ـدل
المقاب ــل المال ــي المع ـ ّ
علـــ ــى الـوافـــــــ ــدين ف ــي
المملك ــة العربي ــة الس ــعودية
نظــــــ ــرة عامــــــ ــة وتحليـــــ ــل

هـــل المـــرور بالمصاعـــب قصيـــرة المـــدى
ســيصل بنــا إلــى المكاســب طويلــة األمــد؟
موجـــز تحليلـــي مبنـــي علـــى دراســـة مســـحية لقيـــاس أثـــر تعديـــات
المقابـــل المالـــي علـــى العمالـــة الوافـــدة ،الـــذي تـــم تطبيقـــه مؤخـــ ًرا،
عل ــى س ــوق العم ــل والقط ــاع الخ ــاص وعل ــى اقتص ــاد المملك ــة العربي ــة
الســـعودية بشـــكل عـــام.
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المقـــــدمـــــة

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 لع ّينــة مــن العمالــة الوافــدة فــي عــدد مــن مناطــق المملكــة العربية الســعودية.
بشــكل عــام؛ نجــد أن تطبيــق المقابــل المالــي المعــدل علــى العمالــة الوافــدة لــه مبرراتــه الواقعيــة ،خاصــة إن أخذنــا فــي االعتبــار
المســتويات المنخفضــة لتوطيــن الوظائــف ومعــدالت اإلنتاجيــة فــي ســوق العمــل الســعودي ،واالرتفــاع النســبي لمعــدالت البطالــة
بيــن المواطنيــن ،عــاوة علــى عــدم فــرض ضرائــب علــى الدخــل أو الشــركات .كل هــذه المعطيــات وغيرهــا توفــر المســاحة الكافيــة
الســتيعاب تطبيــق المقابــل المالــي أو غيــره مــن الرســوم ،أســوة بــدول أخــرى ســبقت المملكــة بتطبيــق مقابــات ماليــة مشــابهة مــع
العمالــة الوافــدة.
دأبــت المملكــة العربيــة الســعودية ،ومنــذ عقــود مضــت ،علــى مكافحــة البطالــة ،ورصــدت مــن أجــل ذلــك ميزانيــات ضخمــة لمبــادرات
وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة وصنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية ،وأخيــرا إنشــاء هيئــة توليــد الوظائــف ،لتســاهم فــي تحقيــق
مســتهدفات التنميــة البشــرية خاصــة مــا يتعلــق بتوليــد الوظائــف وكبــح معــدالت البطالــة.
علــى الرغــم مــن تحقيــق كل تلــك الجهــود -بمــا فــي ذلــك اســتحداث المقابــل المالــي علــى العمالــة الوافــدة منــذ العــام  - 2013لنتائــج
مشــجعة فــي توطيــن الوظائــفّ ،
إل 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
الوافــدة بســبب أجورهــا المنخفضــة ،والتــي بدورهــا تؤثــر ســلبيا علــى المعــدل العــام ألجــور القطــاع الخــاص ،إضافــة إلــى الزيــادة
المطــردة فــي التحويــات الماليــة الخارجيــة للعمالــة الوافــدة التــي تجــاوزت خــال الفتــرة الماضيــة  143مليــار ريــال ســنوي ًا.
ً
منخفضــا بالمقارنــة
يظــل المقابــل المالــي المعــدل علــى العمالــة الوافــدة ،والــذي تبــدأ أولــى مراحــل تطبيقــه فــي شــهر يوليــو 2017م،
بمــا يتــم تطبيقــه فــي عــدد مــن دول العالــم ،فعلــى ســبيل المثــال؛ يصــل المقابــل المالــي الشــهري علــى العمالــة الوافــدة فــي
ســنغافورة إلــى  1360ريــال ســعودي ،كمــا يبلــغ فــي المملكــة المتحــدة  808ريــال ســعودي شــهر ًيا ،بينمــا فــي المملكــة يبلــغ المقابــل
المالــي ،وفــي حــده األقصــى بحلــول  2020م 750 ،ريــال ســعودي شــهريا فــي المتوســط.
ولعــل فــي اســتضافة المملكــة لمــا يزيــد علــى  11مليــون عامــل وافــد ،وفــي وجــود مــا يزيــد عــن  600،000مواطــن ســعودي باحــث عــن
العمــل ،مــا يكفــي مــن المؤشــرات الداعيــة لقيــام الحكومــة بعــدد مــن اإلجــراءات الجذر ّيــة فــي ســعيها لمعالجــة هــذا الوضــع.
وباإلضافــة إلــى مســاهمة المقابــل المالــي المعــدل علــى العمالــة الوافــدة فــي تقليــص الفجــوة بيــن "تكلفــة توظيــف الســعوديين
مقارنــة بالوافديــن" ،والــذي يعــد أحــد المبــادرات الرئيســية لــوزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة فــي برنامــج التحــول الوطنــي ،فمــن
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  2020م ،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.
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ألـم مؤقت ومكاسب دائمة
المعدل علـــى الـوافـــــــدين في المملكة العربية السعودية ،نظـرة عامـة وتحليـل.
المقابل المالي
ّ
ٌ

الملخص التنفيذي
مــن المتوقــع أن يفــرز تطبيــق المقابــل المالــي المعــدل علــى العمالــة الوافــدة آثــا ًرا 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  4057ريــا ًال ســعود ًيا إلــى  3257ريــا ًال ســعود ًيا ،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  34عالميــا 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 طفيف ـ ًا 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 التك ّيــف مــع
متغيــرات ســوق العمــل مــن خــال خطــط زيــادة إنتاجيــة العمالــة ورفــع نســب التوطيــن .ومــن المتوقــع أن يتفــاوت تأثيــر التضخــم
بشــكل ملحــوظ بيــن الســلع القابلــة للتــداول التجــاري وغيرهــا مــن الســلع.

أثر المقابل المالي على استهالك الوافدين:
من المتوقع أن تتأثر معدالت استهالك الوافدين بعد تطبيق المقابل المالي على مرافقي العمالة الوافدة على مستويين:
 1.1توجه بعض الوافدين إلى تخفيض اإلنفاق للتمكن من سداد المقابل المالي على مرافقيهم.
 2.2قرار بعض األسر الوافدة مغادرة المملكة بسبب عدم قدرتها على سداد المقابل المالي على مرافقيهم.
ـاء علــى ردود أربــاب األســر الوافــدة فــإن التقديــر األولــي لحجــم هــذه الشــريحة قــد يتــراوح بيــن
ومــن خــال المســح الــذي قمنــا بــه وبنـ ً
 0.88مليــون إلــى  1.00مليــون خــال الفتــرة 2018م 2020 -م .ومــن المتوقــع أن يســجل معــدل النمــو الســنوي المركــب ( )CAGRألعــداد
ارتفاعــا
تراجعــا إلــى  1.9%بحلــول 2018م مقارنــة بمعدلــه التاريخــي البالــغ  ،4%ومــن المحتمــل أن يشــهد المعــدل
الوافديــن بالمملكــة
ً
ً
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.

5
العودة إلى قائمة المحتويات

ألـم مؤقت ومكاسب دائمة
المعدل علـــى الـوافـــــــدين في المملكة العربية السعودية ،نظـرة عامـة وتحليـل.
المقابل المالي
ّ
ٌ

الملخص التنفيذي
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 اســتهالك 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 اســتهالك الوافديــن
واألســر الوافــدة ،حيــث يبلــغ متوســط اإلنفــاق الشــهري لألســرة الســعودية  15,367ريــال ســعودي فــي مقابــل متوســط
إنفــاق شــهري عنــد  5,665ريــال ســعودي لألســرة الوافــدة.
وفــي حيــن توقعــت الدراســة المســحية تأثــر معــدالت االســتهالك بقــرار بعــض الوافديــن أو األســر الوافــدة مغــادرة المملكــة،
إال أنــه يجــب اعتبــار النقــاط التاليــة:
•لــم يأخــذ المشــاركون فــي المســح بعيــن االعتبــار أي ردود الفعــل اإليجابيــة مــن جانــب أصحــاب العمــل مثــل قيامهــم
بزيــادة أجــور ذوي المهــارات العاليــة علــى ســبيل التعويــض عــن المقابــل المالــي علــى المرافقيــن (ســواء كان هــذا
التعويــض كامــل أو جزئــي).
•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 سـ ً
ـهل خاصــة وأن معظــم هــذه األســر مقيمــة فــي المملكــة
منــذ فتــرة طويلــة وقــد أصبحــت لهــا جــذو ًرا اجتماعيــة عميقــة فــي المملكــة.
•يمــر اقتصــاد المملكــة حاليــ ًا بمســتويات تضخــم ســالبة ،مدعومــة بانخفــاض أســعار بعــض الســلع والمتطلبــات مثــل
أســعار العقــار ،ممــا قــد يــؤدي إلــى خلــق فــرص توفيــر يمكــن اســتغاللها فــي امتصــاص تكلفــة المقابــل المالــي بشــكل
كلــي أو جزئــي.

اإليرادات غير النفطية:
ـدر نســبة المرافقيــن بحوالــي  ،)25%يمثلــون نحــو  37%مــن مجمــوع الســكان .بجانــب
تســتضيف المملكــة نحــو  11,7مليــون وافــد (تقـ ّ
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  100مليــار 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.

