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الملخص:
يعد موضوع المبادرات واإلعانات الحكومية من اكثر المواضيع اهتماما في الوقت الحالي من قبل الباحثين
والكتاب نظرا للظروف االقتصادية الراهنة التي تمر بها البالد في ضوء تطبيق رؤية  0202وكذلك في
التنفيذ الفعلي إلقتراحات مجلس قمة العشرين الهادفة الى تكوين اقتصاد مستديم ،فتهدف هذه الدراسة الى
التعرف على اإلعانات والمبادرات التي قدمتها حكومة المملكة العربية السعودية في ضوء رؤية 0202
وكذلك في ضوء اقتراحات مجلس العشرين وأثرها على الشركات ورجال االعمال واالفراد والمواطنين في
ظل االزمة االقتصادية الحالية التي تمر بها جميع دول العالم .فأستخدم في هذا البحث المنهج الوصفي
التحليلي وذلك لجمع البيانات والحقائق وتحليلها التحليل الدقيق فكشفت النتائج الى استفادة كال من الشركات
ورجال االعمال واالفراد من المبادرات واإلعانات التي قدمتها الحكومة المملكة وذلك لمساعدة وسد الفجوة
االقتصادية التي تركتها االزمات الحديثة وذلك دليل على فعالية الخطط الموضوعة في رؤية  0202وكذلك
دليل على القدرة العالية على تنفيذ االقتراحات الموضوعة في مجلس العشرين على الرغم من الظروف
االقتصادية الصعبة ،ولتجنب عمق الجراح االقتصادي ينبغي تكوين إدارة طوارئ لوضع الخطط الطارئة
،وكذلك ينبغي تكوين فريق عمل تطوعي ذو خبرات عالية وايضا البد من توفر امان وظيفي ثابت لجميع
افراد المجتمع.
الكلمات المفتاحية :االزمات ،اإلعانات والدعم الحكومي ،المبادرات الحكومية ،فعالية رؤية  0202بالنسبة
لإلعانات والمبادرات الحكومية المقدمة ،ما حققته مجموعة العشرين لخدمة الشركات واالفراد.
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The impact of initiatives and subsidies provided by the government of the
Kingdom of Saudi Arabia during the current economic crisis (a field study to
measure the impact of these initiatives and subsidies on companies,
businessmen, individuals and citizens(
By/ Siham Fayeh Amer Al-Otaibi
General Presidency of the Grand Mosque Affairs, Kingdom of Saudi Arabia

Abstract:
The issue of government initiatives and subsidies is one of the most concerned
topics at the present time by researchers and writers in view of the current
economic conditions that the country is going through in light of the
implementation of Vision 2030, as well as in the actual implementation of the
proposals of the G20 Summit aimed at forming a sustainable economy, so this
study aims to identify the subsidies And the initiatives presented by the
government of the Kingdom of Saudi Arabia in light of Vision 2030, as well as in
light of the proposals of the Council of Twenty and their impact on companies,
businessmen, individuals and citizens in light of the current economic crisis that
all countries of the world are going through. The results revealed that companies,
businessmen and individuals have benefited from the initiatives and subsidies
provided by the Kingdom's government in order to help and bridge the economic
gap left by the modern crises. Difficult economic conditions, and in order to avoid
the depth of the economic surgeon, an emergency department should be formed to
develop emergency plans, and a volunteer work team with high experience should
also be formed and there must be stable job security for all members of society.

Keywords: Crises, Subsidies and government support, Government initiatives,
the effectiveness of Vision 2030 with regard to advertisements and government
initiatives presented, its achievement by the Group of Twenty to serve companies
and individuals.

www.ajrsp.com

209

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد والعشرون | تأريخ اإلصدار 0201-1-5 :م
ISSN: 2706-6495

الشكر والتقدير
الحمد هلل الواحد االحد الذي خلق السماوات بال عمد ،فالحمد هلل على توفيقه لي في انجاز هذا العمل ،وله
الحمد كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه وله الشكر حتى يرضى وله الشكر بعد الرضى.

ثم اتقدم بخالص الشكر والتقدير الى األستاذة واالخت مشاعل الصعيدي لما قدمته لي من نصح وتوجيهات
قيمة ،فلها مني كل التقدير واالحترام.
كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من ساعدني من قريب وبعيد على انجاز هذا العمل.

االهداء
الى عبق طفولتي ،ودفء حياتي الى ملجئي ومالذي بعد هللا الى حبيبي وروح قلبي أبي اطال هللا في عمرك.
الى من سقتني الحب من صغري ،الى كنزي ودرة قلبي امي حفظك هللا.
الى اخوتي وأخواتي جعلكم هللا سند لي.
الى زوجي الغالي واطفالي ال اراني هللا مكروها فيكم وحفظكم هللا لي.
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اإلطار العام للدراسة
المقدمة:
كانت والزالت بوصلة االقتصاد تدور حول فلك متذبذب غير متزن في العالم اجمع .في كل مرة تظهر ازمة
جديدة بتداعياتها وتحدياتها وتزيد اعباء الدولة االقتصادية وتقلل ِمن انتاجيتها  ،فتواجه المملكة الكثير من
التحديات االقتصادية على المستوى الخارجي والداخلي ففي عام  ٠٢٠٢تعرضت المملكة مثلها مثل بقية
الدول الى تغيرات في اسعار النفط بسبب االوضاع السياسية كمثل االزمات الخليجية والصراع مع ايران
وايضا الصراع االمريكي االيراني والصراع االمريكي الصيني فتراجع حجم االنتاج النفطي فوصل سعر
النفط الى  ٠٢دوالر للبرميل الواحد  ،كما ادى الظهور المفاجئ لفيروس كوفيد ٠١-الذي ادى الى عمق
جراح االقتصاديات وتكبد المزيد من الخسائر مما ادى الى اتخاذ الحكومة المزيد من التعديالت والخطوات
االقتصادية متمثلة في تنوع موارد ومصادر الدخل وذلك لزيادة ايرادات الدولة والقدرة على التصدي
لألزمات المفاجئة للدولة واندثار تبعات االزمة على اقتصاد المملكة العربية السعودية  .سنناقش في هذا
البحث االزمات االقتصادية والخطط المعالجة والحلول البديلة لهذه االزمات من خالل التطبيق العملي لرؤية
 ٠٢٠٢وكذلك من خالل اآلراء والمقترحات المطروحة في مجلس قمة العشرين للنهوض باالقتصاد لتهيئة
الظروف وخلق اقتصاد مستديم وكذلك قياس أثر عمق أثر المبادرات والدعم واإلعانات الحكومية المقدمة
على الشركات ورجال االعمال واالفراد والمواطنين.

مشكلة الدراسة:
تتمحور مشكلة البحث في المحاور التالية:
 /٠المشاكل واالزمات االقتصادية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية من عام ٠٢٠٢م الى عام
٠٢٠٢م؟
 /٠تأثير االزمات االقتصادية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية على الشركات ورجال االعمال؟
 /0تأثير االزمات االقتصادية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية على االفراد والمواطنين؟
 /٢مدى فاعلية المبادرات واإلعانات والدعم الحكومي المقدم من خالل تطبيق رؤية  0202وكذلك من خالل
التنفيذ الفعلي القتراحات مجلس العشرين ومعرفة أثر هذ ا الدعم على الشركات ورجال االعمال واالفراد
والمواطنين؟

فرضيات الدراسة:
 /٠ضعف االقتصاد السعودي كلما زادت المشاكل االقتصادية للدولة.
/٠كلما زادت شدة االزمات االقتصادية التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية كلما أثر ذلك على
االستثمار وإنتاج الشركات ورجال االعمال.
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/٠كلما زادت شدة االزمات االقتصادية التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية كلما أثر ذلك على االفراد
والمواطنين.
 /٢كلما زادت مصداقية وفعالية المبادرات واإلعانات والدعم الحكومي المقدم من خالل تطبيق رؤية 0202
وكذلك من خالل التطبيق الفعلي لمقترحات مجلس قمة العشرين كلما ادى ذلك الى المحافظة على االستثمار
ونمو الناتج المحلي بالنسبة للشركات ورجال االعمال وكذلك أدى الى رضاء المواطنين واالفراد وأدى ذلك
الى تمكين االنسان وبذلك نصل الى نمو اقتصاد الدولة واستدامته.

إطار وحدود الدراسة:
يسعى الباحث لمعرفة وقياس العالقة بين أزمات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية منذ عام 0214م
وما خلفته من تبعات وبين اإلصالحات االقتصادية والدعم واإلعانات والمبادرات التي قدمتها الحكومة من
خالل رؤية  0202ومن خالل اجتماعات قمة العشرين ،فكانت الفترة الزمنية ممتدة من عام 0214م الى
0202م.

