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مكانة الصناعات الصغرية واملتوشطة يف اشرتاتيجية التننية مكانة الصناعات الصغرية واملتوشطة يف اشرتاتيجية التننية 

  االقتصادية لدول جملض التعاون اخلليجياالقتصادية لدول جملض التعاون اخلليجي
 

 املقدمة:

سغِ االَهاْٝات ٚاملٛاسد ايٛفري٠ اييت تتُتع بٗا دٍٚ صبًع ايتعإٚ اشبًٝر إال أْٗا مل 

إىل َـاف ايذٍٚ  ذبكل بعذ َظت٣ٛ ايت١ُٝٓ االقتـاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ املٓؼٛد٠ يرتتكٞ

املتكذ١َ. ٚقذ دا٤ت األص١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ األخري، يتهؼف ْكاط ايلعف يف ب١ٝٓ 

االقتـاد اشبًٝذٞ يٛال تذخٌ ايـٓادٜل ايظٝاد١ٜ ٚإعاد٠ ايٓعش يف أٚيٜٛاتٗا يهاْت 

 تذاعٝات األص١َ أنرب بهجري مما سذخ.

ت١ُٝٓ يذٍٚ صبًع نٌ ريو أد٣ إىل كشٚس٠ إعاد٠ تشتٝب األٚيٜٛات يف خطط اي

ايتعإٚ اشبًٝذٞ، ٚذبذٜذ َظاس ايت١ُٝٓ فٝٗا مبا ٜٓظذِ َع َتطًبات املشس١ً، 

يالستكا٤ باقتـادٜاتٗا; ٚيتتبٛأ َهاْتٗا يف ايٓعاّ االقتـادٟ ايعاملٞ. َع ايعًِ إٔ 

َععِ اقتـادٜات تًو ايذٍٚ ٜعترب اقتـاد سٜعٞ ٜعتُذ يف األطاغ ع٢ً طًع١ ٚاسذ٠ 

 زٟ ٜظاِٖ بٓظب١ نبري٠ يف ايٓاتر احملًٞ اإلمجايٞ يذٍٚ اجملًع.ٖٚٞ ايٓفط، ٚاي

ٚازبذٜش باإلػاس٠، ٖٓا، بذأ االٖتُاّ َؤخشّا باملؼشٚعات ايـٓاع١ٝ ايـػري٠ 

، ٚريو اْطالقًا َٔ ايذٚس اسبٟٝٛ هلزٙ املؼشٚعات يف ذبكٝل األٖذاف ٚاملتٛطط١

إٔ ايعامل دٍٚ  ب ايعذٜذ َٔتؤنذ َععِ دباسإر االقتـاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ هلزٙ ايذٍٚ. 

دعِ ٚتؼذٝع ٖزٙ املؼشٚعات قذ سكل طفش٠ ْٛع١ٝ ًَشٛظ١ ع٢ً املظتٜٛني االقتـادٟ 

ٚاالدتُاعٞ يف تًو ايذٍٚ. فكذ طاُٖت ٖزٙ املؼشٚعات يف َععِ ايذٍٚ يف اطتٝعاب 

ْظب١ نبري٠ َٔ ايك٣ٛ ايعا١ًَ ٚاسبذ َٔ ظاٖش٠ ايبطاي١، إكاف١ ملظاُٖاتٗا 

أٚاًل ع٢ً ملاي١ٝ ٚايت١ُٜٛٓ القتـادات ٖزٙ ايذٍٚ األَش ايزٟ ٜتطًب االدتُاع١ٝ ٚا

املؼشٚعات ايـٓاع١ٝ ايتعشف ع٢ً ٚاقع ايٛاقع االقتـادٟ يذٍٚ اجملًع، َٚٔ ثِ 

دٚاسٖا ٚتٛفري ناف١ ايظبٌ يٓذاسٗا ٚدباٚص ايتشذٜات ٚاملعٛقات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١ ٚ

 اييت تعرتكٗا.
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ّٝش َٔ اطرتاتٝذٝاتٗا ٚع٢ً ٖزا األطاغ، بذأت دٍٚ صب ًع ايتعإٚ اشبًٝذٞ تػ

ايت١ُٜٛٓ ٚتبشح عٔ اطرتاتٝذٝات يتشكٝل ايت١ُٝٓ االقتـاد١ٜ املتٛاص١ْ املظتذا١َ َٔ 

خالٍ تٜٓٛع َـادس ايذخٌ ايكَٛٞ; يشفع َعذالت ايُٓٛ االقتـادٟ إىل َظتٜٛات 

هضات يًت١ُٝٓ يزا فايبشح ٜكرتح عذد َٔ املشت ذبكل َظتٜٛات َال١ُ٥ يًعٝؽ يظهاْٗا.

االقتـاد١ٜ يف دٍٚ صبًع ايتعإٚ اشبًٝذٞ، يعٌ أُٖٗا دعِ املؼشٚعات ايـػري٠ 

 ٚاملتٛطط١.

 ٜٚٓتٗٞ ايبشح بعشض ايٓتا٥ر ٚايتٛؿٝات اييت ميهٔ ملتدزٟ ايكشاس االطتفاد٠ َٓٗا.

 

 ( الدراساث السابقت:1
 

دٍٚ صبًاااع  تٓاااٍٚ ايهااجري َااأ ايذساطااات ايٛكاااع االقتـااادٟ يًااذٍٚ ايعشبٝااا١، َٚٓٗااا      

ايتعإٚ اشبًٝذٞ. ٚطاُٖت تًو ايذساطات يف عشض عذد َأ االطارتاتٝذٝات ٚايباذا٥ٌ    

املُهٓاا١ يف ظااٌ املااتػريات اإلقًُٝٝاا١ ٚايعاملٝاا١. نُااا تٓاٚياات دساطااات عااذد َاأ املٓعُااات      

ايذٚي١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ، ٚاألَا١ْ ايعا١َ يذٍٚ صبًع ايتعإٚ اشبًٝذاٞ دساطاات َتدــا١    

ٓاى عاذد َأ ايذساطاات ملشاناض ايبشاٛخ ايعشبٝا١ ٚيًُٗاتُني بكلااٜا         يف ٖزا ازباْب. ٖٚ

ايت١ُٝٓ يف ايذٍٚ ايعشب١ٝ. ٚعكذت ْذٚات تٓاٚيت املٛكٛع بايتفـاٌٝ، ْٚؼاشت ايهاجري َأ     

ايتكاااسٜش، نتكاااسٜش ايذٚيٝاا١ ٚاإلقًُٝٝاا١ اياايت تعااام قلاااٜا ايتُٓٝاا١ بؼااهٌ عاااّ، ٚأُٖٝاا١   

 ـٛق.املؼشٚعات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١، ع٢ً ٚد٘ اشب

َٚا ميٝض ٖزا ايبشح ٖٛ ضباٚيت٘ ايتعشف ع٢ً َها١ْ ايـٓاعات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١ 

يف اطرتاتٝذ١ٝ ايت١ُٝٓ االقتـاد١ٜ يذٍٚ صبًع ايتعإٚ اشبًٝذٞ، ٚاملظا١ُٖ يف 

ذبذٜذ أِٖ املشتهضات املٓاطب١ الطرتاتٝذ١ٝ ت١ُٜٛٓ َتٛاص١ْ َٚظتذا١َ يذٍٚ صبًع 

ٝاتٗا املاد١ٜ ٚايبؼش١ٜ املتاس١ َٔ خالٍ االطتفاد٠ َٔ ايتعإٚ اشبًٝذٞ تٓظذِ ٚإَهاْ

 ايتذاسب ايٓادش١ اييت ذبككت يبعض ايذٍٚ يف ٖزا اجملاٍ، ٚخاؿ١ ايذٍٚ املتكذ١َ.
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 : ( أهداف البحث2
 

  تؼدٝف ايٛاقع االقتـادٟ يذٍٚ صبًع ايتعإٚ اشبًٝذٞ َٔ خالٍ ايرتنٝض

 ع٢ً ايكطاعات ايش٥ٝظ١ٝ.