6
العودة إلى قائمة المحتويات

ألـم مؤقت ومكاسب دائمة
المعدل علـــى الـوافـــــــدين في المملكة العربية السعودية ،نظـرة عامـة وتحليـل.
المقابل المالي
ّ
ٌ

المنهجية
1

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،
ووزارة االقتصــاد والتخطيــط ،وشــركة الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) ،ومصــادر رســمية أخــرى.
تــم جمــع البيانــات اإلحصائيــة الدوليــة مــن البنــك الدولــي ومنظمــة العمــل الدوليــة ،وغيرهــا مــن المصــادر
الرســمية لــدول مختلفــة.

2

دراسة استقصائية مسحية:

ما الذي كنا نبحث عنه من خالل إجراء
ديموغرافية المشاركين في الدراسة المسحية:
عمالـــة وافـــدة مـــن الذكـــور المقيميـــن مـــع عائالتهـــم الدراسة المسحية؟
في ا لمملكـــة .
1.1دور الوافدين تجاه تطبيق المقابل المالي المعدل.
عمالة وافدة تمثل خمسة قطاعات مهنية مختلفة.

2.2أوجه إنفاق األسر الوافدة.

عمالــة وافــدة مــن مســتويات دخــل متنوعــة وخلفيــات

3.3المســـتوى المعيشـــي لألســـر الوافـــدة وأهـــم مـــا تواجهـــا

مهنيــة مختلفــة.

من تحديـــات.

البحوث النوعية والكمية التي تم إجراؤها:
 8مجموعات مصغرة و 10مقابالت متعمقة.
(وجها لوجه).
 150مقابلة شخصية
ً
عينة المسح شملت  1,500وافد ًا.

3

المنهجية:

4.4القـــدرة علـــى ســـداد المقابـــل المالـــي علـــى مرافقـــي
ا لعما لة ا لو ا فـــد ة .
5.5األثـــر المتوقـــع علـــى اإلنفـــاق بعـــد تطبيـــق المقابـــل
ا لما لي ا لمعـــد ل .
6.6النتائج المحتملة للمقابل المالي المعدل.

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

المنهجية
الحسابات

المعطيات
NIC

عدد العمالة الوافدة

NIC

عدد المرافقين للعمالة الوافدة

تأثير المقابل المالي
على المرافقين
على قرار مغادرة
المملكة

نتائج البحوث الكمية
نتائج البحوث النوعية

GST

متوسط حجم األسر الوافدة

WPS

أجور العمالة الوافدة

EU

متوسط االستهالك لألسر الوافدة

EU

مجموع استهالك السعوديين والوافدين

GST

حجم استهالك السعوديين مقابل استهالك الوافدين

تأثر االستهالك نتيجة
لتغير معدالت إنفاق
الوافدين

التقديرات المتوقعة لتدفق األعداد
بناء على ردود
المغادرة للمملكة ً
المشاركين وخطط العمل
التقديرات المتوقعة لتدفق األعداد
بناء على حساب
المغادرة للمملكة
ً
الحد األدنى باستخدام نظام حماية
األجور ()WPS

BB
EU

معدل االستهالك السنوي

EU

متوسط معدل استهالك األسر السنوي

تأثر االستهالك نتيجة
مغادرة األسر الوافدة
للمملكة

NIC

مركز المعلومات الوطني

BB

برنامج التوازن المالي

GST

هيئة اإلحصاء العامة

EU

يورومونيتور

منهجيتان
لحساب تدفق
األعداد المغادرة
للمملكة

تحليل تدفق
األعداد المغادرة للمملكة

النمو المتوقع لمعدل االستهالك

نتائج البحوث النوعية
هيكلة سياسة المقابل المالي على الوافدين

المخرجات

اتجاهات االستهالك قبل وبعد تطبيق
المقابل المالي

منهجيتان لحساب
معدل االستهالك
المتوقع

الخالصة

 WPSنظام حماية األجور
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المعدل علـــى الـوافـــــــدين في المملكة العربية السعودية ،نظـرة عامـة وتحليـل.
المقابل المالي
ّ
ٌ

1

اقتصاديات تطبيق المقابل المالي
المعدل على العمالة الوافدة
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اقتصاديات تطبيق المقابل المالي المعدل على العمالة الوافدة

1

نظرة اقتصادية عامة على المملكة العربية السعودية:
ف ــي 2016م وصل ــت نس ــبة النم ــو ف ــي اقتص ــاد المملك ــة العربي ــة الس ــعودية إل ــى  ،1.4%مقارن ــة بنس ــبة  3.4%المس ــجلة ف ــي 2015م،
ويع ــزى ه ــذا التراج ــع إل ــى انخف ــاض األس ــعار العالمي ــة للنف ــط ،وال ــذي ب ــدوره أدى إل ــى تأث ــر اإلنف ــاق الحكوم ــي .وكان إنت ــاج المملك ــة
اليوم ــي م ــن النف ــط ف ــي 2016م ق ــد ارتف ــع إل ــى  10.4ملي ــون برمي ــل مقارن ــة بحوال ــي  10.2ملي ــون برمي ــل يوم ًي ــا ف ــي 2015م ،حي ــث
شــهدت أســعار النفــط خــال 2016م انخفاضــا ملحوظــا ليصــل ســعر البرميــل إلــى  45دوال ًرا أمريك ًيــا مقابــل  54دوال ًرا للبرميــل فــي 2015م.
أدى هـــذا التراجـــع إلـــى انخفـــاض إجمالـــي اإليـــرادات الحكوميـــة بنســـبة  14%فـــي 2016م ،أي مـــا يعـــادل  528مليـــار ريـــال ســـعودي،
حي ــث انخفض ــت نس ــبة اإلي ــرادات النفطي ــة إل ــى مجم ــوع اإلي ــرادات لتص ــل إل ــى  ،62%بعدم ــا مثل ــت حوال ــي  90%م ــن مجم ــوع اإلي ــرادات
ف ــي 2014م .وف ــي المقاب ــل ارتفع ــت نس ــبة اإلي ــرادات غي ــر النفطي ــة بنس ــبة  19%وبلغ ــت  199ملي ــار ري ــال س ــعودي ( 38%م ــن إجمال ــي
اإلي ــرادات) نتيج ــة لزي ــادة تدف ــق االس ــتثمارات وعوائ ــد الرس ــوم .وعل ــى الرغ ــم م ــن زي ــادة اإلي ــرادات غي ــر النفطي ــة ،فق ــد تس ــبب انخف ــاض
أس ــعار النف ــط ف ــي عج ــز بالميزاني ــة ق ــدر بحوال ــي  297ملي ــار ري ــال س ــعودي.
تمتـــاز المملكـــة بميزانيـــة توســـعية لعـــام ٢٠١٧م ،إذ تقـــدر اإليـــرادات بحوالـــي  ٦٩٢مليـــار ريـــال ســـعودي ،فـــي حيـــن أن المصروفـــات
مق ــدرة بحوال ــي  ٨٩٠ملي ــار ،مم ــا ينعك ــس عج ـ ًزا ف ــي الميزاني ــة ،يص ــل إل ــى  ١٩٨ملي ــا ًرا ،وه ــو م ــا ُيع ــد أق ــل مم ــا س ــجل م ــن عج ــز ف ــي
الميزاني ــة بعام ــي ٢٠١٥م و٢٠١٦م ( ٣٦٧ملي ــار ري ــال س ــعودي ،و ٢٩٨ملي ــار ،عل ــى التوال ــي).
تع ــزى نس ــبة زي ــادة إي ــرادات الدول ــة ف ــي 2016م ،والمق ــدرة بحوال ــي  ،35%إل ــى الزي ــادة المتوقع ــة م ــن عائ ــدات بي ــع النف ــط ،إضاف ــة إل ــى
زي ــادة عوائ ــد الرس ــوم واإلي ــرادات األخ ــرى ،وم ــن ث ــم نعتق ــد بأن ــه يج ــب اعتب ــار النظ ــرة التفاؤلي ــة لميزاني ــة 2017م ف ــي ض ــوء اإلصالح ــات
الماليـــة التـــي تشـــهدها المملكـــة واألهـــداف التنمويـــة لبرامـــج رؤيـــة الســـعودية 2030م ومبـــادرات برنامـــج التحـــول الوطنـــي 2020م،
وبرنام ــج الت ــوازن المال ــي. .
شكل( :)1التنبؤات المالية متضمنة جميع مبادرات برنامج التوازن المالي (بالمليار ريال سعودي)
متحفظ

خط األساس

2016 2017 2018 2019 2020

2016 2017 2018 2019 2020

متحفظ جد ًا

2016 2017 2018 2019 2020

المصدر :برنامج التوازن المالي  -رؤية  ،2030وتحليل ستراتيجيك جيرز

رؤية المملكة العربية السعودية  2030وبرنامج التحول الوطني :2020
ته ــدف رؤي ــة الس ــعودية العربي ــة الس ــعودية  2030إل ــى تحقي ــق تغيي ــر ج ــذري وطم ــوح للوض ــع االجتماع ــي واالقتص ــادي ف ــي المملك ــة
مــن خــال االســتفادة مــن مواردهــا المتاحــة .وترتكــز الرؤيــة علــى ثالثــة محــاور أساســية وهــي )1( :مجتمــع حيــوي ،و( )2اقتصــاد مزدهــر،
و( )3وط ــن طم ــوح .ته ــدف الرؤي ــة إل ــى تحقي ــق االس ــتدامة التنموي ــة والت ــوازن المال ــي م ــن خ ــال تنوي ــع مص ــادر اإلي ــرادات الحكومي ــة
وزيــادة كفــاءة اإلنفــاق ،إضافــة إلــى تحســين العديــد مــن المجــاالت األخــرى مثــل الرعايــة الصحيــة ،وملك ّيــة المســاكن ،ومكافحــة البطالــة،
ورف ــاه المواطني ــن.
فـــي حيـــن تعـــد رؤيـــة الســـعودية  2030فـــي مجملهـــا بمثابـــة خارطـــة طريـــق اســـتراتيجية طويلـــة المـــدى ،إال أنهـــا تتضمـــن أهـــداف
متوس ــطة الم ــدى يس ــاهم ف ــي تحقيقه ــا ع ــدد م ــن البرام ــج الت ــي يت ــم اإلع ــان عنه ــا حس ــب ج ــدول زمن ــي مح ــدد ،ولع ــل أوله ــا كان
اإلع ــان ع ــن برنام ــج التح ــول الوطن ــي ال ــذي يح ــدد معال ــم الطري ــق للمنظوم ــة الحكومي ــة بش ــكل مباش ــر ،حي ــث تضمن ــت مبادرات ــه م ــا
يق ــارب م ــن  543مس ــتهدفا تنموي ــا يج ــب عل ــى  24جه ــة حكومي ــة العم ــل عل ــى تحقيقه ــا بحل ــول ع ــام 2020م ،وبتكلف ــة إجمالي ــة تق ــدر
بحوال ــي  268ملي ــار.
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العودة إلى قائمة المحتويات

