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يقــدم الموجــز نظــرة عامــة وتحليليــة للمقابــل المالــي علــى العمالــة الوافــدة بالمملكــة العربيــة الســعودية، والــذي شــهد مؤخــرا 
بعــض التعديــات بمــا فــي ذلــك البــدء بتطبيــق مقابــل مالــي علــى مرافقــي العمالــة الوافــدة. اعتمــد التحليــل علــى نتائــج بحــث مكتبي 

وميدانــي لعّينــة مــن العمالــة الوافــدة فــي عــدد مــن مناطــق المملكــة العربية الســعودية. 

ــار  ــا فــي االعتب ــة، خاصــة إن أخذن ــه الواقعي ــه مبررات ــة الوافــدة ل ــى العمال ــي المعــدل عل ــل المال ــق المقاب  بشــكل عــام؛ نجــد أن تطبي
المســتويات المنخفضــة لتوطيــن الوظائــف ومعــدالت اإلنتاجيــة فــي ســوق العمــل الســعودي، واالرتفــاع النســبي لمعــدالت البطالــة 
ــة  ــاحة الكافي ــر المس ــا توف ــات وغيره ــذه المعطي ــركات. كل ه ــل أو الش ــى الدخ ــب عل ــرض ضرائ ــدم ف ــى ع ــاوة عل ــن، ع ــن المواطني بي
الســتيعاب تطبيــق المقابــل المالــي أو غيــره مــن الرســوم، أســوة بــدول أخــرى ســبقت المملكــة بتطبيــق مقابــات ماليــة مشــابهة مــع 

ــة الوافــدة.  العمال

دأبــت المملكــة العربيــة الســعودية، ومنــذ عقــود مضــت، علــى مكافحــة البطالــة، ورصــدت مــن أجــل ذلــك ميزانيــات ضخمــة لمبــادرات 
ــق  ــي تحقي ــاهم ف ــف، لتس ــد الوظائ ــة تولي ــاء هيئ ــرا إنش ــرية، وأخي ــوارد البش ــة الم ــدوق تنمي ــة وصن ــة االجتماعي ــل والتنمي وزارة العم

ــة.  ــد الوظائــف وكبــح معــدالت البطال مســتهدفات التنميــة البشــرية خاصــة مــا يتعلــق بتولي

علــى الرغــم مــن تحقيــق كل تلــك الجهــود -بمــا فــي ذلــك اســتحداث المقابــل المالــي علــى العمالــة الوافــدة منــذ العــام 2013 - لنتائــج 
مشــجعة فــي توطيــن الوظائــف، إاّل أن أثارهــا ظلــت متواضعــة أمــام التحديــات الهيكليــة لســوق العمــل بالمملكــة والتــي تتضمــن علــى 
ســبيل المثــال ال الحصــر؛ ضعــف إنتاجيــة العمالــة، وتدنــي معــدالت التوطيــن - التــي لــم تــراوح نســبة %17 مــن إجمالــي القــوى العاملــة 
خــال الســنوات الخمــس الماضيــة - وانخفــاض نســبة مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل، عــاوة علــى تفضيــل أصحــاب العمــل للعمالــة 
ــادة  ــى  الزي ــة إل ــاص، إضاف ــاع الخ ــور القط ــام ألج ــدل الع ــى المع ــلبيا عل ــر س ــا تؤث ــي بدوره ــة، والت ــا المنخفض ــبب أجوره ــدة بس الواف

المطــردة فــي التحويــات الماليــة الخارجيــة للعمالــة الوافــدة التــي تجــاوزت خــال الفتــرة الماضيــة 143 مليــار ريــال ســنويًا.

يظــل المقابــل المالــي المعــدل علــى العمالــة الوافــدة، والــذي تبــدأ أولــى مراحــل تطبيقــه فــي شــهر يوليــو 2017م، منخفًضــا بالمقارنــة 
ــي  ــدة ف ــة الواف ــى العمال ــهري عل ــي الش ــل المال ــل المقاب ــال؛ يص ــبيل المث ــى س ــم، فعل ــن دول العال ــدد م ــي ع ــه ف ــم تطبيق ــا يت بم
ســنغافورة إلــى 1360 ريــال ســعودي، كمــا يبلــغ فــي المملكــة المتحــدة 808 ريــال ســعودي شــهرًيا، بينمــا فــي المملكــة يبلــغ المقابــل 

المالــي، وفــي حــده األقصــى بحلــول 2020 م، 750 ريــال ســعودي شــهريا فــي المتوســط.

ولعــل فــي اســتضافة المملكــة لمــا يزيــد علــى 11 مليــون عامــل وافــد، وفــي وجــود مــا يزيــد عــن 600،000 مواطــن ســعودي باحــث عــن 
العمــل، مــا يكفــي مــن المؤشــرات الداعيــة لقيــام الحكومــة بعــدد مــن اإلجــراءات الجذرّيــة فــي ســعيها لمعالجــة هــذا الوضــع.

وباإلضافــة إلــى مســاهمة المقابــل المالــي المعــدل علــى العمالــة الوافــدة فــي تقليــص الفجــوة بيــن "تكلفــة توظيــف الســعوديين 
ــة فــي برنامــج التحــول الوطنــي، فمــن  ــة االجتماعي ــوزارة العمــل والتنمي ــادرات الرئيســية ل ــذي يعــد أحــد المب ــن"، وال ــة بالوافدي مقارن

المتوقــع أيضــا أن تســاهم عائــدات المقابــل المالــي المعــدل علــى العمالــة الوافــدة فــي تنميــة اإليــرادات غيــر النفطيــة للدولــة.

وبالطبــع فــإن الزيــادة التدريجيــة فــي المقابــل المالــي علــى العمالــة الوافــدة حتــى 2020 م، والتعديــل الخــاص بتطبيــق مقابــل مالــي 
علــى مرافقــي العمالــة الوافــدة لــن يأتــي دون تحديــات يواجههــا القطــاع الخــاص بشــكل عــام، وخاصــة فــي القطاعــات التــي تعتمــد 
علــى الكثافــة العمالــة بشــكل كبيــر مثــل قطــاع البنــاء والمقــاوالت. فــي حيــن مــن الممكــن أن تطــال معــدالت إنفــاق الوافديــن ومعدالت 

التضخــم آثــار ســلبية علــى المســتوى القصيــر.

المقـــــدمـــــة 
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مــن المتوقــع أن يفــرز تطبيــق المقابــل المالــي المعــدل علــى العمالــة الوافــدة آثــاًرا متعــددة علــى اقتصــاد المملكــة العربية الســعودية 
وخاصــة علــى ســوق العمــل. وفيمــا يلــي أمثلة اســتخلصتها الدراســة المســحية:

التوظيف ومستويات التوطين:
مــن المتوقــع أن يــؤدي تطبيــق المقابــل المالــي المعــدل علــى العمالــة الوافــدة إلى تقليــص فجوة تكلفــة توظيف الســعوديين مقارنــة بالوافدين 

مــن 4057 ريــااًل ســعودًيا إلــى 3257 ريــااًل ســعودًيا، وبالتالــي يعمــل علــى التقليــل من جاذبيــة توظيف العمالــة الوافــدة مقارنــة بالعمالة الوطنية.

إنتاجية العمالة:
يتــم قيــاس إنتاجيــة العمالــة بكميــة الســلع والخدمــات المنتجــة لــكل ســاعة عمــل. وتعــد زيــادة اإلنتاجيــة عامــا أساســيا فــي تحديــد 
معــدل نمــو االقتصــاد، ونمــو متوســط مســتوى المعيشــة. علــى الرغــم مــن تصنيفهــا ضمــن أكبــر عشــرين اقتصــاد علــى مســتوى 
العالــم إال أن المملكــة تأتــي فــي المرتبــة 34 عالميــا مــن حيــث إنتاجيــة العمالــة، األمــر الــذي يضــع زيــادة هــذا المعــدل علــى قمــة 

اهتمامــات القائميــن علــى تطويــر ســوق العمــل حتــى عــام 2030م. 
مــن المتوقــع أن يســاهم المقابــل المالــي المعــدل علــى العمالــة الوافــدة فــي زيــادة إنتاجيــة العمالــة فــي القطــاع الخــاص حيــث أنــه 
مــن المحتمــل أن تدفــع  زيــادة تكلفــة العمالــة الوافــدة بالقطــاع الخــاص للتقليــل مــن اعتمــاده علــى الكثافــة العماليــة واالســتعاضة 
عنــه بأنظمــة عمــل تعتمــد علــى األتمتــة  واالســتثمار فــي الميكنــة والتقنيــات الحديثــة والعمالــة الماهــرة. ينتــج عــن هــذا التحــول 
فــي نظــم عمــل القطــاع الخــاص توليــد المزيــد مــن الوظائــف ذات المحتــوى العالــي والعائــد المجــزي، وهــي فــرص عمــل الئقــة 

للفائــض الكبيــر مــن العمالــة الوطنيــة ذات التأهيــل المرتفــع. 

ربحية القطاع الخاص والتضخم:
بينمــا يظــل تأثيــره طفيفــًا علــى القطاعــات الرأســمالية فــإن للمقابــل المالــي المعــدل علــى العمالــة الوافــدة تأثيــرا ملحوظــا علــى 

ربحيــة القطاعــات ذات الكثافــة العماليــة، مثــل قطاعــات بيــع التجزئــة واألغذيــة والرعايــة الصحيــة والبنــاء والمقــاوالت.

فــي قطاعــات البنــاء والتجزئــة )وهمــا مــن أكثــر القطاعــات اعتمــادا علــى ذات الكثافــة العماليــة( ســيمثل المقابــل المالــي 
المعــدل علــى العمالــة الوافــدة فــي العــام 2018م أكثــر مــن %10 مــن صافــي دخــل عــام 2016م، وفــي عــام 2020م ســتزداد 
هــذه النســبة لتتجــاوز نســبة %20 مــن صافــي دخــل عــام 2016م، وذلــك بافتــراض ثبــات كافــة العوامــل األخــرى مثــل مســتويات 

البيــع وآليــة العمــل وغيرهــا.

أمــا بالنســبة إلــى القطاعــات الرأســمالية، مثــل قطــاع البتروكيماويــات، فمــن المتوقــع أن يمثــل المقابــل المالــي المعــدل 
علــى العمالــة الوافــدة مــا يقــل عــن %1 مــن صافــي الدخــل الســنوي.