 ات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١ يف ايت١ُٝٓ االقتـاد١ٜ يذٍٚ صبًع بٝإ َها١ْ املؼشٚع

 ايتعإٚ اشبًٝذٞ.

 .ذبذٜذ أِٖ املشتهضات ايت١ُٜٛٓ إلطرتاتٝذ١ٝ َتٛاص١ْ َٚظتذا١َ 

 .إبشاص ايٓتا٥ر ٚايتٛؿٝات اييت ٜتٛؿٌ إيٝٗا ايبشح 
 

 : ( فرضياث البحث3
 

يف دٍٚ صبًاع   ٜظتٓذ ايبشح عًا٢ فشكا١ٝ َفادٖاا إٔ املؼاشٚعات ايـاػري٠ ٚاملتٛطاط١      

ايتعاااإٚ اشبًٝذاااٞ مل ذباااض بعاااذ باياااذٚس املٓااااط هلاااا يف اطااارتاتٝذٝات ايتُٓٝااا١ يف دٍٚ   

صبًع ايتعإٚ اشبًٝذٞ عًا٢ اياشغِ َأ اإلَهاْٝاات املادٜا١ ٚايبؼاش١ٜ ايايت تتُتاع بٗاا.          

مما ٜؤناذ عًا٢ كاشٚس٠ ايبشاح عأ ٚطاا٥ٌ يًٓٗاٛض باايٛاقع االقتـاادٟ ياذٍٚ صبًاع            

ُدض عٔ ذبًٌٝ َؤػشات االقتـاد اشبًٝذٞ أِٖ املشتهضات ايايت  ايتعإٚ. ٜٚتٛقع إٔ ٜت

 ػبب إٔ متجٌ أٚيٜٛات ألٟ خطط اطرتاتٝذ١ٝ السك١ يذٍٚ اجملًع.
 

 ( منهجيت البحث:4
 

ُِذ عًا٢ ايتشًٝاٌ ايٛؿافٞ يتشًٝاٌ املؤػاشات االقتـااد١ٜ يف دٍٚ صبًاع ايتعاإٚ.          ُأعُت

١ يجالخ طآٛات عًا٢ األقاٌ، ستا٢     ٚيكذ تٛافشت بٝاْات إسـا١ٝ٥ َٔ َـادس دٚي١ٝ ٚضبًٝ

 ، ٚقذ مت اطتدذاّ اإلسـا٥ٝات اسبذٜج١ َا أَهٔ ريو.2011عاّ 
 

 ( اإلطار العام للبحث:5
 

 ٜتلُٔ ايبشح ايعٓاؿش األطاط١ٝ ايتاي١ٝ:

 . املكذ١َ ٚتتلُٔ:1

 .٘بٝإ َؼه١ً ايبشح ٚأُٖٝت 

 .ايذساطات ايظابك١ 

 .أٖذاف ايبشح 
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 .فشكٝات ايبشح 

 .َٓٗذ١ٝ ايبشح 

 اقع االقتـادٟ يذٍٚ صبًع ايتعإٚ اشبًٝذٞ.ايٛ .2

َها١ْ املؼشٚعات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١ يف اقتـادٜات يف دٍٚ صبًع ايتعإٚ  .3

 اشبًٝذٞ.

 أِٖ املشتهضات ايت١ُٜٛٓ الطرتاتٝذ١ٝ اقتـاد١ٜ َتٛاص١ْ َٚظتذا١َ.  .4

 ايٓتا٥ر ٚايتٛؿٝات اييت ٜتٛؿٌ إيٝٗا ايبشح. .5

 

 ن اخلليجي:الواقع االقتصادي لدول جملض التعاو
 

تتُتع دٍٚ صبًع ايتعإٚ اشبًٝذٞ بإَهاْٝات َٚٛاسد طبٝع١ٝ ٚبؼش١ٜ متهٓٗا َٔ 

ذبكٝل ْٗل١ اقتـاد١ٜ ٚادتُاع١ٝ ٚثكاف١ٝ ٚع١ًُٝ، تشتكٞ َٔ خالهلا إىل َـاف 

ايذٍٚ املتكذ١َ، إال إٔ ٚاقع األَش يٝع نزيو; زب١ًُ َٔ ايعٛا٥ل املٛكٛع١ٝ ٚايزات١ٝ 

َع َٛاسدٖا ٚإَهاْٝاتٗا املتاس١. يزا  ِأٖ، ايزٟ ال ٜٓظذرات ايـ١ً بايٛاقع ايش

طٓظتعشض تؼدٝـًا يًٛاقع االقتـادٟ يتًو ايذٍٚ، ميهٓٓا َٔ اإلداب١ ع٢ً 

 االطتفظاسات املطشٚس١ قٝذ ايذساط١.

إٕ دٍٚ صبًااااع ايتعااااإٚ اشبًٝذااااٞ ال تتفاااااٚت نااااجريًا َاااأ سٝااااح َظاااات٣ٛ تكااااذَٗا،   

ٝح تٓٛع ٖٝانًٗا اإلْتاد١ٝ َٚٛاسدٖا ايطبٝعٝا١،  ٚايت١ُٝٓ ايبؼش١ٜ يف نٌ َٓٗا، َٚٔ س

ٚؿااااادساتٗا. فكطاااااع اياااآفط ٚايػاااااص، ٚاشبااااذَات تٗااااُٝٔ عًاااا٢ َهْٛااااات ايٓاااااتر احملًااااٞ   

اإلمجااااااايٞ فٝٗااااااا، ٚتعتُااااااذ، بذسداااااا١ أطاطاااااا١ٝ عًاااااا٢ اطااااااترياد ايظااااااًع االطااااااتجُاس١ٜ       

 ٚاالطاااتٗالن١ٝ، ٚاطاااتكذاّ ايعُايااا١. ٚإٕ ناااإ َٓٗاااا دٚاًل قطعااات ػاااٛطًا ال بااا غ بااا٘ يف  

تطٜٛش ٚتٜٓٛع ٖٝانًٗا اإلْتاد١ٝ، َٚـاادس دخًاٗا باالعتُااد عًا٢ ايتكٓٝا١ اسبذٜجا١ إال       

 إٔ ريو ال صاٍ يف َشاسً٘ األٚىل.

ٖٚااازٙ ايذساطااا١ تشناااض عًااا٢ دٍٚ صبًاااع ايتعاااإٚ اشبًٝذاااٞ; يتذاْظاااٗا يف َظااات٣ٛ       

تكااذَٗا االقتـاااادٟ ٚاالدتُااااعٞ، ٖٚااٞ دٍٚ تعتُاااذ عًااا٢ اياآفط، نُاااا أػاااشْا طاااابكًا،    

 س٥ٝع يًذخٌ ايكَٛٞ، ٚاطترياد َععِ َتطًباتٗا ايت١ُٜٛٓ ٚاملعٝؼ١ٝ.نُـذس 
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 :السكان والعمالت (1
 

َٛكااٛع ايظاااهإ ٚايعُاياا١ ايٛافاااذ٠ يف دٍٚ صبًااع ايتعاااإٚ اشبًٝذااٞ ٚعًااا٢ َاااذ٣     إٕ 

ٚ   يف  ٖااٛ ايعكااٛد األسبااع املاكاا١ٝ  قااذ َكذَاا١ اٖتُاااّ األدٗااض٠ املعٓٝاا١، ايشلٝاا١ ٚاألًٖٝاا١. 

