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 ملخص الدراسة:

ي تعد من اهم مصادر النمو االقتصادي، فالقطاع الخاص هو بوابة يلعب القطاع الخاص دورًا كبيرًا في رفع الكفاءة اإلنتاجية الت
كاسترتيجية متكاملة تهدف لتحقيق تنمية مستدامة في  2030االبتكار والمنافسة الريادية. ومع التطورات الحديثة وظهور رؤية المملكة 

لفراغات النظامية لالنشطة المختلفة ومراجعة جميع المجاالت ، مما أدى الى الحاجة لنقلة نظامية نوعية في شتى المجاالت لسد ا
وتطوير األنظمة القديمةبما يواكب المستجدات المحلية والعالمية. كل ذلك كان له التأثير الكبير على أداء القطاع الخاص وبناء عوائق 

 وتحديات امام نموه وتطوره. 

وانب مختلفة تتمثل في مراحل اتخاذ القرار والجهات المسؤولة، ومن خالل هذه الدراسة سيتم القاء الضوء على األنظمة السعودية من ج
، باإلضافة الى دراسة تحليلة الداء ووضع القطاع الخاص الحال، واهم النظريات  2030األنظمة الحديثة لتحقيق اهداف رؤية 

ت الدولة يحتم فالتغيير في أنظمة وتوجها واالستراتيجيات التي يمكن تبنيها لمواجهة األمواج المتسارعة في اللوائح التنظيمية للبالد.
 على إدارات المؤسسات احداث التغيير في ادارتها وعملها التباع نظام حماية يواكب التطورات الراهنة ويتبعها.

 .تراتيجيسإدارة التفريغ اإلداري، التخطيط اال،الكايزون  ،النظام السعودي، القطاع الخاص ، الهندرة ، إدارة التغييركلمات مفتاحية: 

 

 المقدمة : 

ووتيرتها المتسارعة التي تشهدها المملكة العربية السعودية ومايترتب عليها من تغييرات جذرية في كثير من  2030ان الثورة التنموية 
قتصادية الالمجاالت بما في ذلك الجوانب االجتماعية و الثقافية واالقتصادية والتشريعية ، وماتفرضه هذه التحوالت على المؤسسات ا

أدى الى ظهور كثير من المشكالت التي كانت خامدة لتواجه  2030من تغييرات لتواكب وتضمن تحقيق الرؤية المستقبلية للبالد 
 عمليات التحول وتعيق عجلة التنمية. تطرح هذه الدراسة تأثيير التغييرات التنظيمية والهيكلية المتسارعة في المملكة العربية السعودية

طة واعمال القطاع الخاص والذي هو عنصرأساسي في تحقيق النمو االقتصادي، وماهي االستراتيجيات التي يمكن بها على أنش
 التكييف مع هذه التحوالت.
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 :  دراسةمشكلة ال

جية تتمثل في هن المملكة العربية السعودية وسعيها لتحقيق النمو االقتصادي للبالد باتباع سياسة استراتيجية متكاملة وخطة عمل منإ
، تحتم على الدولة القيام بعمليات تصحيحة في عدد من المجاالت المالية واالجتماعية والتنظيمية، وذلك لتحافظ 2030أهداف رؤية 

 .على استدامة التنمية االقتصادية ورفع فعالية االنفاق الحكومي وتنويع القاعدة االقتصادية وحمايته من التقلبات االقتصادية العالمية
وان التغيير في نهج الدولة وسياساتها ينتج عنه الكثير من التحديات التي تواجه المؤسسات االقتصادية وباألخص القطاع الخاص . 

وليستطيع القطاع الخاص النجاح في اقتصاد ما فيجب عليه  االستفادة من الطاقات االقتصادية الكبيرة للمملكة واغتنام الفرص القادمة 
لتطوير العمل واإلنتاجية ومايتطلبه ذلك من ات بفعالية والسير بخطوات ثابته والتجاوب مع التحدي 2030ؤية المملكة التي وفرتها ر 

 إعادة هيكلة وتجديد السياسات الداخلية والخارجية

 فرضيات الدراسة : 

 من خال هذه الدراسة نفترض التالي:

 الية وبين تنمية وتطوير القطاع الخاص.بأن هناك عالقة بين التغييرات البيئة التنظيمية المتت 
 .ان  هناك عالقة بين تبني سياسات التغيير في المنظمات وبين نجاحها في ظل بيئة تنظيمية متقلبة 

 هدف وتساؤالت البحث : 

 اإلجابة عن األسئلة والمشكالت التالية: تتممن خالل هذه الدراسة 

 قطاع الخاص؟هل تلبي السياسات التنموية الجديدة احتياجات ال .1
 هل القطاع الخاص ينمو باتجاه متوازن مع نمو وتغيير السياسات التنموية المتتابعة؟ .2
 هل يستطيع القطاع الخاص المشاركة في صنع السياسات التنموية للقطاع؟ .3
 هل المواطنون مؤهلون بشكل كاٍف لتلبية احتياجات القطاع الخاص بمهنية واحترافية وتنافسية؟ .4
 جاد استراتيجيات للقطاع الخاص تساعده للتكيف مع التغييرات التنموية الفجائية للدولة؟هل من الممكن إي .5

ومن خالل هذه التساؤالت يظهر أن تنمية وتطوير أحد المعايير قد يؤدي الى خلل بمعيار آخر، ولذلك ظهرت الحاجة الى إيجاد نقطة 
متطلبات  قلتحقيه الدراسة ستكون هناك صورة ومخطط علمي واضح التوازن التي تعالج تلك المعايير بشكل متوازن.  فبنهاية هذ

 .والربط بينهاالمجتمع ومتطلبات القطاع الخاص والمتطلبات التنموية للدولة 
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 أهمية البحث : 

 2030تنبثق أهمية البحث من أهمية ودور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في رؤية 
وذلك استنادا الى السياسات االقتصادية الجديدة التي تفرضها الدولة من أجل تحقيق المستهدفات المستقبلية للرؤية. والواقع االقتصادي 

يثبت أن المشكلة ال تنبع من سوء األنظمة وقلة الدعم بل من كيفية التكييف مع هذه القوانين والتسهيالت المتاحة من قبل الحكومة 
مها االستخدام األمثل. فاألهمية النظرية للبحث تنبع من توضيح كيف يمكن للقطاع الخاص أن يتعامل مع التقلبات السريعة واستخدا

التي تواجهها بسبب تطبيق الدولة للسياسات االقتصادية التطويرية. اما األهمية من الناحية التطبيقية فتقوم على تقديم تحليل علمي 
مملكة لسياسات االقتصادية الجديدة على القطاع الخاص، وهل نجحت في تحفيز القطاع الخاص ليقوم موثق حول تأثير تطبيق ال

وكيف يتمكن القطاع الخاص من إيجاد الفرص من خالل التغييرات التنظيمية التي  .2030بدوره بفعالية في سبيل تحقيق أهداف رؤية 
 عه على االبتكار واالبداع لخوض هذه التجربة.تعيشها البالد بما يمكنه من نمو تطوير مجال عملة ويشج

 حدود الدراسة:

م باإلضافة الى دراسة البيانات  2018م/ 2017تقوم هذه الدراسة على تحليل األنظمة المتغييرة  التي تمر بها البالد في الفترة الزمنية 
، وتأثير هذه المرحلة االنتقالية على نمو 2030االحصائية لوضع القطاع الخاص الراهن في المملكة العربية السعودية تحت رؤية 

 القطاع الخاص وتفعيل دوره في دفع عجلة التنمية االقتصادية في الدولة.

 مصطلحات وتعاريف:

  (النظام السعوديLegal system of Saudi Arabia.وهو التشريع أو القانون المكتوب الرسمي الذي تصدره الدولة :) 
  (القطاع الخاصPrivate sector  القطاع الذي "يهتم بجميع النشاطات االقتصادية التي ال تؤديها الدولة أو المؤسسات :)

 الحكومية.
  ( الهندرةReengineering .وهي مأخوذه من كلمتي هندسة وكلمة إدارة وتعني إعادة تصميم العمليات :) 
  ( الكايزونKAIZEN وتعني التغي )ير  و )زن( تعني األفضل او األحسن (: مصطلح ياباني مركب من جزئيين )الكاي

 وهي التغيير البطئ والتدريجي والمستمر.
  ( إدارة التغييرChange Management :)   ذلك الجهد الذي يهدف الى احداث اصالح في جميع جوانب ومجاالت

 العمل.
 ( بالتفريغ اإلداريAdministrative dischargeحالة او موقف تتعارض فيه األهداف واألف :) كار والفلسفات لمجموعتين

 او اكثر في المنظمة فيحدث الصراع لالستحواذ والسيطرة ممايؤدي الى محاولة التخلص من فريق المجموعة األخرى.
 ( التخطيط االستراتيجيStrategic Planning يوفر اطار عمل لتحسين أداء المنظمة ويقيس اداءها من خالل : )

 مؤشرات األداء.
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 دراسات السابقة:اإلطار النظري وال

 ( :Legal system of Saudi Arabiaتعريف النظام السعودي) 