مــن المحتمــل أيضــا حــدوث تضخــم فــي أســعار بعــض الســلع علــى المــدى القصيــر، إال أن الزيــادة التدريجيــة للمقابــل المالــي المعــدل 
علــى العمالــة الوافــدة ســتعمل علــى التخفيــف مــن وطــأة آثــار التضخــم إلــى أن تتمكــن منشــآت القطــاع الخــاص مــن التكّيــف مــع 
ــر التضخــم  ــن. ومــن المتوقــع أن يتفــاوت تأثي ــة ورفــع نســب التوطي ــة العمال ــادة إنتاجي ــرات ســوق العمــل مــن خــال خطــط زي متغي

بشــكل ملحــوظ بيــن الســلع القابلــة للتــداول التجــاري وغيرهــا مــن الســلع.

أثر المقابل المالي على استهاك الوافدين:
 من المتوقع أن تتأثر معدالت استهاك الوافدين بعد تطبيق المقابل المالي على مرافقي العمالة الوافدة على مستويين: 

 توجه بعض الوافدين إلى تخفيض اإلنفاق للتمكن من سداد المقابل المالي على مرافقيهم.. 1

 قرار بعض األسر الوافدة مغادرة المملكة بسبب عدم قدرتها على سداد المقابل المالي على مرافقيهم.. 2

ومــن خــال المســح الــذي قمنــا بــه وبنــاًء علــى ردود أربــاب األســر الوافــدة فــإن التقديــر األولــي لحجــم هــذه الشــريحة قــد يتــراوح بيــن 
0.88 مليــون إلــى 1.00 مليــون خــال الفتــرة 2018م - 2020م. ومــن المتوقــع أن يســجل معــدل النمــو الســنوي المركــب )CAGR( ألعــداد 
الوافديــن بالمملكــة تراجًعــا إلــى %1.9 بحلــول 2018م مقارنــة بمعدلــه التاريخــي البالــغ %4، ومــن المحتمــل أن يشــهد المعــدل ارتفاًعــا 
إلــى %3.5 بحلــول 2020م، ممــا يعنــي أن االنخفــاض ســيطال "معــدل الزيــادة الســنوية" خــال الفتــرة المذكــورة ولكنــه لــن يتســبب فــي 

تناقــص أعــداد العمالــة الوافــدة بشــكل عــام.
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وبالمثــل فمــن المتوقــع أن ينخفــض معــدل النمــو الســنوي المركــب لمســتوى اإلنفــاق فــي الفتــرة القادمــة، ليصــل إلــى %7.5 مــا 
بيــن عامــي 2017م و2020م مقارنــة بمعدالتــه الســابقة والتــي كانــت تصــل إلــى 8.0%.

وعلــى الرغــم مــن التأثــر المحتمــل لمعــدالت اســتهاك الوافديــن نتيجــة تطبيــق المقابــل المالــي علــى المرافقيــن -ســواء مــن خــال 
تخفيــض اإلنفــاق أو اتخــاذ قــرار مغــادرة المملكــة - إال إن هنــاك عــدد مــن النقــاط التــي يجــب أن تؤخــذ بعيــن االعتبــار: 

ســيكون الرتفــاع مســتوى توطيــن الوظائــف أثــر إيجابــي فــي المجمــل علــى اإلنفــاق الكلــي نظــرا للزيــادة المتوقعــة فــي 
مســتوى إنفــاق المواطنيــن واألســر الســعودية، ممــا قــد يــؤدي إلــى تعويــض االنخفــاض المتوقــع فــي اســتهاك الوافديــن 
ــط  ــل متوس ــي مقاب ــعودي ف ــال س ــعودية 15,367 ري ــرة الس ــهري لألس ــاق الش ــط اإلنف ــغ متوس ــث يبل ــدة، حي ــر الواف واألس

إنفــاق شــهري عنــد 5,665 ريــال ســعودي لألســرة الوافــدة.

وفــي حيــن توقعــت الدراســة المســحية تأثــر معــدالت االســتهاك بقــرار بعــض الوافديــن أو األســر الوافــدة مغــادرة المملكــة، 
إال أنــه يجــب اعتبــار النقــاط التاليــة:

ــار أي ردود الفعــل اإليجابيــة مــن جانــب أصحــاب العمــل مثــل قيامهــم 	  لــم يأخــذ المشــاركون فــي المســح بعيــن االعتب
ــذا  ــواء كان ه ــن )س ــى المرافقي ــي عل ــل المال ــن المقاب ــض ع ــبيل التعوي ــى س ــة عل ــارات العالي ــور ذوي المه ــادة أج بزي

ــي(. ــض كامــل أو جزئ التعوي

مــن غيــر المرجــح أن تغــادر األســر الوافــدة المملكــة مباشــرة بعــد تطبيــق المقابــل المالــي علــى المرافقيــن، واســتنادا 	 
إلــى نتائــج المســح، فــإن قــرار مغــادرة المملكــة لــن يكــون ســهًا خاصــة وأن معظــم هــذه األســر مقيمــة فــي المملكــة 

منــذ فتــرة طويلــة وقــد أصبحــت لهــا جــذوًرا اجتماعيــة عميقــة فــي المملكــة.

ــل 	  ــات مث ــلع والمتطلب ــض الس ــعار بع ــاض أس ــة بانخف ــالبة، مدعوم ــم س ــتويات تضخ ــًا بمس ــة حالي ــاد المملك ــر اقتص يم
أســعار العقــار، ممــا قــد يــؤدي إلــى خلــق فــرص توفيــر يمكــن اســتغالها فــي امتصــاص تكلفــة المقابــل المالــي بشــكل 

كلــي أو جزئــي.

اإليرادات غير النفطية: 
تســتضيف المملكــة نحــو 11,7 مليــون وافــد )تقــّدر نســبة المرافقيــن بحوالــي %25(، يمثلــون نحــو %37 مــن مجمــوع الســكان. بجانــب 
مــا تفــرزه هــذه األعــداد مــن تحديــات علــى ســوق العمــل، فــإن وجــود هــذه األعــداد الهائلــة مــن الوافديــن "غيــر الخاضعيــن للضرائــب" 
تعــد حالــة فريــدة مــن نوعهــا عالميــا، وأحــد الفــرص الهامــة لزيــادة إيــرادات الدولــة. وفــي تقديرنــا، فــإن إيــرادات الدولــة مــن المقابــل 
المالــي المعــدل علــى العمالــة الوافــدة ســتتجاوز حاجــز 100 مليــار ريــال بحلــول 2020م شــريطة اســتمرار المعــدل الحالــي لنمــو 

العمالة الوافــدة.

وكخالصــة، فمــن المتوقــع أن يكــون للمقابــل المالــي المعــدل علــى العمالــة الوافــدة آثــارا واضحــة علــى ســوق العمــل وعلــى 
االقتصــاد الوطنــي علــى وجــه العمــوم، وفــي حيــن قــد يبــدوا ذلــك األثــر مؤلمــا للبعــض علــى المــدى القريــب، إال أننــا نأمــل أن نشــهد 

تأثيراتــه اإليجابيــة المســتدامة علــى المــدى البعيــد.
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ديموغرافية المشاركين في الدراسة المسحية:
عمالـــة وافـــدة مـــن الذكـــور المقيميـــن مـــع عائاتهـــم 

. لمملكـــة ا في 

عمالة وافدة تمثل خمسة قطاعات مهنية مختلفة.

عمالــة وافــدة مــن مســتويات دخــل متنوعــة وخلفيــات 
مختلفــة. مهنيــة 

البحوث النوعية والكمية التي تم إجراؤها:
 8 مجموعات مصغرة و10 مقابات متعمقة.

150 مقابلة شخصية )وجًها لوجه(.

عينة المسح شملت 1,500 وافدًا.

ما الذي كنا نبحث عنه من خالل إجراء 
الدراسة المسحية؟ 

دور الوافدين تجاه تطبيق المقابل المالي المعدل.. 1

أوجه إنفاق األسر الوافدة.. 2

المســـتوى المعيشـــي لألســـر الوافـــدة وأهـــم مـــا تواجهـــا . 3
من تحديـــات.

مرافقـــي . 4 علـــى  المالـــي  المقابـــل  ســـداد  علـــى  القـــدرة 
فـــدة. لوا ا لة  لعما ا

المقابـــل . 5 تطبيـــق  بعـــد  اإلنفـــاق  علـــى  المتوقـــع  األثـــر 
. ل لمعـــد ا لي  لما ا

النتائج المحتملة للمقابل المالي المعدل.. 6

البحث المكتبي:

التركيز على مجاالت التوظيف، وإنتاجية العمالة، واألجور، والربحية.

تــم الحصــول علــى البيانــات اإلحصائيــة المحليــة مــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء، والمؤسســة العامــة 
للتأمينــات االجتماعيــة، ووزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة، وهيئــة توليــد التوظيــف ومكافحــة البطالــة، 

ــداول(، ومصــادر رســمية أخــرى. ــة الســعودية )ت ــط، وشــركة الســوق المالي ووزارة االقتصــاد والتخطي

تــم جمــع البيانــات اإلحصائيــة الدوليــة مــن البنــك الدولــي ومنظمــة العمــل الدوليــة، وغيرهــا مــن المصــادر 
الرســمية لــدول مختلفــة.