أهمية الدراسة:
تعاني المملكة العربية السعودية من تفاقم االزمات االقتصادية وتبعاتها التي اثرت على نمو االقتصاد العام
للدولة .فيهدف هذا البحث الى القاء الضوء على االزمات المفاجأة التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية
ومدى تأثيرها على اقتصاد الدولة وقياس األثر الذي اتخذته الحكومة من اجراءات وخطوات ومبادرات
ودعم واعانات لمواجهة هذه االزمات والحد من أثرها والخروج بأقل الخسائر وذلك عن طريق التطبيق
العملي لرؤية  ٠٢٠٢وخلق الفرص االقتصادية الستدامة اقتصاد الدولة ونموه .فسوف يتم تسليط الضوء
على قياس أثر هذه االزمات وكذلك أثر اإلعانات والدعم والمبادرات الحكومية المقدمة الى رجال االعمال
والشركات واالفراد ووضع االقتراحات والتوصيات لمواجهة وتصدي االزمات وكذلك لمساعدة الدولة في
استدامة اقتصادها .فهذا البحث لم يكن االول والنادر من نوعه وانما يمتاز هذا البحث بقياس أثر المبادرات
والدعم اإلعانات الحكومية المقدم لنمو اقتصاد الدولة واستدامته من خالل رؤية  0202وايضا من خالل
اجتماعات مجموعة العشرين على الشركات ورجال االعمال واالفراد والمواطنين وذلك لمعرفة العوائق التي
تحد من تحقيق رؤية  0202وكذلك تحد من تنفيذ اقتراحات مجلس العشرين التي تهدف الى نمو واستدامة
اقتصاد الدولة وأيضا تهدف الى تمكين االنسان في األرض بحيث يعيش عيشة كريمة.

اهداف الدراسة:
تهدف الدارسة الى:
 /٠دراسة تأثير االزمات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية منذ عام 0214م على الشركات ورجال
االعمال ومعرفة مدى فاعلية اإلعانات والمبادرات والدعم الحكومي المقدم من خالل رؤية  0202وكذلك من
خالل التنفيذ الفعلي القتراحات مجلس العشرين.
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 /٠دراسة تأثير االزمات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية منذ عام 0214م على االفراد والموا
طنين ومعرفة مدى فاعلية اإلعانات والمبادرات والدعم الحكومي المقدم من خالل رؤية  0202وكذلك من
خالل التنفيذ الفعلي القتراحات مجلس العشرين.
 /٠مساهمة هذا البحث في رفع مؤشر اقتصاد المعرفة للمملكة العربية السعودية.

منهجية الدراسة:
استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وذلك لدراسة المشكلة بشكل دقيق حيث يتم
التعرف على األسباب التي أدت الى ظهور المشكلة ويساهم في كشف الحلول لها.

اإلطار النظري للدراسة
تمهيد:
اتعبت االزمات كاهل المملكة العربية السعودية فبدا تأثيرها واضح على اقتصاد المملكة وخصوصا بعد ازمة
انخفاض أسعار النفط عام ٠٢٠٢م مما أدى الى إدراك الحكومة لهذه الخسائر فعملت على اعداد الخطط
والترتيبات للعمل على اإلصالحات والتغيرات االقتصادية وذلك للنهوض باالقتصاد العام للمملكة .فستتناول
في هذا الفصل على مفهوم االزمة االقتصادية وتبعاتها ،مفهوم اإلصالح االقتصادي وتبعاته وكذلك التعرف
على االزمات التي هزت اقتصاد المملكة واإلصالحات التي عملت بها حكومة المملكة العربية السعودية في
ظل رؤية  ٠٢٠٢وكذلك في ظل التطبيق الفعلي القتراحات مجموعة العشرين وكذلك معرفة أثر اإلعانات
والمبادرات الحكومية المقدمة للشركات ورجال االعمال واالفراد والمواطنين.
مفهوم االزمة االقتصادية:
هي حالة اضطراب مفاجئ يعصف باقتصاد بلد ما او مجموعة بلدان تؤدي الى تباطئي وانخفاض مفاجئ في
الناتج المحلي اإلجمالي ،ونقص السيولة ،وارتفاع او انخفاض األسعار بسبب التضخم واالنكماش
االقتصادي فتأخذ هذه االزمة شكل الركود او الكساد االقتصاديCom.Retrieve. "1" .
( .business.dictionary .)0218تم االسترداد من econmic.crisis.

مظاهر وتبعات االزمة االقتصادية "2" :شحاته حسين0216( .م) .االزمة االقتصادية االسباب والبدائل .دار
المشورة.
هناك ظواهر عديدة تتغير عند حدوث االزمة االقتصادية ومنها:
 ارتفاع معدالت البطالة.
 انخفاض الناتج المحلي.
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 تدهور الدخول واالرباح.
 تصفية المؤسسات وتقليص الموظفين.
 هبوط أسعار البورصة وانخفاض التداوالت في سوق النقد والمال.
 انخفاض معدالت االستثمار واإلنفاق واالستهالك والمبيعات.
 تزايد قيمة الدين العام وزيادة قيمة التضخم.
 تدني مستوى المعيشة.
 زيادة معدالت الطلب على اإلعانات الحكومية.
مفهوم اإلصالح االقتصادي:

تعددت المفاهيم لمعنى اإلصالح االقتصادي "0" :جبارة سوسن0210( .م) .االصالح االقتصادي:المفهوم
،والسياسات،واالهداف.
فعرفها واضعي السياسات االقتصادية والباحثين بانها مجموعة من اإلجراءات االقتصادية الالزمة للوصول
الى مستوى مرتفع من الكفاءة والتنافسية من خالل تحقيق عالقة متوازنة بين الموارد المتاحة للمجتمع
ومتطلباته وبما يؤدي الى تصحيح االختالالت األساسية في االقتصاد واستعادة التوازن االقتصادي العام.
تشير برامج اإلصالح االقتصادي الى حزمة السياسات التي تعني بإدارة الطلب اإلجمالي بحيث يتوافق
الطلب مع اجمالي الناتج المحلي والتدفقات العادية للموارد الخارجية ،وقد توزعت هذه البرامج بين كل من
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ،والتي تهدف لتقديم دعم سريع لتسوية العجز الخارجي ،ومكافحة
التضخم الداخلي الستعادة التوازن االقتصادي في الدول النامية.
بينما كان اهتمام اإلدارة االقتصادية للبنك الدولي بإجراءات المدى الطويل والتي تستهدف خلق نظام للحوافز
يساعد على احداث تغييرات هيكلية في االقتصاد القومي وبالتالي تحقيق النمو المستمر.
مظاهر وتبعات برامج اإلصالح االقتصادي ""4"" :حدود عمران عمار السموعي0227( .م) .اثر برامج

