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| كلمة المؤسسة: 
تحــرص مؤسســة الملــك خالــد مــن خــال ملتقــى حــوارات تنمويــة كل عــام علــى تســليط الضــوء علــى القضايــا التنمويــة التــي تمــس 
ــة  ــور الحماي ــن منظ ــل م ــوق العم ــا س ــي يعانيه ــات الت ــاول التحدي ــام تن ــذا الع ــة ه ــارت المؤسس ــر، واخت ــكل مباش ــن بش ــاة المواط حي
االجتماعيــة، ومناقشــة البرامــج والسياســات المعنيــة بتوفيــر الحمايــة والتغطيــة للعامليــن، عبــر تحفيــز فــرص العمــل الائقــة، وبرامــج 
ــه  ــع مراحل ــي جمي ــل ف ــة العام ــة بحماي ــة الخاص ــر الوقائي ــى التدابي ــة إل ــل، باإلضاف ــن عم ــن ع ــة الباحثي ــج إعان ــف، وبرام ــم التوظي دع
الحياتيــة: كباحــث للعمــل، وكموظــف، وبعــد إنهــاء خدمتــه، وعنــد تقاعــده. وال تخفــى أهميــة توفيــر فــرص العمــل الكريمــة، لمــا لها من 
انعكاســات علــى نمــط حيــاة األفــراد، ومشــاركتهم بشــكل منتــج فــي اقتصــاد الــدول، ممــا يــؤدي إلــى اســتقرار المجتمعــات ومتانتهــا. 

وبالنظــر إلــى مؤشــرات الحمايــة االجتماعيــة فــي ســوق العمــل، والتــي تســتعرضها الورقــة بالتفصيــل، يظهر لنــا أّن جميع المشــاركين 
فــي ســوق العمــل، باختــاف فئاتهــم، متضــررون بشــكل أو بآخــر مــن تشــوهات ســوق العمــل. وفيمــا يلــي تحليلنــا لمــا يعانــي منــه 

ســوق العمــل الســعودي مــن منظــور الحمايــة االجتماعيــة:

ما هي الحماية االجتماعية؟

مــن  االجتماعيــة  الحمايــة  مفهــوم  يعــد 
لدعــم  األساســية  التنمويــة  التوجهــات 
النمــو االقتصــادي الشــامل، وتحقيــق الحيــاة 
حيــث  للمجتمــع.  الكريمــة  المعيشــية 
تتكــون منظومــة الحمايــة االجتماعيــة فــي 

الــدول مــن ثــاث مكونــات:

1( شــبكات األمــان التــي تقــي الفئات الهشــة 
المســتوى  تدنــي  تبعــات  مــن  والمعوزيــن 
المعيشــي، بحيــث يتــم توفيــر األساســيات 
االجتماعــي  كالضمــان  لهــم  المعيشــية 

المعاقيــن.  وإعانــات 

2( برامــج التأميــن االجتماعــي التــي يســاهم 
ــع  ــر دف ــر عب ــكل مباش ــتفيد بش ــا المس فيه
كالتأميــن  البرامــج،  لهــذه  االشــتراكات 
ضــد  التأميــن  وبرامــج  والتقاعــد  الطبــي 

العمــل.  عــن  التعطــل 

وهــي  العمــل،  بســوق  الخاصــة  التدابيــر   )3
البرامــج والسياســات المعنيــة بتوفيــر الحماية 

ــل. ــوق العم ــي س ــن ف ــة للعاملي والتغطي
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التعلم مدى الحياة
فــي  االجتماعيــة  الحمايــة  ضمانــات  مــن 
التعليــم  برامــج  توفيــر  العمــل  ســوق 
ــاة،  ــل الحي ــع مراح ــتمر لجمي ــب المس والتدري
ــه، وتأهيلــه  ــر مهارات بمــا يضمــن للفــرد تطوي
بيــن  انتقالــه مــا  المهنــي وتســهيل  للنمــو 
الوظائــف والقطاعــات المختلفــة بالســوق.

أواًل: التفريط برأس المال البشري 
ــل  • ــا يجع ــة، مم ــرص الوظيفي ــى الف ــول عل ــبابنا للحص ــل ش ــرض أن تؤه ــن المفت ــي م ــباب، الت ــة للش ــب الموجه ــم والتدري ــج التعلي ــف برام ضع

طاقاتهــم وقدراتهــم عرضــة للضيــاع، ويفــوت علــى اقتصادنــا فرصــة اســتثمار هــذه المــوارد البشــرية. باإلضافــة إلــى تدنــي مســتوى المواءمــة 
ــل  ــد العم ــارج مقاع ــنة خ ــن )15-24( س ــن س ــباب بي ــن الش ــن كل 5 م ــث أّن 1 م ــل، حي ــوق العم ــات س ــب واحتياج ــم والتدري ــات التعلي ــن مخرج بي

  .i ــب ــم والتدري والتعلي

يعانــي ســوق العمــل الســعودي مــن التوطيــن غيــر المنتــج، حيــث يتقاضــى )%45( مــن الســعوديين فــي القطــاع الخــاص راتــب )3000( ريــال،  •
ال أقــل وال أكثــر، وهــو الحــد األدنــى الســتفادة أصحــاب العمــل مــن نقــاط الســعودة فــي برنامــج نطاقــات، ممــا يــدل علــى تفريــط واضــح فــي 

  .ii مواردنــا البشــرية

ثانيًا: ضعف تكافؤ الفرص بين الجنسين
•  .iii 332%  استمرار وجود فجوة في األجور بين الجنسين حيث تضاعفت الفجوة ثاث مرات من )324( ريال في عام 2014 إلى )1077( ريااًل عام 2016م؛ وبنسبة

تعــد الشــابات الســعوديات بيــن ســن )15-24( ســنة الفئــة األكثــر تضــررًا فــي ســوق العمــل، حيــث بلغــت نســبة العطالــة لديهــن )71,7%( iv.  باإلضافــة إلــى أّن أكثــر مــن الربــع )%26( لســن علــى  •
  .v رأس العمــل أو فــي التعليــم أو التدريــب

 
•   .vi تعد مشاركة المرأة في الوظائف المتوسطة والعليا ضعيفة، بنسبة )%22( ، و)%12( في جميع المهن

يصــل معــدل البطالــة لــدى النســاء الســعوديات )%34,5( مقارنــة بـــ)%5,9( للذكــور الســعوديين. وتتضاعــف نســبة البطالــة مــا بيــن الشــابات الســعوديات حتــى بلغــت )%71,7(، فــي حيــن  •
 .vii )28,9%( بلغــت نســبة بطالــة الشــباب الســعوديين

ثالثًا: عدم وجود سياسة وطنية لربط التعليم بالعمل
مــن الماحــظ عــدم وجــود سياســة وطنيــة لربــط التعليــم بالعمــل. حيــث يعمــل قطــاع التعليــم لدينــا مــن أجــل التعليــم فقــط، ورغــم كل محــاوالت المواءمــة بيــن مخرجــات التعليــم  •

واحتيــاج ســوق العمــل، لــم يكــن ينظــر إلــى التعليــم يومــً مــن أجــل العمــل أو اإلنتــاج. وهــذا مــا زاد مــن تفــكك منظومــة العمــل والتعليــم والتدريــب فــي المملكــة، وأضعــف التنســيق بينهمــا، 
وأدى إلــى لجــوء الجهــات المختلفــة إلــى المبــادرات الذاتيــة المحــدودة لمواجهــة أزمــة المواءمــة بيــن التعليــم والعمــل فــي المملكــة.