ان المملكة العربية السعودية تستخدم كلمة نظام بدل من لفظ قانون،  "وهو التشريع أو القانون المكتوب الرسمي الذي تصدره الدولة. 
(. وتجدر اإلشارة الى ان جميع األنظمة والتشريعات 2019ويطلق على السلطة التي تصدر النظام مسمى السلطة التنظيمية" )بالطو،

داخل المملكة تنبع من مصدران رئيسيان وهما القرآن والسنة، وإن عملية اصدار األنظمة ما هي إال عملية تقنين ألحكام وقواعد 
اصدار أنظمة بحسب الظروف الشريعة اإلسالمية. حيث يتم تحويل نص الشريعة اإلسالمية وإعادة صياغته الى قاعدة نظامية أو 

 المتغيرة بما ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

ومع تزايد وتنوع حاجات افراد المجتمعات الحديثة وتعقدها وتغييرها بصورة مستمرة، والذي يستلزم سرعة وضع التنظيمات والقوانين التي 
 لة الفعالة لذلك حيث تقوم بوضعه سلطة مختصة  لتحقيق مايلي:تناسبها وتنتظمها ، فكان اصدار األنظمة والتشريعات هي الوسي

 مواكبة التغييرات السريعة التي قد تحصل في المجتمع -1

 يسهل على الجميع االطالع عليه بسهولة -2

 يضمن تطبيق النظام على الجميع بعدل ودون حياد -3

 مبدأ تدرج التشريعات:

ندما يحصل تعارض بين عدة قواعد تشريعية متفاوتة في القوة، فإنه يجب تطبيق القاعدة ينص مبدأ التدرج في التشريعات على انه " ع
 1(2019األكثر علوًا، فيغلب الدستور على النظام ، ويغلب النظام على الدستور")بالطو،

 وأدى هذا التدرج في التشريعات الى ظهور مبدأين مهمين:

  ظام اذا كان صحيحًا و موافقًا للدستور.يقضي بالخضوع ألحكام الن :مبدأ دستورية القانون 
 ينص على أن الالئحة الموافقة للنظام والدستور تكون واجبة االتباع ويجب احترامها من الجميع. :مبدأ قانونية اللوائح 

طاق القضاء نويتولى مراقبة سالمة تطبيق هذا التدرج في التشريعات المحكمة العليا في نطاق القضاء العام، والمحكمة اإلدارية في 
 اإلداري.

                                                           

أحمد صالح الدين بالطو، مبادئ دراسة األنظمة في المملكة العربية السعودية، الشقري للنشر، الرياض،الطبعة األولى، 1    
 154،ص2019
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وإلختالف درجة أهمية كل نظام بحسب المسألة التي وضع لتنظيمها وبحسب قوته ودرجة الزاميته تم تقسيم التشريع في المملكة العربية 
 السعودية الى ثالثة اقسام رئيسية :

 

 

 

 

 

 

 :)التشريع األساسي )الدستور 

م بالتالي : "المملكة العربية السعودية ، دولة عربية إسالمية، ذات سيادة تامة، دينها حيث تنص المادة األولى من النظام األساسي للحك
اإلسالم، ودستورها كتاب هللا تعالى وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة 

عات األخرى ، ويقوم بتنظيم شؤون الدولة المتعلقة بنظام (.  وبهذا فان قواعد الدستور تعلو جميع أقسام التشري2019)بالطو،2الرياض"
 الحكم، والشؤون االقتصادية، والشؤون االجتماعية المتمثلة في حقوق وواجبات أفراد المجتمع داخل اقليمها.

لعملية في العالم طورات اوتطبيقًا لدستور البالد بأن كل ما يخالف القرآن والسنة يعد باطاًل، فإنه يجوز اصدار أنظمة حديثة ومسايرة للت
 طالما لم تتعارض مع المبادئ األساسية في اإلسالم.

لف اوتأتي االتفاقيات والمعاهدات الدولية في المرتبة الثانية بعد الدستور مباشرة بحيث ال يتم اصدار نظامًا من قبل السلطة التنظيمية يخ
 أحكام اتفاقية دولية تم مصادقة الدولة عليها.

 ادي )النظام( :التشريع الع 

يطلق التشريع العادي أو النظام على مجموعة التشريعات التي تنظم سلوكيات األفراد والذي تصدره السلطة التنظيمية في الدولة بما ال  
 يتعارض مع نصوص التشريع األساسي )الدستور( المعمول به في الدولة. فهي تهتم بتحديد المبادئ العامة لألنظمة.

                                                           

  1412أحمد صالح الدين بالطو، مرجع سابق، ص 

أساس ي

(الدستور )

تشريع عادي

(النظام)

تشريع فرعي

(الالئحة)

: الهرم التشريعي في المملكة العربية 1الشكل  
  السعودية 
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 الالئحة( : التشريع الفرعي( 

"الالئحة هي تأتي بعد النظام من حيث المرتبة وهي تتمثل في قيام السلطة التنفيذية بوضع مجموعة قواعد تفصيلية لألنظمة 
 والقواعد األساسية للبالد. وينقسم التشريع الفرعي أو الالئحة الى ثالثة أقسام:

 :نفيذ مة الصادرة من السلطة التنظيمية والتي تصدر لتسهيل تهي القواعد القانونية التفصيلية لألنظ الالئحة التنفيذية
نظام معين، في حين انه ال يمكن لهذه الالئحة من إضافة قاعدة جديدة أو تعديل  أو إلغاء قواعد معينة موجودة في 

 النظام.
 :ضمن رات الحكومية بما يهي قواعد  قانونية لتنظيم  المرافق العامة وسير العمل في المصالح واإلدا الالئحة التنظيمية

 تقديم الخمات العامة بطريقة سهلة ميسرة،  وقد يطلق عليها اللوائح الداخلية.
 : هي قواعد تنظيمية للمحافظة على عناصر النظام العامة األمنية والصحية والسكنية واألخالقية واآلداب  الئحة الضبط

 3د الضرورية للحفاظ على حريات األفراد داخل المجتمع."العامة في الدولة. حيث يمكن لهذه الالئحة فرض بعض القيو 
 (2019)بالطو،

 مراحل سن األنظمة في المملكة العربية السعودية:

 تتم عملية سن التشريعات في المملكة العربية السعودية من خالل األنظمة الدستورية التالية: 

 النظام األساسي للحكم 
 نظام مجلس الوزراء 
  نظام مجلس الشورى 
 ام المناطقنظ 

 حيث تمر عملية إصدار النظام بعدة مراحل أساسية قبل تعميمه وإعتماده للتنفيذ وتتلخص بالتالي:

يقوم أعضاء مجلس الشورى أو مجلس الوزراء باقتراح مشروع نظام جديد أو مشروع تعديل نظام قائم ، ومن ثم يتم  مرحلة االقتراح :
 ذ موافقة أعضاء مجلس الشورى.رفعه الى لجنة هيئة الخبراء بالمجلس وأخ

يتم تقديم تقرير لجنة الخبراء الى مجلس الوزراء للتصويت عليه ومناقشة كل مادة فيه على حدة ومن ثم  مرحلة المناقشة والتصويت :
 التصويت عليه كمشروع متكامل.

                                                           

 152الدين بالطو، مرجع سابق، ص  أحمد صالح3 
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فعها لالطالع و المصادقة عليها من قبل اصدار قرار المجلس بالموافقة على المشروع وعمل مسودة مرسوم ملكي لر  مرحلة اإلقرار :
 الملك.

يتم توقيع الملك على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع النظام المقترح، حيث يتحول المقترح  في هذه المرحلة  مرحلة التصديق :
 من مشروع الى نظام.

 (2017)الزهراني،4يذية بوجود النظام الجديد.يتم اصدار النظام بموجب مرسوم ملكي واقرار السلطة التنف مرحلة اإلصدار :

يتم نشر النظام في الجريدة الرسمية في المملكة المسماة جريدة أم القرى، وال يعد النظام ملزمًا إال بعد نشره حيث  مرحلة النشر والنفاذ :
 خ آخر.رسمية مالم ينص القرار على تاريأن القاعدة العامة تنص على أن تاريخ بدء نفاذ القانون هو نفس تاريخ نشرها في الجريدة ال

 مجموعات األنظمة السعودية :

 األنظمة األساسية .1
 أنظمة المواصالت واالتصاالت .2
 أنظمة المال والرقابة .3
 أنظمة العمل والرعاية االجتماعية .4
 أنظمة الطاقة والصناعة والتعدين .5
 أنظمة الصحة .6
 أنظمة الشباب والرياضة .7
 أنظمة السياحة واألثار .8
 سلطة القضائية وحقوق االنسانأنظمة ال .9

 أنظمة الزراعة والمياه والثروات الحية .10
 أنظمة الخدمة المدنية .11
 أنظمة الخدمة العسكرية .12
 أنظمة الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري  .13
 أنظمة الحج والشؤون اإلسالمية .14
 أنظمة التعليم والعلوم .15
 أنظمة التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي .16
 لتجارة واالقتصاد واالستثمارأنظمة ا .17

                                                           

 ، 2017علي الزهرني،مراحل سن التشريع في المملكة العربية السعودية، 4 
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 أنظمة االعالم والثقافة والنشر .18
 أنظمة األمن الداخلي واألحوال المدنية واألنظمة الجنائية .19

