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ء وتعافى اقتصاد اململكة العربية  بنا   ف   دور القطاع اخلاص 
   Covid-19  كورونا املستجد   السعودية من آثار فريوس 

 حنفي أمين د. محمد 

 المستخلص 

فييي كييل دوع العييالم، واليي  لمييا ليي  ميين   االقتصادياع الخاص أحد أهم أدوات النمو  يعد القط

يلعبيي    اليي يجانب الدور الهام    لىإ  ،االقتصاديمساهمات في الناتج المحلي اإلجمالي ومعدالت النمو  

 ألي، وما ل  من أثر إيجابى في المؤشرات االقتصادية واالجتماعييية العمالةفى سوق العمل وتوظيف  

 يصبح دعم القطاع الخاص من أولويات كل دولة. التالية. وبدول

المبييادرات والحييوافز الطموحيية التييى قييدمتها حكوميية المملكيية العربييية السييعودية لعبيي   

سيييا  فييى الحييد ميين اآلثييار يا السريعة والحازمة لجائحة فيييروس كورونييا المسييتجد دورا  رئبتهتجاواس

واليي ى يسييهم  ،وج  عام وعلى القطاع الخاص بوج  خاصالسلبية للجائحة على االقتصاد السعودى ب

من الناتج المحلييى االجمييالى لاقتصيياد السييعودى مقارنيية بالقطيياع الحكييومى والقطيياع   %50  حواليب

 .2021خاع عام  على التوالى لكا  منهما %24,1، و %25,4الل ان يسهمان بما نسبت    النفطي

لكة، نمييوا  ايجابيييا  منيي  بييدء أزميية فيييروس كورونييا حقق الناتج المحلى االجمالى الحقيقى للمم

اع . حيث يرجع ه ا النمو االيجابى الى االرتف2021فى الربع الثانى من عام   %1,5  حواليالمستجد ب

 حواليب  الحكوميحقق  القطاع    ال يإلى االرتفاع    باإلضافة  %10,1ع الخاص بنسبة  احقق  القط  ال ي

نتيجة لتأثره بإنخفاض أسييعار اليينفي وفيييروس   %7  حواليخفاضا  بان  النفطيبينما حقق القطاع    0,7%

 .Covid-19 كورونا المستجد

 

/ مقدمة 1  

المستجد    انتشاربدأ    كورونا  عام    رخاوأفيروس  من  ووهان   2019ديسمبر  مدينة  داخل 

) الصين عدد سكانها  يبلغ  التى  العالم،   11ية  دوع  غالبية  إلى  الفيروس سريعا   وانتشر  نسمة(  مليون 

ومنها دولة المملكة العربية السعودية باعتبارها من أهم دوع القارة اآلسيوية والتى تربطها عاقات 

 رتباطا  قويا  فى مجالى السياحة والتجارة.ا هاتجارية مع الصين كما انها ترتبي مع

علنيي  منةميية الصييحة أمع انتشار فيروس كورونا على نطاق واسع فى كثير من دوع العالم  

التصييدى بأن فيروس كورونا يعد جائحة عالمية على كافة دوع العالم    2020العالمية فى مارس عام  

قصييوى شييهدها العييالم بصييفة عاميية  تعدادسيي ا بكل صرامة للحد ميين انتشيياره، ممييا أدى إلييى حاليية  ل 

 العربية السعودية بصفة خاصة. والمملكة

بييأن االقتصيياد العييالمى  2020مم المتحدة فى تقريرها فى ابريييل عييام كما أشارت منةمة األ 

مقارنيية بتوقعاتهييا فييى  2020عييام  %2فى ظل تفشي فيروس كورونا من المتوقع أن ينمييو بأقييل ميين 

ةمة بمزيييد ميين التعييديات فييى ، مع قيام المن %2,5ور الفيروس والتى بلغ  ظهل  االعوام السابقة قب

توقعاتهييا ، مييع االشييارة الييى بعيي  التحييديات القائميية والتييى تشييكل عائقييا  فييى تحقيييق معييدالت نمييو 
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اقتصادى مرتفعة والتى من بينها النزاعات التجارية واالضييطرابات المالييية. كيي ل  خفميي  منةميية 

 (.OECD,2020) %2,4 حواليبالعالمى  االقتصاديوالتنمية توقعاتها للنمو  دياالقتصاالتعاون 

اليينفي   تراجعيي  أسييعار  السييعوديفيروس كورونا وآثيياره السييلبية علييى االقتصيياد    مع ظهور

على أرقام الموازنة السعودية، التي أعلنيي  انخفيياض اإليييرادات النفطييية  سلبيالعالمية وأثرت بشكل 

، بينما 2019بعام مقارنة  %16مليار لاير، أي في حدود  770 حوالي إلى 2020  وغير النفطية لعام

  مليار لاير من الناتج المحلي اإلجمالي. 298 حواليأو  %12بنسبة  عجز الموازنةارتفع 

ليصييل إلييى  2021عييام  عجييز الموازنييةالسييعودية أن ييينخف   وزارة الماليييةوتوقعيي  

 حييوالي وديةالعام فييي المملكيية العربييية السييع الدينل سجو  الي.من الناتج المحلي اإلجم  %5,1 حوالي

مقارنة بالتقديرات   %5  حواليبزيادة في اإلنفاق    حدث ، بينما  2020من الناتج المحلي في عام    34%

بشكل ايجابى فييى األولية.  مما ال ش  أن اإلجراءات السعودية لمواجهة آثار فيروس كورونا أسهم  

أت في التعافي، وهو ما يبشر أن غالبية القطاعات بد  كما أوضح التقرير  ة،مملكاقتصاد ال  بناء وتعافى

 .(2021)وزارة المالية السعودية، 2021بمؤشرات اقتصادية أفمل عام 

المصييروفات،   ارتفيياع  ميين خيياع  2020  عييام  ثارا  سلبية على ميزانيةأترك فيروس كورونا  

القطيياع الخيياص  وحقييق كبيييرشييكل ب مييولنا   معييدالتبعد إجراءات اإلغيياق، حيييث تراجعيي خاصة  

فييى بعيي  القطاعييات   %5  حييواليوبلييغ متوسييي التراجييع    في المتوسي العييام.    %10  حواليبتراجعا   

الصييناعات التحويلييية والخييدمات االجتماعييية والتشييييد والمطيياعم والفنييادق وقطيياع   االقتصادية مثل

 .تالتجزئة واالتصاال

تييم  التييالي، وبكبيييرشييكل تراجع اإليييرادات بى إل المملكة،  فيعمل قطاع الطيران    أدى توقف

ضافة مجموعيية ميين التعييديات علييى الموازنيية العاميية ، إضييافة إلييى تقييديم الييدعم للقطيياع الخيياص إ

. كما أن اإلغاق الكلي والجزئييي لاقتصيياد أثيير بشييكل األخرى واإلعفاءات المريبية وبرامج الدعم

فييي  م  اجراءات فتح االقتصاد بشكل تييدريجىسهوأناء،  مباشر وقوي على جميع القطاعات با استث

قطيياع  المملكيية ومنهييا فيييعلييى قطاعييات كثيييرة  سييلبيأثييرت بشييكل  التراجعييات التييي    نسييبة  تخفيف

ون أن يصييل حتييى اآلن إلييى لكيين ميين د  القادمييةعييودة الطلييب خيياع الفتييرة    وميين المتوقييعالتجزئة،  

المالية ملكة قام  بالوفاء بجميع استحقاقاتها مالحكومة . كما أن معدالت التى كان عليها قبل الجائحةال

والتى كانيي  تصييل إلييى  المالية فى مواعيدها. كما قام  وزارة المالية السعودية بالوفاء باالستحقاقات

الفيييروس وظهييور حيياالت  انتشارمن  بدء   القطاع الخاص خاع أربعة إلى خمسة أسابيع على االكثر

 .(2021نصور، )على م ح  االقتصاد المحلي نموا  أكبرنم لسيولةوه ه ا ،اصابة فى المملكة

ميين الييدوع المحورييية علييى تعييد  المملكيية العربييية السييعودية  فييى أن    الدراسككةمشككةلة  وتكمن  

مستوى العالم، فهي عمييو فييي مجموعيية دوع العشييرين األقييوى اقتصيياديا ، األميير اليي ي يييدلل علييى 

الم، سييواء في  من أكثر الدوع انفتاحييا علييى العيي د  تعي  ق  ال مكانتها وأهمية الدور ال ي تلعب ، في الو

 ، أو انتقاع األفراد.التجاريعلى مستوى التبادع 
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تأثرت المملكة العربية السعودية كغيرها من دوع العالم بأزمة فيروس كورونا المستجد حيييث 

نتجييات تراجعيي  مؤشييرات أسييواق األسييهم السييعودية نتيجيية النخفيياض أسييعار اليينفي وأسييعار الم

وقع على النفي . كمييا أن تراجييع االنفيياق االسييتهاكى أثيير كيماوية إلى جانب تراجع الطلب المتروبتال

 سييلبيممييا أثيير بشييكل  بشكل جوهرى على تراجع معدالت النمو فى الناتج المحلى االجمالى الحقيقى  

 العامة. الموازنةعلى ميزان المدفوعات واالحتياطى النقدى االجنبى وعجز 

والحييوافز االقتصييادية  بييادراتالمبييية السييعودية بيياطاق مجموعيية ميين عرالة المملكيي  قاميي 

خاصيية المنشييلت المتوسييطة والصييغيرة   المختلفة لدعم القطاع الخاص  واالجتماعية العاجلة والفورية

واألنشطة األقتصادية األكثر تمررا  من ه ه األزمة حيييث وصييل  حجييم المبييادرات الحكومييية إلييى 

منهييا جييراء انتشييار   لمباشرة التي عانىفي تقليل اآلثار السلبية ا  أما    ىودسع  ار لايرملي  177  حوالي

جييراء تييأثر القطيياع  في تقليل اآلثار السلبية غير المباشرة التي سوف تحدث وأيما  ، فيروس كورونا 

 . الخاص على كافة المستويات االقتصادية واالجتماعية والصحية

 كأشةالية رئيسية لهذه الدراسة:  يالتال وهذا ما دفعنا إلى طرح السؤال

فعالية االجراءات والمبادرات والحوافز التى قدمتها حكومة المملكة العربية السعودية ما مدى  

لدعم القطيياع الخيياص فييى بنيياء وتعييافى اقتصيياد المملكيية ميين اآلثييار السييلبية لفيييروس كورونييا 

 المستجد؟

السياحي  أحد أكبر مناطق الج ب تعد يةالسعودالعربية   المملكة  فى أن  الدراسةأهمية  وترجع  

، وتشييهد علييى مييدار العييام اسييتقباع فى العالم  كل المسلمينل  الرئيسية  قبلةال  تمثل  العالم، فهيفي  