ٚأدشٜاات عااذد َاأ ايذساطااات، ٚارباازت بعااض دٍٚ اجملًااع    ،شاتعكااذت ايعذٜااذ َاأ املااؤمت 

، ٖٚااااٛ َااااا ٜعاااا  إٔ َشسًاااا١  ٗااااادبعااااض اشبطااااٛات يعال 2009نااااايبششٜٔ ٚايهٜٛاااات يف 

. ٚسغِ ريو مل تظاتطع دٍٚ اجملًاع ذبكٝال    مت اطتٝفاؤٖا ناَاًلقذ تؼدٝف املؼه١ً 

ايظابب  ٚشدا٠ٛ.  دٕٚ ذبكٝل األٖاذاف امل  ،ايزٟ نجش عٓ٘ اسبذٜح ،تكذّ إلغالم ٖزا املًف

فتٓعاِٝ   .ٚدباٌٖ َعطٝات ايٛاقع ،ٚغٝاب ايشؤ١ٜ اإلطرتاتٝذ١ٝ ،خط  يف أطًٛب املعازب١

  ٞ إال كأُ إطااس    ،ايعُاي١ ايٛافذ٠ ٚتٛاصٕ ايرتنٝب١ ايظها١ْٝ ال ميهٔ تٓاٚي٘، بؼاهٌ عًُا

اقتـاااااد١ٜ ٚادتُاعٝاااا١ َتهاًَاااا١ دبٝااااب عًاااا٢ تظاااااؤالت أُٖٗااااا: اسبذااااِ    اطاااارتاتٝذ١ٝ

يف ايذٚي١، ْٚكطا١ ايتاٛاصٕ املظاتٗذف١ داخاٌ ٖازا اسبذاِ باني املاٛاطٓني          ايظهاْٞ املطًٛب

ٚايٛافااذٜٔ، ٚاألٖااذاف االقتـاااد١ٜ، ٚاالعتباااسات األَٓٝاا١ ٚاالدتُاعٝاا١ ايٛادااب االيتااضاّ      

 . 1بٗا 

فااشض ذبااذًٜا ْٛعٝااًا بايٓظااب١ ملظاا ي١ تااٛفري فااشق     ًٜااع اجملايُٓااٛ ايظااهاْٞ يف دٍٚ  إٕ 

ايبٓٝاا١ ايتشتٝاا١ ملٛانباا١ ايُٓااٛ ايظااهاْٞ َاأ دٗاا١     عُااٌ يًُااٛاطٓني َاأ دٗاا١، ٚتطااٜٛش  

ًَٝاإٛ   28.9إىل عبااٛ  21.6عااذد طااهإ دٍٚ اجملًااع َاأ    ستفااع  ا 1990أخااش٣. فُٓااز عاااّ   

ًَٝااإٛ ْظااا١ُ يف  45 % خاااالٍ عؼاااش طااآٛات، ثاااِ بًاااؼ ساااٛاي33.7ٞ ١، بٓظاااب2000ْظااا١ُ يف 

 . أث٢ٓ عؼش٠ عاًَا% أٜلًا خالٍ 39 ، أٟ بٓظب١ صٜاد٠ قذسٖا سٛاي2011ٞ

 ًاتٓاطاب َ، 2011ذٍٚ عااّ  تًو ايا % َٔ إمجايٞ ايظهإ 63.7ٚذبتلٔ ايظعٛد١ٜ سٛايٞ 

َع َظااستٗا، فلااًل عأ أْٗاا أنارب اقتـااد عًا٢ َظات٣ٛ دٍٚ املٓطكا١. نُاا تظاتشٛر            

%، 4.2%، 8.1ُعُاإ ٚقطاش ٚايبشاشٜٔ عًا٢     %، بُٝٓاا  8.6%، ٚايهٜٛت عًا٢  12.6اإلَاسات ع٢ً 

ٞ  ًاع  دٍٚ اجمل% َٔ إمجايٞ ايظهإ 2.8 ٚتتُٝاض ايبشاشٜٔ باستلااْٗا أعًا٢      .عًا٢ ايتاٛاي

ػااادف يف ايهًٝاااَٛرت املشباااع     1600نجافااا١ طاااها١ْٝ يف املٓطكااا١، سٝاااح ٜعاااٝؽ ساااٛايٞ      

 . 2ايعامليف ايٛاسذ، ٚتعذ كُٔ قا١ُ٥ ايذٍٚ ايعؼش األٚىل ؿاسب١ أع٢ً نجاف١ طها١ْٝ 

                                      
 .2010، َاٜٛ، 25ازبشٜذ٠ االقتـاد١ٜ االيهرت١ْٝٚ )ايظعٛد١ٜ(،  1
 .2012صب١ً اإلٜهَْٛٛظت، أبشٌٜ،  2
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ع بًػات يف عااّ   ، إٔ ْظاب١ املاٛاطٓني إلمجاايٞ عاذد ايظاهإ يف دٍٚ اجملًا      رنشٙازبذٜش 

، 3%، َااٛصعني عًاا٢ دٍٚ اجملًااع  57.5%، ٚميجااٌ ايٛافااذٜٔ ايٓظااب١ املتبكٝاا١    42.5عبااٛ  2011

سٝااح ْالسااغ إٔ أعًاا٢ ْظااب١ يًُااٛاطٓني َاأ إمجااايٞ عااذد ايظااهإ تٛدااذ يف ايظااعٛد١ٜ      

ٚاإلَااسات  %، أَاا بايٓظاب١ يًهٜٛات ٚقطاش     48%، َٚأ ثاِ ايبشاشٜٔ    70%، تًٝٗا ُعُإ 73عبٛ 

 ع٢ً ايتٛايٞ.   %10 %،23%، 31ظب١ سٛايٞ ٖزٙ ايٓ فتبًؼ

ْتٝذا١ يًتشظأ ايازٟ طاشأ عًا٢ َؤػاشات        دٍٚ اجملًاع عاذد ايظاهإ   ٜتضاٜاذ  تٛقع إٔ ٜٚ

ٕ  إٔ ريو ايعذد مبع٢ٓ أٟ ، ايت١ُٝٓ ايبؼش١ٜ  ايعكاذ ايكاادّ.   طريتفع عبٛ ايجًاح يف غلاٛ

 ٞ ١ْٝ طاملااا ٚتااٛاصٕ ايرتنٝباا١ ايظااها ،ٚبايتااايٞ، طٝتٛاؿااٌ ٖاازا ايتشااذٟ يف ايُٓااٛ ايظااهاْ

ظًاات أطااباب اطااتكطاب ايعُاياا١ ايٛافااذ٠ عًاا٢ ساهلااا، بااٌ طااتضٜذ يف ظااٌ صٜاااد٠ َعااذالت       

ٜكابًاٗا اغبفااض ايكاذس٠     ،ٚايتٛطع ايعُشاْٞ ٚايُٓاٛ االقتـاادٟ بٓظاب نابري٠     ،ايت١ُٝٓ

مل تًذا  سهَٛاات دٍٚ اجملًاع     ع٢ً تٛفري ايعُاي١ ايٛط١ٝٓ. ٚطٝعٌ ايٛكع نزيو َا

 ١ األطشاف رات ايعالق١ بٗزا ايؼ ٕ.إىل سًٍٛ ع١ًُٝ ربذّ ناف

بذٚس َِٗ َٔ خالٍ  ايتعإٚ تكّٛ ايعُاي١ ايٛافذ٠ يف دٍٚ صبًعَٚٔ د١ٗ أخش٣، 

َؼاسنتٗا يف ع١ًُٝ ايبٓا٤ ٚايت١ُٝٓ االقتـاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ، ٚطذ ايٓكف يف ايعُاي١ 

ٙ ايعُاي١ ايٛط١ٝٓ اييت ذبتادٗا ايت١ُٝٓ املتظاسع١. ٚيف املكابٌ ٖٓاى آثاس طًب١ٝ هلز

 ْتٝذ١ يعذّ ٚدٛد خطط َذسٚط١ َٚعاٜري ضبذد٠ الطتكطابٗا.