ألـم مؤقت ومكاسب دائمة
المعدل علـــى الـوافـــــــدين في المملكة العربية السعودية ،نظـرة عامـة وتحليـل.
المقابل المالي
ّ
ٌ

1
برنامج التوازن المالي:
يمث ــل برنام ــج الت ــوازن المال ــي ال ــذي أق ــره مجل ــس ال ــوزراء الموق ــر ف ــي ش ــهر ديس ــمبر 2016م ،عنصــ ًرا محوري ــا ف ــي تحقي ــق رؤي ــة
الســعودية  ،2030حيــث اســتهدف تحقيــق المملكــة لميزانيــة متوازنــة بحلــول عــام 2020م ،وذلــك مــن خــال ( )1رفــع كفــاءة اإلنفــاق
م ــن خ ــال ترش ــيد النفق ــات الرأس ــمالية والتش ــغيلية )2( ،تنمي ــة اإلي ــرادات الحكومي ــة غي ــر النفطي ــة م ــن خ ــال ع ــدد م ــن اإلصالح ــات
الماليـــة مثـــل تطبيـــق المقابـــل المالـــي علـــى العمالـــة الوافـــدة )3( ،برنامـــج حســـاب المواطـــن لتقديـــم الدعـــم المباشـــر لألســـر ذات
الدخ ــل المنخف ــض والت ــي ق ــد تتأث ــر بالتدابي ــر االقتصادي ــة المس ــتقبلية )4( ،رف ــع كف ــاءة الدع ــم الحكوم ــي عب ــر تعدي ــل أس ــعار الطاق ــة
والمي ــاه )5( ،اس ــتدامة النم ــو االقتص ــادي ودع ــم القط ــاع الخ ــاص م ــن خ ــال الحواف ــز واإلص ــاح الهيكل ــي.
يهـــدف برنامـــج التـــوازن المالـــي ً
أيضـــا إلـــى تعزيـــز الشـــفافية وتخفيـــف آثـــار التدابيـــر المســـتقبلية ســـواء علـــى األســـر ذات الدخـــل
المنخف ــض أو منش ــآت القط ــاع الخ ــاص ،وضم ــن ع ــرض الجه ــود والخط ــط لتحقي ــق الت ــوازن المال ــي بحل ــول ع ــام  ،٢٠٢٠أك ــد معال ــي
وزيـــر الماليـــة أن المملكـــة لـــن تفـــرض ضرائـــب علـــى المواطنيـــن وال علـــى المقيميـــن أو أربـــاح الشـــركات حتـــى عـــام ..2020
جدول( :)2اإليرادات للحكومة المتوقعة جراء اإلصالحات المالية (بالمليار ريال)

وفورات جراء تخفيض الدعم على المياه والطاقة
تكلفة برنامج حساب المواطن
صافي الوفورات
الزيادة في اإليرادات غير النفطية
التوفير من خالل تخفيض النفقات الحكومية

صافي وفورات الحكومة

2017

2018

2019

2020

اإلجمالي

59
()23
37
42
12

107
()40
67
102
17

142
()55
87
127
20

209
()65
144
152
21

517
()183
335
423
70

91

186

234

317

828

المصدر :برنامج التوازن المالي

تنمية اإليرادات غير النفطية:
بمقارن ــة المملك ــة م ــع بقي ــة ال ــدول األعض ــاء ف ــي مجموع ــة العش ــرين ،نالح ــظ أن لبقي ــة ال ــدول قاع ــدة إي ــرادات أكث ــر اتس ــاعا حي ــث
تش ــكل عوائ ــد الضرائ ــب والرس ــوم نس ــبة تت ــراوح بي ــن  70%إل ــى  100%م ــن الدخ ــل اإلجمال ــي له ــذه ال ــدول ،بينم ــا ف ــي ح ــال المملك ــة
ف ــا تتج ــاوز اإلي ــرادات غي ــر النفطي ــة م ــا نس ــبته  17%م ــن إجمال ــي اإلي ــرادات ،ولع ــل تعدي ــل المقاب ــل المال ــي عل ــى العمال ــة الواف ــدة
 والرس ــوم األخ ــرى  -يعم ــل عل ــى تغيي ــر ه ــذا الوض ــع ،ويعتب ــر خط ــوة ف ــي االتج ــاه الصحي ــح ودافع ــا نح ــو تحقي ــق الت ــوازن المال ــي.وق ــد تضم ــن برنام ــج الت ــوازن المال ــي أيض ــا ع ــدد م ــن الخط ــوات لتنمي ــة اإلي ــرادات غي ــر الحكومي ــة ويأت ــي م ــن ضمنه ــا:
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.
ضريبــة القيمــة المضافــة ،بنســبة تبلــغ  5%علــى مســتوى دول الخليــج ،والتــي يتــم تطبيقهــا
خــال الربــع األول مــن 2018م.
زيادة رسوم إصدار التأشيرات للوافدين والزوار.
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ألـم مؤقت ومكاسب دائمة
المعدل علـــى الـوافـــــــدين في المملكة العربية السعودية ،نظـرة عامـة وتحليـل.
المقابل المالي
ّ
ٌ

2

المقابل المالي المعدل على
العمالة الوافدة وآثاره
11
العودة إلى قائمة المحتويات

المقابل المالي المعدل على العمالة الوافدة وآثاره

2

المقابل المالي على العمالة الوافدة  -نظرة عامة:
تق ــوم منش ــآت القط ــاع الخ ــاص ومن ــذ 2013م بتس ــديد مقاب ــل مال ــي ش ــهري وق ــدره  200ري ــال ع ــن كل عام ــل واف ــد يزي ــد عل ــى ع ــدد
الموظفي ــن الس ــعوديين ف ــي المنش ــأة .وج ــاء تطبي ــق المقاب ــل المال ــي عل ــى العمال ــة الواف ــدة حين ــذاك كأح ــد الخط ــوات الت ــي أقره ــا
مجل ــس ال ــوزراء للدف ــع بالقط ــاع الخ ــاص نح ــو خي ــار التوطي ــن م ــن خ ــال تقلي ــص فج ــوة تكلف ــة العمال ــة الوطني ــة مقارن ــة بالواف ــدة.
أم ــا بع ــد تعدي ــل المقاب ــل المال ــي عل ــى الوافدي ــن ،وال ــذي تب ــدأ أول ــى مراح ــل تطبيق ــه ف ــي يولي ــو 2017م فيش ــمل المحط ــات التالي ــة:
( )1تطبي ــق المقاب ــل المال ــي عل ــى مرافق ــي العمال ــة الواف ــدة ف ــي القط ــاع الخ ــاص )2( ،الزي ــادة التدريجي ــة للمقاب ــل المال ــي عل ــى
العمالـــة الوافـــدة حتـــى عـــام 2020م )3( ،تطبيـــق مقابـــل مالـــي مخفـــض علـــى العمالـــة الوافـــدة التـــي تقـــل عـــن عـــدد العامليـــن
الس ــعوديين داخ ــل المنش ــأة.
رســـوما شـــهرية أعلـــى عـــن الوافديـــن فـــي المنشـــآت التـــي تقـــل نســـبة التوطيـــن فيهـــا عـــن 50% ،بينمـــا
وســـتتقاضى الحكومـــة
ً
تتقاض ــى نس ــبة أق ــل م ــن المنش ــآت الت ــي تحق ــق نس ــبة توطي ــن أعل ــى .وس ــيتم ً
أيض ــا ف ــرض مقاب ــل مال ــي عل ــى مرافق ــي العمال ــة
ـداء مــن شــهر يوليــو  ،2017وتصــل إلــى  400ريـ ً
الوافــدة ،بمعــدل شــهري قــدره  100ريـ ً
ـال ســعود ًيا فــي
ـال ســعود ًيا عــن كل مرافــق ،ابتـ ً
ش ــهر يولي ــو  .2020باإلضاف ــة إل ــى زي ــادة س ــنوية ف ــي المقاب ــل المال ــي عل ــى العمال ــة الواف ــدة حت ــى .2020
جدول( :)3نظرة عامة على تطبيق المقابل المالي المعدل على الوافدين

السنة

مرافقو
العمالة الوافدة

العمالة الوافدة المساوية ألعداد العمالة الوافدة الزائدة عن أعداد
العمالة السعوديين
العمالة السعوديين

