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 مقدمة

 مشكلة البحث

من ارتفاع معدالت ال�طالة بین الش�اب  دول مجلس التعاون لدول الخلیج العر��ةتعانى 
في حالة  %٣٠ا إذ تبلغ معدالت ال�طالة بینهم حوالي عام ٢٥-١٩ممن تتراوح أعمارهم بین 
في اإلمارات و  %٢٤في عمان وحوالي  %٢٣في ال�حر�ن،  %٢٨المملكة العر��ة السعود�ة، 

و�فاقم من مغزى هذه األرقام أن الكثیر من المتعطلین من الش�اب في دول  ١في الكو�ت. %١٢
تى �اتت أش�ه ما تكون �ال�طالة المزمنة. بل المجلس قد امضوا فترات طو�لة في حالة ال�طالة ح

ان ما �سترعي االنت�اه هو أن غالب�ة من المتعطلین هم من المتعلمین الذین امضوا سنوات طو�لة 
في التحصیل العلمي س�ما من خر�جي الثانو�ة العامة والمؤهالت الجامع�ة األمر الذي یثیر 

ي مع متطل�ات أسواق العمل الحدیثة. ومحصلة التساؤل عن مدى مالئمة مخرجات النظام التعل�م
ذلك كله تمثل في انخفاض معدالت اإلنتاج�ة في دول مجلس التعاون وتزاحم العمالة الوطن�ة في 

تقوم و  .٢القطاع العام مع استخدام القطاع الخاص لعمالة أجنب�ة رخ�صة األجر وقلیلة المهارة
 - %٤٠توفر ما بین  فهى وفیر فرص العملالمشروعات الصغیرة والمتوسطة بدور رئ�سي في ت

٣من إجمالي فرص العمل %٨٠
فما هو الدور الذى �مكن أن تقوم �ه المشروعات الصغیرة  .

 والمتوسطة في مكافحة ال�طالة فى دول مجلس التعاون لدول الخلیج العر��ة؟

 ھدف البحث :

دول فى  فحة ال�طالةمكا فى  المشروعات الصغیرة والمتوسطةیهدف ال�حث إلى دراسة دور 
مجلس التعاون لدول الخلیج العر��ة وذلك من خالل التعرف على مفهوم المشروعات الصغیرة 
وأهمیتها �النس�ة إلى الدول الخلیج�ة، وأهم التحد�ات التي تواجه تنمیتها، وأخیرا �حاول ال�حث 

یف"، النشر مؤسسة الخلیج لالستثمار ،"دول مجلس التعاون: معضلة ال�طالة الوطن�ة ولزوم�ة النمو والتوظ ١
-https://www.gic.com.kw/ar/media-center/monthly، في : ٢٠١٢سبتمبر ،  ١٩على 

news/monthly-article/9 مشار الى هذه اإلحصائ�ة أ�ضا في : مؤّسسة الفكر ٨/٦/٢٠١٤/ تار�خ الز�ارة..
 ٢٥٣)،ص ٢٠١٣العر�ي،التقر�ر العر�ي السادس للتنم�ة الثقاف�ة،(بیروت،

مرجع الوالتوظیف"، النمو ولزوم�ة الوطن�ة ال�طالة معضلة :التعاون  مجلس ،"دول لالستثمار یجالخل مؤسسة ٢
 سابق.ال

 

" ، النشرة ٢٠٠٤لسنة  ١٤١البنك األهلي المصري، "المنشآت الصغیرة والمتناه�ة الصغر في ظل القانون رقم  ٣
 .٧٤)، ص ٢٠٠٥االقتصاد�ة، العدد الرا�ع، المجلد السا�ع والخمسون،( القاهرة: 
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 فرص وخلق التشغیل يف اقتراح عدد من المحاور لتنم�ة وتفعیل هذا القطاع الهام وتعظ�م دوره

 العمل في دول مجلس التعاون لدول الخلیج العر��ة.

 منھج البحث :

اعتمد ال�حث على المنهج الوصفي التحلیلي، وتم الرجوع إلى الدراسات السا�قة في مجال 
ال�طالة وسوق العمل  للتعرف على مفهومها وأ�عادها،كما تم االعتماد على المنهج االستقرائى 

 فى  المشروعات الصغیرة والمتوسطةدور تفعیل  للتوصل الى نتائج وتوص�اتاالستن�اطى 

 .دول مجلس التعاون لدول الخلیج العر��ةفى  مكافحة ال�طالة

 

 خطة البحث

 قسم البحث الى قسمین رئیسین ثم خاتمة بھا النتائج والتوصیات على النحو التالى

 دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة فىوالمتوسطة المشروعات الصغیرة  اوال:واقع وأھمیة

 دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة في العمل أسواق ثانیا: البطالة وخصائص

 ثالثا:النتائج والتوصیات

 

 

 

 

في دول مجلس التعاون الصغیرة والمتوسطة  واقع وأھمیة المشروعاتاوال: 
 الخلیجي

 

من إجمالي  %۹۰یرة والمتوسطة تمثل نحو تشیر بعض اإلحصائیات إلى أن المشروعات الصغ

من إجمالى فرص  %٦۰ - %٥۰الشركات فى معظم اقتصادیات العالم، ،كما أنھا توفر ما بین 

من الناتج المحلى العالمى وتساھم بنسبة  %٤٦، كما  تسھم ھذه المشروعات بحوالى ۱العمل

UNIDO and the World Summit on Sustainable Development ,CORPORATE SOCIAL ١

RESPONSIBILITY: Implications for Small and Medium Enterprises in Developing 

Countries, UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION 

Vienna, 2002 ,p2 
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المشروعات الصغیرة  ة، قدر تمثیلكبیرة فى الناتج المحلى للعدید من الدول من الناحیة اإلنتاجی

من  %٤٥بحصة مقدارھا  من إجمالي الناتج القومي في أوروبا، مقارنة %٦٥والمتوسطة بنحو 

مناطق الوالیات المتحدة واالتحاد  إجمالي الناتج القومي في الوالیات المتحدة، وفي بعض

ب العمل الوحید للقطاع تكون عملیاً ھي ر األوروبي، تكاد المشروعات الصغیرة والمتوسطة أن

باإلضافة إلى أھمیتھا االقتصادیة. والمشاریع الصغیرة  الخاص، مما یؤكد أھمیتھا االجتماعیة

وتتمیز كل من تایوان وھونغ  .مزود مھم بالتدریب المھني والمتوسطة باإلضافة إلى ذلك ھي

ائة من مجموع في الم ۸۱المشروعات الصغیرة، وفي الیابان حوالى  كونغ باعتمادھما على

حیث یوظف المشروع الواحد في المتوسط  الوظائف ھي للمشروعات الصغیرة والمتوسطة،

  ۱ الذي یوظف أربعة. تسعة موظفین على خالف دول االتحاد األوروبي

الدول الخلیجیة في دول مجلس التعاون واقع المشروعات الصغیرة والمتوسطة في  -۱
 الخلیجي

متوسطة مكانة متمیزة ضمن أولویات التنمیة االقتصادیة تحتل المشاریع الصغیرة  وال 

فى الدول الخلیجیة.  الغالب للمشروعات النمط واالجتماعیة في الدول الخلیجیة، فھى تعتبر

ویتوقع لھذه المشاریع أن تكون قاطرة للنمو االقتصادي في ھذه الدول خالل العقود القادمة، وأن 

دولة اإلمارات ل الالزمة للزیادة السكانیة المطردة. ففى تساھم في توفیر العدید من فرص العم

من اجمالي عدد مؤسسات  %۹۰العربیة المتحدة تمثل المشاریع الصغیرة والمتوسطة ما نسبتھ 

من القوى العاملة وعلى الرغم من ذلك فإن اسھام المشاریع  %۸٥األعمال وتوظف نحو 

ومتوسط في دول االتحاد االورو�ي  ملیون مشروع صغیر ١٢إلى  ٨راسات أن هناك ما بین تشیر احدى الد ١
مشروع في دول االعضاء الجدد في االتحاد وهي تمثل  ملیون  ٢,٥�االضافة إلى  ٢٠٠٥الخمس عشرة في عام 

ات أن نصف تبین التقدیر ،و وتستحوذ على ثلثي العمالة في قطاع المشار�ع من مجموع المشار�ع %٩٩أكثر من 
التي  من المشروعات الصغیرة والمتوسطة %٥الجدیدة تقر��ا في أورو�ا قد أوجدت من قبل أقل من  الوظائف

واحد لكل  ملیون مشروع �ما یوازى  ٣,٧تعمل في مجال التقن�ة المتطورة .وانه یوجد في المملكة المتحدة حوالى  
ه�ة الصغر أو مشار�ع صغرى ومتوسطة .كما هي مشروعات متنا %٩٩,٧عشرة أشخاص في سن العمل منها 

ملیونا  ٢٤ال�الغ عددها  تشیر الدراسة الى وجود تقر�ر امر�كى حدیث  یبین �أن من ضمن الوظائف الجدیدة
منها تقر��ًا قد أوجدت من قبل  %٧٥فإن  1995-1979 جرى إیجادها في الوال�ات المتحدة في الفترة ما بین

وان قطاع المشروعات الصغیرة والمتوسطة �مثل مجموعة في غا�ة  صغیرة،من المشروعات ال %١٠أقل من 
 راجع: .دكان في ركن إلى بدا�ات مشروعات معقدة عال�ة التقن�ة التنوع، تتراوح ما بین

-National bank of Dubai The Nature of Small and Medium Size Enterprises in 

GCC’s Industrial Sector, Economic report , uae ,march 2007, pp6-7 
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تج المحلي. وفى المملكة العربیة السعودیة فقط من النا %۳۰الصغیرة والمتوسطة تشكل حوالي 

