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عن القطاع الخاص:
• مشاركة القطاع الخاص في الرؤية
تؤكد رؤية اململكة  2030على أن القطاع الخاص شريك أساس ي وداعم لنمو االقتصاد الوطني حيث سيتم تسهيل
أعماله وتشجيعه للنمو  ،ومن أهم أهداف الرؤية الوصول بمساهمة القطاع الخاص في الناتج املحلي اإلجمالي من
 %40إلى  %65بحلول عام 2030م.

• الناتج املحلي اإلجمالي للقطاع الخاص
حقق الناتج املحلي للقطاع الخاص ارتفاعا في قيمته باألسعار الجارية خالل عام 2017م بلغت نسبته  %0.74مقارنة مع
قيمته في عام 2016م حيث ارتفعت من  1227534مليون ريال عام 2016م إلى  1236636مليون ريال في عام 2017م،
ويعكس ذلك نموا إيجابي في أنشطة القطاع الخاص خالل العام 2017م ،كما أن قيمته باألسعار الثابتة ارتفعت بنسبة
 %0.71عما كانت عليه في 2016م.

عن القطاع الخاص:

الناتج املحلي اإلجمالي للقطاع الخاص
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عن القطاع الخاص:
نسبة مشاركة القطاع الخاص بالناتج املحلي:
نالحظ انخفاض في نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج املحلي اإلجمالي للعام 2017م حيث بلغت نسبته للعام الحالي
 %48.2مقارنة بنسبة  %50.7عن العام املاض ي إي انخفاض بحوالي %2.5
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عن القطاع الخاص:
نسبة املنشآت الصغيرة واملتوسطة في القطاع الخاص:
ونجد أن نسبة املنشآت الصغيرة واملتوسطة يشكل  %99.2من منشآت القطاع الخاص في اململكة كما
تبلغ مساهمتها في الناتج املحلي حوالي  %21مقارنة بالنسبة التي حققتها االقتصادات املتقدمة التي تصل
إلى .%70
وتماشيا مع رؤية السعودية  ،2030تستهدف هيئة املنشآت الصغيرة واملتوسطة رفع مساهمة املنشآت
الصغيرة واملتوسطة في الناتج املحلي اإلجمالي إلى .%35

اهم التحديات اآلنية

اهم التحديات اآلنية لعام 2018م للقطاع الخاص:
• تحديات متعلقة بكثرة الرسوم وااللتزامات المالية كـ:
 .1رسوم العمالة الوافدة ومرافقيهم

 .2فرض قيمة الضريبة املضافة

)(Vat

.3

ارتفاع رسوم الوقود – الكهرباء

.4

تقليص مدة االرضيات للبضائع بالجمرك من  10أيام الى  5أيام

 .5الفاتورة املجمعة للرسوم على العمالة
 .6الرسوم البلدية إلشغال مرافق االيواء السياحي
• تحديات متعلقة بصعوبة تطبيق نسب التوطين خاصتا على الوظائف بالمستويات الدنيا
كـ توطين  12نشاط بتجارة التجزئة

إمكانية التطبيق

إمكانية التطبيق
 -1يمثل غالب القطاع الخاص منشآت متوسطة وصغيرة بنسبة  %99.2حيث يصعب عليها تطبيق
القرارات والرسوم املالية والتي تزامن ظهورها في نفس السنة املالية.

 -2عدم جاهزية وتهيئة القطاع الخاص لتطبيق تلك القرارات التي تحتاج إلعادة جدولة في خططها املالية
والتنفيذية قصيرة املدى ومتوسطة املدى واعادة حساباتها.
 -3الصدور املفاجئ لتلك القرارات املرتبطة بتكاليف مالية دون اإلفادة بوقت كافي او املشاركة في اتخاذ
القرار لتفهم حيث يصعب عملية التطبيق من منظور واقع القطاع الخاص االن.