كل ذلــك أدى إلــى غيــاب برامــج التعلــم مــدى الحيــاة، وهــي التــي تعــزز عنــد وجودهــا تنافســية القــوى العاملــة مــن خــال إتاحــة التدريــب والتأهيــل المســتمر لكافــة األعمــار بحســب احتياجــات  •
ســوق العمــل المتغيــرة، وبمــا يعيــن العامــل علــى تجــاوز الصدمــات الوظيفيــة؛ حيــث تســاعد االســتمرارية فــي تطويــر المهــارات المطلوبــة لفــرص العمــل الجديــدة علــى تســهيل االنتقــال 

بيــن الوظائــف وتقليــل فتــرات التعطــل. 

رابعًا: غياب التشريعات التي تمنع بعض التجاوزات في سوق العمل واآلليات البديلة لتسوية الخالفات
ال تجرم أنظمة العمل التمييز والتحرش.  •

ضعف إجراءات الوقاية والتسوية الودية للخافات العمالية، مثل: النصح والمشورة، الوساطة، التوفيق والمصالحة، والتحكيم. •
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| لوحة مؤشرات الحماية االجتماعية في سوق العمل

معدل البطالةمستوى الوظائف في سوق العمل

أجور العاملين السعوديين

عليا

ا�ناثالذكور

متدنيةمتوسطة

أقل من  3000 ريالأكثر من  3000 ريال

فجوة ا�جور بين 
السعوديين والسعوديات

9,579 10,656

الذكور ا�ناث ا�جمالي

السعوديةالعالم
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10%
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26%28%
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درجة حماية الوظائف في 
معدل المشاركة االقتصاديةالتشريعات السعودية

معدل ساعات العمل 
viii الفعلية أسبوعيا

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

السعودية فرنسا

متوسط منظمة التعاون

أمريكا

نشطغير نشط

الذكور

ا�ناث

0% 20% 40% 60% %80 100%

قيود الفصل الفرديقيود الفصل الجماعي

51

50

49

48

47

46

45

44

أجور العاملين غير السعوديين

أقل من  1500ريال أكثر من  1500ريال

المهن المتدنية
جميع المهن

25%

75%

2.3



الحماية االجتماعية في سوق العمل8

| اإلطار العام للحوارات التنموية

تمتــاز الحــوارات التنمويــة باســتمراريتها، حيــث ال يبــدأ الحــوار أو ينتهــي بعقــد الجلســة الرئيســية، فجميــع مراحــل اإلعــداد تتضمــن التحــاور. وتخضــع عمليــة اإلعــداد لملتقــى 
ــة  ــبل معالج ــل، وس ــوق العم ــاع س ــى أوض ــوف عل ــة، للوق ــاب المصلح ــن وأصح ــراء والمختصي ــتطاع آراء الخب ــا اس ــن خاله ــم م ــل، يت ــن المراح ــدد م ــة لع ــوارات التنموي الح

التحديــات التــي يعانــي منهــا. ونســتعرض فيمــا يلــي الحــوارات المتعــددة التــي تــم عقدهــا مــن قبــل المؤسســة:

وتستعرض الورقة فيما يأتي أهم نتائج هذه الجلسات الحوارية، من توصيف للوضع الراهن لسوق العمل، وسبل معالجة تحدياته. 

حلقة مركزة لمختصي
 الموارد البشرية  

حلقة حوار : " تحفيز فرص 
العمل الالئـــق في القطاع 

الخاص" 

حلقـــة حوار : " سياســـات 
الحماية العمالية " 

حلقـــة مركزة حـــول " دور 
المنظمات غير الربحية في 
تخريج ا�ســـر الضمانية إلى 

سوق العمل " 

حلقتين مركزة حول مفهوم 
" التعلم  مدى الحياة "  

ا�حد
 2017\2\26

الثالثاء
 11\4\2017 م

ا�ربعاء 
2017\4\12

الخميس
2017\4\13 

ا�ثنين
2017\4\17 

والثالثاء
 2017\4\18 
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الشمولية والعمل الالئق: 

ما هو العمل الالئق؟

بــرز مفهــوم العمــل الائــق فــي اآلونــة األخيــرة 
كأحــد أهــم ضمانــات الحمايــة االجتماعيــة 
فــي ســوق العمــل، وُيعــّرف المصطلــح مــن 

ــة: ــات التالي ــن المكون ــع بي ــال الجم خ

1. الفرص الوظيفية العادلة
2. األجر الكافي وإنتاجية العمل

3. ساعات العمل الائقة                   
4.  بيئة العمل اآلمنة

5. التأمين االجتماعي

الائــق هــدف مســتقل  ُأفــرد للعمــل   وقــد 
للتنميــة  المتحــدة  األمــم  أهــداف  ضمــن 
العمــل  الثامــن:  )الهــدف   2030 المســتدامة 
ــرى األمــم  الائــق والنمــو االقتصــادي(، حيــث ت
تحقيــق  الممكــن  غيــر  مــن  أنــه  المتحــدة 
النمــو االقتصــادي الــذي يخــدم جميــع شــرائح 
العمــل  فــرص  توفيــر  دون  مــن  المجتمــع 
الائقــة. كمــا التزمــت وزارة العمــل والتنميــة 
االجتماعيــة بهــدف اســتراتيجي فــي برنامــج 
فــرص  “توفيــر  علــى   2020 الوطنــي  التحــول 

الجنســين”. مــن  للمواطنيــن  الئقــة  عمــل 

ٌيقصــد بالشــمولية فــي ســوق العمــل؛ توســيع نطــاق الســوق إلشــراك المزيــد مــن الفئــات المهمشــة فيــه، وهــو مــن متطلبــات تحقيــق 
األهــداف االجتماعيــة واالقتصاديــة، حيــث سيســاعد انخــراط هــذه الفئــات فــي ســوق العمــل علــى زيــادة تفاعلهــم مــع المجتمــع، 
واالســتفادة القصــوى ممــا يمكــن أن يقدمــوه مــن مهــارات وطاقــات غيــر مســتغلة فــي االقتصــاد. وقــد تطــرق المشــاركون فــي حلقــات 
الحــوار إلــى أن هــذه الفئــات ذات المشــاركة الهامشــية فــي ســوق العمــل تتطلــب تعريفــً واضحــً، وأن تكــون حاضــرة فــي البيانــات واألرقــام 
ــرات  ــي مؤش ــات ف ــذه المجموع ــن ه ــع بي ــدم والتراج ــتوى التق ــة مس ــرار متابع ــع الق ــث وصان ــنى للباح ــى يتس ــمية حت ــة الرس التفصيلي

ــل: ــوق العم ــوحات س ومس

تعتبــر نســبة المشــاركة االقتصاديــة للمــرأة ضعيفــة فــي ســوق العمــل الســعودي، حيــث ال تــزال الفجــوة واســعة بيــن المــرأة والرجــل 
فــي نســب البطالــة والمشــاركة االقتصاديــة، حيــث تشــارك )%22.8( مــن النســاء اقتصاديــً مقارنــة بـــ)%79.5( مــن الرجــال. وتعانــي مــا 

نســبته )%21.3( مــن النســاء مــن البطالــة مقارنــة بمعــدل بطالــة نســبته )%2.6( بيــن الرجــال. 