 %۲۷من اجمالي الشركات وتستوعب نحو  %۹۳تشكل المشاریع الصغیرة والمتوسطة حوالي 

وھي مساھمة فقط  %۳۳من اجمالي العمالة ومع ذلك تمثل مساھمتھا في الناتج المحلي االجمالي 

،وتركیز المملكة على  للشركاتضعیفة بالنسبة لما تشكلھ ھذه المشاریع من العدد االجمالي 

التنویع االقتصادي ومقارنة بالدول المتقدمة التي تسھم فیھا المشاریع الصغیرة والمتوسطة بما ال 

من إجمالي  %۷۰من الناتج المحلي االجمالي. وتمثل ھذه المشاریع حوالي  %٥۰یقل عن 

لصغیرة والمتوسطة في عدة على دعم المشاریع ا التي تعمل سلطنة ُعمانالمؤسسات العاملة فى 

قطاعات وھي الزراعة، واألسماك، والصناعة، والخدمات والسیاحة. وبالنسبة لبقیة دول المجلس 

تحتل المشاریع الصغیرة والمتوسطة نسبة كبیرة من اجمالي المشاریع ففي دولة قطر ، ومملكة 

 ۱.%۷۸بینما تنخفض في الكویت الى  %۹۲البحرین وسلطنة ُعمان تمثل 

وفقا ألختالف  ۲یختلف تعریف ومفھوم المشروعات الصغیرة والمتوسطة من دولة ألخرىو

امكانیاتھا وظروفھا االقتصادیة واالجتماعیة مثل درجة درجة التصنیع وطبیعة مكونات وعوامل 

اإلنتاج الصناعي ونوعیة الصناعات الحرفیة التقلیدیة القائمة قبل الصناعة الحدیثة ، والكثافة 

عبد العز�ز بن حمد العقیل ،تقی�م خبرة دول مجلس التعاون في تنم�ة المشار�ع الصغیرة والمتوسطة ،الملتقى ١ 
،ص ٢٠١٣مایو  ٢٩ -٢٨المملكة العر��ة السعود�ة، -السعودي الدولي للمنشآت الصغیرة والمتوسطة ،الر�اض 

٥ 
 
ومعتمد لتصنیف المشروعات الصغیرة والمتوسطة یثیر نقاشًا من ناح�ة اختالف ما زال تحدید تعر�ف موحد  ٢

المعاییر والمقای�س المعتمدة في القطاعات االقتصاد�ة واختالف مراحل النمو الصناعي والتقدم التكنولوجي، 
ة العمل الدول�ة وتشیر دراسة قامت بها منظم فالمتوسط أو الكبیر في دولة نام�ة �عتبر صغیرًا في دولة متقدمة.

بلدًا أجر�ت علیها الدراسة،  ٢٥تعر�فًا مختلفًا في  ٢٥عن المشروعات الصغیرة والمتوسطة بوجود أكثر من 
وتتنوع معاییر تعر�ف المشروعات الصغیرة ت�این في التعر�ف بین المنظمات الدول�ة واإلقل�م�ة. �اإلضافة إلى 

ق�مة المضافة، أو وفقًا للخصائص الوظ�ف�ة مثل نوع اإلدارة أو والمتوسطة بین مع�ار العمالة، رأس المال، ال
التخصص أو أسالیب اإلنتاج أو اتجاهات السوق. و�تطلب التعر�ف الواضح توّفر عدة عوامل مثل المعلومات 
ودقتها، البناء اله�كلي للمشروعات حسب األنشطة المختلفة، وخطة القطاع العام في دعم ومساندة المشروعات 

وتستند الدول العر��ة في تعر�فها المشروعات الصغیرة والمتوسطة على حجم العمالة، وحجم رأس تصاد�ة.االق
المال، وحجم المب�عات، ونوع�ة التكنولوج�ا المستخدمة والخصائص التي تتمیز بها هذه المشروعات ، إال أن 

والب�انات المتعلقة �عدد العمال.راجع، مع�ار العمالة �عتبر األكثر استخدامًا لسهولة الحصول على المعلومات 
األمانة العامة االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة لل�الد العر��ة ،تمو�ل المؤسسات الصغیرة 

 ٤-٣والمتوسطة واحت�اجات بناء القدرات،مرجع سابق،ص ص 
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ة ،ومدى توفر القوى العاملة ودرجة تاھیلھا ، والمستوى العام لالجور والدخل وغیرھا السكانی

من الجوانب االقتصادیة واالجتماعیة التي تحدد مالمح وطبیعة الصناعات القائمة فیھا . كما 

ویختلف التعریف وفقا للھدف منھ ، وھل ھو لالغراض اإلحصائیة أم لالغراض التمویلیة أو الیة 

 ۱أخرى .أغراض 

 

فى الدول الخلیجیة یتم استخدام أكثر من معیار فى التعریف الواحد  إلى أنھ وتجدر اإلشارة

تتباین تعاریف المشاریع الصغرى والصغیرة والمتوسطة للمشروعات الصغیرة والمتوسطة،و

 ):۱ویمكن التعرض إلى التعاریف المعتمدة فى بعض البلدان الخلیجیة فى الجدول رقم (

 )  بعض التعاریف المعتمدة فى البلدان الخلیجیة ۱رقم (الجدول 

 معاییر أخرى عدد العمالة الدولة

 سلطنة عمان:

 مشروعات صغیرة-

 

 مشروعات متوسطة-

 

 عمال  ۱۰أقل من  -

 

 عامل  ۱۰۰ – ۱۰ما بین  -

 

 

 

رأس المال المستثمر أقل من 

 ألف لایر. ٥۰

 – ٥۰رأس المال ما بین (

 ) ألف لایر.۱۰۰

 عودیة:الس

 مشروعات صغیرة-

 مشروعات متوسطة-

 

 ) عامال ۲۰ – ۱ما بین ( -

 ) عامال۱۰۰ – ۲۱ما بین ( -

 

 

وال یزید رأس المال المستثمر 

ملیون لایر وھذا  ۲۰على 

التعریف صالح لقطاع 

 الدول النام�ة والمتقدمة، راجع:لمز�د من التفاصیل حول تعر�ف المشروعات الصغیرة والمتوسطة فى عدد من  ١

وزارة التجارة الخارج�ة ،دراسة عن التعر�ف االجرائى للمنشآت متناه�ة الصغر والصغیرة والمتوسطة فى -
 ٤٩-١٠مصر،القاهرة،ص ص 

-Doha Abdelhamid and Alia El Mahdi,The Small Business Informality Challenge: 

Lessons Learned From Country Experiences  and The Road Ahead of Egypt, ERF 

Working Paper Series, Economic Research Forum, Working Paper 0324 , pp28-36 

 

                                                 



 الصناعة 

 الكویت :

 مشروعات صغیرة-

  مشروعات متوسطة-

 

 

 عمال  ۱۰أقل من 

 ) عامال٥۰ – ۱۰ما بین (

ى أن ال یتجاوز رأس مالھا عل

 ألف دینار كویتي ۲۰۰

 البحرین :

 مشروعات صغیرة-

  مشروعات متوسطة-

 

 

 ) عامال ۱۹ – ٥ما بین (

 ) عامال ۱۰۰ – ۲۰ما بین (

 

دول مجلس التعاون لدول 

تصنیف  الخلیج الخلیجیة :(

منظمة الخلیج لالستشارات 

 الصناعیة)

 مشروعات صغیرة- 

 

 مشروعات متوسطة-

 

 

 

 

 

 عامال ۳۰یعمل فیھا أقل من -

 

 عامال ٦۰یعمل فیھا أقل من -

 

 

ال یتجاوز رأس المال 

 ملیون دوالر ۲المستثمر 

رأس المال المستثمر ما بین 

 ) ملیون دوالر.٦ -۲(

تصنیف المشروع الخلیجي 

لدعم القدرات فى إنشاء 

وتطویر المشاریع الصغیرة 

 والمتوسطة (الریادى)

 اً : المشروع الصغیر جد-

 المشروع الصغیر : -

 المشروع المتوسط : -

 

 

 

 

 

 ) عمال٤ – ۱ما بین (-

 ) عامال ۱۹ – ٥ما بین (- 

 ) عامال۹۹ – ۲۰ما بین (-

 

المصدر:منظمة العمل العربى ،المشاریع الصغیرة والمتوسطة كخیار للحد من البطالة وتشغیل 

الخامسة والثالثون،شرم الشیخ / مصر ، الشباب فى الدول العربیة، مؤتمر العمل العربى،الدورة 

 ۱٥-۱۳ص ص  ۲۰۰۸مارس / آذار  ۱ -فبرایر/ شباط    ۲۳

 

 ۷ 



 ۸ 

المشاریع الصغیرة وبلدان مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة حریصة على زیادة عدد 

خاصة في المملكة العربیة السعودیة وعمان واإلمارات . وبرغم ذلك وكما یتضح من والمتوسطة 

ویالحظ أن حجم االستثمارات في الصناعات الصغیرة والمتوسطة متدنیة جداً ) ۱( الشكل رقم

من اجمالي  %  4.2،فقد بلغ حجم االستثمارات في الصناعات الصغیرة والمتوسطة حوالي

 ۱. ۲۰۱۲االستثمارات في القطاع الصناعي في دول المجلس عام 

والمتوسطة في دول المجلس عام  اجمالي االستثمار في الصناعات الصغیرة) ۱الشكل رقم (

۲۰۱۲ 

 

 

 المصدر: قاعدة بیانات جویك

لذا فھناك حاجة إلى زیادة االستثمارات في الصناعات الصغیرة والمتوسطة أسوة بالدول 

 المتقدمة.