2017

 100ريال سعودي شهر ًيا

صفر شهر ًيا

صفر شهر ًيا

2018

 200ريال سعودي شهر ًيا

 300ريال سعودي شهر ًيا

 400ريال سعودي شهر ًيا

2019

 300ريال سعودي شهر ًيا

 500ريال سعودي شهر ًيا

 600ريال سعودي شهر ًيا

2020

 400ريال سعودي شهر ًيا

 700ريال سعودي شهر ًيا

 800ريال سعودي شهر ًيا

المصدر :برنامج التوازن المالي

ال يمثـــل تطبيـــق المقابـــل المالـــي علـــى العمالـــة الوافـــدة فـــي المملكـــة حالـــة فريـــدة مـــن نوعهـــا علـــى مســـتوى العالـــم ،حيـــث
اتخ ــذت العدي ــد م ــن ال ــدول األخ ــرى خط ــوات مماثل ــة م ــن اج ــل تحقي ــق ذات األه ــداف الت ــي تس ــعى إليه ــا المملك ــة .وعل ــى الرغ ــم
ً
منخفض ــا
م ــن ذل ــك يظ ــل المقاب ــل المال ــي المع ــدل عل ــى العمال ــة الواف ــدة ف ــي المملك ــة ،وال ــذي يب ــدأ تطبيق ــه ف ــي يولي ــه 2017م،
عن ــد مقارنت ــه بم ــا يت ــم تطبيق ــه عل ــى العمال ــة الواف ــدة ف ــي ع ــدد م ــن ال ــدول الغربي ــة ،فعل ــى س ــبيل المث ــال يق ــدر المقاب ــل المال ــي
الش ــهري عل ــى الوافدي ــن ف ــي المملك ــة المتح ــدة م ــا يق ــارب م ــن  808ري ــال س ــعودي ،كم ــا يص ــل ف ــي س ــنغافورة إل ــى  1360ري ــال
ســـعودي ،بينمـــا فـــي أعلـــى مســـتوياته يصـــل المقابـــل المالـــي الشـــهري علـــى العمالـــة الوافـــدة فـــي المملكـــة إلـــى  750ريـــال
س ــعودي بحل ــول ع ــام 2020م.
شكل( :)4المقابل المالي الشهري على الوافدين (عينة دولية)
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شكل( :)5مقارنة ضرائب الدخل والشركات (عينة دولية)

808

350

المملكة المتحدة

السعودية  -متوسط ٢٠٢٠

المصدر :المواقع الرسمية للبلدان ،تحليل ستراتيجيك جيرز

السعودية متوسط ٢٠١٧

سنغافورة

المصدر :برنامج التوازن المالي  ،رؤية  ،2030وتحليل ستراتيجيك جيرز

12
العودة إلى قائمة المحتويات

ألـم مؤقت ومكاسب دائمة
المعدل علـــى الـوافـــــــدين في المملكة العربية السعودية ،نظـرة عامـة وتحليـل.
المقابل المالي
ّ
ٌ

المقابل المالي المعدل على العمالة الوافدة وآثاره

2
1

األثر المتوقع على العمالة وتوطين الوظائف:

مـــن المتوقـــع أن يـــؤدي تطبيـــق المقابـــل المالـــي علـــى الوافديـــن إلـــى تحســـين معـــدالت توطيـــن الوظائـــف مـــع توجـــه العديـــد
م ــن منش ــآت القط ــاع الخ ــاص لتوظي ــف المزي ــد م ــن المواطني ــن .ه ــذا وتخط ــط وزارة العم ــل والتنمي ــة االجتماعي ــة ،م ــع هيئ ــة تولي ــد
الوظائ ــف ومكافح ــة البطال ــة ،إليج ــاد  1.2ملي ــون فرص ــة عم ــل جاذب ــة للس ــعوديين بحل ــول  ،2020م ــن خ ــال تولي ــد أو إح ــال450,000
وظيف ــة للس ــعوديين ف ــي القط ــاع الخ ــاص س ــنوي ًا حت ــى ذل ــك الحي ــن .ترتب ــط ه ــذه األه ــداف االس ــتراتيجية بمب ــادرات برنام ــج التح ــول
الوطن ــي 2020م الت ــي تس ــتهدف خف ــض مع ــدل البطال ــة م ــن  11.6%إل ــى  ، 9.0%ورف ــع نس ــبة مش ــاركة اإلن ــاث ف ــي الق ــوى العامل ــة
م ــن  23%إل ــى .28%
شكل( :)6مقارنة معدالت البطالة في المملكة السعودية بدول مجموعة العشرين

مواطنين وغير
سعوديين
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فرنسا

تركيا

كندا

البرازيل

إندونيسيا

أستراليا

األرجنتين

السعودية

روسيا

المملكة المتحدة

الواليات المتحدة

الصين

ألمانيا

المكسيك

الهند

كوريا الجنوبية

اليابان

المصدر :المواقع الرسمية للبلدان ،تحليل ستراتيجيك جيرز

أن أحـــد الفوائـــد الرئيســـة للمقابـــل المالـــي المعـــدل علـــى العمالـــة الوافـــدة يتمثـــل فـــي تقليـــص فجـــوة األجـــور (تكلفـــة األيـــدي
العاملــة) بيــن العمالــة الوافــدة والعمالــة الوطنيــة ،وبالتالــي جعــل توظيــف العمالــة الوافــدة اقــل جاذبيـ ً
ـة ألصحــاب العمــل ،وتشــجيع
القط ــاع الخ ــاص عل ــى توظي ــف العمال ــة الوطني ــة .ف ــي حي ــن ال تتج ــاوز حص ــة العمال ــة الوطني ــة  17%م ــن إجمال ــي وظائ ــف القط ــاع
الخ ــاص ،إال أن أجوره ــم تمث ــل النس ــبة األكب ــر م ــن إجمال ــي األج ــور حي ــث تق ــدر بحوال ــي  ،45%وذل ــك نتيج ــة اتس ــاع فج ــوة األج ــور بي ــن
العمال ــة الوطني ــة والواف ــدة .طبق ــا لبيان ــات مؤسس ــة التأمين ــات االجتماعي ــة  ،GOSIيبل ــغ متوس ــط األج ــر األساس ــي الش ــهري للعام ــل
الوافد حوالي  1421ريال سعودي ،بينما يبلغ  5478ريال للموظف السعودي ،أي بزيادة قدرها  4057ريال سعودي.
							
شكل(:)7

شكل (:)8

		
مقارنة وظائف السعوديين بوظائف العمالة الوافدة ()%

مقارنة أجور السعوديين بأجور العمالة الوافدة ()%

المصدر :مؤسسة التأمينات االجتماعية  ،نظام حماية األجور وتحليل ستراتيجيك جيرز
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العودة إلى قائمة المحتويات

ألـم مؤقت ومكاسب دائمة
المعدل علـــى الـوافـــــــدين في المملكة العربية السعودية ،نظـرة عامـة وتحليـل.
المقابل المالي
ّ
ٌ

2

المقابل المالي المعدل على العمالة الوافدة وآثاره

نعتق ــد ب ــأن فج ــوة تكلف ــة العمال ــة الوطني ــة مقارن ــة بالواف ــدة س ــتظل قائم ــة حت ــى م ــع تطبي ــق المقاب ــل المال ــي المع ــدل عل ــى الوافدي ــن.
وم ــن المنتظ ــر أن يص ــل المقاب ــل المال ــي المع ــدل عل ــى العمال ــة الواف ــدة إل ــى  800-700ري ــاال ش ــهر ًيا بحل ــول ع ــام 2020م ليصع ــد بمتوس ــط
التكلفــة الشــهرية للعامــل الوافــد إلــى  2021ريــال ســعودي ،الــذي يقــل عــن الحــد األدنــى لألجــر الشــهري للموظــف الســعودي بحوالــي 779
ريــال ســعودي ،وكمــا يقــل عــن المتوســط العــام لألجــر الشــهري للموظــف الســعودي بحوالــي  3257ريــاال .علــى الرغــم مــن تقليــص فجــوة
األج ــور بي ــن العمال ــة الوطني ــة والواف ــدة بنح ــو  20%ف ــي المتوس ــط ،إال أن ه ــذه النس ــبة ق ــد تختل ــف م ــن قط ــاع إل ــى آخ ــر ،دافع ــة العدي ــد
م ــن القطاع ــات إل ــى تحقي ــق مس ــتويات أعل ــى م ــن التوطي ــن نتيج ــة اث ــر المتوق ــع للمقاب ــل المال ــي المع ــدل عل ــى أرب ــاح تل ــك القطاع ــات.
شكل ( :)9الفجوة في األجور بين العمالة الوطنية والوافدة بحلول عام 2020

المصدر :مؤسسة التأمينات االجتماعية،وتحليل ستراتيجيك جيرز

2

األثر على إنتاجية العمالة:

يتـــم قيـــاس إنتاجيـــة العمالـــة بكميـــة الســـلع والخدمـــات المنتجـــة لـــكل ســـاعة عمـــل .تعـــد زيـــادة إنتاجيـــة العمالـــة احـــد العوامـــل
الرئيس ــية ف ــي تحدي ــد م ــدى س ــرعة نم ــو االقتص ــاد وارتف ــاع مس ــتوى المعيش ــة .وعل ــى الرغ ــم م ــن تصني ــف المملك ــة ضم ــن أكب ــر
عش ــرين اقتص ــاد عل ــى مس ــتوى العال ــم إال أنه ــا تأت ــي ف ــي المرتب ــة  34عالمي ــا م ــن حي ــث إنتاجي ــة العمال ــة ،األم ــر ال ــذي يض ــع زي ــادة
ه ــذا المع ــدل بحل ــول 2030م عل ــى قم ــة اهتمام ــات القائمي ــن عل ــى تطوي ــر س ــوق العم ــل.
جدول  :١٠تصنيف الدول من حيث إنتاجية العمالة
التصنيف
الترتيب