دراسة استقصائية مسحية: 

المنهجية:

تم استخدام المنهجية التالية للتعرف على التأثير المتوقع من تطبيق المقابل المالي المعدل على العمالة الوافدة:

1

2

3

المنهجية

المخرجاتالحسابات

تحليل تدفق
األعداد المغادرة للمملكة

التقديرات المتوقعة لتدفق األعداد 
المغادرة للمملكة بناًء على ردود 

منهجيتان المشاركين وخطط العمل
لحساب تدفق 

األعداد المغادرة 
للمملكة 

تأثير المقابل المالي 
على المرافقين 

على قرار مغادرة 
المملكة

NIC

التقديرات المتوقعة لتدفق األعداد 
المغادرة للمملكة بناًء على حساب 
الحد األدنى باستخدام نظام حماية 

)WPS( األجور

تأثر االستهاك نتيجة 
لتغير معدالت إنفاق 

الوافدين
النمو المتوقع لمعدل االستهاك 

الخاصة
منهجيتان لحساب 
معدل االستهاك 

المتوقع  اتجاهات االستهاك قبل وبعد تطبيق 
المقابل المالي

تأثر االستهاك نتيجة 
مغادرة األسر الوافدة 

للمملكة

المنهجية

المعطيات

 عدد العمالة الوافدة

عدد المرافقين للعمالة الوافدة

 نتائج البحوث الكمية

 نتائج البحوث النوعية

متوسط حجم األسر الوافدة

أجور العمالة الوافدة

متوسط االستهالك لألسر الوافدة 

 مجموع استهالك السعوديين والوافدين

 حجم استهالك السعوديين مقابل استهالك الوافدين 

 نتائج البحوث النوعية

 هيكلة سياسة المقابل المالي على الوافدين

معدل االستهالك السنوي

 متوسط معدل استهالك األسر السنوي

NIC

GST

GST

BB

WPS

EU

EU

EU

EU

NIC
GST
WPS

BB
EU

برنامج التوازن الماليمركز المعلومات الوطني

يورومونيتور هيئة اإلحصاء العامة

نظام حماية األجور
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اقتصاديات تطبيق المقابل المالي 
المعدل على العمالة الوافدة

العودة إلى قائمة المحتويات
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2016 2017 2018 2019 2020

خط األساس

2016 2017 2018 2019 2020

متحفظ

2016 2017 2018 2019 2020

متحفظ جدًا

نظرة اقتصادية عامة على المملكة العربية السعودية:
ـــي 2015م،  ـــجلة ف ـــبة %3.4 المس ـــة بنس ـــى %1.4، مقارن ـــعودية إل ـــة الس ـــة العربي ـــاد المملك ـــي اقتص ـــو ف ـــبة النم ـــت نس ـــي 2016م وصل ف
ـــاج المملكـــة  ـــر اإلنفـــاق الحكومـــي. وكان إنت ويعـــزى هـــذا التراجـــع إلـــى انخفـــاض األســـعار العالميـــة للنفـــط، والـــذي بـــدوره أدى إلـــى تأث
ـــث  ـــي 2015م، حي ـــا ف ـــل يومًي ـــون برمي ـــي 10.2 ملي ـــة بحوال ـــل مقارن ـــون برمي ـــى 10.4 ملي ـــع إل ـــد ارتف ـــي 2016م ق ـــط ف ـــن النف ـــي م اليوم
شـــهدت أســـعار النفـــط خـــال 2016م انخفاضـــا ملحوظـــا ليصـــل ســـعر البرميـــل إلـــى 45 دوالًرا أمريكًيـــا مقابـــل 54 دوالًرا للبرميـــل فـــي 2015م. 

أدى هـــذا التراجـــع إلـــى انخفـــاض إجمالـــي اإليـــرادات الحكوميـــة بنســـبة %14 فـــي 2016م، أي مـــا يعـــادل 528 مليـــار ريـــال ســـعودي، 
ـــرادات  ـــي %90 مـــن مجمـــوع اإلي ـــت حوال ـــى %62، بعدمـــا مثل ـــرادات لتصـــل إل ـــى مجمـــوع اإلي ـــة إل ـــرادات النفطي ـــث انخفضـــت نســـبة اإلي حي
ـــي  ـــن إجمال ـــعودي )%38 م ـــال س ـــار ري ـــت 199 ملي ـــبة %19 وبلغ ـــة بنس ـــر النفطي ـــرادات غي ـــبة اإلي ـــت نس ـــل ارتفع ـــي المقاب ـــي 2014م. وف ف
ـــر النفطيـــة، فقـــد تســـبب انخفـــاض  ـــرادات غي ـــادة اإلي ـــد الرســـوم. وعلـــى الرغـــم مـــن زي ـــادة تدفـــق االســـتثمارات وعوائ ـــرادات( نتيجـــة لزي اإلي

ـــعودي.  ـــال س ـــار ري ـــي 297 ملي ـــدر بحوال ـــة ق ـــز بالميزاني ـــي عج ـــط ف ـــعار النف أس

تمتـــاز المملكـــة بميزانيـــة توســـعية لعـــام 2٠1٧م، إذ تقـــدر اإليـــرادات بحوالـــي ٦٩2 مليـــار ريـــال ســـعودي، فـــي حيـــن أن المصروفـــات 
ـــاًرا، وهـــو مـــا ُيعـــد أقـــل ممـــا ســـجل مـــن عجـــز فـــي  ـــار، ممـــا ينعكـــس عجـــًزا فـــي الميزانيـــة، يصـــل إلـــى 1٩8 ملي مقـــدرة بحوالـــي 8٩٠ ملي

ـــي(.  ـــى التوال ـــار، عل ـــعودي، و2٩8 ملي ـــال س ـــار ري ـــي 2٠1٥م و2٠1٦م )3٦٧ ملي ـــة بعام الميزاني

ـــى  ـــة إل ـــط، إضاف ـــع النف ـــدات بي ـــن عائ ـــة م ـــادة المتوقع ـــى الزي ـــي %35، إل ـــدرة بحوال ـــي 2016م، والمق ـــة ف ـــرادات الدول ـــادة إي ـــبة زي ـــزى نس تع
زيـــادة عوائـــد الرســـوم واإليـــرادات األخـــرى، ومـــن ثـــم نعتقـــد بأنـــه يجـــب اعتبـــار النظـــرة التفاؤليـــة لميزانيـــة 2017م فـــي ضـــوء اإلصاحـــات 
ــي 2020م،  ــول الوطنـ ــج التحـ ــادرات برنامـ ــعودية 2030م ومبـ ــة السـ ــج رؤيـ ــة لبرامـ ــداف التنمويـ ــة واألهـ ــهدها المملكـ ــي تشـ ــة التـ الماليـ

وبرنامـــج التـــوازن المالـــي. . 

شكل)1(: التنبؤات المالية متضمنة جميع مبادرات برنامج التوازن المالي )بالمليار ريال سعودي(

رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020:

ـــر جـــذري وطمـــوح للوضـــع االجتماعـــي واالقتصـــادي فـــي المملكـــة  تهـــدف رؤيـــة الســـعودية العربيـــة الســـعودية 2030 إلـــى تحقيـــق تغيي
مـــن خـــال االســـتفادة مـــن مواردهـــا المتاحـــة. وترتكـــز الرؤيـــة علـــى ثاثـــة محـــاور أساســـية وهـــي: )1( مجتمـــع حيـــوي، و)2( اقتصـــاد مزدهـــر، 
و)3( وطـــن طمـــوح. تهـــدف الرؤيـــة إلـــى تحقيـــق االســـتدامة التنمويـــة والتـــوازن المالـــي مـــن خـــال تنويـــع مصـــادر اإليـــرادات الحكوميـــة 
وزيـــادة كفـــاءة اإلنفـــاق، إضافـــة إلـــى تحســـين العديـــد مـــن المجـــاالت األخـــرى مثـــل الرعايـــة الصحيـــة، وملكّيـــة المســـاكن، ومكافحـــة البطالـــة، 

ورفـــاه المواطنيـــن.

ــداف  ــن أهـ ــا تتضمـ ــدى، إال أنهـ ــة المـ ــتراتيجية طويلـ ــق اسـ ــة طريـ ــة خارطـ ــا بمثابـ ــعودية 2030 فـــي مجملهـ ــة السـ ــد رؤيـ ــن تعـ ــي حيـ فـ
متوســـطة المـــدى يســـاهم فـــي تحقيقهـــا عـــدد مـــن البرامـــج التـــي يتـــم اإلعـــان عنهـــا حســـب جـــدول زمنـــي محـــدد، ولعـــل أولهـــا كان 
اإلعـــان عـــن برنامـــج التحـــول الوطنـــي الـــذي يحـــدد معالـــم الطريـــق للمنظومـــة الحكوميـــة بشـــكل مباشـــر، حيـــث تضمنـــت مبادراتـــه مـــا 
يقـــارب مـــن 543 مســـتهدفا تنمويـــا يجـــب علـــى 24 جهـــة حكوميـــة العمـــل علـــى تحقيقهـــا بحلـــول عـــام 2020م، وبتكلفـــة إجماليـــة تقـــدر 

بحوالـــي 268 مليـــار.

اقتصاديات تطبيق المقابل المالي المعدل على العمالة الوافدة 1
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برنامج التوازن المالي:
يمثـــل برنامـــج التـــوازن المالـــي الـــذي أقـــره مجلـــس الـــوزراء الموقـــر فـــي شـــهر ديســـمبر 2016م، عنصـــًرا محوريـــا فـــي تحقيـــق رؤيـــة 
الســـعودية 2030، حيـــث اســـتهدف تحقيـــق المملكـــة لميزانيـــة متوازنـــة بحلـــول عـــام 2020م، وذلـــك مـــن خـــال )1( رفـــع كفـــاءة اإلنفـــاق 
مـــن خـــال ترشـــيد النفقـــات الرأســـمالية والتشـــغيلية، )2( تنميـــة اإليـــرادات الحكوميـــة غيـــر النفطيـــة مـــن خـــال عـــدد مـــن اإلصاحـــات 
الماليـــة مثـــل تطبيـــق المقابـــل المالـــي علـــى العمالـــة الوافـــدة، )3( برنامـــج حســـاب المواطـــن لتقديـــم الدعـــم المباشـــر لألســـر ذات 
الدخـــل المنخفـــض والتـــي قـــد تتأثـــر بالتدابيـــر االقتصاديـــة المســـتقبلية، )4( رفـــع كفـــاءة الدعـــم الحكومـــي عبـــر تعديـــل أســـعار الطاقـــة 

ـــي. ـــاح الهيكل ـــز واإلص ـــال الحواف ـــن خ ـــاص م ـــاع الخ ـــم القط ـــادي ودع ـــو االقتص ـــتدامة النم ـــاه، )5( اس والمي

ــر المســـتقبلية ســـواء علـــى األســـر ذات الدخـــل  ــار التدابيـ ــز الشـــفافية وتخفيـــف آثـ ــا إلـــى تعزيـ يهـــدف برنامـــج التـــوازن المالـــي أيًضـ
المنخفـــض أو منشـــآت القطـــاع الخـــاص، وضمـــن عـــرض الجهـــود والخطـــط لتحقيـــق التـــوازن المالـــي بحلـــول عـــام 2٠2٠، أكـــد معالـــي 

وزيـــر الماليـــة أن المملكـــة لـــن تفـــرض ضرائـــب علـــى المواطنيـــن وال علـــى المقيميـــن أو أربـــاح الشـــركات حتـــى عـــام 2020..