 ( السعودي: private sectorالقطاع الخاص )

ة. حيث ان القطاع يتحت ظل التوجهات العالمية المتزايدة لتفعيل دور القطاع الخاص في تسريع وتحفيز التنمية االقتصادية واالجتماع
الخاص يلعب دورا مهما في المجتمع على مختلف الصور وفي تنويع القاعدة االقتصادية وتوسعتها، ورفع مستوى التقنية وإيجاد فرص 

 .عمل جديدة للقوى العاملة السعودية ، والذي لن يتحقق اال بتوفر المناخ المالئم  واالمكانيات الالزمة التي تساعده في أداء مهامه

 تعريف القطاع الخاص:

عرفت وزارة االقتصاد والتخطيط القطاع الخاص السعودي على أنه "القطاع الذي "يهتم بجميع النشاطات االقتصادية التي ال تؤديها 
 الدولة أو المؤسسات الحكومية ، ويشمل ذلك الشركات الخاصة الهادفة الى تحقيق أرباح، صناعية أو زراعية أو في مجال الخدمات،

الى جانب المؤسسات الخاصة التي ال تهدف الى تحقيق أرباح مثل الغرف التجارية والجمعيات التعاونية، طالما تؤدي خدمات 
 ه( .1410)وزارة االقتصاد والتخطيط، 5اقتصادية"

 العوامل المؤثرة في أداء القطاع الخاص:

رة من العوامل المختلفة والتي تؤثر على هذا القطاع  في يمكن وصف القطاع الخاص بأنه قطاع حساس حيث ان هناك مجموعة كبي
الجوانب المختلفة سواء كانت داخلية متعلقة بأنظمة وقوانين الشركة او خارجية ناتجة عن أنظمة وقوانين الدولة. ويمكن تلخيص 

 المؤثرات على أداء القطاع الخاص بالنقاط التالية:

 

 

 

 

 

                                                           

 183ه،ص 1410خطة التنمية الخامسة، وزارة االقتصاد والتخطيط، المملكة العربية السعودية،  5 

القطاع 

الخاص
املنافسة

األسواق 

الدولية

البنية 

التحتية

املوارد 

البشرية

املوارد 

املالية
القانون 

والتشريع

شبكات 

املعارف

االستقرار 

األمني

 : العوامل المؤثرة في القطاع الخاص2الشكل رقم 
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سياسي عامل مهم للنهوض بالقطاع الخاص، وان عدم االستقرار السياسي كالحروب بين الدول ان االستقرار ال االستقرار األمني:
وجاراتها والحرب األهلية تزيد من خوف المستثمرين وتؤدي الى هروب رؤوس األموال الى الخارج  وانتشار البطالة وتوقف حركة 

 ار اقتصادي للدولة ككل.المصانع وانهيار القوة الشرائية للعملة، والذي قد ينتج عنه انهي

فكلما ارتفعت الحمائية الحكومية ارتفع معه نشاط القطاع  الحمائية الحكومية لمنتجات القطاع الخاص امام المنتجات المستوردة :
الخاص المحلي. ولكن مستوى الحمائية يجب أن يكون عند حد معين واال انقلب تأثيره الى مفعول عكسي. كنظام التعرفة الجمركية 

لحماية الصناعات المحلية، وهنا تظهر مشكلة الصعوبة في تحديد السلع التي تستخدمها مؤسسات القطاع الخاص في عملية اإلنتاج 
 من السلع التي تستخدم لالستهالك النهائي من قبل المستهلك الفردي.

دم فيف األنظمة والقوانين باإلضافة الى عان كثير من رجال األعمال يفضلون التشجيع من دولتهم من خالل تخ القانون والتشريع :
التغيير المفاجئ في القوانين. فالبد من وجودأنظمه وقوانين واضحه ومطبقة فعليًا حتى يستطيع القطاع الخاص القيام بدوره بشكل 

 كامل في عملية التنمية االقتصادية.

هي صعوبة التمويل وكفاءة  إدارة األموال وصعوبة التعامل "ان من اهم المشكالت التي قد تواجه القطاع الخاص  الموارد المالية :
ه(. ومن اهم المؤثرات المباشرة التي تؤثر سلبًا على الموارد المالية في القطاع الخاص تتمثل في قلة 1430)الغمري،6مع المصارف" 

اد العالمية و صعوبات توقعات االقتص السيولة النقدية لدى المالك و المسائل الضريبية و التضخم النقدي و تقلب أحوال التجارة
 العالمي و عدم التيقن من القوانين المستقبلية التي ستحدثها الحكومات ذات األثر على المشروع.

من اهم العوامل التي تؤثر على أداء القطاع الخاص هو عدم توفر الموظفين القادرين والماهرين لتقديم الدعم الفني  الموارد البشرية :
ري للقطاع الخاص. وهناك عدد من أنظمة الدولة التي تؤثر على هذا العامل  كنظام الحد األدنى من األجور ونظام عمل واالستشا

 المرأة ونظام التوطين وغيره من اللوائح المنظمة في هذا المجال.

ي حين إن البنية الشركات الكبيرة، ف تتركز تطورات البنية التحتية في المدن الكبيرة وتنمية الصناعات الوطنية في البنية التحتية :
التحتية خارج المدن الرئيسية وفي المناطق البعيدة قد تعاني من تدهور في طرق المواصالت أو عدم توفر نظم االتصاالت الحديثة 

 والخدمات العامة مثل الكهرباء والذي يؤثر سلبيًا على أنشطة المصانع كنقل المنتجات والمواد الخام وغيرها.

                                                           

 99ه،ص1430نايف الغمري،المؤسسات الصغيرة ادارتها ومؤشرات نجاحها، جدة،6 
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ان التصدير الى األسواق الدولية الخارجية يحتاج الى مهارات معينة تتعلق باالتصاالت ومعرفة أنظمة التعامل مع  سواق الدولية :األ
 المصارف والشركات التأمين والشحن والوكالء والعمالء الخارجيين والضرائب وغيرها.

 2030رؤية المملكة 

جهودها الرامية الى وضع البالد على طريق التنمية االقتصادية المستدامة وذلك ببناء ان حكومة المملكة العربية السعودية في إطار 
ووضع برامجها وخططها، حيث حددت الخطط االستراتيجية اهداف ومستهدفات بعيدة المدى لتحويل المملكة العربية   2030رؤية 

غة دور الدولة من مهيمن ومالك للنشاط االقتصادي السعودية الى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح. حيث يتم إعادة صيا
 الى منظم ومشرع  للحياة االقتصادية.

واجهة المملكة العديد من التحديات التنموية والتي كان أهمها ارتفاع معدالت البطالة ، وتزايد عدد  2030ولتحقيق اهداف الرؤية 
معدالت الهجرة ، وقلة عدد األراضي الصالحة للزراعة وغيرها. ولذلك السكان، والتحضر السريع والمدن المترامية األطراف، ارتفاع 

ظهرت الحاجة  الى تفعيل دور القطاع الخاص واقتصاديات السوق الحر ليضمن االستغالل الكفء واألمثل  للموارد المتاحة، والذي 
وى البطالة وباالضافىة الى االرتقاء بمستيساعد على خلق المزيد من فرص العمل في االقتصاد لسعودي  والحد من استشراء ظاهرة 

 الخدمات العامة.

الذي تم وضعه  2030وقد تلقى برنامج التخصيص اهتماما كبيرا في المملكة العربية السعودية حيث يعتبر احد اهم برامج الرؤية 
جنبية،  باإلضافة الى دعم إعادة لتعزيز دور القطاع الخاص وريادة االعمال في تقديم الخدمات للمواطنين وجذب االستثمارات األ

 هيكلة الدور التنظيمي والتشريعي للحكومة.

فالهدف العام من برامج التخصيص بناء بيئة قانونية هيكلية جديدة للتنويع االقتصادي وتوسيع حجم القطاع الخاص واالعتماد عليه 
د يذ مبادرات التنمية المستدامة بشكل أساسي على وجو ليكون المحرك األساسي لعجلة التنمية. ويتوقف نجاح القطاع الخاص في تنف

إطار من الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص بحيث تساهم الحكومة في تنظيم التشريعات والقوانين التي تساعد في تشجيع 
 (1438)الشميالن،7المبادرات التنموية ، ويعمل القطاع الخاص على بذل جهده لتنفيذها.