المصدر: مسح القوى العاملة للمملكة. الربع الرابع 2016
المصــدر: قاعــدة بيانــات منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن المؤشــرات العماليــة 
الدوليــة، ومســح القــوى العاملــة للربــع الرابــع 2016 لبيانــات المملكــة الصــادر عــن 

الهيئــة العامــة لإلحصــاء.

المرأة  1

معدل المشاركة االقتصادية للسكانمعدل البطالة
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كمــا تتفــاوت مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل فــي توزيعهــا، رغــم تركزهــا فــي الوظائــف اإلداريــة العليــا والمتوســطة، حيــث تصــل مشــاركتها فــي وظائــف )المهــن 
الفنيــة( إلــى نســبة )%33(، مقارنــة بتوزيــع أكثــر انتشــارًا بيــن المهــن للرجــال. باإلضافــة إلــى ذلــك فإن الماحظ اتســاع فجــوة الرواتــب واألجــور بين الســعوديين والســعوديات 

خــال الســنوات القليلــة الماضيــة حيــث ارتفعــت لثاثــة أضعــاف بيــن عامــي 2014م و2016م، مــن )%3,4( وبمقــدار )324( ريــال، إلــى )%10( وبمقــدار )1077( ريــال

فجوة ا�جور بين 
السعوديين والسعوديات

9,579 10,656

الذكور ا�ناث

معدل مشاركة المرأة والرجل في الوظائف المتوسطة والعليا
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المصدر: مسح القوى العاملة للمملكة. الربع الثالث 2013
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وقــد تطــرق المشــاركون فــي حلقــات الحــوار إلــى غيــاب اهتمــام أصحــاب العمــل بتوظيــف النســاء مــن خــال ضعــف الحوافــز 
ــزوف  ــى ع ــة إل ــات باإلضاف ــهيل المواص ــا وتس ــي لعائلته ــن الصح ــة بالتأمي ــك المتعلق ــً تل ــة وخصوص ــرأة العامل ــة للم المقدم
أصحــاب العمــل عــن االســتثمار فــي البيئــة المائمــة لعمــل المــرأة مثــل توفيــر الحضانــات، وتخصيــص دورات ميــاه كافيــة 
ونظيفــة، وتوفيــر مــكان عمــل مناســب ومســتقل عــن الرجــال. وعــزا المشــاركون قبــول المــرأة لبعــض الوظائــف غيــر الائقــة إلــى 
غيــاب الوعــي القانونــي لديهــن حــول الحقــوق والواجبــات التــي يكفلهــا النظــام والتــي يتغاضــى عــن تقديمهــا أصحــاب العمــل. 
كمــا تنــاول المشــاركون عــزوف أصحــاب العمــل عــن توظيــف غيــر الشــابات، والتمييــز ضــد المــرأة المتزوجــة أو األم، كونهــا أســبابً 
ــة  ــة االجتماعي ــل والتنمي ــع وزارة العم ــاركين أن تمن ــض المش ــرح بع ــل. واقت ــة للعم ــارات المتقدم ــاءة ومه ــى كف ــم عل ال تحك

منشــآت القطــاع الخــاص مــن تقديــم أســئلة تمييزيــة للمتقدمــات للعمــل مثــل: العمــر، والحالــة الزواجيــة، وعــدد األطفــال.

توّضــح األرقــام والبيانــات الرســمية ضعــف مشــاركة الشــباب فــي ســوق العمــل، األمــر الــذي أّدى إلــى تهميشــهم وَيظهــر 
ــدم  ــا يق ــام 2016م. كم ــة ع ــى )%40.5( بنهاي ــل إل ــعوديين ليص ــباب الس ــن الش ــة بي ــدل البطال ــاع مع ــال ارتف ــن خ ــك م ذل
ــر المســتغلة لفئــة  ــات غي معــدل الشــباب خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب )NEET( مؤشــرًا مهمــً لقيــاس اإلمكان
الشــباب ومحدوديــة فــرص التدريــب والتعليــم المتاحــة لهــم، وقــد بلــغ المعــدل اإلجمالــي فــي المملكــة )%19,88( مــع 

اســتمرار الفجــوة بيــن الجنســين فــي هــذا المؤشــر، بحيــث بلــغ المعــدل للشــابات )%28,58( مقارنــة بـــ )%8,13( للشــباب. 

ذوو اإلعاقة:
ــادر  ــح المص ــث ال تتي ــل، حي ــوق العم ــوحات س ــات ومس ــن بيان ــة ع ــاب ذوي اإلعاق ــوار غي ــات الح ــي حلق ــاركون ف ــظ المش الح
ــة التوظيــف والتعطــل لــذوي اإلعاقــة بشــكل خــاص، وبذلــك يصعــب معرفــة مســتوى  ــة عــن حال الرســمية تفاصيــل دوري
تدنــي مشــاركتهم االقتصاديــة. كمــا تطــرق بعــض المشــاركين إلــى اســتغال أصحــاب العمــل للحوافــز الحكوميــة 
ــاوالت  ــي مح ــة ف ــذوي اإلعاق ــتهدافهم ل ــف اس ــي تكثي ــات( ف ــج )نطاق ــال برنام ــن خ ــة م ــف ذوي اإلعاق ــة لتوظي المقدم
ــاة  التوطيــن الوهمــي، ممــا يزيــد مــن تهميــش هــذه الفئــة فــي ســوق العمــل والمجتمــع. وتحــدث المشــاركون عــن معان
ــة الحرجــة لــدى الجهــات الموظفــة لهــم، ممــا يضطرهــم  ذوي اإلعاقــة مــن التســريح الجماعــي فــي األوضــاع االقتصادي
للخــروج مــن ســوق العمــل وانقطــاع قدراتهــم الشــرائية، بــدون أن يكــون قــد قابــل فتــرات خدمتهــم فــي ســوق العمــل أي 

ــم.  ــش عليه ــن التهمي ــد م ــلبً بالمزي ــك س ــس ذل ــرات، وينعك ــاب للخب ــارات أو اكتس ــاء للمه بن

الشباب  2

3

1 من كل 5 من الشباب في لسعودية 
خارج مقاعد العمل والتعليم والتدريب.

1 من كل 10 من الشباب الذكور خارج 
مقاعد العمل والتعليم والتدريب. 

1 من كل 4 من الشابات خارج مقاعد 
العمل والتعليم والتدريب. 
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تجربة جمعية النهضة النسائية الخيرية في تخريج األسر الضمانية من الفقر