الدول

 7( 7-1ألفضل)

1
34
152

سويسرا
المملكة العربية السعودية
موريتانيا

٦-٥
٥-٤
٢-١

المصدر :تقرير التنافسية العالمية وتقرير أداء للترتيب العالمي

م ــن المتوق ــع أن يس ــاهم المقاب ــل المال ــي المع ــدل عل ــى الوافدي ــن ف ــي زي ــادة مع ــدل إنتاجي ــة العمال ــة ف ــي القط ــاع الخ ــاص ،خاص ــة وان
ه ــذه المع ــدالت تظ ــل منخفض ــة بش ــكل ملح ــوظ مقارن ــة بال ــدول األخ ــرى مم ــا يؤث ــر بش ــكل س ــلبي عل ــى نم ــو اقتص ــاد المملك ــة .بدراس ــة
المراح ــل التاريخي ــة لنم ــو النات ــج المحل ــي اإلجمال ــي ( )GDPف ــي المملك ــة ،يتض ــح جلي ــا م ــدى اعتم ــاده وبش ــكل أساس ــي عل ــى زي ــادة أع ــداد
العمال ــة ب ــدال م ــن نم ــو إنتاجي ــة العمال ــة .كم ــا ه ــو مبي ــن بالج ــدول أدن ــاه ،كان للمملك ــة النصي ــب األق ــل م ــن مس ــاهمة إنتاجي ــة العمال ــة
ف ــي مع ــدل النم ــو بي ــن االقتصادي ــات الناش ــئة الرئيس ــية خ ــال الفت ــرة بي ــن  2014-2005م .،فعل ــى س ــبيل المث ــال يل ــغ نم ــو النات ــج المحل ــي
اإلجمال ــي ف ــي المملك ــة خ ــال تل ــك الفت ــرة حوال ــي  5.3%مدفوع ــا بزي ــادة التوظي ــف بنس ــبة  92%ونتيج ــة نم ــو اإلنتاجي ــة بنس ــبة  ،8%بينم ــا
مدفوع ــا بنم ــو اإلنتاجي ــة بنس ــبة  .96%ث ــم
عل ــى الط ــرف المقاب ــل نج ــد الصي ــن مث ــا وق ــد حقق ــت نم ــوا للنات ــج المحل ــي اإلجمال ــي بل ــغ 9.8%
ً
زي ــادة التوظي ــف بنس ــبة .4%
شكل( :)11مساهمة العمالة واإلنتاجية في نمو الناتج المحلي اإلجمالي ()2014-2005
وتمث ــل المش ــاركة المتوقع ــة للمقاب ــل المال ــي
ف ــي رف ــع مس ــتويات اإلنتاجي ــة بزي ــادة تكالي ــف
العمالـــة الوافـــدة وبالتالـــي زيـــادة الضغـــط
بشـــكل مباشـــر علـــى المنشـــآت والقطاعـــات
ذات االعتم ــاد الكبي ــر ،غي ــر المب ــرر عل ــى الكثاف ــة
العماليـــة وآليـــات العمـــل القديمـــة التـــي ال
تســـتغل أي فـــرص لألتمتـــة أو الميكنـــة.

المصدر :المواقع اإللكترونية الرسمية للدول ،تحليل ستراتيجيك جيرز

14
العودة إلى قائمة المحتويات

ألـم مؤقت ومكاسب دائمة
المعدل علـــى الـوافـــــــدين في المملكة العربية السعودية ،نظـرة عامـة وتحليـل.
المقابل المالي
ّ
ٌ

2
3

المقابل المالي المعدل على العمالة الوافدة وآثاره

األثر على ربحية القطاع الخاص:

تت ــم إج ــراء تحلي ــل ألث ــر المقاب ــل المال ــي المع ــدل عل ــى ربحي ــة منش ــآت القط ــاع الخ ــاص ف ــي المملك ــة ،م ــن خ ــال تقيي ــم الربحي ــة لعين ــة
ضم ــت  31م ــن الش ــركات المدرج ــة ف ــي الس ــوق المالي ــة الس ــعودية ،ومقارنته ــا بإجمال ــي المقاب ــل المال ــي المع ــدل المتوق ــع تس ــديده
ع ــن العمال ــة الواف ــدة بتل ــك المنش ــآت وبافت ــراض ثب ــات األس ــعار والوض ــع االقتص ــادي واإلنتاجي ــة وغيره ــا م ــن العوام ــل .م ــن المتوق ــع أن
تتأث ــر الربحي ــة بالقطاع ــات ذات الكثاف ــة العمالي ــة المرتفع ــة وزي ــادة التكالي ــف اإلضافي ــة نتيج ــة االنخف ــاض النس ــبي لمس ــتويات توطي ــن
الوظائ ــف داخ ــل تل ــك القطاع ــات والت ــي تض ــم تج ــارة التجزئ ــة والم ــواد الغذائي ــة والرعاي ــة الصحي ــة والبن ــاء والتش ــييد .فعل ــى س ــبيل
المث ــال م ــن المتوق ــع أن يمث ــل المقاب ــل المال ــي المع ــدل عل ــى العمال ــة الواف ــدة ف ــي قطاع ــات البن ــاء والتش ــييد وتج ــارة التجزئ ــة ف ــي
2018م نس ــبة تزي ــد ع ــن  10%م ــن صاف ــي دخ ــل 2016م ،وترتف ــع تل ــك النس ــبة لتص ــل إل ــى  20%ف ــي 2020م .أم ــا بالنس ــبة للمنش ــآت ذات
الكثاف ــة الرأس ــمالية مث ــل قط ــاع البتروكيماوي ــات ،فم ــن المتوق ــع أن يمث ــل المقاب ــل المال ــي المع ــدل عل ــى العمال ــة الواف ــدة أق ــل م ــن
 1%م ــن إجمال ــي صاف ــي الدخ ــل ف ــي 2016م.
جدول ( :)12أثر المقابل المالي المعدل على الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية ()SR000's
الكيان

عدد
الموظفين

نسبة التوطين

السعوديون

غير
السعوديين

الفرق

صافي الدخل
2016

2018E
ضريبة

صافي الدخل
 2016بالنسبة
المئوية

2020E
الضريبة

صافي الدخل
 2016بالنسبة
المئوية

صافوال

44.000

23.0%

10.120

33.880

23.760

NM

150.480

NM

313.104

NM

الكهرباء السعودية

38.329

89.9%

34.450

3.879

NM

2104584

13.964

0.7%

32.583

1.5%

المراعي

31.000

25.0%

7750

23250

15500

2080485

102300

4.9%

213900

10.3%

الزامل

13000

19.2%

2500

10500

8000

201022

47400

23.6%

97800

48.7%

الحكير

11873

40.0%

4749

7124

2375

802952

28495

3.5%

62689

7.8%

الشركة السعودية للخدمات األرضية

11678

53.0%

6189

5489

NM

685829

19759

2.9%

46105

6.7%

العثيم

10802

25.0%

2701

8102

5401

230032

35647

15.5%

74534

32.4%

معادن

6059

64.1%

3885

2174

NM

400639

7826

2.0%

18261

4.6%

المستشفى السعودي األلماني

4550

23.0%

1047

3504

2457

361860

15561

4.3%

32378

8.9%

فارم

4275

32.0%

1368

2907

1539

91223

12312

13.5%

26266

28.8%

السعودية للخزف

4268

25.0%

1067

3201

2134

NM

14084

NM

29449

NM

جرير

4132

460%

1901

2231

331

737909

8429

1.1%

19139

2.6%

السعودية للتموين

4053

29.9%

1212

2841

1629

698501

12183

1.7%

25821

3.7%

مجموعة الحكير

3823

29.5%

1126

2697

1571

147577

11596

7.9%

24544

16.6%

المواساة

3648

20.0%

730

2918

2189

255883

13133

5.1%

27141

10.6%

الطيار

3365

34.0%

1144

2221

1077

826245

9287

1.1%

19946

2.4%

إكسترا

2584

32.6%

842

1742

899

NM

7349

NM

15709

NM

ساكو

2354

33.3%

783

1571

788

126175

6601

5.2%

14142

11.2%

أسمنت الجنوبية

2038

45.4%

924

1114

190

491425

4237

0.9%

9583

2.0%

الحمادي

1985

20.0%

397

1588

1191

74679

7146

9.6%

14768

19.8%

ميبكو

1545

15.9%

245

1300

1055

79854

5946

7.4%

12186

15.3%

سافكو

1274

85.0%

1083

191

NM

1055662

688

0.1%

1605

0.2%

بادجت

1263

17.5%

221

1042

821

174450

4736

2.7%

9738

5.6%

صناعات الكهرباء

1210

25.4%

307

903

596

50355

3966

7.9%

8300

16.5%

السعودية لألسمنت

1075

53.7%

577

498

NM

901592

1793

0.2%

4184

0.5%

شاكر

1063

25.0%

266

797

532

47524

3508

7.4%

7335

15.4%

سبكيم

1047

72.0%

754

293

NM

288241

1055

0.4%

2463

0.9%

حلواني

997

25.0%

249

748

499

52032

3290

6.3%

6879

13.2%

ينساب

985

82.0%

808

177

NM

2301603

638

0.1%

1489

0.1%

حديد اليمامة

926

27.0%

250

676

426

178548

2944

1.6%

6189

3.5%

أسمنت العربية

545

53.0%

289

256

NM

880579

922

0.1%

2152

0.2%

المصدر :ملفات الشركات ،وتحليل ستراتيجيك جيرز

ويجـــدر الذكـــر أن تأثـــر الربحيـــة نتيجـــة تطبيـــق المقابـــل المالـــي المعـــدل علـــى العمالـــة الوافـــدة مـــن شـــانه أن يفســـح مجـــا ً
ال لمعيـــار
تنافســـي جديـــد بيـــن منشـــآت القطـــاع الخـــاص ،بحيـــث ســـتتميز مـــن خاللـــه المنشـــآت ذات معـــدالت التوطيـــن المرتفعـــة ،واإلنتاجيـــة
المتصاع ــدة ،ونظ ــم العم ــل الكف ــؤة ،بدف ــع مقاب ــل مال ــي عل ــى العمال ــة الواف ــدة أق ــل م ــن منافس ــيها (األم ــر ال ــذي يمك ــن أن يتباي ــن
بش ــدة حس ــب نش ــاط وع ــدد عمال ــة المنش ــأة).

