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إخالء مسؤولية:
معــدة لالســتخدام
معــدة ليتــم اســتخدامها ألغــراض معرفيــة ،وليســت ُ
إن املعلومــات الــواردة يف هــذا التقريــر ُ
كبديــل للمشــورة مــن الخــراء املؤهلــن .ال يوجــد أي ضــان عــى دقــة أو اكتــال املعلومــات الــواردة يف هــذا
التقريــر ،وال عــى تحقيقــه أليــة نتائــج أو مخرجــات .يُنصــح قارئو هــذا التقريــر باالعتامد عــى حكمهم واســتنتاجهم

الشــخيص فيــا يتعلــق باملعلومــات الــواردة فيــه ،وال نُعــد مســؤولون عــن أيــة أرضار أو خســائر قــد تنتــج عــن أي

اســتخدام لهــذا التقريــر أو مــا ورد فيــه.
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ملخص تنفيذي
أ

علــن ويل العهــد صاحــب الســمو امللــي األمــر محمــد بــن ســلامن آل ســعود عــن خطــة اململكــة إلطــاق برنامــج
اإلقامــة املميــزة يف اململكــة العربيــة الســعودية يف عــام  ،2016وتــم إطالقــه رســميًا يف مايــو  .2019يقــدم

الربنامــج العديــد مــن املزايــا للوافديــن املســتفيدين منــه ،كــا ســيعود بالنفــع بشــكل أســايس عــى اقتصــاد
ـا يف تحقيــق أهــداف رؤيــة .2030
مــا مهـ ً
اململكــة ،مــا يجعلــه عا ً

هنــاك مــا يقــرب مــن  9.8مليــون وافــد يعملــون باململكــة ،مــا ميثــل حــوايل  76٪مــن القــوى العاملــة يف

الســوق الســعودي .يواجــه هــؤالء الوافــدون العديــد مــن التحديــات املتعلقــة بنظــام اإلقامــة والتــي ح ـدّت مــن
تأثريهــم اإليجــايب ومســاهامتهم يف اقتصــاد اململكــة ،كــا ش ـكّلت عقب ـ ً
ة يف وجــه اســتقطاب املواهــب مــن

الخــارج .مــن هــذه التحديــات عــدم قــدرة الوافديــن عــى امتــاك منشــآتهم أو عقاراتهــم الخاصــة ،ووجــود بعــض

القيــود املتعلقــة بتنقلهــم بــن الوظائــف .يُضــاف إىل ذلــك التحديــات التــي يواجههــا االقتصــاد الســعودي فيــا

يتعلــق بالوافديــن ومنهــا :ارتفــاع نســب تدفــق األمــوال إىل الخــارج ،ومشــكلة التســر التجــاري ، 1وعــدم القــدرة
عــى جــذب العاملــة املاهــرة واملؤهلــة والحفــاظ عليهــا.

يف هــذا التقريــر ،قمنــا باملقارنــة بــن برامــج الهجــرة املشــاركة يف القــوى العاملــة ،وتنميــة املهــارات

للعمــل وبرامــج تأشــرات العمــل يف عــد ٍد مــن دول منظمة ورفــع مســتوياتها ،وزيــادة الفــرص الوظيفيــة.

التعــاون االقتصــادي والتنميــة ( )OECDونظــام اإلقامــة يقــدم برنامــج اإلقامــة املميــزة الجديــد يف اململكــة
الحــايل يف اململكــة فيــا يتعلــق باملميــزات التــي خياريــن :إقامــة غــر محــددة املــدة ،وإقامــة محــددة
تقدمهــا هــذه الربامــج واألنظمــة للوافديــن ،حيــث توصلنــا املــدة .متنــح اإلقامــة غــر محــددة املــدة الوافــد
إىل أن نظــام اإلقامــة الســعودي يفتقــر إىل معظــم األجنبــي إقامــة دامئــة يف اململكــة مقابــل رســوم

املزايــا التــي تقدمهــا برامــج الهجــرة للعمــل يف الــدول قدرهــا  800,000ريــال ســعودي تُدفــع مــرة واحــدة؛
املتقدمــة اقتصاديًــا .هــذه املقارنــة أثبتــت أنــه ويف بينــا مينــح برنامــج اإلقامــة محــددة املــدة إقامــة دامئة
ســبيل تحقيــق أهــداف رؤيــة  ،2030كان ال بــد مــن تحســن قابلــة للتجديــد ســنويًا مقابــل  100,000ريــال ســعودي.
نظــام اإلقامــة الحــايل أو إطــاق برنامــج فعــال مثــل برنامــج
وعــى الرغــم مــن ارتفــاع هــذه الرســوم نســبيًا ،إال
اإلقامــة املميــزة الجديــد.
أنــه مــن املتوقــع أن يتحــول هــذا الربنامــج إىل أحــد
لجــأت كثــر مــن الــدول حــول العــامل إىل برامــج اإلقامــة األعمــدة الرئيســة لتحقيــق أهــداف رؤيــة  ،2030حيــث
الدامئــة كآليــة لرفــع معايــر أســواق العمــل ،وتعزيــز أن لــه القــدرة عــى زيــادة القــدرة التنافســية اإلقليميــة
األنشــطة االقتصاديــة بهــا ،وتســتخدم تلــك الــدول والدوليــة للمملكــة ،وتحســن بيئــة ســوق العمــل مــن

مصطلحات مختلفة لإلشــارة إىل الربامج املشــابهة لربنامج خــال تســهيل تنقّــل العاملــة بــن الوظائــف ،وجــذب
اإلقامــة املميــزة مثــل «البطاقــة الخــراء» يف الواليــات العاملــة املاهــرة واملؤهلــة والحفــاظ عليهــا مــن خــال
املتحــدة األمريكيــة و «اإلقامــة غــر محــددة البقــاء» يف رفــع مســتوى معيشــة الوافديــن ،ودعــم منــو االقتصــاد
اململكــة املتحــدة .عندما قمنــا بتحليــل البيانــات ذات الصلة املحــي مــن خــال تشــجيع االســتثامر األجنبــي ،باإلضافــة
يف العديــد مــن الــدول التــي تقــدم هــذه الربامــج ،وجدنــا لزيــادة اإليــرادات الحكوميــة غــر النفطيــة ،والحــد مــن
أن لهــا الكثــر مــن الفوائــد االجتامعيــة واالقتصاديــة مــن تدفــق األمــوال إىل الخــارج.
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بينهــا :زيــادة الناتــج املحــي اإلجــايل ،وزيــادة معــدالت

 .1التســر التجــاري :هــو نشــاط غــر قانــوين يقــوم فيــه غــر الســعودي بالعمــل لحســابه الخــاص -بتمكــن مــن الســعودي أو املســتثمر
األجنبــي -يف نشــاط محظــور عليــه ،ســـواء كان ذلــك عــن طريــق اســتعامل اســمه أو ترخيصــه أو ســجله التجــاري أو بــأي طريقــة أخــرى.

مقــدمــــــة
تم

إطــاق برنامــج اإلقامــة املميــزة يف اململكــة يف مايــو لعــام  ،2019بعــد أن أعلــن ويل العهــد صاحــب

الســمو امللــي األمــر محمــد بــن ســلامن آل ســعود عــام  2016عــن خطــة اململكــة إلطــاق برنامــج

اإلقامــة املميــزة يف مقابلــة تلفزيونيــة مــع قنــاة العربيــة ،ومينــح هــذا الربنامــج الوافديــن حــق اإلقامــة يف

اململكــة ملــدة غــر محــددة ،إىل جانــب عــدد مــن املزايــا التــي مل تكــن متاحــة لهــم مــن قبــل .تــم اســتقاء
برنامــج اإلقامــة املميــزة يف الســعودية مــن رؤيــة اململكــة  ،2030والتــي تطمــح إىل تحقيــق عــدد مــن

األهــداف االســراتيجية عــى ثالثــة محــاور :مجتمــع حيــوي ،واقتصــاد مزدهــر ،ووطــن طمــوح .ومــن بــن األهداف
االســراتيجية للرؤيــة ذات الصلــة بالربنامــج:

◄زيــادة معــدالت االســتثامر األجنبــي املبــارش لدعــم منــو االقتصــاد املحــي عــن طريــق منــح مزيــد مــن فــرص
االســتثامر للوافدين.
◄زيــادة إنتاجيــة القطــاع الخــاص -والســيام املنشــآت الصغــرة واملتوســطة - 2ومســاهمته يف الناتــج
املحــي اإلجــايل مــن خــال جــذب أصحــاب الكفــاءة واملهــارة مــن جميــع أنحــاء العــامل.
◄زيــادة اإليــرادات غــر النفطيــة مــن خــال تنويــع الصناعــات باململكــة وكذلــك مــن خــال الرســوم الحكوميــة
ذات الصلــة.
ٍ
حــد ســواء مــع رفــع مســتوى املواهــب
◄ تحســن ظــروف ســوق العمــل للســعوديني والوافديــن عــى
والكفــاءات باململكــة ،والــذي مــن شــأنه زيــادة مرونــة ســوق العمــل ،وتعزيــز عمليــة نقــل املعرفــة.
يقــدم برنامــج اإلقامــة املميــزة العديــد مــن املزايــا للوافديــن يف اململكــة ،والتــي مل تكــن متاحــة لهــم مــن
قبــل ومنهــا:

◄امللكية الكاملة للمنشآت.
◄حريــة الخــروج مــن اململكــة والعــودة
إليهــا ذاتي ـاً ،دون الحاجــة ملوافقــة صاحــب
العمــل.
◄حريــة التنقــل بــن وظائــف القطــاع الخــاص
دون إذن صاحــب العمــل.

◄تأجــر العقــارات طويــل األمــد يف مكــة واملدينــة،
ومتلــك العقــارات يف باقــي أنحــاء اململكــة.
◄إصدار تأشريات الزيارة لألقارب.
◄اســتقدام العاملــة املنزليــة واســتخدام ممــرات
السعوديني باملطارات.

◄اإلعفاء من املقابل املادي عىل املرافقني.
يف هــذا التقريــر ،نســتعرض آثــار هــذا الربنامــج مــن خــال دراســة تجــارب الــدول األخــرى ،كــا نقــارن مميــزات

برنامــج اإلقامــة املميــزة يف اململكــة مبميــزات الربامــج املشــابهة يف الــدول األخــرى.
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تــم اســتقاء برنامــج اإلقامــة املميــزة يف الســعودية مــن رؤيــة اململكــة
 ،2030حيــث يقــدم مجموعــة مــن املزايــا للوافديــن غــر املتاحــة لهــم
قــا لنظــام اإلقامــة
وف ً
فــا ،وال تتجــاوز
 .2املنشــآت الصغــرة واملتوســطة هــي تلــك املنشــآت ذات الســجل التجــاري املســتقل والتــي يعمــل بهــا أقــل مــن  249موظ ً
إيراداتهــا  200مليــون ريال ســعودي

الوضع الراهن للوافدين يف اململكة

الوافدون أحد أهم مكونات القوى العاملة
ة املرتبـ َ
تحتــل اململكـ ُ
ة الثالثــة عامل ًيــا 3مــن حيــث تدفــق املهاجرين 4إليهــا ،حيث يشــكلون حــوايل  12.6( ٪ 38مليــون مهاجر)
مــن مجمــوع ســكان اململكــة .باإلضافــة إىل ذلــك ،تحتــل اململكــة العربيــة الســعودية املركــز األول بــن دول مجموعــة

العرشيــن مــن حيــث النســبة املئويــة للمهاجريــن مــن إجــايل الســكان ،كــا هــو موضــح يف الرســم البيــاين  1أدنــاه.
رسم بياين  | 1نسبة املهاجرين من مجموع السكان يف دول مجموعة العرشين

املصدر :األمم املتحدة 2019

را مــن ســوق العمــل
كــا يشــكل الوافــدون جــز ًءا كبــ ً
الســعودي بواقــع  9.8مليــون وافــد ،أي  76٪مــن إجــايل

تقســـيم القوى العاملة يف اململكة
رسم بياين | 2
العربية الســـعودية (باملليون)2019 ،

القــوى العاملــة باململكــة .5وميكــن تقســيم القــوى

12.93

العاملــة الوافــدة يف الســعودية إىل  3أقســام بحســب

1.43

3.10

القطــاع ،حيــث يعمــل  6.5مليــون يف القطــاع الخــاص (،)67٪
 80ألــف يف القطــاع الحكومــي ( ،)1٪إىل جانــب  3.2مليــون

مــن العاملــة املنزليــة (.)32٪

9.83

8

تحتــل اململكــة العربيــة الســعودية
املركــز األول بــن دول مجموعــة العرشيــن
مــن حيــث نســبة املهاجريــن مــن إجــايل
الســكان ،حيــث يشــكل الوافــدون  76%مــن
إجــايل القــوى العاملــة يف اململكــة

6.52

3.23
الوافدون

السعوديون

القطاع الحكومي

إجاميل القوى العاملة

القطاع الخاص

العاملة املنزلية

املصدر :الهيئة العامة لإلحصاء (مسح القوى العاملة)2019 ،
 .3األمم املتحدة 2019
 .4يشــر لفــظ املهاجريــن هنــا إىل األشــخاص الذيــن يعيشــون يف دولــة مختلفــة عــن دولتهــم األم (دولــة املواطَنــة) بشــكل دائــم ،عــى
عكــس الوافديــن والذيــن يعيشــون يف الدولــة لفــرة مؤقتــة أو غــر محــددة
 .5الهيئة العامة لإلحصاء (مسح القوى العاملة)2019 ،

الوضع الراهن للوافدين يف اململكة

الوافدون يفتقرون إىل مزايا أساسية
قــا لبحـ ٍ
مــي أجرتــه «ســراتيجك جــرز» عــام 2017م ،تبــن أن  63٪مــن الوافديــن يف اململكــة يعتزمــون
وف ً
ـث ك ّ

اإلقامــة فيهــا عــى املــدى الطويــل (أكــر مــن  10ســنوات) .وعنــد دراســة برامــج تأشــرات العمــل (املشــابهة
لنظــام اإلقامــة الســعودي) يف بعــض دول منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ومقارنتهــا بنظــام اإلقامــة
ـن أن األخــر يفتقــر إىل عــدة مزايــا أساســية ،مهمــة بصفــة خاصــة لهــذه الفئــة.
الحــايل باململكــة ،تبـ ّ
مقارنـــة بـــن املميـــزات التـــي متنحهـــا تأشـــرات العمـــل
جدول  | 1للوافديـــن يف دول مجموعـــة العرشيـــن (الـــدول الخمس
األعـــى يف نســـبة املهاجريـــن مـــن مجموع الســـكان)

حرية التنقـل

بني الوظائف

حرية الخروج من الدولة
والعـــودة إليهــا ذاتيـًا
ملكيــــة املنـــــشـــــآت
امللكيــــة العقـــاريــــة
تأشريات زيارة لألقـــارب
ملكية مركبات
من نـوع خاص

6

املصدر :املصادر الحكومية الرسمية للدول املعنية

ملحوظة :تُطبق بعض القيود و/أو الرشوط الخاصة

أدى غيــاب هــذه املميــزات األساســية يف اململكــة مــع رغبــة معظــم الوافديــن باإلقامــة يف اململكــة عــى

املــدى الطويــل إىل ظهــور عديـ ٍ
ـد مــن التحديــات االجتامعيــة واالقتصاديــة ،والتــي تشــمل – عــى ســبيل التمثيــل ال
الحــر -عـ َ
ـزوف العاملــة املاهــرة ،وارتفــا َع نســبة تدفــق األمــوال إىل الخــارج ،باإلضافة إىل مشــكلة التســر التجاري.