فى بلدان مجلس التعاون لدول  المشاریع الصغیرة والمتوسطةویشوب الحرص على زیادة عدد 

حذر خوفا من أن یكون التوسع فیھا یصبح مجلبة لمزید من العمالة الخلیج العربیة قدر من ال

المتعاقدة األجنبیة  .وھو أمر تحرص سیاسات التشغیل في المنطقة على تجنبھ خاصة في عمان 

والمملكة العربیة السعودیة وفي نفس الوقت فھناك رغبة في االنفتاح على مزید من االستثمارات 

اصة في اإلمارات والسعودیة وعمان وقطر ناھیك عن الدعوة األجنبیة كبیرھا ومتوسطھا خ

 الدائمة لالستثمار القائمة فى البحرین .

ما نسبتھ  ) ۲یتضح من الشكل رقم (فقد شكلت العمالة في الصناعات الصغیرة والمتوسطة كما 

من اجمالي العمالة في المشاریع الصناعیة وھي نسبة متوسطة خاصة وأن معظمھا من  46.1%

عبد العز�ز بن حمد العقیل ،تقی�م خبرة دول مجلس التعاون في تنم�ة المشار�ع الصغیرة والمتوسطة ،مرجع ١ 
 ٨سابق ،ص 

                                                 



 ۹ 

لعمالة الوافدة فدول المجلس بحاجة إلى رفع نسب العمالة المواطنة في الصناعات الصغیرة ا

 ۱والمتوسطة لمواجھة مشكالت البطالة ولتحقیق أھداف التنمیة.

) إجمالي القوى العاملة في الصناعات الصغیرة والمتوسطة في دول المجلس عام ۲الشكل رقم (

۲۰۱۲ 

 

 المصدر: قاعدة بیانات جویك

تتصدر كل من دولة اإلمارات العربیة المتحدة ومملكة البحرین دول المجلس في نسبة عدد و

المنشآت الصناعیة الصغیرة إلى إجمالي المنشآت الصناعیة في ھذه الدول حیث شكلت في كل 

. كما 81.8، وفي مملكة البحرین ۲۰۱۲لعام  %85.5من دولة اإلمارات العربیة المتحدة حوالي 

 ). ۲دول رقم (یتضح من الج

                                  ۲۰۱۲) عدد المنشآت الصناعیة الصغیرة والمتوسطة في دول المجلس عام ۲الجدول رقم (     

 

وتقوم المرأة العربیة الخلیجیة بدور متمیز خالق فى إقامة وتطویر المنشآت خاصة المتوسطة 

ن األعمال فى بلدان الخلیج تملكھا نساء  وینتظر أن م %۲٥منھا .وتشیر دراسة للبنك الدولى أن 

یزداد ھذا الدور أھمیة فى المستقبل لما حظیت بھ المرأة فى ھذه المنطقة من فرص للتعلیم 

وتجربة األعمال فى مناخ متسامح ومنفتح . ونأمل أن یمتد نشاطھا فى مجال األعمال إلى باقى 

 ٩المرجع سابق ،ص١ 
                                                 



 ۱۰ 

مار واعدة خاصة فى شراكة مع عربیات أخریات . البلدان العربیة التى تلوح فیھا فرص استث

كان ھناك  ۲۰۰۸ألف صاحبة عمل فى السعودیة  وفى عام  ۲۹٫۷كان ھناك  ۲۰۰٥ومنذ عام 

 ۱۲٫٥ألف مشروع بقیمة  ۱۱ألف سیدة عضو فى مجلس سیدات األعمال فى اإلمارات لھن  ۱۲

ألف  ۱۰۰فوق عائدھا السنوي في االمارات التي یبلیون درھم إماراتى . كما أن ثلث المنشآت 

 ۱.دوالر تعود ملكیتھا الى نساء

 

في دول مجلس التعاون خصائص و أھمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة  -۲
 :الخلیجي

 الماضي تجارب من تنھل أن على قدرتھا والمتوسطة الصغیرة المشاریع یمیّز ما أھم من

 لحسن معروفة ثقافة ومن السنین، الفآ إلى تعود حرفیة أعمال تقلید من تستفید فھي .وجذوره

 والضیافة والتجارة الصناعة في األسر أنشأتھا التي الصغیرة المشاریع استطاعت فقد .الضیافة

 وللمشاریع.الحداثة طابع واكتسبت وتوّسعت وازدھرت والوطنیة واإلقلیمیة المحلیة الحدود عبور

 .العمالء شبكات مع وطیدة وعالقات المحلیة المجتمعات في عمیقة جذور والمتوسطة الصغیرة

 من عماالً  وتستخدم محلیة مؤسسات من الخام المواد تشتري حیث مجتمعھا، داخل تنمو وھي

 التي المزایا من ھما فیھ العمیق االندماج وھذا المحلي المجتمع مع الوثیقة العالقات فھذه .محیطھا

 وتوزیع الموارد، على حصولوال العمل، في والمتوسطة الصغیرة المشاریع طریق تسھل

 إلى األجداد سلمھا أن بعد والمتوسطة الصغیرة المشاریع مواصفات الیوم وتتغیر.المنتجات

ً  العالمي الطراز من غنیة، وخبرة جامعیة شھادة على حائز واألحفاد،ومعظمھم األبناء  .أحیانا

 ،)والفرنسیة واالنكلیزیة ةكالعربی( لغات عدة یتكلم العرب األعمال رواد من الجدید الجیل وھذا

  .ویالحظ أن الجدیدة واالتجاھات األسواق مع التكیف على والقدرة العمل، في المرونة ویملك

 من أو العام القطاع یملكھاالتي  المشاریع من الخلیجي التعاون مجلس بلدان فى األعمال قطاع ُجل

 فرص خلق أجل من صغیرةال المشاریع ریادة تشجع الحكومات أن غیر ،الكبیرة الشركات

لعمل العر�ي، المنشآت الصغرى والصغیرة والمتوسطة قاطــرة النمــو الداعمــة للتشغــیل، تقر�ر المدیر مؤتمر ا١ 
جمهور�ة مصر  –القسم األول ،الـــدورة الثامنــة والثالثــون القاهرة  –العام لمكتب العمل العر�ى، البند األول 

 ٢٨، ص  ٢٠١١مایو / آ�ار  22 – 15العر��ة ،
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 في تكثر فھي.۱ وآخر بلد بین والمتوسطة الصغیرة للمشاریع االقتصادیة األھمیة وتختلف.عمل

 .۲القطاعات األخرى تفوق عمل فرص خلق على بقدرة یتمیّز الذي القطاع وھو ، الخدمات قطاع

ة وتجعلھا أكثر بالعدید من الخصائص والمزایا الكبیر المشروعات الصغیرة والمتوسطة تتصف 

بل تكون أكثر مالءمة لطبیعة النشاط االقتصادي ذات  الخلیج مالءمة للحالة االقتصادیة لدول

 ۳یمكن إجمال الخصائص باآلتي:  ،العالقات التشابكیة في قطاعات معینة داخل الدولة نفسھا

  سھولة التأسیس

  استقاللیة اإلدارة ومرونتھا

 . اتاحة فرص العمل

  لتكیف مع المتغیرات المستحدثةالقدرة على ا

 قصر فترة االسترداد لرأس المال المستثمر

 

 والمتوسطة  في دول مجلس التعاون الخلیجي الصغیرة المشاریع تواجھ التي العقبات -۳

 

بلدان  متشابھة في والمتوسطة الصغیرة بتطویر المشاریع المتعلقة المشاكل من الكثیر أنویالحظ 

 التخطیط وغیاب المحاسبة، وضعف التمویل، على الحصول بةصعو ذلك في بما العالم،

 العالم، مناطق معظم في الحال ھي وكما.منطقة بكل خاصة فھي األخرى المشاكل أما.للمستقبل

 التمویل على للحصول الخلیجي مجلس التعاون بلدان في والمتوسطة الصغیرة الشركات تصارع

 منطقة في االقتصاد�ة (اإلسكوا)،"الس�اسات آس�ا لغر�ي واالجتماع�ة االقتصاد�ة راجع: اللجنة للتفاصیل ١

 ٦١-٥٩)،ص ص ٢٠١٢ العمالة"،( نیو�ورك : منشورات األمم المتحدة، على اإلسكوا وأثرها

 
 المنطقة ياألخضر ف االقتصاد إلى االنتقال ،"رصد)اإلسكوا (آس�ا لغر�ي واالجتماع�ة االقتصاد�ة اللجنة ٢

 ٣٨-٣٧والمتوسطة"، مرجع سابق،ص ص الصغیرة المشار�ع :العر��ة

 
 راجع: ٣

العابدین،"منشآت األعمال الصغیرة هل هي السبیل إلى تنم�ة اقتصاد�ة شاملة في سور�ة؟"،جر�دة  أسامة ز�ن -
، http://www.mafhoum.com/press7/196E19.htm ،متاح فى٢٠٠٤، مایو ١٤٧االقتصاد�ة ،العدد 

 .٨/٦/٢٠١٤تار�خ الز�ارة 

، ٢٢٩االقتصادى،العدد حسین عبد المطلب األسرج،"مستقبل المشروعات الصغیرة مصر"،كتاب األهرام -
 ١٠)،ص ٢٠٠٦(القاهرة: مؤسسة األهرام ،أكتو�ر
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ً  وھي  الحصول تؤّھلھا التي مستوى األعمال، على والتخطیط المحاسبة عملیات إلى تفتقر ما غالبا

 الشركات الدولة إلقراض تدیرھا التي العملیات أن كما .المحلیة المصارف من الخدمات على

وتكبِّد  السوق من الخاصة المصارف تُخرج قد النیة، حسنة أنھا مع والمتوسطة، الصغیرة

  .۱العناء من الكثیر المحلیة الشركات

ل أھم المعوقات التى تواجھ المشاریع الصغیرة والمتوسطة فى دول الخلیج فیما یلى ویمكن اجما

:-۲ 

 .صعوبة التمویل واجتذاب النقص في الخدمات المالیة ومحدودیة مؤسسات التمویل 

  البنیة التحتیة للمشروعات الصغیرة والمتوسطة وخاصة في مجاالت االنتاج والتسویق

 والتصدیر.