تتفــوق المنظمــات غيــر الربحيــة عالميــً فــي عملهــا التنمــوي ومحاولتهــا لتقديــم الحلــول المائمــة لتمكيــن األســر محــدودة الدخــل مــن كســر 
ــاض  ــا بالري ــة عمله ــائية الخيري ــة النس ــة النهض ــدأت جمعي ــد ب ــل. وق ــوق العم ــي س ــاركة ف ــاج والمش ــى اإلنت ــاج إل ــن االحتي ــروج م ــر والخ ــرة الفق دائ
فــي هــذا المجــال منــذ عــام )1962م(. ويعتمــد عمــل الجمعيــة علــى األخصائيــات االجتماعيــات العامــات مــع “أســر النهضــة”. وتقــوم فلســفة 
الجمعيــة علــى احتــواء األســر الضمانيــة وتصميــم برامــج تنمويــة لهــا فــي خطــة لتحســين أوضاعهــم تمتــد إلــى 5 ســنوات أو أكثــر. تبــدأ مــن توفيــر 
االحتياجــات األساســية لهــم مثــل المســكن المائــم والغــذاء، ومتابعــة التــزام أبنــاء وبنــات األســر فــي مواصلــة التحصيــل الدراســي، باإلضافــة إلــى 
الحــرص علــى التــزام األبنــاء والبنــات باالســتمرار علــى رأس العمــل وتوفيــر دخــل مســتقل لهــم وألســرهم. وتوفــر الجمعيــة إعانــات ماليــة لشــراء 
ســيارة لألســر الضمانيــة عنــد انضمــام أحــد أبنائهــا للجامعــة أو العمــل، كمــا تخصــص الجمعيــة برامــج اإلرشــاد والتوجيــه المهنــي ألبنــاء وبنــات األســر 
فــي مرحلــة مــا قبــل الجامعــة، وتدربهــم علــى المهــارات الحياتيــة المطلوبــة ليكونــوا أعضــاء مســتقلين ومنتجيــن فــي مجتمعهــم. كمــا تقــوم 
الجمعيــة بقطــع المســاعدة الماليــة لألســر الرافضــة للتنميــة وفــرص التعليــم والعمــل. كمــا تتعهــد األســر الضمانيــة عنــد االنضمــام إلــى الجمعيــة 
أن ال تتجــاوز فتــرة الدعــم المــادي مــن قبــل الجمعيــة ثــاث ســنوات، فــي محاولــة لتحفيــز األســر علــى التغييــر والتنميــة. وقــد اســتطاعت النهضــة 

خــال الفتــرة مــن )2013م - 2016م( طــي قيــد أكثــر مــن )21( مــن أصــل )300( أســرة كل بشــكل ســنوي بعــد تحســن أوضاعهــا وتنميتهــا. 

محدودو الدخل:4
تطــرق المشــاركون فــي حلقــات الحــوار إلــى عــزوف محــدودي الدخــل عــن المشــاركة فــي ســوق العمــل بســبب اعتمادهــم علــى المســاعدات االجتماعيــة ودعــم 
برامــج الضمــان االجتماعــي، والتــي توفــر لهــم دخــًا مضمونــً ومحــدودًا ال يشــجعهم علــى الســعي الجــاد لدخــول ســوق العمــل، وقبــول فــرص العمــل التــي تقــدم 
لهــم أجــورًا متدنيــة وغيــر مضمونــة علــى المــدى البعيــد، خصوصــً عنــد عــدم توفــر وســائل المواصــات، وهــو مــا يضيف مزيــدًا مــن التكلفــة عليهــم. ورأى المشــاركون 
ضــرورة العمــل بشــكل مقــرب مــع األســر محــدودة الدخــل لبنــاء خطــط تنمويــة خاصــة بــكل أســرة، بهــدف تحســين أوضاعهــا المعيشــية، وتوعيتهــا بضــرورة التحــول 

مــن االحتيــاج إلــى اإلنتــاج، ودخــول ســوق العمــل لاعتمــاد علــى أنفســهم عوضــً عــن الدعــم الرعــوي الــذي ال يضمــن لهــم الخــروج مــن دائــرة الفقــر.
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سكان المناطق النائية5
ســلَّط المشــاركون فــي حلقــات الحــوار الضــوء علــى ترّكــز الفــرص الوظيفيــة بســوق العمــل فــي 
ــل  ــرص العم ــة ف ــن محدودي ــة م ــق النائي ــكان المناط ــي س ــث يعان ــرى، حي ــة الكب ــق الحضري المناط
والتدريــب والتأهيــل. ممــا يدفــع الراغبيــن بدخــول ســوق العمــل منهــم إلــى الهجــرة للمــدن 
الرئيســية لطلــب الوظيفــة. كمــا شــاركت الباحثــة جواهــر الســديري نتائــج دراســتها ix  حــول تكــدس 
فــرص العمــل والتعليــم للمــرأة داخــل العاصمــة الريــاض فــي مناطــق محــدودة فــي وســطها، ممــا 
يشــكل صعوبــة حتــى علــى ســكان أطــراف المــدن أو األحيــاء البعيــدة عــن مركــز المدينــة للوصــول 
إلــى تلــك الفــرص، مــع تدنــي نســبة تملــك الســيارات فــي أطــراف مدينــة الريــاض مقارنــة بوســطها.

مركز
المدينة
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التنافسية واالستقرار المرن: 

دار حديــث المشــاركين فــي حلقــات الحــوار حول تنافســية القــوى العاملة 
الســعودية، كــون ضمــان ذلــك يســاهم فــي تخفيــف أثــر أي خســارة فــي 
الوظائــف ناتجــة عــن تراجــع النمــو االقتصــادي أو متغيــرات الســوق. ولذلك 
ــوم  ــً مفه ــب وخصوص ــم والتدري ــول التعلي ــاركين ح ــث المش ــز حدي تركَّ
التعلــم مــدى الحيــاة وغيابــه عــن الســياق الســعودي. حيــث تنــص سياســة 
“االســتقرار المــرن” التــي تتبناهــا بنجــاح عــدد مــن الــدول األوروبيــة علــى 
ضــرورة الموازنــة بيــن مرونــة تشــريعات حمايــة الوظائــف، وجديــة الرقابــة 
التعطــل،  ضــد  التأميــن  برامــج  تعويضــات  وســخاء  المتعطليــن،  علــى 

باإلضافــة إلــى تبنــي مفهــوم التعلــم مــدى الحيــاة.

كمــا أّن مفهــوم التعلــم مــدى الحيــاة ليــس غائبــً لوحــده، ولكــن الماحــظ عــدم وجود سياســة وطنيــة لربــط التعليــم بالعمل. حيــث يعمل 
قطــاع التعليــم لدينــا مــن أجــل التعليــم فقــط، ورغــم كل محــاوالت المواءمــة بيــن مخرجــات التعليــم واحتيــاج ســوق العمــل، لــم يكــن 
ينظــر إلــى التعليــم يومــً مــن أجــل العمــل أو اإلنتــاج. وهــذا مــا زاد مــن تفــكك منظومــة العمــل والتعليــم فــي المملكــة، وضعــف التنســيق 

بينهمــا، ولجــوء الجهــات المختلفــة إلــى المبــادرات الذاتيــة المحــدودة لمواجهــة أزمــة المواءمــة بيــن التعليــم والعمــل فــي المملكــة. 

وناقــش المشــاركون الــدور الضعيــف للكليــات المهنيــة والتقنيــة فــي المملكــة، وعــدم اعتمــاد مناهجهــا علــى التطبيــق بشــكل حقيقــي، 
باإلضافــة إلــى غيــاب دور كليــات المجتمــع فــي خدمــة المجتمــع فعــًا؛ مــن خــال توفيــر المنتجــات التعليميــة لجميــع األعمار وعــدم قصرها 
علــى خريجــي المرحلــة الثانويــة فقــط. كمــا رأى بعــض المشــاركين أن إلغــاء عــدد مــن برامــج التعليــم باالنتســاب أو التعليــم عــن بعــد ســيحد 
مــن فــرص القــوى العاملــة علــى مواصلــة التعليــم والتدريــب والتأهيــل المســتمر وبالتالــي ســيضعف مــن تنافســيتها. وتطــرق المشــاركون 
ــذي  ــي ال ــم اإللكترون ــة والتعلي ــات الرقمي ــال المنص ــن خ ــركات م ــا الش ــي تقدمه ــك الت ــً تل ــد، خصوص ــن بع ــم ع ــج التعلي ــة برام ــى أهمي إل

يســاعد علــى اســتمرارية تطويــر مهــارات األيــدي العاملــة.