ط١ًٝ األسبع عكٛد املاك١ٝ، ع٢ً اطتكطاب ايعُاي١ ايٛافذ٠، فكذ اعتُذت ٖزٙ ايذٍٚ، 

ست٢ ْٗا١ٜ عاّ ، بهٌ دٚي١ ع٢ً سذٙ ،ٚاييت بًػت ْظبتٗا َٔ إمجايٞ ايك٣ٛ ايعا١ًَ

% يف 54% يف ايهٜٛت، فلاًل عٔ 70ٛ % يف قطش، ٚعب79ٚ% يف اإلَاسات 81 بٓشٛ 2010

 . 4ع٢ً ايتٛايٞ % يف نٌ َٔ ُعُإ ٚايظعٛد27١ٜ% 30ٚٚايبششٜٔ، 

 

 

 

                                      
. ٚتكاسٜش ْٚؼشات أدٗض٠ ٚإداسات اإلسـا٤ يف 2013األَا١ْ ايعا١َ الذباد غشف دٍٚ صبًع ايتعإٚ اشبًٝذٞ، قاعذ٠ َعًَٛات 3

 .2012دٍٚ صبًع ايتعإٚ، 
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 حتىيالث العمالت الىافدة: (2
 

تعتاارب دٍٚ صبًااع ايتعااإٚ اشبًٝذااٞ َاأ أناارب ايااذٍٚ املـااّذس٠ يًتشااٜٛالت املايٝاا١،         

ٛ   50ا 40سٝح مت ذبٌٜٛ  % إىل 40افاذ٠، َٓٗاا ساٛايٞ    ًَٝاس دٚالس طآًٜٛا إىل دٍٚ ايعُايا١ اي

َ ٚهل% إىل باقٞ دٍٚ ايعامل، 30% إىل ايؼشم األٚطط ٚ 30آطٝا ٚ  ِ زٙ ايتشاٜٛالت دٚس  يف  ٗا

 . 5اقتـادٜات تًو ايذٍٚ

ستفاع  اقاذ   (1981اا 1975)ٚإرا نإ سذِ ايتشٜٛالت املايٝا١ يًعُايا١ ايٛافاذ٠ خاالٍ املاذ٠      

ًَٝااس دٚالس خاالٍ    30استفاع٘ إىل عباٛ   ٚاؿًٌَٚٝاس دٚالس،  9ًَٝاس دٚالس إىل  2َٔ سٛايٞ 

أناارب َاأ   تٖٚاازٙ ايتشااٜٛال  .20107ًَٝاااس دٚالس يف ْٗاٜاا١   40ٚإىل ، 6(2005ااا  2001)املااذ٠ 

 املعًٔ إرا سظب سذُٗا خاسز ايكٓٛات ايشل١ٝ.
 

 : البطالت (3
 

       ٕ َٚأ ثاِ قًا١ إطااٗاّ     ،تشتاب عًا٢ اشبًاٌ يف ايرتنٝبا١ ايظاها١ْٝ يف دٍٚ صبًاع ايتعااٚ

عُاااٌ ايٛطٓٝاااا١ املااااٖش٠ ٚاملذسبااا١ يف عًُٝاااا١ ايتُٓٝااا١ ألطاااباب َٓٗااااا عاااذّ تٓاطااااب       قااا٠ٛ اي 

عااضٚف ايعُاياا١ ايٛطٓٝاا١ عاأ  ٚطبشدااات ايتعًااِٝ َااع َتطًبااات طااٛم ايعُااٌ اشبًٝذااٞ،   

ايعٌُ يف بعض املٗٔ ايفٓٝا١ ٚاسبشفٝا١. ناٌ رياو أد٣ إىل باشٚص ظااٖش٠ ايبطايا١ يف دٍٚ        

يف ناٌ   2011ؼ أعًا٢ َعاذٍ هلاا يف عااّ     اجملًع، ٚبٓظب ربتًف َٔ دٚي١ ألخش٣. فكذ بً

%، 2.4%، بُٝٓااا يف اإلَاااسات  11%، تًٝٗااا ايظااعٛد١ٜ بٓشااٛ   13َاأ ايبشااشٜٔ ُٚعُااإ سااٛايٞ    

 .8 %0.5%، ٚأد٢ْ َعذٍ يف قطش 2.2ٚايهٜٛت 

ايؼاا ٕ االقتـااادٟ،  بياازا تفااشض اسبكااا٥ل املشتبطاا١ بايظااهإ ذبااذٜات عًاا٢ ايكااا٥ُني      

يف ظاٌ تٛقاع استفااع َتٛطاط ايبطايا١ يف دٍٚ       فُٝا ؽباف تاٛفري فاشق عُاٌ يًُاٛاطٓني     

ٚبايتااايٞ كااشٚس٠ ايت نٝااذ عًاا٢ أُٖٝاا١ سفااع  . 2015% يف 10إىل  2013 % يف7.8 اجملًااع َاأ

يًتهٝاف َاع طاٛم ايعُاٌ، َٚلااعف١ ازبٗاٛد يًتهٝاف         ;ايتذسٜببنفا٠٤ ايعُاي١ احمل١ًٝ 

                                      
 .2008، 2007ـادٟ يعاَٞ غشف١ دباس٠ ٚؿٓاع١ ايهٜٛت، ايتكشٜش االقت  5
 .2010ايبٓو ايذٚيٞ، ٚسذ٠ تطٜٛش ْعِ املذفٛعات،   6
 .2011َهتب ايعٌُ ايذٚيٞ، ايتكشٜش ايظٟٓٛ يعاّ  7
 .2012 ،ؿٓذٚم ايٓكذ ايذٚيٞ، ايٓؼش٠ ايذٚس١ٜ، أبشٌٜ  8
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ٚايايت تؼاهٌ   َظا ي١ إػبااد فاشق عُاٌ يًُاٛاطٓني،       ١ًؿا اَع تاذاعٝات ايُٓاٛ ايظاهاْٞ، خ   

إٔ قااااٛاْني ايعُااااٌ ازبذٜااااذ٠ يف  ًاعًُاااا يف ايظااااعٛد١ٜ ُٚعُااااإ ٚايبشااااشٜٔ. ١ؿاااااذبااااذًٜا خ

يًرتاباط ايٛثٝال باني     ;ًاع اجملايبششٜٔ ٚايهٜٛت، قذ القت ؿذ٣ ٚاطع ع٢ً َظت٣ٛ دٍٚ 

أطااٛام ايعُااٌ اشبًٝذااٞ. ٚقااذ سسباات املٓعُااات ايذٚيٝاا١ ٚبعااض اهل٦ٝااات احملًٝاا١ بتًااو      

سغااِ ٚدااٛد ذبفعااات  ،١ يًااتػريات ايعاملٝاا١ يف ظااشٚف ايعٛملا١ اشبطا٠ٛ اياايت دااا٤ت اطاتذاب  

َٚالسعاااات َااأ قباااٌ غاااشف ايتذااااس٠ ٚايـااآاع١ اشبًٝذٝااا١، تظاااتشل ايتٛقاااف عٓاااذٖا          

 يذساطتٗا بعٓا١ٜ.

تـشٝح بعض املفاِٖٝ ملؼه١ً تٛظٝف ايعُايا١ ايٛطٓٝا١ يف   كشٚس٠ ٚدبذس اإلػاس٠، إىل 

 بٌٝ املجاٍ:، َٓٗا ع٢ً طهلاايكطاع اشباق يٛكع سًٍٛ دزس١ٜ 

ٚإسااالٍ  ،إٕ تااٛطني ايٛظااا٥ف قااذ ٜفُٗٗااا اياابعض أْٗااا االطااتػٓا٤ عاأ ايعُاياا١ ايٛافااذ٠ 

ٖٓااى َأ ؽبتـاش املظا ي١     ٚ .ايعُاي١ ايٛط١ٝٓ ضبًٗا، َُٗاا ناْات َؤٖالتٗاا ٚخرباتٗاا    

ٜاؤدٟ  فكاذ   ،بػض ايٓعاش عأ ايٓتاا٥ر، ٖٚازا غاري ؿاشٝح       ،باعتباسٖا ْظب ػبب تطبٝكٗا

 ايبعٝذ.ذ٣ القتـاد ايٛط  يف املاإىل ْتا٥ر طًب١ٝ ع٢ً 

إٕ ساااٌ َؼاااه١ً ايتٛظٝاااف يف ايكطااااع اشبااااق ذبتااااز يٛكاااع طٝاطاااات ٚاقعٝااا١ قابًااا١    

ذٜٚش ذباااٜٛالت املكاااُٝني يف االقتـااااد اياااٛط  َااأ خاااالٍ فاااتح     تااايًتٓفٝاااز، َااأ رياااو  

ًاال ٚظااا٥ف نااجري٠   شبصباااالت اطااتجُاس١ٜ. نُااا ميجااٌ داازب األَااٛاٍ املٗااادش٠ سافااذًا       

 االطااتجُاس،ذاازب ٖاازٙ األَااٛاٍ ياا٘ اثااش ناابري يف فااتح صباااالت       فًااع. اجململااٛاط  دٍٚ 

 ٚصٜاد٠ ْظب١ ايتٛظٝف.