األثار املترتبة

األثار المترتبة
• اإلرهاق املالي للقطاع الخاص والذي يتمثل في املنشأت الصغيرة واملتوسطة وما يترتب عليه من الخسائر وصعوبة
االستمرار واالفالس في غالب الحاالت.
• التقليص والخروج من السوق مما يؤثر على نسبة املشاركة في الناتج املحلي التي انخفضت في عام 2017م

الي  %2,5مقارنة بالعام املاض ي.
ّ
• الوقوع في الديون واملسألة امام الجهات املختصة ،ايضا زيادة العبء على القطاع الخاص في الوقت الذي يعم به الركود.
• عدم القدرة على التوظيف بنسب التوطين املفروضة بكامل الحوافز والرواتب التي تتناسب مع احتياجات وإلتزامات
الكوادر الوطنية.

األثار المترتبة
• كثرة القرارات الفجائية وااللتزامات املالية تؤثر على سمعة القطاع الخاص والثقة امام املستثمرين األجانب
من مختلف الدول األخرى.
• ركود الحركة االقتصادية (البيع والشراء واالستهالك والعقار )….وذلك نتيجة خروج كثير من األجانب إلى بلدانهم اوانخفاض
طلب املستهلكين لتلك الخدمات من جانب ومن جانب اخر نتيجة ارتفاع األسعار والغالء املعيش ي الذي ادى إلى الترشيد في
االستهالك.
• لجوء كثير من التجار الى رفع أسعار الخدمات والسلع املقدمة وذلك لإليفاء بالرسوم وااللتزامات املالية املختلفة من جانب
وتوطين الوظائف برواتب مجزية من جانب اخر .

الحلول املقترحة ( التوصيات)

الــتوصي ــات :
يرحــل القطــاع الخــاص بكــر تنرــيم ولــرار تيرمــة الدولــة ويصــل فــي مص ـ حة ا لتصــاد دو ا ي ـ ثر ســلبا عل ـ بقا هــا و اســتمرار
نموها تماشيا مع رؤية  2030التي تهـد الـي مـرورة رمـع مشـاركة القطـاع الخـاص مـن  %40الـي  ، %65وبعـد الرجـوع الـي اإلحصـا ات
ت ــم مةحر ــة ان ــة ل ــةل ه ــذا الع ــام ان ي ـ مش ــاركتة بنس ــبة  %2.5ع ــن الع ــام املال ــؤي ويل ـ م ش ــر يتطل ــل النر ــر ع ــي ا عتب ــار
ألســباا ا ن يــا  ،والتــدلر باملعال ــة املناســبة لتمطــي القطــاع الخــاص مــن تطبيــق الق ـرارات دو ا ت ـ ثر عل ـ نم ـوه الــذي يعــد
شريكا معا في الخطط التنموية ،لذل تم الخروج بمقترحات الحلول التالية املتعلقة بحر مشكلة البطالـة ورمـع نسـل التـو ي و
الحلول املتعلقة بقرارات الرسوم وا لتزامات املالية :

( )1التوصيات والحلول املتعلقة ب رورة التو ي وليض نسل البطالة
أ  ( -عند مرحلة الت طيط من لبر ال هات التشريعية بد من مراعاة):
أ  -أهمي ةةة البح ــع العلم ــي املس ــتمر ملعال ــة الوال ــع والت ط ــيط ال ي ــد والياع ــر لتط ــوير القط ــاع الخ ــاص ونقل ةةه م ةةن قط ةةاع خة ةدمي
ولوجستي الي منتج وقادر على املشاركة في التنمية االقتصادية للوطن
ا-مراعاة التدرج عند رمع نسل التو ي عل مراحر زمنية يتدرج بها حتى يتمكن القطاع الخاص من مواصلة دوره بما يخدم الصالح
العام والنهوض باالقتصاد الوطني والقيام بمهامه كقطب من أقطاب التنمية في اململكة.
ج-ومع أولويات محـددة لتـو ي عـض القطاعـات والو ـا حسةب األهميةة وإمكانيةة تةوفير العمالةة الوطنيةة املؤهلةة لهةا وفةق خطة
وآليات تنفيذية مناسبة وفعالة بمشاركة القطاع الخاص وايضا مشاركة الغرف التجارية.
د-التركيزفــي ا حــةل علـ الو ــا
الكادر للسعودي