تحييرك حكوميية ممييا جعييل  بالجائحيية كل دوع العالم، ما جعلهييا ميين أكثيير الييدوع تييأثرا   وفود من

القييرارات والتييدابير   عييدد ميينت  خيي اتوالتييي  المملكة لمواجهة تداعيات هيي ا الفيييروس سييريعا ،  

الطبية لكل سكانها  زية التي ساعدت من تقليل انتشار الفيروس، وتوفير كافة االحتياجاتاالحترا

 .مواطنين ومقيمين

في كل دوع العالم، وال  لما ل  ميين   االقتصاديكما يعد القطاع الخاص أحد أهم أدوات النمو  

الهييام اليي ى  ، إلى جانب الدور االقتصاديالنمو  تدالمعمالي ومساهمات في الناتج المحلي اإلج

، ومييا ليي  ميين أثيير إيجييابى فييي المؤشييرات االقتصييادية العمالييةيلعب  فى سوق العمييل وتوظيييف 

 يصبح دعم القطاع الخاص من أولويات كل دولة. التاليواالجتماعية ألى دولة. وب

، وميين ثييم السييعودى  اصلخيي قطيياع انشيياط ال  تراجييع  أدت أزمة فيروس كورونا المستجد إلييى

القطاع الخيياص اللتزاماتيي  ميين ضييرائب وأجييور،   سدادوصعوبة    يرادات،تراجع المبيعات واإل

، على الرغم من تزايد الحاجة لهيي ا فى االقتصاد القومىوبالتالي تراجع قدرت  على القيام بدوره 

اً لعككد  جككدة امكك راسككة هومن خالل ما سككبق دعككد الد .المستجد كورونا  أزمة فيروسالدور خاع  

 اب:اسب

ت القليلة التي تناول  دعم دور القطاع الخاص فييى التصييدى لتزمييات كونها من الدراسا  -

 الوبائية العالمية )خاصة أزمة فيروس كورونا المستجد( .

 االقتصيياديدالت النمو فى رفع مع  االساسى  الداعمتناولها لدور القطاع الخاص بإعتباره    -

 .فى أى دولة
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 والمتمثليية فييى خطيية عمييل   توصييياتراسة في امداد صانع القرار ببع  اللدا   هتسهم ه  - 

في  ، ومن ثم تفعيل دوره همن خاع ت ليل المعوقات التي تواج  بدورالقطاع الخاصللنهوض  

 المستهدف. االقتصادي  تحقيق معدع النمو

 مييةأز لظيي  فييىالتحييديات التييي تواجيي  القطيياع الخيياص   دستهدف الدراسةوفى ضوء ماسبق  

 المبييادرات إلى جانب عييرض أهييم العربية السعودية،    بالمملكةكورونا المستجد    انتشار فيروس

لتخفيييف األضييرار الناشيي ة علييى القطيياع  ها حكوميية المملكييةالحكومييية التييي اتخيي توالحييوافز 

خاع أزمة فيروس   المتوقع ظهورهاعلى أهم الفرص االستثمارية الناش ة    التركيزالخاص، مع  

زيز دور القطاع الخاص في وبناء تعييافي خطة عمل لتعالتوصل إلى  أخيرا   و،    جدستلمرونا اكو

 جد.فيروس كورونا المستل اآلثار السلبيةاقتصاد المملكة من 

 : التاليفى  فرضية الدراسةتتمثل لإلجابة على اشكالية الدراسة 

لكيية العربييية ممالة  ا حكوميي لقد ساهم  االجراءات والمبادرات والحوافز الحكومية التى قدمته

فييى تخفيييف اآلثييار السييلبية لفيييروس كورونييا علييى  بشييكل إيجييابى الخيياصالسييعودية لييدعم القطيياع 

 االقتصاد السعودى.

األدبيييات والدراسييات  ميين خيياع اسييتعراضعلى الميينهج الوصييفى    منهجية الدراسةوتعتمد  

ع الخاص بعد واج   القطات  ت التىالتحديا  عرض ألهم  السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة إلى جانب  

، كمييا يييتم اسييتخدام الميينهج االسييتنباطى   ونا المستجد فى المملكة العربية السعوديةأزمة فيروس كور

يلعبة القطاع الخاص فييى النمييو  ىوال ي يبدأ بالحقائق المسلم بصحتها والتى تتمثل فى الدور الهام ال 

ارية من خال  دراسة أهم الفييرص االسييتثم  تمي   يئي والكما يتم استخدام المنهج االستقرا  االقتصادي

التوصييل ميين خالهييا إلييى خطيية عمييل  أخيرا  ة فيروس كورونا المستجد والمتوقع ظهورها خاع أزم

لتعزيز دور القطاع الخاص فى بنيياء وتعييافى اقتصيياد المملكيية ميين اآلثييار السييلبية لفيييروس كورونييا 

 المستجد.

ميين دوع فييى كثييير  االقتصيياديسييتجد علييى النمييو لما نيياس كوروونةرا  لآلثار السلبية  لفيرو

التييى تناوليي  اآلثييار االقتصييادية لفيييروس   الدراسات السككابقةمجموعة من    يلىالعالم نستعرض فيما  

 . واقتصاد المملكة العربية السعودية كورونا المستجد على االقتصاد العالمى

 (2021دراسة على منصور ) .1

لييى المالييية العاميية كورونا المسييتجد عاالقتصادية لفيروس    ادبعر واالاآلثا  ستهدفت الدراسةأ

فى المملكة العربية السعودية وسييبل عاجهييا. وكيي ل  االنعكاسييات السييلبية علييى عناصيير االيييرادات 

وأيما  تقديم سبل العيياا الازميية لعيياا تليي  اآلثييار االقتصييادية   للمملكةوالنفقات فى المالية العامة  

 على المالية العامة. لبلسبااثرت  السلبية التى

جييراءات المالييية العاميية التييى اتخيي تها إهمهييا: أن  ألمجموعة ميين النتييائج      سةودوصلت الدرا

أثرت بشييكل ايجييابى علييى جييانبى االيييرادات والنفقييات، المملكة العربية السعودية لمواجهة الفيروس  

مواع المساهمة والمييمانات االس رؤو وضخ النقديةتأجيل سداد المرائب والتحويات    فى  ةوالمتمثل

طاع العام . كما أثرت تداعيات الفيييروس االقتصييادية علييى هبييوط االيييرادات الحكومييية الحكومية للق

 نخفاض الناتج.إعلى من أبنسبة  
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 OECD (2020)دراسة  .2

األثييار والتنمييية  االقتصيياديوالتييى قاميي  بإعييدادها منةميية التعيياون  سككتهدفت الدراسككةأ

ممن  اغاق المدارس والجامعات فييى لقة بفيروس كورونا، والتى تم المتعليتعالخسائر  االقتصادية ل

جميع دوع العالم. مما دفع العديد من الدوع الى استخدام التعليم عن بعد للتعامل مع االزمة فى االجييل 

 تدريب المعلمين وتجهيزهم للتعامل بكفائ  مع الطيياب عبييرضرورة  وضح  الدراسة  أالقصير. كما  

العاق  بين مهارات الطاب وسنوات دراستهم والتييى  ولوجيا الحديث  كما تناول  الدراسةكنلتا  وسائل

  .ستؤثر على فرص سوق العمل والتنمية االقتصادية

الى مجموعة نتائج اهمهييا ضييرورة اهتمييام دوع العييالم بتييدريب المعلمييين   ةودوصلت الدراس

 د.تصاالت فى التعليم والتدريب عن بعاالو  اتلمعلومعلى االستخدام الفعاع لوسائل تكنولوجيا ا

 RBA (2020)دراسة  .3

ثييار االقتصييادية لفيييروس كورونييا والتى قام باعدادها البن  االسييترالى اآل ستهدفت الدراسككةأ

على االقتصاد االسترالى من خاع والتى تممن  انخفاض قوة العمل وانتاجية رأس الماع مع زيييادة 

حسيياب المخصصييات االنفيياق الحكييومى علييى  اجمييالىميين  %1ة سببنالصحة االنفاق الجكومى على  

 ساسية .الحكومية الموجهة للخدمات األ

نخفيياض النيياتج المحلييى االجمييالى جييراء إلى مجموعة من النتائج اهمها  إ    ودوصلت الدراسة

ير لييى جانييب التييأثإ.    %1,32مليييار دوالر وبنسييبة    34,2بمقدار    2020الفيروس خاع عام    انتشار

طابية وغير الطابية والتى لة والتى تتممن السياحة ايروس على االعماع التجارية المحليللف  يبلسال

سييعار السييلع االساسييية نتيجيية أرتفيياع  ألى جانييب  إلى استراليا  إتعتمد على حركة الطاب من الصين  

مالييية الة زميي نيي  االانخفاض قيمة الدوالر االسترالى مقابل الدوالر االمريكى لمسييتويات لييم تشييهدها م

 .2008عام  العالمية

 (2020نةتاد  )ودراسة اال .4

آثار فيروس والتى قام بإعدادها مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية   ستهدفت الدراسةأ     

كورونييا علييى التجييارة العالمييية والتييى تهييدف الييى تقييدير حجييم المييرر )خسييائر فييى حجييم التجييارة 

تصاديات المتقدمة التييى لى االقإد الصينى من المدخات الوسيطة دامع االنقطاإالخارجية( الناجم عن  

تعتمد فى تصنيعها على مكونات اساسية قادمة من الصين وأوضح  الدراسة ان االقتصاديات االكثر 

تمررا  بسبب تعطيل صادرات الصين من المدخات الوسيطة على الترتيب هى : االتحاد االوروبي 

مليييار دوالر( وكوريييا   5,2ن )مليييار دوالر( واليابييا  5,8المتحييدة )ت  ياال( والومليار دوالر  15,6)

 مليار دوالر(. 2,3مليار دوالر( وفيتنام ) 3,8الجنوبية )

ثيير أهمها أن فيييروس كورونييا المسييتجد قييد  أإلي مجموعة من النتائج    ودوصلت الدراسة      

 .راسةبشكل سلبي على الناتج المحلى االجمالى للدوع محل الد

 (2020) بية السعوديةبالمملةة العر  ة غرفة جازان التجاريةاسدر .5

أعدتها غرفة جازان حوع مواجهة اآلثار االقتصادية والمالية لمكافحيية   ستهدفت دراسةأ      

دوليية علييى مسييتوى العييالم، 145فيروس كورونا، إا بلغ عدد الدوع التي أصابها الفيروس أكثيير ميين 

س، وال ي انعكس سييلبا  علييى لمملكة والعالم بسبب انتشار الفيروا  فيد  القتصاوالتحديات التي تواج  ا
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كشف  الدراسيية عيين اآلثييار االقتصييادية المتوقعيية علييى قطيياع األعميياع بمنطقيية   كثير من القطاعات.