 :20308مة التشريعية والتنظيمية الجديدة في ظل رؤية لمحة لألنظ

من األسباب الرئيسية الهتمام الحكومة السعودية بتطبيق برنامج التخصيص هي انه يسمح للحكومة بالتركيز على دورها التشريعي 
بني هذه مواطنين. وفي ضوء توالتظيمي والرقابي في الدولة بدال عن تشغيل األنشطة االقتصادية وتقديم الخدمات بصورة مباشرة لل

                                                           

 106، ص1438تنمية مستدامة،مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر،الرياض، 2030بندر بن شباب الشمميالن، رؤية التحول الوطني 7 
  مجموعة األنظمة السعودية، هيئة الخبراء بمجلس الوزارء، الموقع الرسمي8  
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في عدة مجاالت اقتصادية  2030االستراتيجية تمكنت الحكومة السعودية من اصدار عدة أنظمة وقوانين لتحقيق اهداف رؤية 
 واجتماعية كان لها األثر الكبير على القطاع الخاص. حيث يمكن تلخيص مجموعة األنظمة الجديدة او التي تم تعديلها كما يلي :

 ه(:1439مكافحة جريمة التحرش )نظام  .1
 المادة األولى :

يقصد بجريمة التحرش، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص 
 تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

 دسة:المادة السا
يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي، والقطاع األهلي، وضع التدابير الالزمة للوقاية من التحرش ومكافحته -1

 في إطار بيئة العمل في كل منها، على أن يشمل ذلك:
 آلية تلّقي الشكاوى داخل الجهة. -أ

 على سريتها. اإلجراءات الالزمة للتأكد من صحة الشكاوى وجديتها وبما يحافظ -ب
  نشر تلك التدابير، وتعريف منسوبيها بها. -ج
فته في حالة مخال -تأديبيًّا-منسوبيها  يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع األهلي مساءلة أي من -2

 أيًّا من األحكام المنصوص عليها في هذا النظام، وذلك وفقًا لإلجراءات المتبعة.
 اءلة التأديبية التي تتم وفقًا لهذه المادة بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظامًا.ال تخل المس - 3

 : ه(1440تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية ) .2
 المادة الثانية :

ها الرئيس في ويكون مقر تتمتع الهيئة بالشخصية االعتبارية وباالستقالل المالي واإلداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، 
 مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

 المادة الثالثة :
ـ إدارة عمليات المشتريات العسكرية للجهات العسكرية واألمنية في المملكة من خالل استالم احتياجات تلك الجهات من 2

ت والمعدات وقطع الغيار والتجهيزات والمالبس العسكرية، وعقود الصيانة المنظومات واألسلحة والذخائر وأنظمة االتصاال
واإلصالح والعمرة والتشغيل الخاصة بالتسليح؛ لدراستها والموافقة عليها والتفاوض مع الموردين في شأنها، والمشاركة في 

كون األولوية للشركات المحلية فحص وقبول المنتجات والخدمات لضمان مطابقتها للمواصفات المطلوبة، مع مراعاة أن ت
 وفق ضوابط محددة تضعها الهيئة.
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 ـ إصدار تراخيص التصنيع والتصدير للقطاعين العام والخاص للصناعات العسكرية، ووضع الضوابط واإلجراءات المتعلقة بذلك.3

اريع بين نية ومراعاة توزيع المشـ دعم المصنعين المحليين لتلبية احتياجات قطاع الصناعات العسكرية، ومن ذلك نقل التق11
الشركات المحلية وفق آلية تضمن نمو كافة شركات قطاع الصناعات العسكرية، والترويج للقطاع داخليًا وخارجيًا، وتأهيل 

 المصنعين المحليين وتصنيفهم، وتوفير البنى التحتية ذات الصلة بالقطاع.
 خاص محليًا وخارجيًا لتحقيق أهدافها.ـ عقد شراكات استراتيجية مع القطاعين العام وال13

 :ه( 1439نظام مكافحة غسل األموال ) .3
 المادة الثانية :

 يعد مرتكبًا جريمة غسل األموال كل من قام بأي من األفعال اآلتية:

تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحّصالت جريمة؛ ألجل إخفاء المصدر غير  .1
لتلك األموال أو تمويهه، أو ألجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة األصلية التي تحّصلت منها  المشروع

 تلك األموال لإلفالت من عواقب ارتكابها.

 اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصالت جريمة أو مصدر غير مشروع. .2

درها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مص .3
 بها، مع علمه بأنها من متحصالت جريمة.

( من هذه المادة، أو االشتراك في 3( و)2( و)1الشروع في ارتكاب أي من األفعال المنصوص عليها في الفقرات ) .4
التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ ارتكابها بطريق االتفاق أو تأمين المساعدة أو 

 أو التستر أو التآمر

 المادة الرابعة عشر :

 على المؤسسات المالية، واألعمال والمهن غير المالية المحددة؛ القيام باآلتي: -
اعلية من أجل إدارة المخاطر التي حددتها وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل األموال وتنفيذها بف    -أ

والحّد منها. على أن تتناسب مع طبيعة أعمالها وحجمها، وأن توافق عليها  -وفقًا لما ورد في المادة )الخامسة( من النظام-
  اإلدارة العليا فيها، وأن تراجعها وتعززها بشكل مستمر.

لتي على جميع فروعها والشركات التابعة لها ا -لمذكورة في الفقرة )أ(ا-تطبيق السياسات واإلجراءات والضوابط الداخلية  -ب
 تملك فيها حصة األغلبية.
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تحدد الالئحة ما يجب أن تتضمنه السياسات واإلجراءات والضوابط الداخلية لمكافحة غسل األموال التي تضعها  -2
/ أ( من هذه  1غير الهادفة إلى الربح، بموجب الفقرة )المؤسسات المالية، واألعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات 

 المادة.

 ه( :1440نظام اإلقامة المميزة ) .4
 المادة الثانية :

 يتمتع حامل اإلقامة المميزة بالحقوق والمزايا اآلتية ويلتزم بما يترتب عليها من واجبات:
  اإلقامة في المملكة مع أسرته. -أ

 ا تحدده الالئحة.تأشيرات زيارة لألقارب، وفق م -ب
 استقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته. -ج
امتالك العقارات لألغراض: السكنية، والتجارية، والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق  -د

 الحدودية وفًقا لما تحدده الالئحة.
كة المكرمة والمدينة المنورة لمدة ال تتجاوز )تسعًا وتسعين( سنة، وتضع وزارة العدل االنتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي م -هـ

  ووزارة التجارة واالستثمار اآلليات الالزمة لذلك، بما يكفل للمنتفع الحصول على صك حق انتفاع صادر من كتابة العدل.
 للجنة.ويكون هذا الحق قاباًل للتصرف بانتقاله إلى الغير وفق ضوابط تضعها ا

 امتالك وسائل النقل الخاصة، وأي منقوالت أخرى يسمح باقتنائها نظامًا في المملكة. -و
العمل في منشآت القطاع الخاص واالنتقال بينها ويشمل ذلك أي من أفراد أسرته، فيما عدا المهن واألعمال التي يحظر على  -ز

 لى غير السعودي.غير السعودي االشتغال بها، ودون إخالل بالرسوم المقررة ع
  حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيًا. -ح
 استخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها. -ط
 مزاولة األعمال التجارية، وفقًا لنظام االستثمار األجنبي. -ي

 تنظيم المركز السعودي للشراكات االستراتيجية الدولية: .5
 المادة الرابعة :

دون إخالل باختصاصات الجهات األخرى ومسؤولياتها، يتولى المركز القيام بجميع المهمات واالختصاصات في سبيل تحقيق 
 أهدافه، وله بوجه خاص ما يأتي :

ركات دد الشإعداد الدراسات والبحوث وجمع المعلومات عن حجم االستثمار المتوقع والمتاح لكل قطاع في المملكة تتضمن ع -7
  والفرص والمبالغ المالية ومتابعة تطوراتها والخطط الالزمة لتحقيقها.
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اقتراح عوامل التمكين االستثمارية المختلفة، والسعي إلى اتخاذ كل ما يلزم حيال إصدار األدوات النظامية الالزمة لدعم توفير  -8
 لتنسيق مع الجهات المعنيةبيئة استثمارية جاذبة في المملكة, ومتابعة تنفيذها, وذلك با

 ه( :1439نظام الغرف التجارية والصناعية ) .6
 المادة الرابعة :

أن يطلب االشتراك في الغرفة التي يقع في دائرتها محله الرئيسي، ويجوز  السجل التجاري  على كل تاجر أو صانع مقيد في
لسجل التجاري أو بعدم سداد رسم االشتراك السنوي االشتراك في أكثر من غرفة في حالة وجود فروع. ويسقط االشتراك بشطب ا

 رغم إخطار المشترك، وتجوز إعادة القيد متى زال المانع.
 المادة الخامسة :

 إبالغ التجار والصناع باألنظمة والقرارات والتعليمات ذات المساس باألمور التجارية والصناعية. -هـ 
ناطق التي يستوردون منها أو يصدرون إليها بضاعتهم، وكذلك إرشادهم إلى إرشاد التجار والصناع إلى أهم البلدان والم -و 

 طريق تطوير التجارة والصناعة.
 حصر ومناقشة مشاكل التجاريين والصناعيين تمهيدا لعرضها على الجهات الحكومية المختصة. -ز

 إحالتها إليها. فض المنازعات التجارية والصناعية بطريق التحكيم إذا اتفق أطراف النزاع على -ح 
تبصير التجار والصناع بفرص االستثمار الجديدة في المجاالت التجارية والصناعية عن طريق التنسيق مع الجهات  -ط 

 المختصة.
تشجيع التجار والصناع وحثهم على االستفادة من بيوت الخبرة المحلية واألجنبية، وتشجيع االستثمارات في المشاريع  -ي 

 ة في تحقيق التنمية.المشتركة للمساهم
 ه( :1437تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ) .7

 المادة الثالثة :
تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع المنشآت في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته، وفقًا ألفضل الممارسات العالمية؛ لرفع إنتاجية تلك 

مالي وزيادة الطاقة االستيعابية لالقتصاد السعودي بما يؤدي إلى توليد الوظائف المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي اإلج
 وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية.