 قدیم المساعدات الفنیة للمشاریع الصغیرة والمتوسطة خاصة في عدم توفر مؤسسات لت

مجاالت اكتساب مھارات العمل وإدارة المشاریع فضالً إلى عدم تأھیل تلك المشروعات 

إلنتاج مخرجات مطابقة للمواصفات العالمیة خاصة بعد انضمام الكثیر من الدول إلى 

 ات شراكة دولیة.منظمة التجارة العالمیة وتوقیع بعض الدول اتفاقی

  المشكالت المتعلقة بتوفیر المواد الخام التي یتم استیرادھا نظراً لضآلة الكمیات التي

 تتطلبھا تلك المشاریع  األمر الذي یؤدي إلى ارتفاع أسعار االنتاج.

 .عدم وجود بنیة تشریعیة حدیثة خاصة بالمشروعات الصغیرة والمتوسطة 

  المشاریع الكبیرة.ضعف وصعوبة االتصال والتعاون مع 

  عدم استكمال األطر التشریعیة والھیكلیة للـمشروعات الصغیرة والمتوسطة في غالبیة

 دول المجلس.

  ضعف ربط السیاسات واإلجراءات الخاصة بالمشروعات الصغیرة والمتوسطة

 بمعوقات نجاحھا مثل سیاسات التعلیم والتدریب والتأھیل.

 مشروعات الصغیرة والمتوسطة ومؤشرات قیاس عدم توفر قاعدة بیانات إحصائیة لل

 ووضع السیاسات الخاصة لھا. ھذه المشاریعفعالة وبیانات إحصائیة تتبع نمو 

 على اإلسكوا وأثرها منطقة في االقتصاد�ة (اإلسكوا)،الس�اسات اآس� لغر�ي واالجتماع�ة االقتصاد�ة اللجنة ١

 ٥٩-٥٨،ص ص  العمالة،مرجع سابق

 

عبد العز�ز بن حمد العقیل ،تقی�م خبرة دول مجلس التعاون في تنم�ة المشار�ع الصغیرة ٢ 
 ١١والمتوسطة ،مرجع سابق ،ص 

 

                                                 



 ۱۳ 

 

 

دول مجلس التعاون لدول الخلیج  في العمل أسواق ثانیا: البطالة وخصائص
 العربیة

 

ها مشكلة ذات أ�عاد ال�طالة من أهم التحد�ات التي واجهت و تواجه اقتصاد�ات العالم لكون تعتبر
هذا الموضوع �اهتمام  يظوقد ح .االقتصادي احل التطورر ت�اطها �مر ا ة وجغراف�ة �مقدارـتار�خی

  .١مذاهبهم و أفكارهم من فترة زمن�ة إلى أخرى الف ن على اختـالمفكر�ن االقتصادیی

   

 في ال�طالة تتمیز بل ، الظاهرة هذه في استثناء دول مجلس التعاون لدول الخلیج العر��ة ل�ستو 

 عدد تنامي و المستقدمین األجانب العمال عدد تزاید في تتمثل اقتصاد�ة مفارقة وجود في الدول هذه

 . العاطلین المواطنین

 

 .ال�شر�ة للعمل في المجتمعات �ةفي تحقیق الغا�ات �النس ورعلى أنها القص ةال�طال رفتع و

االحت�اجات  لمواجهة الدخل الالزم دون و� دون وظ�فة غال�ال خصأنها حالة وجود الش امك
له ق�مة اقتصاد�ة  لعم فالشخص المتعطل هو الشخص القادر على مزاولة. األساس�ة له

وقبوًال في األوساط العلم�ة  شیوعاً  ومن أكثر التعر�فات. هإلى الحصول عل� عىواجتماع�ة و�س
على تعر�ف العاطل �أنه:  صنی ذيوال ILO هو التعر�ف الذي أوصت �ه منظمة العمل الدول�ة

ولكن دون  ائداألجر الس توى و�قبله عند مس هعن و��حث كل من هو قادر على العمل وراغب ف�ه
مرة وعلى العاطلین  لالعمل أو  وق على العاطلین الذین یدخلون س التعر�ف و�نطبق هذا .دوى ج

 �طالة،راجع :لمز�د من التفاصیل حول النظر�ة االقتصاد�ة و مفهوم ال    ١

مقدم عبیرات ، میلود ز�د الخیر، مشكلة ال�طالة  في الفكر اإلقتصادي مع اإلشارة  إلى برامج اإلصالح -
وأثرها على المجتمع" المنعقد بجامعة سعد دحلب  اإلقتصادي في الجزائر ،مؤتمر "ال�طالة، أس�ابها، معالجتها

 .٢٠٠٦البلیدة الجزائر سنة 

ال�طالـــة والنمـــو االقتصـــادي فـــي جمهور�ـــة مصـــر العر��ـــة،مؤتمر "ال�طالـــة، أســـ�ابها،  محمـــد نـــاجي حســـن خل�فـــة،-
 .٢٠٠٦وأثرها على المجتمع" المنعقد بجامعة سعد دحلب البلیدة الجزائر سنة  معالجتها

 

                                                 



 ۱٤ 

 ١العمل واضطروا لتركه ألي سبب من األس�اب. لهم بقالذین س

 �ف ال�طالة إجرائ�ًا على النحو التالي:تعر  و�مكن

أو  المتوسط على مؤهل أو فوق  ون العمل ذكورًا أو أناثًا أو حاصل نع ون العاطل �ابالش -١
 جامعي.

 قادرون على العمل والراغبون في الحصول عل�ه. ٢

 �قبل العمل وفق األجور السائدة. ٣

 

 :٢وتتمثل أنواعها ف�ما یلي

-هـ،ال�طالة الموسم�ة -د،ال�طالة الدور�ة -ج،ال�طالة اله�كل�ة   -ب،ال�طالة االحتكاك�ة -أ

 .ال�طالة المستوردة -ي،ال�طالة السلوك�ة -و،ال�طالة المقنعة

 

 علىدول مجلس التعاون لدول الخلیج العر��ة  اقتصادات اعتمدت الماض�ة، القلیلة العقود وخالل

 وظل .االقتصادي النشاط فورة ضغوط من والحد ةاألهداف اإلنمائ� لتحقیق الوافدة األجنب�ة العمالة

 عدد في السر�ع التزاید ظل في غیر أنه .المرتفعة المع�شة مستو�ات یدعم العام القطاع في التوظیف

 تحد�ا �مثل التعاون  مجلس لمواطني الخاص القطاع في عمل فرص خلق أص�ح الش�اب من السكان

 من لمز�د الخاص القطاع في العمل فرص تتوفر لم ما ةالقادم السنوات في ال�طالة معدل یرتفع وقد

 عددا فإن ولذلك -عام، كل %4 و %3 بین  یتراوح العاملة �معدل القوى  تنمو  فقد  المواطنین.

 �حلول العمل سوق  إلى قد یدخل التعاون  مجلس في مواطن ملیون   ١,٦-١,٢  بین یتراوح إضاف�ا

 ٢٠١٨٣, عام

سارة صالح ع�ادة الخمشي، "دور المشروعات الصغیرة في الحد من مشكلة ال�طالة لدى الش�اب دراسة تطب�ق�ة  ١
  ٢٥�عض مناطق المملكة العر��ة السعود�ة"،المجلة العر��ة للدراسات األمن�ة والتدر�ب،  المجلد  على

 . ٢٥٦-٢٥٥م )،ص ص ٢٠١٠ه/ ینایر ١٤٣١،(السعود�ة: جامعة نایف للعلوم األمن�ة،محرم٥٠العدد

 

تقـى الدولي حـــول في:المل حر�ري بوشعور، فالق صل�حة ،"مسب�ات ظهور ال�طالة وآثارها االقتصاد�ة "،  ٢ 
إستراتیج�ة الحكومة للقضاء على ال�طالة و تحقیق التنم�ة المستدامة ، كل�ة العلوم االقتصاد�ة والتجار�ة وعلوم 

نوفمبر  ١٦-١٥التسییر،مخبر االستراتیج�ات والس�اسات االقتصاد�ة (الجزائر:جامعة المسیلة،خالل الفترة 
 ٤)،ص٢٠١١
 

 الخلیج لدول التعاون  مجلس في واإلنتاج�ة التوظیف لتعز�ز العمل سوق  حاتإصال،"الدولي النقد صندوق  ٣

 ٦،ص العر��ة"،مرجع سابق
 

                                                 



 ۱٥ 

دول مجلس التعاون لدول  في التشغیل معّدالت ارتفاع - ٣ الشكل -ةالمتوفر  الب�انات آخر وتشیر
 یبدو البلدان تلك في التشغیل فمعدل.العاملة القوى  هجرة لتأثیر نتیجة ،ولكن ذلك الخلیج العر��ة

 إذ �عملون، والذین العمل سن هم في الذین المواطنین نس�ة أساس على فقط ق�س ما إذا منخفضاً 

 اإلمارات في المائة في 38 الكو�ت،و في المائة في 30 و ال�حر�ن، في مائةال في20 بین یتراوح

دول مجلس التعاون لدول الخلیج العر��ة  معظم بذلت وقد .قطر في المائة في48 و المتحدة، العر��ة
 القوى  لتوطین س�اسات فاعتمدت واألجانب، المواطنین العاملین بین التوازن  لتحسین حثیثة جهوداً 