عماع بالمنطقة بييأن معةميي  ميين المنشييلت الصييغيرة والمتوسييطة، ويشييكل جازان، إا يتميز قطاع األ

ميين منشييلت ، والصييناعة   %11  حييوالي  من منشلت ، وقطيياع السييياحية  %39  حواليقطاع التجارة في   

، وقطاعييات التجييارة والسييياحة %4 حييوالي  ، والتعليييم%6  حييوالي، والزراعيية  %10  حوالي  التحويلية

 .%66 حوالي والصناعة

حدث مع مييرور االقتصيياد العييالمي بنقطيية   ا  الفيروس عالمي  انتشارإلى أن    وخلصت الدراسة 

التييي حييدث  عييام العالمييية ة المالييية زميي نهوض  من أدنى معدع شييهده منيي  األء  بدع  امن  مضعف تز

البنيي  الييدولي قبييل هيي ا الفيييروس مباشييرة تشييير الييى انتعييا  معييدع نمييو   توقعييات، إا كان   2008

، أي مييا يزيييد قليييا  عيين مسييتواه 2020 عييام فييي %2,5 حييوالي االقتصاد العالمي نسبيا ، ليصل إلييى

 ت التجارة واالستثمار.راجع معدالت فى ظل، 2019 عام في %2,4 يلاوح غبالال المنخف 

 (  2020دراسة مجموعة الشرق االوسط وشمال افريقيا بالبنك الدولى ) .6

حياء التكامل االقليمى للشرق االوسي وشماع افريقيا فييى عصيير مييا بعييد إ  ستهدفت الدراسةأ 

امييل االقليمييى لييدوع الشييرق االوسييي تكالء واحيييا التجيياريكورونا والتى تهدف الى تعزيييز التعيياون 

 .ه ه الدوع فى عصر ما بعد كورونا  ماع افريقيا بما يحقق التعايش اآلمن لشعوبوش

أن  الفيييروس أن  من نتييائج تييداعيات  إلى مجموعة من النتائج الهامة اهمها  الدراسة  ودوصلت

وشماع افريقيييا تييدهورا  ي وساللشرق ايتدهور حساب المعامات الجارية وأرصدة المالية العامة فى ا

اوضح  الدراسة ان  من تداعيات جائحة فيروس كورونا ضييرورة اغتنييام الفرصيية لييدوع حادا . كما  

العادة التفكير فى سياساتها االجتماعية واالقتصادية التى تهييدف الييى   ،الشرق االوسي وشماع افريقيا

 النفي.عتماد على مع الحد من اإل التجاريتعزيز التكامل 

 تالف الدراسة عن الدراسات السابقة :خا

ختلف ه ه الدراسة بالتفرد حيث لم تتناوع الدراسات السييابقة دور القطيياع الخيياص فييى دعييم ت

على االقتصاد القومى . كييم أنهييا تميييزت   المستجد  من اآلثار السلبية لفيروس كورونا  والحداالقتصاد  

س اع الخاص السعودى نتيجة الزمة فيييروقطال   ى واجهبالشموع حيث أنها تناول  أهم التحديات الت

لدعم قدرة   ،إلى جانب تناولها الهم المبادرات والحوافز التى قدمتها حكومة المملكة  .كورونا المستجد

القطاع الخاص خاع تل  األزمة من أجل تقليل اآلثار السييلبية علييى االقتصيياد القييومى. كمييا أن هيي ه 

لكيية ميين اآلثييار الخاص فييى بنيياء وتعييافى اقتصيياد المم اعقطالز دور الدراسة قدم  خطة عمل لتعزي

 السلبية للفيروس على االقتصاد القومى.

أهمييية اجييراء الدراسيية الحالييية لدراسيية الييدور الهييام اليي ى لعبتيي  المبييادرات  وبككذلك يت:كك :

 خيياص فييىالحكومية التى قدمتها حكومة المملكيية العربييية السييعودية لييدعم قييدرة القطيياع الوالحوافز  

ألقتصاد القومى، إلى جانب تقديمها لخطة عمل لدعم وتعزيز ب على اآلثار السلبية لتزمة على اغللتا

 .   فى االقتصاد السعودى دور القطاع الخاص
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 ودشمل خطة الدراسة ما يلى :

، ، وأهمييية الدراسيية ، وهييدف الدراسييةالمقدمة والتى تحتوى على مشكلة الدراسيية   -

لقيية نييب الدراسييات السييابقة المتعة إلييى جااسيي درالنهجييية وفرضييية الدراسيية، وم

 بموضوع الدراسة.

نتيجيية ألزميية فيييروس كورونييا المسييتجد فييى التحديات التى تواج  القطاع الخيياص   -

 المملكة العربية السعودية.

مبادرات وحوافز حكومة المملكة العربية السعودية فى دعم القطيياع الخيياص خيياع  -

 .أزمة فيروس كورونا المستجد

ة فيييروس كورونييا المسييتجد فييى ستثمارية المتوقع ظهورها نتيجيية ألزميي االص  الفر -

 المملكة العربية السعودية.

خطة عمل لتعزيز دور القطاع الخاص فييى بنيياء وتعييافى اقتصيياد المملكيية العربييية  -

 السعودية من أزمة فيروس كورونا المستجد.

  .الخاصة -

 .وصياتتال  -

 .قائمة المراجع -

نا المستجد فى المملةة القطاع الخاص نتيجة ألزمة فيروس كوروه  اجلتى دوالتحديات ا    /2

 العربية السعودية

زمات التى واجه  العالم. حيث فقد االقتصاد كثر األأيعد انتشار فيروس كورونا المستجد من  

تريليييون دوالر ميين النيياتج المحلييى االجمييالى العييالمى منيي  اعييان حيياالت   4العالمى ما يقارب ميين  

ة وعلى رأسها انشطة السياحة والترفي  والتعليم وس، كما أن معةم االنشطة االقتصادييرلفباصابة  اال

والمدارس والجامعات شهدت اغاق تام. باالضافة الى كثير ميين المصييانع وانهيييار االسييواق المالييية 

دولى، اليي د  ق النق)صندو  الكبرى االمر ال ى ادى الى اثارا  اقتصادية سلبية على نمو االقتصاد العالمى

2021). 

ن عييدم الثقيية فييى االقتصيياد العييالمى، حيييث فرضيي  أزميية كورونييا تسيطر على اليوم حالة م

مجموعة من التحديات على القطاع الخاص فييى كييل دوع العييالم بوجيي  عييام وعلييى المملكيية العربييية 

هييا بعتاتى  لتيي اق والمتمثلة فى االغاالسعودية بوج  خاص. كما أدت االجراءات والتدابير االحترازية  

على شركات ومؤسسات القطاع الخاص نتيجة لتوقف االنتاا فى بعيي  دوع العالم الى خسائر كبيرة 

ا  سييلبية علييى نشيياط لقد كان لاجراءات والتدابير االحترازييية اثييار  القطاعات واالنشطة االقتصادية .

ن اهميتهييا ميي   غملييرعلى ا  ال ص فى معةم القطاعات االقتصادية والمؤسسات وشركات القطاع الخا

 لتقليل انتشار الفيروس.

زميية فيييروس أونتناوع فى ه ا الجزء التحديات التى تواج  القطاع الخيياص السييعودى جييراء 

كورونا المستجد وال  ميين خيياع التطييرق إلييى مجموعيية ميين العناصيير الهاميية مثييل معييدالت النمييو 

جمييالى لاقتصيياد السييعودى الا  لييىج المحوما تتممن  من تراجع لمعدالت النمو فى النييات  االقتصادي
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 م التجييارة الخارجيييةلى انخفاض مبيعات التجزئة بقطاع صناعة الخدمات وانخفيياض حجيي باالضافة ا

 همهيياأوالتى ميين سوق العمل التى تواج  مجموعة من التحديات  الى جانب    ارتفاع معدالت التمخمو

 .ارتفاع معدالت البطالة

 جمالىانخفاض النادج المحلى اال 2/1

عيين انخفيياض فييى  2020يييره السيينوى لعييام ضح  توقعات صندوق النقد الييدولى فييى تقروا

مما يعييد االسييوأ ميين توقعاتيي  عيين االزميية المالييية  %3معدالت الناتج المحلى االجمالى العالمى بنسبة 

سييبة تراجع الناتج المحلى االجمييالى لاقتصيياد السييعودى بن. كما  2008العالمية والتى بدأت فى عام  

ار السييلبية للفيييروس علييى االقتصيياد السييعودى والتييى نتيجة لآلث 2020ربع الثانى من عام الى  ف  7%

علييى أسييعار اليينفي  سييلبي. باالضييافة التييأثير الالنفطيوغير  النفطيأثرت بشكل كبير على القطاعين 

 لىكبير عحيث أدت أزمة فيروس كورونا إلى انخفاض الطلب العالمى على النفي والتى أثرت بشكل 

 .(2020)صندوق النقد الدولى ، لب المحلىلطا

فيييروس أن  2020اكرت الهي ة العامة لإلحصاء فى السعودية فى تقريرها الربع سنوى لعام 

 حييواليعلى االقتصاد السعودى حيييث بلييغ معييدع نمييو القطيياع الخيياص بلييغ   سلبيكورونا أثر بشكل  

 .2020م عاع ع األوفى الرب %3,5 حواليوالقطاع الحكومى بلغ  15,1%

مقارنيية   %1,8بنسييبة      2021السعودي في الربع الثاني من العامرتفع إجمالي الناتج المحلي  أ

 وأرجعيي   بالربع الثاني من العام الماضي، وفقا  لتقديرات نشييرتها الهي يية العييام لاحصيياء السييعودية.

