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"ترندإن "عن 

كاتشبعلىالتفاعلإحصائياتبرصدتهتم"ترندإن"خدمة

اً،خصوص"تويتر"منصةوعلىعموماًاالجتماعيالتواصل

.احترافيةأدواتباستخداموذلك

ختلفمأثرتقتفيالتيالخدماتمنالكثير"ترندإن"تقدِّم

تتنوعماكمرئياً،أوسماعياًأونصياًكانسواءًالمحتوىأنواع

مرمستتحليلمن"ترندإن"تقدمهاالتيالتحليلباقات

لب،الطحسبوالتحليلالحمالتوتحليلموسميوتحليل

.متخصصةتقاريرشكلفيذلككلوتقدم
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:تمهيد
تنمية ضمن مبادرات التحول الوطني أنشأت وزارة الموارد البشرية وال

:وفق المواصفات التالية" العمل المرن"االجتماعية نظام 

:األهداف

.ين عن عمل يف سوق العملثالباحدمج 

.ومنها القوى العاملة النسائيةتمكين القوى العاملة

.القطاع الخاص وتلبية احتياجاتهم الموسميةنتاجيةإزياة

.توطين الوظائف وتقليل نسبة البطالة

:آلية العمل

.(قل وحدة لألجورأ)يكون األجر فيه على أساس الساعة 

.ة نهاية الخدمةأمدفوعة ومكافالجازاتنافع مثل اإلبدون م

.وجود فترة تجربةال توجد فيه

.ساعة لدى المنشأة الواحدة95شهرية عملقصى عدد ساعاتأ

. هم المواطنون فقط من كل األعمارن وديالمستف

/https://mrn.sa/about-mrnبوابة العقود على سجل ت

.ال يمكن تحويل عقد عمل دائم إىل عقد عمل مرن

.ساعة شهريًا يف المنشأة168يشترط ميناتأالتلالحتساب يف

:المستفيدون

.ن عن عملوالباحث

.حجامهاأت القطاع الخاص بمختلف آمنش

.ات البيوترب  

.الطالب والطالبات

.زيادة دخلهميف الراغبين 
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:نطاق التقرير

:نطاق البحث

المرن_العمل#

:الموقع الجغرايف

المملكة العربية السعودية

:فترة الرصد

2021-10-31إىل 2021-10-1من 

:الغرض

نحاااو نظاااام العمااال الااارأل العاااامتوجهاااات قيااااس 

.المرن

:الرصدمنصات 

.ميةمنصات التواصل االجتماعي والقنوات الرق

:لغة الرصد

.العربية

المرن_العمل# 
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:ملخص التقرير
المرن_العمل#

للتفاعل وإبداء الوسمظهر 
الرأل عن نظام العمل المرن 

ل ستفسار عن قانون العمواال
.المرن

:فترة الرصد
كتوبر 1من  2021أ
كتوبر 31إلى  2021أ

572
ةتغريدة ومقال

24.8
مليون وصول
على اإلنترنت

كثر نسبةبالرياضمنطقةمنالمتفاعلينأ
%2.8بنسبةمكةالمنطقةتليها،93.9%

93.3%

2.8%

26.5%73.5%

كثر الفئات  أ
:العمرية المتفاعلة

سنة35–24بي  ن



:موضوع التحليل

ض المارن ببباداء ااراء عناه وبطار  بعا_العمال#بدأ التفاعل مع وسام 

:االستفسارات

مIntrend-2021ن عتقرير صادر 
10

ارهم عان استفساعجاابهم باه وإبدأ الجمهور يف التفاعال ماع نظاام العمال المارن ببباداء 

.  العقودكيفية توثيق كيفية التسجيل و

منةالفتر خاللالمتفاعلونقام

كتوبر1 كتوبر31إىلأ :بنشرأ
572

ـــومقتغريدة ــ ــ ــ ــ ــ ةالــــــ

:إجمالي التفاعل مع التغريدات

ات ــــــــمنصعلى لف أ1.3

التواصل اإلجتماعي

:معدل وصول التغريدات

مليون ظهور24.8

على اإلنترنت
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:مناطق التفاعل

نسابة المارن ب_العمال#الرياض المركز األول يف التفاعل مع نظاام احتلت

.جمايل المتفاعلينإمن % 93.9

نسابة ضائيلة يوها، %2.8المركز الثاين المنطقة الشارقية بنسابة يف أتت 

 ً %.1.8ها منطقة مكة بنسبة تمقارنة بالرياض، ثم تلجدا

مIntrend-2021ن عتقرير صادر 



:اهتمامات المتفاعلين

نجاااااد أن أعلاااااى فئاااااة مهتماااااة هااااام 

ة، المهتمااااون بالخاااادمات التمويلياااا

يلااااااايهم المهتمااااااااون بالسااااااافر ثاااااااام

.الكتب والروايات

مIntrend-2021ن عتقرير صادر 
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:المتفالعينفئات واهتمامات 