15
العودة إلى قائمة المحتويات

ألـم مؤقت ومكاسب دائمة
المعدل علـــى الـوافـــــــدين في المملكة العربية السعودية ،نظـرة عامـة وتحليـل.
المقابل المالي
ّ
ٌ

المقابل المالي المعدل على العمالة الوافدة وآثاره

2
4

التأثير المتوقع على االستهالك
-4أ) التدفقات المتوقعة لمغادرة الوافدين وفق ًا لردودهم على االستبيان:
تــم اعتمــاد منهجيتيــن لوضــع التصــور العــام ألعــداد الوافديــن المحتمــل مغادرتهــم للمملكــة علــى أثــر تطبيــق المقابــل
المال ــي عل ــى مرافقيه ــم .المنهجي ــة األول ــى اعتم ــدت عل ــى ردود وتعليق ــات الوافدي ــن بش ــأن الس ــنة الت ــي س ــيصبحون
فيهـــا غيـــر قادريـــن علـــى تســـديد المقابـــل المالـــي علـــى مرافقيهـــم ،وكذلـــك الـــردود والتعليقـــات الخاصـــة بدوافـــع
ـتنادا إل ــى تل ــك ال ــردود ،ت ــم تقدي ــر الع ــدد اإلجمال ــي للوافدي ــن الذي ــن س ــيغادرون
اتخاذه ــم الق ــرار بمغ ــادرة المملك ــة .واس ـ ً
المملك ــة بحوال ــي  0.88ملي ــون خ ــال الفت ــرة م ــن 2018م إل ــى 2020م.

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

المنهجية األولى

نهاية ٢٠١٨

نهاية ٢٠١٩

نهاية ٢٠٢٠

المجموع

٤٢٨،٣٩٤

٣١١،٥٥٩

١٤٢،٧٩٨

٨٨٢،٧٥١

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

اعتم ــدت المنهجي ــة الثاني ــة عل ــى س ــؤال العمال ــة الواف ــدة ع ــن النس ــبة م ــن الدخ ــل الت ــي يمثله ــا المقاب ــل المال ــي عل ــى
المرافقيـــن والتـــي ســـتكون مرتفعـــة بمـــا فيـــه الكفايـــة لتشـــجيعهم علـــى المغـــادرة .تـــم تســـجيل ردود المشـــاركين
ومقارن ــة تس ــعه ش ــرائح دخ ــل مختلف ــة لتوق ــع ع ــدد الوافدي ــن المحتم ــل مغادرته ــم للمملك ــة بحل ــول 2020م .ووفق ــا
له ــذه المنهجي ــة ،ف ــأن بل ــوغ المقاب ــل المال ــي عل ــى المرافقي ــن م ــا نس ــبته  15%م ــن الدخ ــل س ــيدفع به ــم إل ــى اتخ ــاذ ق ــرار
مغ ــادرة المملك ــة ،وبن ــاء علي ــه يمك ــن تقدي ــر مغ ــادرة  1.00ملي ــون واف ــد المملك ــة ف ــي الفت ــرة م ــن 2018م إل ــى 2020م.
جدول( :)14المنهجية الثانية-عند أي نسبة للمقابل المالي من الدخل ستغادر المملكة؟
مستوى الدخل

حجم العينة

مستوي الضريبة على الدخل

 ٣٠٠٠ - ٢٠٠٠ريال

١٧٩

31%

 5000 - 3001ريال

300

20%

 8000 - 5001ريال

386

14%

 12،000 - 8001ريال

٢٩٩

١٠%

 15،000 - 12،001ريال

١٥٣

8%

 2،0000 - 15،001ريال

١٠٨

8%

 30,000 - 20،001ريال

٦٠

6%

 40,000 - 30,001ريال

١٦

4%

أكثر من  40,0000ريال

٩

2%

الحد األدنى المرجح

نسبة المقابل
المالي إلى
الدخل التي من
المتوقع أن يغادر
عندها العمالة
الوافدة هي

15%

15%

المصدر :تحليل ستراتيجيك جيرز

جدول( :)15أعداد الوافدين المتوقع مغادرتهم للمملكة حسب المنهجية الثانية

المنهجية الثانية

2018E

2019E

2020E

اإلجمالي

٣٧١،٣٣٣

٣٣١،٦٠٨

٢٩٥،٢٠٨

٩٩٨،١٤٩

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

16
العودة إلى قائمة المحتويات

ألـم مؤقت ومكاسب دائمة
المعدل علـــى الـوافـــــــدين في المملكة العربية السعودية ،نظـرة عامـة وتحليـل.
المقابل المالي
ّ
ٌ

المقابل المالي المعدل على العمالة الوافدة وآثاره

2

اس ــتنادا إل ــى نتائ ــج المنهجيتي ــن الس ــابقتين ،فم ــن المتوق ــع أيض ــا اس ــتمرار تزاي ــد أع ــداد الوافدي ــن للمملك ــة بنس ــبة  4.2%خ ــال
2018م حيــث تصــل إلــى  10.6مليــون مقارنــة بتعدادهــا الحالــي البالــغ حوالــي  10.15مليــون .وعلــى الرغــم مــن الزيــادة المتوقعــة
ف ــي أع ــداد الوافدي ــن إال أن معدله ــا سيش ــهد انخفاض ــا نتيج ــة تطبي ــق المقاب ــل المال ــي عل ــى العمال ــة الواف ــدة وزي ــادة تدف ــق
الوافديـــن المغادريـــن للمملكـــة .مـــن المتوقـــع أن ينخفـــض معـــدل زيـــادة العمالـــة الوافـــدة إلـــى  - 1.9%مـــن معدلـــه التاريخـــي
البالــغ  - 4%بحلــول عــام 2018م ،ومــن المنتظــر أن يعــود المعــدل لالرتفــاع بحلــول عــام 2020م ،ليصــل إلــى  3.5%وبإجمالــي عــدد
وافدي ــن ق ــد يص ــل إل ــى  11.6ملي ــون  -ال ــذي يتج ــاوز تع ــداد الوافدي ــن ف ــي 2016م.
شكل( :)16عدد الوافدين في السعودية تاريخي ًا

المصدر :هيئة اإلحصاء العامة ,وتحليل ستراتيجيك جيرز

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

أعداد الوافدين المتوقع مغادرتهم
للمملكة بسبب المقابل المالي

معدل النمو السنوي المركب للسكان ()+3.55%

الدخول
الخروج

2,103,815
1,598,107
الدخول

995,214

الخروج

479,167

1,748,212

1,799,667

2,236,434
2,075,294

701,942
1,122,935

1,393,823

1,681,737
399,864

1,636,332
321,584

1,779,914
219,003

المصدر :هيئة اإلحصاء العامة ,وتحليل ستراتيجيك جيرز

17
العودة إلى قائمة المحتويات

ألـم مؤقت ومكاسب دائمة
المعدل علـــى الـوافـــــــدين في المملكة العربية السعودية ،نظـرة عامـة وتحليـل.
المقابل المالي
ّ
ٌ

المقابل المالي المعدل على العمالة الوافدة وآثاره

2

-4ب) األثر المتوقع على االستهالك:
ت ــم اعتب ــار ع ــدة عوام ــل عن ــد احتس ــاب أث ــر االس ــتهالك المتوق ــع ويأت ــي م ــن ضمنه ــا ( )1النم ــو الطبيع ــي ف ــي اس ــتهالك
العمال ــة الواف ــدة اس ــتنادا إل ــى المتوس ــطات التاريخي ــة من ــذ 2008م )2( ،توقع ــات إجمال ــي الوافدي ــن المغادري ــن للمملك ــة
(ش ــكل  ،)17و( )3تغي ــر اتجاه ــات االس ــتهالك الت ــي س ــجلتها الدراس ــة المس ــحية (الش ــكلين .)19-18
							
شكل(:)١٨
		
استجابة َمن تم إجراء البحث معهم بشأن قرار المغادرة

المصدر :تحليل ستراتيجيك جيرز

شكل(:)١٩
تقسيم النفقات قبل وبعد تطبيق المقابل المالي

المصدر :نتائج الدراسة المسحية ،ستراتيجيك جيرز

بافت ــراض ثب ــات عوام ــل مث ــل مع ــدالت تدف ــق الوافدي ــن المغادري ــن للمملك ــة ،فم ــن المتوق ــع أن يمث ــل المقاب ــل المال ــي عل ــى مرافق ــي
العمالـــة الوافـــدة حوالـــي  4.6%مـــن متوســـط إنفـــاق األســـر الوافـــدة فـــي 2017م ،ويصـــل إلـــى  8.5%فـــي 2018م ،ويزيـــد إلـــى 14.6%
ف ــي 2020م.
شكل( :)20المقابل المالي لمرافقي العمالة الوافدة كنسبة مئوية من استهالك األسر الوافدة