القطيياع الخيياص  مييون   نسييبة، حيث بلغ%8,4الهي ة ال  إلى ارتفاع ناتج القطاع غير النفطي بنسبة 

)الهي يية  عبيير تنويييع اقتصييادهاواليي   إلى تقليص اعتمادها علييى اليينفي  كة  حيث تسعى الممل.  11,1%

 .  (2021العام لاحصاء السعودية، 

، شهدت المملكة فييي الربييع الثيياني العامة لاحصاء بالمملكة  ووفق ا للتقرير الصادر عن الهي ة

 2020 عيياماالقتصييادية مقارنيية بييالربع نفسيي  ميين  اتعيي طاللقييية  معييدالت نمييو إيجاب  2021  عاممن  

الجمليية بينمييا حققيي  قطاعييات  الزييي  الخييام والغيياز الطبيعييي. قطاعييات اليينفي التييى تشييملباسييتثناء 

ا بلغ  نسبت خدمات  والتجزئة و مقارنة بمعييدع نمييو فييي الربييع  %16,9 حوالي المطاعم والفنادق نمو 

بخيياف ة، الصييناعات التحويلييي  قطاعيياتيليهييا    .%5,4     نسييبتا  ميي   بلييغواليي ى    2020عام  األوع من  

الربييع الثيياني مقارنيية   فى  %15,3  حوالينموا  وصل  نسبت  إلى    سجل   التىتكرير الزي     صناعات

 .2021 عام في الربع األوع من %8,9مع معدع نمو بنسبة  

الجارييية ر عاسيي كة باالأن الناتج المحلى االجمالى للممل  اوضح التقرير الصادر عن الهي ة  كما  

، حيييث اسييهم القطيياع الخيياص  2021ودى فى الربع الثانى ميين عييام مليون لاير سع  735,034بلغ  

 %29,3بنسييبة  النفطي، بينما اسهم القطاع   من الناتج المحلى االجمالى باالسعار الجارية  %48بنسبة  

جمييالى فييى االى  حليي تج الميوضييح النييا  التيياليوالجييدوع    .%22,6، كما أسهم القطاع الحكومى بنسييبة  

 (.2021-2020ملكة خاع الفترة )الم
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 في المملةة العربية السعودية خالل الفتر    ( النادج المحلى االجمالى2/1) جدول

(2020-2021 ) 

 

 العام

 الناتج المحلى االجمالى 

 )مليون لاير سعودى( 

 695570 2020الربع األوع عام 

 564211 2020الربع الثانى عام 

 668098 2020عام   لثثاع الربال

 697563 2020الربع الرابع عام  

 706410 2021الربع األوع عام 

 735034 2021الربع الثانى عام 

 : المصدر

تقييارير دورييية ربييع لعربييية السييعودية،  ( ، المملكيية ا2021الهي ة العاميية لاحصيياء ) -

 .سنوية

  .ودىسع ليون لايربيانات الناتج المحلى االجمالى باالسعار الجارية م  -

 حييواليلينخف  إلييى  2021فى عام  %6د العالمى نموا  بنسبة ومن المتوقع ان يحقق االقتصا

حيييث ظييل خفيي  توقعييات النمييو فييى اقتصيياديات االسييواق الصيياعدة وعلييى   2022فى عام    4,9%

ائحة العكس من ال  رفع التوقعات القتصاديات الدوع المتقدمة حيث تعكس ه ه التوقعات تطورات ج

 .(Hind& Jihan,2021) ياساتوالتغيرات فى الدعم ال ى توفره السا  ونورك

 وحجم التجار   مبيعات التجزئة انخفاض   2/2

ونمو العمالة فى كثييير ميين دوع العييالم   االقتصاديتعد صناعة الخدمات مصدرا  رئيسيا  للنمو  

 نخفاضييا  ا دىعواد السيي بصفة عامة وفى نمو االقتصاد السييعودى بصييفة خاصيية . حيييث شييهد االقتصيي 

علييى الييرغم ميين  أزميية كورونييااالغيياق بسييبب    يرجع  اليي  الجييراءاتوكبيراُ فى مبيعات التجزئة  

 التعامات المالية عبر شبكة االنترن  والتى كان  تتم عن طريق التطبيقات العالمية المختلفة.

من  تميي ت تييىئى والقام  المملكة العربية السعودية بتطبيق عدة خطوات لتعزيز االميين الغيي ا

جية بناء  على منهجية علمية مما ساهم فى تمكينها من التقييدم فييى مؤشيير تحديد السلع الغ ائية االسترات

ميين  30بعييد تقييدمها الييى المرتبيية رقييم  EIUوالصادر من منةمة  2020االمن الغ ائي العالمى عام 

)البن  الدولى،  2016 فى عام 32رنة بالمرتبة رقم مقا 2019دولة فى نهاية عام   113اجمالى عدد  

2021.) 

كثر أوسي حيث تمتل  لمملكة العربية السعودية اكبر مخزون غ ائي فى الشرق األتمتل  اكما  

الييى  2020مليون طن من القمح طبقا  للبيانات الصادرة من وزارة التجييارة السييعودية لعييام   3,3من  

العامليية فييى مجيياع التصيينيع  رةغيلصيي اريع اجانب قيام المملكة بتوسيع القاعدة الزراعييية ودعييم المشيي 

ودعم الجمعيات الزراعية واالستثمار فى البنية التحتية مما يسييهم بشييكل ايجييابى فييى توسيييع الغ ائي  

 القطاع الزراعى.

 



 

 

 ( 2023 يناير، 4، ج1، ع4)مالمجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجارية 

  أمين حنفيمحمد د. 

 

- 411 - 

 

ين أثر فيروس كورونا المستجد علييى قطيياع التجزئيية فييى المملكيية العربييية السييعودية بطييريقت

 كبييير فييى ساسييل التوريييد واليي  بسييببل خليي ك نيياكييان ه  : فى جانييب العييرض فقييدولىرئيسيتين األ

على ساسل االمداد والتوريييد   سلبياالغاق الرئيسي للصناعات التحويلية فى الصين مما اثر بشكل  

والمتمثييل فييى واردات الشييركات الكبييرى العامليية فييى المملكيية والتييى تعتمييد بشييكل رئيسييي علييى 

 . (2020، انازفة ج)غر المستلزمات االنتاجية الواردة من الصين

ءات التى اتخ تها المملكة الحتييواء انتشييار الفيييروس فييى المملكيية اما الثانية تمثل  فى االجرا

والتى شمل  االغاق الكامل للمراكز التجارية واغاق دور السينما وعمليات توصيل الطلبات وعلى 

البيييع بالتجزئيية ت كاشرن  مع الرغم من اغاق المتاجر يترجم الى انخفاض فى تدفق االيرادات الى ا

 الطلب بدال  من الخسارة الكاملة.  ى التأخر فىفان االمر يترجم ال

حيث من المتوقع أن يغير الوضييع الحييالى ميين رؤييية شييركات البيييع بالتجزئيية الييى ضييرورة 

رت كمييا تييأث  التجارييية.للتجارة االلكترونية وقيميية الحفيياظ علييى االعميياع  واهمية البنية التحتية القوية  

والتييى العقارات والسياحة والترفييي  وخييدمات السييفر  كبير االيرادات الخاصة بقطاعات النقل و  لبشك

والجييدوع  .معدالت االنخفاض فى مبيعات التجزئة فى المملكة العربية السعوديةب  ارتبط  بشكل كبير

 (.2021-2020يوضح حجم التجارة فى المملكة العربية السعودية خاع الفترة ) التالي

 

 لسعودية خالل الفتر   ( حجم التجار  في المملةة العربية ا2/3) جدول

(2020-2021 ) 

 

 العام

 حجم التجارة 

 )مليون لاير سعودى( 

 90509 2020الربع األوع عام 

 88011 2020الربع الثانى عام 

 93863 2020الربع الثالث عام  

 109726 2020الربع الرابع عام  

 125499 2021الربع األوع عام 

 137401 2021ربع الثانى عام لا

 المصدر: 

تقييارير دورييية ربييع ( ، المملكيية العربييية السييعودية،  2021الهي ة العاميية لاحصيياء ) -

 .سنوية

 حجم التجارة = اجمالى الصادرات + اجمالى الواردات بالمليون لاير سعودى.  -

 

يصييل إلييى ل 2020ن عام ياحظ من الجدوع السابق انخفاض حجم التجارة فى الربع األوع م

عودى نتيجيية للقيييود المفروضيية علييى عمليييات التصييدير واالسييتيراد مليون لاير س  90,509  حوالي

 125,5 حييواليلتصييل إلييى  2021خاع تل  الفترة . ارتفع حجم التجارة فى الربييع األوع ميين عييام 

 مليون لاير سعودى تقريبا.
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توقعيية ميين انتشييار فيييروس لما  يةقتصييادعلى الرغم من صعوبة الحصر أو التنبييؤ باآلثييار اال

 ال ىعلى كثير من القطاعات، أهمها قطاع التجارة   انعكس  سلبا    تجد، إال أن هناك آثارا  كورونا المس

الدوع من على نصف التجارة العالمية تقريبا، وتدفق رأس الماع األجنبي ال ي قد يعزف عن   يستحوا

ات قطاعرأس الماع المحلي البشري والمالي و  رنب تأثإلى جا  المتمررة من تفشي الفيروس،  إنتشار

 .قطاع النقل والسياحةأخرى مثل 

  واردفاع معدالت البطالة   سوق العمل  2/3

كثير من دوع العالم إلى اغيياق كثييير ميين االنشييطة االقتصييادية ضييمن االجييراءات ادى قيام  

ة فى قطاع السييياحة اصخ  ئفالوظا  االحترازية التى اتخ تها العديد من الدوع إلى فقدان مجموعة من

السييلبية فييى صييورة ارتفيياع كبييير نتيجيية لهيي ه الجائحيية . حيييث ظهييرت هيي ه اآلثييار ال ى تأثر بشكل  

فقدان  2020معدالت البطالة بمعةم دوع العالم حيث اصدرت منةمة العمل الدولية فى تقريرها لعام 

 ألف وظيفة أغلبها فى القطاع الخاص. 305 حواليالعالم ل

ية الييى ارتفيياع معييدالت البطاليية بييين ير الصادرة من هي يية االحصيياء السييعودارتقالاظهرت   

 %11,8 حييوالياليي ى بلييغ  2020مقارنيية بييالربع االوع ميين عييام   %15,4  حواليالسعوديين لتصل ل

مقارنة بالربع األوع من نفس العام اا   %0,03وتراجع عدد العاملين بالمملكة العربية السعودية بنسبة  

مليون عامييل فييى الربييع األوع ميين عييام  13,635 حواليمليون عامل مقارنة ب  13,630  عددهم  بلغ

 .(2020)هي ة االحصاء السعودية،  آالف عامل خاع ثاثة اشهر فقي 5ليتراجع بواقع  2020

مليون عامييل بنهاييية الربييع الثييانى  3,17 حواليتراجع اجمالى عدد العاملين السعوديين إلى  

ميين نفييس العييام . امييا بالنسييبة  مليون عامل فييى الربييع األوع  3,203  حواليب  مقارنة  2020من عام  

ألف عامل خاع أخر ثاثة اشهر من عييام   27  حواليللعمالة الوافدة إلى المملكة فقد شهدت ارتفاعا  ب

 ى بلييغ مليييون عامييل مقارنيية بييالربع األوع ميين نفييس العييام واليي   10,459  حواليليصل إلى    2020

طاليية فييى المملكيية خيياع الفتييرة يوضييح معييدالت الب  التييالي. والجدوع  لامع  ونملي  10,432  حوالي

(2020-2021.)  