9

بعــد دراســة برامــج تأشــرات العمل (املشــابهة لنظام اإلقامة الســعودي)
يف بعــض دول منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ومقارنتهــا بنظــام
ـن أن األخــر يفتقــر إىل عــدة مزايــا أساســية
اإلقامــة الحــايل باململكــة ،تبـ ّ

 .6ال يُســمح للوافــد باململكــة وفقًــا لنظــام اإلقامــة بامتــاك مركبــات مــن نــوع خــاص (مركبــات بســبع مقاعــد أو مــا
يشــابهها) يف حــال مل تكــن لديهــم عائلــة ذات خمســة أفــراد أو أكــر.

الوضع الراهن للوافدين يف اململكة

عزوف العاملة املاهرة

عــى الرغــم مــن أن العاملــة الوافــدة متثــل أحــد

أهــم مكونــات القــوة العاملــة يف اململكــة العربيــة

الســعودية ،إال أن نســبة صغــرة فقــط منهــم تتمتــع

بكفــاءات ومهــارات عاليــة ،وعنــد مقارنــة العاملــة

نســـبة الوافديـــن الحاصلـــن عـــى
تعليـــم عايل مـــن مجمـــوع الوافدين
رسم بياين | 3
يف اململكـــة مقارنـــ ً
ة بعـــدد من دول
منظمة التعاون االقتصـــادي والتنمية

الوافــدة يف اململكــة بنظرياتهــا يف بلــدان أخــرى ،نجــد
ـا (يحمــل
أن الوافديــن يف اململكــة مــن بــن األقــل تعليـ ً

 ٪ 17فقــط منهــم درجــة البكالوريــوس أو مــا فوقهــا.) 7

يشــر ذلــك إىل أن نظــام اإلقامــة الحــايل ال يســتقطب
ذوي املهــارات العاليــة ،وال يجتــذب ســوى الوافديــن

ذوي املهــارات املتدنيــة؛ مــا يعيــق قــدرة اململكــة
عــى بنــاء اقتصــاد أساســه املعرفــة واملهــارة.
املهاجرون الحاصلون عىل درجة البكالوريوس أو ما فوقها
املهاجرون غري الحاصلون عىل درجة البكالوريوس
املصدر :اإلحصاءات الحكومية الرسمية للدول املعنية

انعكاســا النخفــاض املهــارة واملســتوى التعليمــي
ً

للوافديــن يف اململكــة ،يُعــد معــدل أجــور الوافديــن
أدىن بكثــر مــن معــدل أجــور الســعوديني .فكــا هــو

موضــح يف الرســم البيــاين  ،4يبلــغ معــدل أجــر الوافــد

حــوايل  3,870ريــال ســعودي ،بينــا يبلــغ معــدل أجــر

الســعودي حــوايل  10,270ريــال ســعودي.

متوســـط الدخـــل للســـعوديني وغـــر
الســـعوديني يف ســـوق العمـــل،
رسم بياين | 4
وإجـــايل عـــدد الســـعوديني وغـــر
الســـعوديني يف ســـوق العمل2019 ،
متوسط الدخل
(آالف الرياالت)

تعداد القوى
العاملة (مليون)

تســبب هــذه الفجــوة الواســعة يف األجــور بــن

الســعوديني والوافديــن انخفاضً ــا يف معــدل الرواتــب

العــام لـــ  6,300ريــال ســعودي ،خاصــ ً
ة وأن الوافديــن
ميثلــون نســبة كبــرة مــن القــوى العاملــة يف اململكــة.

نظــام اإلقامــة الحــايل ال يســتقطب
العاملــة املاهــرة ،بــل يجتــذب العاملــة
ذات املهــارات املتدنيــة

غري سعوديني

سعوديون

إجاميل القوى العاملة

القوى العاملة

متوسط الدخل

املصدر :الهيئة العامة لإلحصاء 2019 ،
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 .7الهيئة العامة لإلحصاء2019 ،

الوضع الراهن للوافدين يف اململكة

عزوف العاملة املاهرة

يقيــس مــؤرش التنافســية العاملــي إنتاجيــة العمــل مــن خــال املحــور الثامــن للمــؤرش وهــو «كفــاءة ســوق العمــل» .يقيس
هــذا املحــور عنرصيــن أساســن وهــا :املرونــة ،واألحقيــة بنــا ًء عــى الجــدارة.
حصلــت اململكــة عــى املرتبــة التاســعة والثامنــن ( )89يف
محــور كفــاءة ســوق العمــل مــن مــؤرش التنافســية العاملــي،
مــا يشــر إىل انخفــاض إنتاجيــة العمــل يف اململكــة مقارنــة
بالــدول األربعــة األعــى يف نســبة املهاجريــن مــن دول
مجموعــة العرشيــن.

كفـــاءة ســـوق العمـــل يف الـــدول
رسم بياين  | 5الخمســـة األعىل يف نسبة املهاجرين
مـــن دول مجموعـــة العرشين.

بالنســبة لعنــر املرونــة ،احتلــت اململكــة املرتبــة الثامنــة
والســبعني ( )78وهــو مــؤرش عــى ضعــف مرونة تنقــل العاملني
بــن مختلــف األنشــطة االقتصاديــة .أمــا بالنســبة لعنــر األحقيــة
بنــا ًء عــى الجــدارة ،فقــد احتلــت اململكــة املرتبــة الثامنــة
والتســعني ( )98وهــو مــا يــدل عــى ضعــف إعطــاء األحقيــة
ألصحــاب الجــدارة والكفــاءات العاليــة يف العمــل،

املصدر :مـؤشـــــر التنافسيـة العاملـــي2019 ،

باإلضافــة إىل تــدين مســتويات املســاواة بــن الذكــور واإلنــاث يف بيئــة العمــل .تســهم هــذه الظــروف وغريهــا يف عــزوف
العاملــة املاهــرة واملؤهلــة مــن كال الجنســن ،كــا تحــد مــن بنــاء قاعــدة اقتصاديــة ذات أســاس مهــاري وإنتاجــي.
قــا ملســح إكســبات
ويف ذات الســياق ،يعــاين الوافــدون يف اململكــة العربيــة الســعودية مــن انخفــاض جــودة املعيشــة وف ً

إنســايدر  )Expat Insider 2018( 2018والــذي يصنــف اململكــة يف املرتبــة مــا قبل األخــرة (  )67يف تقرير (أفضل الــدول للوافدين).
أظهــر املســح -والــذي يقيــس ســتة مــؤرشات رئيســة -أن اململكــة العربيــة الســعودية تحتــل املرتبــة الـــ 67يف مــؤرش جودة

املعيشــة ،واملرتبــة الـــ 67يف مــؤرش ســهولة االســتقرار ،واملرتبــة الـــ 66يف مــؤرش مالءمــة العمــل ،واملرتبــة الـــ 49يف
مــؤرش الحيــاة العائليــة ،واملرتبــة الـــ 31يف مــؤرش التمويــل الشــخيص واملرتبــة الـــ 39يف مــؤرش تكاليــف املعيشــة .ومــا
ال شــك فيــه أن مثــل هــذه الظــروف تعــزز مــن الســلوكيات الســلبية للوافديــن الحاليــن (مثــل الحــواالت املاليــة املرتفعــة إىل

خــارج الســعودية) وتثنــي األجانــب ذوي املهــارات العاليــة عــن املجــيء إىل الســعودية و/أو اإلقامــة فيهــا.

ترتيـــب دول الخليـــج وفقًـــا
رسم بياين | 6
للمؤرشات الستة يف املسح
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احتلــت اململكــة املرتبــة التاســعة والثامنــن ( )89يف محــور
كفــاءة ســوق العمــل مــن مــؤرش التنافســية العاملي.احتلــت
اململكــة املرتبــة الســابعة والســتني ( )67يف مــؤرش جــودة
قــا ملســح إكســبات إنســايدر 2018
املعيشــة ،وف ً

املصدر :إكسبات إنسايدر ( ،)2018إنرتنيشن

الوضع الراهن للوافدين يف اململكة

ارتفاع نسبة تدفق األموال إىل الخارج

تحتــل اململكــة العربيــة الســعودية املرتبــة الثانيــة حــول العــامل مــن حيــث حجــم الحــواالت املاليــة إىل الخــارج .باإلضافــة
إىل ذلــك ،متثــل الحــواالت الخارجيــة يف اململكــة  5٪مــن قيمــة الناتــج املحــي اإلجــايل ،مقارن ـ ً
ة بـــ  0.3٪فقــط يف

الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،و  3.8٪يف ســويرسا ،و  0.6٪يف أملانيــا ،و  1.3٪يف روســيا .وبالطبــع يؤثــر ذلــك ســل ًبا
ـدل مــن إنفاقهــا يف
عــى االقتصــاد الســعودي ،حيــث مييــل الوافــدون إىل تحويــل أموالهــم إىل الخــارج مبجــرد كســبها بـ ً
قنــوات االســتهالك املحــي وفــرص االســتثامر داخــل اململكــة.

الـــدول الخمس األعىل يف حجم الحواالت إىل الخارج (باملليار ،)$نســـبة الحواالت
رسم بياين | 7
إىل الخـــارج من الناتج املحيل اإلجاميل ( )٪وعـــدد املهاجرين (مليون) 2018 ،
حجم الحواالت إىل
الخارج (مليار دوالر)

نسبة الحواالت إىل الخارج
من الناتج املحيل اإلجاميل

نسبة الحواالت إىل الخارج من
الناتج املحيل اإلجاميل
حجم الحواالت إىل الخارج
(مليار دوالر)

سويرسا

روسيا

املصدر :األمم املتحدة ،البنك الدويل2019 ،

عدد املهاجرين (مليون)

ومبــا أن الوافديــن الذيــن تعيــش عائالتهــم يف الخــارج هــم مــن مييلــون
إىل إرســال مقــدار أكــر مــن األمــوال إىل الخــارج ،ميكننــا أن ننســب املعــدل

نســـبة الوافدين العاملني
رسم بياين | 8
واملرافقني يف اململكة

املرتفــع للحــواالت الخارجيــة إىل أن أكــر الوافديــن ال يعيشــون مــع عائالتهــم
داخــل الســعودية والــذي يرجــع بشــكل أســايس للقيــود التــي يفرضهــا نظــام
اإلقامــة عــى إصــدار التأشــرات لهــذه العائــات .يوضــح الرســم البيــاين  8أن
الوافديــن العاملــن باململكــة يشــكلون مــا نســبته  77%مــن مجمــوع الوافديــن
بينــا يشــكل املرافقــون الـــ  23%املتبقيــة فقــط ،مــا قــد يــدل عــى أن نســبة
كبــرة مــن عائــات الوافديــن ال يعيشــون معهــم يف اململكــة .باإلضافــة إىل
ذلــك ،رمبــا تكــون نســب املرافقــن قــد انخفضت بشــكلٍ أكرب بعــد فــرض املقابل
املــادي عــى املرافقــن عــام  ،2017مــا أدى إىل زيــادة األعبــاء املالية عىل
الوافديــن ،وشــجعهم عــى تــرك اململكــة أو اإلبقــاء عــى عوائلهــم خارجهــا.
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الوافدين املرافقني

الوافدين العاملني

املصدر :الهيئة العامة لإلحصاء ،مسح القوى العاملة2019 ،

تحتــل اململكــة العربيــة الســعودية املرتبــة الثانيــة حــول العــامل
مــن حيــث حجــم الحــواالت املاليــة إىل الخارج.يرجــع ارتفــاع حجــم
الحــواالت املاليــة إىل الخــارج بشــكل أســايس للقيــود التــي
يفرضهــا نظــام اإلقامــة عــى إصــدار التأشــرات لألقــارب والعائلــة

الوضع الراهن للوافدين يف اململكة

سبب
قلة فرص االســـتثامر للوافدين
ٌ
يف تضخـــم ظاهرة التســـر التجاري
يف اململكة

مينــح نظــام اإلقامــة الحــايل يف اململكــة الوافديــن خيــارات اســتثامرية محــدودة

ج ـدًّا ،وال يســمح لهــم بامتــاك منشــآتهم الخاصــة أو االســتثامر يف مجــال العقــارات
أو غــره مــن مجــاالت االســتثامر .باإلضافــة إىل ذلــك ،يعتمــد وجــود الوافديــن يف

الســعودية عــى تأشــرات عمــل تعاقديــة ،لــذا يعــاين أكرثهــم مــن شــعور بعــدم

األمــان الوظيفــي ،مــع إمكانيــة إجبارهــم عــى تــرك اململكــة حتــى ولــو كان ذلــك
ضــد رغبتهــم .أدى ذلــك إىل ضيــاع فرصــة كان ميكــن للملكــة اســتغاللها يف جــذب
اســتثامرات الوافديــن ،والســيام أولئــك الذيــن يرغبــون يف اإلقامــة بهــا عــى املــدى

الطويــل.

وبافــراض أن اململكــة تســمح للوافديــن بامتــاك منشــآتهم الخاصــة ،تشــر تقديراتنــا

األوليــة 8إىل أنــه ميكــن للوافديــن املســاهمة يف الناتــج املحــي اإلجــايل غــر

النفطــي بنســبة تــراوح بــن  0.5٪و  1.7٪عــى املــدى املتوســط.

تعــد ظاهــرة التســر التجــاري إحــدى اآلثــار الســلبية املرتتبــة عــى عــدم وجــود فــرص

اســتثامرية متاحــة للوافديــن يف اململكــة ،ويعــرف التســر التجــاري بأنــه إدارة
الوافديــن للمنشــآت واألعــال بشــكل غــر قانــوين تحــت اســم مالكيهــا الســعوديني،

ويعــد أحــد املكونــات الرئيســة لالقتصــاد غــر الرســمي للمملكــة إىل جانــب بعــض

األنشــطة غــر القانونيــة األخــرى كغســيل األمــوال ،والتهــرب الرضيبــي وغريهــا.