جدول)2(: اإليرادات للحكومة المتوقعة جراء اإلصالحات المالية )بالمليار ريال(

تنمية اإليرادات غير النفطية:  
ـــث  ـــاعا حي ـــر اتس ـــرادات أكث ـــدة إي ـــدول قاع ـــة ال ـــظ أن لبقي ـــرين، ناح ـــة العش ـــي مجموع ـــاء ف ـــدول األعض ـــة ال ـــع بقي ـــة م ـــة المملك بمقارن
ـــة  ـــال المملك ـــي ح ـــا ف ـــدول، بينم ـــذه ال ـــي له ـــل اإلجمال ـــن الدخ ـــى %100 م ـــن %70 إل ـــراوح بي ـــبة تت ـــوم نس ـــب والرس ـــد الضرائ ـــكل عوائ تش
ـــدة  ـــة الواف ـــى العمال ـــي عل ـــل المال ـــل المقاب ـــل تعدي ـــرادات، ولع ـــي اإلي ـــن إجمال ـــبته %17 م ـــا نس ـــة م ـــر النفطي ـــرادات غي ـــاوز اإلي ـــا تتج ف
ـــي.  ـــوازن المال ـــق الت ـــو تحقي ـــا نح ـــح ودافع ـــاه الصحي ـــي االتج ـــوة ف ـــر خط ـــع، ويعتب ـــذا الوض ـــر ه ـــى تغيي ـــل عل ـــرى - يعم ـــوم األخ - والرس

ـــا: ـــن ضمنه ـــي م ـــة ويأت ـــر الحكومي ـــرادات غي ـــة اإلي ـــوات لتنمي ـــن الخط ـــدد م ـــا ع ـــي أيض ـــوازن المال ـــج الت ـــن برنام ـــد تضم وق

تطبيــق ضريبــة الســلع المنتقــاة علــى التبــغ ومشــتقاته )%100+( والمشــروبات الغازيــة )50%+(، 
ومشــروبات الطاقــة )%100+(، والتــي بــدأ العمــل بموجبهــا فــي مايــو 2017م. 

تعرفة السلع الفاخرة )الكمالية(، والتي يبدأ تطبيقها أوائل 2018م.

ــا  ــم تطبيقه ــي يت ــج، والت ــتوى دول الخلي ــى مس ــغ %5 عل ــبة تبل ــة، بنس ــة المضاف ــة القيم ضريب
ــن 2018م. ــع األول م ــال الرب خ

زيادة رسوم إصدار التأشيرات للوافدين والزوار.

اإلجمالي2017201820192020
59107142209517وفورات جراء تخفيض الدعم على المياه والطاقة

)183()65()55()40()23(تكلفة برنامج حساب المواطن
376787144335صافي الوفورات

42102127152423الزيادة في اإليرادات غير النفطية
1217202170التوفير من خال تخفيض النفقات الحكومية

91186234317828صافي وفورات الحكومة
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المقابل المالي على العمالة الوافدة - نظرة عامة:
ـــى عـــدد  ـــد عل ـــال عـــن كل عامـــل وافـــد يزي ـــي شـــهري وقـــدره 200 ري ـــل مال ـــذ 2013م بتســـديد مقاب تقـــوم منشـــآت القطـــاع الخـــاص ومن
الموظفيـــن الســـعوديين فـــي المنشـــأة. وجـــاء تطبيـــق المقابـــل المالـــي علـــى العمالـــة الوافـــدة حينـــذاك كأحـــد الخطـــوات التـــي أقرهـــا 

ـــة بالوافـــدة.  ـــة مقارن ـــة الوطني ـــن مـــن خـــال تقليـــص فجـــوة تكلفـــة العمال ـــار التوطي ـــوزراء للدفـــع بالقطـــاع الخـــاص نحـــو خي مجلـــس ال

أمـــا بعـــد تعديـــل المقابـــل المالـــي علـــى الوافديـــن ،والـــذي تبـــدأ أولـــى مراحـــل تطبيقـــه فـــي يوليـــو 2017م فيشـــمل المحطـــات التاليـــة: 
ـــى  ـــي عل ـــل المال ـــة للمقاب ـــادة التدريجي ـــاص، )2( الزي ـــاع الخ ـــي القط ـــدة ف ـــة الواف ـــي العمال ـــى مرافق ـــي عل ـــل المال ـــق المقاب )1( تطبي
العمالـــة الوافـــدة حتـــى عـــام 2020م، )3( تطبيـــق مقابـــل مالـــي مخفـــض علـــى العمالـــة الوافـــدة التـــي تقـــل عـــن عـــدد العامليـــن 

ـــأة.  ـــل المنش ـــعوديين داخ الس

ــا  ــا عـــن %50 ، بينمـ وســـتتقاضى الحكومـــة رســـوًما شـــهرية أعلـــى عـــن الوافديـــن فـــي المنشـــآت التـــي تقـــل نســـبة التوطيـــن فيهـ
ـــة  ـــي العمال ـــى مرافق ـــي عل ـــل مال ـــرض مقاب ـــا ف ـــيتم أيًض ـــى. وس ـــن أعل ـــبة توطي ـــق نس ـــي تحق ـــآت الت ـــن المنش ـــل م ـــبة أق ـــى نس تتقاض
الوافـــدة، بمعـــدل شـــهري قـــدره 100 ريـــااًل ســـعودًيا عـــن كل مرافـــق، ابتـــداًء مـــن شـــهر يوليـــو 2017، وتصـــل إلـــى 400 ريـــااًل ســـعودًيا فـــي 

ـــى 2020. ـــدة حت ـــة الواف ـــى العمال ـــي عل ـــل المال ـــي المقاب ـــنوية ف ـــادة س ـــى زي ـــة إل ـــو 2020. باإلضاف ـــهر يولي ش

جدول)3(: نظرة عامة على تطبيق المقابل المالي المعدل على الوافدين

ال يمثـــل تطبيـــق المقابـــل المالـــي علـــى العمالـــة الوافـــدة فـــي المملكـــة حالـــة فريـــدة مـــن نوعهـــا علـــى مســـتوى العالـــم، حيـــث 
ـــم  ـــى الرغ ـــة. وعل ـــا المملك ـــعى إليه ـــي تس ـــداف الت ـــق ذات األه ـــل تحقي ـــن اج ـــة م ـــوات مماثل ـــرى خط ـــدول األخ ـــن ال ـــد م ـــذت العدي اتخ
ـــا  مـــن ذلـــك يظـــل المقابـــل المالـــي المعـــدل علـــى العمالـــة الوافـــدة فـــي المملكـــة، والـــذي يبـــدأ تطبيقـــه فـــي يوليـــه 2017م، منخفًض
ـــل المالـــي  ـــال يقـــدر المقاب ـــة، فعلـــى ســـبيل المث ـــدول الغربي ـــة الوافـــدة فـــي عـــدد مـــن ال عنـــد مقارنتـــه بمـــا يتـــم تطبيقـــه علـــى العمال
ـــال  ـــى 1360 ري ـــنغافورة إل ـــي س ـــل ف ـــا يص ـــعودي، كم ـــال س ـــن 808 ري ـــارب م ـــا يق ـــدة م ـــة المتح ـــي المملك ـــن ف ـــى الوافدي ـــهري عل الش
ســـعودي، بينمـــا فـــي أعلـــى مســـتوياته يصـــل المقابـــل المالـــي الشـــهري علـــى العمالـــة الوافـــدة فـــي المملكـــة إلـــى 750 ريـــال 

ســـعودي بحلـــول عـــام 2020م.

شكل)4(: المقابل المالي الشهري على الوافدين )عينة دولية(         شكل)5(: مقارنة ضرائب الدخل والشركات )عينة دولية(  

المقابل المالي المعدل على العمالة الوافدة وآثاره2

مرافقوالسنة
العمالة الوافدة

العمالة الوافدة المساوية ألعداد 
العمالة  السعوديين

العمالة الوافدة الزائدة عن أعداد 
العمالة السعوديين

صفر شهرًيا صفر شهرًيا 100 ريال سعودي شهرًيا 2017

400 ريال سعودي شهرًيا 300 ريال سعودي شهرًيا 200 ريال سعودي شهرًيا 2018

600 ريال سعودي شهرًيا 500 ريال سعودي شهرًيا 300 ريال سعودي شهرًيا 2019

800 ريال سعودي شهرًيا 700 ريال سعودي شهرًيا 400 ريال سعودي شهرًيا 2020

المصدر: برنامج التوازن المالي 

المصدر: برنامج التوازن المالي ، رؤية 2030، وتحليل ستراتيجيك جيرز المصدر: المواقع الرسمية للبلدان، تحليل ستراتيجيك جيرز
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األثر المتوقع على العمالة وتوطين الوظائف:
مـــن المتوقـــع أن يـــؤدي تطبيـــق المقابـــل المالـــي علـــى الوافديـــن إلـــى تحســـين معـــدالت توطيـــن الوظائـــف مـــع توجـــه العديـــد 
ـــد  ـــة تولي ـــع هيئ ـــة، م ـــة االجتماعي ـــل والتنمي ـــط وزارة العم ـــذا وتخط ـــن. ه ـــن المواطني ـــد م ـــف المزي ـــاص لتوظي ـــاع الخ ـــآت القط ـــن منش م
ـــال450,000  ـــد أو إح ـــال تولي ـــن خ ـــول 2020، م ـــعوديين بحل ـــة للس ـــل جاذب ـــة عم ـــون فرص ـــاد 1.2 ملي ـــة، إليج ـــة البطال ـــف ومكافح الوظائ
ـــول  ـــج التح ـــادرات برنام ـــتراتيجية بمب ـــداف االس ـــذه األه ـــط ه ـــن. ترتب ـــك الحي ـــى ذل ـــنويًا حت ـــاص س ـــاع الخ ـــي القط ـــعوديين ف ـــة للس وظيف
ـــة  ـــوى العامل ـــي الق ـــاث ف ـــاركة اإلن ـــبة مش ـــع نس ـــى %9.0 ، ورف ـــن %11.6 إل ـــة م ـــدل البطال ـــض مع ـــتهدف خف ـــي تس ـــي 2020م الت الوطن

مـــن %23 إلـــى 28%.