 

 

 خالل الفتر    ( معدالت البطالة في المملةة العربية السعودية 2/3) جدول 

(2020-2021 ) 

 معدالت البطالة )%(  العام

 5,7 2020الربع األوع عام 

 9,0 2020الربع الثانى عام 

 8,5 2020عام   ثلالثا الربع

 7,4 2020الربع الرابع عام  

 6,5 2021الربع األوع عام 

 6,6 2021الربع الثانى عام 

  

 .تقارير دورية ربع سنويةلمملكة العربية السعودية، ( ، ا2021المصدر: الهي ة العامة لاحصاء )
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 معدالت الت:خم اردفاع   2/4

 2020فييى عييام    %3,4  حييواليإلييى    يةودسييعبييية الارتفع  معدالت التمخم فى المملكة العر

واليي  فييى  2019معدالت ضريبة القيمة الممافة لثاثة اضييعاف قيمتهييا فييى عييام  ا  مع ارتفاع  تزامن

الوق  ال ى تسعى في  المملكة لدعم ايراداتها التى تمررت ميين فيييروس كورونييا وانخفيياض اسييعار 

 2020م  السييعودية فييى تقريرهييا لعيياة  بييي عرلكة الاوضح  الهي ة العامة لاحصاء فى الممكما    النفي.

 %9ن ارتفاع معدالت التمخم إلى ارتفاع أسعار المواد الغ ائية والمشروبات التى ارتفع  بمعدع بشأ

 . %3,8وخدمات النقل التى ارتفع  بمعدع  

بسييبب انخفيياض معييدالت   االقتصيياديتعافيييا  للنشيياط    2021اظهرت معدالت التمييخم لعييام  

فييى اعييدد االصييابات وحيياالت  الممييادة للفيييروس والتحسيين االيجييابى  اتاحيي لقهييور الاالصابات وظ

إلى  على تحرير الطلب االستهاكى من المغوط الشديدةالتعافى من الفيروس، مما أثر بشكل ايجابى 

جانب ضغي الزيادات فى معدالت ضييريبة القيميية الممييافة علييى انخفيياض معييدالت التمييخم حتييى 

 .(2021السعودية،  ءاصحة اال)هي  2021منتصف عام 

أن يبقييى معييدع التمييخم عنييد مسييتواه   2021لعام    توقع البن  المركزى السعودى فى تقريره

نتيج  لصدور األمر  %6,2مقارنة بالربع الثانى من نفس العام بمعدع   2021خاع الربع الثالث لعام  

لاير  2,33نييد ع 95 بنييزين ومسييتوى سييعر لاير للتيير 2,18عنييد  91الملكى بتثبي  أسعار البنييزين 

يوضح تطور معدالت التمخم فى المملكة   التالي  والجدوع    (.2021ر)البن  المركزى السعودى،  للت

 . (Saudi Central Bank,2021) من  ظهور أوع حالة فى المملكة

 

 ( معدالت الت:خم في المملةة العربية السعودية خالل الفتر   2/4) جدول 

(2020-2021 ) 

 )%(التمخم  معدع العام

 1,5 2020عام الربع األوع 

 1,3 2020الربع الثانى عام 

 5,7 2020الربع الثالث عام  

 5,3 2020الربع الرابع عام  

 4,9 2021الربع األوع عام 

 6,2 2021الربع الثانى عام 

 * 6,2 2021الربع الثالث عام  

 : المصدر

بييع تقييارير دورييية رالسييعودية،    ربييية( ، المملكيية الع2021الهي ة العاميية لاحصيياء ) -

 .سنوية

 .* بيانات الربع الثالث متوقع   -

 خاع فترة اعداد الدراسة. 2021التوجد بيانات متاحة للربع الرابع من عام   -
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مبادرات وحوافز حةومة المملةة العربية السعودية فى دعم القطاع الخاص خالل أزمة    /3

 فيروس كورونا المستجد 

ناهية الصييغر الييداعم األساسييي القتصيياد سات المتوسطة والصغيرة ومتلمؤستعد الشركات وا

أى دولة لما لها من قدرة كبيرة فى أتاحة نسبة كبيرة من وظائف القطيياع الخيياص، باالضييافة إلييى أن 

أوع أنشطتها تقوم بتوفير االحتياجات اليومية الفييراد المجتمييع. وعلييى الييرغم ميين أهميتهييا فإنهييا تعييد 

ير ميين دوع العييالم ومنهييا المملكيية العربييية السييعودية فييى مات االقتصادية مما دفع كثاألزالمتأثيرين ب

اتخاا حزمة من الجراءات والمبادرات والحوافز الداعمة ألنشطة ه ه المؤسسييات والشييركات بهييدف 

  .الحفاظ عليها وتخفيف اآلثار االقتصادية السلبية عليها جراء انتشار فيروس كورونا المستجد عالميا  

ت الحكوميية لييدعم القطيياع الخيياص فييى بنيياء وتعييافى اقتصيياد يوضييح مبييررا  التاليوالجدوع  

 المملكة في ظل االزمة الحالية.

 

( مبررات الحةومة لدعم القطاع الخاص فى بناء ودعافى اقتصاد المملةة في 3/5جدول )

 ظل أزمة فيروس كورونا المستجد 

 

 تم اعداد الجدوع بواسطة الباحث باالعتماد على : :المصدر  

 "والقطاع الخاص السييعودى 19 -تقرير جائحة كوفيد  (، "2020مجلس الغرف السعودية ) -

 .ةالمملكة العربية السعودي التحديات والفرص واحترافية ادارة االزمة ،  ، 

 موعة الثالثة  المج المجموعة الثانية  المجموعة األولى   

يل آثار تباطؤ  تقل الهدف  

معدالت النمو  

   االقتصادي

تجنب آثارا  سلبية أكبر  

لتزمة على اقتصاد  

 الدولة  

دعم جاابية البي ة االستثمارة  

 للدولة  

آليات 

 التنفي  

تقليل فرص تعثر   -

الشركات وخاصة  

الشركات المتوسطة 

والصغيرة ومتناهية  

الصغر لممان  

م  تقدياستمرارية 

 الخدمات والسلع. 

اآلثار السلبية   تقليل -

التى تؤدى إلى  

انخفاض الناتج 

المحلى للقطاع غير  

 النفطي

تقليل المخاطر السلبية  -

 على النةام المالى. 

تقليل مخاطر انخفاض  -

االيرادات من المرائب  

والرسوم نتيجة الغاق  

 العديد من المنشأت.

تجنب تغير الشركات   -

فاع ارت ال ى يؤدى إلى

بع  معدالت البطالة وما يت

من تعويمات وآثار  

اقتصادية واجتماعية  

 كبيرة. 

 

دعم مكانة بي ة االستثمار فى   -

الدولة لج ب المستثمرين 

 االجانب بعد انتهاء االزمة.

حماية ودعم االنشطة المحلية  

وخاصة فى ظل المنافسة  

 االجنبية الحالية.

دعم االمان الوظيفى فى القطاع  

المحافةة على  ص، والخا

ظيف لتجنب  مستويات التو

 مشكات البطالة.
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اآلثار المالييية واالقتصييادية التييى قييد حكومة المملكة إلى تخفيف   هدف المبادرات التى قدمتهات

 يمر بها القطاع الخاص نتيجة لآلثار السلبية لفيروس كورونا المستجد وفيما يلى أهييم هيي ه المبييادرات

 .(2020)وزارة االستثمار السعودية،

 مبادرات وحوافز وزار  المالية السعودية   3/1

لة القروض للمنشلت األكثر احتياجا  لمبالغ تصل إلى جدويد فترة السماح واعادة  تمد -

 لاير سعودى.  اتمليار ستةأكثر من 

قيمة القروض المباشرة وغير المباشرة لتمويل رأس الماع تقديم مليار لاير سعودى   -

 العامل.

ر أكثيي   مليار لاير سعودى تستهدف  4التوظيف من خاع تخصيص مبالغ بقيمة  دعم   -

فييى القطيياع الخيياص عيين طريييق تقييديم بييرامج دعييم ألييف مسييتفيد للعمييل  30ميين 

 التوظيف والتدريب.

تقديم مليار لاير سعودى لدعم موظفى القطاع الخاص ال ين لم يستفادوا ميين بييرامج  -

 الدعم السابقة.

اجتماعييية لتسيير اات الييدخل مليييار لاير سييعودى قيميية قييروض   4  مبلغ  تخصيص -

 اطنة.ألف مواطن ومو 100لعدد  2020م المحدود خاع عا

زيييادة محفةيية االقييراض المباشيير الخاصيية بالمنشييلت الصييغيرة ومتناهييية الصييغر  -

آالف رائييد ورائييدة  سييتة حواليمليار لاير سعودى يستفيد منها  2 حوالي لتصل إلى

 أعماع.

مليار لاير لتمويل بييرامج االقييراض غييير المباشيير عبيير   2تخصيص محفةة بقيمة   -

 لمالية.ات االمؤسس

ليييار لاير سييعودى لتخفيييف اآلثييار المالييية واالقتصييادية علييى م  120تخصيص مبلغ    -

 القطاع الخاص والتى تغطى الجوانب التالية:

o   2020وحتى يونيو    2020اعفاء الوافدين المنتهية اقامتهم من مارس  

 من المقابل المالى. 

o  قة.االقرارات وسداد المريبة االنتقائية المستحتأجيل سداد 

o اد ضريبة القيمة الممافة. تأجيل توريد االقرارات وسد 

o  االلتزامات وسداد  الدخل  ضريبة  وسداد  االقرارات  توريد  تأجيل 

 لمترتبة عليها. ا

o   الحكومية الخدمات  قبل بع   المستحقة من  الرسوم  دفع بع   تأجيل 

 والرسوم البلدية. 

o  .تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات 
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 عودى لجهات التمويل لدعم القطاع الخاص فز مؤسسة النقد العربى السوحوامبادرات  3/2

مليييار لاير سييعودى  30( بايييداع مبلييغ SAMAقاميي  مؤسسيية النقييد العربييى السييعودى )    

لصييالح جهييات التمويييل مقابييل تأجيييل سييداد التزامييات المؤسسييات والشييركات والمنشييأت الصييغيرة 

 أشهر. 6مدة ومتناهية الصغر ل

 التى دستهدف دعم القطاع الخاص وحوافز الصندوق الصناعى و دراتمبا 3/3

قام الصندوق الصييناعى بتقييديم مبييادرات تسييتهدف دعييم القطيياع الخيياص تمثليي  فييى دعييم    

المشاريع الصناعية المتأثرة بفيروس كورونييا المسييتجد . إلييى جانييب اعييادة هيكليية دفعييات القييروض 

 .2020م ة والطبية الصغيرة خاع عاجاريوتأجيل  لكافة العماء من المشروعات الت

 مبادر  منشآت والتى دستهدف دعم القطاع الخاص  3/4  

العامة للمنشلت الصغيرة والمتوسطة )منشلت( مبييادرة لييدعم القطيياع الخيياص قدم  الهي ة     

 :التاليالمتأثر بجائحة كورونا وهى كلتخفيف اآلثار المالية واالقتصادية على القطاع الخاص 

استرداد رسكين  تم  - العمل من  العمل  اصحاب  تأشيرات  لم تستغل وم  بعد اصدارها والتى 

 خاع مدة حةر الدخوع والخروا من المملكة.