قــا لــوزارة التجــارة واالســتثامر ،تــراوح قيمــة عمليــات التســر التجــاري باململكــة
ووف ً

مــا بــن  300إىل  400مليــار ريــال ســعودي يف مختلــف القطاعــات .باإلضافــة إىل

را عــى مامرســات التســر ،نظـ ًرا إىل الطلــب
ذلــك ،تعتمــد بعــض القطاعــات اعتــادًا كبـ ً
املرتفــع عــى الســلع والخدمــات ونقــص مقدميهــا مــن الســعوديني.

وبنــا ًء عــى نطــاق قيمــة عمليــات التســر التجــاري ،تشــر تقديراتنــا األوليــة 9إىل أن

حــوايل  37٪إىل  50٪مــن املنشــآت الصغــرة واملتوســطة يف اململكــة العربيــة

الســعودية متــارس عمليــات التســر.
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ميكــن للوافديــن املســاهمة يف الناتــج املحــي اإلجــايل غــر النفطــي بنســبة
تــراوح بــن  0.5٪و  1.7٪عــى املــدى املتوســط ،بافــراض أن اململكــة تســمح
لهــم بإنشــاء منشــآتهم الخاصــة .حــوايل  37٪إىل  50٪مــن املنشــآت الصغــرة
واملتوســطة يف اململكــة العربيــة الســعودية متــارس عمليــات التســر.
ِ
االستثامرات املحتملة من األجانب غري املقيمني يف اململكة حالياً.
 .8ال تشمل هذه التقديرات
 .9قمنــا بافــراض ســيناريوهات يف حــدود  10٪إىل  30٪الســتقراء املنشــآت الصغــرة واملتوســطة التــي أنشــأها وافــدون ،وتــم
احتســاب منــو املنشــآت الجديــدة للوافديــن باإلضافــة إىل معــدل منــو املنشــآت الصغــرة واملتوســطة التاريخــي الــذي يبلــغ .2.4٪

حاجة اململكة إىل برنامج إقامة دامئة

تتمتــع الســعودية بوضــع فريــد ميهــد لهــا االســتفادة القصوى مــن برنامج لإلقامــة الدامئــة ،حيث ميكن
أن ينعكــس هــذا النــوع مــن الربامــج باإليجــاب عىل االقتصــاد داخل ًيا مــن خالل تعظيــم الفوائــد االقتصادية

للوافديــن املقيمــن بهــا حال ًيــا ،وخارج ًيــا مــن خــال جــذب املزيــد مــن الوافديــن ورواد األعــال ذوي
املهــارات العاليــة .بعــد اســتعراض التحديــات والفــرص الفريــدة لالقتصاد الســعودي فيــا يتعلق بنظام

اإلقامــة الحــايل يف الفصــل الســابق ،نســتعرض اآلن بعــض املالحظــات والــدروس املســتفادة مــن برامج
اإلقامــة الدامئــة يف دول أخــرى.

التوجه العاملي
يُعــد منــو أعــداد املهاجريــن ظاهــرة متناميــة باســتمرار يف معظــم الــدول املتقدمــة اقتصاديًــا مثــل
الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،أملانيــا ،كنــدا وأســراليا؛ وإذا مــا متت إدارة املهاجرين بشــكل صحيــح ،فإنه

بإمكانهــم املســاهمة يف رخــاء الدولــة اقتصاديًــا مــن خــال مواهبهــم وتنوعهــم ومشــاركتهم يف
القــوى العاملــة ،باإلضافــة إلثــراء الدولــة ثقافيًــا بفضــل خلفياتهــم العرقيــة املختلفــة .متتلــك معظــم
الــدول املتقدمــة يف العــامل أنظمــة إقامــة دامئــة تهــدف إىل جــذب األجانــب ذوي املواهــب الفريــدة

ودمجهــم يف املجتمــع.
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متتلــك معظــم الــدول املتقدمــة يف العــامل أنظمــة إقامــة
دامئــة تهــدف إىل جــذب األجانــب ذوي املواهــب الفريــدة
ودمجهــم يف املجتمــع

حاجة اململكة إىل برنامج إقامة دامئة

التـوجـــــه العـــــاملــــــــي
شكل  | 1الدول التي تقدم برامج إقامة دامئة

الدول التي تقدم برامج إقامة دامئة

املصدر :تحليل «سرتاتيجك جريز»

يف كثـرٍ مــن األحيــان تُطــور الــدول برامــج اإلقامــة الدامئــة كتدبــر للتخفيــف مــن حــدة التحديــات االجتامعيــة واالقتصاديــة التــي
ة مــا تصنــف هــذه الربامــج إىل ثالثــة أنــواع :عــى أســاس القرابــة ،عــى أســاس الوظيفة ،عىل أســاس االســتثامر.
تواجههــا .وعــاد ً
التحديات االجتامعية االقتصادية
•ارتفاع أعداد املسنني

•ارتفاع أعداد املقيمني إقامة قصرية املدى

تحســـن اندمـــاج القـــوى
العاملة املهاجـــرة باملجتمع

•انخفاض االلتزام نحو طموحات وأهداف
الدولة طويلة املدى

عىل أساس
القرابة

•انخفاض أعداد الشباب

حلول برامج اإلقامة الدامئة

أنواع برامج اإلقامة الدامئة
والشـــرائح املستهدفــة

الوالـــدان ،األزواج ،األطفـــال
وأقارب املواطـــن أو املقيم

•● نقص العاملة

•● انخفاض الطلب املحيل عىل املنتجات
والخدمات

•● محدودية الصناعات

•● انخفاض االستثامرات األجنبية املبارشة
•● تدين األنشطة التجارية الدولية
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جذب رواد األعـــال الواعدين
وكبـــار املســـتثمرين إىل
الدولـــة والحفـــاظ عليهـــم

عىل أساس
االستثامر

•● تباطؤ النمو االقتصادي

عىل أساس
الوظيفة

•● انخفاض اإلنتاجية

•● ضعف املحافظة عىل رأس املال البرشي

جـــذب العاملـــة املاهـــرة
وأصحـــاب األجـــور املرتفعـــة
إىل الدولـــة والحفاظ عليهم

العاملـــة األجنبيـــة املاهرة
القادرة عـــى تعزيز اقتصاد
ا لد ولة

رواد األعامل واملستثمرون
القـــادرون عـــى تعزيـــز
اقتصـــاد الدولـــة

تُطــور الــدول برامــج اإلقامــة الدامئــة كتدبــر للتخفيــف مــن حــدة التحديــات
االجتامعيــة واالقتصاديــة التــي تواجههــا .تُصنــف برامــج اإلقامة الدامئــة إىل ثالثة
أنــواع :عــى أســاس القرابــة ،عــى أســاس الوظيفــة ،عــى أســاس االســتثامر

حاجة اململكة إىل برنامج إقامة دامئة

التـوجـــــه العـــــاملــــــــي

تصنــف االقتصــادات إىل أربعــة أنــواع :اقتصــادات قامئــة عــى التجــارة ،وقامئــة عــى الصناعــة ،وقامئــة عــى الخدمــات،
عــا باقتصــادات قامئــة عــى املعرفــة ،حيــث أن االبتــكار هــو
وقامئــة عــى املعرفــة .تتمتــع الــدول ذات الدخــل األكــر ارتفا ً
ـن لالبتــكار.
محــرك أســايس لهــذه االقتصــادات ،بينــا تعــد املهــارة البرشيــة املرتفعــة واالســتثامر محركـ ْ

ـا يف تحويــل االقتصــادات لتتطــور مــن اقتصــادات بدائيــة إىل اقتصــادات قامئة عــى املعرفة.
يلعــب املهاجــرون دو ًرا مهـ ًّ
يشــمل التحــول االقتصــادي إعــادة بنــاء االقتصــاد عــى محــددات تطويريــة مختلفــة ،كام يفــرض تحديــات مختلفة أمــام إعداد

السياســات االقتصاديــة .عــى الرغــم مــن ذلــك ،ميكــن لصنــاع القــرار قيــادة هــذا التحــول بسالســة مــن خــال إعــداد سياســات
الهجــرة املالمئــة والتــي تدمــج بالشــكل الصحيــح بــن االبتــكار مــن خــال تعزيــز اإلنتاجيــة ،والعوائــد االقتصاديــة الناتجــة عــن
االســتثامر ،ومعــدل املشــاركة يف القــوى العاملــة .نشــر للعنــارص الثالثــة الســابقة باإلنتاجيــة ،والعوائــد ،واملشــاركة.

شكل  | 2إطار عمل «سرتاتيجك جريز» :تحليل النمو االقتصادي الناتج عن الهجرة

اقتصاد قائـم

اقتصاد قائـم

اقتصاد قائـم
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توجــد ثالثــة عنــارص رئيســة للنمــو االقتصــادي وهــي :االبتــكار مــن خــال تعزيــز
اإلنتاجيــة ،والعوائــد االقتصاديــة املرتتبــة عــى االســتثامر ،باإلضافــة ملعــدل
املشــاركة يف القــوى العاملــة

حاجة اململكة إىل برنامج إقامة دامئة

التـوجـــــه العـــــاملــــــــي

ميكن وصف العنارص الثالثة للنمو االقتصادي ،والتي سنستخدمها ألغراض هذا التقرير كالتايل:
اإلنتــاجيــــة :يعتــر النمــو يف اإلنتاجيــة جوهريًّــا بالنســبة لالقتصــاد ،حيــث يســمح للصناعــات واألنشــطة التجاريــة بالتنافس
كل مــن االبتــكار ،والنمــو االقتصــادي محل ًيــا
وتوليــد اإليــرادات .وجــد العديــد مــن الباحثــن أن التعليــم يعــزز ً

وإقليم ًيــا ،كــا يوفــر املزيــد مــن الوظائــف ،ويزيــد اإلنتاجيــة.

لتقييــم هــذا العنــر ،ســنقوم مبقارنــة املســتوى التعليمــي للمهاجريــن مــع نظــره للمواطنــن بهــدف
فهــم مســاهمتهم يف زيــادة اإلنتاجيــة.
العـــوائـــد :تعــد العوائــد املحصلــة مــن اإلنفــاق الرأســايل للــركات مــن أهــم العنــارص التــي تســهم يف النمــو
االقتصــادي .عندمــا تقــوم الــركات باالســتثامر لتطويــر منتجاتها وخدماتهــا ،يصاحب ذلــك زيــادة يف معدالت
التوظيــف واألجــور .تــؤدي العوائــد املحصلــة مــن هــذه العمليــة إىل زيــادة يف الناتــج املحــي اإلجــايل.
لتقييــم هــذا العنــر ،ســنقوم مبقارنــة معــدل ملكيــة األعــال التجاريــة للمهاجريــن مــع نظــره للمواطنــن
بهــدف فهــم مســاهمتهم يف العوائــد عــى االقتصــاد.
املشــاركة :يســاهم املهاجــرون بشــكل عــام يف زيــادة مرونــة ســوق العمــل ،حيــث أن هجرتهــم إىل الدولــة تســاعد
االقتصــاد املحــي يف االســتجابة للنقــص يف القــوى العاملــة ،وتعزيزهــا ،وزيــادة تعــداد الســكان القادريــن

ِ
والحــرف املفقــودة يف القطاعــات الناميــة واملنحــدرة عــى حــد
عــى العمــل ،باإلضافــة لتغطيــة التخصصــات
ســواء ،كــا تقــوم بدعــم فئــة املواطنــن املســنني مــن خــال زيــادة أعــداد العاملــن مقارن ـ ً
ة باملتقاعديــن.
لتقييــم هــذا العنــر ،ســنقوم مبقارنــة معــدالت املشــاركة يف القــوى العاملــة بالنســبة للمهاجريــن مــع
نظرياتهــا للمواطنــن بهــدف فهــم مســاهمتهم يف القــوى العاملــة .

ومــن خــال التحليــل املقــارن لربامــج اإلقامــة الدامئــة يف عــدة دول ،الحظنــا أن الربامــج تختلــف مــن دولــة إىل أخــرى ،حيــث
تصمــم كل دولــة برنامــج اإلقامــة الخــاص بهــا لتحقيــق أهــداف معينــة تتناســب مــع أنظمتهــا وسياســتها العامــة.
فــا ،تحتــل اململكــة العربيــة الســعودية املرتبــة األوىل مــن حيــث نســبة املهاجريــن مــن
وكــا رأينــا يف الرســم البيــاين  1آن ً
مجمــوع الســكان بــن دول مجموعــة العرشيــن ،ويف الفصــول التاليــة ،نســتعرض االختالفــات بــن برامــج اإلقامــة الدامئــة يف
الــدول األربــع التــي تــي الســعودية يف القامئــة وهــي أســراليا ،وكنــدا ،وأملانيــا والواليــات املتحــدة األمريكيــة.

17

تصمــم كل دولــة برنامــج اإلقامــة الخــاص بهــا لتحقيــق
أهــداف معينــة تتناســب مــع أنظمتهــا وسياســتها العامــة

التـوجــــه العــاملــــــي

حالة تحت الدراسة :أســـرتاليــــا

يف أواخــر التســعينات تــم اتخــاذ إجــراء إصالحــي هــام يف أســراليا وهو اعتامد سياســات هجــرة انتقائيــة ،حيــث كان للمهاجرين
الذيــن دخلــوا أســراليا بعــد هــذا التغيــر معــدل مشــاركة أعــى يف القــوى العاملــة مقارن ـ ً
ة باملهاجريــن الذيــن وصلــوا قبــل
اإلجــراء اإلصالحــي ،كــا كانــت معــدالت البطالــة لديهــم أدىن.
تطــورت منهجيــة أســراليا يف تطويــر برامــج الحصــول عــى اإلقامــة الدامئــة حتــى وصلــت إىل أعــى مســتويات النفعيــة ،حيــث
تســلط الضــوء عــى مجموعــة مــن املهــارات املحــددة التــي ميكــن ألصحــاب العمــل املحليــن االســتفادة منهــا ،كــا تقــدم
إســهامات مثمــرة لالقتصــاد املحــي .يتكــون الربنامــج األســرايل مــن مســارين رئيســن :األرسة واملهــارة .باإلضافــة لذلــك،
منحــت أســراليا منــذ بدايــة القــرن الحــايل املزيــد مــن تأشــرات اإلقامــة الدامئــة عــى أســاس املهــارة مقارن ـ ً
ة بالتأشــرات
د التأشــرات املمنوحــة بنــا ًء عــى املهــارة يف عــام 2017
الدامئــة عــى أســاس األرسة ،فعــى ســبيل املثــال :تجــاوز عــد ُ

د التأشــرات املمنوحــة بنــا ًء عــى األرسة بحــوايل  .10 60%تقــوم أســراليا بتعديــل الحــد األقــى لالســتقبال الســنوي
عــد َ

للمهاجريــن ،والتحكــم بتدفــق املهاجريــن املحتملــن بنــا ًء عــى التقييــم املســبق ملهاراتهــم وخرباتهــم يف العمــل.