االصالح االقتصادي على معدالت توزيع الدخل -تحليل لتجارب بعض البلدان العربية .جامعة طرابلس
تبنت اغلب دول العالم برامج اإلصالح االقتصادي وذلك للتكييف مع التغيرات التي طرأت على اقتصاد دول
العالم والتي أدت الى جانب إيجابي متمثل في تحسين بعض مؤشرات األداء االقتصادي مثل تخفيض عجز
الموازنة ،واحتواء عجز ميزان المدفوعات وتخفيض التضخم وعبء الدين.
وأيضا أدت هذه البرامج الى حدوث آثار سلبية تمثلت في ارتفاع معدالت البطالة وتزايد حدة الفقر االجتماعي
ونظرا الن فئة محدودي الدخل والفقر أكثر حساسية للتغيرات في فرص الكسب وتكاليف المعيشة فكانت
برامج الرتق االقتصادي عليهم اشد وطأة وذلك الن هذه البرامج تؤدي الى احداث ضغوط اجتماعية مثل
الغاء وتخفيض الدعم على السلع االستهالكية ،وخفض االنفاق العام على القطاعات االجتماعية كالصحة
والتعليم باإلضافة الى فرض زيادات على رسوم الخدمات الحكومية وتجنيد التوظيف.
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مفهوم اعانة الدعم الحكومي "5" :الدعم الحكومي على المحك -الجزائر نموذجا0218( .م) .موقع من قناة
من القارة افريقيا العربي
هي امدادات تقدمها الحكومة سواء في صورة عينية او مادية وذلك للتخفيف األعباء سواء لصالح صناعة
معينة او لصالح المواطن.
االزمات التي هزت اقتصاد المملكة منذ عام 2102م واإلصالحات التي عملت بها حكومة المملكة العربية
السعودية في ظل رؤية  ٠٢٠٢وكذلك في ظل التطبيق الفعلي القتراحات مجموعة العشرين والتعرف كذلك
على أثر اإلعانات والمبادرات الحكومية المقدمة للشركات ورجال االعمال واالفراد والمواطنين:
تمر المملكة العربية السعودية بالعديد من االزمات على مر العصور ففي ٠٢٠٢م تدنت أسعار النفط الى
مستويات منخفضة حيث وصل سعر البرميل الواحد الى  ٠٢دوالر .ويرجع ذلك االنخفاض لعدة أسباب مثل
االضطرابات السياسية في العالم العربي (االزمات الخليجية والصراع مع إيران) ،وبسبب زيادة انتاج
الواليات المتحدة االمريكية للنفط وتتنافس في تصدير البترول مع الدول الكبرى المصدرة له وأيضا ً بسبب
ارتفاع أسعار صرف الدوالر تدريجيا ...الخ.
يعتبر النفط في ذلك الوقت هو المورد األكبر الذي تعتمد عليه السعودية في دخلها حيث تعتبر المملكة العربية
السعودية من أكبر الدول المصدرة للنفط فالتغيرات التي تحدث في أسعار النفط سواء باالرتفاع او االنخفاض
سوف يكون لها األثر األكبر على اقتصاد المملكة ونموه .فأدى هذا االنخفاض الى تدني االنفاق الحكومي
الذي أدى الى تدني الدين العام وهبوط فائض الحساب الجاري في ميزان المدفوعات وأدى ذلك الى عجز في
ميزانية الدولة الذي أدى الى ضعف القطاع االقتصادي وتراجع نموه كما أدى الى ارتفاع معدالت البطالة.
كما شهدت البورصة وأسواق األسهم هبوطا ً حا ًد في عام ٠٢٠٢م فقد تراجعت البورصة الخليجية وقدرت
خسائرها الى أكثر من  ٠٠٢مليار دوالر " ""6نيفين حسين( .الربع الثالث من 0216م0216 ،م) .انهيار
اسعار النفط وتداعياته على دول مجلس التعاون الخليجي .وزارة االقتصاد باالمارات.نتيجة تزايد المخاوف
من مدى تأثير اقتصادها بانخفاض أسعار النفط وخاصة احتمال قيام الحكومة بخفض نفقاتها فقد يؤدي
االنخفاض في أسعار األسهم الى زيادة األعباء االستهالك .كما تأثرت بعض الشركات والبنوك المرتبطة
بالقطاع النفطي باالنخفاض الذي حدث في أسعار النفط بسبب صعوبة قدرتها على إعادة التمويل وهذا يؤدي
الى انخفاض إيراداتها وتباطؤ التدفقات الرأسمالية "مستجدات افاق االقتصاد اإلقليمي  ."٠٢٠٠اما باقي
القطاعات والصناعات األخرى لم تتأثر على المدى القصير او كان تأثرها طفيف وذلك الرتفاع هوامش
األمان المالي واحتفاظ المملكة بمستويات عالية من راس المال الوقائي ولدى المملكة مستوى من سيولة عالي
والكن ال يمكن الوثوق بما سيحدث لهذه القطاعات الغير نفطية والشركات على المدى المتوسط والمدى
الطويل وذلك لوجود عالقة مؤكدة بين النمو في القطاع الغير نفطي واالنفاق الحكومي وال يوجد تقدير
افتراضية ومعرفة حقيقية بتوقيت حدوث االزمات وخصوصا المفاجئة منها.
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اما بالنسبة للمواطن العادي فتهافتت األصوات بين المؤيد والمعترض ليسبب ارتفاع أسعار البنزين بسبب
هبوط أسعار النفط عالميا والكن هذا لم يشكل فارقا ً قويا الن ميول المواطن في االستهالك البنزين لم تتغير
مع تغير ارتفاع أسعار البنزين .خصوصا ان االرتفاع في نظر اغلب المواطنين يعتبر ارتفاعا ً ال يذكر
بالنسبة ألسعار البنزين في باقي الدول فتعتبر المملكة االرخص عالميا في سعر البنزين.
فاتخذت الحكومة عدة خطوات على المدى المتوسط لتخفيف الجراح االقتصادي العميق متمثلة تلك
اإلصالحات في (إصالحات اقتصادية لتعزيز وزيادة اإليرادات النفطية ،ورفع الدعم الحكومي عن الوقود
وافراغها أسعار المشتقات النفطية والكهرباء والمياه ،وزيادة رسوم التأشيرات واستحداث رسوم جديدة مثل
تأشيرة الزيارة ،وزيادة رسوم بعض الخدمات البلدية وتكيف االنفاق الحكومي مع بيئة أسعار النفط
الخام)" "7محمد حضاض1441( .هـ) 5 .ازمات اقتصادية مرت بها المملكة خالل  42عام.كيف تجاوزتها.

سبق
كما اتخذت الحكومة إجراءات على المدى الطويل فقامت المملكة عام ٠٢٠٢م بوضع خطط طويلة االجل
متمثلة في رؤية ، ٠٢٠٢فكانت الرؤية تستند على  ٠محاور( مجتمع حيوي  ،اقتصاد مزدهر
ووطن طموح) بحيث تؤدي طموحات هذه الرؤية الى نمو اقتصادي محلي عن طريق تنوع مصادر
الدخل ورفع إنتاجية االيدي البشرية الوطنية وتنافس االقتصاد الوطني واالستفادة من األدوات
االستثمارية التي تمتلكها المملكة عن طريق تحويل صندوق االستثمارات العام الى صندوق سيادي
حيث يتم نقل جزء من ملكية شركة أرامكو النفطية وبذلك تساهم الزيادة في عائداته االستثمارية الى
نمو القطاعات األخرى الغير نفطية وبذلك تودي الى زيادة اإليرادات الغير نفطية وبالتالي رفع
إنتاجية الدولة  ،كما تم طرح ٪٠ من أصول شركة أرامكو لالكتتاب العام يتبعه االكتتاب في
الشركات التابعة ألرامكو وبذلك تزيد األموال داخل الصندوق السيادي وأيضا ً وضعت الدولة عدة
برامج لتحقيق رؤية  ٠٢٠٢ورسمت خريطة الطريق لها فقامت بتفعيل  ٧برامج منها( برنامج
تطوير القطاع المالي  ،وبرنامج تحقيق التوازن المالي وبرنامج التحول الوطني ) على امال تنفيذ

باقي البرامج الواصل عددها  ٢برامج في المستقبل القريب "8" .رؤية المملكة العربية
السعودية .)2016( .0202تم االسترداد من Vision2030.gov.sa.
فحققت رؤية  ٠٢٠٢العديد من اإلنجازات منها تم اطالق برنامج حساب المواطن وحساب غالء المعيشة
وذلك لحماية االسر من تأثير اإلصالحات االقتصادية فتم خدمة اكثر من  ٠٢٠٢مليون مستفيد  ،ادراج واحة
االحساء ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي ،تأهيل الخريجين لسوق العمل وتدريبهم على المهارات
الرقمية ،أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تراخيص للتكنولوجيا المالية منذ اطالق مبادرة فينتك
 Fintechبحيث تصبح المملكة مركزاً للتكنولوجيا المالية والمساهمة في دعم الشمول المالي وزيادة وتيرة
المعامالت الرقمية  ،انضمت البورصة السعودية الى مؤشر  MSCIلألسواق الناشئة فيؤدي الى زيادة فعالية
التدفقات المالية ،زيادة اإليرادات الغير نفطية بنسبة ٪٢٠ وانخفاض عجز ميزانية الدولة بنسبة ٪٤٢
مقارنة بالعام السابق ،ارتفاع مؤشر االنفاق الحكومي للمملكة ليصبح في المرتبة  ٠٧على المستوى العالم ،
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اطالق مجموعة مبادرات لتشجيع االستثمار ،رفع اإلنتاج السمكي والوصول الى األسواق العالمية فتم
تصدير اول سلعة وشحنها الى الصين ،تأهيل المدرجات الزراعية فتم زراعة بعض المحاصيل المربحة
ماديًا  ،رفع كفاءة المنشآت الصغيرة فتم اطالق شبكة الحاضنات والموسوعات و اطالق عدة تطبيقات رقمية
سواء لخدمة المواطنين او لخدمة المستثمرين فتم ربط  ٠٤جهة حكومية وقطاع خاص عبر منظومة
متكاملة "9 ".رؤية المملكة العربية السعودية .)2016( .0202تم االسترداد من Vision2030.gov.sa.
ويتم االخذ بالحسبان ما تم االتفاق علية في اجتماعات قمة مجموعة العشرين فبعد االزمة المالية العالمية التي
ضربت االقتصاد األمريكي ٠٢٢٤م انضمت المملكة العربية السعودية الى قمة مجموعة العشرين
وذلك لما للمملكة من مكانة في اقتصاد العالم فهي من اكبر الدول المصدرة للنفط في العالم ،ومن
أوائل الدول المتالكها اكبر مخزون نفطي فتستطيع ان تسد العجز في الطاقة اذا حدث في أي دولة
من دول العالم كما انها تمتلك القوة االقتصادية فلديها القدرة على التحكم في السوق وضخ االمدادات
للسوق .فمن النتائج اإليجابية لعضوية المملكة في مجموعة العشرين توفير قنوات اتصال بصناع
السياسات االقتصادية المالية العالمية فخالل السنوات الماضية وقعت المملكة العديد من االتفاقيات
الدولية مع دول كبرى في جميع المجاالت وعملت مع عدة دول جميعها أدت الى نمو االقتصاد
والتجارة عل ًى المستوى المحلي والعالمي "1 2"2 .قصة السعودية ومجموعة العشرين دور مهم في
ضبط ايقاع االقتصاد العالمي1409( .هـ) .واس.
اثبتت المملكة العربية السعودية قدرتها على الخروج من التحديات والصعوبات واألزمات المفاجئة التي
تعرضت لها رغم الظروف التي تمر بها جميع دول العالم في الوقت الحالي واكبر دليل على ذلك قدرتها
على االصالح االقتصادي والعمل على تنفيذ ما جاء في رؤية  ٠٢٠٢وما شملته من اإلصالحات االقتصادية
للبالد وكذلك قدرتها على الخروج من التدهور واالنهيار االقتصادي الذي حل بجميع العالم في ظل كوفيد-
 ٠١حيث أدت هذه الجائحة الى ركود عالمي واغالق األسواق وانهيار االقتصاد وخسائر بشريه هائلة في
جميع دول العالم  ،فاتخذت الحكومة عدة إجراءات مثلها مثل بقية دول العالم وذلك لمواجهة االثار المالية
واالقتصادية الناتجة عن جائحة كوفيد ٠١-فقامت بإلغاء او تمديد او تأجيل بعض النفقات التشغيلية
والرأسمالية لعد من الجهات الحكومية  ،وخفض اعتمادات عدة من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع
الكبرى للعام الحالي  ٠٢٠٢وإيقاف بدل غالء المعيشة ودفع رواتب الموظفين مع توقف العمل لمدة  ٠اشهر
وكذلك ساعدت القطاع الخاص في دعم رواتب الموظفين وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من ٪٠
الى ٪٠٠ وكذلك رفع كفاءة الصرف وذلك للمحافظة على النمو االقتصادي الذي وصلت اليه  ،والعودة
باالقتصاد الى افضل حال  ،والحد من التأثيرات المالية للدولة والحد من تبعات جائحة كوفيد ٠١-وتأثيرها
على المنشآت واألجهزة الحكومية واقتصاد الدولة  ،وكذلك قامت المملكة بدعم النمو من خالل المالية العامة
للدولة  ،وتمويل المشاريع التنموية واالستثمارية ودعم األنشطة االقتصادية للقطاع الخاص وما قدمته
الحكومة لحماية القطاع الخاص من حائرة كوفيد.٠١-
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كما التزمت المملكة العربية السعودية بالقرارات التي وضعتها مجموعة العشرين والتي تؤدي الى تحفيز
القطاع الخاص لتحقيق اهداف التنمية المستدامة ،وإطالق عدة مبادرات لتحقيق نمو شامل ومستدام ،وتعزيز
التعاون التنموي بين دول مجموعة العشرين واغتنام الفرص للجميع من خالل تمكين االنسان والحفاظ على
كوكب األرض وتشكيل آفاق جديدة فهذه جميعها تعمل على نمو اقتصاد كامل شامل مستدام.
وأخيرا؛ ال تخلو أي عملية اصالح اقتصادية من االثار السلبية المباشرة والقوية على الشركات ورجال
االعمال واالفراد والمواطنين ولكن شهدت المملكة العربية السعودية نجاحات كبيرة في الحد من اثار هذه
اإلصالحات فتبنت العديد من البرامج التي خصصت لدعم القطاع الخاص واالفراد.