يات املســتويات اإلداريــة املتوســطة والعليــا والتةةي رواتاهةةا فةةوق  5000ريةةال لتحقيةةق رضة ى واسةةتمرار

ه-مراعاة الفارق الكبير بالواقع الحالي لعدد العاملي الغير سعوديي والذي يبلغ تقريبا  10مليون مقارنتا عدد البطالة
للطوادر الو نية والتي تبلغ مليو تقريبا ،ممن غير املنطقي ا يتم التو ي بجميع املهن مل تل األنشطة ا لتصادية،
وخاصتا ان غالبيتها مهن تشغيليه دنيا يعد مردودها االقتصادي اعلى من تكلفتها.
ٌ
و-ومع لطط لتأهير وتدريل الشباا السعودي للعمر في الو ا املهنية والينية التي ستشغر برحيل العمالة الوافدة وان تتزامن
في طرحها مع قرارات التوطين ،بمشاركة القطاع الخاص بها.
ي-ضرورة تعاون وزارة العمل والتأمينات االجتماعية مع الغرف التجارية إللامة مسارات و ييية باألنشطة التي تم تو ينها بلقا ات
مباشره تجمع الباحثين عن العمل من الكوادر الوطنية مع أصحاب املنشأت fهدف تسريع تنفيذ القرارات بجودة وفعالية عالية.
ا) تقديم الدعم من القطاع الحطومي:
لد يواجة تطبيق لرارات التو ي لبعض املهن الدنيا عدة صعوبات احدها يتمثر بمدى لبول الطوادر الو نية الطموحة التي
تتطلع للعمر بو ا يات ليمة وما دة و مردود مالي عالي في ر مع لدرة القطاع الخاص الذي يمثر غالبيتة منشآت صغرى ،
مما سي دي ال الدورا الو ييي الغير صحي ،ومن جانب اخر ومقارنة الشباب السعودي بمزايا العمل بالقطاع الحكومي الذي يقدم
مزايا ال يمكن للقطاع الخاص توفيرها كالتالي :
االمن الوظيفي
•
ارتفاع الرواتب والحوافز والعالوات
•
عدد ساعات العمل
•
أ -لذلك البد من دعم القطاع الحطومي لرواتل العاملي بالقطاع الخاص باألنشطة التي يتم تو ينها
ا -وتقديم التدريل املت صص الةزم لضمان تحقيق الهدف للحد من البطالة واالستقرار الوظيفي.
ت -ان يكون هناك مل الطتروني مرتبط بوزارة العمر بكر مو سعودي يعمل بالقطاع الخاص وذلك لضمان استمرار حرصه على األداء الجيد
وان تكون تنقالته بين الوظائف املختلفة إيجابيه.
ث -دعم وتش يع الطوادر الو نية من لرجي ال امعات والكليات عل ممارسة العمر الحر من خالل تقديم الدعم املالي والتسهيالت الالزمة

ج) تطويروتمطي الطوادر السعودية لتصبح صاحبة مس ولية عالية و مهنية بمجال عملة من لةل التالي:
تبني وزارة التعليم سياسة بناء شخصية ذات مسؤولية اجتماعية لجميع املراحل التعليمية منذ الصفوف االوليه
أ-
ب -التنسيق بين وزارة التعليم و وزارة العمل و التنمية االجتماعية في تأهيل الشباب السعودي لسةوق العمةل مةن خةالل بةرامج تةدريب
و تأهيل عملي إلزامي كمتطلب دراس ي اثناء مرحلة البكالوريوس تؤهلهم للعمل بمهنية عالية.
ج -قيام وزارة العمل بإلزام منشآت القطاع الخةاص بتبنةي بةرامج التوظيةف الجزئةي للشةباب والشةابات السةعوديين فةي بعة الوظةائف
االدارية والفنية والتقنية.
د -توجيه الشركات الكبرى في القطاع الخاص اعتماد برامج التدريب على رأس العمل للشباب السةعودي املقبلةين علةى العمةل (حةدييي
التخرج) وأن تتم عملية إحالل األجنبي بالسعودي من خالل التدريب على ٍرأس العمل في نفس مجال التخصةص واملهةام الوظيفيةة
أثناء التدريب.
ه -تطبيق مبدأ التشاركية ( ان يكونوا شركاء في الجهات التي يعملوا بها بنسب وحصص معينه) او من خالل طرح الفرص االستثمارية
وزارة العمر والتنمية ا جتماعية
أ-