اإلنتــــاجـيــــة
ـتوى تعليميًــا أعــى مــن نظرائهــم مــن املواطنــن يف
مــا مسـ
املســتوى التعليمــي :ميتلــك املهاجــرون يف أســراليا عمو ً
ً

القــوى العاملــة .كــا يشــر الرســم البيــاين  ،9يحمــل حــوايل  25%مــن مواليــد الخــارج درجــة البكالوريــوس بينــا يصــل 15%
فقــط مــن املواطنــن إىل هــذا املســتوى التعليمــي يف ســوق العمــل.

النســبة املئويــة ملجمــوع القــوى العاملــة الذيــن تــراوح
رسم بياين | 9
أعامرهــم بــن  15و  74ســنة بدرجــات علميــة محــددة2017 ،
مواليد
الخارج

املواطنون

درجة البكالوريس

درجة املاجستري أو الدكتوراة

املصدر :مكتب اإلحصاءات األسرتايل.2018 ،

مســتوى
مــا
اإلنتاجيــة :ميتلــك املهاجــرون يف أســراليا عمو ً
ً
تعليميًــا أعــى مــن نظرائهم مــن املواطنــن يف القــوى العاملة
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 .10مكتب اإلحصاءات األسرتايل2018 ،

التـوجــــه العــاملــــــي

حالة تحت الدراسة :أســـرتاليــــا
العوائـد
ملكيــة األعــال التجاريــة :يظهــر الرســم البيــاين  10أن مــا
يقــارب  15%مــن املهاجريــن يف أســراليا هــم مــن مالــي
األعــال التجاريــة كــا أنهــم ميثلــون  33%تقريبًــا مــن مالــي

النســبة املئويــة مللكيــة األعــال لــكل
رسم بياين  | 10مــن املهاجريــن وغــر املهاجريــن ،وحصــة
مــاك وغــر مــاك األعــال مــن املهاجرين

األعــال التجاريــة يف الدولــة ككل.

مالك
األعامل

املشـــاركــــة
املشــاركة يف القــوى العاملــة :تشــهد أســراليا أيضــا
وا مســتم ًرا يف معــدالت التوظيــف بفضــل الهجــرة .يبــن
من ـ ً

مالك
األعامل غري
املهاجرين

مالك األعامل
املهاجرون

غري مالك
األعامل

الرســم البيــاين  11أدنــاه أن معــدل املشــاركة يف القــوى
العاملــة ملواليــد الخــارج يتزايــد بشــكل أرسع مــن معــدل

املهاجرون يف سوق العمل

املشــاركة للمواطنــن.

املصدر :مكتب اإلحصاءات األسرتايل2016 ،

معدل املشـــاركة يف القوى العاملة
رسم بياين | 11
للمواطنني ومواليد الخارج ،أســـراليا

املســاهمة يف الناتــج املحــي اإلجــايل للفــرد :كشــفت
دراســة أجراهــا مجلــس الهجــرة يف أســراليا إىل أن

برنامــج الهجــرة األســرايل ســيقوم بزيــادة الناتــج املحــي
اإلجــايل للفــرد بنســبة  5.9%بحلــول عــام  2050نتيجــة

ارتفــاع نســب التوظيــف ،ومبقارنــة املكاســب مــن حيــث

معدل التغري السنوي

الناتــج املحــي اإلجــايل البالغــة  40.7%باملكاســب مــن
حيــث الســكان البالغــة  ،% 37.0فــإن املهاجريــن يقدمــون
زيــادة قدرهــا  10.1%مــن نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحــي

اإلجــايل مقارنــة باملواطنــن.11

اآلثــار الســلبية للربنامــج :أشــارت بعــض األبحــاث  12يف
عــام  2005يف أســراليا إىل أن الهجــرة والنمــو الســكاين
املتزايديــن قــد تســببا بزيــادة نســبية يف نــدرة املــوارد

املواطنون

مواليد الخارج

املصدر :إحصاءات الهجرة الدولية من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية2018 ،
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والــروات الطبيعيــة ،باإلضافــة إىل أن البنيــة التحتيــة مثــل

الطــرق واملــدارس واملستشــفيات وشــبكات االتصــاالت
مــل فــوق طاقتهــا.
والكهربــاء وامليــاه ســوف تُح ّ

العوائــد :ميثــل املهاجــرون يف أســراليا قرابــة  33%مــن مالــي األعــال
التجاريــة يف الدولــة .املشــاركة :معــدل املشــاركة يف القــوى العاملــة
ملواليــد الخــارج يتزايــد بشــكل أرسع مــن معــدل املشــاركة للمواطنــن
« .11التأثري االقتصادي للهجرة» ،مجلس الهجرة يف أسرتاليا.2015 ،
 .12تقرير توماس نيلسون ،رئيس فرع تسامنيا للنمو السكاين املستدام يف أسرتاليا

التـوجــــه العــاملــــــي

حالة تحت الدراسة :كـــــندا
يف الســتينات بــدأت كنــدا بتخصيــص تأشــرات للمهاجريــن عــى أســاس املواصفــات االجتامعيــة واالقتصاديــة ملقــدم الطلــب ،حيــث
قــا للمســتوى التعليمــي للمهاجــر وعمــره ومقــدار الطلــب
يتــم فــرز املهاجريــن مــن خــال نظــام النقــاط الــذي مينــح نقاطًــا وف ً
عــى مهنتــه .ويف الســبعينات ،متــت مراجعــة الطريقــة املتبعــة يف فــرز الطلبــات ،مــا جعــل عمليــة ملّ شــمل األرسة أيــر.

ويف عــام  ،1994أطلقــت كنــدا قانــون الهجــرة والالجئــن والجنســية الكنــدي ( )IRCCالــذي يســمح للرعايــا األجانــب بــأن يصبحــوا
مقيمــن بصفــة دامئــة يف كنــدا ،ويتألــف إطــار سياســة الهجــرة يف كنــدا مــن عنــارص اجتامعيــة وإنســانية واقتصاديــة ،حيــث يحــدد
د وأنــواع املهاجريــن الذيــن تســتقطبهم كنــدا وتســتقبلهم.
ع هــذه العنــارص أعــدا َ
وض ـ ُ

اإلنتــــاجـيــــة
املســتوى التعليمــي :يحمــل حــوايل  40%مــن
املهاجريــن مــا بــن عمــر الـــ  25و الـــ  64ســنة
درجــة البكالوريــوس أو أعــى مقارنــ ً
ة بأقــل

النسبة املئوية للســـكان الذين ترتاوح أعامرهم
رسم بياين  | 12بني  25و  64ســـنة الحاصلني عـــى درجات علمية
معينة2016 ،
املواطنون

مــن  25%بالنســبة ملواليــد كنــدا .13وقــد ســجل
املهاجــرون الجــدد الواصلــون يف الســنوات
الخمــس الســابقة للتعــداد الســكاين لعــام 2016

مواليد
الخارج

معــدالت تعليــم مرتفعــة ،حيــث يحمــل أكــر مــن
نصفهــم درجــة البكالوريــوس بحــد أدىن.14

العوائـد
ملكيــة األعــال التجاريــة :يوضــح الرســم البياين
 13أن حــوايل  3%مــن املهاجريــن يف كنــدا ميكــن
تصنيفهــم عــى أنهــم رواد أعــال ،حيــث يشــكل
هــؤالء املهاجــرون مــا نســبته حــوايل  18%مــن
مجمــوع رواد األعــال يف كنــدا. 15

درجة البكالوريس أو أعىل

املصدر :إحصاءات كندا ،التعداد
السكاين لعام .2016

درجة املاجستري أو الدكتوراة

نســـبة رواد األعامل من املهاجرين واملواطنني،
رسم بياين  | 13وحصـــة املهاجريـــن واملواطنـــن مـــن إجاميل
رواد األعامل2010 ،
رواد األعــال
املواطنــون

6

2.9%

رواد األعامل املهاجرون

28

3.2%

رواد األعــال
املهاجــرون

18.4%
غري رواد
األعامل
املواطنون

غري رواد
 96.8%األعامل
املهاجرون

97.1%

81.6%
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اإلنتاجيــة :ميتلــك  40%مــن املهاجريــن
درجــة البكالوريــس مقارنــ ً
ة بـــ 24%
مــن املواطنــن .العوائــد :ميتلــك
املهاجــرون نســبة كبــرة مــن املنشــآت
الصغــرة واملتوســطة يف كنــدا

مجموع
املواطنني

رواد األعامل املواطنون

مجموع
املهاجرين
املصدر :إحصاءات كندا.2010 ،

 .13إحصاءات كندا ،التعداد السكاين لعام .2016
 .14التعليم يف كندا :أهم نتائج إحصاء عام  29 .2016نوفمرب .2017
 .15إحصاءات كندا2010 ،

التـوجــــه العــاملــــــي

حالة تحت الدراسة :كــــندا
املشـــاركــــة
ـا يف الحفــاظ عــى النمــو اإليجــايب بــن الســكان الكنديــن يف
املشــاركة يف القــوى العاملــة  :ســتكون الهجــرة عامـ ً
ـا مهـ ًّ

ســن العمــل اعتبــا ًرا مــن عــام  2011والعقــود املقبلــة التــي ستشــهد شــيخوخة الســكان ،ومــن املتوقــع أن ترتفــع نســبة إعالــة
املســنني  16مــن  0.26يف عــام  2011إىل  0.48بحلــول عــام .172036

ويبــن الرســم البيــاين  14أدنــاه أن معــدل مشــاركة مواليــد الخــارج يف القــوى العاملــة يف تزايــد عــى مــدار الســنوات
الخمــس املاضيــة عــى عكــس معــدالت نظرائهــم مــن املواطنــن الذيــن قــد تناقصــت معــدالت مشــاركتهم يف اآلونــة األخــرة.

معدل املشـــاركة يف القـــوى العاملة للمواطنني
رسم بياين | 14
ومواليـــد الخارج ،كندا
68%
67%

67.0%

66%

املســاهمة يف الناتــج املحــي اإلجــايل
66.7%

66.6%

-0.4%

66.2% 66.1%

-0.1%

65%

63%

+0.2%

64.6%

64%
62.5%

63.8%

63.0%

+1.3%
+0.3%

61%
2015

املواطنون

املصدر :إحصاءات كندا لعام 2019

ة خــال العقديــن
والقــوى العاملــة زيــاد ً
املاضيــن بنســبة  1.25%ســنويًّا بفضــل تدفــق

املهاجريــن إىل كنــدا.18

البحــوث  19أن بعــض التحديــات االجتامعيــة األخــرة

+0.8%

2016

الناتــج املحــي اإلجــايل للفــرد ،واإلنتاجيــة،

اآلثــار الســلبية بســبب الربنامــج  :اســتنتج أحــد

+1.0%

62%

تأثــر إيجــايب عــى االقتصــاد .شــهد كل مــن
معدل التغري السنوي

-0.8%

63.6%

ة مــا يكــون للمهاجريــن
للفــرد :يف كنــدا ،عــاد ً

2017

2018
مواليد الخارج

2019

تنســب إىل الهجــرة الجامعيــة مثــل :النمــو
الســكاين الــذي تســبب يف زيــادة نســبية يف
نــدرة املــوارد والــروات الطبيعيــة .كــا ربطــت
بحــوث مامثلــة الهجــرة الجامعيــة بالتهديــدات
التــي تتعــرض لهــا الهويــة الوطنيــة والثقافــة
والوحــدة واألمــن.

21

املشــاركة :معــدل مشــاركة مواليــد الخــارج يف القــوى العاملــة يف تزايــد عــى مــدار
الســنوات الخمــس املاضيــة عــى عكــس معــدالت نظرائهــم مــن املواطنــن الذيــن قــد
تناقصــت معــدالت مشــاركتهم يف اآلونــة األخــرة

 .16نسبة اإلعالة هي نسبة األفراد غري املشاركني يف القوى العاملة إىل األفراد املشاركني فيها.
 .17مورونيس ،ومالينفانت وماكلساك2017 ،
 .18تقدير االحتياجات املستقبلية ملهاجري كندا ،يت دي االقتصادية .2017
 .19بحث بواسطة هريبريت غروبيل

التـوجــــه العــاملــــــي

حالة تحت الدراسة :أملـــانيـــا

خــال الخمســن ســنة الفائتــة ،ســعت الحكومــة األملانيــة نحــو التشــجيع عــى الهجــرة والهــدف الرئيــس مــن ذلــك هــو معالجــة
تــدين معــدالت الــوالدة يف البــاد .تحتــل أملانيــا املرتبــة الثانيــة عامل ًيــا مــن ناحيــة تدفــق املهاجريــن إليهــا ،وأهــم أســباب

الهجــرة هــي مل شــمل العائلــة ( )48%والعمــل ( )19%والتعليــم ( .)5%مــن املهــم مالحظــة أن حــوايل  7.5%مــن املهاجريــن
هــم مــن الــرق األوســط الذيــن قدمــوا ألملانيــا طل ًبــا للّجــوء.

اإلنتــــاجـيــــة
املســتوى التعليمــي :يعتــر الشــعب األملــاين مــن
الشــعوب األعــى تعليـاً مــن بــن دول مجموعــة العرشيــن،

ما
نســـبة الســـكان الذين تتجاوز أعامرهم  25عا ً
رسم بياين | 15
بحسب املســـتوى التعليمي2018 ،

حيــث يشــر الرســم البيــاين  15إىل أنــه وعــى الرغــم مــن أن
املســتوى التعليمــي للمهاجريــن يف أملانيــا يعتــر أقل من
عــا حيــث
املســتوى التعليمــي للمواطنــن ،إال أنــه يُعــد مرتف ً

أن  37.5%مــن املهاجريــن هنــاك هــم مــن حامــي شــهادة
البكالوريــوس و  21%منهــم مــن حامــي شــهادات الدراســات
العليــا .ت ُعــزى الفجــوة يف املســتوى التعليمــي مــا بــن
املواطنــن واملهاجريــن لسياســة الهجــرة والتــي ال تركــز

مواليد
الخارج

املواطنون
درجة البكالوريس

درجة املاجستري أو الدكتوراة
املصدر :إحصاءات اللجنة األوروبية2018 ،

عــى اســتقبال املهاجريــن مــن ذوي الكفــاءات العالية فقط
وإمنــا تســتقبل الالجئــن أيض ـاً.

