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المملكة العربية السعودية جاهدًة في سبيل تطوير قطاعها الخاص 
وتوفير فرص عمل عالية الجودة لمواطنينها، وقد ركََّزت جهودها الرامية إلى زيادة درجة 

توطين الوظائف، من خالل تحسين مهارات المواطنين السعوديين ومستوى تعليمهم، وتنفيذ 
إصالحات قانونية لتحسين بيئة األعمال. يعتمد هذا التقرير منهج ثالث هو: تقييم قدرة 

المملكة العربية السعودية على تطوير قطاٍع محدد، هو قطاع تصنيع المواد الغذائية، بمثابة 
وسيلٍة لزيادة الطلب على القوى العاملة السعودية. وَشرَع الباحثون من مركز دْعم اّتخاذ القرار 
في الديوان الَمَلكي )Decision Support Center [DSC] of the Royal Court( ومن 

مؤسسة راند RAND في استكشاف كيفية قيام المملكة العربّية السعودية بتطوير قطاعات 
نها من تطوير قطاٍع ُمسَتهَدٍف يمكن أن يوفِّر فرص عمل  بنجاٍح في الماضي وكيفية تمكُّ

عالية الجودة في القطاع الخاص. ومن الناحية المثالية، قد يمكن تطبيق النتائج الُمسَتْخَلَصة 
الُمـرَتِكزَة إلى البحــث حـول قطـاٍع محّدٍد على قطاعات أخرى وعلى اقتصاد المملكة العربية 

السعودّية ككّل. 
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تمهيد

تســعى المملكــة العربيــة الســعودية جاهــدًة فــي ســبيل تطويــر قطاعهــا الخــاص وتوفيــر فــرص عمــل 
عاليــة الجــودة لمواطنيهــا. لتشــمل أجــور الئقــة وامتيــازات وفرًصــا للتدريــب والتقــدم المهنــي مــن مجــّرد 
وظيفــٍة فــي القطــاع الخــاص؛ فهــي تشــمل راتبــًا ومنافــع الئقــة، وفرصــًا للتدريــب، وفرصــًا للتقــدُّم 
فــي مهنــٍة مــا. وقــد رّكــز عــدٌد مــن الجهــود التــي َبَذَلْتهــا المملكــة العربيــة الســعودية لتطويــر قطاعهــا 
)Vision 2030( فــي العــام 2016م وبعــده، علــى  الخــاص، قبــل إعــالن رؤيــة المملكــة 2030 
جــراء إصالحــات قانونّيــة لتحســين بيئــة األعمــال.  تحســين تعليــم المواطنيــن وصقــل مهاراتهــم، واإ
ويعتمــد هــذا التقريــر مقاربــًة ثالثــة ُترّكــز علــى تطويــر قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة. فــي ســبتمبر/
 Decision( أيلــول 2018م شــرع الباحثــون مــن مركــز دعــم اتخــاذ القــرار فــي الديــوان الملكــي
Support Center of the Royal Court( ومــن مؤسســة رانــد RAND فــي استكشــاف كيفيــة 
تطوير المملكة العربية السعوديــــة في المــــاضي لقطاعـــاٍت بنجــــاٍح وكيفـــية تمــــكُّنها من تطوير قطاٍع 
مســتهَدٍف يمكــن أن يوّفــر فــرص عمــل عاليــة الجــودة فــي القطــاع الخــاص، ثــم تطبيــق النتائــج 
المســتخلصة المســتندة إلــى تقديــم البحــث حــول قطــاٍع محــدٍد علــى قطاعــات أخــرى، ال ســيما تلــك 

التــي ُيســلط الضــوء عليهــا فــي رؤيــة المملكــة 2030 وعلــى االقتصــاد ككل. 
  RAND رانــد  مؤسســة  فــي  العاملــة  والقــوى  التعليــم  قْســم  فــي  الدراســة  هــذه  ُأجِرَيــت  لقــد 
)RAND Education and Labor(، وهــو قْســٌم تابــٌع لمؤسســة رانــد RAND  ُيجــري أبحاثــًا 
إلــى مرحلــة مــا بعــد الثانــوي، وتطويــر القــوى  حــول برامــج التعليــم مــن مرحلــة الطفولــة المبكــرة 
العاملــة، والبرامــج والسياســات التــي تؤثِّــر علــى الموظفيــن، والريــادة فــي األعمــال، واإللمــام المالــي، 
وصْنــع القــرارات. وقــد جــَرت هــذه الدراســة برعايــة مركــز دْعــم اّتخــاذ القــرار فــي الديــوان الَمَلكــي، 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، الــذي يســعى إلــى دْعــم عمليــة صْنــع القــرارات فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية وتعزيــز كفاءتهــا مــن خــالل إجــراء أبحــاث ودراســات ترتِكــز إلــى بيانــات موسَّــَعة ومــن 
خــالل رْصــد المواضيــع واألحــداث الحاليــة أو المســتقبلية التــي قــد تؤثِّــر علــى البلــد وتحليلهــا. وُيعنــى 
صانعــو السياســات فــي المملكــة العربيــة الســعودية الذيــن يعملــون علــى إصــالح اقتصادهــا وتطويــره 
بهــذا التقريــر، كمــا تنعكــس أهميتــه أيضــا علــى مجمــل المواطنيــن الســعوديين وللباحثيــن والمحلليــن 
وصانعــي السياســات فــي الشــرق األوســط؛ نظــًرا ألهميــة المملكــة العربيــة الســعودية بالنســبة إلــى 



iv    مقاربٌة محّددٌة لقطاٍع ُمستهَدف من أجل زيادة فرص العمل العالية الجودة في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية

المنطقــة؛ وكذلــك ألي شــخص مهتــّم باإلصــالح االقتصــادّي وتطويــر القطــاع الخــاص. 
ــي   ــع اإللكترونــــ ــارة الموقـــ ــاء زيـــ ــة رانــد RAND، الرجـــ ــول مؤسســـ ــات حـــ ــن المعلــومـــ ــزيٍد مـــ  لمــ
 Howard( ويجــب توجيــه األســئلة بشــأن هــذا التقريــر إلــى هــاورد ج. شــاتز . www.rand.org
J. Shatz( علــــى العنــــــوان اإللكتـــرونـــــي howard_shatz@rand.org، فـــــي حيــــــن ُترَســــــل 
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النتائج

لقــد هيمــن إنتــاج النفــط وصادراتــه علــى اقتصــاد المملكــة لعقــوٍد مــن الزمــن؛ إذ اســتحوذت إيــرادات 
النفــط علــى حصــة كبيــرة مــن اإليــرادات الحكوميــة، مــا أّدى إلــى نشــوء تحديــات فــي ســوق العمــل. 
وتنشــأ أغلبيــة الفــرص الوظيفيــة بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر عــن اإلنفــاق الحكومــي؛ إذ تعتمــد 
الحكومــة علــى إيــرادات النفــط الســتمرار التوظيــف. ولطالمــا اعتمــدت شــركات القطــاع الخــاص 
الســعودي علــى القــوى العاملــة الوافــدة لتدنــي تكلفتهــا، وتبّنــت التقنيــات المكّملــة لتلــك القــوى العاملــة، 
باإلضافــة إلــى قــدرة القــوى العاملــة الوافــدة علــى تحّمــل ظــروف العمــل التــي قــد ال يحتملهــا بعــض 
الموظفيــن الســعوديين. ونتيجــة لبعــض ظــروف العمــل فــي القطــاع الخــاص وســهولة الوصــول إلــى 
الوظائــف الحكوميــة؛ يمتنــع معظــم المواطنيــن عــن العمــل فــي القطــاع الخــاص. إال أن هــذا النظــام 
فــي التوظيــف غيــر مقبــول علــى المــدى الطويــل نتيجــة لنمــو عــدد المواطنيــن والتراجــع العــام المحتمــل 
فــي اســتخدام النفــط والغــاز العالمييــن، وهــو تحــدٍّ يــزداد إلحاحــا نتيجــة ارتفــاع مســتوى البطالــة فــي 

صفــوف الشــباب. 
فعلــى عكــس التوظيــف المدعــوم مــن الحكومــة والممــول مــن إيــرادات النفــط؛ يمكــن أن يكــون 
توفيــر الوظائــف فــي القطــاع الخــاص مســتداما علــى المــدى الطويــل اجتماعيــا واقتصاديــا، وبالتالــي 
تعمــل المملكــة علــى تهيئــة ظــروٍف تســاعد الشــباب الســعودي علــى إيجــاد وظائــف عاليــة الجــودة 
فــي القطــاع الخــاص، وتوّفــر لهــم راتبــا الئقــا وظــروف عمــل جّيــدة، باإلضافــة إلــى فــرص للتدريــب 
والتقــّدم المهنــي. وُتعــد تهيئــة الظــروف مــن خــالل طلــب الشــركات الســعودية القــوى العاملــة الســعودية 
وتطويــر الســعوديين مهاراتهــم ورغبتهــم فــي تولــي وظائــف فــي القطــاع الخــاص خطــوًة مركزّيــة 

لمواجهــة التحــدي االقتصــادي الســعودي. 
 ،)Saudization( الوظائــف  توطيــن  نســبة  لرفــع  متعــددة  المملكــة خطــوات  اتخــذت  لقــد 
لتحســين  قانونيــة  الســعوديين وصقــل مهاراتهــم، وتنفيــذ إصالحــات  تعليــم  ذلــك تحســين  فــي  بمــا 
إحــدى ركائــز رؤيــة  علــى  التقريــر  هــذا  أجــل  مــن  ُأجــِري  الــذي  البحــث  ويعتمــد  األعمــال.  بيئــة 
المملكــة التــي ترّكــز علــى تطويــر القطاعــات كوســيلة لزيــادة الطلــب علــى القــوى العاملــة الوطنيــة. 

في سبتمبر/أيلول 2018م شرع الباحثون في مركز دعم اتخاذ القرار ومؤسسة راند 
RAND في استكشاف إمكانية تطوير قطاع تصنيع األغذية في المملكة لتوفير فرص عمل 
عالية الجودة في القطاع الخاص. وقد وقع االختيار على قطاع تصنيع المواد الغذائية بناًء 
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على مزيٍج من االعتبارات، منها: معاييٌر كميُة متعلقة بحجم القطاع ونمّوه وتوظيف المواطنين 
وأجورهم، ومعايير كيفّية االمتثال لرؤية المملكة 2030، والقدرة على توفير وظائف للمواطنين 

الذين يتمتعون بمجموعة واسعة من المهارات، وقدرة على هذا القطاع على تشكيل حالة اختبار 
لقطاعات أخرى. 

ومــن أجــل وضــع سياســاٍت محتملــة؛ ُدرس قطاعــان مقارنــان ســبق أن نجحــت المملكــة فــي 
تطويرهمــا، همــا: قطــاع االتصــاالت والقطــاع المصرفــي. كمــا ُدرس الوضــع الحالــي لقطــاع تصنيــع 
المــواد الغذائيــة فــي المملكــة، وكيفيــة تطــّور قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة بنجــاح فــي بلــد مشــمول 
فــي دراســة حالــة. وقــد تمثّــل هــدف مهــم فــي ســياق اختيــار بلــد دراســة الحالــة يقتضــي بــأن يكــون ذلــك 
البلــد أكثــر تطــوًرا مــن المملكــة، وأن يكــون قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة فيــه قوًيــا؛ لتشــّكل دراســة 
الحالــة مثــااًل تحتــذي بــه المملكــة فــي مســيرتها بهــدف أن تصبــح نموذًجــا عالمًيــا للتمّيــز حســب مــا 
تنــّص عليــه رؤيــة المملكــة 2030. ولتحقيــق هــذا الهــدف؛ اختــار كل مــن مركــز دعــم اتخــاذ القــرار 
ومؤسســة رانــد RAND سويســرا لتكــون بلــًدا لدراســة الحالــة باالعتمــاد علــى مجموعــة مــن المعاييــر 
الكمّيــة علــى مســتوى الدولــة، مثــل: إجمالــي الناتــج المحلــي، ومتوســط نصيــب الفــرد مــن إجمالــي 
الناتــج المحلــي، وعــدد المهاجريــن الدولييــن، وخصائــص متعلقــة بقطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة، 

مثــل: القيمــة المضافــة، واألجــور، والصــادرات.
وإلجــراء هــذه التحليــالت؛ جــرى االعتمــاد علــى البيانــات اإلداريــة والبيانــات االســتقصائية 
الحاليــة، باإلضافــة إلــى مجموعــات التركيــز والمقابــالت مــع مديــري المــوارد البشــرية وغيرهــم مــن 
المســؤولين التنفيذييــن األوليــن فــي قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة واالتصــاالت والقطــاع المصرفــي. 
كمــا أجــرى مركــز دعــم اتخــاذ القــرار عمليــات اســتقصائية شــملت الموظفيــن وأصحــاب العمــل فــي 
القطاعــات الثالثــة، وخريجــي الجامعــات الجــدد. ولدراســة الحالــة؛ ُاســتخدمت البيانــات المتوفــرة حالًيــا 
حــول شــركات قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة السويســري واالســتثمارات فــي الشــركات الناشــئة، كمــا 
ُروجعــت الدراســات الســابقة ذات الصلــة حــول تطــور القطــاع، وُاعتمــد علــى هــذه التحليــالت لتحديــد 
السياســات المحتملــة التــي قــد تنظــر فيهــا المملكــة مــن أجــل تشــجيع نمــو قطــاع تصنيــع المــواد 
الغذائيــة لديهــا. ويمكــن توســيع البيانــات المســتخلصة مــن قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة لتشــمل علــى 

وجــه الخصــوص قطاعــات تصنيعيــة أخــرى تتقاســم عــدًدا مــن الخصائــص ذاتهــا. 
وفــي ســياق هــذا التعــاون؛ قــّدم مركــز دعــم اتخــاذ القــرار التوجيــه العــام والســياق المؤسســي 
للدراســة، واتخــذ القــرارات النهائيــة بخصــوص اختيــار القطــاع وبلــد دراســة الحالــة، كمــا أجــرى ترتيبــات 
المقابــالت ومجموعــات التركيــز واالجتماعــات وورشــتي عمــل مــع خبــراء فــي السياســات وشــارك فــي 
إجرائهــا، ووفّــر البيانــات وســاعد فــي تفســيرها، وصمــم ثــالث عمليــات اســتقصائية شــملت الموظفيــن 

وأصحــاب العمــل والخريجيــن الجــدد وأجراهــا. 
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النتائج الُمسَتْخَلَصة 

النتائج الُمسَتخَلَصة من القطاعين الُمقاَرنْين 

يقتــرن القطاعيــن المصرفــي واالتصــاالت علــى حــدٍّ ســواء بخصائــص فريــدة تشــمل الربحيــة والمكانــة 
اللتيــن ســاهمتا فــي نجــاح توطيــن الوظائــف فــي هذيــن القطاعيــن، األمــر الــذي قــد ال يمكــن تكــراره 
فــي قطاعــات أخــرى. إال أن ثّمــة قواســم مشــتركة متعــددة بيــن هذيــن القطاعيــن قــد تكــون ذات صلــة 
بقطاعــات أخــرى. ففــي كال القطاعيــن، كان توطيــن الوظائــف مدفوعــا إلــى حــدٍّ كبيــٍر مــن جهــة 
تنظيميــة قويــة خاّصــة بالقطــاع، ممــا أّدى إلــى مزيــد مــن االمتثــال فــي صفــوف الشــركات الخاضعــة 
للتنظيــم. وتمثَـّـل عامــٌل أساســٌي آخــر ســاَهم فــي االمتثــال لتوطيــن الوظائــف بالتأييــد المبكــر مــن 
جانــب قــادة القطــاع؛ فقــد اســتفاد القطاعــان علــى حــّد ســواء مــن ميــل المواطنيــن الشــباب إلــى شــغل 
مكانيــة ريــادة  الوظائــف فيهمــا بفضــل وجاهــة القطــاع المصرفــي، وديناميكيــة قطــاع االتصــاالت واإ
األعمــال فيــه. كمــا وفَّــر التعليــم العــام والخــاص للمواطنيــن الشــباب المهــارات التــي يتطّلبهــا هــذان 
القطاعــان، كمــا طــّورت الشــركات الكبيــرة فــي القطاعيــن مســارات مهنّيــة واضحــة لعــدد مــن موظفيهــا. 
ــه ال تــزال هنــاك وظائــف تقنيــة لــم تخضــع بعــد للتوطيــن فــي القطاعيــن، ال ســيما تلــك التــي  إال أّن
تعتمــد علــى أعــوام مــن الخبــرة، والوظائــف منخفضــة األجــور، أو تلــك التــي تقتــرن بظــروف عمــل 

ســيئة. 

النتائج الُمسَتخَلَصة من قطاع تصنيع المواد الغذائية في المملكة العربية 
السعودية 

علــى الرغــم مــن عــدم اقتــران قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة بالمزايــا ذاتهــا مــن حيــث الربحيــة 
العاليــة والوجاهــة كقطــاع االتصــاالت والقطــاع المصرفــي؛ وعلــى الرغــم مــن أن طــالب الجامعــات 
لديهــم بشــكل عــام تصــورات أقــل إيجابيــة عــن العمــل فــي الصناعــات التحويليــة الغذائيــة مقارنــة 
بالصناعــات األخــرى، إال أن الموظفيــن الشــباب فــي قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة راضــون عــن 
مزاياهــم الوظيفيــة بقــدر نظرائهــم فــي القطــاع المصرفــي وقطــاع االتصــاالت. كمــا يتميــز القطــاع 
ــة كبيــرٍة وراســخة مــن شــأنها  بوجــود المؤسســات الداعمــة الثابتــة علــى شــكل شــركات ســعودية ودولّي

تعزيــز توطيــن الوظائــف.
لقــد خضعــت وظائــف إداريــة متعــددة فــي قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة للتوطيــن، وســيكون 
مــن الســهل توطيــن الباقيــة منهــا. إال أنــه ســيكون مــن الصعــب توطيــن بعــض وظائــف اإلنتــاج، مثــل: 
بيــع المنتجــات وتوصيلهــا، والقيــادة لمســافات طويلــة، وقــد أكــد مديــرو قطــاع تصنيــع األغذيــة أنــه فــي 
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ظــل ظــروف مناســبة ال مانــع لــدى المواطنيــن فــي توليهــا. أمــا الوظائــف التــي تتطلــب مهــارة تقنيــة 
صالحهــا فإنهــا تتطلــب التدريــب التقنــي الخــاص بالقطــاع لتوطينهــا. عاليــة، مثــل: صيانــة اآلالت واإ

ّ

الغذائّيــة  المــواد  تصنيــع  قطــاع  حالــة  دراســة  مــن  الُمســَتخَلَصة  النتائــج 
السويســري

يعــد التعليــم والتدريــب المهنيــان عاليــي الجــودة عنصــًرا أساســًيا فــي قصــة النجــاح السويســرية. وكان 
التطويــر المشــترك للشــركات الداعمــة الثابتــة والمؤسســات التعليميــة وسالســل اإلمــداد والشــركات 
وعــززت  الشــركات  علــى  بالفائــدة  عــادت  مهمــة  ســمًة  الداعمــة  الصناعيــة  والجمعيــات  الناشــئة 
االبتــكار. كمــا دعــم التركيــز المبكــر علــى ســوق التصديــر العالميــة نمــو القطــاع فــي سويســرا؛ إذ 
ُصنعــت سياســات التجــارة التــي تعتمدهــا سويســرا حالًيــا لتســهيل تصديــر المنتجــات ذات القيمــة 
المضافــة العاليــة. وأخيــًرا، أســهم القطــاع المالــي المطــور الــذي يوفّــر االســتثمارات الراعيــة والتأسيســية 
واإلنمائيــة فــي الشــركات الناشــئة فــي قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة، وتنقــل الموظفيــن بيــن القطاعــات 

المختلفــة فــي تعزيــز النمــو واالبتــكار. 

سياساٌت لتوفير وظائف عالية الجودة في قطاع تصنيع 
المواد الغذائّية 

باالعتمــاد علــى النتائــج المســتخلصة؛ ُحــددت سياســات متعــددة قــد تشــّجع قطــاع تصنيــع المــواد 
الغذائيــة فــي المملكــة علــى توفيــر عــدد أكبــر مــن الوظائــف عاليــة الجــودة، وتشــجع المواطنيــن علــى 
تحســين كفاءاتهــم لتولــي تلــك الوظائــف، وتعــزز النمــو اإلجمالــي للقطــاع. باإلضافــة إلــى وجــود 
عامــل آخــر خــارج نطــاق هــذا التقريــر إال أنــه مــن المهــم معالجتــه، إذ ال يــزال الكثيــر مــن المواطنيــن 
يفّضلــون شــغل الوظائــف الحكوميــة؛ لذلــك ســيجعل الحــّد مــن المنافــع المتصــورة للوظائــف الحكوميــة 

فــرص العمــل فــي القطــاع الخــاص أكثــر جاذبيــة وسيســاعد علــى تطويــره. 

التأييد من قيادة القطاع

لقــد اتضحــت ضــرورة التــزام قيــادة الشــركات بتوطيــن الوظائــف مــن خــالل المقابــالت المجــراة مــع 
الشــركات؛ فقــد ُتشــّجع السياســات الحكوميــة هــذا التأييــد مــن خــالل مجموعــة مــن اإلجــراءات، بمــا 
فيهــا التفويضــات، والتعليــم، واإلرشــاد، واإلقــرار بالشــركات الناجحــة. وقــد يكــون تشــجيع التعــاون 
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مــن خــالل جمعيــة صناعيــة مفيــًدا فــي بنــاء التأييــد، وتوفيــر البرامــج لدعــم الشــركات الصغيــرة فــي 
جهودهــا مــن أجــل التوطيــن، وتأديــة وظائــف يمكــن أن تســاعد القطــاع ككل، مثــل: التعــاون علــى 
الترويــج للتصديــر، أو دعــم مــوردي الســلع التكميليــة الذيــن قــد يخســرون مــا لــم يخدمــوا عــدًدا كبيــًرا 

مــن الشــركات.  

أخذ رأس المال في االعتبار

غالًبــا مــا تحــل األجهــزة محــل الوظائــف التــي ال تتطلــب مهــارة، وغالًبــا مــا تتطلــب هــذه األجهــزة 
واآلالت موظفيــن يتمتعــون بمســتوى أعلــى مــن المهــارات لصيانتهــا. وعلــى الرغــم مــن أّن شــركات 
تصنيــع المــواد الغذائيــة الكبيــرة قــد اســتثمرت إلــى حــدٍّ كبيــٍر فــي تحســين خطــوط إنتاجهــا؛ إال أن 
الشــركات األخــرى قّلمــا يكــون لديهــا حافــز لزيــادة رأس مالهــا نظــًرا لقلــة تكلفــة القــوى العاملــة الوافــدة 
نســبًيا. فقــد تســتفيد شــركات متعــددة أصغــر حجًمــا مــن زيــادة إنتاجهــا، ولكنهــا قــد ال تملــك المــوارد 
الماليــة أو الخبــرة للقيــام بذلــك. لــذا؛ يجــب أن يضمــن صانعــو السياســات توفيــر البرامــج القائمــة التــي 

تســتهدف القطــاع المســاعدة لزيــادة رأس المــال لغــرض توطيــن الوظائــف.

تحويل الوظائف إلى مساراٍت مهنّيٍة

تشــمل فــرص العمــل عاليــة الجــودة لعــدٍد مــن الطلبــة ومديــري الشــركات نــوع مســاٍر مهنــي، أي: 
الفرصــة للتقــّدم باالعتمــاد علــى األداء الوظيفــي والتدريــب بــداًل مــن التــدرج المضمــون فــي القطــاع 
الحكومــي. وتوفِّــر الشــركات الكبــرى مســاراٍت مهنيــًة وتدريبــا تكافــح الشــركات األصغــر لتوفيرهــا، كمــا 
قــد يســاعد التعليــم التنفيــذي والمســاعدة التقنيــة مديــري المــوارد البشــرية والمديريــن األعلــى مســتوى 
علــى تطويــر مســارات مهنيــة لموظفيهــم. وحتــى إن تمّكنــت الشــركات الصغيــرة مــن توفيــر التدريــب 
لمســاعدة الموظفيــن علــى تحســين مهاراتهــم؛ فقــد يكــون عــدد خيــارات التقــدم المتوفــرة فــي تلــك 
الشــركات محــدوًدا. وقــد يرغــب صانعــو السياســات بتشــجيع الجمعيــات الصناعيــة مــن أجــل تطويــر 
مســارات مهنيــة للقطــاع؛ ممــا قــد يبّيــن للعّمــال الذيــن ينضّمــون إلــى شــركة صغيــرة خيــارات التقــدم 

المجديــة التــي قــد تتوفــر لهــم، حتــى بمــا يتجــاوز صاحــب عملهــم األساســي.
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توجيه المواطنين إلى وظائف في قطاع تصنيع المواد الغذائية 

قــد يكــون العديــد مــن المواطنيــن ال ســّيما مــن يقطنــون المناطــق القرويــة أو الذيــن يملكــون تحصيــال 
علميــا أدنــى مــن المســتوى الجامعــي علــى اســتعداد لشــغل الوظائــف فــي مجــال اإلنتــاج. ويمكــن ســّن 
سياســات متعددة لتشــجيعهم بما في ذلك تعريفهم بهذه الوظائف من خالل برامج صيفّية أو دورات 
تدريبيــة عمليــة، وتســليط الضــوء علــى مســاهمات العامليــن فــي هــذا المجــال فــي دعــم عائالتهــم ودعــم 
المملكــة. وقــد تحتــاج الحكومــة إلــى دعــم الشــركات مــن أجــل توفيــر هــذه البرامــج، إال أنــه مــن المهــم 
تضميــن متطلبــاٍت تنــّص علــى احتفــاظ الشــركات بنســبة مئويــة معينــة مــن العامليــن بعــد انتهــاء برامــج 
الدعــم. وقــد يكــون تشــجيع توظيــف المواطنيــن األكثــر احتياًجــا -بمــن فيهــم بعــض النســاء اللواتــي 
ال يتمتعــن بمســتوى عــاٍل مــن التعليــم وذوي اإلعاقــة- مثمــًرا. وبغــض النظــر عــن السياســة التــي 
ســُتعتمد؛ فإنــه مــن المهــم الحــّد مــن التغييــرات المتكــررة ومــن عــدم اليقيــن بشــأن االتجــاه المســتقبلي، 
وتجــدر اإلشــارة إلــى ضــرورة التنســيق بيــن الجهــات الحكوميــة للحلــول دون تعطيــل خطــط التوظيــف 

الُمعتمــدة لــدى الشــركات. 

التدريب لفرص عمل عالية الجودة 

قــد تحتــاج الشــركات إلــى زيــادة إنتاجهــا إذا كانــت ترغــب فــي الحفــاظ علــى أرباحهــا، وتوفيــر فــرص 
عمــل أفضــل فــي الوقــت ذاتــه. وتكمــن إحــدى أفضــل الوســائل لزيــادة اإلنتاجيــة فــي تحســين مهــارات 
موظفيهــا، فالوظائــف التقنيــة التــي ذكــر أصحــاب العمــل مــراًرا صعوبــة توطينهــا؛ يمكــن تدريــب 
المواطنيــن عليهــا مــن خــالل ثالثــة مصــادر، هــي: بائعــو اآلالت واألجهــزة، ومــدارس التعليــم التقنــي 
المحليــة، ومــدارس التعليــم التقنــي الخارجيــة. لذلــك؛ يمكــن لصانعــي القــرار تقديــم حوافــز للشــركات 
مــن أجــل توظيــف خريجــي األقســام األدبيــة واإلنســانية مــن المواطنيــن وتدريبهــم لتولــي أدوار فنيــة. 

تعزيز استخدام المعلومات 

قــد يكــون إعــداد تقاريــر منتظمــة تضــم بيانــات حــول الوظائــف الشــاغرة واألجــور والمنافــع وتعميــم 
هــذه التقاريــر مفيــًدا للشــركات التــي تســعى إلــى تصميــم عروضهــا الوظيفيــة، والمؤسســات التعليميــة 
التــي تحــّدث محتــوى دوراتهــا؛ إذ مــن شــأنها أن تبّيــن للطــالب مالءمــة وظائــف قطــاع تصنيــع المــواد 

الغذائيــة مــع مهاراتهــم واهتماماتهــم بمقابــل جيــد وظــروف عمــل الئقــة. 
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تجاُوز السوق السعودّية واستكشاف آفاق جديدة في المملكة العربية 
السعودّية 

قــد ُيعــّزز بــذل جهــوٍد أكبــَر فــي ترويــج التصديــر فرًصــا للشــركات الســعودية مــن أجــل الوصــول إلــى 
ســوق أوســع، وتعزيــز ســمعة المملكــة العربيــة الســعودية مــن حيــث المنتجــات الحــالل عاليــة الجــودة. 
كمــا يجــب أن ينظــر صانعــو السياســات المواطنــون فــي تعزيــز االبتــكار فــي قطــاع تصنيــع المــواد 
الغذائيــة المحلــي مــن خــالل ضمــان تشــجيع قوانيــن العمــل والمنافســة والضرائــب والهجــرة لصناعــة 

رأس المــال المحفــوف بالمخاطــر، والتنّقــل الوظيفــي، وريــادة األعمــال. 

المضي في تنفيذ السياسات 

يمكن تقسيم السياسات المحتملة إلى فئات متعددة، هي:

•  السياســات التــي تدعــم جانــب الطلــب علــى القــوى العاملــة فــي ســياق تطويــر القطــاع الخــاص، 
وال ســّيما التوطيــن.

•  السياســات التــي تدعــم جانــب إمــداد القــوى العاملــة فــي ســياق تطويــر القطــاع الخــاص؛ أي 
الموظفيــن.

•  السياســات التــي تدعــم جمــع البيانــات والمعلومــات لمســاعدة الشــركات والموظفيــن وصانعــي 
السياســات.

•   إجــراءات تحفيــز النمــو واالبتــكار فــي قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة التــي تهــدف بشــكٍل كبيــٍر 
إلــى توفيــر وظائــف عاليــة الجــودة جديــدة تجــذب المواطنيــن.

 .S.1 ُقدمت قائمة شاملة، باإلضافة إلى تقديرات لمستوى األولوّية في الجدول
اقترنــت ســبع سياســات مــن أصــل اثنيــن وعشــرين سياســة بأولويــة أعلــى، وتســٌع بأولويــة 
متوســطة، وســٌت بأولويــة أدنى.تتعلــق كافــة السياســات ذات األولويــة العليــا بتطويــر رأس المــال 
وصقــل المهــارات وزيــادة الطلــب علــى موظفيــن ذوي مهــارات عاليــة. أمــا السياســات ذات األولويــة 
المتوســطة فتركــز علــى التوظيــف النشــط أو سياســات ســوق العمــل، أو قــد تهــدف إلــى شــركات أكثــر 
إبداًعــا. أّمــا السياســات التــي تقتــرن بأولويــة أدنــى فهــي باإلجمــال كنايــة عــن عوامــل ُممكِّنــة لتوســيع 

فــرص العمــل فــي القطــاع أو لتحســين نظــرة المواطنيــن وعائالتهــم إلــى القطــاع الخــاص. 
مــا مــن سياســة واحــدٍة ســتعالج بمفردهــا حاجــة المملكــة العربيــة الســعودية إلــى توفيــر وظائــف 
عاليــة الجــودة الجــودة للشــباب مــن مواطنيهــا. وســيتطلب تنقيــح السياســات المقترحــة مراجعــة متأنّيــًة 
مــن صانعــي السياســات وممثلــي القطاعــات ومؤسســات أخــرى -علــى غــرار المؤسســات التعليميــة- 
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لتتــواءم بشــكٍل كامــٍل مــع الســياق الســعودي الحالــي، مــع وجــوب تحديــد التسلســل وأخــذ ســهولة 
التنفيــذ فــي االعتبــار. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، -حتّــى مــع التنقيــح- فــإّن االتجاهــات واضحــة، ومــن 
شــأن مزيــٍج مــن الخطــوات الراميــة إلــى تشــجيع الشــركات علــى تحســين جــودة وظائفهــا، مــع تشــجيع 
المواطنيــن فــي الوقــت ذاتــه علــى زيــادة رأس مالهــم البشــرّي وتشــجيع نمــو القطــاع ككل واالبتــكار 
فيــه -أن تعــزز بيئــًة يســتطيع الشــباب مــن المواطنيــن أن يجــدوا فيهــا مجموعــًة متنوعــًة مــن الفــرص 

الُمرضيــة للتوظيــف عالــي الجــودة فــي القطــاع الخــاص. 
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S.1 الجدول
سياسات تهدف إلى تشجيع تطوير قطاع تصنيع المواد الغذائية

األولوّية اقتراح السياسات. 

تحسين جانب الطلب في سياق تطوير القطاع: توفير الدْعم للشركات. 

دعم قيام جمعية على نطاق القطاع يمكنها التعاون على تدريب الموظفين والتعليم التنفيذي والتسويق 
الدولي.

عالية

دعم استئجار األجهزة اإلنتاجية أو شرائها؛ الستبدال القوى العاملة الوافدة ذات المستوى األدنى من 
المهارات، ودعم الوظائف التي تنمي مهارات المواطنين.

عالية

رْبط المشاَركة في برنامج تمهير )Tamheer( أو غيره من برامج التوظيف بشرط االحتفاظ 
بالموظفين بعد انتهاء دْعم البرامج.

عالية

تعزيز دخول النساء والمعاقين والفئات األكثر احتياًجا من غيرها إلى الوظائف في مجال اإلنتاج من 
خالل برامج الدعم. 

عالية

تمكين التعليم التنفيذي والمساعدة التقنية لمساعدة الشركات على تطوير التدريب والمسارات المهنية 
للموظفين عبر شراكات صناعية.

متوسطة 

متوّسطةالسماح للموظفين الوافدين بالتنقل بحريٍة أكبر بين أصحاب العمل.

متوسطة تحقيق مستوى أعلى من اليقين واالتساق والتنسيق فيما يخّص البرامج الفردية ومجموعة البرامج.

تسليط الضوء على الشركات الصغيرة إلى المتوسطة التي خضعت للتوطين ووّفرت فرص عمل عالية 
الجودة.

منخفضة

تحسين حانب اإلمداد في سياق تطوير القطاع: توفير الدعم للقوى العاملة في القطاع. 

عاليةتوسيع نطاق فرص التدريب التقني في المؤسسات المحلية بالتنسيق مع الجمعيات الصناعية.

عاليةتمويل التدريب التقني في الخارج. 

متوسطة تطوير برامج لتسهيل دخول خريجي اآلداب والعلوم اإلنسانية مجال األعمال والمجال التقني.

ضمان توّفر فرص الكتساب الخبرات في العمل في فصل الصيف في القطاع الخاص لطالب 
المدارس الثانوية على نطاٍق واسع. 

منخفضة

منخفضةتسليط الضوء على الموظفين السعوديين الناجحين في مجال اإلنتاج.

تسهيل متطلبات الحصول على تأشيرة الدخول للمدّربين واألخصائيين من الشركات المشّغلة لآلالت 
واألجهزة التي تبيع منتجاتها أو تؤّجرها للشركات السعودية.

منخفضة

توفير معلومات مفيدة حول القطاع. 

عداد تقارير منتظمة  زيادة مستوى توّفر بيانات القوى العاملة على مستوى القطاع وطابعها اآلني واإ
حولها.

منخفضة

تعزيز اإلجراءات الهادفة إلى تحسين جانب الطلب في سياق تطوير القطاع: مساعدة الشركات في
 تحقيق نمو القطاع.

عاليةزيادة الترويج للتصدير بالشراكة مع الجمعيات الصناعّية.
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الجدول S.1 – تتّمة 
األولوّيةاقتراح السياسات. 

متوسطةتوسيع شبكة االتفاقيات التجارية الخاصة بالمملكة العربية السعودية. 

متوسطةزيادة المرونة الستخدام الوافدين لقطاع رأس المال االستثماري ولتأسيس شركات جديدة.

متوسطةتشجيع الصناديق التأسيسية أو االبتكارية التي ترعاها الشركات.

مراجعة األنظمة والقوانين التي ترعى الضرائب والمنافسة وغيرها للسماح بتعاون القطاع في تمويل 
المنتجات المبتكرة والشركات الناشئة.

متوسطة

َلة من القطاع أو من الحكومة.  متوسطةالنظر في حاضنات األعمال الُمَموَّ

مراجعة األنظمة والقوانين التي ترعى القوى العاملة والمنافسة لضمان تبادٍل تقنيٍّ وسهولة أكبر في 
تأسيس شركات جديدة.

منخفضة 
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شكٌر وِعرفان 

يتقــدم فريــق البحــث التابــع لمؤسســة رانــد RAND بالشــكر إلــى إدارة مركــز دْعــم اّتخــاذ القــرار 
)Decision Support Center(، وباحثيــه وفريــق عملــه الذيــن قّدمــوا اإلرشــاد لهــذا المشــروع 
عمــل  ورشــتْي  فــي  شــاركوا  الذيــن  والخبــراء  السياســات  لصانعــي  االمتنــان  مــع  فيــه.  وســاهموا 
اســتضافهما مركــز دْعــم اّتخــاذ القــرار؛ فقــد أرَشــَدت اقتراحاتهــم القّيمــة فــي إخــراج التوصيــات. كمــا 
نشــكر أيضــًا الزمــالء فــي مؤسســة رانــد RAND  علــى مســاعدتنا فــي صياغــة مفهــوم المشــروع 
 ،)Peter Glick( جليــك  بيتــر  مــن  كلٌّ  قــّدم  وقــد  الصحيــح.  المســار  علــى  بقائــه  مــن  والتأّكــد 
َزت التقريــر  وكريشــنا كومــار )Krishna Kumar(، وفاتــح أونلــو )Fatih Unlu( مراجعــات عــزَّ
إلــى حــدٍّ كبيــر، فــي حيــن ســاهم آرون ســترونج )Aaron Strong( فــي فْهمنــا جــداول الُمدخــالت 
والُمخرجات، وســاعَدت ميشــال بونجارد )Michelle Bongard( في الرســوم البيانية. وقد ســاَعَدنا 
زميلنــا مــن مؤسســة RAND Europe ماِلــك دحــالن )Malik Dahlan( فــي فْهــم اإلصالحــات 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية. باإلضافــة إلــى ذلــك، إننــا نشــكر عــددًا مــن رجــال وســيدات األعمــال، 
والُمعّلميــن، والموّظفيــن، والطــالب الذيــن أجرينــا مقابــالت معهــم لمســاعدتنا علــى فْهــم ظــروف ســوق 
العمــل واألعمــال التجاريــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية. إننــا نشــكر كذلــك األمــر مونيــت فيالســكو 
 James( التــي أرشــَدت النشــر بصفتهــا محــررة اإلنتــاج؛ وجيمــس تــور )Monette Velasco(
Torr(، الــذي نقّــح المخطوطــة؛ وســاندي ِبتيجــان )Sandy Petitjean(، التــي نّقحــت الرســوم 
البيانيــة؛ وريــك ِبن-كــروس )Rick Penn-Kraus( الــذي قــام، إلــى جانــب فريــق التواصــل فــي 
مركــز دْعــم اّتخــاذ القــرار، بتطويــر غــالف التقريــر. وقــد عــّززا معــًا المخطوطــة. وُتعــزى األخطــاء 

جميعهــا بشــأن الوقائــع والتفســير إلــى المؤّلفيــن. 
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االختصارات

3LMS World Bank labor market survey of Saudi nationals, 
Saudi firms, and expatriates in Saudi Arabia

مسح البنك الدولي لسوق العمل بالنسبة إلى المواطنين السعوديين، 
والشركات السعودية والوافدين في المملكة العربية السعودية

CHF Confoederatio Helvetica Franc (Swiss franc)
فرنك الجمهورية الهلفيتيكية )الفرنك السويسري(

CITC Communications and Information Technology 
Commission

هيئة االتصاالت وتقنّية المعلومات 
CMA Capital Market Authority

هيئة السوق المالّية
DSC Decision Support Center

مركز دْعم اّتخاذ القرار
EEA European Economic Area

المنطقة االقتصادّية األوروبّية
EFTA European Free Trade Association

الرابطة األوروبية للتجارة الحرة
EU European Union

االتحاد األوروبي
FIAL Fédération des Industries Alimentaires Suisses

اّتحاد الصناعات الغذائية السويسرية
FTA free trade agreement

اتفاقية التجارة الحّرة
GAStat General Authority for Statistics

الهيئة العاّمة لإلحصاء
GDP gross domestic product

إجمالي الناتج المحلي
GOSI General Organization for Social Insurance

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
ILO International Labour Organization

منّظمة العمل الدولية
ISCO International Standard Classification of Occupations

التصنيف الدولي المعياري للمهن
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ISIC International Standard Industrial Classification
التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية

IT information technology
 تقنية المعلومات

LFPR labor force participation rate
معّدل الُمشاَرَكة في القوى العاملة

MENA Middle East and North Africa
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

MOLSD Ministry of Labor and Social Development
 وزارة العمل والتنمية االجتماعية)وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية(

NEET not in employment, education, or training
خارج دائرة التوظيف والتعليم والتدريب

OECD Organisation for Economic Co-operation and 
Development
منّظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي

R&D research and development
البحوث والتطوير

SAGIA Saudi Arabian General Investment Authority
الهيئة العامة لالستثمار السعودية )وزارة االستثمار السعودية(

SAMA Saudi Arabian Monetary Authority
مؤسسة النقد العربي السعودية )البنك المركزي السعودي(   

SCCA Saudi Center for Commercial Arbitration
المركز السعودي للتحكيم التجاري

SEES Saudi Establishments Economic Survey
االستطالع  االقتصادي للمؤسسات العربية السعودية

SFDA Saudi Food and Drug Authority
الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية

SLFS Saudi Labor Force Survey
استطالع القوى العاملة السعودّية

SME small or medium-sized enterprise
الشركات الصغيرة إلى المتوسطة الحجم

SMEA Small and Medium Enterprises Authority
الهيئة العامة للمنشآت )للشركات( الصغيرة والمتوسطة

TVTC Technical and Vocational Training Corporation
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

VAT value-added tax
الضريبة على القيمة المضافة

WTO World Trade Organization
منظمة التجارة العالمّية



1

لقــد هيمــن إنتــاج النفــط وصادراتــه علــى اقتصــاد المملكــة لعقــوٍد مــن الزمــن. وأّدى هــذا األمــر إلــى 
بــروز مخاطــر متعــددة؛ إذ تعــود إيــرادات النفــط للدولــة، ومــع تقلّــب أســعاره؛ فــإّن ذلــك ينعكــس 
علــى إيــرادات الصــادرات وبالتالــي إيــرادات الموازنــة الحكومّيــة ويتســبب فــي عــدم اســتقرارها، ويقــود 
إلــى نشــوء صعوبــات محتملــة فــي وجــه المحافظــة علــى اّتســاق البرامــج والسياســات. فعلــى المــدى 
الطويــل، قــد يتغّيــر االقتصــاد العالمــي بعيــًدا عــن النفــط وغيــره مــن المــواد الهيدروكربونّيــة؛ مــا يــؤدي 

إلــى تهديــٍد مســتقبليٍّ القتصــاد المملكــة. 
وقــد أّدى هــذا االعتمــاد علــى النفــط إلــى تحّديــات فــي ســوق العمــل؛ فالتوظيــف فــي القطــاع 
النفطــي يســتحوذ علــى أقــّل مــن 4٪ مــن نســبة التوظيــف فــي مجمــل المؤسســات الســعودية؛ علــى 
الرغــم مــن تجــاوز قيمــة صافــي أرباحــه 20٪ مــن إجمالــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي.1 وتنشــأ أغلبيــة 
فــرص العمــل بشــكٍل مباشــٍر وغيــر مباشــٍر عــن اإلنفــاق الحكومــي، فــي حيــن تعتمــد الحكومــة علــى 
إيــرادات النفــط للحفــاظ علــى التوظيــف. ونتيجــًة لتقلُّــب األســعار والتراجــع العــام المحتمــل فــي اســتخدام 
النفــط والغــاز؛ ال يمكــن تبنــي نظــام التوظيــف هــذا علــى المــدى الطويــل، ال ســيما مــع ارتفــاع معــّدل 

البطالــة فــي صفــوف الشــباب الــذي بلــغ 28.6٪ عــام 2019م.2 

إّن قميــة النفــط الُمنتَــج هــي مــن مؤشــرات التنميــة العالميــة )World Development Indicators( التابعــة للبنــك   1
الدولــي )World Bank(، قاعــدة البيانــات علــى اإلنترنــت، كمــا تــم الوصــول إليهــا بتاريــخ 9 أبريل/نيســان 2020c؛ 
 .)NY.GDP.PETR.RT.ZS إّن الُمَتَغيِّــر هــو “الريــع النفطــي )النســبة المئويــة مــن إجمالــي الناتــج المحلــي(” )المؤشِّــر
وكان هــذا الرقــم يســاوي 23 فــي المئــة عــام 2017م و29 فــي المئــة عــام 2018م. إن التوظيــف فــي قطــاع النفــط هــو 
 مــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء )]General Authority for Statistics [GAStat( فــي المملكــة العربيــة الســعودية،

االستطالع  االقتصادي للمؤسسات )Establishments Economic Survey( 2017م، وهو توظيف في القطاع 
رقــم 6 أي “اســتخراج النفــط الخــام والغــاز الطبيعــي” وفــي القطــاع رقــم 19 أي “تصنيــع فحــم الكــوك والمنتجــات النفطّيــة 

َرة”.  الُمَكرَّ

يتــم تعريــف الشــباب علــى أّنهــم األشــخاص الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و24 عامــًا. وقــد بَلــغ المعــّدل بالنســبة   2
 ،]World Bank[ إلــى الذكــور 20.2 فــي المئــة، وبلــغ المعــّدل بالنســبة إلــى اإلنــاث 60.0 فــي المئــة )البنــك الدولــي
2020c؛ الُمَتَغيِّــرات هــي “البطالــة، إجمالــي عــدد الشــباب )النســبة المئويــة مــن إجمالــي القــوى العاملــة التــي تتــراوح 

الفصل األّول 

تحّدي توفير فرص عمل عالية الجودة في القطاع 
الخاص
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 ويمكــن أن يكــون توفيــر الوظائــف فــي القطــاع الخــاص للمواطنيــن مســتداًما علــى المــدى 
الطويــل اجتماعًيــا واقتصادًيــا مقارنــًة بالتوظيــف المدعــوم مــن الحكومــة والممــّول مــن إيــرادات النفــط. 
فعلــى الصعيــد العالمــي، يكــون مســتوى اإلنتاجيــة والنمــو فــي القطــاع الخــاص أعلــى منــه فــي القطــاع 
العــام؛ 3 وبنــاًء علــى ذلــك، يحــّد التشــديد علــى التوظيــف فــي القطــاع العــام مــن قــدرة المملكــة علــى 

توفيــر إنتاجّيــٍة ونمــّو اقتصــادي مســتمّرين.
ولمواجهــة هــذا التحــّدي؛ ســعى قــادة المملكــة إلــى تطويــر القطــاع الخــاص وتوليــد المزيــد مــن 
فــرص العمــل. ويشــمل هــذا بشــكل جزئــي توطيــن الوظائــف، وتوفيــر وظائــف جديــدة يمكــن أن يتوالهــا 
الخريجــون الجــدد أو المواطنــون ممــن هــم علــى رأس العمــل ويبحثــون عــن فــرٍص أفضــل. وينطــوي 
ذلــك علــى تحــّول كبيــر فــي أنمــاط التوظيــف فــي المملكــة، فلطالمــا اعتمــدت الشــركات الســعودية علــى 
الوافديــن األدنــى تكلفــًة، واألجهــزة التقنيــة لتكملــة هــذه القــوى العاملــة. وفــي المقابــل، فّضــل عــدد مــن 
المواطنيــن االمتنــاع عــن العمــل فــي القطــاع الخــاص أو الحصــول علــى المهــارات الالزمــة للعمــل 
فيــه؛ نظــًرا لبعــض ظــروف العمــل غيــر المواتيــة وتفضيلهــم العمــل فــي القطــاع العــام. ولمواجهــة هــذا 
يجــاد سياســات تجــذب المواطنيــن إلــى العمــل فــي  التحــدي االقتصــادي؛ يجــب تغييــر هــذا الواقــع واإ

القطــاع الخــاص. 
وترّكــز المحــاوالت الهادفــة إلــى تطويــر القطــاع الخــاص غالبــا علــى جانــب اإلمــداد مــن 
االقتصــاد: أي الشــهادات العلميــة للداخليــن إلــى ســوق العمــل ومهاراتهــم. وقــد ُبذلــت مثــل هــذه 
الجهــود فــي المملكــة، بمــا فــي ذلــك تحســين مســتوى التعليــم، والمهــارات التقنّيــة، والمهــارات الوظيفيــة 
العمليــة لــدى المواطنيــن والمواءمــة بيــن الموظفيــن وأصحــاب العمــل الُمحتَمليــن بشــكٍل أكثــر اســتهدافا 

وفاعليــة. 4

ــر  أعمارهــا بيــن 15 و24 عامــًا( )التقديــر النموذجــي لمنّظمــة العمــل الدوليــة ]modeled ILO estimate[(. ]المؤشِّ
SL.UEM.1524.ZS[، “البطالــة، الذكــور الشــباب )النســبة المئويــة مــن القــوى العاملــة مــن الذكــور الذيــن تتــراوح 
أعمارهــم بيــن 15 و24 عامــًا( )التقديــر النموذجــي لمنّظمــة العمــل الدوليــة ]modeled ILO estimate[( ]المؤشِّــر 
SL.UEM.1524.MA.ZS[، و“البطالــة، اإلنــاث الشــابات )النســبة المئويــة مــن القــوى العاملــة مــن اإلنــاث اللواتــي 
 )]modeled ILO estimate[ تتــراوح أعمارهــّن بيــن 15 و24 عامــًا( )التقديــر النموذجــي لمنّظمــة العمــل الدوليــة

 .)]SL.UEM.1524.FE.ZS المؤشِّــر[

وليام إل ميجينسون وجيفري إم نتر )William L. Megginson and Jeffry M. Netter,(، “من الدولة إلى   3

السوق: دراسة استقصائية للتجربة دراسات حول الخصخصة ، مجلة األدب االقتصادي ، المجلد. 39 ، العدد 2 ، 
يونيو/حزيران 2001 ، ص 321 - 389

العربية المملكة  في  العمل  سوق  حول  تقرير   ،)Ministry of Labor( العمل  وزارة  السعودية،  العربية  المملكة   4 

السياسات لتصميم  أدّلة  2014م؛  سبتمبر/أيلول   ،)Saudi Arabia Labour Market Report(  السعودية 
األساسّية حول سوق  المعلومات  اقتصاٍد جديد: ورقة  في  العمل  إلى  العودة   ،)Evidence for Policy Design(
 Back to Work in a New Economy: Background Paper on the Saudi Labor( العمل السعودية 
 Human( تم إعدادها لحساب وزارة العمل في المملكة العربية السعودية وصندوق تنمية الموارد البشرّية ،)Market
Resources Development Fund(، كامبريدج، ماساتشوسيتس: كلية هارفارد كينيدي، جامعة هارفارد، أبريل/

نيسان 2015م.
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وعلــى الرغــم مــن ذلــك، قــد يواجــه المواطنــون وحتــى أولئــك الذيــن يتمّتعــون بأعلــى المهــارات 
مشــكلًة فــي إيجــاد عمــٍل فــي حــال كان عــدد الوظائــف المعروضــة قليــال، وبالتالــي؛ يمثــل تطويــر 
جانــب الطلــب مــن االقتصــاد مكّمــاًل ضرورًيــا، ويتمثــل ذلــك فــي تنــوع أصحــاب العمــل فــي القطــاع 
قبالهــم علــى توظيــف المواطنيــن. وقــد تنطــوي هــذه الجهــود المبذولــة  الخــاص واّتســاع مجاالتهــم، واإ
علــى تحســين البيئــة العاّمــة لتأســيس شــركات األعمــال وعملياتهــا -كمــا يّتضــح مــن سلســلة تقاريــر 
ممارســة أنشــطة األعمــال )Doing Business( التابعــة للبنــك الدولــي، أو علــى تصميــم سياســات مــن 
شــأنها أن تشــّجع الشــركات علــى توظيــف المواطنيــن بــداًل مــن الوافديــن.5 والتشــجيع علــى تطويــر 

قطاعــاٍت محــّددٍة قــد يّتضــح أّنهــا واعــدٌة فــي توطيــن وظائــف القطــاع الخــاص.6 
ويعــرض هــذا التقريــر نتائــج الدراســة التــي ُأجِريــت حــول مقاربــٍة مماثلــٍة محــّددٍة لقطــاع معّيــن. 
فــي ســبتمبر/أيلول 2018م شــرع الباحثــون فــي مركــز دعــم اتخــاذ القــرار ومؤسســة رانــد RAND فــي 
استكشــاف كيفيــة إســهام تطويــر المملكــة لقطــاٍع مســتهدٍف فــي توفيــر فــرص عمــل عاليــة الجــودة فــي 
القطــاع الخــاص، وتطبيــق النتائــج الُمســتخلصة علــى قطاعــات أخــرى وعلــى نطــاق االقتصــاد ككل.

والمقصــود بفــرص العمــل عاليــة الجــودة أكثــر مــن مجــّرد وظيفــٍة فــي القطــاع الخــاص؛ إذ 
تنطبــق الجــودة علــى عوامــل ملموســة وغيــر ملموســة علــى حــدٍّ ســواء، تشــمل الملموســة منهــا: 
األجــور، والمزايــا الُمرضيــة، والفــرص التدريبيــة، والتقــدم المهنــي. وتقتــرن غيــر الملموســة بالقــدر 
ذاتــه مــن األهميــة، وتشــمل: التقّبــل الثقافــي للعمــل فــي القطــاع، والشــعور بالفخــر تجــاه تولــي وظيفــٍة 
فــي القطــاع الخــاص تســهم فــي التنميــة االقتصاديــة للمملكــة. ومــن شــأن هــذه العناصــر الملموســة 
وغيــر الملموســة أن تســاعد فــي جــذب المواطنيــن الســعوديين إلــى القطــاع الُمســتهدف أو للقطاعــات 

األخــرى كذلــك. 
وعلــى الرغــم مــن تركيــز هــذه المقاربــة علــى الطلــب علــى القــوى العاملــة؛ إال أن نجــاح توطيــن 
هــذه الوظائــف ســيتطلب التركيــز علــى جانــب اإلمــداد كذلــك، فالــرأس المالــي البشــري الســعودي 
ــع عــدٍد كاٍف مــن المواطنيــن  آخــذ باالزديــاد مــع نمــو التحصيــل التعليمــي اإلجمالــي. ولضمــان تمّت
بالمهــارات المطلوبــة فــي القطــاع الُمســتهدف، أو التعليــم األساســي الــالزم الكتســابهم تلــك المهــارات؛ 

البنــك الدولــي )World Bank(، ممارســة أنشــطة األعمــال لعــام 2020م: مقارنــة اللوائــح التــي ترعــى األعمــال فــي   5
 ،)Doing Business 2020: Comparing Business Regulations in 190 Economies( 190 اقتصادًا 

 .2020d ،واشــنطن العاصمــة

جاسِتن يفو لين )Justin Yifu Lin( وسيليستان مونغا )Célestin Monga(، “تحديد النمّو وتيسيره: دور الدولة   6
 ”Growth Identification and Facilitation: The Role of the State in( ”فــي ديناميكيــات التغييــر الهيكلــي 
 ،)Development Policy Review( ديفلوبمنــت بوليســي ريفيــو ،)the Dynamics of Structural Change“
ــد 29، العــدد 3، 2011، ص. 264-290؛ روديجــر دورنبــوش )Rudiger Dornbusch( ويونــغ شــول بــارك  المجّل
)Yung Chul Park(، “سياســات النمــو الكورّيــة” )“Korean Growth Policy”(، أوراق بروكينغــز حــول النشــاط 
389-454. واألمــر  1987، ص.   ،2 العــدد   ،)Brookings Papers on Economic Activity( االقتصــادي
َهــة نحــو التصديــر، علــى عْكــس السياســات األمريكيــة  المهــّم هــو أن السياســات الكورّيــة رّكــَزت علــى دْعــم الصناعــات الموجَّ

الالتينيــة التــي َدَعَمــت الصناعــات البديلــة لالســتيراد وأّدت إلــى أزمــٍة فــي موازنــة الدفعــات.  
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فإنــه يجــب مراعــاة جوانــب التعليــم ومســار التدريــب.
وتقتــرن زيــادة فــرص العمــل عاليــة الجــودة للمواطنيــن بمخاطــر عديــدة، ال ســّيما عندمــا تنطــوي 
علــى إلغــاء توظيــف الوافديــن ذوي اإلنتاجيــة العاليــة. وبمــا أّن أجــور المواطنيــن فــي متوســطها أعلــى 
مــن أجــور الوافديــن؛ فســيؤدي تطبيــق توطيــن الوظائــف فــي قطــاٍع مــا إلــى ارتفــاع التكاليــف علــى 
أصحــاب العمــل. إال أن هــذا االرتفــاع فــي التكاليــف يمكــن تعويضــه جزئيــا بزيــادة اإلنتاجيــة، وذلــك 
مــن خــالل زيــادة االســتثمار فــي رأس المــال المــادي أو رأس المــال البشــري. وســيتعين علــى صانعــي 
السياســات الســعوديين -وبوجــٍه خــاص علــى المــدى القصيــر- النظــر فــي الجهــة التــي ســتتحمل 
تكلفة سياســات التوطين؛ إذ من المرّجح أن تتحمل الحكومة بعضا منها، ويتحمل القطاع الخاص 
البعــض اآلخــر. وعنــد النظــر فــي التكاليــف التــي يمكــن أن تقــع علــى عاتــق القطــاع الخــاص، ســيكون 
مــن الضــروري ضمــان المحافظــة علــى قــدرة أصحــاب العمــل التنافســية، ال ســّيما فــي حالــة قطــاٍع 
ُمتخصــٍص فــي إنتــاج ســلٍع قابلــٍة للتــداول ويجــب أن تكــون تنافســّية فــي األســواق العالمّيــة، فهــذه 
القطاعــات تقتــرن بمســتوى أقــّل مــن المرونــة مــن حيــث الكلفــة وتتطلّــب بالتالــي مســاعدة حكوميــة 
أعلــى مقارنــة بالقطاعــات التــي يعترضهــا عائــق للدخــول أو التــي تختبــر درجــة أقــل مــن المنافســة. 
كمــا تشــّكل السياســاُت التــي تســتهدف توطيــن الوظائــف مخاطــَر محتملــة تهــّدد نّمــو الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي )GDP(. فمــن المرّجــح أن يــؤّدي رفــع تكلفــة الوافديــن دون زيــادة توظيــف القــوى 
العاملــة الوطنيــة إلــى خفــض معــدل نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي نتيجــة انخفــاض االســتهالك 
واالســتثمار الخــاص7 ، وقــد تتراجــع أجــور جميــع الموظفيــن. كمــا قــد يــؤدي الحــّد مــن عــدد الموظفيــن 
الوافديــن إلــى انخفــاض النمــّو علــى مســتوى الناتــج المحلــي اإلجمالــي، إال أن إدخــال مزيــٍد مــن 
الســعوديين إلــى ســوق العمــل مــن خــالل رفــع مســتوى مشــاركة اإلنــاث فــي القــوى العاملــة واســتبدال 
الموظفيــن الوافديــن بمواطنيــن ســعوديين ذوي مســتوى أعلــى مــن اإلنتاجيــة؛ مــن شــأنه أن يرفــع 
مســتوى االســتهالك واالســتثمار والنمــّو.8 بالتالــي، قــد يســاعد الرصــد المتأنــي لنتائــج تنفيــذ السياســات 
المملكــة العربيــة الســعودية علــى زيــادة المنافــع والتكّيــف فــي الوقــت ذاتــه مــن أجــل خفــض المخاطــر. 
وفــي ســياق هــذا التعــاون؛ قــّدم مركــز دعــم اتخــاذ القــرار التوجيــه العــام والســياق المؤسســي 
للدراســة، واّتخــذ القــرارات النهائيــة بخصــوص اختيــار القطــاع وبلــد دراســة الحالــة، وأجــرى الترتيبــات 
للمقابالت ومجموعات التركيز واالجتماعات، ولورشــَتْي عمل مع خبراء في السياســات وشــاَرك في 
إجرائهــا؛ ووّفــر البيانــات وســاعد فــي تفســيرها؛ وصّمــم ثــالث عملّيــات اســتقصائية شــملت أصحــاب 

العمــل، والموّظفيــن والخريجيــن الجــدد.

 Tehmina Shaukat(وتهمينــا شــوكت خــان ، )Michal Andrle(وميشــال أندريــل ،)Anta Ndoye( أنتــا نــدوي  7
Khan( ، “األثــر االقتصــادي سياســات تعزيــز توظيــف المواطنيــن الســعوديين “فــي صنــدوق النقــد الدولــي ،المملكــة العربيــة 

الســعودية: قضايــا مختــارة ، تقريــر صنــدوق النقــد الدولــي رقــم 18/264 ، أغســطس/آب 2018 ، ص 36-38.

ندوي )Ndoye(، أندرلي )Michal Andrle( وخان )Khan(، 2018م، ص. 40-38.   8
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اعتماد مقاربٍة محددة للقطاع 

تســعى رؤيــة المملكــة 2030، إلــى معاَلَجــة جانبــّي اإلمــداد والطلــب مــن ســوق العمــل علــى حــدٍّ 
ســواء.9 مــن جانــب اإلمــداد: تحــّدد الرؤيــة الحاجــة إلــى مواءمــة التعليــم بشــكٍل أفضــل مــع حاجــات 
ســوق العمــل؛ لضمــان تزويــد المواطنيــن بالمعــارف والمهــارات الالزمــة لوظائــف المســتقبل، وتوســيع 
دائــرة المواهــب مــن خــالل توفيــر مزيــٍد مــن الفــرص للمواطنيــن مــن ذوي اإلعاقــة. أمــا مــن جانــب 
الطلــب: فتشــمل االقتراحــات تنويــع االقتصــاد باســتخدام مجموعــٍة مــن الوســائل، بمــا فيهــا الحــّد مــن 
العوائــق فــي وجــه دخــول الشــركات الصغيــرة والمتوســطة ونمّوهمــا، وتوســيع األســواق الرأســمالية 

لتحســين فــرص االســتثمارات غيــر النفطيــة، وتعزيــز بيئــة األعمــال. 
كمــا تعتمــد رؤيــة المملكــة 2030 مقاربــًة محــددًة لقطــاٍع ُمســتهدف إلحــداث نقلــة نوعيــة فــي 
المملكــة؛ إذ تدعــو الرؤيــة -فــي الفصــل الــذي يحمــل عنــوان “اقتصــاد مزهــر”- إلــى دعــم القطاعــات 
واألجهــزة  الُمتجــددة،  الطاقــة  الُمحــّددة:  القطاعــات  وتشــمل  لالقتصــاد.  دعائــم  لتصبــح  الواعــدة 
الصناعيــة، والســياحة والترفيــه، واالقتصــاد الرقمــي، والتنقيــب عــن المعــادن، مــن بيــن قطاعــات 
أخــرى.10 وقــد عــّززت رؤيــة المملكــة 2030 بوثائــق ومخططــات إضافيــة احتــوت علــى مؤشــرات 

قيــاس وأهــداف محــّددة.11 
 وتجــدر اإلشــارة إلــى أّن رؤيــة المملكــة ال تقتصــر علــى زيــادة عــدد الســعوديين العامليــن 
فــي القطــاع الخــاص؛ لكنهــا تســعى إلــى رفــع عــدد الوظائــف عاليــة الجــودة لتتناســب مــع ظــروف 
المواطنيــن ورغباتهــم. وُيعــرِّف برنامــج التّحــول الوطنــي الغــرض االســتراتيجي الثامــن لــوزارة العمــل 
والتنميــة االجتماعيــة )MOLSD( علــى أّنــه توفيــر فــرص عمــل مالئمــة للمواطنيــن فــي القطــاع 
الخــاص.12 ولتحقيــق هــذا الغــرض؛ يشــّدد البرنامــج علــى توفيــر التدريــب الــذي يحتاجــه المواطنــون 
مــن الشــباب ليصبحــوا مؤّهليــن لفــرص العمــل التــي تتطّلــب مســتوى عالًيــا مــن المهــارات. كمــا 
يقــّر البرنامــج فــي غرضــه االســتراتيجي التاســع لــوزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة بأهميــة تحســين 
ظــروف العمــل اإلجماليــة عبــر االمتثــال لألنظمــة التــي ترعــى األجــور والصحــة والســالمة المهنيتيــن 

للمواطنيــن والوافديــن علــى حــدٍّ ســواء.13 
ويعتمــد البحــث الــذي ُأجــري لهــذا التقريــر علــى األفــكار الــواردة فــي رؤيــة المملكــة 2030 مــن 

 .2016b ،الرياض ،)Vision 2030( المملكة العربية السعودية، رؤية المملكة 2030   9

المملكة العربية السعودية، 2016b، ص. 44.  10

 National Transformation Program( 2020م  الوطنــي  ل  التحــوّ برنامــج  الســعودية،  العربيــة  المملكــة   11

ل الوطنــي: الخّطــة التنفيذّيــة 2020-2018  2020(، الريــاض، 2016a؛ المملكــة العربيــة الســعودية، برنامــج التحــوّ
2018م. الريــاض،   ،)National Transformation Program: Delivery Plan 2018–2020(

المملكة العربية السعودية، 2016a، ص. 56.  12

المملكة العربية السعودية، 2016a، ص. 56.  13
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خــالل التركيــز علــى جانــب الطلــب مــن ســوق العمــل؛ أي شــركات القطــاع الخــاص التــي توّظــف 
الســعوديين. وقــد طــّورت المملكــة مهــارات مواطنيهــا -رغــم حاجتهــا إلــى المزيــد مــن التحســين-، 
وثّمــة مجموعــة مــن األســاليب التــي يمكــن أن يســتخدمها المواطنــون إليجــاد وظائــف تالئــم مهاراتهــم. 
إال أّن النقــص اإلجمالــي فــي الفــرص المتوّفــرة لألشــخاص الذيــن طــورا مــن مهاراتهــم قــد يــؤّدي إلــى 
اســتيائهم؛ ممــا يزيــد الحاجــة إلــى تطويــر شــركات القطــاع الخــاص التــي يمكنهــا توفيــر فــرص عمــل 

عاليــة الجــودة. 
ثّمــة طريقتــان واســعتان لتعزيــز تطويــر القطــاع الخــاص. أّواًل، مــن الضــرورّي أن ُتحسِّــن 
البلدان بيئة األعمال اإلجمالّية، ُمستحِدثًة حالًة تمكن رواد األعمال ورجال وسّيدات األعمال الذين 
لديهــم أفــكار جّيــدة أن ينّفــذوا تلــك األفــكار. وهــذا أمــٌر أساســيٌّ بالنســبة إلــى اإلصــالح االقتصــادي، 
حيــث ســيرى رجــال وســّيدات األعمــال فرصــًا ال يســتطيع أن يراهــا الُمخطِّطــون الحكوميــون. فــي 
الواقــع، وبحســب مــا ُذِكــر أعــاله، تنفّــذ المملكــة العربيــة الســعودّية عــددًا مــن اإلصالحــات الكبيــرة 
 Doing( لتحســين بيئــة األعمــال. فعلــى ســبيل المثــال، وبحســب تقريــر “ممارســة أنشــطة األعمــال” 
Business( الصــادر عــن البنــك الدولــي )World Bank( عــام 2016م، احتلَّــت المملكــة العربيــة 
الســعودّية المرتبــة 82 مــن أصــل 189؛ وتقدََّمــت بحســب التقريــر الصــادر عــام 2020م لتحتــّل 

ــٌن كبيــر.14  المرتبــة 62 مــن أصــل 190، وهــو تحسُّ
ــدان تشــجيع قطاعــات محــّددة قــد  ــة، يمكــن أن تحــاول البل ــام بيئــة أعمــاٍل قوّي ــًا، ومــع قي ثاني
تكــون مالءمــة بالنظــر إلــى أنمــاط الطلــب الخاّصــة بهــا، والمــوارد البشــرية، والفــرص فــي الســوق 
ــة تأســيس قطــاٍع محــدٍد يســتطيع  العالميــة. يعتمــد هــذا البحــث تلــك المقاربــة، حيــث ينظــر فــي كيفّي
توفيــر فــرص عمــل عاليــة الجــودة فــي القطــاع الخــاص أو توســيع هــذا القطــاع. وباالســتناد إلــى 
التشــاور مــع مركــز دْعــم اّتخــاذ القــرار )DSC(، يشــكِّل قطــاع تصنيــع المــواد الغذائّيــة القطــاع 
الُمســَتهَدف. يعــرض الفصــل الخامــس التحليــل الكاِمــن وراء هــذا االختيــار. وتمــت اإلشــارة إلــى هــذا 
القطــاع علــى أّنــه القطــاع الُمرشَّــح. لقــد َتَمثَّــل هدفنــا بتطويــر سياســات يمكــن تنفيذهــا لمســاعدة هــذا 
القطــاع علــى التوسُّــع وتوفيــر فــرص عمــل عاليــة الجــودة. ومــن الناحيــة المثاليــة، يمكــن أن تنطبــق 
َهــة إلــى هــذا القطــاع علــى قطاعــات أخــرى، إْن بالنظــر إلــى أّن القطاعــات  أيضــًا السياســات الُموجَّ
األخــرى تملــك خصائــص مماثلــة لخصائــص قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة أو ألّن باســتطاعة هــذه 

السياســات تحســين بيئــة االســتثمار اإلجمالّيــة. 
ــا فــي ثــالث  منهجيــات  مختلفــة. أّواًل، درســنا القطاعــات  ولوْضــع سياســات ُمحتملــة، نظرن
التــي َنَجَحــت المملكــة العربيــة الســعودية فــي تطويرهــا فــي الســابق. وبالتحديــد، نظرنــا فــي قطــاع 
االتصــاالت والقطــاع المصرفــي. فكالهمــا يوّفــران أنــواع فــرص العمــل التــي يرغــب  المواطنــون فــي 

 Doing( البنــك الدولــي )World Bank(، ممارســة أنشــطة األعمــال 2016: قيــاس الجــودة والفعاليــة التنظيميتيــن   14

Business 2016: Measuring Regulatory Quality and Efficiency(، واشــنطن العاصمــة، 2016؛ البنــك 
 .2020d ،)World Bank( الدولــي
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ــًا منهمــا ليــس قطاعــًا مثاليــًا لغــرض مقارنتــه بقطــاع  تصنيــع المــواد  توّليهــا، علــى الرغــم مــن أّن أّي
الغذائيــة. وتمــت اإلشــارة إلــى هذيــن القطاعيــن علــى أّنهمــا القطاعــان الُمقارنــان. ثانيــًا، درســنا الوضــع 
الحالــي لقطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة بحــّد ذاتــه فــي المملكــة العربيــة الســعودية. وثالثــًا، درســنا كيفّيــة 
تطــوُّر قطــاع تصنيــع المــواد الغذائّيــة بنجــاٍح فــي بلــٍد مشــموٍل فــي دراســة حالــة، وهــو فــي هــذه الحالــة 
سويســرا. وفــي حيــن قــد ال يمكــن نْســخ الممارســات الُمحــدََّدة فــي بلــٍد مختلــٍف وتطبيقهــا مباشــرًة فــي 
ــن. أّواًل، يمكــن أن توفّــر معلومــات حــول كيفّيــة  المملكــة العربيــة الســعودية، فهــي قــد تخــدم غرضْي
ــًا، يمكــن  تطويــر قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة بدايــًة فــي البلــد المشــمول فــي دراســة الحالــة. وثاني
َع بعــض السياســات أو ظــروف أخــرى نمــّو القطــاع أو أعاقــه.  أن توفِّــر معلومــات حــول مــا إذا شــجَّ
وقــد تســاعد هــذه النتائــج الُمســَتخَلَصة، جنبــًا إلــى جنــب مــع تحليــل قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، علــى تحديــد سياســات أو عوامــل ُمحَتَمَلــة تســتطيع المملكــة العربيــة 

الســعودّية تغييرهــا لتعزيــز نمــّو قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة لديهــا. 

األساليب ومصادر البيانات 

ُاســتخدمت مجموعــٌة مــن األســاليب إلجــراء هــذا البحــث، وهــي: البيانــات الكمّيــة حــول االقتصــاد 
الســعودي، والمقابالت ومجموعات التركيز والمناقشــات، وعمليات االســتقصاء الجديدة التي أجراها 
مركــز دْعــم اّتخــاذ القــرار، والتقاريــر اإلعالميــة والدراســات الســابقة األكاديميــة حــول السياســات، 

والرســوم البيانيــة المتنّوعــة مــن البيانــات لدراســة حالــة البلــد المشــمول فــي الدراســة.

البيانات الكمّية حول االقتصاد السعودي 

لقد ُاعتمد في هذه الدراسة أّواًل على تشكيلٍة من مجموعات البيانات القائمة لوْصف الظروف الحالية 
في سوق العمل السعودّية، وفي القطاع الُمَرشَّح والقطاعين الُمقاَرنين. بالنسبة لسوق العمل السعودية 
 Saudi Labor Force Survey Survey( ككّل، تم االعتماد على استطالع القوى العاِمَلة السعودية 
]SLFS[(.15 وتم استخدام أيضًا بيانات البنك الدولي )World Bank( من قاعدة بيانات مؤّشرات 
التنميــة العالميــة )World Development Indicators( إلجــراء مقارنــاٍت بيــن مؤشـــــرات ســــــوق 
العمـــــل للمواطنيــن الســعوديين الذيــن يستخِدمــــــون اســتطالع القــــــوى العاملــة السعوديـــــة مــع المعاييــر 
 Middle East and( المعّينة للمقارنة المرجعية اإلقليمية، أي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
 Organisation( ومنّظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادّي )North Africa [MENA[ 

 .)for Economic Co-operation and Development [OECD[

 ،)General Authority for Statistics [GAStat[( لإلحصــاء  العاّمــة  الهيئــة  الســعودية،  العربيــة  المملكــة   15

 .2020a اإللكترونيــة،  الصفحــة   ،)”Labor Force Survey“( العاملــة”  القــوى  “اســتطالع 
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ــح والقطاعيــن الُمقارنْيــن، كمــا ُاســُتخدم مصدريــن أواًّل االســتطالع  بالنســبة إلــى القطــاع الُمرشَّ
  Saudi Establishments Economic( الســعودية  العربيــة  للمؤسســات   االقتصــادي 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  لإلحصــاء  العاّمــة  الهيئــة  تجريــه  الــذي   ،)Survey [SEES[
 )]General Authority for Statistics [GAStat(، للنظر في التغييرات في إجمالي توظيف
المواطنيــن وغيــر المواطنيــن مــن عــام 2010م ولغايــة عــام 2017م.16 ثانيــًا، تــم الحصــول مــن 
َلــة مــن  خــالل العمــل مــع نظرائنــا فــي مركــز دْعــم اّتخــاذ القــرار )DSC(، علــى بيانــات إدارّيــة ُمفصَّ
 General Organization for Social Insurance( المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة 
]GOSI[( للبحــث فــي توظيــف المواطنيــن وغيــر المواطنيــن وفــي أجورهــم فــي ثالثــة قطاعــات، 
بحســب الجنــس، والمحاَفَظــة، وحجــم الشــركة، والمهنــة. ) فيمــا يلــي إلــى هــذه البيانــات علــى أّنهــا 
البيانــات اإلداريــة.17( لدينــا لقطــة واحــدة عــن هــذه البيانــات اإلداريــة، والتــي تعكــس الوضــع اعتبــارًا 

مــن شــْهر نوفمبر/تشــرين الثانــي 2019م.
ال يمكــن مقاَرَنــة البيانــات اإلداريــة مباشــرًة مــع بيانــات االســتطالع . تشــمل بيانــات المؤسســة 
الخدمــة  فــي  يعملــون  بمثابــة موّظفيــن وال  الُمســّجلين  المواطنيــن   االجتماعيــة  للتأمينــات  العامــة 
باســتخدام  الســعودية  العربيــة  للمؤسســات  االقتصــادي  االســتطالع   بيانــات  جْمــع  ويتــم  المدنيــة. 
أســاليب االســتطالع  وهــي تشــمل المؤسســات الخاصــة وشــبه الحكومّيــة.18 وبالتالــي، ليــس مصــدرا 

 ”Establishments Economic( ”االستطالع  االقتصادي للمؤسسات 2017م“ ،)GAStat( الهيئة العاّمة لإلحصاء  16 

 .2020b ،الصفحة اإللكترونّية ،)Survey 2017“

بالنســبة إلــى بعــض التحليــالت، جّمعنــا المهــن الُمشــار إليهــا برمــوٍز تتأّلــف مــن ســبعة أرقــام فــي بيانــات المؤسســة   17

العامــة للتأمينــات االجتماعيــة )GOSI(، والتــي تســتحوذ علــى نســبة 80 فــي المئــة مــن توظيــف المواطنيــن  والوافديــن، 
ضمــن عشــرة فئــات مهنّيــة واســعة باالعتمــاد إلــى حــدٍّ كبيــٍر علــى تلــك الــواردة فــي التصنيــف الدولــي المعيــاري للمهــن 
 International Standard Classification of( للمهــن  المعيــاري  الدولــي  التصنيــف   ،)ISCO-08(  08 رقــم 
 )Arab Standard Occupational Classification( وعلــى التصنيــف العربــي المعيــاري للمهــن ،)Occupations
)التصنيــف الدولــي المعيــاري للمهــن ]International Standard Classification of Occupations[(، “هيكليــة 
ISCO-( 88 التصنيــف الدولــي المعيــاري للمهــن رقــم 08، تطاُبــق المؤشــر مــع التصنيــف الدولــي المعيــاري للمهــن رقــم

المعيــاري  العربــي  التصنيــف  2016م؛  يونيو/حزيــران   21 بتاريــخ  تحديثهــا  جــرى  كمــا  اإللكترونيــة،  الصفحــة   ،”)88
 ،)”Directory of Occupations“( ”دليل المهن“ ،)Arab Standard Occupational Classification( للمهن
الصفحــة اإللكترونّيــة، 2016م. إّن مخطــط التصنيــف المحــّدد الــذي اســتخدمناه هــو كالتالــي: المديــرون والمســؤولون 
اإلداريــون )الرمــوز جميعهــا التــي تبــدأ بالرقــم 11 أو 12(؛ المهنيــون المتخصصــون فــي مجــال العلــوم، والهندســة، وتقنيــة 
المعلومــات )الرمــوز جميعهــا التــي تبــدأ بالرقــم 21 أو 22(؛ المهنيــون المتخصصــون فــي مجــال األعمــال واإلدارة )الرمــوز 
جميعهــا التــي تبــدأ بالرقــم 24، أو 26 أو 36(؛ األخصائيــون التقنيــون والمهنيــون المســاعدون )الرمــوز جميعهــا التــي تبــدأ 
بالرقــم 31، أو 32، أو 82، باإلضافــة إلــى الرمــز 6122023(؛ موظفــي الدعــم المكتبــي )الرمــوز جميعهــا التــي تبــدأ 
بالرقــم 41 أو 42(؛ موظفــي الخدمــات والمبيعــات )الرمــوز جميعهــا التــي تبــدأ بالرمــز 51 أو 52؛ باإلضافــة إلــى الرمزْيــن 
6111014 و6123045(؛ موظفــي خدمــات الحمايــة )الرمــوز جميعهــا التــي تبــدأ بالرقــم 62(؛ الموظفيــن الحرفيــون 
وموظفــي التجــارة ذات الصلــة )الرمــوز جميعهــا التــي تبــدأ بالرقــم 83 أو 92، باإلضافــة إلــى الرمــز 6122115(؛ 
ُمشــّغلو المصانــع واآلالت وُمجمِّعوهــا )الرمــوز جميعهــا التــي تبــدأ بالرقــم 91 أو 94، باإلضافــة إلــى الرمــز 6331045(؛ 

والموظفيــن )الرمــوز 6132045، 6132115، 6321015، 6331015، 6331025، و6331035(.  

- 2010( )Establishments Economic Survey( إّن الموجة األخيرة من االستطالع  االقتصادي للمؤسسات  18 
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البيانــات االثنــان هــذان متســقْين دائمــًا مــن حيــث توظيــف المواطنيــن  وغيــر المواطنيــن  ضمــن 
قطــاٍع مــا. علــى الرغــم مــن ذلــك، تتســق الصــورة اإلجماليــة للتوطيــن ضمــن كل واحــد مــن القطاعــات 

الُمســَتهَدَفة علــى امتــداد مصــدرْي البيانــات اإلثنيــن. 
تــم االعتمــاد أيضــًا علــى اســتطالع  البنــك الدولــي لســوق العمــل بالنســبة إلــى المواطنيــن 
الســعوديين، والشــركات الســعودية والوافديــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية )3LMS( الــذي ُأجــرَي 
فــي عاَمــْي 2015م و2016م وشــمل قرابــة  5,000 مواطــن ســعودي، و3،400 مواطــن غيــر 
ســعودي )ُمَغتــِرب(، و2,000 شــركة.19 لقــد اقتصــر اســتطالع المواطنيــن الســعوديين علــى األفــراد 
الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و64 عامــًا، وتــّم أْخــذ العّينــات فــي مجموعــة مــن المواقــع بمــا 
فيهــا متاجــر التســّوق، وأماكــن العمــل، والمســاِجد، والمقاهــي، والمنتزهــات، وغيرهــا مــن المســاحات 
المفتوحــة. وقــد تــّم تحديــد الحصــص لضمــان توفُّــر تمثيــٍل كاٍف بيــن الُمجيبيــن غيــر النشــطين، 

والعاطليــن عــن العمــل والُمَوظَّفيــن. 
وأخيــرًا، تــم اســتخدام نموذجْيــن مختلفْيــن للُمدخــالت والُمخرجــات مــن أجــل تشــكيل ْفهــٍم أفضــل 
لروابــط قطــاع تصنيــع المــواد الغذائّيــة مــع القطاعــات األخــرى فــي المملكــة العربيــة الســعودّية ومــع 
االقتصــاد العالمــي. إّن النمــوذج األّول هــو مــن منّظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادّي 
)OECD( ويبّين العالقات لعام 2015م.20 أّما النموذج الثاني فهو نموذج الُمدخالت والُمخرجات 
التابــع لمركــز دْعــم اّتخــاذ القــرار )DSC( والــذي تــّم اســتكماله عــام 2020م. إّنــه يبّيــن العالقــات 
لعاَمــْي 2015م و2020م، باالعتمــاد علــى توّقعــات مــن عــاٍم أساســيٍّ هــو عــام 2010م. وتّبيــن 
جــداول الُمدخــالت والُمخرجــات هــذه كمّيــة الُمخرجــات مــن قطــاٍع واحــٍد والُمســَتخَدَمة بمثابــة ُمدَخــل 

فــي القطاعــات األخــرى جميعهــا. 

2017م( هــي سلســلة مــن عمليــات االســتطالع  التــي تأخــذ عّينــات عــن المؤسســات مــن إحصــاء المؤسســات لعــام 
2010م )Establishment Census 2010(. وتضــّم المجموعــة المشــمولة فــي االســتطالع  “مجمــل المؤسســات 
الربحيــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص العاملــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية” والعائــدة لعــام االســتطالع  )الهيئــة العاّمــة 
لإلحصــاء ]GAStat[، 2017، ص. 6(. ويتــم تعريــف مؤسســٍة مــا علــى أّنهــا تملــك “شــخصية قانونّيــة”، وموقعــًا ثابتــًا، 
وتكــون مملوكــًة مــن ِقَبــل “فــرٍد واحــٍد أو مجموعــٍة مــن األفــراد، أو شــركٍة أو قطــاٍع شــبه حكومــي” )الهيئــة العاّمــة لإلحصــاء 
]GAStat[، 2017، ص. 9(. ومــن حيــث منهجيــة أْخــذ العّينــات، يشــمل االســتطالع  المؤسســات جميعهــا التــي تضــّم 
50 عامــاًل علــى األقــّل والتــي تنطبــق عليهــا معاييــر المجموعــة. وبالنســبة إلــى المؤسســات التــي يقــّل عــدد عمالهــا عــن 
50 عامــاًل، يســتخدم االســتطالع  مقاربــة مرتكــزة إلــى االحتماليــة، وشــرائحية، ومتعــددة المراحــل )الهيئــة العاّمــة لإلحصــاء 

]GAStat[، 2017، ص. 7(.

ُأجــِري اســتطالع البنــك الدولــي لســوق العمــل بالنســبة إلــى المواطنيــن الســعوديين، والشــركات الســعودية والوافديــن   19

فــي المملكــة العربيــة الســعودية )3LMS( بتكليــٍف مــن  وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
)Saudi Ministry of Labor and Social Development( وتــم توفيــره لنــا ولكّنــه ليــس متاحــًا للجمهــور العــام. 

 Organisation for Economic Co-operation and( منّظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادّي  20

Input-( والُمخرجــات  الُمدخــالت  جــداول   ،)”Saudi Arabia“( الســعودية”  العربيــة  “المملكــة   ،)Development
2018م. باريــس،  2018م،  عــام  نســخة   ،)Output Tables
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المقابالت ومجموعات التركيز والمناقشات

وُأجريــت  والمناقشــات.  تركيــز  ومجموعــات  المقابــالت،  مــن  بسلســلٍة  الكمّيــة  البيانــات  ُاســتكملت 
المقابــالت مــع مديــري مــوارد بشــرية ومســؤولين تنفيذييــن أّوليــن آخريــن فــي 16 شــركة خاصــة 
فــي قطــاع االتصــاالت، والقطــاع المصرفــي، وقطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة. وقمنــا أيضــًا بمقابلــة 
ممّثليــن عــن أربــع منّظمــات متخّصصــة فــي مجــال التعليــم والتدريــب ومــن ثــالث منّظمــات مــن 
القطــاع العــام. َوَنظَّْمنــا مجموعتــْي تركيــز مــع طــاّلب جامعييــن ومجموعتــْي تركيــز مــع موّظفيــن 
القــرار )DSC( كذلــك األمــر ورشــة عمــل  اّتخــاذ  الُمقارنْيــن. ورتَـّـب مركــز دْعــم  مــن القطاعْيــن 
َشــَمَلت صانعــي السياســات، وممثليــن عــن القطــاع الخــاص، وخبــراء، والذيــن ناقشــنا معهــم مجموعــة 
مــن القضايــا المرتبطــة بســوق العمــل الســعودية، والوظائــف فــي القطــاع الخــاص، وفــرص العمــل 
للمواطنيــن . وقــد جــرت هــذه المقابــالت ومجموعــات التركيــز، باإلضافــة إلــى ورشــة العمــل حــول 
السياســات بيــن شــهري أبريل/نيســان 2019م ويونيو/حزيــران مــن العــام ذاتــه. وقــد رتّــب أيضــًا مركــز 
دْعــم اّتخــاذ القــرار ورشــة عمــل ثانيــة لصانعــي السياســات فــي شــْهر أكتوبر/تشــرين األول 2020م، 
والذيــن تشــاركنا معهــم النتائــج الُمســَتخَلَصة والتوصيــات األّوليــة. وتــم اســتخدام الُمدخــل مــن ورشــة 

العمــل هــذه لَصْقــل التوصيــات وتوســيع نطاقهــا. 