 ه( :1440نظام ضريبة القيمة المضافة ) .8
 المادة الثانية :

 في االتفاقية والنظام والالئحة. تفرض الضريبة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقًا لألحكام المنصوص عليها
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 ه( :1439تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية ) .9
 المادة الثالثة :

تهدف الهيئة إلى تنظيم مجاالت الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها واالرتقاء بها وفقًا ألفضل 
 الممارسات العالمية،

 ه( :1440ز الوطني للتنافسية )تنظيم المرك .10
 المادة الثالثة :

يهدف المركز إلى تطوير البيئة التنافسية في المملكة وتحسينها، واالرتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية ذات 
ليلها، واقتراح الحلول العالقة، وذلك من خالل دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع العام والخاص وتحديدها وتح

والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها، وذلك باتباع أفضل األساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية المملكة محليًّا 
 ودوليًّا.

 ه( :1440نظام صندوق االستثمارات العامة ) .11
 المادة الثالثة :

وفقًا ألفضل المعايير لتحقيق العوائد بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في  -انقدًيا أو عينيً -يهدف الصندوق إلى استثمار أمواله 
 دعم التنمية االقتصادية في المملكة وتنويع مصادر دخلها، ومراعاة مصلحة األجيال القادمة.

 ه( :1440تنظيم المركز السعودي لألعمال االقتصادية ) .12
 المادة الثالثة :

يهدف المركز إلى تيسير إجراءات بدء األعمال االقتصادية ومزاولتها, وتقديم جميع الخدمات واألعمال ذات الصلة بها، وفقًا 
 ألفضل الممارسات الدولية.

 ه( :1440تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري ) .13
 المادة الثانية :

اإلداري، وال يهدف إلى الربح، ويعمل تحت مظلة مجلس الغرف، ويكون يتمتع المركز بالشخصية االعتبارية وباالستقالل المالي و 
 مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.

 منهجية الدراسة :

وامل المؤثرة في ية، والعتعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لبيانات ومؤشرات القطاع الخاص في المملكة العربية السعود
تنمية هذا الجانب باعتباره ركن أساسي من اركان االقتصاد الحديث. وباألخص السياسات واألنظمة التي تم تبنيها لتحقيق رؤية 

 2030المملكة 
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ه هذا القطاع تي تواجوقد عالجت الدراسة نقديًا وتحليليَا السياسات التنموية الحالية الموجهة للقطاع الخاص لتحديد أهم المشكالت ال
والحلول التي يمكن اتباعها لمواجهة هذه التحديات بدراسة االحصائيات والمعدالت والنسب العددية البحته للوصول الى صورة واضحة 

 ومثبته عمليًا ونظريًا. باإلضافة الدراسات السابقة والنظريات التي اثبتت نجاحها في هذا المجال.

ية منطقية لتشكيل استراتيجية حمائية لشركات القطاع الخاص امام عواصف التقلبات النظامية ومن خالل هذا البحث نضع آل
 المتسارعة. وذلك في ضوء المدارس والنظريات االدرية المختلفة واالستعانة باإلحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة لإلحصاء.

جذرية  اجتماعية واقتصادية وتنظيمية متتالية تؤثر على أداء القطاع وما يرافقها من تغييرات  2030اجمااًل تبين الدراسة أن رؤية 
الخاص مما قد يعرقل مدى انتاجيته ومشاركته في دفع عجلة التنمية في مختلف المجاالت. ولمواجهة هذه التحديات البد من تبني 

 هداف التنموية بكل فعالية.بعض االستراتيجيات الحمائية والوقائية لتواصل مسيرتها وتنجز دورها  في تحقيق األ
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 الدراسات والتحليالت :
 أثر تغييرات البيئة التنظيمية والتشريعية على أداء القطاع الخاص:

باالطالع الى ماسبق من األنظمة الجديدة والمعدلة نجد أنه باختالف مجاالت األنظمة االقتصادية واالجتماعية والسياسية كلها 
الخاص فنجد على سبيل المثال القيود المقررة ألسباب وطنية نظرًا الزدياد اعداد العمالة األجنبية تؤثر في عملية وحركة القطاع 

في المملكة وضعت الدولة نظاما لتوظيف غير السعوديين ومن أهمها ضرورة حصول األجنبي على ترخيص باالقامة والعمل في 
 المملكة وكانت ضوابط ذلك كالتالي:

 وتوافر شروط اإلقامة المشروعة. الحصول على تصريح بالعمل .1
 ضمان عدم مزاحمة األجنبي للمواطنيين. .2
 وجود عقد عمل .3
 ضرورة ن يكون عقد عمل األجنبي محدد بمدة .4

 في نظام العمل على االتي: 26ولتنفيذ مبدأ السعودة نصت المادة 
ة لهم لسعوديين وتوظيفهم وإتاحة الفرصتعمل جميع المنشآت في مختلف أنشطتها ، وأيا كان عدد العاملين فيها على استقطاب ا .1

 الثبات صالحيتهم للعمل عن طريق التدريب والتأهيل لألعمال الموكلة اليهم الحاللهم محل العمال األجانب.
 من اجمالي عدد الموظفين لديه. %75يجب أال تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن  .2
 أجانب بأن يعمل على اعداد عمالة سعودية بهدف احاللها تدريجيا في االعمال التي يقوم بها يلتزم صاحب عمل يستخدم عماال .3

 غير سعوديين.
على أن يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل األجنبي وسوم اإلقامة ورخصة العمل وكافة الرسوم  40ونصت المادة  .4

 9األخرى الالزمة.
( مقارنة باالعوام السابقة كما 2018)10ن األجانب الصادر عن الهيئة العامة لإلحصاء لعام وعند الدراسة اإلحصائية لعدد العاملي

من زيادة العمالة السعودية او النقص في  %2( يتضح ان نسبة التأثير كانت بسيطة جدا حيث تبلغ 1هو موضح بالجدول رقم )
عمالة الماهرة الذين بإمكانهم تقديم الدعم الفني واالستشاري العمالة األجنبية في القطاع الخاص. والذي قد يرجع الى عدم توفر ال

للمؤسسات الصغيرة وليس لديهم القدرات اللغوية او المهارات التقنية. حيث ان اعلب العمال في هذه المؤسسات ذوو أجور ورواتب 
 11متواضعة.

                                                           

 ية السعودي، مكتبة الملك فهد الوطنية، الطائف،حسيني إبراهيم احمد إبراهيم، الوجيز في شرح نظامي العمل والتأمينات االجتماع9 
 67، ص 2018الطبعة األولى،

 ، سوق العمل والحماية االجتماعية11، الفصل 2018الهيئة العامة لإلحصاء،الكتاب االحصائي السنوي لعام 10 
 104هـ ، ص1430سة، د.نايف صالح الغمري، المؤسسات الصغيرة ادارتها ومؤشرات نجاحها،دار حافظ،جدة، الطبعة الخام11 
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 الجنسيةالعاملون على رأس العمل في منشأت القطاع الخاص حسب ( 1جدول رقم )

نسبة غير  غير سعودي نسبة السعوديين سعودي لعاما
 السعوديين

 االجمالي

2015 1739074 %16 8878116 84% 10617190 
2016 1811651 %17 8955666 83% 10767317 
2017 1898927 %19 8312274 81% 10211201 
2018 1768172 %19 7467755 81% 9235927 

 2018اب االحصائي السنوي المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، الكت 

فمفهوم السعودة او إحالل الموظف السعودي بديال عن الموظف األجنبي البد أن يكون مقنن بحيث يتم توظيف السعوديين الجادين 
 .12(2016وليس لمن هو أقل كفاءة واكثر أجر والذي يؤدي الى خلق بيئة خصبة للفساد واستغالل السلطة )فلمبان،

ا نظرنا التوجه نحو زيادة تشغيل العمالة من النساء وتفعيل دورهم في عملية التنمية نجد انه مع القيود المفروضة ومن ناحيىة أخرى اذ
 السباب إنسانية الخاصة بتشغيل النساء في النظام السعودي والذي ينص باالتي:

 عدم جواز المرأة في االعمال والصناعات الضارة بها من االعمال الشاقة والخطرة. .1
 13تشغيل النساء اثناء فترة من الليل ال تقل عن احجى عشر ساعة متتالية. عدم .2

ان زيادة نسبة مشاركة االناث في العمل بالقطاع الخاص  2018ومن البيانات اإلحصائية الصادرة عن الهيئة العامة لإلحصاء لعام 
مقارنة بالعامل الذكر والذي  %9الخاص بلغت  فقط  حيث ان نسبة مشاركة المرأة في العمل بالقطاع %1مازالت ضئيلة تصل الى 

 (.2كما هو مبين بالجدول رقم ) بالقطاع الخاص الى اجمالي العاملين 2018للعام  %91تصل نسبة مشاركته في العمل الى 

                                                           

 113، ص2016فلمبان،عمرو،المدير السعودي القادم،سيبويه، جدة،12 
 69حسيني إبراهيم احمد إبراهيم، مرجع سابق،ص 13 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 عشر العدد السادس