العوائـد
ملكيــة األعــال  :مــن املالحــظ أن موجــة الهجــرة األخــرة

توزيع ملكية املنشـــآت الناشـــئة ما بني املهاجرين
رسم بياين | 16
واملواطنني (مقارنة ما بـــن عامي  2003و )2015

425

227

قــد عــززت مــن نســبة املنشــآت الناشــئة ،كــا يظهــر الرســم
البيــاين  :16يف عــام  2015تبــن أن  44%مــن املنشــآت
املســجلة حديثــاً يف أملانيــا قــد تــم إنشــاؤها مــن قبــل
أشــخاص يحملــون جــوازات ســفر أجنبيــة ،مقارنـ ً
ة بـــ  13%فقــط
يف عــام  .2003وبشــكل إجــايل ،تبــن أن مــا يقــارب خُمــس
رواد األعــال هــم مــن األفــراد املولوديــن يف الخــارج.

منشآت مملوكة بواسطة أجانب

منشآت مملوكة بواسطة مواطنني
املصدر :وزارة الشؤون االقتصادية األملانية2016 ،

22

عــا ،ولكنــه أقــل
اإلنتاجيــة :يُعتــر املســتوى التعليمــي للمهاجريــن يف أملانيــا مرتف ً
مــن املســتوى التعليمــي للمواطنــن .العوائــد 44% :مــن املنشــآت املســجلة حديث ـاً
يف عــام  2015قــد تــم إنشــاؤها مــن قبــل أشــخاص يحملــون جــوازات ســفر أجنبيــة

التـوجــــه العــاملــــــي

حالة تحت الدراسة :أملـــانيـــا
املشـــاركــــة
املشــاركة يف القــوى العاملــة  :يتوقــع الباحــث االقتصــادي هيــرت براكــر أنــه يف حــال توقــف الهجــرة ســتنخفض أعــداد األيــدي
العاملــة يف عــام  2060بنســبة  ،40%وأنــه مــع اســتمرار اســتقبال  400ألــف مهاجــر يف الســنة ســيكون مــن املمكــن الحفــاظ عىل
اســتقرار أعــداد األيــدي العاملــة .باإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن عــام  2060سيشــهد تقاعــد عــدد كبــر مــن األيــدي العاملــة مام ســيدعو
إىل الحاجــة إىل متويــل معاشــاتهم التقاعديــة مــن قبــل أعــداد ال تقــل عــن أعــداد األيــدي العاملــة الحاليــة.20
يشــر الرســم البيــاين  17إىل أن مشــاركة املهاجريــن يف القــوى العاملــة تعتــر مرتفعــة إال أنهــا قــد بــدأت باالنحســار يف عــام
 2015بســبب موجــة الالجئــن ،ويف عــام  2018بــدأت بالتصاعــد مجــددا ً.

معـــدل املشـــاركة يف القـــوى العاملـــة
رسم بياين | 17
للمواطنـــن ومواليـــد الخـــارج ،أملانيا

املســاهمة يف الناتــج املحــي اإلجــايل للفــرد:
بحســب دراســة أصدرهــا املعهــد األملــاين للبحــوث
و يف الناتــج
االقتصاديــة ( ،)DIWنتــج عــن الهجــرة منــ ٌ
املحــي اإلجــايل مبعــدل  0.2%يف الســنة وذلك يف
الفــرة املمتــدة مــن عــام  2011حتــى عــام  .2016ويف
عــام  ،2015شــهد الناتــج املحــي اإلجــايل منوا ً بنســبة

معدل التغري السنوي

 ،1.5%حيــث يُعــزى  0.3مــن هــذه النســبة للمهاجريــن.
اآلثــار الســلبية بســبب الربنامــج  :يقــدر معهــد االقتصاد
العاملــي ( )IfWيف مدينــة كايــل أنــه خــال الســنوات
القادمــة ســيتكلف االقتصــاد األملــاين مــا بــن  25و 55
مليــون يــورو ســنوياً بســبب الالجئــن ،مــا يشــكل عبئ ـاً
ال يســتهان بــه حتــى لــو كان الوضــع االقتصــادي جيــدا ً.21
يفيــد باحثــون آخــرون أن اســتقبال أملانيــا ملهاجريــن

املواطنون

أغلبهــم مــن طالبــي اللجــوء يتســبب يف إدخــال

مواليد الخارج

مؤهــات تعليميــة متدنيــة وقــد ينعكــس ســلباً عــى

املصدر :إحصاءات الهجرة الدولية ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية2018 ،

23

ســوق العمــل.

املشــاركة :عــى الرغــم مــن أن مشــاركة املهاجريــن يف القــوى العاملــة تُعتــر مرتفعة ،يتســبب
اســتقبال أملانيــا ملهاجريــن أغلبهــم مــن طالبــي اللجــوء يف إدخــال مؤهــات تعليميــة متدنيــة
وقــد ينعكــس ســلباً عــى ســوق العمــل
 .20هيربت براكر ،معهد بحوث العاملة ( ،)IABأملانيا
 .21مارتني غريف »Flüchtlingskrise kostet bis zu 55 Milliarden Euro im Jahr,” ، Die Welt، 11“ ،ديسمرب 2015
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ميثــل املهاجــرون نحــو  13.7%مــن مجمــوع الســكان يف الواليــات األمريكيــة املتحــدة ،ويشــتهر برنامــج اإلقامــة الدامئــة يف البلــد
باســم برنامــج (البطاقــة الخــراء) ،ومــن بــن  35مليــون مهاجــر أمريــي يف الواليــات املتحــدة ،فــإن ثلثــي املهاجريــن (حــوايل 23
مليــون مهاجــر) هــم مــن املقيمــن الدامئــن.
وقــد أعلــن مركــز خدمــات مواطنــي الواليــات األمريكيــة املتحــدة والهجــرة ( )USCISمؤخـ ًرا عــن سياســة جديــدة تقيــد الحصــول عــى

البطاقــة الخــراء مــن خــال التحقيــق يف بيانــات املتقدمــن ،واملتعلقــة بالصحــة والدخــل والــروة والتعليــم واألرسة .والســبب
ول إىل اقتصــاد أكــر
الرئيــس لهــذه السياســة هــو الرغبــة يف اجتــذاب املزيــد مــن املهاجريــن املؤهلــن للمســاهمة يف التح ـ ّ
اعتــادًا عــى املعرفــة واملهــارات عــى املــدى الطويــل.

اإلنتــــاجـيــــة
املســتوى التعليمــي :يعتــر املهاجــرون يف الواليــات األمريكيــة
ـا مــن املواطنــن يف ســوق العمــل مــن
املتحــدة اليــوم أكــر تعليـ ً
حيــث الدرجــات العلميــة املتقدمــة ،كــا أن حــوايل  14%مــن مواليــد

الخــارج حاصلــون عــى درجــة املاجســتري مقارنــ ً
ة بحــوايل  13%فقــط
مــن األمريكيــن يف ســوق العمــل .ومــع ذلــك ،فــإن نســبة املواطنــن
أعــى مــن حيــث عــدد الحاصلــن عــى درجــة البكالوريــوس وميكــن أن

النســـبة املئويـــة للســـكان البالغني
رسم بياين  | 18من العمر  25ســـنة فام فوق حســـب
املســـتوى التعليمي2018 ،
مواليد
الخارج

املواطنون

عــزى هــذا إىل أن سياســة الهجــرة يف الواليــات األمريكيــة املتحدة –
ي ُ

درجة املاجستري أو الدكتوراة

درجة البكالوريس

عــى عكــس سياســات كنــدا و أســراليا -تعتمــد أكــر عــى صلــة القرابة.

املصدر :اإلحصاءات الرسمية للواليات املتحدة

العوائـد
ملكيــة األعــال التجاريــة :تعتــر ثقافــة ريــادة األعــال قويــة
ومســيطرة بــن جمــوع املهاجريــن يف الواليــات املتحــدة حيــث
ينشــئ رواد األعــال املهاجــرون حــوايل  25%مــن املنشــآت الجديدة
يف الواليــات املتحــدة .22يوضــح الرســم البيــاين  19أن حــوايل  7%مــن
املهاجريــن يف أمريــكا ميكــن تصنيفهــم عــى أنهــم رواد أعــال،

النســـبة املئويـــة للســـكان البالغني
رسم بياين  | 19من العمر  25ســـنة فام فوق حســـب
املســـتوى التعليمي2018 ،
رواد األعــال 42
املواطنــون

6.9%

حيــث يشــكل هــؤالء املهاجــرون مــا نســبته حــوايل  21%مــن مجمــوع
رواد األعــال يف أمريــكا. 23

رواد األعامل املهاجرون

277

4.0%

رواد األعــال
املهاجــرون

20.6%
غري رواد
األعامل
املواطنون

غري رواد
 96.0%األعامل
املهاجرون

93.1%

79.4%

24

اإلنتاجيــة :حــوايل  14%مــن مواليــد الخــارج يف أمريكا
حاصلــون عــى درجــة املاجســتري مقارن ً
ة بحــوايل 13%
فقــط مــن األمريكيــن يف ســوق العمــل .العوائــد:
يُعــد املهاجــرون مســؤولني عــن إنشــاء حــوايل 25%
مــن املنشــآت الجديــدة يف الواليــات املتحــدة

مجموع
املواطنني

رواد األعامل املواطنون

مجموع
املهاجرين

املصدر :تقرير ''نيو أمرييكان'' االقتصادية2016 ،

( .22دينا ويسنبورغ برين) «يحظى املهاجرون مبا يعادل  25٪من األعامل التجارية الجديدة
يف الواليات املتحدة ،محفزين مشاريع الريادة يف ‹بوابة› الواليات ”.يوليو 2018
'' .23نيو أمرييكان'' االقتصادية (New American Economy)، 2016
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املشـــاركــــة
املشــاركة يف القــوى العاملــة  :تعتــر الواليــات املتحــدة األوىل عامل ًيــا مــن ناحيــة أعــداد املهاجريــن فيهــا ،و يتمتــع هــؤالء
املهاجــرون مبهــارات غــر متوفــرة بكــرة يف ســوق العمــل األمريــي .كــا أن أعــداد املهاجريــن مــن القــوى العاملــة يف تزايــد

حيــث شــكل املهاجــرون  17٪مــن املجمــوع الــكيل يف عــام  .2018ومــع تزايــد أعــداد الســكان مــن مواليــد الخــارج ،فقــد تزايــدت
أعدادهــم بشــكل مضطــرد يف معــدالت القــوى العاملــة .ويف عــام  ،1980شــكل املهاجــرون نحــو  6%مــن الســكان و  % 7مــن
القــوى العاملــة .ويبــن الرســم البيــاين  20أدنــاه أن معــدل املشــاركة يف القــوى العاملــة ملواليــد الخــارج أعــى مــن نظريتهــا
للمواطنــن ،كــا أنهــا تتزايــد مبعــدل أرسع.

معدل املشاركة يف القوى العاملة ملواطني
رسم بياين | 20
الواليات املتحدة ومواليد الخارج ،الواليات املتحدة

املســاهمة يف الناتــج املحــي اإلجاميل  :يُنســب

للمهاجريــن زيــادة أعــداد القــوى العاملــة يف
الواليــات األمريكيــة املتحــدة ويعتــرون مكملــن
للقــوى العاملــة مــن املواطنــن ،كــا يحفــز
املهاجــرون اســتثامر رأس املــال مــن خــال توفــر

معدل التغري السنوي

عــدد أكــر مــن العاملــن ،كــا زادت الهجــرة أيضً ــا
الناتــج املحــي اإلجــايل للواليــات املتحــدة بنحو 37
مليــار دوالر ســنوياً .24
اآلثــار الســلبية بســبب الربنامــج :يف عــام 2017
تــم إجــراء بحــوث 25لتحليــل قانــون إصــاح الهجــرة
األمريكيــة لدعــم التوظيــف ( )RAISEالــذي مــن شــأنه
أن يحــد مــن عــدد التأشــرات املمنوحــة للموظفــن

املواطنون

ذوي املؤهــات املتدنيــة .وأشــارت البحــوث إىل

مواليد الخارج

أن املهاجريــن مــن أصحــاب املســتويات التعليميــة

املصدر :إحصاءات الهجرة الدولية ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية2018 ،

األقــل مــن شــهادة الثانويــة العامــة يســتقبلون
 4دوالرات مــن الفوائــد الحكوميــة لــكل  1دوالر مــن
الرضائــب التــي يدفعونهــا .وقــد اختتــم البحــث
بأنــه مــن املتوقــع قــدوم حــوايل  4.7مليــون مــن
املهاجريــن ذوي املؤهــات املتدنيــة إىل الواليــات

املشــاركة :معــدل املشــاركة يف القــوى
العاملــة ملواليــد الخــارج أعــى مــن نظريتهــا
للمواطنــن ،كــا أنهــا تتزايــد مبعــدل أرسع

األمريكيــة املتحــدة خــال العقــد املقبــل مــا
ســيكلف خزينــة الدولــة صــايف مرصوفــات تقــدر
بحــوايل  1.9تريليــون دوالر.

25
 .24مجلس املستشارين االقتصاديني بالبيت األبيض ،التأثري االقتصادي للهجرة .واشنطن :املكتب
التنفيذي للرئيس ،البيت األبيض 5 ،يونيو  ،2007الصفحة .3
 .25روبرت ريكتور وجيمي بريان هال مؤسسة الرتاث للحزب اليميني

حاجة اململكة إىل برنامج إقامة دامئة

االســتـنتاجــات الرئيســة

نالــت برامــج الهجــرة اهتاممــاً واســعاً عــى مســتوى العــامل

خصوصــا تلــك التــي يتدفــق
مــن قبــل عــد ٍد مــن الــدول املتقدمــة
ً
املهاجــرون إليهــا مبعــدالت مرتفعــة ،ويعــود ذلــك لقــدرة

هــؤالء املهاجريــن عــى التأثــر إيجابيًــا عــى االقتصــاد وســوق
العمــل .بعــد دراســة منــاذج متعــددة مــن دول منظمــة التعــاون

االقتصــادي والتنميــة ،تبــن أن الهجــرة املــدارة بشــكل جيــد
بإمكانهــا إحــداث آثــار إيجابيــة عميقــة عــى اإلنتاجيــة مــن خــال
ارتفــاع مســتويات التعليــم وعــى العوائــد املحصلــة مــن حيــث
االســتثامر وامتــاك األعــال التجاريــة وعــى معــدالت املشــاركة

وعليــه فــإن برنامــج اإلقامــة املميــزة والــذي مينــح رواد األعــال
الفرصــة لالندمــاج يف االقتصــاد املحــي عــر متكينهم مــن تكوين
شــبكات عالقــات مهنيــة وزيــادة فرصهــم يف االســتفادة مــن
مبــادرات متويــل املشــاريع ســيخفف مــن مشــكلة التســر التجاري
وســيضخ املزيــد مــن االســتثامرات يف االقتصــاد.
وميكــن لربنامــج اإلقامــة املميزة أن ميثــل أحد األدوات التي تســاعد
يف خفــض كميــة الحــواالت مــن اململكــة إىل الخــارج مــن قبــل
الوافديــن ،حيــث أنه مــن املتوقع أن يقلــل الوافدون مــن حواالتهم
الخارجيــة يف حــال أصبحوا مقيمــن دامئني .كــا أنه وفقاً لدراســة

يف القــوى العاملــة.