)DSC( عمليات االستطالع  الجديدة التي أجراها مركز دعم اّتخاذ القرار

لقــد جــرت كافــة مجموعــات التركيــز وعــدٌد مــن المقابــالت فــي الريــاض. ويعــود الســبب فــي ذلــك إلــى 
حــدٍّ كبيــٍر إلــى أّن المقــّر الرئيســي أو فريــق العمــل األّولــي لعــدٍد مــن الشــركات يقعــان فــي الريــاض. 
علــى الرغــم مــن ذلــك، ومــن أجــل توســيع نطــاق العّينــات ليشــمل أجــزاء أخــرى مــن المملكــة العربيــة 
الســعودية، أجــرى مركــز دْعــم اّتخــاذ القــرار )DSC( ثــالث عمليــات اســتطالع مــن أجــل هــذا البحــث 
عــام 2019م. فقــد أجــرى أّواًل مركــز دْعــم اّتخــاذ القــرار مســحًا شــمل عّينــة تضــّم 1,350 خريــج 
جامعــي جديــد.21 وكانــت العّينــة تضــّم نســبة 57 فــي المئــة مــن اإلنــاث، وكان أكثــر مــن نصــف 
الُمجيبيــن بقليــل )52 فــي المئــة( يبلــغ 25 عامــًا مــن العمــر فأكبــر.22 وقــد تــّم اســتخالص هــذه العّينــة 
مــن قائمــة طــالب علــى امتــداد 24 جامعــة، باســتخدام مقاربــة أخــذ العّينــات النســبّية الشــرائحّية، 

بحســب مركــز دْعــم اّتخــاذ القــرار )DSC(، تــّم االتصــال بـــ14,623 طالبــًا، حيــث أكمــل 9 فــي المئــة منهــم عمليــات   21

االســتطالع ، ورفــض 10 فــي المئــة منهــم المشــاَرَكة، ولــم تنطبــق معاييــر أخــذ العّينــات علــى 16 فــي المئــة منهــم، وتجــاَوز 
66 فــي المئــة منهــم عــدد المحــاوالت األقصــى. وكان الحجــم الفعلــي للعّينــة يســاوي 1,262.

 King Abdul( لقــد تخــرَّج   قرابــة  38 فــي المئــة مــن إحــدى الجامعــات الثــالث التاليــة: جامعــة الملــك عبدالعزيــز  22

Aziz University(، وجامعــة الملــك فيصــل )King Faisal University( وجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية 
)Imam Mohammed bin Saud Islamic University(. وقــد مثَـّـل المجيبــون مجموعــًة واســعًة مــن الشــهادات، 
بمــا فيهــا األعمــال واإلدارة )22 فــي المئــة(؛ والعلــوم اإلداريــة )18.3 فــي المئــة(؛ وبنــاء الشــبكات الحاســوبّية واالتصــاالت 
)7.8 فــي المئــة(؛ والعلــوم الحاســوبّية )7.8 فــي المئــة(؛ والهيكليــة التنظيميــة، والتجــارة، واإلدارة )6.2 فــي المئــة(؛ وعلــوم 
المحاســبة )5.2 في المئة(؛ والمواد الغذائية وهندســة تصنيع المواد الغذائية )5 في المئة(؛ واالقتصاد )3.3 في المئة(؛ 

والشــؤون الماليــة، والتأميــن، واالســتثمار )3.2 فــي المئــة(؛ والتســويق والتجــارة اإللكترونيــة )2.8 فــي المئــة(. 
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حيــث تــّم تحديــد حجــم العّينــة األدنــى لــكل شــريحة بثالثيــن وتــم توزيعهــا بحســب التمثيــل الجنســي 
لــكل جامعــة. 

وامــرأة مواطنيــن   اســتهَدف 1,000 رجــل  مســحًا  القــرار  اّتخــاذ  دْعــم  أجــرى مركــز  ثانيــًا، 
إلــى  يرتكــز  أســلوب ال  اســتخدام  تــّم  وقــد  الثالثــة.23  الُمســَتهَدَفة  القطاعــات  فــي  موّظفيــن حديثــًا 
االحتمالّيــة ويرتكــز إلــى الحصــص ألخــذ العّينــات، وتــّم حتّــى تقســيم العّينــة بالتســاوي بيــن الُمجيبيــن 

اإلنــاث والذكــور وعلــى امتــداد القطاعــات الثالثــة.24 
ثالثــًا، أَخــذ مركــز دْعــم اّتخــاذ القــرار عّينــًة تتأّلــف مــن 91 شــركًة فــي القطاعــات الُمســَتهَدَفة 
َشــَمل  وقــد  المئــة.  فــي   54 َبَلــغ  إجابــة  بمعــّدل  شــركًة   49 َشــَمل  بنجــاح مســح  ــاًل  ُمكمِّ الثالثــة، 
االســتطالع  ممّثليــن عــن أصحــاب العمــل علــى امتــداد القطاعــات الثالثــة. وَشــَمَلت العّينــة النهائّيــة 
31 مصرفــًا، و13 شــركة فــي قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة، ومبيعاتهــا وتوزيعهــا، وخمــس شــركات 
فــي قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات )]information technology [IT(. وتألََّفــت أغلبيــة 
العّينــة مــن شــركات أو مؤسســات مســاِهَمة )27(، تليهــا شــركات محــدودة المســؤولية )15(، وفــروع 
لشــركات أجنبيــة )4(، وشــركات فردّيــة )3(.25 وعلــى غــرار االســتطالع  الــذي شــمل الموّظفيــن، 
لــم ترتكــز االســتراتيجية الُمعَتَمــَدة ألخــذ العّينــات لمســح الشــركات إلــى االحتمالّيــة، وبالتالــي نحــن 
حريصــون علــى عــدم إجــراء تعميمــات تنطبــق علــى مجموعــة الموّظفيــن والشــركات. علــى الرغــم مــن 
ذلــك، توفِّــر النتائــج الُمســَتْخَلَصة مــن عمليــات االســتطالع  هــذه رؤى مهّمــة حــول وجهــات نظــر 

الموّظفيــن الحالييــن ومديــري المــوارد البشــرية. 

التقارير اإلعالمية والدراسات السابقة األكاديمية وحول السياسات

اعُتمــد علــى التقاريــر اإلعالميــة لتشــكيل فهــٍم أفضــل للتطــورات الحاليــة فــي المملكــة بالنظــر إلــى 
وتيرة تطّور السياســات ســريعة التقّدم. وقد وّفرت الدراســات األكاديمية الســابقة فهًما للتطورات على 
المــدى الطويــل فــي المملكــة، ومقارنــات بيــن البلــدان، وتحليــل للعالقــات التــي تربــط بيــن التغيــرات فــي 
السياســات والنتائــج االقتصاديــة. كمــا اعُتمــد علــى الدراســات الســابقة حــول السياســات الصــادرة مــن 

بحســب مركــز دْعــم اّتخــاذ القــرار )DSC(، جــرى التواصــل مــع 1,796 مجيبــًا ُمحتمــاًل، حيــث أكمــل 1,050 منهــم   23

عمليــات االســتطالع  ورفــض 746 منهــم الُمشــاَرَكة فيهــا.  

لقــد تــّم تقســيم العّينــة بشــكٍل إضافــيٍّ بحســب أعــوام الخبــرة )حيــث كان أكثــر مــن نصــف األشــخاص المشــمولين فــي   24

العّينــة يتمّتعــون بثالثــة إلــى أربعــة أعــوام مــن الخبــرة، وكان للمتبقيــن أقــّل مــن ثالثــة أعــوام مــن الخبــرة(، وبحســب التعليــم 
)حيــث كان مــا ُيقــارب ثلثــي األشــخاص المشــمولين فــي العينــة يحملــون شــهادة بكالوريــوس(، وبحســب األجــور )حيــث أفــاد 
ــال  مــا يقــارب نْصــف األشــخاص الذيــن أجابــوا عــن أســئلة االســتطالع  بكْســبهم راتــب يتــراوح بيــن 5,001 و8,000 ريـ

ســعودي فــي الشــهر(. 

بالنظــر إلــى صْغــر حجــم العّينــة، لــن نجــري تعميمــات تنطبــق علــى مجموعــات الشــركات فــي المملكــة العربيــة   25

الســعودية. وســتكون مناقشــتنا للمقارنــات بحســب القطــاع محــدودًة أيضــًا بالنظــر إلــى ُصْغــر عــدد الشــركات الُمَمثََّلــة فــي كل 
ــح أوُجــه الفــرق بحســب القطــاع حيــث أمكــن.   قطــاع. علــى الرغــم مــن ذلــك، ســنعتمد علــى الــرؤى التــي ُتوضِّ
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المملكــة، ووكاالت حكوميــة أمريكيــة، وشــركات محامــاة وشــركات استشــارية خاصــة؛ نظــًرا لفهمهــا 
المتعمــق للتطــورات والظــروف فــي المملكــة. 

ُمدخالت ذات مصادر متعددة في دراسة الحالة السويسرّية
ُاســتخدم فــي إجــراء دراســة الحالــة السويســرية قاعــدة البيانــات المفصلــة علــى مســتوى الشــركات 
أوزيريــس )Osiris( لفهــم قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة السويســري، كمــا ُاســتخدمت قاعــدة بيانــات 
تشــمل معلومــات حــول االســتثمارات فــي الشــركات الناشــئة كرانشــبايز )Crunchbase(. وُروجعــت 
كذلــك الدراســات الســابقة ذات الصلــة حــول تطــّور القطــاع، بمــا فــي ذلــك تقاريــر استشــارية، وتقاريــر 

حكوميــة، ودراســات أكاديميــة. 

محدودية البيانات 

ثّمة مجموعة من المحدوديات المرتبطة بالبيانات الُمستخدمة في هذا التقرير؛ فاالقتصاد السعودي 
آخــٌذ فــي التغّيــر بســرعة، ال ســّيما فــي ضــوء انتشــار جائحــة فيــروس كورونــا )COVID-19( التــي 
بــرزت علــى الســاحة العالميــة فــي أواخــر العــام 2019م، ولذلــك؛ قــد ال تعكــس البيانــات مــن عــام 
2018م الظــروف الحاليــة بشــكٍل كامــل. باإلضافــة إلــى أنهــا قــد تبــرز فجــوات وحــاالت مــن عــدم 
الدّقــة فــي البيانــات الكمّيــة التــي جــرى جمعهــا. ويختلــف كل قطــاع عــن اآلخــر مــن حيــث متطلباتــه 
المهنيــة وتنظيمــه واإلشــراف التنظيمــي عليــه، وقــد ال تنطبــق األســباب الكامنــة وراء عــدم تطــّور 
بعــض القطاعــات بنجــاٍح علــى قطاعــات أخــرى. ونظــًرا الختــالف الظــروف فــي كل بلــد؛ قــد ال 
تنطبــق كيفّيــة تطــّور قطــاٍع مــا فــي أحــد البلــدان علــى كيفّيــة ُتمّكــن المملكــة مــن تطويــر قطــاٍع 
ُمســتهدف، وقــد ال يكــون األشــخاص فــي المقابــالت المجــراة والمشــاركون فــي مجموعــات التركيــز 
علــى اســتعداد لتوفيــر المعلومــات التــي قــد تقــدِّم فهًمــا أكثــر اكتمــااًل حــول وجهــات نظرهــم، أو قــد 
ــم تعتمــد  ــرون معلومــات غيــر دقيقــة، كمــا أنهــم قــد ال يمّثلــون الــرأي العــام األوســع. وبالمثــل، ل يوّف
شــمل  الــذي  وذلــك  العمــل  أصحــاب  شــمل  الــذي  المســح  االســتقصاء -خاصــًة  بعــض عمليــات 
الموظفيــن- علــى عّينــٍة مرتكــزٍة إلــى االحتماليــة، وبالتالــي، قــد ال تمثــل الوضــع العــام بدقــة. وعلــى 
الرغــم مــن هــذه المحدوديــات؛ ظهــرت المعلومــات الناشــئة عــن مصــادر بيانــات هائلــة وغيــر منّســقة 
مّتســقة إلــى حــٍد كبيــر، ممــا عــزز الثقــة بتوفيــر المدخــالت لمعلومــات صالحــة كافيــة يمكــن االعتمــاد 

عليهــا الســتنتاج تداعيــات مفيــدة فــي السياســات. 

تنظيم هذا التقرير 

يقــّدم هــذا التقريــر الســياق لتوفيــر فــرص عمــل عاليــة الجــودة فــي القطــاع الخــاص فــي المملكــة 
ويســتعرض نتائــج البحــث مــن أجــل وضــع السياســات للقيــام بذلــك. وُيقــّدم الفصــل الثانــي مزيــًدا مــن 
التفاصيــل حــول اإلصالحــات األخيــرة الراميــة إلــى تعزيــز تطويــر القطــاع الخــاص. كمــا يســتعرض 
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الفصــل الثالــث لمحــًة حــول اتّجاهــات التوظيــف. وُيناقــش الفصــل الرابــع كيفّيــة تطــّور قطاعيــن 
ناجحيــن، همــا: قطــاع االتصــاالت والقطــاع المصرفــي. فيمــا يقــّدم الفصــل الخامــس وصًفــا لقطــاع 
تصنيــع المــواد الغذائيــة فــي المملكــة. ويتوّســع النطــاق فــي الفصــل الســادس بشــرح كيفيــة تطــّور 
قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة بنجــاٍح فــي سويســرا وكيفيــة إمكانيــة تطبيــق ذلــك فــي المملكــة. ويوفّــر 
الفصــل الســابع معلومــات حــول وجهــات نظــر أصحــاب العمــل والموظفيــن والطــالب بشــأن القطــاع 
المصرفــي، وقطــاع االتصــاالت وقطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة، وحــول ســمات الوظائــف وجودتهــا 
بشــكٍل عــام، مــع اإلفــادة بعمليــات االســتقصاء الثــالث التــي أجراهــا مركــز دعــم اتخــاذ القــرار. وأخيــًرا، 
ُيوّفــر الفصــل الثامــن إرشــاًدا فــي السياســات إليجــاد فــرص عمــل عاليــة الجــودة فــي قطــاع تصنيــع 

ــة إمكانيــة تطبيــق ذلــك علــى االقتصــاد ككل.  المــواد الغذائيــة، ومناقشــة كيفّي
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)Vision 2030( موجــًة مــن اإلصالحــات. وقــد َبَلَغــت  لقــد َشــَمل تطبيــق رؤيــة المملكــة 2030 
اإلصالحــات االجتماعّيــة، علــى غــرار تقديــم العــروض الموســيقية المباشــرة وعــْرض األفــالم للجمهــور 
العــام، والســماح للنســاء بقيــادة الســيارات، أعلــى المســتويات.1 ولكــن األمــر الملحــوظ هــو أّن عــددًا 
مــن اإلصالحــات كان علــى شــكل إجــراءات مهّمــة لألعمــال والتــي كانــت َتِعــد بجْعــل االقتصــاد أكثــر 
فعاليــًة وبتحفيــز القطــاع الخــاص. تشــمل هــذه اإلصالحــات أســواق العمــل، واالســتثمار، والشــروط 
لممارســة أنشــطة األعمــال، وأمــور أخــرى. وقــد اعتَمــَدت علــى جهــود ُبِذَلــت فــي وقــت ســابٍق مــن أجــل 

تشــجيع نمــّو القطــاع الخــاص والتــي أْثَمــَرت نتائــج متفاوتــة. 
ويقــدم هــذا الفصــل لمحــة موجــزة حــول اإلصالحــات التــي اضطَلَعــت بهــا المملكــة فــي األعــوام 
األخيــرة، مــع التركيــز علــى تلــك التــي ُتعتبــر األكثــر صلــًة بتطبيــق توطيــن الوظائــف فــي القطــاع 

الخــاص. 

مشاَرَكة القوى العاملة وتوطين الوظائف في القطاع الخاص 
لقــد انَطَلقــت بالفعــل الجهــود الراميــة إلــى زيــادة عــدد المواطنيــن الســعوديين فــي القــوى العاملــة فــي 
وقــٍت مبكــٍر عــام 1932م، إاّل أّن مجموعــة كبيــرة مــن الموظفيــن الوافديــن بقيــت فــي المملكــة، وقــد 
َنَمــت هــذه المجموعــة فــي ســبعينيات القــرن العشــرين بْعــد الزيــادات الهائلــة فــي أســعار النفــط وتدّفقــات 
اإليــرادات المراِفَقــة لهــا.2 وتضاَعَفــت الجهــود الراميــة إلــى زيــادة نســبة مشــاَرَكة المواطنيــن  فــي القــوى 
العاِمَلــة فــي تســعينيات القــرن العشــرين مــع إقــرار نظــاٍم ينــّص علــى توطيــن الوظائــف، وعلــى فــْرض 
حــدوٍد علــى توظيــف الوافديــن فــي بعــض القطاعــات، وعلــى تأســيس صنــدوٍق خــاٍص للمســاعدة فــي 
توطيــن الوظائــف.3 وتــم اّتخــاذ إجــراءات إضافيــة فــي العقــد األول مــن القــرن الواحــد والعشــرين، بمــا 
 )Saudi Manpower Council( فيهــا تفويــض صــادر عــن مجلــس القــوى العاملــة الســعودي

 ”So How Far-Reaching(”مــا هــو إذًا اّتســاع نطــاق اإلصالحــات االجتماعيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية؟“  1 
“?Are Social Reforms in Saudi Arabia(، أرابين بيزنس )Arabian Business(، 6 أغسطس/آب 2019م.

 ”Saudi( ”خّطــة المملكــة العربيــة الســعودّية لتغييــر قواهــا العاِمَلــة“ ،)Divya Pakkiasamy( ديفيــا باكياســامي  2 
 ،)Migration Policy Institute( معهــد سياســات الهجــرة ،)Arabia’s Plan for Changing its Workforce“

1 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2004.

روِبــرت لونــي )Robert Looney(، “توطيــن الوظائــف واإلصالحــات االقتصادّيــة الســليمة: هــل يتوافــق االثنــان؟”   3
)“?Saudization and Sound Economic Reforms: Are the Two Compatible”(، ستراتيجيك إنسايتس 

)Strategic Insights(، المجلــد 3، العــدد 2، فبراير/شــباط 2004.

الفصل الثاني

اإلصالحات الحكومية السعودّية لتطوير القطاع 
الخاص



16    مقاربٌة محّددٌة لقطاٍع ُمستهَدف من أجل زيادة فرص العمل العالية الجودة في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية

عــام 2003م للحــّد مــن عــدد الموظفيــن الوافديــن وعائالتهــم إلــى 20 فــي المئــة مــن إجمالــي الســّكان 
بحلــول عــام 2013م.4 

علــى الرغــم مــن ذلــك، لــم تُثبــت هــذه السياســات فاعليتهــا. ثــم، أطَلَقــت المملكــة العربيــة 
يجمــع  نطاقــات )Nitaqat program(، الــذي  برنامــج  2011م  يونيو/حزيــران  فــي  الســعودية 
عانــات وضرائــب.5 وبموجــب برنامــج نطاقــات، تكــون الشــركات ُملَزَمــًة بالوفــاء  حصصــًا قطاعّيــة، واإ
بحصــص معّينــة مــن حيــث توظيــف المواطنيــن؛ وتختلــف هــذه الحصــص بحســب القطــاع وحجــم 
الشــركة. وباالعتمــاد علــى درجــة تطبيــق توطيــن الوظائــف فيهــا، ُتمنــح الشــركات تصنيفــًا مــن الدرجــة 
البالتينيــة، أو الخضــراء، أو الصفــراء أو الحمــراء. تواجــه الشــركات األدنــى تصنيفــًا ضمــن الفئتيــن 
الحمــراء والصفــراء قيــودًا مــن حيــث توظيــف الموظفيــن الوافديــن، فــي حيــن تحصــل الشــركات األعلــى 
تصنيفــًا ضمــن النطاقيــن األخضــر والبالتينــي علــى منافــع، بمــا فيهــا تســهيل الوصــول إلــى تأشــيرات 
الدخــول للعمــال الوافديــن.6 وبحســب مــا نناقشــه بمزيــٍد مــن التفصيــل أدنــاه، ُيســمح للوافديــن الذيــن 
يتــم تصنيــف أصحــاب عملهــم ضمــن النطاقيــن األحمــر أو األصفــر بتغييــر وظائفهــم لالنتقــال إلــى 
شــركة ُمصّنفــة ضمــن النطاقيــن األخضــر أو البالتينــي بــدون الحصــول علــى موافقــة صاحــب عملهــم 
الحالــي، مــا يمنــح علــى األرجــح هاتيــن المجموعتيــن األخيرتيــن مــن الشــركات وصــواًل إلــى قــوى 

عاملــة وافــدة أعلــى جــودة.7
تشــير األدلّــة إلــى أّن برنامــج نطاقــات قــد َنَجــح فــي زيــادة توظيــف المواطنيــن. علــى الرغــم مــن 
ذلــك، كانــت للسياســات أيضــًا آثــاٌر ســلبّيٌة محتملــة، بمــا فيهــا تراجــٌع فــي إجمالــي التوظيــف وزيــادٌة فــي 
معّدالت خروج الشــركات من الســوق.8 ففي اســتطالعٍ  للشــركات ُأجِرَي في ســياق اســتطالع  البنك 
الدولي لســوق العمل بالنســبة إلى المواطنين الســعوديين، والشــركات الســعودية والوافدين في المملكة 

.2004 ،)Pakkiasamy( باكياسامي  4

توطيــن  ‘تطبيــق  ورهانــات  االجتماعية-السياســية  الخلفيــة   ،)Françoise De Bel-Air( بيليــر  دو  فرانســواز   5
 The Socio-Political( الوظائــف’ علــى القــوى العاملــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية: سياســات برنامــج نطاقــات 
 ،)Background and Stakes of ’Saudizing‘ the Workforce in Saudi Arabia: The Nitaqat Policy
GLMM-EN- )Gulf Labor Markets and Migration Program( برنامــج أســواق العمــل الخليجيــة والهجــرة

 Gulf( ومركــز الخليــج لألبحــاث )European University Institute( معهــد الجامعــة األوروبيــة ،No. 3/2015
2015م.  ،)Research Center

 ،)Jennifer R. Peck( 2015م؛ ِجنيِفر ر. بيك ،)Evidence for Policy Design( أدّلة لتصميم السياسات  6
 ”Can( ”هــل يمكــن أن تكــون حصــص التوظيــف مفيــدة؟ تأثيــر برنامــج نطاقــات علــى القطــاع الخــاص الســعودي“ 
“Hiring Quotas Work? The Effect of the Nitaqat Program on the Saudi Private Sector(، أمريكان 
إكونوميــك جورنــال: إكونوميــك بوليســي )American Economic Journal: Economic Policy(، المجلــد 9، 

العــدد 2، 2017م.

بيك )Peck(، 2017م.  7

بيك )Peck(، 2017م.  8
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العربيــة الســعودية )3LMS(، أشــاَرت نســبة 20 فــي المئــة مــن الشــركات الصغيــرة و10 فــي المئــة 
مــن الشــركات الكبيــرة إلــى أّنهــا واَجَهــت صعوبــات فــي االمتثــال لمتطّلبــات برنامــج نطاقــات. وفــي 
االســتطالع  ذاتــه، أشــارت قرابــة 20 إلــى 25 فــي المئــة مــن الشــركات إلــى أّنهــا كانــت علــى عْلــٍم 
بقيــام شــركات أخــرى بتوظيــف موظفيــن “وهمييــن” )أي تســجيل موّظفيــن مواطنيــن  علــى الســجالت 
بــدون الطلــب منهــم القيــام بــأي عمــل( أو ممارســة “التســتُّر” )Tassatur( )أي حيــث تكــون شــركٌة 
مــا ُمســّجَلٌة باســم شــخٍص ســعوديٍّ ال يضطلــع بــأي دوٍر نشــٍط فــي إدارتهــا(. وقــد تــّم التأكيــد علــى 
انتشــار هــذه الممارســات فــي اســتطالع  المواطنيــن  الــذي تــّم تنظيمــه بشــكٍل متزاٍمــٍن فــي ســياق 
اســتطالع  البنــك الدولــي لســوق العمــل بالنســبة إلــى المواطنيــن الســعوديين، والشــركات الســعودية 

والوافديــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
لقــد جــرى أيضــًا تطبيــق متطّلبــات توطيــن الوظائــف علــى مهــٍن محــدََّدة. فعلــى ســبيل المثــال، 
أعَلــن وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة فــي ديســمبر/كانون األول 2018م عــن أّن 41 مهنــة 
فــي قطــاع الضيافــة والســياحة فــي محافظــة المدينــة المنــّورة ســتكون متوفِّــَرة للمواطنيــن الســعوديين 
ح أن يكون شــرط عدم توفير  حصرًا.9 وبحســب ما نناقشــه في الفصلْين الرابع والخامس، من الُمرجَّ
بعــض المهــن، علــى غــرار وظيفــة أميــن الصنــدوق فــي المصــرف، فــي القطاعيــن الُمقارَنْيــن لغيــر 

المواطنيــن  قــد أّدى دورًا مهّمــًا فــي إجمالــي توطيــن الوظائــف فــي هذيــن القطاعْيــن. 

برامج التدريب وتطوير المهارات 

لقــد طــوََّرت المملكــة العربيــة الســعودّية عــددًا مــن البرامــج التــي تهــدف إلــى تحســين التعليــم، والتدريــب، 
عــام  ُأطِلــق  الــذي   ،)Hafiz( حاِفــز  برنامــج  يوفّــر  الشــباب.  فــي صفــوف  ســّيما  ال  والمهــارات، 
2011م، تعويضــات ماليــة للشــباب الباحــث عــن عمــل شــرط أن ُيشــارك فــي التدريــب الــذي يوّفــره 
 Saudi Human Resources Development( صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرّية الســعودي
Fund( ويبحثوا بشــكٍل نشــٍط عن عمل. وفي عام 2014م، توسَّــع البرنامج ليشــمل مواطنين أقدم. 
ويوفِّــر برنامــٌج ذو صلــة، وهــو برنامــج طاقــات )Taqat(، مراكــز للتنســيب الوظيفــي وخدمــات أخــرى 

للمســاَعَدة علــى المواءَمــة بيــن الُمســتفيدين مــن برنامــج حاِفــز والوظائــف فــي القطــاع الخــاص.10
التقنّيــة.  والمعاهــد  الجامعــات  فــي  الثانــوي  بْعــد  مــا  التعليــم  التدريــب  برامــج  أيضــًا  ســهََّلت 
أجــل  مــن  للمواطنيــن  المســاعَدة  الخارجــي  لالبتعــاث  الشــريفين  الحرميــن  خــادم  برنامــج  يوفِّــر 
األجنبيــة  الجامعــات  فــي  الثانــوي  مرحلــة  بْعــد  مــا  شــهادات  علــى  للحصــول  الدراســة  مواَصَلــة 

 ،)”Job Types Designated as Saudi-Only 41“( ”تصنيــف 41 نوعــًا مــن الوظائــف ســعودّيًة حصــرًا  9
2018م. األول  ديســمبر/كانون   17  ،)Arab News( نيــوز  عــرب 
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ويشــمل توفيــر الدْعــم للتدريــب اإلعــدادي فــي المجــال الّلغــوي وغيــره مــن المجــاالت الضرورّيــة.11 
 Technical and( والمهنــي  التقنــي  للتدريــب  العامــة  المؤسســة  ُتَوفِّــر  المملكــة،   وفــي 
]Vocational Training Corporation [TVTC( تدريبــًا فــي أكثــر مــن 45 اختصاصــًا، والــذي 

ُيرّكــز إلــى حــدٍّ كبيــٍر علــى شــهادات الدبلــوم فــي المجــاالت التقنّيــة.12
وقــد تــّم أيضــًا تطويــر برامــج تدريــب أثنــاء الخدمــة فــي القطــاع الخــاّص وتشــجيعها بموجــب 
إلــى مســاَعَدة   )Saifi( يهــدف برنامــج صيفــي المثــال،  سياســات حكومّيــة متنّوعــة. فعلــى ســبيل 
الشــركات فــي القطــاع الخــاّص علــى توفيــر تدريــٍب فــي غــرف الصــف وتدريــٍب أثنــاء الخدمــة للشــباب 
المواطنيــن  خــالل فْصــل الصيــف. وقــد طــوََّر كذلــك األمــر صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرّية برنامــج 
تدريب أثناء الخدمة َدَعم حّتى ســتة أشــُهر من أجور مواطنين  عاطلين عن العمل تّم توظيفهم من 
ِقَبل شــركات في القطاع الخاص اســتوَفت شــروطًا متعّددة.13 على الرغم من ذلك، أشــاَرت مقابالتنا 
مــع ممّثليــن متعّدديــن عــن الحكومــة والقطــاع الخــاّص إلــى أّن هــذا البرنامــج قــد أّدى إلــى عواِقــب 
مختلفــة غيــر مقصــودة، حيــث غالبــًا مــا كانــت الشــركات فــي القطــاع الخــاص تحتفــظ بالموّظفيــن لمــّدة 

ســتة أشــُهر طــوال فتــرة الحصــول علــى اإلعانــات ومــن ثــّم تتخّلــى عنهــم وتوظِّــف موّظفيــن جــدد. 

اإلصالحات التي تستهدف ظروف العمل ومرونة سوق العمل 

ّنمــا  لــم تســتهدف اإلصالحــات مجــرد تعييــن مواطنيــن فــي وظائــف فــي القطــاع الخــاص فحســب، واإ
أيضــًا تحســين ظــروف العمــل للموظفيــن جميعهــم فــي تلــك الوظائــف. ففــي أكتوبر/تشــرين األول 
 Labor( 2015م، أدَخَلــت وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة تعديــالت علــى نظــام العمــل والموظفيــن
and Workmen’s Law(، بمــا فــي ذلــك تحســين التعويــض عــن إصابــات العمــل؛ وفــْرض شــرط 
يقضــي بقيــام أصحــاب العمــل الذيــن لديهــم 50 موّظفــًا أو أكثــر بتدريــب نســبٍة أكبــر مــن موّظفيهــم 
الســعوديين؛ وزيــادة مــّدة اإلجــازات الممنوحــة لألمومــة، واألبــّوة والــزواج؛ وتحويــل تلقائــي للعقــود 
الُمحــدََّدة المــّدة إلــى عقــوٍد غيــر ُمحــدََّدة المــّدة بْعــد عــدٍد معّيــن مــن التجديــدات أو بعــد انقضــاء فتــرة 

زمنّيــة معّينــة. 
وقــد خفَّــف عــدٌد مــن التعديــالت أيضــًا القيــود المفروضــة علــى ســوق العمــل بالنســبة إلــى 
أصحــاب العمــل فــي القطــاع الخــاص، مــا ســهَّل إنهــاء عقــود الموّظفيــن فــي حــال تخلُّفهــم عــن 
ــب علــى الموظفيــن الســعوديين الذيــن يتــّم صْرفهــم مــن العمــل التمــاس  الحضــور إلــى العمــل وصعَّ
االنتصــاف القانونــي، وأتــاح تمديــد فتــرة االختبــار بالنســبة إلــى الموظفيــن الجــدد، وزاد عــدد الحــاالت 
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التــي يجــوز فيهــا إنهــاء عقــود العمــل.14

اإلصالحات التي تستهدف بيئة األعمال 

لقــد َهَدَفــت اإلصالحــات إلــى تحســين نــواٍح متعــددٍة مــن ممارســة أنشــطة األعمــال فــي المملكــة 
 .)Vision 2030(  2030 رؤيــة  اإلصالحــات  هــذه  مــن  عــدٌد  ويســبق  الســعودية.  العربيــة 
عــام  تمريــره  تــّم  الــذي   )Foreign Investment Law( األجنبــي  االســتثمار  نظــام  أسَّــس  فقــد 
 Saudi Arabian General Investment( الســعودية  لالســتثمار  العامــة  الهيئــة  2000م 
Authority [SAGIA[1(  والتي تحولت الحًقا بموجب أمر ملكي إلى وزارة  االســتثمار الســعودية

خــالل  مــن  األجنبــي  االســتثمار  َع  وشــجَّ  )Ministry of Investment [MISA[1(
األربــاح  تحويــل  بإعــادة  والســماح  المواَفَقــة  عمليــة  تســريع  فيهــا  بمــا  اإلجــراءات،  مــن  مجموعــٍة 
 World trade( العالميــة  التجــارة  منّظمــة  إلــى  االنضمــام  أســفر  وقــد  الوطــن.15  إلــى 
صالحــاٍت  واإ الســوق  إصالحــات  مــن  مجموعــٍة  عــن  2005م  عــام   )Organization WTO
الدوليــة.16 المعاييــر  مــع  الســعودية  العربيــة  المملكــة  توافُــق  تحقيــق  أجــل  مــن  قانونّيــٍة وتنظيميــٍة 

وقــد تــّم فــي األعــوام األخيــرة إدخــال لوائــح متعــددة ترعــى القطــاع الخــاص أو تحديثهــا. 
ففــي مايو/أيــار 2016م، دَخــل نظــام الشــركات )Companies Law( الجديــد حّيــز التنفيــذ. وقــد 
ــط  أوضــح النظــام اللوائــح بالنســبة إلــى المؤسســات المحــدودة المســؤولية والشــركات المســاِهمة، وبسَّ
اإلجــراءات لدخــول شــركات األعمــال الســوق وغيرهــا مــن العمليــات، ووَضــع إجــراءات لتحســين 

أمجــد ت. حســين )Amgad T. Husein( وأنــس عقــل )Anas Akel(، “المملكــة العربيــة الســعودية: تعديــالت   14

 ،)”Saudi Arabia: Saudi Arabia Labor Law Amendments“( ”نظــام العمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية
2015م؛ هولمــان   ،)Mondaq: Connecting Knowledge & People( واألشــخاص  المعرفــة  رْبــط  مونــداك: 
ِفنويــك ويــالن، أل أل بــي )Holman Fenwick Willan, LLP(، “التغييــرات فــي أنظمــة العمــل فــي المملكــة العربيــة 

.2016a ،)”Changes to the Saudi Arabia Labor Law“( ”الســعودية

 ”Foreign Investment( ”المملكــة العربيــة الســعودية، “نظــام االســتثمار األجنبــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية  15 

“Law in the Kingdom of Saudi Arabia(، ترجمــة غيــر رســمّية فــي مؤتمــر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة 
)United Nations Conference on Trade and Development(، خالصــة قوانيــن االســتثمار التابعــة لمؤتمــر 
)UNCTAD Compendium of Investment Laws(، 2000؛ مركــز دراســات  األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة 
الدفــاع المتقّدمــة )Center for Advanced Defense Studies(، تقريــر خــاص حــول المــدن االقتصاديــة المســتقبلية 
)Special Report on Future Economic Cities of Saudi Arabia(، واشنطن  في المملكة العربية السعودية 

العاصمــة، مايو/أيــار 2007.

محمد رمادي )Mohamed Ramady( ومراد منصور )Mourad Mansour(، “تأثير انضمام المملكة العربية   16

”The( ”الســعودّية إلــى منّظمــة التجــارة العالمّيــة علــى قطاعــات اقتصادّيــة مختــارة واإلصالحــات االقتصاديــة الداخليــة 
 Impact of Saudi Arabia’s WTO Accession on Selected Economic Sectors and Domestic  
 World Review( “Economic Reforms(، ورلــد ريفيــو أوف إنتربرنرشــيب مانجمنــت أنــد ساســتينبل ديفلوبمنــت 
of Entrepreneurship Management and Sustainable Development(، المجلــد 2، العــدد 3، فبرايــر/

شــباط 2006.
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 National( حوكمــة الشــركات.17 وفــي مــارس/آذار 2017م، بــدأ المركــز الوطنــي للتخصيــص
Centre for Privatization( بالعمــل لتطبيــق برنامــج الخصخصــة الــذي أطَلَقــه مجلــس الشــؤون 
ّن الهــدف  االقتصاديــة والتنميــة )Council of Economic and Development Affairs(؛ واإ
هــو خصخصــة األصــول والخدمــات الحكومّيــة أو تحســينها مــن خــالل مشــاَرَكة القطــاع الخــاص.18 
 )value-added tax [VAT[( المضافــة  القيمــة  علــى  ضريبــة  فــْرض  2017م  عــام  وتــّم 
بنســبة 5 فــي المئــة علــى الســلع والخدمــات.19 وفــي عــام 2018م، تــم تمريــر نظــاٍم شــامل يرعــى 
21.)Competition Law( اإلفــالس.20 وتــّم فــي مــارس/آذار 2019م تحديــث نظــام المنافســة

وقد َهَدَفت أيضًا اإلصالحات إلى توســيع األســواق الرأســمالّية وتســهيل االســتثمار األجنبي، 
 Capital( مــن أجــل تمكيــن نمــّو القطــاع الخــاص. ففــي عــام 2015م، ســَمَحت هيئــة الســوق المالّيــة 
]Market Authority [CMA( للمســتثمرين الوافديــن المؤّهليــن باالســتثمار فــي حصــٍص ُمدرجــٍة 
 ،)Saudi Arabian stock exchange [Tadawul[( ”فــي الســوق الماليــة الســعودية “تــداُول
وخفََّفــت عــام 2017م قواعــد إدارة األصــول بالنســبة إلــى المصــارف االســتثمارّية.22 وفــي يوليــو/

الســعودي  الشــركات  “نظــام   ،)Holman Fenwick Willan, LLP( بــي  أل  أل  ويــالن،  ِفنويــك  هولمــان   17

 ”The New Saudi Companies Law and its( ”الجديــد وتداعياتــه علــى شــركات المملكــة العربيــة الســعودية 
 .2016b ،)Implications for KSA Companies“

المملكــة العربيــة الســعودية، المركــز الوطنــي للتخصيــص )National Centre for Privatization(، “المركــز   18

2017م. اإللكترونيــة،  الصفحــة   ،)”NCP in Brief“( باختصــار”  للتخصيــص  الوطنــي 

ديلويــت )Deloitte(، الضريبــة علــى القيمــة المضافــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية: نْشــر اللوائــح النهائيــة التــي   19

 VAT in the Kingdom of Saudi Arabia: Final VAT Regulations( ترعى الضريبة على القيمة المضافة 
Published(، ســبتمبر/أيلول 2017م.

الجديــد  اإلفــالس  “نظــام   ،)Adam Al-Sarraf( الصــراف  وآدم   )Patrick J. Potter( بوِتــر  ج.  باتريــك   20

 ”Saudi Arabia’s New Bankruptcy Law:( األولــى”  الحــاالت  تحليــل  الســعودية:  العربيــة  المملكــة   فــي 
2019م،  ،)Mena Business Law Review( ريفيــو  لــو  بزنــس  مينــا   ،)Analysing the First Cases“ 

بــول  وكايتــي   ،)Reem Shamseddine( الديــن  شــمس  ريــم   ،)Tom Arnold( أرنولــد  طــوم  29-32؛  ص. 
اإلفــالس” نظــام  علــى  يوافــق  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  الــوزراء  مجلــس  لإلصــالح،  “تعزيــزًا   ،)Katie Paul( 

)“In Boost to Reform, Saudi Arabia‘s Cabinet Approves Bankruptcy Law”(، 18 فبراير/شــباط 
2018م؛ ِجريمــي لورانــس )Jeremy Lawrence(، “نظــام اإلفــالس فــي المملكــة العربيــة الســعودية يدخــل حّيــز التنفيــذ” 
 19 ،)Arabian Business( أرابيــن بزنــس ،)”Saudi Arabia’s Bankruptcy Law Comes Into Effect“(

أغســطس/آب 2018م.

صنــدوق النقــد الدولــي )International Monetary Fund(، المملكــة العربيــة الســعودية: مشــاورات المــادة الرابعــة   21

 Saudi Arabia: 2019 Article IV Consultation—Press( لعــام 2019م — بيــان صحفــي وتقريــر الفريــق 
Release and Staff Report(، ســبتمبر/أيلول 2019م.

اســتثمار  ترعــى  قواعــد  الســعودية،  العربيــة  المملكــة   ،)Capital Market Authority( المالّيــة  الســوق  هيئــة   22

 Rules for Qualified Foreign Financial( المؤسســات الماليــة األجنبيــة المؤهََّلــة فــي األوراق الماليــة الُمدَرَجــة 
Institutions Investment in Listed Securities(، 4 مايو/أّيــار 2015م، كمــا تــّم تعديلــه بتاريــخ 9 يناير/كانــون 
 ”Saudi Market Regulator( ”الثانــي 2018م؛ “الجهــة التنظيميــة للســوق الســعودّية تخفّــف قواعــد إدارة األصــول 

)Al Arabiya(، 1 أكتوبر/تشرين األّول 2017م. “Loosens Asset Management Rules(، العربية 
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تمــوز 2018م، تــّم مْنــح التراخيــص األولــى لشــركات متخصصــة فــي مجــال التقنيــة المالّيــة.23 وتــّم 
تبســيط الترخيــص لالســتثمار األجنبــي، وتــّم رْفــع القيــود فــي قطاعــات متعــددة؛ وفــي أغســطس/

آب 2017م، أعَلَنــت المملكــة العربيــة الســعودّية عــن أّنهــا قــد تســمح للشــركات األجنبّيــة بامتــالك 
شــركات فــي مجــال الهندســة، والصّحــة، والتعليــم بشــكٍل كامــٍل بــدون أن ُيفــَرض عليهــا التشــارك مــع 
شــركٍة تكــون ملكّيتهــا ســعودّية.24 وقــد َدَخَلــت خمســة مصــارف أجنبيــة جديــدة الســوق بيــن أكتوبــر/
تشــرين األول 2018م وأبريل/نيســان 2019م، وتّم الترخيص لعشــرين شــركة متخصصة في مجال 
رأس المــال االســتثمارّي فــي أبريل/نيســان 2019م.25 وتــّم تأســيس نظــاٍم لوســطاء ســوق اإلصــدار 
االبتدائّيــة مــع خمســة مصــارف فــي أغســطس/آب 2018م، وتــم إصــدار صكــوك داخليــة لمــدة 30 
 Financial( فــي أبريل/نيســان 2019م.26 ويهــدف برنامــج تطويــر القطــاع المالــي )sukuk( عامــًا
)Vision 2030(، إلــى  Sector Development Program(، وهــو جــزء مــن رؤيــة 2030 

تحفيــز نمــّو األســواق الرأســمالّية هــذا مــن أجــل تشــجيع نمــّو القطــاع الخــاص.27
قابلّيــة  الســعودي أكثــر  النظــام  التفاعــالت مــع  إلــى جْعــل  َهَدَفــت إصالحــاٌت أخــرى  وقــد 
 )Saudi Arbitration Law( الســعودّي  التحكيــم  نظــام  إصــدار   2012 عــام  تــّم  فقــد  للتنّبــؤ. 
 UN( وهــو يرتكــز إلــى القانــون النموذجــّي التابــع للجنــة األمــم المّتحــدة للقانــون التجــارّي الدولــّي
مــن  عــدٍد  بيــن  ومــن   .)Commission on International Trade Law Model Law
علــى  المواَفَقــة  وتّمــت  نفاذهــا.28  واإ األجنبيــة  باألحــكام  اإلقــرار  النظــام  هــذا  يتيــح  أخــرى،  أمــوٍر 
 Implementing Regulations of the Arbitration( التحكيــم  لنظــام  التنفيذّيــة  اللوائــح 

أوليفيــا كوثبــرت )Olivia Cuthbert(، “التراخيــص األولــى للتقنيــة المالّيــة تبّيــن أّن المملكــة العربيــة الســعودية هــي   23

 11 ،)”First Fintech Licenses Show Saudi Arabia is a ’Serious Player‘“( ”’جهــة فاعلــة جدّيــة‘
2018م.  يوليو/تمــوز 

كايتــي بــول )Katie Paul(، “المملكــة العربيــة الســعودية ستســمح بالملكيــة األجنبيــة الكاملــة للشــركات فــي قطــاع   24

رويتــرز   ،)”Saudi Arabia to Allow Full Foreign Ownership of Engineering Firms“( الهندســة” 
 ،)Reem Shamseddine( وريم شمس الدين )Katie Paul( ؛ كايتي بولa8 أغسطس/آب 2017م ،)Reuters(
 ”Saudi to Open( ”الكاملــة الملكيــة األجنبيــة  أمــام  الســعودية ســتفتح قطاَعــي الصحــة والتعليــم  العربيــة   “المملكــة 
أغســطس/آب   24  ،)Reuters( رويتــرز   ،)Health, Education Sectors to Full Foreign Ownership“

2017م.

صندوق النقد الدولي )International Monetary Fund(، 2019م.  25

صندوق النقد الدولي )International Monetary Fund(، 2019م.  26

 ”Vision 2030: Financial( ”المملكة العربية الســعودية، “رؤية المملكة 2030: برنامج تطوير القطاع المالي  27 

“Sector Development Program(، الصفحة اإللكترونية، 2020.

فــارس نشــيوات )Faris Nesheiwat( وعلــي الخصاونــة )Ali Al-Khasawneh(، “نظــام التحكيــم الســعودّي   28

”The 2012( الســعودية”  العربيــة  المملكــة  فــي  التحكيــم  علــى  ولتأثيــره  للقانــون  ُمقاِرنــة  دراســٌة  2012م:   لعــام 
 Saudi Arbitration Law: A Comparative Examination of the Law and Its Effect on Arbitration 
 Santa Clara Journal of International( ســانتا كالرا جورنــال أوف إنترناشــيونال لــو ،)in Saudi Arabia“

Law(، المجلّــد 13، العــدد 2، 2015م، المقالــة رقــم 5.
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الــوزراء )Council of Ministers( فــي مايو/أيــار 2017م وَدَخَلــت  ِقَبــل مجلــس  Law( مــن 
فــي  ُمبــَرٍم  مــا  عقــٍد  ألطــراف  اآلن  يجــوز  قــد  بذلــك،  2017م.  يونيو/حزيــران  فــي  التنفيــذ  حّيــز 
المملكــة العربيــة الســعودية االتفــاق علــى اللجــوء إلــى التحكيــم بموجــب نظــام التحكيــم الســعودي.29 
تأســيس  تــّم  النزاعــات،  تســوية  إلــى  الكلفــة  حيــث  مــن  فعاليــًة  وأكثــر  أســهل  وصــوٍل  ولتوفيــر 
 Saudi Center for Commercial Arbitration( التجــاري  للتحكيــم  الســعودي   المركــز 
]SCCA[( فــي مــارس/آذار 2014م. يديــر المركــز الســعودي للتحكيــم التجــاري إجــراءات التحكيــم 
بذلــك.30 وفــي أبريل/نيســان  القيــام  ُيوافــق أطرافهــا علــى  المدنّيــة والتجارّيــة والتــي  النزاعــات  فــي 
2020م، أعَلَنــت المملكــة عــن نظــام المحاكــم التجارّيــة )Commercial Courts Law( مــن أجــل 

تحســين إنفــاذ العقــود وتســهيل نــواٍح أخــرى مــن اإلجــراءات القانونّيــة.31
الشــركات الصغيــرة  )Vision 2030( علــى  وتماشــيًا مــع تشــديد رؤيــة المملكــة 2030 
والمتوســطة )SMEs(، تــم تصميــم مبــادرات متعــّددة أيضــًا بهــدف تشــجيع الريــادة فــي األعمــال ونمــّو 
شــركات األعمــال الصغيــرة. وفــي عــام 2017م، َســَمَحت المملكــة لــرواد األعمــال األجانــب بإطــالق 
شــركات أعمــال فــي المملكــة العربيــة الســعودية.32 وأعَلَنــت أيضــًا الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة 
والمتوســطة )]Small and Medium Enterprises Authority [SMEA( عــن مجموعــة مــن 
المبــادرات لتشــجيع االســتثمار فــي الشــركات الصغيــرة إلــى المتوســطة الحجــم )SMEs(، بمــا فيهــا 
تأســيس صنــدوٍق لــرأس المــال االســتثماري الــذي يركِّــز علــى الشــركات الصغيــرة إلــى المتوســطة 

الحجــم.33

الســعودية:  العربيــة  المملكــة   ،)Zaid Mahayni( مهاينــي  وزيــد   )Mohamed Mahayni( مهاينــي  محّمــد   29

 ”Saudi Arabia: An Overview of the( الســعودي  التحكيــم  لنظــام  الجديــدة  التنفيذّيــة  اللوائــح  حــول   لمحــٌة 
“New Implementing Regulations to the Saudi Arbitration Law(، مونــداك: رْبــط المعرفــة واألشــخاص 

)Mondaq: Connecting Knowledge & People(، 2017م. 

المركز السعودي للتحكيم التجاري )Saudi Center for Commercial Arbitration(، “عن المركز السعودي   30

للتحكيــم التجــاري” )“About SCCA”(، الصفحــة اإللكترونيــة، 2017م.

روِبــرت م. بيــل )Robert M. Bell( ومحمــد الدويــش )Mohammed Aldowish(، المملكــة العربيــة الســعودية:   31

 Saudi( التجاريــة  النزاعــات  إلدارة  جريئــٌة  الســعودية: خطــوٌة  العربيــة  المملكــة  فــي  الجديــد  التجارّيــة  المحاكــم  نظــام 
 Arabia: The New Saudi Commercial Courts Law: A Bold Step for the Administration of

2020م.   ،)Commercial Disputes
 ”Saudi Arabia Opens its Doors( ”المملكــة العربيــة الســعودية تفتــح أبوابهــا أمــام رّواد األعمــال األجانــب“  32 

“to Overseas Entrepreneurs(، منتدى ميسك العالمي )MISK Global Forum(، 2017م.

صندوق النقد الدولي )International Monetary Fund(، 2019م.  33
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السياسات الُموّجهة إلى الموظفين الوافدين 
لقــد بــدأ تقــدُّم سياســات العمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودّية مــع تحقيــق المواءمــة بيــن األنظمــة 
وبحقــوق  العمــل  بظــروف  يتعلّــق  فيمــا  العمــل  ترعــى  التــي  الدولّيــة  والمعاييــر  والقوانيــن  الوطنّيــة 
الموظفيــن، وهــو يســير تدريجيــًا نحــو الجهــود الراميــة إلــى وْقــف االعتمــاد المتنامــي بشــكٍل كبيــٍر علــى 
القــوى العاملــة الوافــدة. وقــد َقَضــت المقاربــة الكامنــة باّتخــاذ إجــراءات ثابتــة لجْعــل القــوى العاملــة 
الوافــدة أكثــر كلفــًة بالمقارنــة مــع القــوى العاملــة الوطنيــة، مــا أرغــم بالتالــي القطــاع الخــاص علــى 
تغييــر تركيبــة قــواه العاملــة. وَتَمثَّــل دْفــٌع إضافــي جــرى مؤّخــرًا علــى مســتوى السياســات بزيــادة تنقُّــل 
القــوى العاِمَلــة الوافــدة، ومْنحهــا مزيــدًا مــن الحرّيــة للتنّقــل بيــن أصحــاب العمــل، مــا زاد بالتالــي مــن 
فعالّيــة تخصيــص القــوى العاملــة وســاَعد علــى جْعــل القــوى العاِمَلــة الوافــدة أكثــر كلفــًة. أدنــاه تاريــخ 

هــذه األنظمــة بشــكٍل موجــز. 
تعــود سياســات اإلقامــة والهجــرة فــي المملكــة العربيــة الســعودّية بالزمــن إلــى تاريــخ إصــدار 
 Saudi Arabian( الســعودية  الجنســية  نظــام  تــاله  1952م،  عــام  اإلقامــة  لوائــح  حــول  نظــاٍم 
أصحــاب  ألــزم  نظــاٍم  تمريــر  تــم  1999م،  عــام  وفــي  1954م.34  عــام   )Nationality Law
العمــل بتوفيــر تأميــن صحــّي للموظفيــن جميعهــم، ُمحــوِّاًل بشــكٍل جــذريٍّ توفيــر الرعايــة الصحّيــة 
بــدوٍر  القــرن الواحــد والعشــرين، اضطلَعــت الحكومــة الســعودّية  البلــد.35 واعتبــارًا مــن أوائــل  فــي 
أكثــر نشــاطًا فــي َســّن أنظمــة العمــل التــي عاَلَجــت ظــروف العمــل وفــي توفيــر بعــض اإلشــراف 
التنظيمــي علــى تركيبــة القــوى العاملــة مــن حيــث الموظفيــن الســعوديين وغيــر الســعوديين.36 وقــد 

المملكــة العربيــة الســعودية، “اللوائــح التــي ترعــى اإلقامــة: هــذه اللوائــح الصــادرة بموجــب األمــر الَمَلكــي األعلــى   34

”The Residence Regulations:( ”)رقــم 17/2/25/1337 بتاريــخ 11/09/1371ه )المواِفــق 4/6/1952 م 
 These Regulations by the Supreme Royal Order No. 17/2/25/1337 on 11/09/1371H 
“]4/6/1952G[(، مّكــة المكّرمــة: دار النشــر الحكومــّي، 1387 ه، الُمواِفــق 1952؛ المملكــة العربيــة الســعودية، 
“نظــام الجنســية العربيــة الســعودية” )“Saudi Arabian Citizenship System”(، القــرار رقــم 4 الصــادر بتاريــخ 
25/1/1374 هجــري الُمواِفــق 23 ســبتمبر/أيلول 1954، وزارة الداخلّيــة )Ministry of Interior(، 1954؛ ميســاء 
 Saudi Arabia’s Legal( زهــراء )Maysa Zahra(، إطــار العمــل القانونــي للهجــرة فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
 Gulf( GLMM-EN-No.4/2013 برنامــج أســواق العمــل الخليجيــة والهجــرة رقــم ،)Framework of Migration
األوروبيــة  الجامعــة  معهــد   ،)Labor Markets and Migration Program GLMM-EN-No.4/2013

الخليــج لألبحــاث )Gulf Research Center(، 2013م.  )European University Institute( ومركــز 

يزبــك  س.  عبــدو   ،)Taghreed Al-Ghaith( الغيــث  تغريــد   ،)Yagoub Al-Mazrou( المــزروع  يعقــوب   35

ل األنظمــة  )Abdo S. Yazbeck(، وتامــر س. رابــي )Tamer S. Rabie(، “كيــف يمكــن ألنظمــة العمــل أن تحــوِّ
 ”How Labor Laws Can Transform Health Systems: The( ”الصحّيــة: حالــة المملكــة العربيــة الســعودية 
،3 المجلــد   ،)Health Systems and Reform( ريفــورم  أنــد  سيســتمز  هيلــث   ،)Case of Saudi Arabia“ 

العدد 1، 2017م.

كامــل مالحــي )Kamel Mellahi(، “أثــر اللوائــح علــى إدارة المــوارد البشــرية: شــركات القطــاع الخــاص فــي المملكــة   36

 ،)”The Effect of Regulations on HRM: Private Sector Firms in Saudi Arabia“( ”العربية السعودية
 International Journal of Human Resource( مانجمنــت  ريســورس  هيومــن  أوف  جورنــال  إنترناشــيونال 

Management(، المجلّــد 18، العــدد 1، 2007. 
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العمــل  صالحــًا ألنظمــة  الســعودية واإ الحكومــة  مــن جانــب  أكبــر  انخراطــًا  متعــددٌة  قــّواٌت  َشــكََّلت 
فــي صفــوف  البطالــة  معــّدل  بارتفــاع  القــّوات  هــذه  أولــى  تتمثّــل  المطــاف.  نهايــة  فــي  البلــد  فــي 
ــة فــي  الســعوديين، األمــر الــذي فــَرض ضغطــًا علــى الحكومــة للســعي وراء اّتخــاذ تدابيــر تصحيحّي
السياســات مــن أجــل زيــادة معــّدل توظيــف الســعوديين فــي القطــاع الخــاص. وتتمثّــل الثانيــة بالضغــط 
 International Labour( مــن جانــب المنّظمــات الدوليــة، علــى غــرار منّظمــة العمــل الدوليــة 
]Organization [ILO( ومنظمــة التجــارة العالميــة )WTO(، للحــّد مــن انتهــاكات العمــل فــي 
القطــاع الخــاص وزيــادة حقــوق العمــال جميعهــم. وقــد أّدى هــذا الدفــع إلــى ســّن نظــام عمــل جديــد 

عــام 2005م ُمدِخــاًل مجموعــًة واســعًة مــن اإلصالحــات.37
ُتحظِّــر صراحــًة أحــكام النظــام العــام 2005م )باإلضافــة إلــى التعديــالت الالحقــة( بشــأن  
الموظفيــن فــي القطــاع الخــاص ممارســاٍت علــى غــرار مصــادرة جــوازات الســفر، وفــْرض رســوم 
توظيــف، واإلرغــام علــى العمــل فــي الهــواء الطلــق فــي بعــض الفتــرات مــن اليــوم خــالل أشــُهر 
الصيــف الحــاّرة. وينــّص القانــون أيضــًا علــى أحــكام تتعلّــق بفتــرات الراحــة المطلوبــة، وســاعات العمــل 

اإلضافــي، واإلجــازة الســنوية، و“منحــة” أو مكافــأة نهايــة الخدمــة. 
وكمــا حــّدث النظــام ترتيبــات الكفالــة. فيجــوز للموظفيــن الوافديــن أن يختــاروا تغييــر كفالــة 
عملهــم بــإذٍن مــن صاحــب عملهــم الحالــي فــي حــال عملــوا لحســاب صاحــب العمــل الحالــي لمــّدة عــاٍم 
واحــد علــى األقــل. علــى الرغــم مــن ذلــك، يبقــى بعــض االســتثناءات قائمــًا. فــأّواًل، يجــوز أن يجــري 
نْقــل الكفالــة قبــل انقضــاء الحــّد األدنــى لفتــرة االنتظــار البالغــة عامــًا واحــدًا فــي حــال امتثــل صاحــب 
العمــل الجديــد ألحــكام برنامــج نطاقــات، وَمَنــح صاحــب العمــل الحالــي اإلذن مــن أجــل النْقــل. ثانيــًا، 
يجــوز لعامــٍل وافــد أو لعاملــٍة وافــدٍة االنتقــال بــدون الحصــول علــى إذٍن مــن صاحــب عملــه أو عملهــا 
ل درجــة أدنــى مــن االمتثــال لبرنامــج نطاقــات )أي  الحالــي، فــي حــال انتقــل أو انتقَلــت مــن شــركٍة ُتســجِّ
شــركة ُمصنََّفــة فــي الفئتيــن الحمــراء أو الصفــراء( إلــى شــركة تســّجل درجــة أعلــى مــن االمتثــال )أي 
شــركة ُمصنََّفــة فــي الفئتيــن الخضــراء أو البالتينيــة(.38 بشــكٍل أكثــر عمومــًا، يجــوز للعمــال المكفوليــن 
تغييــر الكفالــة بــدون إْذن صاحــب عملهــم األصلــّي وذلــك فــي ثــالث حــاالت فقــط هــي: )1( تخلُّــف 
صاحــب العمــل عــن تجديــد إقامــة العامــل، )2( تخلُّــف صاحــب العمــل عــن دْفــع األجــور بشــكٍل 
آنــي، أو )3( الكشــف عــن انتهــاكات قانونيــة مــن جانــب صاحــب العمــل. وُيناقــش الفصــل الثامــن.  

 Royal Decree No.( M/51 المرســوم الَمَلكــي رقــم ،)Labor Law( المملكــة العربيــة الســعودية، نظــام العمــل  37

M/51(، الصــادر بتاريــخ 23 شــعبان 1426 ه المواِفــق 27 ســبتمبر/أيلول 2005، النســخة األولــى، 2006، ال ســّيما 
“الجــزء الثالــث: توظيــف غيــر الســعوديين” )“Part III: Employment of Non-Saudis”(؛ منظمــة العمــل الدوليــة 
)International Labour Organization(، “إطــار العمــل التنظيمــي الــذي يرعــى الموظفيــن المهاجريــن: المملكــة 
العربية السعودية” )“Regulatory Framework Governing Migrant Workers: Saudi Arabia”(، صحيفة 
وقائــع مــن إعــداد مشــروع فاكتــواي )FACTWAY( التابــع لمنظمــة العمــل الدوليــة )ILO(، كمــا تــّم تحديثهــا فــي نوفمبــر/

تشــرين الثانــي 2019م.

منّظمة العمل الدولية )International Labour Organization(، 2019م، ص. 4.  38



اإلصالحات السعودّية لتطوير القطاع الخاص    25

التغييــرات القادمــة فــي عالقــات العمــل بالنســبة إلــى الوافديــن، والتــي تــّم اإلعــالن عنهــا بْعــد إنجــاز 
البحــث لهــذا التقريــر، والتــي ســتدخل حّيــز التنفيــذ فــي مــارس/آذار 2021م.39 

لقــد َفَرَضــت الحكومــة الســعودية فــي اآلونــة األخيــرة ضرائــب جديــدة. ففــي عــام 2017م، َبــَدَأْت 
المملكــة العربيــة الســعودية بفــْرض “ضريبــٍة علــى الُمعاليــن” )“dependent tax”( علــى الموّظفيــن 
الوافدين، بدأت بمبلغ 100 ريـال سعودي ووَصَلت إلى 300 ريـال سعودي بحلول عام 2019م.40 
ومــا أثّــر بشــكٍل أكثــر مباشــرًة علــى كلفــة الموّظفيــن األجانــب هــو أّن المملكــة العربيــة الســعودية َبــَدَأْت 
عــام 2018م بفــْرض ضريبــٍة شــهرّية بقيمــة 400 ريـــال ســعودي  عــن كّل موّظــف وافــد، وذلــك فــي 
حــال كان عــدد الموّظفيــن الوافديــن فــي شــركٍة مــا يتجــاوز عــدد الموّظفيــن الســعوديين، وبقيمــة 300 
ــال ســعودي فــي حــال كان عــدد الموّظفيــن الســعوديين يتجــاوز عــدد الموّظفيــن الوافديــن. وكانــت  ريـ
هذه األرقام تتجه نحو االرتفاع لتبلغ 800 ريـــال سعودي و700 ريـــال سعودي على التوالي بحلول 

عــام 2020م.41

النتائج
ليست المملكة العربية السعودية حديثة عهد باإلصالحات، إاّل أّن الجهد المبذول من أجل تحديث 
االقتصــاد وتحويلــه بشــكٍل متزايــٍد نحــو القطــاع الخــاص قــد تســاَرع منــذ نْشــر رؤيــة المملكــة  2030 
)Vision 2030( عــام 2016م. باإلضافــة إلــى ذلــك، اتََّخــَذت المملكــة العربيــة الســعودية خطــواٍت 
لجْعــل اســتخدام القــوى الوافــدة أقــّل جاذبيــةًّ، علــى الرغــم مــن أّنــه ال تــزال لــدى أصحــاب العمــل أســباٌب 
قوّيــة مــن حيــث األعمــال تدفعهــم الســتخدام الموّظفيــن الوافديــن. وُتَمثِّــل هــذه اإلصالحــات ُمجتمَعــًة 
ُجهــدًا واســع النطــاق ومتضافــرًا مــن أجــل تشــجيع النمــّو وتوظيــف المواطنيــن فــي القطــاع الخــاص. 
يناقــش الفصــل الخامــس السياســات اإلضافيــة التــي ُتعتبــر ذات صلــة بوجــٍه خــاص بقطــاع تصنيــع 

 Ministry of Human Resources and( االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  وزارة  الســعودية،  العربيــة  المملكــة   39

لموظفيــن  العمــل  مســتوى  علــى  إصالحــات  ُتطلــق  االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  “وزارة   ،)Social Development
 ”Ministry of Human Resources and Social Development Launches( الخــاص”   القطــاع 
 Tamara( 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020م؛ تمارا أبو عيش ،)Labor Reforms for Private Sector Workers“
Abueish(، “المملكــة العربيــة الســعودية تعِلــن عــن تحديــد الشــروط إلصالحــات العمــل الجديــدة مــن أجــل تحســين نظــام 
 ”Saudi Arabia Announces Conditions for New Labor Reforms Set to Improve Kafala( ”الكفالة 

“System(، العربية )Al Arabiya(، 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2020م.

 ”Saudi Arabia Introduces New Tax( ”المملكــة العربيــة الســعودّية تفــرض ضريبــة جديــدة علــى الوافديــن“  40 

)Al Arabiya English(، 3 يوليو/تموز 2017م. “for Expatriates(، العربية باإلنجليزية 

 ”Saudi Arabia Introduces New Tax( ”المملكــة العربيــة الســعودّية تفــرض ضريبــة جديــدة علــى الوافديــن“  41 

“for Expatriates(، 2017م. تتــم معاَلَجــة العواِقــب االقتصادّيــة لفــْرض ضريبــٍة علــى الموّظفيــن الوافديــن فــي نــدوي 
)Ndoye(، أندرلــي )Andrle( وخــان )Khan(، 2018م، ص. 45-29.

قــد يكــون مــن المفيــد إجــراء مزيــٍد مــن التحليــل لتحديــد العواقــب المتباينــة علــى الموّظفيــن الوافديــن الذيــن يتمّتعــون بمســتوى 
أدنــى مــن المهــارات وأولئــك الذيــن يتمتعــون بمســتوى أعلــى مــن المهــارات. 
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بحســب مــا تّمــت مناقشــته فــي الفصــل األّول، لطالمــا اعَتَمــَدت الشــركات الســعودّية علــى القــوى 
العاِملــة الوافــدة، وفّضــل فــي المقابــل عــدد مــن المواطنيــن  االمتنــاع عــن العمــل لحســاب أصحــاب 
عمــٍل فــي القطــاع الخــاص. فــي هــذا الفصــل تــم إعــداد الســاحة مــن أجــل النظــر فــي ظــروف التوظيــف 
فــي القطاعْيــن الُمقاَرنْيــن والقطــاع المرّشــح مــن خــالل توضيــح ســماٍت مهّمــٍة مــن ســوق العمــل فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية وكيفيــة تطوُّرهــا منــذ عــام 2000. وتبّيــن هــذه الســمات االنتشــار اإلجمالــي 
للموظفيــن الســعوديين والوافديــن، ومــدى مشــاَرَكة المواطنيــن  فــي ســوق العمــل، وأنــواع الوظائــف التــي 
توّظــف الشــركات ســعوديين لتوليهــا. ونعتمــد إلــى حــدٍّ كبيــر مــن أجــل هــذه التحليــالت علــى مســح 
القــوى العاِمَلــة الســعودية )]Saudi Labor Force Survey [SLFS( واالســتطالع  االقتصــادي 
 .)Saudi Establishments Economic Survey [SEES[( للمؤسســات العربيــة الســعودية
إلــى  بالنســبة  العمــل  لســوق  الدولــي  البنــك  اســتطالع  عمليــات  علــى  أيضــًا  االعتمــاد  تــم 
 )3LMS( المواطنيــن الســعوديين، والشــركات الســعودية والوافديــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية
لمناقشــة تصــّورات أصحــاب العمــل الســعوديين فيمــا يتعلــق بتوظيــف الســعوديين، ومواقــف العمــال 
الســعوديين إزاء فــــرص العــمـــل فــــي القــطـــاع الخــــاص فــــي عــــــاَمْي 2015م و2016م، قــْبــــــل رؤيــة 
)Vision 2030(. وقــد تطــوََّرت أيضــًا هــذه التصــّورات والمواقــف مــع الوقــت، ال  المملكــة 2030 
ــاَمْي 2015م  ــة مــن عـــ ــائج الُمسَتخــلَصــ ســّيما منــذ إدخــال رؤيــة المملكــة 2030، وتمــت تقديــم النتــ
و2016م بمثابــــة خــــّط أســاس. ونعــرض فــي الفصــل الســابع النتائــج مــن عمليــات االســتطالع  التــي 
أجراهــا مركــز دْعــم اّتخــاذ القــرار )DSC( عــام 2019م، والتــي توّضــح بعــض الطــرق الرئيســية التــي 
يمكــن أن تتغّيــر بهــا المواقــف والتصــّورات فــي صفــوف أصحــاب العمــل والموظفيــن فــي القطاعْيــن 

الُمقاَرنْيــن والقطــاع المرّشــح. 

الفصل الثالث

لمحة حول اّتجاهات التوظيف 
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تعتمد الشركات السعودّية على القوى العاملة الوافدة 

ارتفــع عــدد الســعوديين الموظَّفيــن بيــن عاَمــْي 2000م و2018م مــن 2.7 مليــون إلــى 5.3 
مليــون. إذ ُيعــزى ســبب هــذا النمــو إلــى زيــادة معــدل التوظيــف للجنســين. فقــد تضاعــف تقريبــًا معــّدل 
التوظيــف فــي صفــوف الرجــال الســعوديين، حيــث نمــا مــن 2.4 مليــون إلــى 4.3 مليــون، فــي حيــن 
ارتفــع معــّدل التوظيــف فــي صفــوف النســاء الســعوديات بثالثــة أضعــاٍف تقريبــًا، حيــث نمــا مــن 

350,000 إلــى 960,000 )الرســم البيانــي رقــم 3.1(. 
وخــالل الفتــرة ذاتهــا، نمــا عــدد الوافديــن الموظَّفيــن فــي المملكــة العربيــة الســعودّية بســرعٍة 
أكبــر مــن عــدد الســعوديين الموظَّفيــن، حيــث ارتفــع مــن قرابــة 3 مليــون عــام 2000 إلــى 8 مليــون 
عــام 2018م. وبعبــارة أخــرى، علــى الرغــم مــن النمــّو الســريع مــن حيــث توظيــف الســعوديين، شــكََّل  
المواطنــون حّصــة أصغــر مــن القــوى العاملــة عــام 2018م )40 فــي المئــة( ممــا كانــوا عليــه عــام 

2000 )قرابــة  50 فــي المئــة(. 
تشــير عمليــات اســتطالع  البنــك الدولــي لســوق العمــل بالنســبة إلــى المواطنيــن الســعوديين، 
2015م  عاَمــْي  مــن   )3LMS( الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  والوافديــن  الســعودية  والشــركات 

الرسم البياني رقم 3.1 
عدد السعوديين والوافدين الموظَّفين 
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المصدر: عمليات المؤّلفين الحسابية باالعتماد على بيانات مْسح القوى العاملة السعودّية (SLFS) (الهيئة العاّمة لإلحصاء 

 .(         ،[GAStat]
مالحظات: إّن البيانات هي عن النصف األّول من العام أو الربع الثاني. بالنسبة إلى الفترة الممتدة بين عاَمْي 2000 و2005، كان 
النصف األّول فحسب من مْسح القوى العاملة السعودّية (SLFS) متوفرًا، وقد تم استخدام هذا من أجل االتساق. وكان النصف الثاني 

فحسب متوفرًا لعاَمْي 2009 و2011، وكان توقيت البيانات لعام 2010 غامضًا. وبالنسبة إلى عام 2017 وما بْعد، تّم استخدام 
 .(SLFS Q2) الربع الثاني من مْسح القوى العاملة السعودّية

2020a

الذكور السعوديون
اإلناث السعوديات

الذكور غير السعوديين
اإلناث غير السعوديات
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و2016م إلــى بعــض األســباب الُمْحَتَمَلــة العتمــاد الشــركات التاريخــي علــى الوافديــن بالمقارنــة 
مــع الســعوديين. فقــد أفــادت نســبة 50 فــي المئــة مــن الشــركات التــي شــملها االســتطالع  بمواَجَهــة 
التــي تنطــوي علــى أعمــال يدوّيــة )بالمقارنــة  فــي توظيــف ســعوديين لتولّــي الوظائــف  صعوبــات 
مــع نســبة 30 فــي المئــة أفــاَدت بمواَجَهــة صعوبــات فــي توظيــف وافديــن لتولــي تلــك األنــواع مــن 
الوظائــف(، وبَلَغــت هــذه النســبة 40 فــي المئــة للوظائــف غيــر اإلداريــة، و20 فــي المئــة للوظائــف 
اإلداريــة. وأفــاَدت نســبة ســتين فــي المئــة مــن الشــركات بصعوبــاٍت فــي توظيــف الرجــال الســعوديين. 
مــن بيــن تلــك التــي أفــاَدت بالفعــل بمواَجَهــة صعوبــات، تَمثََّلــت الصعوبــات الُمفــاد بهــا بالرســم البيانــي 
ــرة، ونقــص المهــارات، ونقــص االســتعداد  ــر( بنقــص الخب ــة أو أكث األكثــر شــيوعًا )20 فــي المئ
لقبــول الوظائــف التــي تنطــوي علــى األعمــال اليدويــة، وطلبــات الرواتــب العاليــة. وفــي حيــن كان 
عــدد الشــركات المشــمولة فــي االســتطالع  والتــي توّظــف نســاء قليــاًل، أفــادت تلــك التــي قامــت بذلــك 
بمواَجَهــة صعوبــات مماثلــة فــي توظيفهــّن. علــى الرغــم مــن ذلــك، أفــاَدت أيضــًا أغلبيــة الشــركات التــي 
وظََّفت نســاء ســعوديات بأّن هؤالء شــكَّْلن موّظفات أفضل من الرجال الســعوديين ألّنهّن كّن يتمّتعن 

بمســتوى أعلــى مــن التحفيــز، واإلنتاجيــة، والمهــارات، والخبــرة، والموثوقّيــة. 
كانــت التحديــات الُمفــاد بهــا مــن حيــث إيجــاد موظَّفيــن ســعوديين ُمَؤهَّليــن مرتبطــة بالصعوبــات 
التــي تتصّورهــا الشــركات فيمــا يتعلــق باالمتثــال لبرنامــج نطاقــات )Nitaqat(. فقــد أفــاَدت نســبة 
20 فــي المئــة تقريبــًا مــن الشــركات، ال ســّيما الشــركات الصغيــرة وتلــك التــي تضــّم حّصــًة أعلــى مــن 
الوظائــف التــي تنطــوي علــى األعمــال اليدويــة، بصعوبــاٍت مماثلــة. وقــد أشــاَرت هــذه الشــركات إلــى 
أّن الوظائــف التــي كانــت تعرضهــا لــم تكــن جّذابــة بالنســبة إلــى الســعوديين، وأّنــه كان مــن الصعــب 
ــغ التــي يتوّقعونهــا. علــى العكــس مــن  إيجــاد ســعوديين ُمَؤهَّليــن وُمْهَتّميــن ودْفــع األجــور لهــم بالَمباِل
ذلــك، أشــاَرت عــادًة الشــركات التــي أفــادت بعــدٍد أقــّل مــن الصعوبــات مــن حيــث االمتثــال لبرنامــج 
نطاقــات إلــى أّنهــا كانــت قــادرة علــى التوظيــف مــن سلســلة إمــداٍد جّيــدٍة مــن الســعوديين المؤهَّليــن. 

إّن نسبة السعوديين الذين يشاركون في سوق العمل 
منخفضة، وإّنما آخذة بالتزايد

علــى الرغــم مــن أّن معــّدل توظيــف الســعوديين قــد ارتفــع بســرعٍة منــذ عــام 2000، ال يــزال عــدٌد مــن 
 labor( الســعوديين ال يشــارك فــي ســوق العمــل. فقــد بقــي معــّدل المشــاَرَكة فــي القــوى العاملــة 
]force participation rate [LFPR( لــدى الرجــال الســعوديين مســتقرًّا نســبيًا، حيــث نمــا 
بشكٍل طفيٍف من 63 في المئة عام 2000 إلى قرابة  66 في المئة عام 2019م )الرسم البياني 
رقــم 3.2(.1 وُيعَتَبــر معــّدل المشــاَرَكة فــي القــوى العاملــة لــدى الرجــال الســعوديين أدنــى بكثيــر مــن 

إّن معــّدل المشــاَرَكة فــي القــوى العاملــة )labor force participation rate( هــو النســبة المئوّيــة للســّكان فــي ســّن   1
العمــل )أي عــادًة فــي ســن الخامســة عشــرة فأكبــر أو بيــن 15 و64 عامــًا( والذيــن إّمــا )1( يعملــون أو )2 ( ال يعملــون 

ّنمــا يبحثــون عــن عمــٍل بشــكٍل نشــط.  واإ
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معــّدل المشــاَرَكة فــي القــوى العاملــة لــدى الرجــال فــي بلــدان منّظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان 
االقتصــادّي )OECD( ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا )MENA(، حيــث يســاوي كالهمــا 
80 فــي المئــة أو مــا ُيقــارب ذلــك. علــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد نمــا معــّدل المشــاَرَكة فــي القــوى 
العاملــة لــدى النســاء الســعوديات بأكثــر مــن الضعفيــن خــالل الفتــرة الزمنيــة ذاتهــا، مــن 10 فــي 
المئــة عــام 2000 إلــى قرابــة  23 فــي المئــة عــام 2019م. وعلــى الرغــم مــن أّن معــّدل المشــاَرَكة 
فــي القــوى العاملــة لــدى النســاء الســعوديات يبقــى أدنــى بكثيــر مــن معــّدل المشــاَرَكة فــي القــوى العاملــة 
لــدى النســاء فــي منّظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادّي، فإّنــه اآلن علــى قــدم المســاواة مــع 
معــّدل المشــاَرَكة فــي القــوى العاملــة لــدى النســاء فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ككّل. 

وُيعَتَبــر معــّدل المشــاَرَكة فــي القــوى العاملــة فــي صفــوف الشــباب الســعوديين )الذيــن تتــراوح 
ل فــي منّظمــة التعــاون  أعمارهــم بيــن 15 و24 عامــًا( ُمْنَخِفضــًا أيضــًا بالمقارنــة مــع المعــّدل الُمَســجَّ
والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادّي؛ ففــي عــام 2019م، شــاَرك قرابــة 29 فــي المئــة مــن الشــباب 
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 (OECD) بالنسبة لمنّظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي            (World Bank) المصدر: بيانات البنك الدولي
ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (MENA)؛ بيانات الهيئة العاّمة لإلحصاء (GAStat)            بالنسبة للمملكة العربية 

السعودية. 
مالحظات: إّن المؤشرات بالنسبة لمنّظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي (OECD) ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

(MENA) هي تقديرات نموذجّية لمنّظمة العمل الدولية (modeled ILO estimates). إّن البيانات بالنسبة للمملكة العربية 
السعودية هي عن النصف األّول من العام أو الربع الثاني. بالنسبة إلى الفترة الممتدة بين عاَمْي 2000 و2005، كان النصف 

األّول فحسب من مْسح القوى العاملة السعودّية (SLFS) متوفرًا، وقد تم استخدام هذا من أجل االتساق. وكان النصف الثاني 
فحسب متوفرًا لعاَمْي 2009 و2011، وكان توقيت البيانات لعام 2010 غامضًا. وبالنسبة إلى عام 2017 وما بْعد، تّم استخدام 

 .(SLFS Q2) الربع الثاني من مْسح القوى العاملة السعودّية

(2020c)

الذكور السعوديون، العمر 15 عامًا فأكبر 
الذكور في منّظمة التعاون والتنمية في الميدان 

االقتصادّي (OECD)، العمر بين 15 و64 عامًا
اإلناث في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

(MENA)، العمر بين 15 و64 عامًا

اإلناث السعوديات، العمر 15 عامًا فأكبر 
اإلناث في منّظمة التعاون والتنمية في الميدان 

االقتصادّي (OECD)، العمر بين 15 و64 عامًا
اإلناث في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

(MENA)، العمر بين 15 و64 عامًا

(2020a)

الرسم البياني رقم 3.2 
معــّدالت الُمشــاَرَكة فــي القــوى العاِمَلــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال 

 )OECD( ومنّظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادّي ،)MENA( أفريقيــا
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الذكــور الســعوديين فــي القــوى العاِمَلــة، بالمقارنــة مــع 42 فــي المئــة فــي منطقــة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا و51 فــي المئــة فــي منّظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادّي. بالمثــل، 
شــاَرَكت نســبة 8 فــي المئــة فقــط مــن الشــابات اإلنــاث الســعوديات فــي القــوى العاِملــة، بالمقارنــة 
مــع 13 فــي المئــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا و43 فــي المئــة فــي منّظمــة التعــاون 

والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادّي.2  
وبالنظــر إلــى أّن عــددًا مــن الشــباب مــا زال يبنــي رأس مالــه البشــري مــن خــالل التعليــم قْبــل 
االنضمــام إلــى القــوى العاِملــة، مــن المفيــد أيضــًا النظــر فــي نســبة األشــخاص خــارج دائــرة التوظيــف 
والتعليــم والتدريــب )]not in employment, education, or training ]NEET(. ففــي بلــدان 
منّظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادّي، َبَلَغــت معــّدالت الشــباب خــارج دائــرة التوظيــف 
والتعليــم والتدريــب عــام 2015م قرابــة  12 فــي المئــة بالنســبة إلــى الرجــال و17 فــي المئــة بالنســبة 
إلــى النســاء.3 وكان معــّدل األشــخاص خــارج دائــرة التوظيــف والتعليــم والتدريــب بالنســبة إلــى الشــباب 
ل فــي منّظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان  الذكــور الســعوديين عــام 2015م أدنــى مــن المعــّدل الُمَســجَّ
االقتصــادّي )7 فــي المئــة(. علــى الرغــم مــن ذلــك، كان معــّدل األشــخاص خــارج دائــرة التوظيــف 
ل فــي منّظمــة  والتعليــم والتدريــب بالنســبة إلــى الشــابات اإلنــاث الســعوديات أعلــى مــن المعــّدل الُمَســجَّ
التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادّي )26 فــي المئــة(. باإلضافــة إلــى ذلــك، إّن هــذه المعــّدالت 
هــي علــى األرجــح إلجمالــي الســّكان، بمــا فيهــم الســعوديين وغيــر الســعوديين علــى حــّد ســواء، وبالتالــي 
فهــي قــد تَُقلِّــل مــن تقديــر معــّدل األشــخاص خــارج دائــرة التوظيــف والتعليــم والتدريــب فــي صفــوف 
الشــباب الســعوديين. فبحســب عمليــات اســتطالع البنــك الدولــي لســوق العمــل بالنســبة إلــى المواطنيــن 
الســعوديين، والشــركات الســعودية والوافديــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية )3LMS( مــن عاَمــْي 
2015م و2016م، كانــت معــّدالت األشــخاص خــارج دائــرة التوظيــف والتعليــم والتدريــب للرجــال 
السعوديين والنساء السعوديات الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا تساوي 20 في المئة و67 

فــي المئــة علــى التوالــي.
لقد ُأفيد بمعّدالت األشخاص خارج دائرة التوظيف والتعليم والتدريب المرتفعة نسبيًا بالنسبة 
 Vision( إلــى الســعوديين والتــي َتْظَهــر فــي مصــدرْي البيانــات كليهمــا َقْبــل رؤيــة المملكــة 2030 

البنــك الدولــي )2020c ،)World Bank؛ إّن المَتَغيَِّرْيــن همــا “معــّدل الُمشــاَرَكة فــي القــوى العاملــة لإلنــاث اللواتــي   2
 [modeled ILO تتــراوح أعمارهــّن بيــن 15 و24 عامــًا )النســبة المئويــة( )التقديــر النموذجــي لمنّظمــة العمــل الدوليــة 
]SL.TLF.ACTI.1524.FE.ZS[ )estimate[، و“معــّدل الُمشــاَرَكة فــي القــوى العاملــة للذكــور الذيــن تتــراوح أعمارهــم 
)]modeled ILO estimate[ بيــن 15 و24 عامــًا )النســبة المئويــة( )التقديــر النموذجــي لمنّظمــة العمــل الدوليــة 

 .[SL.TLF.ACTI.1524.FMA.ZS[

 ،)World Bank( التابــع للبنــك الدولــي )NEET( إن مقيــاس األشــخاص خــارج دائــرة التوظيــف والتعليــم والتدريــب  3
والُمســَتَمّد مــن قاعــدة بيانــات منّظمــة العمــل الدوليــة )International Labour Organization(، يختلــف بحســب 
البلــد مــن حيــث األعمــار المشــمولة فيــه. ففــي بعــض الحــاالت، إّنــه يشــمل الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و24 
 ،]World Bank[ عامــًا، ولكّنــه فــي أخــرى يشــمل األشــخاص الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و29 عامــًا )البنــك الدولــي
2020c؛ إّن الُمَتَغّيرْيــن همــا: “نســبة الشــباب الذكــور خــارج دائــرة التوظيــف والتعليــم والتدريــب )النســبة المئويــة مــن إجمالــي 
الســّكان الشــباب(” ]SL.UEM.NEET.MA.ZS[، “نســبة الشــابات اإلنــاث خــارج دائــرة التوظيــف والتعليــم والتدريــب 

.)]SL.UEM.NEET.FE.ZS[ ”)النســبة المئوّيــة مــن إجمالــي الســّكان الشــباب(
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ــه قــد يكــون مــن األكثــر ترجيحــًا  2030(، وكان هنــاك دليــٌل، حّتــى بحلــول عــام 2015م، علــى أّن
أن يعمــل المواطنــون الشــباب فــي المســتقبل. وقــد صــّح هــذا األمــر بالتحديــد بالنســبة إلــى النســاء 
الســعوديات الشــابات. فقــد أشــارت عمليــات اســتطالع  البنــك الدولــي لســوق العمــل بالنســبة إلــى 
المواطنيــن الســعوديين، والشــركات الســعودية والوافديــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية إلــى أّن أكثــر 
مــن ثالثــة أربــاع الرجــال الســعوديين وأكثــر مــن نْصــف النســاء الســعوديات )مــع اســتثناء مجموعــة 
النســاء اللواتــي تتــراوح أعمارهــّن بيــن 45 و54 عامــًا( قــد أجابــوا بشــكٍل إيجابــيٍّ عــن البيانــات التــي 
َتِصف تصّوراتهم بشــأن العمل )الرســم البياني رقم 3.3(. وكانت المواِقف إزاء العمل أكثر إيجابّيًة 
في صفوف النســاء الســعوديات األصغر ســّنًا. باإلضافة إلى ذلك، كان من األكثر ترجيحًا بالنســبة 
إلــى النســاء الشــابات بالمقارنــة مــع النســاء األكبــر ســّنًا اإلشــارة إلــى أّن ولــي أمرهــّن قــد يمنحهــّن 
اإلذن للعمــل )علــى الرغــم مــن أّن هــذا األمــر يحــدث فــي بعــض الحــاالت مــع فــْرض قيــوٍد علــى عــدد 
َصــة للنســاء حصــرًا(. قــد يشــير هــذا األمــر  ســاعات العمــل وضــرورة العمــل فــي أماكــن العمــل الُمخصَّ
إلــى تراُجــع اســتعداد أوليــاء األمــر لمْنــح اإلذن بالعمــل مــا أن تبلــغ النســاء الســّن الــذي ُيرَجــح أن 
يتزوْجــَن ويؤّسْســَن عائــالت فيــه؛ فمــن بيــن األســباب لعــدم المشــاَرَكة فــي القــوى العاملــة فــي صفــوف 
النساء السعوديات واألكثر ذكرًا في استطالع عامي 2015م و2016م كان “السعي وراء تأسيس 
منــزل وعائلــة”. وقــد أْثَبــَت بحــٌث ســابٌق أصــاًل أّن للــزواج وتأســيس العائلــة أثــٌر ســلبيٌّ علــى الُمشــاَرَكة 

فــي القــوى العاِمَلــة فــي صفــوف النســاء فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.4  

،)Rebekka Grun( ريبيــكا غــرون ،)Matteo Morgandi( ماتيــو مورجانــدي ،)Roberta Gatti( روِبرتــا غاتــي  4 

الرسم البياني رقم 3.3
مواِقف الرجال السعوديين والنساء السعوديات إزاء العمل )2016م-2015م( 
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وقــد َيْعُكــس أيضــًا الفــْرق فــي المواِقــف إزاء العمــل بيــن النســاء األصغــر ســنًا وتلــك األكبــر 
ســنًا تفضيــالٍت ُمَتَغّيــرًة فــي صفــوف الســعودّيات األصغــر ســنًا. ففــي عــام 2009، لوِحــظ انخفــاٌض 
حــادٌّ فــي عــدد النســاء الســعوديات اللواتــي ُيشــاِرْكن فــي القــوى العاملــة اعتبــارًا مــن ســّن 29 عامــًا، 
مــا يتزامــن علــى األرجــح مــع تولــي المســؤوليات المنزليــة المرتبطــة بالــزواج وتأســيس العائلــة. وفــي 
ذلــك العــام، كانــت نســبة 17 فــي المئــة فقــط مــن القــوى العاملــة مــن اإلنــاث الســعوديات فــي ســّن 
األربعيــن فأكبــر، بالمقارنــة مــع 38 فــي المئــة مــن القــوى العاملــة مــن الذكــور الســعوديين. وبحلــول 
عــام 2019م، كان االنخفــاض فــي معــّدل ُمشــاَرَكة اإلنــاث فــي القــوى العاملــة أقــّل بــروزًا، وكانــت 
نســبة 28 فــي المئــة مــن القــوى العاملــة مــن اإلنــاث الســعوديات فــي ســّن األربعيــن فأكبــر. وبالتالــي، 
يبــدو واضحــًا أّن النســاء أصبحــن بحلــول عــام 2019م ُيشــاِرْكن فــي القــوى العاملــة لمــّدة أطــول.5 
تنعِكــس أيضــًا تفضيــالت النســاء الُمَتَغيِّــَرة فــي تحصيلهــّن التعليمــي المتنامــي. ففــي عــام 
2000، أكمَلــت قرابــة 9 فــي المئــة مــن النســاء )بالمقارنــة مــع 13 فــي المئــة مــن الرجــال( اللواتــي 
َيْبلْغــَن 25 عامــًا مــن العمــر فأكبــر بعضــًا مــن التعليــم مــا بْعــد الثانــوّي كحــّد أدنــى. أّمــا بحلــول عــام 
2017م، فقــد كانــت النســبة أعلــى بشــكٍل طفيــٍف بالنســبة إلــى النســاء الســعوديات )32 فــي المئــة( 

بالمقارنــة مــع الرجــال الســعوديين )31 فــي المئــة(.6
سوق  يدخلون  الذين  السعوديين  َيِجد عدٌد من  المواطنين 
العمل، وال سّيما النساء السعوديات، أّنه من الصعب الحصول 

على وظائف 

بالتزامــن مــع االرتفــاع الســريع فــي عــدد النســاء الســعوديات اللواتــي يدخْلــن القــوى العاملة،ارتَفــع معــّدل 
البطالــة بالنســبة إلــى النســاء الســعوديات مــن 18 فــي المئــة عــام 2000 ليبلــغ ذروًة عنــد 35 فــي 
المئــة عــام 2013م، ليعــود فينخفــض بشــكٍل طفيــٍف إلــى قرابــة 31 فــي المئــة عــام 2018م )الرســم 

ســتيفاني برودمــان )Stefanie Brodmann(، دييغــو أنجل-أوردينــوال )Diego Angel-Urdinola(، خــوان مانويــل 
 ،)Marc Schiffbauer( مارك شيفباِور ،)Daniela Marotta( دانييال ماروتا ،)Juan Manuel Moreno( مورينو
ليزاِبــث ماتــا لورينــزو )Elizabeth Mata Lorenzo(، وظائــٌف الزدهــاٍر ُمشــَتَرك: حــان وقــت العمــل فــي منطقــة   واإ
 Jobs for Shared Prosperity: Time for Action in the Middle East( الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا 
 Ragui( أســعد  راجــي  2013م؛  العاصمــة،  واشــنطن   ،)World Bank( الدولــي  البنــك   ،)and North Africa
يريــن ســيلوانيس )Irene Selwaness(، تأثيــر الــزواج الُمبِكــر  Assaad(، كاروليــن كرافــت )Caroline Krafft(، واإ
 The Impact of Early Marriage on Women’s( على توظيف النساء في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
Employment in the Middle East and North Africa(، ورقــة نقاشــّية صــادرة عــن منّظمــة العمــل العالمّيــة 
 Global Labor( منّظمــة العمــل العالمّيــة :)Maastricht( الرقــم 66، ماســترخت ،)GLO Discussion Paper( 

]Organization [GLO(، 2017م. 