شكل)6(: مقارنة معدالت البطالة في المملكة السعودية بدول مجموعة العشرين   

أن أحـــد الفوائـــد الرئيســـة للمقابـــل المالـــي المعـــدل علـــى العمالـــة الوافـــدة يتمثـــل فـــي تقليـــص فجـــوة األجـــور )تكلفـــة األيـــدي 
العاملـــة( بيـــن العمالـــة الوافـــدة والعمالـــة الوطنيـــة، وبالتالـــي جعـــل توظيـــف العمالـــة الوافـــدة اقـــل جاذبيـــًة ألصحـــاب العمـــل، وتشـــجيع 
ـــاع  ـــف القط ـــي وظائ ـــن إجمال ـــة %17 م ـــة الوطني ـــة العمال ـــاوز حص ـــن ال تتج ـــي حي ـــة. ف ـــة الوطني ـــف العمال ـــى توظي ـــاص عل ـــاع الخ القط
ـــن  ـــك نتيجـــة اتســـاع فجـــوة األجـــور بي ـــي %45، وذل ـــث تقـــدر بحوال ـــي األجـــور حي ـــر مـــن إجمال ـــل النســـبة األكب الخـــاص، إال أن أجورهـــم تمث
ـــل  ـــهري للعام ـــي الش ـــر األساس ـــط األج ـــغ متوس ـــة GOSI، يبل ـــات االجتماعي ـــة التأمين ـــات مؤسس ـــا لبيان ـــدة. طبق ـــة والواف ـــة الوطني العمال

الوافد حوالي 1421 ريال سعودي، بينما يبلغ 5478 ريال للموظف السعودي، أي بزيادة قدرها 4057 ريال سعودي. 

شكل )8(: شكل)7(:       
مقارنة أجور السعوديين بأجور العمالة الوافدة )%( مقارنة وظائف السعوديين بوظائف العمالة الوافدة )%(    

المقابل المالي المعدل على العمالة الوافدة وآثاره

1

المصدر: المواقع الرسمية للبلدان، تحليل ستراتيجيك جيرز  

المصدر: مؤسسة التأمينات االجتماعية ، نظام حماية األجور وتحليل ستراتيجيك جيرز  
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نعتقـــد بـــأن فجـــوة تكلفـــة العمالـــة الوطنيـــة مقارنـــة بالوافـــدة ســـتظل قائمـــة حتـــى مـــع تطبيـــق المقابـــل المالـــي المعـــدل علـــى الوافديـــن. 
ـــول عـــام 2020م ليصعـــد بمتوســـط  ـــاال شـــهرًيا بحل ـــى 700-800 ري ـــة الوافـــدة إل ـــى العمال ـــي المعـــدل عل ـــل المال ومـــن المنتظـــر أن يصـــل المقاب
التكلفـــة الشـــهرية للعامـــل الوافـــد إلـــى 2021 ريـــال ســـعودي، الـــذي يقـــل عـــن الحـــد األدنـــى لألجـــر الشـــهري للموظـــف الســـعودي بحوالـــي 779 
ريـــال ســـعودي، وكمـــا يقـــل عـــن المتوســـط العـــام لألجـــر الشـــهري للموظـــف الســـعودي بحوالـــي 3257 ريـــاال. علـــى الرغـــم مـــن تقليـــص فجـــوة 
ـــد  ـــة العدي ـــر، دافع ـــى آخ ـــاع إل ـــن قط ـــف م ـــد تختل ـــبة ق ـــذه النس ـــط، إال أن ه ـــي المتوس ـــو %20 ف ـــدة بنح ـــة والواف ـــة الوطني ـــن العمال ـــور بي األج

ـــاح تلـــك القطاعـــات. ـــر المتوقـــع للمقابـــل المالـــي المعـــدل علـــى أرب مـــن القطاعـــات إلـــى تحقيـــق مســـتويات أعلـــى مـــن التوطيـــن نتيجـــة اث

شكل )9(: الفجوة في األجور بين العمالة الوطنية والوافدة بحلول عام 2020

األثر على إنتاجية العمالة:
يتـــم قيـــاس إنتاجيـــة العمالـــة بكميـــة الســـلع والخدمـــات المنتجـــة لـــكل ســـاعة عمـــل. تعـــد زيـــادة إنتاجيـــة العمالـــة احـــد العوامـــل 
ـــر  ـــن أكب ـــة ضم ـــف المملك ـــن تصني ـــم م ـــى الرغ ـــة. وعل ـــتوى المعيش ـــاع مس ـــاد وارتف ـــو االقتص ـــرعة نم ـــدى س ـــد م ـــي تحدي ـــية ف الرئيس
ـــادة  ـــع زي ـــذي يض ـــر ال ـــة، األم ـــة العمال ـــث إنتاجي ـــن حي ـــا م ـــة 34 عالمي ـــي المرتب ـــي ف ـــا تأت ـــم إال أنه ـــتوى العال ـــى مس ـــاد عل ـــرين اقتص عش

هـــذا المعـــدل بحلـــول 2030م علـــى قمـــة  اهتمامـــات القائميـــن علـــى تطويـــر ســـوق العمـــل.

جدول 10: تصنيف الدول من حيث إنتاجية العمالة 

مـــن المتوقـــع أن يســـاهم المقابـــل المالـــي المعـــدل علـــى الوافديـــن فـــي زيـــادة معـــدل إنتاجيـــة العمالـــة فـــي القطـــاع الخـــاص، خاصـــة وان 
ـــة  ـــة. بدراس ـــاد المملك ـــو اقتص ـــى نم ـــلبي عل ـــكل س ـــر بش ـــا يؤث ـــرى مم ـــدول األخ ـــة بال ـــوظ مقارن ـــكل ملح ـــة بش ـــل منخفض ـــدالت تظ ـــذه المع ه
ـــادة أعـــداد  ـــى زي ـــا مـــدى اعتمـــاده وبشـــكل أساســـي عل ـــي )GDP( فـــي المملكـــة، يتضـــح جلي ـــي اإلجمال ـــج المحل ـــة لنمـــو النات المراحـــل التاريخي
العمالـــة بـــدال مـــن نمـــو إنتاجيـــة العمالـــة. كمـــا هـــو مبيـــن بالجـــدول أدنـــاه، كان للمملكـــة النصيـــب األقـــل مـــن مســـاهمة إنتاجيـــة العمالـــة 
فـــي معـــدل النمـــو بيـــن االقتصاديـــات الناشـــئة الرئيســـية خـــال الفتـــرة بيـــن 2005-2014 م،. فعلـــى ســـبيل المثـــال يلـــغ نمـــو الناتـــج المحلـــي 
ـــة بنســـبة %8، بينمـــا  ـــادة التوظيـــف بنســـبة %92 ونتيجـــة نمـــو اإلنتاجي ـــي %5.3 مدفوعـــا بزي ـــرة حوال ـــك الفت ـــي فـــي المملكـــة خـــال تل اإلجمال
ـــا بنمـــو اإلنتاجيـــة بنســـبة %96. ثـــم  علـــى الطـــرف المقابـــل نجـــد الصيـــن مثـــا وقـــد حققـــت نمـــوا للناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي بلـــغ %9.8 مدفوًع

ـــبة 4%.   ـــف بنس ـــادة التوظي زي

شكل)11(: مساهمة العمالة واإلنتاجية في نمو الناتج المحلي اإلجمالي )2014-2005(

المقابل المالي المعدل على العمالة الوافدة وآثاره2

المصدر: مؤسسة التأمينات االجتماعية،وتحليل ستراتيجيك جيرز

المصدر: تقرير التنافسية العالمية وتقرير أداء للترتيب العالمي

2

التصنيف
1-7 )7 ألفضل(الدولالترتيب

٥-٦سويسرا1
٤-٥المملكة العربية السعودية34
1-2موريتانيا152

المصدر: المواقع اإللكترونية الرسمية للدول، تحليل ستراتيجيك جيرز

وتمثـــل المشـــاركة المتوقعـــة للمقابـــل المالـــي 
فـــي رفـــع مســـتويات اإلنتاجيـــة بزيـــادة تكاليـــف 
الضغـــط  زيـــادة  وبالتالـــي  الوافـــدة  العمالـــة 
والقطاعـــات  المنشـــآت  علـــى  مباشـــر  بشـــكل 
ـــرر علـــى الكثافـــة  ـــر المب ـــر، غي ذات االعتمـــاد الكبي
ال  التـــي  القديمـــة  العمـــل  وآليـــات  العماليـــة 

تســـتغل أي فـــرص لألتمتـــة أو الميكنـــة.
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األثر على ربحية القطاع الخاص:
تتـــم إجـــراء تحليـــل ألثـــر المقابـــل المالـــي المعـــدل علـــى ربحيـــة منشـــآت القطـــاع الخـــاص فـــي المملكـــة، مـــن خـــال تقييـــم الربحيـــة لعينـــة 
ـــي المعـــدل المتوقـــع تســـديده  ـــل المال ـــي المقاب ـــة الســـعودية، ومقارنتهـــا بإجمال ضمـــت 31 مـــن الشـــركات المدرجـــة فـــي الســـوق المالي
عـــن العمالـــة الوافـــدة بتلـــك المنشـــآت وبافتـــراض ثبـــات األســـعار والوضـــع االقتصـــادي واإلنتاجيـــة وغيرهـــا مـــن العوامـــل. مـــن المتوقـــع أن 
ـــة نتيجـــة االنخفـــاض النســـبي لمســـتويات توطيـــن  ـــادة التكاليـــف اإلضافي ـــة المرتفعـــة وزي ـــة بالقطاعـــات ذات الكثافـــة العمالي ـــر الربحي تتأث
الوظائـــف داخـــل تلـــك القطاعـــات والتـــي تضـــم تجـــارة التجزئـــة والمـــواد الغذائيـــة والرعايـــة الصحيـــة والبنـــاء والتشـــييد. فعلـــى ســـبيل 
ـــة فـــي   ـــاء والتشـــييد وتجـــارة التجزئ ـــة الوافـــدة فـــي قطاعـــات البن ـــى العمال ـــي المعـــدل عل ـــل المال ـــل المقاب ـــال مـــن المتوقـــع أن يمث المث
ـــى %20 فـــي 2020م. أمـــا بالنســـبة للمنشـــآت ذات  ـــك النســـبة لتصـــل إل ـــد عـــن %10 مـــن صافـــي دخـــل 2016م، وترتفـــع تل 2018م نســـبة تزي
ـــة الوافـــدة أقـــل مـــن  الكثافـــة الرأســـمالية مثـــل قطـــاع البتروكيماويـــات، فمـــن المتوقـــع أن يمثـــل المقابـــل المالـــي المعـــدل علـــى العمال

%1 مـــن إجمالـــي صافـــي الدخـــل فـــي 2016م. 