الدراسات السابقة:
الدراسة األولى:
لقد نوقش موضوع نمو اقتصاد المملكة كال من نافتيج ديلون وحسن حكيميان٠٢٢١ ،م ،بعنوان االزمة
االقتصادية العالمية :هل هي عامل للتغيير في المملكة العربية السعودية
يهدف هذا النقاش بين الخبراء االقتصاديون الى مراقبة آثار االزمة االقتصادية العالمية على أسواق المملكة
ويبين الوضع االقتصادي للمملكة العربية السعودية.
وصل هذا النقاش الى ان اقتصاد المملكة العربية السعودية يتمتع بارتفاع فوائد عائداته النفطية بما فيها
المستويات المتدنية من الديون العامة وطموح المملكة في المشاريع التطويرية ،كما تمتع المملكة باحتياطيات
مالية ضخمة تمثل خط الدفاع األول لسد أي عجز تواجهه المملكة وبذلك تتفادى الحاجة الى اللجوء .الى
االقتراض من الخارج ،كما اتخذت عدة خطوات إلضفاء الصبغة السعودية على القوى العاملة المحلية في
السنوات القادمة.
وضع هؤالء الخبراء مالحظات بضرورة تبني تغيرات سياسية اقتصادية وإيجاد فرص عمل جديدة.
الدراسة الثانية:
حاج بن زيدان٠٢٠٠ ،م ،دراسة النمو االقتصادي في ظل تقلبات أسعار البترول لدى دول المينا دراسة
تحليلية قياسية حالة :الجزائر والمملكة العربية السعودية ومصر ٠٢٠٢-٠١٧٢
تهدف هذه الدراسة الى إيجاد العالقة بين تقلبات أسعار البترول والنمو االقتصادي لدى دول المينا وتأثير
الصادرات البترولية دون غير البترولية على النمو االقتصادي لدول المينا.
انتهجت هذه الدراسة منهج وصفي تحليلي قياسي على بلدان دول المينا الجزائر والمملكة العربية السعودية
خالل الفترة ٠٢٠٢-٠١٧٢م
فتوصلت الدراسة الى ان دول المينا من غير تجارة النفط تعتبر دول منغلقة  ،كما ان التبادل بين دول المنطقة
محدود جدا وال يفصل الى تمثيل الميزان التجاري بنسبة عالية من المبادالت الجارية لها .فتعبية دول المينا
للبترول قوية مما جعلها رهينة للتقلبات الخارجية فتقلبات أسعار البترول لها اثر مباشر على مداخيلها،
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كما ان هناك هاال فات جوهرية في شكل الموارد االقتصادية ومضمونها وتوجيهها وكذلك الهيكل اإلنتاجي
لكل دول المينا على الرغم من التوفر الفعلي واالمثل للرأسمال البشري والمورد الطبيعي  ،كما توصلت
الدراسة الى ان ارتفاع أسعار النفط له اثر في النمو مما يرفع من مستوى اإليرادات البترولية ويقترن هذا
االرتفاع باالرتفاع في أسعار سلع عديدة تدعم استخدامات النفط وهذا يفسر عدم قدرة دول المينا في التحكم
الرشيد في الوفرة المالية البترولية .
توصي الدراسة الى ضرورة دعم عوامل النمو وتوسيع النشاط االستثماري الن لدى هذه الدول من
اإليرادات ما يكفي لتنوع األنشطة االقتصادية وتنمية صناعات تنافسية مطلوبة كما لديها زراعة لديها القدرة
على تحقيق ميزة نسبية  ،فعلى الحكومة ان تدعم مؤشرات األداء االقتصادي األساسية كرفع معدل نمو الناتج
المحلي وخفض معدل التضخم وإيجاد سياسات رشيدة تكفل امتصاص التراكمات المالية المحققة حتى تؤمن
مناخا مالئما لتحقيق نمو اقتصادي مرغوب فيه  ،كما وصى باالندماج واالنفتاح التجاري والمالي على
السواء وفتح أسواق امام القطاع للخاص ،وتحسين مناخ لالستثمار ونظم حوافز ،واعفاءات للمستثمرين كما
وصى باشراك مراكز البحث العلمي والجامعات والمخابر في النشاط االقتصادي .
الدراسة الثالثة:
زهور حزام  ،٠٢٠٤/التحديات السياسية واالقتصادية لإلصالح في المملكة العربية السعودية (-٠٢٠٢
)٠٢٠٧
تهدف هذه الدراسة الى معرفة الصعوبات التي تواجه اإلصالح السياسي واالقتصادي في المملكة العربية
السعودية عندما لجأت لتغيير والتكيف مع تطورات الحراك السياسي او االقتصادي وذلك بعد االنتفاضة
العربية وانهيار أسعار النفط في األسواق العالمية.
اتبعت منهج وصفي تحليلي ومنهج تاريخي ومنهج تحليل النظم ومنهج دراسة الحالة  ،فتوصلت الدراسة الى
ان تحول الدولة الى نظام مفتوح واقتصاد السوق فالبد ان تربط بين اإلصالحات السياسية مثل مشاركة
السياسة وتوسيع حقوق االنسان والشفافية وأيضا البد ان تبني إصالحات اقتصادية مثل المنافسة ،وجذب
االستثمار  ،وإيجاد قوانين تتعلق بالعمالة الوافدة التي تؤرق كاهل المملكة وتؤدي الى انتشار البطالة بين
الشباب السعوي كما عليها اجراء تغييرات في األنظمة المالية .فقد ساهمت الثروة النفطية في حماية النظام
السعودي اإلدانة مع انخفاض أسعار النفط في عام ٠٢٠٢م بدا الوضع يتغير فأصبحت القوى النفطية
المسيطرة تتالشي ووجدت نفسها مطالبة بالتغيير  ،كما ادركت الحكومة ان النفط لم يعد مصدر دائما
لإليرادات وام يعد األمان المالي الدائم للدولة السيما مع التطورات البيئة التنافسية لالقتصاد العالمي .
فتوصي هذه الدراسة بمجموعة مالحظات البد من االخذ بها الستمرار عملية اإلصالح في المملكة منها(
االبتعاد عن الحلول الشكلية واالقتراب من المواطنين لمعرفة الحلول الحقيقية والواقعية  ،والبدء بحوارات
عامة يكون أطرافها السلطة والمواطنين ومنظمات المجتمع الوطني من اجل النهوض بمشروع وطني يساعد
على تطوير عملية اإلصالح  ،وضرورة االعتماد على أساليب المساءلة والرقابة وتفعيل الدور القضائي من
احل محاربة الفساد بكل أشكاله ،
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وضرورة التوفيق بين مناهج التعليم ومتطلبات السوق من اجل تطوير سوق العمل في ظل بيئة تنافسية
وبناء قاعدة صناعية بعيدة عن القطاع النفطي من اجل التنويع لخلق صناعات تصدير محفزة للنمو  ،خلف
فرص عمل للمواطنين وكذاك القيام بإصالح القطاع الخاص للحد من تركيزات األسواق والثروة وخلق قطاع
خاص تنافسي متنوع بعيد عن تدوير الريع ويسهم في بناء اقتصادي معرفي .
يرى الباحث ان هذه الدراسات السابقة والنقاش المطروح الذي قدم في هذا البحث لم يكن اال صورة نظرية
فلم يطبق على ارض الواقع وال يوجد دراسة رياضية تحليلية للتغيرات واإلصالحات االقتصادية التي قامت
بها المملكة في ظل رؤية  ٠٢٠٢وكذلك ما قامت به المملكة من تنفيذ لالقتراحات المطروحة في مجموعة
العشرين  G20واثرها على نمو اقتصاد المملكة واالستفادة من العائدات النفطية المرتفعة لنمو القطاعات
الغير نفطية والنهوض بها والوصول بهذه القطاعات الى التصدير العالمي وكذلك العمل على حماية المجتمع
والمواطنين والحد من تأثير هذه اإلصالحات والتغيرات عليهم .
الدراسة الرابعة:
دراسة قام بها مركز الملك عبد هللا للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك "٠٢٠١،م
دراسة تكشف عن فوائد اصالح أسعار البنزين على المملكة ٠٢٠٤
أظهرت هذه الدراسة ان التعديل وارتفاع أسعار البنزين حقق عدة فوائد منها رفع اإليرادات الحكومية بنحو
 ٠٠مليار دوالر ،واسهم اإلصالح في أسعار البنزين الى إعادة التوازن لكميات االستيراد والتصدير من
البنزين ورفع العائدات السنوية للرفاهية االقتصادية بنحو  ٠٢مليارات الريال وكذلك أسهم في دعم جهود
الحكومة للحد من ظاهرة المناخ فتم تجنب  ٢ماليين طن من االنبعاثات خالل عام  ٠٢٠٤م كما انخفض
استهالك المملكة من البنزين بنسبه .٪٢٠٢
الدراسة الخامسة:
توقعات مؤسسة استثمارية ٠٢٠٢،م
دراسة٪٠٠٠ : نمو االقتصاد السعودي في ٠٢٠٢
تهدف الدراسة الى معرفة مدى تسارع النمو االقتصادي السعودي نتيجة تنوع الموارد االقتصادية حسب
رؤية .٠٢٠٢
فتوصلت الدراسة الى ان القطاع الغير نفطي هو المحرك األساسي للنمو االقتصادي لهذا العام حيث يتوقع ان
يكون االرتفاع بمقدار ٠٠٠العام الماضي في حين يتوقع ان يتراجع قطاع النفط بنسبة  ٠٠٠العام الماضي
وسيعاود النمو بنسبة ٪٠،٠ في ٠٢٠٢م .كما تتوقع هذه الدراسة ارتفاع الناتج المحل اإلجمالي االسمي
للمملكة بقدر  ٤٢٤مليار دوالر لعام ٠٢٠٢م.
يرى الباحث ان هذه دراسات قاست تأثير هذه التغيرات على الشركات النفطية والشركات الغير نفطية ولم
تعمل على قياس تأثير هذه التغيرات على المواطنين واالفراد وكذلك لم تضع في الحسبان ازمة كوفيد٠١-
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تحليل االستبيان ونتائجه