 .2020a ،)GAStat( الهيئة العاّمة لإلحصاء  5

البنــك الدولــي )2020c ،)World Bank؛ إّن الُمتغّيرْيــن همــا “التحصيــل التعليمــي، إكمــال التعليــم مــا بْعــد الثانــوي   6
[SE.SEC.CUAT. ”)كحــّد أدنــى، الســكّان الذكــور البالغــون مــن العمــر 25 عامــًا فأكبــر )النســبة المئويــة، تراكميــة 
]PO.MA.ZS، “التحصيــل التعليمــي، إكمــال التعليــم مــا بْعــد الثانــوي كحــّد أدنــى، الســّكان اإلنــاث البالغــات مــن العمــر 

 .[SE.SEC.CUAT.PO.FE.ZS[ ”)25 عامــًا فأكبــر )النســبة المئويــة، تراكميــة
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البيانــي رقــم 3.4(.7 ومــن بــاب المقارنــة، بقــي معــّدل البطالــة بالنســبة إلــى النســاء فــي منطقــة الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا )MENA( ثابتــًا عنــد 18 فــي المئــة علــى مــدار تلــك الفتــرة الزمنيــة ذاتهــا. 
وقــد َبَلــغ متوّســط معــّدل بطالــة الذكــور الســعوديين قرابــة 7 فــي المئــة علــى مــدار فتــرة العشــرين عامــًا 
الزمنيــة، وهــو علــى قــدم المســاواة مــع معــّدل بطالــة الذكــور فــي منّظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان 
ّنمــا أدنــى مــن متوّســط معــّدل بطالــة الذكــور فــي منطقــة الشــرق األوســط  االقتصــادّي )OECD( واإ
وشــمال أفريقيــا الــذي َبَلــغ قرابــة  9 فــي المئــة. وقــد بقــي معــّدال بطالــة اإلنــاث والذكــور علــى حــّد 
ســواء ثابتْيــن عنــد قرابــة  7 فــي المئــة علــى مــدار تلــك الفتــرة الزمنيــة، بْعــد أن بلغــا ذروًة فــي أعقــاب 

األزمــة الماليــة العالميــة عــام 2010م حيــث بلغــا قرابــة  9 فــي المئــة. 
ــل ببطالــة  ــة التحــّدي األكبــر المتمّث ال َتْعُكــس بشــكٍل كامــل هــذه األرقــام اإلجماليــة للبطال
الشــباب. ففــي عــام 2019م، َبَلــغ معــّدل البطالــة فــي صفــوف الشــباب الذكــور الســعوديين 20 فــي 

ّنمــا هــم علــى اســتعداٍد للعمــل ويبحثــون عــن  تحــّدد البطالــة نســبة األشــخاص فــي القــوى العاملــة الذيــن ال يعملــون واإ  7
عمــٍل بشــكٍل نشــٍط علــى حــّد ســواء. 
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المصدر: بيانات البنك الدولي (World Bank)            بالنسبة لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (MENA) ولمنّظمة التعاون 
والتنمية في الميدان االقتصادّي (OECD)؛ بيانات الهيئة العاّمة لإلحصاء (GAStat)            بالنسبة للمملكة العربية السعودية. 
مالحظات: إّن المعّدالت بالنسبة لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (MENA) ومنّظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي 

 .(modeled ILO estimates) هي تقديرات نموذجّية لمنّظمة العمل الدولية (OECD)

مل
الع

ن 
 ع

ين
طل

لعا
ة ل

ئوي
الم

ة 
سب

الن

العام
(2020c)

(2020a)

الذكور في المملكة العربية السعودية
الذكور في الدول األعضاء في منّظمة التعاون 

(OECD) والتنمية في الميدان االقتصادّي
الذكور في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

(MENA)

اإلناث في المملكة العربية السعودية
اإلناث في الدول األعضاء في منّظمة التعاون 

(OECD) والتنمية في الميدان االقتصادّي
اإلناث في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

(MENA)

الرسم البياني رقم 3.4
العربيــة الســعودية، ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا  المملكــة  إلــى  بالنســبة  البطالــة  معــّدل 

)OECD( االقتصــادّي  الميــدان  فــي  والتنميــة  التعــاون  ومنّظمــة   ،)MENA(
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المئــة، وهــو أدنــى بشــكٍل طفيــٍف مــن المتوســط اإلجمالــي لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا 
ل فــي منّظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان  ّنمــا أعلــى بكثيــر مــن المتوّســط الُمَســجَّ )23 فــي المئــة( واإ
االقتصــادي )12 فــي المئــة(. باإلضافــة إلــى ذلــك، كان معــّدل البطالــة بالنســبة إلــى الشــابات اإلنــاث 
ل فــي  الســعوديات يســاوي 60 فــي المئــة، أي أعلــى بقرابــة  20 نقطــة مئوّيــة مــن المتوســط الُمَســجَّ
ل  منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا )43 فــي المئــة( وأعلــى بخمــس مــرات مــن المتوّســط الُمَســجَّ

فــي منّظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي )12 فــي المئــة(.8 
ــق بيــن توّقعــات أصحــاب العمــل  ــة المرتفعــة هــذه عــدم التطاُب ــد َتْعُكــس معــّدالت البطال ق
وتوّقعــات الموظفيــن حــول المهــارات، واألجــور، وظــروف العمــل. وبحســب مــا ُذِكــر أعــاله، حــدََّدت 
)Vision 2030( تحّديــات مــن حيــث إيجــاد ســعوديين  شــركاٌت متعــّددٌة قْبــل رؤيــة المملكــة 2030 
يتمّتعــون بالخبــرة والمهــارات المالئمــة ويكونــون علــى اســتعداد للعمــل مقابــل مســتويات األجــور وفــي 
ظــّل الظــروف التــي َعَرَضهــا أصحــاب العمــل. ورّبمــا بســبب حــاالت عــدم التطاُبــق هــذه، َكَشــَفت 
أيضــًا عمليــات اســتطالع البنــك الدولــي لســوق العمــل بالنســبة إلــى المواطنيــن الســعوديين، والشــركات 
الســعودية والوافديــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية )3LMS( أن نســبة كبيــرة مــن الســعوديين الذيــن 
يبحثــون عــن فــرص عمــل، بغــّض النظــر عّمــا إذا كانــوا موّظفيــن حاليــًا أم لــم يكونــوا، قــد أشــاروا 
إلــى أّنهــم كانــوا يبحثــون عــن عمــٍل فــي القطــاع الحكومــّي بــداًل منــه فــي القطــاع الخــاص. وكان  
المواطنــون العاطلــون عــن العمــل علــى اســتعداد أكبــر للتفكيــر َمِليــًا فــي الوظائــف إّمــا فــي القطــاع 
الحكومــي أو فــي القطــاع الخــاص، إاّل أّن مســتوى تفضيــل القطــاع الحكومــي بقــي عاليــًا، حيــث 
أشــاَرت نســبة 60 فــي المئــة مــن الرجــال العاطليــن عــن العمــل و48 فــي المئــة مــن النســاء العاطــالت 

عــن العمــل إلــى أّنهــم قــد بحثــوا عــن وظيفــٍة حكومّيــة. 
يجــوز أن يكــون هــذا التفضيــل للعمــل فــي القطــاع الحكومــي قــد َعَكــس ظــروف العمــل فــي 
القطــاع العــام: فــكان مــن األكثــر ترجيحــًا أن يفيــد  المواطنــون العاملــون فــي الحكومــة بأّنــه كان يتــم 
اســتخدام مهاراتهــم بفعاليــة، وبأّنــه قــد تســّنى لهــم مزيــٌد مــن الفــرص للترقيــة، وأنهــم قــد حصلــوا علــى 
زيــادات للرواتــب.9 علــى الرغــم مــن ذلــك، ُأفيــد بــأّن القطــاع الخــاص يوفِّــر منافــع مماثلــة أو أكبــر مــن 
تلــك التــي يوّفرهــا القطــاع العــام، ببعــض الطــرق. فقــد كان مــن األكثــر ترجيحــًا أن ُيفيــد  المواطنــون 
العاملــون فــي القطــاع الخــاص بحصولهــم علــى بــدالت لإلقامــة، والنقــل، والوجبــات. ومــع توفُّــر 
المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة )GOSI(، ُيعَتَبــر الموّظفــون فــي القطــاع الخــاص وفــي 

البنــك الدولــي )World Bank(، 2020c؛ إّن الُمَتَغّيَرْيــن همــا “البطالــة، لــدى الذكــور الشــباب )النســبة المئويــة   8
مــن القــوى العاملــة مــن الذكــور الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و24 عامــًا( )التقديــر النموذجــي لمنّظمــة العمــل الدوليــة 
]modeled ILO estimate[(” ]SL.UEM.1524.MA.ZS[، و“البطالــة، لــدى اإلنــاث الشــابات )النســبة المئويــة 
مــن القــوى العاملــة مــن اإلنــاث اللواتــي تتــراوح أعمارهــّن بيــن 15 و24 عامــًا( )التقديــر النموذجــي لمنّظمــة العمــل الدوليــة 

 .)]SL.UEM.1524.FE.ZS[  ”)]modeled ILO estimate[

يمكــن أن ُينَســب االحتمــال األكبــر لمْنــح زيــادات للرواتــب إلــى مــّدة شــْغل الوظيفــة، التــي تكــون عــادًة أطــول فــي   9
الحكومــي.  القطــاع 
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القطــاع شــبه الحكومــي ُمَؤهَّليــن أيضــًا للمســاهمة فــي معــاٍش تقاعــدي. 
ومــن بيــن الســعوديين الذيــن شــملهم االســتطالع  وأشــاروا إلــى اســتعداٍد للعمــل فــي القطــاع 
َلــت أغلبيــة مــن الرجــال والنســاء الذيــن شــملهم االســتطالع  وكانــوا موّظفيــن فــي  الخــاص، فضَّ
عاَمــْي 2015م و2016م العمــل لحســاب شــركٍة كبيــرٍة ومرموقــة. ولكــن، ومــن بيــن الســعوديين 
العاطليــن عــن العمــل، قــد يقــوم علــى األقــّل نصــف الذيــن هــم مســتعّدون للعمــل فــي القطــاع الخــاص 
بالعمــل ألي شــركة فــي القطــاع الخــاص. وكانــت النســاء الموّظفــات والعاطــالت عــن العمــل علــى 
حــّد ســواء أكثــر مرونــًة باإلجمــال فيمــا يتعّلــق بالراتــب منــه فيمــا يتعّلــق بظــروف العمــل، أي بعبــارة 
أخــرى، قْلــن إّنهــّن قــد َيْقَبْلــن براتــٍب أدنــى مقابــل ظــروف عمــل أفضــل. ولــم يكــن هــذا هــو الحــال 
باإلجمــال فــي صفــوف الرجــال الســعوديين، علــى الرغــم مــن أّن الرجــال الموّظفيــن قالــوا إّنهــم أكثــر 
اســتعدادًا ليكونــوا مرنيــن فيمــا يتعلّــق بظــروف العمــل، فــي حيــن كان عــدد أكبــر مــن الرجــال العاطليــن 

عــن العمــل علــى اســتعداد ليكونــوا مرنيــن فيمــا يتعّلــق بالراتــب. 
وقــد أفــاد معظــم الرجــال الســعوديين، ومعظــم النســاء الســعويات العاطــالت عــن العمــل، 
بأّنهــم كانــوا علــى اســتعداد للتفكيــر َمِليــًا فــي مجموعــٍة واســعٍة مــن الوظائــف أو أي وظيفــة تقريبــًا 
)الرســم البيانــي رقــم 3.5(. علــى الرغــم مــن ذلــك، عندمــا ُســئلوا عّمــا إذا قــد يفّكــرون َمِليــًا فــي أنــواٍع 
ُمَحــدَّدٍة مــن الوظائــف، اعتبــر 60 فــي المئــة مــن الرجــال الســعوديين العمــل اليــدوي الــذي ال 

الرسم البياني رقم 3.5 
االســتعداد للتفكيــر َمِليــًا فــي مجموعــٍة مــن الوظائــف، فــي صفــوف الباحثيــن عــن العمــل الموّظفيــن 
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المصدر: عمليات المؤّلفين الحسابية باالعتماد على عملّيات مْسح البنك الدولي لسوق العمل بالنسبة إلى المواطنين السعوديين، 

 .(3LMS) والشركات السعودية والُمغَتربين في المملكة العربية السعودية
َحة باالعتماد على حجم عّينة تضّم 92 ُمجيبًا موّظفًا يبحثون عن العمل و733 مجيبًا عاطلين عن  مالَحَظة: التقديرات الُمَرجَّ
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يتطّلــب مهــارات غيــر مقبــول، واعتبــر 46 فــي المئــة منهــم العمــل اليــدوي الــذي يتطلــب مهــارات 
غيــر مقبــول. وبمــا يعكــس أنمــاط التوظيــف الحاليــة فــي صفــوف النســاء الســعوديات، اْعَتَبَرت النســاء 
قطاعــْي التعليــم )أكثــر مــن 50 فــي المئــة( والصحــة )24 فــي المئــة( أّنهمــا القطاعــان الُمَهْيمنــان 

المقبــوالن للعمــل، علــى الرغــم مــن اعتبــار أكثــر مــن 20 فــي المئــة الوظائــف جميعهــا مقبولــة. 

القطاع  في  بالفعل  وظائف  يجدون  الذين  المواطنون  يترّكز  
َنٍة من القطاع الخاص العام وفي مجاالٍت ُمعيَّ

تــؤّدي مواِقــف أصحــاب العمــل والموّظفيــن وتصّوراتهــم الُمَتباِيَنــة إلــى نشــوء حالــٍة حيــث يترّكــز إلــى 
حــدٍّ كبيــٍر  المواطنــون الذيــن يجــدون بالفعــل وظائــف فــي قطاعــاٍت معّينــة. فــإّن قرابــة  40 فــي 
المئــة مــن الرجــال الســعوديين هــم موّظفــون فــي اإلدارة العامــة )الــوزارات الحكوميــة وغيرهــا مــن 
الهيئــات الحكوميــة(. ويســتحوذ التعليــم علــى نســبة 14 فــي المئــة أخــرى مــن توظيــف الذكــور، فــي 
حيــن يســتحوذ كلٌّ مــن الزراعــة، والتصنيــع، والبيــع بالجملــة وتجــارة التجزئــة، والنقــل والمواصــالت، 
والخدمــات العقاريــة وخدمــات األعمــال، والخدمــات الصحّيــة واالجتماعّيــة علــى نســبة 5 إلــى 6 فــي 

المئــة )الرســم البيانــي رقــم 3.6(. 
وتكــون النســاء الســعوديات أكثــر تركيــزًا بْعــد فــي قطاعــاٍت معّينــة. ففــي عــام 2000، عمَلــت 
نســبة 85 فــي المئــة تقريبــًا مــن النســاء الســعوديات الموّظفــات فــي مجــال التعليــم؛ وانَخَفَضــت هــذه 

2000 2007 2016 2000 2007 2016

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

وية
لمئ

ة ا
سب

الن

الرجالالنساء
 .         ،(GAStat) 2020المصدر: الهيئة العاّمة لإلحصاءa

الزراعة، والصيد، وصيد األسماك 
النفط والمعادن 

التصنيع 
الكهرباء، والغاز، والمياه 

البناء 
البيع بالجملة وتجارة التجزئة 

المطاعم والفنادق 
النقل والمواصالت 

القطاع المصرفي والتأمين 
الخدمات العقارية وخدمات األعمال 

اإلدارة العاّمة 
التعليم 

الخدمات الصحية واالجتماعية 
خدمات الموّظفين والخدمات الُمجتمعّية 

أخرى 

الرسم البياني رقم 3.6
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النســبة بحلــول عــام 2016م إلــى 67 فــي المئــة. وخــالل الفتــرة الزمنيــة ذاتهــا، ارَتَفَعــت نســبة النســاء 
الموّظفــات فــي قطــاع الخدمــات الصحيــة واالجتماعيــة مــن 5 إلــى 14 فــي المئــة، وارَتَفَعــت أيضــًا 
النســبة فــي قطاعــات أخــرى متعــددة، بمــا فيهــا قطــاع البيــع بالجملــة وتجــارة التجزئــة، والقطــاع 

المصرفــي وقطــاع التصنيــع، مــن قرابــة  صْفــر إلــى نســبة مئويــة ضئيلــة. 
باالنتقــال إلــى مقارنــٍة بيــن توظيــف الســعوديين وغيــر الســعوديين، فــأّن الســعوديين يشــّكلون 
أكثــر مــن نْصــف القــوى العاملــة فــي المرافــق، وفــي التعديــن والمحاِجــر، وفــي عــدٍد مــن قطاعــات 
الخدمــات المهنّيــة )الرســم البيانــي رقــم 3.7(. فــي المقابــل، ُيهيمــن الوافــدون  علــى قطاعــات 
البنــاء، والزراعــة، واإلقامــة، فــي حيــن يشــكِّل  المواطنــون أقــّل مــن 20 فــي المئــة مــن القــوى العاملــة. 
وقــد َحَصَلــت بعــض التحــّوالت الصغيــرة مــع الوقــت، إال أّن هــذه األنمــاط اإلجمالّيــة بقَيــت مّتســقًة 
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معّدالت توظيف السعوديين بحسب القطاع، مع استثناء القطاع الحكومّي 

لإلحصــاء  العاّمــة  للهيئــة  التابــع   )Establishments Economic Survey( للمؤسســات  االقتصــادي  االســتطالع   المصــدر: 
2017م.  ،)GAStat(
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علــى مــدار األعــوام العشــرة الماضيــة. 

النتائج 

لقد ارتفع بشــكٍل كبيٍر إجمالي توظيف الســعوديين منذ عام 2000م، ال ســّيما في صفوف النســاء. 
لكــن، وفــي الوقــت عينــه، ارَتَفــع توظيــف الوافديــن  بســرعٍة أكبــر، بحيــث اســتحوذ المواطنــون علــى 
حّصــة أدنــى مــن القــوى العاملــة عــام 2018م ممــا كانــوا عليــه عــام 2000م. ويوّضــح هــذا األمــر 
أحــد التحّديــات المركزّيــة التــي تواجــه الحكومــة وهــي تحــاول إعــادة تشــكيل االقتصــاد للمســتقبل. 
يعتمــد أصحــاب العمــل فــي أغلبيــة القطاعــات علــى الوافديــن مــن أجــل تولّــي أغلبيــة الوظائــف، وقــد 
أعربــوا اعتبــارًا مــن عــام 2015م عــن مواَجَهــة صعوبــاٍت فــي إيجــاد عــدٍد كاٍف مــن الســعوديين الذيــن 
يتمتعــون بالمهــارات والخبــرة ويكونــون علــى اســتعداد لقبــول الرواتــب وظــروف العمــل المعروضــة. 

وعلى الرغم من انضمام مزيٍد من النســاء الســعوديات إلى ســوق العمل، بقَي إجمالي معّدل 
مشــاَرَكة الســعوديين فــي القــوى العاملــة منخفضــًا، وبقَيــت معــّدالت البطالــة مرتفعــًة فــي صفــوف 
ــًا مــن النســاء  النســاء والشــباب، وهــو تحــدٍّ كبيــر بالنســبة إلــى بلــٍد يضــّم ســكانًا شــبابًا وعــددًا متنامي
المهتّمــات بالعمــل خــارج المنــزل. وفــي عــام 2015م، علــى الرغــم مــن أّن أغلبيــة الســعوديين كانــوا 
علــى اســتعداد أكبــر للتفكيــر َمليــًا فــي مجموعــٍة واســعٍة مــن الوظائــف، فقــد أشــاروا أيضــًا إلــى تفضيــٍل 
قــويٍّ للوظائــف الحكومّيــة وأفــادوا بــأّن تولّــي عمــل يــدوي ال يتطّلــب مهــارات، وفــي عــدٍد مــن الحــاالت، 
عمــل يــدوي يتطلــب مهــارات، قــد ال يكــون أمــرًا مقبــواًل. ويوضــح هــذا األمــر تحديــًا مركزيــًا ثانيــًا يواجــه 
الحكومــة وهــي تحــاول التخفيــف مــن نســبة توظيــف الوافديــن. قــد تكــون هــذه المواقــف آخــذًة بالتغييــر، 
)Vision 2030(، وتــم استكشــاف هــذه التغييــرات  ال ســّيما منــذ إصــدار رؤيــة المملكــة 2030 

بمزيــٍد مــن التفصيــل فــي الفصــل الســابع. 
وتتواَجــد األغلبيــة الشاســعة مــن المواطنيــن الذيــن يعملــون بالفعــل فــي القطــاع العــام أو فــي 
مجموعــٍة صغيــرٍة نســبيًا مــن المجــاالت ضمــن القطــاع الخــاص. تــم النظــر فــي الفصــل الرابــع فــي 
قطاعْيــن يضّمــان حّصــة عاليــة مــن توظيــف المواطنيــن  )همــا القطــاع المصرفــي، ضمــن الخدمــات 
الماليــة وخدمــات التأميــن، وقطــاع االتصــاالت، ضمــن المعلومــات واالتصــاالت(، مــن أجــل البحــث 
فــي كيفيــة اســتحداث هذيــن القطاعْيــن بدايــًة الزيــادات فــي حصصهمــا مــن توظيــف المواطنيــن، 

وكيفيــة حفاظهمــا عليهــا. 





41

ســيجري اســتعراض كيفيــة اختيــار القطاعيــن للدراســة اللذيــن ســبق أن طبقــا نظــام توطيــن الوظائــف 
بنجــاح، باإلضافــة إلــى تقديــم نتائــج حــول العوامــل المحتملــة التــي أدت إلــى تطورهمــا. 

اختيار القطاعْين الُمقارَنْين 

للمؤسســات  االقتصــادي  االســتطالع  فــي  وجدناهــا  قطاعــًا   83 مــن  بيانــات  تحليــل  تــم 
)Establishments Economic Survey( التابــع للهيئــة العاّمــة لإلحصــاء )GAStat( مــن 
الموّظفيــن  التاليــة: عــدد  الكمّيــة  المعاييــر  باســتخدام  إلــى 2017م،  مــن 2012م  الُممتــّدة  الفتــرة 
الســعوديين، النســبة المئوية للموّظفين الســعوديين من إجمالي التوظيف، متوّســط أجور الســعوديين، 
ومتوّســط النمــّو الســنوّي للقيمــة الُمضافــة.1 واعتُِبــَرت قيمــٌة أعلــى بالنســبة إلــى كل معيــار أكثــر 
تفضيــاًل. وقــد صّنفنــا كل قطــاع مــن حيــث كل معيــار وقمنــا بعدئــٍذ باحتســاب مرتبــٍة عاّمــٍة باعتبارهــا 
المتوّســط للمراتب الفردّية. يبّين الجدول رقم 4.1 القطاعات العشــرة األولى بحســب المرتبة العاّمة. 
وبنــاًء علــى المناقشــات مــع مركــز دْعــم اّتخــاذ القــرار )DSC(، نظرنــا أيضــًا فــي عوامــل أخرى 
متعــددة مــن الناحيــة الكيفيــة )الوصفيــة(. لقــد رّكزنــا أواًل علــى القطاعــات التــي تشــهد متوّســط نمــو 
ســنوي مرتفــع نســبيًا للتوظيــف )كمــا هــو ُمبيَّــن فــي الجــدول رقــم 4.1(. ورّكزنــا ثانيــًا علــى القطاعــات 
التــي ُيَتَصــوَّر أنهــا جّذابــة بالنســبة إلــى الباحثيــن عــن الوظائــف مــن المواطنيــن. واســتثنينا ثالثــًا 
ــز بوجــوٍد قــوّي فــي القطــاع العــام، باعتبــار أّن هدفنــا كان اختيــار القطاعــات  القطاعــات التــي تتمّي
التــي قــد تســاهم فــي نمــّو التوظيــف فــي القطــاع الخــاص. وأخيــرًا، اســتثَنْينا قطــاع النفــط والقطاعــات 
ــح تطبيــق العامــل الكاِمــن وراء قــّوة هــذه القطاعــات، وهــو قاعــدة  ذات الصلــة، ألّنــه مــن غيــر الُمَرجَّ

غنيــة بالمــوارد الهيدروكربونيــة، علــى قطاعــات أخــرى. 

 .2020b ،)GAStat( الهيئة العاّمة لإلحصاء  1

الفصل الرابع 

تطوير قطاعين بارزين في المملكة
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2 الجدول رقم 4.1
الخصائص الرئيسّية للقطاعات األولى 

رمز التصنيف الصناعي 
الدولي الموحد لجميع 
األنشطة االقتصادية 

)ISIC( القطاع
إجمالي 
التوظيف 

توظيف 
السعوديين 

حّصة السعوديين 
من التوظيف 

)النسبة المئوية( 

متوسط أجور 
السعوديين 

السنوّية )1,000 
ريـال سعودي( 

متوّسط النمو 
السنوي للقيمة 

 الُمضافة 
)النسبة المئوية( 

متوّسط النمو 
 السنوي للتوظيف 
)النسبة المئوية(

79,93165,230821409.61.1االتصاالت 61

أنشطة الخدمات المالية، باستثناء 64
التأمين وتمويل المعاشات التقاعدية 

90,53469,331772508.70.9

35,50726,9747617616.60.9النقل الجوي 51

إمداد الكهرباء، والغاز، والبخار، 35
وتكييف الهواء 

71,61357,031801365.50.8

تصنيع المواد الكيميائّية والمنتجات 20
الكيميائّية 

97,64048,643501836.50.7

3,4331,8185310712.51أنشطة البريد والبريد السريع 53

12.30.2-62,15752,49784603استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي 6

تصنيع فْحم الكوك والمنتجات البترولية 19
َرة  الُمَكرَّ

19,60615,210783662.70.7

33,88327,398814011.21.2أنشطة األمن والتحقيق 80

188,419105,26256487.71.1التعليم 85

 .2017-2012 ،)GAStat( التابع للهيئة العاّمة لإلحصاء )Establishments Economic Survey( المصدر: عمليات المؤّلفين الحسابية باالعتماد على االستطالع  االقتصادي للمؤسسات 
مالحظات: International Standard Industrial Classification = ISIC = التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية. 
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  RAND باالعتمــاد علــى هــذه التحليــالت، اختــار مركــز دْعــم اّتخــاذ القــرار ومؤسســة رانــد
القطاعْيــن الُمَصنََّفْيــن فــي المرتبتيــن األوَلْيــن مــن الترتيــب العــام، وهمــا )1( قطــاع االتصــاالت و)2( 
أنشــطة الخدمــات الماليــة باســتثناء التأميــن وتمويــل المعاشــات التقاعديــة )بعبــارٍة أخــرى، القطــاع 
المصرفــي(.2 ويتمتّــع هــذان القطاعــان علــى حــدٍّ ســواء بنقــاط قــّوة متعــّددة باعتبارهمــا قطاعْيــن 

مقاَرنْيــن، باإلضافــة إلــى بعــض الســلبّيات التــي ننظــر فيهــا لــدى تفســير النتائــج. 
كان القطــاع المصرفــّي أحــد القطاعــات األولــى التــي تــّم تطبيــق توطيــن الوظائــف فيهــا، 
واحتــّل مرتبــة عاليــة علــى امتــداد األبعــاد التــي نظرنــا فيهــا. إّنــه يخضــع لمســتوى عــاٍل مــن التنظيــم 
 Saudi( الســعودية   العربــي  النقــد  بمؤسســة  تعــرف  ســابقا  الســعودي  المركــزي  البنــك  ِقَبــل   مــن 
]Arabian Monetary Authority [SAMA(، وهــو ُمرِبــٌح بالنظــر جزئيــًا إلــى أّن حّصــة كبيــرة 
نْقــل ممارســاٍت مــن القطــاع  قــد يكــون مــن الصعــب  للفائــدة. وبالتالــي،  مــن الودائــع ال تخضــع 
المصرفــي وتطبيقهــا علــى قطاعــات أخــرى. علــى الرغــم مــن ذلــك، كان هنــاك بتاريــخ إجــراء التحليــل 
12 مصرفــًا ســعوديًا، و16 مصرفــًا تعمــل بتمويــٍل أجنبــي، وقرابــة 30 شــركة تأجيــر تمويلــي ويمكــن 
إيجــاد فــروع للمصــارف الرئيســية فــي أغلبيــة المــدن، مــا يعنــي وجــود تنــوُّع جغرافــّي لفــرص التوظيــف. 
باســتبعاد القطاعــات المرتبطــة بالنفــط، يقتــرن القطــاع المالــي بأعلــى مســتوى مــن األجــور وهــو جــّذاب 

بالنســبة إلــى الباحثيــن عــن الوظائــف الســعوديين. 
وقــد احتــّل أيضــًا قطــاع االتصــاالت مرتبــة عاليــة علــى امتــداد األبعــاد جميعهــا التــي نظرنــا 
فيهــا. ُتهيمــن عليــه ثــالث شــركات كبيــرة، ويترّكــز التوظيــف إلــى حــدٍّ كبيــٍر فــي الريــاض، مــا قــد 
يحــّد مــن فائــدة القطــاع بمثابــة دراســة حالــة للقطاعــات األخــرى التــي تقتــرن بهيكليــة ســوق أقــّل 
تركيــزًا. ولكــن، علــى الرغــم مــن هيمنــة هــذه الشــركات الكبــرى الثــالث، ثّمــة قرابــة  3,400 مؤسســة 
فــي القطــاع، والتــي ُيعَتَبــر عــدٌد منهــا صغيــرًا أو متوّســط الحجــم. عــالوًة علــى ذلــك، إّن الشــركات 
الُمَهيمنــة الثــالث مطروحــة للتــداول العــام وتتنافــس الواحــدة منهــا مــع األخــرى، مــا يعنــي أّن القطــاع 
خاضــٌع لقــّوات الســوق. وأخيــرًا، يمثّــل قطــاع االتصــاالت قطاعــًا متناميــًا لديــه قصــص نجــاح محلّيــة 

وقــد يكــون جّذابــًا بالنســبة إلــى الســعوديين الشــباب. 
فــي األقســام التاليــة نعتمــد علــى مقابالتنــا ومجموعــات التركيــز التــي نّظمناهــا، باإلضافــة إلــى 
بيانــات االســتطالع  والبيانــات اإلداريــة حــول توظيــف الســعوديين والوافديــن وأجورهــم فــي القطاعيــن 

الُمقاَرنْيــن، مــن أجــل النظــر فــي العواِمــل التــي ترتبــط بتوطيــن الوظائــف فــي هذيــن القطاعْيــن. 

ّنما تّم استثناؤه بالنظر إلى الوجود الحكومي القوّي.  احتّل النقل الجوي المرتبة الثانية مع القطاع المصرفي واإ  2

 .2017-2012 ،)GAStat( صاء
صادي للمؤسسات )Establishments Economic Survey( التابع للهيئة العاّمة لإلح
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الم
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توطين الوظائف في القطاع المصرفي  

كانــت المصــارف األجنبيــة تتولّــى أغلبيــة النشــاط المصرفــي الرســمي فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
لغايــة ســبعينيات القــرن العشــرين. واعتبــارًا مــن أواخــر ســبعينيات القــرن العشــرين، َعِمَلــت المملكــة 
العربيــة الســعودية علــى تمريــر سلســلٍة مــن األنظمــة )القوانيــن( التــي ألَزَمــت المصــارف األجنبيــة 
بتأســيس مشــاريع ُمشــَتَرَكة مــع المصــارف الســعودية لمواصلــة عملهــا فــي المملكــة. وقــد اســُتكِمَلت 
عمليــات تأســيس هــذه المشــاريع الُمشــَتَرَكة بحلــول عــام 1983، وأصبــح بعدئــٍذ مــن الصعــب علــى 
المصــارف األجنبيــة دخــول المملكــة العربيــة الســعودية.3 واعتبــارًا مــن عــام 2000، َبــَدَأ مؤسســة النقــد 
العربــي الســعودية  )SAMA( مــن جديــد بالســماح لبعــض المصــارف األجنبيــة بالعمــل فــي المملكــة 

العربيــة الســعودية، إلــى جانــب 12 مصرفــًا ســعوديًا.4 

يعد القطاع المصرفي من أوائل القطاعات التي شهدت أعلى نسبة توطين 
للوظائف  

القطــاع  فــي  عاليــٍة  بدرجــٍة  الوظائــف  توطيــن  تطبيــق  الُمْبِكــَرة  أعقــاب اإلصالحــات  فــي  تــّم  لقــد 
المصرفــي علــى مــدار أعــوام متعــددة. فقــد نمــا إجمالــي التوظيــف بيــن عامــْي 2010م و2017م 
بقرابــة  60 فــي المئــة، فــي حيــن نمــا توظيــف الســعوديين بنســبة 65 فــي المئــة، مــا زاد بشــكٍل 
طفيــٍف نســبة الســعوديين فــي القطــاع )الرســم البيانــي رقــم 4.1(. وتشــير البيانــات اإلداريــة مــن 
نوفمبر/تشــرين الثانــي 2019م إلــى أّن قرابــة  15 فــي المئــة مــن الموّظفيــن الســعوديين فــي القطــاع 
ــر عــدد الوافــدات اإلنــاث الموّظفــات فــي هــذا القطــاع قليــاًل جــدًا  المصرفــي هــم مــن اإلنــاث. وُيعَتَب

)أقــل مــن 50(.5  
وتشــير مراجعــٌة للدراســات الســابقة المتوفــرة، باإلضافــة إلــى مقابالتنــا ومجموعــات التركيــز 
التــي َنّظمناهــا، إلــى أّن هــذه الدرجــة المرتفعــة مــن توطيــن الوظائــف ُتعــزى  إلــى عــدٍد مــن العواِمــل.

 

 ”The( ”النظــام المصرفــّي فــي المملكــة العربيــة الســعودية“ ،)Rolf, Meyer-Reumann( رولــف، ميير-رومــان  3 
“Banking System in Saudi Arabia(، أراب لــو كورترلــي )Arab Law Quarterly(، المجلــد 10، العــدد 3، 

.1995

أريــج أزهــر )Areej Azhar(، ديفيــد إدغــار )David Edgar(، وبيتــر دونــكان )Peter Duncan(، “تأثيــر   4
سياسات توطين الوظائف على التوظيف واالحتفاظ بالموظفين: دراسة حالة حول القطاع المصرفي في المملكة العربية 
 ”The Impact of the Saudization Policy on Recruitment and Retention: A Case Study( ”السعودية 
)Journal of Business(، المجلــد 1،  “of the Banking Industry in Saudi Arabia(، جورنــال أوف بيزنــس 

العــدد 5، 2016.

َبَلغــت 90  تشــير البيانــات اإلداريــة مــن نوفمبر/تشــرين الثانــي 2019م إلــى نســبة مئويــة أعلــى مــن توطيــن الوظائــف   5
ّنمــا، بــداًل مــن ذلــك،  ــح أن يعكــس هــذا األمــر تغييــرًا كبيــرًا بيــن عامــْي 2017م و2019م واإ فــي المئــة؛ ومــن غيــر الُمَرجَّ

فْرقــًا فــي مصــادر البيانــات والمنهجيــات. 
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مــن  طويلــٍة  فتــرٍة  قْبــل  المصرفــي  القطــاع  فــي  الوظائــف  توطيــن  َبــَدَأت  لقــد 
حــدٍّ  إلــى  مدفوعــًة  وكانــت  2011م  عــام   )Nitaqat( نطاقــات  برنامــج  إطــالق 
 Saudi Arabian Monetary( الســعودية  العربــي  النقــد  مؤسســة  مــن   كبيــٍر 
]Authority [SAMA(. لقد َفَرَضت وزارة العمل )Ministry of Labor(، ومن بْعدها مؤسسة 
النقــد العربــي الســعودية )SAMA( وهيئــة الســوق المالّيــة )CMA( حصصــًا للتوطيــن، بــدءًا مــن 
موّظفــي فــروع المصــارف )مثــاًل، أمنــاء الصنــدوق( ووصــواًل إلــى مناصــب خــارج فــروع المصــارف. 
وقــد أفــاد الذيــن قمنــا بمقابلتهــم والمشــاِركون فــي مجموعــات التركيــز بــأّن أصحــاب العمــل ال يــرون 
عــادًة أّن الســعوديين ســيقومون بعمــٍل جّيــٍد، ولكــّن ثقتهــم تنمــو بعــد خــْوض بعــٍض مــن التجربــة بالعمــل 
مــع الســعوديين. قــد يكــون الدْفــع الُمبكــر مــن أجــل توطيــن الوظائــف قــد زاد مــن تجربــة المصــارف 

مــع الموظفيــن الســعوديين وثقتهــا بهــم. 
لقــد ارَتَفــع عــدد المرّشــحين المواطنيــن الســعوديين المؤهَّليــن فــي األعــوام األخيــرة. أشــار 
عــدٌد مــن الذيــن قمنــا بمقابلتهــم إلــى أّن مجموعــة القــوى العاملــة التــي كانــت متوفّــرة عندمــا َبــَدأْت 
المصــارف فــي المقــام األّول بتطبيــق توطيــن الوظائــف كانــت صغيــرًة كمــا أشــاروا إلــى أّن عــددًا مــن 
الُمرّشــحين لــم يكــن يتمتّــع بالتحصيــل التعليمــي المالئــم. علــى الرغــم مــن ذلــك، أشــاَرت مقابالتنــا إلــى 
أّن جــودة التعليــم الجامعــي فــي المملكــة قــد تحسَّــَنت منــذ أوائــل القــرن الواحــد والعشــرين، وارَتَفــع عــدد 

الرسم البياني رقم 4.1 
توطين الوظائف  في القطاع المصرفي
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الســعوديين الذيــن كانــوا يتعّلمــون فــي الخــارج. باإلضافــة إلــى ذلــك، َتَغيَّــَرت عــام 2006 نوبــة العمــل 
القياســّية فــي القطــاع المصرفــي مــن نوبــٍة جزئيــة إلــى نوبــة متواصلــة، مــا اعتُِبــَر أمــرًا أكثــر جاذبّيــة، 
وزاد بالتالــي عــدد المرّشــحين الذيــن تقّدمــوا للمناصــب.6 وفــي األعــوام األخيــرة، كان مزيــٌد مــن النســاء 
ــن القــوى العاملــة أيضــًا، وتســتحوذ النســاء الســعوديات اآلن علــى حّصــٍة متناميــٍة  الســعوديات يدخْل

مــن التوظيــف فــي القطــاع المصرفــي. 
وطــّور أيضــًا عــدٌد مــن المصــارف مســارات تدريــب تســتهدف الســعوديين الشــباب. ُتعَتَبــر 
البرامــج التعاونّيــة، حيــث تتشــارك الشــركات مــع جامعــات مــن أجــل تطويــر خبــرات ُمَنظََّمــة أثنــاء 
المصرفــي.7 وتملــك  القطــاع  فــي  شــائعًة  الدراســة،  فــي مرحلــة  يزالــون  للطــالب وهــم ال  الخدمــة 
المصــارف أيضــًا برامجهــا االنتقائيــة الخاصــة للتوظيــف والتدريــب مــن أجــل توفيــر التدريــب داخــل 
القطــاع  فــي  التوظيــف  أغلبيــة  أن  واقــع  ّن  واإ األوائــل.  للمرّشــحين  الخدمــة  وأثنــاء  الصــف  غــرف 
المصرفــي يتــم فــي الشــركات الكبيــرة التــي تضــّم أكثــر مــن 250 موظفــًا ُيســهِّل علــى األرجــح القــدرة 
علــى توفيــر التدريــب الداخلــي. وفــي الوقــت عينــه، يســتخدم القطــاع برامــج الشــهادات التــي توفرهــا 

َصــة للمجاليــن المصرفــي والمالــي.  الحكومــة والُمخصَّ
يســاهم اليــوم المواطنــون الذيــن يتولــون مناصــب قياديــة فــي مواصَلــة تطبيــق توطيــن 
الوظائــف فــي القطــاع المصرفــي. لقــد أشــاَرت مقابالتنــا إلــى أّنــه، ومــع توسُّــع مجموعــة المرّشــحين 
الســعوديين والمؤّهليــن الذيــن يدخلــون القطــاع المصرفــي، ارتفــع أيضــًا عــدد الذيــن تمــت ترقيتهــم 
علــى مــدار األعــوام. وبالتالــي، يتوّلــى حاليــًا  المواطنــون الذيــن دخلــوا القطــاع المصرفــي فــي أوائــل 
القــرن الواحــد والعشــرين مناصــب قياديــة ويســاعدون علــى توفيــر الدفــع المســتمّر باّتجــاه توطيــن 
الوظائــف فــي القطــاع. وقــد شــّدد عــدٌد مــن الذيــن قمنــا بمقابلتهــم علــى أّنــه يتوجــب علــى المســؤولين 
األّوليــن جْعــل توطيــن الوظائــف أولويــة، والتخطيــط لتطبيــق توطيــن الوظائــف علــى وظائــف معينــة، 

واســتخدام التخطيــط الُمســَتهَدف للخالفــة فــي العمــل لكــي تكــون توطيــن الوظائــف ناجحــة. 
إّن ســمعة القطــاع جيــدة جــدًا والرواتــب فيــه عاليــة. تشــير المقابــالت ومجموعــات التركيــز 
ــه ُينَظــر إلــى القطــاع المصرفــي علــى أّنــه مرمــوٌق ويتمّيــز ببيئــة عمــل جيــدة، بمــا فــي ذلــك  إلــى أّن
توفيــر فرصــة العمــل فــي مكتــب. باإلضافــة إلــى ذلــك، يدفــع القطــاع الرواتــب األعلــى خــارج قطــاع 
إلــى  بالنســبة  العمــل  لســوق  الدولــي  البنــك  اســتطالع  بيانــات  تبيِّــن   .)4.1 رقــم  )الجــدول  النفــط 
 )3LMS( المواطنيــن الســعوديين، والشــركات الســعودية والوافديــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية
أّن الوافديــن يتلقــون عــادًة رواتــب أدنــى مــن الســعوديين، حتّــى لــدى اســتبعاد خصائــص وظيفيــة 
ملحوظــة. علــى الرغــم مــن ذلــك، وفــي حالــة القطــاع المصرفــي، أشــار الذيــن قمنــا بمقابلتهــم إلــى 

.2016 ،)Duncan( ودونكان ،)Edgar( إدغار ،)Azhar( أزهر  6

ُتعتبــر هــذه البرامــج التعاونيــة مختلفــة عــن برامــج التدريــب الداخلــي الصيفيــة التــي تطلبهــا  وزارة العمــل والتنميــة   7
االجتماعيــة )Ministry of Labor and Social Development( ولكــن ال تتــّم اإلفــادة بهــا علــى أّنهــا قنــاٌة مهّمــٌة 

للتوظيــف. 
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أّن المصــارف كانــت تاريخيــًا تدفــع عــادًة األجــور ذاتهــا للوافديــن، أو حّتــى أجــورًا أعلــى مــن أجــور 
الســعوديين وبالتالــي لــم َتْكســب ميــزًة واضحــًة مــن توظيــف الوافديــن فيمــا يتعلّــق بالكلفــة. ومــع ذلــك، 
ُيعَتَبــر اليــوم متوّســط الرواتــب فــي القطــاع المصرفــي أدنــى بكثيــر فــي صفــوف الوافديــن منــه فــي 

صفــوف الســعوديين، بحســب مــا نناقشــه بمزيــٍد مــن التفصيــل أدنــاه.

محدودية توطين الوظائف القائمة حتى اآلن في القطاع المصرفي 

ســيبقى مــن الصعــب تطبيــق توطيــن الوظائــف علــى المهــن التــي تتطّلــب مهــارات تقنيــة محــّددة أو 
خبــرة محــّددة. يتــم البيــان فــي الرســم البيانــي رقــم 4.2 النســبة المئويــة للتوطيــن فــي المهــن جميعهــا 
والتــي تســتحوذ معــًا علــى 80 فــي المئــة مــن توظيــف الســعوديين أو الوافديــن فــي القطــاع. وُنحــّدد 
ــة التــي تتأّلــف رموزهــا مــن ســبعة أرقــام ضمــن عشــرة  َل باســتخدام رمــوز األلــوان هــذه المهــن الُمَفصَّ
فئــات مهنّيــة واســعة النطــاق، بحســب مــا ناقشــناه فــي الفصــل األول )الهامــش رقــم 17(. يشــير 
ّمــا ُتعَتَبــر أغلبيــة المهــن الكبــرى فــي القطــاع  حجــم كّل دائــرة إلــى عــدد الموّظفيــن فــي تلــك المهنــة. واإ
المصرفي خاضعًة للتوطين بشكٍل تام )أو شبه تام( أو يشغلها الوافدون  بشكٍل تاٍم )أو شبه تام(. 
تــرد نســبة ثمانيــن فــي المئــة مــن توظيــف الســعوديين فــي القطــاع المصرفــي فــي عشــرة مهــن، 
والتــي تنــدرج جميعهــا تقريبــًا ضمــن مجموعتيــن عاّمتيــن همــا: “المديــرون والمســؤولون اإلداريــون” 
و“موظفيــن الدعــم المكتبــي”. قليــٌل جــدًا هــو عــدد الوافديــن فــي هــذه المهــن. فــي المقابــل، تــرد نســبة 
80 فــي المئــة مــن توظيــف الوافديــن فــي 16 مهنــة، حيــث ينــدرج القســم األكبــر منهــا تحــت فئــة 
“المهنييــن المتخصصيــن فــي مجــال األعمــال واإلدارة” )مثــاًل، المحلــل المالــي والمحاســب العمومــّي( 
وفئــة “المهنييــن المتخصصيــن فــي مجــال العلــوم، والهندســة، وتقنيــة المعلومــات” )مثــاًل، مبرمــج 
الحاســوب ومحلــل األنظمــة العامــة(. وتشــمل قلّــة فقــط مــن المهــن، علــى غــرار مهنــة محلّــل األنظمــة 
العاّمــة )التــي تخضــع للتوطيــن بنســبة 40 فــي المئــة تقريبــًا( ومهنــة تصريــف األمــوال والعمــالت 
)التــي تخضــع للتوطيــن بنســبة 50 فــي المئــة تقريبــًا( نســبًة كبيــرًة مــن الســعوديين والوافديــن علــى 

حــدٍّ ســواء. 
 ُيصعِّــب نْقــص التداُخــل هــذا مقاَرَنــة رواتــب الســعوديين والوافديــن فــي المهنــة ذاتهــا. ولكــن 
بالنســبة إلــى مهــن الســعوديين األولــى التــي تضــّم علــى األقــل 50 وافــدًا ومهــن الوافديــن األولــى التــي 
تضــّم علــى األقــّل 50 ســعوديًا، ُتعَتَبــر رواتــب الســعوديين الذكــور فــي المتوســط أعلــى بضعفْيــن إلــى 

ســتة أضعــاف مــن رواتــب الوافديــن الذكــور. 
أشــار  فقــد  مقابالتنــا.  مــن  الُمســَتخَلَصة  النتائــج  مــع  الملحوظــة  التوظيــف  أنمــاط  وتّتســق 
الذيــن قمنــا بمقابلتهــم إلــى أّنــه يبقــى مــن الصعــب مــلء وظائــف معّينــة تتطّلــب الخبــرة فــي مجــاالت 
محــددة، علــى غــرار إدارة المخاطــر. وبصــورٍة أوســع، يبقــى مــن الصعــب إيجــاد ســعوديين لتولــي 
المناصــب التقنّيــة؛ فقــد افتــرض الممثلــون عــن القطــاع الخــاص أّن هــذا األمــر يعــود إلــى أّن عــددًا 
مــن الســعوديين يفّضلــون الوظائــف التــي تنطــوي علــى التعامــل المباشــر مــع العمــالء. ويواجــه القطــاع 
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الرسم البياني رقم 4.2 
حّصة السعوديين من التوظيف في القطاع المصرفي، بحسب المهنة 
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حّصة السعوديين من التوظيف

المهنيون المتخصصون في مجال عدد الموظفين
األعمال واإلدارة

عّمال الدعم المكتبي
المديرون والمسؤولون اإلداريون

ُمشّغلو المحّطات واآلالت 
وُمجمِّعوها

المهنيون المتخصصون في مجال العلوم، 
والهندسة، وتكنولوجيا المعلومات

عّمال الخدمات والمبيعات
األخصائيون التقنيون والمهنيون 

المساعدون
العّمال

المصرفــي أيضــًا التحــّدي العــام المتمثّــل بمــلء المناصــب فــي المهــن التــي يكــون مســتوى الطلــب 
عليهــا مرتفعــًا، علــى غــرار األمــن اإللكترونــي. وعلــى الرغــم مــن نجــاح توطيــن الوظائــف فــي القطــاع 
المصرفــي، ثّمــة دليــٌل محــدوٌد علــى أّن موّظفــي المصــارف الســعوديين ســيوّفرون مجموعــة المواهــب 
الســعودية الالزمــة لقطــاع رأس المــال االســتثماري المتنامــي، مــا يتطلّــب وجهــة نظــر للخطــر تختلــف 
عــن تلــك الخاّصــة بالقطــاع المصرفــي التقليــدي. فقــد شــّدد الممثلــون عــن رأس المــال االســتثمارّي 
علــى الصعوبــة فــي إيجــاد مرّشــحين مــن المســتويين المتوّســط واألّول فــي المملكــة )وبالفعــل فــي 
المنطقــة ككل(، باعتبــار أّن القطــاع جديــد فــي المنطقــة وبالتالــي فــإّن عــدد األشــخاص الذيــن يملكــون 

الخبــرة محــدود. 

المصــدر: عملّيــات المؤّلفيــن الحســابية باالعتمــاد علــى أحــدث البيانــات المتاحــة للعامــة مــن المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة 
 .)DSC( التــي وّفرهــا مركــز دْعــم اّتخــاذ القــرار )GOSI(

مالحظــات: يبيِّــن الرســم البيانــي حّصــة الســعوديين مــن التوظيــف فــي كّل واحــدة مــن المهــن التــي تتأّلــف رموزهــا مــن ســبعة أرقــام فــي 
بيانــات المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة )GOSI( بالنســبة إلــى المهــن الكبــرى التــي تســتحوذ ُمجَتِمَعــًة علــى 80 فــي المئــة مــن 
توظيــف الســعوديين أو الُمَغتربيــن فــي القطــاع. يمثّــل حجــم كل دائــرة إجمالــي التوظيــف فــي المهنــة. وبالنســبة إلــى كّل مهنــة، يبيِّــن الرســم 
البيانــي أيضــًا متوّســط الراتــب للذكــور الســعوديين. وبالنســبة إلــى المهــن التــي ال تشــمل أي موّظفيــن ســعوديين، َتْظَهــر الدوائــر عنــد الحــّد 
األدنى من أجور الســعوديين البالغ 3,000 ريـــال ســعودي في الشــهر و“توضع بشــكل تقريبي” حول نســبة ســعودية تســاوي 0.0 بحيث 
يمكــن رؤيــة الدوائــر المنفصلــة. وُتحــدَّد كّل مهنــة باســتخدام رمــوز األلــوان ضمــن عشــرة فئــات مهنّيــة واســعة النطــاق، بحســب مــا ناقشــناه 

فــي الفصــل األول )الهامشــر قــم 17(. 



تطوير قطاعْين ناجحْين في المملكة العربية السعودّية    49

كان ُيَتَصــوَّر أحيانــًا أّن البيئــة المصرفّيــة تتطّلــب ســاعات عمــل طويلــة وأّنهــا تشــهد مســتوى 
عــاٍل مــن التنافــس. فقــد أشــار بعــض الذيــن قمنــا بمقابلتهــم وبعــض المشــاركين فــي مجموعــات 
التركيز إلى أّن الســعوديين على اســتعداد للعمل لســاعاٍت طويلة، ال ســّيما إذا كانوا يرون أّن فرصًا 
كبيــرًة تتوفّــر لهــم لتحقيــق التطــوُّر المهنــي. وَتَصــوَّر آخــرون أّنــه مــن الصعــب إيجــاد ســعوديين علــى 

اســتعداٍد للقبــول بوظائــف فــي بيئــات تقتــرن بمســتوى عــاٍل مــن التنافســّية. 
الواحــد  القــرن  مــن  األول  العقــد  امتــداد  الُمْحــَرَزة علــى  التحســينات  مــن  الرغــم  علــى 
ــم والمواهــب  ــن يتمتعــون بمســتوى عــاٍل مــن التعلي والعشــرين، تبقــى مجموعــة الســعوديين الذي
صغيــرة، ويتناَفــس عــدٌد مــن المصــارف فــي القطــاع الخــاص علــى األشــخاص ذاتهــم. لقــد أشــار 
الذيــن قمنــا بمقابلتهــم إلــى أّن االرتفــاع األخيــر فــي التوظيــف مــن ِقَبــل القطــاع شــبه الحكومــّي والقطاع 
الحكومــي )فــي المناصــب التعاقدّيــة( قــد أّدى إلــى زيــادة التنافــس علــى هــذه الموهبــة. فــإّن الممّثليــن 
عــن القطــاع يتصــّورون باإلجمــال أّن الموّظفيــن ينتقلــون إلــى القطــاع شــبه الحكومــّي بســبب المســتوى 
األعلــى مــن األجــور والقــدرة علــى إحــداث تأثيــر فــي المملكــة، ومــن أجــل التحّلــي بمزيــٍد مــن الحرّيــة 
ضمــن بيئــة عملهــم. وقــد اعتُِبــَر أّن مجموعــة المواهــب الصغيــرة تقتــرن بشــكٍل خــاٍص بتحّديــات 
بالنســبة إلــى الشــركات األصغــر واألكثــر حداثــًة والتــي ال تســتطيع أن تتحّمــل دْفــع رواتــب عاليــة 
وتســتحوذ علــى قرابــة  20 فــي المئــة مــن التوظيــف فــي القطــاع المصرفــي. ويعيــق هــذا األمــر علــى 

األرجــح نمــّو الشــركات وقــد يتســبب رّبمــا بخــروج الشــركات مــن الســوق.

توطين الوظائف في قطاع االتصاالت  

قليلــٌة علــى قطــاع االتصــاالت فــي المملكــة العربيــة الســعودية.   لقــد ســيَطَرت تاريخيــًا شــركاٌت كبيــرٌة 
فقــد تأّســس المــزّود الرئيســي األّول لخدمــات االتصــاالت الثابتــة والمتنّقلــة فــي المملكــة، وهــي شــركة 
االتصــاالت الســعودية المعروفــة بتســمية إس تــي ســي الســعودية )STC(، عــام 1998 وكانــت 
مملوكــًة مــن الحكومــة بالكامــل. وفــي عــام 2002، َخَضَعــت شــركة االتصــاالت الســعودية المعروفــة 
بتســمية إس تــي ســي الســعودية للخصخصــة جزئيــًا، حيــث تــّم طــْرح 30 فــي المئــة مــن حصصهــا 
 Public Investment( للعاّمــة مــن خــالل طــْرح عــام أّولــي؛ ومــا زال صنــدوق االســتثمارات العاّمــة
Fund( يملــك اليــوم 70 فــي المئــة مــن حصصهــا.8 وتأسََّســت فــي العــام التالــي هيئــة االتصــاالت 
 Communications and Information Technology Commission( وتقنّيــة المعلومــات 
]CITC[( باعتبارهــا الهيئــة التنظيميــة للقطــاع. وخــالل األعــوام القليلــة التــي َتَلــت، َدَخَلــت الســوق  
ضافيــة. ُتهيمــن اليــوم علــى القطــاع ثــالث شــركات كبيــرة هــي:  دة لالتصــاالت متعــددة واإ شــركات مــزوِّ

السوق المالية السعودية “تداُول” )Tadawul(، “شركة االتصاالت السعودية” )“Saudi Telecom Co”(، غير   8
 .a-مــؤرَّخ
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 ،)Mobily( شــركة االتصــاالت الســعودية المعروفــة بتســمية إس تــي ســي الســعودية، وموبايلــي
وزيــن )Zain(.9 ويوّفــر أيضــًا مشــغلون متعــددون للشــبكات االفتراضّيــة المتنّقلــة الخدمــات، ولكّنهــم 

ال يملكــون البنــى التحتّيــة األساســّية.10 

يشهد قطاع االتصاالت درجًة عاليًة من تطبيق توطين الوظائف 

لقــد نمــا إجمالــي التوظيــف فــي قطــاع االتصــاالت بيــن عامــْي 2010م و2017م بقرابــة  80 فــي 
المئــة. وُتعــزى أغلبيــة هــذا النمــو إلــى توظيــف الســعوديين )الرســم البيانــي رقــم 4.3(. فبحســب 
البيانــات اإلداريــة مــن نوفمبر/تشــرين الثانــي 2019م، تســتحوذ النســاء الســعوديات علــى قرابــة  10 
فــي المئــة مــن توظيــف الســعوديين فــي هــذا القطــاع. وكمــا هــو الحــال فــي القطــاع المصرفــي، ثّمــة 

عــدٌد قليــٌل جــّدًا مــن الوافــدات اإلنــاث فــي هــذا القطــاع.11 
ــًا فــي توطيــن الوظائــف.  لقــد أّدت أصــول قطــاع االتصــاالت وبيئتــه التنظيميــة دورًا مهّم
 )STC( بالنظــر إلــى أّن شــركة االتصــاالت الســعودية المعروفــة بتســمية إس تــي ســي الســعودية

تأسََّســت موبايلــي )Mobily( )اّتحــاد االتصــاالت ]Etihad Etisalat[( عــام 2004 وُمِنَحــت ترخيصــًا لتوفيــر   9
 Ministry of[ االتصــاالت  وتقنيــة  المعلومــات  وزارة  الســعودية،  العربيــة  )المملكــة  الُمَتَنقَِّلــة  االتصــاالت  خدمــات 
Information and Communication Technology]، “التاريخ الموجز” ]“Brief History”[، الصفحة اإللكترونية، 
غيــر مــؤرَّخ؛ موبايلــي ]Mobily[، “عــن موبايلــي” ]“About Mobily”[، الصفحــة اإللكترونيــة، غيــر مــؤرَّخ. إّن أغلبيــة 
حصــص موبايلــي مملوكــة مــن ُمســَتثمرين خاصيــن ومؤسســاتيين. أّمــا المســاهمون الرئيســيون فيهــا َفهُــم مجموعــة االتحــاد 
اإلماراتيــة )Etihad Emirates Group( التــي تملــك 27.99 فــي المئــة مــن الحصــص، والمؤسســة العامــة للتأمينــات 
االجتماعيــة )GOSI(، التــي تملــك 11.85 فــي المئــة مــن الحصــص )موبايلــي ]Mobily[، غيــر مــؤرَّخ؛ الســوق الماليــة 
 .)b-الصفحــة اإللكترونيــة، غيــر مــؤررَّخ ،]”Etihad Etisalat“[ ”اّتحــاد االتصــاالت“ ،]Tadawul[ ”الســعودية “تــداُول
وتأسََّســت شــركة االتصــاالت المتكاملــة )]Integrated Telecom Company [ITC( عــام 2005 مــن أجــل توفيــر 
 )Zain KSA( الســعودية  زيــن  شــركة  هــو  الكويــت  فــي  قائــم  لمــزّود  الترخيــص  تــّم  كمــا  العريــض،  النطــاق  خدمــات 
)شــركة االتصــاالت المتنّقلــة الســعودية ]Mobile Telecommunication Company Saudi Arabia[( للعمــل 
 ،]Mohammad Imdadul Haque[ ومحمــد إمــدادول هــاك ]Anis Ali[ فــي المملكــة العربيــة الســعودية )أنيــس علــي
 ”Telecommunication Sector[ ”قطــاع االتصــاالت فــي المملكــة العربيــة الســعودية: التحليــل الداخلــي والخارجــي“ 
 International[ إنترناشــيونال بيزنــس مانجمنــت   ،]of Saudi Arabia: Internal and External Analysis“
Business Management]، المجلد 11، العدد 6، 2017م(. ويملك ثالثة مساهمون ُمجتمعون أغلبيًة من حصص 
زيــن الســعودية، وهــم: الهيئــة العاّمــة لالســتثمار فــي الكويــت )Kuwait Investment Authority( )24.6 فــي المئــة(، 
شــركة االتصــاالت الُعمانيــة )Oman Telecommunications( )21.9 فــي المئــة(، وشــركة نهــوض التنميــة للتجــارة 
العامــة والمقــاوالت ).Nohoudh Development Trading & Contracting Co( )5.05 فــي المئــة( )الســوق 
 ”Mobile Telecommunication[ ”ــة الســعودية  الماليــة الســعودية “تــداُول” ]Tadawul[، “شــركة االتصــاالت الُمَتَنقَِّل

 .)c-الصفحة اإللكترونية، غير مؤرَّخ Company Saudi Arabia[“

 Shearman and( د. ســلطان المســعود ومشــاركوه محامــون ومستشــارون بالتعــاون مــع شــيرمن وســترلنغ ل ل ب  10

Sterling LLP, in association with Dr. Sultan Almasoud and Partners(، “االتصــاالت فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية — لمحــة” )“Telecoms in the Kingdom of Saudi Arabia—An Overview”(، منشــور 

تــّم إعــداده للعمــالء، 2016.

ُتشــير البيانــات اإلداريــة مــن نوفمبر/تشــرين الثانــي 2019م إلــى نســبة مئويــة للتوطيــن  تســاوي 83 فــي المئــة، أي   11

أدنــى بشــكٍل طفيــف مــن النســبة الُمشــار إليهــا فــي بيانــات االســتطالع  والبالغــة 87 فــي المئــة. 
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انَطَلَقــت علــى شــكل هيئــٍة حكومّيــة، فقــد كانــت خاضعــًة أصــاًل لدرجــٍة عاليــة مــن توطيــن الوظائــف. 
وعندمــا جــَرت خصخصــة شــركة االتصــاالت الســعودية المعروفــة بتســمية إس تــي ســي الســعودية، 
ُأتيَحــت للعمــال الحكومييــن القائميــن فرصــة مواَصَلــة العمــل مــع الشــركة التــي تّمــت خصخصتهــا 
حديثــًا، مــا وفَّــَر بالتالــي لشــركة االتصــاالت الســعودية المعروفــة بتســمية إس تــي ســي الســعودية قــوى 
َدة  عاِمَلــة خاضعــة للتوطيــن أصــاًل. باإلضافــة إلــى ذلــك، ومــع مْنــح التراخيــص لجهــاٍت إضافّيــة ُمــَزوِّ
لخدمــات االتصــاالت المتنّقلــة، َفَرَضــت الحكومــة الســعودّية درجــًة ُمعيََّنــًة مــن توطيــن الوظائــف 
فــي صفــوف الداخليــن الجــدد. فقــد أشــاَرت مقابالتنــا إلــى أّن ميــزًة مهّمــًة مــن توطيــن الوظائــف فــي 
قطــاع االتصــاالت قــد َتَمثََّلــت بفــْرض الحكومــة متطّلبــاٍت للتوطيــن فــي المناصــب القياديــة فــي وقــٍت 
مبكــر؛ وقــد ســاَعد تولّــي ســعوديين المناصــب اإلداريــة الرئيســّية فــي تأســيس التأييــد مــن جانــب إدارة 

الشــركات للتوطيــن وقــدَّم أمثلــًة حــول قصــص النجــاح للســعوديين الشــباب. 
لقــد زاَدت اإلصالحــات التنظيميــة األخيــرة درجــة توطيــن الوظائــف فــي القطــاع بشــكٍل 
إضافــّي. فقــد أّدى تغييــران تنظيمّيــان أخيــران دورًا فــي تطبيــق درجــة إضافيــة مــن توطيــن الوظائــف. 
أواًل، َفَرَضــت اللوائــح الخاّصــة ببرنامــج نطاقــات )Nitaqat( زيــادًة فــي نســبة الموّظفيــن الســعوديين 
التــي  نطاقــًا  األوســع  الوظائــف  توطيــن  اســتراتيجية  ســياق  وفــي  وثانيــًا،  االتصــاالت.  قطــاع  فــي 
 Ministry of Labor and Social( اعَتَمَدْتهــا المملكــة، قامــت  وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة
Development(، وغرفــة التجــارة )Chamber of Commerce( الســعودية، وصنــدوق تنميــة 
مبــادرات محــّددة  بتطويــر   )Human Resources Development Fund( البشــرّية المــوارد 
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لتطبيــق توطيــن الوظائــف علــى مهــٍن معّينــٍة فــي قطــاع االتصــاالت، علــى غــرار مهــن الصيانــة، 
والمبيعــات، والتســويق فــي مجــال االتصــاالت المتنّقلــة. 

وقــد أشــاَرت مقابالتنــا إلــى أّن ميزتيــن رئيســّيتْين لقطــاع االتصــاالت فــي المملكــة العربيــة 
ــن الوظائــف. أّواًل، ُتســهِّل هوامــش الربــح الكبيــرة فــي صفــوف الجهــات  ــا توطي ــد مّكنت الســعودية ق
الفاعلــة الُمهيِمنــة فــي قطــاع االتصــاالت علــى الشــركات دْفــع رواتــب أعلــى للســعوديين مــن تلــك التــي 
قــد ُتدَفــع للوافديــن. وثانيــًا، ازداد القطــاع جاذبّيــًة بالنســبة إلــى الســعوديين، وذلــك جزئيــًا بالنظــر إلــى 

التحــّول الرقمــي اإلجمالــي وقصــص النجــاح المحلّيــة فــي قطــاع االتصــاالت. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، أطَلَقــت شــركات كبيــرة متعــددة فــي قطــاع االتصــاالت برامجهــا الخاّصــة 
للتدريــب الداخلــّي، والتــي تهــدف إلــى تحديــد مســاراٍت مهنّيــٍة واضحــٍة للســعوديين الشــباب 
المؤهَّليــن، وتطويرهــا، وتوفيرهــا. ثّمــة أيضــًا برامــج تدريــب حكوميــة لمهــٍن ومهــاراٍت ُمَحــدََّدٍة فــي 
 ،)Tamheer( قطــاع االتصــاالت، وقــد أشــار ممّثلــون عــن القطــاع الخــاص إلــى أّن برنامــج تمهيــر
الــذي يدعــم األجــور خــالل فتــرة التدريــب أثنــاء الخدمــة، كان مفيــدًا فــي مْنــح أصحــاب العمــل فرصــًة 
لتقييــم الموّظفيــن وتدريبهــم مقابــل تكبُّــد الشــركة كلفــًة محــدودة. وتركِّــز برامــج متعــددة علــى الخريجيــن 
لتولّــي  الســعوديين  الخــاص والعــام لتدريــب  القطاعيــن  فــي  بــْذل جهــوٍد  يتــّم أيضــًا  الجــدد، ولكــن 
مناصــب فــي اإلدارتيــن الوســطى واألعلــى. وتشــير مقابالتنــا ومجموعــات التركيــز التــي َنظَّمناهــا إلــى 
أّن مجموعــًة مــن التطويــر المهنــي، والمســارات المهنيــة الواضحــة، واألجــور الجيــدة، وبيئــة عمــل 
ّن هيمنــة شــركات  جّيــدة قــد أّدت دورًا فــي جْعــل قطــاع االتصــاالت جّذابــًا للســعوديين الشــباب. واإ
االتصــاالت الكبيــرة تســهِّل علــى هــذا القطــاع توفيــر التدريــب الداخلــّي مــن أجــل تطويــر المســارات 

المهنّيــة. 

قطاع  في  الوظائف  توطين  يواجه  المصرفي،  القطاع  في  الحال  هو  كما 
االتصاالت محدودّيات 

لقــد أشــاَرت مقابالتنــا ومجموعــات التركيــز التــي َنظَّمناهــا إلــى أّنــه كان ُيَتَصــوَّر تاريخيــًا أّنــه مــن 
الصعــب بالنســبة إلــى الشــركات إيجــاد ســعوديين علــى اســتعداد للبقــاء فــي المســارات المهنيــة التقنّيــة. 
وعلــى الرغــم مــن أّن هــذا التصــوُّر يتغّيــر بحســب مــا يبــدو، يبقــى مــن الصعــب تطبيــق توطيــن 
الوظائــف علــى الوظائــف التقنيــة. يكمــن ســببان رئيســيان وراء هــذا التحــدي. أواًل، قــد تكــون الخبــرة 
التقنيــة المحــددة المطلوبــة لوظائــف معينــة غيــر متوفِّــَرة فــي المملكــة. ويصــّح هــذا األمــر علــى وجــه 
الخصــوص بالنظــر إلــى طبيعــة قطــاع االتصــاالت اآلخــذة بالتقــّدم بوتيــرٍة ســريعة، مــا ُيصعِّــب إيجــاد 
ســعوديين يمكنهــم توّلــي المناصــب التــي تتطلــب خبــرًة فــي مجــال التقنيــة الناشــئة. ثانيــًا، علــى الرغــم 
مــن أّن مواِقــف الســعوديين إزاء الوظائــف غيــر اإلداريــة تصبــح أكثــر إيجابّيــة، مــا زالــت الحاجــة 
تدعــو إلــى زيــادة التقبُّــل االجتماعــي للوظائــف التقنيــة، وتلــك التــي ال تقتــرن بمســّميات وظيفّيــة ُمَعيََّنــة 

جّذابــة، علــى غــرار “المديــر”. 
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يبقــى مــن الصعــب أيضــًا تطبيــق توطيــن الوظائــف علــى المهــن التــي تكــون أجورهــا 
منخفضــًة وتتطلــب مســتوى منخفضــًا مــن المهــارات وعلــى المهــن التــي تقتــرن بظــروف عمــٍل أقــّل 
مالءمــة. علــى عْكــس الوظائــف التقنيــة التــي تقتــرن بالتحديــات مــن حيــث تطبيــق توطيــن الوظائــف 
بالنظــر إلــى نْقــص المهــارات المحــددة والرغبــة االجتماعيــة فــي توليهــا، ُتعَتَبــر وظائــف تشــغيلّية 
متعــددة غيــر جّذابــة بالنســبة إلــى الســعوديين ألنهــا تتطّلــب مــن الموظفيــن العمــل فــي الهــواء الطلــق 
واالضطــالع بعمــٍل يتطلّــب جهــدًا جســديًا. وُتشــكِّل هــذه الظــروف إلــى حــدٍّ مــا جــزءًا مــن طبيعــة تلــك 
الوظائــف؛ علــى الرغــم مــن ذلــك، وبمــا أّن ألصحــاب العمــل وصــواًل إلــى الموظفيــن الوافديــن، والذيــن 
يكــون عــدد منهــم علــى اســتعداد للعمــل مقابــل أجــور أدنــى وفــي ظــّل ظــروف عمــل أســوأ بالمقارنــة 
مــع الســعوديين، ليــس لــدى الشــركات حافــٌز قــويٌّ إليجــاد طــرٍق مــن أجــل تحســين تلــك الظــروف. 
ومــن الصعــب أيضــًا علــى وجــه الخصــوص الحفــاظ علــى الســعوديين فــي مناصــب ليــس لديهــا ســّلم 
واضــح لالرتقــاء المهنــي )علــى ســبيل المثــال، عامــل االســتقبال، موّظــف مركــز االتصــاالت، العامــل 
التقنــي(؛ وفــي بعــض الحــاالت، كمــا بالنســبة إلــى مراكــز االتصــاالت، طــوََّرت الشــركات اســتراتيجّيًة 
للقــوى العاملــة تدمــج معــدل مرتفــع لتغييــر الموظفيــن )الــدوران الوظيفــي(. فــي الواقــع، مــن األســهل 

تطبيــق توطيــن الوظائــف علــى المناصــب اإلشــرافية فــي مجــال العملّيــات. 
ال تــزال الفجــوة علــى مســتوى األجــور بيــن الســعوديين والوافديــن ُتشــّكل تحديــًا، ال ســّيما 
لــى شــركات األعمــال التــي لديهــا هوامــش ربــح صغيــرة  بالنســبة إلــى شــركات األعمــال الصغيــرة، واإ
لــى شــركات األعمــال التــي تســعى إلــى تصديــر ســلعها أو خدماتهــا. وعلــى الرغــم مــن أّن  نســبيًا، واإ
ــح أن يحتفــظ أصحــاب  ع مؤقتــًا علــى توظيــف الســعوديين، مــن غيــر المرجَّ إعانــات األجــور قــد ُتَشــجِّ
العمــل بالســعوديين بْعــد انتهــاء تلــك اإلعانــات بســبب الفجــوة علــى مســتوى األجــور بيــن الســعوديين 

والوافديــن وطبيعــة الوظائــف التــي تتطلــب مســتوى منخفضــًا مــن المهــارات. 
بالتالــي، ثّمــة فــي قطــاع االتصــاالت، كمــا فــي القطــاع المصرفــي، وظائــف قليلــة حيــث 
يمكــن إيجــاد أعــداد كبيــرة مــن الســعوديين والوافديــن علــى حــدٍّ ســواء. فــي الرســم البيانــي رقــم 
4.4 نبّيــن النســبة المئويــة للتوطيــن فــي المهــن جميعهــا والتــي تســتحوذ معــًا علــى 80 فــي المئــة مــن 
َلــة  توظيــف الســعوديين أو الوافديــن فــي القطــاع. وُنحــدِّد باســتخدام رمــوز األلــوان هــذه المهــن الُمَفصَّ
التــي تتألّــف رموزهــا مــن ســبعة أرقــام ضمــن عشــرة فئــات مهنّيــة واســعة النطــاق، بحســب مــا ناقشــناه 
فــي الهامــش رقــم 17 مــن الفصــل األول، ويشــير حجــم كّل دائــرة إلــى عــدد الموّظفيــن فــي تلــك 

المهنــة. 
ُتعَتَبــر وظائــف الســعوديين األكثــر انتشــارًا فــي قطــاع االتصــاالت أكثــر تنّوعــًا بعــض الشــيء 
مــن تلــك فــي القطــاع المصرفــي. ففــي حيــن أّن “موظفيــن الدعــم المكتبــي” و“المديريــن والمســؤولين 
اإلدارييــن” مــا زالــوا يســتحوذون علــى حّصــٍة كبيــرٍة مــن وظائــف الســعوديين، يتــم تصنيــف عــدٍد مــن 

الســعوديين فــي فئتــي “العمــال” أو “عمــال الخدمــات والمبيعــات” )بالتحديــد ممثلــي المبيعــات(. 
كمــا هــو الحــال بالنســبة إلــى القطــاع المصرفــي، ثمــة عــدد قليــل مــن الوافديــن فــي المهــن التــي 
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الرسم البياني رقم 4.4
حّصة السعوديين من التوظيف في قطاع االتصاالت، بحسب المهنة 
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حّصة السعوديين من التوظيف
المهنيون المتخصصون في مجال عدد الموظفين

األعمال واإلدارة
عّمال الدعم المكتبي 

العّمال الحرفيون وعّمال التجارة 
ذات الصلة

المديرون والمسؤولون اإلداريون

المهنيون المتخصصون في مجال العلوم، 
والهندسة، وتكنولوجيا المعلومات

عّمال الخدمات والمبيعات
األخصائيون التقنيون والمهنيون 

المساعدون
العّمال

المصــدر: عملّيــات المؤّلفيــن الحســابية باالعتمــاد علــى أحــدث البيانــات المتاحــة للعامــة مــن المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة 
 .)DSC( التــي وّفرهــا مركــز دْعــم اّتخــاذ القــرار )GOSI(

مالحظــات: يبيِّــن الرســم البيانــي حّصــة الســعوديين مــن التوظيــف فــي كّل واحــدة مــن المهــن التــي تتأّلــف رموزهــا مــن ســبعة أرقــام فــي 
بيانــات المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة )GOSI( بالنســبة إلــى المهــن الكبــرى التــي تســتحوذ ُمجَتِمَعــًة علــى 80 فــي المئــة مــن 
توظيــف الســعوديين أو الُمَغتربيــن فــي القطــاع. يمثّــل حجــم كل دائــرة إجمالــي التوظيــف فــي المهنــة. وبالنســبة إلــى كّل مهنــة، يبيِّــن الرســم 
البيانــي أيضــًا متوّســط الراتــب للذكــور الســعوديين. وبالنســبة إلــى المهــن التــي ال تشــمل أي موّظفيــن ســعوديين، َتْظَهــر الدوائــر عنــد الحــّد 
األدنى من أجور الســعوديين البالغ 3,000 ريـــال ســعودي في الشــهر و“توضع بشــكل تقريبي” حول نســبة ســعودية تســاوي 0.0 بحيث 
يمكــن رؤيــة الدوائــر المنفصلــة. وُتحــدَّد كّل مهنــة باســتخدام رمــوز األلــوان ضمــن عشــرة فئــات مهنّيــة واســعة النطــاق، بحســب مــا ناقشــناه 

فــي الفصــل األول ) الهامــش رقــم 17(. 

تضّم العدد األكبر من السعوديين؛ ويترّكز الوافدون  في الوظائف األكثر تقنية، وباإلجمال في فئة 
“األخصائييــن التقنييــن والمهنييــن المســاعدين” )مثــاًل، األخصائــي التقنــّي فــي مجــال االتصــاالت(، 
وفئــة “المهنييــن المتخصصيــن فــي مجــال العلــوم، والهندســة وتقنيــة المعلومــات” )مثــاًل، الُمَبْرِمــج 
الحاســوبي ومهنــدس االتصــاالت(، وفئــة “المهنييــن المتخصصيــن فــي مجــال األعمــال واإلدارة” 
)مثــاًل، أخصائــي التســويق(. ويشــمل عــدد أكبــر نســبيًا مــن المهــن فــي هــذا القطــاع بالمقارنــة مــع 
القطــاع المصرفــي نســبة كبيــرة مــن الســعوديين والوافديــن علــى حــّد ســواء؛ وتَــِرُد هــذه المهــن عمومــًا 
ضمــن فئــة “األخصائييــن التقنييــن والمهنييــن المســاعدين” )بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال المهنــة 
التــي تشــمل العــدد األكبــر مــن وظائــف الوافديــن، وهــي: األخصائــي التقنــّي فــي مجــال االتصــاالت( 
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أو فئــة “المهنييــن المتخصصيــن فــي مجــال العلــوم، والهندســة،  وتقنيــة المعلومــات” )مثــاًل، مهنــدس 
االتصــاالت، ومحلّــل األنظمــة العامــة، والمهنــدس الحاســوبي(. وقــد ُيعــزى جزئيــًا هــذا التداُخــل األكبــر 
نســبيًا إلــى اســتراتيجيات توطيــن الوظائــف الُمســَتخَدَمة مــن قبــل شــركات االتصــاالت؛ فقــد أشــارت 
مقابالتنــا إلــى أّن اســتراتيجّية ُمشــَتَرَكة لتدريــب المهندســين الســعوديين َقَضــت بتوظيــف خريجيــن 
جامعييــن جــدد وجْعلهــم يعملــون مــع بائعيــن أجانــب لتعلُّــم المهــارات الالزمــة أثنــاء الخدمــة. وبمــا 
يشــبه الحالــة فــي القطــاع المصرفــي، عندمــا يتقاســم  المواطنــون والوافــدون  بالفعــل الوظائــف ذاتهــا، 

يتقاضــى  المواطنــون عــادًة أجــورًا أعلــى بضعفيــن إلــى خمســة أضعــاف مــن الوافديــن. 
وقــد أفــاَدت أيضــًا شــركات االتصــاالت بمنافســٍة كبيــرٍة بيــن الجهــات الفاِعَلــة فــي القطــاع 
مــن أجــل االحتفــاظ بالســعوديين الذيــن يتمّتعــون بأعلــى مســتوى مــن المواهــب، بالنظــر إلــى 
المتطلبــات المتناميــة المتعلقــة بتوطيــن الوظائــف، والمنافســة مــن القطــاع شــبه الحكومــي، والمجموعــة 
الصغيــرة نســبيًا مــن الســعوديين الذيــن يتمتعــون بمســتوى عــاٍل مــن المهــارات. وقــد يقتــرن هــذا األمــر 
بتحّديــات علــى وجــه الخصــوص بالنســبة إلــى الشــركات التــي ال ُتعَتَبــر مــن الجهــات الفاعلــة الرائــدة 
فــي القطــاع. وقــد أعــرب أيضــًا ممثلــون عــن الحكومــة، وأصحــاب عمــل مــن القطــاع الخــاص، 
وممثلــون عــن الجامعــات تحّدثنــا معهــم عــن قلــٍق إزاء عــدم التنســيق بيــن التدريــب الــذي توفّــره 

الجامعــات والمهــارات المحــددة التــي يتطّلبهــا قطــاع االتصــاالت. 
وعلــى الرغــم مــن درجــة توطيــن الوظائــف العاليــة نســبيًا، تبقــى االســتعانة بمصــادر خارجّيــة 
لبعــض الوظائــف أمــرًا شــائعًا. فقــد أشــارت مقابالتنــا مــع ممثليــن عــن القطــاع الخــاص وعــن الحكومــة 
علــى حــدٍّ ســواء إلــى أّن بعــض الشــركات يســتعين بمصــادر خارجيــة لمــلء وظائــف غيــر أساســّية، 
ــٍن مــن الوظائــف فــي عــدٍد مــن المهــن، وذلــك جزئيــًا مــن أجــل خْفــض تكاليــف القــوى  أو لجــزٍء معّي
العاملــة وتلبيــة أهــداف توطيــن الوظائــف. علــى الرغــم مــن ذلــك، ثّمــة تصــّوٌر بــأّن األعــوام األخيــرة قــد 
َشــِهَدت درجــة أدنــى مــن هــذا النــوع مــن توطيــن الوظائــف “الُمَزيََّفــة” )مثــاًل، تســجيل موّظــٍف يتوّلــي 
مهنــة معّينــة علــى أّنــه يتولّــى أخــرى، مــن أجــل تلبيــة أهــداف توطيــن الوظائــف(. وقــد ُنِســب هــذا 
األمــر مــن ناحيــة إلــى المتطلبــات التــي تســتدعي تطبيــق توطيــن الوظائــف علــى المناصــب التــي 
تنطــوي علــى تعامــٍل مباشــٍر مــع العمــالء )والتــي يكــون اإلنفــاذ أســهل بالنســبة إليهــا( ومــن ناحيــة 
أخــرى إلــى زيــادة اإلنفــاذ. وثّمــة أيضــًا قلــٌق فــي صفــوف المســؤولين الحكومييــن حــول ســوء إفــادة 
بعــض شــركات االتصــاالت بوضعهــا فــي القطــاع مــن أجــل تجنُّــب تلبيــة أهــداف برنامــج نطاقــات 

)Nitaqat( العاليــة المســتوى. 