ٕ سٌ َؼاه١ً ايعُايا١ ايٛافاذ٠ ٚادتازاب ايعُايا١ ايٛطٓٝا١ إىل ايكطااع اشبااق         إ ختاًَا

يف دٍٚ اجملًع، َشٖٕٛ بٛدٛد قطاع خااق قاادس عًا٢ تاٛفري فاشق ايعُاٌ املٓاتر. أٟ أْا٘         

اإلؿاااالح فطااارتاتٝذ١ٝ ايتُٓٝااا١ ٚإؿاااالح املظااااس االقتـاااادٟ،    َاااشتبط استباطاااًا ٚثٝكاااًا بإ  

االقتـااادٟ ٚاالدتُاااعٞ نااٌ َرتابااط يف إطاارتاتٝذ١ٝ ناًَاا١، ٚال ميهاأ ايتعاَااٌ َااع      

       ٕ يف منااٛ  أٖذافاا٘ ٚطٝاطااات٘ ٚإدشا٤اتاا٘ ب طااًٛب اْتكااا٥ٞ صبااضأ. ٚعًاا٢ ٖاازا األطاااغ، فااإ

تعضٜاض طٝاطاات االْفتااح    ايظهإ فشؿًا اقتـاد١ٜ يذٍٚ اجملًع، املطًٛب اطتجُاسٖا عارب  

 االقتـادٟ سبح ايعُاي١ ايٛافذ٠ ع٢ً اطتجُاس ْظب١ َٔ أَٛاهلا ضبًًٝا.
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مسامهت اقتصادياث دول جملس التعاون يف الناتج احمللي اإلمجايل  (4

 : العاملي
 

ذبع٢ اقتـادٜات دٍٚ صبًع ايتعإٚ اشبًٝذٞ ب ١ُٖٝ ْظب١ٝ يف االقتـاد ايعاملٞ; 

طبٝع١ٝ، خاؿ١ قطاعٞ ايٓفط ٚايػاص، إىل داْب َشنضٖا املايٞ  ملا متتًه٘ َٔ َٛاسد

ايكٟٛ. ٚتتٛقف َظاُٖتٗا يف ايٓاتر احملًٞ اإلمجايٞ ايعاملٞ َٔ عاّ آلخش ع٢ً عذد 

َٔ املتػريات. ٚع٢ً ايشغِ َٔ ايتشذٜات اييت ٚادٗت االقتـاد ايعاملٞ يف ايظٓٛات َا 

ًو ايذٍٚ َٔ سٝح ايٓاتر احملًٞ نإ بعذ األص١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ، إال إٔ تشتٝب ت

، 2011َتكذًَا. فكذ استًت املشتب١ ايجايج١ عؼش٠ بني أِٖ اقتـادٜات دٍٚ ايعامل يعاّ 

 تشًٜٕٝٛ دٚالس.  1.4بعذ إطباْٝا، بٓاتر إمجايٞ بًؼ عبٛ 

، إٔ دٍٚ صبًع ايتعإٚ ذبتٌ َٛقع َتكذّ 9ٜٚالسغ َٔ َتابع١ بٝاْات ٖزا املؤػش

ملٞ، ٖٚزا ٜعذ َؤػشًا إػبابًٝا ع٢ً ايتشظٔ ايٓظيب يٛكع تًو ايذٍٚ ع٢ً ايـعٝذ ايعا

 ع٢ً ؿعٝذ ايُٓٛ االقتـادٟ.
 

 اخلليجي: لدول جملس التعاون الناتج احمللي اإلمجايلتطىّر  (5 
 

يتذاعٝات األص١َ  ،2009ًع طًبًٝا خالٍ عاّ اجملت ثش ايٓؼاط االقتـادٟ يذٍٚ 

ًا يف اغبفاض َعذٍ ايُٓٛ اسبكٝكٞ يًٓاتر احملًٞ ايعامل١ٝ. ٚبذأ ريو دًٝ االقتـاد١ٜ

ظٌ إػبابًٝا َكاس١ْ  ذٍٚتًو ايإال إٔ َعذٍ ايُٓٛ يف  ،ٚسغِ ٖزا ايرتادع مجايٞ.اإل

صبُٛع١ ايذٍٚ املتكذ١َ مبعذٍ يف ٚ يزات ايفرت٠، بايُٓٛ ايظًيب يالقتـاد ايعاملٞ

فكذ سككت منًٛا بًؼ  %، أَا صبُٛع١ دٍٚ االقتـادٜات ايٓاػ١٦ ٚايٓا3.16،١َٝطًيب 

سذِ ايٓاتر احملًٞ اإلمجايٞ ٚٚفكًا يتكذٜشات ؿٓذٚم ايٓكذ ايذٚيٞ، فإٕ . 10 2.39%

ًَٝاس  1118ٚ، 2010ًَٝاس يف  1021ًع ربط٢ سادض ايرتًٜٕٝٛ دٚالس، ٚذبذٜذًا اجمليذٍٚ 

 .2011دٚالس يف 

                                      

 2012ايبٓو ايذٚيٞ، قاعذ٠ بٝاْات َؤػشات ايت١ُٝٓ ايعامل١ٝ، طبتُرب،  9
 .2012يٞ، تكشٜش آفام االقتـاد ايعاملٞ، أبشٌٜ، ؿٓذٚم ايٓكذ ايذ10ٚ
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ًَٝاس  342.2ٔ تطٛس ايٓاتر احملًٞ اإلمجايٞ يذٍٚ اجملًع ط١ًٝ ايعكذ املاكٞ، َيكذ ٚ

 864.1إىل  2009عاّ اغبفض يف ثِ ، 2008ًَٝاس دٚالس يف  1088.1إىل  2000دٚالس يف عاّ 

ٚتؼري ايتٛقعات إىل استفاع َعذٍ ايُٓٛ يًٓاتر  .2008% عٔ عاّ 20.6ًَٝاس دٚالس، ٚبٓظب١ 

 .11 2010% يًعاّ 4.4إىل  2009% يًعاّ 0.1احملًٞ اإلمجايٞ يذٍٚ اجملًع َٔ 
 

 : ت القطاعاث االقتصاديت يف الناتج احمللي اإلمجايلمسامه(6
 

 

، أ١ُٖٝ ْظب١ٝ َكاس١ْ 2010ػٗذ قطاع ايـٓاعات االطتدشاد١ٝ يف دٍٚ اجملًع عاّ 

ا  2004َع بك١ٝ ايكطاعات، إر استفعت سـت٘ يف ايٓاتر احملًٞ اإلمجايٞ خالٍ املذ٠ )

ف١ باألطعاس ازباس١ٜ بٓظب١ %، ٚريو ْتٝذ١ يُٓٛ قُٝت٘ امللا51.7% إىل 34.2( َٔ 2010

. ٚيف 2010%، بفلٌ استفاع أطعاس ايٓفط إىل َظتٜٛات َشتفع١ يف َٓتـف عاّ 38.5

املكابٌ تشادعت َظا١ُٖ ايكطاعات األخش٣، سغِ استفاع َعذالت منٖٛا خالٍ املذ٠ 

 املؼاس إيٝٗا.