:أعمار المتفاعلين

عامااااااً 34-25تصااااادرت الفئاااااة مااااان 

نظام أعلى النسب يف  التفاعل مع

بعاااااااااد  بنساااااااااابة _عاااااااااان_العمااااااااال#

بنساااابة 24-18، ثاااام نساااابة 41.3%

ب ثاام بعااد تلاال تفاعاال بنساا% 36

.فأكثر35أقل ممن هم يف سن 
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:التفاعلاتجاهات

باااة  يف  يجاااا ، التفاعاال المحايااد واإلنجااد أن النسااب متقار

الساالبي التفاعالولكان عناد النظاار يف باين الاوكور واإلنااا  

غلااااب التفاااااعالتأو. الااااوكورضااااعف اإلنااااا نجااااد أنااااه عنااااد 

مااارن قاااانون العمااال اللتعاااديتحاااويراً مااانالسااالبية كانااات 

، لتاازام بمااا حددتااه الااوزارة لممارسااة العماال الماارناالعاادم و

تفاعال وال. المارنسم العمل انصائح لتفادل النصب بمع 

لعمااال  ايفعااان كيفياااة التساااجيل استفسااااراً اإليجاااا  كاااان 

.خدمة الصالح العاموعن دوره يف المرن

18.7%77.1%4.2%
سلبيمحايدإيجابي

سلبي

ايإابي

محايد
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:المحايدالتفاعل

كبااااار نسااااابة تفاعااااال كانااااات محايااااادة بااااادأت  نجاااااد أن أ

لة بالتعريف عن نظام العمل المرن وطر  أهم األسئ

ن الشااااااائعة وأجوبتهااااااا والتنبيااااااه علااااااى أن العقااااااد بااااااي

ة المؤسسااة والعاماال ال بااد ماان تسااجيله علااى  منصاا

العمااااال المااااارن والمنصاااااات الساااااعودية التاااااي تااااادعم 

.العمل المرن

:بعض عبارات التفاعل المحايد

تفاعل محايد

77.1
%

ياااااااااتم تساااااااااجيل العامااااااااال بنظاااااااااام العمااااااااال المااااااااارن كمشاااااااااتر  يف "•

ة مارن وعنااد االجتماعيااة تلقائيااً بعااد تساجيله يف  منصاا_التأميناات#

كمال المدة الالزمة ."إ

ماااا هاااو العمااال المااارن ن للبااااحثين عااان فااارص العمااال مااان الطاااالب "•

."والطالبات والموظفين الراغبين بتحسين دخلهم

ن نرشاااح ماااوظفين ماااؤهلي.. تحتااااو كاااوادر وطنياااة لنماااو منشاااأتل "•

."أسعى اان#المرن حمل تطبيق _العمل#للعمل بالساعة 

اااالون نظااااام العماااال الماااارن وفقاااااً لدرا"• سااااة غالبيااااة السااااعوديين يفا 

!"فوربس يف السعودية#أجرتها مجلة 
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:اإليجابيالتفاعل

إيجابية عان تمثل التفاعل اإليجا   يف توجيه رسائل

العماااااال الماااااارن وأهميتااااااه يف  زيااااااادة الاااااادخل وزيااااااادة 

ع العالقااات التاااي تااوفر المفياااد مااان فاارص العمااال، مااا

نشر فرص العمل طبقاً لنظام العمال المارن وعارض

لتااي للخاادمات المطلوبااة وظهااور بعااض التطبيقااات ا

ن تشاااجع علاااى االشاااترا  يف  نظاااام العمااال المااارن مااا

.خاللها

:بعض عبارات التفاعل اإليجا 

تفاعل إيجابي

25.5
%

ومهاراتااااال تتطاااااور بشاااااكل ��دخلااااال يصاااااير أفاااااال ماااااع منجاااااز "•