 م 2020 – شباط – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
 

192 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

 الجنسالعاملون على رأس العمل في منشأت القطاع الخاص حسب  (2جدول رقم )

نسبة العاملين  ذكور العام
 الذكور

نسبة العاملين  اناث
 االناث

 االجمالي

2015 9938332 94% 678858 6% 10617190 
2016 10030622 93% 736695 7% 10767317 
2017 9385048 92% 826153 8% 10211201 
2018 8443894 91% 792033 9% 9235927 

 2018المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، الكتاب االحصائي السنوي 

المنشآت الخاصة المسجلة للتأمينات االجتماعية ت في القطاع الخاص تبين احصائيات الهيئة العامة لإلحصاء ومن حيث عدد المنشآ
من  %2( ان منشآت القطاع الخاص باالجمال في انخفاض بما نسبته 3، يوضح الجدول رقم ) حسب ملكية رأس المال المنشأة

اما المنشآت األجنبية  فقط وصل االنخفاذ في عددها  %2ل بنسبة تقارب اجمالي المنشآت وكان االنخفاض في المنشآت السعودية اق
 .%7الى 

 ( عدد المنشآت المسجلة بالتأمينات االجتماعية حسب ملكية رأس المال3جدول رقم )

 المجموع نوع المنشأة العام
 أجنبية سعودية

2017 457219 3700 460919 
2018 450023 3449 453472 

 %1.64 %7.27 %1.5 نسبة التغيير
 2018المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، مسح المنشآت الصغيرة والمتوسطة

( نسبة تأثر المنشآت 2018الذي أصدرته الهيئة العامة لإلحصاء لعام ) 14وأوضحت نتائج مسح المنشآت الصغيرة والمتوسطة
ن ضمن المشكالت التي تواجه منشآت القطاع الخاص (، حيث ان م4بالتغييرات في اللوائح واألنظمة كما يبين في الشكل رقم )

من المنشآت  %9الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر المكون األساسي للقطاع كانت )األنظمة واللوائح الحكومية( بنسبة تصل الى 
 من المنشآت المتوسطة. %8الصغيرة و 

  

                                                           

 2018مسح المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الهيئة العامة لإلحصاء،14 
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 ة( المشكالت التي تعيق تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسط4جدول رقم )

 المنشآت المتوسطة المنشآت الصغيرة المشكلة
 %16 %14 ضعف الطلب

 %7 %6 التسويق والتصدير
 %21 %19 توفر وقدرة العاملين

 %13 %15 توفر التمويل
 %11 %6 توفر المواد الخام
 %13 %13 المنافسة المحلية
 %13 %4 المنافسة األجنبية

 %9 %10 مشاكل العمالء والتحصيل
 %8 %9 اللوائح الحكوميةاألنظمة و 

 %7 %4 الخدمات العامة
 %13 %10 اآلالت والتكنولوجيا

 2018الهيئة العامة لإلحصاء: مسح المنشآت الصغيرة والمتوسطة

( نسبة المنشآات التي تعيق األنظمة واللوائح نموها حسب نوع النظام. وتصدرت أنظمة و لوائح الرسوم بنسبة 5ويوضح الجدول رقم )
متوسطة،  واستقدام العمالة األجنبية بنسبة  %18صغيرة و  %21متوسطة، ونظام العمل والعمال بنسبة %20يرة الى صغ 25%

 .متوسطة %24صغيرة و %20متوسطة،  باإلضافة الى اإلجراءات الحكومية بنسبة  %32صغيرة و  20%

 ( نسبة المنشآت التي تعيق األنظمة واللوائح نموها5جدول رقم )

 المنشآت المتوسطة المنشآت الصغيرة منوع النظا
 %20 %25 الرسوم

 %18 %21 نظام العمل والعمال
 %32 %20 االستقدام
 %29 %7 المنافسة
 %15 %12 السعودة

 %15 %9 اصدار او تجديد التراخيص
 %21 %13 البيروقراطية

 %24 %20 اإلجراءات الحكومية
 2018ت الصغيرة والمتوسطةالمصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، مسح المنشآ
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 اهم الحلول لمواجهة تحديات التغيير:

ان التغيير من اهم مايتميز به العصر الحالي والمؤسسات التي ال تتكيف مع التغيير تخرج من السوق بسرعة كبيرة ، فالوضع يحتم 
من  بين مواجهة منافسة الحادة في السوق على الشركات من تبني سياسات اكثر انفتاحًا بالمزج مابين تطبيق التقنيات المتقدمة و 

الشركات المحلية والدولية األخرى. التغيير في أي تنظيم اداري له شروطه ومقوماته التي ينبغي توفرها لكي يحظى بالنجاح، ومن 
ناصر المطلوبة  العالشروط األساسية أن يكون التغيير مدروسًا من جميع جوانبه وأن يحدد له سقف زمني لتنفيذه بعد أن تكتمل جميع 

ومنها توفر البيئة اإلدارية. والبيئة اإلدارية في أجهزة الدولة والشركات والمؤسسات الكبرى المستهدفة تلعب دورًا هامًا وتساعد على 
من . وهناك كثير  15(2017تسريع وتيرة التغيير. وفي ظروف أخرى قد تعيق التغيير وتعرقل مساره وتفقده ميزة التوقيت )الغامدي،

ويكمن تبنيها لمواجهة هذه  2030النظريات الحديثة في الفكر اإلداري التي يمكن ان تتالئم مع التفييرات المستمرة على ارض الرؤية 
 التحديات ومن أهمها:

 ( :Reengineeringنظرية الهندرة) 

وقت  مما يردي الى رفع مستوى الجودة في اقصر يمكن تعريف الهندرة )الهندسة اإلدارية( بأنه التغيرات الجذرية في العمليات اإلدارية
وهي مأخوذه من كلمتي هندسة وكلمة إدارة وتعني إعادة تصميم العمليات. حيث يؤثر على تنفيذ هذه النظرية ثالث عوامل رئيسية 

إعادة هندسة نظم  م( أ,ل من تطرقا لعملية1993وهي العمالء، المنافسة، التغيير. ويعتبر المفكران مايكل هامر وجيمس شامبي )
العمل في المنظمات. حيث عرف هذان المفكران الهندرة بأنها إعادة التفكير المبدئي واألساسي وإعادة تصميم العمليات اإلدارية بصفة 

جذرية بهدف تحقيق تحسينات جوهرية في معايير األداء الحاسمة مثل التكلفة، والجودة والخدمة والسرعة. حيث تركز الهندرة على 
 ه(1430)الغمري،16العمليات اإلدارية وتقنية المعلومات لتطوير البيئة االداريةودمج جميع العمليات وتوحيدها.ب

 :  (KAIZENاستراتيجية الكايزون) 

"الكايزون مصطلح ياباني مركب من جزئيين )الكاي( وتعني التغيير  و )زن( تعني األفضل او األحسن وهي التغيير البطئ والتدريجي 
تمر بحيث تقوم الشركات بأداء األشياء الصغيرة بطريقة افضل للوصول الى أداء أفضل. وهي فلسفة إدارية ابتكرها تايشي أوهونو والمس

لقيادة المؤسسات الصناعية والمؤسسات المالية  ولتطبيقها في كل نواحي الحياة، معتمدة على التحليل والعملية حيث تم تبيه من كبرى 
، وهي سر نجاح  اليابانيين. فالكايزون يقوم على مبدأ التخلص 1946م، وشركة توشيبا عام 1951وياتا في عام الشركات مثل شركة ت

من الهدر في العمليات حيث عرفه اليابانيون على أنه تغيير الطريقة لتحقيق هدف أو معالجة مشكلة بأقل تكلفة وبشكل تراكمي، 

                                                           

 275،ص2017الغامدي،السعودية على أعتاب مرحلة جديدة، 15 
 394جع سابق، ص نايف صالح الغمري، مر 16 
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. 17ه(1438كايزون اما اذا كان التغيير جذريا فتسمى العملية الكايكاكو")الكريديس،وعندما يكون التغيير طفيفا تسمى العملية بال
فيمكن تطبيق هذا المبدأ على جميع العاملين وعلى الخطط التنفيذية ، ونوعية االتصال داخل المنظمة، وإدارة الموارد البشرية، وشؤون 

 ذه النظرية وهي :العمالء، وموقع العمل. وتم تحديد ثالث أنواع من الهدر تحت ه

 مودا: هدر في الوقت والمال. .1
 مورا: عدم االتفاق والتناغم في مجال العمل أي التضارب في الصالحيات. .2
 موري: الهدررر الناتج عن زيادة الجهد الللمنصب على عاتق الموظفين مثل تواجد الموظفين في بيئة عمل غير مريحة. .3

ها، وحلها في مصدرها، وتغيير المعايير لضمان بقائها وحل المشكلة في الوقت فالكايزون يركز على تحديد المشكالت في مصدر 
اقتراح وفكرة في الواليات المتحدة االمريكية  7000م قدم موظفيها 1999نفسه. فنتيجة استخدام هذه االستراتيجية في شركة تويوتا عام 

وائد كبيرة وتحسينات على اإلنتاج وتحسين النوعية والسالمة منها حيث أدت هذه التحسينات القليلة المستمرة الى ف %99تم تنفيذ 
. ولتطبيق الكايزون في العمل يمكن تطبيق رباعية 18وسرعة التسليم وانخفاض التكلفة وزيادة رضا العمالء والعاملين في نفس الوقت

 ( والتي تتضمن التالي: PDCAديمنج )
o التخطيط : تعريف المشكلة او موضوع التغيير 
o :إيجاد الحل للمشكلة األداء 
o التدقيق: اختبار جدوى الحل 
o  التطبيق: تطبيق الحل بعد دراسة جدواه 

فتعتمد الكايزون على أسلوب تجزئة المشكالت لعناصرها األساسية ، ومنها التساؤالت بشكل متكرر ومتتال عن األسباب حتى الوصول 
 الى الجذر الرئيسي للمشكلة.