أُعــدت يف عــام  ،2010ينخفــض معــدل الحــواالت الخارجيــة بنســبة

ضمــن الســباق التنافــي العاملــي عــى اســتقطاب أفضــل
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الكفــاءات ،تقــوم عــدة دول مثــل كنــدا وأمريــكا وأســراليا وعــدة
دول يف االتحــاد األورويب بوضــع برامــج مختلفــة لإلقامــة فيهــا
وذلــك الســتقطاب املســتثمرين األجانــب ،والعاملــة املاهــرة،
واألشــخاص ذوي الكفــاءات ،بهــدف تعزيــز اقتصادهــا .وهــذا
مــا يؤكــد عــى قــدرة برنامــج اإلقامــة املميــزة يف اململكــة
عــى التخفيــف مــن حــدة التحديــات الجوهريــة التــي تواجههــا
البــاد مثــل تــدين أعــداد العاملــة املاهــرة ،وانخفاض مســتواهم
املعيــي ،والتفــاوت الكبــر يف األجــور مــا بــن الســعوديني
وغــر الســعوديني.

بشــكل عــام ويف ظــل النمــو املســتمر لالقتصــادات والتغــر
املســتمر لالحتياجــات ،تتطلــب هــذه املســألة مراقبــة مســتمرة
وإدارة ديناميكيــة خاصــ ً
ة بالنســبة القتصــادات الــدول الناميــة،
ومــا ال شــك فيــه أن ضعــف الضوابــط وقلــة الرتكيــز عــى
الجوانــب اإليجابيــة للهجــرة واالعتــاد املبالغ فيه عــى املعايري
االجتامعيــة يف االختيــار تــؤدي إىل هجــرة أقــل فائــدة القتصــاد
الدولــة املســتقبلة .فعــى ســبيل املثــال ،مــن املعــروف أنــه
عــى مــدار الســنني كانت املســتويات التعليميــة للمهاجرين إىل
الواليــات املتحــدة أدىن مــن املســتويات التعليميــة للمواطنــن.

باإلضافــة إىل ذلــك ،ســيعمل الربنامــج عــى توفــر بيئــة خصبــة

وقــد يختلــف التفضيــل يف املعايــر مــن دولــة ألخــرى ومــن وقت

لريــادة األعــال وجــذب املســتثمرين األجانــب مــا ســيحفز النمــو

آلخــر ،فقــد يكون من ضمــن احتياجات إحــدى الدول ذات مســتويات

االقتصــادي يف اململكــة .تتوفــر يف جميــع هــذه الــدول خيــارات

تأهيــا كاملزارعــن
ً
التعليــم املرتفعــة اســتقطاب عاملــة أقــل

لدعــم املشــاريع لجميــع رواد األعــال بغــض النظــر عــن أصولهــم

بهــدف مــأ بعــض الفراغــات يف ســوق العمــل ،ولذلــك فإنــه مــن

(ال يوجــد اختــاف بــن املواطنــن واملهاجريــن) ،حيــث تُعد سياســة

املطلــوب اســتخدام أســاليب مراقبــة وإدارة ديناميكيــة لضــان

عــدم التفريــق هــذه متبعــة يف هــذه الــدول يف عامــة الجوانــب

نجــاح برنامــج اإلقامــة املميــزة وعودتــه بالفائــدة عــى االقتصــاد.

االقتصاديــة وليــس حرصيـ ً
ة عىل برامــج اإلقامــة الدامئــة أو الهجرة.
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بعــد دراســة منــاذج متعــددة مــن دول منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ،تبني
أن الهجــرة املــدارة بشــكل جيــد بإمكانهــا إحداث آثــار إيجابيــة عميقة عــى اإلنتاجية
مــن خــال ارتفــاع مســتويات التعليــم وعــى العوائــد املحصلــة مــن حيــث االســتثامر
وملكيــة األعــال التجاريــة وعــى معــدالت املشــاركة يف القــوى العاملــة
 .26بيا بنجر« :أترجع أم تبقى ،أنفق هنا أم هناك؟ العائدات والحواالت الخارجية» :حالة مالدوفا2010 ،
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برنامج اإلقامة املميزة يف اململكة

تــم إقــرار إنشــاء مركــز اإلقامــة املميــزة مبوجــب مرســوم ملــي صــدر بتاريــخ  14مايــو  ،2019وذلــك بالتزامــن مــع موافقــة
مجلــس الــوزراء عــى نظــام اإلقامــة املميــزة ،عــى أن يختــص املركــز بالتنســيق مــع كافــة الجهــات الحكوميــة يف إدارة وتنفيــذ
إجــراءات برنامــج اإلقامــة املميــزة.
ويُتوقــع أن يخفــض الربنامــج بشــكل كبــر مــن حــدة العديــد مــن التحديــات االقتصاديــة واالجتامعيــة الجوهريــة التــي تواجــه

اململكــة ،ومــن ضمنهــا عــى ســبيل التمثيــل ال الحــر :الحــواالت الخارجيــة ،والتســر التجــاري ،وعــزوف العاملــة املاهــرة.
كام سيساهم الربنامج يف تحقيق عدد من األهداف االسرتاتيجية لرؤية اململكة :2030
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مــن املتوقــع أن يخفــض برنامــج اإلقامــة املميــزة بشــكل كبــر مــن حــدة العديــد
مــن التحديــات االقتصاديــة واالجتامعيــة الجوهريــة التــي تواجــه اململكــة ،كــا
سيســاهم الربنامــج يف تحقيــق أهــداف رؤيــة اململكــة 2030

برنامج اإلقامة املميزة يف اململكة

يقدم برنامج اإلقامة املميزة يف اململكة نسختني بحسب املدة وهام عىل النحو التايل:

 .1إقامة مميزة غري محددة املدة (: )SP1
متنــح لحاملهــا الحــق يف إقامــة غــر محــددة

متنــح لحاملهــا الحــق يف إقامــة لســنة واحــدة قابلــة

نظــام اإلقامــة املميــزة الســعودي ،ويحصــل عليهــا

نظــام اإلقامــة املميــزة الســعودي ،ويحصــل عليهــا

املــدة يف اململكــة العربيــة الســعودية وفــق

املتقــدم بعــد اســتيفاء الــروط النظاميــة ،ودفــع
مبلــغ  800,000ريــال ســعودي ملــرة واحــدة.
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 .2إقامة مميزة محددة املدة (: )SP2
للتجديــد يف اململكــة العربيــة الســعودية وفــق
املتقــدم بعــد اســتيفاء الــروط النظاميــة ،ودفــع
مبلــغ  100,000ريــال ســعودي ســنويًّا.
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برنامج اإلقامة املميزة يف اململكة
يوفــر الربنامــج بنســختيه -عــى حــد ســواء -عــر مزايــا أساســية للوافديــن واألجانــب يف اململكــة ،حيــث متتــد هــذه املزايــا
لتغطــي عائلــة حامــل اإلقامــة املميــزة املبــارشة (األزواج – األوالد أقــل مــن  21ســنة)

مزايــا اقتصاديــة
 .1امتــاك العقــارات :بحســب نظــام اإلقامــة الحــايل يُســمح لألشــخاص املقيمــن (أصحــاب مهــن معينــة) بتملــك عقــار
ســكني خــاص فقــط بــإذن مــن وزارة الداخليــة وبشــكل محــدود جــدا ً أمــا بالنســبة لحامــي اإلقامــة املميــزة فيمكنهــم

امتــاك العقــارات بشــكل غــر مــروط.

 .2االنتفــاع بالعقــارات يف مكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة :ســيتمكن حاملــو اإلقامــة املميــزة مــن اســتئجار ســكن يف
مــا ،وهــي ميــزة مل تكــن متاحــة مســبقاً.
مكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة ملــدة  99عا ً

 .3حريــة التنقــل بــن الوظائــف :ال يتمتــع املقيمــون بحريــة التنقــل مــن عمــل آلخــر يف القطــاع الخــاص ويتعــن عليهــم
الحصــول عــى إذن صاحــب العمــل لنقــل تأشــرة العمــل الخاصــة بهــم ،بينــا ســيتمتع حاملــو اإلقامــة املميــزة بحريــة

التنقــل مــن عمــل آلخــر دون طلــب موافقــة صاحــب العمــل الســعودي.

 .4حريــة الخــروج مــن اململكــة والعــودة إليهــا ذاتيـاً :عنــد الرغبــة مبغــادرة اململكــة والرجــوع إليهــا يتعني عــى املقيمني
طلــب إصــدار تأشــرة خــروج وعــودة مــن صاحــب العمــل ،بينــا ســيكون لحامــي اإلقامــة املميــزة الحريــة يف الدخــول
والخــروج مــن اململكــة دون الحاجــة إلصــدار تأشــرة.

 .5امتــاك وإدارة األعــال التجاريــة يف اململكــة :ســيكون لحامــي اإلقامــة املميــزة الحــق يف امتــاك وإدارة األعــال
التجاريــة يف اململكــة مبوجــب أحــكام نظــام االســتثامر األجنبــي.

 .6اإلعفــاء مــن املقابــل املــادي عــى املرافقــن :ســيتم إعفــاء حامــي اإلقامــة املميــزة مــن املقابــل املــادي عــى
املقيمــن املرافقــن ،كــا ســيتم إعفــاء املنشــآت التــي يعمــل فيهــا حاملــو اإلقامــة املميــزة مــن املقابــل املــادي
املفــروض عــى العامــل.

مزايا اجتامعية
 .7تأشــرات زيــارة لألقــارب :ال ميكــن لحامــي اإلقامــة حاليًــا إصــدار تأشــرات زيــارة لعائالتهــم إىل اململكــة دون الحصــول
عــى ترصيــح بذلــك ،كــا توجــد قوانــن صارمــة للتقــدم بطلــب للحصــول عــى التأشــرة .ولكــن ومــن خــال برنامــج اإلقامــة
املميــزة ،ميكــن إحضــار اآلبــاء واألمهــات واألجــداد والجــدات ،واألوالد وأوالدهــم وإن نزلــوا ،واإلخــوة واألخــوات وأوالدهــم
وأفــراد العائلــة إىل اململكــة بســهولة.

يكــن
يكــن لفئــات محــددة مــن حامــي اإلقامــة حاليًــا اســتقدام العاملــة املنزليــة ،بينــا ُ
 .8تأشــرة العاملــة املنزليــةُ :
لحامــي اإلقامــة املميــزة إصــدار تأشــرات العاملــة املنزليــة دون قيــد أو رشط.

 .9امتــاك وســائل النقــل العائليــة :يف حــن أنــه ال يُســمح لحامــي اإلقامــة حال ًيــا بامتــاك أنــواع خاصــة مــن املركبــات (عــى
ســبيل املثــال :الســيارات بحمولــة ســبعة ركاب وغريهــا) إال يف حــال امتــاك عائلــة مــن خمســة أشــخاص أو أكــر ،ســيكون

لحامــي اإلقامــة املميــزة الحــق يف امتــاك أي فئــة مــن املركبــات دون رشوط.

.10اســتخدام املمــرات املخصصــة للســعوديني يف املطــارات :يوجــد نوعــان مــن املمــرات للمســافرين يف املطــارات
مخصــص للســعوديني ومواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي والثــاين لبقيــة الجنســيات األخــرى.
الســعودية؛ األول ُ
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ســيكون لحامــي اإلقامــة املميــزة الحــق يف اســتخدام املمــر املخصــص ملواطنــي اململكــة العربيــة الســعودية ودول

مجلــس التعــاون الخليجــي.

برنامج اإلقامة املميزة يف اململكة

أوجه القصور يف برنامج اإلقامة املميزة

عــى الرغــم مــن املزايــا املتعــددة التــي يقدمهــا الربنامــج ،توجــد بعــض التحديــات التــي يواجههــا الراغبــون يف
التقــدم للربنامــج .قمنــا بدراســة أبــرز هــذه التحديــات كالرســوم املرتفعــة للربنامــج ،والتــي متــت دراســتها مــن خــال
ثالثــة أبعــاد وهــي :املقارنــة بتكاليــف الربامــج املشــابهة يف دول أخــرى ،وباعتبــار اإلعفــاء مــن املقابــل املــادي عــى
املرافقــن ،وبالنظــر إىل متوســط دخــل الفــرد مــن الوافديــن يف اململكــة .أحــد التحديــات األخــرى التــي يواجههــا
عــد أحــد الســبل املؤديــة للحصــول عــى الجنســية الســعودية.
الربنامــج هــو كونــه ال ي ُ

أوجه القصور يف برنامج اإلقامة املميزة

رســـوم البــرنـــامــــــج

مقارنة الرسوم بتكاليف برامج البلدان األخرى:
يف الجــدول  ،2نقــارن رســوم برنامــج اإلقامــة املميــزة يف اململكــة العربيــة الســعودية (بنســخته الدامئــة مببلــغ 800
ألــف ريــال ســعودي ونســخته ذات الرســوم الســنوية وقدرهــا  100ألــف ريــال ســعودي) برســوم برامــج اإلقامــة الدامئــة
يف الــدول األخــرى.
ميكــن اعتبــار برنامــج اإلقامــة املميــزة يف اململكــة العربيــة الســعودية هــو األغــى بنســختيه املدفوعــة ملــرة
واحــدة أو املجــددة ســنويًا .قــد تكــون املقارنــة األقــرب لرســوم الربنامــج الســعودي يف الــدول األخــرى هــي بالخيــارات

را مــن أجــل الحصــول عــى إقامــة دامئــة ،وهــو خيــار غــر
القامئــة عــى االســتثامر ،حيــث يســتثمر األجانــب مبل ً
غــا كب ـ ً
متوفــر حال ًيــا يف اململكــة.