منجز وحمل _خلل#�🂪�ووقتل معنا يتحول اىل انجاز ��مستمر

."التطبيق واحصل على فرصتل بنظام العمل المرن اان

لاااه بعاااد تطبياااق نظاااام العمااال المااارن وجااادنا أن اإلنتاجياااة أفاااال ق"•

."لدواماستئوان الموظفين حاور الدوام مبكراً والخروو بعد نهاية ا

المااااارن يخليااااال تتعااااار  علاااااى أشاااااخاص جااااادد وتبناااااي _العمااااال#"•

. قهمصداقات معهم، و ممكن تجي فرصتل القوية بالحياة عن طري

💪"
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:السلبيالتفاعل

كانات أبرز التفاعالت السلبية مع نظام العمل المارن

ماارن، تشااير بطريقااة غياار مباشاارة إىل أهميااة العماال ال

وام حيااث تناولاات موضااوعاً أو مشااكلة يف  العماال بااد

كامااال أو ممارساااات بعاااض الشاااركات ثااام بعاااد تلااال 

وهناا  بعاض. نب هت إىل  أن العمل المارن هاو الحال

ثيااار التعليقاااات علاااى أن العمااال المااارن سااابب يف  الك

.من حاالت البطالة وسط العمالة األجنبية

:أبرز عبارات التفاعل السلبي

تفاعل سلبي

4.2
%

ات باادا الموساام وتبااادأ معااه عمليااات النصاااب واالحتيااال ماان شااارك"•

كاااال تنظاااايم الفعاليااااات علااااى المنظمااااين الاااااعو ، يسااااتغلونهم ب

الطاااارق اللااااي مكتااااب العماااال والتأمينااااات االجتماعيااااة أمااااروهم ماااااا 

عه هو الحل و كل من ال يتعامل م( برنامج العمل المرن) يسوونها 

."بتكون عاقبته وخيمه

ات لااال السااالبيبياااوكرونمااا يباااون يفشااالون روحهااام مااان جاادل ماااا "•

."والمآسي اللي صارت بسبب هالفكرة الجهنمية

عقااااد العماااال المااااارن  إتا كااااان مكتوباااااً كتاباااااًة بااااين صاااااحب العمااااال •

ة والعاماال ال يعتاااد بااه ، يجاااب أن ياااتم إصااداره نليااااً عاان طرياااق منصااا

."العمل المرن

إىل أن  Arabian businessُتشاااير نتاااائج تقاااارير نشااارتها مجلاااة "•

خااااطر المنشاااآت التجارياااة التاااي ال تتبناااى سياساااات العمااال المااارن تُ 

."بنفسها لخسارة المواهب الفوة
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:اتجاهات المتفاعلين

تفااااعلوا إيجابااااً ماااع نظاااام المااارن مااان مؤسساااات •

:وأفراد

ي تبنااااوا فكاااارة العماااال الماااارن وأهميتااااه والتطااااورات التاااا

روا تساااهم بهااا علااى مسااتوى الفاارد والمؤسسااات، ونشاا

كباااار عاااادد منااااه ونشاااارو ا توعيااااة عنااااه لااااامان اسااااتفادة أ

وظائفااااااااً وإحصاااااااائيات عااااااان العمااااااال المااااااارن ونقلاااااااوا أن 

ح السااااعوديين يفااااالون العماااال الماااارن، ووجهااااوا النصاااا

.للشركات التي لم تسجل حتى اان

:رفاوا نظام العمل المرن•

قتصار رفات العمالة األجنيبة نظام العمال المارن ألناه ي

الاااة علاااى الساااعوديين فقاااط ولعااادم كوناااه ال يمااانح للعم

.  نهاالهاربة، واعتبروا أن النظام له سلبيات مسكوت ع

98%

2%

مIntrend-2021ن عتقرير صادر 
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أبرز 
المنشورات
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:الوسمظهورسبب

انتشااااار منشاااااور علاااااى حسااااااب نظاااااام 

ل العماااال الساااااعودية يوضاااااح تفاصاااااي

عااااااان نظاااااااام العمااااااال المااااااارن وكيفياااااااة 

ئلة االشترا  به ويركاز علاى أهام االسا

الشائعة وأجوبتها

معدل 
راـــــــــــــــــنتشاإل

معدل
اعلـــــــــــــــالتف

253K

338
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أبرز التغريدات
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!شـــكرا لكم
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