التداعيات على قطاعات أخرى 

يتمّيــز كلٌّ مــن القطــاع المصرفــي وقطــاع االتصــاالت بخصائــص فريــدة ســاَهَمت فــي نجاحهمــا فــي 
توطيــن الوظائــف، األمــر الــذي قــد ال ُيمكــن تكــراره فــي قطاعــات أخــرى. يقتــرن القطاعــان كالهمــا 
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فــي مختلــف أنحــاء العاَلــم بهوامــش رْبــح كبيــرة نســبيًا ويدفعــان أجــورًا عاليــة، مــا يجعلهمــا أكثــر جاذبّيــًة 
بالنســبة إلــى الســعوديين. وقــد اســتفاد قطــاع االتصــاالت أيضــًا مــن وجــود مجموعــٍة أّولّيــٍة كبيــرٍة 
مــن موظفيــن القطــاع الخــاص الســعوديين عندمــا جــرت خصخصــة شــركة االتصــاالت الســعودية 

 .)STC( المعروفــة بتســمية إس تــي ســي الســعودية
علــى الرغــم مــن ذلــك، ثّمــة قواســم ُمشــَتَرَكة متعــددة بيــن هذيــن القطاعيــن قــد تكــون ذات 
صلــة بالنســبة إلــى قطاعــات أخــرى. أواًل، كانــت توطيــن الوظائــف فــي القطــاع المصرفــي وقطــاع 
االتصــاالت كليهمــا مدفوعــًة إلــى حــدٍّ كبيــٍر مــن جهــٍة تنظيميــة قوّيــة للقطــاع. وقــد كان للشــركات 
حافــز لالمتثــال لمتطلبــات توطيــن الوظائــف، وذلــك ليــس مــن أجــل تلبيــة قواعــد برنامــج نطاقــات 
َتْفُرُضهــا الجهــة  ّنمــا أيضــًا لتجنُّــب العواقــب الُمحَتَمَلــة األخــرى التــي قــد  )Nitaqat( فحســب، واإ
ــة بقطاعــات أخــرى وجــوٌد  ــه قــد ال يكــون للجهــات التنظيميــة المعنّي التنظيميــة. وعلــى الرغــم مــن أّن
قــويٌّ بقــدر مؤسســة النقــد العربــي الســعودية )SAMA(، أو وزارة االتصــاالت  وتقنيــة المعلومــات 
)Ministry of Communications and Infromation Technology(، أو هيئة االتصاالت 
وتقنّية المعلومات )CITC(، تشير هذه النتيجة الُمسَتخَلَصة إلى أّن الوكاالت الحكومّية التي تؤّدي 
دورًا فــي التنظيــم اليومــي لقطــاٍع ُمســَتهَدٍف مــا قــد تســتطيع التأثيــر علــى توطيــن الوظائــف، حتّــى 
ْن لــم تكــن َمْعِنيَّــًة مباشــرًة بتنظيــم القــوى العاملــة. ومــع ذلــك، قــد يؤثِّــر التنظيــم المفــرط علــى األداء  واإ
االقتصــادي، ال ســّيما فــي القطاعــات التــي لديهــا عوائــق أدنــى فــي وجــه الدخــول بالمقارنــة مــع القطــاع 

المصرفــي أو قطــاع االتصــاالت. 
ثانيــًا، اســتفاد كلٌّ مــن القطــاع المصرفــي وقطــاع االتصــاالت مــن التعليــم ومســارات التدريــب 
فــي القطاعيــن العــام والخــاص علــى حــّد ســواء والتــي وفَّــَرت ســعوديين شــباب يتمتعــون بالمهــارات 
المطلوبــة مــن هذْيــن القطاعيــن. ففــي حالــة القطــاع المصرفــي، كان برنامــج خــادم الحرميــن الشــريفين 
لالبتعــاث الخارجــي مصــدرًا مبكــرًا لتوفيــر الســعوديين الذيــن يتمتعــون بالمهــارات الالزمــة. وقــد طــوََّرت 
ــًا مــا توظِّــف المصــارف  أيضــًا مصــارف وشــركات اتصــاالت متعــددة برامــج تدريــب داخلــي، وغالب
علــى وجــه الخصــوص طالبــًا جامعييــن مــن خــالل برامــج تعاونيــة. وقــد اســتقَطَبت الشــركات أيضــًا 

بعــض الموظفيــن مــن برامــج التدريــب المصممــة خصيصــًا للقطــاع والتــي توفِّرهــا الحكومــة. 
ثالثــًا، ُيعَتَبــر كّل مــن القطــاع المصرفــي وقطــاع االتصــاالت جذابــًا بالنســبة إلــى الســعوديين 
ْن كان ذلــك ألســباٍب مختلفــة. فُينَظــر عــادًة إلــى القطــاع المصرفــي علــى أّنــه  للعمــل فيهمــا، حتّــى واإ
مرمــوق، فــي حيــن ُينَظــر إلــى قطــاع االتصــاالت علــى أّنــه ديناميكــيٌّ وريــادّي، وينطبــع بقصــص 

 .)Mobily( نجــاح محلّيــة علــى غــرار شــركة موبايلــي
لعــدد مــن  القطاعيــن كليهمــا مســارات مهنيــة واضحــة  فــي  رابعــًا، طــوََّرت شــركات كبيــرة 
موّظفيهــا. وفــي الحالتيــن كلتيهمــا، أشــار الطــالب، والموّظفــون، والممثلــون عــن الشــركات إلــى أّن 
ْن لــم يكــن مضمونــًا، كان عامــاًل مهّمــًا فــي اهتمامهــم  توفيــر مســاٍر للتقــّدم لصغــار الموّظفيــن، حتّــى واإ

بالعمــل فــي قطــاٍع مــا. 



تطوير قطاعْين ناجحْين في المملكة العربية السعودّية    57

خامســًا، كان تأييــد توطيــن الوظائــف مــن جانــب قيــادة الشــركات أساســيًا فــي القطاعيــن 
كليهمــا. فقــد أشــارت مقابالتنــا إلــى أّن الســعوديين الذيــن يتولــون مناصــب قيادّيــة رئيســية كانــوا أكثــر 
ترجيحــًا للدفــع بتوطيــن الوظائــف فــي شــركاتهم بالمقارنــة مــع الوافديــن الذيــن يتولــون المناصــب 
ذاتهــا. باإلضافــة إلــى ذلــك، وفَّــر وجــود ســعوديين فــي المناصــب القيادّيــة مثــااًل ُيحتَــذى بــه لصغــار 

زًا احتمــال تحقيــق مســاٍر مهنــي فــي الشــركة وفــي القطــاع.  الموّظفيــن، ُمعــزِّ
وأخيــرًا، ثّمــة أيضــًا تداعيــات مهّمــة ال بــّد مــن اســتخالصها مــن الوظائــف التــي لــم تخضــع 
للتوطيــن بعــد فــي القطــاع المصرفــي وقطــاع االتصــاالت. يبقــى مــن الصعــب تعييــن ســعوديين 
لمــلء الوظائــف التقنّيــة، ال ســّيما تلــك التــي تعتمــد علــى أعــوام مــن الخبــرة، بــداًل منــه علــى التعليــم 
الرســمي. قــد يكــون مــن الممكــن إلــى حــدٍّ مــا حــّل هــذا األمــر مــع الوقــت، مــع تطويــر الســعوديين 
الخبــرة الالزمــة مــن خــالل العمــل فــي القطــاع. ولكــن، شــّدد أيضــًا عــدٌد مــن الذيــن قمنــا بمقابلتهــم 
علــى أّنــه قــد تبــرز تفضيــالت ثقافّيــة لوظائــف المبيعــات وتلــك التــي تنطــوي علــى التعامــل المباشــر 
ــًا. باإلضافــة إلــى ذلــك، يبقــى مــن  ــة تقني َه مــع العمــالء، بــداًل مــن وظائــف المكتــب الخلفــي والموجَّ
الصعــب تطبيــق توطيــن الوظائــف علــى الوظائــف التــي تقتــرن بأجــور منخفضــة أو بظــروف عمــل 
ســيئة، علــى غــرار تلــك التــي تتطلــب العمــل فــي الهــواء الطلــق أو تنطــوي علــى االضطــالع بمهــام 
تتطلــب جهــدًا جســديًا. وقــد يكــون بعــض هــذه الظــروف، علــى غــرار الحاجــة إلــى العمــل فــي الهــواء 
الطلــق، جــزءًا ال يتجــزأ مــن الوظيفــة ال يمكــن تغييــره. علــى الرغــم مــن ذلــك، قــد يتمّكــن أصحــاب 
العمــل مــن تحســين ظــروف عمــل أخــرى علــى غــرار الحــّد مــن المتطلبــات الجســدّية لبعــض الوظائــف 
مــن خــالل االســتثمار فــي رأس المــال. فقــد ال يكــون لــدى أصحــاب العمــل حاليــًا الحافــز إلجــراء هــذه 
التحســينات، باعتبــار أّنــه يتســّنى لهــم الوصــول إلــى الموظفيــن الوافديــن الذيــن يكونــون علــى اســتعداٍد 

للعمــل فــي ظــّل تلــك الظــروف. 
فــي الفصــل الثامــن يتــم النظــر فــي تداعيــات هــذه النتائــج الُمســَتخَلَصة علــى تطبيــق توطيــن 

الوظائــف فــي القطــاع الُمســَتهَدف، وعلــى القطــاع الخــاص بشــكٍل أكثــر عمومــًا. 
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فــي هــذا الفصــل تمــت مناقشــة التحليــل الــذي يرتكــز إليــه اختيــار قطــاٍع ُمرشَّــح. فباالعتمــاد علــى هــذا 
التحليــل، اّتخــذ مركــز دْعــم اّتخــاذ القــرار )DSC( القــرار النهائــي بشــأن اختيــار قطــاع تصنيــع المــواد 
الغذائّيــة بمثابــة القطــاع الُمَرشَّــح. بعدئــٍذ هنــاك وْصفــًا للقطــاع فــي المملكــة العربيــة الســعودية. وبعــد 
ذلــك، نناقــش مزايــا قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والتحديــات التــي 
يواجههــا ونوّســع نطــاق تلــك المناقشــة لنتنــاول كيفّيــة احتمــال تشــاُبه المزايــا والتحديــات مــع تلــك فــي 

قطاعــات أخــرى فــي االقتصــاد الســعودّي. 

حًا اختيار قطاع تصنيع المواد الغذائية قطاعًا ُمرشَّ

كمــا هــو الحــال بالنســبة إلــى اختيــار القطاعْيــن الُمقاَرنْيــن، تــم تحليــل البيانــات مــن االســتطالع  
العاّمــة  للهيئــة  للمؤسســات )Establishments Economic Survey( التابــع  االقتصــادي 
لإلحصــاء )GAStat( للمــدة مــا بيــن 2012م إلــى 2017م. ولقــد أجرينــا االســتطالع  بالنســبة إلــى 
مجمــوع القطاعــات الُمدرجــة البالــغ عددهــا 83 قطاعــًا بنــاًء علــى المعاييــر الكمّيــة التاليــة والمماثلــة 
عــدد  وهــي:  عليهــا،  بنــاًء  االتصــاالت  وقطــاع  المصرفــي  القطــاع  اختيــار  قّيمنــا  التــي  للمعاييــر 
الموظفيــن الســعوديين عــام 2017م، والنســبة المئويــة للموظفيــن الســعوديين عــام 2017م، ومتوســط 
أجــور الســعوديين عــام 2017م، ونمــّو القيمــة المضافــة مــن 2012م لغايــة 2017م. وقمنــا فــي كل 
حالــة باحتســاب النقطــة المئويــة الخامســة والعشــرين والوســطى )أي الخمســين( والخامســة والســبعين 
لــكل قطــاع لنتمّكــن مــن تصفيــة القطاعــات باالعتمــاد علــى معاييــر مختلفــة. وبعــد التصفيــة، َقّيمنــا 
أيضــًا إجمالــي التوظيــف عــام 2017م، ونمــّو التوظيــف مــن عــام 2012م لغايــة عــام 2017م، 

وعــدد المؤسســات عــام 2017م.

الفصل الخامس

قطاع تصنيع المواد الغذائية والتحديات التي 
يواجهها
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تصفية القطاعات 

ُأجريــت ثــالث عمليــات تصفيــة أوســع تدريجيــًا للقطاعــات البالــغ عددهــا 83 قطاعــًا حتّــى بلغنــا عــدد 
12 قطاعــًا ُمرشَّــحًا ُمحَتَمــاًل. ومــن بيــن هــذه القطاعــات، تــم اختيــار خمســة إلجــراء مناقشــات إضافيــة 
بشــأنها بيــن مؤسســة رانــد RAND  ومركــز دْعــم اتخــاذ القــرار )DSC(، باالعتمــاد علــى مالءمتهــا 
بمثابــة قطاعــات ُمســَتهَدَفة للتطويــر، وقــد تــّم تقليــص عــدد هــذه األخيــرة إلــى ثالثــة قطاعــات نهائيــة 

)الجــدول رقــم 5.1(. 

إيجابيات القطاع وسلبياته 

لقد اقترن كل واحد من هذه القطاعات بمزايا ومســاوئ. باإلضافة إلى تقييم كيفية تشــاُبه كل قطاع 
مــع اآلخــر فــي االقتصــاد الســعودي، نظرنــا فــي االتجاهــات الدوليــة فــي كل واحــد مــن القطاعــات 

الثالثــة لتشــكيل فْهــٍم أفضــل إلمكانيــة النمــّو. 
 Interntional Standard( تــرد المهنــة رقــم 71 مــن التصنيــف الدولــي المعيــاري للمهــن 
اســتثناء  ]مــع  والهندســية  المعماريــة  “األنشــطة  وهــي   ،)Industrial Classification [ISIC[
المهندســين المدنييــن[؛ االختبــار والتحليــل التقنيــان” فــوق المتوســط بالنســبة إلــى توظيــف الســعوديين، 
إال أّن توظيــف الســعوديين يشــّكل نســبة 23 فــي المئــة فقــط مــن إجمالــي التوظيــف فــي القطــاع، 
مــا يشــير إلــى إمكانيــٍة جّيــدٍة فيمــا يتعلــق بتوطيــن الوظائــف. وُيعتبــر مســتوى األجــور ونمــّو القيمــة 
المضافــة مرتفعْيــن علــى حــّد ســواء، حيــث يشــير األخيــر إلــى إمكانيــات تحقيــق النمــّو. باإلضافــة 
إلــى ذلــك، ثّمــة أكثــر مــن 2,300 مؤسســة فــي القطــاع، مــا يشــير إلــى َتَوفُّــر الكثيــر مــن الفــرص 
للمهندســين  الســعودية  الهيئــة  أّن  هــو  الوظائــف  ز احتماليــة تطبيــق توطيــن  ُيعــزِّ للتوظيــف. ومــا 
المهندســين  علــى  معاييــر  بتطبيــق  2018م  عــام  بــدأت   )Saudi Council of Engineers(
الوافديــن هــي أصــاًل مفروضــة علــى المهندســين الســعوديين، األمــر الــذي يجــب أن يســاعد فــي 
تحويــل الطلــب باتجــاه الســعوديين. وأخيــرًا، يشــمل توزيــع المهــن فــي هــذا القطــاع فــي بلــدان أخــرى 
حصــة كبيــرة نســبيًا مــن المهــن التــي تتطلــب مســتوى عاليــًا مــن المهــارات ومهنــًا متعــددًة تتطلّــب 

مســتوى متوســطًا مــن المهــارات. 
علــى الرغــم مــن هــذه المزايــا، تميــل الخدمــات الهندســّية والمعمارّيــة إلــى النمــو واالنكمــاش 
علــى مــدار دورة األعمــال. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الدوريــة تكــون األكثــر بــروزًا علــى األرجــح فــي 
الهندســة المدنيــة، والتــي ليســت مشــمولًة فــي هــذا القطــاع، ترتبــط الخدمــات المعماريــة والهندســية 
أيضــًا بشــكٍل وثيــٍق بالبنــاء. وقــد يتطلّــب تطويــر هــذا القطــاع وتطبيــق توطيــن الوظائــف فيــه مجموعــًة 
بيــن والُمَعّديــن الجتيــاز امتحانــات الترخيــص لالختصاصــات الهندســية  قويــًة مــن الســعوديين الُمَدرَّ
ذات الصلــة. فــإْن كانــت هــذه المجموعــة غيــر متوفــرة أصــاًل، قــد يســتغرق تطويرهــا وقتــًا. وأخيــرًا، 
ُيعتبــر القطــاع غايــة فــي التنــّوع مــن حيــث المهــام والوظائــف، وبالتالــي قــد يكــون تطويــر مجموعــة 
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الجدول رقم 5.1
ثالثة قطاعات ُمَرشََّحة ُمحَتَمَلة، 2017م

رمز التصنيف 
الصناعي الدولي 

الموحد لجميع 
األنشطة االقتصادية 

)ISIC( القطاع
إجمالي 
التوظيف 

توظيف 
السعوديين 

حّصة 
السعوديين 

من التوظيف 
)النسبة 
المئوية( 

متوسط أجور 
السعوديين 

السنوّية )1,000 
ريـال سعودي( 

متوّسط النمو 
السنوي للقيمة 

الُمضافة )النسبة 
المئوية( 

متوّسط النمو 
السنوي للتوظيف 
المؤسسات)النسبة المئوية(

47,90411,027231077.080.922,348الهندسة المعمارية والهندسة 71

25,1807,32229833.921.063,681اإلعالنات وأبحاث السوق73

113,86625,29322839.510.8511,891تصنيع المواد الغذائية 10

 General Authority for( العامــة لإلحصــاء للهيئــة  التابــع   )Establishments Economic Survey( للمؤسســات باالعتمــاد علــى االســتطالع  االقتصــادي  الحســابية  المؤلفيــن  المصــدر: عمليــات 
.2017-2012  ،)Statistics

مالحظــات: International Standard Industrial Classification = ISIC = التصنيــف الصناعــي الدولــي الموحــد لجميــع األنشــطة االقتصاديــة. إن إحصــاءات النمــّو هــي عــن الفتــرة الممتــدة بيــن 2012 
ن نمــو القيمــة المضافــة اســمّي.  و2017. واإ

لقــد كانــت للتصفيــة األولــى المعاييــر التاليــة: توظيــف الســعوديين بيــن النقطتيــن المئويتيــن الخمســين والخامســة والســبعين؛ النســبة المئويــة لتوظيــف الســعودين بيــن النقطتيــن المئويتيــن الخامســة والعشــرين والخامســة 
والســبعين؛ متوســط أجــور الســعوديين فــوق النقطــة المئويــة الخمســين؛ نمــو القيمــة المضافــة بيــن النقطتيــن المئويتيــن الخمســين والخامســة والســبعين. وقــد َنَتَجــت عــن هــذه التصفيــة ثالثــة قطاعــات مرشَّــَحة ُمْحَتَمَلــة 

فقــط، مــن بينهــا المهنــة رقــم 71 مــن التصنيــف الصناعــي الدولــي الموحــد لجميــع األنشــطة االقتصاديــة )ISIC 71(، وهــي األنشــطة المعماريــة والهندســية؛ االختبــار والتحليــل التقنيــان.
لقــد َوسَّــَعت التصفيــة الثانيــة النطــاق لتشــمل توظيــف الســعوديين عــام 2017 بيــن النقطتيــن المئويتيــن الخامســة والعشــرين والخامــس والســبعين. وقــد أضافــت هــذه التصفيــة ســتة قطاعــات ُمَرشَّــَحة ُمْحَتَمَلــة إضافّيــة، 

ليبلــغ العــدد اإلجمالــي تســعة قطاعــات، مــن بينهــا المهنــة رقــم 73 مــن التصنيــف الصناعــي الدولــي الموحــد لجميــع األنشــطة االقتصاديــة )ISIC 73(، وهــي اإلعالنــات وأبحــاث الســوق.
ووسَّــَعت التصفيــة الثالثــة النطــاق بالنســبة إلــى نمــو القيمــة المضافــة ليشــمل نمــو القيمــة المضافــة فــوق النقطــة المئويــة الخامســة والعشــرين. وأضافــت هــذه التصفيــة ثالثــة قطاعــات ُمَرشَّــَحة ُمْحَتَملــة إضافّيــة، ليبلــغ 

العــدد اإلجمالــي 12 قطاعــات، مــن بينهــا المهنــة رقــم 10 مــن التصنيــف الصناعــي الدولــي الموحــد لجميــع األنشــطة االقتصاديــة )ISIC 10(، وهــي تصنيــع منتجــات المــواد الغذائيــة. 
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متماســكة مــن السياســات للقطــاع ككّل أمــرًا صعبــًا. 
فــي المهنــة رقــم 73 مــن التصنيــف الصناعــي الدولــي الموحــد لجميــع األنشــطة االقتصاديــة 
)ISIC 73(، وهــي “اإلعالنــات وأبحــاث الســوق”، إّن أقــل مــن ثلــث األشــخاص العامليــن فــي 
القطــاع هــم ســعوديون، مــا يشــير إلــى احتمــال تطبيــق توطيــن الوظائــف. وُيعتبــر مســتوى األجــور 
ونمــّو التوظيــف مرتفعْيــن علــى حــد ســواء. ثّمــة أيضــًا قرابــة  3,700 مؤسســة، مــا يشــير إلــى قطــاٍع 
يتمتــع بمســتوى عــاٍل مــن التنافســية ويقتــرن بإمكانيــٍة مــن حيــث التوظيــف. وُيعتبــر هــذا القطــاع 
كذلــك األمــر جذابــًا لســببين آخريــن. أواًل، قــد ُيوفِّــر فــرص عمــل لألشــخاص الذيــن درســوا الفنــون 
الحــّرة واإلنســانيات فــي الجامعــة، بــداًل مــن األشــخاص الذيــن درســوا مــوادًا تقنيــة فحســب. وتشــمل 
ــه  مجــاالت التوظيــف اإلدارة، والمهــن المرتبطــة باألعمــال، والفنــون، والتصميــم، والترفيــه. ثانيــًا، إّن
يرتبــط بأولويــات أخــرى متعــّددة تنــّص عليهــا رؤيــة المملكــة Vision 2030( 2030(، بمــا فيهــا 
الســياحة والترفيــه. علــى الرغــم مــن تلــك المزايــا، فــإّن القطــاع أصغــر مــن القطاعــات األخــرى مــن 

ْن كان فــوق المتوســط(.  حيــث إجمالــي التوظيــف )واإ
ُتشــّكل المهنــة رقــم 10 مــن التصنيــف الصناعــي الدولــي الموحــد لجميــع األنشــطة االقتصاديــة 
)ISIC 10(، وهــي “تصنيــع منتجــات المــواد الغذائيــة” قطاعــًا كبيــرًا مــن حيــث التوظيــف ويضــم قرابــة  
12,000 مؤسســة، مــا يشــير إلــى قطــاٍع يتمتــع بمســتوى عــاٍل مــن التنافســية ويقتــرن بإمكانّيــٍة مــن 
حيــث التوظيــف. إنــه يضــم أيضــًا نســبة منخفضــة مــن توظيــف الســعوديين، أي 22 فــي المئــة فقــط 
مــن إجمالــي الموظفيــن، مــا يشــير إلــى وجــود مجــاٍل للتوســيع، كمــا يدفــع القطــاع أجــورًا جيــدة لهــؤالء 
ْن لــم  الســعوديين. باإلضافــة إلــى ذلــك، لقــد شــهد مســتوى عاليــًا مــن نمــّو القيمــة المضافــة حتــى واإ
يشــهد نمــوًا للتوظيــف. إنــه القطــاع التصنيعــي الوحيــد مــن بيــن القطاعــات النهائيــة الثالثــة، ويقتــرن 
التصنيــع بإمكانيــٍة عاليــٍة مــن حيــث توظيــف الســعوديين الذيــن يكــون مســتواهم التعليمــي أدنــى وال 
ســّيما الســعوديين من ذوي التحصيل التعليمي التقني أو المهني. يضّم هذا القطاع بالفعل موظفين 

يتمتعــون بمســتوى عــاٍل مــن المهــارات، بمــن فيهــم المديريــن والعلمــاء. 
علــى الرغــم مــن هــذه المزايــا، تتطلــب حّصــة كبيــرة مــن المهــن فــي هــذا القطــاع مســتوى 
منخفضــًا مــن المهــارات؛ وبالتالــي، قــد ال يعتبــره  المواطنــون الذيــن يبحثــون عــن الوظائــف جذابــًا، 
ْن كانــت نســبة كبيــرة  ْن كان يضــم أيضــًا مهنــًا تتطلــب مســتوى عاليــًا مــن المهــارات وحتّــى واإ حتــى واإ
مــن الشــباب عاطليــن عــن العمــل. باإلضافــة إلــى ذلــك، ال يتمتّــع القطــاع ككّل بصــورٍة إيجابيــًة 
بقــدر صــورة القطــاع المصرفــي والمالــي علــى ســبيل المثــال. وعــالوًة علــى ذلــك، يتمتّــع هــذا القطــاع 
بمســتوى عــاٍل مــن التنافســية علــى الصعيــد الدولــي كمــا يقتــرن بمســتوى عــاٍل مــن اإلنتاجيــة فــي 
البلــدان المتقّدمــة اقتصاديــًا. وقــد يكــون مــن األكثــر فعاليــًة بالنســبة إلــى المملكــة العربيــة الســعودية 
أن تواصــل االســتفادة مــن إمكانيــات التوريــد وتطــوِّر بــداًل مــن ذلــك أجــزاًء مــن االقتصــاد قــد تكــون 

أقــل عرضــًة للتنافــس الدولــي. 



وْصف قطاع تصنيع المواد الغذائّية والتحّديات التي يواجهها    63

اختيار قطاع تصنيع المواد الغذائية

باالعتمــاد علــى البيانــات المتوفِّــرة حــول القطــاع وعلــى حاجــات المملكــة العربيــة الســعودية، تــّم 
اختيــار قطــاع تصنيــع المــواد الغذائّيــة باعتبــاره القطــاع الُمَرشَّــح. وبحســب مــا تتــم مناقشــته أدنــاه، لقــد 
 .)Vision 2030( َركَّــَزت سياســاٌت علــى قطــاع المــواد الغذائيــة فــي ســياق رؤيــة المملكــة 2030 
باإلضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن يشــكِّل هــذا القطــاع حالــًة اختباريــًة لثالثــة أهــداف. ليــس بالضــرورة 
قطــاع تصنيــع المــواد الغذائّيــة نــوع القطــاع الــذي يطمــح إليــه أصحــاب المواهــب الجامعيــة الفضلــى 
فــي المملكــة العربيــــة الســعودية، إال أّن المملكـــــة تضــّم عـــــددًا مــن الشركــــــات المتعــددة الجنسيــــــات 
الرائــدة فــي مجــال المــواد الغذائّيــة والتــي تتمّيــز بقيــادة أعمــال قويــة، وتدفــع أجــورًا جيــدة، وتقــدِّم 
مســارات مهنيــة جيــدة. لــن يعتمــد التطويــر الناجــح للقطــاع الخــاص علــى مجــّرد تعزيــز النمــّو فــي 
ّنمــا فــي قطاعــاٍت متعــددة، والتــي قــد يكــون قطــاع تصنيــع  عــدٍد قليــٍل مــن القطاعــات الُمختــارة، واإ

المــواد الغذائيــة واحــدًا منهــا. 
ثانيــًا، ســيعني أيضــًا تعزيــز نمــّو القطــاع الخــاص توفيــر وظائــف للســعوديين الذيــن يتمتعــون 
بمســتوى أدنــى مــن المهــارات وبمســتوى متوســط مــن المهــارات، ويضــّم قطــاع تصنيــع المــواد الغذائّيــة 
وظائــف تناســب نطــاق المهــارات. وأخيــرًا، قــد يمكــن اســتخالص ِعَبــٍر قّيمــٍة مــن محاولــة تطويــر 
قطــاٍع تصنيعــّي، مقابــل قطــاع خدمــات. فغالبــًا مــا يقتــرن التصنيــع بإنتاجّيــة أعلــى مــن الخدمــات، 

وُتعَتَبــر تلــك اإلنتاجيــة األعلــى األســاس لنمــوٍّ اقتصــاديٍّ أســرع. 

قطاع تصنيع المواد الغذائية في االقتصاد 

لقــد كان قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة مــن حيــث عــدد الموّظفيــن القطــاع الســابع عشــر األكبــر فــي 
االقتصــاد الســعودّي عــام 2017م، مــن أصــل 83 قطاعــًا.1 إْن كانــت القطاعــات جميعهــا متســاوية، 
قــد تســاوي حصتهــا مــن ُمَتَغيِّــٍر اقتصــاديٍّ محــدد 1.2 فــي المئــة مــن المجمــوع )83/1(؛ ولكــن 
ُيْعتَـَــبر قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة أكبــر، مــن حيــث أغلبيــة المقاييــس، ولكــن ليــس جميعهــا. ففــي 
عــام 2017م، كان هنــاك قرابــة  12,000 مؤسســة متخصصــة فــي مجــال تصنيــع المــواد الغذائّيــة 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ُمشــكَِّلًة نســبة 1.2 فــي المئــة مــن إجمالــي المؤسســات االقتصاديــة. 
َصــة فــي مجــال تصنيــع المــواد الغذائّيــة قرابــة  25,000 ســعودي،  وُتَوظِّــف هــذه المؤسســات الُمَتَخصِّ
أي 1.5 فــي المئــة مــن إجمالــي الســعوديين الُمَوظَّفيــن فــي المؤسســات وقرابــة  89,00 وافــد، أي 
1.9 فــي المئــة مــن إجمالــي الوافديــن الُمَوظَّفيــن فــي المؤسســات. وقــد َدَفــع قطــاع تصنيــع المــواد 
الغذائّيــة أجــورًا ســنويًة َبَلَغــت 4.8 مليــار ريـــال ســعودي عــام 2017م، أي مــا ُيعــادل 1.7 فــي المئــة 

الهيئــة العاّمــة لإلحصــاء )GAStat(، 2017. إّن البيانــات المعروضــة فــي هــذه الفقــرة ُمســَتَمّدة مــن هــذا االســتطالع   1
 .
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مــن إجمالــي األجــور التــي َدَفَعتهــا المؤسســات فــي االقتصــاد. وقــد تــّم تســجيل إيــرادات ونفقــات أعلــى 
من حصة المؤسسات والموظفين واألجور بنسبة 2.5 في المئة )79 مليار ريـــال سعودي( و2.7 
فــي المئــة )35 مليــار ريـــال ســعودي( علــى التوالــي مــن إجمالــي اإليــرادات والنفقــات فــي االقتصــاد. 
وُيعتبــر القطــاع أقــّل اعتمــادًا علــى كثافــة رأس المــال منــه علــى كثافــة القــوى العاملــة: فقــد شــكَّل 
إجمالــي تكويــن رأس المــال البالــغ 2.9 مليــون ريـــال ســعودي نســبة 1.4 فــي المئــة مــن إجمالــي 
تكويــن رأس المــال بالنســبة إلــى المؤسســات عــام 2017م. أخيــرًا وبالمقارنــة مــع قطاعــات أخــرى، 
ُيعتبــر مســتوى إنتاجيــة القــوى العاملــة عاليــًا لــدى قياســه بنــاًء علــى اإليــرادات وفائــض التشــغيل 
بالنســبة إلــى عــدد الموظفيــن. فقــد َبَلَغــت اإليــرادات 694,000 ريـــال ســعودي لــكل موّظــف عــام 
2017م، ليحتــّل القطــاع بذلــك المرتبــة الســابعة عشــرة األعلــى مــن بيــن مجمــل القطاعــات وَبَلــغ 
فائــض التشــغيل 345,000 ريـــال ســعودي لــكل موّظــف، ليحتــّل القطــاع بذلــك المرتبــة الثالثــة عشــرة 

األعلــى مــن بيــن مجمــل القطاعــات. 
ومــن بيــن مجمــل القطاعــات، يميــل قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة بشــّدة إلــى المؤسســات 
الصغيــرة مــن حيــث عــدد المؤسســات. ففــي عــام 2017م، كانــت قرابــة  81 فــي المئــة مــن إجمالــي 
المؤسســات تضــّم أقــل مــن خمســة موّظفيــن، ليحتــّل قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة بذلــك المرتبــة 19 
مــن أصــل 83 قطاعــًا. وكانــت أكثــر مــن 94 فــي المئــة تضــّم أقــّل مــن 20 موّظفــًا، ليحتــّل قطــاع 
تصنيــع المــواد الغذائيــة بذلــك المرتبــة 30 مــن بيــن القطاعــات البالــغ عددهــا 83 قطاعــًا.2 ليســت 
أهميــة المؤسســات الصغيــرة كبيــرًة بهــذا القــدر مــن حيــث التوظيــف. ففــي عــام 2017م، عِمــل 19 
في المئــــة من إجمــــالي الموظفيـــــن في قطـــــاع تصنيع المــــــواد الغذائيـــــة في مؤسســـــة تضــــّم أقل من 
خمســة موّظفيــن، ليحتــّل قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة بذلــك المرتبــة 32 مــن أصــل 83 قطاعــًا. 
وعِمــَل 32 فــي المئــة مــن إجمالــي الموّظفيــن فــي مؤسســٍة تضــّم أقــّل مــن 20 موّظفــًا، ليحتــّل قطــاع 
تصنيــع المــواد الغذائيــة بذلــك المرتبــة 40، أي فــي المتوســط تقريبــًا. ويعنــي هــذا األمــر أّن التوظيــف 
فــي قطــاع تصنيــع المــواد الغذائّيــة يجــري فــي الغالــب فــي المؤسســات الصغيــرة جــدًا والمؤسســات 

الكبيــرة.3

يســاوي هــذان الرقمــان علــى نطــاق االقتصــاد 83 فــي المئــة و97 فــي المئــة علــى التوالــي، ولكــّن هــذا المقيــاس ينحــرف   2
بشــكٍل كبيــٍر بفعــل تجــارة التجزئــة التــي اســتحَوَذت علــى 34 فــي المئــة مــن إجمالــي المؤسســات عــام 2017م والتــي َبَلــغ 

فيهــا هــذان الرقمــان 92 فــي المئــة و99 فــي المئــة علــى التوالــي. 

عِمــل ثــالث عشــرة فــي المئــة مــن موّظفــي قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة فــي مؤسســات تضــّم خمســة إلــى 19 موظفــًا   3
عــام 2017م، ليحتــّل القطــاع بذلــك المرتبــة 47. أّمــا علــى نطــاق االقتصــاد، فقــد عِمــل 30 فــي المئــة مــن الموظفيــن 
فــي مؤسســات تضــّم أقــّل مــن خمســة موظفيــن، وعِمــل 19 فــي المئــة منهــم فــي مؤسســات تضــّم خمســة إلــى 19 موظفــًا، 
وعِمــل 49 فــي المئــة منهــم فــي مؤسســات تضــّم أقــل مــن 20 موظفــًا. وكمــا هــو الحــال بالنســبة إلــى عــدد المؤسســات، فقــد 
انَحَرَفــت هــذه األرقــام بشــكٍل كبيــٍر بفعــل تجــارة التجزئــة التــي اســتحوذت علــى 16 فــي المئــة مــن إجمالــي الموظفيــن، والذيــن 
عِمــل 65 فــي المئــة منهــم فــي مؤسســات تضــّم أقــّل مــن خمســة موظفيــن، وعِمــل 20 فــي المئــة منهــم فــي مؤسســات تضــّم 
خمســة إلــى 19 موظفــًا، وعِمــل 84 فــي المئــة منهــم فــي مؤسســات تضــّم أقــل مــن 20 موّظفــًا )ال يســاوي مجمــوع األرقــام 
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بالمقارنــة مــع قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة فــي بلــدان أخــرى، يختلــف القطــاع فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية إلــى حــدٍّ كبيــٍر بحســب المقيــاس.4 فمــن بيــن البلــدان البالــغ عددهــا 85 بلــدًا والتــي 
َتَوفَّــَرت معلومــات بشــأنها عــام 2017م، احتلَّــت المملكــة العربيــة الســعودية المرتبــة الرابعــة واألربعيــن 
مــن حيــث األجــور والرواتــب لــكل موّظــف. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، احّتلــت المملكــة المرتبــة السادســة 
عشــرة مــن حيــث نمــو األجــور والرواتــب لــكل موّظــف مــن عــام 2008 إلــى عــام 2017م، وذلــك مــن 
بيــن البلــدان البالــغ عددهــا 75 بلــدًا والتــي توفَّــَرت بيانــات بشــأنها. أمــا بالنســبة إلــى قيــاس إنتاجيــة 
القــوى العاملــة مــن حيــث القيمــة المضافــة لــكل موّظــف، تعــود البيانــات الُمقاَرَنــة األكثــر حداثــًة 
إلــى عــام 2014م. ففــي ذلــك العــام، اْحَتلَّــت المملكــة العربيــة الســعودية المرتبــة الثالثــة والثمانيــن 
ــدًا توفَّــَرت بيانــات بشــأنها. ومــع ذلــك، ومــن حيــث القيمــة المضافــة بالنســبة إلــى  مــن أصــل 99 بل
اإلنتــاج، فقــد اْحَتلَّــت المملكــة العربيــة الســعودية بالعــودة إلــى عــام 2017م المرتبــة الرابعــة مــن 
ّنمــا القيمــة  أصــل 86 بلــدًا. وتشــير هــذه البيانــات، أي القيمــة الُمضافــة المنخفضــة لــكّل موّظــف واإ
الُمضافــة المرتفعــة بالنســبة إلــى اإلنتــاج، إلــى أّن قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة الســعودي هــو أقــّل 
اعتمــادًا علــى كثافــة رأس المــال بالمقارنــة مــع قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة فــي بلــداٍن أخــرى. وفــي 
ــة  عــام 2016م، وهــو العــام األخيــر الــذي تتوّفــر بيانــات عنــه، احتــّل قطــاع تصنيــع المــواد الغذائّي
السعودي المرتبة السابعــــة عشـــــرة من أصـــــل 53 بلدًا من حــــيث إجمــــالي تكوين رأس المال الثابت 
لــكل موّظــف. علــى الرغــم مــن ذلــك، ُيعتبــر هــذا مقياســًا لالســتثمار، الــذي هــو كنايــة عــن تدفّــق، بــداًل 
مــن إجمالــي رأس المــال الموجــود، الــذي هــو كنايــة عــن مخــزون، وبالتالــي ال يمكننــا القــول بشــكٍل 
قاطــٍع إّن القطــاع الســعودّي يعتمــد أكثــر أو أقــّل علــى كثافــة رأس المــال. وتشــير هــذه المقاييــس 
لــى أّن المســتثمرين يجــدون أّن هــذا القطــاع  األربعــة ُمْجَتِمَعــًة إلــى وجــود مجــاٍل لتحســين األداء واإ

يقتــرن بفرصــٍة علــى حــدٍّ ســواء. 
تعانــي المملكــة العربيــة الســعودّية مــن عْجــٍز تجــاريٍّ فــي قطــاع تصنيــع المــواد الغذائّيــة. ففــي 
عــام 2018م، َبَلَغــت قيمــة صــادرات المملكــة العربيــة الســعودّية 3.1 مليــار دوالر أمريكــي ووارداتهــا 
13.0 مليار دوالر أمريكي.5 وقد َشكََّلت هذه الصادرات 1.0 في المئة فقط من إجمالي صادرات 

العدد الدقيق بسبب التقريب(. 

بالنســبة إلــى هــذه المقارنــات العاِبــَرة للبلــدان، اعتمدنــا علــى منّظمــة األمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة )اليونيــدو(   4
)United Nations Industrial Development Organization(، قاعــدة بيانــات اليونيــدو لإلحصــاءات الصناعيــة 
)IndStat 2 2019(، المراجعــة 3 للتصنيــف الصناعــي الدولــي الموحــد لجميــع األنشــطة االقتصاديــة  2 لعــام 2019م 

)ISIC Revision 3(، قاعــدة البيانــات، 2019م. 
األمــم المتحــدة )United Nations(، قاعــدة بيانــات األمــم المتحــدة المتعلقــة بإحصــاءات تجــارة الســلع )يــو أن   5
كومتريــد( )UN Comtrade Database(، كمــا تــّم الوصــول إليهــا بتاريــخ 3 يونيو/حزيــران 2019م، و15 يونيــو/

حزيــران 2019م، و25 يونيو/حزيــران 2019م، و29 يوليو/تمــوز 2019م، و24 يوليو/تمــوز 2020مــم. يتــم شــمل فــي 
قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة أغلبيــة المنتجــات التــي تــرد تحــت الرمــوز 02-05، و07-12، و14-23 ضمــن إصــدار 

2007 مــن النظــام المنّســق للتعرفــة الجمركّيــة )Harmonized Tariff System 2007(، ولكــن ليــس كّلهــا. 
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الســلع الســعودية لذلــك العــام. وباســتثناء صــادرات النفــط، شــكََّلت صــادرات قطــاع تصنيــع المــــواد 
الغذائّية 4.9 في المئة من الصادرات السعودية. ومع استثنـــــاء المـــــواد الكيميائيــــة العضويــــة بشكٍل 
إضافــي، َشــكََّلت صــادرات قطــاع تصنيــع المــواد الغذائّيــة 6.3 فــي المئــة مــن إجمــــالي صــادرات 
الســلع الســعودية.6 وُتعَتَبــر إلــى حــــٍد كبيــٍر مجموعــة السلـــــع األكبـــــر الُمصـــــدََّرة ضمـــــن قطــاع تصنيــع 
المــواد الغذائّيــة هــي مجموعــة منتجــات األلبــان التــي َشــكََّلت قرابــة  35 فــي المئــة مــن صـــــادرات 
ــرات الحــــــبوب التــي ُتشــكِّل  ّن المجموعتْيـــــن التاليتيــن األكبــر همــــــا ُمَحضَّ القطـــــاع عــام 2018م.7 واإ

ـــــرات الُخَضــر والفواكـــــــه التــــي ُتشــّكل نســبة 12.2 فــي المئــة.8  نسبــــــة 14.1 فــي المئــة، وُمَحضَّ
وَشــّكَلت إيــرادات المملكــة العربيــة الســعودية مــن المــواد الغذائيــة نســبة 9.6 فــي المئــة مــن 
إجمالــي إيــرادات الســلع الســعودية عــام 2018م. لــم تهيِمــن أي مجموعــة ســلع واحــدة علــى إيــرادات 
قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة. علــى الرغــم مــن ذلــك، َشــّكَلت خمــس مجموعــات قرابــة  60 فــي 
المئــة مــن إجمالــي إيــرادات قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة هــي: منتجــات اللحــوم )14.2 فــي المئــة( 
ــرات الحبــوب )10.8 فــي المئــة( وُمحّضــرات ُمَنوََّعــة  ومنتجــات األلبــان )13.2 فــي المئــة( وُمحضَّ
صالحــة لــألكل )10.2 فــي المئــة( والحبــوب )10.1 فــي المئــة(.9 ويشــير واقــع أّن بعــض هــذه 
المجموعــات كان أيضــًا مجموعــات صــادرات رئيســّية إلــى أّن الــواردات اســُتخِدَمت أيضــًا بمثابــة 
ُمدخــالت )أو أّن الصــادرات اســُتخِدَمت بمثابــة ُمدخــالت فــي أماكــن أخــرى(، أو يشــير إلــى وجــود 
ّن التفســيرْين  قــدٍر كبيــٍر مــن التمايــز بيــن المنتجــات والعالمــات التجاريــة ضمــن المجموعــات. واإ

حــان.     ُمَرجَّ

 Harmonized Tariff( يتم شمل المنتجات جميعها الواردة تحت الرمز 27 من النظام المنّسق للتعرفة الجمركّية  6
System(، أي “وقــود معدنــي، زيــوت معدنيــة ومنتجــات تقطيرهــا؛ مــواد قاريــة؛ شــموع معدنيــة”، باعتبارهــا منتجــات 
نفطيــة. ونشــمل المنتجــات جميعهــا الــواردة تحــت الرمــز 29 مــن النظــام المنّســق للتعرفــة الجمركّيــة، أي “منتجــات كيماويــة 

عضويــة”، باعتبارهــا مــن صــادرات المــواد الكيميائّيــة العضويــة.

 ،)Harmonized Tariff System( تــرد هــذه المنتجــات تحــت الرمــز 04 مــن النظــام المنّســق للتعرفــة الجمركّيــة  7
أي “ألبــان ومنتجــات صناعــة األلبــان؛ بيــض طيــور؛ عســل طبيعــي؛ منتجــات صالحــة لــألكل مــن أصــل حيوانــي، غيــر 

مذكــورة وال داخلــة فــي مــكان آخــر”. 

 ،)Harmonized Tariff System( رات الحبوب تحت الرمز 19 من النظام المنّسق للتعرفة الجمركّية ترد ُمَحضَّ  8
أي “ُمَحضَّرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشا أو الحليب؛ منتجات المخاِبز”، وترد منتجات الُخَضر والفواكه تحت 
ــرات مــن أجــزاء أخــرى  ــرات خضــر، فواكــه وأثمــار أو ُمَحضَّ الرمــز 20 مــن النظــام المنّســق للتعرفــة الجمركّيــة، أي “ُمَحضَّ

مــن النباتــات”. 

 ،)Harmonized Tariff System( تــرد منتجــات اللحــوم تحــت الرمــز 02 مــن النظــام المنّســق للتعرفــة الجمركّيــة  9
أي “لحــوم وأحشــاء وأطــراف صالحــة لــألكل”، وتــرد منتجــات األلبــان تحــت الرمــز 04 مــن النظــام المنّســق للتعرفــة 
الجمركّيــة، أي “ألبــان ومنتجــات صناعــة األلبــان؛ بيــض طيــور؛ عســل طبيعــي؛ منتجــات صالحــة لــألكل مــن أصــل 
ــرات الحبــوب تحــت الرمــز 19 مــن النظــام المنّســق للتعرفــة  حيوانــي، غيــر مذكــورة وال داخلــة فــي مــكان آخــر”؛ وتــرد ُمَحضَّ
رات الُمَنّوعة  رات أساســها الحبوب أو الدقيق أو النشــا أو الحليب؛ منتجات المخاِبز”؛ وترد الُمَحضَّ الجمركّية، أي “ُمَحضَّ
ــرات ُمَنوَّعــة صالحــة لــألكل”؛ وتــرد  الصالحــة لــألكل تحــت الرمــز 21 مــن النظــام المنّســق للتعرفــة الجمركّيــة، أي “ُمَحضَّ

ــة، أي “الحبــوب”.  الحبــوب تحــت الرمــز 10 مــن النظــام المنّســق للتعرفــة الجمركّي
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يرتبــط قطــاع تصنيــع المــواد الغذائّيــة بقطاعــات أخــرى متعــّددة فــي االقتصــاد الســعودي، 
ولكّنــه يرتبــط بالرســم البيانــي األكثــر وثاقــًة بالزراعــة، والحراجــة، وصيــد األســماك )الرســم البيانــي رقــم 
5.1(.10 في المناقشــة يتم اســتخذام روابط قطاع تصنيع المواد الغذائية ضمن االقتصاد الســعودي 
ومــع االقتصــاد العالمــي جدوْلــي ُمدخــالت وُمخرجــات مختلفْيــن، األّول مــن منّظمــة التعــاون والتنميــة 
فــي الميــدان االقتصــادّي )OECD( واآلخــر، الــذي ُأنِجــَز عــام 2020م، مــن مركــز دْعــم اّتخــاذ 
القــرار )DSC(. ونبــدأ مناقشــتنا مــع جــدول الُمخــدالت والُمخرجــات التابــع لمنّظمــة التعــاون والتنميــة 

فــي الميــدان االقتصــادّي. 
ــة  تعــرض الرســوم البيانيــة مــن رقــم 5.1 إلــى رقــم 5.3 روابــط قطــاع تصنيــع المــواد الغذائّي
التــي تُنِتــج ُمدخــالت لقطــاع  بثــالث طــرق. فيبيِّــن الرســم البيانــي رقــم 5.1 القطاعــات الداخليــة 
التــي تُنِتــج  تصنيــع المــواد الغذائيــة الســعودي. ويبيِّــن الرســم البيانــي رقــم 5.2 القطاعــات األجنبيــة 
ُمدخــالت يتــم اســتيرادها لقطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة الســعودي. وأخيــرًا، يبيِّــن الرســم البيانــي رقــم 
ــة اســتخدام الُمدخــالت الُمنَتَجــة مــن قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة فــي قطاعــات داخليــة  5.3 كيفّي
ــن إلــى قطــاع  أخــرى. ويشــير عــْرض الخطــوط فــي كل شــكٍل إلــى حجــم التدّفــق مــن القطــاع الُمعيَّ
تصنيــع المــواد الغذائّيــة )الرســم البيانيــان رقــم 5.1 و5.2( أو إلــى القطــاع الُمعيَّــن مــن قطــاع تصنيــع 
المــواد الغذائّيــة )الرســم البيانــي رقــم 5.3(. باإلضافــة إلــى ذلــك، يبيِّــن الخــط الدائــري العريــض فــي 
كّل شــكٍل إنتــاج قطــاع تصنيــع المــواد الغذائّيــة لُمدخالتــه الخاّصــة. يتــم مناقشــة هــذه العالقــات فــي 

الجــزء المتبقــي مــن هــذا القْســم. 
لقــد اشــترى عــام 2015م قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة الســعودّي 73 فــي المئــة مــن إجمالــي 
ُمدخالتــه مــن القطــاع الداخلــي واســتورد النســبة المتبقيــة البالغــة 27 فــي المئــة. كان القطــاع الرائــد 
للُمدخــالت الداخليــة هــو قطــاع الزراعــة، الــذي أنتــج 20.1 فــي المئــة مــن إجمالــي الُمدَخــالت 
)أي مجمــوع الُمدخــالت الُمنَتَجــة داخليــًا والمســتْوَرَدة( الُمســَتخَدَمة فــي تصنيــع المــواد الغذائيــة.11 
وقــد شــّكل ُمخــَرج قطــاع البيــع بالجملــة وتجــارة التجزئــة 13.9 فــي المئــة مــن إجمالــي ُمدخــالت 
قطــاع تصنيــع المــواد الغذائّيــة، وأنَتــج قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة الداخلــي بحــّد ذاتــه 12.1 فــي 
المئــة مــن ُمدخالتــه الخاّصــة. وَشــَملت القطاعــات األخــرى التــي أنتَجــْت 2 فــي المئــة علــى األقــّل 
مــن إجمالــي ُمدخــالت قطــاع تصنيــع المــواد الغذائّيــة بالترتيــب خدمــات قطــاع األعمــال )5.1 فــي 
المئــة(، والنقــل والتخزيــن )3.5 فــي المئــة(، واألنشــطة الماليــة وأنشــطة التأميــن )3.1 فــي المئــة(، 
َرة )2.7 فــي المئــة(، والتعديــن واســتخراج المنتجــات الُمنِتَجــة  وفحــم الكــوك والمنتجــات النفطّيــة الُمَكــرَّ

 Organisation for Economic Co-operation and( منّظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادّي  10

2015م. عــام  بيانــات  الســعودية  والُمخرجــات  الُمدخــالت  جــدول  يســتخِدم  2018م.   ،)Development

فــي جــدول الُمدخــالت والُمخرجــات، إن تصنيــع المــواد الغذائيــة هــو القطــاع رقــم 10T12، أي “منتجــات المأكــوالت،   11

والمشــروبات، والتبــغ”. 
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خدمات قطاع األعمال األخرى

األنشطة العقارّية
األنشطة المالية وأنشطة التأمين

النقل والتخزين

الزراعة، والحراجة، وصيد األسماك

رة فْحم الكوك والمنتجات البترولّية غير الُمكرَّ

البيع بالجملة وتجارة التجزئة؛ إصالح المركبات اآللية

المنازل الخاّصة مع أشخاص موظَّفين
الفنون، والترفيه، والتسلية وغيرها من أنشطة الخدمات

الصّحة البشرية والعمل االجتماعي
التعليم

اإلدارة العاّمة والدفاع؛ التأمين االجتماعي اإللزامي

تكنولوجيا المعلومات (IT) وخدمات المعلومات األخرى
االتصاالت

أنشطة النشر، واألنشطة السمعية البصرية، وأنشطة البث
خدمات اإلقامة والغذاء

منتجات المأكوالت، 
والمشروبات، والتبغ

التعدين واستخراج المواد المنِتَجة للطاقة
التعدين والمحاِجر للمنتجات المنِتَجة لغير الطاقة

أنشطة خدمات دْعم التعدين
المنســوجات، والمالبس، والجلود، والمنتجات ذات الصلة

الخشــب ومنتجات الخشــب والفلين (باســتثناء األثاث)
منتجات الورق والطباعة

المنتجات الكيميائّية والصيدالنّية
منتجات المطاط والبالستيك

المنتجات المعدنية غير الفلزّية األخرى
تصنيع المعادن األساسّية

المنتجات المعدنّية الُمصنََّعة، باستنثناء اآلالت واألجهزة 
منتجات الحاسوب، والمنتجات اإللكترونية، والمنتجات البصرّية

األجهزة الكهربائّية
اآلالت واألجهزة، غير الُمصنََّفة في فئة أخرى

المركبات اآللية، والمقطورات، وشبه المقطورات
أجهزة النقل األخرى

أنشطة التصنيع األخرى؛ إصالح اآلالت واألجهزة وتركيبها 
الكهرباء، والغاز، وٕامداد المياه، والصرف الصحي، والنفايات، وخدمات المعاَلجة

البناء

الرسم البياني رقم 5.1 
عالقــات قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة مــا بْيــن القطاعــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية: عالقــات 

الُمدخــالت الداخلّيــة 

 ،)Organisation for Economic Co-operation and Development( المصدر: منّظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي
 ،)Input-Output Tables, 2018 Edition( المملكــة العربيــة الســعودية”، إصــدار عــام 2018م لجــداول الُمدَخــالت والُمخرَجــات“

باريــس، 2018م. 
مالحظــات: َيْســَتْخِدم الرســم البيانــي بيانــات عــام 2015م. يبيِّــن عــْرض الخطــوط حجــم التدّفــق مــن القطــاع الُمعيَّــن إلــى قطــاع تصنيــع 

المــواد الغذائّيــة ويبّيــن الخــط الدائــري العريــض إنتــاج قطــاع تصنيــع المــواد الغذائّيــة لُمدخالتــه الخاّصــة.
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الرسم البياني رقم 5.2 
عالقــات قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة مــا بْيــن القطاعــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية: عالقــات 

الُمدخــالت الُمســَتوَرَدة

المنتجات الكيميائّية والصيدالنّية

منتجات المطاط والبالستيك

البيع بالجملة وتجارة التجزئة؛ إصالح المركبات اآللية 

النقل والتخزين 

الزراعة، والحراجة، وصيد األسماك

منتجات المأكوالت، 
والمشروبات، والتبغ

خدمات اإلقامة والغذاء
أنشطة النشر، واألنشطة السمعية البصرية، وأنشطة البّث

االتصاالت
تكنولوجيا المعلومات (IT) وخدمات المعلومات األخرى

األنشطة المالية وأنشطة التأمين
األنشطة العقارّية

خدمات قطاع األعمال األخرى 
اإلدارة العاّمة والدفاع؛ التأمين االجتماعي اإللزامي

التعليم
الصّحة البشرية والعمل االجتماعي

الفنون، والترفيه، والتسلية وغيرها من أنشطة الخدمات
المنازل الخاّصة مع أشخاص موظَّفين

المنتجات المعدنية غير الفلزّية األخرى
تصنيع المعادن األساسّية 

المنتجات المعدنّية الُمصنََّعة، باستنثناء اآلالت واألجهزة 
منتجات الحاسوب، والمنتجات اإللكترونية، والمنتجات البصرّية

األجهزة الكهربائّية 
اآلالت واألجهزة، غير الُمصنََّفة في فئة أخرى

المركبات اآللية، والمقطورات، وشبه المقطورات
أجهزة النقل األخرى

أنشطة التصنيع األخرى؛ إصالح اآلالت واألجهزة وتركيبها
الكهرباء، والغاز، وٕامداد المياه، والصرف الصحي، والنفايات، وخدمات المعاَلجة

البناء

التعدين واستخراج المواد المنِتَجة للطاقة
التعدين والمحاِجر للمنتجات المنِتَجة لغير الطاقة

أنشطة خدمات دْعم التعدين
المنسوجات، والمالبس، والجلود، والمنتجات ذات الصلة 

الخشب ومنتجات الخشب والفلين (باستثناء األثاث)
منتجات الورق والطباعة 

رة فْحم الكوك والمنتجات البترولّية غير الُمكرَّ

 ،)Organisation for Economic Co-operation and Development( المصدر: منّظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي
2018م. 

مالحظــات: َيْســَتْخِدم الرســم البيانــي بيانــات عــام 2015م. يبيِّــن عــْرض الخطــوط حجــم التدّفــق مــن القطــاع الُمعيَّــن إلــى قطــاع تصنيــع 
المــواد الغذائّيــة ويبّيــن الخــط الدائــري العريــض إنتــاج قطــاع تصنيــع المــواد الغذائّيــة لُمدخالتــه الخاّصــة.
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األجهزة الكهربائّية

خدمات اإلقامة والغذاء

تكنولوجيــا المعلومــات (IT) وخدمــات المعلومــات األخرى

التعديــن والمحاِجــر للمنتجــات المنِتَجــة لغير الطاقة
التعدين واستخراج المواد المنِتَجة للطاقة

أنشطة خدمات دْعم التعدين 
المنسوجات، والمالبس، والجلود، والمنتجات ذات الصلة
الخشب ومنتجات الخشب والفلين (باستثناء األثاث)
منتجات الورق والطباعة
رة فْحم الكوك والمنتجات البترولّية غير الُمكرَّ
المنتجات الكيميائّية والصيدالنّية

المنتجــات المعدنيــة غيــر الفلزّية األخرى
منتجات المطاط والبالستيك

اآلالت واألجهزة، غير الُمصنََّفة في فئة أخرى

منتجات الحاسوب، والمنتجات اإللكترونية، والمنتجات البصرّية
المنتجات المعدنّية الُمصنََّعة، باستنثناء اآلالت واألجهزة
تصنيع المعادن األساسّية

أنشطة التصنيع األخرى؛ إصالح اآلالت واألجهزة وتركيبها
أجهزة النقل األخرى
المركبات اآللية، والمقطورات، وشــبه المقطورات

الكهربــاء، والغــاز، وٕامــداد الميــاه، والصــرف الصحــي، والنفايــات، وخدمات المعاَلجة
البناء
البيع بالجملة وتجارة التجزئة؛ إصالح المركبات اآللية 
النقل والتخزين

أنشطة النشر، واألنشطة السمعية البصرية، وأنشطة البّث
االتصاالت

األنشــطة المالية وأنشــطة التأمين
األنشطة العقارّية
خدمات قطاع األعمال األخرى
اإلدارة العاّمة والدفاع؛ التأمين االجتماعي اإللزامي

التعليم 

الصّحة البشرية والعمل االجتماعي

المنازل الخاّصة مع أشخاص موظَّفين

الفنون، والترفيه، والتسلية وغيرها من أنشطة الخدمات 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

منتجات المأكوالت، 
والمشروبات، والتبغ

الزراعة، والحراجة، وصيد األسماك

الرسم البياني رقم 5.3
عالقــات قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة مــا بْيــن القطاعــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية: ُمدخــالت قطــاع 

تصنيــع المــواد الغذائّيــة فــي قطاعــات داخليــة أخــرى 

 ،)Organisation for Economic Co-operation and Development( المصدر: منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي
2018م. 

مالحظــات: َيْســَتْخِدم الرســم البيانــي بيانــات عــام 2015م. يبيِّــن عــْرض الخطــوط حجــم التدّفــق مــن القطــاع الُمعيَّــن إلــى قطــاع تصنيــع 
المــواد الغذائّيــة ويبّيــن الخــط الدائــري العريــض إنتــاج قطــاع تصنيــع المــواد الغذائّيــة لُمدخالتــه الخاّصــة.



وْصف قطاع تصنيع المواد الغذائّية والتحّديات التي يواجهها    71

للطاقــة )2.3 فــي المئــة(. وأنَتَجــت قطاعــات الُمدَخــالت الداخلّيــة الثالثــة األولــى )أي الزراعــة والبيــع 
بالجملــة وتجــارة التجزئــة وتصنيــع المــواد الغذائيــة( 46.1 فــي المئــة مــن إجمالــي ُمدَخــالت قطــاع 
تصنيــع المــواد الغذائيــة الســعودي، وأنَتَجــت القطاعــات العشــرة التاليــة )جميعهــا باســتثناء قطــاٍع واحــد 
أعلــى مــن نســبة 1 فــي المئــة( نســبة إضافيــة َبَلَغــت 24.5 فــي المئــة مــن إجمالــي ُمدَخــالت قطــاع 

تصنيــع المــواد الغذائّيــة. 
لقــد كانــت القطاعــات الرائــدة للُمدَخــالت المســتوَرَدة هــي ذاتهــا القطاعــات الثالثــة األولــى 
للُمدَخــالت الُمنَتَجــة داخليــًا، علــى الرغــم مــن اختــالف الترتيــب. فقــد كان قطــاع الزراعــة الَمْصــَدر 
إجمالــي  مــن  المئــة  فــي   6.6 علــى  الُمدَخــالت  هــذه  واســتحَوَذت  الُمســَتوَرَدة.  للُمدَخــالت  األّول 
الُمدَخــالت. وتــال قطــاع الزراعــة هــذا قطــاع تصنيــع المــواد الغذائّيــة، الــذي شــكَّل نســبة 6.3 فــي 

المئــة، ومــن ثــّم قطــاع البيــع بالجملــة وتجــارة التجزئــة الــذي شــكَّل نســبة 4.6 فــي المئــة. 
إّن أغلبيــة ُمْخَرجــات قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة هــي ســلٌع نهائّيــة. علــى الرغــم مــن ذلــك، 
ُيســَتخَدم بعضهــا علــى شــْكل ُمْدَخــالت فــي قطاعــات أخــرى. فقــد َبَلَغــت عــام 2015م نســبة 16.8 
لــى جانــب إنتــاج قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة  فــي المئــة مــن إجمالــي إنتــاج قطــاع المــواد الغذائيــة. واإ
الُمدخــالت لذاتــه، تشــمل قطاعــات أخــرى والتــي هــي الُمْســَتْخِدَمة الرئيســّية إلنتــاج قطــاع المــواد 
الغذائيــة علــى أّنهــا ُمدخــالٌت فــي إنتاجهــا الخــاص خدمــة اإلقامــة والغــذاء؛ والصحــة البشــرّية والعمــل 
االجتماعــي؛ والفنــون والترفيــه والتســلية وغيرهــا مــن أنشــطة الخدمــات؛ والزراعــة والحراجــة وصيــد 

األســماك؛ والتعليــم؛ وخدمــات قطــاع األعمــال؛ والمــواد الكميائيــة والصيدالنيــة. 
يوفِّــر جــدول الُمدَخــالت والُمخرجــات الصــادر عــن مركــز دْعــم اّتخــاذ القــرار نتائــج مماثلــة، 
مــع فــْرٍق واحــٍد وميــزٍة واحــدة. ويكمــن الفــْرق فــي أّن جــدول مركــز دْعــم اّتخــاذ القــرار يحــدد أّن قطــاع 
ــه، علــى عـْكــــس  ــن ُمـــدَخالتــ ــط مــ ــة فــقــ ــه 3 فــي المئــ ــوفِّر لذاتــ ــي يــ ــة الداخلـــ ــواد الغذائيــ ــع المـــ تصنيـــ
النســبـــة الــواردة فــي جــدول منّظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادّي والبالغــة 12.1 فــي 
المئــة. واألمــر البــارز هــو أّنــه َيِجــد أّن اإليــرادات مــن قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة العالمــي تشــكِّل 
12 فــي المئــة مــن إجمالــي اإليــرادات الُمســَتخَدَمة فــي قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة الداخلــي، 
فــي حيــن أّن هــذا الرقــم يســاوي 6.3 فــي المئــة فــي جــدول منّظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان 

االقتصــادّي. 
أّمــا الميــزة فهــي أّن جــدول الُمدَخــالت والُمخَرجــات الصــادر عــن مركــز دْعــم اّتخــاذ القــرار 
يتيــح إجــراء مقارنــة بيــن عامــْي 2015م و2020م. فباإلجمــال، لــم تتغّيــر العالقــات إلــى حــدٍّ كبيــر، 
ل جــدوال الُمدَخــالت والُمخَرجــات إجمالــي ُمخرجــاٍت  ّنمــا جــرت بعــض التغيــرات الصغيــرة. ُيســجِّ واإ
بقيمــة 116,238 مليــون ريـــال ســعودي عــام 2015م وبقيمــة 120,893 مليــون ريـــال ســعودي 
عــام 2020م، أي زيــادة بنســبة 4 فــي المئــة. واســتحوذ إجمالــي الُمدَخــالت علــى 65.6 فــي المئــة 
ّنمــا علــى 64.4 فــي المئــة عــام 2020م. مــن أصــل تلــك  مــن قيمــة الُمخرجــات عــام 2015م واإ
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الُمخَرجــات، اســتحَوَذت الُمدَخــالت الُمنَتَجــة داخليــًا علــى 65.3 فــي المئــة مــن إجمالــي الُمدَخــالت 
الُمَصــدََّرة  الُمخَرجــات  نســبة  وانَخَفَضــت  2020م.  عــام  المئــة  فــي   67.3 وعلــى  2015م  عــام 
انخفاضــًا طفيفــًا، مــن 5.8 فــي المئــة إلــى 5.1 فــي المئــة. لــدى أخــْذ هــذه األرقــام معــًا، ومــع اإلقــرار 
لــى قيمــٍة  بأّنهــا كنايــة عــن اســتقراءات وقــد تحتــوي علــى أخطــاء، فهــي تشــير إلــى نمــوٍّ متواضــع، واإ
لــى تحــّوٍل صغيــٍر باّتجــاه  ُمضافــٍة أعلــى بشــكٍل طفيــف )صافــي الُمخَرجــات مــن أصــل الُمدَخــالت(، واإ

لــى مزيــٍد مــن االســتهالك الداخلــّي للُمخَرجــات.  ــَتَجة داخليــًا، واإ مزيــٍد مــن الُمدَخــالت الُمنـ
وبالنســبة إلــى القطاعــات التــي تُنتــج الُمدَخــالت، لقــد ســبق وأشــرنا إلــى دور قطــاع تصنيــع 
المــواد الغذائيــة الداخلــي. فمــن بيــن القطاعــات األخــرى، وفَّــَر قطــاع الزراعــة والصيــد والحراجــة 
الداخلــي 27 فــي المئــة مــن الُمدَخــالت عــام 2015م و28 فــي المئــة عــام 2020م، فــي حيــن 
وفَّــَرت منتجــات الزراعــة والصيــد والحراجــة الُمســَتوَرَدة 17 فــي المئــة مــن الُمدخــالت عــام 2015م 
و15 فــي المئــة عــام 2020م، بمــا يتماشــى مــع التراجــع اإلجمالــي الطفيــف فــي اســتخدام الــواردات. 
وأخيــرًا، شــكََّلت الفئــة الواســعة التــي تضــّم البيــع بالجملــة وتجــارة التجزئــة وخدمــات اإلصــالح والســلع 

الشــخصية الداخليــة 18 فــي المئــة فــي العامْيــن كليهمــا. 
لــدى جْمــع هــذه المعلومــات معــًا، يبــدو أّن قطــاع تصنيــع المــواد الغذائّيــة هــو قطــاع كبيــر، 
يتمتّــع بهيكليــة حاليــة تعتمــد علــى كثافــة القــوى العاملــة وعلــى عــدٍد مــن الموّظفيــن الوافديــن أكبــر مــن 
عــدد الموظفيــن الســعوديين. يشــير هــذا األمــر إلــى توفُّــر مجــاٍل كبيــٍر ليــس مــن أجــل تطبيــق توطيــن 
ّنمــا أيضــًا بشــكٍل محتمــٍل مــن أجــل زيــادة كثافــة رأس مــال القطــاع، وبالتالــي  الوظائــف فحســب، واإ
ــَزة إلــى  زيــادة إنتاجيــة القــوى العاملــة وأجورهــا. إنــه قطــاع ذو حضــور دولــي، ولكــن الصــادرات ُمركَّ
حــدٍّ كبيــر. مــع تحســين اإلنتاجيــة وزيــادة الترويــج للتصديــر، يمكــن تمكيــن مســتوياٍت أعلــى مــن 
الصــادرات، األمــر الــذي يســاعد علــى تحفيــز نمــّو القطــاع. وأخيــرًا، ســتكون للنمــو األكبــر فــي قطــاع 
تصنيــع المــواد الغذائّيــة آثــاٌر غيــر مباشــرة إيجابيــٌة وملحوظــٌة علــى عــدٍد مــن القطاعــات األخــرى فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية. ولكــن، ســتدعو الحاجــة أيضــًا إلــى تطويــر قطاعــات أخــرى مــن أجــل 

تحفيــز اآلثــار غيــر المباشــرة لتطــال أجــزاء االقتصــاد جميعهــا. 

قطاع تصنيع المواد الغذائية في السياسات، واإلصالحات، 
والوثائق الحديثة 

لقــد َدَعَمــت المملكــة العربيــة الســعودية قطــاع تصنيــع المــواد الغذائّيــة مــن خــالل برامــج متنّوعــة منــذ 
ســبعينيات القــرن العشــرين، بمــا فيهــا توفيــر إعانــات علــى اإليجــار واألجهــزة والُمدَخــالت، باإلضافــة 
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إلــى توفيــر الوصــول إلــى التمويــل.12 يــؤّدي قطــاع المــواد الغذائيــة دورًا فــي رؤيــة المملكــة 2030 
)Vision 2030(. ففي القْســم حول بناء اقتصاٍد مزدهر، تنّص رؤية المملكة 2030 على هدٍف 
مفــاده دْعــم “الشــركات المحليــة الكبــرى، التــي اكَتَســَبت أصــاًل مكانــًة رائــدًة فــي الســوق، مــن خــالل 
ّن قطــاع المــواد الغذائيــة هــو أحــد القطاعــات  الترويــج لمنتجاتهــا وخدماتهــا إقليميــًا وعالميــًا.”13 واإ
الســبعة الُمشــار إليهــا بالتحديــد. وتدعــو الوثيقــة أيضــًا إلــى تجميــع “مخزونــات غذائّيــة اســتراتيجّية 

آمنــة وكافيــة.”14
وحتّــى قْبــل صــدور رؤيــة المملكــة 2030، ســاَعَدت اإلصالحــات قطــاع تصنيــع المــواد 
الغذائّيــة. يتيــح نظــام االســتثمار األجنبــي )Foreign Investment Law( الصــادر عــام 2000 
قيــام منشــآت بملكّيــٍة أجنبيــٍة كاملــة، وقــد أسََّســت شــركات دوليــة شــركات مملوكــة بالكامــل أو ُمشــَتَركة 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية.15 وكانــت أيضــًا لإلصالحــات التــي َتَلــت رؤيــة المملكــة 2030 
تداعيــات علــى القطــاع. أّواًل، َفَرَضــت المملكــة العربيــة الســعودّية عــام 2017م ضريبــة علــى القيمــة 
المضافــة )VAT( بنســبة 5 فــي المئــة علــى الســلع والخدمــات. وتنطبــق الضريبــة علــى القيمــة 
الُمضافــة علــى مجمــل المنتجــات الغذائيــة.16 ثانيــًا، َفَرَضــت المملكــة العربيــة الســعودية عــام 2019م 
ضريبــة غيــر مباشــرة علــى االســتهالك بقيمــة 50 فــي المئــة علــى “المشــروبات الُمحــالة بالســكر”.17 
 National Transformation( وتتوّسع الوثيقة األوّلية التي َتِصف برنامج التحّول الوطني
)Delivery Plan( بشــأن محتــوى رؤيــة  Program( ووثيقــٌة َصــَدَرت الحقــًا هــي الخّطــة التنفيذيــة 
المملكــة 2030. فيحــّدد برنامــج التحــّول الوطنــي اســتراتيجيًة وطنّيــًة لألمــن الغذائــي علــى أّنــه مؤشــٌر 
 ،)Ministry of Environment, Water and Agriculture( لألداء لـوزارة البـيـئة  والميــاه والــزراعــة

 Saudi( نــات تحضيــر المــواد الغذائيــة  حســين موســى )Hussein Mousa(، المملكــة العربيــة الســعودية: مكوّ  12

Arabia: Food Processing Ingredients(، التقريــر رقــم SA1804 الصــادر عــن الشــبكة العالميــة للمعلومــات 
الزراعيــة )Global Agricultural Information Network [GAIN[ Report No. SA1804(، وزارة الزراعــة 
 Foreign Agricultural( إدارة الشــؤون الزراعيــة األجنبيــة ،)U.S. Department of Agriculture( األمريكيــة

2018م. مــارس/آذار   29  ،)Service

المملكة العربية السعودية، 2016b، ص. 59.  13

المملكة العربية السعودية، 2016b، ص. 65.  14

 Foreign( إدارة الشــؤون الزراعيــة األجنبيــة ،)U.S. Department of Agriculture( وزارة الزراعــة األمريكيــة  15

 Saudi Arabia,( التقرير السنوي حول الحبوب واألعالف، في المملكة العربية السعودية ،)Agricultural Service
Grain and Feed Annual(، التقريــر رقــم SA2020-0007 الصــادر عــن الشــبكة العالميــة للمعلومــات الزراعيــة 
)Global Agricultural Information Network [GAIN[ Report No. SA2020-0007(، 16 أبريل/نيسان 

.2020

ديلويت )Deloitte(، 2017م.  16

كاي بــي أم جــي )KPMG(، “فــْرض الضريبــة غيــر المباشــرة علــى االســتهالك علــى المشــروبات الُمحــالة بالســكر   17

فــي المملكــة العربيــة الســعودية” )“Excise Tax on Sweetened Beverages in Saudi Arabia”(، ديســمبر/
كانــون األول 2019م.
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 Saudi Food and Drug Authority( وغرٌض استراتيجيٌّ للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية 
]SFDA[(، يكمــن فــي تأســيس الهيئــة العاّمــة للغــذاء والــدواء الســعودية بمثابــة “مرجــٍع عالمــّي للمــواد 
للبرنامــج إلــى أبعــد مــن ذلــك. َفَتْحــَت  الغذائّيــة والمنتجــات الحــالل.”18 وتذهــب الخّطــة التنفيذيــة 
عنــوان الموضــوع الثالــث الُمَتَمثِـّـل بضمــان اســتدامة المــوارد الطبيعيــة، تدعــو الخّطــة إلــى ضمــان 
األمــن الغذائــي، وذلــك جزئيــًا مــن خــالل تطويــر نظــاٍم مســتداٍم لإلنتــاج الغذائــي وضمــان “تنــوُّع 
مــوارد القــوى العاملــة المالئمــة للقطاعــات المرتبطــة باألمــن التنمــوي والغذائــي، مــن خــالل اإلحــالل 

وتوطيــن الوظائــف.”19 
وتــِرد مقاربــٌة أكثــر تفصيــاًل فــي وثيقــٍة َتِصــف برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات 
ففــي   20.)National Industrial Development and Logistics Program( اللوجســتية
ذلــك البرنامــج، ُيعــّد تحضيــر المــواد الغذائيــة أحــد المجــاالت التســعة الُمســَتهَدَفة بالتحديــد فــي القطــاع 
الصناعــي الــذي ُيعَتَبــر أحــد القطاعــات الواســعة النطــاق األربعــة المشــمولة فــي الخطــة. ويهــدف 
البرنامــج بالنســبة إلــى كل قطــاع واســع النطــاق إلــى “توفيــر الظــروف والبنيــة التحتيــة والبيئــة المالئمــة 
لــى  ــٍن للقطاعــات الُمســَتهَدَفة، واإ للنمــو.”21 وتهــدف اســتراتيجية البرنامــج إلــى تأســيس نظــاٍم ُمَمكِّ
لــى االســتفادة مــن المــوارد الطبيعيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية  الترويــج لإلبــداع واإلنتاجيــة، واإ
ومــن الطلــب المحلــي واإلقليمــي.22 ويناقــش البرنامــج أيضــًا االســتراتيجيات التــي تهــدف إلــى تعزيــز 

تطويــر رأس المــال البشــرّي والصــادرات. 
بالنســبة إلــى قطــاع المــواد الغذائيــة بالتحديــد، يشــير البرنامــج إلــى أّن ارتفــاع عــدد الســكان 
والدخــل العالمَيْيــن يجــب أن يــؤدي إلــى نمــو الطلــب علــى المــواد الغذائيــة، وُيحــّدد التمــور ومنتجــات 
ــه ال َيْلَحــظ مجموعــًة  األلبــان والمأكــوالت البحريــة واللحــوم الحــالل علــى أّنهــا نقطــة تركيــز.23 ولكّن

 Ministry of Environment,( 2016: ص. 47 لــوزارة البيئــة والميــاه والزراعــةa ،المملكــة العربيــة الســعودية  18

 .)SFDA( الســعودية  والــدواء  للغــذاء  العاّمــة  للهيئــة   81 Water and Agriculture(، وص. 

 National Transformation(  2020-2018 المملكة العربية السعودية، برنامج التحّول الوطني: الخطة التنفيذية  19

Program: Delivery Plan 2018–2020(، الرياض، 2018م، ص. 45. 
 National Industrial( اللوجســتية  والخدمــات  الوطنيــة  الصناعــة  تطويــر  برنامــج  الســعودية،  العربيــة  المملكــة   20

Development and Logistics Program(، برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية: الخطــة 
 National Industrial Development and Logistics Program: Delivery(  V.M 2020-2018 التنفيذية

)Vision 2030(، 2019م. المملكــة 2030  Plan 2018–2020 V.M(، رؤيــة 
 National Industrial( اللوجســتية  والخدمــات  الوطنيــة  الصناعــة  تطويــر  برنامــج  الســعودية،  العربيــة  المملكــة   21

ص. 19. Development and Logistics Program(، 2019م، 

 National Industrial( اللوجســتية  والخدمــات  الوطنيــة  الصناعــة  تطويــر  برنامــج  الســعودية،  العربيــة  المملكــة   22

ص. 329. Development and Logistics Program(، 2019م، 

 National Industrial( اللوجســتية  والخدمــات  الوطنيــة  الصناعــة  تطويــر  برنامــج  الســعودية،  العربيــة  المملكــة   23

ص. 140. Development and Logistics Program(، 2019م، 
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مــن التحديــات. يشــمل البرنامــج تقييمــًا للعوامــل التنافســية ذات الصلــة لــكّل واحــد مــن القطاعــات 
الفرعّيــة المختلفــة الســبعة ضمــن تجهيــز المــواد الغذائيــة. وتشــمل المخــاوف التــي تنطبــق علــى 
القطاعــات الفرعيــة جميعهــا قلّــة عــدد اتفاقيــات التجــارة، مــا يعيــق بالتالــي الصــادرات والفجــوات 
علــى مســتوى التخزيــن البــارد.24 علــى الرغــم مــن ذلــك، تــّم تحديــد نقطــة الضعــف التنافســّية الكبــرى 
علــى أّنهــا المــوارد الطبيعيــة، مــا يعكــس افتقــار المملكــة إلــى منــاخ مالئــم ألغلبيــة اإلنتــاج الزراعــي، 
وصــادرات أغلبيــة المــواد الخــام لتحضيــر المــواد الغذائيــة. فــي الواقــع، ســلََّطت التغييــرات األخيــرة فــي 
السياســات التــي تهــدف إلــى الحــّد مــن اســتخدام الميــاه الجوفّيــة الضــوء علــى هــذا الخــوف، وَحــدَّْت 
مــن توفُّــر الُمدَخــالت المحليــة، ال ســّيما بالنســبة إلــى قطــاع منتجــات األلبــان. وقــد حظَّــَرت المملكــة 
العربيــة الســعودية إلــى حــدٍّ كبيــر إنتــاج القمــح عامــْي 2015م و2016م. وَهَدَفــت الحكومــة أيضــًا 
إلــى خْفــض اإلنتــاج المحلــّي لألعــالف بأكثــر مــن 40 فــي المئــة اعتبــارًا مــن شــْهر نوفمبر/تشــرين 
الثانــي 2018م، وَســَمَحت فــي ذلــك الوقــت ببعــض اإلنتــاج الداخلــي للقمــح مــن أجــل توفيــر محصــوٍل 
ــل االســتثناء الملحــوظ مــن هــذا التحــدي الــذي يعتــرض المــوارد الطبيعيــة الُمســَتوَرَدة  بديــل.25 ويتمّث
المائّيــة مــن خــالل  للزراعــة  المحلــي  إلــى زيــادة اإلنتــاج  البرنامــج  البحريــة، ويهــدف  بالمأكــوالت 
مجموعــٍة مــن االســتراتيجيات، بمــا فيهــا زيــادة االســتثمار، واســتخدام إجــراءات مكافحــة اإلغــراق 
الِســَلعي لحمايــة الُمنِتجيــن المحلييــن مــن الصــادرات، وتطويــر حمــالت تســويق لزيــادة اســتهالك 

المأكــوالت البحريــة المحليــة. 
ومــع ذلــك، ليــس بالضــرورة االعتمــاد علــى المــواد الخــام الُمســَتوَرَدة تحّديــًا ال يمكــن تجــاوزه، 
وتشــير المخــاوف المختلفــة إلــى كيفيــة تمكُّــن السياســات الُمَنسَّــَقة مــن التخفيــف مــن هــذا التحــدي. تتــم 
ّن تحســين الربــط  التجــارة بالُمدخــالت الزراعّيــة بشــكٍل حــرٍّ فــي األســواق التنافســية مــن حــول العاَلــم. واإ
التجــاري والتخزيــن البــارد الداخلــي وسالســل اإلمــداد قــد يــؤدي إلــى اجتيــاز شــوٍط كبيــٍر فــي القضــاء 

علــى نقــص اإلمــداد الداخلــي لبعــض الُمدخــالت باعتبــاره قيــدًا. 
 National Industrial Clusters( يســبق البرنامــج الوطنــي لتطويــر التجمعــات الصناعيــة
Development Program( صــدور برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية، 
 )National Industrial Strategy( ولكــن تــّم تكليفــه بتنفيــذ االســتراتيجية الصناعيــة الوطنيــة
التابعــة لبرنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية.26 بنــاًء علــى ذلــك، ُيعتبــر تحضيــر 

 National Industrial( اللوجســتية  والخدمــات  الوطنيــة  الصناعــة  تطويــر  برنامــج  الســعودية،  العربيــة  المملكــة   24

ص. 145. Development and Logistics Program(، 2019م، 

 Foreign( إدارة الشــؤون الزراعيــة األجنبيــة ،)U.S. Department of Agriculture( وزارة الزراعــة األمريكيــة  25

2020م.   ،)Agricultural Service

 National Industrial Clusters( المملكــة العربيــة الســعودية، البرنامــج الوطنــي لتطويــر التجمعــات الصناعيــة  26

 Industrial Clusters:( وتمكينهــــا  الصنــاعــــات  تطــــوير  الصنــاعيــــة:  التجمعــــات   ،)Development Program
2020م. الريــاض،   ،)Developing and Empowering Industries
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ّن  واإ التجّمعــات.  تطويــر  لبرنامــج  الُمحــدََّدة  العشــرة  الُمســَتهَدَفة  القطاعــات  أحــد  الغذائيــة  المــواد 
برنامــج التجّمعــات ُمصّمــٌم لتطويــر عوامــل ُمَمكَِّنــة، علــى غــرار رأس المــال البشــري وحوافــز خاّصــة 
للتجّمعــات، مــن أجــل الترويــج للقطاعــات الُمســَتهَدَفة بيــن المســتثمرين ومشــتري منتجاتهــا، وتوفيــر 
البيانــات واألبحــاث ذات الصلــة لــكل قطــاع ُمســَتهَدف، وتطويــر شــراكات.27 وبخصــوص تحضيــر 
المــواد الغذائيــة، َيْلَحــظ برنامــج التجّمعــات نمــوًا ُمحَتَمــاًل وُيَحــدِّد التمــور ومنتجــات األلبــان والمأكــوالت 
البحريــة واللحــوم الحــالل علــى أّنهــا مزايــا ُمْحَتَمَلــة بالنســبة إلــى المملكــة العربيــة الســعودية. إّنــه يتوقّــع 
أيضــًا ازديــادًا فــي المملكــة العربيــة الســعودية لتحضيــر منتجــات األلبــان واللحــوم ومنتجــات المخابــز 

والفواكــه ومنتجــات الحلويــات الُمْســَتْوَرَدة.28 
وتمامــًا كمــا ُيبــَذل جهــٌد لتطويــر قطــاع المــواد الغذائيــة الداخلــي، ُيبــَذل أيضــًا جهــٌد مــن خــالل 
الهيئــة العامــة لالســتثمار الســعودية )SAGIA( )بالعمــل مــع وكاالت حكوميــة وشــركاء ســعوديين 
آخريــن( مــن أجــل جــْذب المشــاَركة األجنبّيــة فــي ذلــك القطــاع.29 تْلَحــظ الهيئــة العامــة لالســتثمار 
الســعودية مزايــا متعــّددة يتمتّــع بهــا قطــاع المــواد الغذائيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية وهــي: 
طلــٌب كبيــٌر ومتزايــٌد علــى منتجــات المــواد الغذائيــة؛ ومزايــا محــددٌة تقتــرن بهــا التمــور والمأكــوالت 
البحريــة والمــواد الغذائيــة الحــالل؛ والتــزاٌم حكومــّي.30 لكــن وعلــى الرغــم مــن البيانــات الــواردة فــي 
وثيقــة برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية، تذُكــر الهيئــة العامــة لالســتثمار 
أّن  الملحــوظ  ومــن  ميــزة.  ُيشــّكالن  البــارد  التخزيــن  التحتّيــة وسلســلة  البنيــة  أّن  أيضــًا  الســعودية 
الهيئــة العامــة لالســتثمار الســعودية تقــول أيضــًا إّن القطــاع يتمّتــع بمجموعــة مواهــب قوّيــة. فتشــير 
إلــى أن باســتطاعة الُمْســَتْثِمرين فــي قطــاع تحضيــر المــواد  الهيئــة العامــة لالســتثمار الســعودية 
الغذائيــة الوصــول اليــوم إلــى بــدالت إيجــار منخفضــة لألراضــي مــن أجــل تأســيس مصانــع تحضيــر 
ــَرة الشــروط مــن صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي  المــواد الغذائّيــة، باإلضافــة إلــى قــروض ُمَيسَّ
 Saudi( وصنــدوق التنميــة الزراعيــة الســعودي )Saudi Industrial Development Fund(

 31.)Agricultural Development Fund
لقــد شــكَّل قطــاع تصنيــع المــواد الغذائّيــة واألمــن الغذائــي أولوّيتْيــن علــى مــدار عقــود. وشــدََّدت 
المبــادرات األخيــرة فــي السياســات علــى هــذه األهميــة. فطالمــا أّن التجــارة العالميــة تبقــى حــّرًة نســبيًا، 

 National Industrial Clusters( المملكــة العربيــة الســعودية، البرنامــج الوطنــي لتطويــر التجمعــات الصناعيــة  27

.19 ص.  2020م،   ،)Development Program

 National Industrial Clusters( المملكــة العربيــة الســعودية، البرنامــج الوطنــي لتطويــر التجمعــات الصناعيــة  28

.24 ص.  2020م،   ،)Development Program

الهيئــة العامــة لالســتثمار الســعودية )Saudi Arabian General Investment Authority(، تحضيــر المــواد   29

)Food Processing(، 2018م. الغذائيــة 
الهيئة العامة لالستثمار السعودية )Saudi Arabian General Investment Authority(، 2018م، ص. 3.   30

الهيئة العامة لالستثمار السعودية )Saudi Arabian General Investment Authority(، 2018م.   31
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يمكــن فْصــل قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة أقلّــه جزئيــًا عــن اإلنتــاج الداخلــّي فــي القطــاع الــذي ُينِتــج 
المــواد األّوليــة للقطــاع أي: الزراعــة والحراجــة وصيــد األســماك. فبالنظــر إلــى أهميتــه، يبــدو ناضجــًا 

ليحظــى بمزيــٍد مــن االنتبــاه فــي ســياق توفيــر وظائــف فــي القطــاع الخــاص. 