ولكــن يف حــن أن تكاليــف برامــج اإلقامــة الدامئــة القامئــة عــى االســتثامر قــد تكــون مقاربــة لرســوم برنامــج اإلقامــة
املميــزة يف اململكــة ،إال أن الخيــارات القامئــة عــى االســتثامر تتيــح ألصحابهــا امتــاك رأس املــال ومتنحهــم عوائــد
محتملــة عــى االســتثامر ،عــى عكــس برنامــج اإلقامــة املميــزة يف اململكــة حيــث أن رســومها غــر قابلــة لالســرداد.
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ميكــن اعتبــار برنامــج اإلقامــة املميــزة يف اململكــة العربيــة الســعودية
هــو األغــى مــن ناحيــة كل مــن الرســوم الســنوية واملبلــغ الــذي يتــم
دفعــه مــرة واحــدة .إن املقارنــة األقــرب لرســوم برنامــج اإلقامــة املميــزة
الســعودي بالــدول األخــرى هــي بالخيــارات القامئــة عــى االســتثامر

أوجه القصور يف برنامج اإلقامة املميزة

رســـوم البــرنـــامــــــج
جدول  | 2تكاليف برامج اإلقامة الدامئة مقارنة بربنامج اإلقامة املميزة السعودي
الدولة

رسوم الربنامج
رسوم تُدفع مرة واحدة

SR 800,000

أو رسوم سنوية

خيار هجرة العاملة املاهرة
يتم دراسة كل حالة عىل حدة

SR 100,000

خيار االستثامر
ال تقدم نسختا الربنامج أي خيارات مبنية
عىل االستثامر

SR 10,224

اختبــار النقــاط الــذي يقيــس :العمــر،
املؤهــل العلمــي ،املهــارات ،إتقــان
اللغــة اإلنجليزيــة ،املهنــة.

اســتثامر مبلــغ  3.9مليــون ريــال ســعودي عــى
األقــل يف أســراليا أو أحــد املناطــق التابعــة لهــا
أو اســتثامر مبلــغ  12.9مليــون ريــال ســعودي عــى
األقــل يف االســتثامرات األســرالية (ملــدة  ٤ســنوات)

SR 4,440

اختبــار النقــاط الــذي يقيــس :العمــر،
املؤهــل العلمــي ،اللغــة ،الخــرة
املهنيــة ،التأقلــم

اســتثامر حكومــي مببلــغ  2.3مليــون ريال ســعودي
عــى األقــل ملــدة ال تقــل عــن خمــس ســنوات

SR 552-1,023

اإلقامــة يف البلــد ملــدة ثــاث ســنوات
عــى األقــل ،مســتوى اللغــة األملانيــة

اســتثامر مــا ال يقــل عــن  413,626ريــال ســعودي
يف الــركات أو  1.24مليــون ريــال ســعودي
اســتثامر يف العقــارات (ملــدة ثــاث ســنوات)

تختلــف مــدة اإلقامــة املطلوبــة يف
البلــد بحســب الجنســية ،املؤهــل
العلمــي واملهــارات

استثامر مبلغ  6.75مليون ريال سعودي عىل
األقل؛ أو مبلغ  3.38مليون ريال سعودي يف
منطقة يرتفع فيها معدل البطالة

SR 7,220-8,720

مالحظة :التكاليف محسوبة بنا ًء عىل برامج مختلفة يف كل دولة .تنطبق بعض القيود و/أو األحكام الخاصة.

املصدر :املصادر الحكومية الرسمية للدول املعنية

تقييم الرسوم باعتبار اإلعفاء من املقابل املادي عىل املرافقني

أحــد الجوانــب األخــرى التــي يجــب مراعاتهــا عنــد تقديــر القيمــة املاليــة لربنامج اإلقامــة املميزة الســعودي هــي املقابــل املادي
الحــايل عــى املرافقــن .ابتــدا ًء مــن عــام  ،2017تعــن عــى الوافديــن دفــع رســوم ســنوية قدرهــا  1,200ريــال عــى كل مرافــق
عنــد تجديــد اإلقامــة ،وهــي رســوم متزايــدة عــى أســاس ســنوي ،حيــث بلغــت قيمتهــا  4,800ريــال ســنوياً عــى كل مرافــق يف

عــام  ،2020يف حــن مل يتــم اإلعــان عــن أي زيــادات إضافيــة بعــد .2020
يدفــع الوافــدون الذيــن يعيلون مرافقني نفس الرســوم عــن كل مرافق.

فعــى ســبيل املثــال ،يبلغ متوســط حجــم األرسة يف اململكــة العربية

الســعودية  ، 27 5.86مــا يعنــي أن عــدد املرافقــن يف كل أرسة يــراوح

الزيــادة الســنوية يف املقابل
جدول | 3
املــادي عــى املرافقني
الرسوم السنوية عىل كل مرافق

(ريال سعودي)

العـــــام

يف املتوســط بــن  4إىل  5مرافقــن يف كل أرسة ،وهــو مــا يعنــي

1,200

2017

عنــد النظــر إىل املقيمــن عــى املــدى الطويل املشــار إليهم ســابقًا،

2,400

2018

3,600

2019

4,800

2020

دفــع رســوم ســنوية تــراوح بــن  19,200و  24,000ريــال ســعودي.

والذيــن ميثلــون أكــر مــن  63٪مــن إجــايل الوافديــن ،فــإن إجــايل

املقابــل املــادي للمرافقــن ملــدة عــر ســنوات يــراوح بــن  48ألــف

ريــال و  288ألــف ريــال بحســب عــدد املرافقــن.

ما مــن أجــل البقــاء يف اململكة ولكنهم
يدفــع الوافــدون بالفعــل رســو ً
غــا إضاف ًيا ،ولكــن يف املقابل،
ال يحصلــون عــى أي مزايــا يف املقابــل .بعكــس برنامــج اإلقامة املميزة الجديــد ،فإنهم يدفعون مبل ً

31

ســيتم منحهم مجموعــة كبرية مــن املزايــا املهمة.

يبلــغ متوســط عــدد املرافقــن لــأرسة الواحــدة يف اململكــة  4إىل  5أفــراد ،مــا
ســينتج يف رســوم ســنوية تــراوح بــن  19,200و  24,000ريــال ســعودي
 .27مسح املساكن ،الهيئة العامة لإلحصاء2019 ،

أوجه القصور يف برنامج اإلقامة املميزة

رســـوم البــرنـــامــــــج
تقييم الرسوم بالنظر إىل متوسط دخل الوافدين

تعتــر رســوم الربنامــج مرتفعــة نســب ًيا عنــد مقارنتهــا مبتوســط دخــل الفــرد الوافــد يف اململكــة
العربيــة الســعودية ،والــذي يبلــغ حاليًــا حــوايل  3,870ريــال ســعودي شــهريًا.28عىل افــراض أن
الوافديــن يدخــرون  ٪ 100مــن دخلهــم ،فإنــه سيســتغرق العاملــة الوافــدة  -يف املتوســط -حــوايل
مــا لتحصيــل مبلــغ  800ألــف ريــال أو حــوايل عامــن لتحصيــل مبلــغ  ١٠٠ألــف ريــال ،وهــي املبالــغ
 17عا ً
املرتتبــة عــى نســختى اإلقامــة املميــزة محــددة املــدة وغــر محــددة املــدة.
ومــع ذلــك ،فــإن غالبيــة الوافديــن املوجوديــن حاليًــا يف اململكــة ليســوا هــم الهــدف الرئيــس
للربنامــج .كــا أســلفنا يف هــذا التقريــر ،يهــدف برنامــج اإلقامــة املميــزة إىل جــذب األجانــب ذوي
املهــارات العاليــة .وكــون اململكــة العربيــة الســعودية مركــز الدعــوة اإلســامية برتاثهــا وثقافتهــا
اإلســامية الغنيــن ميهــد الطريــق لجــذب املســلمني األثريــاء لالســتثامر واإلقامــة يف اململكــة
العربيــة الســعودية.
وعــاوة عــى ذلــك ،ت ُعــد التحســينات الجديــدة التــي ســرفع مــن جــودة الحيــاة -مثــل الســاح للنســاء
بقيــادة الســيارات واملبــادرات الرتفيهيــة وبــدء العديــد مــن املشــاريع الضخمــة -أدوات أساســية لجــذب
املســتثمرين الشــباب وأصحــاب املشــاريع والوافديــن ذوي املهــارات العاليــة الذيــن يتمتعــون بقــوة
رشائيــة عاليــة متكنهــم مــن تحمــل تكاليــف الربنامــج.
ومــن ناحيــة أخــرى ،نعتقــد أن رســوم الربنامــج قــد تكــون يف متنــاول أصحــاب األعــال غــر القانونيــة
(التســر) بعــد النظــر يف دخلهــم الســنوي املرتفــع بشــكل كبــر خــال الســنوات املاضيــة حيــث أن
بعضهــم ميــارس التســر ملــدة عــر أو خمســة عــر ســنة مــا يجعلهــم قادريــن عــى تحمــل تكلفــة
الربنامــج ،وقــد مينحهــم الربنامــج فرصــة كبــرة لتصحيــح أوضاعهــم نظاميًــا.
ويبــدو أن أصحــاب القــرار تعمــدوا اســتخدام «الســعر» كأداة لتجنــب العديــد مــن التداعيــات واملخاطــر
حيــث قــد يــؤدي انخفــاض األســعار إىل جــذب املزيــد مــن العــال ذوي املهــارات املتدنيــة الذيــن لــن
يســاهموا يف تعزيــز الفوائــد االجتامعيــة واالقتصاديــة للبــاد ،بــل و ســيزيدون مــن معــدل الحــواالت
إىل الخــارج ،مــا يزيــد مــن تدهــور مســتويات املعيشــة واتســاع فجــوة األجــور بــن الســعوديني وغــر
الســعوديني.

وعليــه ،قــد ال تكــون األســعار املنخفضــة هــي الخيــار األمثــل يف الوقــت الحــايل ،وعــى الرغــم مــن أن
األســعار املعلنــة ميكــن اعتبارهــا مرتفعــة جـدًّا ،إال أنهــا تبقــى أحــد الجوانــب املهمــة التــي لــن يظهــر
أثرهــا عــى تحقيــق أهــداف الربنامــج إال مــع مــي الوقــت.
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يهــدف برنامــج اإلقامــة املميــزة إىل جــذب األجانــب ذوي املهــارات العاليــة،
مقارنـ ً
ة بالوافديــن الحاليني ذوي املســتوى املتوســط مــن املهارات .إن رســوم
الربنامــج قــد تكــون يف متنــاول أصحــاب األعــال املامرســن لنشــاط التســر
التجــاري .قــد ال تكــون األســعار املنخفضة هــي الخيار األمثــل يف الوقــت الحايل،
ألن األســعار املخفضــة قــد تجــذب املزيــد مــن العاملــة منخفضــة املهــارة والتــي
لــن تعــود باملنافــع االقتصاديــة أو االجتامعيــة عــى الدولــة
 .28الهيئة العامة لإلحصاء2019 ،

أوجه القصور يف برنامج اإلقامة املميزة

الجـنــســيــة

مــن القيــود األخــرى يف برنامــج اململكــة العربيــة الســعودية أنــه ال يــؤدي إىل التوطــن والحصــول عــى الجنســية
بــأي شــكل مــن األشــكال عــى عكــس البلــدان األخــرى .يف العديــد مــن األمثلــة الدوليــة ،كــا هــو موضــح يف الجدول
 ،4يســتغرق الحصــول عــى الجنســية عــددًا معي ًنــا مــن الســنوات بعــد الحصــول عــى اإلقامــة الدامئــة .ويختلــف عــدد

الســنوات باختــاف البلــد .عــى الرغــم مــن ذلــك ،يوجــد طريــق واضــح للتجنــس بعــد الحصــول عــى اإلقامــة الدامئــة؛
وهــو مــا يشــجع حامليهــا عــى إنشــاء مؤسســاتهم االســتثامرية ،وإرســاء قواعدهــم العائليــة يف بلــد الهجــرة.

املــدة الالزمــة للحصــول عــى الجنســية يف الــدول الخمــس األعــى مــن
جدول | 4
ناحيــة نســبة املهاجريــن مــن مجمــوع الســكان مــن دول مجموعــة العرشيــن
الدولة

املدة الالزمة للحصول عىل الجنسية
برنامـــج اإلقامـــة املميزة ال يـــؤدي إىل
الحصـــول عىل الجنســـية
اإلقامـــة يف البلـــد لســـنة واحـــدة بعـــد
الحصـــول عـــى اإلقامـــة الدامئـــة
اإلقامـــة يف البلـــد لثـــاث ســـنوات بعـــد
الحصـــول عـــى اإلقامـــة الدامئـــة
اإلقامـــة يف البلـــد لخمـــس ســـنوات بعد
الحصـــول عـــى اإلقامـــة الدامئة
اإلقامـــة يف البلـــد لخمـــس ســـنوات بعد
الحصـــول عـــى اإلقامـــة الدامئة

مالحظة :تنطبق بعض القيود و/أو األحكام الخاصة.

املصدر :املصادر الحكومية الرسمية للدول املعنية

الحصــول عــى الجنســية هــو مــا يبحــث عنــه معظــم املهاجــرون ،لــذا ســيقلل ذلــك مــدى جاذبيــة الربنامــج
للمســتثمرين األجانــب وبعــض الفئــات املســتهدفة .وعــاوة عــى ذلــك ،فــإن الحصــول عــى الجنســية ميكــن أن
رئيســا يف مواجهــة التحــدي املتمثــل بارتفــاع الحــواالت املاليــة؛ حيــث أن عــدم إمكانيــة الحصــول عــى
ـا
يكــون عامـ ً
ً

الجنســية قــد يثنــي املهاجريــن عــن اإلنفــاق أو االســتثامر يف البــاد.