جا١ْٝ، ٚت تٞ َظا١ُٖ اشبذَات اسبه١َٝٛ يف ايٓاتر احملًٞ اإلمجايٞ يف املشتب١ اي

% يف 11.5ٚ  2004% يف 15.9، َكابٌ 2010% َٔ إمجايٞ ايٓاتر يذٍٚ اجملًع يف 9.5بٓظب١ 

%، ثِ قطاع ايتذاس٠ 8.7. ًٜٝٗا يف ايرتتٝب قطاع ايـٓاعات ايتش١ًٜٝٛ، ٚبٓظب١ 2006

  (.1ٚاملطاعِ ٚايفٓادم، سظب َا ٖٛ َٛكح يف ازبذٍٚ )

(، 2010ا  2004ٞ اإلمجايٞ خالٍ املذ٠ )أَا ايكطاع ايٓفطٞ فُظاُٖت٘ يف ايٓاتر احملً

، إىل أد٢ْ 2011كذ ػٗذ منًٛا، نُا طبل بٝاْ٘، إال إٔ ٖزٙ املظا١ُٖ اغبفلت يف ف

% عاّ 49.4% َكاس١ْ با 27.1َظت٣ٛ هلا، ع٢ً َظت٣ٛ نٌ دٍٚ اجملًع، إر بًؼ عبٛ 

 ٚريو إىل اغبفاض أطعاس ايٓفط.  12;2010

 

 

 

                                      
 .2011ايتكشٜش االقتـادٟ ايعشبٞ املٛسذ يعاّ 11
 

 .2011. ٚايتكشٜش االقتـادٟ ايعشبٞ املٛسذ، طبتُرب/2011َٓع١ُ اشبًٝر يالطتؼاسات ايـٓاع١ٝ; ًَف اشبًٝر اإلسـا٥ٞ   12
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 (1دذٍٚ سقِ )

تـاد١ٜ يف ايٓاتر احملًٞ اإلمجايٞ يذٍٚ صبًع ايتعإٚ اشبًٝذٞ يًُذ٠ َظا١ُٖ ايكطاعات االق

 ( )ايك١ُٝ: ًَٝاس دٚالس(2010 – 2004)

. ٚايتكشٜش االقتـادٟ ايعشبٞ 2011املـذس: َٓع١ُ اشبًٝر يالطتؼاسات ايـٓاع١ٝ; ًَف اشبًٝر اإلسـا٥ٞ * 

 .2011املٛسذ، طبتُرب/
 

غ إٔ ايظعٛد١ٜ استًت املشتب١ األٚىل ٚع٢ً َظت٣ٛ ايذٍٚ اشبًٝذ١ٝ فشاد٣، ٜالس

% َٔ 39.2ألع٢ً ْظب١ َظا١ُٖ يًكطاع ايٓفطٞ يف ايٓاتر احملًٞ اإلمجايٞ، سٝح بًػت 

% َٔ ْادبٗا 33.2، تًٝٗا ُعُإ بٓظب١ 2009إمجايٞ ْادبٗا احملًٞ اإلمجايٞ يف عاّ 

ًٔ املشاتب %. أَا قطش، ٚاإلَاسات، ٚايبششٜٔ، فكذ ػػ28.3احملًٞ، ثِ ايهٜٛت بٓظب١ 

 .13% ع٢ً ايتٛاي18.1ٞ%، 20.8%، 22.8ايتاي١ٝ بٓظب َظا١ُٖ: 

 

                                      
 .2011. ٚايتكشٜش االقتـادٟ ايعشبٞ املٛسذ، طبتُرب/2010 َٓع١ُ اشبًٝر يالطتؼاسات ايـٓاع١ٝ; ًَف اشبًٝر اإلسـا٥ٞ 13

 ١ايكطاعات االقتـادٜ
2004 2008 2010 

 % ايك١ُٝ % ايك١ُٝ % ايك١ُٝ

 1.7 18.8 2.1 15.1 3.7 12.8 ػاباتايٚـٝذ ايٚ ايضساع١

 51.7 562.7 47.9 343.5 34.2 119.6 ٚايٓفط ٚاحملادش املٓادِ

 8.7 94.9 9.7 69.4 10.5 36.8 ايتش١ًٜٝٛ اتايـٓاع

 4.5 49.4 4.7 33.5 5.9 20.6 ايبٓا٤ ٚايتؼٝٝذ

 1 10.8 1.1 8.2 1.5 5.3 ٚايػاص ٤ ٚاملا٤ايهٗشبا

 6 65.1 7 50 8.9 31 ٚايفٓادم املطاعِٚ ايتذاس٠

 4.4 48.3 4.4 31.4 5.5 19.1 ٚايتدضٜٔ ٚاالتـاالت ايٓكٌ

 5.2 57.1 4.8 34.4 3.9 13.7 ـاسفني ٚامل َٚايت املاٍ

 4.6 49.7 4.9 34.9 6.8 23.9 اإلطهإ

 9.5 102.8 11.5 82.6 15.9 55.6 ه١َٝٛاسب اشبذَات

 2.4 25.7 2 14.2 3 10.4 األخش٣ اشبذَات

 99.7 1085.3 100.00 717.2 99.8 348.8 ايٓاتر احملًٞ اإلمجايٞ بظعش ايتهًف١

 ا 2.8 ا 0.1 - 0.2 0.9 ؿايف ايلشا٥ب غري املباػش٠

 100 1088.1 100 717.1 100 349.7 ايٓاتر احملًٞ اإلمجايٞ
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 : التجارة اخلارجيت (7
 

ٍِ ذٍٚسبقطاع ايتذاس٠ اشباسد١ٝ يف دٍٚ صبًع ايتعإٚ اشبًٝذٞ  كّٜٛ يف خذ١َ  َٗ

ك١ُٝ ايـادسات فاالقتـاد ايٛط ، ٚيف دفع عذ١ً ايت١ُٝٓ االقتـاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ. 

يتٌُٜٛ خطط ايت١ُٝٓ، ٚإقا١َ ٚتطٜٛش ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ، ٚيف سؼذ  سافذًا ًَُٗاعذ ت

ٍِ تٍُّٟٛٓ ذٍٚسبايٛاسدات  تكّٛنُا  .االطتجُاسات ايالص١َ يبٓا٤ املؼاسٜع ايـٓاع١ٝ َٗ  َٔ

سٝح تٛفريٖا يًظًع ايٛطٝط١ ٚايشألاي١ٝ ايلشٚس١ٜ يكطاع ايـٓاع١ ايتش١ًٜٝٛ، 

 ٚع١ًُٝ ايتهٜٛٔ ايشألايٞ. 

ايتذاس٠ ايعامل١ٝ ايزٟ  َعذٍنٛد سأدت إىل ألص١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ ٚاييت ٚبايشغِ َٔ ا

االْهُاؾ ايزٟ ػٗذت٘ ايتذاس٠ أَا ، 2008% يف 2.1إىل  2007% يف 6.4ػٗذ تباطؤًا َٔ 

استًت ، إال إٔ دٍٚ صبًع ايتعإٚ 14هإ غري َظبٛمف 2009% يف 12.2ايعامل١ٝ بٓظب١ 

َشتب١ َتكذ١َ  2011اس١ٜ ايعامل١ٝ، فكذ ػػًت عاّ َشاتب َتكذ١َ يف طًِ ايعالقات ايتذ

 ًَٝاس دٚالس 811.2ؿادساتٗا سٛايٞ ع٢ً طًِ ايذٍٚ املـذس٠ يًظًع، سٝح بًؼ امجايٞ 

. نُا استًت ، ٚاملاْٝا، ٚايٝابإاَشٜهاايـني، ٚ بعذ املشتب١ اشباَظ١ عاملًٝاضبكك١ 

 379.1ؼ ق١ُٝ ٚاسدتٗا عبٛ املشتب١ اشباَظ١ عؼش٠ عاملًٝا َٔ سٝح االطترياد، سٝح بً

ًَٝاس دٚالس. أَا َٔ سٝح ق١ُٝ ايتبادٍ ايتذاسٟ فكذ استًت دٍٚ اجملًع املشتب١ 

. ٚسككت، نزيو، املشتب١ 2011تشًٜٕٝٛ دٚالس يعاّ  1.2ايظابع١ عاملًٝا بإمجايٞ بًؼ 

 ًَٝاس 432.1األٚىل عاملًٝا َٔ سٝح ايفا٥ض يف املٝضإ ايتذاسٟ ايزٟ بًؼ يزات ايعاّ 

 .15دٚالس

  ٔيكذ نإ يًظٝاطات االقتـاد١ٜ ٚايتذاس١ٜ اييت اربزٖا صبًع ايتعإٚ بذ٤ا َ

فايظٛم اشبًٝذ١ٝ  ،2003عاّ ، ثِ االذباد ازبُشنٞ يف 1983َٓطك١ ايتذاس٠ اسبش٠ يف 

سٝح ، آثاسًا نبري٠ ع٢ً ت١ُٝٓ ايتذاس٠ ايب١ٝٓٝ يذٍٚ اجملًع، 2008املؼرتن١ يف 

 عؼش َشات. ١ سٛايٞ تلاعف سذِ ايتذاس٠ ايبٝٓٝ

                                      
 .2009َٓع١ُ ايتذاس٠ ايعامل١ٝ ٚايتكشٜش االقتـادٟ ايعشبٞ املٛسذ يعاّ   14
 .2013قاعذ٠ املعًَٛات اإلسـا١ٝ٥. األَا١ْ ايعا١َ، صبًع ايتعإٚ اشبًٝذٞ،   15
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استفع  ٚيف ايظٓٛات ايظت األخري٠ تلاعف سذِ ايتذاس٠ ايب١ٝٓٝ يذٍٚ اجملًع سٝح 