توطين الوظائف في قطاع تصنيع المواد الغذائّية 

ُيَعــدُّ قطــاع تصنيــع المــواد الغذائّيــة قطاعــًا كبيــرًا فــي المملكــة العربيــة الســعودية. وبحســب مــا ُذِكــر 
أعــاله، احتــّل القطــاع، مــن حيــث عــدد الموّظفيــن، المرتبــة الســابعة عشــرة مــن أصــل 83 قطاعــًا عــام 
2017م، وهــو العــام األخيــر الــذي تتوفــر بيانــات بشــأنه، حيــث ضــّم قرابــة 144,000 موظــف.32 
وعلــى الرغــم مــن أّن 68 فــي المئــة مــن الموّظفيــن يعملــون فــي شــركات تضــّم 20 شــخصًا أو أكثــر، 
إّن هــذه النســبة هــي فــي الواقــع أدنــى بشــكٍل طفيــٍف مــن المتوّســط مــن حيــث هــذا المقيــاس. وُيعَتَبــر 
إجمالــي األجــور علــى قــدم المســاواة تقريبــًا مــع عــدد الموّظفيــن، حيــث احتــّل القطــاع المرتبــة التاســعة 

عشــرة مــن أصــل 83 قطاعــًا. 

زيادة نسبة توطين الوظائف في قطاع تصنيع المواد الغذائّية

فــي المملكــة العربيــة الســعودية  المــواد الغذائّيــة  يهيِمــن الوافــدون  والذكــور علــى قطــاع تصنيــع 
)الرســم البيانــي رقــم 5.4(. علــى الرغــم مــن ذلــك، أحــرز القطــاع تقدُّمــًا مــن حيــث توطيــن الوظائــف 

إن البيانات الواردة في هذه الفقرة هي من الهيئة العاّمة لإلحصاء )GAStat(، 2017م.   32
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فــي األعــوام األخيــرة. فقــد نمــا إجمالــي التوظيــف بنســبة 35 فــي المئــة تقريبــًا بيــن عامــْي 2010م 
و2017م، فــي حيــن نمــا توظيــف الســعوديين بنســبة 65 فــي المئــة مــن قاعــدٍة صغيــرٍة نســبيًا، مــا زاد 
بالتالــي حّصــة الموّظفيــن الســعوديين مــن التوظيــف مــن 18 فــي المئــة إلــى 22 فــي المئــة. وَشــكََّلت 
أهــداف برنامــج نطاقــات )Nitaqat( دافعــًا رئيســيًا للتطبيــق األخيــر للتوطيــن؛ ففــي بعــض الحــاالت، 
تكــون لــدى الشــركات أيضــًا أهــداٌف داخلّيــٌة للتوطيــن ُتحددهــا إدارتهــا. وقــد تــّم أصــاًل تطبيــق توطيــن 

الوظائــف علــى نســبٍة كبيــرٍة مــن الوظائــف اإلدارّيــة. 
بحســب البيانــات اإلدارّيــة مــن نوفمبر/تشــرين الثانــي 2019م، تســتحوذ النســاء الســعوديات 
علــى قرابــة  35 فــي المئــة مــن توظيــف الســعوديين فــي قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة، وهــي نســبة 
أعلــى بكثيــر مــن تلــك فــي القطاعْيــن المقاَرَنْيــن. علــى الرغــم مــن ذلــك، وكمــا هــو الحــال فــي هذْيــن 

القطاعْيــن، ثّمــة عــدٌد قليــٌل جــدًا مــن الوافــدات اإلنــاث فــي قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة.33 
لقــد أفــاَدت الشــركات بــأّن السياســات الحكوميــة الهاِدفــة إلــى تعريــف الســعوديين بالقطــاع  
الخــاص وتشــجيع الشــركات علــى توظيــف ســعوديين، كانــت مفيــدًة فــي تطبيــق توطيــن الوظائــف 
علــى قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة. وقــد ُذِكــَرت برامــج متعــددة علــى أّنهــا فّعالــة، بمــا فيهــا برنامــج 
للخريجيــن   )Tamheer( تمهيــر  وبرنامــج   )Saifi( “صيفــي”  الصيــف  فصــل  خــالل  التدريــب 
 Human Resources( الجــدد علــى حــّد ســواء واللــذان ُيَقدُِّمهمــا صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرّية

 .)Development Fund
ــن  ــي توطي ــا عامــالن رئيســيان ف ــى أّنهم ــي عل ــدُّم المهن ــد ظــروف العمــل والتق ــّم تحدي وت
الوظائــف. لقــد أشــار باتســاق المديــرون والمســؤولون التنفيذيــون فــي القطــاع إلــى أّن توفيــر مســاٍر 
مهنــٍي واضــٍح للموّظفيــن كان أمــرًا أساســيًا فــي ضمــان اســتمرار الســعوديين فــي الوظيفــة. ال يعنــي 
ّنمــا بــداًل مــن ذلــك توفيــر إمكانيــة الترقيــة إلــى مناصــب تقتــرن بمزيــٍد  هــذا األمــر ضمــان ترقيتهــم، واإ

مــن المســؤولّية فــي حــال وفــاء الموّظــف بأهــداٍف معّينــٍة مــن حيــث األداء. 
َتِجــُد الشــركات الصغيــرة أّنــه مــن الصعــب بوجــٍه خــاص تطبيــق توطيــن الوظائــف. بحســب 
البيانــات اإلداريــة حــول التوظيــف، يجــري أكثــر مــن نصــف إجمالــي التوظيــف فــي قطــاع تصنيــع 
المــواد الغذائّيــة فــي شــركاٍت كبيــرٍة نســبيًا تضــّم 250 موّظفــًا أو أكثــر. علــى الرغــم مــن ذلــك، تضــّم 
15 فــي المئــة تقريبــًا مــن شــركات تصنيــع المــواد الغذائّيــة أقــّل مــن 50 موّظفــًا، وتضــّم نســبة 30 فــي 
المئــة أخــرى بيــن 50 و249 موظفــًا. وقــد أشــار الذيــن قمنــا بمقابلتهــم إلــى أّن الشــركات الصغيــرة 
ــه مــن األكثــر صعوبــًة توظيــف ســعوديين بالمقارنــة مــع الشــركات األكبــر. فغالبــًا مــا تكــون  َتِجــد أّن
للشــركات الصغيــرة هوامــش رْبــح أصغــر مــن الشــركات األكبــر، مــا ُيصعِّــب عليهــا تلبيــة طلبــات 
الســعوديين مــن حيــث الرواتــب. باإلضافــة إلــى ذلــك، تضــّم الشــركات الصغيــرة مناصــب إداريــة أقــّل، 

تشــير البيانــات اإلداريــة اعتبــارًا مــن شــْهر نوفمبر/تشــرين الثانــي 2019م إلــى نســبة مئويــة للتوطيــن َبَلَغــت 26 فــي   33

المئــة، أي أعلــى بشــكٍل طفيــٍف مــن النســبة الُمشــار إليهــا فــي بيانــات االســتطالع  عــام 2017م والبالغــة 22 فــي المئــة. 
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وبالتالــي فــرص أقــّل لبنــاء مســاراٍت مهنيــٍة للســعوديين. وأخيــرًا، قــد تفتقــر الشــركات الصغيــرة إلــى 
ــزة بأســماء عالماتهــا التجاريــة، وقــد أشــار بعــض  المكانــة التــي تتمتّــع بهــا الشــركات األكبــر الُمَتَمّي
الذيــن قمنــا بمقابلتهــم إلــى أّن الســعوديين يميلــون إلــى مغــادرة الشــركات الصغيــرة لالنضمــام إلــى 

شــركات أكبــر مــا أْن يطــّوروا الخبــرة. 
ــوا فــي  ــن يعمل ــأّن الســعوديين ل ــى نطــاٍق واســٍع ب ــاد المنتشــر عل ــى الرغــم مــن االعتق عل
مجــال اإلنتــاج، َوَجــَدت الشــركات أّنــه مــن الممكــن تطبيــق توطيــن الوظائــف علــى جــزٍء مــا مــن 
الوظائــف فــي مجــال اإلنتــاج. فقــد أشــار عــدٌد مــن الذيــن قمنــا بمقابلتهــم إلــى أّنهــم تمّكنــوا مــن إيجــاد 
سعوديين على استعداد للعمل في وظائف في مجال اإلنتاج منذ قرابة  عام 2012م أو 2013م، 
وأّن هــذا األمــر يختلــف عــن الطريقــة التــي َنَظــَر فيهــا المواطنــون ذوو االمهــارات القليلــة إلــى ســوق 
العمــل حتّــى فــي عــام 2008. وقــد أفــاَدت شــركٌة إلــى أّن شــبكة اإلمــداد الكاملــة التابعــة لهــا يشــغلها 
موظفــون ســعوديون. وفــي بعــض الحــاالت، ُتعَتَبــر المكانــة عاِمــاًل، وســيقبل األشــخاص بوظيفــة فــي 
مجــال اإلنتــاج لحســاب شــركٍة مرموقــة. وفــي حــاالت أخــرى، ســيقبل  المواطنــون بوظائــف فــي مجــال 
اإلنتــاج فــي حــال بــدا لهــم أّنــه ثّمــة مســاٌر مهنــيٌّ أو أشــكاٌل أخــرى مــن الفــرص للتقــدُّم )علــى ســبيل 
المثــال، مــن عاِمــل خــّط إنتــاج إلــى مشــرف خــط إنتــاج، وبشــكٍل محتمــل إلــى وظائــف إداريــة(. وفــي 
بعــض الحــاالت، تعتمــد القــدرة علــى إيجــاد ســعوديين علــى اســتعداد للعمــل فــي القطــاع علــى الموقــع. 
فعلــى ســبيل المثــال، أفــاَدت شــركٌة بأّنــه مــن الســهل توظيــف ســعوديين للعمــل فــي وظائــف فــي مــزارع 

فــي المناطــق الجنوبيــة والشــرقية مــن المملكــة.34
ليــس قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة مرموقــًا بقــدر القطــاع المصرفــي وقطــاع االتصــاالت، 
إاّل أّن بعــض الطــالب كان علــى اســتعداٍد للعمــل فيــه. لقــد أشــار الطــالب إلــى أّنهــم قــد يفّكــرون َمليــًا 
في وظيفٍة في القطاع إذا كانت تتالءم مع خلفيتهم التعليمية، أو إذا كانت في شــركٍة راســخة. وقد 
أقــّر أحــد الطــالب بــأّن التصنيــع هــو قطــاع ال يحظــى بتقديــٍر كاٍف وهــو مــكاٌن جّيــٌد لتعلُّــم مهــارات 

المبيعــات والتســويق. 

لقــد أفــادت الشــركة ذاتهــا بــأّن هــذا األمــر يصــح أيضــًا بالنســبة إلــى الســائقين والموظفيــن ذوي المســتوى األدنــى مــن   34

المهــارات. لــم نُغــص فــي األســباب الكامنــة وراء هــذا األمــر، ولكنّنــا نشــير إلــى أّنــه، وبحســب إحصــاء للســعوديين عــام 
ــت المحافظــات الجنوبيــة األربــع وهــي عســير، والباحــة، وجــازان ونجــران، المســتويات األدنــى مــن اإللمــام  2010، ضمَّ
بالقــراءة والكتابــة فــي البلــد فــي صفــوف  المواطنــون الســعوديين الذيــن يبلغــون مــن العمــر 10 أعــوام فأكبــر )الهيئــة 
]Census 2010]، الصفحــة اإللكترونيــة إلحصــاء الســكان والمســاكن  العامــة لإلحصــاء ]GAStat[، إحصــاء 2010 
]2020c ،]Population and Housing Census، الجــدول رقــم 11-4(. وقــد يعــود ذلــك إلــى أّن الســعوديين ذوي 

المســتوى التعليمــي األدنــى علــى اســتعداد أكبــر لقبــول هــذه األنــواع مــن الوظائــف.  
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التحّديات في وْجه توطين الوظائف

تكون وظائف اإلدارة العليا والوظائف المكتبية في القطاع خاضعًة للتوطين بدرجٍة كبيرٍة باإلجمال 
)الرســم البيانــي رقــم 5.5(. وكمــا فــي الجدولْيــن رقــم 4.2 و4.4، نبّيــن نســبة توطيــن الوظائــف فــي 
مجمــل المهــن التــي تســتحوذ علــى 80 فــي المئــة مــن توظيــف الســعوديين أو الوافديــن فــي القطــاع، 
ويشــير حجــم الدائــرة إلــى عــدد الموّظفيــن فــي تلــك المهنــة. وُنحــّدد باســتخدام رمــوز األلــوان هــذه المهــن 
َلــة التــي تتأّلــف رموزهــا مــن ســبعة أرقــام ضمــن عشــرة فئــات مهنّيــة واســعة النطــاق، بحســب  الُمَفصَّ
مــا ناقشــناه فــي  الهامــش رقــم 17 مــن الفصــل األول. يهيِمــن باإلجمــال الوافــدون  علــى الوظائــف 
التــي تتطلّــب مســتوى أدنــى مــن المهــارات، علــى غــرار الموظفيــن النظامييــن. علــى الرغــم مــن ذلــك، 
وبحســب مــا ُذِكــر أعــاله، ثّمــة وظائــف فــي مجــال اإلنتــاج تضــّم نســبة عاليــة مــن الســعوديين، كمــا 
هــو الحــال ضمــن فئتــْي “الموظفيــن الحرفييــن وموظفيــن التجــارة ذات الصلــة” و“ُمشــّغلي المحّطــات 
واآلالت وُمجمِّعيهــا.” وتشــمل أمثلــٌة ُمَحــدََّدٌة الوظائــف فــي مجــال تحضيــر الحلويــات وبعــض ُمشــّغلي 
اآلالت. مــع ذلــك، ُيعَتَبــر مــن الصعــب تطبيــق توطيــن الوظائــف علــى بعــض الوظائــف، مثــل 
موظفيــن تنظيــف المبانــي. ويبيِّــن الرســم البيانــي رقــم 5.5 أيضــًا متوّســط راتــب الذكــور الســعوديين 
المصرفــي  القطــاع  فــي  الحــال  هــو  كمــا  يتقاضــون،  الســعوديين  أّن  الملحــوظ  ومــن  مهنــة.  لــكل 
وقطــاع االتصــاالت، أجــورًا أعلــى مــن الوافديــن. فبالنســبة إلــى مهــن الســعوديين األولــى التــي تضــّم 
علــى األقــل 50 وافــدًا، ومهــن الوافديــن األولــى التــي تضــّم علــى األقــل 50 ســعوديًا، ُتعتبــر رواتــب 
الســعوديين الذكــور فــي المتوســط أعلــى بضعفْيــن إلــى خمســة أضعــاف مــن رواتــب الوافديــن الذكــور. 
يّتضــح أّنــه مــن الصعــب تطبيــق توطيــن الوظائــف علــى المناصــب التــي تتطّلــب مهــارات 
محــّددة أو تقتــرن بظــروف عمــل ســيئة. فقــد كان تطبيــق توطيــن الوظائــف مثــاًل علــى وظيفــة قيــادة 
الشــاحنات لمســافٍة طويلــة يقتــرن بالتحديــات، وذلــك علــى حــدٍّ ســواء ألّن عــدد الســعوديين الذيــن 
يحملــون رخصــًا تجاريــة قليــل وألّن الوظيفــة تتطلّــب االبتعــاد عــن المنــزل لعــّدة أّيــاٍم علــى التوالــي. إّن 
الوظيفــة مهّمــة بالنســبة إلــى القطــاع ألغــراض نْقــل منتجــات المــواد الغذائّيــة مــن المصنــع إلــى متاجــر 
البيــع بالجملــة وتجــارة التجزئــة. ويتــم أيضــًا شــْغل وظائــف تقنّيــة متعــددة مــن ِقَبــل غيــر الســعوديين 
بســبب افتقــار الســعوديين المحلييــن إلــى المهــارات أو الخبــرة المحــددة. ويشــمل هــذا األمــر الوظائــف 
التــي تتطلــب مســتوى متوســط مــن المهــارات وتســتلزم التحلــي بالخبــرة فــي صيانــة أجهــزة تصنيــع 
المــواد الغذائّيــة ووظائــف معّينــة تتطلّــب مســتوى عاليــًا مــن المهــارات، علــى غــرار المشــتريات. 
فبالنســبة إلــى األخصائييــن التقنييــن فــي مجــال اآلالت وأخصائيــي صيانــة األجهــزة بشــكٍل خــاّص، 
أفــادت الشــركات بــأّن التدريــب فــي المملكــة العربيــة الســعودّية غيــر كاٍف وأّنــه يتوّجــب عليهــا التوّجــه 
إلــى الخــارج إليجــاد موظفيــن مؤهَّليــن. ومــن بيــن المهــن االحترافيــة، تواجــه الشــركات صعوبــًة فــي 
مــلء الوظائــف التــي ال ُتعطــى الشــهادات المطلوبــة لهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية، علــى غــرار 
مديــر اتصــاالت الشــركة. باإلضافــة إلــى ذلــك، ُيعَتَبــر مــن األصعــب أيضــًا تطبيــق توطيــن الوظائــف 
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العّمال

الرسم البياني رقم 5.5
حّصة السعوديين من التوظيف في قطاع تصنيع المواد الغذائية، بحسب المهنة 

المصــدر: عملّيــات المؤّلفيــن الحســابية باالعتمــاد علــى أحــدث البيانــات المتاحــة للعامــة مــن المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة 
 .)DSC( التــي وّفرهــا مركــز دْعــم اّتخــاذ القــرار )GOSI(

مالحظــات: يبيِّــن الرســم البيانــي حّصــة الســعوديين مــن التوظيــف فــي كّل واحــدة مــن المهــن التــي تتأّلــف رموزهــا مــن ســبعة أرقــام فــي 
بيانــات المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة )GOSI( بالنســبة إلــى المهــن الكبــرى التــي تســتحوذ ُمجَتِمَعــًة علــى 80 فــي المئــة مــن 
توظيــف الســعوديين أو الُمَغتربيــن فــي القطــاع. يمثّــل حجــم كل دائــرة إجمالــي التوظيــف فــي المهنــة. وبالنســبة إلــى كّل مهنــة، يبيِّــن الرســم 
البيانــي أيضــًا متوّســط الراتــب للذكــور الســعوديين. وبالنســبة إلــى المهــن التــي ال تشــمل أي موّظفيــن ســعوديين، َتْظَهــر الدوائــر عنــد الحــّد 
األدنى من أجور الســعوديين البالغ 3,000 ريـــال ســعودي في الشــهر و“توضع بشــكل تقريبي” حول نســبة ســعودية تســاوي 0.0 بحيث 
يمكــن رؤيــة الدوائــر المنفصلــة. وُتحــدَّد كّل مهنــة باســتخدام رمــوز األلــوان ضمــن عشــرة فئــات مهنّيــة واســعة النطــاق، بحســب مــا ناقشــناه 

فــي الفصــل األول ) الهامــش رقــم 17(.

علــى الوظائــف التــي تتطّلــب ســاعات طويلــة مــن العمــل )ال ســّيما تلــك التــي تنطــوي علــى اجتيــاز 
مســافٍة بعيــدٍة عــن المنــزل( أو العمــل فــي مواقــع نائيــة. ويواجــه القطــاع المصرفــّي وقطــاع االتصــاالت 
تحديــات مماثلــة، ولكــّن تحليلنــا للبيانــات اإلداريــة يشــير إلــى أّن نســبة الوظائــف الُمتراِفَقــة مــع هــذه 

الخصائــص التــي تقتــرن بتحّديــات هــي أعلــى فــي قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة. 
تعُكــس الوظائــف فــي مجــال المبيعــات صــورًة مختلطــة، ولكــن تــّم تحديــد بعــض الوظائــف 
فــي مجــال المبيعــات علــى أّنهــا تقتــرن بالمســتوى األعلــى مــن التحديــات مــن حيــث توطيــن 
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الوظائــف. لقــد أفــادت شــركات متعــّددة بــأّن أحــد المناصــب التــي تقتــرن بالمســتوى األعلــى مــن 
التحديــات بالنســبة إلــى توطيــن الوظائــف هــو المبيعــات لمتاِجــر تجــارة التجزئــة الصغيــرة. ينطــوي هــذا 
المنصــب علــى ظــروف عمــٍل صعبــٍة بوجــٍه خــاص، بمــا فيهــا القيــادة لزيــارة متاِجــر متعــددة كل يــوم، 
والتفــاوض مــع ماِلــك المتجــر، وحْمــل الســلع جســديًا. ينتــج جــزٌء كبيــٌر مــن المكتســبات مــن العمولــة، 
األمــر الــذي قــد ُيَتَصــّور أّنــه محفــوٌف بالمخاطــر. فــي المقابــل، يكــون  المواطنــون علــى اســتعداد 
للعمــل فــي الوظائــف فــي مجــال المبيعــات التــي تنطــوي علــى إدارة الحســابات الرئيســية، علــى غــرار 
الســوبرماركت والهايبرماركــت. فقــد أفــاد بعــض الشــركات بــأّن مــلء منصــب مديــر المبيعــات صعــب 

أيضــًا. وقــد ُيعــَزى هــذا األمــر إلــى عــدم تأســيس مســاٍر لذلــك. 
يتمثّــل تحــدٍّ آخــر بمعــّدٍل مرتفــٍع نســبيًا لتغييــر الموظفيــن )الــدوران الوظيفــي( فــي صفــوف 
الســعوديين. فقــد أشــاَرت شــركات متعــّددة فــي قطــاع تصنيــع المــواد الغذائّيــة إلــى وجــود منافســٍة 
قوّيــٍة علــى الســعوديين المؤهَّليــن، ال ســّيما مــا أْن يكتســبوا بعضــًا مــن الخبــرة. ففــي بعــض الحــاالت، 
ّنمــا ينتقلــون إلــى تولّــي وظيفــٍة تقتــرن بأجــر أعلــى أو بمســّمى وظيفــي  إّنهــم يبقــون فــي القطــاع ذاتــه واإ
أفضــل. فمــن بيــن األشــخاص ذوي المســتوى األدنــى مــن المهــارات، ُيعَتَبــر المنافســون الرئيســيون 
علــى الموهبــة القــوات المســّلحة أو األمــن الخــاص، وفــي بعــض األحيــان الحكومــة. أمــا فــي صفــوف 
األشــخاص ذوي المســتوى األعلــى مــن المهــارات، فُيَعَتَبــر القطــاع شــبه الحكومــي منافســًا رئيســيًا 
علــى الموهبــة؛ ففــي الســابق، غالبــًا مــا غــادر  المواطنــون للعمــل لصالــح شــركات أخــرى فــي القطــاع 

الخــاص، ولصالــح شــركات متعــددة الجنســيات علــى وجــه خــاص. 

التوظيف والتدريب واالحتفاظ بالموظفين في قطاع تصنيع المواد الغذائية 

السياســات  الوظائــف وذلــك جزئيــًا بفضــل  ارَتَفَعــت درجــة توطيــن  لقــد  أعــاله،  ُذِكــر  مــا  بحســب 
ّنمــا أيضــًا ألّن الشــركات أْضَحــت تولــي اهتمامــًا للتقــّدم المهنــي. وقــد أعــرب الطــالب  الحكوميــة، واإ
فــي مجموعــات التركيــز التــي َنّظمناهــا عــن تفضيــٍل واضــٍح للشــركات التــي توفِّــر فرصــًة للتقــّدم. 
ــة آخــذ بالنمــو. بالنســبة  ــع المــواد الغذائي ــب لقطــاع تصني إّن عــدد برامــج مســارات التدري
إلــى الوظائــف التــي تتطلــب مســتوى متوســطًا مــن المهــارات، عِمَلــت شــركٌة مــع المؤسســة العامــة 
 )Saudi Technical and Vocational Training Corporation( للتدريــب التقنــي والمهنــي
لتأســيس المعهــد التقنــي لأللبــان واألغذيــة )Dairy and Food Polytechnic(، الــذي ُيــَدرِّب 
الســعوديين لتولــي وظائــف فــي قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة.35 بالنســبة إلــى خريجــي الجامعــات، 
أسَّــَس بعــض الشــركات شــراكات مــع جامعــات إلعــداد الطــالب مــن أجــل التوظيــف، مــن خــالل برامــج 
تعاونيــة وبرامــج تدريــب صيفيــة وبرامــج لتوفيــر المعلومــات للطــالب حــول ماهيــة العمــل فــي القطــاع 
الخــاص. وقــد أشــارت شــركات كبيــرة متعــددة أيضــًا إلــى أنهــا أّسَســت أكاديمياتهــا الخاصــة للتدريــب 

المعهد التقني لأللبان واألغذية )Dairy and Food Polytechnic(، الصفحة الرئيسية، 2019م.  35
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الداخلــي، والتــي توفــر التدريــب ودورات التطويــر المهنــي لموظفيهــا. 
وقــد أســس بعــض الشــركات الكبيــرة ايضــًا مســارات مهنيــة واضحــة للموظفيــن. فقــد أسََّســت 
شــركات كبيــرة متعــددة مســارات واضحــة للموّظفيــن الذيــن يتمّتعــون بمهــارات وأولئــك الذيــن يفتقــرون 
إليهــا علــى حــد ســواء. وعلــى الرغــم مــن أن الترقيــات غيــر مضمونــة، يتــم إعــالم الموّظفيــن باألمــور 
التــي قــد يحققونهــا فــي حــال كان أداؤهــم جيــدًا. بالنســبة إلــى الموظفيــن الذيــن يفتقــرون إلــى المهــارات، 
يكــون ُســلَّم االرتقــاء المهنــي أقصــر، ولكــن تجــوز ترقيــة الموظفيــن فــي مجــال اإلنتــاج إلــى مديــري 

إنتــاج، وفــي بعــض الحــاالت إلــى مســتويات أعلــى مــن اإلدارة. 
لقــد أفــادت شــركات تصنيــع المــواد الغذائّيــة بمجموعــٍة مــن مصــادر التوظيــف. بالنســبة إلــى 
المناصــب التــي تتطلــب مســتوى أدنــى مــن المهــارات، تكــون هــذه المصــادر غيــر رســمية باإلجمــال، 
علــى غــرار العْلــم بالوظيفــة مــن خــالل الُمشــافهة والتقــّدم للوظائــف بشــكٍل عرضــي. أمــا بالنســبة 
إلــى خريجــي الجامعــات، فقــد أفــادت الشــركات بتوظيفهــم مــن خــالل مصــادر توظيــف علــى شــبكة 

اإلنترنــت وشــركات اســتقطاب المهــارات مباشــرًة مــن الجامعــات. 
وقــد َبــَدَأْت شــركاٌت متعــّددٌة بتوظيــف الســعوديات اإلنــاث. فأفــادت شــركات متعــددة ببرامــج 
إرشــادّية لتوظيــف مزيــٍد مــن النســاء الســعوديات، بمــا فــي ذلــك فــي وظائــف فــي مجــال اإلنتــاج 
ُمْنِتجــات  إّن الموظفــات اإلنــاث هــّن موظفــات  الشــركات جميعهــا تقريبــًا  قالــت  والمبيعــات. وقــد 
وقّيمــات. وأشــار ممثــٌل عــن شــركٍة واحــدٍة علــى األقــّل إلــى أّن الشــركة قــد تســتفيد مــن توفُّــر الرعايــة 

النهاريــة ألوالد الموّظفــات اإلنــاث. 
وكانــت للبعــض أيضــًا برامــج لتوظيــف الســعوديين الذيــن يعانــون مــن إعاقــات فــي وظائــف 
التــي توّظــف أشــخاصًا يعانــون مــن إعاقــات، وهــم  الشــركات  أفــاَدت  فــي مجــال اإلنتــاج. وقــد 

باإلجمــال األشــخاص الصــّم، بمســتوى كبيــر مــن الرضــا عــن أدائهــم الوظيفــي. 

التقّدم الُمْحَتَمل لقطاع تصنيع المواد الغذائية 

لقــد ناقشــنا حتّــى هــذه النقطــة الخصائــص الحاليــة لقطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية. ففــي حــال َنَجَحــت المملكــة العربيــة الســعودية فــي تحســين القطــاع ليكــون موقعــًا للتوظيــف 
ــح أن يتقــّدم القطــاع مــن حيــث هيكليتــه  العالــي الجــودة والمرجــو للمواطنيــن الســعوديين، مــن المرجَّ
وقدرتــه علــى اإلبــداع والتوظيــف، باعتبــار أّن األخيــر ُيشــكِّل هدفــًا مهمــًا فــي السياســات. يتــم مناقشــة 
ّن النتائــج غيــر  ــٍذ إلــى التوظيــف. واإ أّواًل التركيــز واإلبــداع، بمــا أّن االثنيــن مترابطــان، وننتقــل بعدئ

حاســمة بالنســبة إلــى الُمَتَغّيــرات الثالثــة جميعهــا. 
بخصــوص التركيــز واإلبــداع، تــؤدي قّوتــان اقتصاديتــان متناقضتــان دورًا. تُنبــئ النمــاذج 
النظريــة لــدورات أمــد المنتجــات بالتقــّدم والنمــو مــن خــالل اإلبداعــات التعطيليــة مــن ِقبــل الشــركات 
حيــث  مــن  )أقلّــه  منهــا  عــددًا  الغذائيــة  المــواد  تصنيــع  قطــاع  يضــّم  والتــي  والنشــطة،  الصغيــرة 
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المؤسســات، إْن لــم يكــن الشــركات(. ويعنــي ذلــك ضمنــًا ميــاًل لــدى القطاعــات الصناعيــة لتصبــح أقــل 
 تركيــزًا، مــع قيــام شــركاٍت متنافســٍة متعــددة. ومــن الناحيــة األخــرى، قــد تكــون كلفــة البحــوث والتطويــر
)]research and development [R&D( وكلفة االستثمار أكثر جدوى بالنسبة إلى الشركات 
الراســخة والكبيــرة التــي تتمتــع بقــوة فــي الســوق، مــا يشــير إلــى ميــٍل باّتجــاه تركيــٍز لشــركات أكبــر 

حجمــًا وأقــّل عــددًا. 
يشــير البحــث التجريبــي إلــى عــدم هيمنــة أي مــن هاتيــن القوتيــن االقتصاديتيــن بشــكٍل صــارم؛ 
بــداًل مــن ذلــك، ثّمــة اختــالف علــى امتــداد البلــدان والقطاعــات والفتــرات الزمنّيــة. بشــأن التركيــز، 
بقَيــت حّصــة القيمــة الُمضافــة الُمنَتَجــة مــن ِقبــل الشــركات الكبــرى البالــغ عددهــا 200 شــركة فــي 
قطــاع التصنيــع األمريكــي مســتقرًة نســبيًا منــذ ســتينيات القــرن العشــرين، حيــث تراَوَحــت بيــن قرابــة  
40 فــي المئــة و45 فــي المئــة علــى مــدار الفتــرة الكاملــة.36 وعلــى نطــاق االقتصــاد، علــى الرغــم مــن 
أّن عــدد الشــركات التــي تضــّم أكثــر مــن 10 آالف  موظــف قــد ارتفــع )مــع ارتفــاع عــدد الســكان(، 
بقــي مجمــوع تركيــز التوظيــف فــي القطــاع الخــاص بيــن الشــركات الكبــرى البالــغ عددهــا 1,000 

شــركة مســتقرًا منــذ عــام 1988 علــى األقــل.37
أمــا بشــأن التركيــز واإلبــداع معــًا، تختلــف العالقــة بيــن خاصيتــي القطــاع هاتيــن إلــى حــٍد كبيــٍر 
فــي القطاعــات الفرديــة علــى امتــداد البلــدان. فقــد َوَجــدت مراجعــٌة َشــَمَلت 28 عينــًة مســتقّلًة مــن 20 
دراســة، وَضمَّــت مصــادر أمريكيــة ودوليــة فــي ســبعينيات القــرن العشــرين وثمانينياتــه وتســعينياته أّنــه 
مــا مــن “دليــل علــى أوُجــه فــْرق كبيــرة فــي قــوة تأثيــر الحجــم أو المنافســة” علــى اإلبــداع مــن حيــث 
العمليــات أو المنتجــات.38 وحــدََّدت مراجعــٌة أخــرى وجــود عالقــٍة إيجابيــٍة قوّيــٍة بيــن حجــم الشــركات 
واإلنفــاق علــى البحــوث والتطويــر، ولكّنهــا َوَجــدت أيضــًا أّن نجــاح هــذا اإلنفــاق فــي الحفــاظ علــى 

مكانــة الشــركة ضمــن قطــاٍع مــا أو توســيعها ليــس أمــرًا مضمونــًا.39

لورانــس ج. وايــت )Lawrence J. White( وجاســبر يانــغ )Jasper Yang(، “مــا الــذي كان يحــدث لتجميــع   36

 ”What Has Been Happening to Aggregate( ”التركيــز فــي االقتصــاد األمريكــي فــي القــرن الواحــد والعشــرين؟ 
إكونوميــك  كونتمبــراري   ،)Concentration in the U.S. Economy in the Twenty-First Century?“
بوليسي )Contemporary Economic Policy(، المجلد 38، العدد 3، يوليو/تموز 2020م، الرسم البياني رقم 1.

وايت )White( ويانغ )Yang(، 2020م، الرسم البيانيان رقم 2 و4.  37

فاريبورز َدمانبور )Fariborz Damanpour(، “دْمٌج للنتائج الُمسَتخَلَصة من األبحاث حول آثار حجم الشركات   38

 An Integration of Research Findings“( ”ومنافســة الســوق علــى اإلبداعــات مــن حيــث المنتجــات والعمليــات
 ،)”of Effects of Firm Size and Market Competition on Product and Process Innovations
)British Journal of Management(، المجلد 21، العدد 4، ديسمبر/كانون األول  بريتش جورنال أوف مانجمنت 

2010م، ص. 996.

واألداء  النشــاط  حــول  التجريبيــة  الدراســات  مــن  عامــًا  “خمســون   ،)Wesley M. Cohen( كوهيــن  م.  ِوســلي   39

اإلبداعيين” )“Fifty Years of Empirical Studies of Innovative Activity and Performance”(، الفصل 
الرابــع فــي برونويــن ه. هــول )Bronwyn H. Hall( وناثــان روزنبــرغ )Nathan Rosenberg(، محّررْيــن، هاندبــوك 
أوف إكونوميكــس أوف إينوفايشــن )Handbook of the Economics of Innovation(، المجلــد 1، أمســتردام 
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يتــم االنتقــال اآلن إلــى التوظيــف. كمــا هــو الحــال بالنســبة إلــى التركيــز، قــد يرتفــع إجمالــي 
ْن اْنَخَفــَض إجمالــي التوظيــف، قــد يرتفــع مــع  التوظيــف أو ينخفــض فــي حــال نمــو القطــاع. حتّــى واإ
ذلــك توظيــف الســعوديين. وقــد يرتفــع توظيــف الســعوديين فــي ظــّل ثالثــة ظــروف علــى األقــّل. أّواًل، 
قــد يرتفــع فــي حــال اســتبدل  المواطنــون الموظفيــن الوافديــن وَبِقَيــت نســبة القــوى العاملــة إلــى رأس 
المــال أو نســبة القــوى العاملــة إلــى اإلنتــاج ذاتهــا. ثانيــًا، قــد يرتفــع فــي حــال تــم اســتبدال الموظفيــن 
الوافديــن بــاآلالت وتــم توظيــف ســعوديين لتشــغيل تلــك اآلالت وصيانتهــا. وثالثــًا، قــد يرتفــع فــي 
حــال ارتَفــَع إنتــاج القطــاع، وَبقَيــت نســبة التوظيــف إلــى اإلنتــاج مســتقّرة، وَبِقَيــت نســبة الموّظفيــن 
الســعوديين إلــى الوافديــن مســتقّرة أيضــًا. ثّمــة مجموعــة مــن الســيناريوهات لحــاالت التراُجــع فــي 
توظيــف الســعوديين قائمــٌة أصــاًل. فبافتــراض أّن توظيــف الوافديــن يصبــح أكثــر كلفــًة أو صعوبــة، قــد 
تشــمل الســيناريوهات ذات الصلــة تراُجــع القطــاع، أو اســتثمارات كبيــرة فــي األجهــزة الرأســمالّية )أي 

اإلنتاجيــة( الُمَوفِّــَرة للقــوى العاملــة والتــي أزاحــت الموّظفيــن الســعوديين.  
إجمالــي  حيــث  مــن  أصــاًل  نســبيًا  كبيــرًا  الســعودّي  الغذائيــة  المــواد  تصنيــع  قطــاع  ُيعَتَبــر 
التوظيــف، وقــد يشــير ذلــك إلــى أّن أرجحّيــة حــدوث نمــّو إضافــي للتوظيــف منخفضــة. علــى الرغــم 
مــن ذلــك، إّن الترابــط بيــن مرتبــة التوظيــف العابــرة للبلــدان فــي قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة علــى 
امتــداد 79 بلــدًا عــام 2008 ومرتبــة نمــو التوظيــف العابــرة للبلــدان علــى مــدار األعــوام العشــرة التــي 
ّنمــا صغيــرة  َتَلــت، أي لغايــة عــام 2017م، َبَلــغ -0.09 فقــط، وهــي نســبة ســلبّية بعــض الشــيء، واإ
جــدًا. يشــير هــذا األمــر إلــى أّن بعــض قطاعــات تصنيــع المــواد الغذائيــة الكبيــرة قــد اخَتَبــر مســتوى 
عاليــًا مــن نمــّو التوظيــف أيضــًا.40 ومــع ذلــك، ال يــزال الترابــط بيــن مســتوى التوظيــف ومســتوى النمــو 
صغيــرًا جــدًا وحتّــى أقــّل ســلبيًة، حيــث يبلــغ -0.04. أّمــا الحــاالت البــارزة فتشــمل المكســيك، التــي 
احتلَّــت المرتبــة الرابعــة عشــرة مــن حيــث التوظيــف عــام 2008 والمرتبــة الســابعة مــن حيــث النمــو 
خــالل مــّدة عشــرة أعــوام، وتركيــا التــي احتلّــت المرتبــة الســابعة عشــرة مــن حيــث التوظيــف عــام 

2008 والمرتبــة التاســعة مــن حيــث النمــو. 
لــدى النظــر فــي هيكليــة القطــاع واإلبــداع والتوظيــف فيــه فــي المســتقبل، ُتعتَُبــر النتائــج غيــر 
ّنمــا  حاســمة إلــى حــدٍّ كبيــر. تــؤّدي الظــروف والخــواص األساســّية الوطنيــة والتاريخيــة دورًا مهمــًا واإ
يصعــب التنبــؤ بــه. بالتالــي، مــع تطــوُّر قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، 
فــإّن أّي َمْيــل باّتجــاه التركيــز أو عــدم التركيــز غيــر مؤّكــد. علــى الرغــم مــن ذلــك، فــي حــال اســتبدل  
ــح أن يرتفــع توظيــف الســعوديين.  المواطنــون الوافديــن عمومــًا واســتمّر القطــاع بالنمــو، مــن المرجَّ
ــح أن تعتمــد علــى التطويــر التعليمــي  وُتْعَتَبــر اإلمكانيــة اإلبداعّيــة غيــر مؤّكــَدة أيضــًا ومــن الُمرجَّ
وسياســات اإلبــداع الوطنيــة وتوفُّــر التمويــل للمخاطــر. يتــم استكشــاف تقــدُّم القطــاع بشــكٍل إضافــيٍّ 

وأكسفورد: شمال هولندا، 2010م، ص. 213-129.
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فــي دراســة حالــة فــي الفصــل الســادس. 

التداعيات على قطاعات أخرى 

قــد يتطّلــب تشــكيل فْهــٍم كامــٍل لقابليــة تطبيــق الفــرص والتحدّيــات التــي تّمــت مالحظتهــا فــي قطــاع 
تصنيــع المــواد الغذائيــة علــى قطاعــات أخــرى إجــراء مجموعــة إضافّيــة مــن المقابــالت وتحليــل 
البيانــات. علــى الرغــم مــن ذلــك، يبــدو عــدٌد مــن األنمــاط واضحــًا. يمكــن توســيع نطــاق النتائــج 
الُمســَتخَلَصة مــن قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة ألّنهــا كنايــة عــن قواِســم ُمشــَتَرَكة علــى امتــداد 
القطاعــات التصنيعيــة: إّنهــا تميــل إلــى إنتــاج ســلٍع باســتخدام آالت ُمَعّقــدٍة أحيانــًا؛ وتقــوم الوظائــف 
فــي مجــال اإلنتــاج فــي المصانــع، التــي قــد تنطــوي علــى محيطــات غيــر مريحــة؛ وقــد تكــون هــذه 
الوظائــف تكرارّيــة وقــد ال تقتــرن بمســتويات عاليــة مــن المكانــة فــي المجتمــع؛ ويجــب تســليم اإلنتــاج 

إلــى مجموعــٍة مــن العمــالء فــي ظــّل ظــروف معينــة. 
ويتمثّــل أحــد األنمــاط األكثــر بــروزًا والــذي وجدنــاه فــي ســياق بحثنــا حــول قطــاع تصنيــع المــواد 
الغذائيــة فــي أّن المديريــن قالــوا إّن الســعوديين قــد يقبلــون بوظائــف فــي مجــال اإلنتــاج فــي ظــّل 
الظــروف الصحيحــة. ويقتــرن هــذا األمــر بأهّميــٍة خاّصــٍة باعتبــاره وســيلًة للحــد مــن بطالــة الشــباب، 
ألّن عــددًا مــن الشــباب لــن يكونــوا مؤهَّليــن لتوّلــي وظائــف مكتبّيــة ولكــن قــد يشــعرون بالرضــا فيمــا 
يتعّلــق بتولــي وظائــف فــي مجــال اإلنتــاج. ومــع ُمضــي الحكومــة بتطبيــق خطــط توطيــن الوظائــف، 
ســيعتمد النجــاح علــى اســتبدال الســعوديين للوافديــن وتوّليهــم هــذه الوظائــف. وســتكمن القضيــة فــي 
السياســات بتحديــد الظــروف التــي ســيقبل  المواطنــون فــي ظّلهــا بتولّــي وظائــف فــي مجــال اإلنتــاج؛ 

وفــي بعــض الحــاالت لــن تبــرز الحاجــة إلــى إجــراء أي تغييــرات فــي السياســات.
قــد يكــون مــن الصعــب مــلء الوظائــف التــي تتطلــب مهــارات تقنيــة عاليــة، علــى غــرار صيانــة 
صالحهــا، بالســعوديين. وقــد يســتدعي هــذا األمــر تحســين التدريــب التقنــي فــي  اآلالت الُمَعقَّــَدة واإ
المملكــة أو الترتيــب لحصــول الســعوديين الشــباب علــى هــذا التدريــب فــي الخــارج، باإلضافــة إلــى 

التشــجيع المتوفِّــر أصــاًل لاللتحــاق بالجامعــات فــي الخــارج. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، قــد ال تكــون المبيعــات وتســليم المنتــج أمــرًا جذابــًا. فقــد تقتــرن المبيعــات 
والتســليم إلــى المتاِجــر الصغيــرة بتحّديــات بالنســبة إلــى أي قطــاع، كمــا قــد تكــون الحالــة بالنســبة إلــى 
القيــادة لمســافاٍت طويلــٍة مــن أجــل عمليــات التســليم أو َنْقــل الُمدخــالت مــن المصــدر إلــى المصنــع. 

يجــب أن يكــون مــن الســهل نســبيًا مــلء الوظائــف اإلداريــة والمكتبّيــة. ويصــّح هــذا األمــر 
تحقيقهــّن  فمــع  العاملــة.  القــوى  ودخــول  التعليــم  فــي  بالتقــدُّم  النســاء  اســتمرار  مــع  خــاصٍّ  بوجــٍه 
مســتويات أعلــى مــن التعليــم، بالمقارنــة مــع أوائــل القــرن الواحــد والعشــرين فحســب، سيســاِهْمَن فــي 
توســيع القــوى العاملــة التــي يمكــن ألصحــاب العمــل االختيــار منهــا. بالمثــل، وبمــا أّن قطــاع تصنيــع 
المــواد الغذائيــة قــد وجــد أّن التدريــب ومســارات التقــّدم المحــددة قــد تســاعد علــى جــْذب الســعوديين، 



يجــب أن تنطبــق هــذه العناصــر علــى قطاعــات أخــرى كذلــك األمــر. 
وأخيــرًا، يبــدو مــن المناقشــة أعــاله أّن قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة يضــّم وظائــف علــى 
امتــداد طيــف المهــارات. وســينطبق هــذا األمــر أيضــًا علــى قطاعــات أخــرى. ففــي حــال َتَمكَّــن صانعــو 
السياســات مــن توفيــر بيئــٍة حيــث يســتطيع القطــاع جــْذب الســعوديين إلــى وظائــف تتطلّــب أنــواع 

المهــارات جميعهــا، قــد تســتفيد قطاعــات أخــرى أيضــًا مــن تلــك البيئــة. 
ونتناول التداعيات الُمحَتَمَلة في السياسات بشكٍل أوسع في الفصل الثامن. 
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 قــد تجــد المملكــة العربيــة الســعودية فــي ســياق محاولتهــا تطويــر قطاعــات ناجحــة، أهميــة النظــر 
ــرى. ُحــددت مجموعــة مــن البلــدان قــد يوفــر  ــدان أخـ ــي بلـ ــاح فـ فــي كيفيــة تطويــر قطــاع محــدٍد بنجـ
نجــاح قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة فيهــا إرشــاًدا قّيًمــا للتطويــر فــي المملكــة. وبعــد تحليــل خصائــص 
البلــدان والقطاعــات؛ حــدد مركــز دعــم اتخــاذ القــرار سويســرا دولــًة لدراســة الحالــة، وينظــر هــذا الفصــل 
فــي العوامــل االقتصاديــة والسياســات التــي ســاهمت فــي نجــاح قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة فــي 
سويســرا. وليســت دراســة الحالة هذه ســوى واحدة من دراســات عديدة يمكن القيام بها، ويمكن تعزيز 

المعلومــات المكتســبة منهــا بدراســات حالــة قطاعــات تصنيــع المــواد الغذائيــة فــي بلــدان أخــرى.1 

اختيار بلد دراسة الحالة 

لقــد تشــاَرك مركــز دْعــم اّتخــاذ القــرار )DSC( ومؤسســة رانــد RAND فــي عملّيــٍة تكرارّيــٍة مــن أجــل 
تحديــد بلــد دراســة الحالــة. ثّمــة معاييــر كثيــرة لالرتــكاز إليهــا الختيــار بلــد دراســة الحالــة. لقــد نظرنــا 
جمالــي الناتــج المحلــي  ــر، واإ بدايــًة فــي عوامــل علــى غــرار التشــاُبه مــن حيــث الســّكان، والَتَحضُّ
)GDP( للفــرد، واألراضــي الصالحــة للزراعــة، وعــدد الُمهاجريــن الدولييــن، ومســتوى المــوارد النفطيــة 
والمعدنيــة، والمنــاخ، والتشــاُبه الثقافــي، باإلضافــة إلــى بيانــات حــول قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة. 
علــى الرغــم مــن ذلــك، قــد يــؤّدي التركيــز علــى قطــاع تصنيــع المــواد الغذائّيــة فــي بلــٍد مماثــٍل 
للمملكــة العربيــة الســعودية إلــى تفويــت مســاهمٍة مهّمــٍة تقّدمهــا دراســة الحالــة. إّن هــدف تطويــر 
القطــاع الخــاص فــي المملكــة العربيــة الســعودّية موّجــه نحــو المســتقبل، وبالتالــي قــد يكــون النظــر 
فــي بلــٍد هــو أكثــر تطــّورًا مــن المملكــة العربيــة الســعودية ويملــك قطــاع تصنيــع مــواد غذائيــة قوّيــًا 

باالعتمــاد علــى عمليــة االختيــار التــي اســتخدمناها مــع مركــز دْعــم اّتخــاذ القــرار )DSC(، قــد تشــمل هــذه البلــدان   1
وســنغافورة.  والمكســيك،  أســتراليا، 

الفصل السادس 
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علــى حــدٍّ ســواء أمــرًا قّيمــًا. قــد يوفِّــر بلــٌد كهــذا مثــااًل تحتــذي بــه المملكــة العربيــة الســعودية علــى 
لهــا إلــى “نمــوذٍج عالمــيٍّ للتمّيــز”، بحســب مــا تنــّص عليــه رؤيــة المملكــة 2030  مســارها باّتجــاه تحوُّ

 2.)Vision 2030(
بنــاًء علــى ذلــك، قمنــا باســتطالع مجموعــٍة بســيطٍة تضــّم ثالثــة معاييــر جانبيــة، بمــا فيهــا 
جمالــي الناتــج المحلــي الحقيقــي للفــرد، وعــدد  التشــاُبه مــن حيــث إجمالــي الناتــج المحلــي الحقيقــي، واإ
المهاجريــن الدولييــن. ومــن ثــّم، نظرنــا بالنســبة إلــى البلــدان التــي اســتوَفت ذلــك االســتطالع ، بشــكٍل 
أكثــر عمقــًا فــي قطاعــات تصنيــع المــواد الغذائيــة لديهــا. ولقــد نظرنــا بالتحديــد فــي القيمــة المضافــة 
لقطــاع تصنيــع المــواد الغذائّيــة بالنســبة إلــى إجمالــي الناتــج المحلــي القومــي، والقيمــة المضافــة لقطــاع 
تصنيــع المــواد الغذائّيــة بالنســبة إلــى إنتــاج قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة، والقيمــة المضافــة لقطــاع 
مكانيــة  تصنيــع المــواد الغذائّيــة واألجــور لــكل موّظــف، وصــادرات قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة، واإ
الســوق المحليــة. وباســتخدام هــذه البيانــات، ضّيقنــا مجموعــة البلــدان الُمَرشَّــَحة الُمْحَتَمَلــة لتشــمل 
أســتراليا، والمكســيك، وســنغافورة، وسويســرا، وقــّرر مركــز دْعــم اّتخــاذ القــرار نهائيــًا اختيــار سويســرا، 
وهــو خيــار وافقنــا عليــه. وقــد اّتفــق مركــز دْعــم اّتخــاذ القــرار ومؤسســة رانــد RAND أيضــًا علــى أّن 

دراســات حالــة أســتراليا، والمكســيك، وســنغافورة قــد تكــون مفيــدة، متــى إن أمكــن ذلــك. 
 .

لمحة حول التصنيع في سويسرا

علــى الرغــم مــن كــون سويســرا بلــدًا صغيــرًا، جبليــًا، وغيــر ســاحلّي، أصَبَحــت أحــد البلــدان األكثــر ثــراًء 
فــي العاَلــم، حيــث َبَلــغ عــام 2018م إجمالــي الناتــج المحلــي )GDP( االســمي للفــرد 82,829 دوالر 
أمريكــي.3 وُتعتبــر ثروتهــا مثيــرًة لإلعجــاب بشــكٍل خــاص ألّنهــا لــم تكــن ثريــًة دومــًا وكانــت مــن بيــن 
البلــدان األكثــر فقــرًا فــي أوروبــا الغربّيــة فــي أوائــل القــرن التاســع عشــر. انطالقــًا مــن البدايــات الفقيــرة 
وأوُجــه العجــز الجغرافــي هــذه، تغــّذى نجــاح سويســرا االقتصــادّي مــن تطويــر قطاعــاٍت تصنيعّيــٍة 
مدفوعــٍة مــن التصديــر.4 لقــد أرغــم حجــم الســوق الداخليــة السويســرية الصغيــر الشــركات علــى الســعي 

المملكة العربية السعودية، 2016b، ص. 5.  2

وليختنشــتاين،  ولوكســمبورغ،  موناكــو،  وراء  مباشــرًة  سويســرا  تأتــي   .2020c  ،)World Bank( الدولــي  البنــك   3
ومــاكاو، وبرمــودا. 

بياتريــس ويــِدر )Beatrice Weder( ورولــف ويــِدر )Rolf Weder(، ارتقــاء سويســرا إلــى بلــٍد ثــري: المنافســة   4
 Switzerland’s Rise to a Wealthy Nation: Competition( وانفتــاح الســوق بمثابــة عاملْيــن رئيســَيْين للنجــاح
and Contestability as Key Success Factors(، المعهــد العالمــي لبحــوث االقتصــاد اإلنمائــي التابــع لألمــم 
 ،)United Nations University World Institute for Development Economics Research( المتحــدة

ورقــة بحثيــة رقــم 25/2009، أبريل/نيســان 2009.
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وراء أســواق تصديــر منــذ البدايــة، وقــد صــدََّرت قطاعــاٌت سويســرّيٌة متعــددٌة بحلــول عــام 1920م 
حصصًا كبيرًة من إنتاجها، بما في ذلك الســاعات )98 في المئة(، والمنســوجات )95 في المئة(، 

والشــوكوالته )80 فــي المئــة(.5 
ومــع تطــوُّر االقتصــاد العالمــي خــالل القــرن العشــرين، واَجَهــت قطاعــات تصنيعيــة سويســرية 
متعــددة منافســة أجنبيــة أدنــى كلفــة، مــا أْرَغَمهــا علــى أن تصبــح أكثــر إبداعــًا وفعاليــة، األمــر الــذي 
ر ارتفــاع األســعار مــع تركيــٍز علــى الجــودة. ولكــن، بالنظــر إلــى األجــور العاليــة وتكاليــف اإلنتــاج  بــرَّ
العاليــة، كانــت قطاعــات سويســرية متعــددة عاجــزة عــن المنافســة. وقــد قــاوم عــادًة صانعــو السياســات 
فــي  بالفشــل  التنافســّية  غيــر  للقطاعــات  ذلــك  مــن  بــداًل  ســامحين  الُمتراِجَعــة،  القطاعــات  حمايــة 
 )Joseph Schumpeter( التماشــي مــع مفهــوم العاِلــم االقتصــادي النمســاوي جوزيــف شــومبتر
قطــاع  مثــاًل  خَضــَع  فقــد   6.)”creative destruction“( اإلبداعــي”  “التدميــر  باســم  المعــروف 
المنســوجات الــذي كان مهّمــًا فــي بدايــة القــرن لتغييــٍر هيكلــيٍّ علــى مــدار النصــف األول مــن القــرن 
العشــرين، واخَتفــى تقريبــًا إنتــاج المنســوجات فــي سويســرا.7 بالمثــل، ارَتَفــع بيــن عامــْي 1965م 
و1975 التوظيــف فــي القطــاع المصرفــّي بنســبة 40 فــي المئــة، فــي حيــن تراَجــع التوظيــف فــي 

قطــاع تصنيــع الســاعات بقرابــة  45 فــي المئــة.8
علــى الرغــم مــن هــذه التحــوالت القطاعيــة، اســتمّر السويســريون بالحفــاظ علــى قطــاع تصنيعــّي 
ــز علــى التصديــر، وذي قيمــة مضافــة عاليــة. وعلــى الرغــم مــن ركــوٍد اقتصــاديٍّ طويــٍل  كبيــر، ُمَركَّ
ضــرب التصنيــع فــي تســعينيات القــرن العشــرين، ســاعد تركيــٌز علــى الفعاليــة والجــودة الشــركات 
العاملــة فــي التصنيــع علــى االســتمرار وعلــى كســْب ميــزٍة تنافســية.9 أّمــا اليــوم، فيســتحوذ قطــاع 
التصنيــع علــى 13 فــي المئــة مــن التوظيــف السويســري و18 فــي المئــة مــن إجمالــي الناتــج المحلــي 
ــم مــن  السويســري، وقــد َصنََّفــت دراســٌة ُأجريــت عــام 2018م سويســرا فــي المرتبــة األولــى فــي العاَل

 ،Industrielle Kapitalanlagen der Schweiz im Auslande  ،)Ernst Himmel( هيميــل  إرِنســت   5
 .2 ص.   ،1922 زيوريــخ،  جامعــة  زيوريــخ:  أطروحــة، 

 Creative“( ”التدميــر اإلبداعــي“ ،)W. Michael Cox( وو. مايــكل كوكــس )Richard Alm( ريتشــارد آْلــم  6
مــؤرَّخ.  غيــر   ،)The Library of Economics and Liberty( والحريــة  االقتصــاد  مكتبــة   ،)”Destruction

.2009 ،)Weder( وويِدر )Weder( ويِدر  7

 ،)Jean-Christian Lambelet( وجان-كريســتيان المبيليــت )Jean-Pierre Danthine( جان-بيــار دانتيــن  8
 ”The Swiss Recipe: Conservative Policies( ”!الوْصفــة السويســرية: ليســت السياســات التحّفظيــة كافيــة“ 

“!Ain’t Enough(، إكونوميك بوليسي )Economic Policy(، المجلد 2، العدد 5، أكتوبر/تشرين األول 1987.

نانســي هوفمــان )Nancy Hoffman( وروِبــرت شــوارتز )Robert Schwartz(، المعيــار الذهبــي: نظــام التعليــم   9
 Gold Standard: The Swiss Vocational Education and Training( السويســري  المهنَيْيــن  والتدريــب 
 National Center on Education and the( واشــنطن العاصمــة: المركــز الوطنــي للتعليــم واالقتصــاد ،)System

Economy(، 2015م، ص. 15. 
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حيــث بيئــة التصنيــع اإلجماليــة لديهــا.10 
ســيحّدد تحليــل السياســات الصناعيــة السويســرّية فــي األقســام التــي تلــي العواِمــل الُمَمكَِّنــة 
الرئيســّية لهــذا النجــاح وسيســتنتج الخالصــات حــول كيفيــة التمّكــن مــن اســتخدامها لتعزيــز التطويــر 

الصناعــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية. 

قطاع تصنيع المواد الغذائية في سويسرا

لقــد أصبــح قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة قطاعــًا مهمــًا بوجــٍه خــاٍص فــي االقتصــاد السويســري منــذ 
أوائــل القــرن العشــرين علــى األقــّل.11 ُيعَتَبــر هــذا النجــاح ملفتــًا للنظــر بوجــٍه خــاص ألّن سويســرا هــي 
مســتورٌد صــاٍف للمــواد الغذائيــة، وُتَعَتبــر أســعار إنتــاج مزارعهــا أعلــى مــن تلــك فــي بلــداٍن أخــرى. 
علــى الرغــم مــن ذلــك، َنَجــَح قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة السويســري مــن خــالل تركيــٍز علــى 
التصنيــع ذي القيمــة المضافــة باالعتمــاد علــى ُمدخــالت مــواد غذائيــة ُمْســَتْوَرَدة، ال ســّيما الشــوكوالته 

والمشــروبات.12 
ُتعَتَبر شركة نستله )Nestlé(، التي أسسها هانري نستله )Henri Nestlé( عام 1866م، 
الشــركة األكبــر فــي العاَلــم المتخصصــة فــي مجــال المــواد الغذائيــة. وقــد كانــت إحــدى الشــركات 
المتعــددة التــي تأسََّســت فــي سويســرا خــالل القــرن التاســع عشــر مــن ِقَبــل رواد أعمــال أجانــب أتــوا إلــى 
سويســرا مــن أجــل مكننــة إنتــاج مــا كان ســابقًا مــواد غذائيــة متخصصــة. ومــن بيــن العواِمــل الداخليــة 
التــي َجَذَبــْت رواد األعمــال هــؤالء، َبــَرزت الحريــة السياســية والدينيــة إلــى جانــب قــدرٍة علــى اســتخدام 

بــراءات االختــراع الدوليــة بحريــة أكبــر بالمقارنــة مــع بلــداٍن أخــرى.13

داريــل م. ويســت )Darrell M. West( وكريســتيان النســانغ )Christian Lansang(، بطاقــة األداء التصنيعــي   10

 Global Manufacturing Scorecard:( آخــر  بلــدًا  عشــرة  بثمانيــة  المتحــدة  الواليــات  مقاَرَنــة  كيفيــة  العاَلمــي: 
 Brookings( واشــنطن العاصمــة: مؤسســة بروكينغــز ،)How the US Compares to 18 Other Nations

.2018 يوليو/تمــوز   10  ،)Institution

 ،)”The Swiss Chocolate Industry“( ”صناعة الشوكوالته السويسرية“ ،)A. Muriel Farrer( أ. موريل فارير  11

إكونوميــك جورنــال )Economic Journal(، المجلــد 18، العــدد 69، مــارس/آذار 1908.
 Organisation for Economic Co-operation and( منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي  12

Development(، مراَجَعــة منّظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي للسياســات الزراعيــة: سويســرا 2015م 
)OECD Review of Agricultural Policies: Switzerland 2015(، باريس: منشــور منّظمة التعاون والتنمية 

فــي الميــدان االقتصــادي )OECD Publishing(، 2015م.

غيــر  دفينــة  “كنــوز   ،)Ha-Joon Chang( تشــانغ  ها-جــون  2009؛   ،)Weder( وويــِدر   )Weder( ويــِدر   13

 ”Under-Explored Treasure Troves( ”ُمسَتكَشــَفة مــن ِعَبــر التنميــة: عَبــٌر مــن تواريــخ بلــدان أوروبيــة ثريــة صغيــرة 
 ،)of Development Lessons: Lessons from the Histories of Small Rich European Countries“
 Robert( وروِبــرت وانــت ،)Peter van Lieshout( بيتــر فــان ليشــاوت ،)Monique Kremer( فــي مونيــك كريميــر
 Doing( محرريــن، القيــام بمــا هــو جّيــد أو القيــام بمــا هــو أفضــل: سياســات التنميــة فــي عالــٍم يتحــّول إلــى العولمــة ،)Went
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لقــد أّســس ُمَصنِّعــو الشــوكوالته بوجــٍه خــاص مصانــع فيمــا مــا قــد نعتبــره حاليــًا تجّمعــات 
َعت هــذه التجّمعــات مــا ُيعــَرف بمصطلــح اقتصــادات  صناعيــة بالقــرب مــن جنيــف وزيوريــخ. وشــجَّ
الشــركات  تقــع  عندمــا  تتحقــق  التــي  المزايــا  وهــي   ،)agglomeration economies( التكتُـّـل 
فــي قطــاع واحــد أو أكثــر ذي صلــة الواحــدة منهــا بالقــرب مــن األخــرى.14 فــي الحالــة السويســرية، 
أتــاَح لهــا قربهــا الواحــدة مــن األخــرى اإلبــداع ســريعًا، وَتَمكَّــن رواد أعمــال علــى غــرار نســتله مــن 
االســتفادة مــن القــدرات الصناعيــة القائمــة التــي تــّم تطويرهــا لقطــاع منتجــات األلبــان السويســرّي مــن 
أجــل اإلبــداع والنمــو، وذلــك مــن خــالل ابتــكار عمليــات صناعيــة جديــدة ومنتجــات جديــدة علــى حــدٍّ 
ســواء، بمــا فيهــا الشــوكوالته بالحليــب ولــوح الشــوكوالته.15 وباالعتمــاد علــى هــذه النجاحــات المبكــرة، 
اســتمرَّت هــذه الشــركات باإلبــداع، وابَتَكــَرت منتجــات جديــدة، علــى غــرار القهــوة الســريعة التحضيــر 

فــي ثالثينيــات القــرن العشــرين، والتــي كانــت مالئمــة جــدًا لســوق التصديــر الدوليــة المتناميــة.16 
ُتعَتَبــر هــذه التطويــرات المبكــرة مهّمــًة ألّنهــا َمَنَحــت قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة السويســرّي 
ــه، وفــي حيــن كان  ــن تحليــٌل علــى مســتوى الشــركات أّن الكثيــر مــن هيكليتــه التنظيميــة الحاليــة. يبّي
يتــم تأســيس عــدٍد مــن الشــركات خــالل العقــود المتعــددة الماضيــة، يعــود عــدد كبيــر )730، أي 15 
فــي المئــة( مــن الشــركات فــي قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة السويســري بالزمــن إلــى 50 عامــًا أو 
أكثــر )الجــدول رقــم 6.1(. باإلضافــة إلــى هــذه الشــركات الداِعَمــة الثابتــة )أي تلــك التــي تــؤدي دورًا 
حيويــًا فــي االقتصــاد وتبقــى ثابتــة فــي مــكان تأسيســها( الراســخة، ثّمــة أيضــًا عــدٌد كبيــٌر مــن الشــركات 

الجديــدة التــي تــّم تأسيســها فــي األعــوام العشــرة الماضيــة، مــا ُيَعبِّــر عــن ديناميكيــة القطــاع. 
ومــن الملحــوظ أّن الشــركات األقــدم تشــمل الشــركات الكبــرى فــي البلــد، مــا يشــير إلــى أّن 
الشــركات السويســرّية قــد تمكََّنــت، إْن مــن خــالل عمليــات الدْمــج والتملُّــك أو مــن خــالل النمــو 
العضوي، من التقدُّم والنمو للمحافظة على النجاح )الجدول رقم 6.2(. وقد أسََّســت هذه الشــركات 
الراســخة مجموعــة مــن الموظفيــن ذوي المســتوى العالــي مــن المهــارات وسلســلة إمــداٍد مــن القطاعــات 

الُمَمكَِّنــة التــي تشــّجع اإلبــداع ونشــاط الشــركات الناشــئة فــي القطــاع. 

Good or Doing Better: Development Policies in a Globalizing World(، أمستردام، دار نْشر جامعة 
أمستردام )Amsterdam University Press(، 2009، ص. 106-81.

 Howard J.( هوراد ج. شاتز ،)Shanthi Nataraj( للمزيد حول مزايا التكتُّل، أو التجمُّع، راِجع شانثي ناتاراج  14

 ،)Xiao Wang( كــزاو وانــغ ،)Steven W. Popper( ســتيِفن و. بوِبــر ،)Keith Crane( كيــث كرايــن ،)Shatz
 Creating an Innovation System( وشــاولينغ فانــغ )Chaoling Feng(، تأســيس نظــام إبداعــي لمدينــة المعرفــة 

 .2012 ،TR-1293-GDD ،RAND ســانتا مونيــكا، كاليفورنيــا: مؤسســة ،)for Knowledge City
إنجريــد فــروم )Ingrid Fromm(، “مــن ُمصّنعــي شــوكوالته صغــار إلــى شــركات متعــددة الجنســيات إلــى مصــادر   15

 ”From Small Chocolatiers to Multinationals( ”مســتدامة: مراجعــٌة تاريخيــة لصناعــة الشــوكوالته السويســرية 
“to Sustainable Sourcing: A Historical Review of the Swiss Chocolate Industry(، في مارا ب. 
سكويتشــياريني )Mara P. Squicciarini( ويوهــان ســوينين )Johan Swinnen(، محررْيــن، اقتصــاد الشــوكوالته 
)The Economics of Chocolate(، دار نْشــر جامعة أكســفورد )Oxford University Press(، 2016، ص. 

 .87-71

نستله )Nestlé(، “تاريخ شركة نستله” )“The Nestlé Company History”(، الصفحة الرئيسية، 2020.   16
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يســتمّد قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة السويســري الجــزء األكبــر مــن أربــاح صادراتــه مــن 
مجــاالت منتجــات رئيســية متعــددة، هــي: الشــوكوالته، والمشــروبات، والُمَحَضــرات الُمَنوََّعــة الصالحــة 
لــألكل )الرســم البيانــي رقــم 6.1(.17 وبمــا أّن قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة السويســري يعتمــد فــي 
المقــام األول علــى مكّونــات ُمســَتوَرَدة، ُيعتبــر صافــي الصــادرات )أي الصــادرات ناقــص اإليــرادات( 
بالنســبة إلى أنواع متعددة من الســلع الغذائية ســلبيًا. على الرغم من ذلك، لطالما كان السويســرّيون 
بشــكٍل مّتســٍق مصّدريــن للشــوكوالته ولمنتجــات غذائيــة منّوعــة، وقــد بقــَي صافــي الصــادرات مــن 
الثالثيــن  األعــوام  مــدار  علــى  مــا  حــدٍّ  إلــى  مســتقرًا  المنّوعــة  والُمحضــرات  الشــوكوالته  صناعتَــي 
الماضيــة. فــي المقابــل، انكمــش صافــي الصــادرات مــن صناعــة المشــروبات بيــن عامــْي 1995م 

المنّســق  النظــام  مــن   21 الرمــز  تحــت  تــرد  التــي  تلــك  إلــى  لــألكل”  الصالحــة  الُمَنَوعــة  “الُمَحَضــرات  تشــير   17

)Harmonized System(، والتــي تشــمل بحســب إصــدار عــام 2017م المنتجــات ذات الصلــة بالقهــوة، والشــاي، 
والمشــروبات األخــرى؛ الخمائــر؛ الصلصــات؛ الحســاءات والمــرق؛ البوظــة؛ وُمحضــرات أغذيــة غيــر مذكــورة وال داخلــة 
فــي مــكان آخــر )منّظمــة الجمــارك العالميــة ]World Customs Organization[، “الفصــل 21: ُمحضــرات منّوعــة 
صالحــة لــألكل” ]“Chapter 21: Miscellaneous Edible Preparations”[، إصــدار عــام 2017م مــن تســمية 

بروكســيل، 2017م(.    ،[HS Nomenclature 2017 Edition[ المنّســق  النظــام 

الجدول رقم 6.1
عدد الشركات السويسرّية، بحسب عمر الشركة 

عدد الشركات العمر باألعوام 

100347 أو أكثر

9052 إلى 99

8079 إلى 89

7087 إلى 79

6083 إلى 69

5082 إلى 59

40123 إلى 49

30320 إلى 39

20607 إلى 29

10958 إلى 19

02,346 إلى 9

.)Osiris( قاعد بيانات أوزيريس ،)Bureau van Dijk( المصدر: بورو فان ديجك
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الجدول رقم 6.2
شركات تصنيع المواد الغذائية المطروحة للتداول العام في سويسرا، بحسب تاريخ التأسيس 

القطاع الفرعي اسم الشركة 

اإليرادات التشغيلية 
العالمية )معّدل 

الدوران؛ 1,000 
دوالر أمريكي( 

عدد 
الموّظفين 

عالميًا

تاريخ التأسيس 
)بدءًا من 
األقدم( 

 Barry( باري كاليبو
)Callebaut

الكاكاو، والشوكوالته، 
وحلويات الُسّكر 

7,202,07611,570 )1842( 1994

ليندت أند سبرونغلي 
شوكوالديفابريكن 

 Lindt & Sprungli(
)Chocoladefabriken

الكاكاو، والشوكوالته، 
وحلويات الُسكَّر

4,399,81714,5701845

 )Orior( إنتاج اللحوم ومنتجات أوريور
لحم الدواجن 

586,3111,6301852

)Nestlé( 95,787,551308,0001866منتجات غذائية أخرى نستله

 Bell( بيل فود جروب
 )Food Group

4,122,57512,0581869تحضير اللحوم وحْفظها 

جروب مينوتيري 
)Groupe Minoteries(

الُخْبز، ومنتجات المخاِبز 
الطازجة، وقوالب الحلوى 

143,8721891885

هوشدورف هولدينغ 
 )Hochdorf Holding(

572,4906941895منتجات غذائية أخرى 

 )Aryzta( الُخْبز، ومنتجات المخاِبز أريزتا
الطازجة، وقوالب الحلوى

3,772,85517,269 )1897( 2008

 )Hero( 4,3001898*1,183,857اللحوم واألطباق الُمَجهََّزة هيرو

 )Emmi( عمليات تصنيع األلبان إيّمي
واألجبان 

3,515,0856,151 )1907( 1993

شوايزر زوكر 
 )Schweizer Zucker(

3801912*265,980الُسكَّر 

 Hugli( هوجلي هولدينغ
 )Holding

عمليات التحضير والحفظ 
األخرى للفواكه والُخَضر 

385,0721,5061935

المصــدر: البيانــات مــن بــورو فــان ديجــك )Bureau van Dijk(، قاعــد بيانــات أوزيريــس )Osiris(؛ المعلومــات األخــرى مــن هيــرو 
)Hero(، “َمن نحن” )“About Us”(، الصفحة اإللكترونية، 2020؛ روكتريتش )Rocketreach(، “معلومات حول شــوايزر زوكر 

أيه.جــي” )“Schweizer Zucker AG Information”(، الصفحــة اإللكترونيــة، 2020. 
ــة، فــي حيــن أّن التواريــخ خــارج الهاللْيــن هــي  مالحظــة: إّن تواريــخ التأســيس الــواردة بيــن هاللْيــن هــي تواريــخ تأســيس الشــركة األصلّي
تواريــخ تأســيس الشــركات الُمنَدِمَجــة. لــم يتــم إدراج أعــداد الموظفيــن الُمشــار إليهــا بعالمــة النجمــة فــي مجموعــة البيانــات األّوليــة وقــد تّمــت 

إضافتهــا مــن مواقــع الشــركات اإللكترونيــة وخدمــات بيانــات أخــرى. 
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و2003م ولكّنــه نمــا بشــكٍل كبيــر منــذ ذلــك الحيــن، حيــث حقََّقــت سويســرا قرابــة  1.5 مليــار دوالر 
أمريكــي فــي مجــال المنتجــات الُمصــّدرة الجديــدة منــذ عــام 2003م وأصَبَحــت ُمَصــدِّرًا صافيــًا خــالل 
أعــوام أخيــرة قليلــة. ويعتمــد تحــّول هــذا القطــاع علــى منتــٍج واحــٍد هــو كبســوالت قهــوة نسبريســو 
َرة فــي  )Nespresso(، التــي ُتســَتخَدم لتحضيــر القهــوة مــن شــركة تصنيــع القهــوة نسبريســو الُمَطــوَّ
سويســرا. ُتعتبــر الكبســوالت باهظــة الثمــن بالمقارنــة مــع القهــوة التــي تحتويهــا، بحيــث تبلــغ تقريبــًا 
العــالوة الســعرّية للقهــوة التــي بداخلهــا عشــرة أضعــاف عــالوة الحبــوب الُمَحمََّصــة التقليديــة. وبســبب 
ــَرة مــن نسبريســو، ُتعتبــر سويســرا أحــد  ســعر التجزئــة المرتفــع هــذا لــكل باونــد مــن القهــوة الُمحضَّ
ْن كانــت تملــك كمّيــة صغيــرة نســبيًا مــن  البلــدان الخمســة األولــى الُمَصــدَِّرة للقهــوة فــي العاَلــم حتّــى واإ
الحبــوب. وبفضــل إبــداع هــذا المنتــج الواحــد، صــدََّرت سويســرا قهــوة بقيمــة 2.2 مليــار دوالر أمريكــي 

عــام 2015م.18

 Organisation for Economic Co-operation and( منّظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادّي  18

Development(، 2015م؛ “حقيقــة سويســرية: سويســرا هــي أحــد البلــدان الخمســة األولــى الُمصــدَِّرة للقهــوة فــي العاَلــم” 
 Le( نيــوز لــو   ،)”Swiss Fact: Switzerland is One of the World’s Top 5 Coffee Exporters“(

ديســمبر/كانون األول 2016.  14 ،)News

الرسم البياني رقم 6.1 
صافي التجارة السويسرّية في فئات سلٍع ُمختارة
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المصــدر: األمــم المتحــدة )United Nations(، قاعــدة بيانــات األمــم المتحــدة المتعلقــة بإحصــاءات تجــارة الســلع )يــو أن كومتريــد( 
)UN Comtrade Database(، قاعــدة البيانــات علــى شــبكة اإلنترنــت، كمــا تــّم الوصــول إليهــا بتاريــخ 18 فبراير/شــباط 2020. 
مالحظــات: Swiss franc( Confoederatio Helvetica Franc = CHF( = فرنــك الجمهوريــة الهلفيتيكيــة )الفرنــك السويســري(. 
ّن فئــات  يعنــي ضمنــًا صافــي ِقيــم التجــارة الســلبية واإليجابيــة أّن سويســرا هــي مســتوِرد أو ُمصــدِّر صــاٍف لفئــة الســلع، علــى التوالــي. واإ

 .)Harmonized System( الســلع هــي بحســب الرمــوز التــي تتألــف مــن رقمْيــن فــي النظــام الُمَنسَّــق
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الرسم البياني رقم 6.2 
التوظيف في قطاع تصنيع المواد الغذائية والمشروبات السويسري 

وُيعَتَبــر قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة والمشــروبات، جنبــًا إلــى جنــب مــع ســوق التصديــر 
المتناميــة هــذه، مصــدرًا متناميــًا بشــكٍل مســتقرٍّ للتوظيــف فــي سويســرا، مــع توسُّــع إجمالــي القــوى 
العاملــة بقرابــة  7.5 فــي المئــة مــن عــام 2003م إلــى عــام 2014م )الرســم البيانــي رقــم 6.2(. 
يتــم النظــر فــي ســياق التحليــل أدنــاه فــي العواِمــل التــي أّدت إلــى نجــاح هــذا القطــاع وُنَطــوِّر 

توصيــات يمكــن اســتخدامها إلرشــاد قــرارات التطويــر الصناعــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية. 

َزت النمو السياسات التي َعزَّ

يتتمثل أحد مظاهر السياســات الصناعية السويســرية في محدودية انخراط الحكومة المركزية نســبًيا 
فــي التطويــر. فمــن الناحيــة الهيكليــة، ُتعَتَبــر الحكومــة الفيدراليــة فــي سويســرا ضعيفــًة نســبّيًا، مــع 
توّلــي الكانتونــات التــي تشــكِّل االّتحــاد جــزءًا كبيــرًا مــن المســؤولية فيمــا يتعلّــق بالسياســات والحوكمــة 
المحليــة. نتيجــًة لذلــك، ال تتدّخــل الحكومــة الفيدراليــة عــادًة لدْعــم صناعــات محــددة أو لتوفيــر 
اإلعانــات لقطاعــات غيــر تنافســّية. وتســّلط عمليــات اســتطالع قطــاع التصنيــع فــي سويســرا الضــوء 
علــى مزايــا المعــدالت المنخفضــة لضريبــة أربــاح الشــركات والمعــّدل المرتفــع لإلنفــاق العــام علــى 
البنيــة التحتّيــة، ولكــن بصــرف النظــر عــن هــذه السياســات التــي تؤّســس بيئــًة مالئمــًة للنمــو، ثّمــة 

المصــدر: المكتــب الفيدرالــي لإلحصــاءات )Office Fédéral de la Statistique [Federal Statistical Office[(، الكتــاب 
المكتــب   ،)Annuaire Statistique de la Suisse [Swiss Statistical Yearbook[( حــول سويســرا  الســنوي  اإلحصائــي 

السويســري، 2015-2006.  الفيدرالــي لإلحصــاءات، االتحــاد 
مالحظة: تشمل فئة التقرير اإلحصائي أيضًا التوظيف في قطاع تصنيع التبغ. 
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ــٌل مباشــٌر محــدوٌد مــن جانــب الحكومــة.19 بــداًل مــن ذلــك، يتــم توفيــر عــدٍد مــن العناصــر الالزمــة  َتَدخُّ
للنمــو واالبتــكار مــن ِقبــل القطــاع الخــاص.

تمويل االبتكار 

ُي ُيعــّد الوصــول إلــى رأس المــال االســتثماري شــرًطا رئيًســا للنمــو واالبتــكار، ويســاعد وجــود قطــاع 
مصرفي حيوي ورأس مال مخاطر في دفع الشــركات السويســرية إلى األمام. وُتعد شــركات تصنيع 
المــواد الغذائيــة الكبــرى فــي سويســرا الموضحــة فــي )الجــدول رقــم 6.2( شــركات عاّمــة َجَمَعــت رأس 
مــال كبيــر مــن خــالل عمليــات طــْرح أســهم الملكّيــة للبيــع. باإلضافــة إلــى ذلــك، ُيَمكُِّنهــا حجمهــا 
الكبيــر ووجودهــا العالمــي مــن جْمــع األمــوال مــن خــالل عمليــات طــْرح الســندات للبيــع بشــروط مواتيــٍة 
جــدًا.20 وتكــون الشــركات الناشــئة والمشــاريع األصغــر قــادرًة بالمثــل علــى ضمــان التمويــل مــن خــالل 
الُمْســَتْثمرين الراعيــن، وحاضنــات األعمــال، ورأس المــال االســتثماري، حيــث تــّم تأميــن 20 دورة 
ــل شــركات ناشــئة فــي مجــال تصنيــع المــواد الغذائيــة  تمويــل علــى األقــّل منــذ عــام 2015م مــن ِقَب

قائمــة فــي سويســرا.21 
ــز فــي قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة، تــؤّدي الشــركات الراســخة  إلــى جانــب اســتثمارها الُمَركَّ
أيضــًا دورًا مهمــًا فــي تغذيــة اإلبــداع مــن خــالل عملياتهــا الخاصــة فــي مجــال البحــوث والتطويــر. 
للبحــوث  مقــّرًا  وتملــك  نشــطًا،   )R&D( بحــوث وتطويــر  برنامــج  مثــاًل   )Nestlé( نســتله  ُتشــغِّل 
والتطويــر فــي لــوزان يضــّم 800 شــخص وتقــع تســعة مراكــز مــن بيــن مراكزهــا العالميــة األربعيــن 
َصــة للبحــوث والتطويــر فــي سويســرا.22 وفــي عــام 2017م، أنَفَقــت نســتله 990 مليــون فرنــك  الُمَخصَّ
سويســري )أي قرابة  مليار دوالر أمريكي( على البحوث والتطوير في سويســرا، أي ما يســاوي 57 

فــي المئــة مــن موازنــة الشــركة اإلجمالّيــة للبحــوث.23 
باإلضافــة إلــى توفُّــر التمويــل مــن مؤسســاٍت ماليــة وُمْســَتْثمرين، يتــّم تعزيــز اإلبــداع التصنيعــي 
بشــكٍل أوســع مــن ِقبــل الشــركات الرائــدة فــي القطــاع. فُتشــغِّل نســتله علــى ســبيل المثــال صنــدوق 

ديلويــت )Deloitte(، كتــاٌب أبيــض حــول قطــاع التصنيــع السويســري: التحدّيــات واآلفــاق فــي المنافســة العالميــة   19

 White Paper on Swiss Manufacturing Industry: Challenges and Prospects in Global(
فــإّن  األّولــي.  الزراعــي  القطــاع  فــي  الصلبْيــن  بالتنظيــم والحمائيــة  اســتثناٌء واحــٌد  Competition(، 2013م. ويتمثّــل 
التشــريعات تدعــم المــزاِرع السويســرّية علــى الرغــم مــن تكاليــف إنتاجهــا العاليــة وتفــرض حــّدًا أدنــى مــن مســاحة األراضــي 
ّن هــذا التدّخــل هــو أقــل ارتباطــًا بإنتاجيــة  الزراعيــة فــي البلــد لضمــان عــدم تطويــر المــزاِرع للســكن أو ألغــراض أخــرى. واإ
القطــاع االقتصاديــة منــه بااللتــزام االجتماعــي والثقافــي للحفــاظ علــى المشــهد الطبيعــي السويســري بشــكله الرعــوي التقليــدي. 

تاسوس فوسوس )Tassos Vossos(، “نستله تأتي بعوائد سلبية بالنسبة إلى سندات الشركة باليورو الطويلة األجل”   20

 ،)Bloomberg( )“Nestle Brings Negative Yields to Long-Dated Euro Company Bonds”(، بلومبــرغ 
13 أغسطس/آب 2019م.

كرانشبايز )Crunchbase(، الموقع اإللكتروني، 2020.   21

)Nestlé in Switzerland(، 2018م. نستله )Nestlé(، نستله في سويسرا   22

نستله )Nestlé(، 2018م.   23
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الــذي يضــّم محفظــًة   ،)Nestlé Venture Capital Fund( المــال االســتثماري لــرأس  نســتله 
َصــة  اســتثمارّيًة تُقــدَّر قيمتهــا بمــا يتــراوح بيــن 100 مليــون و500 مليــون دوالر أمريكــي، والُمخصَّ
“]لمْنــح[ نســتله وصــواًل أفضــل إلــى فُــَرص العلــوم، والتقنيــة، والدرايــة الجديــدة مــن خــالل عمليــات 
الَتَملُّــك، وحصــص األقلّيــات، والترخيــص، والمشــاريع الُمشــتَرَكة.”24 وُتشــغِّل شــركات كبيــرة أخــرى 

محاِفــظ اســتثمارّية مماثلــة. 
تكمــن آليــة أخــرى بتوفيــر مســاحٍة للبحــوث والتطويــر. ففــي عــام 2019م، أسََّســت نســتله 
ُمَســرِّعًا للبحــوث والتطويــر بالقــرب مــن مقــّر البحــوث والتطويــر التابــع لهــا مــن أجــل تســهيل التعــاون 
مــع خبــراء مــن خــارج نســتله. ويوفّــر موقــع البحــوث مســاحًة حيــث يتمّكــن العلمــاء الخارجيــون، 
والطــالب، والشــركات الناشــئة مــن اســتخدام مختبــرات، ومطاِبــخ، ومقاييــس، وأجهــزة قيــاس تجريبيــة 

ُمشــَتَركة.25 
مــن خــالل تأســيس مركــٍز لمشــاريع البحــوث والتطويــر التعاونيــة، يتيــح هــذا الُمَســرِّع لنســتله 
االســتفادة مــن مركــز اإلبــداع التــي طوََّرتــه حــول لــوزان. فباإلضافــة إلــى عمليــات البحــوث والتطويــر 
التــي تضطلــع بهــا نســتله، تشــمل المنطقــة أيضــًا مؤسســات أكاديميــة رائــدة علــى غــرار المعهــد الفيدرالــي 
 Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne( السويســري  للتقنيــة فــي لــوزان 
 Swiss Hospitality Management( ومدرســة إدارة الضيافــة السويســرية فــي لــوزان )]EPFL[ 
والموّرديــن،  الشــركاء،  مــن  واســعٍة  إلــى مجموعــٍة  باإلضافــة   )School in Lausanne [EHL[

والشــركات الناشــئة والتــي تنشــط جميعهــا فــي مجــال اإلبــداع.26 
في  حيويًا  دورًا  تؤدي  التي  تلك  )أي  الثابتة  الداِعَمة  الشركات  من  االستفادة 

االقتصاد وتبقى ثابتة في مكان تأسيسها(

 ُيعــد تشــكيل تجّمعــات ابتكاريــة ُمتمركــزة جغرافًيــا -علــى غــرار تلــك المحيطــة بمركــز البحــوث 
والتطويــر )R&D( التابــع لنســتله )Nestlé( فــي لــوزان أمــرًا شــائعًا فــي قطاعــاٍت متعــددٍة ويتجّلــى 
فــي تطويــر قطــاع أشــباه الموصــالت والحواســيب فــي ســيليكون فالــي وقطــاع األفــالم فــي هوليــوود. 
تــؤدي  التــي  تلــك  )أي  الثابتــة  الداِعَمــة  للشــركات  الُمْبِكــر  النجــاح  أّدى  كلتيهمــا،  الحالتيــن  ففــي 
ــًا فــي االقتصــاد وتبقــى ثابتــة فــي مــكان تأسيســها( فــي المنطقــة إلــى تطويــر نظــام بيئــي  دورًا حيوي
محلــّي مــن سالســل إمــداد، وموظفيــن ماهريــن، وقطاعــات ُمصاِحَبــة ُمَمكِّنــة، علــى غــرار القطــاع 

 .2020 ،)Crunchbase( كرانشبايز  24

نســتله )Nestlé(، “إطــالق مســرِّع البحــوث والتطويــر التابــع لنســتله لتعزبــز اإلبــداع وســرعة الوصــول إلــى الســوق”   25

بيــان   ،)”Launch of Nestlé R&D Accelerator to Boost Innovation and Speed-to-Market“(
صحفــي، فيفــي، سويســرا، 10 أبريل/نيســان 2019م.