 هذه نجاح أن غیر .العاملین صفوف في األجانب إلى المواطنین نس�ة ز�ادة إلى تهدف العاملة،

 ١  .محدوداً  یزال ال الس�اسات

 

 )المئو�ة �النس�ة(الخلیجي  التعاون  مجلس بلدان في : التشغیل٣الشكل

 
 المنطقة في واالجتماع�ة التطورات االقتصاد�ة المصدر: اللجنة االقتصاد�ة واالجتماع�ة لغرب اس�ا،مسح

 ٥٨،ص  ٢٠١٣األمم المتحدة، -،االسكوا 2012-2013العر��ة

 المبذولة الجهود أسفرت وقد األجنب�ة، توظیف العمالة على كبیر حد إلى الخاص القطاع و�عتمد

 في األجنب�ة فالعمالة .اآلن حتى مختلفة نتائج عن الخاص القطاع في توظیف المواطنین لز�ادة

 من الرغم على الخاص وذلك القطاع وظائف من  %٨٠من  أكثر على وذتستح المجلس دول جم�ع

 مرور مع الخاص القطاع في وظائف المواطنین نس�ة ز�ادة إلى تهدف التي التوظیف تنفیذ حصص

 الماضي العقد خالل الخاص القطاع في الوطن�ة العمالة في نس�ة ز�ادة ُتسجل ولم .الوقت

 نس�ة في ز�ادة السعود�ة العر��ة والمملكة ال�حر�ن  شهدت مقابل،ال وفي .فقط وُعمان الكو�ت في إال

 المنطقة واالجتماع�ة في التطورات االقتصاد�ة اللجنة االقتصاد�ة واالجتماع�ة لغرب اس�ا،"مسح ١

 ٥٦) ،ص ٢٠١٣" ،(نیو�ورك :منشورات األمم المتحدة،2012-2013العر��ة

 

                                                 



 ۱٦ 

 على �الكامل تقر��ا األجنب�ة العمالة ته�من قطر، وفي .الخاص في القطاع األجنب�ة العمالة

 العمالة توز�ع و�میل .الماضي العقد كذلك منذ الوضع ظل وقد الخاص، القطاع في الوظائف

 ،وال )المالي النفط والقطاع مثل( العال�ة الرواتب ذات األنشطة نحو �قوة القطاع الخاص في الوطن�ة

من  قلیل عدد إال ) والتجارة  والنقل البناء مثل( األجور المنخفضة ذات القطاعات في �عمل
 ١اإلشراف�ة. الوظائف في ومعظمهم المواطنین

 

ون لدول الخلیج في دول مجلس التعاوتجدر اإلشارة الى االحصائ�ات المتعلقة �سوق العمل 
مت�اینه و�خاصة ما �طال منها معدل ال�طالة بین المواطنین اال ان الدالالت الحتم�ة تؤكد العر��ة 

 ٢٢,ارتفاع نس�ة ال�طالة الى حدود عال�ة جدا وغیر مقبولة كما یتضح من الجدول رقم 

 

 ) ٢جدول رقم (

 دول مجلس التعاون لدول الخلیج العر��ةفي  ال�طالة معدالت

 

 
 

 

 

 الخلیج لدول التعاون  مجلس في واإلنتاج�ة التوظیف لتعز�ز العمل سوق  "إصالحات،الدولي نقدال صندوق  ١

 ١٠العر��ة"،مرجع سابق،ص 

 
-٢٥٢)،ص ص ٢٠١٣للتفاصیل راجع :مؤّسسة الفكر العر�ي،التقر�ر العر�ي السادس للتنم�ة الثقاف�ة،(بیروت، ٢

٢٥٥  

                                                 



 ۱۷ 

 واله�كل�ة الكل�ة االختالالتیواجه العدید من  الخلیجي  العمل سوق  وتجدر اإلشارة الى ان 

 ١:االختالالت تلك أهم ومن ، والطلب العرض جانب بها یتسم التي

 مواك�ة عدم عن الناشئ األجنب�ة العمالة على الخلیجي العمل سوق  اعتماد درجة ارتفاع أوال:

 المال�ة الطفرة منذ مهمة كحق�قة الفجوة هذه برزت وقد الكلي الطلب دةلز�ا المحل�ة العمل قوة

 م.  1973أكتو�ر حرب عقب الخلیج دول شهدتها التي

 الخلیجي، العمل سوق  واحت�اجات والتدر�ب، التعل�م نظم مخرجات بین تناسب وجود عدمثان�ا: 

 العمل سوق  في السائدة واألوضاع عمل عن ال�احثین قطاعات بین التناسب عدم إلى �اإلضافة

 .وشروطها المعروضة الوظائف بنوع�ة یتعلق ف�ما خاصة الخلیجي،

 نتیجة علیها؛ األجنب�ة العمالة ه�منة الخلیجى في العمل سوق  في السائد الطا�ع یتمثل َثم ومن

 العوامل من مجموعة ف�ه ساهمت ولقد العرض والطلب، بجانبي  منها ينتعا التي الت تاللالخ

 .استمرار�ته لىأدت إ

 :یلي ف�ما شدید بإیجاز العوامل تلك توض�ح و�مكن

 تزاید إلى أدت العمل�ة واالعت�ارات العوامل من مجموعة دتوج:العرض بجانب تتعلق عوامل -أ

 منها الوضع، هذا استمرار في أخرى  عوامل ساهمت ف�ما األجنب�ة، �العمالة واالستعانة اللجوء

 :یلي ما

 .العر�ي الخلیج منطقة في السكان �كلوه حجم في الخلل -

 .العمل قوة من النساء من كبیرة نس�ة است�عاد -

 .العمل سوق  متطل�ات مع التعل�م مخرجات تناسب عدم

 أن إال القطاعات �عض في الوظائف من كبیر عدد وجود فمع :الوطن�ة العمالة عزوف -

 .فیها ترغب ال الوطن�ة العمالة من الغالب�ة

 العمالة على الطلب بجانب تتعلق العوامل من مجموعة توجد :الطلب بجانب علقتت عوامل -ب

 وجانب العمل سوق  في العرض جانب بین االختالالت تزاید إلى أدت الخلیجي العمل سوق  في

 :یلي ما أهمها من الطلب،

 االقتصادي. النمو معدالت ز�ادة -

 .العمل فرص من اآلالف توفر -

 .الخاص علیها القطاع وشركات مؤسسات من المتزاید االعتماد -

 الخلیج دول في العمالة العالم�ة ومستقبل المال�ة األزمة هللا، ذكر الحمید عبد القط�ط ،أحمد ص�حي جهاد ١

السنوي السا�ع، الذي تصدره مجلة الب�ان السعود�ة �التعاون مع المركز العر�ي  التقر�ر االستراتیجي العر�ي،
 ٤٤٧-٤٤٦، ص ص  م٢٠١٠هـ/١٤٣١للدراسات اإلنسان�ة �القاهرة للعام 

                                                 



 ۱۸ 

 ..المفتاح تسل�م ظاهرة -

 

 تحمل دول مجلس التعاون لدول الخلیج العر��ةفي  ال�طالة أن إلى هنا اإلشارة وتجدر

 هذه وأهم لها المتاحة الحلول وضع الحس�ان حین في أخذها من البد معینة خصائص

  :الخصائص

  .ش�اب�ة ظاهرة ال�طالة .١

 ن بدول مجلس التعاون هم من الش�اب الخر�جینمعظم العاطلی .٢

  .العمل عن العاطلین لدى المتوفرة المهن�ة الخبرة ضعف .٣

أن كافة دول  العمل �الرغم من لسوق  الموجه المهني التدر�ب التأثیر المحدود لبرامج .٤
مجلس التعاون الخلیجي لدیها خطط للتنم�ة �شكل عام وخطط للتدر�ب المهني 

انو�ة وكذلك خر�جي �عض التخصصات الفائضة عن الحاجة لتأهیل خر�جي الث
الكتساب المهارات التي تؤهلها للدخول لسوق العمل بدول مجلس التعاون الخلیجي، 

 وكذلك تأهیلهم للعمل في المشروعات الصغیرة والمتوسطة.

 العمل. سوق  متطل�ات و�ین -توفر إن- للش�اب التعل�مي التأهیل بین الكبیرة الهوة .٥

  .ال�طالة من المرتفعة اإلناث نس�ة .٦

 

 

 القطاع وظائف فإن ، )٤الدولي كما في الشكل رقم ( النقد صندوق  لخبراء توقعات وحسب 

 الحصة ظلت فإذا .العاملة القوى  في الداخلین من محدودا قدرا سوف تغطي الجدیدة الخاص

 فرصة ألف ٦٠٠ حوالي توفیر تغییر،سیتم دون  ثابتة الخاص القطاع في للمواطنین الحال�ة

 المحلي الناتج إجمالي نمو �افتراض  ٢٠١٨  عام �حلول للمواطنین الخاص القطاع في  عمل

 و�النس�ة- ٣السینار�و الموضح �الشكل  مع یتماشى نحو على -النفطي الحق�قي غیر

 إلى الداخلین من المتوقع تقر��ا العدد ُثلث إلى نصف یتجاوز لن هذا العدد فإن للمواطنین،

 �صفة كبیرا  �كون  البلدان، وقد جم�ع في نقص حدوث إلى وتشیر التوقعات .العمل ق سو 

 اآلونة في وتیرته على القطاع العام في التوظیف استمر إذا وحتى .�عض البلدان في خاصة

 .١ال�طالة یرتفع معدل فقد األخیرة،

 ٢٠١٨-٢٠١٢للمواطنین  العمل فرص خلق توقعات :٣الشكل رقم 

 الخلیج لدول التعاون  مجلس في واإلنتاج�ة التوظیف لتعز�ز العمل سوق  "إصالحات،الدولي النقد صندوق  ١