فترة    - خاع  تستغل  لم  التى  والدخوع  الخروا  تأشيرات  تمديد  من  العمل  اصحاب  تمكين 

 الحةر لمدة ثاثة أشهر بدون مقابل.

 ع الخاص ية والتى دستهدف دعم القطالبشرمبادر  صندوق دنمية الموارد ا 3/5  

تقييديم قدم صندوق تنمية الموارد البشرية مبادرة تهدف الى دعم القطاع الخيياص تتمثييل فييى    

 2020عييام ألف مواطن ومواطنة تم توظيفهم فييى القطيياع الخيياص ميين يوليييو   80  حواليالدعم الى  

 بأثر رجعى وال  من خاع ما يلى:

 ن بأثر رجعى.لمدة عاما %30 حوالي  الى نسبتاستمرارية تقديم دعم تصل  -

 ألف لاير. 15آالف لاير إلى  4يتم تقديم الدعم إلى من تتراوح رواتبهم من  -

 من الراتب أيهما أقل. %50آالف لاير أو أقصى حد للدعم يبلغ ثاثة  -

كييان الموظييف امييراة او ميين اوى يييتم اضييافة نسييب اضييافية للييدعم فييى حاليية ااا  -

  و المنشلت الصغيرة.و من المدن غير الرئيسية اصة ااالحتياجات الخا

 

 مبادر  هيئة الزكا  والدخل لدعم القطاع الخاص  3/6  

ثييار علن  هي يية الزكيياة والييدخل عيين مبييادرات تقييدمها للقطيياع الخيياص بهييدف تخفيييف اآلا  

رة علييى اعمييالهم خيياع هيي ة الفتيي   سييلبيأثييرت بشييكل  التييى  والمترتبة على فيروس كورونا المسييتجد  

 :تممن  ه ة المبادرة ما يلىو

من ضييريبة القيميية المميياف  وضييريبة السييلع االنتقائييية والزكيياة   تأجيل السداد لكا   -

 .وضريبة الدخل
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فييى الجمييارك والمييريبة االنتقائييية  ميين ضييريبة القيميية الممييافة    تأجيل سييداد كييا   -

  .كلفين المسجلينللم

ل اإلقييرارات علييى المكلفييين تعييديخر فى سداد االقساط وأمن الت  تعليق غرامات كا   -

 م التعاون للمكلفين وغرامات الفحص.وغرامات عد

 

المبييادرات والحييوافز الطموحيية التييى قييدمتها حكوميية المملكيية العربييية السييعودية  ونييرى أن 

سيييا  فييى الحييد ميين يدورا  رئ    لعبيي واستجابتها السريعة والحازمة لجائحة فيييروس كورونييا المسييتجد  

واليي ى  ،وج  عام وعلى القطاع الخاص بوج  خاصحة على االقتصاد السعودى بلجائاآلثار السلبية ل

من الناتج المحلى االجمالى لاقتصاد السعودى مقارنة بالقطاع الحكومى والقطاع  %50 حوالييسهم ب

 على التوالى لكا  منهما. %24,1، و %25,4الل ان يسهمان بما نسبت    النفطي

البنيي  المركييزى السييعودى بشييكل ع الخاص ال ى قييام بتنفييي ه  لقطاأسهم برنامج دعم تمويل ا 

فييى مواجهيية ايجابى فى دعم نشاط المؤسسييات والشييركات المتوسييطة والصييغيرة ومتناهييية الصييغر  

وانشيياء اللجنيية   النفطيييدعم االقتصاد غييير  إلى جانب نجاح سياسات    اآلثار السلبية لفيروس كورونا.

الفيييروس، واالتجيياه نحييو التحييوع  االحترازييية للحييد ميين انتشييارءات  العليا لاتخاا التييدابير واالجييرا

الرقمى للحكومة والخدمات المالية إلى جانب اصيياحات سييوق العمييل والتييى سيياعدت الحكوميية فييى 

  ادارة االزمة والتعامل معها بشكل جيد.

ونييا كور  حقق الناتج المحلى االجمالى الحقيقى للمملكة، نمييوا  ايجابيييا  منيي  بييدء أزميية فيييروس

. حيث يرجع ه ا النمو االيجابى الى االرتفاع 2021ى الربع الثانى من عام ف  %1,5  حواليالمستجد ب

 حييواليباالضافة إلى االرتفاع ال ى حقق  القطاع الحكييومى ب  %10,1ال ى حقق  القطع الخاص بنسبة  

اليينفي وفيييروس  سييعارنتيجة لتأثره بإنخفاض أ  %7  حواليانخفاضا  ب  النفطيبينما حقق القطاع    0,7%

 تجد.كورونا المس

مملةة الفرص االستثمارية المتوقع ظهورها نتيجة ألزمة فيروس كورونا المستجد فى ال  /4

 العربية السعودية

أدت اآلثار السلبية التى أثرت على اقتصاد المملكة إلى تغير هيكل الفرص االستثمارية فييى    

وايمييا  شييكل االسييواق تفكير فييى اسييتثمارات جديييدة  ن الاالزمة نمطا  جديدا  م  فرض المملكة. حيث  

تغيرات فى نوعية االستثمارات واالنشطة والتى سييوف بشكل كبير تأثرا  باالزمة. فهناك    تغيرتالتى  

 تةهر انعكاسا  لتغير التوجهات السياسية واالقتصادية.

تفيياء االكأظهرت أزمة فيروس كورونييا المسييتجد الحاجيية الييى اعييادة النةيير فييى ضييرورة    

االسييتراتجية كاالغ ييية واالدوييية والمسييتلزمات  والقطاعيياتالصييناعات اليي اتى فييى الكثييير ميين 

االستراتجية وما يصاحبها من انشطة اقتصادية. ك ل  يشمل التغير الكثير من القطاعات الهاميية مثييل 

 نية.كترووقطاع التجزئة والتجارة االلالقطاعات اللوجستية والمالية وقطاع االجهزة الطبية 
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مة فيروس كورونا المستجد استثمار القطاع الخاص فييى الفييرص التييى ستشهد فترة ما بعد أز

تنشأ عن التحوع الرقمى فى االقتصاد، والتى ستجعل القطاع الخاص يستفيد منهييا بييدال  ميين االعتميياد 

ص وتفعيييل الخييامما دفع حكومة المملكة العربية السعودية إلى دعم القطاع على التعاقدات الحكومية. 

بما فيها الخييدمات الرقمييية  بات امام  من أجل االستفادة من مختلف فرص االستثماردوره وازالة العق

   وااللكترونية.

وفيمككا يلككى أهككم همييية االسييتثمار فييى العلييم والتكنولوجيييا، أزميية الحالييية مييدى  أوضح  األ  

 -زمة:ه االاو التوسع فيها بعد هذ الفرص االستثمارية المتوقع استحداثها

 ثمارية فى قطاع الصناعات الطبية والدوائية ومشروعات الخدمة الطبية.الفرص االست أوال :

وقطاعييات التعليييم   الفرص االستثمارية فى قطاع صناعة الوسييائل التعليمييية والتدريبييية  ثانيا :

 .الرقمى )عن بعد(

اء االصييطناعى اليي كتكنولوجيييا المعلومييات وخاصيية الفييرص االسييتثمارية فييى قطيياع  ثالثييا :

تعلق بصييناعة الروبوتييات اآللييية الغييراض االعميياع التجارييية والطبييية واعميياع وخاصة فيما ي

 الميافة وغيرها.

 الفرص االستثمارية فى قطاع الصناعات الغ ائية وخدمات النقل المتطورة. رابعا :

 الفرص االستثمارية فى قطاع صناعة االدوات الزراعية الحديثة. خامسا :

اع الصناعات التحويلية، وخاصة صناعة الحاسييب اآللييى الفرص االستثمارية فى قط  :دسا  سا

 ومنتجات البصريات والمنتجات االلكترونية.

 الفرص االستثمارية فى صناعة الخدمات اللوجستية الداخلية.  سابعا :

 الفرص االستثمارية فى صناعة االلياف البصرية.  ثامنا :

 كترونية.ى مجاع خدمات التجارة االلية ف: الفرصة االستثمارتاسعا  

 : الفرص االستثمارية فى مجاع خدمات التوصيل.عاشرا  

 

خطة عمل لتعزيز دور القطاع الخاص في وبناء دعافي اقتصاد المملةة من آثار جائحة    /5

 Covid-19فيروس كورونا المستجد  

اقتصيياد  عييافيفييي وبنيياء ت لتعزيككز دور القطككاع الخككاصهنييا تقييديم خطيية عمييل نتنيياوع 

ائحيية كورونييا ، بهييدف الوصييوع إلييى االكتفيياء اليي اتى واليي ي يمثييل التحييدي المملكيية ميين آثييار ج

للتعامييل مييع هيي ه  خككالل ثككالث خطككطاألكبييير فييي ظييل األزمييات العالمييية، وسييوف نتناولهييا ميين 

لمحاوليية احتييواء التييأثيرات السييلبية الناتجيية عيين األزميية  التعككايو والتعككافياألزميية تبييدأ بخطيية 

المييرورى والهييام واليي ى يجييب  التنككوع االقتصككاد لتركيييز علييى ى الخطيية التالييية لتتنيياوع اوتييأت

ان تركييز علييي  جميييع دوع العييالم بصييفة عاميية واقتصيياد المملكيية بصييفة خاصيية واخيييرا  وضييع 

فيييي العدييييد مييين المنتجيييات والسيييلع، وتنميييية وتيييدعيم اإلنتييياا الغييي ائي  لالكتفكككاء الكككذاديخطييية 

 يح لكل خطة. توض المحلي. وفيما يلى
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 عايو والتعافي خطة الت  5/1

  المستجد   كورونا  أزمة فيروسالتحدي األصعب والمتمثل في  اآلن    تواج  معةم دوع العالم 

أن   أيما  ه ا  حيث  ولكن  الصحية،  الرعاية  أنةمة  فقي  ليس  يهدد  لتفرادالوباء  المعيشية    األحواع 

العالمواستقرار   الوباء من ج  كبيرةالعالمي، خسائر  صاد  االقت  تحمل، وقد  اقتصاديات دوع  راء ه ا 

 بهدفاألكثير تمررا     المؤسسات والشركاتإلى دعم    حكومات دوع العالم المختلفةمما دفع عدد من  

نشاطها  تجنب على  أكبر  سلبية  إلى  آثارا   العالمي  الوباء  أدى  كما  الجوية   حركة  تعطل،  الماحة 

اإلنتاا   على  أثر  ما  وهو  انوحركوالبحرية،  والسلع،    تقاعة  المنةمات   توقعات  جانبإلى  األفراد 

جائحة  العالمية عما كان علي  قبل انتشار    االقتصاديتتراجع معدالت النمو    بأناالقتصادية العالمية  

 فيروس كورونا.