 École Polytechnique( 2019م. ُيشــار إلى المعهد الفيدرالي السويســري  للتقنية في لوزان ،)Nestlé( نســتله  26

 )Ecole hôtelière de Lausanne( لى مدرسة إدارة الضيافة السويسرية في لوزان Fédérale de Lausanne( واإ
بُمقتطعاتهمــا الهجائّيــة، ونحــن نعتمــد هــذا األمــر فــي هــذا التقريــر.  
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َصــة المطلوبــة لمســاَعَدة القطــاع علــى النمــو. المصرفــي والقانونــي، والتــي تتمتــع بالمعرفــة الُمَتَخصِّ
يعنــى بمصطلــح المؤسســة الداِعَمــة الثابتــة )anchor institution( شــركة أو مؤسســة كبيــرة تقتــرن 
ــدٍة ويمكــن أن تــؤدي دورًا فــي جــْذب الموّرديــن، والُمشــترين، والمســتأجرين اآلخريــن إلــى  بســمعٍة جّي
المنطقــة؛ أو فــي توفيــر مصــدر للمواهــب؛ أو فــي تشــكيل مصــدٍر للبحــوث التــي يمكــن تســويقها أو 

لتأســيس شــركات ُمْنَبِثَقــة.27
وكمــا هــو الحــال بالنســبة إلــى تلــك القطاعــات األخــرى، ُيعَتَبــر تشــكيل َتَجمُّعــات جغرافّيــة مفيــدًا 
لقطــاع تصنيــع المــواد الغذائّيــة بســبب اعتمــاده علــى التقنيــات المتخصصــة ومعرفــة المنتجــات.28 
قــد تتخــذ الشــبكات المحلّيــة شــكلْين مختلفْيــن. إّن الرســم البيانــي األول هــو الَتَجمُّعــات األفقّيــة، حيــث 
تتجّمــع شــركات صغيــرة متعــددة معــًا لالســتفادة مــن مصــدر محلــّي، علــى غــرار القــوى العاملــة 
الماهــرة. ويتمثَـّـل الرســم البيانــي الثانــي بالَتَجمُّعــات العمودّيــة، التــي ُتهيِمــن عليهــا شــركٌة داِعَمــٌة 
ثابتــٌة واحــدٌة أو أكثــر والمــوّردون ذو الصلــة. وبشــكٍل أوســع، يمكــن أن يجتمــع المــوّردون والمشــترون 
حــول الشــركات الداِعَمــة الثابتــة، ويمكــن أن تــؤدي تلــك الشــركات الداِعَمــة الثابتــة أيضــًا إلــى تأســيس 

َصــة فــي صفــوف القــوى العاملــة المحليــة.29  شــركاٍت ُمنَبِثقــة وزيــادة مســتوى المهــارات الُمَتَخصِّ
ال َتْســَتْبِعد الَتَجمُّعــات األفقيــة والعموديــة الواحــدة منهــا األخــرى، وُيعَتَبــر النوعــان كالهمــا 
مفيدْيــن لقطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة السويســري.30 فضمــن هــذه التجّمعــات وفيمــا بينهــا علــى 
حــدٍّ ســواء، ُتعتبــر شــركات تصنيــع المــواد الغذائيــة السويســرّية ُمَنظََّمــًة فــي جمعيــات صناعّيــة أفقّيــة 
ــن الشــركات فــي القطــاع الصناعــي ذاتــه، علــى غــرار ُمَصنِّعــي الشــوكوالته أو ُمنتجــي األجبــان  ُتَمكِّ

 .xxvi .2012، ص ،)Nataraj et al.( ناتاراج وآخرون  27

اإلقليميــة”  والسياســات  التكتّــل،  واقتصــادات  التنافســية،  “الميــزة   ،)Michael E. Porter( بورِتــر  إ.  مايــكل   28

)“Competitive Advantage, Agglomeration Economies, and Regional Policy”(، إنترناشــيونال ريجوِنــل 
أنالــي  العــددان 1 و2، 1996؛  المجلــد 19،   ،)International Regional Science Review( ســاينس ريفيــو
 Regional( 128 الميزة اإلقليمية: الثقافة والمنافســة في ســيليكون فالي وروت ،)AnnaLee Saxenian( ساكِســنيان
نْشــر  دار  Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128(، كامبريــدج: 
 Marc( مــارك تيــري ،)Ludo Peeters( 1994؛ لــودو بيتــرز ،)Harvard University Press( جامعــة هارفــرد
Tiri(، وأدريــان ِبرويــرت )Adrian Berwert(، “تحديــد التجّمعــات التكنولوجيــة واالقتصادّيــة باســتخدام بيانــات الُمدخــالت 
 Identification of Techno-Economic Clusters Using“( وسويســرا”  فالنــدرز  علــى  تطبيــق  والُمخرجــات: 
Input-Output Data: Application to Flanders and Switzerland”(، الفصل 12 في منّظمة التعاون والتنمية 
فــي الميــدان االقتصــادي )Organization for Economic Co-operation and Development(، التجّمعــات 
 Innovative Clusters: Drivers of National Innovation( الوطنيــة  اإلبداعيــة  األنظمــة  دواِفــع  اإلبداعيــة: 
 ،2001 ،)OECD Publications( باريــس: منشــورات منّظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ،)Systems

 .272-251 ص. 

أولريــخ بلــوم )Ulrich Blum(، “المؤسســات والتجّمعــات” )“Institutions and Clusters”(، الفصــل 20 فــي   29

تشــارلي كارلســون )Charlie Karlsson(، محــرر، كتّيــب البحــوث حــول اإلبــداع والتجّمعــات: الحــاالت والسياســات 
إدوارد  شــلتنهام:   ،)Handbook of Research on Innovation and Clusters: Cases and Policies(

.373-361 2008، ص.   ،)Edward Elgar( إلغــار 

 .2001 ،)Berwert( وِبرويرت ،)Tiri( تيري ،)Peeters( بيترز  30
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مثــاًل، مــن العمــل معــًا فــي ســبيل التســويق الدولــّي والتأييــد السياســي والقانونــي. وتكــون القطاعــات 
الصناعية الفردّية ُمَنظََّمًة في جمعيات صناعّية على غرار جمعّية ُمصّنعي الحساءات والصلصالت 
السويســريين )Association of Swiss Soups and Sauces Manufacturers( وجمعّيــة 
 Association of Swiss( السويســريين  الغازيــة  والمشــروبات  المعدنيــة  الينابيــع  ميــاه  ُمنتجــي 
Mineral Springs and Soft Drink Producers( اللتيــن توفّــران منّصــًة للتنســيق ضمــن جــزٍء 
معّيٍن من القطاع. وتكون هذه المجموعات الصناعّية ُمَنظَّمة بحّد ذاتها تحت منّظمة أّم، هي اّتحاد 
 Fédération( )Federation of Swiss Food Industries( الصناعــات الغذائيــة السويســرية 
]des Industries Alimentaires Suisses [FIAL(، الــذي يعمــل علــى التأييــد لصاِلــح القطــاع 
ككّل. ويضمــن هــذا النظــام المــزدوج المســتوى تحقيــق الحــّد األقصــى مــن الفعاليــة ألّنــه يمكــن إدارة 
جهود التنسيق، والتأييد، والتسويق، والضغط بفعالّيٍة على نطاق قطاٍع ما أو على مستوى المنتجات 

علــى حــدٍّ ســواء. 

ل الموّظفين وعلى الشركات  تأثير البيئة القانونّية والتنظيمّية على تنقُّ
الناشئة 

ُيعَتَبــر تنقُّــل الموظفيــن عنصــرًا رئيســيًا فــي نجــاح الَتَجمُّعــات االبتكاريــة. فقــد ازَدَهــرت مثــاًل ســيليكون 
فالــي )Silicon Valley( ألّن موّظفــي شــركات التقنّيــة العاليــة فــي المنطقــة كانــوا يتمّتعــون بحرّيــة 
مــن  معّينــًا  قــدرًا  معهــم غالبــًا  آخذيــن  شــركات جديــدة،  تأســيس  أو  عــن وظائــف جديــدة  البحــث 
الملكيــة الفكريــة المتجّســدة فــي رأس المــال البشــري. وعندمــا تحــدَّت الشــركات اليابانيــة قطــاع أشــباه 
الموّصــالت األمريكــي القائــم فــي ســيليكون فالــي فــي ســبعينيات القــرن العشــرين وثمانينياتــه، تــرك 
مهندســون متعــددون الشــركات القائمــة إلطــالق شــركاتهم الخاصــة، البعــض منهــم فــي قطــاع أشــباه 
الموّصــالت والبعــض اآلخــر فــي إنتــاج الحواســيب، وُمحــرِّكات األقــراص، والبرمجيــات، ومعــّدات 
ــٍد مــن الشــركات التــي مكََّنــت ســيليكون فالــي  الشــبكة.31 وقــد أّدى هــذا األمــر إلــى نشــوء جيــٍل جدي
مــن الحفــاظ علــى النجــاح خــالل ثــورات الحواســيب الصغــرى واإلنترنــت فــي العقــود التــي َتَلــت. علــى 
ــع شــركات التقنيــة العاليــة الــذي نشــأ بالقــرب مــن بوســطن خــالل الفتــرة  العكــس مــن ذلــك، َفِشــل َتَجمُّ
الزمنية ذاتها ألّن ثقافات الشــركات حّبَذت الشــركات المتكاملة الكبيرة ولم تترك ســوى مجال صغير 

جــدًا لمشــاريع الشــركات الُمنَبِثَقــة الجديــدة.32
تتوّفــر شــروط النجــاح هــذه للشــركات الناشــئة فــي قطــاع المــواد الغذائيــة السويســري. تنــّص 
المدّونــة القانونيــة السويســرّية علــى إجــراءات حمايــة قوّيــة لتنقُّــل الموّظفيــن، مــا يضمــن تحلّــي 
الموّظفيــن بالحرّيــة لتشــكيل شــركاتهم الناشــئة الخاّصــة، مــا لــم تنطــوي أعمالهــم علــى ســرقٍة مباشــرٍة 

 .1994 ،)Saxenian( َسكِسنيان  31

.1994 ،)Saxenian( َسكِسنيان  32
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للملكيــة الفكريــة مــن صاحــب عملهــم الســابق.33 بالمثــل، يمنــع موقــع سويســرا الجغرافــي الشــركات 
الكبيرة من ممارســة اإلدراج غير الرســمي للشــركات الناشــئة أو الموظفين الذين يغادرون الشــركات 
علــى القائمــة الســوداء. ويضمــن بشــكٍل فّعــاٍل توفُّــر العمــل فــي البلــدان المحيطــة ووجــود َتَجمُّعــات 
مماثلــة لتصنيــع المــواد الغذائّيــة فــي أوروبــا تنقُّــل الموّظفيــن وحرّيتهــم فــي العمــل فــي حــاالت ليســت 
محــدودة بموجــب القانــون السويســري. ونتيجــًة لذلــك، فــإّن باســتطاعة رّواد األعمــال، باســتخدام 
الخبــرة فــي القطــاع والتجربــة التــي يتــّم تطويرهــا فــي الشــركات الداِعَمــة الثابتــة، تأســيس شــركات 
جديدة لتطوير األفكار االبتكارية. وبحســب البيانات من كرانشــبايز )Crunchbase(، أّســس 66 
شــخصًا مــن قدامــى موّظفــي نســتله 21 شــركة ناشــئة فــي قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة، َجَمَعــت 
معــًا 194.9 مليــون دوالر أمريكــي مــن التمويــل االســتثماري.34 ويتيــح مثْــل هــذه الشــركات الناشــئة 
للقطــاع اإلبــداع واختبــار أفــكار جديــدة بمزيــٍد مــن النشــاط بالمقارنــة مــع مــا قــد تتيحــه غالبــًا الشــركات 
الكبيــرة. ففــي حــال َنَجَحــت الشــركات الناشــئة، فهــي تنمــو علــى شــكل شــركات مســتقّلة أو تتمّلكهــا 
شــركات أكثــر ترّســخًا َتْملُــك إمكانيــة تطويــر أفــكار منتجــات جديــدة والتســويق لهــا علــى نطــاٍق أوســع. 

دورات التدريب الداخلي والبرامج التدريبّية 

يكمــن وراء هــذه الســمات الهيكيليــة لقطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة السويســري توفُّــر قــوى عاملــة 
خاضعة لتدريب عالي المســتوى والتي شــكََّلت ميزًة تقليدّيًة َســَمَحت للقطاع التصنيعي بالتوسُّــع حّتى 
مــع تعزيــز قــّوة الفرنــك السويســري إلــى حــدٍّ كبيــر علــى مــدار األعــوام العشــرين الماضيــة. وكمــا علَّــق 
 ،)Swiss Manufacturer’s Association( الرئيــس الســابق لجمعّيــة الُمَصنِّعيــن السويســريين
لقــد احتــاج السويســريون مــن أجــل تحقيــق النجــاح إلــى التنافــس بمثابــة ُمَصدِّريــن وذلــك بســبب ُصْغــر 
حجــم ســوقهم الداخليــة. وجــادل أّنــه للقيــام بذلــك، ُيْضَطــرُّ الُمَصنِّعــون السويســريون إلــى اعتمــاد جــودة 
أفضــل، ومزيــٍد مــن اإلبــداع، ومســتوى أفضــل مــن الفعالّيــة، بالنظــر إلــى مســتوى معيشــتهم العالــي 
وتكاليف القوى العاملة العالية لديهم. وقد َنَجَحت سويسرا على هذا الصعيد، وُتَعدُّ قواها العاملة من 
بيــن الفضلــى فــي العاَلــم. وَصنََّفــت دراســٌة ُأجِرَيــت عــام 2020 سويســرا فــي المرتبــة األولــى فــي العاَلــم 
مــن حيــث تنافســّية الموظفيــن.35 ويتمثَّــل داِفــٌع مهــمٌّ لهــذا النجــاح بنظــام التدريــب المهنــي السويســري.

ميريتاس-مكاتــب محامــاة مــن حــول العاَلــم )MERITAS—Law Firms Worldwide(، دليــٌل التفاقيــات عــدم   33

 Guide to Employee Non-Compete Agreements( منافسة الموّظفين في أوروبا، والشرق األوسط وأفريقيا 
in Europe, Middle East and Africa(، 2017م، ص. 48-47. 

.2020 ،)Crunchbase( كرانشبايز  34

برونــو النفيــن )Bruno Lanvin( وفيليبــي مونتيــرو )Felipe Monteiro(، محــّرران، مؤشــر تنافســية المواهــب   35

 The Global Talent Competitiveness( العالميــة لعــام 2020: الموهبــة العالميــة فــي عْصــر الــذكاء االصطناعــي
Index 2020: Global Talent in the Age of Artificial Intelligence(، فونتانبلــو، فرنســا: المعهــد الفرنســي 
وشــركة جوجــل   )Adecco Group( أديكــو  مجموعــة   ،)INSEAD( )إنســياد(  األعمــال  إدارة  فــي  العليــا  للدراســات 

.2020  ،)Google(
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لقــد تّمــت اإلشــادة بالنظــام التعليمــي السويســري باعتبــاره نموذجــًا دوليــًا لرْبــط التعليــم الجامعــي 
العالــي الجــودة بنظــام تدريــٍب مهنــيٍّ صلــب.36 ففــي ظــّل هــذا النظــام، ُتْخِضــع سويســرا قرابــة  70 فــي 
ــٍة قْبــل عودتهــم إّمــا إلــى جامعــٍة  المئــة مــن الطــالب الُمتخّرجيــن مــن المــدارس الثانويــة لــدورٍة تدريبّي
أو إلــى مدرســة مهنيــة مــن أجــل اســتكمال تعليمهــم. ويتمثّــل االفتــراض الكامــن وراء هــذا النمــوذج 
بيــن فــي الجامعــات؛ بــداًل مــن ذلــك،  بــأّن البلــد ليــس بحاجــٍة إلــى أعــداٍد كبيــرٍة مــن الباحثيــن الُمدرَّ
تحتــاج سويســرا إلــى عــدٍد صغيــٍر يمكنــه العمــل مــع األخصائييــن التقنييــن والمصمِّميــن ذوي المســتوى 
العالــي مــن المهــارت، باعتبارهــم شــركاء.37 وبالتالــي، تكــون نســبة 30 فــي المئــة األولــى فقــط مــن 
الطــالب الُمَتَخرِّجيــن مــن المدرســة الثانويــة مؤهََّليــن ليتــم قبولهــم فــي النظــام الجامعــي، وهــو أمــر 
غيــر مكلــف البتــة، بحيــث تســاوي الرســوم فــي الفصــل الواحــد 660 فرنــك سويســري )أي 635 دوالر 
أمريكــي(.38 أّمــا الطــالب المتبقــون الذيــن يشــّكلون نســبة 70 فــي المئــة فيقضــون األعــوام الثالثــة مــن 
ســّن السادســة عشــرة إلــى ســّن التاســعة عشــرة فــي دورات للتدريــب المهنــي حيــث يعملــون بنصــف 
دوام لحســاب شــركٍة مــا فــي حيــن يأخــذون صفوفــًا إضافّيــة متعّلقــة بمجــال عملهــم. وفــي نهايــة دورات 
تدريبهــم المهنــّي، ُيْمَنــح الطــالب شــهادًة )بعــد عامْيــن( أو ديبلومــًا )بْعــد ثالثــة أعــوام( ليصبحــوا بعدئــٍذ 
مؤهَّليــن التبــاع مســاٍر أكاديمــيٍّ مــن خــالل اســتكمال تعليــٍم جامعــيٍّ أو يمكنهــم المتابعــة باّتجــاه تدريــٍب 
مهنــيٍّ أكثــر تقدُّمــًا.39 ولــدى اســتكمال البرنامــج التدريبــي، يتــم تقديــم قرابــة  400 امتحــان مهنــي 
فيدرالــي و55 برنامجــًا دراســيًا فــي مؤسســاٍت للتعليــم المهنــّي والتــي تتيــح للطــالب اكتســاب مؤّهــالت 
لعملهــم. ويقتــرن هــذا النظــام بمزايــا إضافيــة مــن حيــث المحاَفَظــة علــى معــّدل بطالــٍة منخفــٍض جــدًا 
فــي صفــوف الشــباب )2.2 فــي المئــة عــام 2019م(، األمــر الــذي يشــّجع علــى تحقيــق مســتوى 
عــاٍل مــن مشــاَرَكة الشــباب فــي القــوى العاملــة )66.5 فــي المئــة للذيــن كانــت أعمارهــم تتــراوح بيــن 
15 و24 عامــًا فــي 2019م(، والحفــاظ علــى مســتوى منخفــض جــدًا مــن ديــن الطــالب.40 ويســتفيد 

 State Secretariat( وزارة التعليــم والبحــوث واإلبــداع ،)Government of Switzerland( حكومــة سويســرا  36

for Education, Research and Innovation(، حقائــق وأرقــام حــول التعليــم والتدريــب المهنييــن واالحترافييــن فــي 
 Vocational and Professional Education and Training in Switzerland Facts( سويسرا لعام 2020 
 Embassy of( االتحــاد السويســري، 2020؛ ســفارة سويســرا فــي الواليــات المّتحــدة األمريكيــة ،)and Figures 2020
Switzerland in the United States of America(، كْســب المــال أثنــاء التعلُّــم: نظــام التعليــم والتدريــب المهنييــن 
 Earn While You Learn: Switzerland’s( فــي سويســرا: نمــوذج لبرامــج التدريــب المهنــي فــي الواليــات المتحــدة 
 ،)Vocational Education and Training System: A Model for Apprenticeships in the United States

واشــنطن العاصمــة، أبريل/نيســان 2016.

هوفمان )Hoffman( وشوارتز )Schwartz(، 2015م، ص. 16.  37

المعهــد الفيدرالــي السويســري  للتقنيــة )]Eidgenössische Technische Hochschule [ETH( فــي زيوريــخ،   38

“األقســاط الدارســية” )“Tuition Fees”(، الصفحــة اإللكترونيــة، 2020.

هوفمان )Hoffman( وشوارتز )Schwartz(، 2015م.   39

 Federal Department of( وزارة الخارجيــة االتحادّيــة ،)Government of Switzerland( حكومــة سويســرا  40 

]Foreign Affairs Eidgenössisches Departement für Auswärtige Angelegenheiten [EDA(، “التعليم 
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النظــام مــن دْعــم واســع النطــاق مــن جانــب أصحــاب العمــل السويســريين، حيــث تشــارك قرابــة  30 
فــي المئــة مــن الشــركات فــي برنامــج التدريــب المهنــي. 

وتكمــن ميــزة هــذا البرنامــج فــي أّنــه ُيْنِتــج مجموعــات مــن الطــالب الذيــن يتمّتعــون بخبــرٍة 
وتدريــٍب عملّيْيــن فــي بيئــات أعمــاٍل ُتمّكنهــم مــن دخــول القــوى العاملــة وهــم يملكــون مســتوى مهــم 
مــن المهــارات والتدريــب. باإلضافــة إلــى ذلــك، فحتّــى أولئــك الذيــن يختــارون مواصلــة تعليــٍم جامعــيٍّ 
قــد ال يكــون مرتبطــًا بمجــال تدريبهــم الداخلــي يحتفظــون بمعرفــٍة مــا حــول بيئــة األعمــال وبمنظــوٍر 
حــول حاجــات القطــاع. تضمــن هــذه التجربــة فــي مجــال األعمــال امتــالك حتّــى السياســيين وصــــانعي 
السيــاســات خبــرًة مباشــرًة في القوى العــاملــة الــتي قـــد تــوفِّر منظـــورًا مفيــدًا وهـــم يصمــمــون سياســات 
 مرتبطــة ببيئــة األعمــال وبتطويــر االقتصـــــاد. وتتمثّـــــل فائــــدٌة أخيــــرٌة لهــذه المقــــاربة التــي ترتكــــز
إلى التدريب الُمكثَّف بأّنه يكون باستطاعة العمال السويسريين أداء عملهم بمستوى عاٍل من الخبرة 
التقنيــة باتســاق، مــا يســمح بمكننــة بعــض العمليــات التــي تتطلــب مســتوى منخفضــًا مــن المهــارات 
بــدون زيــادة مســتوى الفْصــل مــن الوظائــف بشــكل كبيــر. ُتمّكــن هــذه المقاربــة التــي تعتمــد علــى 
 كثافــة رأس المــال الشــركات مــن االســتفادة مــن موّظفيهــا الذيــن يتمتعــون بمســتوى عــاٍل مــن القــدرات
لتحقيــق أفضــل ميــزة وتمكِّنهــا مــن الحفــاظ علــى معاييــر جــودة عاليــة ومســتويات إنتــاج يمكــن التنّبــؤ 

بها.41 
ــل تكاليــف التدريــب إلــى  وتتمثَـّـل إحــدى ســمات هــذا النظــام الُمْلفتــة للنظــر بأّنــه يتــّم تحمُّ
حــدٍّ كبيــٍر مــن ِقَبــل الشــركات التــي تشــاِرك فيــه. وُتســاوي حّصــة شــركات األعمــال قرابــة  60 فــي 
المئــة مــن إجمالــي التكاليــف، حيــث ُتغّطــي مســاهمة الشــركة عــادًة تكاليــف الــدورات التدريبّيــة داخــل 
بيــن المهنييــن. وفــي حيــن ال يتــّم فــْرض أي شــروط تقضــي  الشــركة، واإلشــراف عليهــا، ورواتــب الُمَدرَّ
بيــن إلــى موقــع تدريبهــــم المهنــــي بعــــد التخــرُّج، يعمــــل كل قطـــــاع صنــــاعي بالشراكــــة  بعــودة الُمَدرَّ
 State Secretariat for Education, Research and( مـع وزارة التعليم والبحوث واإلبداع
ــَدة تضمــن  Innovation( السويســرّية مــن أجــل وْضــع منهــج دراســّي، ومؤهــالت وتقييمــات موحَّ
اكتســاب الموظفيــن الذيــن يتــّم تدريبهــم فــي مواقــع أخــرى مهــارات مماثلــة.42 وتدفــع الكانتونــات 30 

 ،)”Vocational Education and Training & Apprenticeships“( ”والتدريب المهنيان ودورات التدريب المهني
الصفحــة اإللكترونيــة، االتحــاد السويســري )Swiss Confederation(، بحســب التحديــث األخيــر بتاريــخ 7 يوليو/تمــوز 
 Organisation for Economic Cooperation( االقتصــادي  الميــدان  فــي  والتنميــة  التعــاون  منظمــة  2020a؛ 
and Development(، “معــّدل الُمشــاَرَكة فــي القــوى العاملــة” )“Labor Force Participation Rate”(، المكتبــة 

.2020 ،)OECD iLibrary( اإللكترونيــة التابعــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي

سويســرا  حكومــة  2015م؛   ،)Schwartz( وشــوارتز   )Hoffman( هوفمــان  مــن  ُمســتمدٌّ  التحليــل  هــذا  إّن   41

 Embassy of( 2020؛ وســفارة سويســرا فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــةa ،)Government of Switzerland(
.2016  ،)Switzerland in the United States of America

هوفمان )Hoffman( وشوارتز )Schwartz(، 2015م، ص. 3.   42
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فــي المئــة مــن الكلفــة، وذلــك فــي المقــام األول لتمويــل المــدارس التقنيــة، وخدمــات اإلرشــاد المهنــي، 
بــي التدريــب المهنــي. ويغطــي االتحــاد السويســري نســبة العشــرة فــي المئــة األخيــرة مــن التكاليــف  وُمَدرِّ

لضمــان توحيــد المعاييــر علــى امتــداد الكانتونــات ولتنســيق النظــام ككّل.43 

اّتفاقيات التجارة
 تحــد اتفاقيــات التجــارة السويســرية مــن العوائــق فــي وجــه تصديــر المنتجــات الغذائيــة الُمصّنعــة 
إلــى مختلــف أنحــاء العالــم. ويظهــر تمييــٌز مهــمٌّ بالنســبة إلــى تصنيــع المــواد الغذائّيــة بيــن فئتيــن مــن 
َرة باإلجمال مشــمولًة في اتفاقيات التجارة الحّرة  اتفاقيات التجارة. فتكون المنتجات الزراعية الُمَحضَّ
)]free trade agreements [FTAs(، فــي حيــن تنــدرج المنتجــات الزراعيــة غيــر الُمحَضــرة 
ضمــن نطــاق االتفاقيــات الزراعيــة.44 وعنــد النظــر فــي تحديــد مصــادر الــواردات وأســواق الصــادرات؛ 

البــّد لشــركات تصنيــع المــواد الغذائيــة أن تكــون علــى درايــٍة بنوعــي االتفاقيــات. 
ليست سويسرا عضوًا في االّتحاد األوروبي )]European Union [EU( وال في المنطقة 
اتفاقيــات  ترُبُطهــا  ولكــن   ،)European Economic Area [EEA[( األوروبيــة  االقتصاديــة 
تجاريــة وزراعيــة تفضيلّيــة بجيرانهــا األوروبييــن. وقــد تــّم عــام 1972م فــي األســاس إبــرام اتفاقيــة 
التجــارة الرئيســّية بيــن سويســرا والــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي الحالــي، وتــم تحديثهــا فــي 
العقــود الالحقــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، تفاَوَضــت سويســرا علــى 29 اتفاقيــة تجــارة حــرة تشــمل 40 بلــدًا 
 European( خــارج االتحــاد األوروبــي مــن خــالل عضويتهــا فــي الرابطــة األوروبيــة للتجــارة الحــرة 
]Free Trade Association [EFTA( التــي تضــّم أربعــة بلــدان.45 وتســعى الرابطــة األوروبيــة 
 World( للتجــارة الحــرة إلــى التفــاوض علــى اتفاقيــات “تعتمــد علــى قواعــد منّظمــة التجــارة العالميــة 
ز بالتالــي ظــروف إطــار العمــل للتبــادل  ]Trade Organization [WTO( والتزاماتهــا، مــا ُيعــزِّ
االقتصــادي العاِبــر للحــدود وُينِتــج قيمــًة ُمضافــًة مــن حيــث الحــّد مــن العوائــق فــي وجــه التجــارة 
واألمــن القانونــي.”46 تشــمل اتفاقيــات الرابطــة األوروبيــة للتجــارة الحــرة بلدانــًا وتكتّــالت علــى امتــداد 
األمريكتيــن، وأفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى، ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، وأوروبــا 
الشــرقّية، وآســيا الوســطى، وجنــوب آســيا، وجونــب شــرق آســيا. باإلضافــة إلــى ذلــك، تفاوَضــت 

سويســرا علــى اتفاقيــات تجــارة حــّرة ثنائيــة األطــراف مــع اليابــان والصيــن. 
وصــواًل  الزراعيــة  االتفاقيــات  توفِّــر  السويســريين،  الغذائيــة  المــواد  ُمصــدِّري  إلــى  بالنســبة 

 Embassy of Switzerland in the United States of( ســفارة سويســرا فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة  43

.2016 ،)America

مشروع سويسرا العالمي ، “ExportHelp: Free Trade Agreement” ، صفحة الويب ، 2020.  44

إّن الدول األعضاء األخرى في الرابطة األوروبية للتجارة الحرة )EFTA( هي إيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج.   45

 ”Free( ”اتفاقيــات التجــارة الحــرة“ ،)European Free Trade Association( الرابطــة األوروبيــة للتجــارة الحــرة  46 

“Trade Agreements(، الصفحة اإللكترونية، غير مؤرَّخ. 
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تفضيليــًا إلــى ســوق التصديــر بالنســبة إلــى فئــات ُمحــدََّدة بدّقــة مــن المنتجــات. فعلــى ســبيل المثــال، 
يتــم وْصــف هــدف االتفاقيــة السويســرّية-اليابانية الثنائيــة األطــراف فــي القطاعــات الزراعيــة علــى أّنهــا 
ــَرة وزراعيــة أساســّية ُمختــاَرة،” بمــا فيهــا الصــادرات  “نظــاٌم مــن االمتيــازات المتوازنــة لمنتجــات ُمَحضَّ
السويســرّية مــن أصنــاف األجبــان المتخصصــة، واللحــم الُمَجفَّــف، والشــوكوالته، والنبيــذ. وقــد َكَشــَف 
التحليــل مــا بْعــد إنفــاذ االتفاقيــة التجاريــة والزراعيــة السويســرية-اليابانية أّن فئــات الصــادرات التــي 
تقتــرن بالقيمــة اإلجماليــة األعلــى للتعرفــات الُملغــاة كانــت مرتبطــًة جميعهــا بالمــواد الغذائيــة، وهــي: 

المشــروبات الُمحــالة بالُســكَّر، والشــوكوالته، والقهــوة، واألجبــان.47 
النتائج 

لقــد َتَطــوَّر قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة السويســري علــى مــدار أكثــر مــن 100 عــام وأصبــح 
أحــد القطاعــات األكثــر إبداعــًا وشــهرًة فــي العاَلــم. إّنــه أيضــًا أحــد قطاعــات تصنيــع المــواد الغذائيــة 
الناجحــة المتعــددة والتــي يمكــن أن تقتــدي بهــا المملكــة العربيــة الســعودية. تقتــرن قابليــة تطبيــق دراســة 
حالــٍة فرديــٍة بمحدودّيــات وبالتالــي، فمــع اســتمرار المملكــة العربيــة الســعودية بتصميــم سياســاٍت ليــس 
ّنمــا أيضــًا لمســاَعَدة قطاعــات أخــرى  مــن أجــل مســاَعَدة قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة فحســب، واإ
علــى التحديــث، والتوسُّــع، وتوفيــر فــرص عمــل عاليــة الجــودة بشــكٍل ُموسَّــٍع للســعوديين، ســيكون 
استكشــاف التطويــر الصناعــي فــي بلــدان أخــرى مفيــدًا. علــى الرغــم مــن ذلــك، قــد تدعــم حتّــى دراســات 
الحالــة الفردّيــة التعميمــات التجريبيــة.48 وتبــرز أربعــة عواِمــل فــي نجــاح قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة 

فــي سويســرا: 

�التعليــم والتدريــب: لقــد شــكَّل التعليــم والتدريــب المهنّيــان العاليــا الجــودة عنصــرًا رئيســيًا فــي  �•
النجــاح الصناعــي السويســري. فــإّن النظــام السويســري، الــذي يعتمــد علــى دورات تدريــب 
مهنــي تتــراوح مّدتهــا بيــن عاميــن وثالثــة أعــوام وَيْخَضــع لهــا 70 فــي المئــة مــن األشــخاص 
الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 16 و19 عامــًا بعــد إنهــاء تعليمهــم الثانــوي، يوفِّــر للطــالب 
أرضّيــًة طبيعّيــًة للتعليــم وســبياًل لدخــول القطــاع. فبْعــد إتمــام هــذه الــدورات التدريبّيــة الداخليــة، 
ــٍة للحصــول علــى تعليــم مهنــي  يمكــن للطــالب دخــول القــوى العاملــة، أو ارتيــاد مدرســٍة تقنّي

باتريــك زيلِتِنــر )Patrick Ziltener(، اتفاقيــة الشــراكة التجاريــة واالقتصاديــة الحــرة بيــن سويســرا واليابــان: تقييــم   47

 The Free Trade( 2009 و2014  بيــن  الممتــدة  للفتــرة  واليابانيــة،  السويســرية  الشــركات  قَبــل  مــن  الســتخدامها 
and Economic Partnership Agreement [FTEPA[ Switzerland-Japan: An Evaluation of its 
Switzerland( سويتزرالند جلوبل أنتربرايز ،)Utilization by Swiss and Japanese Companies, 2009-2014 

Global Enterprise(، فبراير/شباط 2016، ص. 5. 

 The Single“( ”دراســة الحالــة الفردّيــة بمثابــة استفســاٍر طمــوٍح فكريــًا“ ،)Michael Barzelay( مايــكل بــارِزالي  48

Case Study as Intellectually Ambitious Inquiry”(، جورنال أوف بابِليك أدمِنسترايشن ريسرتش أند ثيوري: 
جاي-بــارت )Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART(، المجلــد 3، العــدد 

3، يوليو/تمــوز 1993.
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َلــة إلــى حــدٍّ  إضافــي، أو االلتحــاق بجامعــة تقنيــة. وتكــون دورات التدريــب الداخلــي هــذه ُمَموَّ
كبيــر فــي سويســرا مــن ِقَبــل الشــركات الُمشــاِرَكة، فــي حيــن توفِّــر الحكومــة اإلشــراف والتنســيق 

ــة.  وُتَشــغِّل المــدارس التقنّي
الداِعمــة:  الصناعّيــة  الصناعيــة، والجمعيــات  والَتَجمُّعــات  الثابتــة،  الداِعَمــة  �الشــركات  �•
ُيعَتَبــر التطويــر الُمشــَتَرك للشــركات ذات الصلــة والمؤسســات الداِعَمــة ســمًة ُمشــَتَرَكًة للتنميــة 
الغذائيــة  المــواد  قطــاع تصنيــع  اســتفاد  وقــد  متعــددة.49  ســياقات عالميــة  فــي  االقتصادّيــة 
السويســرّي مــن الموقــع الُمشــَتَرك للمؤسســات التعليمّيــة، والشــركات الداِعَمــة الثابتــة الكبيــرة، 
وسالســل اإلمــداد، والشــركات الناشــئة. وتُْنِتــج هــذه المراكــز الجغرافّيــة إمــدادًا بالموظفيــن 
ع القطاعــات الُمَمكَِّنــة وقطاعــات الخدمــات علــى اتخــاذ مواقــع متقاربــة.  األخصائييــن وتشــجِّ
ز علــى حــّد ســواء اإلبــداع  ويعــود هــذا األمــر بالمنفعــة علــى الشــركات الداِعمــة الثابتــة كمــا يعــزِّ
فــي الشــركات الناشــئة التــي تســتفيد مــن التوفُّــر المحلــي للمــوارد التقنيــة، وللخدمــات، ولــرأس 
المــال البشــري. وتســتفيد هــذه المراكــز أيضــًا مــن تأســيس جمعيــات صناعيــة تســتطيع توفيــر 

مجــاالت للتعاُضــد والتعــاون بيــن الشــركات العاِمَلــة فــي قطاعــات مماثلــة. 
�تطويــر ســوق تصديــر: يعتمــد قــدٌر كبيــٌر مــن نجــاح قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة السويســرّي  �•
ــه للتصديــر إلــى البلــدان المحيطــة فــي  علــى التصنيــع الــذي يقتــرن بقيمــة مضافــة عاليــة والُمَوجَّ
أوروبــا. وبشــكٍل أوســع، أّدت الصــادرات دورًا مهّمــًا فــي نمــو التصنيــع فــي بلــدان متعــددة.50 

غالبــًا مــا َتْســَحب الشــركات الداِعَمــة الثابتــة )أي تلــك التــي تــؤدي دورًا حيويــًا فــي االقتصــاد وتبقــى ثابتــة فــي مــكان   49

تأسيســها( شــركات أعمــال أخــرى )إْن فــي القطــاع ذاتــه، أو فــي قطاعــات تعمــل فــي مرحلــٍة ســابقة لإلنتــاج أو فــي المراحــل 
بيــن الذيــن يمكنهــم  النهائّيــة فــي سلســلة اإلمــداد( وموظفيــن إلــى بلــٍد أو منطقــٍة مــا، وتوفِّــر مجموعــة مــن الموظفيــن الُمَدرَّ
االنتقــال إلــى شــركات أخــرى، وتتيــح اإلمكانيــة لقيــام شــركات ُمْنَبِثَقــة )أشــيش أرورا ]Ashish Arora[، ألفونســو َغمبارديــال 
]Alfonso Gambardella[، وســلفاتور توريســي ]Salvatore Torrisi[، “علــى خطــى ســيليكون فالــي؟ البرمجيــات 
 ”In the Footsteps of Silicon Valley? Indian and Irish( ”الهندّيــة واإلرلندّيــة فــي التقســيم الدولــي للعمــل 
“Software in the International Division of Labor(، في تيموثي بِرسَنهان )Timothy Bresnahan( وألفونسو 
 Building( َغمبارديال )Alfonso Gambardella(، محّررْين، بناء تجّمعات التقنية العالية: سيليكون فالي وما يتجاوزها 
High-Tech Clusters: Silicon Valley and Beyond(، كامبريدج، المملكة المتحدة: دار نْشر جامعة كامبريدج 
)Cambridge University Press(، 2004؛ ســتيِفن كِلبيــر )Steven Klepper(، “أصــل الَتَجمُّعــات الصناعّيــة 
 The Origin and Growth of Industry Clusters: The Making“( ”ونموهــا: تأســيس ســيليكون فالــي وديترويــت
of Silicon Valley and Detroit”(، جورنال أوف ُأرِبن إكونوميكس )Journal of Urban Economics(، المجلد 

67، 2010، ص. 32-15(.

جايمي دي ميلو )Jaime de Melo( وِشرمان روِبنسون )Sherman Robinson(، اإلنتاجية واآلثار الخارجّية:   50

 ،)Productivity and Externalities: Models of Export-Led Growth( نمــاذج النمــو المدفــوع مــن التصديــر
 World Bank Policy Research Working( WPS 387 ورقــة عمــل بحثّيــة فــي السياســات للبنــك الدولــي رقــم
Paper WPS 387(، 2010؛ منــى حــّداد )Mona Haddad( وِبــن ِشــبيرد )Ben Shepherd(، إدارة االنفتــاح: 
 Managing Openness: Trade and Outward-Oriented( ــه إلــى الخــارج بْعــد األزمــة  التجــارة والنمــّو الُمَوجَّ
Growth After the Crisis(، واشــنطن العاصمــة: البنــك الدولــي )World Bank(، 2011؛ البنــك الدولــي، تقريــر 
 World Development( التنميــة العالميــة لعــام 2020: التجــارة مــن أجــل التنميــة فــي عْصــر سالســل القيمــة العالميــة 
Report 2020: Trading for Development in the Age of Global Value Chains(، واشنطن العاصمة: 
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إّن عــدد ســّكان سويســرا بحــّد ذاتهــا صغيــٌر نســبيًا، لذلــك اضُطــرَّت قطاعاتهــا إلــى التوُســع 
دوليــًا مــن أجــل النمــو فــي وقــٍت مبكــٍر جــدًا مــن دورات أمدهــا. وقــد تغــّذى نمــو القطــاع مــن 
َمــة  تركيــٍز مبكــٍر علــى ســوق التصديــر العالمّيــة، فــي حيــن أّن سياســاته التجاريــة الحاليــة ُمصمَّ
لضمــان دْعــم ُمصّنعيــه بموجــب اتفاقيــات تجــارة ُتمكِّــن الشــركات مــن دخــول األســواق فــي 
مختلــف أنحــاء العاَلــم بشــروط مالئمــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، ُتمكِّــن الَتَجمُّعــات الصناعّيــة 

الشــركات مــن تســويق ِســَلعها بنجــاح إلــى الُمشــترين الدولييــن. 
�التمويــل االســتثماري، ورّواد األعمــال، وحاضنــات األعمــال: يتطّلــب النمــو واإلبــداع فــي  �•
مختلــف أنحــاء العاَلــم توفُّــر التمويــل االســتثماري لتمكيــن الشــركات الناشــئة مــن تجربــة أفــكار 
المنتجــات الجديــدة. ففــي سويســرا، يتــم توفيــر هــذه الخدمــات الماليــة مــن ِقَبــل قطــاٍع مالــيٍّ 
ٍر بشــكٍل جّيــٍد يوفِّــر االســتثمارات الراعيــة، والتأسيســّية، واإلنمائّيــة فــي الشــركات الناشــئة  مطــوِّ
فــي قطــاع تصنيــع المــواد الغذائّيــة. عــالوًة علــى ذلــك، تتيــح سويســرا تنقُّــل الموظفيــن، وهــي 
ســمة مهّمــة ألســواق العمــل الناجحــة، مــا يســمح بتطــوُّر األفــكار اإلبداعيــة وانتشــارها. وقــد 
أّدى التنقُّــل الدولــي أيضــًا دورًا مهّمــًا فــي تطويــر قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة: فقــد تأسََّســت 
شــركات سويســرّية ناجحــة متعــددة علــى يــد مهاجريــن. وأخيــرًا، يمكــن الحــّد مــن كلفــة اإلبــداع 
وصعوبتــه مــن خــالل تشــكيل حاضنــات أعمــال توفِّــر المســاحة، واألجهــزة، والخبــرة لــرواد 
تمويــل  فــي سويســرا  ويتــم  والقطاعــات.  األكاديميــة  األوســاط  بيــن  للشــراكات  أو  األعمــال 
حاضنــات األعمــال هــذه وتشــغيلها مــن ِقَبــل الشــركات الداعمــة الثابتــة )أي تلــك التــي تــؤدي 
دورًا حيويــًا فــي االقتصــاد وتبقــى ثابتــة فــي مــكان تأسيســها( التــي تأمــل أن َتْســَتْخِدَمها لتطويــر 
منتجــات جديــدة، علــى الرغــم مــن أّن حاضنــات األعمــال هــذه تكــون ُممّوَلــة مــن ِقَبــل الحكومــة 

أقّلــه جزئيــًا فــي بلــدان وســياقات أخــرى. 

ووفــق مــا ُأشــير إليــه ســابًقا، فقــد تطــّور قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة السويســري علــى مــدار 
أكثــر مــن قــرٍن مــن الزمــان. أمــا اآلن، فيمكــن أن يجــرَي التطويــر الصناعــي بســرعة أكبــر، ولكّنــه 
نفاذهــا ســيكون فاعــاًل  ــا؛ ممــا يشــير إلــى أّن اســتمرار إصــالح السياســات واإ مــع ذلــك سيســتغرق وقًت

للمملكــة إذا واكبــه رصــٌد ومرونــٌة وتصحيــٌح مســتمر للمســارات. 

)International Bank for Reconstruction and Development(/البنــك  والتعميــر  لإلنشــاء  الدولــي  البنــك 
.2020 الدولــي، 
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ييتنــاول هــذا الفصــل اســتعراض النتائــج الُمســتخلصة مــن االســتطالع التــي أجراهــا مركــز دْعــم 
اّتخــاذ القــرار )DSC( عــام 2019م لخّريجــي الجامعــات الجــدد، ولممثلــي الشــركات، ولصغــار 
الموّظفيــن فــي القطــاع المصرفــي، وقطــاع االتصــاالت، وقطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة ثالثتهــا. لقــد 
ســّلَطت عمليــات االســتطالع  التــي َشــَمَلت الطــالب والموّظفيــن الضــوء علــى التفضيــالت الكامنــة 
لــدى الســعوديين الشــباب باّتجــاه أنــواع مختلفــة مــن الوظائــف وســمات الوظائــف وباتجــاه القطاعْيــن 
ــح بوجــٍه خــاص، باإلضافــة إلــى بْحــث الســعوديين الشــباب عــن وظائــف  ــن والقطــاع المرشَّ الُمقاَرنْي
وتجاربهــم فــي ســوق العمــل. وعلــى الرغــم مــن أّننــا ســّلطنا الضــوء فــي فصــول ســابقة علــى النتائــج 
الُمســَتْخَلَصة مــن مجموعــات التركيــز التــي َشــَمَلت الطــالب والموّظفيــن، توفِّــر عمليــات االســتطالع 
تمثيــاًل أوســع لمناظيــر الســعوديين الشــباب الذيــن دخلــوا ســوق العمــل للتــو، أو الذيــن هــم علــى وشــك 
دخولهــا. وُتعــّد هــذه المناظيــر مهّمــًة بوجــٍه خــاص للفهــم، بالنظــر إلــى شــريحة الشــباب الكبيــرة ضمــن 
ســّكان المملكــة العربيــة الســعودية ومســتويات البطالــة العاليــة فــي صفــوف الشــباب. ويشــمل أيضــا 
مقابــالت مــع أصحــاب العمــل، مــا يتيــح لنــا البحــث فــي وجهــات نظــر عّينــٍة أوســع مــن الشــركات 
فــي القطاعْيــن الُمقاَرنْيــن والقطــاع المرشَّــح بالنســبة إلــى توظيــف الســعوديين، والفــرص والعوائــق التــي 
تواجههــا هــذه الشــركات مــن حيــث توظيــف الســعوديين والحفــاظ عليهــم فــي قواهــا العاملــة. واألمــر 
المهــّم هــو أّن عمليــات االســتطالع  الثــالث جميعهــا توفِّــر لقطــة حديثــة عــن مواِقــف الســعوديين، 
مــا يتيــح لنــا التحقيــق فــي كيفيــة إمكانيــة تطــوُّر تلــك المواِقــف منــذ إطــالق رؤيــة المملكــة 2030 

 .)Vision 2030(

تصّورات السعوديين وتوّقعاتهم تجاه  العمل

لقــد تمثَّــل هــدف االســتطالع  الــذي أجــراه مركــز دْعــم اّتخــاذ القــرار )DSC( عــام 2019م للموّظفيــن 

الفصل السابع 

وجهات نظر السعوديين حول العمل في القطاع 
الخاص ومنظور أصحاب العمل
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ــح بجْمــع معلومــات حــول الســمات الحالّيــة  الُمَعيَّنيــن حديثــًا فــي القطاعْيــن الُمقاَرنْيــن والقطــاع الُمرشَّ
للوظائــف فــي تلــك القطاعــات، وأنشــطة المشــاركين مــن حيــث البحــث عــن وظائــف، ومشــاركة 
الُمجيبيــن المســجلين فــي البرامــج الحكوميــة. وقــد َطــَرح االســتطالع  الــذي شــمل خريجــي الجامعــات 
الجــدد عليهــم أســئلة حــول اســتعدادهم للعمــل، والســمات التــي نظــروا فيهــا لــدى البحــث عــن وظيفــة، 
وانطباعهــم حــول القطــاع المرشَّــح والقطاعْيــن المقاَرنْيــن. وبمــا أّن اســتطالع الموّظفيــن لــم يكــن 
مرتكــزًا إلــى االحتمالّيــة، فنحــن ال نناقــش األهميــة اإلحصائّيــة للنتائــج. أّمــا بالنســبة إلــى اســتطالع 
الطــالب، الــذي كان مرتكــزًا إلــى االحتمالّيــة، فنقــّدم معلومــات حــول األهميــة اإلحصائّيــة لــدى توفُّرهــا 

فــي تقريــر االســتطالع  الــذي وفَّــَره مركــز دْعــم اّتخــاذ القــرار. 

تصنيع  وقطاع  االتصاالت،  وقطاع  المصرفي،  القطاع  في  الموّظفين  تصّورات 
المواد الغذائية 

البحث عن وظائف 

لقــد َتَمثََّلــت األنشــطة األكثــر شــيوعًا فــي صفــوف الموّظفيــن الحالييــن للبحــث عــن وظائــف بتقديــم طلــب 
رســال الســيرات الذاتية  العمل مباشــرًة على موقع الشــركة اإللكتروني )63 في المئة من الُمجيبين(، واإ
إلــى أفــراد العائلــة واألقربــاء )51 فــي المئــة مــن الُمجيبيــن(، وزيــارة الشــركة مباشــرًة )49 فــي المئــة مــن 
الُمجيبين(. وقد أفاد عدٌد كبيٌر من الُمجيبين أيضًا بأّنهم استخدموا برنامجًا حكوميًا يسهِّل التوظيف: 
فقد اْســَتْخَدم قرابة  25 في المئة من الُمجيبين برنامج حافز )Hafiz(، واْســَتْخَدَم 21 في المئة منهم 
برنامج طاقات )Taqat(، واْسَتْخَدم 16 في المئة منهم برنامج تمهير )Tamheer(، واْسَتْخَدم 16 
 Employment Beginning with( فــي المئــة منهــم برنامــج التدريــب المهنــي الُمنتهــي بالتوظيــف

 .)Training
لقــد تــراوح بالفعــل اســتخدام البرامــج الحكومّيــة بعــض الشــيء بحســب الديموغرافيــات وبحســب 
القطــاع الــذي كان الُمجيــب موظَّفــًا فيــه. فعلــى ســبيل المثــال، كان مــن األكثــر ترجيحــًا بالنســبة إلــى 
الُمجيبيــن الذكــور فــي القطــاع المصرفــي الذيــن اســتخَدموا برنامجــًا حكوميــًا واحــدًا علــى األقــل أن 
يذكــروا برنامــج حافــز )29 فــي المئــة( وبرنامــج طاقــات )20 فــي المئــة(، فــي حيــن َذَكــَرت الُمجيبــات 
اإلنــاث فــي القطــاع ذاتــه برنامــج حافــز )18 فــي المئــة( باعتبــاره البرنامــج الُمســَتخَدم بالرســم البيانــي 
األكثــر شــيوعًا. ومــن المثيــر لالهتمــام أّن برنامــج طاقــات )35 فــي المئــة( كان البرنامــج المذكــور 
بشــكٍل أكثــر شــيوعًا إلــى حــدٍّ بعيــد فــي صفــوف الذكــور فــي قطــاع االتصــاالت، ولكّنــه كان أقــّل 
شــيوعًا بشــكٍل طفيــف فــي صفــوف اإلنــاث )14 فــي المئــة( بالمقارنــة مــع برنامــج حافــز )16 فــي 
المئــة(. وكان حافــز البرنامــج المذكــور بالرســم البيانــي األكثــر شــيوعًا مــن ِقَبــل الذكــور )30 فــي 

المئــة( واإلنــاث )23 فــي المئــة( فــي قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة وتوزيعهــا. 
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سمات الوظيفة الحالية 

 تضمــن االســتطالع سلســلًة مــن األســئلة الموجهــة للموظفيــن حــول مجموعــٍة مــن الســمات التــي 
ــق الموّظفــون أو وافقــوا بشــّدة علــى البيانــات اإليجابيــة  تِصــف عملهــم الحالــي. وباإلجمــال، واَف
التــي َتِصــف منصبهــم الحالــي بخصــوص أغلبيــة نواحــي وظائفهــم. وقــد كانــت نســبة الموّظفيــن 
المواِفقيــن علــى البيانــات اإليجابيــة المتعّلقــة بالراتــب والمنافــع، والترقيــة، ومرونــة ســاعات العمــل أدنــى 
ْن كانــت عاليــًة نســبيًا. وقــد َبــَرَزت أوُجــه فــْرق ملحوظــة  مــن البيانــات التــي تِصــف ســمات أخــرى، واإ
قليلــٌة علــى امتــداد القطاعــات الثالثــة أو بحســب الخصائــص علــى غــرار الجنــس والخبــرة )الرســم 

البيانــي رقــم 7.1(. 

دوافع اختيار الوظيفة 
عنــد طــرح ســؤاٍل بشــأن الدواِفــع الكامنــة وراء اختيــار وظيفــة مــا، أشــار قرابــة  30 فــي المئــة أو أكثــر 
مــن الرجــال والنســاء علــى حــدٍّ ســواء إلــى أّن الراتــب الشــهري، وُســمعة القطــاع، وُســمعة المؤسســة، 
وســهولة الوصــول إلــى مــكان العمــل كانــت عواِمــل رئيســّية فــي اختيارهــم وظيفــًة مــا. علــى الرغــم مــن 
ذلــك، كان مــن األرجــح بمعــّدل الضعفْيــن بالنســبة إلــى النســاء منــه إلــى الرجــال التشــديد علــى فــرص 
التطويــر المهنــي باعتبارهــا عاِمــاًل رئيســيًا فــي اختيارهــّن وظيفــٍة مــا )الجــدول رقــم 7.1(. وُتعَتَبــر 
هــذه النتيجــة الُمســَتخَلَصة ُمّتســقًة مــع مجموعــات التركيــز التــي نّظمناهــا، والتــي أشــار الُمشــاِركون 
فيهــا إلــى فرصــة التطويــر المهنــّي باعتبارهــا ميــزًة رئيســّية للقطــاع الخــاص علــى القطــاع العــام. 
وُيعتبــر تشــديد الموظَّفــات اإلنــاث األكبــر علــى التطويــر المهنــي بــارزًا، ال ســّيما بالنظــر إلــى 
ّنمــا اآلخــذ باالرتفــاع حاليــًا فــي صفــوف  معــّدل الُمشــاَرَكة فــي القــوى العاملــة المنخفــض تاريخيــًا واإ
النســاء الســعوديات. ومــن بيــن الموّظفيــن الذيــن شــملهم االســتطالع، كان مــن األرجــح بالنســبة إلــى 
النســاء الســعوديات تصنيــف أنفســهّن فــي مرتبــة أعلــى مــن الرجــال علــى مســتوى االســتعداد لتولــي 
وظائفهــّن مــن حيــث الدرايــة التقنّيــة )66 فــي المئــة مقاِبــل 58 فــي المئــة( ونظــام العمــل واللوائــح 
اإلداريــة )66 فــي المئــة مقابــل 56 فــي المئــة(، فــي حيــن صّنفــت اإلنــاث والذكــور علــى التوالــي 
أنفســهم فــي مرتبــة متســاوية علــى صعيــد مهــارات التعامــل مــع اآلخريــن )72 فــي المئــة مقابــل 70 
فــي المئــة(. وتشــير هــذه النتائــج الُمســتخَلَصة إلــى احتمــال مواَصَلــة النســاء الســعوديات اكتســاب 
موطــئ قــدٍم أكثــر صالبــًة فــي ســوق العمــل طالمــا أّنــه تتــم معالجــة العوائــق الرئيســية والقيــود الهيكليــة 

التــي واَجَهتهــا تاريخيــًا. 
ثّمــة أوُجــه فــْرق بــارزٌة قليلــٌة علــى امتــداد القطاعــات مــن حيــث األســباب التــي أفــاد بهــا 
الموّظفــون الختيارهــم وظائفهــم. فقــد كان مــن األرجــح بشــكٍل طفيــف بالنســبة إلــى الموّظفيــن فــي 
القطــاع المصرفــي )41 فــي المئــة( بالمقارنــة مــع أولئــك فــي قطــاع االتصــاالت )35 فــي المئــة( 
وقطــاع تصنيــع المــواد الغذائّيــة )34 فــي المئــة( أن يكونــوا قــد اختــاروا وظائفهــم بســبب ُســمعة 
القطــاع. ويتــرّدد صــدى هــذه النتيجــة الُمســتخَلَصة فــي مجموعــات التركيــز والمقابــالت التــي نّظمناهــا، 
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إّن الراتب األساسي ُمْرٍض

أْحُصل على بدالت مالئمة

إّن سیاسات العالوات والعموالت عاِدَلة

إّن الوصول إلى مكان العمل سهل

أْحُصل على فرٍص مالئمٍة للتطویر المهنّي

یضمن المشرفون والزمالء تباُدل المعرفة

َأِجُد التشجیع دائمًا من الُمشرفین علّي

إّن نظام الترقیة وزیادة الراتب عادل

إّن درجة االحترام بین الموّظفین عالیة 

إّن التواصل بین الموّظفین سهل

إّن درجة الثقة بین الموّظفین عالیة

ال یشهد مكان العمل أي نوع من التمییز العرقي

إّن المسؤولیات الوظیفیة واضحة

إّن الجمیع ملتزمون بأخالقیات العمل

َأِجُد األمن واالستقرار الوظیفْین

إّن سیاسات األمن والسالمة واضحة

إّن المنافع الصحّیة مالئمة

إن التعامل مع الزمالء سهٌل

إن التعامل مع المستویات اإلداریة المختلفة سهٌل

إّن ساعات العمل مرنة 

أنا فخور لالنتماء إلى هذه المؤسسة 

أنا أدافع دائمًا عن هذه المؤسسة 

العالقات

األمن الوظیفّي

الصحة والسالمة

المرونة

المكان واالنتماء

الراتب والمنافع

التطویر المهنّي

إن بیئة العمل آمنة (المخارج في حاالت 
الطوارئ، وسالمة المقابس الكهربائیة، إلخ.) 

النسبة المئویة للذین یوافقون

قطاع تصنیع المواد الغذائیة، ومبیعاتها، وتوزیعهاقطاع االتصاالت وتقنیة المعلومات (IT)القطاع المصرفي

الرسم البياني رقم 7.1
النســبة المئوّيــة للموظفيــن الذيــن يوافقــون أو يوافقــون بشــّدة علــى البيانــات التــي َتِصــف ســمات وظائفهــم 

الحالّية 

المصدر: استطالع مركز دْعم اتخاذ القرار )DSC( الذي شمل الموّظفين. 
ــَب مــن الموّظفيــن اإلجابــة عــن بيانــاٍت حــول توفُّــر الســمة فــي وظيفتهــم الحاليــة )5-أواِفــق بشــكٍل كامــل، 4-أواِفــق،  مالحظــة: لقــد ُطِل

3-حيــادي، 2-ال أواِفــق، 1-ال أواِفــق البتــة(. 
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حيــث أشــار الطــالب، وصغــار الموّظفيــن، وممثلــي الشــركات جميعهــم إلــى أّن القطــاع المصرفــي 
كان ُيعَتَبــر مرموقــًا. وقــد كان مــن األكثــر ترجيحــًا بالنســبة إلــى الموّظفيــن فــي القطــاع المصرفــي 
)41 فــي المئــة( وقطــاع االتصــاالت )39 فــي المئــة( علــى حــّد ســواء بالمقارنــة مــع أولئــك فــي قطــاع 
تصنيــع المــواد الغذائيــة )32 فــي المئــة( أن يكونــوا قــد اختــاروا وظائفهــم بســبب ُســمعة الشــركة. 
ّن األمــر البــارز هــو أّنــه كان مــن األكثــر ترجيحــًا بالنســبة إلــى الموّظفيــن فــي قطــاع تصنيــع  واإ
المــواد الغذائيــة )33 فــي المئــة( بالمقارنــة مــع أولئــك فــي قطــاع االتصــاالت )25 فــي المئــة( أو 
َلــة لــم  القطــاع المصرفــي )17 فــي المئــة( اإلفــادة بأّنهــم اختــاروا وظائفهــم ألّن وظيفتهــم الُمَفضَّ
تكــن ُمتَوفِّــَرة. ويشــير هــذا األمــر إلــى أّن القطــاع المصرفــي وقطــاع االتصــاالت ال يــزاالن ُيعتبــران، 
ــًة بالمقارنــة مــع قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة.  ــه بالنســبة إلــى الموّظفيــن الحالييــن، أكثــر جاذبّي أقّل

تصّورات الخّريجين الجدد

االستعداد الُمفاد به ذاتيًا

لقــد وفَّــر االســتطالع  الــذي شــمل الخريجيــن الجــدد رؤى حــول كيفيــة نظــر الباحثيــن الحالييــن 
والمســتقبليين عــن وظائــف إلــى الفــرص المتوفِّــَرة لهــم فــي ســوق العمــل، وكيفيــة تصوُّرهــم القطاعْيــن 

الجدول رقم 7.1
أبرز األسباب الختيار الموّظفين الحاليين الوظيفة، بحسب الجنس 

النساء الرجال المرتبة 

إّن الراتب الشهري أعلى بالمقارنة الخيار األّول 
مع الوظائف المتوفرة األخرى )43 

في المئة( 

توفُّر فرص للتدريب والتطوير 
المهني )39 في المئة( 

ُسمعة المؤسسة ووْضعها )41 الخيار الثاني 
في المئة( 

إّن الراتب الشهري أعلى بالمقارنة 
مع الوظائف المتوفرة األخرى )38 

في المئة( 

ُسمعة المؤسسة ووْضعها )37 الخيار الثالث 
في المئة(

ُسمعة المؤسسة ووْضعها )37 
في المئة(

سهولة الوصول إلى مكان العمل 
)37 في المئة( 

المصــدر: اســتطالع مركــز دْعــم اتخــاذ القــرار )DSC( للموّظفيــن. عمليــات المؤّلفيــن الحســابّية للِنَســب المئوّيــة 
باالعتمــاد علــى تواتــرات اإلجابــة. 

مالحظــات: لقــد ُطِلــَب مــن الُمجيبيــن اختيــار ســبب رئيســي مــن قائمــة. وقــد كان عــدد الُمجيبيــن الذيــن اختــاروا 
ذلــك الســبب مقســومًا بإجمالــي عــدد الُمجيبيــن الُممكنيــن بحســب الجنــس. 
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ــة الُمجيبيــن )62 فــي المئــة(  ــح. فمــن بيــن الخريجيــن الجــدد، قالــت أغلبّي المقاَرنْيــن والقطــاع الُمرشَّ
إّنهــم اختــاروا مجــال تخّصصهــم بســبب الرغبــة والطموحــات، وقــد كانــت هــذه النســبة أعلــى فــي 
صفــوف النســاء )66 فــي المئــة( منــه فــي صفــوف الرجــال )58 فــي المئــة(. وأعَرَبــت األغلبيــة 
الشاســعة مــن الخريجيــن الجــدد الذيــن شــملهم االســتطالع  عــن ثقــٍة فــي اســتعدادهم لوظيفــٍة مــا مــن 
حيــث الدرايــة التقنيــة )قرابــة  71 فــي المئــة( ومهــارات التعامــل مــع اآلخريــن )قرابــة  86 فــي المئــة(، 
فــي حيــن أعــَرب أكثــر مــن النصــف )54 فــي المئــة( عــن الثقــة فــي معرفتهــم لنظــام العمــل واللوائــح 
اإلداريــة. وبحســب التحليــل الــذي أجــراه مركــز دْعــم اّتخــاذ القــرار )DSC(، لــم تبــرز أي أوُجــه فــرق 
مهّمــة إحصائيــًا بحســب الجنــس أو الجامعــة. وأعــَرب الخريجــون الجــدد عمومــًا عــن مســتوى عــاٍل 
مــن الثقــة بإجادتهــم اللغــة اإلنجليزيــة: فقــد صنَّــف 83 فــي المئــة منهــم مســتوى قــراءة اللغــة اإلنجليزيــة 
لديهــم، و76 فــي المئــة مســتوى الكتابــة باللغــة اإلنجليزيــة لديهــم، و73 فــي المئــة مســتوى تكلّــم اللغــة 

اإلنجليزيــة لديهــم علــى أّنــه جّيــد، أو جّيــد جــدًا أو ممتــاز. 

البحث عن وظائف

لقــد أشــار الخريجــون الجــدد الذيــن شــملهم االســتطالع إلــى “أخــرى” علــى أنهــا الطريقــة األكثــر شــيوعًا 
إليجــاد وظيفــة )وقــد شــَمَلت اإلجابــات اإلضافيــة المكتوبــة تطبيقــْي واتســاب ]WhatsApp[ وســناب 
شــات ]Snapchat[(. وتــال هــذا بشــكٍل وثيــٍق تقديــم طلــب العمــل علــى الموقــع اإللكترونــي حيــث 
تــم َنْشــر اإلعــالن عــن الوظيفــة، وتقديــم طلــب العمــل عبــر تطبيــق لينكــد إن ]LinkdIn[ أو بيــت 

عطــاء ســيرتهم الذاتيــة إلــى األقــارب واألصدقــاء.  ]Bayt[، أو زيــارة مــكان العمــل، واإ
وقــد صنََّفــت أغلبّيــٌة مــن الُمجيبيــن الخدمــات المهنّيــة فــي جامعاتهــم علــى أّنهــا جّيــدة إلــى 
ــة أو ســيئة  ممتــازة. علــى الرغــم مــن ذلــك، صنَّــَف عــدٌد كبيــٌر خدمــات جامعاتهــم علــى أنهــا ُمْرِضَي
بشــأن التنســيب الوظيفــي ومتابعــة أصحــاب العمــل )30 فــي المئــة(، والتخطيــط المهنــي )21 فــي 
المئــة(، والمشــورة المهنّيــة علــى غــرار كيفّيــة إعــداد ســيرة ذاتيــة )23 فــي المئــة(، وورش العمــل 
والتطويــر المهنــي )22 فــي المئــة(. والملحــوظ أّن نســبًة كبيــرًة مــن الُمجيبيــن )15 إلــى 18 فــي 
المئــة، بحســب الســؤال( أفــادوا بإجابــة “أنــا ال أعَلــم” عــن األســئلة حــول تصنيــف الخدمــات المهنيــة 
التــي توفِّرهــا جامعاتهــم. ولــم يِجــد التحليــل الــذي أجــراه مركــز دْعــم اّتخــاذ القــرار )DSC( أي أوُجــه 
ّنمــا َبــَرَزت أوُجــه فــْرق بحســب الجامعــة، حيــث حقََّقــت جامعــة  فــرق مهّمــة إحصائيــًا بحســب الجنــس، واإ

الملــك فيصــل )King Faisal University( أعلــى المرتبــات. 
 )Doroob( وأفــاد الُمجيبــون بالمشــاَرَكة فــي برامــج حكوميــة متعــددة، بمــا فيهــا برنامــج ُدروب
 14( )Tamheer( وبرنامــج تمهيــر ،)5 فــي المئــة( )Saifi( وبرنامــج صيفــي ،)25 فــي المئــة(
بالتوظيــف  الُمْنَتهــي  التدريــب  المئــة(، وبرنامــج  فــي   52( )Hafiz( وبرنامــج حافــز ،)المئــة فــي 
 )Taqat( وبرنامــج طاقــات ،)4 فــي المئــة( )Employment Beginning with Training(
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)47 فــي المئــة(.1 وقــد َحِظَيــت البرامــج جميعهــا بترتيــب متوّســط أو أعلــى مــن ِقَبــل أغلبيــة الُمجيبيــن 
الُمشــاِركين، ولكــن َحِظــَي عــدٌد قليــٌل مــن البرامــج علــى ترتيــٍب ســّيٍئ مــن ِقَبــل أقلّيــة كبيــرة مــن 
الُمجيبيــن. فعلــى ســبيل المثــال، صنَّــف 19 فــي المئــة مــن الُمشــاِركين فــي برنامــج طاقــات البرنامــج 
علــى أّنــه ســّيئ أو ســّيئ جــّدًا. وبالمثــل، صنَّــف 23 فــي المئــة مــن الُمشــاِركين فــي برنامــج تمهيــر 

هــذا األخيــر علــى أّنــه ســيئ أو ســيئ جــدًا.
ومــن بــاب المقارنــة، كانــت نســبة الُمشــاركين الذيــن صّنفــوا البرامــج الُمتبقّيــة علــى أّنهــا ســيئة 
أدنــى نســبيًا بالنســبة إلــى برنامــج صيفــي )13 فــي المئــة(، وبرنامــج حافــز )11 فــي المئــة(، وبرنامــج 

التدريــب الُمنتهــي بالتوظيــف )13 فــي المئــة(، وبرنامــج ُدروب )5 فــي المئــة(. 

السمات الوظيفّية المرّجوة 

لذكــر الخريجــون الجــدد الذيــن أجابــوا عــن أســئلة االســتطالع أّن أهــّم الخصائــص فــي بحثهــم عــن 
وظيفــة كانــت التطويــر المهنــي أو االحترافــي، واألمــن الوظيفــي، وبيئــة العمــل.2 يبيِّــن الجــدول رقــم 
ــة. فقــد صنَّــف أكثــر مــن 80  7.2 المجموعــة الكاملــة مــن فئــات الســمات الوظيفيــة وفئاتهــا الفرعّي
فــي المئــة مــن الُمجيبيــن كل واحــدة مــن الســمات المرتبطــة بالتطويــر المهنــي، أي فــرص الترقيــة، 
وورش العمــل للتطويــر المهنــي، وفــرص التعلُّــم لنْقــل المعرفــة، فــي مرتبــٍة عاليــة. وفــي حيــن صنَّــف 
65 فــي المئــة أو أكثــر مــن المجيبيــن كل ســمة مرتبطــة باألمــن الوظيفــي وبيئــة العمــل علــى أّنهــا 
مهّمــة أو مهّمــة جــدًا، كانــت المراتــب العليــا ضمـــــن تلـــك الفئــة األوســــع لألمــــن الوظيفــي )95 فـــــي 
المئــة(، والعمــل الَجماعي )89 في المئة(، واألسلــوب اإلداري الُمعَتَمد مـــن ِقَبل الُمشـــرف المبـــاشر 

برنامــج ُدروب )Doroob( هــو كنايــة عــن منّصــة علــى شــبكة اإلنترنــت توفّــر دورات تدريبيــة مجانيــة للمواطنيــن   1
 .)Saudi Human Resources Development Fund( السعوديين ُيديرها صندوق تنمية الموارد البشرّية السعودي
 ،)Human Resources Development Fund( البشــرّية  المــوارد  تنميــة  صنــدوق  راِجــع  التفاصيــل،  مــن  لمزيــٍد 
 Employment( 2020. ويتأّلــف برنامــج التدريــب الُمنتهــي بالتوظيــفa ،الصفحــة اإللكترونيــة ،)”Doroob“( ”ُدروب“
Training in Non-( مــن نوعْيــن مــن التدريــب همــا: التدريــب فــي معاِهــد غيــر ربحيــة )Beginning with Training

 Rehabilitation for Health( عــادة التأهيــل لحاملــي ديبلومــات فــي المجــال الصحــي Profitable Institutes( واإ
Diploma Holders(. يتأّلــف التدريــب فــي معاِهــد غيــر ربحيــة مــن التدريــب الــذي توفِّــره منّظمــات غيــر ربحّيــة بموجــب 
عقــٍد حكومــيٍّ للعمــل فــي اختصاصــات غيــر شــائعة مطلوبــة فــي القطــاع الخــاص )صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرّية 
 ”Training in[ ربحيــة”  غيــر  معاِهــد  فــي  التدريــب  “برنامــج   ،]Human Resources Development Fund[ 
“Non-Profitable Institute Program[، الصفحة اإللكترونية، 2020d(. وتوفِّر إعادة التأهيل لحاملي ديبلومات 
فــي المجــال الصحــي التدريــب اإلضافــي للســعوديين الذيــن يحملــون ديبلومــات فــي المجــال الصحــي لتشــمل ســتة أشــُهر مــن 
التدريــب النظــري فــي إحــدى كلّيــات التمّيــز )Colleges of Excellence( وســتة أشــُهر مــن التدريــب فــي مستشــفى أو 
فــي مركــز تابــع لــوزارة الصّحــة )Ministry of Health( للتوظيــف المباشــر بعــد إنجــاز التدريــب )صنــدوق تنميــة المــوارد 
البشــرّية ]Human Resources Development Fund[، “إعــادة التأهيــل لحاملــي ديبلومــات فــي المجــال الصحــي” 

 .)2020b ،الصفحة اإللكترونية ،]”Rehabilitation for Health Diploma Holders“[

بحســب التحليــل الــذي أجــراه مركــز دْعــم اّتخــاذ القــرار )DSC(، َحِظَيــت كّل واحــدة مــن هــذه الســمات بتصنيــف بدرجــة   2
4.3 )مــن أصــل 5( حيــث كانــت 4 مــن بينهــا مهّمــة و5 مهّمــة جــّدًا. 
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الوضع االجتماعي

المرونة 

النسبة المئوية للذين يوافقون

المناِفع النقدّية

المنافع غير النقدّية

التطوير المهني

األمن الوظيفي 
وبيئة العمل

الرسم البياني رقم 7.2 
تصنيف سمات وظيفية محّددة على أّنها مهمة من ِقَبل الخريجين الجدد 

)87 فــي المئــة(. وَشــَمَلت الســمات األخــرى الُمصنََّفــة علــى أّنهــا مهّمـــــة أو مهّمــة جــّدًا مــن ِقَبــل 
ثالثــة أربـــــاع الُمجيبيــن أو أكثـــــر التـــــأمين الصحـــــي )81 فــي المئــة( واســـــم الشــركة وُســمعتها )75 

فــي المئــة(. 
وقــد حــّدد التحليــل الــذي أجــراه مركــز دْعــم اّتخــاذ القــرار أوُجــه فــْرق مهّمــة إحصائيــًا بيــن 
الرجــال والنســاء فيمــا يتعلّــق بســمات الوضــع االجتماعــي، والمرونــة، واألمــن الوظيفــي، وبيئــة العمــل 
)الجــدول رقــم 7.2(. فعلــى ســبيل المثــال، أْوَلــت نســبة أكبــر بكثيــر مــن النســاء بالمقارنــة مــع الرجــال 
أهمّيــًة الســم الشــركة وُســمعتها )81 فــي المئــة مقابــل 67 فــي المئــة(، وأســلوب القيــادة الُمعَتَمــد مــن 
ِقَبل المشــِرف المباشــر )92 في المئة مقابل 81 في المئة(، والعمل المكتبي )80 في المئة مقابل 
60 فــي المئــة(. وقــد أولــى الخريجــون الذكــور الجــدد فــي المقابــل أهميــة أكبــر بالمقارنــة مــع النســاء 

المصدر: استطالع مركز دْعم اّتخاذ القرار )DSC( الذي شمل الخريجين الجدد. 
مالحظة: تبيِّن األعداد النسبة المئوّية للُمجيبين الذين صّنفوا السمة على أّنها مهّمة أو مهّمة جّدًا. 
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الجدول رقم 7.2
أوُجه الفْرق البارزة بين الذكور واإلناث من حيث أسباب اختيار وظيفٍة ما من ِقَبل الخريجين الجدد 

فئة السمات الوظيفّية
الفئة الفرعية للسمات 

الوظيفية

الرجال )النسبة المئوّية 
للذين صّنفوا السمة 
على أّنها مهّمة أو 

مهّمة جّدًا(

النساء )النسبة المئوّية 
للواتي صّنفن السمة 
على أّنها مهّمة أو 

مهّمة جّدًا(

6266المسّمى الوظيفي الوضع االجتماعي

6781اسم الشركة وُسمعتها 

7072تنوُّع المهام والمسؤوليات المرونة 

المرونة من حيث ساعات 
العمل 

6573

المرونة من حيث العمل 
عن ُبْعد 

3336

6762َضْغط العمل وسرعة إنجازه األمن الوظيفي وبيئة العمل 

األسلوب القيادي الُمعَتَمد من 
ِقَبل الُمشرف المباشر

8192

6080العمل المكتبي 

9187العمل الَجماعي 

9397األمن الوظيفي 

المصدر: استطالع مركز دْعم اّتخاذ القرار )DSC( الذي شمل الخريجين الجدد. 
مالحظــة: إّن النَســب المئويــة الــواردة فــي الخانــات هــي نســبة الُمجيبيــن الذيــن أشــاروا إلــى أّن هــذا العاِمــل مهــّم أو مهــّم جــّدًا. ويمثِـّـل 
ــة عّينــات مســتقّلة  ــًا إحصائيــًا لذلــك العاِمــل بيــن الرجــال والنســاء علــى مســتوى 0.05 باســتخدام اختبــار تــي لمقارَن كل صــّف فْرقــًا مهّم

 .)independent samples t-test(

لمــا إذا َفَرَضــت الوظيفــة كثيــرًا مــن الضغــط علــى موّظــٍف مــا )67 فــي المئــة مقابــل 62 فــي المئــة( 
ودَمَجــت العمــل الَجماعــي )91 فــي المئــة مقابــل 87 فــي المئــة(، علــى الرغــم مــن أّن أوُجــه الفــْرق 

فــي الحالتْيــن كلتيهمــا كانــت صغيــرة مــن حيــث الحجــم. 

التصّورات إزاء القطاع الخاص والقطاعْين المقاَرنْين والقطاع الُمرّشح 

لقــد ُســئل الُمجيبــون الذيــن شــملهم االســتطالع  عمــا إذا اســتهدفوا قطاعــًا محــّددًا للبحــث عــن عمــل، 
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وقــد أشــارت نســبة أقــّل مــن النصــف بشــكٍل طفيــف إلــى أّنهــم قامــوا بذلــك. فمــن بيــن أولئــك الذيــن 
اســتهدفوا بالفعــل قطاعــًا مــا للعمــل، تــم تصنيــف القطــاع الحكومــّي فــي المرتبــة األعلــى، حيــث ســّجل 
درجــة 3.5 مــن أصــل 4، تــاله القطــاع الخــاص )2.6(، والقطــاع شــبه الحكومــي )2.5(، والعمــل 
للحســاب الخــاص )1.6(. ومــن بيــن أولئــك الذيــن أشــاروا إلــى أّنهــم كانــوا يســتهدفون قطاعــًا محــّددًا، 
ــَرَزت أوُجــه فــْرق بحســب  ــة للقطــاع الحكومــي. علــى الرغــم مــن ذلــك، َب مَنــح 70 فــي المئــة األولوّي
الجنــس. فمــن بيــن نســبة الســبعين فــي المئــة مــن الخريجيــن الجــدد الذيــن أشــاروا إلــى أّنهــم كانــوا 
يمنحــون األولوّيــة للقطــاع الحكومــي فــي المقــام األول، تألََّفــت نســبة أكبــر بكثيــر مــن النســاء )67 فــي 
المئــة( بالمقارنــة مــع الرجــال )33 فــي المئــة(. علــى الرغــم مــن ذلــك، فــإّن النســبة األصغــر بكثيــر 
)10 فــي المئــة( مــن الذيــن منحــوا األولوّيــة للقطــاع شــبه الحكومــي قــد تألََّفــت فــي المقــام األّول مــن 

عــدٍد مــن الرجــال )65 فــي المئــة( أكبــر بكثيــر بالمقارنــة مــع عــدد النســاء )35 فــي المئــة(. 
تصــّورات  علــى  الشــيء  بعــض  الضــوء  نّظمناهــا  التــي  التركيــز  مجموعــات  ســلََّطت  وقــد 
الطــالب للقطــاع الخــاص. وقــد تصــوَّر الطــالب الجامعيــون باإلجمــال القطــاع الخــاص علــى أّنــه 
أكثــر ديناميكّيــًة وأّنــه يوفِّــر مزيــدًا مــن التطويــر المهنــّي وتطويــر المهــارات بالمقارنــة مــع القطــاع 
ــَرَزت تصــّورات متباينــة إلــى حــدٍّ كبيــر بشــأن األجــور، والمنافــع،  العــام. علــى الرغــم مــن ذلــك، َب
وغيرهــا مــن الظــروف فــي القطــاع الخــاص؛ ويعكــس بعــض هــذا التبايــن فــي التصــّور التبايــن فــي 
الواقــع بيــن شــركات القطــاع الخــاص. فقــد أعــَرب بعــض الطــالب عــن قلــٍق بشــأن التمييــز ضــّد 
الســعوديين وأّن المديريــن قــد ال يكونــون علــى اســتعداد لتدريــب صغــار الموّظفيــن، الذيــن قــد يتولــون 
وظائفهــم؛ وأفــاد آخــرون بتصــّوراٍت إيجابيــة للتدريــب والتوجيــه فــي شــركات القطــاع الخــاص، ال 
ســّيما الشــركات الدولّيــة. وقــد أشــاَرت أيضــًا المقابــالت ومجموعــات التركيــز التــي َنظَّْمناهــا إلــى أّن 
ســعوديين شــباب متعدديــن قــد يــوّدون بــدء حياتهــم المهنّيــة فــي القطــاع الخــاص ولكــن ينتقلــون فــي 
نهايــة المطــاف إلــى وظيفــة فــي القطــاع العــام. وُنِظــَر إلــى القطــاع شــبه الحكومــي علــى أّنــه يجمــع 
عــددًا مــن ســمات القطــاع الخــاص اإليجابّيــة )التطويــر المهنــي، والديناميكيــة، واإلبــداع( مــع ســمات 

القطــاع العــام الرئيســية )أبرزهــا األمــن الوظيفــي الضمنــي إْن لــم يكــن التعاقــدي(. 
القطــاع المصرفــي،  فــي االســتطالع ترتيــب  المشــمولين  الُمجيبيــن  مــن  أيضــًا  ُطِلــَب  وقــد 
وقطــاع االتصــاالت، وقطــاع تصنيــع المــواد الغذائّيــة وفئــة “أخــرى” مــن حيــث تلــك القطاعــات التــي 
قــد يــوّدون اســتهدافها للعمــل المســتقبلي. وكان مــن األكثــر ترجيحــًا بالنســبة إلــى الُمجيبيــن تصنيــف 
القطــاع المصرفــي فــي المرتبــة األعلــى )بدرجــة متوّســطة َبَلَغــت 3.5 مــن أصــل 4(، تــاله تعــادٌل بيــن 
قطــاع االتصــاالت وفئــة “أخــرى” )3.0( ومــن ثــّم قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة )2.2(. وُيعَتَبــر هــذا 
األمــر تذكيــرًا بــأّن الجهــود المبذولــة فــي السياســات لتطويــر قطــاع تصنيــع المــواد الغذائّيــة قــد تقتــرن 

بالتحدّيــات، ولكــّن النجــاح فــي القيــام بذلــك قــد يســاعد علــى تغييــر التصــّورات والمواقــف. 
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النتائــج  هــذه  الجامعييــن  الطــالب  مــع  َنظَّْمناهــا  التــي  التركيــز  مجموعــات  أكَّــَدت  وقــد 
ــه مرمــوق، علــى الرغــم مــن بــروز  الُمســَتخَلَصة. فقــد ُنِظــر عمومــًا إلــى القطــاع المصرفــي علــى أّن
بعــض القلــق بشــأن طابعــه الرســم البيانيــّي وافتقــاره إلــى اإلبــداع. وُنِظــَر إلــى قطــاع االتصــاالت علــى 
أّنــه قطــاٌع َيْدَفــع أجــورًا عاليــة، ولكّنــه بشــكٍل محتمــٍل غيــر جــذّاب بقــدر القطاعــات األخــرى المّتصلــة 
بالتقنيــة. وقــد أفــاد الطــالب إّمــا بعــدم اإللمــام بقطــاع تصنيــع المــواد الغذائّيــة أو بتصــوّرات إيجابيــة 
إلــى حــدٍّ مــا. ومــن بيــن الطــالب الذيــن أفــادوا باســتعداٍد للعمــل فــي قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة، 
قــال متعــّددون إّنهــم قــد يقومــون بذلــك فحســب فــي حــال كانــت الوظيفــة فــي مجــال اختصاصهــم أو 
كانــت فــي شــركٍة راســخة. أمــا أولئــك الطــالب الذيــن قــد ال يكونــون علــى اســتعداٍد للعمــل فــي قطــاع 
تصنيــع المــواد الغذائّيــة فقــد ذكــروا مجموعــًة مــن األســباب، بمــا فيهــا أّن القطــاع موّجــٌه نحــو توظيــف 

الوافديــن، وعــدم توفُّــر وظائــف فــي اإلدارة والمجــاالت غيــر اإلنتاجيــة. 
وقــد ُطِلــب أيضــًا مــن الُمجيبيــن المشــمولين فــي االســتطالع ترتيــب ســتة قطاعــات علــى امتــداد 
مجموعــٍة مــن الســمات )الجــدول رقــم 7.3(. وَشَمَلـــت القطاعــات الســتة القطــاع المصرفــي، وقطــاع 
االتصــاالت، وقطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة، واإلدارة العامــة والدفــاع، والخدمــات اللوجســتية، والبيــع 
بالجملــة وتجــارة التجزئــة. وقــد تــّم ترتيــب القطاعــات بشــكٍل مّتســٍق علــى امتــداد العواِمــل الخمســة التــي 
َنــت الراتــب والمناِفــع الماليــة، والمنافــع غيــر الماليــة، والتطويــر المهنــي، والوضــع االجتماعــي،  َتَضمَّ
وبيئــة العمــل. فقــد تــرأس القطــاع المصرفــي تــاله قطــاع االتصــاالت واإلدارة العامــة والدفــاع 
القائمــة بالنســبة إلــى كل واحــد مــن هــذه العواِمــل. واحتــّل قطــاع تصنيــع المــواد الغذائّيــة المرتبــة 

مــا قْبــل األخيــرة بْعــد الخدمــات اللوجســتية وقْبــل تجــارة التجزئــة.3 

االستعداد لالنتقال 

لقــد تمثّــل فــْرٌق بــارٌز بيــن عّينــة المواطنيــن الســعوديين فــي اســتطالع البنــك الدولــي لســوق العمــل 
بالنســبة إلــى المواطنيــن الســعوديين، والشــركات الســعودية والوافديــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
)3LMS( الــذي ُأجــري عامــْي 2015م و2016م واالســتطالع األخيــر الــذي أجــراه مركــز دْعــم 
اّتخــاذ القــرار )DSC( للخّريجيــن عــام 2019م باالســتعداد لالنتقــال مــن أجــل وظيفــــة مــا. ففــي حيــن 
أشــارت األغلبيــة الشاســعة مــن الُمجيبيــن العاطليــن عــن العمــــل فــي اســتطالع  البنــك الدولــي لســوق 
العمــل بالنســبة إلــى المواطنيــن الســعوديين، والشــركات الســعودية والوافديــن فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية )قرابــة  80 فــي المئــة(، بَمــن فيهــم حاملــي الديبلومــات وشــهادات البكالوريــوس، إلــى أّنهــم 

لقــد اخَتَلَفــت الترتيبــات بالفعــل بالنســبة إلــى ميزتْيــن وظيفّيتْيــن. فمــن حيــث المرونــة، حظــَي قطــاع االتصــاالت علــى   3
المرتبــة األعلــى، تــاله القطــاع المصرفــي، واإلدارة العامــة والدفــاع. واحتــّل قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة المرتبــة الرابعــة، 
قْبــل الخدمــات اللوجســتّية وتجــارة التجزئــة. أمــا مــن حيــث األمــن الوظيفــي، فقــد احتــّل القطــاع المصرفــي المرتبــة األولــى، 
تلتــه اإلدارة العاّمــة والدفــاع، واالتصــاالت. واحتــّل قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة المرتبــة مــا قبــل األخيــرة، بعــد الخدمــات 

ّنمــا قْبــل تجــارة التجزئــة.  اللوجســتية واإ



122    مقاربٌة محّددٌة لقطاٍع ُمستهَدف من أجل زيادة فرص العمل العالية الجودة في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية

قــد ال يكونــون علــى اســتعداد لالنتقــال مــن أجــل وظيفــٍة مــا، أشــار قرابــة  70 فــي المئــة مــن الطــالب 
فــي اســتطالع العــام 2019م إلــى أّنــه قــد يكونــون علــى اســتعداد لالنتقــال للحصــول علــى وظيفتهــم 
المرجــوة. ومــن بيــن أولئــك الذيــن كانــوا علــى اســتعداد لالنتقــال، قــد يكــون قرابــة  45 فــي المئــة علــى 
اســتعداد لالنتقــال إلــى أي مــكان فــي المملكــة، وقــد يكــون مــا ُيقــارب 30 فــي المئــة علــى استــــعداد 
لالنتقـــــال إلــى خــارج المملكــــة للحصــول علــى وظيفتهــم الُمســَتهَدَفة. وعلــى الرغــم مــن أّن صياغــة 
فئــات األســئلة واإلجابــات قــد اخَتَلَفــت علــى امتــداد عمليتــْي االســتطالع ، قــد يشــير هــذا الفــْرق إلــى 

مواقــف ُمَتَغيِّــَرة بشــأن االنتقــال مــن أجــل العمــل، ال ســّيما فــي صفــوف الســعوديين األصغــر ســنًا.4

لقــد كان الســؤال المطــروح فــي اســتطالع  البنــك الدولــي لســوق العمــل بالنســبة إلــى المواطنيــن الســعوديين، والشــركات   4
الســعودية والوافديــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية )3LMS(: “هــل قــد تكونــون علــى اســتعداد لالنتقــال مــن أجــل توّلــي 
وظيفــة جديــدة؟” فــي حيــن أّن الصياغــة فــي اســتطالع مركــز دْعــم اّتخــاذ القــرار )DSC( الــذي شــمل الخريجيــن الجــدد 
كانــت علــى شــكل ســؤال يتألّــف مــن قســمين، حيــث كان الســؤال األول: “هــل أنتــم علــى اســتعداد لالنتقــال إلــى مدينــة جديــدة 
للحصــول علــى وظيفــة ُمســَتهَدَفة؟” تــاله الســؤال: “صّنفــوا بالترتيــب المناطــق التاليــة التــي قــد تفّضلــون االنتقــال إليهــا.” 