 ٦العر��ة"،مرجع سابق،ص

                                                 



 ۱۹ 

 
 

 

 

 

إلى العدید من األس�اب  خلیج�ة ترجع ظاهرة ال�طالة في البلدان ال أن أس�اب القولو�مكن 
 -التي من أهمها:

. ارتفاع معدل نمو السكان مما أدى إلى ظهور عدد من الش�اب الذین ی�حثون عن العمل -۱

  21.6 من العقدین الماضیین خالل التعاون  مجلس دول في السكان عدد فقد تضاعف

 معدل ، وأن٢٠١٠١ عام في نسمة ملیون   41.3حوالي  إلى  1990عام نسمة ملیون 

 من یبلغ حیث العالم مستوى  على المعدالت أعلى من �عد المجلس دول السكاني في النمو

 لمعدل الخصو�ة المرتفع المستوى  إلى أساس �شكل ذلك، وُ�عزى  .٢سنو�ا  % 5.3إلى 3

 لتحسن االیجابي التأثیر إلى افدة،إضافةالو  العمالة عدد في والنمو الدول، هذه غالب�ة في

 إجمالي وصل فقد العمل، سوق  إلى �النس�ة أّما .المع�ش�ة الصح�ة والمستو�ات الخدمات

 ، 2011 عام في فرد ملیون  18.6 �فوق  ما إلى التعاون  مجلس دول في العاملة القوى  عدد
 سوق  في األغلب�ة ن الوافدو  و�مّثل المواطنین، من منهم  31 %و الوافدین من%69 منهم

 % عمان مثل نسبّ�ا، حجما الّدول األكبر فیها �ما استثناء، �ال المجلس دول كلّ  في العمل

 مجلس دول العمالة في وتوطین ال�طالة معالجة في الخاص للقطاع أفضل  دور الشراح ،"نحو رمضان ١

�موغراف�ة الد التحوالت و العمل العمان�ة سوق  االقتصاد�ة للجمع�ة الخامس المؤتمرالخلیجي"، في :  التعاون 
 ٤)،ص ٢٠١٢ ینایر 8 - 7،(عمان:مسقط،

 
 التكامل وفرص ال�طالة المحل�ة تحد�ات بین الخلیجي العمل بلغرسة،"سوق  موسى اللطیف عبد ٢

 ینایر، 8 - 7العمان�ة ،مرجع سابق ،(عمان: مسقط، االقتصاد�ة للجمع�ة الخامس المؤتمراإلقل�م�ة"،في:

 ٤)،ص ٢٠١٢

                                                 



 ۲۰ 

�غیب عن الذهن أن قطاع  وال.٢٠١٢١عام في  55 %والسعود�ة ،  2011عام في 77
النفط والغاز محدود المساهمة فى التشغیل إلى درجة ال تذكر، إال من خالل أثره غیر 

-%٣٠ بین ما عن مسؤول النفط قطاع أن حیث .ر فى تمو�ل التنم�ة واالستثمارالم�اش

 العمالة من فقط % 3 نس�ة یوظف لكنه الخلیج في اإلجمالي المحلي الناتج من %٤٠

 �عض اعتماد �سبب وكذا الحدیثة، التكنولوج�ا على الكبیر االعتماد �سبب م�اشر �شكل

 .وافدة عمالتها وجل المساندة )ال�اطن من (خدماتوال المقاوالت شركات على النفط كاتر ش

٢ 

س�ادة �عض الق�م والتقالید االجتماع�ة التي تؤثر في اتساع ظاهرة ال�طالة وخاصة في  -۲
المجتمعات الغن�ة والط�قات االرستقراط�ة التي تحتقر العمل وتؤثر أن �شب ابنائهم متسكعین 

النساء تمثل مجموعة من الموارد أن ناه�ك عن  وعاطلین عن العمل بدًال من أن �عملوا �أیدیهم.
ال�شر�ة غیر المستفاد منها أستفادة كاملة والتي �مكن استخدامها في العقود المقبلة للمساعدة في 
عمل�ة التنم�ة وخاصة في القطاعات التي �مكن أن تته�أ فیها بیئة مناس�ة للمرأة تتفق والق�م 

 ة والتعل�م والعمل االجتماعي.االجتماع�ة السائدة مثل البنوك والصح

ه�منة القطاع العام على األنشطة االقتصاد�ة وتولید العمالة مع تقد�م أجور مرتفعة. وظهر  -۳
القطاع الخاص تدر�ج�ًا في دور القطاع الذي یخدم القطاع العام، و�التالي واجه تصل�ات ه�كل�ة 

 ورغم تولید مز�د من الوظائف.في نموه كقطاع مستقل عندما انخفضت قدرة القطاع العام على 

 من أ�طأ هذا القطاع في التوظیف نمو كان فقد المواطنین، جهة لتوظیف أكبر هو العام القطاع أن

 الكو�ت( ثراء المجلس األكثر دول في العام القطاع في المواطنین توظیفو�نتشر  .الخاص القطاع

 العمالة ثلثي من و�عمل أكثر صغیر يسكان بتعداد تتسم التي )العر��ة المتحدة واإلمارات وقطر

 ال�حر�ن في بینما العر��ة السعود�ة، المملكة في أ�ضا مرتفعة النس�ة وهذه.العام القطاع في الوطن�ة

 فإن اإلطار، وفي هذا .العام القطاع في الوطن�ة العمالة من % ٥٠أقل من �عمل ُعمان وسلطنة

...الثابت والمتحول،(الكو�ت :مركز الخلیج لس�اسات التنم�ة ٢٠١٣لتنم�ة ،الخلیج مركز الخلیج لس�اسات ا ١
 ١٩٧ص )،٢٠١٣،

 
مرجع اإلقل�م�ة"، التكامل وفرص ال�طالة المحل�ة تحد�ات بین الخلیجي العمل بلغرسة،"سوق  موسى اللطیف عبد ٢

 ١٣،ص سابق 
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 ت�اطؤ استت�عها )المحلي الناتج إجمالي من مئو�ة ةكنس�( �الفعل الكبیرة الحكوم�ة األجور فاتورة

 ١القطاع العام. في الوظ�ف�ة الفرص نمو

. وهناك الكثیر في دول المجلساحت�اجات اسواق العمل  ال یلبى  التعل�م مازال -٤
على الرغم من من المؤشرات التي توضح أن المردود االجتماعي واالقتصادي للتعل�م منخفض 

لتعاون الخلیجي لدیها استراتیج�ات وس�اسات خاصة �أسواق العمل تر�ط كافة دول مجلس اأن 
احت�اجات سوق العمل �مخرجات التعل�م، و�مكن اإلشارة في هذا المجال الى تجر�ة دولة 
اإلمارات العر��ة المتحدة في إنشاء كل�ات التقن�ة لسد احت�اجات سوق العمل اإلماراتي من 

 الموارد ال�شر�ة المتخصصة.

 فقد .العمل فرص لخلق القوي  الدعم توفیر إلى أدى السر�ع االقتصادي النمو یر �الذكر أنوجد

 الذي الخاص �القطاع مقارنة المواطنین، یتم توظیف حیث العام، القطاع في الوظائف نمو ت�اطأ

 العام القطاعین األجور�ین وتفاوت .المنخفضة المهارات ذات األجنب�ة العمالة الغالب في یوظف

 جاذب�ة أكثر العام القطاع یجعل المهارات المنخفضة، ذات للعمالة  �النس�ة س�ما ال الخاص،و 

 وذات األرخص األجنب�ة العمالة توظیف الخاص القطاع في العمل أر�اب �فضل للمواطنین،بینما

 التوظیفو  للنمو الدافعة الرئ�س�ة العوامل أحد العامة المال�ة من اإلنفاق و�مثل .المنخفضة المهارات

 على الوطن�ة اإلنمائ�ة الخطط تركیز مع التعاون، مجلس دول في غیرالنفطي الخاص القطاع في

 .المنخفضة المهارات ذات األجنب�ة العمالة �استخدام األح�ان من كثیر في التحت�ة البن�ة تطو�ر

 وهي والنقل، جزئةوالت الجملة البناء وتجارة مثل قطاعات في قو�ا المحلي الناتج إجمالي نمو وكان 

 ساهمت الخدمات كذلك .المنخفضة المهارات واإلنتاج�ة ذوي  من العمالة لتوظیف تمیل قطاعات

 تأثیرها ولكن النمو، في  )البتروك�ماو�ات صناعة رئ�س�ة و�صفة ( التحو�ل�ة والصناعات المال�ة

 وقطر، وُعمان، ،ال�حر�ن من كل في العال�ة المهارات ذات العمالة على توظیف متواضعا كان

 توظیف دعم في الهیدروكر�ون  وقطاع الخدمات الحكوم�ة نمو وساهم .السعود�ة العر��ة والمملكة

 الناتج من مئو�ة كنس�ة( الكبیرة �الفعل الحكوم�ة األجور فاتورة فإن اإلطار، وفي هذا.المواطنین

 ٢لعام.القطاع ا في الوظ�ف�ة الفرص نمو ت�اطؤ استت�عها  )جمالياإل المحلى

 خلق بهدف منفردة جهوًدا دول مجلس التعاون لدول الخلیج العر��ة في الحكومات بذلت وقد

، حیث أنشئت هذه الدول العدید من المؤسسات واألجهزة التي العمل طالبي وتشغیل عمل فرص

 الخلیج لدول التعاون  مجلس في واإلنتاج�ة التوظیف لتعز�ز العمل سوق  إصالحات،"الدولي النقد صندوق  ١

 ٩العر��ة"،مرجع سابق،ص
 الخلیج لدول التعاون  مجلس في واإلنتاج�ة التوظیف لتعز�ز العمل سوق  "إصالحات،الدولي النقد صندوق  ٢