 )SR000's( أثر المقابل المالي المعدل على الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية :)جدول )12

ويجـــدر الذكـــر أن تأثـــر الربحيـــة نتيجـــة تطبيـــق المقابـــل المالـــي المعـــدل علـــى العمالـــة الوافـــدة مـــن شـــانه أن يفســـح مجـــااًل لمعيـــار 
تنافســـي جديـــد بيـــن منشـــآت القطـــاع الخـــاص، بحيـــث ســـتتميز مـــن خالـــه المنشـــآت ذات معـــدالت التوطيـــن المرتفعـــة، واإلنتاجيـــة 
ـــن  ـــذي يمكـــن أن يتباي ـــة الوافـــدة أقـــل مـــن منافســـيها )األمـــر ال ـــى العمال ـــي عل ـــل مال المتصاعـــدة ،ونظـــم العمـــل الكفـــؤة، بدفـــع مقاب

بشـــدة حســـب نشـــاط وعـــدد عمالـــة المنشـــأة(.

3

المصدر: ملفات الشركات، وتحليل ستراتيجيك جيرز  

عدد الكيان
غير السعوديوننسبة التوطينالموظفين

صافي الدخل الفرقالسعوديين
2016

2018E
ضريبة

صافي الدخل 
2016 بالنسبة 

المئوية

2020E
الضريبة

صافي الدخل 
2016 بالنسبة 

المئوية
10.12033.88023.760NM150.480NM313.104NM%44.00023.0صافوال

34.4503.879NM210458413.9640.7%32.5831.5%%38.32989.9الكهرباء السعودية
%21390010.3%7750232501550020804851023004.9%31.00025.0المراعي 

%9780048.7%25001050080002010224740023.6%1300019.2الزامل
%626897.8%474971242375802952284953.5%1187340.0الحكير

61895489NM685829197592.9%461056.7%%1167853.0الشركة السعودية للخدمات األرضية
%7453432.4%2701810254012300323564715.5%1080225.0العثيم
38852174NM40063978262.0%182614.6%%605964.1معادن

%323788.9%104735042457361860155614.3%455023.0المستشفى السعودي األلماني
%2626628.8%136829071539912231231213.5%427532.0فارم

106732012134NM14084NM29449NM%426825.0السعودية للخزف
%191392.6%1901223133173790984291.1%4132460جرير

%258213.7%121228411629698501121831.7%405329.9السعودية للتموين
%2454416.6%112626971571147577115967.9%382329.5مجموعة الحكير

%2714110.6%73029182189255883131335.1%364820.0المواساة 
%199462.4%11442221107782624592871.1%336534.0الطيار

8421742899NM7349NM15709NM%258432.6إكسترا
%1414211.2%783157178812617566015.2%235433.3ساكو

%95832.0%924111419049142542370.9%203845.4أسمنت الجنوبية
%1476819.8%397158811917467971469.6%198520.0الحمادي 

%1218615.3%245130010557985459467.4%154515.9ميبكو
1083191NM10556626880.1%16050.2%%127485.0سافكو
%97385.6%221104282117445047362.7%126317.5بادجت

%830016.5%3079035965035539667.9%121025.4صناعات الكهرباء 
577498NM90159217930.2%41840.5%%107553.7السعودية لألسمنت

%733515.4%2667975324752435087.4%106325.0شاكر
754293NM28824110550.4%24630.9%%104772.0سبكيم
%687913.2%2497484995203232906.3%99725.0حلواني
808177NM23016036380.1%14890.1%%98582.0ينساب

%61893.5%25067642617854829441.6%92627.0حديد اليمامة
289256NM8805799220.1%21520.2%%54553.0أسمنت العربية

 

15
المقابل المالي المعّدل علـــى الـوافـــــــدين في المملكة العربية السعودية، نظـرة عامـة وتحليـل. ألـٌم مؤقت ومكاسب دائمةالعودة إلى قائمة المحتويات



2

التأثير المتوقع على االستهالك

4-أ( التدفقات المتوقعة لمغادرة الوافدين  وفقًا لردودهم على االستبيان:
تـــم اعتمـــاد   منهجيتيـــن لوضـــع التصـــور العـــام ألعـــداد الوافديـــن المحتمـــل مغادرتهـــم للمملكـــة علـــى أثـــر تطبيـــق المقابـــل 
ـــيصبحون  ـــي س ـــنة الت ـــأن الس ـــن بش ـــات الوافدي ـــى ردود وتعليق ـــدت عل ـــى اعتم ـــة األول ـــم. المنهجي ـــى مرافقيه ـــي عل المال
ــع  ــة بدوافـ ــات الخاصـ ــردود والتعليقـ ــك الـ ــم، وكذلـ ــى مرافقيهـ ــي علـ ــل المالـ ــديد المقابـ ــى تسـ ــن علـ ــر قادريـ ــا غيـ فيهـ
ـــن ســـيغادرون  ـــن الذي ـــي للوافدي ـــر العـــدد اإلجمال ـــم تقدي ـــردود، ت ـــك ال ـــى تل اتخاذهـــم القـــرار بمغـــادرة المملكـــة. واســـتناًدا إل

المملكـــة بحوالـــي 0.88 مليـــون خـــال الفتـــرة مـــن 2018م إلـــى 2020م.

جدول)13(: أعداد الوافدين المتوقع مغادرتهم للمملكة حسب المنهجية األولى 

ـــى  ـــي عل ـــل المال ـــا المقاب ـــي يمثله ـــل الت ـــن الدخ ـــبة م ـــن النس ـــدة ع ـــة الواف ـــؤال العمال ـــى س ـــة عل ـــة الثاني ـــدت المنهجي اعتم
ــاركين  ــجيل ردود المشـ ــم تسـ ــادرة. تـ ــى المغـ ــجيعهم علـ ــة لتشـ ــه الكفايـ ــا فيـ ــة بمـ ــتكون مرتفعـ ــي سـ ــن والتـ المرافقيـ
ومقارنـــة تســـعه شـــرائح دخـــل مختلفـــة لتوقـــع عـــدد الوافديـــن المحتمـــل مغادرتهـــم للمملكـــة بحلـــول 2020م. ووفقـــا 
لهـــذه المنهجيـــة، فـــأن بلـــوغ المقابـــل المالـــي علـــى المرافقيـــن مـــا نســـبته %15 مـــن الدخـــل ســـيدفع بهـــم إلـــى اتخـــاذ قـــرار 
مغـــادرة المملكـــة، وبنـــاء عليـــه يمكـــن تقديـــر مغـــادرة 1.00 مليـــون وافـــد المملكـــة فـــي الفتـــرة مـــن 2018م إلـــى 2020م.

جدول)14(: المنهجية الثانية-عند أي نسبة للمقابل المالي من الدخل ستغادر المملكة؟

جدول)15(: أعداد الوافدين المتوقع مغادرتهم للمملكة حسب المنهجية الثانية
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المجموعنهاية 2٠2٠نهاية 2٠1٩نهاية 2٠18

٤28،3٩٤311،٥٥٩1٤2،٧٩8٨٨2،751المنهجية األولى

2018E2019E2020Eاإلجمالي

3٧1،333331،٦٠82٩٥،2٠899٨،149المنهجية الثانية

مستوي الضريبة على الدخلحجم العينةمستوى الدخل

%2٠٠٠1٧٩31 - 3٠٠٠ ريال

%300130020 - 5000 ريال

%500138614 - 8000 ريال

%80012٩٩1٠ - 12،000 ريال

%12،0011٥38 - 15،000 ريال

%15،0011٠88 - 2،0000 ريال

%20،001٦٠6 - 30,000 ريال

%30,0011٦4 - 40,000 ريال

%٩2أكثر من 40,0000 ريال

%15الحد األدنى المرجح

المصدر: هيئة اإلحصاء العامة, مركز المعلومات الوطني, وتحليل ستراتيجيك جيرز 

المصدر: تحليل ستراتيجيك جيرز 

المصدر: هيئة اإلحصاء العامة, مركز المعلومات الوطني, وتحليل ستراتيجيك جيرز 

نسبة المقابل 
المالي إلى 

الدخل التي من 
المتوقع أن يغادر 

عندها العمالة 
الوافدة هي 

 15%
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معدل النمو السنوي المركب للسكان )3.55%+(
 أعداد الوافدين المتوقع مغادرتهم
للمملكة بسبب المقابل المالي
الدخول

الدخول

الخروج

2,236,434
2,075,294 2,103,815

1,799,667 1,748,212 1,598,107

995,214

1,779,914
1,636,332 1,681,737

1,393,823
1,122,935

701,942
479,167

399,864321,584219,003
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ـــن للمملكـــة بنســـبة %4.2 خـــال  ـــد أعـــداد الوافدي ـــع أيضـــا اســـتمرار تزاي ـــن الســـابقتين، فمـــن المتوق ـــج المنهجيتي ـــى نتائ ـــتنادا إل اس
2018م حيـــث تصـــل إلـــى 10.6 مليـــون مقارنـــة بتعدادهـــا الحالـــي البالـــغ حوالـــي 10.15 مليـــون. وعلـــى الرغـــم مـــن الزيـــادة المتوقعـــة 
ـــق  ـــادة تدف ـــدة وزي ـــة الواف ـــى العمال ـــي عل ـــل المال ـــق المقاب ـــة تطبي ـــا نتيج ـــهد انخفاض ـــا سيش ـــن إال أن معدله ـــداد الوافدي ـــي أع ف
الوافديـــن المغادريـــن للمملكـــة. مـــن المتوقـــع أن ينخفـــض معـــدل زيـــادة العمالـــة الوافـــدة إلـــى %1.9 - مـــن معدلـــه التاريخـــي 
البالـــغ %4 - بحلـــول عـــام 2018م، ومـــن المنتظـــر أن يعـــود المعـــدل لارتفـــاع بحلـــول عـــام 2020م، ليصـــل إلـــى %3.5 وبإجمالـــي عـــدد 

ـــن فـــي 2016م. ـــذي يتجـــاوز تعـــداد الوافدي ـــون - ال ـــى 11.6 ملي ـــن قـــد يصـــل إل وافدي

شكل)16(: عدد الوافدين في السعودية تاريخيًا

شكل)17(: أعداد الوافدين المتوقع مغادرتهم للمملكة وعدد السكان في المستقبل

المصدر: هيئة اإلحصاء العامة, وتحليل ستراتيجيك جيرز 

المصدر: هيئة اإلحصاء العامة, وتحليل ستراتيجيك جيرز 

الخروج

17
المقابل المالي المعّدل علـــى الـوافـــــــدين في المملكة العربية السعودية، نظـرة عامـة وتحليـل. ألـٌم مؤقت ومكاسب دائمةالعودة إلى قائمة المحتويات



4-ب( األثر المتوقع على االستهالك: 
ـــر االســـتهاك المتوقـــع ويأتـــي مـــن ضمنهـــا   )1( النمـــو الطبيعـــي فـــي اســـتهاك  ـــار عـــدة عوامـــل عنـــد احتســـاب أث تـــم اعتب
العمالـــة الوافـــدة اســـتنادا إلـــى المتوســـطات التاريخيـــة منـــذ 2008م، )2( توقعـــات إجمالـــي الوافديـــن المغادريـــن للمملكـــة 

)شـــكل 17(، و)3( تغيـــر اتجاهـــات االســـتهاك التـــي ســـجلتها  الدراســـة المســـحية )الشـــكلين 19-18(.