إجراءات البحث:
هدف الباحث هذا البحث الحالي معرفة االزمات االقتصادية والخطط المعالجة والحلول البديلة لهذه االزمات
من خالل التطبيق العملي لرؤية  ٠٢٠٢للنهوض باالقتصاد وايضا من خالل اآلراء والمقترحات المطروحة
لتهيئة الظروف وخلق اقتصاد مستديم في قمة العشرين وكذلك قياس أثر عمق هذه االزمات وأثر المبادرات
والدعم واإلعانات الحكومية المقدمة على الشركات ورجال االعمال واالفراد والمواطنين.
ويتناول وصف إلجراءات البحث الميدانية لتحقيق أهداف البحث ،وتتضمن تحديد المنهج المتبع في البحث،
ومجتمع البحث ،وعينة البحث ،وأداة البحث والتحقق من صدقها وثباتها ،والمعالجة اإلحصائية المستخدمة
في تحليل النتائج.

منهج البحث:
من أجل تحقيق أهداف الدراسة ،قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي التحليلي" :ويختص المنهج
الوصفي على جمع البيانات والحقائق وتصنيفها وتبويبها ،باإلضافة إلى تحليلها التحليل الكافي الدقيق
المتعمق ،بل يتضمن أيضا قدرا من التفسير لهذه النتائج ،لذلك يتم استخدام أساليب القياس والتصنيف
والتفسير ،بهدف استخراج االستنتاجات ذات الداللة ،ثم الوصول إلى تعميمات بشأن الظاهرة موضوع
الدراسة.

عينة البحث:
تتمثل عينة البحث في ( )05من رجال األعمال والشركات وعدد ( )08فرد من افراد المجتمع السعودي.

أداة البحث:
بعد أن تم االطالع على الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث ،فقد قام الباحث ببناء وتطوير استبانة
بهدف القاء الضوء على االزمات المفاجأة التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية ومدى تأثيرها على
اقتصاد الدولة وقياس األثر الذي اتخذته الحكومة من اجراءات وخطوات للخروج من هذه االزمات بأقل
الخسائر وذلك عن طريق التطبيق العملي لرؤية  ٠٢٠٢وخلق الفرص االقتصادية الستدامة اقتصاد الدولة
ونموه ،وكذلك ما تم
انجازه من االتفاقيات واالقتراحات الموضوعة في مجموعة العشرين .فسوف يتم تسليط الضوء على اراء
رجال االعمال والشركات واالفراد ووضع االقتراحات والتوصيات لمواجهة وتصدي االزمات التي عصفت
باالقتصاد.
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وفي سبيل الحصول على المعلومات الالزمة من مفردات العينة لإلجابة عن تساؤالت البحث ،اعتمدت على
االستبانة كأداة أساسية لجمع البيانات المطلوبة لدعم البحث النظري بالجانب التطبيقي لإلجابة على تساؤالته
وتحقيق أهدافه ولذلك قد تم االستعانة باستبانتين أحدهما لرجال األعمال والشركات واالخرى لألفراد.

وصف أداة البحث (االستبانتين):
االستبانة االولى (رجال األعمال والشركات) :يتكون من  ٠٢فقرة رئيسية تخدم هدف البحث
االستبانة الثانية (األفراد) :يتكون من  ١فقرات رئيسية تخدم هدف البحث
صدق أداة البحث:
 الصدق الظاهري:
بعد االنتهاء من إعداد االستبانة وبناء فقراتها ،تم عرض االستبانة في صورتها األولية على مجموعة من
السادة المحكمين؛ وذلك للتأكد من مدى ارتباط كل فقرة من فقراتها بالمحور الذي تنتمي إليه ،ومدى وضوح
كل فقرة وسالمة صياغتها اللغوية ومالءمتها لتحقيق الهدف الذي وضعت من أجله ،وبعد استعادة النسخ
المحكمة من السادة المحكمين وفي ضوء اقتراحات بعض المحكمين تم اعادة صياغة االستبانة حيث تم إعادة
صياغة بعض العبارات في االستبانة وذلك فيما اتفق عليه أكثر من ( )% 82من السادة المحكمون ،وبذلك
أصبحت استبانة رجال األعمال والشركات في شكلها النهائي بعد التأكد من صدقها الظاهري مكونة من
()٠٢فقرة و استبانة االفراد في شكلها النهائي بعد التأكد من صدقها الظاهري مكونة من ( )٤فقرات.
ثبات أداة البحث:
لحساب ثبات اداة البحث تم ايجاد معامل الثبات الفا كرو نباخ لمحاور االستبانة وكانت النتائج كما هي
موضحة بالجدول رقم (:)1
جدول رقم ( )0معامل الفا كرو نباخ ألدوات الدراسة
االستبانة

عدد الفقرات

استبانة رجال االعمال والشركات 14
استبانة االفراد

9

معامل الفا كرو نباخ
2.780
2.721

من الجدول رقم ( )1نجد ان معامالت الثبات لالستبانتين جاءت جميعها ذات درجة عالية تقترب من الواحد
الصحيح ونجد ان قيمة الدرجة الكلية لمعامل ثبات الفا كرو نباخ الستبيان رجال األعمال والشركات جاءت
ذات قيمة عالية مساوية ( ).780وهي قيمة تقترب من الواحد الصحيح؛ وتشير هذه القيمة إلى صالحية
االستبانة للتطبيق وإمكانية االعتماد على نتائجها والوثوق بها وجاءت الدرجة الكلية لمعامل ثبات الفا كرو
نباخ الستبيان األفراد جاءت ذات قيمة عالية مساوية ( ).721وهي قيمة تقترب من الواحد الصحيح؛ وتشير
هذه القيمة إلى صالحية االستبانة للتطبيق وإمكانية االعتماد على نتائجها والوثوق بها.
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األساليب اإلحصائية:
بناء على طبيعة البحث واألهداف التي سعي الباحث إلى تحقيقها ،تم تحليل البيانات باستخدام برنامج الحزمة
اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSواستخراج النتائج وفقا ً لألساليب اإلحصائية التالية:
 معامل ألفا كرو نباخ :لحساب الثبات لعبارات االستبانة.