الجدول رقم 7.3
ترتيب الخريجين الجدد لسمات القطاعات 

قطاع االتصاالتالقطاع المصرفيالسمة الوظيفّية
قطاع تصنيع المواد 

الغذائية

3.4 )الرابعة( 4.6 )األولى( 4.5 )الثانية(المرونة 

2.7 )الخامسة( 4.5 )الثالثة( 4.9 )األولى( األمن الوظيفي 

2.9 )الخامسة( 4.6 )الثانية(5.4 )األولى( الراتب والمنافع المالية 

3.2 )الخامسة(4.5 )الثانية(5.1 )األولى(المنافع غير المالية 

2.9 )الخامسة( 4.8 )الثانية( 5.2 )األولى( التطوير المهني 

2.6 )الخامسة( 4.6 )الثانية( 5.4 )األولى( الوضع االجتماعي 

2.8 )الخامسة(4.7 )الثانية( 5.2 )األولى( بيئة العمل 

المصدر: االستطالع  والتحليل اللذان أجراهما مركز دْعم اتخاذ القرار )DSC( للخريجين الجدد. 
مالحظــات: ُتَمثِّــل كّل خانــة درجــة كل قطــاع مــن بيــن ســتة قطاعــات )القطــاع المصرفــي، وقطــاع االتصــاالت، وقطــاع تصنيــع المــواد 
الغذائيــة، واإلدارة العامــة والدفــاع، والخدمــات اللوجســتية، والبيــع بالجملــة وتجــارة التجزئــة(، حيــث ُتَمثِّــل مرتبــٌة أعلــى درجــًة أفضــل. ويتــم 

تحديــد المرتبــة اإلجماليــة باالعتمــاد علــى الدرجــة بيــن هاللْيــن. 
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وجهات نظر أصحاب العمل 

لقــد أجــرى مركــز دْعــم اّتخــاذ القــرار )DSC( عــام 2019م اســتطالعا شــمل ممّثليــن مــن 49 شــركة، 
بمــا فيهــا 31 مصرفــًا؛ و13 شــركة فــي قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة، ومبيعاتهــا، وتوزيعهــا؛ و5 
شــركات فــي قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات )IT(. وقــد َشــَملت عمليــات االســتطالع مجموعــًة 
الُمفّضَلــة  والســمات  الموّظفيــن،  الوظيفيــة، وتوظيــف  الســمات  فيهــا  بمــا  المواضيــع،  مــن  واســعًة 
للُمرّشــحين لوظيفــة، وتوطيــن الوظائــف. وألّن العّينــة لــم تكــن مرتكــزًة إلــى االحتماليــة، ال يتــم مناقشــة 

األهميــة اإلحصائيــة للنتائــج. 

أساليب التوظيف 

لقــد أشــارت الشــركات جميعهــا تقريبــًا )94 فــي المئــة( إلــى أّنهــا تعتمــد علــى منصــات الوظائــف 
علــى اإلنترنــت )مثــل لينكــد إن ]LinkedIn[ وبيــت ]Bayt[( لتوظيــف الُمرّشــحين. وكانــت أيضــًا 
قاعــدات البيانــات الداخليــة التابعــة للشــركات )88 فــي المئــة(، وتوصيــات الموظفيــن )69 فــي 
المئــة(، والتعــاون مــع الجامعــات )67 فــي المئــة( أســاليب شــائعة. وأشــار أيضــًا أكثــر مــن ُنْصــف 
الشــركات التــي َشــَمَلها االســتطالع  )57 فــي المئــة( إلــى أّنهــا اعَتَمــَدت علــى التوصيــات مــن قيــادة 
الشــركات وعلــى تنظيــم َمعــارض للوظائــف. ومــن الملحــوظ أّن نســبًة أكبــر مــن الشــركات فــي القطــاع 
المصرفي )71 في المئة( اعَتَمَدت على توصيات الموّظفين بشــأن الُمَرشَّــحين للوظائف، في حين 
اعتَمــَدت نســبٌة أكبــر مــن الشــركات فــي قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة، ومبيعاتهــا، وتوزيعهــا )77 
ــحين. وقــد ُســِئَلت المؤسســات أيضــًا  فــي المئــة( علــى َمعــارض الوظائــف مــن أجــل توظيــف الُمَرشَّ
عمــا إذا كانــت لديهــا اتفاقيــات شــراكة إّمــا لتوظيــف الســعوديين أو لتدريــب الطــالب، وأشــاَرت نســبٌة 
أكبــر مــن الشــركات إلــى أنــه كانــت لديهــا براِمــج إلعــداد الطــالب وتدريبهــم مــن أجــل توظيفهــم )80 
فــي المئــة( بالمقارنــة مــع برامــج لتوظيــف الســعوديين )61 فــي المئــة( ألغــراض توظيــف الموظفيــن. 

حين للوظائف  السمات المرجّوة في الُمَرشَّ

لقــد َتَمّثَلــت الســمة الشــخصية التــي ُيرجــى أن تتوّفــر لــدى الُمرّشــحين والمذكــورة بالرســم البيانــي 
الشــركات  توّظــف  التــي  الثــالث  الوظائــف  فئــات  امتــداد  العــام علــى  بالســلوك  تكــرارًا  األكثــر 
فيهــا )الوظائــف اإلداريــة، ووظائــف األخصائييــن، ووظائــف األخصائييــن التقنييــن والمهنييــن 
المســاعدين(. فقــد شــدََّدت أغلبيــة الشــركات فــي القطــاع المصرفــي )18 مــن أصــل 31( وقطــاع 
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات )IT( )3 مــن أصــل 5( علــى الســلوك العــام، فــي حيــن شــدََّدت تلــك 
فــي قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة، ومبيعاتهــا، وتوزيعهــا )8 مــن أصــل 13( علــى الثقــة بالــذات 
فــي  الشــركات  إلــى مناصــب األخصائييــن، صنََّفــت  المناصــب اإلداريــة. وبالنســبة  إلــى  بالنســبة 
القطــاع المصرفــي )23 مــن أصــل 31(، وقطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات )4 مــن أصــل 
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5(، وقطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة، ومبيعاتهــا، وتوزيعهــا بالرســم البيانــي األكثــر تكــرارًا الســلوك 
العــام فــي المرتبــة األولــى. بالمثــل، صنََّفــت 24 شــركة مــن أصــل 31 فــي القطــاع المصرفــي، و4 
شــركات مــن أصــل 5 فــي قطــاع االتصــاالت  وتقنيــة المعلومــات، و5 شــركات مــن أصــل 13 فــي 
قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة، ومبيعاتهــا، وتوزيعهــا الســلوك العــام فــي المرتبــة األولــى بالنســبة إلــى 

مناصــب األخصائييــن التقنييــن والمهنييــن المســاعدين. 
وقــد ُطِلــب مــن أصحــاب العمــل ترتيــب أهمّيــة مهــارات التعامــل مــع اآلخريــن فــي صفــوف 
المرشــحين للوظائــف. وكانــت مهــارات التعامــل مــع اآلخريــن التــي تــم التشــديد عليهــا بالرســم 
البيانــي األكثــر تكــرارًا حــل المشــاكل وصْنــع القــرارات باإلضافــة إلــى أخالقيــات العمــل بالنســبة إلــى 
ــن  ــن والمهنيي ــن التقنيي ــن واألخصائيي ــف األخصائيي ــى وظائ ــا بالنســبة إل ــة؛ أّم المناصــب اإلداري
المســاعدين فَتمثََّلــت هــذه المهــارات بالتواصــل والعمــل الَجماعــي الفّعالْيــن. ومــن حيــث المهــارات 
التقنيــة، شــدََّدت الشــركات علــى امتــداد القطاعــات الثالثــة علــى مهــارات إدارة المشــاريع للمناصــب 
اإلداريــة والمهــارات الُمَحــدََّدة للوظائــف بالنســبة إلــى مناصــب األخصائييــن واألخصائييــن التقنييــن 
والمهنييــن المســاعدين. وتشــمل األمثلــة عــن المهــارات الُمَحــدََّدة للوظائــف التشــفير فــي لغــٍة برمجيــة 

ُمَحــدََّدة والتعامــل مــع األرقــام. 
ومــن البــارز أّن ثلثــْي الشــركات َشــدََّدت علــى الخبــرة لــدى النظــر فــي الُمرّشــحين لمنصــب 
ــَبة فــي الوظيفــة المحــددة، وَمَنَحتـــها األولويــة علــى معاييــر  وظيفــة محــددة، ال ســّيما الخبــرة الُمْكَتَس
أخــرى علــى غــرار االختصــاص، أو درجــة التعليــم، أو المؤسســة التــي تــّم ارتيادهــا. وقــد َشــدََّدت نســبة 
أعلــى بشــكٍل طفيــف مــن الشــركات فــي القطــاع المصرفــي بالمقارنــة مــع تلــك فــي قطــاع تصنيــع 
المــواد الغذائيــة، ومبيعاتهــا، وتوزيعهــا علــى الخبــرة، فــي حيــن َشــدََّدت نســبة أعلــى بشــكٍل طفيــٍف مــن 

الشــركات فــي قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة، ومبيعاتهــا، وتوزيعهــا علــى االختصــاص. 
باإلجمــال، َشــدََّدت الشــركات أيضــًا علــى الخبــرة المحلّيــة، ال ســّيما خبــرة العمــل الُمْكَتَســَبة 
فــي شــركة ســعودية، وَمَنَحتهــا األولويــة علــى الخبــرة الُمْكَتَســَبة فــي شــركة أجنبيــة فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية، والخبــرة الُمْكَتَســَبة فــي شــركات أجنبيــة خــارج المملكلــة. والمهــّم هــو أّن هــذا األمــر كان 
مدفوعــًا إلــى حــدٍّ كبيــٍر مــن التمثيــل األكبــر لشــركات القطــاع المصرفــي فــي االســتطالع ، حيــث 
َبــَرَزت أوُجــه فــْرق بحســب القطــاع. فعلــى ســبيل المثــال، شــّدد مــا ُيقــارب ُنْصــف الشــركات المشــمولة 
فــي االســتطالع  فــي القطــاع المصرفــي بالمقارنــة مــع ثلــث تلــك فــي قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة، 
ومبيعاتهــا، وتوزيعهــا علــى خبــرة المُرّشــحين للوظيفــة الُمْكَتَســَبة فــي شــركٍة محليــٍة ســعودية، فــي حيــن 
شــّدد أكثــر مــن ُنْصــف الشــركات فــي قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة، ومبيعاتهــا، وتوزيعهــا بالمقارنــة 
مــع ثُْلــٍث منهــا فــي القطــاع المصرفــي علــى الخبــرة الُمْكَتَســَبة فــي شــركٍة أجنبيــٍة فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية. وقــد يعكــس هــذا األمــر الوجــود الراســخ لشــركاٍت دوليــٍة عاملــٍة فــي قطــاع تصنيــع المــواد 

.)Pepsi( الغذائيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، علــى غــرار بيبســي
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السياسات والمنهجيات الُمعَتَمَدة لتوظيف السعوديين

لقــد ُســئل أصحــاب العمــل عــن العواِمــل التــي تحفِّــز تطبيــق توطيــن الوظائــف علــى الوظائــف. 
وبمــا يّتســق مــع األدّلــة الُمســتخَلصة مــن مقابالتنــا، َشــَمَلت العواِمــل الرائــدة التــي َذَكَرتهــا الشــركات 
المشــمولة فــي االســتطالع  تعييــن قيــادٍة ســعودّية فــي الشــركة )39 فــي المئــة(، والتحّلــي 
بالمهــارات المالئمــة )35 فــي المئــة(، والسياســات الحكوميــة )20 فــي المئــة(. وقــد لوِحــظ بعــض 
أوُجــه الفــْرق بيــن القطاعــات مــن حيــث العامــل األّولــي الــذي دَفــع بتوطيــن الوظائــف. فبالنســبة إلــى 
القطــاع المصرفــي، أفــاَدت نســبة 39 فــي المئــة بــأّن توطيــن الوظائــف كانــت مدفوعــًة مــن توفُّــر 
المهــارات المالئمــة فــي ســوق العمــل، فــي حيــن أشــارت نســبة 38 فــي المئــة مــن بيــن الشــركات فــي 
قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة، ومبيعاتهــا، وتوزيعهــا إلــى أّن السياســات الحكومّيــة َشــكََّلت عاِمــاًل 
داِفعــًا مهّمــًا كامنــًا وراء توطيــن الوظائــف، وهــي نســبة تســاوي نســبة الذيــن أفــادوا بتعييــن قيــادٍة 
ســعودية. ويعكــس هــذا األمــر علــى األرجــح واقــع أّن القطــاع المصرفــّي كان أحــد القطاعــات األولــى 
التــي َخَضَعــت للتوطيــن، وكان يضــّم أصــاًل، بحســب مــا ُأشــير إليــه فــي الفصــل الرابــع، مجموعــًة 

بيــن والذيــن يتمّتعــون بخبــرٍة فــي القطــاع.  كبيــرًة نســبيًا مــن الموظفيــن الســعوديين الُمَدرَّ

الصعوبات في وجه توظيف السعوديين 

تتمثّــل أحــد التحديــات المذكــورة التــي تعيــق التوظيــف وفــق المنصــب فــي إيجاد ُمرشــحين يتمتعون 
بمســتوى كاٍف مــن المهــارات العمليــة لــكل واحــد مــن أنــواع المناصــب المختلفــة )المناصــب 

اإلداريــة، ومناصــب األخصائييــن، ومناصــب األخصائييــن التقنييــن والمهنييــن المســاعدين(. 
فــي توظيــف  إلــى مــا إذا واَجَهــت صعوبــات  ُطِلــب مــن الشــركات بالتحديــد اإلشــارة  وقــد 
الســعوديين لتوّلــي مناصــب معّينــة، تــم تســليط الضــوء علــى النتائــج الُمســتخَلَصة األكثــر إقناعــًا. 
تشــير اإلجابــات إلــى أّن عــدم توفُّــر المهــارات المطلوبــة شــكَّل التحــّدي الرئيســّي فــي توظيــف 
الرجــال الســعوديين والنســاء الســعوديات علــى حــدٍّ ســواء لتوّلــي المناصــب األكثــر تخصصــًا 
ــي  ــه توظيــف النســاء الســعوديات لتوّل ــات فــي وْج ــى أّن الصعوب ــة. وأشــاَرت الشــركات إل والتقني
المناصــب اإلداريــة قــد نشــأت عــن صعوبــة إيجــاد ُمَرشَّــحات بــداًل منــه عــن عــدم توفُّــر المهــارات. 
وقــد نَســَبت الشــركات بالرســم البيانــي األكثــر تكــرارًا الصعوبــة فــي توظيــف رجــال ســعوديين 
لتوّلــي المناصــب اإلدارّيــة إلــى عــدم توفُّــر المهــارات. وفــي مثــاٍل جّيــٍد علــى هــذا األمــر، نَســَبت 19 
شــركة مــن أصــل 31 فــي القطــاع المصرفــي، والشــركات الخمــس جميعهــا فــي قطــاع االتصــاالت  
وتقنيــة المعلومــات )IT(، و9 شــركات مــن أصــل 13 فــي قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة، ومبيعاتهــا، 
وتوزيعهــا صعوبــة توظيــف رجــال ســعوديين إلــى عــدم توفُّــر المهــارات المطلوبــة. فــي المقابــل، كان 
مــن األرجــح َنْســب العوائــق فــي وْجــه توظيــف النســاء الســعوديات لتولّــي المناصــب اإلداريــة إلــى 
صعوبــٍة عاّمــٍة فــي إيجــاد ُمَرشَّــحات للوظائــف فــي القطــاع المصرفــي )20 مــن أصــل 31(، وقطــاع 
االتصــاالت  وتقنيــة المعلومــات )3 مــن أصــل 5(، وقطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة، ومبيعاتهــا، 
ــًة مــن الشــركات )21 مــن أصــل 31( فــي  وتوزيعهــا )7 مــن أصــل 13(. ومــن الملحــوظ أّن أغلبّي
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القطــاع المصرفــي قــد َنَســَبت أيضــًا صعوبــة توظيــف نســاٍء ســعوديات لتولّــي المناصــب اإلدارّيــة إلــى 
مالءمــة بيئــة العمــل بالنســبة إلــى الَمَرشَّــحات للوظائــف، فــي حيــن أشــارت 3 شــركات مــن أصــل 5 
إلــى أّن هــذا مــا كانــت الحالــة عليــه فــي قطــاع االتصــاالت  وتقنيــة المعلومــات، وأشــاَرت 4 شــركات 
مــن أصــل 13 إلــى أّن هــذا مــا كانــت الحالــة عليــه فــي قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة، ومبيعاتهــا، 

وتوزيعهــا. 
وعندمــا تعلّــق األمــر بمــلء مناصــب األخصائييــن، نَســَبت أغلبيــٌة مــن الشــركات فــي القطــاع 
المصرفــي صعوبــة توظيــف الســعوديين إلــى عــدم توفُّــر المهــارات المطلوبــة بالنســبة إلــى الرجــال 
لــى النســاء )22 مــن أصــل 31( علــى حــدٍّ ســواء؛ أّمــا بالنســبة إلــى قطــاع  )20 مــن أصــل 31( واإ
تصنيــع المــواد الغذائيــة، ومبيعاتهــا، وتوزيعهــا، فقــد صــّح هــذا األمــر أكثــر مــن حيــث توظيــف 
الرجــال الســعوديين )10 مــن أصــل 13(. وبــدا أيضــًا أّن هــذه االتجاهــات تتطابــق مــع الصعوبــات 
الملحوظــة مــن حيــث توظيــف الســعوديين فــي مناصــب المهنييــن المســاعدين واألخصائييــن التقنييــن. 
وقــد أشــارت أغلبيــٌة مــن الشــركات فــي القطــاع المصرفــي إلــى أن صعوبــة توظيــف الرجــال )18 مــن 
أصــل 31( والنســاء )20 مــن أصــل 31( كانــت ُتعــزى إلــى عــدم توفُّــر المهــارات المطلوبــة لهــذه 
المناصــب. وأشــار قرابــة  نصــف الشــركات فــي القطــاع المصرفــي إلــى أّن صعوبــة التوظيــف لتولّــي 
تلــك المناصــب كانــت ناتجــًة عــن صعوبــة إيجــاد ُمَرشَّــحين ســعوديين وُمَرشَّــحات ســعوديات علــى حــّد 

ســواء لتوّلــي تلــك المناصــب. 

السمات الوظيفية

لقد أفادت شــركات القطاع المصرفي المشــمولة في االســتطالع  بأوســع نطاٍق للرواتب في صفوف 
قطــاع  مــع  بالمقارنــة  الشــهر(  فــي  ســعودي  ريـــال   138,042-4,799( الســعوديين  الموّظفيــن 
االّتصــاالت  وتقنيــة المعلومــات )IT( )4,207-78,472 ريـــال ســعودي فــي الشــهر(، وقطــاع 
تصنيــع المــواد الغذائيــة، ومبيعاتهــا، وتوزيعهــا )5,604-72,589 ريـــال ســعودي فــي الشــهر(. 
فــي االســتطالع برواتــب أعلــى بكثيــر للموظفيــن  القطــاع المصرفــي المشــمولة  وأفــاَدت شــركات 
الســعوديين فــي مناصــب األخصائييــن حّتــى عنــد الحــّد األدنــى مــن النطــاق )35,403-14,927 
ريـــال ســعودي في الشــهر( بالمقارنة مع قطاع االتصاالت  وتقنية المعلومات )25,351-8,138 
ريـــال ســعودي فــي الشــهر(، وقطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة، ومبيعاتهــا، وتوزيعهــا )-18,486

8,974 ريـــال ســعودي فــي الشــهر(. وأشــارت نســبة أكبــر بكثيــر مــن شــركات القطــاع المصرفــي 
المشــمولة فــي االســتطالع )90 فــي المئــة( إلــى أّنــه كان لديهــا نظــاٌم واضــٌح قائــٌم لتحديــد العــالوات 
المشــمولة  الغذائيــة، ومبيعاتهــا، وتوزيعهــا  المــواد  مــع شــركات قطــاع تصنيــع  بالمقارنــة  الســنوية 
فــي االســتطالع  )62 فــي المئــة(. علــى الرغــم مــن ذلــك، أفــاَدت شــركات قطــاع تصنيــع المــواد 
الغذائيــة، ومبيعاتهــا، وتوزيعهــا المشــمولة فــي االســتطالع بتوفيرهــا فــي المتوّســط مزيــدًا مــن ورش 
َفَعــَل القطــاع المصرفــي )3( وقطــاع االتصــاالت  وتقنيــة  العمــل التدريبّيــة للموظفيــن )5( ممــا 
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المعلومــات )1(. وقــد وفَّــَرت شــركات قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة، ومبيعاتهــا، وتوزيعهــا المشــمولة 
فــي االســتطالع التدريــب بالرســم البيانــي األكثــر تكــرارًا للمهنييــن واألخصائييــن التقنييــن )8(، تالهــم 

المديــرون )4( والعمــال المكتبيــون وموظفــي الخدمــات والمبيعــات )3(. 
وأشــارت األغلبيــة الشاســعة مــن الشــركات إلــى أّنهــا توفِّــر إلــى حــدٍّ مــا أو إلــى حــدٍّ كبيــٍر نظامــًا 
عــاداًل لتقييــم األداء )98 فــي المئــة(، وأنشــطة لتعزيــز الروابــط بيــن الموّظفيــن )92 فــي المئــة(، 
َصــة للموظفيــن )86 فــي المئــة(، وســاعات  وقهــوة وشــايًا مجانَيْيــن )90 فــي المئــة(، وقاعــة ُمَخصَّ
ّنمــا توفِّرهــا مــع ذلــك أغلبيــٌة مــن  عمــل مرنــة )76 فــي المئــة(. وقــد َشــَمَلت أمــوٌر أقــل شــيوعًا، واإ
الشــركات، حســومات لــدى تّجــار تجزئــة ُمختاريــن )63 فــي المئــة( ومنافــع نقديــة علــى غــرار بــدل 
الســكن )57 فــي المئــة(، علــى الرغــم مــن أن نســبة أكبــر مــن شــركات القطــاع المصرفــي المشــمولة 
فــي االســتطالع )قرابــة  ثُلثَْيــن( بالمقارنــة مــع شــركات قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة، ومبيعاتهــا، 
وتوزيعهــا )قرابــة  ثلــث واحــد( قــد وفَّــَرت علــى حــدٍّ ســواء حســومات لــدى تّجــار تجزئــة ُمختاريــن ومنافــع 

نقدّيــة علــى غــرار بــدل ســكن. 
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النتائج

تشــير النتائــج الُمســَتخَلَصة التــي تّمــت مناقشــتها فــي هــذا الفصــل إلــى أنمــاط واّتجاهــات واســعة 
النطــاق ومتعــددة َبــَرَزت مــع الوقــت بخصــوص وجهــات نظــر الســعوديين إزاء العمــل. وبحســب مــا 
ُأشــير إليه في الفصل الثالث، كانت عمومًا للرجال الســعوديين وللنســاء الســعوديات على حّد ســواء 
عامــْي 2015م و2016م وجهــات نظــر إيجابّيــة إزاء العمــل، علــى الرغــم مــن أّنــه كانــت للنســاء 
ــًة إزاء العمــل بالمقارنــة مــع وجهــات نظــر النســاء األكبــر  األصغــر ســّنًا وجهــات نظــر أكثــر إيجابّي
ســّنًا. واعتبــارًا مــن عــام 2019م، واصــل الرجــال الشــباب والنســاء الشــابات اإلعــراب عــن مواقــف 
ّنمــا أيضــًا عــن تفضيــٍل مســتمرٍّ للعمــل فــي القطــاع الحكومــي بالمقارنــة مــع  إيجابيــة إزاء العمــل، واإ

القطــاع الخــاص. 
ثّمــة بعــض اإلشــارات علــى أّن المواقــف قــد تكــون آخــذًة بالتغييــر بشــأن نــواٍح معّينــٍة مــن 
العمــل. فقــد أعــَرب علــى وجــه الخصــوص الباحثــون عــن عمــل األصغــر ســّنًا عــن اســتعداٍد أكبــر عــام 
2019م، بالمقارنة مع عامْي 2015م و2016م، لالنتقال من أجل الحصول على وظيفة مثالّية. 
وتشــير أيضــًا مجموعــات التركيــز التــي نّظمناهــا إلــى أّن المواقــف قــد تكــون آخــذًة بالتغييــر، حيــث 
أشــار بعــض الباحثيــن عــن عمــل األصغــر ســّنًا إلــى اهتمــاٍم متزايــٍد بالوظائــف فــي القطــاع الخــاص 

علــى ضــوء تصــوُّر أّن هــذه الوظائــف توفِّــر مزيــدًا مــن الديناميكّيــة والتطويــر المهنــي. 
ويكــون المواطنــون المســتعّدون للعمــل فــي القطــاع الخــاص مهتّميــن بوجــٍه خــاص بالعمــل 
لحســاب شــركاٍت كبيــرٍة ومرموقــٍة تقــّدم أجــورًا وفرصــًا مهنيــًة جّذابــة. وأفــاد صغــار الموّظفيــن بــأن 
العوامــل الرئيســية التــي يفّكــرون بهــا َمليــًا لــدى البحــث عــن وظيفــة هــي الراتــب الشــهري، وســمعة 
القطــاع، وســمعة المؤسســة، وســهولة الوصــول إلــى مــكان العمــل. وأْعَرَبــت النســاء أيضــًا بوجــه 
خــاٍص عــن اهتمــاٍم بالتطويــر المهنــي. وفــي صفــوف الخريجيــن الجــدد، اقتَــَرَن كلٌّ مــن األمــن 
الوظيفــي، والعمــل الَجماعــي، وأســلوب القيــادة الُمعَتَمــد مــن ِقَبــل مشــرٍف مباشــٍر بقيمــٍة كبيــرة. بالنســبة 

إلــى النســاء، كان اســم المؤسســة وســمعتها مهّمْيــن أيضــًا بوجــٍه خــاص. 
وُتعــد تصــّورات الخريجيــن الجــدد إزاء قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة أدنــى مســتوى عمومــًا 
بالمقارنــة مــع القطــاع المصرفــي وقطــاع االتصــاالت. وقــد تــم التأكيــد علــى هــذا األمــر مــن ِقَبــل 
مجموعــات التركيــز التــي نّظمناهــا، حيــث أفــاد الطــالب بمواقــف مختلطــة إزاء قطــاع تصنيــع المــواد 
الغذائيــة، وأشــاروا إلــى ســلبياٍت ُمْحَتَمَلــٍة بمــا فيهــا تصــوُّر عــدم توفُّــر وظائــٍف فــي المجــال غيــر 
اإلنتاجــي. وعلــى الرغــم مــن أّن بعــض الموّظفيــن فــي قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة أشــار إلــى أن 
هــذا القطــاع لــم يكــن خيــاره األول، أفــاد موّظفــو قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة بأنهــم كانــوا يشــعرون 
بالرضــا بشــكٍل متســاٍو فيمــا يتعلّــق براتبهــم، والمنافــع الُموفَّــَرة لهــم، وظــروف العمــل األخــرى بالمقارنــة 
مــع الموظفيــن فــي القطــاع المصرفــي وقطــاع االتصــاالت. وتشــير هــذه النتيجــة الُمســَتخَلَصة األخيــرة 
إلــى أنــه فــي حــال التمكُّــن مــن تجــاُوز العوائــق التــي تعتــرض الســعي وراء الوظائــف فــي قطــاع 
تصنيــع المــواد الغذائيــة، قــد يجــد  المواطنــون نــوع الوظائــف العاليــة الجــودة التــي يأملــون بالحصــول 
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عليهــا. 
وأفــاد أصحــاب العمــل والموظفــون، والطــالب جميعهــم باســتخدام مجموعــٍة واســعٍة مــن قنــوات 
التوظيــف، أبرزهــا الخدمــات علــى اإلنترنــت. علــى الرغــم مــن ذلــك، ثمــة دليــٌل علــى أن نســبًة كبيــرًة 
مــن الخريجيــن الجــدد يجــدون نْقصــًا فــي الخدمــات المهنيــة التــي توفرهــا جامعاتهــم. وأفــاد أصحــاب 
العمــل فــي كلٍّ مــن القطــاع المصرفــي، وقطــاع االتصــاالت، وقطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة برغبــٍة 
ــحين للوظائــف يتمّتعــون بمهــارات تقنيــة ُمحــّددة للوظائــف، باإلضافــة إلــى  فــي الحصــول علــى ُمَرشَّ

المهــارات الشــخصية بمــا فيهــا ُحْســن الســلوك العــام والثقــة بالــذات. 
كمــا أفــاد عــدد مــن أصحــاب العمــل خــالل عامــي 2015م 2016م، ال ســّيما الشــركات 
البيانــي  الُمفــاد بهــا بالرســم  الصغيــرة، بصعوبــات فــي توظيــف الســعوديين؛ وَتَمثََّلــت الصعوبــات 
األكثــر شــيوعًا بعــدم توفُّــر الخبــرة، وعــدم توفُّــر المهــارات، وعــدم االســتعداد لقبــول الوظائــف التــي 
الدفعــة األخيــرة  إلــى طلبــات أجــور عاليــة.  وكانــت  اليدوّيــة، باإلضافــة  تنطــوي علــى األعمــال 
مــن الخريجيــن عــام 2019م علــى ثقــة بتمتعهــم بالمهــارات التقنيــة وفــن التعامــل مــع اآلخريــن؛ 
ــًا فــي تصــورات  وليــس مــن الواضــح مــا إذا كان هــذا األمــر ُيَمثِّــل تحــّواًل فــي جــودة التعليــم أو تباين
أصحــاب العمــل والُمرّشــحين. وبمــا يتســق مــع النتائــج الُمســتخلصة مــن المقابــالت والُمفــاد بهــا فــي 
الفصلْيــن الرابــع والخامــس، أشــارت الشــركات إلــى أن الدوافــع الرائــدة للتوطيــن كانــت تولّــي ســعوديين 
علــى المناصــب القياديــة، باإلضافــة إلــى وجــود ُمرّشــحين يتمتعــون بالمهــارات المالئمــة والسياســات 
الحكومية.وســتُتناول تداعيــات هــذه النتائــج الُمســتخلصة فــي الفصــل الثامــن باإلضافــة إلــى تلــك 
الُمســتخلصة مــن المقابــالت ومجموعــات التركيــز، التركيــز والبيانــات الثانويــة -علــى تطبيــق نظــام 

توطيــن الوظائــف فــي قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة.
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تواجه المملكة العربّية الســعودّية تحّديًا صعبًا في إعادة تحقيق توازن اقتصادها باّتجاه زيادة نشــاط 
َلــة قــد تســاعد البلــد  القطــاع الخــاص. وعلــى الرغــم مــن أن مجموعــًة متنّوعــًة مــن السياســات الُمفصَّ
ــه  علــى التحــرُّك بهــذا االّتجــاه، تتمّثــل فكــرٌة إرشــادّيٌة شــاملٌة تــؤّدي إلــى تطويــر القطــاع الخــاص بأّن
ال بــّد للُمســتثمرين ورّواد األعمــال رؤيــة إمكانيــة تحقيــق األربــاح قْبــل تكريــس رأس مالهــم ووقتهــم. 
يمكــن إعــادة اســتثمار أي عائــد علــى رأس المــال فــي نمــو الشــركة، مــا يــؤّدي إلــى توفيــر فــرص عمــل 

وتوســيع القطــاع الخــاص. 
نشــطة  أ رســة  لمما ّمــة  لعا ا لظــروف  ا عــن  ألربــاح  ا تحقيــق  فرصــة  تنشــأ  وقــد 
ظــروف  تحســين  ويشــكِّل  ســات.  لسيا ا فــي  شــرة  لمبا ا ّخــالت  لتد ا مــن  و  أ ل  األعمــا
ل   األعمــا نشــطة  أ رســة  مما مشــروع  مــن  لرئيســة  ا لنقطــة  ا ل  األعمــا نشــطة  أ رســة  مما
)Doing Business( التابــع للبنــك الدولــي )World Bank(، والــذي يجــري علــى مــدى طويــل. 
فهــو ينظــر فــي مــدى ســهولة ممارســة التجــارة، وتأســيس شــركة جديــدة، وتوظيــف موّظفيــن )وصْرفهــم 
مــن العمــل( فــي بلــٍد معّيــن، مــن بيــن جملــة عواِمــل أخــرى. وقــد تشــمل التدخــالت المباشــرة فــي 
السياســات مجموعــًة واســعًة مــن المواضيــع، انطالقــًا مــن تحســين الظــروف العاّمــة لممارســة أنشــطة 
ــن  األعمــال وصــواًل إلــى االســتثمار فــي تطويــر القــوى العاِملــة لدْعــم النشــاط االقتصــادي، مــا يحسِّ
بالتالــي الربحّيــة. وبشــكٍل مثالــّي، يجــب أن تكــون السياســات، وال ســّيما اإلعانــات، مســتدامًة بحيــث 

تُنتــج عائــًدا أعلــى مــن تكلفتهــا وتصبــح الجهــات المتلقّيــة غيــر معتمــدة عليهــا. 
تواجــه المملكــة العربيــة الســعودية تحدَيْيــن خاّصْيــن فــي إعــادة تشــكيل اقتصادهــا. أّواًل، وجــود 
شــريحة كبيــرة مــن الشــباب بيــن ســّكانها؛ فنســبة األشــخاص الذيــن يبلغــون مــن العمــر 42 عاًمــا فمــا 
دون تعــادل قرابــة  24 عامــًا أو أقــّل تســاوي قرابــة  49 فــي المئــة عــام 1.2016  وكانــت فــي العــام 

الهيئــة العاّمــة لإلحصــاء )GAStat(، “الســّكان فــي المملكــة العربيــة الســعودّية بحســب الجنــس، والعمــر، والجنســية   1
 ”Population in Saudi Arabia by Gender, Age,( ”في منتصــف عــام 2016 م—)ســعودية/غير ســعودية( 
 ،)”Population“( “الســّكان”  الثانــي،  الفصــل  فــي   ،)Nationality )Saudi/Non-Saudi(—Mid 2016 A.D.“

الفصل الثامن

سياساٌت لتطوير قطاع تصنيع المواد الغذائّية 
وتوفير وظائف عالية الجودة في القطاع الخاص
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ذاتــه نســبة األشــخاص الذيــن يبلغــون مــن العمــر 24 عامــًا أو أقــّل تســاوي عالميــًا 42 فــي المئــة، 
أي أدنــى بكثيــر مــن المســتوى الســعودّي.2 ســيكون أولئــك األشــخاص الشــباب بحاجــٍة إلــى وظائــف، 
وبالنظــر إلــى نمــّو الســّكان وعددهــم، واتجاهــات الطاقــة الطويلــة المــدى، واالّتجاهــات فــي السياســات، 
ســتدعو الحاجــة إلــى أن يجــد عــدٌد منهــم وظائــف فــي القطــاع الخــاص. باإلضافــة إلــى ذلــك، تنضــّم 
النســاء الســعودّيات إلــى القــوى العاملــة بأعــداٍد أكبــر، وهــو تغييــر إيجابــّي بالنســبة إلــى المملكــة 

ّنمــا تغيّيــر يتطّلــب مســتوى أكبــر َبْعــد مــن نمــو الوظائــف.  العربيــة الســعودية، واإ
ثانيــًا، تنطــوي وظائــف متعــّددة فــي القطــاع الخــاص علــى أعمــاٍل يدويــة، وقــد تقتــرن بظــروف 
عمــل غيــر مواتيــة، وال تتطلّــب مســتويات عاليــة مــن التعليــم. وعلــى الرغــم مــن أن التصــّورات بشــأن 
القطــاع الخــاص فــي ســبيل التغييــر -وفــق مــا نوقــش فــي الفصلْيــن الثالــث والســابع-؛ تُبّيــن عمليــات 
االســتقصاء األخيــرة أّن الكثيــر مــن الســعوديين ال يجــدون العمــل اليــدوي مقبــواًل حتّــى لــو كان يتطلّــب 
مهــارات، وال يــزال عــدٌد منهــم ُيفّضــل الوظائــف فــي القطاعيــن الحكومــي وشــبه الحكومــي علــى 
الوظائــف فــي القطــاع الخــاص. وتنطــوي وظائــف أخــرى فــي القطــاع الخــاص علــى مهــارات تقنيــة 
متخّصصــة قــد يصُعــب اكتســابها فــي المملكــة، أو قــد يســتغرق اكتســابها أعواًمــا متعــددة. وُيعّبــر 
أصحــاب العمــل -حتّــى فــي القطاعــات التــي تخضــع لدرجــٍة عاليــة مــن توطيــن الوظائــف- عــن 

مخــاوف بشــأن إيجــاد عــدٍد كاٍف مــن المواطنيــن الماهريــن لتوّلــي هــذه الوظائــف. 
لقــد شــغل الوافــدون الذيــن يتقاضــى عــدٌد منهــم أجــوًرا أدنــى مــن الحــد األدنــى ألجــر الســعودي 
علــى مــدار عقــود مــن الزمــن أغلبيــة هــذه الوظائــف فــي القطــاع الخــاص، فــي حيــن وفّــرت الحكومــة 
فــرص عمــل ألغلبيــة المواطنيــن بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. ومــع ذلــك، ســتحتاج الشــركات إلــى 
الســعي وراء المواطنيــن الشــباب لتوظيفهــم، مــع ســعي الشــباب بدورهــم إلــى البحــث عــن فــرص عمــل 
فــي القطــاع الخــاص وقبولهــا، ُمســتبدلين بذلــك الوافديــن إْن كانــت المملكــة العربيــة الســعودية تأمــل 

فــي تحقيــق التوّســع فــي قطاعهــا الخــاص. 
وبالنظــر إلــى هذيــن التحدَيِيــن، ثّمــة اهتمــاٌم وطنــي قــوي بتوفيــر فــرص عمــل عاليــة الجــودة فــي 
نمــا مواتيــة، وبمســاٍر  القطــاع الخــاص تتمّيــز بأجــوٍر عاليــة وظــروف عمــٍل الئقــة، وبمهــاٍم صعبــٍة واإ
للتقــدُّم المهنــي؛ لتســاعد فــي جــذب الســعوديين الشــباب إلــى قطــاٍع خــاٍص آخــٍذ بالنمــو. فقــد أشــار 
ن كانــت الســمعة أحــد  مديــرون فــي القطــاع الخــاص وصانعــو السياســات الُمطلعــون مــراًرا أنــه حتّــى واإ
العوامــل فــي كيفيــة تحديــد الســعوديين خيارتهــم الوظيفّيــة؛ قــد تعــّوض ظــروف عمــٍل جّيــدٍة وأجــوًرا 

معقولــًة عــن االفتقــار إلــى ذلــك.

 .2016b ،52 العدد ،)Statistical Yearbook of 2016( 2016 الكتاب اإلحصائي السنوي لعام
 International Data( الدوليــة  البيانــات  قاعــدة   ،)U.S. Census Bureau( األمريكــي  اإلحصــاء  مكتــب   2
Base(، قاعــدة البيانــات الديموغرافّيــة علــى شــبكة اإلنترنــت )online demographic database(، بحســب التحديــث 

األخيــر فــي ديســمبر/كانون األّول 2019.
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وقــد َشــَرَعت المملكــة العربيــة الســعودية، فــي ســياق جهودهــا المبذولــة للتحــّول باّتجــاه قطــاٍع 
خاصٍّ أكثر صالبة، في مجموعٍة من اإلصالحات الشــاملة، بحســب ما تّمت مناقشــته في الفصل 
ــر عــدٌد مــن هــذه اإلصالحــات، علــى غــرار نظــام اإلفــالس الجديــد  الثانــي مــن هــذا التقريــر. وُيعَتَب
وتحديــث نظــام المنافســة، ُموّجًهــا نحــو البيئــة العاّمــة لممارســة أنشــطة األعمــال. أمــا اإلصالحــات 

األخــرى فتكــون ُموّجهــة نحــو تطويــر قطاعــات محــددة. 
 )DSC( تــم التركيــز، فــي هــذا المشــروع البحثــي الُمشــَتَرك بيــن مركــز دْعــم اّتخــاذ القــرار
ومؤسســة رانــد RAND وفــي هــذا التقريــر، علــى تطويــر قطــاٍع محــدد، هــو قطــاع تصنيــع المــواد 
الغذائيــة. يبــدو للوهلــة األولــى تطويــر قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة بشــكٍل إضافــيٍّ خيــارًا محفوفــًا 
بالتحدّيــات. فيتمثّــل القطاعــان النموذجّيــان اللّــذان يوفّــران فــرص عمــل عاليــة الجــودة فــي القطــاع 
الخــاص بالقطــاع المصرفــي وقطــاع االتصــاالت، وبحســب مــا تّمــت مناقشــته فــي الفصلْيــن الرابــع 
والخامــس، يختلــف هــذان القطاعــان اختالفــًا كبيــرًا عــن قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة. باإلضافــة إلــى 
ذلــك، وبحســب مــا تّمــت مناقشــته فــي الفصــل الســابع، ُينَظــر إلــى هذْيــن القطاعْيــن بشــكٍل مختلــٍف 

جــدًا عــن قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة. 
إال أن ثّمــة منافــع مــن النظــر فــي قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة. مــن بينهــا: أنــه قطــاٌع 
كبيــٌر متجــه للنمــو، لكنــه يضــّم عــدًدا قليــال نســبًيا مــن الموّظفيــن الســعوديين حســب مــا ورد فــي 
الفصــل الخامــس. وثّمــة مجــاٌل كبيــٌر فيــه لنمــو التوظيــف اإلجمالــي، وتوطيــن الوظائــف علــى وجــه 
الخصــوص. كمــا يمكــن أن يوفّــر قطــاع تصنيــع مــواد غذائيــة متقــّدٍم فــرَص عمــل عاليــة الجــودة، وأن 
يشــّكل مصــدرا لالبتــكار والنمــو، وفــق مــا بّينتــه الدراســة الــواردة فــي الفصــل الســادس التــي تناَوَلــت 
قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة فــي سويســرا. ويمكــن أيًضــا تطبيــق الــدروس المســتفادة مــن قطــاع 
تصنيــع المــواد الغذائيــة علــى قطاعــات أخــرى تشــكل تحدّيــات وتــوّد القيــادة الســعودية أن تشــهد 
تطوُّرهــا، مثــل: قطــاع اللوجســتيات. فبــداًل مــن االبتعــاد عــن تطويــر القطاعــات المســتعصية، ُيبّيــن 

هــذا المشــروع البحثــي أهميــة مواجهتهــا ويوفّــر مقاربــة لذلــك. 
البحــث  الناتجــة عــن  السياســات  تداعيــات  الفصــل  هــذا  مــن  المتبقــي  القســم  فــي  ويناقــش 
المعــروض فــي هــذا التقريــر، مــع التركيــز علــى قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة والتداعيــات األوســع 
نطاقــا علــى قطــاع التصنيــع وعلــى قطاعــات أخــرى. وال ُيتطــرق إلــى هــذه التداعيــات بشــكل مفصــل 
بــل شــامل. ويكمــن الســبب فــي ذلــك أّن المســؤولين الحكومييــن الســعوديين وحدهــم يملكــون المعرفــة 
والصالحيــة علــى حــدٍّ ســواء لتحديــد التفاصيــل التــي تــواءم المجتمــع الســعودي. إاّل هــذا التقريــر 
يعــرض فــي نهايتــه إرشــاًدا أّولًيــا حــول مســتوى األولويــة الــذي يجــب أن يقتــرن بــه كل مقتــرح مــن 
المــواد  تصنيــع  قطــاع  تطويــر  إلــى  الراميــة  الجهــود  ســياق  فــي  المطروحــة  السياســات  اقتراحــات 

الغذائيــة، ويعــود القــرار النهائــي لصانعــي السياســات. 
ومــن المهــم معرفــة أهميــة عــدم النظــر فــي هــذه االقتراحــات بشــكٍل معــزول؛ فقــد طرحــت 
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)Vision 2030( وبرنامــج تطويــر الصناعــة  عــدد مــن السياســات مــن بينهــا رؤيــة المملكــة 2030 
 National Industrial Development and Logistics( اللوجســتية  والخدمــات  الوطنيــة 
Program(، اقتراحــات لتشــجيع توطيــن الوظائــف، فــي عــدد مــن القطاعــات، مــن بينهــا: قطــاع 
تصنيع المواد الغذائية. كما ستتطّلب بعض التغييرات األخرى الُمخطط لها في السياسات السعودية 
 Human Resources( اعتمادهــا بشــكٍل متزامــن. فقــد شــَرع صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرّية
مــن  بالتركيــز علــى مجموعــٍة  تتمثّــل  اســتراتيجية جديــدة  تطويــر  فــي   )Development Fund
مســارات التطويــر وســيتم توجيههــا نحــو تعزيــز شــراكته مــع قطــاع األعمــال.3 وكانــت وزارة العمــل 
 )Ministry of Human Resources and Social Development( والتنميــة االجتماعيــة
لتنظيــم  المبــادرات  مــن  علــى مجموعــٍة   2020 األول  أكتوبر/تشــرين  أواخــر  مــن  اعتبــارًا  تعمــل 
ســوق العمــل وتطويرهــا.4 وتهــدف السياســات التــي تُناقــش هنــا إلــى المســاهمة فــي الجهــود الحاليــة 
التــي تبذلهــا الجهــات الحكوميــة وغيرهــا مــن أصحــاب الشــأن وزيادتهــا. باإلضافــة إلــى مســاعدة 
صانعي السياســات الســعوديين في وضع مجموعة من السياســات والبرامج المســتدامة تتيح الفرصة 

لشــركات القطــاع الخــاص التكّيــف مــع الظــروف الجديــدة واالزدهــارر. 
 وبالنســبة لبعــض السياســات الُمختــارة، ُقّدمــت أمثلــة قصيــرة مــن بلــدان أخــرى. وبمــا أّن 
المملكــة العربيــة الســعودية عضــو فــي االقتصــادات الرائــدة لمجموعــة العشــرين )G-20( وتهــدف 
لهــا  إلــى تطويــر اقتصادهــا بمــا يتطابــق مــع أعلــى المعاييــر الدوليــة، وذلــك مثــاًل مــن خــالل تحوُّ
 Global Competitiveness( إلــى أحــد البلــدان العشــرة األولــى فــي مؤّشــر التنافســية العالمــي
Index( التابــع للمنتــدى االقتصــادي العاَلمــي )World Economic Forum(، تــم توفيــر أمثلــة 
مــن االقتصــادات الغربيــة المتقّدمــة، وهــي الواليــات المتحــدة، واالتحــاد األوروبــي )EU(، وأســتراليا.5 
 لقــد قّدمــت التفويضــات التنظيميــة قديمــا ، ال ســّيما بحســب مــا تّمــت مناقشــته فــي الفصــل 
الرابــع، دْفعــًا مهمــًا لجــْذب الســعوديين إلــى القطــاع الخــاص. قــد ال تــزال هــذه التفويضــات ضروريــة، 
ولكّنها تقترن أيضًا ببعض المخاطر. إْن كان الموّظفون المواطنون ال يملكون المهارات الصحيحة 
أو الموقــف الصحيــح فــي ســياق العمــل، أو إْن كانــت شــركات القطــاع الخــاص الســعودية ال تســتثمر 

 ”Social / His Highness the Emir of Al-Qassim( ”... .اجتماعي / ســمو األمير القاســم يتلّقى تقريرًا“  3 
“. . . . Receives a Report(، الخليج اليوم )AlKhaleej Today(، 11 أكتوبر/تشرين األول 2020.

االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  وزارة  باســم  الرســمي  )المتحــّدث   )Nasser Al-Hazani( الهزانــي  ناصــر   4
]Spokesman for the Ministry of Human Resources and Social Development[، التغريــدة رقــم 
1321164558959058944، 27 أكتوبر/تشــرين األول 2020؛ “الــوزارة الســعودية ســتعلن عــن مبــادرات جديــدة 
 ،)”Saudi Ministry to Announce New Initiatives to Develop Labor Market“( ”لتطويــر ســوق العمــل

.2020 األول  أكتوبر/تشــرين   28  ،)Arab News( نيــوز عــرب 

 Global Competitiveness( بالنسبة إلى هدف بلوغ مرتبة بين البلدان العشرة األولى في مؤشِّر التنافسية العالمي  5
Index(، راِجع المملكة العربية السعودية، 2016b، ص. 53.
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فــي تطويــر هــؤالء الموظفيــن، قــد تكــون القيمــة الُمضافــة محــدودًة بالنســبة إلــى الشــركة أو االقتصــاد، 
فــي مــا عــدا عــدم الــورود علــى كْشــف المرتبــات العــام. علــى الرغــم مــن ذلــك، إْن كان للموّظفيــن 
ْن  الســعوديين المهــارات الصحيحــة والموقــف الصحيــح فــي ســياق العمــل، ال ســّيما لــدى توظيفهــم، واإ
كانــت شــركات القطــاع الخــاص الســعودية لُتَطــوِّر قــدرات هــؤالء الموظفيــن، ســتكون القيمــة المضافــة 
أكبــر علــى االقتصــاد والشــركات فــي حــال تدريبهــم وتطويرهــم بالرســم البيانــي الصحيــح ليكــون 
توظيفهــم مســتداًما. وتهــدف السياســات المعروضــة أدنــاه إلــى تأســيس بيئــٍة ُتشــّجع شــركات القطــاع 

الخــاص علــى توظيــف المواطنيــن وســيرغب المواطنــون فــي العمــل لصالحهــا. 
وهنــاك عامــل مهــم -غيــر مشــمول فــي السياســات المعروضــة أدنــاه- بغــض النظــر عــن 
القطــاع المعالــج، وهــو تفضيــل غالبيــة الســعوديين للوظائــف الحكوميــة. وعلــى الرغــم مــن أّن منافــع 
التوظيــف الحكومــي غيــر مشــمولة فــي نطــاق هــذا البحــث، إاّل أن الحــد مــن تلــك المنافــع ســيجعل 

ــًة نســبًيا وسيســاعد فــي تطويــره.  التوظيــف فــي القطــاع الخــاص أكثــر جاذبّي

تجاُوز التحّديات من حيث خصائص القطاعات

نجــح القطــاع المصرفــي وقطــاع االتصــاالت -وفــق تفصيــل الفصــل الرابــع فــي توفيــر فــرص عمــل 
عاليــة الجــودة للمواطنيــن وذلــك جزئيــًا بســبب خصائــص القطاعيــن، ال ســّيما المســتويات العاليــة مــن 
الربــح والمكانــة. ال يقتــرن قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة بتلــك المنافــع. فهوامــش الربــح فيــه صغيــرة. 
وبحســب مــا تّمــت مناقشــته فــي الفصــل الســابع، حــّدد المواطنــون الشــباب ســمعة القطــاع وســمعة 
المؤسســة علــى أّنهمــا ميزتــان مهّمتــان يســعون وراءهمــا لــدى البحــث عــن وظائــف. وفــي حيــن أّن 
قطــاع تصنيــع المــواد الغذائّيــة يضــّم عــددًا قليــاًل مــن الشــركات الكبيــرة والمشــهورة فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية، ال تتوفّــر للقطــاع منافــع قويــة مــن حيــث الســمعة. وثّمــة عــدد كبيــر مــن الشــركات الصغيــرة 
التــي ال تســتطيع تحمُّــل توفيــر منافــع متنوعــة قــد تجعــل التوظيــف لديهــا أكثــر جاذبيــة. مــا مــن طريقــٍة 
ســهلٍة لتجــاوز هــذه القضايــا. علــى الرغــم مــن ذلــك، تســتطيع حزمــٌة مــن السياســات، بحســب مــا تتــم 
ــع بالفعــل  مناقشــته أدنــاه، اجتيــاز شــوط كبيــر فــي ســبيل جْعــل التوظيــف فــي القطــاع جذابــًا. ويتمّت
قطــاع تصنيــع المــواد الغذائّيــة بميــزٍة مهّمــة خاصــة بالقطــاع، هــي المؤسســات الداِعَمــة الثابتــة )أي 
تلــك التــي تــؤدي دورًا حيويــًا فــي االقتصــاد وتبقــى ثابتــة فــي مــكان تأسيســها(، والتــي تشــير دراســة 
الحالــة الــواردة فــي الفصــل الســادس إلــى أّنهــا أساســّية للتطويــر، وهــي تتخــذ شــكل شــركات ســعودية 

ودولّيــة كبيــرة وراســخة.
َحــت فــي  بغــّض النظــر عــن السياســات التــي تــّم وْضعهــا، َتَمثَّلــت إحــدى األفــكار التــي توضَّ
مقابالتنــا جميعهــا مــع الشــركات بــأّن االلتــزام بتوطيــن الوظائــف وبتوفيــر فــرص عمــل عاليــة الجــودة 
يجــب أن يبــدأ مــن األعلــى. تســتطيع بالتأكيــد التفويضــات الحكومّيــة للتوطيــن أن تجــذب انتبــاه 
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 )SAMA( المســؤولين التنفيذييــن األّوليــن، تمامــًا كمــا أّدى إشــراف مؤسســة النقــد العربــي الســعودية
إلــى تطبيــق توطيــن الوظائــف علــى القطــاع المصرفــي. ولكــن قــد يــؤّدي أيضــًا تشــكيل فْهــم أكبــر فــي 
صفــوف الشــركات للمنافــع وللمســارات باّتجــاه توطيــن الوظائــف دورًا ُمســاِعدًا. فقــد توفِّــر المكافــآت 
الســنوّية الُمقدََّمــة للشــركات الصغيــرة والمتوســطة المســتوى والتــي لــم تكتــِف بتطبيــق توطيــن 
ــًة للشــركات  ــًة توضيحّي ّنمــا وفَّــَرت فــرص عمــل عاليــة الجــودة أيضــًا، أمثل الوظائــف فحســب، واإ
األخــرى حــول مســارات األعمــال التــي قــد تســتطيع اّتباعهــا. وقــد يوفِّــر أيضــًا جْمــع المعلومــات مــن 
أجــل تقريــر هــذه المكافــأة مؤّشــرات للحكومــة حــول كيفّيــة أداء القطــاع فــي تحســين التوظيــف لديــه. 
ويشــير عــدٌد مــن التداعيــات فــي السياســات التــي اســتنتجناها إلــى أّن دْعــم التعــاون مــع 
القطــاع مــن خــالل جمعيــة صناعيــة يقتــرن بمزايــا. وتشــمل هــذه المزايــا علــى ســبيل المثــال التعــاون 
فــي ســياق التدريــب، والترويــج للتصديــر، والعمــل مــع مــورِّدي الســلع التكميليــة، األمــر الــذي قــد يخــدم 
ّنمــا قــد ال ينجــح بخدمــة عــدٍد صغيــٍر فقــط مــن الشــركات. وقــد يعــود هــذا التعــاون  القطــاع بأكملــه واإ
بالمنفعــة بالتحديــد علــى الشــركات الصغيــرة التــي قــد تكــون بخــالف ذلــك عاجــزًة عــن تحمُّــل تكاليــف 
هــذه البرامــج. وســتدعو الحاجــة إلــى أن تقــوم هــذه الجمعيــة أو االئتــالف بمــا يتطابــق مــع أنظمــة 
المنافســة، إاّل أّن دراســة الحالــة السويســرّية الموصوفــة فــي الفصــل الســادس توّضــح القيمــة التــي قــد 

ُتضيفهــا هــذه الجمعيــات. 

 النظر إلى رأس المال بعين االعتبار

يواجــه تطبيــق توطيــن الوظائــف فــي قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة، أو علــى أّي قطــاع تصنيعــّي فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية، التحدَيْيــن المتراِفَقْيــن والمتمّثلْيــن باســتبدال الوظائــف التــي تتطلّــب مســتوى 
منخفضــًا مــن المهــارات والتــي يتواّلهــا الوافــدون بســعوديين، وبتوفيــر فــرص عمــل عاليــة الجــودة لهــم. 

ويتمثّــل أحــد الحلــول بتحســين كثافــة رأس المــال فــي القطــاع. 
ويمكــن فــي كثيــر مــن االحيــان االســتعانة باألجهــزة واآلالت الســتبدال الوظائــف التــي تتطلّــب 
مســتوى منخفًضــا مــن المهــارات، إال أنهــا فــي الوقــت ذاتــه بحاجــة إلــى صيانــة ورصــد. لذلــك؛ 
ثّمــة أوُجــه تكامــل بيــن رأس المــال والقــوى العاملــة، ففــي المناقشــات -ال ســّيما فــي ورشــة عمــٍل 
حــول السياســات نّظمهــا مركــز دعــم اتخــاذ القــرار )DSC(، أشــار أصحــاب العمــل والخبــراء إلــى 
أّن للشــركات حافــز محــدود لزيــادة رأس المــال، ألّن )1( القــوى العاِملــة الوافــدة غيــر ُمكلفــة نســبيًا 
و)2( القــوى العاملــة والتدريــب يكونــان مدعوَميــن فــي بعــض األحيــان، فــي حيــن أّن هــذا األمــر ال 
ــح أن  ينطبــق علــى المشــتريات الرأســمالية. وبشــكٍل شــبه مؤكَّــد، ســتتطّلب توطيــن الوظائــف التــي ُيَرجَّ
تنطــوي علــى قــوى عاملــة إجمالّيــة أصغــر وتتقاضــى أجــورًا أعلــى، تحســين األجهــزة الرأســمالية )أي 
اإلنتاجّيــة(. فقــد تــؤّدي زيــادة االســتثمار الرأســمالي إلــى زيــادة إنتاجيــة الموظفيــن الذيــن يســتخِدمون 
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رأس المــال ذلــك، مــا يزيــد بالتالــي قــدرة أصحــاب العمــل علــى توفيــر وظائــف تقتــرن بأجــور أعلــى 
وبظــروف عمــل أفضــل. وقــد يحسِّــن أيضــًا اســتخدام رأس المــال ظــروف العمــل مباشــرًة، مــن خــالل 
ز االســتثمار فــي األجهــزة  الحــّد مــن الحاجــة إلــى العمــل اليــدوي. باإلضافــة إلــى ذلــك، قــد يعــزِّ

التكنولوجيــة المتطــّورة جاذبيــة القطــاع بالنســبة إلــى الســعوديين الشــباب. 
خطــوط  أصــاًل  ُتحسِّــن  الغذائّيــة  المــواد  تصنيــع  قطــاع  فــي  الكبيــرة  الشــركات  كانــت  لقــد 
إنتاجهــا، بحيــث تعمــل القــوى العاملــة فــي المقــام األّول علــى صيانــة األجهــزة وتأديــة مهــام معينــة لــم 
تخضــع للمكننــة. وقــد يســتفيد عــدد أكبــر مــن الشــركات األصغــر مــن التحســين ولكــن قــد ال يملــك 
ّمــا  اإلمكانيــات الماليــة أو المعرفــة للقيــام بذلــك. قــد يحــّل برنامــٌج حكومــيٌّ جديــٌد يدعــم االســتثمار واإ
اســتئجار األجهزة الرأســمالية )أي اإلنتاجّية( أو شــراءها بعض المشــاكل التي تواجهها الشــركات 
بخصــوص تحســين جــودة التوظيــف لديهــا. ســيكون هــذا البرنامــج مهّمــًا بشــكٍل خــاصٍّ بالنســبة 
إلــى الشــركات األصغــر، والتــي قــد تكــون كلفــة األجهــزة الرأســمالية )أي اإلنتاجيــة( باهظــًة بالنســبة 
إليهــا. باإلضافــة إلــى ذلــك، يجــب أال تكــون زيــادة رأس المــال مرتبطــًة بتقليــص فــرص العمــل، حتّــى 
ْن اســتبدل بعــض رأس المــال القــوى العاملــة. فمــن بيــن االقتصــادات التــي توفَّــَرت بشــأنها بيانــات  واإ
وبَلــغ عددهــا 79 اقتصــادًا، كانــت اقتصــادات ســنغافورة، واليونــان، وسويســرا المتقّدمــة جميعهــا 
ضمــن االقتصــادات الخمســة والعشــرين األولــى مــن حيــث نمــو التوظيــف فــي قطاعــات تصنيــع 
المــواد الغذائيــة لديهــا بيــن عامــْي 2008م و2017م.6 عــالوًة علــى ذلــك، يمكــن أن تحقــق الشــركات 
الصغيــرة االزدهــار فــي قطــاٍع يعتمــد علــى كثافــة رأس المــال: ففــي الواليــات المتحــدة عــام 2017م، 
كان لــدى 91 فــي المئــة مــن الشــركات فــي قطــاع تصنيــع المــواد الغذائّيــة أقــّل مــن 100 موّظــف، 

وكان لــدى 73 فــي المئــة منهــا أقــّل مــن 20 موظفــًا.7  
مثــل  الصناعــي،  القطــاع  إلــى  َهــة  ُمَوجَّ برامــج  أصــاًل  الســعودية  العربيــة  المملكــة  لــدى 
 Saudi Industrial( تلــك التــي يتــم توفيرهــا مــن خــالل صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي
Development Fund(.8 قــد يــوّد صانعــو السياســات مراَجَعــة هــذه البرامــج والتأّكــد مــن أّنهــا توفِّــر 
المســاعَدة فــي زيــادة رأس المــال لغــرض توطيــن الوظائــف. وســتنطوي بالضــرورة زيــادة رأس المــال 

 ،)United Nations Industrial Development Organization( )منّظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو  6
2019م. 

إحصــــاءات حــــول  السنــــوّية  البيانــــات  “جــداول   ،)U.S. Census Bureau( األمريكــي  اإلحصــــاء  مكتــب   7 
”       SUSB Annual Data Tables by( ”شــركات األعمــال األمريكيــة لعــام 2017م، بحســب قطــاع المؤسســة 

فــي  األعمــال  شــركات  أنمــاط   ،us_6digitnaics_2017.xlsx البيانــات  ملــف   ،)Establishment Industry“
        C      County Business Patterns and 2017( المقاطعات لعام 2017م واإلحصاء االقتصادي لعام 2017م 

Economic Census(، الصفحة اإللكترونية، بحسب التحديث األخير في 16 يوليو/تموز 2020م.

 ،)”About Us“( ”َمن نحن“ ،)Saudi Industrial Development Fund( صندوق التنمية الصناعية السعودي  8
الصفحــة اإللكترونيــة، 2020م.
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هــذه علــى بــْذل جهــٍد فــي مجــال التدريــب، األمــر الــذي نناقشــه أدنــاه. 

تحويل الوظائف إلى مسارات مهنية 

عَنــت فــرص العمــل عاليــة الجــودة لعــدٍد مــن الطــالب الُمشــاركين فــي مجموعــات التركيــز  الُمشــاِركين 
في اســتطالع مركز دْعم اّتخاذ القرار )DSC(، نوعًا معينًا من المســار المهني. ولم يكن الطالب 
الوحيديــن الذيــن ناقشــوا المســارات المهنيــة؛ فقــد قــال أيضــًا المديــرون والمســؤولون التنفيذيــون فــي 
شــركات رائــدة فــي القطــاع المصرفــي، وقطــاع االتصــاالت، وقطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة إّنهــم 
قّدمــوا لموّظفيهــم مســارًا محــددًا للتقــدُّم. ولــم يتــّم توفيــر هــذا المســار إلــى المديريــن الموظفيــن المكتبييــن 
فحســب. فقــد كان للموظفيــن فــي مجــال اإلنتــاج فــي الشــركات األكبــر واألكثــر تطــّورًا فــي قطــاع 

تصنيــع المــواد الغذائّيــة مســاٌر مهنــّي كذلــك األمــر.
توفيــر الفرصــة للتقــدُّم، باالعتمــاد علــى األداء الوظيفــي  ُيعنــى بمصطلــح المســار المهنــي 
والتدريــب، لتوّلــي وظائــف تقتــرن بمزيــٍد مــن الصالحيــة وبأجــور أعلــى. ونناقــش التدريــب فــي قْســم 
منفصــٍل أدنــاه، ولكننــا نعالــج بعــض قضايــا التدريــب الُمَحــدََّدة المرتبطــة بالمســارات المهنيــة فــي هــذا 
القْســم. لقــد تــم تفســير المســار المهنــي فــي بعــض محادثاتنــا علــى أّنــه يعنــي ضمــان عمليــات الترقيــة، 
كمــا فــي بعــض الوظائــف الحكومّيــة. علــى الرغــم مــن ذلــك، اعتبــر الطــالب وأغلبيــة المديريــن أّن 

التقــّدم.  التقــدُّم، بــداًل مــن ضمانــة  المســارات المهنّيــة تعنــي فرصــة 
وقــد اعتبــر الطــالب الذيــن يفّكــرون فــي دخــول ســوق العمــل التدريــب وفرصــة التعلُّــم علــى 
أّنهمــا يشــّكالن مكّونــًا مهمــًا فــي اختيارهــم الوظائــف. وكانــت التصــورات اإليجابيــة للتدريــب والتوجيــه 
فــي شــركات القطــاع الخــاص، وال ســّيما فــي الشــركات الدوليــة، عواِمــل َجَذَبــت الباحثيــن الجــدد عــن 
وظائــف إلــى القطــاع الخــاص بــداًل منــه إلــى القطــاع الحكومــي. وبشــكٍل أكثــر عمومــًا، أفــاد الطــالب 
بأّنهــم قــد ينظــرون فــي عــدٍد مــن العوامــل لــدى بحثهــم عــن وظيفــٍة مــا، بمــا فــي ذلــك ســمعة القطــاع 
وســمعة المؤسســة المحــددة، والراتــب، والمســّمى الوظيفــي، والتماشــي مــع رؤيــة المملكــة 2030 
)Vision 2030(. بالنســبة إلى الطالبات اإلناث، قد يشــكِّل ما إذا كانت المؤسســة توّظف النســاء 
بشــكٍل نشــٍط عاِمــاًل مســاِعدًا. وَتَمثَـّـل المجــال الــذي احتــّل فيــه القطــاع الخــاص المرتبــة األعلــى 
بالنســبة إلــى الطــالب باالنطبــاع بأّنــه قــد يوفّــر لألشــخاص الفرصــة الفضلــى مــن أجــل تطويــر 

مهاراتهــم. 
وعلــى الرغــم مــن أّن الشــركات الكبــرى توفِّــر مســارات مهنّيــة وفرصــًا للتدريــب المكثّــف، قــد 
تعانــي الشــركات األصغــر مــن حيــث القيــام بذلــك. ففــي بعــض الحــاالت، بحســب مــا علمنــا مــن 
مقابالتنــا، قــد ال تكــون اإلدارة مهتّمــًة فــي إضفــاء الطابــع الرســمي علــى هيكليــة الشــركة الخاصــة 
بالتقــّدم الوظيفــي، أو قــد ال تكــون علــى عْلــم بالمنافــع الناتجــة عــن القيــام بذلــك، أو قــد ال تكــون علــى 
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ــم بكيفيــة توفيــر مســارات مهنيــة. وفــي حــاالت أخــرى، قــد تكــون اإلدارة منهمكــًة بــإدارة الشــركة  عْل
ــة أو قــد ال يتوّفــر لهــا الوقــت أو المــال لالســتثمار فــي توفيــر التدريــب لهــا أو لموّظفيهــا.  اليومّي

بالنســبة إلــى الشــركات التــي تحتــاج إلــى مســاعدٍة فــي توفيــر مســارات مهنيــة، قــد 
يــؤّدي التعليــم التنفيــذي والمســاعدة التقنّيــة دورًا مســاِعدًا بالنســبة إلــى مديــري المــوارد البشــرية 
ومســؤوليها التنفيذييــن والمديريــن والمســؤولين التنفيذييــن األعلــى مســتوى. قــد يتــم توفيــر هــذا 
التدريــب حــول تحديــث إجــراءات المــوارد البشــرّية فــي مركــٍز للتدريــب التقنــي فــي مجــال المــواد 
 [Dairy and Food الغذائيــة يضــّم شــركاٍت متعــّددة )علــى غــرار المعهــد التقنــي لأللبــان واألغذيــة 
]Polytechnic، بحســب مــا يتــم وْصفــه الحقــًا فــي هــذا التقريــر(، حيــث يوفِّــر مركــز التدريــب صفوفــًا 
تقنّيــة منتظمــة للطــالب وورش عمــل أو صفــوف قصيــرة للجســم اإلداري. وقــد يجــري أيضــًا هــذا 
التدريــب فــي كليــات إدارة األعمــال فــي الجامعــات، أو فــي مؤسســات أخــرى للتدريــب علــى اإلدارة 
تعمــل برعايــة القطــاع. وقــد يســاعد توفيــر اإلعانــات للشــركات علــى إرســال المديريــن إلــى التدريــب. 
تنفيذييــن  بيــن، تضــّم بشــكٍل ممكــن مســؤولين  الُمدرِّ نمــوذج آخــر بتشــكيل مجموعــٍة مــن  ويتمثّــل 
بيــن فــي الشــركات، وُتدَفــع  متقاعديــن أو وافديــن، للعمــل فــي الموقــع. ويمكــن تعييــن أولئــك الُمدرِّ
أجورهــم إّمــا مــن خــالل جمعيــة صناعيــة أو برنامــٍج حكومــي، للعمــل مباشــرًة مــع اإلدارة العليــا علــى 

تحســين إجــراءات المــوارد البشــرية. 
ْن كان بإمــكان الشــركات الصغيــرة توفيــر التدريــب مــن أجــل مســاَعَدة الموّظفيــن  حتّــى واإ
علــى تحســين مهاراتهــم، ليــس مــن الواضــح مــا إذا ستســتطيع توفيــر مســاراٍت مهنّيــة، وذلــك ببســاطة 
بســبب العــدد المحــدود للوظائــف التــي تكــون متوفِّــَرة فــي الشــركة. بــداًل مــن ذلــك، قــد يرغــب صانعــو 
السياســات فــي تشــجيع االئتالفــات الصناعّيــة مــن أجــل تطويــر مســاراٍت مهنّيــٍة للقطــاع. ويمكــن 
علــى أّنــه “سلســلٌة مــن اســتراتيجيات التعليــم والتدريــب المترابَطــة وخدمــات  تعريــف مســاٍر مهنــيٍّ 
ــن األفــراد مــن ضمــان شــهاداٍت ذات صلــة بالقطــاع والحصــول علــى فــرص عمــٍل  الدْعــم التــي ُتمكِّ
ضمــن مجــاٍل مهنــيٍّ والتقــدُّم إلــى مســتويات أعلــى مــن التعليــم والتوظيــف المســتقبلَيْين فــي ذلــك 
ــة ضمــن تجّمــٍع مهنــّي، أو مجموعــة  المجــال.”9 ويتــم عــادًة تطويــر مجموعــٍة مــن المســارات المهنّي
مــن المهــن ذات الصلــة. فعلــى ســبيل المثــال، غالبــًا مــا يتــم تجميــع المهــن فــي مجــال اإلنتــاج فــي 
قطــاع تصنيــع المــواد الغذائّيــة ضمــن تجّمــٍع مهنــيٍّ تصنيعــي أوســع، والــذي يضــّم أيضــًا الخدمــات 
اللوجســتية، والصيانــة، وضمــان الجــودة، ووظائــف ذات صلــة أخــرى.10 وتــم توخــي الحــذر مــن عــدم 

 Career and Technical( كساندريا دورتش )Cassandria Dortch(، التعليم المهني والتقني: كتاب تمهيدي   9
 Congressional Research( واشــنطن العاصمــة: خدمــة أبحــاث الكونغــرس ،)Education [CTE[: A Primer

R42748 ،)Service، 10 فبراير/شــباط 2014، ص. 3. 

ــة” )“Career Clusters”(، الصفحــة اإللكترونيــة،  أدفنــس ســي تــي إي )Advance CTE(، “التجّمعــات المهنّي  10

 ”Browse by( ”التصفُّــح بحســب التجّمــع المهنــي: التصنيــع“ ،)O*NET OnLine( غيــر مــؤّرخ؛ أو*نيــت أوناليــن 
“Career Cluster: Manufacturing(، الصفحة اإللكترونية، 23 يونيو/حزيران 2020.
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المرّبع رقم 8.1. سياساٌت للتدريب والمسارات المهنّية في الواليات المّتحدة 

لقد قامت الواليات المّتحدة عام 2014م بتمرير قانون تعزيز اإلبداع والفرص للقوى العاملة 
)]Workforce Innovation and Opportunity Act [WIOA(، وهو تشريٌع يهدف إلى 
تحفيز الواليات من أجل تعزيز التعاونات واإلبداعات اإلقليمية والمحلّية لتقوية أسواق العمل والدفع 

بعجلة النمو والتنمية االقتصاديين. وقد نصَّت أحكام القانون على تشكيل مجالس لتطوير القوى العاملة 
من أجل تعزيز الشراكات بين الصناعات والقطاعات، وتلبية حاجات القوى العاملة، وتوفير حوافز 
ألصحاب العمل من أجل االستثمار في تدريب موّظفيهم الخاصين. ويشّجع القانون أيضًا سلطات 

الواليات والسلطات المحلية على استخدام التعاونات بين أصحاب العمل، والمؤسسات التدريبية، وغيرها 
من منّظمات الدعم غير الحكومية لتوفير مزيٍد من التعليم، وفرص العمل، والمساَعَدة في التدريب 

لتعزيز الفرص من أجل التقّدم المهني والنجاح. وقد وفَّر قانون تعزيز اإلبداع والفرص للقوى العاملة 
إطار العمل والموارد للواليات من أجل دْعم تطبيق مقاربٍة قطاعّيٍة ُمركََّزة إقليميًا ألخذ القاعدة الصناعية 

المحلية في االعتبار، وسنَّت واليات متعّددة تشريعات من أجل تنفيذ أحكام قانون تعزيز اإلبداع 
والفرص للقوى العاملة. وقد ُطِلب من كل والية تطوير خّطة استراتيجية حدََّدت تنفيذ الوالية لقانون 

تعزيز اإلبداع والفرص للقوى العاملة واستخدامها للموارد. 

فعلى سبيل المثال، تحّدد خّطة كاليفورنيا األكثر حداثًة والمرتبطة بقانون تعزيز اإلبداع والفرص للقوى 
العاملة أغراض الوالية في السياسات وهي “تعزيز اكتساب المهارات بدْفٍع من الطلب”، و“تمكين التنّقل 
التصاعدي لمجمل سّكان كاليفورنيا”، و“التوفيق بين البرامج والخدمات، وتنسيقها، ودْمجها.” وتمضي 
الخطة في تحديد مجموعٍة من االستراتيجيات لضمان التوفيق بين الوكاالت المعنية في الوالية لتحقيق 

تلك األغراض في السياسات، على غرار استهداف القطاعات التي تقترن بالفرص من أجل تحقيق 
النمو، وتطوير مسارات مهنية لضمان مجموعٍة من المهارات، وتشجيع الشراكات اإلقليمية لبناء 

الروابط بين أصحاب الشأن المختلفين، وتطوير القدرة على جْمع البيانات. وللوالية أيضًا خّطة تشغيلّية 
مع مقاربٍة مفّصلٍة لتطبيق االستراتيجيات، بما في ذلك تعيين أدوار الوكاالت في الوالية، واإلرشاد 

التنظيمي، والمتطلبات لتقييم التقّدم واإلفادة به.

المصادر: 
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المؤتمر الوطني للهيئات التشريعية في الواليات )National Conference of State Legislatures(، “تشريعات عام 
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وجــوب تفســير مســاٍر مهنــيٍّ علــى أّنــه هرمّيــة اصطناعّيــة قــد تتــم ترقيــة الموظفيــن عْبرهــا. بــداًل مــن 
ذلــك، يوفِّــر مســاٌر مهنــيٌّ مســارًا أقــّل هرمّيــًة بالمقارنــة مــع ســلٍَّم تقليــدّي للتقــدُّم المهنــي ويتيــح للعمــال 
الدخــول عنــد نقــاط مختلفــة والتقــّدم عْبــر مجموعــٍة مــن المســارات مــن خــالل اكتســاب التعليــم والخبــرة. 
وتتمثــل إحــدى ميــزات هــذا النمــوذج المهّمــة بأّنــه يتــم االضطــالع بــه عــادًة بالشــراكة مــع 
القطــاع، وبإمــكان الموظفيــن اكتســاب مؤّهــالت ُمعَتــَرف بهــا مــن القطــاع وتكــون قابلــة للتراُكــم، أي 
أّنــه يمكــن جْمعهــا مــع شــهادات أخــرى، ويمكــن حْملهــا مــن صاحــب عمــل إلــى آخــر. قــد تكــون هــذه 
الميــزات مفيــدًة بوجــٍه خــاٍص بالنســبة إلــى الشــركات الصغيــرة التــي قــد ال تكــون قــادرًة علــى توفيــر 
فــرٍص للتقــّدم الوظيفــي إلــى صغــار الموّظفيــن جميعهــم. إذا حــدََّد القطــاع ككّل مســارات مهنّيــًة 
مجديــة، قــد يتصــّور عندئــٍذ العمــال الملتحقــون بشــركة صغيــرة كيفيــة تمكُّــن مســيرتهم المهنيــة مــن 
التقــدُّم حتّــى بمــا يتجــاوز صاحــب عملهــم األولــي، وبمــا يتجــاوز قطــاع تصنيــع المــواد الغذائّيــة ضمــن 

تجّمــٍع مهنــيٍّ تصنيعــي أوســع. 

نْقل السعودين إلى وظائف في قطاع تصنيع المواد الغذائية 

َحــه الرســم البيانــي رقــم 5.5 فــي الفصــل الخامــس، فقــد جــرى بالفعــل تطبيــق التوطيــن  بحســب مــا وضَّ
علــى عــدٍد مــن الوظائــف فــي قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة والتــي ُيعتبــر مــن الســهل إخضاعهــا 
للتوطيــن. فعلــى ســبيل المثــال، تقتــرن الوظائــف اإلداريــة والمكتبيــة بمســتويات عاليــة مــن توطيــن 
الوظائــف. علــى الرغــم مــن ذلــك، ثّمــة عــدٌد مــن الوظائــف مــن نــوع اإلنتــاج تقتــرن أيضــًا بمســتويات 
عاليــة نســبيًا مــن توطيــن الوظائــف. إّنهــا تشــمل الوظائــف المرتبطــة بتصنيــع الحلويــات، ووظيفــة 

الطاهــي، وبعــض وظائــف مشــغلي اآلالت، ووظيفــة عامــل التعبئــة والتغليــف. 
فــي الواقــع، وعلــى الرغــم مــن انتشــار وجهــة نظــٍر علــى نطــاٍق واســع فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية مفادهــا أّن الســعوديين لــن يتوّلــوا وظائــف فــي مجــال اإلنتــاج، تشــير البيانــات ومقابالتنــا 
علــى حــّد ســواء إلــى أّن هــذا األمــر ليــس صحيحــًا بشــكٍل كامــل. فقــد تكــون وظيفــٌة مــا فــي مجــال 
أو ذوي  الريفّيــة  المناطــق  مــن  إلــى األشــخاص  بالنســبة  بشــكٍل ممتــاٍز ال ســّيما  اإلنتــاج مقبولــًة 

التحصيــل التعليمــي األدنــى مــن المســتوى الجامعــي. 
وتتمثّــل إحــدى الطــرق لتشــجيع الســعوديين الشــباب علــى التفكيــر َمليــًا فــي الوظائــف فــي 
مجــال اإلنتــاج بمســاعدتهم ليصبحــوا علــى اّطــالع بهــا مــن خــالل برامــج صيفيــة فــي المدرســة 
الثانويــة. وقــد تدعــو الحاجــة إلــى قيــام الحكومــة بدْعــم الشــركات مــن أجــل توفيــر إّمــا وظائــف 
صيفيــة أو خبــرات تمهيدّيــة، باعتبــار أّنــه ُيَتَوقّــع أن يكــون مســتوى إنتاجّيــة طــالب المــدارس الثانويــة 
منخفضــًا. وبمــا يتجــاوز المســاعدة علــى تعريــف الطــالب علــى الخبــرات فــي العمــل، قــد يــؤّدي أيضــًا 
تســليط الضــوء علــى الموظفيــن الناجحيــن الموّظفيــن حاليــًا فــي مجــال اإلنتــاج مــن خــالل مْنحهــم 
تكريمــًا ســنويًا أو تقديــم جوائــز ســنوية لهــم، إلــى رْفــع مكانــة تلــك األنــواع مــن الوظائــف، ال ســّيما إذا 
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كان باإلمــكان تبيــان أّن العمــال فــي مجــال اإلنتــاج يســاهمون ليــس فــي نجــاح عائالتهــم فحســب، 
ّنمــا أيضــًا فــي تطويــر القطــاع الخــاص فــي المملكــة العربيــة الســعودية.  واإ

ويمكــن أن تــؤدي تدابيــر أكثــر ملموســّيًة دورًا مســاِعدًا. فقــد َدَعَمــت المملكــة العربيــة الســعودّية 
التوظيــف، وذلــك مثــاًل مــن خــالل برنامــج تمهيــر )Tamheer( التابــع لصنــدوق تنميــة المــوارد 
البشــرّية )Human Resources Development Fund(.11 وقــال باّتســاق ممثلــو الشــركات 
الذيــن قمنــا بمقابلتهــم إّنــه غالبــًا مــا َتْصــُرف الشــركة الموّظــف لــدى انتهــاء اإلعانــة. ثّمــة قيمــٌة فــي 
دْعــم التوظيــف. فهــو يســاعد الموّظفيــن المحتمليــن علــى االطــالع علــى الفــرص وتطويــر المهــارات، 
ويســاعد أصحــاب العمــل المحتمليــن علــى التعــّرف إلــى المرّشــحين إلــى الوظائــف. علــى الرغــم مــن 
ذلــك، قــد يــؤدي مجــّرد اســتخدام اإلعانــة بــدون توفيــر فــرص عمــل دائمــة إلــى نتائــج عكســية. ثّمــة 

آليتــان محتملتــان لتغييــر البرنامــج مــن أجــل تجّنــب هــذا التحــدي، وهمــا: 

�قــد ينــّص برنامــج دْعــم التوظيــف علــى شــْرط يقضــي باالحتفــاظ بنســبٍة مئوّيــٍة معينــة مــن  �•
الُمشــاركين فــي البرنامــج، تحــت طائلــة اســترداد المبلــغ الــذي َدَفَعْتــه الحكومــة فــي إطــار 
ّنمــا قــد يــؤدي  البرنامــج. قــد يضمــن هــذا الشــرط اســتمرار التوظيــف بالنســبة إلــى البعــض، واإ
إلــى قيــام الشــركات بإنهــاء خدمــة آخريــن ضمــن حــدود عــدد األشــخاص الذيــن تحتــاج تلــك 

الشــركات إلــى االحتفــاظ بهــم. 
�بــداًل مــن ذلــك، يمكــن رْبــط مشــارَكة الشــركة بشــرط االحتفــاظ بنســبة مــن األشــخاص  �•
للتوظيــف الدائــم. فعلــى ســبيل المثــال، بافتــراض أّن شــركًة مــا تحتفــظ بنســبة 90 فــي المئــة 
أو أكثــر مــن الُمشــاِركين فــي البرنامــج، يمكــن أن تشــاِرك تلــك الشــركة فــي البرنامــج بشــكٍل 
كامــٍل فــي األعــوام المســتقبلية. أمــا إن كانــت شــركٌة مــا تحتفــظ بنســبة 60 فــي المئــة إلــى 89 
فــي المئــة، فيكــون عــدد األشــخاص الذيــن يمكنهــا إشــراكهم فــي البرنامــج فــي األعــوام المقبلــة 

محــدودًا. ويمكــن تحديــد مجموعــة مــن مســتويات التوظيــف ومــن الشــروط. 