ل المشــاركون علــى الــدور المرتقــب للهيئــات المهنيــة والمجالــس القطاعيــة التــي ســيكون لهــا دور فــي ردم فجــوة المهــارات بيــن  ويعــوُّ
العمــال وأصحــاب العمــل، وتفهــم احتياجــات القطــاع الخــاص عــن قــرب، وتطويــر القــوى العاملــة بمــا يلبــي ذلــك. كمــا راهــن المشــاركون 
علــى ضــرورة الجديــة فــي االســتثمار وتقديــم برامــج التدريــب التعاونــي التــي أثبتــت نجاحهــا عالميــً فــي إعــداد مخرجــات التعليــم لســوق 

العمــل مــن مراحــل مبكــرة وإكســاب المهــارات المهنيــة والحياتيــة الازمــة بمــا يدعــم تنافســية ســوق العمــل.

أجــل  مــن  التعليــم  عقليــة  “هيمنــة 
التعليــم، وليــس التعليــم مــن أجــل 

العمــل.”
حلقة التعلم مدى الحياة

مرونة تشريعات
 الحماية الوظيفية

تبني مفهوم 
التعليم مدىالحياة

مراقبة جدية
 العاطلين للبحث

 عن عمل

سخاء التأمين ضد
 التعطل عن العمل 

مكونات االستقرار المرن



15 الحماية االجتماعية في سوق العمل

العدالة العمالية: 

ــً عــددًا مــن المراحــل،  ــاب العمــل. وتتضمــن مراحــل تســوية الخافــات العماليــة عالمي ــة لحفــظ حقــوق العمــال وأرب ــات العدال يعــد توفيــر قنــوات التظلــم واإلنصــاف مــن أهــم ضمان
ــة  ــج الوقائي ــر البرام ــي توفي ــدول ف ــض ال ــط بع ــا تنش ــم. كم ــة، والتحكي ــق والمصالح ــاطة، التوفي ــورة، الوس ــح والمش ــل: النص ــوية، مث ــة للتس ــول بديل ــراءات وحل ــى إج ــوء إل ــن اللج ويمك

ــة.  ــورة القانوني ــات المش ــى خدم ــة إل ــل، باإلضاف ــراف العم ــف ألط ــب والتثقي كالتدري
وبالرغــم مــن أّن اللجــوء إلــى القضــاء العمالــي هــو مــن أبــرز طــرق تســوية الخافــات العماليــة، إال أن هنــاك بــروز كبيــر آلليــات انتصــاف بديلــة، أثبتــت نجاحهــا فــي تســوية الخافــات بشــكل 
ودي وســريع، كالتســوية داخــل المنشــآت مــن خــال اإلجــراءات الداخليــة لرفــع التظلمــات والتأديــب، والوســاطة والتوفيــق والمصالحــة والتــي يقــوم بهــا عــادة أطــراف مســتقلون لحــل 
الخافــات بيــن صاحــب العمــل والعامــل، والتحكيــم الــذي عــادة مــا تقــوم بــه جهــة مســتقلة منصوصــة فــي عقــد العمــل بعــد موافقــة الطرفيــن المتنازعيــن علــى إلزاميــة الحكــم 

الــذي ســيصل إليــه المحكــم. وفيمــا يلــي تقييــم لوضــع هــذه اآلليــات فــي المملكــة:  

ــة  ــة مختص ــر قضائي ــص دوائ ــي تخص ــدول الت ــن ال ــددًا م ــد ع ــي، نج ــاء العمال ــق بالقض ــا يتعل ــرى فيم ــدول األخ ــارب ال ــى تج ــر إل وبالنظ
ــة  ــة، وإتاحــة المعون ــي للعمــال مــن خــال اتحــادات ولجــان عمالي ــى إتاحــة التمثيــل الجماع ــً، باإلضافــة إل ــا المســرحين جماعي بقضاي
القضائيــة للعمــال فــي المحاكــم كتوفيــر محاميــن للترافــع أو علــى شــكل مشــورة أو نصــح قانونــي. كمــا تنشــط فــي عــدد مــن الدول 
المنظمــات غيــر الربحيــة فــي توفيــر المعونــة القضائيــة للعمــال، وتوفيــر خدمــات التوفيــق والوســاطة والتدريــب واالستشــارات مجانــً. 
وتوجــد فــي بعــض الشــركات فــي المملكــة لجــان عماليــة، تقــوم بــدور الوســيط والراعي لمصالــح العمــال في هــذه الشــركات. وقامت 
حلقــات الحــوار باســتطاع آراء بعــض أعضــاء هــذه اللجــان، وقــد أكــدوا علــى أهميــة تشــجيع إنشــاء اللجــان العماليــة داخــل المنشــآت، 

وعلــى المســتوى الوطنــي، للقيــام بمهــام التوفيــق والمصالحــة والتســوية الوديــة. 

الكبيــرة  المنشــآت  إلجبــار  حاجــة  “هنــاك 
والمتوســطة بتنظيــم إجــراءات رفــع التظلــم 
العامــل  يســتطيع  بحيــث  المنشــأة  داخــل 
التظلــم مــن خــال هــذه اإلجــراءات، ويتــم 

المنشــأة” داخــل  الحالــة  مــع  التعامــل 
حلقة حوار سياسات الحماية العمالية

التسوية داخل المنشأة

التحكيمالوساطة والتوفيق والمصالحةالتسوية داخل المنشأة

قد يكون التحكيم غير مرغوب 
فيه بسبب تدخل القضاء في 

أحكامه بوجوبية التنفيذ 
والقطعية

اقتصار مكاتب الصلح والتسوية 
الودية على تلك المتوفرة داخل 

وزارتي العمل والعدل

عدم وجود جهات محايدة 
ومستقلة لتقديم خدمات 

الوساطة والتوفيق

غياب كامل لتنظيم إجراءات 
رفع التظلم داخل المنشآت

غياب إجراءات التصعيد 
وا¤ستئناف داخلي¡

ضعف إجراءات التأديب الداخلية
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وقــد أشــار المشــاركون فــي حلقــات الحــوار إلــى طــول مــدد التقاضــي وانعكاســاته الســلبية، وأهمهــا اســتغال الكفيــل 
والمكفــول لضعــف الهيئــات العماليــة ورفعهــم لدعــاوى كيديــة لغــرض التهــرب وطلبــات الترحيــل. 

وبالنظــر إلــى إجــراءات تســوية الخافــات العماليــة المتاحــة، ُيظهــر التحليــل الســابق ضعفــً كبيــرًا فــي منظومــة العدالة 
العماليــة فــي المملكــة، حيــث ال تــزال إجــراءات التســوية الوديــة مقتصــرة علــى جهــود مكتــب العمــل، مــع غيــاب دور 

اآلليــات البديلــة لتســوية الخافــات كالوســاطة والتوفيــق والتحكيــم، عــاوة علــى تأخــر إنشــاء المحاكــم العماليــة. 