المتوسطات الحسابية والوسيط والمنوال :لدراسة فقرات االستبيان

 معامل االرتباط :إليجاد العالقة بين المتغيرات الرئيسية للدراسة
 معادلة االنحدار :إليجاد تأثير المتغيرات المستقلة على المتغير التابع.
اوال استبانة األفراد:
أوال دراسة فقرات االستبيان
لدراسة فقرات االستبيان تم حساب المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال لفقرات االستبيان كما في الجدول
(:)0
جدول رقم ( )2يوضح المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال ألسئلة االستبيان
رقم الفقرة

الفقرة

1

هل تعرضت الزمة اقتصادية قبل جائحة
كوفيد19-؟

0

1.89

0

0

اذا كانت اجابتك بنعم فكيف اثرت هذه
االزمة على وضعك المعيشي؟

0

المتوسط الحسابي

الوسيط

المنوال

0.68

4

4

هل اثر ارتفاع أسعار النفط على استهالكك
كفرد؟

1.00

1

1

4

اذا كانت اجابتك بنعم فكيف اثرت؟

0.05

0

0

5

هل اثرت كوفيدا 19-على وضعك
المعيشي؟

6

هل أدت صدمة كوفيد 19-الى تعديل ثقافتك
االستهالكية؟

7

1.09
0.20

0

0

هل اثرت كوفيد 19-على خطط المستقبلية؟
1.16

225

1

1

اذا كنت موظفا كيف اثرت كوفيد 19-على
وضعك الوظيفي؟

8

1.00

1

1

1

1
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9

هل تمت االستفادة من المبادرات والدعم
الحكومي المقدم خالل هذه االزمات؟

1.49

1

1

من الجدول السابق الخاص باستبانة االفراد فقد تم عرض  9فقرات تدور حول موضوع البحث وقد جاءت
النتائج كما يلي:
السؤال االول "هل تعرضت الزمة اقتصادية قبل جائحة كوفيد "19-كانت االجابة االكثر ألفراد عينة البحث
هي "ال " بمنوال قيمته " "0وجاءت قيمة الوسيط مساوية " "0والمتوسط الحسابي مساوية ( )1.89وهذا
يدل ان العدد االكبر من افراد البحث لم يتعرضوا الزمة اقتصادية قبل جائحة كوفيد.19-
السؤال الثاني "كيف اثرت هذه االزمة على وضعك المعيشي" كانت االجابة االكثر ألفراد عينة البحث هي
" الشي ذكر " بمنوال قيمته " "4وجاءت قيمة الوسيط مساوية " "4والمتوسط الحسابي مساوية (.)0.68
السؤال الثالث "هل أثر ارتفاع اسعار النفط على استهالكك كفرد " كانت االجابة االكثر ألفراد عينة البحث
هي " نعم " بمنوال قيمته " "1وجاءت قيمة الوسيط مساوية " "1والمتوسط الحسابي مساوية ).)1.00
السؤال الرابع "فكيف اثرت؟" كانت االجابة االكثر ألفراد عينة البحث هي " التقليل من استهالك البنزين "
بمنوال قيمته " "0وجاءت قيمة الوسيط مساوية " "0والمتوسط الحسابي مساوية (.)0.05
السؤال الخامس "هل اثرت كوفيد 19-على وضعك المعيشي؟" كانت االجابة االكثر ألفراد عينة البحث هي
" نعم " بمنوال قيمته " "1وجاءت قيمة الوسيط مساوية " "1والمتوسط الحسابي مساوية (.)1.00
السؤال السادس "هل ادت صدمة كوفيد19-الى تعديل ثقافتك االستهالكية؟" كانت االجابة االكثر ألفراد
عينة البحث هي " نعم " بمنوال قيمته " "1وجاءت قيمة الوسيط مساوية " "1والمتوسط الحسابي مساوية
(.)1.09
السؤال السابع "إذا كنت موظفا كيف اثرت كوفيد19-على وضعك الوظيفي " كانت االجابة االكثر ألفراد
عينة البحث هي " اعمل عن بعد " بمنوال قيمته " "0وجاءت قيمة الوسيط مساوية " "0والمتوسط الحسابي
مساوية (.)0.20
السؤال الثامن " هل اثرت كوفيد19-على خططك المستقبلية؟" كانت االجابة االكثر ألفراد عينة البحث هي
" نعم " بمنوال قيمته " "1وجاءت قيمة الوسيط مساوية " "1والمتوسط الحسابي مساوية (.)1.16
السؤال التاسع " هل تم االستفادة من المبادرات واإلجراءات الحكومية خالل األزمات؟" كانت االجابة
االكثر ألفراد عينة البحث هي " نعم " بمنوال قيمته " "1وجاءت قيمة الوسيط مساوية " "1والمتوسط
الحسابي مساوية (.)1.49
ثانيا :لدراسة االرتباط بين االستفادة من المبادرات والدعم الحكومي خالل ازمات وكال من (االزمة
االقتصادية قبل كوفيد ،01-وازمة كوفيد01-على الوضع المعيشي ،صدمة كوفيد 01-على الثقافة
االستهالكية ،ازمة كوفيد 01-على الوضع الوظيفي)
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تم استخدام اختبار االرتباط بيرسون ) (Person correlationوجاءت النتائج كما في الجدول (:)0
جدول رقم ( )3لدراسة االرتباط وتوضيح العالقة بين متغيرات الدراسة
االزمة

ازمة كوفيد-

ازمة كوفيد01-

ازمة كوفيد-

االقتصادية قبل

 01على

في الثقافة

 01على

االستفادة من

جائحة كوفيد-

الوضع

االستهالكية

الوضع

المبادرات

01

المعيشي

2.104

2.255

والدعم

معامل ارتباط

الحكومي

بيرسون

المقدم خالل

مستوى الداللة 2.400

االزمات

العدد

08

الوظيفي
2.142

2.100

2.744

2.422

2.400

08

08

08

من الجدول السابق تبين عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية بين (االستفادة من المبادرات والدعم الحكومي
المقدم خالل االزمات) وكال من (االزمة اقتصادية قبل جائحة كوفيد ،19-وأزمة كوفيد 19-على الوضع
المعيشي ،وازمة كوفيد19-في الثقافة االستهالكية ،وأزمة كوفيد 19-على الوضع الوظيفي) حيث جاءت قيمة
الداللة مساويا بالترتيب ( )2.400 ،2.422 ،2.744 ،2.400عند مستوى دالله ( )2.25فهي قيم غير دالة
احصائيا ألنها أكبر من ( )2.25مما يدل على عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية.
ثالثا :لدراسة درجة االنحدار بين االستفادة من المبادرات والدعم الحكومي المقدم خالل االزمات وكال من
(االزمة االقتصادية قبل كوفيد ،01-ازمة كوفيد 01-على الوضع المعيشي ،صدمة كوفيد 01-على الثقافة
االستهالكية ،وأزمة كوفيد 01-على الوضع الوظيفي)
تم استخدام اختبار االنحدار) (Regression testوجاءت النتائج كما في الجدول (:)4
جدول رقم ( )2يوضح االنحدار وتأثيره بين المتغيرات المستقلة على المتغير التابع
مربع المتوسط ف

مجموع

عدد درجات

المربعات

الحرية

االنحدار

0.562

4

2.642

البواقي

7.180

04

2.011

المجموع

9.744

08

0.209

مستوى الداللة

2.201

من الجدول السابق تبين وجود تأثير ذات داللة احصائية لالستفادة من المبادرات الحكومية خالل ازمات على
كال من ((االزمة اقتصادية قبل جائحة كوفيد ،19-وأزمة كورنا على الوضع المعيشي ،وازمة كوفيد19-في
الثقافة االستهالكية ،وأزمة كوفيد 19-على الوضع الوظيفي) حيث جاءت قيمة مستوى الداللة مساويا
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( )2.201اقل من ( )2.25دال احصائيا مما يدل على وجود تأثير ذات داللة احصائية ،وجاءت معادلة االثر
كما في الجدول رقم (:)5
الجدول رقم ( )5يبين معادلة األثر بالنسبة لألفراد
Model

0

()Constant
هل تعرضت الزمة قبل
جائحة كوفيد19-
هل اثرت ازمة كوفيد-
 19على وضعك
المعيشي
هل أدت ازمة كوفيد-
 19الى تعديل ثقافتك
االستهالكية
اذا كنت موظفا كيف
اثرت كوفيد 19-على
وضعك الوظيفي

Unstandardized
Coefficients
B
2.485
2.586

Std.Error
2.525
2.050

2.450-

2.182

2.004

2.186

2.200

2.127

ويمكن تلخيص المعادلة كما يلي:
المبادرات والدعم الحكومي المقدم لألفراد خالل ازمات = ( )2.586( + )2.485االزمة االقتصادية قبل
جائحة كوفيد )2.450-( +19-أثر ازمة كوفيد 19-على الوضع المعيشي  )2.004( +أثر ازمة كوفيد19-
على الثقافة االستهالكية  )2.200( +أثر ازمة كوفيد 19-على الوضع الوظيفي.
ثانيا استبانة رجال االعمال والشركات:
أوال :دراسة فقرات االستبيان
لدراسة فقرات االستبيان تم حساب المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال لفقرات االستبيان كما في الجدول
(:)6
الجدول رقم ( )6يوضح المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال ألسئلة االستبيان
رقم الفقرة
0
2
3
2
5

228

الفقرة
نوع المنشأة
إيرادات المنشأة لعام 0219م
هل كانت المنشأة تعاني من مشاكل
اقتصادية ومالية قبل جائحة كوفيد19-؟
اذ كانت اجابتك بنعم فما حجم المشاكل التي
تعرضت لها منشأتك؟
هل اثرت ازمة كوفيد 19-سلبيا على
منشأتك؟