المصدر :تحليل ستراتيجيك جيرز

18
العودة إلى قائمة المحتويات

ألـم مؤقت ومكاسب دائمة
المعدل علـــى الـوافـــــــدين في المملكة العربية السعودية ،نظـرة عامـة وتحليـل.
المقابل المالي
ّ
ٌ

2

المقابل المالي المعدل على العمالة الوافدة وآثاره

ال ينبغ ــي النظ ــر إل ــى انخف ــاض االس ــتهالك بمع ــزل ع ــن عوام ــل أخ ــرى مث ــل االنخف ــاض المحتم ــل ف ــي مس ــتويات االدخ ــار ،والتدفق ــات
المحتمل ــة للوافدي ــن المغادري ــن للمملك ــة .وفق ــا ل ــردود عين ــة الدراس ــة المس ــحية ،ف ــإن مس ــتويات االدخ ــار الش ــهرية ستش ــهد انخفاض ــا
ً
ووفق ــا لمعطي ــات الدراس ــة ف ــان  12.2%م ــن المقاب ــل المال ــي
طفيف ــا لتتمك ــن العين ــة م ــن تس ــديد المقاب ــل المال ــي عل ــى مرافقيه ــم،
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
االس ــتهالك ف ــي الفت ــرة المقبل ــة ،حي ــث ل ــن ي ــراوح المع ــدل  7.5%خ ــال األع ــوام 2016م إل ــى 2020م مقارن ــة بالمع ــدل الطبيع ــي البال ــغ
 .8.0%كمـــا تتوقـــع الدراســـة أن يزيـــد إجمالـــي االســـتهالك الوافديـــن فـــي عـــام 2018م بحوالـــي  11%عـــن مســـتويات 2016م ،بـــدال عـــن
نس ــبة الزي ــادة الطبيعي ــة البالغ ــة  .15%وبالمث ــل نتوق ــع أن يش ــهد إجمال ــي اس ــتهالك الوافدي ــن ع ــام 2020م ارتفاع ــا بنس ــب تت ــراوح بي ــن
 33%إل ــى  .34%ع ــن مس ــتويات 2016م ف ــي حي ــن كان م ــن ش ــأن مع ــدالت نم ــو االس ــتهالك الطبيع ــة أن تق ــود تل ــك النس ــبة إل ــى ح ــدود
 36%م ــن مس ــتويات 2016م.
						
شكل(:)٢١
				
تقسيم االستهالك والمدخرات
لدفع المقابل المالي على مرافقي العمالة الوافدة		

شكل(:)22
معدل االستهالك المستقبلي
مقابل استهالك عام 2016

المصدر :تحليل ستراتيجيك جيرز

وتحديـــدا
علـــى الرغـــم مـــن توقعـــات الدراســـة بتأثـــر االســـتهالك نتيجـــة تطبيـــق المقابـــل المالـــي علـــى مرافقـــي العمالـــة الوافـــدة،
ً
خـــال  2017و2018م ،إال أن الزيـــادة المتوقعـــة فـــي أعـــداد العمالـــة الوطنيـــة ســـتعوض هـــذا الفـــارق .ومـــع متوســـط إنفـــاق شـــهري
لألس ــر الس ــعودية يق ــدر بحوال ــي  15367ري ــال س ــعودي ومتوس ــط إنف ــاق ش ــهري لألس ــر الواف ــدة يق ــدر بحوال ــي  5665ري ــال س ــعودي،
فم ــن المتوق ــع أن تعك ــس أي زي ــادة محتمل ــة ف ــي أع ــداد العمال ــة الوطني ــة آث ــار إيجابي ــة كبي ــرة عل ــى إجمال ــي مس ــتويات اإلنف ــاق،
نتيج ــة ارتف ــاع مس ــتوى إنف ــاق األس ــر الس ــعودية ،وعل ــى ق ــدر مماث ــل م ــن األهمي ــة نتيج ــة تخفي ــض حج ــم التحوي ــات المالي ــة إل ــى
خارج المملكـــة.
						
شكل(:)٢٣
تحويالت الوافدين الشخصية ،مدفوعة (بمليارات الرياالت)

شكل(:)٢٤
اإلنفاق الشهري لألسر السعودية مقارنة بإنفاق األسر الوافدة (بالريال السعودي)

المصدر :هيئة اإلحصاء العامة ,وتحليل ستراتيجيك جيرز
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العودة إلى قائمة المحتويات

ألـم مؤقت ومكاسب دائمة
المعدل علـــى الـوافـــــــدين في المملكة العربية السعودية ،نظـرة عامـة وتحليـل.
المقابل المالي
ّ
ٌ

2

المقابل المالي المعدل على العمالة الوافدة وآثاره

تاريخيـــ ًا هنـــاك ارتبـــاط متبـــادل بيـــن زيـــادة توظيـــف العمالـــة الوطنيـــة وارتفـــاع مســـتويات اإلنفـــاق ،وقـــد تتجلـــى هـــذه العالقـــة ،إمـــا
س ــلبيا أو إيجابي ــا ،ف ــي العدي ــد م ــن الح ــاالت مث ــل ص ــرف مكاف ــأة رات ــب الش ــهرين وخ ــال فت ــرات التباط ــؤ االقتص ــادي ،والت ــي ع ــادة م ــا
يت ــم مالحظ ــة تقلباته ــا م ــن خ ــال تحلي ــل مس ــتوى النم ــو االقتص ــادي الس ــنوي عب ــر نق ــاط البي ــع ،ووفق ــا لذل ــك فم ــن المتوق ــع أن
ي ــؤدي تطبي ــق المقاب ــل المال ــي عل ــى مرافق ــي الوافدي ــن ،وم ــا ق ــد يصاحب ــه م ــن زي ــادة ف ــي توطي ــن الوظائ ــف ،إل ــى زي ــادة مس ــتويات
اإلنف ــاق ،ع ــاوة عل ــى تأثيرات ــه االقتصادي ــة المضاعف ــة عل ــى الم ــدى البعي ــد ،والت ــي تط ــال جمي ــع أصح ــاب المصلح ــة.
شكل ( :)25األثر التشريعي والتقلبات االقتصادية على اإلنفاق من خالل نقاط البيع (نسبة مئوية على أساس سنوي)

المصدر :مؤسسة النقد العربي السعوديSAMA ،

20
العودة إلى قائمة المحتويات

ألـم مؤقت ومكاسب دائمة
المعدل علـــى الـوافـــــــدين في المملكة العربية السعودية ،نظـرة عامـة وتحليـل.
المقابل المالي
ّ
ٌ

المالحق

نتائج الدراسة المسحية
للمقابل المالي على
مرافقي العمالة الوافدة
21
العودة إلى قائمة المحتويات

نتائــج الدراســة المســحية للمقابــل المالــي علــى
مرافقــي العمالــة الوافــدة

المالحق

الدراسة المسحية -نظرة عامة:
التركيبة السكانية للمشاركين في الدراسة المسحية:
جمعت الدراسة المسحية بيانات كمية تراكمية لعينة من  1,500وافدا من جميع أنحاء المملكة.
						
شكل(:)26
		
المرحلة السنية وجنسية العمالة الوافدة
المشاركة في الدراسة المسحية

						
شكل(:)28
التوزيع الجغرافي للمشاركين في الدراسة المسحية

شكل(:)27
المجموعة المسحية لمرافقي العمالة الوافدة

		
		

شكل(:)29
مدة إقامة المشاركين في الدراسة المسحية

الدمام/الخبر

المدينة
المنورة

الرياض

مكة

جدة

المصدر :تحليل ستراتيجيك جيرز

شكل( :)30المهنة وحجم كيان العمل للمشاركين في الدراسة المسحية

المصدر :تحليل ستراتيجيك جيرز

22
العودة إلى جدول المحتويات

المعدلة بالمملكة العربية السعودية نظـرة عامة وتحليل هل سيكون األلم المؤقت طريقـــــ ًا للمكاسـب الدائمــة؟
رسوم الوافدين
ّ

نتائــج الدراســة المســحية للمقابــل المالــي علــى
مرافقــي العمالــة الوافــدة

المالحق

APPENDIX

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

المصدر :تحليل ستراتيجيك جيرز

مستويات الدخل واالدخار:
بلــغ متوســط األجــر الشــهري لعينــة الدراســة حوالــي  8321ريــال ســعودي ،وبإجمالــي دخــل شــهري بلــغ  8980ريــال ســعودي .تنتمــي
العينــة لفئــة العمالــة الماهــرة المســموح لهــا باســتقدام عائالتهــم إلــى المملكــة ،وبالتالــي تمثــل أكثــر الفئــات تأثــرا بتطبيــق
المقابــل المالــي علــى المرافقيــن  .تعــد أجــور عينــة الدراســة المســحية أعلــى بكثيــر مــن متوســط أجــور العمالــة الوافــدة فــي
المملكــة والتــي يبلــغ متوســطها حوالــي  1421ريــا ً
ال ســعود ًيا فــي الشــهر .تقــع الغالبيــة مــن المشــاركين بالدراســة المســحية ضمــن
شــرائح أجــور تتــراوح مــن  3000إلــى  8000ريــال ســعودي ،وبمتوســط إنفــاق شــهري يبلــغ حوالــي  5470ريــال ســعودي  ،وبمعــدل
ادخــار شــهري يصــل إلــى  2851ريــال ســعودي.
شكل( :)32األجر واالتفاق الشهري للمشاركين في الدراسة المسحية

اإلنفاق

إجمالي الدخل

األجر

المصدر :تحليل ستراتيجيك جيرز
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العودة إلى قائمة المحتويات

ألـم مؤقت ومكاسب دائمة
المعدل علـــى الـوافـــــــدين في المملكة العربية السعودية ،نظـرة عامـة وتحليـل.
المقابل المالي
ّ
ٌ

المالحق

نتائــج الدراســة المســحية للمقابــل المالــي علــى
مرافقــي العمالــة الوافــدة

دلــت البيانــات النوعيــة للدراســة البحثيــة أن مدخــرات العمالــة الوافــدة عــادة مــا تســتخدم فــي تغطيــة مصاريــف أخــرى تشــمل)1( :
التحويــات الماليــة إلــى األســرة ،أو لشــراء مســكن فــي الوطــن األم )2( ،تعليــم األطفــال بالخــارج )3( ،رحــات المصيــف إلــى الوطــن األم،
( )4حــاالت 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
بأســرهم (األب والزوجــة واألطفــال وأحيا ًنــا األشــقاء) ،ودخولهــم تكفــي بالــكاد الوفــاء بالمســؤوليات العائليــة ،بينمــا يقــوم غالبيــة
العمالــة الوافــدة مــن غيــر المتزوجيــن بتحويــل مــا يــوازي  75%-60مــن أجورهــم الشــهرية إلــى أوطانهــم.