 .  2011ًَٝاس دٚالس عاّ  85.1إىل  2005ًَٝاس دٚالس عاّ  32.2

طذًت ق١ُٝ فكذ ًع، اجملٚفُٝا ٜتعًل بتطٛس ادباٖات ايتذاس٠ اشباسد١ٝ يذٍٚ 

 أَاايؼشنا٤ ايتذاسٜني بذسدات َتفاٚت١.  ايٛاسدات اغبفاكًا إىل نٌٚايـادسات 

% يًٛاسدات ايب١ٝٓٝ، 6% يًـادسات ٚ 7.3ًِ ٜتذاٚص َعذهلا فيتذاس٠ ايب١ٝٓٝ اشبًٝذ١ٝ ا

ٚإٕ بذت قُٝتٗا تضداد َٔ عاّ آلخش، ٖٚزا ٜؤنذ أ١ُٖٝ تٜٓٛع اهلٝانٌ االقتـاد١ٜ 

 تذاسٟ ايبٝ .ٚسٌ ناف١ ايكلاٜا اييت ذبذ َٔ صٜاد٠ سذِ ايتبادٍ اي ،يذٍٚ اجملًع

ٚيتشكٝل َضٜذًا َٔ االطتكشاس االقتـادٟ يذٍٚ اجملًع، فإٕ ٖزٙ ايذٍٚ حباد١ َاط١ 

املٛسذ٠ يًضساع١ املظتذا١َ، ع٢ً ٚد٘ اشبـٛق،  االطرتاتٝذ١ٝعش يف يف إعاد٠ ايٓ

يتعضٜض أَٓٗا ايػزا٥ٞ باتت كشٚس١ٜ، أنجش َٔ أٟ ٚقت َل٢، خاؿ١ َع ايُٓٛ ايظهاْٞ 

ات يف أطعاس ايٓفط، ٚضبذٚد١ٜ املٛاسد املا١ٝ٥ َٚظاس١ األساكٞ امللطشد، ٚايتكًب

 ايـاسب١ يًضساع١ إكاف١ إىل ايتذاعٝات ايظًب١ٝ يالص١َ االقتـاد١ٜ ايعامل١ٝ.

أدت إىل اعتُاد إطرتاتٝذ١ٝ خًٝذ١ٝ َٛسذ٠ َٔ ايذٍٚ ايظت  ،نٌ تًو األطباب

شاعٞ كشٚس٠ تؼذٝع ايزٟ ٜ ،يتشكٝل ايتهاٌَ ايضساعٞ األٚيٞ ٚايـٓاعات ايػزا١ٝ٥

َٔ خالٍ  ،ايكطاع اشباق اشبًٝذٞ ع٢ً ايذخٍٛ يف صباٍ االطتجُاس ايضساعٞ املؼرتى

 .ٚاملضاٜا ايٓظب١ٝ ع٢ً َظت٣ٛ دٍٚ اجملًع ،ذبشٜش عٓاؿش اإلْتاز ايضساعٞ ٚايػزا٥ٞ

ٚٚكع إطرتاتٝذ١ٝ مماث١ً َع ايذٍٚ  ،خاؿ١ بعذ قٝاّ ايظٛم اشبًٝذ١ٝ املؼرتن١

ٚاالتفام َعٗا ع٢ً  ،طٛسٜا ٚايُٝٔٚ ُـش ٚايظٛدإَٓٗا نضساع١ٝ اي ١ؿاخ ،ايعشب١ٝ

تهٕٛ ًَهٝتٗا ٚإداستٗا ٚتظٜٛل ضباؿًٝٗا يف  ،يالطتجُاس ايضساعٞ ٞربـٝف أساك

ٚايعٌُ ع٢ً ت َني اشباَات ايضساع١ٝ  .هلزا ايػشض ٠ٓؼ امل ،أٜذٟ ايؼشنات اشبًٝذ١ٝ

مبا ٜظِٗ يف طذ ايفذ٠ٛ  ،َٔ ايذٍٚ ايعشب١ٝخاؿ١  ،ايالص١َ يًـٓاعات ايػزا١ٝ٥

ايػزا١ٝ٥ اييت تعاْٞ َٓٗا دٍٚ اجملًع. إكاف١ إىل ايعٌُ ع٢ً سفع َظت٣ٛ ٚعٞ 

مبا ٜتال٤ّ َع ٚكع  ،بتػٝري أمناط االطتٗالى ايػزا٥ٞ ،املظتًٗو يف دٍٚ اشبًٝر

ٚإْؼا٤ تهتالت ع٢ً املظت٣ٛ ايٛط  ٚيف إطاس صبًع ايتعإٚ يًتفاٚض َع  .ايظٛم

 ظٝني يًُٛاد ايػزا١ٝ٥ األطاط١ٝ.املٓتذني ايش٥ٝ
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 497متتًو دٍٚ صبًع ايتعإٚ انرب استٝاطٞ َٔ ايٓفط يف ايعامل، ٜكذس بٓشٛ 

. نُا ميتًو َا ْظبت٘ % َٔ امجايٞ االستٝاطٞ ايعامل33ًَٞٝاس بشٌَٝ، أٟ َا ٜعادٍ 

 بعذ سٚطٝا باستٝاطٞ قذسٙ  ١ْٝ عاملًٝاباملشتب١ ايجا % َٔ استٝاطٞ ايػاص ايعاملٞ. ٚت ت21ٞ

ًَٕٝٛ بشٌَٝ َٔ ايٓفط ًَٜٛٝا ٚ  16.2ًَٝاس َرت َهعب، مما َهٓٗا َٔ إْتاز  41.8

 .2011تشًٜٕٝٛ َرت َهعب َٔ ايػاص ايطبٝعٞ املظاٍ خالٍ ايعاّ  303.5

ميجٌ ايٓفط اشباّ عـب اقتـادٜات دٍٚ صبًع ايتعإٚ، سٝح أْ٘ املـذس األٍٚ ٚ

 . ٜٚكذس إمجايٞ إْتاز ايٓفط اشباّ يف دٍٚ، دٕٚ اطتجٓا٤مجٝع دٍٚ اجملًعيًذخٌ يف 

، أٟ 1985ًَٕٝٛ بشٌَٝ  6.2َكابٌ  16 2011ًَٕٝٛ بشٌَٝ ًَٜٛٝا عاّ  16.4اجملًع سٛايٞ 

. ٚسغِ ايتٛطع ايهبري يف % خالٍ تًو ايفرت165٠إ إْتاز ايٓفط سكل َعذٍ منٛ قذسٙ 

َاصايت متجٌ اجملًع، إال إٔ َظا١ُٖ ايٓفط ٚايػاص  األْؼط١ االقتـاد١ٜ األخش٣ يف دٍٚ

 % َٔ ايٓاتر احملًٞ اإلمجايٞ.50

بايٓؼب١  2011ٚع٢ً َظت٣ٛ دٍٚ اجملًع فشاد٣، ْالسغ اصدٜاد َظت٣ٛ االْتاز يف عاّ 

أيف بشٌَٝ ًَٜٛٝا  807يهٌ دٍٚ اجملًع  باطتجٓا٤ قطش اييت اغبفض فٝٗا االْتاز َٔ 

 . 2011ٌٝ ًَٜٛٝا عاّ أيف بشَ 733إىل  2010عاّ 

. إر ظٌ 2011ٚتؼري ايبٝاْات إٔ استٝاطٞ ايٓفط يف دٍٚ اجملًع مل ٜتػري يف عاّ 

% َٔ استٝاطٝات األٚابو، 74ًَٝاس بشٌَٝ. ٚميّجٌ ٖزا بٓشٛ  494.62َكّذسًا حبٛايٞ 

ًَٝاس بشٌَٝ. إر ايظعٛد١ٜ متتًو  1178.84% َٔ االستٝاطٞ ايعاملٞ، ايبايؼ 42ٚسٛايٞ 

(، بًػت 2011ا  2006ْظب١ َٔ إمجايٞ استٝاطٞ ايٓفط يف دٍٚ اجملًع يًُذ٠ )أنرب 

 %. 5.5%، ٚقطش 19.7%، َٚٔ ثِ اإلَاسات بٓظب١ 20.5%، تًٝٗا ايهٜٛت بٓظب١ 53.4

 