 ( :ntChange Managemeإدارة التغيير) 

يمكن تعريف التغيير بأنه ذلك الجهد الذي يهدف الى احداث اصالح في جميع جوانب ومجاالت العمل، حيث يستهدف وضع خطة 
أن  1993طويلة المدى لتحسين أداء اإلدارة في طريقة حلها للمشكالت وتجديدها وتطويرها لممارستها اإلدارية." ويرى كارترنمارا 

ليه على أنه غاية في حد ذاته ، وانما هو استراتيجية لتحقيق األهداف العامة لمنظمة، كما أن الهدف منه التغيير ينبغي أال ينظر ا
 19ه(1438التطوير على مختلف مستويات دورة الحياة لتلك المنظمة.")الكريديس،

                                                           

 241الكريديس، مرجع ساق،ص17 
 241،ص1438د.علي بن حمود الكريديس، اتجاهات إدارية معاصرة، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، 18 
 179الكريديس، مرجع سابق،ص19 
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ا ان فاعلية وتطبيقه في المنظمة، كمان قياس النجاح الذي يحققه القادة او لمديرون في منظماتهم، هو قدرتهم على االستجابة للتغيير 
القائد وكفاءته في تحقيق مهمام منصبه تعتمد على فاعليته في إدارة الغيير بشكل أساسي. فمفهوم إدارة التغيير يشير الى نقطة التحول 

التي تدفع ل المؤثرة و من نقطة التوازن الحالية الى نقطة توازن مستهدفة للتكيف مع البيئة الخارجية بطرقة أفضل. وتنقسم العوام
 المنظمة الى تبني عملية اإلصالح والتغيير كالتالي:

 تأثير البيئة الداخلية أو الخارجية )سياسات اقتصادية ، اجتماعية، تقنية، فقدان السيطرة، المحسوبية...( .1
 تراجع جودة ومستوى الخدمات والمنتجات المقدمة، تراجعى عوائد المنظمة. .2
 مختلف المجاالت . التقدم التكنولوجي في .3
 الملل من األسلوب التقليدي، وحب المشاركة في العمليات واألنشطة من قبل العاملين. .4
 التغيير الثقافي واالجتماعي والديموغرافي. .5

وهناك عدة نماذج لتطبيق إدارة التغيير واهمها نموذج عالم النفس االجتماعي األمريكي كورت لوين والذي يعتمد على عنصرين 
ن وهما تحديد الكيفية التي يتم بها التغيير ، وتحديد مواطن مقاومة التغيير. وقد قسم كيرت لوين عملية التغيير الى ثالث رئيسيي

 مراحل:
o مرحلة التهيئة واذابة الجليد 
o .مرحلة إدارة التغيير 
o .مرحلة التثبيت والتدعيم واالستقرار 

عادا ومالمح جديدة فمنهم من نظر اليه من الجانب البيئي ومنهم من تطرق العديد من الباحثين اعتمدو على هذا النموذج واضافو اب
 20لعدد من اآلليات النفسية المصاحبة لكل مرحلة من مراحل التغيير.

    :) Administrative discharge (التفريغ اإلداري 

ت االدارية في حل الصراع التنظيمي. وهو أسلوب يستخدم الدارة الصراعات في المنظمة وهو أسلوب حديث قد تلجأ اليه المنظما
فماهو "اال حالة او موقف تتعارض فيه األهداف واألفكار والفلسفات لمجموعتين او اكثر في المنظمة فيحدث الصراع لالستحواذ 

ضر ي والسيطرة ممايؤدي الى محاولة التخلص من فريق المجموعة األخرى بطريقة قانونية واحيانا بطريقة غير اخالقية وذلك قد
هذه النظرية لحل الصراعات الداخلية حيث يتم  21(. حيث وضع الكريديس362ه ، ص 1438بمصالح واهداف المنظمة" )الكريديس،

تشبيه حل الصراع بعملية التفريغ الكهربائي والذي يوجد على ارض الواقع من حيث يتم تجاهل الكفاءات المتاحة مما يؤدي الى خلل 
واستمرارها. فتعمد المنظمة مثال الى إحالة موظفيها الى التقاعد او االستقالة ، او تقوم المؤسسة بتجاهل  تنظيمي يهدد بقاء المنظمة

                                                           

 187الكريديس،مرجع سابق،ص 20 
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الكفاءات اإلدارية المؤهلة وعدم مشاركتهم في سياسة وإجراءات المنظمة والقضايا التي تواجه المنظمة او االستغناء عنها وجعلها في 
وي الكفاءة والجدارة(، او تجميد الترقيات، أوالمضايقات وتحجيم األدوار وغيرها من المشكالت إدارات واقسام ال وزن لها  )تعطيل ذ

 التي قد تعايشها المنظمة في مرحلة الصراع والعمل على التغيير.

 ومن اهم أسباب التفريغ اإلداري: 

 الخوف من المنافسة)احراق المنافسين( .1
 ية واإلدارية.الخوف من الكشف عن األخطاء والتجاوزات المال .2
 ضعف القيادة اإلدارية. .3
 التحيز وعدم الموضوعية. .4
 البيئة الداخلية او البيئة المحيطة بالمنظمة. .5
 عدم القدرة على تحويل التحديات الى فرص . .6
 فقد االطار المؤسسي واالستراتيجي. .7

ي ا وسياساتها القديمة واألنظمة الجديدة التفعند ظهور كثير من األنظمة واللوائح الجديدة قد يضع المنظمة في حالة صراع مع أنظمته
تفرضها الدولة عليها مما قد ينعكس سلبا على اإلدارة وقيادتها المتخبطة في المراحل األولى من التغيير ومحاولة التكييف حتى تصل 

 المنظمة الى هيكلها الجديد.
 وللتغلب على نزعة التفريغ اإلداري يمكن تبني احد السياسات التالية:

o وفير بيئة تنظيمية محفزة لخلق منظمة متعلمةت> 
o .تنمية القيادة اإلدارية المساهمة لتمكين واستثمار الصراع للجوانب اإليجابية وهي احد سمات المنظمات الرائدة 
o اتهم ر التأكد من استراتيجية المشاركة وتنمية روح التعاون مع األنظمة الجديدة من جهة ومع الشركات األخرى لالستفادة من خب

 فالعمل الجماعي ال يساوي العمل الفردي.
o .تبني األساليب اإلدارية المعاصرة بما يتالئم والمستجدات والمتغيرات داخل المنظمة وخارجه 

"فالحديث عن التنظيم اإلداري يأخذ في االعتبار ان األجهزة تبدأ متواضعة الحجم والمسؤوليات ومع مرور الزمن تكبر وتزداد 
وعندما يطرألتغيير حسب رؤية اإلدارة العليا تبدأ عناصر المقاومة لذلك التغيير تتحرك ببطء وهذا من طيعة  مسؤولياتها ،

البيروقراطية ألنها تميل على الدوام للحفاظ على ما يسمى سياسة الوضع القائم وهنا تبدأ المقاومة الخفية التي لها دوافعها 
رات بنصوص واضحة ودقيقة لسد أي ثغرة يمكن ان تشكل عائقا النجاح التغيير ، الخاصة. فالبد من وجود إدارة يقظة تضع قرا

 .22(2017فالبيئة اإلدارية عامال جوهريا في مسيرة النجاح")الغامدي،
 

                                                           

 276الغامدي،مرجع سابق،ص 22 
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 ( :Strategic Planningالتخطيط االستراتيجي )
 يمكن تعريف التخطيط على انه 

نية على تقييمات داخلية وخارجية او انها هي عملية توجيه وتكامل "عملية منظمة ومستمرة لصناعة القرارات المنظمة والمب
لألنشطة اإلدارية والتنفيذية في المنظمة لرؤية المستقبل، وتطوير اإلجراءات والعمليات الضرورية لتحقيق ذلك ، كما عرفها 

ءها من سين أداء المنظمة ويقيس اداكوفمان وهيرمان بانه عملية للتجديد التنظيمي والتخطيط االستراتيجي يوفر اطار عمل لتح
خالل مؤشرات األداء . في حين تعرف االستراتيجية عند الفرد تشاندتر على انها "تحديد لألهداف واألغراض الرئيسة طويلة 

 . كما تعرف االستراتيجية 23األجل للمنظمة، وإعداد عدد من بدائل التصرف، وتخصيص الموارد الضرورية، لتنفيذ تلك األهداف"
 عند بيتر دركر في امرين مهمين وهي