وفيمــا يلــي مراحــل تســوية الخافــات العماليــة إلــى حيــن نقلهــا إلــى القضــاء العــام وإنشــاء المحاكــم العماليــة، حيــث كان مــن المفتــرض إنشــاء المحاكــم العماليــة منــذ 
عــام 1430 هـــ، بحســب اآلليــة التنفيذيــة لنظــام القضــاء الصــادرة فــي عــام 1428هـ:

“أهميــة دعــم اللجنــة العماليــة التأسيســية، 
مهمــة  وإســناد  مســتقلة،  لجنــة  إنشــاء  أو 
الوديــة  والمصالحــة  والتوفيــق  الوســاطة 
ــة  ــون لجن ــال، لتك ــل والعم ــاب العم ــن أصح بي

العمــل والعــدل.” وزارتــي  محايــدة خــارج 
حلقة حوار سياسات الحماية العمالية

رفع الخالف
لدى مكتب العمل

إدارة التسوية الودية 
مكتب العمل

التسوية الودية والمصالحة

احالـــة الى الهيئـــة االبتدائية 
بعد استنفاذ محاولة الصلح

اللجـــوء الـــى الهيئـــة العليا فـــي حالة 
االبتدائيـــة  الهيئـــة  حكـــم  اســـتئناف 

الستصدار الحكم النهائي

إدارة التسوية الودية مكتب العملرفع الخالف لدى مكتب العمل

التسوية الودية والمصالحة

االبتدائية  الهيئـــة  الـــى  احالة 
بعد استنفاذ محاولة الصلح

اللجوء الى الهيئـــة العليا في حالة 
االبتدائية  الهيئـــة  حكم  اســـتئناف 

الستصدار الحكم النهائي
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السلوكيات تجاه سوق العمل:

تتجــه الكثيــر مــن الحكومــات إلــى تبنــي سياســات تســتهدف معالجــة الســلوكيات الســلبية التــي تؤثــر علــى بيئــة وفــرص العمــل، وعلــى 
إنتاجيــة العامــل. وتنــاول الخبــراء والمشــاركون فــي حلقــات حــوار الملتقــى عــددًا مــن المظاهــر التــي تشــير إلــى وجــود مجموعــة مــن 

الســلوكيات الســلبية فــي ســوق العمــل الســعودي، نســتعرضها فــي النقــاط التاليــة: 
النظرة الدونية لبعض المهن وعزوف الباحثين عن العمل عنها، حتى من قبل محدودي الدخل.  •
التراخي وغياب الجدية لدى المتعطلين عن العمل.  •
انتفــاع بعــض أصحــاب العمــل وســعيهم وراء المكاســب الســريعة، يجعــل كثيــر منهــم يفــّرط فــي االســتثمار فــي رأس المال البشــري  •

لديــه، بحيــث ال يــرى فائــدة مــن تطويــر وتحســين مهــارات العامليــن لديه.
تاعب بعض أصحاب العمل في برنامج نطاقات، والسعي للتوظيف غير المنتج لاستفادة من نقاط السعودة.  •
وجود بعض مظاهر التمييز والعنصرية في بيئات العمل.  •
ضعف أخاقيات العمل، كاالنضباطية والجدية والمهنية.  •
ــام  • ــاة، أم ــر الحي ــين وتطوي ــة لتحس ــس المنافس ــاب ح ــى غي ــة أدت إل ــة وتعليمي ــئة اجتماعي ــكاس لتنش ــي انع ــر ه ــذه المظاه كل ه

غلبــة حــس االســتحقاق، واالتكاليــة المفرطــة علــى برامــج الدعــم التــي تقدمهــا الدولــة. وتعــد اســتقالية األفــراد وانخراطهــم الجــاد 
فــي ســوق العمــل، مــن أهــم دالالت تماســك المجتمعــات وحيويتهــا.  

وفــي المقابــل، تواجــه الجهــات الحكوميــة بعــض التحديــات نتــاج تفشــي عــدد مــن الســلوكيات فــي هــذه األجهــزة، كان لهــا تأثيــر بالــغ 
علــى واقــع ســوق العمــل. نوجــز مــا دار بشــأنها فــي حلقــات الحــوار علــى النحــو اآلتــي: 

االنجراف وراء تحقيق األرقام عوضً عن توفير الضمانات واإلنجاز النوعي.  •
ضعف التعاون والتنسيق بين مقدمي برامج سوق العمل، السيما الجهات التعليمية والتدريبية مع منظومة العمل.  •
التراخي في عملية مراقبة ومتابعة جدية المتعطلين عن العمل في البحث عن عمل.  •
قلــة جــوالت التفتيــش الميدانيــة للتأكــد مــن التــزام المنشــآت بمعاييــر العمــل الائــق، األمــر الــذي أدى إلــى تهــاون أصحــاب العمــل عــن  •

االلتــزام بهــا. 

ــع  ــة تجم ــة واضح ــل، وسياس ــراف العم ــع أط ــادة ألدوار جمي ــرة ج ــب نظ ــل تتطل ــوق العم ــي س ــلوكيات ف ــة الس ــإّن معالج ــك ف ولذل
ــوق.   ــي الس ــن ف ــر العاملي ــن تطوي ــؤولة ع ــات المس ــام الجه مه

االقتصاد السلوكي
قــرارات  ودراســة  تحليــل  علــم  هــو 
االجتماعيــة  وأبعادهــا  والمجتمــع  األفــراد 
األســواق  علــى  وتأثيراتهــا  والسياســية، 
يتعلــق  وفيمــا  عــام.  بشــكل  واالقتصــاد 
ــدوى  ــم ج ــذا العل ــت ه ــل، فيثب ــوق العم بس
تغييــر الذهنيــة وســلوكيات أطــراف العمــل 

الســوق. تشــوهات  معالجــة  فــي 

مــن  الوظائــف،  بعــض  مســميات  “تغييــر 
ســائق تاكســي لكابتيــن علــى ســبيل المثــال، 
ــى  ــعوديين عل ــال الس ــى إقب ــر عل ــر كبي ــه أث ل

الوظائــف.” هــذه 
حلقة التعلم مدى الحياة

تطويــر  فــي  ينجــح  لــم  التعليــم  “نظــام 
مهــارات التخطيــط للحيــاة، وال فــي زرع حــس 
غيــر  وهــم  يتخرجــون  طابنــا  المنافســة. 

العمــل.”  لســوق  مؤهليــن 
حلقة التعلم مدى الحياة

“هنــاك حاجــة لتناغم السياســات والتشــريعات 
الخاصــة بســوق العمل.” 

حلقة سياسات الحماية العمالية

تدريــس  إضافــة  يتــم  أن  ينبغــي  “ولذلــك 
التعليمــي  النظــام  فــي  اإلداريــة  المهــارات 
خــال  عمــل  وورش  تدريبيــة  دورات  وعمــل 
المراحــل الدراســية لتعزيــز مفهــوم أخاقيات 
ــر  ــي تعتب ــة والت ــول األدب واللباق ــل وأص العم

مهمــة للغايــة فــي مــكان العمــل” 
حلقة تحفيز فرص العمل الائق
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التفاصيل الحسابية للمؤشرات والمعايير المتعلقة بالعمل الالئق

Table A. International Labor Organization Measurement of decent work based on guidance received at the 
Tripartite Meeting of Experts on the Measurement of Decent Work )September 2008(

 

 
 

Substantive element of the 
Decent Work Agenda 

Statistical Indicators Calculation Method 

Numbers in parentheses in the first 
column below refer to ILO strategic 
objectives: 
1. Standards and fundamental 

principles and rights at work; 
2. Employment; 
3. Social protection 
4. Social dialogue. 

Selection of relevant statistical indicators that allow monitoring progress made with regard to the 
substantive elements. 
 