اتجاهات اإلنفاق واالستهالك:
يتشــابه اإلنفــاق الحالــي للعينــة المشــاركة بالدراســة المســحية مــع مســتوى إنفاقهــم قبــل عاميــن ،حيــث يأتــي اإلنفــاق علــى الســلع
االســتهالكية فــي المرتبــة األولــى بنســبة  26%مــن مجمــوع اإلنفــاق ،يليــه إيجــار المســاكن بنســبة  ،21%ثــم التعليــم المدرســي
لألطفــال بنســبة .15%
شكل ( :)33مقارنة بين اتجاهات االستهالك

المستوى المعيشي ،التحديات والتوقعات المالية:
اعتب ــر المش ــاركون ف ــي عين ــة الدراس ــة المس ــحية أن مس ــتوى معيش ــتهم الحالي ــة عادي ــة ومريح ــة ،حي ــث أف ــاد  46%انه ــم يعيش ــون
حي ــاة مريح ــة إل ــى مريح ــة ج ــدا .كم ــا لخص ــت الدراس ــة المس ــحية الصعوب ــات الرئيس ــية الت ــي تواج ــه العمال ــة الواف ــدة ف ــي :الجان ــب
المال ــي ،تليه ــا س ــاعات العم ــل الطويل ــة ،ث ــم صعوب ــة اس ــتقدام المرافقي ــن ،ويأت ــي المقاب ــل المال ــي عل ــى مرافق ــي الوافدي ــن ضم ــن
التحدي ــات المالي ــة الجدي ــدة  ،يليه ــا تضخ ــم األس ــعار وع ــدم وج ــود دخ ــل إضاف ــي أو إمكاني ــة الحص ــول عل ــى وظيف ــة ثاني ــة .عن ــد س ــؤال
العين ــة ع ــن مقارن ــة موقفه ــم المال ــي الس ــابق (من ــذ ع ــام إل ــى أربع ــة أع ــوام) والمس ــتقبلي ( 5أع ــوام قادم ــة) ،اعتب ــر  45%م ــن
عين ــة الدراس ــة المس ــحية أن حالته ــم المالي ــة الحالي ــة أفض ــل أو أفض ــل بكثي ــر مقارن ــة بالس ــابق ،بينم ــا توق ــع  48%منه ــم أن تس ــوء
حالته ــم المالي ــة خ ــال الس ــنوات الخم ــس القادم ــة ،مرجعي ــن ذل ــك يش ــكل أساس ــي إل ــى تطبي ــق المقاب ــل المال ــي عل ــى مرافقيه ــم.
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ألـم مؤقت ومكاسب دائمة
المعدل علـــى الـوافـــــــدين في المملكة العربية السعودية ،نظـرة عامـة وتحليـل.
المقابل المالي
ّ
ٌ

المالحق

نتائــج الدراســة المســحية للمقابــل المالــي علــى
مرافقــي العمالــة الوافــدة

شكل( :)34مستوى المعيشة الحالي

المصدر :تحليل ستراتيجيك جيرز

شكل( :)35مقارنة مستوى المعيشة السابق والمستقبلي

المصدر :تحليل ستراتيجيك جيرز

تباينـــت ردود أفعـــال عينـــة الدراســـة تجـــاه تطبيـــق المقابـــل المالـــي علـــى مرافقـــي العمالـــة الوافـــدة ،فبينمـــا أبـــدى قرابـــة 31%
م ــن العين ــة ني ــة البق ــاء ف ــي المملك ــة ومغ ــادرة مرافقيه ــم ،أظه ــر المس ــح أيض ــا أن م ــا يق ــارب م ــن  % 30م ــن العين ــة ق ــرروا إبق ــاء
مرافقيه ــم ،ف ــي حي ــن ق ــرر  18%منه ــم المغ ــادرة النهائي ــة م ــع مرافقيه ــم ،بينم ــا ق ــرر  17%منه ــم البق ــاء م ــع ج ــزء م ــن عائالته ــم،
وأخيــ ًرا أف ــاد  4%م ــن العين ــة أن عائالته ــم ق ــد غ ــادرت بالفع ــل نتيج ــة الوض ــع الع ــام.
ـد أحــد األســباب وراء قــرار العمالــة الوافــدة مغــادرة المملكــة،
أفــاد  72%مــن العينــة؛ إن المقابــل المالــي علــى مرافقــي الوافديــن ُيعـ ّ
بينم ــا أرج ــع  58%منه ــم ق ــرار المغ ــادرة إل ــى الحال ــة االقتصادي ــة العام ــة للمملك ــة ،وتأت ــي أس ــباب مث ــل التضخ ــم وتكلف ــة المعيش ــة
كأس ــباب رئيس ــية للمغ ــادرة بالنس ــبة إل ــى  48%م ــن العين ــة ،ث ــم ارتف ــاع رس ــوم الدراس ــة لحوال ــي  ،.32%كم ــا ش ــملت أس ــباب المغ ــادرة
أيض ــا ط ــول فت ــرة اإلقام ــة بالمملك ــة ،أو نتيج ــة المس ــؤوليات العائلي ــة مث ــل رعاي ــة الوالدي ــن المس ــنين*.

*

يزيد مجموع النسب عن  100كون السؤال الذي تم توجيهه للمستجيبين هو سؤال مفتوح ويسمح بإجابات متعددة.
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ألـم مؤقت ومكاسب دائمة
المعدل علـــى الـوافـــــــدين في المملكة العربية السعودية ،نظـرة عامـة وتحليـل.
المقابل المالي
ّ
ٌ

حول ستراتيجيك جيرز:
ســـتراتيجيك جيـــرز هـــي شـــركة متخصصـــة فـــي
تقديــم االستشــارات اإلداريــة لعمالئهــا فــي جميــع
أنحـــاء المملكـــة العربيـــة الســـعودية مـــن خـــال
فروعه ــا ف ــي الري ــاض وج ــدة .تض ــم قائم ــة عم ــاء
س ــتراتيجيك جي ــرز كب ــرى المؤسس ــات بالقطاعي ــن
الع ــام والخ ــاص ،بم ــا ف ــي ذل ــك ع ــدد م ــن ال ــوزارات
والهيئـــات والمؤسســـات الماليـــة والشـــركات.
يعمـــل لـــدى الشـــركة نخبـــة مـــن االستشـــاريين
المحلييـــن ،باإلضافـــة إلـــى شـــبكة مـــن الخبـــراء
العالمييـــن لديهـــم جميعـــا القـــدرة االحترافيـــة
لتقديـــم حلـــول اســـتراتيجية فـــي مجـــاالت
السياس ــات العام ــة ،والتحلي ــل ،وتطوي ــر المنتج ــات،
والتســـويق االســـتراتيجي.
وللمزيد يرجى زيارة:

www.strategicgears.com

إخالء المسؤولية:
ال تستنس ــخ أي م ــن المعلوم ــات ال ــواردة ف ــي ه ــذه الوثيق ــة ("المنش ــور") ،كلي ــا أو جزئ ًي ــا ،م ــا ل ــم ين ــص عل ــى خ ــاف ذل ــك ،ب ــدون إذن خط ــي مح ــدد م ــن س ــتراتيجيك
ً
دقيق ــا ومكتم ــا ف ــي جمي ــع األوق ــات .وال تق ــدم س ــتراتيجيك جي ــرز أي ضم ــان
جي ــرز .وتب ــذل س ــتراتيجيك جي ــرز قص ــارى جهده ــا لضم ــان أن يك ــون محت ــوى المنش ــور
صريح ــا أو ضمن ًي ــا ،كم ــا أنه ــا ال تتحم ــل أي ــة مس ــؤولية قانوني ــة ،س ــواء كان ــت مباش ــرة أو غي ــر مباش ــرة ،أو تك ــون مس ــؤول ع ــن دق ــة أي ــة
أو تمثي ــل أو تعه ــد س ــواء كان
ً
معلومــات تــرد فــي المنشــور أو اكتمالهــا أو فائدتهــا .وليــس القصــد مــن هــذا المنشــور هــو اســتخدامه أو اعتبــاره بمثابــة توصيــة أو خيــار أو مشــورة بشــأن أي إجــراء
(أو تدابي ــر) ق ــد يت ــم اتخاذه ــا ف ــي المس ــتقبل.
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