بادرت حكومة المملكة العربية السعودية في اتخاا عدد من القرارات واإلجراءات االحترازية  

طنين والمقيمين، وقد شمل  تل  اإلجراءات تعليق ، والحفاظ على سامة الموايروسالف   انتشارلمنع  

الحمور لمقرات العمل وتطبيق االغاق الكامل والجزئي كما شمل  حزمة مبادرات لمواجهة اآلثار 

 . األكثر تأثرا  من تداعيات الوباءالمالية واالقتصادية على القطاع الخاص واألنشطة االقتصادية 

المملكةحكومقيام   واألنشطة الخ  القطاع  بدعم  ة  والمتوسطة  الصغيرة  المنشلت  خاصة  اص 

المملكةأطلقحيث  ه ه الجائحة،    آثار االقتصادية األكثر تأثرا  من    حوالي  حزمة تجاوزت    حكومة 

، والمتمثلة في إعفاءات وتأجيل بع  المستحقات الحكومية، وتحمل الحكومة سعودى  مليار لاير  70

ي القطاع الخاص السعوديين بقيمة إجمالية تصل % من رواتب موظف  60(  Sand)ةام  من خاع ن

إضافة إلى برنامج الدعم ال ي أعلن  عن تقديم  مؤسسة النقد   .سعودى  مليارات لاير  9  حوالي  إلى

مليار   50  حواليبالعربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشلت الصغيرة والمتوسطة  

 .(2021، رة المالية السعودية)وزاسعودى  لاير

 خطة التنوع االقتصاد    5/2

دي لجميع دوع العييالم جاءت ه ه االزمة  لتؤكد على أهمية التسريع بخطوات التنوع االقتصا 

المملكة بصفة خاصة حيث ما زاع االعتماد على النفي يشكل العامل الرئيسي القتصيياد بصفة عامة و

االعتماد على النفي كمصدر رئيسييى   ية التنويع االقتصادي وعدمأهم  المملكة، وتدرك حكومة المملكة

لاقتصاد، حيث اتخ ت العديد من االجييراءات لرفييع معييدالت التنييوع االقتصييادي مثييل نشيياط تجييارة 

الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق ، والصييناعات التحويلييية واليي  بخيياف صييناعة تكرييير الزييي  

( وايما  نشيياط ية والصناعات الدوائيةغ ائمن أهمها الصناعات ال  اعات)والتي تشمل العديد من الصن

 .الزراعة والغابات واألسماك

يتمح ضرورة واهمية إعادة هيكلة مساهمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي االجمالي  

دي أصبح  هناك حاجة ضرورة قصوى لتنويع االقتصاد السعو كماللمملكة حتى يصبح أكثر تنوعا ، 

التييي وخاصة الصناعات الغ ائية والدوائييية و  اقتصاد ما بعد االزمة ،  ع منح الصناعة دور أكبر فيم

تعمييل المملكيية علييى إطيياق كمييا  كبيرا  خاع السيينوات القليليية المقبليية،   اهتماما  من المتوقع أن تشهد  

ائم تصييبح دعيي  ة كيييزميي ثرت بشييكل كبييير بهيي ه األأقطاعات جديدة شأنها شأن باقى دوع العالم التى ت

 :د أهمها ما يلىجديدة لاقتصا
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العمل على توطين قطاعييات الطاقيية المتجييددة والمعييدات قطاع التصنيع وال ى يتممن   -

 الصناعية .

العمييل علييى  إنشيياء منيياطق جيي ب بمسييتوى واليي ى يتمييمن  قطاع السييياحة والترفييي ،   -

لتاريخييية قييع اعييالمي، وتحسييين إجييراءات إصييدار التأشيييرات للييزوار، وتطييوير الموا

 ع التقنية.والتراثية في مجا

 .زيادة االستثمارات في االقتصاد الرقمي -

تقييديم حييوافز تمكيين المملكيية ميين استكشيياف واسييتغاع   واليي ى يتمييمن  قطاع التعدين، -

 مواردها الطبيعية من الثروات المعدنية.

 خطة االكتفاء الذادي   5/3

ات فع العييالمي للحصييوع علييى ادولتييدااأزميية فيييروس كورونييا المسييتجد شييهد العييالم خيياع  

ووسائل الحماية الشخصية واللوازم الطبية، وقد فرض  العديد من الدوع قيودا  علييى تصييدير بعيي  

 األدوية، وفرض  حةرا  على بيع بع  المواد الغ ائية في الخارا.

لييب في أغ "حالة االكتفاء الذادي"إا تؤكد ه ه االزمة على ضرورة العمل الى الوصوع إلى  

 : وذلك يت:من ما يلينتاا الغ ائي المحلي. لمنتجات والسلع، وتعزيز اإلا

توفير المدخات الازمة للزراعيية الميينح والقييروض الميسييرة للمشيياريع الصييغيرة  ▪

 والمتوسطة.

 اتخاا تدابير الزمة لإلعفاءات المؤقتة وتطوير القطاع الزراعي. ▪

 فق تخزينية كافييية بمييا يحقييقمرا  توفير مخزونات استراتيجية بمستويات آمنة وبناء ▪

  .تنمية مستدامة

 زيادة في اإلنتاا وتوسيع مساحة الرقعة الزراعية. ▪

تطوير الصناعات الغ ائية والعمل على تنوعها بهدف تقليل االعتماد على الواردات  ▪

 على تل  المنتجات .المحلى لتغطية الفجوة في الطلب 

 زن في ميزان المدفوعات .لتوازيادة المحتوى المحلي والعمل على إعادة ا ▪

 ضع األمن الصحي على رأس األولويات وتوفير جميع االمكانيات المتاحة لدعم .و ▪

دعم إنشاء مراكز البحوث الطبية األساسية والتطبيقية بالمملكيية للمسيياهمة فييي حييل  ▪

 .المشكات الصحية

 .تحديث استراتيجية الصناعات الدوائية لتوطين صناعة الدواء واللقاح ▪

لتصنيع الدوائي تبني منهجية متكامليية لتنمييية صناديق استثمارية موجهة ل  خصيصت ▪

مع احتياجات سوق العمل المحلي وتعزز ميين كفيياءة رأس   تتناسبالقدرات البشرية  

 الماع البشري السعودى.

 الخالصة /6

فييي كييل   االقتصاديأحد أهم أدوات النمو    يعد  القطاع الخاص  يتمح لنا من خاع الدراسة أن

إلييى  .االقتصيياديإلجمالي ومعييدالت النمييو اهمات في الناتج المحلي االعالم، وال  لما ل  من مسدوع  

، وما ل  من أثر إيجابى في المؤشييرات العمالةجانب الدور الهام ال ى يلعب  فى سوق العمل وتوظيف  

 لة.ل دويصبح دعم القطاع الخاص من أولويات ك التالياالقتصادية واالجتماعية ألى دولة. وب
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فييي  ظهييورهمنيي   انتشييارفيروس كورونييا المسييتجديرات مبكرة من من وجود تح  على الرغم

مع األزمة، التييي أدت إلييى   للتعامل  ليس لديهم المقدرة الجيدةالصين، إال أن أغلب صانعي السياسات  

ام ييية عيي األزمة المالييية العالممن   اقتصادى    سوأ ركودا  وحقق فرض قيود غير مسبوقة حوع العالم،  

وضييع  الوقائييية، ميين خيياع االسييتجابة للتحيي يراتومييات ضييرورة . ممييا فييرض علييى الحك2008

 ضمانات أفمل لمواجهة اآلثار الخطيرة التي تسببها األوب ة.

هنيياك بعيي  التييدابير التييي يجييب اتخااهييا للحييد ميين مخيياطر معينيية، حتييى لييو كانيي  كما أن  

اليي كاء تقنيييات  خاصييةم بييدور التكنولوجيييا )وهتمااالإلى جانب    ستؤثرعلى جوانب أخرى من الحياة.

كما أكدت  لمواجهت  وتحديد سبل المواجهة. واالستعدادفي تقييم مخاطر الوباء ودورها  (  االصطناعي

الرعاييية أنةميية  بكفيياءة ألحق  جائحة كورونا أضييرارا  ، حيث  االستثمار المرناألزمة على ضرورة  

 الصحية. القطاعاتإلى   اتالصحية، ما يستوجب توجي  االستثمار

أثبتيي   ، حيييثالتركيييز علييى أكثيير طييرق المواجهييةصانعى السياسات االقتصادية  يجب على  

كورونييا المسييتجد، أزميية فيييروس فاعليتها في مكافحيية  قطاع الطيرانالقيود المبكرة المفروضة على 

لييروابي بييين يز اتعزإلى جانب    يمكن إنشاء صندوق طوارئ عالمي لمعالجة تكلفة ه ه التدابير.حيث  

التييي تتييوافر فيهييا المعلومييات العلمييية   دوع العييالمحقق  حكومييات    كما  ،ع السياساتصن  ولجانالعلم  

أزميية فيييروس كورونييا   أكبيير فييي مكافحيية  ا  المتعلقة بالسياسات القائمة على العلم نجاح  واالستشارات

 .المستجد

فييي إطييار   وع العييالمدهييا  معالجيية المخيياطر التييي تواجه  ميين خيياع  بناء قييدرات الدولييةيجب  

. إلييى مستقبلية  أزمة وبائيةمستمرة وليس كاستجابة طارئة ألي    بصفةال     يتم، وأن  الرقمية  الحكومة

ع أزميية  فيييروس كورونييا وتبادع المعلومات حييو  للتواصلكان    ، حيثتحسين وسائل التواصلجانب  

 محليييةمييات واتصيياالت معلوما يستوجب إنشيياء وحييدات  .دوع العالمفي عدد من  المستجد غير كافى

 .المستقبلية مواجهة المخاطر من أجل ،ودولية

لعبيي  المبييادرات والحييوافز الطموحيية التييى قييدمتها حكوميية المملكيية العربييية السييعودية  كمييا

سيييا  فييى الحييد ميين اآلثييار يواستجابتها السريعة والحازمة لجائحة فيييروس كورونييا المسييتجد دورا  رئ

واليي ى يسييهم  ،قطاع الخاص بوج  خاصالسعودى بوج  عام وعلى ال  تصادالسلبية للجائحة على االق

القطيياع من الناتج المحلييى االجمييالى لاقتصيياد السييعودى مقارنيية بالقطيياع الحكييومى و  %50  حواليب

 .2021خاع عام  على التوالى لكا  منهما %24,1، و %25,4 حواليالل ان يسهمان ب النفطي

 :الرئيسية للدراسة والقائلةضية  فركل هذا قادنا الثبات صحة ال

" لقد ساهم  االجراءات والمبادرات والحوافز الحكومية التى قدمتها حكومة المملكة العربية 

السييعودية لييدعم القطيياع الخيياص بشييكل إيجييابى فييى تخفيييف اآلثييار السييلبية لفيييروس كورونييا علييى 

 االقتصاد السعودى." 