Statistical formula and Saudi application 

Employment opportunities (1 + 2) 

NEET – Youth not in employment, education, or training, 15-24 years (source of data: Saudi labor force 
survey Q3 2016).  
 
 

   

NEET (%)  =  
     

   
100 

 

 ℎ  (%) 

18.03% =  
4175230− (394210 + 3028304)

4175230
100 

 
 

  ℎ  (%) 

26.4% =  
2088215 − (47031 + 1489422)

2088215
100 

 
 

  ℎ  (%) 
9.6% =  

2087015 − (347179 + 1538882)
2087015

100 
 

 

Number of youth - (Number of youth in employment +
Number of youth not in employment)

Who are in education or training
Total number of youth
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Substantive element of the 
Decent Work Agenda 

Statistical Indicators Calculation Method 

 

   Employment opportunities (1 + 2) 
 

 

 
  Female share of employment in senior and middle management 

 

 (%) =  
    − 88 (  1,2  3)

      
100 

 
 
 

22.47% =  
652919

2905537
  100 

   Employment opportunities (1 + 2) 

Saudi Gender wage gap 
 
 

    ((%) =
 (  –  )

!
+ 100 … 

 
where Em is the gross average monthly earnings of men and Ew is the gross average monthly earnings of 
women. 
 

 
Saudi Gender wage gap based on H1, 2014 data: 
 

((3.4%)=
 (9505 – 9181)

9505 +x100… 
 
Saudi Gender wage gap based on H1, 2016 data: 
 

((10.1%) =
 (10656 –  9579)

10656
+ 100 … 

 

Adequate earnings and productive 
work (1 + 3) 

  Working poverty rate 
 

WPRe (%)  =  

      
ℎ ℎ  ℎ   ℎ    

   p  
100 

 
 

  ((%) =
 23526

1676230!
+ 100 … 

Assuming less than <1500SR (lowest acceptable wage 
category for occupational pension requirements at GOSI) is 
a statistical proxy for national poverty line. 
 
 

  ((1.4%) =
 23526

1676230!
+ 100 … 

 
 

   ((75.%2) =
 6462159
8588049!

+ 100 … 
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0 

 
 

Substantive element of the 
Decent Work Agenda 

Statistical Indicators Calculation Method   

Decent Working Time (1 + 3) * 
 

Employment in Excessive Working Time (more than 48 hours per week) 
 
For the lack of data on hours worked +48, this indicator was calculated for hours worked +55 as a proxy 
to measure extremely excessive working time: 
 

 (%) =  
    ℎ   + 55  

    
100 

 

( . %) =  
1744717

12376699
x100 

 
 
 

(14.1%) =  
1744717

12376699
100 

 

Safe work environment (1 + 3) 
 

Occupational injury frequency rate (proxy) 
 

Calculated as share of injured employees as a percentage of total subscribers to safety insurance 
program at GOSI by the end of 2015. 

 
 

injured
subscribers

(%) = ( . %)  =
72662

10299607
100 

 
 
 

Social security (1 + 3) 

Public social security expenditure (percentage of GDP) 
 
Calculated as social and health government expenditure in 2016 as a percentage of the GDP. 
 

S&He
GDP

(%)  =
104864000000

2581000000000
100 

 
 

(4.06%)  =
104864000000

2581000000000
100 

(4.06%)  =
104864000000

2581000000000
100 

 
 
 

 

 

 
injured

subscribers
(%) = ( . %)  =

72662
10299607

100 

Source:  GOSI database, Q3 2016. Gstats Labor Force Survey Q3 2016. ILO indicator compilation on the basis of the Discussion paper for the Tripartite Meeting of Experts on the Measurement of Decent Work (Geneva, 8 
-10 September 2008)
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Original unit and short description 

Assignment of numerical strictness scores 

Assigned scores

0 1 2 3  4  5  6 

   
 
 
 
1: Notification Procedures 

Scale 0-3 
 

 
 
 
 
 
Scale (0-3) × 2 

0 when an oral statement is enough; 

1 when a written statement of the reasons for dismissal must be supplied 
to the employee; 

2 when a third party (such as works council or the competent labor 
authority) must be notified; 

3 when the employer cannot proceed to dismissal without authorization 
from a third party. 

 
 
2: Delay involved before notice 
can start 

Days 

Estimated time includes, where relevant, the following assumptions: 6 days are 
counted in case of required warning procedure, 1 day when dismissal can be 
notified orally or the notice can be directly handed to the employee, 2 days when 
a letter needs to be sent by mail and 3 days when this must be a registered letter. 

 

 

 

 
≤ 2 

 

 

 

 
< 10 

 

 

 

 
< 18 

 

 

 

 
< 26 

 

 

 

 
< 35 

 

 

 

 
< 45 

 

 

 

 
≥ 45 

التفاصيل الحسابية للمؤشرات والمعايير المتعلقة بقياس درجة صرامة حماية الوظائف في 
التشريعات السعودية

CALCULATING SAUDI INDICATORS OF EPL STRICTNESS: OECD METHODOLOGY

For each country, Employment Protection Legislation (EPL) is described along 21 basic items which can be classified in three main areas: (i) protection of regular workers against individual 
dismissal; (ii) regulation of temporary forms of employment; and (iii) additional, specific requirements for collective dismissals. More precisely, items 1-9 in the table below refer to the rules 
affecting regular (permanent) workers dismissed on personal grounds or economic redundancy, but without fault; items 10-17 to the rules affecting standard fixed-term contracts and 
temporary-work-agency employment (not covered for the purposes of the paper); and items 18-21 to additional rules applying to collective dismissals. Table 1 describes the method used to 
convert raw data on each item into a cardinal unit or values which is then converted into a score measured on a 0-6 scale, with higher values representing stricter regulation. For additional 
details on the methodology, please see Chapter 2 in the 2013 OECD Employment Outlook as well as country notes for each country.

A. Individual dismissals of workers with regular contracts

Table 1 quantifying the 21 basis measures of employment protection strictness
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Original unit and short description 

Assignment of numerical strictness scores 

Assigned scores

0 1 2 3  4  5  6 

3: Length of the notice 
period at 

9 months tenure Months 0 ≤ 0.4 ≤ 0.8 ≤ 1.2 < 1.6 < 2 ≥ 2 

4 years tenure Months 0 ≤ 0.75 ≤ 1.25 < 2 < 2.5 < 3.5 ≥ 3.5 

20 years tenure Months < 1 ≤ 2.75 < 5 < 7 < 9 < 11 ≥ 11 

 

4: Severance pay at 

9 months tenure Months pay 0 ≤ 0.5 ≤ 1 ≤ 1.75 ≤ 2.5 < 3 ≥ 3 

4 years tenure Months pay 0 ≤ 0.5 ≤ 1 ≤ 2 ≤ 3 < 4 ≥ 4 

20 years tenure Months pay 0 ≤ 3 ≤ 6 ≤ 10 ≤ 12 ≤ 18 > 18 

 

 

 

 
 

5: Definition of justified or unfair 
dismissal 

Scale 0-3  

 

 

 

 

 

Scale (0-3) × 2 

0 when worker capability or redundancy of the job are adequate and sufficient 
ground for dismissal; 

1 when social considerations, age or job tenure must when possible influence 
the choice of which worker(s) to dismiss; 

2 when a transfer and/or a retraining to adapt the worker to different work 
must be attempted prior to dismissal; 

3 when worker capability cannot be a ground for dismissal. 

