــــر دون اشــــترا  موافقــــ
لـــه فـــي شـــهر مـــن أول  قـــد  مـــل 12صـــاحب العمـــل الحـــالي  عـــد م ـــ   

شــــأة للعامــــل الوافــــد ، املن)ا هليــــة مــــن شــــرو  التحقــــق اململكــــة   عــــد 
(الحالية

شرو  االستفادة من الخدمة  السياسات الدا مة وصف الخدمة 

شرو  االستفادة من الخدمة للعامل
أن يكيييييييييييون العامييييييييييييل مييييييييييين نييييييييييييمن العمالييييييييييية املهنييييييييييييية الوافييييييييييييدة . 1

.الخانعة لنظام العمل
إشيييعار لصييياحب العميييل الحيييالي بطليييب نقيييل الخدمييية قبيييل. 2(90

ية الحالنشأة الشرط الجزائي املتفق عليا ملودفع ( يوم 
للمنشأةشرو  االستفادة من الخدمة 

روط مسيييتوفية لشييي)تكيييون املنشييياة مؤهلييية للحصيييو  عليييى تأشييييرات ن أ
ود ، حماييييية األجييييور، توثيييييق العقيييي)وملتزميييية ببييييرام  الييييورارة ( االسيييتقدام

(التقييم الذاتي

شرو  االستفادة من الخدمة للعامل

أن يكون العامل من نمن العمالة املهنية الوافدة الخان. عة 1

.لنظام العمل

أن يكون العامل . .لديا عقد موثق2

دفع . (.لخدمة الخروج والعودة)رسوم الخدمة 3

إقرار العامل الوافد باإلجراءات املترتبة على كسر العق. د أو 4

.عدم العودة  ال  االجارة املمنوحة لا من املنشأة

ة  عــد الســماح للوافــد لتقــدي  طلــب الخــروج النهــائ ، الخــروج والعــود
عمـل  بر منصة أ شر مع اشعار صاحب الالتحقق من شرو  ا هلية 

.أيام من اصدار التأشيرة10لالطلب قبل 

ل الوظيف 
التنق

ج والعودة 
الخرو

 /
ج النهائ

الخرو
 

سياسة . . ةللمنشأة الحاليملنح تأشيرات تعويضية فورية 1
سياسة االعتراض على طلبات الخروج. 2.

التصور النهائ : املرحلة الثالثة وليتقيي  التصور ا: املرحلة الثانيةدرةلناء تصور أولي للمبا-املرحلة ا ول 



الحزم الدا مة لتنفيذ خدمات املبادرة

الحزمة اال الميةالحزمة التقنيةالحزمة التشريعية

:ت  االنتهاء من الحزمة الدا مة للمبادرة
ملبادرة تحسين العالقة التعاقدية القرار الوزاري 1.

ت يتضمن السياسات والضوالط لالستفادة من خدما
املبادرة

النماذج استرشادية . 2:
منع . .العمل لدى منافس1
.2 قود  مل.

:جاري العمل     التطوير التقن  للمبادرة
:منصة أ شر 

.الخروج والعودة ، الخروج النهائ 
:قوى منصة 

.التنقل الوظيف 
م2020وستكتمل الخدمات     املنصات قبل نهاية  ام 

:ت  االنتهاء من الحزمة اال المية للمبادرة تشمل
.حملة تو ية  ن خدمات املبادرة1.
حملة تو ية لحفظ حقوق أصحاب العمل. 2.

.طبيق تستمر  هذه الحمالت من فترة اإل الن حتى فترة الت

اإل الن والتطبيق 

ف الوظيالتنقل 

الخروج والعودة

الخروج النهائ 
التطبيقأشهر6مهلة اإلعالن عن الخدمة 

التطبيقشهر12مهلة اإلعالن عن الخدمة 

م 2020أهمية اإل الن  ن املبادرة قبل نهاية  ام 

الخطالات الت  ترد من الديوان امللك   شأن إيجاد لدائل لإلجراءات الحالية في نظام. . الكفالة1

التــمام الــوزارة أمــام وزارة الخارجيــة االمريكيــة لــاإل الن  ــن املبــادرة قبــل نهايــة العــام،. تحسييين وتييم2
م بناء على الجهود املبذولة  ي املبادرة2020تصنيف اململكة  ي تقرير عام 

استضافة اململكة العربية لقمة مجمو ة . م2020العشرين نوفمبر قادة دول 3



مستهدفات املؤشرات الداخلية للمبادرة

2022 2021 2020 2019 املؤشر

34% 33% 32% 32% مشاركة املواطنين في سوق العمل

59% 61% 62% 62% مستوى املهارات املنخفضة للعمالة الوافدة

281% 291% 301% 301% التباين لين متوسط  أجور السعوديين 
والوافدين

ا ثر املتوقع     املؤشرات الدولية

 علييييى تقرييييير ال
 
خارجيييييية سيييييكون للمبييييادرة أثيييير إيجييييالي علييييى املؤشيييييرات الدولييييية  صوصييييا

ملكييية االمريكييية لجهييود الييدو   يييي مكافحيية االتجييار باألوييخا  واليييذي نتوقييع وصييو  امل
.للمستوى األو  بعد تطبق  دمات املبادرة

مستهدفات املبادرة وأثرها املتوقع     املؤشرات الدولية 





امللحقات



 
 
تأثير تطبيق املبادرة     مرونة العالقة التعاقدية للمملكة العربية السعودية دوليا

.،واملهارات املتوسطة والعالية يمكنها  االنتقا   ي أي وقت( مدة العقد)بحد أقص ى سنتين 1
.العملبينما تركز اإلجراءات  ي اململكة على موافقة صاحب ( تعويض مالي , فترة إشعار ) تركز  اإلجراءات  ي الدو  عند رغبة العامل االنتقا  لصاحب عمل آ ر على عقد العمل بما يحفظ حق الطرفين *
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