المتوسط الحسابي
1.76
0.04
1.50

الوسيط
0
0
0

المنوال
0
1
0

0.76

5

5

1.0

1

1
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6

7

8
1
01
00

02

03
02

اذا كانت اجابتك بنعم فما هو مستوى األثر
االقتصادي والمالي على منشأتك خالل
ازمة كوفيد 19-مقارنة بالعام 0219؟
هل تم االستفادة من المبادرات واإلجراءات
الحكومية التي اتخذتها لمساعدة رجال
االعمال والشركات خالل ازمة كوفيد19-؟
اذا كانت اجابتك نعم ما اسم المبادرة التي
استفادة منها منشأتك؟
هل الدعم الحكومي المقدم كافي لتغطية
االزمة والضرر الذي سببته كوفيد19-؟
اذا كانت إجابتك ال فما نوع الدعم الذي
تحتاجه منشأتك لتخطي االزمة؟
ما اإلجراءات المالية التي اتخذتها منشأتك
لتخفيف األعباء المالية خالل فترة كوفيد-
19؟
ماهي اإلجراءات المستخدمة في منشأتك
في حال استمرار ازمة كوفيد 19-خالل
األشهر المقبلة؟
ما حجم األثر المتوقع على إيرادات منشأتك
على المدى النصف السنوي لعام 0201م
ماهي اهم التوصيات والمقترحات التي
تقدمها منشأتك لمواجهة كوفيد19-؟

0.84

0

0

1.56

0

0

0.06

5

5

1.56

0

0

1.10

1

1

0.10

0

4

1.84

02

1

0.8

0

0

0.28

4

1

من الجدول السابق الخاص باستبانة رجال االعمال والشركات فقد تم عرض  14فقرة تدور حول موضوع
البحث وقد جاءت النتائج كما يلي:
السؤال االول "نوع المنشاة" كانت االجابة االكثر ألفراد عينة البحث هي "خاص " بمنوال قيمته ""0
وجاءت قيمة الوسيط مساوية " "0والمتوسط الحسابي مساوية ).)1.76
السؤال الثاني "ايرادات المنشأة لعام  "0219كانت االجابة االكثر ألفراد عينة البحث هي " مرتفع جدا "
بمنوال قيمته " "1وجاءت قيمة الوسيط مساوية " "0والمتوسط الحسابي مساوية (.)0.04
السؤال الثالث "هل كانت المنشأة تعاني من مشاكل اقتصادية ومالية قبل جائحة كوفيد " 19-كانت االجابة
االكثر ألفراد عينة البحث هي " ال" بمنوال قيمته " "0وجاءت قيمة الوسيط مساوية " "0والمتوسط الحسابي
مساوية ()1.50
السؤال الرابع "إذا كانت إجابتك بنعم فما حجم المشاكل التي تعرضت لها منشأتك؟ " كانت االجابة االكثر
ألفراد عينة البحث هي " الشي ذكر " بمنوال قيمته " "5وجاءت قيمة الوسيط مساوية " "5والمتوسط
الحسابي مساوية ()0.76
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السؤال الخامس "هل اثرت أزمة كوفيد  19-سلبيا على منشاتك؟ " كانت االجابة االكثر ألفراد عينة البحث
هي " نعم " بمنوال قيمته " "1وجاءت قيمة الوسيط مساوية " "1والمتوسط الحسابي مساوية ()1.0
السؤال السادس "إذا كانت اجابتك بنعم فما هو مستوي االثر االقتصادي والمالي على منشأتك خالل أزمة
كوفيد  19مقارنة بالعام 0219؟ " كانت االجابة االكثر ألفراد عينة البحث هي " متوسط " بمنوال قيمته ""0
وجاءت قيمة الوسيط مساوية " "0والمتوسط الحسابي مساوية ).)0.84
السؤال السابع "هل تم االستفادة من المبادرات واإلجراءات الحكومية التي اتخذتها لمساعدة القطاع الخاص
خالل أزمة كوفيد19 -؟ " كانت االجابة االكثر ألفراد عينة البحث هي " ال " بمنوال قيمته " "0وجاءت قيمة
الوسيط مساوية " "0والمتوسط الحسابي مساوية (.)1.56
السؤال الثامن " إذا كانت اجابتك نعم ما اسم المبادرة؟ " كانت االجابة االكثر ألفراد عينة البحث هي " ال
شيء ذكر " بمنوال قيمته " "5وجاءت قيمة الوسيط مساوية " "5والمتوسط الحسابي مساوية (.)0.06
السؤال التاسع " هل الدعم الحكومي المقدم كافي لتغطية األزمة والضرر الذي سببته كوفيد "19 -كانت
االجابة االكثر ألفراد عينة البحث هي " ال " بمنوال قيمته " "0وجاءت قيمة الوسيط مساوية " "0والمتوسط
الحسابي مساوية (.)1.56
السؤال العاشر " إذا كانت إجابتك ال فما نوع الدعم الذي تحتاج منشأتك لتخطي األزمة؟ " كانت االجابة
االكثر ألفراد عينة البحث هي " مادي " بمنوال قيمته " "1وجاءت قيمة الوسيط مساوية " "1والمتوسط
الحسابي مساوية (.)1.10
السؤال الحادي عشر " ما االجراءات المالية التي اتخذتها منشأتك لتخفيف األعباء المالية خالل فترة كوفيد-
 "19كانت االجابة االكثر ألفراد عينة البحث هي " ايقاف التوظيف " بمنوال قيمته " "4وجاءت قيمة
الوسيط مساوية " "0والمتوسط الحسابي مساوية (.)0.10
السؤال الثاني عشر " ما هي االجراءات المستخدمة في منشاتك في حال استمرار أزمة كوفيد 19 -خالل
االشهر المقبلة؟ " كانت االجابة االكثر ألفراد عينة البحث هي " تقليص المصاريف قدر االمكان " بمنوال
قيمته " "1وجاءت قيمة الوسيط مساوية " "0والمتوسط الحسابي مساوية (.)1.84
السؤال الثالث عشر " ما حجم االثر المتوقع على ايرادات منشاتك على المدى النصف السنوي لعام "0201
كانت االجابة االكثر ألفراد عينة البحث هي "  " % 02بمنوال قيمته " "0وجاءت قيمة الوسيط مساوية ""0
والمتوسط الحسابي مساوية (.)0.28
السؤال الرابع عشر " ما هي أهم التوصيات والمقترحات التي تقدمها منشأتك للحكومة لمواجهة كوفيد-
 "19كانت االجابة االكثر ألفراد عينة البحث هي " زيادة الدعم واإلعانات " بمنوال قيمته " "1وجاءت قيمة
الوسيط مساوية " "4والمتوسط الحسابي مساوية (.)0.28
ثانيا :دراسة االرتباط بين االستفادة من المبادرات الحكومية خالل ازمات وكال من (االزمة االقتصادية قبل
الكوفيد 01-وأثر ازمة كوفيد 01-على منشاتك)
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تم استخدام اختبار االرتباط بيرسون ) (Person correlationوجاءت النتائج كما جاء في الجدول (:)7
الجدول رقم ( )7يبين االرتباط وتوضيح العالقة بين متغيرات الدراسة
االستفادة من المبادرات

االزمة االقتصادية قبل

والدعم الحكومي المقدم

جائحة كوفيد01-

خالل االزمات

ازمة كوفيد01-

معامل االرتباط بيرسون 2.409

2.482

مستوى الداللة

2.208

2.215

العدد

05

05

من الجدول السابق تبين وجود عالقة ذات داللة احصائية بين االستفادة من المبادرات الحكومية خالل ازمة
كوفيد ٠١-وكال من (االزمة االقتصادية قبل الكوفيد 19-وأثر ازمة كوفيد 19-على منشاتك) حيث جاءت
قيمة مستوى الداللة مساويا بالترتيب ( )2.215( ،)2.208عند مستوى دالله ( )2.25وهي قيم دالة احصائيا
ألنها اقل من ( )2.25مما يدل على وجود عالقة ذات داللة احصائيا بين (االستفادة من المبادرات الحكومية
خالل ازمات وكال من (االزمة االقتصادية قبل كوفيد 19-وأثر ازمة كورنا على منشاتك.
ثالثا :دراسة درجة االنحدار بين االستفادة من المبادرات الحكومية خالل ازمات وكال من (االزمة
االقتصادية قبل كوفيد 01-وأثر ازمة كوفيد 01-على منشاتك)
تم استخدام اختبار االنحدار) (Regression testوجاءت النتائج كما جاء في الجدول رقم (:)8
الجدول رقم ( )8يوضح االنحدار وتأثيره بين المتغيرات المستقلة على المتغير التابع
مربع المتوسط ف

مجموع

عدد درجات

المربعات

الحرية

االنحدار

1.618

0

2.829

البواقي

4.540

00

2.026

المجموع

6.162

05

0.902

مستوى الداللة

2.205

من الجدول السابق تبين وجود تأثير ذات داللة احصائية لالستفادة من المبادرات الحكومية خالل ازمات
وكال من (االزمة االقتصادية قبل كوفد19-و أثر ازمة كوفيد 19-على منشاتك)
حيث جاء مستوى الداللة مساويا ( )2.205اقل من ( )2.25دالة احصائيا مما يدل على وجود تأثير ذات
داللة احصائية لالستفادة من المبادرات الحكومية خالل ازمات وكال من (االزمة االقتصادية قبل كوفيد19-
وأثر ازمة كورنا على منشاتك)
وجاءت معادلة االثر كما في الجدول رقم (:)9
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الجدول رقم ( )1يبين معادلة األثر بالنسبة للشركات ورجال االعمال
Model