شكل)19(:  شكل)1٨(:        
تقسيم النفقات قبل وبعد تطبيق المقابل المالي        استجابة َمن تم إجراء البحث معهم بشأن قرار المغادرة   

بافتـــراض ثبـــات عوامـــل مثـــل معـــدالت تدفـــق الوافديـــن المغادريـــن للمملكـــة، فمـــن المتوقـــع أن يمثـــل المقابـــل المالـــي علـــى مرافقـــي 
العمالـــة الوافـــدة حوالـــي %4.6 مـــن متوســـط إنفـــاق األســـر الوافـــدة فـــي 2017م، ويصـــل إلـــى %8.5 فـــي 2018م، ويزيـــد إلـــى 14.6% 

ـــي 2020م. ف

شكل)20(: المقابل المالي لمرافقي العمالة الوافدة كنسبة مئوية من استهالك األسر الوافدة 

المقابل المالي المعدل على العمالة الوافدة وآثاره2

المصدر: نتائج الدراسة المسحية، ستراتيجيك جيرزالمصدر: تحليل ستراتيجيك جيرز  

المصدر: تحليل ستراتيجيك جيرز  
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المقابل المالي المعدل على العمالة الوافدة وآثاره2

ـــات  ـــار، والتدفق ـــتويات االدخ ـــي مس ـــل ف ـــاض المحتم ـــل االنخف ـــرى مث ـــل أخ ـــن عوام ـــزل ع ـــتهاك بمع ـــاض االس ـــى انخف ـــر إل ـــي النظ ال ينبغ
المحتملـــة للوافديـــن المغادريـــن للمملكـــة. وفقـــا لـــردود عينـــة  الدراســـة المســـحية، فـــإن مســـتويات االدخـــار الشـــهرية ستشـــهد انخفاضـــا 
ـــي  ـــل المال ـــات الدراســـة فـــان %12.2 مـــن المقاب ـــا لمعطي ـــي علـــى مرافقيهـــم،  ووفًق ـــل المال ـــة مـــن تســـديد المقاب طفيفـــا لتتمكـــن العين
علـــى مرافقـــي العمالـــة الوافـــدة ســـيتم دفعـــه مـــن خـــال تخفيـــض مســـتويات االدخـــار. وعنـــد األخـــذ فـــي االعتبـــار صافـــي تدفـــق 
الوافديـــن المغادريـــن للمملكـــة المتوقـــع حتـــى عـــام 2020م، فمـــن المحتمـــل انخفـــاض معـــدل النمـــو الســـنوي المركـــب لمســـتوى 
ـــغ  ـــة بالمعـــدل الطبيعـــي البال ـــراوح المعـــدل %7.5 خـــال األعـــوام 2016م إلـــى 2020م مقارن ـــن ي ـــة، حيـــث ل ـــرة المقبل االســـتهاك فـــي الفت
%8.0. كمـــا تتوقـــع الدراســـة أن يزيـــد إجمالـــي االســـتهاك الوافديـــن فـــي عـــام 2018م بحوالـــي %11 عـــن مســـتويات 2016م، بـــدال عـــن 
ـــن  ـــراوح بي ـــن عـــام 2020م ارتفاعـــا بنســـب تت ـــل نتوقـــع أن يشـــهد إجمالـــي اســـتهاك الوافدي ـــة البالغـــة %15. وبالمث ـــادة الطبيعي نســـبة الزي
ـــى حـــدود  ـــك النســـبة إل ـــن كان مـــن شـــأن معـــدالت نمـــو االســـتهاك الطبيعـــة أن تقـــود تل ـــى %34. عـــن مســـتويات 2016م فـــي حي %33 إل

%36 مـــن مســـتويات 2016م.

شكل)21(:                شكل)22(: 
معدل االستهالك المستقبلي تقسيم االستهالك والمدخرات         

لدفع المقابل المالي على مرافقي العمالة الوافدة   مقابل استهالك عام 2016

علـــى الرغـــم مـــن توقعـــات الدراســـة بتأثـــر االســـتهاك نتيجـــة تطبيـــق المقابـــل المالـــي علـــى مرافقـــي العمالـــة الوافـــدة، وتحديـــًدا 
خـــال 2017 و2018م، إال أن الزيـــادة المتوقعـــة فـــي أعـــداد العمالـــة الوطنيـــة ســـتعوض هـــذا الفـــارق. ومـــع متوســـط إنفـــاق شـــهري 
ـــال ســـعودي،  ـــي 5665 ري ـــال ســـعودي ومتوســـط إنفـــاق شـــهري لألســـر الوافـــدة يقـــدر بحوال ـــي 15367 ري لألســـر الســـعودية يقـــدر بحوال
ـــاق،  ـــتويات اإلنف ـــي مس ـــى إجمال ـــرة عل ـــة كبي ـــار إيجابي ـــة  آث ـــة الوطني ـــداد العمال ـــي أع ـــة ف ـــادة محتمل ـــس أي زي ـــع أن تعك ـــن المتوق فم
نتيجـــة ارتفـــاع مســـتوى إنفـــاق األســـر الســـعودية، وعلـــى قـــدر مماثـــل مـــن األهميـــة نتيجـــة تخفيـــض حجـــم التحويـــات الماليـــة إلـــى 

خارج المملكـــة.

شكل)23(:               شكل)24(: 
تحويالت الوافدين الشخصية، مدفوعة )بمليارات الرياالت(         اإلنفاق الشهري لألسر السعودية مقارنة بإنفاق األسر الوافدة )بالريال السعودي( 

We believe the decline in consumption should not be looked at in isolation of other factors such as a potential decline in saving levels and the potential outflow of 
expats from the Kingdom. According to surveyed expats, their monthly saving levels will be slightly reduced in order to pay for the levy. According to our analysis, we 
believe that 12.2% of the expat levy amount will be paid by a reduction in savings. Moreover, when taking into consideration the expected net outflow of expats till 
2020, we expect a decline in the CAGR for spending levels going forward. We expect the consumption CAGR between 2016 and 2020 to stand at 7.5% vs the natural 
CAGR levels of 8.0%. We expect overall consumption of expats in 2018 to be 11% higher than 2016 levels. This compares to the natural levels, which would have led to 
a 15% growth from 2016 levels. Similarly, in 2020 we expect the overall consumption of expats to be 33%-34% higher than 2016 levels. This compares to the natural 
levels, which would have led to a 36% growth from 2016 consumption levels.

المصدر: تحليل ستراتيجيك جيرز  
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تاريخيـــًا هنـــاك ارتبـــاط متبـــادل بيـــن زيـــادة توظيـــف العمالـــة الوطنيـــة وارتفـــاع مســـتويات اإلنفـــاق، وقـــد تتجلـــى هـــذه العاقـــة، إمـــا 
ـــا  ـــادة م ـــي ع ـــادي، والت ـــؤ االقتص ـــرات التباط ـــال فت ـــهرين وخ ـــب الش ـــأة رات ـــرف مكاف ـــل ص ـــاالت مث ـــن الح ـــد م ـــي العدي ـــا، ف ـــلبيا أو إيجابي س
ـــع أن  ـــن المتوق ـــك فم ـــا لذل ـــع، ووفق ـــاط البي ـــر نق ـــنوي عب ـــادي الس ـــو االقتص ـــتوى النم ـــل  مس ـــال تحلي ـــن خ ـــا م ـــة تقلباته ـــم ماحظ يت
يـــؤدي تطبيـــق المقابـــل المالـــي علـــى مرافقـــي الوافديـــن، ومـــا قـــد يصاحبـــه مـــن زيـــادة فـــي توطيـــن الوظائـــف، إلـــى زيـــادة مســـتويات 

ـــة. ـــاب المصلح ـــع أصح ـــال جمي ـــي تط ـــد، والت ـــدى البعي ـــى الم ـــة عل ـــة المضاعف ـــه االقتصادي ـــى تأثيرات ـــاوة عل ـــاق، ع اإلنف

شكل )25(: األثر التشريعي والتقلبات االقتصادية على اإلنفاق من خالل نقاط البيع )نسبة مئوية على أساس سنوي( 

SAMA ،المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي
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المالحق
نتائج الدراسة المسحية 
للمقابل المالي على 

مرافقي العمالة الوافدة  

العودة إلى قائمة المحتويات
21



الدمام/الخبر

الرياض

جدةمكة

المدينة
المنورة

نتائــج الدراســة المســحية للمقابــل المالــي علــى المالحق
ــة الوافــدة  مرافقــي العمال

الدراسة المسحية -نظرة عامة: 

التركيبة السكانية للمشاركين في الدراسة المسحية:
جمعت الدراسة المسحية بيانات كمية تراكمية لعينة من 1,500 وافدا من جميع أنحاء المملكة. 

شكل)27(:  شكل)26(:           
المجموعة المسحية لمرافقي العمالة الوافدة    المرحلة السنية وجنسية العمالة الوافدة          

المشاركة في الدراسة المسحية

شكل)29(:  شكل)28(:            
مدة إقامة المشاركين في الدراسة المسحية التوزيع الجغرافي للمشاركين في الدراسة المسحية       

شكل)30(: المهنة وحجم كيان العمل للمشاركين في الدراسة المسحية
المصدر: تحليل ستراتيجيك جيرز  

المصدر: تحليل ستراتيجيك جيرز  
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APPENDIX المالحق

شكل)31(: ردة الفعل تجاه تطبيق المقابل المالي على مرافقي العمالة الوافدة

مستويات الدخل واالدخار: 
بلــغ متوســط األجــر الشــهري لعينــة الدراســة حوالــي 8321 ريــال ســعودي، وبإجمالــي دخــل شــهري بلــغ 8980 ريــال ســعودي. تنتمــي 
ــق  ــرا بتطبي ــات تأث ــر الفئ ــل أكث ــي تمث ــة، وبالتال ــى المملك ــم إل ــتقدام عائاته ــا باس ــموح له ــرة المس ــة الماه ــة العمال ــة لفئ العين
ــة الوافــدة فــي  ــر مــن متوســط أجــور العمال ــى بكثي ــة الدراســة المســحية أعل ــن . تعــد أجــور عين ــى المرافقي ــي عل ــل المال المقاب
المملكــة والتــي يبلــغ متوســطها حوالــي 1421 ريــااًل ســعودًيا فــي الشــهر. تقــع الغالبيــة مــن المشــاركين بالدراســة المســحية ضمــن 
شــرائح أجــور تتــراوح مــن  3000 إلــى 8000 ريــال ســعودي، وبمتوســط إنفــاق شــهري يبلــغ حوالــي 5470 ريــال ســعودي ، وبمعــدل 

ادخــار شــهري يصــل إلــى 2851 ريــال ســعودي.