 .ادراك البيئة التي تنشط فيها المنظمة إدراكا قويا 
 .ادراك افراد المنظمة، وجعلهم يدركون جيدا ليتمكنوا من القيام بالعمل 

مة." ظولمعرفة المشكالت وطرح الحلول في التخطيط االستراتيجي يستخدم التحليل كأداة لتحليل لنقاط القوة والضعف في المن
 (16ه، ص1439)المعلومي،

 وهناك مجموعة من التحليالت التي تستخدم في التخطيط االستراتيجي ومن أهمها:
  SWATتحليل جوانب القوة والضعف  .1
 تحليل بطاقة األداء المتزن  .2
  PESTتحليل  .3
 تحليل المحفظة .4
 تحليل أصحاب المصلحة .5
 تحليل ماذا لو .6
 تحليل تقنية دلفي .7

فقري للتخطيط االستراتيجي به تحدد المشكالت والحلول، والفرص والتحديات. فالتخطيط االستراتيجي يمر فالتحليل هو العامود ال
 بخمس مراحل للوصول الى قوة واستدامة لعمل المنظمة وهذه المراحل تتلخص في التالي:

 مرحلة التجهيز واالعداد 
 مرحلة التحليل االستراتيجي 
 مرحلة اعداد الخطة للمنظمة 
 شروعات والتنفيذمرحلة الم 
 .مرحلة المراجعة والتغذية 

                                                           

 16،ص1439خطيط االستراتيجي في اإلدارة الحديثة، الرياض،المعلومي،الت23 
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فالتخطيط االستراتيجي تخطيط طويل المدى تمارسه اإلدارة العليا والمتوسطة ويشمل تحديد رؤية المنظمة ورسالتها وقيمها والتحليل 
حددي شرات األداء لتللخطة االستراتيجة وصياغة األهداف االستراتيجية للمنظمة. يهدف الى وضع مشاريع ومبادرات وقياسها بمؤ 

 المخاطر الرئيسية التي تواجه المنظمة ومن ثم إيجاد الحلول لها.

 النتائج :

 نستنتج من الدراسات السابقة واالحصائيات والتحليالت ان فرضية الدراسة التالية كانت صحيحة وهي:

 تائج التحليالت حيث أظهرت ن لقطاع الخاص.بأن هناك عالقة بين التغييرات البيئة التنظيمية المتتالية وبين تنمية وتطوير ا
اإلحصائية ان هناك عالقات بين التغيير في األنظمة واللوائح في الدولة يؤدي الى بطء في عملية تنمية دور القطاع الخاص 

 للدفع بعجلة التنمية االقتصادية حيث ان مؤسسات القطاع الخاص تحتاج الى بيئة حاضنة مستقرة للنمو واالبداع.
 ث أوضحت حي هناك عالقة بين تبني سياسات التغيير في المنظمات وبين نجاحها في ظل بيئة تنظيمية متقلبة. ان كما

الدراسات السابقة والنظريات ان المؤسسات التي تتبنى سياسات التغيير نجحت في التغلب على تحديات التقلبات الخارجية 
 للمنظمة.

 ة :ويمكن اإلجابة على تساؤالت البحث التالي

 هل تلبي السياسات التنموية الجديدة احتياجات القطاع الخاص؟ .1
يتضح من نتائج الدراسات اإلحصائية بأن تأثيير التغيير في اللوائح والتنظيمات لدعم القطاع الخاص كان بسيطًا جدًا او عكسيًا 

من اجمالي عدد المنشآت في القطاع  27, 7واألجنبية بنسبة  %1,5لما هوا متوقع حيث انخفض عدد المنشآت المحلية بنسبة 
 م وذلك بسبب التغييرات التنظيمية المفاجئة في الدولة.2018الخاص لعام 

 هل القطاع الخاص ينمو باتجاه متوازن مع نمو وتغيير السياسات التنموية المتتابعة؟ .2
القطاع  فنسبة الغير سعوديين فينموية نجد من الدراسة ان القطاع الخاص لم يحقق النمو المطلوب من التغيير في السياسات الت

م، ونسبة العامالت االناث مازالت منخفضة في القطاع الخاص لتصل الى 2018لعام  %81الخاص مازالت مرتفعة لتصل الى 
 م .2018لعام  %91فقط من اجمالي العاملين مقارنة باجمالي العاملين الذكور  9%
 السياسات التنموية للقطاع؟ هل هناك حاجة لمشاركة القطاع الخاص في صنع .3

نستنتج من الدراسة بأن دور القطاع الخاص في صنع اللسياسات التنموية الخاصة به في الدولة أمر ضروري للحافاظ على 
من المنشآت المتوسطة في القطاع الخاص يعيق نموها وتطورها  %8من المنشآت الصغيرة و %9استقراره وفعاليته حيث ـأن 

ح الحكومية والتي منها )الرسوم، نظام العمل والعمال، االستقدام، المنافسة، السعودة، اصدار او تجديد التراخيص، األنظمة واللوائ
 البيروقراطية، اإلجراءات الحكومية(.

 هل المواطنون السعوديون مؤهلون بشكل كاف لتلبية احتياجات القطاع الخاص بمهنية واحترافية وتنافسية؟ .4
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أن من المشكالت التي تعيق نمو القطاع الخاص هو قلة وندرة العاملين القادرين على أداء العمل بالشكل تشير نتائج الدراسة ب
 بالنسبة للمنشآت المتوسطة. %21بالنسبة للمنشآت الصغيرة و %19المطلوب وذلك بنسبة 

 في الدولة؟هل يمكن إيجاد استراتيجيات للقطاع الخاص تساعده للتكيف مع التغييرات التنمويةالفجائية  .5
اثبتت الدراسات السابقة التي تضمنها البحث ان كثير من الشركات استخدم أساليب استراتيجية مكنتها من التغلب على معوقات 
التغيير في البيئة الداخلية او الخارجية في المنظمة وكان أهمها نظرية الهندرة، و استراتيجية الكايزون، وإدارة التغيير، والتفريغ 

 و التخطيط االستراتيجي للمنظمة. اإلداري،

 وصيات: الت

ان المملكة العربية السعودية تعمل على إعادة تنظيم البالد لمواكبة توجهات التنمية العالمية الحديثة من تبي سياسات اقتصادية 
التنظيمية  كيف مع البيئةواجتماعية وتنظيمية جديدة. وان أي تغيير سيتطلب مجهودا كبيرا من جميع قطاعات الدولة حتى يواكب ويت

 عالمفروضة عليها ، وان نتائج التغييرالمرجوة لن تتحقق بسرعة تغيير القرارات ولكنها الرؤية المستقبلية بتحققها ونجاحها. ولذلك قد نض
 بعض التوصيات التي قد تعين القطاع الخاص على استخدامها كدرع للحماية من أمواج هذم التغييرات ومن أهمها:

د ان على مؤسسات القطاع الخاص العمل على تبني اح ت بتبني سياسات التغيير وفقا للنظريات والدراسات الحديثة:توصيا .1
سياسات إدارة التغيير والعمل على إعادة هيكلة وتنظيم المؤسسة داخليًا بما يتوافق واألنظمة الحديثة لتحقيق اهداف لرؤية 

2030. 
جب العمل على تدريب الموظفيين على االنظمة الجديد للمؤسسة وحل المشكالت ي توصيات بتدريب الموظفين وتأهيلهم: .2

 الداخلية التي ستنتج بسبب التغييرات التنظيمية التي ستتبناها المنظمة الحداث التغيير الداخلي.
لة و ضرورة نقل صوت وتمثيل القطاع الخاص عند متخذي القرار في الد توصيات بتفعيل دور مجلس الغرفة السعودي: .3

للعمل على ابداء الرأي والمشاركة في صياغة األنظمة التي تؤثر على اداءها وقد يكون ذلك متمثاًل في مجلس الغرف 
 السعودية.

: العمل على استغالل الفرص االستثمارية المتاحة واكتشافها للتوسع  والتنويع في توصيات بتقصي الفرص االستثمارية .4
 ها والتغلب على منافسيها.االستثمار التي تزيد من فرص نجاح

حيث ان الشراكة بين القطاعين ستؤدي الى توحيد الجهود وتنمية  توصيات تتعلق بتعزيز الشراكة بين لقطاع العام والخاص: .5
األفكار التطويرة في القطاعين، ونقل الخبرات والمعلومات مما يقوي موقفها ويدعمها لتنطلق بعجلة التنمية االقتصادية في 

 .2030تحقيق اهداف الرؤية البالد و 
 الخاتمة : 

عملية حتمية ال يمكن التخلص منها ومن تأثيرها، ولذلك فان على  2030ان التغييرات في البيئة التنظيمية التي ترافق رؤية المملكة 
صادية للبالد. وان االقتالقطاع الخاص العمل على تقبلها والتكييف معها للوصول الى افضل النتائج والنجاح في الدفع بعجلة التنمية 
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التأقلم مع التغييرات السريعة ليس باألمر السهل ولذا هناك كثير من النظريات والدراسات التي تضع الحلول لمثل هذه الظروف التي 
تواجه مؤسسات القطاع الخاص وتأخذ بيدها الى بر األمان وتحقيق مستوى متقدم من النهوض االقتصادي  والتنمية الشاملة 
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