   

   6: Length of trial period 

Months 

Period within which, regular contracts are not fully covered by employment 
protection provisions and unfair dismissal claims can usually not be made. 

 
 

≥ 24 

 
 

> 12 

 
 

> 9 

 
 

> 5 

 
 

> 2.5 

 
 

≥ 1.5 

 
 

< 1.5 

 

7: Compensation 
following unfair 
dismissal 

Months pay 

Typical compensation at 20 years of tenure, including back pay and other 
compensation (e.g.  for future lost earnings, in lieu of reinstatement or 
psychological injury), but excluding ordinary severance pay. 

 

 
 

≤ 3 

 

 
 

≤ 8 

 

 
 

≤ 12 

 

 
 

≤ 18 

 

 
 

≤ 24 

 

 
 

≤ 30 

 

 
 

> 30 
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18: Definition of collective 
dismissal 

Scale 0-4  

 

 

 

Scale (0-4) × 64/ 

0 if there are no additional regulations for collective dismissals; 

1 if specific regulations apply from 50 dismissals upward; 

2 if specific regulations apply from 20 dismissals onward; 

if specific regulations apply at 10 dismissals; 
  if specific regulations start  to  apply  at  below 10 dismissals;  

3 
4 

 

8: Possibility of 
reinstatement following 
unfair dismissal 

Scale 0-3  

 

 

Scale (0-3) × 2 

no right or practice of reinstatement; 

1 reinstatement rarely or sometimes made available; 

2 reinstatement fairly often made available; 

3 reinstatement (almost) always made available; 

 
9: Maximum time to make a claim 
of unfair dismissal 

Months 

Maximum time period after dismissal notification up to which an unfair dismissal 
claim can be made. 

Before 
dismissal 

takes effect 

 
 

≤ 1 

 
 

≤ 3 

 
 

≤ 6 

 
 

≤ 9 

 
 

> 12 

0 

 
 

≤ 12 

Original unit and short description 

Assignment of numerical strictness scores 

Assigned scores

0 1 2 3  4  5  6 

Original unit and short description 

Assignment of numerical strictness scores 

Assigned scores

0 1 2 3  4  5  6 

B. Additional regulations for collective dismissals
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  19: Additional notification 
requirements 

There can be notification requirements to works councils (or employee 
representatives), and to government authorities such as public employment offices. 
Countries are valued according to whether there are additional notification 
requirements on top of those requirements applying to individual redundancy 
dismissal. 

 

 

 

 
 

Scale (0-2) × 3 0 no additional requirements; 

1 when one more actor needs to be notified; 

2 when two more actors need to be notified. 

 
20: Additional delays Involved 
before notice can start 

Days 

Delays in addition to those in the case of individual dismissal 

 
 

0 

 
 

< 25 

 
 

< 30 

 
 

< 50 

 
 

< 70 

 
 

< 90 

 
 

≥ 90 

 

 

 

 
 

21: Other special costs to 
employers 

Scale 0-2  

 

 

 

 
 

Scale (0-2) × 3 

This refers to whether there is additional severance pay requirements and whether 
social compensation plans (detailing measures of reemployment, retraining, 
outplacement, etc.) are obligatory or common practice 

0 no additional requirements; 

1 additional severance pay or social compensation plans 
required; 

2 additional severance pay and social compensation plans 
required. 

Original unit and short description 

Assignment of numerical strictness scores 

Assigned scores

0 1 2 3  4  5  6 

Scale 0-2 

After converting each item to a cardinal scale, the synthetic indicators are calculated using the weights shown in Tables 2. There are two sub-indicators measuring the strictness of regulation 
on regular contracts. They concerns regulations on individual dismissals and additional provisions collective dismissals. Then the synthetic indicator for individual and collective dismissals 
for workers with a regular contract (EPRC) is computed. A synthetic indicator for temporary contracts (EPT) is also available (not covered). Three versions of synthetic indicators are 
available, reflecting changes over time in the breadth of information incorporated into them, version 2 was chosen:

Version 2: EPRC does not include item 9 (maximum to make a claim of unfair dismissal) but includes additional provision for collective dismissals (items 18-21). EPT is the 
same as for version 2. These indicators are available since 1998 for most countries.
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Table 2 Strictness of employment protection – individual and collective dismissals )regular workers(, summary indicator weights

Level 1
Scale 0-6

Level 2
Scale 0-6

Level 3
Scale 0-6

Level 4
Scale 0-6 weight

Saudi Score: 2
((1.7)*(5/7))+((2.9)*(2/7))= 2

Individual and collective dismissals
– regular workers (EPRC)

Saudi Score: 1.7
(1+2.7+1.5)*(1/3)=1.7

Individual dismissals
– regular workers (EPR)

(version 2 & 3: 5/7:)
(version 1: 1)

Saudi Score: 1
(2)*(1/2)=1

Procedural inconveniences (1/3)

1. Notification procedures (2)
2. Delay to start a notice  (0)

(1/2)
(1/2)

Saudi Score: 2.7
((6+3+1)*(1/7)=1.4)+

((3+4)*(4/21)=1.3)=2.7
Notice and severance pay for no-fault 

individual dismissals
(1/3)

                                                   9 months (6)
3. Notice period after (1.4)             4 years (3)
                                               20 years (1)
                                               9 months (0)
4. Severance pay after (1.3)             4 years (3)
                                                   20 years (4)

(1/7)
(1/7)
(1/7)

(4/21)
(4/21)
(4/21)

Saudi Score: 1.5
(4+2)*(1/4)=1.5

Difficulty of dismissal (1/3)

5. Definition of unfair dismissal (0)
6. Trial period (4) 
7. Compensation (2) 
8. Reinstatement (0) 
9. Maximum time for claim (5)

(1/4)
(1/4)
(1/4)
(1/4)

--

   Saudi Score: 1.7
     (4.5+3+4)*(1/4)=2.9

Additional provisions for collective  dismissals (EPC)     (version 2 &3: 2/7) 
(version 1: 0)

18. Definition of collective dismissal (4.5)
19. Additional notification requirements (3)
20. Additional delays involved (4)
21. Other special costs to employers (0)

(1/4)
(1/4)
(1/4)
(1/4)
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i تم حساب هذا المؤشر باستخدام “مسح القوى العاملة” الربع الثالث- 2016م. الهيئة العامة لإلحصاء.
ii تم احتساب هذه النسبة باستخدام بيانات المشتركون لدى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية للربع الثالث 2016م.

iii  مصدر أرقام تحليل فجوة األجور بين الجنسين هو معدل األجور للمشتغلين من عام 2014م إلى النصف األول من عام 2016م الصادر عن الهيئة العامة لإلحصاء.
iv  نشرة مسح سوق العمل للربع الرابع- 2016. الهيئة العامة لإلحصاء.

v  تم حساب هذا المؤشر باستخدام »مسح القوى العاملة« الربع الثالث- 2016. الهيئة العامة لإلحصاء.
vi  تم حساب هذا المؤشر باستخدام »مسح القوى العاملة« الربع الثالث- 2016. الهيئة العامة لإلحصاء.

vii  نشرة مسح سوق العمل للربع الرابع- 2016. الهيئة العامة لإلحصاء.
viii  الهيئة العامة لإلحصاء، »مسح القوى العاملة«، الربع الثالث 2016م. 

ix  “Female Mobility and Labor Market Access”. Al-Sudairy, J. and Qiu, W. 2017. Evidence for Policy Design. Harvard University. 
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