 ٩العر��ة"،مرجع سابق،ص
 

                                                 



تعنى بتنم�ة المشروعات الصغیرة والمتوسطة على سبیل المثال جهاز تنم�ة المشروعات الصغیرة 
لمتوسطة في قطر، والصندوق الوطني لرعا�ة وتنم�ة المشروعات الصغیرة والمتوسطة بدولة وا

إنشاء مراكز المناولة والشراكة الصناع�ة التي تسهم في دعم المؤسسات الصغیرة  كما تمالكو�ت. 
والمتوسطة، حیث ُتعد آل�ة وس�طة ال یجاد توافقات ثنائ�ة وشراكات بین المشتر�ن والموردین 

الم�ادرات إضافة الى  دة ما �كون الموردون من أصحاب الصناعات الصغیرة والمتوسطة.وعا
في ابتكار حلول لتوفیر التمو�ل المطلوب إلنشاء مجلس التعاون لدول الخلیج العر��ة الرائدة لدول 

المشروعات الصغیرة والمتوسطة والمتمثلة بإنشاء صنادیق لدعم المشروعات الصغیرة والمتوسطة 
دوق المئو�ة الذي �قدم قروض حسنة ألصحاب المشار�ع الصغیرة والمتوسطة في السعود�ة كصن

وصندوق األمیر سلطان لدعم المشار�ع الصغیرة للسیدات ، وصندوق عبد اللطیف جمیل لدعم 
المؤسسات والمشار�ع الصغیرة، وصندوق تنم�ة مشروعات الش�اب وصندوق سند لدعم وتنم�ة 

ي سلطنة عمان، وصندوق خل�فة لدعم وتطو�ر المشار�ع الصغیرة المشروعات الصغیرة ف
 والمتوسطة في دولة اإلمارات العر��ة المتحدة وصندوق رسامیل لدعم المشار�ع الذات�ة في قطر.

 األفراد الش�اب طاقات تعز�ز على تعمل التي والبرامج النشاطات من كثیر هناك أن إلى إضافة

. وقد �ادرت بتنفیذ برامج توطین الش�اب لدى الر�اد�ة الم�ادرات �ةوتنم الذاتي العمل ثقافة ونشر
اتسعت وتعددت وتعاقبت واتخذ �عضها مسم�ات متفائلة مثل ( سند ) و ( نافع ) و ( طموح ) 
و(إنطالق) و ( كسب یدي ) و ( شر�ان الح�اة ) ... الخ وساهمت في هذه البرامج األجهزة 

األعمال وك�ار رجال األعمال و�عض مؤسسات المجتمع  الرسم�ة والبنوك وتنظ�مات أصحاب
المواقع . و�ذلك توفرت لها الفرصة ألن  ىالمدني والقت هذه البرامج الدعم الس�اسي من أعل
 تكون مشروع  مجتمع ول�س مجرد برامج تشغیل .

 

 ثالثا:االستنتاجات والمقترحات :

ة : -٠  ئإلزةمةئجئ

 �ة :توصل ال�احث الى االستنتاجات التال

إن قض�ة تنم�ة وتطو�ر المشروعات الصغیرة والمتوسطة تحتل أهم�ة كبیرة لدى صناع  .١
دول مجلس التعاون لدول وخاصة  –القرار االقتصادي في كافة الدول المتقدمة والنام�ة 

لما تلع�ه هذه المشروعات من دور محوري في التنم�ة االقتصاد�ة – الخلیج العر��ة
 بها. واالجتماع�ة

دول مجلس التعاون فى  الغالب للمشروعات النمط والمتوسطة الصغیرة المشروعات تعتبر .٢
 .١كما في الجدول رقم  %٨٣,٦حیث تشكل نس�ة  لدول الخلیج العر��ة

 ۲۲ 



�مكن ان تلعب المشروعات الصغیرة والمتوسطة دورا هاما ومحور�ا فى التشغیل وخلق  .٣
لز�ادة  لدول الخلیج العر��ة دول مجلس التعاون اذا ما تم التنسیق بین فرص العمل 

الفرص فى مجال تنم�ة وتنو�ع القاعدة االنتاج�ة لهذه المشروعات �حیث تتكامل مع 
�عضها والتخصص فى االنتاج حسب المیزة التنافس�ة لكل دولة مما �عزز القدرة 

  .خلیج�ةالتنافس�ة للمنتجات ال

 من النوع هذا �كتسبها التي للخصوص�ات نظرا أهم�ة ذو أمر هذه المشروعات  ترق�ة إن .٤

 ال تتطلب أنها كما المستثمر، المال رأس ومحدود�ة الحجم صغر من المشروعات 

تحصل(المرونة  التي التطورات مع التكیف على قدرتها إلى إضافة معقدة، تكنولوج�ا
 تلعب ألن مكنتها الخصائص من الجملة هذه القرار، اتخاذ و التسییر سهولة كذا العال�ة) و

 إلى تؤدي كما ال�طالة، من تشكوا التي الید العاملة امتصاص من تمكن فهي مهمة دوارأ

 الجهوي.  التوازن  تحقیق و المضافة الق�مة خلق في المساهمة و السكان حاج�ات تلب�ة

 خلق بهدف منفردة جهوًدا دول مجلس التعاون لدول الخلیج العر��ة في الحكومات بذلت .٥

 اآلن. حتى كاف�ة زالت غیر ال ولكنها عملال طالبي وتشغیل عمل فرص

دول مجلس التعاون لدول  ظاهرة ال�طالة في أس�اب من أهم ارتفاع معدل نمو السكان .٦
 .الخلیج العر��ة

ة  -١ �ئ ش  ئكةه

 

تنم�ة المشروعات الصغیرة  إلى الرام�ة والس�اسات اإلجراءات من العدید التخاذ ماسة حاجة هناك
دول مجلس التعاون لدول الخلیج  في فعالیتها التشغیل وز�ادة رامجلب اإلجمالي األثر تحسینو 

 : ومنها العر��ة

 توفیر �غ�ة دول مجلس التعاون لدول الخلیج العر��ةفى والتدر�ب  التعل�م بنوع�ة االرتقاء .١

 الدراسة استكمال إمكان�ة تعز�زالعمل و  لسوق  المتطورة لالحت�اجات المطلو�ة المهارات

 .ال�طالة فترة من و�خفض التشغیل آفاق من �حسن مناسب یلتأه على والحصول

 التعل�مي النظامان �عززها أن المفترض من الذي ( السائدة الثقاف�ة الق�م منظومةالتوجه � .٢

 .واإلبداع واإلبتكار المستمر، الخاصة والتعل�م المشار�ع إقامة ع�شج نحو ) والتدر�بي

 یهدف الذي لإلصالح التعل�مي المخصصة ودوالجه الموارد و ستثماراتمز�د من االضخ  .٣

 دول مجلس التعاون لدول الخلیج العر��ة بین ونوع�ا كم�ا المعرف�ة الفجوة تضییق إلى

 . العالم و�ق�ة

 

 ۲۳ 



 التدر�ب وتشج�ع والفني، المهني للتعل�م الدون�ة المجتمع نظرة من التخفیف على العمل .٤

 معاییر ووضع ، التعل�م هذا لخر�جي غیلالتش آفاق وتحسین المدرسة، أوقات خارج المهني

 القطاع مع �التعاون  وذلك محددة، لوظائف المقابلة المهن�ة المهارات لمستوى  وطن�ة

 .الخاص

 مثل �عوامل ور�طها العام القطاع في المقدمة األخرى  �ازاوالم األجور نظام مراجعة .٥

 القطاع لدى للعمل نالخر�جی لتشج�ع الخاص، القطاع في المقدمة والمزا�ا اإلنتاج�ة

 .الخاص

 

 المالئمة الحوافز تقد�م خالل من العمل �سوق  الجدد الملتحقین توظیف تكلفة في التخف�ض .٦

 تشغیلهم إمكان�ة لز�ادة العمل، أثناء التدر�ب تكالیف في والمساهمة األجور دعم مثل

  .الخاص القطاع قبل من وتدر�بهم

 وتحسین االقتراض لفةك وتخف�ض المنتجات، واقأس في المنافسة تعز�ز أن الدراسات أثبتت .٧

 والعوامل ات،كالشر  تأس�س وجه في تقف التي العوائق افةك التمو�ل،ومواجهة إلى النفاذ

 .العمل على الطلب لتحفیز مهمة وسائل لهاك�األعمال، الق�ام لفةك تضخم إلى تؤدي التي

 المؤسسي التوج�ه عمل�ات تكثیف و المالئم، التدر�ب خالل من االبتكار ثقافة توس�ع .٨

 �شكل واالستشارة التدر�ب خدمات لتقد�م الواحد الش�اك س�اسة خالل من الجدد ثینحلل�ا

 .بیروقراط�ة تعقیدات ودون  منسق

 استراتیج�ات وتنسیق والخبرات المعلومات لت�ادل والدول�ة اإلقل�م�ة الم�ادرات تشج�ع .٩

 ، �التشغیل للنهوض االقتصاد�ة تفاق�اتواال التكامل هذا وتوظیف ،بدول المجلس التشغیل
 .واالستثمار التجارة آفاق توس�ع خالل من الس�ما

 المعلومات في الكبیر النقصالتضارب في الب�انات الخاصة �معدالت ال�طالة و  تالفي .١٠

 الجهود بیرك �شكل ُ�عیق النقص هذا أن حیث ،  التدر�ب احت�اجات و العمل أسواق حول

 نتائجها انتشار رقعة اتساع إلى حاجة هناكو .اهعالج ومحاولة ال�طالة �ابأس فهم إلى الهادفة