ا-

وزارة التجارة وا ستثمار
أ-

رم ـ ــع اه ـ ــم امله ـ ــن الت ـ ــي يحتاجه ـ ــا س ـ ــو
العمر لوزارة التعليم .
تق ـ ـ ــديم ال ـ ـ ــدعم ال ـ ـ ــةزم م ـ ـ ــن (ت ـ ـ ــدريل
وتأهير الطوادر عل املهن املت صصة
ا-
– دعم الرواتل )

ه ـ ــي املرل ـ ــة الت ـ ــي تمث ـ ــر القط ـ ــاع أ-
الخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص وتع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بتحديات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
واحتياجاتــة واملنســق بــي وزارتــي ا-
العمر والتعليم
تق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديم ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدعم املتعل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق ج-
با لترا واألرالؤي واملوالع

وزارة التعليم
التأهيـ ــر والتـ ــدريل مـ ــن مرحلـ ــة متقدمـ ــة لبنـ ــا
املس ولية والشخصية املهنية والعلمية
توجي ــة الطلب ــة علـ ـ دراس ــة الت صص ــات الت ــي
يحتاجها سو العمر
للق الت صصات التي يحتاجها سو العمر

( )2التوصيات والحلول املتعلقة بقرارات الرسوم وا لتزامات املالية:
.1

مشاركة القطاع الخاص في دراسة القرارات املتعلقة باألنظمة واالشتراطات وااللتزامات املالية قبل صدورها ،نظرا ملحاكاتهم
بارض الواقع.

.2

تقديم خطة تساعد القطاع الخاص على كيفية تطبيق القرارات مع مراعاة املنشآت املتوسطة والصغيرة بها لتمكنها من
تطبيق القرارات وااللتزامات املالية دون تأثر .
القرارات املتعلقة بالرسوم املالية لحين تحسن األوضاع والركود االقتصادي للسوق.

.3

ان يتم تأجيل بع

.4

مراعاة التدرج في تطبيق بع

القرارات املتعلقة بالرسوم املالية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وإعطاء مهلة للتطبيق

او اإلعفاء ان لزم االمر ذلك لحين تمكن تلك الفئة من تخطي املرحلة.
.5

تطبيق الرسوم يفترض ان يكون نسبي حسب حجم املنشأة ،املنشآت الصغيرة تختلف عن املتوسطة والعمالقة.

.8

سدام الرسوم وقت استحقاقها بشكل شهري دون ان يتم االلزام بدفعها مقدما ،ذلك فيما يتعلق ببع

الرسوم التي يفرض

سدادها مقدما عن كل سنه ماليه.
.9

تقديم الدعم الالزم للقطاع الخاص من خالل توفير بيئة عمل صحية للعاملين وتوعيته وتمكينه في ايجاد خط تتعلق بة
(املسارات الوظيفية والهياكل اإلدارية وسلم الرواتب )

 .01ان يكون فرض االشتراطات واألنظمة الجديدة املتعلقة باملباني التجارية واالستثمارية على األنشطة التي تبدأ حديثا ،مع
مراعاة األنشطة القائمة وفق اشتراطات سابقة بإعطاء املهلة املنطقية والكافية لإلحالل.
 .11الدعم املالي للمنشئات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تقع في ديون و ومعرضه لإلفالس والخروج من السوق ،من خالل
قروض تسدد على مراحل لتمكينهم من االستمرار.

شكرا لكم
إعداد :
مركز البحوث والدراسات

مارس 2018م