الدراسيية عيين   ئيات التييى تييم تناولهييا خيياعحصيياوهنا تجدر اإلشارة إلى أن كييل األرقييام واال

والتى تشمل بع  المتغيرات االقتصادية الكلية .  2021اقتصاد المملكة العربية السعودية خاع عام 

الناتج المحلى االجمالى ومعدالت التمخم والبطالة إلى جانب حجم التجارة، والتى تمثل فى نفس   مثل

فيروس كورونييا المسييتجد فييى فى الفترة األولى النتشار اصة الوق  تحديات تواج  القطاع الخاص خ

تشير إلى فعالية االجراءات والمبادرات والحوافز الحكومية التى قدمتها حكومة المملكيية كما  المملكة.  

     .العربية السعودية لدعم القطاع الخاص
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يييروس كورونييا ميية فحقق الناتج المحلى االجمالى الحقيقى للمملكة، نمييوا  ايجابيييا  منيي  بييدء أز

. حيث يرجع ه ا النمو االيجابى الى االرتفاع 2021فى الربع الثانى من عام   %1,5  حواليالمستجد ب

 حواليباالضافة إلى االرتفاع ال ى حقق  القطاع الحكومى ب  %10,1ع الخاص بنسبة  اال ى حقق  القط

اض أسييعار اليينفي وفيييروس فبإنخنتيجة لتأثره   %7  حواليانخفاضا  ب  النفطيبينما حقق القطاع    0,7%

 رونا المستجد.كو

 

 التوصيات   /7 

 آلييية عمييل  عند وضييع  لتحقيقها  تسعىالتي يجب على الحكومات أن    االهدافهناك العديد من  

: االحتياجييات عند حييدوث األزمييات الوبائييية العالمييية والتييى ميين أهمهييا  التحفيزية  مبادرات والحزملل

إلييى جانييب ح لاقتييراض، وظييروف السييوق، والحيييز المتيياييية، العاجليية، وقييدرات المؤسسييات المحل

 مجموعيية ميين والمبييادرات والحييزم التحفيزيييةجييراءات إلا تقييييم ويشملاالستثمار في البنية التحتية. 

، وتحديييد مييا إاا كانيي  لتنفييي ق الوظييائف، والمييدة الزمنييية الازميية لقدرتها علييى خليي :  عاييرأهمهاالم

 .القطاع الخاص لدعم الازم التمويل تقديماألمواع الحكومية المرصودة يمكنها المساعدة في 

 زيييادة واليي ى يتمييمن قصييير األجييل النطاق الزمنى: نطاقين زمنيين  التوصيات  قائمةتغطي  

 التنمييية لتحقيييق  والنطيياق طويييل األجييلالطلييب االقتصييادي ، ومسييتويات الييدخل والتوظيف   دالتمع

 .االقتصادي والرخاء ةالمستدام

 :رئيسية مؤشرات، هناك ثالثة أوالً: فى األجل القصير

يييتم   لاير سييعودىتوفيرها مقابل كييل    يجبفي عدد الوظائف التي    والمتمثل  :خلق الوظائف ▪

وكيي ل  أنييواع الوظييائف بية لتزميية الحالييية ليية التعييافى ميين اآلثييار السييلمرح خاصيية فييىاسييتثماره، 

فى سوق العمل للوظييائف الجديييدة التييى قييد تنشييأ   والمستفيدين منها، والتوافق بين المهارات المطلوبة

 .وتل  التي تمتلكها القوى العاملة المحلية بعد األزمة

المبييادرات والحييزم التحفيزييية التييى تقييدمها   علىبالتركيز    :النشاط االقتصاد ودعم  دعزيز   ▪

علييى تعييوي  الطلييب  االقتصيياد، وقييدرة للدوليية  ال ي يمكن أن يحقق  كل إجراء تدخليالحكومة وما  

 .جاريالت المفقود بشكل مباشر، وتأثيره على مستويات االستيراد أو الميزان

القصير فى األجل  ايجابيةقق منافع  يح  االقتصادبتقييم ما إاا كان    :اسبالزمنى المنالتوقيت   ▪

التييدابير واالجييراءات االحترازييية وما إاا كان  ه ه المنافع مستدامة حتى عند إمكانييية إعييادة فييرض 

 .الحجر الصحيخاصة تدابير

 :سيةرئي مؤشرات، هناك ثالثة ثانياً: فى األجل الطويل

المبييادرات تييأثير    دراسيية    : وال  ميين خيياع  طويل األجلتصاد   االق   إمةانية دحقيق النمو ▪

يسهم دعييم بعيي  رأس الماع البشري والمادي. فعلى سبيل المثاع، رفع كفاءة  على    والحزم التحفيزية

بة بشكل أفمل في تحسين رأس الماع البشري من خاع بناء المهارات المطلوالقطاعات االقتصادية  

اسييتخدام  فييى خييرىبعيي  القطاعييات األ يعييزز دعييم وقييد  .لمسييتقبل وتحسييين صييحة السييكانل

أوج  القصييور فييي   معالجةمنافع عامة مثل الطاقة الحديثة ، أو    توفيرالتكنولوجيات األكثر كفاءة، أو  

 .السوق مثل الدعم المشوه ال ي يعوق تحقيق النمو طويل األجل

https://blogs.worldbank.org/ar/climatechange/thinking-ahead-sustainable-recovery-covid-19-coronavirus
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/joes.12241
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ءات تدخلييية لبنيياء قييدرة باتخاا إجييرا :في المستقبل ائيةالوب  الصدمات  مواجهةالقدر  على   ▪

 األزميية الحاليييةالخارجية والتعافي من آثارها، مثل الوبائية  على مواجهة الصدمات    االقتصاد القومى

 المستجد.  لفيروس كورونا

إعادة النةر في سياسات االكتفاء ال اتي فييي الكثييير من خاع   :الكتفاء الذادىمسار ا  دفعيل ▪

والمسييتلزمات األساسييية، ومييا يصيياحبها  كاألغ ية واألدوييية  ات والقطاعات االستراتيجيةصناعمن ال

لجميع الييدوع، وتكميين أهميتيي  فييي  حيويا    تحقيق االكتفاء ال اتي مطلبا   يعد. حيث  من أنشطة اقتصادية

القييدرة هييو    االكتفيياء اليي اتي. ومجاالت أساسية وهي الغ اء والييدواء والتعليييم  ثاثتوفير االكتفاء في  

ميين خيياع االعتميياد الكامييل علييى المييوارد واإلمكانييات  حتياجات األساسية محليا  على إنتاا جميع اال

 .عن االستيراد لتلبية ه ه االحتياجات بشكل كلىال اتية، واالستغناء  

فى ضوء ما سبق، فيمةن للباحث الوقوف على بعض التوصيات ألهميتها فككى هككذا االطككار و

 :وهى

حو التوج  لاقتصاد الرقمييى خاصيية فييى  فتييرة ن    سياسة المالية العامةر  ل دوضرورة تفعي (1

 .المستجد  مابعد أزمة فيروس كورونا

إلييى توفير اللقاحييات الممييادة للفيييروس  ب  فيما يتعلق  نةمة الصحية خاصةاالستثمار فى األ (2

 جانب البنية التحتية الرقمية.

ارتفيياع لعدم المسيياواة فييى الييدخل و تصدىتعزيز برامج الحماية االجتماعية للمساعدة فى ال (3

 معدالت الفقر.

 إعادة تصميم النةم المريبية لدعم العدالة وتشجيع برامج حماية البي ة. (4

االنفاق لاستفادة من برامج الييدعم المييالى الحد من النفقات المهدرة وزيادة شفافية مبادرات   (5

 بالكامل.

 عار الفائدة .  اساتباع الدوع سياسات نقدية توسعية من خاع تخفي (6

، مييع توجييي  ات االقتصيياديةن الحزم التحفيزية للحد من اآلثار السييلبية لتزميي ضخ المزيد م (7

 المزيد من المخصصات المالي لدعم النفقات الصحية.

تقديم الحماية والدعم للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر ميين خيياع ضييخ السيييولة النقدييية  (8

 الوبائية.لى أنشطتها نتيجة لتزمات  ية علتخفيف التداعيات واآلثار السلب

ضرورة االهتمام باالستثمار فى أنةمة الدفع ال كية غير النقدية والتى أثبيي  نجيياح وفاعلييية  (9

 فى الدوع المتقدمة خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

تعزيز خدمات دعم التوظيف والبحث عن فرص العمل مع اتاحة فرص التعليييم والتييدريب   (10

 مالة.للنهوض بمستوى مهارات الع تقنىال

تعزيز خدمات الصييحة االلكترونييية عيين طريييق الشييراكة بييين القطيياعين العييام والخيياص   (11

 لتطوير برامج خاصة فى مجاع الصحة االلكترونية.

 تعزيز مكاتب االحصاء المحلية لجمع البيانات الحيوية خاصة فى ظل األزمات الوبائية.    (12
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The role of the private sector in building and recovering the 

economy of the Kingdom of Saudi Arabia from the effects of 

the covid-19 

Dr. Mohamed Amin Hanafy 

Abstract 

The private sector is one of the most important tools of economic 

growth in all countries of the world, due to its contributions to the gross 

domestic product and economic growth rates, in addition to the important 

role it plays in the labor market and employment, and its positive impact on 

the economic and social indicators of any country. 

Thus, supporting the private sector becomes a priority for every 

country. The ambitious initiatives and incentives provided by the 

government of the Kingdom of Saudi Arabia and its rapid and resolute 

response to the emerging corona virus pandemic played a major role in 

reducing the negative effects of the pandemic on the Saudi economy in 

general and on the private sector in particular, which contributes about 50% 

of the GDP of the Saudi economy compared to the government sector And 

the oil sector, which contribute 25.4 percent and 24.1 percent, respectively. 

The real GDP of the Kingdom has achieved positive growth since the 

start of the emerging crisis of the Corona virus by about 1.5% in the second 

quarter of 2021. This positive growth is due to the increase achieved by the 

private sector by 10.1% in addition to the rise achieved by the government 

sector By about 0.7%, while the oil sector decreased by about 7% as a result 

of being affected by the drop in oil prices and the emerging corona virus. 

 