وقــد أبــدى أصــاًل صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرّية مرونــًة فــي تصميــم البرنامــج فيمــا يخــّص 
برنامج تمهير. فقد كان البرنامج ُمتاحًا للخريجين الجامعيين الذين يحملون شــهادات البكالوريوس، 
ــال ســعودي. وفــي أواخــر  والماجســتير، والدكتــوراه، حيــث كان يوفِّــر راتبــًا شــهريًا بقيمــة 3,000 ريـ
صيــف 2020، أصبــح البرنامــج ُمتاحــًا لحاملــي الديبلومــات مــن معاهــد تقنيــة وتدريبيــة، حيــث كان 
يوفِّــر راتبــًا شــهريًا بقيمــة 2,000 ريـــال ســعودي.12 ومــن شــأن هــذا األمــر تحســين الفــرص المتوفــرة 

 ”Tamheer( ”برنامج تمهير“ ،)Human Resources Development Fund( صندوق تنمية الموارد البشرّية  11 

 .2020c ،الصفحة اإللكترونية ،)Program“

صندوق تنمية الموارد البشرّية )Human Resources Development Fund(، “يحّق للمدرَّبين الذين يحملون   12

 ”Trainees with( ”ديبلومــات الحصــول علــى مكافــأة شــهرية بقيمــة 2,000 ريـــال ســعودي بموجــب برنامــج تمهيــر 
“Diplomas are Entitled to a Monthly Reward of SR2,000 Under Tamheer Program(، 2 سبتمبر/
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للســعوديين فــي الوظائــف التقنيــة واإلداريــة، بمــا فيهــا تلــك التــي كان يتــم تاريخيــًا تعييــن وافديــن 
لتوّليهــا. 

يمكــن أن تــؤدي أيضــًا الجهــود الراميــة إلــى التشــجيع علــى توظيــف الموظفيــن الُمهمليــن 
دورًا ُمســاعدًا. فبحســب ما ُأشــير إليه في الفصل الثالث، تتمّتع النســاء في القوى العاملة باإلجمال 
بمســتوى عــاٍل مــن التعليــم، إال أّنــه ليــس لــدى عــدٍد مــن النســاء الســعوديات األخريــات مســتويات 
تعليميــة عاليــة. فمــع قيــام المملكــة العربيــة الســعودية بتشــجيع دخــول النســاء القــوى العاملــة، قــد 
ُتشــكِّل النســاء الشــابات ذوات التحصيــل التعليمــي األدنــى مــن المســتوى الجامعــي مرّشــحات واعــدات 
للوظائــف فــي مجــال اإلنتــاج. ويشــّكل األفــراد الذيــن يعانــون مــن إعاقــات فئــة أخــرى مــن الموظفيــن 
الُمهَمليــن أحيانــًا. فقــد قالــت إحــدى شــركات قطــاع تصنيــع المــواد الغذائّيــة إّنهــا حققــت نجاحــًا ضخمــًا 
مــع موظفــٍي صــّم. وفــي الحالتيــن كلتيهمــا، قــد يــؤّدي نــوٌع معيــن مــن برنامــج الدعــم دورًا مســاِعدًا، ال 
ســّيما إذا كانــت الشــركات بحاجــة إلــى إجــراء بعــض الترتيبــات الخاّصــة، علــى غــرار تأســيس مناطــق 

منفصلــة للجنســْين أو تركيــب أجهــزة ُمعدََّلــة. 
وقــد يســمح أيضــًا صانعــو السياســات للموّظفيــن الوافديــن بالتنّقــل بحرّيــة أكبــر بيــن 
أصحــاب العمــل. وقــد تــّم أصــاًل تنفيــذ هــذه السياســات إلــى حــدٍّ مــا بموجــب برنامــج نطاقــات، حيــث 
يمكــن للشــركات الُمصنََّفــة ضمــن النطاقْيــن البالتينــي أو األخضــر توظيــف وافديــن مــن شــركات 
ُمصنَّفــة ضمــن النطاقْيــن األحمــر أو األصفــر. وقــد يزيــد علــى األرجــح توســيع نطــاق هــذا التنقّــل 
األجــور التــي ُتدَفــع فــي الســوق للوافديــن، مــا يحــّد بالتالــي مــن متوســط نســبة أجــور الســعوديين إلــى 

أجــور الوافديــن ويحفِّــز الشــركات علــى توظيــف مزيــٍد مــن الســعوديين. 
 Ministry( وبعــد إنجــاز البحــث لهــذا التقريــر، أعَلَنــت وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة
of Human Resources and Social Development( بتاريــخ 4 نوفمبر/تشــرين الثانــي 
2020 عــن تغييــرات فــي العالقــات العّماليــة بالنســبة إلــى الموّظفيــن الوافديــن، والتــي ســتدخل حّيــز 
التنفيــذ فــي 14 مــارس/آذار 2021م.13 ســتتيح السياســات الجديــدة، التــي ُأطِلَقــت عليهــا تســمية 
مبــادرة اإلصــالح العّمالــي )Labor Reform Initiative(، للموّظفيــن الوافديــن تغييــر الوظائــف 
بحرّيــة لــدى انتهــاء عقــد العمــل الــذي أتــى بهــم إلــى المملكــة العربيــة الســعودية. وستســمح لهــم أيضــًا 
بالســفر بحريــة إلــى خــارج المملكــة العربيــة الســعودية والدخــول مــن جديــد بــدون الحصــول علــى إذٍن 
مــن صاحــب العمــل، كمــا ســتتيح لهــم الحصــول علــى تأشــيرة خــروج نهائّيــة بــدون إذٍن مــن صاحــب 
َمــة مــن أجــل “زيــادة مرونــة ســوق العمــل، وفعاليتهــا، وتنافســيتها، ورْفــع  ّن المبــادرة ُمصمَّ العمــل. واإ

  .2020e أيلول

 Ministry of Human Resources and( االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  وزارة  الســعودية،  العربيــة  المملكــة   13

القطــاع  موظفيــن  تطــال  عّماليــة  إصالحــات  تطلــق  االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  “وزارة   ،)Social Development
 ”Ministry of Human Resources and Social Development Launches Labor(  الخــاص” 

.2020 ،)Abueish( 4 نوفبر/تشرين الثاني 2020؛ أبو عيش ،)Reforms for Private Sector Workers“
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مســتوى جاذبيتهــا بمــا يتماشــى مــع الممارســات الدوليــة الفضلــى ونظــام العمــل الســعودي.”14 ويتمثّــل 
حافــٌز إضافــيٌّ برْفــع المراتــب التــي تحتّلهــا المملكــة العربيــة الســعودية مــن حيــث التنافســية الدوليــة. 
تشــمل النتائــج الُمَتَوقََّعــة تطويــر ســوق العمــل المحليــة، وزيــادة اإلنتاجيــة فــي القطــاع الخــاص، 
وجــْذب المواهــب ذات المســتوى العالــي مــن المهــارات، وكل ذلــك تحــت مظلّــة رؤيــة المملكــة 2030 

 .)Vision 2030(
لقــد قالــت التقاريــر اإلعالميــة الصــادرة قبــل اإلعــالن، ال ســّيما فــي صحيفــة )مــال( اإلخباريــة 
)Maaal(، إّن التغييــر كان يشــكِّل جــزءًا مــن جهــد أوســع يرمــي إلــى تحســين جــودة حيــاة الوافديــن 
ــه  ــه كان ســيتم اإلعــالن عنــه فــي وقــٍت ســابٍق مــن عــام 2020، إاّل أّن ّن وضمــان ِحْفــظ حقوقهــم، واإ
ــر بســبب جائحــة فيــروس كورونــا المســتجّد )COVID-19(.15 وُيقــال إّن المملكــة تتوقّــع أن  تأخَّ
يطــال هــذا التغييــر أكثــر مــن 10 مليــون عامــل. ومــن الملحــوظ أّن هــذا هــو أحــد اإلصالحــات 
المتعــددة التــي تعمــل عليهــا الــوزارة، وبالتالــي ُيَتَوقَّــع المزيــد منهــا.16 وقــد ناَقَشــت مقــاالت الحقــة فــي 
صحيفــة األخبــار مــال التغييــر وداَفَعــت عنــه بشــكٍل إضافــي )راِجــع  الهامــش رقــم 15 فــي هــذه 

الفقــرة(. 
بغــّض النظــر عــن القــرار الــذي ُيتََّخــذ بخصــوص أي برنامــج، يجــب أن يمتنــع صانعــو 
السياســات عــن إجــراء تغييــرات متكــّررة فــي البرامــج للحــد مــن مســتوى عــدم اليقيــن حــول التوّجــه 
ــب  ــة لتجنُّ ــوكاالت الحكومّي ــن ال ــادة التنســيق بي المســتقبلي فــي السياســات، ويتوجــب عليهــم زي
نشــوء نزاعــات بيــن البرامــج. فقــد أشــار أصحــاب العمــل إلــى أّن التغييــرات المتكــررة أّدت إلــى عــدم 
لــى أّن نقــص التنســيق بيــن الــوكاالت الحكوميــة قــد تســّبب بتحدّيــات بالنســبة إلــى القطــاع  يقيــن واإ

 Ministry of Human Resources and( االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  وزارة  الســعودية،  العربيــة  المملكــة   14

.2020  ،)Social Development

“تأكيــدًا النفــراد “مــال”.. الســعودية تلغــي نظــام الكفالــة وتســتبدله بعقــد عمــل ُمنّظــم للعالقــة بيــن صاحــب العمــل   15

”Saudi Arabia Cancels the Kafala System and Replaces It( أســبوع”  خــالل  واإلعــالن   والوافــد.. 
 with an Employment Contract between the Employer and the Expat Worker . . . the 
)باللغــة   2020 األول  أكتوبر/تشــرين   27  ،)Maaal( مــال   ،)Announcement Will Be Within a Week“
العربيــة(؛ اســماعيل نــار )Ismaeel Naar(، “الــوزارة الســعودية توّضــح بعــد صــدور تقريــر عــن تأجيــل قــرار إلغــاء 
 ”Saudi Ministry Clarifies After Report on Pending Decision to Abolish Kafala( ”نظــام الكفالــة 
“System(، العربيــة باللغــة اإلنجليزيــة )Al Arabiya English(، 27 أكتوبر/تشــرين األول 2020؛ مــروى رشــاد 
)Marwa Rashad( وليــزا بارينغتــون )Lisa Barrington(، “المملكــة العربيــة الســعودية ســتعمل علــى إصــالح نظــام 
 ”Saudi to Reform Kafala Worker Sponsorship( مــال”  بحســب صحيفــة  2021م،  عــام  العمــال   كفالــة 
“System in 2021—Maaal Newspaper(، رويتــرز )Reuters(، 27 أكتوبر/تشــرين األول 2020. وقــد تــم 
تقديــم حجــج إضافيــة فــي بنــدر بــن محمــد الســفير )Bandar Bin Muhammad AlSafeer(، “الكفالــة. .. وانتهــت 
القصــة” )“Kafala . . . and the Story Ends”(، مــال )Maaal(، 28 أكتوبر/تشــرين األول 2020 )باللغــة 
العربيــة(؛ عبدالخالــق بــن شــبرين القارنــي )Abdelkhaleq Bin Shabreen AlQarny(، “إلغــاء الكفالــة – خطــوة 
 ،)”Abolishment of Kafala: A Humanitarian Step or a Regulatory One?“( ”إنســانية أم تنظيميــة؟

مــال )Maaal(، 29 أكتوبر/تشــرين األول 2020 )باللغــة العربيــة(. 

 .2020 ،)Al-Hazani( الهزاني  16
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الخــاص فيمــا يخــّص قبــول المشــاَرَكة فــي البرامــج ومنافــع هــذه األخيــرة. وقــد أشــارت شــركات متعــددة 
فــي قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة إلــى أّن التحــّوالت فــي السياســات الحكوميــة مــع الوقــت، وال ســّيما 
اللوائــح التــي ترعــى توطيــن الوظائــف، قــد زادت مــن التحدّيــات فــي وْجــه العمليــة. وُيفــاد أيضــًا بنقــص 
التنســيق بيــن الــوكاالت الحكومّيــة باعتبــاره تحّديــًا. فعلــى ســبيل المثــال، عندمــا ُتَغيِّــر الهيئــة العامــة 
للغــذاء والــدواء الســعودّية )Saudi Food and Drug Authority( تصنيــف منشــأة معينــة، يؤثِّــر 
هــذا األمــر علــى أهــداف توطيــن الوظائــف المطلوبــة مــن وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة، األمــر 
الــذي قــد يعّطــل خطــط التوظيــف الُمعَتَمــَدة مــن ِقبــل شــركة مــا. ويتمثّــل أحــد الخيــارات لحــّل هــذا 
األمــر بقيــام وكالــة واحــدة بقيــادة القطــاع. ويتمثّــل خيــاٌر آخــر أقّلــه بزيــادة مســتوى التنســيق وتبــاُدل 
ــد اجتماعــات علــى أســاٍس منتظــٍم مــن أجــل  المعلومــات بيــن الــوكاالت، وذلــك مثــاًل مــن خــالل عْق

مقاَرَنــة تطويــر البرامــج، وتطبيقهــا، ونتائجهــا. 

التدريب لفرص عمل عالية الجودة 

إْن كانــت الشــركات لُتَوفِّــر أجــورًا وظــروف عمــل أفضــل مــع الحفــاظ علــى الربحّيــة فــي الوقــت عينــه، 
ســتحتاج عندئــٍذ إلــى العمــل بشــكٍل أكثــر إنتاجّيــة. تتمثــل إحــدى الطــرق لزيــادة إنتاجيــة شــركٍة مــا 
بتحســين مهــارات موظفيهــا. توّضــح دراســة الحالــة حــول قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة فــي سويســرا 
قيمــة التدريــب التقنــي مــن حيــث تطويــر المهــارات. يخضــع أغلبيــة الشــباب فــي سويســرا لتدريــٍب تقنــيٍّ 
بــداًل مــن تدريــٍب جامعــّي. فحتّــى لــو ارتــادوا الجامعــة، ســيكونون قــد اكتســبوا المهــارات الالزمــة للعمــل 
فــي مجموعــٍة مــن األدوار فــي القطــاع الخــاص. وفــي المملكــة العربيــة الســعودية، َلَمــس أصحــاب 
العمــل قيمــة التدريــب التقنــي، وغيــاب هــذا التدريــب. لــم يقتــرن عــدٌد مــن وظائــف مشــّغلي اآلالت 
إال بمســتويات منخفضــة أو متوســطة مــن توطيــن الوظائــف، واألهــم مــن ذلــك هــو أّن وظائــف 
األخصائييــن التقنييــن تقتــرن بشــكٍل مّتســٍق بمســتويات منخفضــة مــن توطيــن الوظائــف، بحســب 
مــا تّمــت مناقشــته فــي الفصــل الخامــس. قــد يوفِّــر عــدٌد مــن هــذه الوظائــف، علــى غــرار وظيفــة 
األخصائــي التقنــي فــي مجــال الكهربــاء، أو وظيفــة األخصائــي التقنــي فــي مجــال الحاســوب، أو 
وظيفــة األخصائــي التقنــي الميكانيكــي فــي مجــال اإلنتــاج، فرصــًا جّيــدًة للســعوديين الشــباب الذيــن لــم 

يســعوا وراء تعليــم جامعــي أو لــم ينجــزوه. 
لقــد أشــار أصحــاب العمــل إلــى أّنــه كان مــن الصعــب إيجــاد أخصائييــن تقنييــن ســعوديين 
 ألّن مســتوى التدريــب لتلــك الوظــــائف فــي المملكــة العربيــة السعـــودّية كــــان ضعيفــًا. ثّمــة عــادًة

دة للتدريــب هــي: بائعــو اآلالت واألجهــزة، والمــدارس التقنيــة الداخليــة، والمــدارس  ثــالث جهــات مــزوِّ
التقنيــة األجنبيــة. وقــد ينظــر صانعــو السياســات المواطنــون فــي االســتفادة مــن الخيــارات الثالثــة 

جميعهــا:
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بيــن رأس  التكامــل  أوُجــه  مــن  الشــباب  المواطنــون  يســتفيد  أن  هــو  الهــدف  كان  إذا  �أّواًل،  �•
المــال والقــوى العاملــة ومــن أوُجــه التكامــل بيــن رأس المــال والمهــارات، يجــب أن تكــون تلــك 
المهــارات ُموفَّــَرة؛ وبالتالــي، تدعــو الحاجــة إلــى تحســين التدريــب التقنــي فــي المملكــة 

الســعودية.  العربيــة 
َلــت المملكــة العربيــة الســعودية التعليــم الجامعــي األجنبــي لعــدٍد مــن  �ثانيــًا، تمامــًا كمــا موَّ �•
الشــباب، قــد يكــون مــن المفيــد اآلن تمويــل التدريــب التقنــي األجنبــي، ال ســيما إذا أمكــن 
إرفــاق هــذا التدريــب بإعانــات لمشــتريات األجهــزة. وبشــكٍل أكثــر تحديــدًا، قــد تقتــرن إعانــٌة 
لزيــادة رأس المــال بتوفيــر التمويــل لألشــخاص الذيــن سُيَشــغِّلون األجهــزة وســيعملون علــى 
إلــى الخــارج مــن أجــل تعلُّــم المهــارات الالزمــة. ســيحّد هــذا األمــر مــن  صيانتهــا للســفر 
المخاطــر التــي تقتــرن بهــا زيــادة رأس المــال بالنســبة إلــى الشــركة وســوف يســاعد فــي الوقــت 
عينــه علــى تطبيــق توطيــن الوظائــف علــى الوظائــف، وســيوفِّر بشــكٍل محتمــل فــرص عمــل 

عاليــة الجــودة. 
�ثالثــًا، بحســب مــا تّمــت مناقشــته فــي الفصــل الرابــع، َدرََّب قطــاع االتصــاالت عــددًا كبيــرًا  �•
نســبيًا مــن المهندســين الســعوديين مــن خــالل جْعــل الخريجيــن الجــدد يعملــون جنبــًا إلــى جْنــب 
مــع البائعيــن األجانــب. فقــد يكــون مــن شــأن سياســاٍت ُتَســهِّل علــى الشــركات الحصــول 
َصــة للوافديــن لبعــض البائعيــن األجانــب علــى المــدى القصيــر،  علــى تأشــيرات دخــول ُمخصَّ
مــع فْهــم أّن أولئــك البائعيــن ســيدرِّبون الســعوديين الشــباب، الذيــن ســيتوّلون فــي نهايــة 
المطــاف مناصبهــم، أن يوفِّــر حافــزًا مضافــًا للشــركات مــن أجــل توظيــف الســعوديين الذيــن 
يفتقــرون إلــى الخبــرة فــي العمــل. قــد يكــون هــذا الخيــار جّذابــًا بوجــٍه خــاص علــى المــدى 
القصيــر، باعتبــار أّنــه قــد يتيــح للشــركات تلبيــة حاجاتهــا مــن حيــث توظيــف األخصائييــن 
التقنييــن علــى الفــور والتدريــب فــي الوقــت عينــه الســتبدال الوافديــن بالســعوديين علــى المــدى 

األطــول.  

قــد تــؤّدي االئتالفــات الصناعّيــة فــي ســياق الخيــار األول دورًا ُمســاِعدًا بوجــٍه خــاص. يقــّدم 
المعهــد التقنــي لأللبــان واألغذيــة )Dairy and Food Polytechnic( مثــااًل جيــدًا يمكــن توســيع 
نطاقــه. يديــر المعهــد التقنــي، الــذي أطلقتــه عــام 2009 المؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي والمهنــي 
 ،)AlMarai( والمراعي )Technical and Vocational Training Corporation [TVTC[(
شــركٌة هولندّيــٌة وهــو يــدرِّب الســعوديين الشــباب علــى الوظائــف التقنّيــة فــي قطــاع المــواد الغذائيــة.17 
يمكــن توســيع هــذه المؤسســات لتشــمل شــراكات مــع شــركات أخــرى للمــواد الغذائّيــة، مــا يتيــح توســيع 
البرامــج ويوّفــر مزيــدًا مــن فــرص العمــل، األمــر الــذي قــد يجــذب بــدوره مزيــدًا مــن الطــالب. وتبيِّــن 

المعهد التقني لأللبان واألغذية )Dairy and Food Polytechnic(، 2019م.  17
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ــَدت الشــركات فــي سويســرا  دراســة الحالــة السويســرّية قــّوة االئتالفــات الصناعيــة الواســعة، حيــث وحَّ
جهودهــا لتصــّب فــي أكاديميــات تدريــب وبرامــج تدريــب مهنــي. 

الحكومــة  بيــن  التعــاون  مثــااًل جّيــدًا حــول  أيضــًا  التقنــي لأللبــان واألغذيــة  المعهــد  ويقــدِّم 
والقطــاع. إاّل أّن هــذا التعــاون هــو أوســع نطاقــًا إلــى حــدٍّ كبيــٍر مــن مجــّرد المعهــد التقنــي. إّنــه جــزء مــن 
َصــة مــن قَبــل المؤسســة العامــة  جهــد إجمالــي يضــّم 28 معهــدًا ومركــزًا أكاديميــًا فــي ســبع مناطــق ُمَرخَّ
 Saudi( للتدريــب التقنــي والمهنــي وتعمــل بدعــْم مــن صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرّية الســعودي
للمعاهــد  االســتراتيجية  الشــراكة  مــن خــالل   )Human Resources Development Fund
تنميــة  صنــدوق  يدفــع  الترتيــب،  هــذا  بموجــب   .)Strategic Partnership for Institutes(
المــوارد البشــرّية الســعودي 75 فــي المئــة مــن نفقــات التدريــب و75 فــي المئــة مــن أجــر الُمــَدرَّب، 
فــي حيــن تدفــع الشــركة التــي تخطِّــط لتوظيــف الُمــدرَّب المبلــغ المتبقــي. ومــع مْنــح األولوّيــة لتحســين 
المهــارات، ينــوي صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرّية الســعودي توســيع البرنامــج ليشــمل مزيــدًا مــن 
المعاهــد.18 ويمكــن أيضــًا رْبــط جهــود بنــاء المهــارات ببرنامــج تطويــر رأس المــال البشــري للتجّمعــات 
الصناعّية )Human Capital Development Program for Industrial Clusters( وبأي 
تطويــرات مســتقبلّية للبرنامــج ضمــن برنامــج التجّمعــات الصناعيــة، باعتبــار أّن تحضيــر المــواد 

الغذائّيــة هــو إحــدى الصناعــات العشــرة الُمســَتهَدفة مــن خــالل هــذا البرنامــج.19
قالــت  التقنــّي القضيــة األكثــر إلحاحــًا،  التدريــب  ُيعَتَبــر  أّنــه، وفــي حيــن  إلــى  تــم اإلشــارة 
الشــركات أيضــًا إّن الحاجــة قــد َدَعــت إلــى أنــواع أخــرى مــن التدريــب. ويشــمل هــذا التدريــب تثقيــف 
الشــباب حــول القطــاع الخــاص وتعليمهــم مــا ُيعــرف بمصطلــح المهــارات الناعمــة، علــى غــرار 

دارة العالقــات مــع اآلخريــن.  التواصــل واإ
وقــد يســاعد أيضــًا شــكٌل آخــر مــن التدريــب الســعوديين الشــباب علــى االنتقــال إلــى وظائــف 
فــي القطــاع الخــاص. ففــي بعــض االقتصــادات المتقّدمــة، ثّمــة مســتوى أدنــى مــن الرابــط بيــن مجــال 
الدراســة أو التدريــب ونــوع الوظيفــة. صحيــٌح أّنــه مــن غيــر المرّجــح أن يتولّــى خّريــج اختصــاص 
لغــاٍت أجنبّيــٍة وظيفــة هندســة طيــران، ولكــّن اختصــاص اللغــات األجنبيــة قــد يتــالءم جيــدًا مــع قطــاع 
األعمــال التجاريــة، أو برنامــج تدريــب إداري، أو حّتــى مــع القطــاع المصرفــي االســتثماري، طالمــا 
أّن التعليــم الصــارم، وبغــض النظــر عــن المســار التعليمــي، يوفِّــر مهــارات التفكيــر النقــدي وحــّل 

صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرّية الســعودي )Human Resources Development Fund(، “صنــدوق تنميــة   18

 ”HRDF( عــن عمــل وتوظيفهــم”  الباحثيــن  لتدريــب  مناطــق  ســبع  فــي  معهــدًا   28 يدعــم  الســعودي  البشــرّية   المــوارد 
“Supports 28 Institutes in Seven Regions to Train and Hire Job Seekers(، أخبار صندوق تنمية 

 .2020f 26 أكتوبر/تشرين األول ،)HRDF News( الموارد البشرّية السعودي

 ،)National Industrial Clusters Development Program( البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية  19

 Industrial Clusters: Developing and Empowering( التجمعــات الصناعيــة: تطويــر الصناعــات وتمكينهــا 
Industries(، الريــاض، 2020.
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المشــاكل. وفــي حــاالت متعــددة، تكــون لــدى شــركات القطــاع الخــاص برامــج للتدريــب اإلداري والتــي 
ّنمــا أكثــر تركيــزًا علــى قــدرات مرّشــٍح مــا. وبحســب مــا  تكــون محايــدة فيمــا يتعلّــق بالمســار التعليمــي، واإ
تّمــت مناقشــته فــي الفصــل الســابع، يقــّدر أصحــاب العمــل عــددًا مــن الســمات الشــخصية، بمــا فيهــا 

الســلوك العــام والثقــة بالــذات، والتــي تكــون بمعــزٍل عــن المهــارات التقنّيــة. 
ــص عــدٍد مــن الطــالب الجامعييــن الســعوديين فــي الدراســات اإلســالمية، أو  مــع تخصُّ
اللغــات األجنبيــة، أو المجــاالت غيــر التقنّيــة، قــد ينطــوي تطبيــق توطيــن الوظائــف علــى القــوى 
العاملــة وتوســيع القطــاع الخــاص علــى مســاعدتهم علــى التحــّول باّتجــاه المجــاالت فــي القطــاع 
الخــاص. وتتمّثــل إحــدى الطــرق لمســاعدتهم علــى القيــام بذلــك بدْعــم التدريــب أثنــاء الخدمــة. 
وبحســب مــا ُأشــير إليــه أعــاله، يجــب أن تشــمل هــذه اإلعانــات توفيــر حوافــز ألصحــاب العمــل 
ــاٌر آخــر  ــل خي ــحين الذيــن تــّم تلقــي اإلعانــات عنهــم. ويتمّث ــه ببعــض الُمرشَّ مــن أجــل االحتفــاظ أقّل
بتطويــر برامــج خاصــة مــن أجــل تعريــف هــؤالء الطــالب علــى الشــركة، وتوفيــر مهــارات ممارســة 
أنشــطة األعمــال الالزمـــة لهـــم، ومـــن ثــّم إرســالهم إلــى العمــل فــي الشــركة، بغــض النظــر عمــا إذا 
ّن تمكيــن  كانــت هــذه األخيــرة فــي قطــاع التصنيــع، أو فــي قطــاع الســياحة، أو فــي قطــاٍع آخــر. واإ
انضمــام الخريجيــن مــن خلفيــات فــي الفنــون واإلنســانيات إلــى وظائــف فــي شــركات فــي القطــاع 
ّنمــا قــد  الخــاص قــد ينطــوي علــى شــيٍء مــن التحــّول فــي التفكيــر فــي صفــوف أصحــاب العمــل، واإ

يعــّزز توفيــر الحوافــز ألصحــاب العمــل ذلــك التحــّول. 
ــح أن يجعــل الحصــول علــى تدريــب تقنــي وشــهادة تقنيــة مــن خــالل أيٍّ مــن هــذه  مــن الُمَرجَّ
البرامــج الســعوديين ُمرشَّــحين أكثــر جاذبيــة للوظائــف. علــى الرغــم مــن ذلــك، قــد ال يــزال بعــض 
أصحــاب العمــل يرغبــون فــي توظيــف عمــال ســعوديين أو وافديــن بــدون أن يكونــوا قــد تلقــوا تدريبــًا 
أو ألّن  بهــم  الخــاص  الداخلــي  التدريــب  توفيــر  العمــل يفضلــون  تقنَيْيــن، ألن أصحــاب  وشــهادًة 
بإمكانهــم دْفــع أجــور أدنــى للعمــال الذيــن لــم يتلقــوا ذلــك التدريــب والشــهادة. علــى مســتوى الشــركات، 
قــد تعتمــد هــذه القــرارات علــى ظــروف أصحــاب العمــل الفردييــن. أمــا علــى مســتوى السياســات، فقــد 
يكــون مــن المفيــد إعــادة تقييــم المعاييــر المطلوبــة لتتمكــن الشــركات مــن إحضــار عمــال وافديــن إلــى 

المملكــة العربيــة الســعودية. 
قــد تشــّجع هــذه السياســات الُمقَتَرَحــة الســعوديين علــى تحســين مهاراتهــم مــن خــالل التدريــب، 
ذا كان فــي المســتقبل بعــض المؤهــالت مطلوبــًا مــن أجــل  ّنمــا قــد ال تجعــل هــذا التدريــب إلزاميــًا. واإ واإ
انضمــام الســعوديين إلــى مهنــة معينــة، ســيكون عندئــٍذ مــن المهــم أيضــًا النظــر فــي المتطّلبــات التــي 

يجــب فْرضهــا علــى العمــال الوافديــن فــي تلــك المهــن. 
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تعزيز استخدام المعلومات 

لقــد أشــار عــدٌد مــن الشــركات فــي مقابالتنــا إلــى أّنــه قــد يســتخدم مزيــدًا مــن البيانــات حــول ســوق 
العمــل إلنــارة قراراتــه المتعلقــة بالتوظيــف. وتشــمل البيانــات المفيــدة الوظائــف الشــاغرة فــي القطــاع، 
واألجــور، والمنافــع لتتمّكــن الشــركات مــن إجــراء مقارنــٍة مرجعّيــٍة لمــا تقّدمــه. قــد تتــرّدد الشــركات 
فــي تبــاُدل هــذه المعلومــات، وســتعترض أغلبيتهــا علــى تباُدلهــا إذا كان مــن الممكــن تحديــد مصــدر 
 بياناتهــا. علــى الرغــم مــن ذلــك، قــد تكــون التقاريــر الصــادرة عــن قطــاع مــا بانتظــام والتــي
تتضّمــن بيانــات بــدون الكشــف عــن الهويــة مفيــدًة للشــركات جميعهــا. حتّــى بمــا يتجــاوز البيانــات، 
قــد تكــون النتائــج الُمســتخَلَصة مــن النمــاذج التحليلّيــة الحكومّيــة التــي تُفسِّــر البيانــات وُتْســَتْخَدم 
لتوقُّــع االتجاهــات فــي تطويــر القطــاع والطلــب علــى القــوى العاملــة مفيــدة. يمكــن إعــداد التقاريــر 
التــي تســتخِدم البيانــات الوصفّيــة والُمخرجــات مــن النمــاذج والتحليــل مــن ِقَبــل الحكومــة أو مــن ِقَبــل 
جمعيــة صناعّيــة أو ائتــالف صناعــي، يشــبه إلــى حــدٍّ كبيــر االئتــالف الصناعــي الــذي قــد يدعــم 

التعليــم التقنــّي. 
قــد تســاعد هــذه التقاريــر أيضــًا الجامعــات والمؤسســات التدريبيــة األخــرى علــى تصميــم 
المهــام الدراســية فــي ســياق دورٍة مــا باّتجــاه المهــارات التــي تحتــاج إليهــا الشــركات. وباألهمّيــة 
ذاتهــا، قــد ُتشــكِّل المعلومــات حــول أنــواع الوظائــف، واألجــور، والمنافــع أداًة قوّيــًة للتوظيــف مــن 
خــالل مســاعَدة الطــالب علــى تشــكيل فْهــٍم أفضــل لمــا قــد تبــدو عليــه مهنــٌة مــا فــي قطــاع تصنيــع 
المــواد الغذائيــة. وبحســب مــا تّمــت مناقشــته فــي الفصــل الســابع، ينظــر خريجــو الجامعــات الجــدد 
إلــى قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة علــى أّنــه أقــل جاذبّيــًة بالمقارنــة مــع قطاعــات متعــددة أخــرى. 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، بيِّــن االســتطالع الــذي شــمل صغــار الموظفيــن فــي قطــاع تصنيــع المــواد 
الغذائيــة أّنهــم كانــوا يشــعرون بمســتوى مســاٍو مــن الرضــا فيمــا يتعلّــق براتبهــم، والمنافــع الموفَّــَرة 
لهــم، وغيرهــا مــن ظــروف العمــل بالمقارنــة مــع صغــار الموظفيــن فــي القطــاع المصرفــي وقطــاع 
االتصــاالت. وتشــير مجموعــات التركيــز  التــي نّظمناهــا مــع الطــالب الجامعييــن إلــى ســبٍب محتمــٍل 
لعــدم التطاُبــق هــذا بيــن التصــّورات والتجــارب الواقعيــة: فقــد أشــار طــالب متعــددون لــم تكــن لديهــم 
انطباعــات إيجابيــة حــول قطــاع تصنيــع المــواد الغذائّيــة إلــى أّنهــم لــم يكونــوا علــى درايــٍة بــه. علــى 
الرغــم مــن ذلــك، أشــار طــالب متعــددون إلــى أّنهــم قــد يكونــون علــى اســتعداٍد للعمــل فــي القطــاع إذا 
كانــت الوظيفــة قائمــة فــي مجــال اختصاصهــم. فــإّن اإلثبــات للطــالب بــأّن القطــاع يضــّم وظائــف 
تتــالءم ومهاراتهــم واهتماماتهــم، وأّن هــذه الوظائــف تترافــق مــع أجــور وظــروف عمــل الئقــة، قــد يزيــد 
مــن اإلمــداد بالســعوديين الماهريــن والمتعّلميــن الذيــن يكونــون علــى اســتعداد للتفكيــر َمليــًا فــي قطــاع 

تصنيــع المــواد الغذائيــة. 
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المرّبع رقم 8.2. تباُدل المعلومات حول سوق العمل في االتحاد األوروبي 

 European( إقرارًا بأهمّية تباُدل المعلومات لتحسين أداء أسواق العمل، أّسست المفوضية األوروبية
Commission( منصات متعددة على اإلنترنت لتباُدل المعلومات وتحليلها. إّن المكتب اإلحصائي 

لالتحاد األوروبي )Eurostat( هو مكتب اإلحصاءات الرسمي لالتحاد األوروبي )EU( وهو 
مصدر شامل لإلحصاءات والمعلومات حول مجموعة واسعة من مجاالت السياسات، بما فيها 
االقتصاد، والديموغرافيات، والتعليم، والصحة، والبيئة. ويكون لكلِّ مجاِل سياساٍت رابٌط ليصل 
المستخِدمون إليه ويقوموا بتنزيل البيانات على مستوياٍت مختلفٍة من التجميع. ويتبادل المكتب 
اإلحصائي لالتحاد األوروبي أيضًا منشورات، بما فيها لمحاٍت إحصائية، باإلضافة إلى تقارير 

مواضيعّية حول مواضيع ودراسات محددة مع تحاليل تجريبية باستخدام المكتب اإلحصائي لالتحاد 
األوروبي ومصادر أخرى للبيانات. يعمل المكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي عن كثب مع شركائه 
في المعاهد اإلحصائية الوطنية )National Statistical Institutes( التابعة للدول األعضاء في 

االتحاد األوروبي.  

 European Employment Policy( ويتمّثل مصدٌر ثاٍن بالمرصد األوروبي لسياسات التوظيف
Observatory(، الذي يوفِّر موردًا على اإلنترنت لتحليل أسواق العمل األوروبية مع تشديٍد على 

أنماط الهجرة. إّن الموقع اإللكتروني مصمَّم ليكون بسيطًا وينطوي على محتوى محدوٍد خارج الوثائق 
الخطية التي تتناول القضايا المرتبطة بالتوظيف. وقد رّكَزت المقاالت التي َصَدَرت مؤخرًا على تأثير 

جائحة فيروس كورونا المستجد )COVID-19(، ولكن ثمة مجموعة من الدراسات تعود إلى عام 
2018م. ويضم الجمهور األولي الُمْعَلن للمرصد صانعي السياسات، ولكن قد ُتْلِفت الدراسات المنشورة 

اهتمام جمهور أوسع، بما في ذلك الُمماِرسين والباحثين. 

المصادر: 
المفوضية األوروبية )European Commission(، “المكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي” )“Eurostat”(، قاعدة البيانات 

 .a-على اإلنترنت، غير مؤرَّخ
 ”European( ”المرصد األوروبي لسياسات التوظيف: المكتبة“ ،)European Commission( المفوضية األوروبية 

.b-الصفحة اإللكترونية، غير مؤّرخ ،)Employment Policy Observatory: Library“

تجاُوز السوق السعودّية 

إّن الســوق الســعودّية كبيــرة، إاّل أّن الســوق العالميــة أكبــر. تبيِّــن عقــوٌد مــن األبحــاث أن التصديــر 
يقتــرن بمزايــا مــن حيــث اإلنتاجيــة. وبمــا يتجــاوز البحــث، كان التصديــر إحــدى مزايــا قطــاع تصنيــع 
المــواد الغذائيــة السويســري، بحســب مــا تّمــت مناقشــته فــي الفصــل الســادس. وباعتبارهــا عضــوًا 
العربيــة  الشــركات  ُتمــاِرس   ،)World Trade Organization( العالميــة  التجــارة  منّظمــة  فــي 
الســعودية التجــارة مــع المنافــع الرئيســية ذاتهــا كالشــركات فــي أغلبيــة البلــدان. علــى الرغــم مــن ذلــك، 
 فــإّن المملكــة العربيــة الســعودية هــي عضــو فــي اتفاقيتَــي تجــارة إقليميتيــن اثنتيــن فقــط، ولذلــك قــد
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أخــرى  بلــدان  مــن  الشــركات  مــع  بالمقارنــة  مــواٍت  غيــر  وْضــٍع  فــي  الســعودية  الشــركات  تكــون 
 لديهــا شــبكة أوســع مــن اتفاقيــات التجــارة اإلقليميــة.20 بنــاًء علــى ذلــك، يجــب أن ينظــر صانعــو

السياســات فــي زيــادة شــبكة اتفاقيــات التجــارة الحــرة التــي تكــون المملكــة العربيــة الســعودية 
عضــوًا فيهــا. 

ز زيــادة الجهــود المبذولــة فــي ســبيل الترويــج للتصديــر هــذه الفــرص. يمكــن  وقــد ُتعــزِّ
تنســيق هــذه الجهــود مــن ِقَبــل الحكومــة، وذلــك مثــاًل مــن خــالل هيئــة تنميــة الصــادرات الســعودية 
ّنمــا يجــب القيــام بذلــك بالشــراكة مــع جمعيــة  )Saudi Export Development Authority(، واإ
تجاريــة. لقــد اجتــاَزت المملكــة العربيــة الســعودية أصــاًل أشــواطًا كبيــرًة فــي تطويــر ســمعتها مــن حيــث 
المنتجــات الحــالل العاليــة الجــودة بمــا يتجــاوز حدودهــا.21 وســيكون مــن المهــم إجــراء دراســات للســوق 
وتنظيــم مهــام تجاريــة مــن أجــل تحديــد الوســائل الفضلــى التــي يمكــن مــن خاللهــا تعزيــز هــذا المجــال 
ْن كانــت هــذه األنشــطة  وغيــره مــن مجــاالت الصــادرات المحتملــة وذات القيمــة المضافــة. وحّتــى واإ

تجــري بقيــادة وكالــة حكوميــة، ســيعتمد نجاحهــا إلــى حــدٍّ كبيــر علــى مشــاَرَكة قــادة القطــاع. 

استكشاف آفاق جديدة في المملكة العربية السعودّية

يمكــن اعتبــار آخــر التداعيــات فــي السياســات التــي اســتنتجناها “هدفــًا شــاماًل”، ولكّنــه فــي متنــاول 
المملكــة العربيــة الســعودية ويمكــن تطبيقــه علــى مجموعــة مــن القطاعــات. يتمثــل ذلــك الهــدف بجْلــب 
مزيــٍد مــن اإلبــداع إلــى القطــاع. علــى الرغــم مــن أّن جــزءًا كبيــرًا مــن قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة 
ُيِنِتــج ســلعًا مــن الضروريــات األولــى الدائمــة، ثّمــة أيضــًا مجــال هائــل لإلبــداع، بحســب مــا يّتضــح 
َغيَّــَرت  ابتــكار قهــوة نسبريســو )Nespresso( والتــي  فــي   )Nestlé( إبــداع شــركة نســتله مــن 
صناعــة القهــوة العالميــة. وبحســب مــا وّضَحــه أيضــًا هــذا المثــل، ال تدعــو الحاجــة إلــى أن ينطــوي 

إّن المملكة العربية السعودية عضو في مجلس التعاون الخليجي )]Gulf Cooperation Council [GCC( الذي   20

 Pan-Arab Free Trade( أبــرم أيضــًا اتفاقيــة تجــارة مــع ســنغافورة، وعضــو فــي منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكبــرى
 European( وقد تم إصدار إعالنات عن اتفاقيات بين مجلس التعاون الخليجي ومنطقة التجارة الحرة األوروبية .)Area
Free Trade Area(، وبيــن مجلــس التعــاون الخليجــي وأســتراليا، وبيــن مجلــس التعــاون الخليجــي واليابــان، ولكــن لــم تكــن 
 ،]World Trade Organization[ قــد َدَخَلــت حّيــز التنفيــذ كمــا بتاريــخ يوليو/تمــوز 2020. )منّظمــة التجــارة العالميــة
 [Regional Trade اإلقليميــة  التجــارة  اتفاقيــات  بيانــات  قاعــدة   ،]”Saudi Arabia“[ الســعودية”  العربيــة   “المملكــة 

]Agreements Database، غير مؤّرخ(. 

 Saudi( حســين موســى )Hussein Mousa(، المملكــة العربيــة الســعودية: مكونــات تحضيــر المــواد الغذائيــة   21

Arabia: Food Processing Ingredients(، التقريــر رقــم SA1804 الصــادر عــن الشــبكة العالميــة للمعلومــات 
الزراعيــة )Global Agricultural Information Network [GAIN[ Report No. SA1804(، وزارة الزراعــة 
 Foreign Agricultural( إدارة الشــؤون الزراعيــة األجنبيــة ،)U.S. Department of Agriculture( األمريكيــة

2018م. مــارس/آذار   29  ،)Service
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ّنمــا قــد ينطــوي بــداًل مــن ذلــك علــى طــْرح فكــرٍة إبداعيــٍة فــي  اإلبــداع علــى التقنيــة األكثــر تقّدمــًا، واإ
الســوق. تشــهد المملكــة العربيــة الســعودية أصــاًل إبداعــًا فــي قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة، وذلــك 
ــص، ال ســّيما فــي جــّدة، وبالتحديــد  مثــاًل مــن حيــث نمــو تصنيــع المــواد الغذائّيــة الحرفــّي الُمتخصِّ

مــن ِقبــل النســاء. 
المــال  لــرأس  نشــطًا  قطاعــًا  ذلــك  فــي  بمــا  المخاَطــَرة،  مــال  رأس  اإلبــداع  زيــادة  تتطلّــب 
االســتثماري، والتنقــل الوظيفــي. ويتوجــب علــى صانعــي السياســات الســعوديين النظــر فــي مراجعــة 
أنظمتهــم )قوانينهــم( التــي ترعــى العمــل والمنافســة لضمــان أّنهــا ُتمكِّــن نــوع التنقــل الــذي يــؤدي 
إلــى مغــاَدَرة األشــخاص المبدعيــن الشــركات األكبــر لتأســيس شــركاتهم الخاصــة. بالنظــر إلــى 
أّن رأس المــال االســتثماري ال يــزال فــي مرحلــٍة ناشــئٍة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، قــد يكــون 
مــن الحكمــة أيضــًا الســماح لشــركات رأس المــال االســتثماري بإشــراك مواهــب الوافديــن علــى المــدى 
القصيــر، مــا قــد يشــّجع هــذه المواهــب علــى تركيــز مزيــد مــن عملياتهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
ومســاعدة الســعوديين علــى اكتســاب الخبــرة فــي مجــال رأس مــال المخاَطــَرة. وفــي ســياق ذي صلــة، 
تشــير أهمّية رّواد األعمال المهاجرين بالنســبة إلى نجاح قطاع المواد الغذائّية السويســري، وبالفعل 
ــي قطــاع  ــداع ف ــز اإلب ــدان متعــددة، إلــى أّن تعزي ــادة األعمــال فــي بل مســاهمات المهاجريــن فــي ري
تصنيــع المــواد الغذائيــة قــد يســتفيد مــن تشــجيع أصحــاب المواهــب فــي ريــادة األعمــال مــن حــول 

العاَلــم علــى التفكيــر َمليــًا فــي التأســيس فــي المملكــة العربيــة الســعودية. 
مــال  َتَوفُّــر رأس  توســيع  أجــل  مــن  مباشــرًة  الدعــم  توفيــر  فــي  أيضــًا  الحكومــة  تنظــر  قــد 
المخاَطــَرة. ُيعَتَبــر هــذا األمــر مالئمــًا باألخــّص بالنســبة إلــى البحــث األساســي، وهــو مرحلــة أولــى مــن 
اإلبــداع، عندمــا تكــون اإلمكانيــة التجاريــة غيــر معلومــة أو حتّــى غيــر مأخــوذة فــي االعتبــار، ومــن 
ثــّم مــع بــدء التقنيــة بالتطــّور مــن أجــل التســويق، وهــي مرحلــة ثانيــة مــن اإلبــداع. ُتعتبــر هــذه المرحلــة 
أحيانــًا “وادي المــوت”، وذلــك جزئيــًا ألّن التســويق يقتــرن بمســتوى عــاٍل مــن عــدم اليقيــن. وعلــى 
الرغــم مــن أّن التمويــل يكــون عــادًة أكثــر توفُّــرًا خــالل مرحلــٍة ثالثــٍة مــن اإلبــداع، أي عندمــا تكــون 
الفكــرة جاهــزًة للتســويق، ثّمــة بعــض البرامــج الحكومّيــة التــي تســتهدف هــذه المرحلــة، كذلــك األمــر.22 
قــد ّتتِبــع البرامــج الحكوميــة التــي تهــدف إلــى توســيع توفُّــر رأس مــال المخاطــَرة نمــاذج مختلفــة 
متعــددة. تنطــوي النمــاذج التــي تبــدو األكثــر نجاحــًا باإلجمــال علــى مشــاَرَكة القطــاع الخــاص. تشــمل 
هــذه البرامــج وكاالت القطــاع العــام التــي يرعاهــا مجلــٌس يضــّم ُمبتكريــن مــن القطــاع الخــاص؛ 
ّنمــا علــى شــكل كيانــات  وصناديــق حكوميــة تشــاِرك فــي التمويــل مــع صناديــق القطــاع الخــاص واإ
منفصلــة؛ واســتثمارات حكومّيــة فــي الصناديــق االســتثمارّية الخاصــة، حيــث تُتــرَك القــرارات جميعهــا 
للصناديــق الخاّصــة. ففــي إحــدى عمليــات التنفيــذ مثــاًل، أّسَســت حكومــٌة عشــرة صناديــق خاصــة 
واســتْثَمَرت في كّل واحد على أســاٍس متطابٍق مع الشــركاء المحليين واألجانب من القطاع الخاص 

 .2012 ،)Nataraj et al.( ناتاراج وآخرون  22
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بمثابــة طريقــٍة لتعزيــز قطــاع رأس المــال االســتثماري الداخلــي.23 ُيَمِكــّن هــذا األمــر نــْزع الطابــع 
نارتهــا بمعرفــة القطــاع الخــاص؛ وبالرســم البيانــي األمثــل، عندمــا  السياســي عــن قــرارات التمويــل؛ واإ

ُيشــارك القطــاع الخــاص فــي التمويــل، توزيــع الخطــر بمــا يتجــاوز الحكومــة. 
بمــا يتجــاوز رأس المــال والتنّقــل، يمكــن أن يغــّذي عــدٌد مــن المواضيــع التــي تّمــت مناقشــتها 
أعــاله نظامــًا بيئيــًا لإلبــداع. فمــن خــالل تشــجيع تطويــر مــدارس التعليــم التقنــي والقطاعــات ذات 
ــز  ز المملكــة العربيــة الســعودّية تطويــر مراكــز إبــداع تركِّ الصلــة حــول القطاعــات القائمــة، قــد تعــزِّ
علــى قطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة. وتســتفيد هــذه المراكــز أيضــًا مــن تأســيس جمعيــات صناعيــة 
تســتطيع توفير مجاالت للتعاُضد والتعاون بين الشــركات األصغر والشــركات في قطاعات مماثلة. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، يمكــن رْبــط الجهــود المتعّلقــة باإلبــداع بشــكٍل مفيــٍد باســتراتيجية الصناعــة 4.0 
اللوجســتية  برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات  ينــّص عليهــا  التــي   )Industry 4.0(
)National Industrial Development and Logistics Program(.24 تنطــوي الصناعــة 
4.0، وهــو مصطلــح مختصــر لإلشــارة إلــى الثــورة الصناعيــة الرابعــة، علــى بنــاء الشــبكات والدمــج 
الُمَمْكَنَنــة )علــى غــرار  الــذكاء االصطناعــي، واآلالت  للتقنيــات بحســب مــا يّتضــح مــن  الرقمــي 
نترنــت األشــياء )Internet of Things(، والتصنيــع باإلضافــة )المعــروف  المركبــات اآلليــة(، واإ
البلــدان  مــن  عــدٌد  لقــد طــوَّر   25.)]3-D printing[ األبعــاد  الثالثيــة  الطباعــة  أيضــًا بمصطلــح 
اســتراتيجيات محــّددة للصناعــة 4.0، كمــا َفَعَلــت المملكــة العربيــة الســعودية فــي برنامــج تطويــر 
.)Vision 2030( تحــت مظلّــة رؤيــة المملكــة 2030  الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية 
بالنســبة إلــى السياســات جميعهــا، قــد تســتدعي الشــركات الصغيــرة إلــى المتوســطة الحجــم 
انتباهــًا محــّددًا. قــد تجــذب غالبــًا الشــركات الكبيــرة التمويــل والموهبــة. وقــد يتــم تجاُهــل الشــركات 
مكانّيــة لتنمــو فتصبــح شــركات كبيــرة، وذلــك علــى  الصغيــرة، حتّــى عندمــا تكــون لديهــا أفــكار رائعــة واإ

يمكــن االّطــالع علــى مزيــٍد مــن المعلومــات حــول هــذه النمــاذج المختلفــة، وغيرهــا، فــي دراســات الحالــة فــي ناتــاراج   23

ّن النمــاذج التــي تتــم مناقشــتها هنــا ليســت محــددة لقطــاع تصنيــع  وآخريــن ).Nataraj et al(، 2012، ص. 65-27. واإ
المــواد الغذائيــة. 

 National Industrial( اللوجســتية  والخدمــات  الوطنيــة  الصناعــة  تطويــر  برنامــج  الســعودية،  العربيــة  المملكــة   24

Development and Logistics Program(، برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية: الخطــة 
 National Industrial Development and Logistics Program: Delivery( V.M التنفيذية 2020-2018 

المملكــة Vision 2030( 2030(، 2019م، ص. 403-374.  Plan 2018–2020 V.M(، رؤيــة 
 ”The( ”الثــورة الصناعيــة الرابعــة: مــا الــذي تعنيــه، وكيفيــة االســتجابة لهــا“ ،)Klaus Schwab( كلــوس شــواب  25 

“Fourth Industrial Revolution: What It Means, How to Respond(، المنتــدى االقتصــادي العالمــي 
)World Economic Forum(، 14 يناير/كانون الثاني 2016؛ برنارد مار )Bernard Marr(، “ما هي الصناعة 
 ”What Is Industry 4.0? Here’s a Super Easy( واحــد”  لــكل  البســاطة  فــي  غايــة  تفســير  إليكــم   4.0؟ 
“Explanation for Anyone(، فوربــس )Forbes(، 2 ســبتمبر/أيلول 2018م. وُيعتبــر التأليــل مــن خــالل الطاقــة 

ــة الثــورة الصناعيــة األولــى. وشــّكَلت الكهربــاء الثانيــة. وشــكََّلت اإللكترونيــات  وتقنيــة المعلومــات الثالثــة.  البخارّي
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أقــّل تقديــٍر ألّن مالكيهــا ومديريهــا قــد يكونــون أكثــر تقييــدًا مــن حيــث الوقــت أو رأس المــال بالمقارنــة 
مــع أولئــك فــي الشــركات الكبيــرة. 

تضــّم المملكــة العربيــة الســعودّية أصــاًل شــركات متعــددة كبيــرة ومتطــّورة متخّصصــة فــي 
ــة والتــي قــد تــؤّدي دور الشــركات الداِعَمــة الثابتــة )أي تلــك التــي تــؤدي دورًا  تصنيــع المــواد الغذائّي
حيويــًا فــي االقتصــاد وتبقــى ثابتــة فــي مــكان تأسيســها( بالنســبة إلــى أنظمــة اإلبــداع البيئّيــة. وقــد 
تشــّجع األنظمــة )القوانيــن( التــي ترعــى الضرائــب، أو المنافســة، أو غيرهــا الشــركات األكبــر 
واألكثــر تطــّورًا علــى تأســيس صناديــق تأسيســّية أو اســتثمارّية والتــي قــد تغــّذي هــذا النظــام 
البيئــي لإلبــداع. وأخيــرًا، يمكــن الحــّد مــن كلفــة اإلبــداع وصعوبتــه مــن خــالل تأســيس حاضنــات 
أعمــال توفِّــر المســاحة، واألجهــزة، والخبــرة لــرواد األعمــال أو للشــراكات بيــن األوســاط األكاديميــة 
والقطاعــات. فــي سويســرا، يتــم تمويــل حاضنــات األعمــال هــذه وتشــغيلها مــن ِقَبــل الشــركات الداعمــة 
الثابتــة التــي تأمــل أن َتْســَتْخِدَمها لتطويــر منتجــات جديــدة، علــى الرغــم مــن أّن حاضنــات األعمــال 

هــذه تكــون ُممّوَلــة أقّلــه جزئيــًا مــن ِقَبــل الحكومــة فــي بلــدان وســياقات أخــرى. 

المضي في تنفيذ السياسات

لقــد عرضنــا مجموعــة مــن السياســات المحتملــة. يمكــن تقســيم هــذه السياســات بشــكٍل واســٍع إلــى 
السياســات التــي تدعــم جانــب الطلــب علــى القــوى العاملــة فــي ســياق تطويــر القطــاع الخــاص، 
أي الشــركات التــي ســتوّظف العمــال، وال ســّيما فيمــا يخــّص المســاَعَدة علــى اســتبدال الوافديــن 
بالســعوديين؛ والسياســات التــي تدعــم جانــب إمــداد القــوى العاملــة فــي ســياق تطويــر القطــاع الخــاص، 
أي الموّظفيــن؛ والسياســات بشــأن البيانــات والمعلومــات لمســاَعَدة الشــركات، والموظفيــن، وصانعــي 
السياســات؛ والسياســات المتعّلقــة باإلجــراءات لتحفيــز النمــو واإلبــداع فــي قطــاع تصنيــع المــواد 
الغذائّيــة، والتــي تهــدف إلــى حــدٍّ كبيــٍر إلــى توفيــر وظائــف عاليــة الجــودة جديــدة ســيوّد  المواطنــون 
توّليهــا. تمــت اإلشــارة الئحــة شــاملة فــي الجــدول رقــم 8.1. ونوفِّــر فــي الجــدول أيضــًا التوجيــه األّولــي 
حــول مســتوى األولوّيــة الــذي قــد تقتــرن بــه كل نقطــة، مــع وجــوب اّتخــاذ أي قــراٍر نهائــي بمراعــاة 

شــروط ُمَحــدََّدة يضعهــا صانعــو السياســات المواطنــون. 

تحديد األولويات

تمــت اإلشــارة إلــى أّنــه، ومــن أصــل السياســات الُمقَتَرَحــة البالــغ عددهــا 22، تقتــرن ســبع سياســات 
ــٌد للسياســات  بأولويــة أعلــى، وتســع بأولويــة متوســطة، وســت بأولويــة أدنــى. يتمثّــل موضــوٌع موحِّ
التــي تقتــرن بأولوّيــة أعلــى بأّنهــا تتصــل بزيــادة رأس المــال، أو إنشــاء المهــارات والطلــب علــى 
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المرّبع رقم 8.3. دْعم اإلبداع في مجال ريادة األعمال في أستراليا 

لقد وفََّرت الحكومة األسترالّية موردًا على اإلنترنت )business.gov.au( من أجل تقديم 
“المعلومات، والِمَنح، والخدمات، وأنشطة الدعم من خالل الحكومة” لمساعَدة شركات األعمال على 

النجاح. فمن خالل برنامج رواد األعمال )Entrepreneurs’ Programme(، تعتمد الحكومة 
َصة والتيسير من ِقبل  األسترالّية مقاربًة متعّددة الجوانب لدْعم التدريب، ولتوفير المشورة الُمَتَخصِّ

الخبراء، وحّتى لتوفير التمويل التأسيسّي لمساَعَدة حاضنات األعمال على دْعم الشركات الناشئة. 
ويشمل البرنامج عددًا من المكّونات هي: 

�تعزيز شركات األعمال التي تأثََّرت بحرائق الغابات التي نَشَبت في عامْي 2019م و2020م  �•
عادة البناء  من أجل التعافي واإ

�مساعَدة شركات األعمال على النمو من خالل تصميم خارطة طريق للنمو، والوصول �•�
إلى ُمسّرعاٍت لتحقيق معدالت نمو عالية، وبناء مشاريع وسالسل إمداد ذكّية، أي ُمحّددة، 

 specific,( َهة نحو الهدف، ضمن إطار زمنّي ُمحّدد  قابلة للقياس، قابلة لإلنجاز، موجَّ
)measurable, attainable realistic, and time-related ]SMART[

ل  �البحث عن اإلبداعات من خالل تقييم الحاجات وتيسير الروابط مع قطاع األبحاث الُمَموَّ �•
من القطاع العام

�توفير التمويل لحاضنات األعمال التي تدعم الشركات الناشئة وتؤّمن المعرفة من خبير مقيم  �•
متخصص في حاضنات األعمال 

�تسويق مشروٍع من خالل توفير المشورة ومْنح التمويل لطْرح هذا المشروع في السوق.  �•

وفي مثاٍل على ذلك، ومن أجل مساَعَدة شركات األعمال على النمو، ستمّول الحكومة مَيسِّرًا مستقاًل 
لتحليل شركات األعمال، والمساعدة في تطوير خارطة طريق لتعزيز تنافسيتها محليًا وعالميًا، وتوفير 

الفرصة لتقديم طلب الحصول على التمويل من أجل تنفيذ التوصيات التي يتم تطويرها. وتحصل 
ٍه لمدٍة تصل إلى عاٍم واحد. ويتم توضيح األهلية للمشاَركة  شركات األعمال أيضًا على الدعم من ُمَوجِّ

في هذا البرنامج على الصفحة اإللكترونية. 
المصادر: 

 Department of Industry,( وزارة الصناعة، والعلوم، والطاقة والموارد ،)Australian Government( الحكومة األسترالية
 ”Supporting Business and( ”َدْعم شركات األعمال واإلبداع“ ،)Science, Energy and Resources 

“Innovation(، الصفحة اإللكترونية، بحسب التحديث األخير في 17 يونيو/حزيران 2020.
 ،)”Entrepreneurs’ Programme“( ”برنامج رواد األعمال“ ،)Australian Government( الحكومة األسترالية

الصفحة اإللكترونية، غير مؤرَّخ. 

موظفيــن يتمتعــون بمزيــٍد مــن المهــارات، أو توفيــر مزيــٍد مــن فــرص العمــل باإلجمــال. وُتعتبــر 
السياســات المتوّســطة األولويــة باإلجمــال أكثــر تركيــزًا علــى سياســات التوظيــف النشــط أو ســوق 
العمــل النشــطة أو تهــدف إلــى تأســيس شــركات أكثــر إبداعــًا. أّمــا السياســات التــي تقتــرن بأولويــة 
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أدنــى فهــي باإلجمــال كنايــة عــن عوامــل ُمَمكِّنــة لتوســيع فــرص العمــل فــي القطــاع أو لتحســين طريقــة 
نظــر الموظفيــن الســعوديين المحتمليــن، وعائالتهــم، إلــى القطــاع الخــاص ومجموعــة الوظائــف التــي 

يوّفرهــا. ونرّكــز فــي الجــزء المتبقــي مــن هــذا القْســم علــى السياســات ذات األولويــة األعلــى. 
تقتــرن أربــع سياســات تدعــم الشــركات، والتــي تعالــج مباشــرًة مجــال تركيــز هــذا التقريــر، أي 
توفيــر مزيــٍد مــن فــرص العمــل العاليــة الجــودة للســعوديين فــي الشــركات، بأولوّيــٍة أعلــى. تهــدف 
ــط المشــاَركة فــي  ــٍد مــن الســعوديين، وهــي: )1( رْب اثنتــان إلــى تحفيــز الشــركات علــى توظيــف مزي
برنامج تمهير )Tamheer( بشــرط االحتفاظ بالمدرَّبين و)2( زيادة التشــجيع على توظيف النســاء 
والمجموعــات الُمهَمَلــة، ال ســّيما فــي الوظائــف التــي قــد ال تكــون تقليدّيــة بالنســبة إليهــّن، علــى غــرار 
الوظائــف فــي مجــال اإلنتــاج التــي يشــغلها حاليــًا العمــال الوافــدون . ورّكــزت اثنتــان علــى توفيــر الدعــم 
للقطــاع، وهمــا: )1( دْعــم قيــام جمعيــة علــى نطــاق القطــاع تضــّم شــركات تتعــاون علــى التدريــب 
ــع مســتوى كثافــة رأس المــال بالنســبة إلــى الشــركات بهــدف الحــّد  والتســويق و)2( توفيــر الدْعــم لرْف
مــن توظيــف الوافديــن الذيــن يتمتعــون بمســتوى أدنــى مــن المهــارات وزيــادة توظيــف الســعوديين مــن 

أجــل اســتكمال األجهــزة الرأســمالية )أي اإلنتاجيــة(. 
ــز علــى تحســين جاِنــب الطلــب مــن ســوق العمــل، ثّمــة  علــى الرغــم مــن أّن هــذا التقريــر يركِّ
أيضــًا خطــوات ذات أولوّيــة أعلــى ُيمكــن اّتخاذهــا لدْعــم القــوى العالمــة فــي القطــاع، أي جانــب اإلمــداد 
َهــة إلــى الموّظفيــن علــى زيــادة  مــن ســوق العمــل. تنطــوي السياســات ذات األولويــة األعلــى الُمَوجَّ
الفــرص للتدريــب التقنــي. وُيعتبــر هــذا األمــر مهّمــًا باألخــّص فــي حــال زيــادة الشــركات فــي القطــاع 
رأس مالهــا ألّن اآلالت الجديــدة ســتتطّلب ُمشــغِّلين وموظفــي صيانــة، وغالبــًا مــا تدعــو الحاجــة حاليــًا 

إلــى توّلــي العمــال الوافديــن مهــام األخصائييــن التقنييــن بالنســبة إلــى اآلالت الجديــدة والمعّقــدة. 
وينطــوي آخــر السياســات الُمقَتَرَحــة ذات األولويــة األعلــى علــى الترويــج للتصديــر. ال يّتصــل 
التصديــر بتحســين الفــرص فــي الســوق وفــرص تحقيــق وفــورات الحجــم فــي اإلنتــاج فحســب. إّنــه 

أيضــًا يرتبــط بزيــادة فــرص التوظيــف وبزيــادة احتماليــة بقــاء الشــركة.26 
ال يمكــن تنفيــذ هــذه السياســات جميعهــا ُدفعــًة واحــدة، وســتدعو الحاجــة إلــى مراجعتهــا بتــأنٍّ 
ــة قطــاع تصنيــع المــواد الغذائّيــة  للتأّكــد مــن أّنهــا تتوافــق مــع الحالــة الســعودية اإلجمالّيــة ومــع حال
الســعودي كمــا فــي عــام 2021م. وبمــا يتجــاوز األولويــة، ُتعتبــر ســهولة التنفيــذ والتسلســل عاملْيــن 
مهّمْيــن أيضــًا يجــب النظــر فيهمــا. ســتكون لــدى صانعــي السياســات والخبــراء التقنييــن الفكــرة الفضلــى 
فيمــا يتعلّــق بســهولة التطبيــق. فقــد تبــرز حالــٌة حيــث تكــون سياســاٌت ذات أولويــة أعلــى صعبــة 
ّنمــا سياســات ذات أولويــة أدنــى ســهلة ويمكــن أن تــؤدي إلــى مكســٍب ســريٍع وتوفِّــر الزخــم  التطبيــق، واإ

أنــدرو ب. برنــارد )Andrew B. Bernard( وج. برادفــورد ِجنِســن )J. Bradford Jensen(، “أداء اســتثنائي   26

 ”Exceptional Exporter Performance: Cause, Effect, or( ”للمصدِّريــن: ســبب، أو نتيجــة أو االثنــان؟ 
 ،47 المجلــد   ،)Journal of International Economics( إكونوميكــس  إنترناشــيونال  أوف  جورنــال   ،)Both?“

.1999
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الجدول رقم 8.1
سياسات هاِدَفة إلى تشجيع تطوير قطاع تصنيع المواد الغذائية 

األولوّية اقتراح السياسات. 

تحسين جانب الطلب في سياق تطوير القطاع: توفير الدْعم للشركات. 

دعم قيام جمعية على نطاق القطاع يمكنها التعاون على تدريب الموظفين والتعليم التنفيذي والتسويق 
الدولي.

عالية 

دعم استئجار األجهزة اإلنتاجية أو شرائها؛ الستبدال القوى العاملة الوافدة ذات المستوى األدنى من 
المهارات، ودعم الوظائف التي تنمي مهارات المواطنين.

عالية 

رْبط المشاَركة في برنامج تمهير )Tamheer( أو غيره من برامج التوظيف بشرط االحتفاظ 
بالموظفين بعد انتهاء دْعم البرامج.

عالية 

تعزيز دخول النساء، واألفراد الذين يعانون من إعاقات، ومجموعات ُمهَمَلة أخرى إلى الوظائف في 
مجال اإلنتاج، وذلك رّبما من خالل برامج الدْعم. 

عالية 

تمكين التعليم التنفيذي والمساعدة التقنّية لمساعدة الشركات على تطوير التدريب والمسارات المهنّية 
للموظفين، وذلك بالرسم البياني األمثل من خالل شراكات صناعّية. 

متوسطة 

متوّسطةالسماح للموّظفين الوافدين بالتنّقل بحريٍة أكبر بين أصحاب العمل. 

متوسطة تحقيق مستوى أعلى من اليقين، واالتساق والتنسيق فيما يخّص البرامج الفردّية ومجموعة البرامج. 

تسليط الضوء على الشركات الصغيرة إلى المتوسطة الحجم التي َخَضَعت للتوطين  ووفرَّت فرص 
عمل عالية الجودة. 

منخفضة 

تحسين حانب اإلمداد في سياق تطوير القطاع: توفير الدعم للقوى العاملة في القطاع. 

عالية توسيع نطاق فرص التدريب التقني في المؤسسات السعودية بالتنسيق مع االئتالفات الصناعّية. 

عالية تمويل التدريب التقني في الخارج. 

متوسطة تطوير برامج لتسهيل دخول خرّيجي الفنون الحّرة والعلوم اإلنسانّية مجال األعمال والمجال التقنّي. 

ضمان توفُّر فرص الكتساب الخبرات في العمل في فصل الصيف في القطاع الخاص لطالب 
المدارس الثانوية على نطاٍق واسع. 

منخفضة 

منخفضة تسليط الضوء على الموظفين السعوديين الناجحين في مجال اإلنتاج. 

بين واألخصائيين من الشركات  تسهيل متطلبات الحصول على تأشيرة الدخول بالنسبة إلى الُمدرِّ
المشغَِّلة لآلالت واألجهزة التي تبيع منتجاتها أو تؤّجرها للشركات السعودّية. 

منخفضة 

توفير معلومات مفيدة حول القطاع. 

عداد  زيادة مستوى توفُّر بيانات السوق حول القوى العاملة على مستوى القطاع وطابعها اآلني واإ
تقارير منتظمة حول القطاع. 

منخفضة 

تعزيز اإلجراءات الهادفة إلى تحسين جانب الطلب في سياق تطوير القطاع: مساَعَدة الشركات في تحقيق نمو 
القطاع. 

عالية االنخراط في الترويج األكثر كثافًة للتصدير بالشراكة مع ائتالف صناعّي.
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لتنفيــذ سياســات أخــرى. 
ّنمــا يمكــن أن يرتبــط أيضــًا بطريقــة اعتمــاد بعــض  وقــد يرتبــط التسلســل بســهولة التنفيــذ، واإ
السياســات علــى أخــرى. فعلــى ســبيل المثــال، فــي حــال تــّم اإلقــرار بــأّن جمعّيــًة صناعّيــًة قــد تكــون فــي 
الموقــع األفضــل مــن أجــل مســاعَدة المســؤولين التنفيذييــن علــى تطويــر مســارات مهنيــة للموظفيــن، 
ســتدعو الحاجــة عندئــٍذ إلــى تأســيس الجمعيــة وتطويرهــا قبــل أن تتمّكــن مــن تصميــم دورات أخــرى 
وعْرضهــا. وبالمثــل، إْن كانــت جمعيــٌة صناعيــٌة لتتولّــى دورًا أكثــر نشــاطًا فــي الترويــج للتصديــر، قــد 

تحتــاج الجمعيــة الصناعيــة إلــى أن تكــون نشــطة وتعمــل بفعاليــة. 
وســيتطّلب تحديــد كيفيــة ترتيــب هــذه السياســات بحســب األولويــة وكيفيــة تسلســلها مزيــدًا مــن 
المناقشــة بيــن صانعــي السياســات، وممثلــي القطــاع ومؤسســات أخــرى )علــى غــرار المؤسســات 
التعليميــة( التــي ســتكون منخرطــة فــي التنفيــذ. وقــد تكــون أيضــًا تقييمــات تأثيــر التكاليــف والمنافــع 
الُمحتملــة المرتبطــة بالسياســات والبرامــج قْبــل اّتخــاذ قــراٍر بشــأن تنفيــذ تلــك السياســات والبرامــج 
ّنمــا قــد ال يكــون مجديــًا أو فّعــااًل بحســب توفُّــر البيانــات والمعلومــات حــول الفعاليــة  أمــرًا مفيــدًا، واإ
َحــة للسياســات مــن إعــدادات أخــرى. وقــد تنطــوي مقاربــٌة بديلــٌة علــى إجــراء اختبــار إرشــادّي  الُمرجَّ
علــى سياســات مــا علــى مقيــاٍس صغيــر، وتتبُّــع النتائــج الرئيســّية وتوســيع نطــاق السياســات فــي حــال 
نجاحهــا. وبشــكٍل أوســع، ســيكون التنفيــذ بالتأكيــد كنايــة عــن عملّيــة تعلُّــم؛ ســيكون مــن المهــّم تتبُّــع 
النتائــج مــن السياســات بعــد تنفيذهــا، واالســتعداد لتعديلهــا كمــا يلــزم عنــد كّل خطــوة فــي ســياق تعلُّــم 

األطــراف المعنيــة جميعهــا األمــور التــي تنجــح وتلــك التــي تفيــد. 

قابلّية التطبيق على قطاعات أخرى

ينطبــق عــدٍد مــن االقتراحــات فــي السياســات الــواردة فــي هــذا التقريــر علــى قطاعــات أخــرى. فعلــى 
ســبيل المثــال، قــد يفيــد التعليــم التنفيــذي القطاعــات جميعهــا تقريبــًا. باإلضافــة إلــى ذلــك، ســيكون 

الجدول رقم 8.1 – تتّمة 
األولوّيةاقتراح السياسات. 

متوسطةتوسيع شبكة االتفاقيات التجارية الخاصة بالمملكة العربية السعودية. 

متوسطةزيادة المرونة الستخدام الوافدين لقطاع رأس المال االستثماري ولتأسيس شركات جديدة. 

متوسطةتشجيع التمويالت التأسيسّية أو تمويالت اإلبداع برعاية الشركات. 

مراجعة األنظمة )القوانين( التي ترعى الضرائب والمنافسة وغيرها للسماح بتعاون القطاع في تمويل 
المنتجات اإلبداعية والشركات الناشئة. 

متوسطة

َلة من القطاع أو من الحكومة.  متوسطةالنظر في حاضنات األعمال الُمَموَّ

مراجعة األنظمة )القوانين( التي ترعى القوى العاملة والمنافَسة لضمان تبادٍل تقنيٍّ أكبر وسهولة أكبر 
في تأسيس شركات جديدة.

منخفضة 
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ــة، ال ســّيما تلــك التــي تضــّم نســبة كبيــرة مــن  ــًة بالقطاعــات التصنيعّي بعــض االقتراحــات أكثــر صل
الموظفيــن فــي مجــال اإلنتــاج أو التــي ال تتطّلــب نســبة كبيــرة مــن الموظفيــن الذيــن يتمّتعــون بمســتوى 
َهــة إلــى نواحــي  عــاٍل مــن المهــارات والذيــن يحملــون شــهادات متقّدمــة. وســتكون االقتراحــات الُمَوجَّ
اإلنتــاج مــن التصنيــع، علــى غــرار تطويــر مهــارات الموظفيــن فــي مجــال اإلنتــاج وُمشــّغلي اآلالت، 
علــى صلــة بالقطاعــات التصنيعيــة جميعهــا تقريبــًا. علــى الرغــم مــن ذلــك، ُيعَتَبــر بعــض النواحــي 
لمتاجــر تجزئــة صغيــرة  المنتجــات  الغذائيــة، وبوجــٍه خــاص مبيعــات  المــواد  مــن قطــاع تصنيــع 
ــرة )علــى غــرار  متعــددة، أكثــر صلــًة بالقطاعــات التصنيعيــة التــي تُنتــج ســلعًا اســتهالكّيًة غيــر ُمعمِّ
ــرة )علــى غــرار المركبــات اآلليــة( أو ســلعًا  األلعــاب والمالبــس(، بــداًل مــن تلــك التــي تُنتــج ســلعًا ُمعمِّ
ــة  ــن المســارات المهنّي ــاع لشــركات أخــرى. وبالتالــي، قــد تنطبــق السياســات أو البرامــج التــي ُتحسِّ تُب
القطاعــات  مــن  فرعيــة  علــى مجموعــة  الصغيــرة  للمتاجــر  المبيعــات  فــي  المنخرطيــن  للموظفيــن 

التصنيعيــة األخــرى. 
ال يمكن تعميم بعض االقتراحات بســهولة، وقد تتطّلب الجهود الرامية إلى تطوير قطاعات 
أخــرى سياســات مختلفــة. فمــا لــم يتــم إنجــاز دراســات أكثــر تعمُّقــًا حــول القطاعــات األخــرى، ال يمكننــا 
أن ُنحــدِّد بشــكٍل حاســٍم السياســات التــي قــد تنطبــق علــى قطاعــات أخــرى ولكــن ليــس علــى قطــاع 
تصنيــع المــواد الغذائيــة، ولكــن يمكننــا التكهُّــن بهــا. علــى ســبيل المثــال، يرتكــز بعــض قطاعــات 
التصنيــع التــي تعتمــد علــى التقنيــة األكثــر تطــّورًا بشــكٍل أساســيٍّ إلــى النقــل الجــوي بــداًل منــه إلــى 
النقــل البحــري فيمــا يتعّلــق بُمدخالتــه المصنوعــة فــي الخــارج أو بُمخرجاتــه. فــإن كّنــا لنجــري دراســًة 
حــول هــذا القطــاع، قــد نــوّد فْهــم ســوق النقــل الجــوي للبضائــع فــي المملكــة العربيــة الســعودية وتصميــم 
 طريــٍق لتحســين اللوجســتيات بحيــث يتــّم نقــل الُمدخــالت مــن لحظــة الوصــول إلــى المطــار إلــى
بــاب المصنــع بســرعة. ويقتــرن هــذا األمــر بمســتوى أدنــى مــن قابليــة التطبيــق علــى قطــاع تصنيــع 

المــواد الغذائيــة. 
بالمثــل، قــد تختلــف السياســات إن كّنــا لنــدرس قطــاع خدمــات. تذّكــروا أّن األنشــطة المعماريــة 
والهندســية )مــع اســتثناء المهندســين المدنييــن( واالختبــار والتحليــل التقنيْيــن )الرقــم 71 مــن التصنيــف 
الصناعــي الدولــي الموحــد لجميــع األنشــطة االقتصاديــة ]ISIC 71[( واإلعالنــات وأبحــاث الســوق 
 )]ISIC 73[ الرقــم 73 مــن التصنيــف الصناعــي الدولــي الموحــد لجميــع األنشــطة االقتصاديــة(
قــد وَرَدا بيــن القطاعــات التــي نظرنــا فيهــا مــن أجــل هــذا التقريــر. وفــي الحالتيــن كلتيهمــا، ســتكون 
السياســات المرتبطــة بالتجــارة الخارجّيــة أقــّل أهّميــًة ممــا قــد تكــون عليــه بالنســبة إلــى القطاعــات 
التصنيعّيــة. بالمثــل، قــد تكــون البرامــج الراميــة إلــى تعزيــز زيــادة رأس المــال أقــّل أهميــة. ففــي قطــاع 
اإلعالنــات وأبحــاث الســوق، تــم التكهــن بإمكانيــة اكتســاب أربــاح كبيــرة مــن كيفّيــة عمــل القطــاع 
دوليــًا، وبالتالــي قــد تكــون البرامــج التــي تســاعد األشــخاص العامليــن مؤقتــًا فــي شــركات دوليــة فــي 
الخــارج مفيــدة. وُتشــّكل الســياحة حالــًة أخــرى قــد تكــون الخبــرة األجنبيــة قّيمــة فيهــا، ليــس مــن حيــث 
ّنمــا أيضــًا مــن حيــث  ارتيــاد إحــدى المــدارس الفندقّيــة المتعــددة والعاليــة الجــودة فــي الخــارج فحســب، واإ
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العمــل بمثابــة مرشــٍد أو ُمخّطــط لــدى شــركة ســياحية. 
ويتمثّــل ُبعــٌد آخــر يجــب النظــر فيــه بالتوزيــع الجغرافــي للقطــاع. يترّكــز التوظيــف فــي قطــاع 
تصنيــع المــواد الغذائيــة فــي الريــاض، وفــي المحافظــات الشــرقية، وفــي محافظــة مّكــة المكّرمــة. علــى 
الرغــم مــن ذلــك، يقــع بعــض الوظائــف خــارج هــذه المناطــق، وال ســّيما فــي محافظــات قاســم، والمدينــة 
المنــّورة، وعســير. تختلــف مجموعــة الموّظفيــن الُمحتملــة فــي كّل محافظــة، وســتواجه الشــركات 
فــي المحافظــات المختلفــة تحّديــات وفرصــًا مختلفــة فيمــا يتعلّــق بتوظيــف الموّظفيــن الســعوديين 
واالحتفــاظ بهــم. بالمثــل، قــد يتطلّــب قطــاٌع مــا يكــون أكثــر تركيــزًا فــي المناطــق الحضريــة الرئيســّية، 
أو أكثــر انتشــارًا علــى امتــداد المملكــة العربيــة الســعودية، سياســات مختلفــة مــن أجــل تعزيــز توظيــف 

الســعوديين. 
وُيعــزى الفــْرق الرئيســي اآلخــر الــذي ســيبرز بيــن السياســات الراميــة إلــى تحســين قطاعــات 
مختلفــة إلــى فكــرة أّنــه يجــب تصميــم هــذه السياســات جميعهــا خصيصــًا. فــال يكفــي تطويــر مهــارات 
بــل يجــب أن تكــون هــذه المهــارات قابلــة للتطبيــق علــى آالت تصنيــع المــواد  ُمشــّغلي اآلالت، 
ــد هــذا األمــر مــن جديــد  الغذائيــة. وقــد تختلــف هــذه المهــارات بالنســبة إلــى قطاعــات أخــرى. يؤكِّ
فكــرة أّن هــذه السياســات جميعهــا ســتحتاج إلــى صْقــل مــع مراعــاة ظــروٍف معّينــة يحددهــا صانعــو 

السياســات المواطنــون . 
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النتائج 

تعمــل المملكــة العربيــة الســعودية علــى تهيئــة ظــروٍف ستســاعد ســّكانها الشــباب والذيــن ُيعَتَبــر عددهــم 
آخــذًا بالنمــو علــى إيجــاد وظائــف عاليــة الجــودة فــي القطــاع الخــاص. ســيتطلب تحقيــق هــذا الهــدف 
ــن المواطنــون مهاراتهــم ويبحثــوا عــن وظائــف فــي القطــاع الخــاص، بــداًل مــن وظائــف فــي  أن يحسِّ
القطــاع الحكومــي. بنــاًء علــى ذلــك، لقــد ركَّــز معظــم االنتبــاه علــى قضايــا إمــداد القــوى العاملــة. علــى 
الرغــم مــن ذلــك، يقتــرن ضمــان تأســيس القطــاع الخــاص الطلــب علــى الموظفيــن الســعوديين الشــباب 
وتوفيــر وظائــف تقــدِّم لهــم رواتــب وظــروف عمــل الئقــة بأهمّيــة متســاوية، تمامــًا كمــا هــو الحــال 
بالنســبة إلــى إمكانيــة بنــاء مســاٍر مهنــي. وفــي ســياق تأســيس ظــروف طلــب مقبولــة، يكــون صانعــو 
ــة بالنســبة إلــى  السياســات أمــام مهّمــٍة أساســّية تتمّثــل بتحقيــق التــوازن بيــن زيــادة التوقعــات الوظيفّي

الســعوديين مــع تمكيــن مواصلــة الربحّيــة وبقــاء الشــركات الخاصــة. 
قــد ُيبطــئ انتشــار جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد )COVID-19( تنفيــذ اإلصالحــات 
 International Energy( ز أهميتها. فقد توقََّعت الوكالة الدولية للطاقة ّنما قد يعزِّ االقتصادية واإ
Agency( فــي أبريل/نيســان 2020 انخفــاض الطلــب العاَلمــي علــى الطاقــة لعــام 2020 بنســبة 
6 فــي المئــة، باعتبــاره التراجــع النســبي األعلــى خــالل 70 عامــًا والتراُجــع الُمْطَلــق األكبــر علــى 
اإلطــالق.27 سيســاعد التنويــع االقتصــادي بعيــدًا عــن الطاقــة وتطويــر القطــاع الخــاص علــى عــْزل 

المملكــة العربيــة الســعودية عــن هــذا التقّلــب، بغــض النظــر عــن الســبب.28 
مــا مــن سياســٍة واحــدٍة ســتعالج هــذا التحــدي. علــى الرغــم مــن ذلــك، تشــير دراســتنا التــي 
َشــَمَلت قطاعْيــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية خضعــا أصــاًل للتوطيــن بنجــاح وقطاعــًا ُمســتهَدفًا 
يقتــرن بإمكانيــة القيــام بذلــك إلــى بــروز مجــاالت متعــددة ســيحتاج صانعــو السياســات إلــى معالجتهــا. 
ّنمــا بشــكٍل واســٍع بــأي قطــاٍع  ال ترتبــط هــذه المجــاالت بقطــاع تصنيــع المــواد الغذائيــة فحســب، واإ
تصنيعــيٍّ قــد يــوّد صانعــو السياســات فــي المملكــة العربيــة الســعودية تطويــره. أّواًل، ســيكون مــن 
الضــروري االنطــالق مــن إقــراٍر بالوقائــع التــي تفرضهــا هيكليــة القطــاع، علــى غــرار الربحيــة وتوزيــع 
حجــم الشــركات. ومــن ثــّم، فــإّن اآلليــات الراميــة إلــى تشــجيع الشــركات علــى تحســين جــودة الوظائــف، 
بمــا فــي ذلــك تحســين األجــور والمنافــع، أو توفيــر فــرص إضافّيــة للتدريــب والتقــّدم المهنــي فــي 
الشــركة، أو فــي المجــال، أو القطــاع، يجــب أن تعمــل ضمــن تلــك الوقائــع المرتبطــة بهيكليــة القطــاع. 
ز العمــل مــع االئتالفــات  وفــي الوقــت عينــه، تبقــى القضايــا المتعلقــة بجانــب اإلمــداد حرجــة. فقــد يعــزِّ

الوكالــة الدوليــة للطاقــة )International Energy Agency(، المراجعــة العالميــة للطاقــة عــام 2020: تأثيــرات   27
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الصناعّيــة ومؤسســات التعليــم والتدريــب البرامــج لتوفيــر مهــارات يعتــرف بهــا القطــاع وقــد يشــّجع 
التدريــب أثنــاء الخدمــة. ويمكــن أن تشــمل هــذه البرامــج إعانــات ومســاَعَدة تقنّيــة لمســاعدة الشــركات 
الصغيــرة التــي قــد ال تملــك القــدرة علــى توفيــر هــذا التدريــب مــن تلقــاء ذاتهــا. ويمكــن إرفــاق هــذه 
البرامــج بحمــالت تهــدف علــى حــد ســواء إلــى تشــجيع قــادة القطــاع علــى تطبيــق توطيــن الوظائــف 
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 .)Vision 2030( فــي العمــل فيــه، بمــا ُيشــّكل مســاهمًة فــي رؤيــة المملكــة 2030 
أخيــرًا، ســيكون تطبيــق توطيــن الوظائــف فــي أي قطــاع أســهل إن كان القطــاع فــي طــور 
النمــو. فقــد اّتخــذت المملكــة العربيــة الســعودية أصــاًل خطــوات متعــددة لتحســين الظــروف مــن أجــل 
ممارســة أنشــطة األعمــال فــي األعــوام القليلــة الماضيــة. وسيســاعد االســتمرار فــي القيــام بذلــك فــي 
تطويــر القطــاع الخــاص، وسيشــّجع اإلبــداع، واالســتثمار، ونمــو القطــاع الخــاص، مــا يــؤدي بالتالــي 
إلــى تعزيــز بيئــٍة يمكــن أن يجــد فيهــا المواطنــون الشــباب مجموعــًة متنوعــًة مــن الفــرص الُمْرِضَيــة. 
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المملكة العربية السعودية جاهدًة في سبيل تطوير قطاعها الخاص 
وتوفير فرص عمل عالية الجودة لمواطنينها، وقد ركََّزت جهودها الرامية إلى زيادة درجة 

توطين الوظائف، من خالل تحسين مهارات المواطنين السعوديين ومستوى تعليمهم، وتنفيذ 
إصالحات قانونية لتحسين بيئة األعمال. يعتمد هذا التقرير منهج ثالث هو: تقييم قدرة 

المملكة العربية السعودية على تطوير قطاٍع محدد، هو قطاع تصنيع المواد الغذائية، بمثابة 
وسيلٍة لزيادة الطلب على القوى العاملة السعودية. في سبتمبر/أيلول 2018م َشرَع الباحثون 

 Decision Support Center [DSC] of( من مركز دْعم اّتخاذ القرار في الديوان الَمَلكي
the Royal Court( ومن مؤسسة راند RAND في استكشاف كيفية قيام المملكة العربّية 
نها من تطوير قطاٍع ُمسَتهَدٍف  السعودية بتطوير قطاعات بنجاٍح في الماضي وكيفية تمكُّ

يمكن أن يوفِّر فرص عمل عالية الجودة في القطاع الخاص. ومن الناحية المثالية، قد يمكن 
تطبيق النتائج الُمسَتْخَلَصة الُمـرَتِكزَة إلى البحــث حـول قطـاٍع محّدٍد على قطاعات أخرى وعلى 

اقتصاد المملكة العربية السعودّية ككّل. 
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