33

ال يــؤدي برنامــج اإلقامــة املميــزة الســعودي إىل التوطــن والحصــول عــى الجنســية بــأي
شــكل مــن األشــكال عــى عكــس البلــدان األخــرى .مبــا أن الحصــول عــى الجنســية هــو مــا يبحــث
عنــه معظــم املهاجــرون ،لــذا ســيقلل ذلــك مــدى جاذبيــة الربنامــج للمســتثمرين األجانــب

برنامج اإلقامة املميزة يف اململكة

األثر االجتامعي االقتصادي لربنامج
اإلقامة املميزة
بإمــكان اململكــة العربيــة الســعودية االســتفادة بشــكلٍ كبــر مــن برنامــج اإلقامــة املميــزة ،كــا هــو الحــال
يف الــدول األخــرى .وفيــا يــي نلقــي الضــوء عــى الفوائــد الرئيســة للربنامــج املرتبطــة بعنــارص االقتصــاد
التــي تــم قياســها يف الــدول األخــرى:

اإلنتــــاجـيــــة
جــذب العاملــة الوافــدة ذات املهــارات العاليــة :يهــدف الربنامــج إىل تعزيــز قــدرة الســوق الســعودي عــى جــذب
ذوي املهــارات مــن األجانــب ،مــا ســيعزز االقتصــاد املحــي ويســاعد عــى تحقيــق أهــداف رؤيــة اململكــة .2030

العوائـد
زيــادة القــدرة الرشائيــة :ستســاعد زيــادة الســيولة والقــوة الرشائيــة للمســتهلكني عــى تحقيــق أحــد أهــم أهــداف
الرؤيــة الســعودية ،والــذي يتمثــل يف زيــادة إنفــاق األرس عــى األنشــطة الثقافيــة والرتفيهيــة داخــل اململكــة.
زيــادة اإليــرادات غــر النفطيــة :بــدأ «مركــز اإلقامــة املميــزة» يف تلقــي طلبــات اإلقامــة ،ومــن املتوقــع أن تســهم
الرســوم التــي ســيدفعها الوافــدون يف زيــادة اإليــرادات غــر النفطيــة للمملكــة .وهــو مــا يعتمــد بالطبــع عــى
معــدل الطلــب عــى اإلقامــة باعتبــار مزاياهــا وتكلفتهــا.
زيــادة الطلــب عــى ســوق العقــارات :مــن املتوقــع أن يســهم الربنامــج يف زيــادة تدفــق العاملــة الوافــدة إىل
اململكــة ،وزيــادة اســتثامر أموالهــم داخلهــا مــا ســيدعم بــدوره منــو القطــاع العقــاري.
زيــادة األعــال التجاريــة :يهــدف نظــام اإلقامــة املميــزة الجديــد إىل جــذب العــال ذوي املهــارات العاليــة ورواد
األعــال الواعديــن إىل االقتصــاد الســعودي ،مــا سيســهم يف تطويــر قطــاع املرشوعــات الصغرية واملتوســطة،
وزيــادة مســاهمتها يف منــو الناتــج املحــي اإلجــايل.
الحــد مــن ظاهــرة التســر التجــاري :ســيمكّن برنامــج اإلقامــة املميــزة الجديــد رواد األعــال األجانــب مــن امتــاك
منشــآتهم التجاريــة بشــكل قانــوين ،كــا ميكنــه خلــق «قنــاة قانونيــة» للمتورطــن يف هــذه املامرســة دون
خســارة منشــآتهم ،أو التأثــر الســلبي عــى االقتصــاد الــذي قــد يتســبب بــه إغــاق هــذه املنشــآت.
خفــض الحــواالت الخارجيــة :يهــدف الربنامــج إىل خلــق أجــواء أكــر مالءمــة للوافديــن وعائالتهــم داخــل اململكــة،
مــا سيســهم يف خفــض تدفــق األمــوال إىل الخــارج ،حيــث ســيتمكن الوافــدون مــن ضــخ أموالهــم ومدخراتهــم
يف االقتصــاد الســعودي بــكل حريــة وسالســة.
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بإمــكان اململكــة العربيــة الســعودية االســتفادة بشــكلٍ كبــر مــن برنامــج اإلقامــة املميــزة ،مــن
خــال :جــذب العاملــة الوافــدة ذات املهارات العاليــة ،وزيادة القــدرة الرشائية ،و زيــادة اإليرادات
غــر النفطيــة ،وزيــادة الطلــب عــى ســوق العقــارات ،وزيــادة األعــال التجاريــة ،والحــد مــن
ظاهــرة التســر التجــاري ،وخفــض الحــواالت الخارجيــة ،وزيــادة املشــاركة يف القــوى العاملــة

برنامج اإلقامة املميزة يف اململكة

األثر االجتامعي االقتصادي لربنامج
اإلقامة املميزة
املشـــاركــــة
زيــادة املشــاركة يف القــوى العاملــة :تشــر الدراســات إىل أن برامــج اإلقامــة الدامئــة ومــا يشــابهها ترفــع مــن
معــدل املشــاركة يف القــوى العاملــة وتســهم إيجاب ًيــا يف االقتصــاد.
وعــى غــرار األســواق األخــرى ،بإمــكان برنامــج اإلقامــة املميــزة الجديــد زيــادة نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحيل
اإلجــايل يف اململكــة عــن طريــق إنشــاء املنشــآت وخلــق فــرص عمــل جديــدة ،مــا يقــود يف النهايــة نحــو
بنــاء اقتصــاد مزدهــر.

برنامج اإلقامة املميزة يف اململكة

املستجدات ذات العالقة
شــهدت السياســات املتعلقــة بالهجــرة يف اململكــة العربيــة الســعودية عــدة تحســينات يف اآلونــة األخــرة .فقــد
تــم اإلعــان مؤخ ـ ًرا عــن قــرار يقتــي اســتمرار تطبيــق مزايــا اإلقامــة املميــزة عــى العائــات الحاصلــة عليهــا بعــد
وفــاة رب األرسة حامــل اإلقامــة املميــزة .ومــن املتوقــع أن يعالــج هــذا القــرار إحــدى التحديــات الحاليــة ،حيــث كان
الربنامــج يف الســابق غــر جــذاب للراغبــن يف اإلقامــة لفــرة طويلــة يف اململكــة بســبب حالــة عــدم االســتقرار
ٍ
صعيــد آخــر ،تقــرر منــح الجنســية الســعودية لبعــض الوافديــن مــن ذوي
التــي ســتعاين منهــا عائالتهــم .وعــى
املواهــب والكفــاءات واألعــال االســتثنائية بغــض النظــر عــن وضــع إقامتهــم .هــذا إن دل عــى يشء فإنــه يــدل
قــا يف إمكانيــة التــدرج يف
حــا بخصــوص منــح الجنســية ،وقــد تعيــد النظــر الح ً
عــى أن اململكــة أصبحــت أكــر انفتا ً
الحصــول عليهــا مــن خــال برنامــج اإلقامــة املميــزة .وعــاوة عــى ذلــك ،تشــر التوقعــات إىل أن اململكــة قــد تقوم
ـا للتطويــر.
باملزيــد مــن التعديــات عــى الربنامــج حيــث أنــه قــد أطلــق حديثًــا وال يــزال قابـ ً
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ميكــن لعائــات حامــي اإلقامــة املميــزة االســتمرار باالســتفادة مــن مزاياهــا حتــى بعــد
وفــاة حامــل اإلقامــة املميــزة .كــا تقــرر منــح الجنســية الســعودية لبعــض الوافديــن مــن
ذوي املواهــب والكفــاءات واألعــال االســتثنائية بغــض النظــر عــن وضــع إقامتهــم

خــاتـمـــــة

متتلــك اململكــة العربيــة الســعودية واحــدة مــن أعــى
نســب الوافديــن العاملــن يف العــامل ،ولذلــك تتمتــع
بعــدة عوامــل تؤهلهــا لالســتفادة القصــوى مــن برنامــج
اإلقامــة املميــزة الجديــد .وقــد تبــن أن نظــام اإلقامــة
الحــايل كان ســب ًبا يف عرقلــة الوافديــن عــن املســاهمة
بشــكل إيجــايب يف اململكــة ،مــا أدى إىل ظهــور
بعــض التحديــات مثــل :ارتفــاع معــدل الحــواالت املاليــة
إىل الخــارج ،وتفــي ظاهــرة التســر التجــاري ،وعــزوف
العاملــة املاهــرة واملؤهلــة عــن القــدوم إىل اململكــة.
أثبتــت برامــج اإلقامــة الدامئــة يف بلــدانٍ أخــرى قدرتهــا
عــى مواجهــة هــذه التحديــات إىل جانــب تقديــم عــدة
مزايــا أخــرى .كذلــك تســهم تلــك الربامــج يف تعزيــز
االبتــكار (اإلنتاجيــة) ،ودعــم االســتثامر (العوائــد) ،وزيــادة
املشــاركة يف القــوى العاملــة (املشــاركة).
يعــد برنامــج اإلقامــة املميــزة أول برنامــج تطلقــه
اململكــة لإلقامــة طويلــة املــدى ،والــذي بإمكانــه تلبيــة
بعــض االحتياجــات الرئيســة لفئــات محــددة مــن الوافديــن.
يتفــوق هــذا الربنامــج بالطبــع عــى نظــام اإلقامــة
الحــايل ،ولديــه القــدرة عــى معالجــة بعــض التحديــات
التــي يواجههــا اقتصــاد اململكــة.
رضورة توعيــة العامــة بفوائــد الربنامــج .ينبغــي
عــى مركــز اإلقامــة املتميــزة االســتعداد للتعامــل
مــع التحديــات االســراتيجية التــي ســيواجهها هــذا
الربنامــج .مــن أبــرز هــذه التحديــات قضيــة الوعــي ،حيــث
قُوبــل الربنامــج فــور اإلعــان عنــه بكثــر مــن االنتقــادات
مــا
واملخــاوف مــن قبــل املواطنــن الســعوديني ،متا ً
كــا حــدث يف البلــدان األخــرى التــي أعلنــت عــن
برامــج مشــابهة ،حيــث أعــرب املواطنــون منــذ اليــوم
األول لإلعــان عــن الربنامــج عــن خوفهــم مــن فقــدان
وظائفهــم لصالــح الوافديــن ،باإلضافــة لزيــادة أعــداد
الوافديــن التــي كانــت مرتفعــ ً
ة بالفعــل.
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رضورة الرتويــج للربنامــج لــدى الفئــة املســتهدفة .مــن
غــر املنطقــي اعتبــار أن الفئــة املســتهدفة بالربنامــج
قــد وصلــت ملســتويات كافيــة من الوعــي بــه ومبميزاته،
ولــذا يجــب بــذل الكثــر مــن الجهــود التواصليــة لالرتقــاء
بالوعــي إىل تلــك املســتويات.
رضورة املراقبــة الدقيقــة والتعديــل املســتمر عــى
الربنامــج .كــا هــو الحــال يف العديــد مــن الــدول،
ينبغــي مراقبــة سياســات برنامــج اإلقامــة املميــزة
وتعديلهــا باســتمرار مبــا يتــاءم مــع احتياجــات اململكــة.
يفتقــر الربنامــج الجديــد إىل بعــض املزايــا التــي تقدمهــا
الربامــج املشــابهة يف الــدول األخــرى .يشــمل ذلــك
غيــاب خاصيــة الحصــول عــى الجنســية ،وارتفــاع رســوم
الربنامــج غــر القابلــة لالســرداد أو االســتثامر ،مــا قــد
يعرقــل التأثــر اإليجــايب للربنامــج يف املســتقبل .يجــب
عــى مركــز اإلقامــة املميــزة دراســة تدفــق حامــي
اإلقامــة املميــزة وتأثريهــم عــى مــر الســنني ،وأن
يقــوم بالتعديــات املــوىص بهــا بنــا ًء عــى ذلــك.
ميتلــك برنامــج اإلقامــة املميــزة يف الســعودية
إمكانــات هائلــة للمســاهمة يف اململكــة بشــكل
إيجــايب .تضــم الفوائــد التــي يَعــد بهــا الربنامــج جــذب
الكفــاءات واملواهــب للمملكــة ،والحــد مــن الحــواالت
املاليــة للخــارج ،والحــد مــن ظاهــرة التســر التجــاري،
باإلضافــة إلتاحــة الفــرص االســتثامرية للوافديــن ،وغريها.
ميكــن لربنامــج اإلقامــة املميــزة تحقيــق نجاحــات هائلــة
واملســاهمة يف التحــول اإليجــايب للمملكــة عــى
املــدى الطويــل ،عــى عكــس الربامــج املشــابهة التــي
مــى عــى تطبيقهــا زمــن طويــل ،ومل تعــد تجنــي
ســوى بعــض الثــار القليلــة عنــد تطويرهــا أو إحــداث
التعديــات عليهــا.

حول رشكة سرتاتيجك جريز
رشكــة ســراتيجك جــرز هــي رشكــة متخصصــة يف تقديــم االستشــارات
اإلداريــة لعمالئهــا يف جميــع أنحــاء اململكــة العربيــة الســعودية مــن
مبدينتــي الريــاض وجــدة .تضــم قامئــة عمــاء الرشكــة
خــال فرعيهــا
ّ
كــرى املؤسســات بالقطاعــن الحكومــي والخــاص ،مبــا يف ذلــك عــدد
مــن الــوزارات والهيئــات واملؤسســات املاليــة والــركات .يعمــل لــدى
الرشكــة نخبــة مــن االستشــاريني املحليــن باإلضافــة إىل شــبكة مــن
الخــراء الدوليــن ،ممــن تتوفــر لديهــم خــرات عريضــة يف تقديــم
حلــول اســراتيجية يف مجــاالت تطويــر االســراتيجية واســراتيجيات
التســويق والتواصــل ،والبحــوث والتحليــات والتميــز التشــغييل ،ولهــا
ســجل حافــل مــع العديــد مــن العمــاء يف كل منهــا.
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إخــاء املســؤولية :مــا مل يُنــص عــى خــاف ذلــك ،فــإن جميــع املعلومــات الــواردة يف هــذه الوثيقــة («التقريــر») ال يجــوز إعــادة إنتاجهــا ،كل ًيــا أو جزئ ًيــا ،دون الحصــول
محدث ًــا يف جميــع
عــى إذن كتــايب محــدد مــن رشكــة «ســراتيجك جــرز» .تبــذل الرشكــة قُصــارى جهدهــا لضــان أن يكــون املحتــوى يف هــذا املنشــور دقيقًــا و ُ
األوقــات .ال تقــدم رشكــة «ســراتيجك جــرز» أيــة ضامنــات أو تعهــدات ســواء كانــت رصيحــة أو ضمنيــة  ،كــا أنهــا ال تتحمــل أي مســؤولية قانونيــة ،مبــارشة أو غــر
مبــارشة ،أو مســئولية عــن دقــة أو اكتــال أو فائــدة أي مــن املعلومــات الــواردة يف هــذا املنشــور .وليــس املقصــود هــو اســتخدام املنشــور أو اعتبــاره توصيــة أو
خيــا ًرا أو مشــورة ألي إجــراء (إجــراءات) قــد يحــدث يف املســتقبل.
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