1

()Constant
معاناة المنشأة من
المشاكل االقتصادية
والمالية قبل جائحة
كوفيد19-
اثر ازمة كوفيد19-
على المنشأة

Unstandardized
Coefficients
B
2.667

Std.Error
2.000

2.090

2.027

2.075

2.059

من الجدول السابق يمكن ان نستنتج معادلة االنحدار كما يلي
االستفادة من المبادرات الحكومية لرجال االعمال والشركات خالل أزمات = ( )2.090(+ )2.667معاناة
المنشأة من مشاكل اقتصادية ومالية قبل جائحة كوفيد  )2.075(+ 19أثر أزمة كوفيد  19على المنشأة
وبالنظر لما تم التوصل إليه من نتائج يمكن استخالص اآلتي:
•

عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية بين (االستفادة من المبادرات والدعم الحكومي
المقدم خالل االزمات وكال من (االزمة اقتصادية قبل جائحة كوفيد  19وأزمة كوفيد19-
على الوضع المعيشي وازمة كوفيد ٠١ -على الوضع الوظيفي وأزمة كوفيد  19في الثقافة
االستهالكية.

•

وجود تأثير ذات داللة احصائية بين االستفادة من المبادرات والدعم الحكومي المقدم خالل
االزمات وكال من (االزمة االقتصادية قبل كوفيد - 19-ازمة كوفيد 19-على الوضع
المعيشي -وأزمة كوفيد 19-على الوضع الوظيفي وازمة كوفيد 19-على الثقافة
االستهالكية)

•

وجود عالقة ذات داللة احصائية بين (االستفادة من المبادرات الحكومية خالل ازمات
وكال من (االزمة االقتصادية قبل كوفيد 19-وأثر ازمة كوفيد 19-على منشاتك.

•

وجود تأثير ذات داللة احصائية لالستفادة من المبادرات الحكومية خالل ازمات وكال من
(االزمة االقتصادية قبل كوفيد 19-وأثر ازمة كوفيد 19-على منشاتك)

•

جاءت معادلة االنحدار بالنسبة لألفراد كما يلي:

االستفادة من المبادرات والدعم الحكومي المقدم لألفراد خالل ازمات = ( )2.586( + )2.485االزمة
االقتصادية قبل جائحة كوفيد )2.450-( +19-أثر ازمة كوفيد 19-على الوضع المعيشي  )2.004( +أثر
ازمة كوفيد 19-على الثقافة االستهالكية  )2.200( +أثر ازمة كوفيد 19-على الوضع الوظيفي.
•
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االستفادة من المبادرات الحكومية لرجال االعمال والشركات خالل أزمات = ( )2.090(+ )2.667معاناة
المنشأة من مشاكل اقتصادية ومالية قبل جائحة كوفيد  )2.075(+ 19أثر أزمة كوفيد  19على المنشأة

النتائج:
توصل الباحث من هذا البحث الى النتائج التالية:
 تأثر اقتصاد المملكة العربية السعودية بأزمة انخفاض أسعار النفط التي حدثت في عام 0214م
وأدى ذلك الى تراجع وعجز الميزانية العامة للدولة مما أدى ذلك الى ضعف القطاع االقتصادي
وتراجع نموه وتأثر بذلك القطاعات التي لها عالقة بالقطاع النفطي ولم يصل هذا التأثير الى
القطاعات األخرى الغير نفطية وكذلك لم يتأثر بتلك االزمة رجال االعمال واالفراد والمواطنين في
المملكة وذلك بسبب احتفاظ المملكة بهامش امان عالي.
 أدت جائحة كوفيد 19-الى ركود عام في اقتصاد المملكة مما تسبب لها بخسائر وتسبب ذلك بشل
حركة التجارة واالستثمار وأثر ذلك على الشركات ورجال االعمال واالفراد.
 استفادت الشركات ورجال االعمال من اإلعانات والمبادرات التي قدمتها حكومة المملكة العربية
السعودية من خالل رؤية  0202وكذلك من خالل ما تم تنفيذه من االقتراحات المطروحة في
مجموعة العشرين وذلك لمواجهة الوضع االقتصادي الحرج الحالي او تعزيز حركة االستثمار لبناء
اقتصاد قوي متنوع الموارد.
 استفاد االفراد والموطنين من اإلعانات والمبادرات التي قدمتها حكومة المملكة العربية السعودية
من خالل رؤية  0202وكذلك من خالل ما تم تنفيذه من االقتراحات المطروحة في مجموعة
العشرين وذلك لمواجهة االزمات التي تتعرض لها المملكة وتؤثر على هؤالء االفراد والموطنين
وكما تستطيع هذه المبادرات من تمكين االنسان وتوفر الفرص الوظيفية للجميع والعيش الكريم.

التوصيات:
يوصي الباحث في هذه الدراسة بما يلي:


ان الدولة لم تأخذ في الحسبان االزمات المفاجئة التي من الممكن ان تتعرض لها مثل ازمة كوفيد-
 19وتقل بذلك فعالية الخطط االقتصادية لنمو اقتصاد الدولة واستدامته فالبد من توفر إدارة طوارئ
لوضع الخطط واإلمكانات البديلة واللجوء اليها في حال احتاجت الدولة لها دون توقف المشاريع
االقتصادية قيد التشغيل او تأجيلها حتى انتهاء االزمة

 في ظروف كوفيد 19-لجأت القليل من المنشأة الى فسخ عقود بعض موظفيها او خصم رواتبهم
وبذلك قل اإلنتاج الكلي لها ،فمن الممكن تكوين فرق عمل تطوعي ذو خبرات عالية وذلك لمساعدة
الشركات ورجال االعمال في القيام بإنتاجها اليومي المقدر من قبل االزمة خصوصا في قطاع
السلع الضرورية
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البد من توفر امان وظيفي ثابت للمواطنين ال يتأثر وال يتغير مع تغير االزمان واألزمات .فعلى
الحكومة مراقبة الوضع الوظيفي لمواطنيها سواء في القطاع العام او القطاع الخاص او المتقاعدين.

الخاتمة:
وفي خاتمة بحثنا العلمي هذا تعرفنا فيه على االزمات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية منذ عام
0214م .واإلصالحات االقتصادية المتضمنة في رؤية 0202وايضا االقتراحات المطروحة في مجلس
العشرين واألثر الذي تركته على الشركات ورجال االعمال واالفراد والمواطنين فمن اهم النتائج التي توصل
لها الباحث نجاح فعالية رؤية  0202واكبر دليل على ذلك درجة استفادة الشركات ورجال االعمال واالفراد
والمواطنين من المبادرات واإلعانات التي قدمتها الحكومة وكذلك وجود مصداقية عالية في تنفيذ االقتراحات
المطروحة في مجلس العشرين فمثال ( اعداد الفرص الوظيفية لجميع افراد المجتمع وتمكينهم من العمل )،
كما تم وضع عدد من التوصيات ممتثلة في وجود إدارة طوارئ لوضع الخطط واالمكانات البديلة واالعتماد
عليها في حال حدوث الكوارث االقتصادية مع عدم توقف او تأجيل المشاريع االقتصادية قيد التشغيل ،وكذلك
العمل على تكوين فريق تطوعي مؤهل لمساعدة القطاعات المتضررة وأيضا توفر امان وظيفي عالي
وثابت ال يتغير
وأخيرا يدعو الباحث أصحاب العقول واالبتكار الى تقديم االسهامات االقتصادية العلمية والعملية التي تخدم
التطور العالمي وتساعد زيادة نمو االقتصاد واستدامته.

المراجع:
 .business.dictionary .)0218( Com.Retrieved.تم االسترداد من econmic.crisis.
الدعم الحكومي على المحك -الجزائر نموذجا( .بال تاريخ) .تم االسترداد من القارة افريقيا العربي.

جبارة سوسن0210( .م) .االصالح االقتصادي:المفهوم ،والسياسات،واالهداف.
حدود عمران عمار السموعي0227( .م) .اثر برامج االصالح االقتصادي على معدالت توزيع الدخل -
تحليل لتجارب بعض البلدان العربية .جامعة طرابلس.
حسين شحاته( .بال تاريخ) .االزمة االقتصادية االسباب والبدائل .دار المشورة.
رؤية المملكة العربية السعودية .)0216( .0202تم االسترداد من Vision2030.gov.sa.
فارس الهمزاني .)0202( .السعودية  ..من ادارة االزمات الى ادارة االنسان .عكاظ.
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قصة السعودية ومجموعة العشرين دور مهم في ضبط ايقاع االقتصاد العالمي1409( .هـ) .واس.
محمد حضاض1441( .هـ) 5 .ازمات اقتصادية مرت بها المملكة خالل  42عام.كيف تجاوزتها .سبق.
نيفين حسين( .الربع الثالث من 0216م0216 ،م) .انهيار اسعار النفط وتداعياته على دول مجلس التعاون
الخليجي .وزارة االقتصاد باالمارات.
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