 في العمل وسوق  �ال�طالة الخاصة النوع�ة التفاصیل فهم من المجلس دول تتمكن �حیث

 العمل، سوق  عن حدیث معلومات نظام إلقامة ملحة الحاجة ت�قى ماك . أفضل �شكل المنطقة

 في �ساهم التدر�ب ومتطل�ات الشاغرة الوظائف حول المتوافرة المعلومات غ�اب أن حیث

 .السوق  في والطلب العرض بین الهّوة توس�ع

 

 یجعلها و منافعها من یز�د نحو على التشغیل برامج عن واإلعالن الترو�ج تحسین .١١

 .العمل طالبي من بركأ عدد متناول في

 ۲٤ 



 

 ضالعر  بین الموائمة حیث من فاعل�ة ثركأ تشغیل خدمات تطو�ر ضرورة .١٢

 الوظائف عن ب�انات قاعدة وتكو�ن متخصصة تشغیل مكاتب إیجاد خالل من والطلب،

 المتاحة التدر�ب فرص حول المعلومات ونشر عمل، عن ال�احثین ومؤهالت الشاغرة

 استهداف آل�ات وتحسین التشغیل، برامج من المنتفعین رقعة توس�ع.�ة والمطلو

 والعاملین الر�ف، في عمل عن وال�احثین لمین،وغیرالمتع النساء، مثل المهمشة المجموعات

 .المختلفة المهن�ة لمتطل�اتهم االستجا�ة على العمل ذلككو  ، المنظم غیر القطاع في

 

دول وضع خطة قوم�ة طو�لة األجل لتنم�ة المشار�ع الصغیرة والمتوسطة فى  .١٣
ن هذه المشار�ع �ما �حقق تكاملها وتحقیق الترا�ط بی مجلس التعاون لدول الخلیج العر��ة

و�ین المشار�ع الكبرى سواء على مستوى القطر أو على المستوى القومى،حیث تشیر 
التجارب الدول�ة الناجحة للمشروعات الصغیرة الى أنه یجب وجود منهج واضح وأهداف 
محددة لتنم�ة المشار�ع الصغیرة وأن یتم وضع س�اسات تنم�ة المشار�ع الصغیرة فى 

 االقتصاد�ة للدول.الصناع�ة و اص �الس�اسات اإلطار األشمل الخ

 

إیجاد نوع من الترا�ط واالتصال بین المنظمات والهیئات المسئولة عن تنم�ة  .١٤
توحید بهدف دول مجلس التعاون لدول الخلیج العر��ة الصغیرة والمتوسطة فى  المشار�ع

لتحقیق  تطو�ر وتحدیث أسالیب العملتعر�ف مفهوم هذه المشار�ع وتوص�فها وضرورة 
أفضل مردود اقتصادي وت�ادل الخبرات بین األعضاء في مجاالت تنم�ة المشار�ع 

 الصغیرة وغیرها.
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العابدین،"منشآت األعمال الصغیرة هل هي السبیل إلى تنم�ة اقتصاد�ة شاملة  أسامة ز�ن .١
 ،متاح فى٢٠٠٤، مایو ١٤٧في سور�ة؟"،جر�دة االقتصاد�ة ،العدد 
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 ۲٥ 



 ١٤١البنك األهلي المصري، "المنشآت الصغیرة والمتناه�ة الصغر في ظل القانون رقم  .٢

 ،مسون، القاهرة" ، النشرة االقتصاد�ة، العدد الرا�ع، المجلد السا�ع والخ٢٠٠٤لسنة 
٢٠٠٥ 

 العمالة العالم�ة ومستقبل المال�ة هللا، األزمة ذكر الحمید عبد القط�ط ،أحمد ص�حي جهاد .٣

السنوي السا�ع، الذي تصدره مجلة الب�ان  التقر�ر االستراتیجي العر�ي، الخلیج دول في
 م٢٠١٠هـ/١٤٣١السعود�ة �التعاون مع المركز العر�ي للدراسات اإلنسان�ة �القاهرة للعام 

 حر�ري بوشعور، فالق صل�حة ،"مسب�ات ظهور ال�طالة وآثارها االقتصاد�ة "، .٤

في:الملتقـى الدولي حـــول إستراتیج�ة الحكومة للقضاء على ال�طالة و تحقیق التنم�ة 
المستدامة ، كل�ة العلوم االقتصاد�ة والتجار�ة وعلوم التسییر،مخبر االستراتیج�ات 

 ٢٠١١نوفمبر  ١٦-١٥جامعة المسیلة،خالل الفترة ،الجزائر،ة والس�اسات االقتصاد�

 حسین عبد المطلب األسرج،"مستقبل المشروعات الصغیرة مصر"،كتاب األهرام .٥

 ٢٠٠٦مؤسسة األهرام ،أكتو�ر ،، القاهرة٢٢٩االقتصادى،العدد

 العمالة في وتوطین ال�طالة معالجة في الخاص للقطاع أفضل  دور الشراح ،"نحو رمضان .٦

 العمان�ة سوق  االقتصاد�ة للجمع�ة الخامس المؤتمرالخلیجي"، في :  التعاون  مجلس ولد

 ٢٠١٢ ینایر 8 - 7مسقط،،الد�موغراف�ة ،عمان التحوالت و العمل

سارة صالح ع�ادة الخمشي، "دور المشروعات الصغیرة في الحد من مشكلة ال�طالة لدى  .٧
لعر��ة السعود�ة"،المجلة العر��ة الش�اب دراسة تطب�ق�ة على �عض مناطق المملكة ا

جامعة نایف للعلوم  ،،السعود�ة٥٠العدد  ٢٥للدراسات األمن�ة والتدر�ب،  المجلد 
 م ٢٠١٠ه/ ینایر ١٤٣١األمن�ة،محرم

عبد العز�ز بن حمد العقیل ،تقی�م خبرة دول مجلس التعاون في تنم�ة المشار�ع الصغیرة  .٨
المملكة  -نشآت الصغیرة والمتوسطة ،الر�اض والمتوسطة ،الملتقى السعودي الدولي للم

 .٢٠١٣مایو  ٢٩ -٢٨العر��ة السعود�ة،

 وفرص ال�طالة المحل�ة تحد�ات بین الخلیجي العمل بلغرسة،"سوق  موسى اللطیف عبد .٩

العمان�ة ،مرجع سابق  االقتصاد�ة للجمع�ة الخامس المؤتمراإلقل�م�ة"،في: التكامل
 ٢٠١٢ ینایر، 8 - 7،(عمان: مسقط،

 التطورات االقتصاد�ة اللجنة االقتصاد�ة واالجتماع�ة لغرب اس�ا،"مسح .١٠

منشورات األمم ،" ،نیو�ورك 2012-2013العر��ة المنطقة واالجتماع�ة في
 ٢٠١٣المتحدة،

 في االقتصاد�ة (اإلسكوا)،"الس�اسات آس�ا لغر�ي واالجتماع�ة االقتصاد�ة اللجنة .١١

 ٢٠١٢ منشورات األمم المتحدة،،و�ورك العمالة"، نی على اإلسكوا وأثرها منطقة
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محمد ناجي حسن خل�فة، ال�طالة والنمو االقتصادي في جمهور�ة مصر  .١٢
وأثرها على المجتمع" المنعقد بجامعة سعد  العر��ة،مؤتمر "ال�طالة، أس�ابها، معالجتها

 .٢٠٠٦دحلب البلیدة الجزائر سنة 

ت والمتحول،الكو�ت ...الثاب٢٠١٣مركز الخلیج لس�اسات التنم�ة ،الخلیج  .١٣
 ٢٠١٣مركز الخلیج لس�اسات التنم�ة ،،

مقدم عبیرات ، میلود ز�د الخیر، مشكلة ال�طالة  في الفكر اإلقتصادي مع  .١٤
 اإلشارة  إلى برامج اإلصالح اإلقتصادي في الجزائر ،مؤتمر "ال�طالة، أس�ابها، معالجتها

 .٢٠٠٦الجزائر سنة وأثرها على المجتمع" المنعقد بجامعة سعد دحلب البلیدة 

مؤتمر العمل العر�ي، المنشآت الصغرى والصغیرة والمتوسطة قاطــرة النمــو  .١٥
القسم األول  –الداعمــة للتشغــیل، تقر�ر المدیر العام لمكتب العمل العر�ى، البند األول 

ر مایو / آ�ا 22 – 15جمهور�ة مصر العر��ة ، –،الـــدورة الثامنــة والثالثــون القاهرة 
٢٠١١  

مؤسسة الخلیج لالستثمار ،"دول مجلس التعاون: معضلة ال�طالة الوطن�ة  .١٦
، في : ٢٠١٢سبتمبر ،  ١٩ولزوم�ة النمو والتوظیف"، ، النشر على 

https://www.gic.com.kw/ar/media-center/monthly-news/monthly-

article/9 ٨/٦/٢٠١٤/ تار�خ الز�ارة . 

  ٢٠١٣العر�ي السادس للتنم�ة الثقاف�ة،بیروت، مؤّسسة الفكر العر�ي،التقر�ر .١٧

وزارة التجارة الخارج�ة ،دراسة عن التعر�ف االجرائى للمنشآت متناه�ة الصغر  .١٨
 .والصغیرة والمتوسطة فى مصر،القاهرة

 

١٩. Doha Abdelhamid and Alia El Mahdi,The Small Business 

Informality Challenge: Lessons Learned From Country 

Experiences  and The Road Ahead of Egypt, ERF Working Paper 

Series, Economic Research Forum, Working Paper 0324 
٢٠. National bank of Dubai The Nature of Small and Medium 

Size Enterprises in GCC’s Industrial Sector, Economic report , 

uae ,march 2007 
٢١. UNIDO and the World Summit on Sustainable Development 

,CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: Implications for 

Small and Medium Enterprises in Developing Countries, 

UNIDO,Vienna, 2002 
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