شكل)32(: األجر واالتفاق الشهري للمشاركين في الدراسة المسحية
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المالحق

ــف أخــرى تشــمل: )1(  ــة مصاري ــة الوافــدة عــادة مــا تســتخدم فــي تغطي ــة أن مدخــرات العمال ــة للدراســة البحثي ــات النوعي ــت البيان دل
التحويــات الماليــة إلــى األســرة، أو لشــراء مســكن فــي الوطــن األم، )2( تعليــم األطفــال بالخــارج، )3( رحــات المصيــف إلــى الوطــن األم، 
)4( حــاالت الطــوارئ. ينطبــق هــذا التقســيم تحديــدا علــى شــرائح العينــة مــن ذوي الدخــل المتوســط األدنــى والدخــل المنخفــض. أمــا 
بالنســبة لألســر ذات الدخــل المتوســط األعلــى أو الدخــل المرتفــع، فــإن غــرض قدومهــم إلــى المملكــة ينصــب علــى االدخــار بغيــة تحســين 
الوضــع المعيشــي فــي أوطانهــم، بينمــا العمالــة الوافــدة مــن ذوي الدخــل المنخفــض والمتزوجيــن فينصــب هدفهــم علــى االعتنــاء 
ــة  ــة، بينمــا يقــوم غالبي ــكاد الوفــاء بالمســؤوليات العائلي ــا األشــقاء(، ودخولهــم تكفــي بال بأســرهم )األب والزوجــة واألطفــال وأحياًن

العمالــة الوافــدة مــن غيــر المتزوجيــن بتحويــل مــا يــوازي 60-%75 مــن أجورهــم الشــهرية إلــى أوطانهــم.

اتجاهات اإلنفاق واالستهالك:
يتشــابه اإلنفــاق الحالــي للعينــة المشــاركة بالدراســة المســحية مــع مســتوى إنفاقهــم قبــل عاميــن، حيــث يأتــي اإلنفــاق علــى الســلع 
ــي  ــم المدرس ــم التعلي ــبة %21، ث ــاكن بنس ــار المس ــه إيج ــاق، يلي ــوع اإلنف ــن مجم ــبة %26 م ــى بنس ــة األول ــي المرتب ــتهاكية ف االس

لألطفــال بنســبة 15%.

شكل )33(: مقارنة بين اتجاهات االستهالك

المستوى المعيشي، التحديات والتوقعات المالية:
ـــون  ـــم يعيش ـــاد %46 انه ـــث أف ـــة، حي ـــة ومريح ـــة عادي ـــتهم الحالي ـــتوى معيش ـــحية أن مس ـــة المس ـــة الدراس ـــي عين ـــاركون ف ـــر المش اعتب
ـــب  ـــي: الجان ـــدة ف ـــة الواف ـــه العمال ـــي تواج ـــية الت ـــات الرئيس ـــحية الصعوب ـــة المس ـــت الدراس ـــا لخص ـــدا. كم ـــة ج ـــى مريح ـــة إل ـــاة مريح حي
المالـــي، تليهـــا ســـاعات العمـــل الطويلـــة، ثـــم صعوبـــة اســـتقدام المرافقيـــن، ويأتـــي المقابـــل المالـــي علـــى مرافقـــي الوافديـــن ضمـــن 
التحديـــات الماليـــة الجديـــدة ، يليهـــا تضخـــم األســـعار وعـــدم وجـــود دخـــل إضافـــي أو إمكانيـــة الحصـــول علـــى وظيفـــة ثانيـــة. عنـــد ســـؤال 
العينـــة عـــن مقارنـــة موقفهـــم المالـــي الســـابق )منـــذ عـــام إلـــى أربعـــة أعـــوام( والمســـتقبلي )5 أعـــوام قادمـــة(، اعتبـــر %45 مـــن 
عينـــة الدراســـة المســـحية أن حالتهـــم الماليـــة الحاليـــة أفضـــل أو أفضـــل بكثيـــر مقارنـــة بالســـابق، بينمـــا توقـــع %48 منهـــم أن تســـوء 
ـــى مرافقيهـــم.  ـــي عل ـــل المال ـــق المقاب ـــى تطبي ـــك يشـــكل أساســـي إل ـــن ذل ـــة خـــال الســـنوات الخمـــس القادمـــة، مرجعي حالتهـــم المالي
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شكل)34(: مستوى المعيشة الحالي   

شكل)35(: مقارنة مستوى المعيشة السابق والمستقبلي    

ــة 31%  ــا أبـــدى قرابـ ــدة، فبينمـ ــة الوافـ ــل المالـــي علـــى مرافقـــي العمالـ ــق المقابـ ــاه تطبيـ ــة تجـ ــة الدراسـ ــال عينـ تباينـــت ردود أفعـ
مـــن العينـــة نيـــة البقـــاء فـــي المملكـــة ومغـــادرة مرافقيهـــم، أظهـــر المســـح أيضـــا أن مـــا يقـــارب مـــن 30 % مـــن العينـــة قـــرروا إبقـــاء 
ـــم،  ـــن عائاته ـــزء م ـــع ج ـــاء م ـــم البق ـــرر %17 منه ـــا ق ـــم، بينم ـــع مرافقيه ـــة م ـــادرة النهائي ـــم المغ ـــرر %18 منه ـــن ق ـــي حي ـــم، ف مرافقيه

وأخيـــًرا أفـــاد %4 مـــن العينـــة أن عائاتهـــم قـــد غـــادرت بالفعـــل نتيجـــة الوضـــع العـــام. 

أفـــاد %72 مـــن العينـــة؛ إن المقابـــل المالـــي علـــى مرافقـــي الوافديـــن ُيعـــّد أحـــد األســـباب وراء قـــرار العمالـــة الوافـــدة مغـــادرة المملكـــة، 
ـــل التضخـــم وتكلفـــة المعيشـــة  ـــي أســـباب مث ـــة العامـــة للمملكـــة، وتأت ـــة االقتصادي ـــى الحال بينمـــا أرجـــع %58 منهـــم قـــرار المغـــادرة إل
كأســـباب رئيســـية للمغـــادرة بالنســـبة إلـــى %48 مـــن العينـــة، ثـــم ارتفـــاع رســـوم الدراســـة لحوالـــي  %32.، كمـــا شـــملت أســـباب المغـــادرة 

أيضـــا طـــول فتـــرة اإلقامـــة بالمملكـــة، أو نتيجـــة المســـؤوليات العائليـــة  مثـــل رعايـــة الوالديـــن المســـنين.*

* يزيد مجموع النسب عن 100 كون السؤال الذي تم توجيهه للمستجيبين هو سؤال مفتوح ويسمح بإجابات متعددة.
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حول ستراتيجيك جيرز:
ســـتراتيجيك جيـــرز هـــي شـــركة متخصصـــة فـــي 
تقديـــم االستشـــارات اإلداريـــة لعمالئهـــا فـــي جميـــع 
أنحـــاء المملكـــة العربيـــة الســـعودية مـــن خـــالل 
ـــاض وجـــدة. تضـــم قائمـــة عمـــالء  فروعهـــا فـــي الري
ســـتراتيجيك جيـــرز كبـــرى المؤسســـات بالقطاعيـــن 
ـــوزارات  ـــك عـــدد مـــن ال العـــام والخـــاص، بمـــا فـــي ذل

ــركات.   ــة والشـ ــات الماليـ ــات والمؤسسـ والهيئـ

االستشـــاريين  مـــن  نخبـــة  الشـــركة  لـــدى  يعمـــل 
المحلييـــن، باإلضافـــة إلـــى شـــبكة مـــن الخبـــراء 
االحترافيـــة  القـــدرة  جميعـــا  لديهـــم  العالمييـــن 
مجـــاالت  فـــي  اســـتراتيجية  حلـــول  لتقديـــم 
السياســـات العامـــة، والتحليـــل، وتطويـــر المنتجـــات، 

االســـتراتيجي.   والتســـويق 

وللمزيد يرجى زيارة:

www.strategicgears.com

إخالء المسؤولية:

ـــدون إذن خطـــي محـــدد مـــن ســـتراتيجيك  ـــك، ب ـــم ينـــص علـــى خـــالف ذل ـــا، مـــا ل ـــا أو جزئًي ـــواردة فـــي هـــذه الوثيقـــة )"المنشـــور"(، كلي ال تستنســـخ أي مـــن المعلومـــات ال
ـــان  ـــرز أي ضم ـــتراتيجيك جي ـــدم س ـــات. وال تق ـــع األوق ـــي جمي ـــال  ف ـــا ومكتم ـــور دقيًق ـــوى المنش ـــون محت ـــان أن يك ـــا لضم ـــارى جهده ـــرز قص ـــتراتيجيك جي ـــذل س ـــرز. وتب جي
ـــر مباشـــرة، أو تكـــون مســـؤول عـــن دقـــة أيـــة  ـــا، كمـــا أنهـــا ال تتحمـــل أيـــة مســـؤولية قانونيـــة، ســـواء كانـــت مباشـــرة أو غي ـــا أو ضمنًي أو تمثيـــل أو تعهـــد ســـواء كان صريًح
معلومـــات تـــرد فـــي المنشـــور أو اكتمالهـــا أو فائدتهـــا. وليـــس القصـــد مـــن هـــذا المنشـــور هـــو اســـتخدامه أو اعتبـــاره بمثابـــة توصيـــة أو خيـــار أو مشـــورة بشـــأن أي إجـــراء 

ـــر( قـــد يتـــم اتخاذهـــا فـــي المســـتقبل.  )أو تدابي
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