 

 

                                      
 .2013اشبًٝذٞ،  قاعذ٠ املعًَٛات اإلسـا١ٝ٥. األَا١ْ ايعا١َ، صبًع ايتعإٚ  16
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 ( إنتاج واحتياطياث الغاز الطبيعي:9
 

ّٛم يذٍٚ اجملًع َٔ  ًَٝاس َرت َهعب يف  219.3استفعت نُٝات ايػاص ايطبٝعٞ املظ

ًَٝاس  303.5، ٚأخريًا إىل 2008ًَٝاس يف  259، ثِ إىل 2007ًَٝاس يف  235.9، إىل 2006عاّ 

% َٔ 10% َٔ إمجايٞ إْتاز األٚابو، ٚعبٛ 65. ٚتؼهٌ ٖزٙ ايه١ُٝ سٛاي2011ٞعاّ 

 .2011اإلْتاز ايعاملٞ يًػاص ايطبٝعٞ يعاّ 

ّٛس إْتاز ايػاص ايطبٝعٞ ع٢ً َظت٣ٛ دٍٚ اجمل ا  2006ًع خالٍ املذ٠ )ٚفُٝا ٜتعًل بتط

(، ْالسغ إٔ ٖٓاى صٜاد٠ قذ طشأت ع٢ً نُٝات اإلْتاز يف نٌ دٍٚ اجملًع، 2011

 2007ًَٝاس َرت َهعب/ ط١ٓ يف  50.3بإطتجٓا٤ اإلَاسات، ٚاييت اغبفض فٝٗا اإلْتاز َٔ 

. أَا بايٓظب١ الستٝاطٞ ايػاص ايطبٝعٞ يف دٍٚ اجملًع، فكذ 2008ًَٝاس عاّ  50.2إىل 

(. ٚٚفكًا ألسذخ ايبٝاْات االسـا١ٝ٥، فكذ بًؼ 2011ا  2006استفاعًا خالٍ ايفرت٠ )ػٗذ 

. ٖزا 17 2011تشًٜٕٝٛ َرت َهعب عاّ  41.3إمجايٞ استٝاطٝات ايػاص يف دٍٚ اجملًع 

% َٔ إمجايٞ استٝاطٞ ايػاص ايطبٝعٞ يذٍٚ 80ٚيكذ طاُٖت دٍٚ اجملًع حبـ١ 

 ٞ.% َٔ االستٝاطٞ ايعامل21األٚابو، ٚ عبٛ
 

 س :تطىّر الصناعاث التحىيليت يف دول اجملل( 11
  

 

اييت  عذٜذ َٔ املٝضات ايتٓافظ١ًٕٝ ايـٓاع١ اشبًٝذ١ٝ تتُتع مبظتكبٌ ٚاعذ، يإ

االطتجُاس  ع٢ً َظت٣ٛ ايـٓاعات ايبرتٚنُٝا١ٜٚ، سٝح استفع سذِ خاؿ١متتًهٗا، 

عذد املـاْع  ا تلاعف، نُدٚالسًَٝاس  150إىل  عكذٜٔ املاكٝنيخالٍ اي ٝٗاايـٓاعٞ ف

ْعهع بؼهٌ إػبابٞ ع٢ً أمما ، 2008عاّ  12316إىل  1990يف  4386َٔ  ٗاايعا١ًَ فٝ

 خالٍ ًَٝاس دٚالس 83إىل  ًَٝاس دٚالس 7غري ايٓفط١ٝ َٔ عبٛ  منٛ ايـادسات ايـٓاع١ٝ

املـاْع ب نجش َٔ ثالخ َشات، تًو نُا تلاعف سذِ ايك٣ٛ ايعا١ًَ يف  ،تًو املذ٠

 .18أيف عاٌَ 900أنجش َٔ  يٝـٌ إىل

َـٓعًا يف 12316إىل  2005َـٓعًا يف  9861َٚٔ املالسغ إٔ عذد املـاْع قذ صاد َٔ 

ًَٝاس دٚالس إىل  105.399، بُٝٓا سذِ االطتجُاسات خالٍ رات املذ٠ استفع َٔ 2008

                                      
 رات املشدع ايظابل.  17
 .2011، أنتٛبش، 13َٓع١ُ اشبًٝر يالطتؼاسات ايـٓاع١ٝ )دٜٛو(، تكشٜش يف  18



 

 

  

 مجلت األنذلس للعلوم اإلنسانيت واالجتماعيت 287

  في استراتيجيت التنميت االقتصاديت في استراتيجيت التنميت االقتصاديت انت الصناعاث الصغيرة والمتوسطت انت الصناعاث الصغيرة والمتوسطت مكمك                       بيلت سعيذ العمودين د.

 م1024 يونيو(  8المجلذ )  الثالثد العذ

 786.773ًَٝاس دٚالس، ٚنزيو اسباٍ بايٓظب١ يألٜذٟ ايعا١ًَ فكذ أستفع َٔ  150.080

 .19عاٌَ  117.971 إىل

نإ عاًَا ممٝضًا يف تعضٜض ايكطاعات  2008نٌ تًو املؤػشات تؤنذ إٔ عاّ 

. َٚع ريو تعٌ َعاٜري ايتكذّ يف تٓفٝز اإلطرتاتٝذ١ٝ 2009ايـٓاع١ٝ، إرا قٛسٕ بعاّ 

ايـٓاع١ٝ املٛسذ٠ يذٍٚ صبًع ايتعإٚ اشبًٝذٞ تعاْٞ َٔ خًاًل ٚاكشًا يف ذبكٝل 

زا ٜتطًب َشادع١ َٛكٛع١ٝ يتًو اإلطرتاتٝذ١ٝ ع٢ً ٚد٘ األٖذاف املشد٠ٛ، ٖٚ

 اشبـٛق، ٚتكِٝٝ األٖذاف ٚايبشح عٔ َعاٜري يكٝاغ األدا٤ يالطرتاتٝذ١ٝ املٛسذ٠.
 

 التركيب اهليكلي للصناعاث التحىيليت اخلليجيت:( 11
 

ع٢ً مثاْٞ قطاعات، ، تٛصعت 2010( إٔ ايـٓاعات اشبًٝذ١ٝ يف 2ٜٛكح ازبذٍٚ )

% َٔ عذد املـاْع 20.6اعات ايهُٝا١ٜٚ ٚايبالطتٝه١ٝ اييت اطت ثشت بٓظب١ أُٖٗا ايـٓ

% َٔ عذد ايعاًَني. أَا ايـٓاعات املعذ١ْٝ 7.20% َٔ سذِ االطتجُاسات 54.9ٚٚ

% َٔ عذد 24.9% َٔ عذد املـاْع 27ٚاملـٓع١ ٚاآلالت ٚاملعذات، فكذ سعٝت بٓظب١ 

ٜؤنذ إٔ تهايٝف إْؼا٤ ايـٓاعات % فكط َٔ سذِ االطتجُاسات، ٖٚزا 9ايعاًَني ٚ

 املعذ١ْٝ أقٌ بهجري َٔ تهايٝف ايـٓاعات ايهُٝا١ٜٚ ايبالطتٝه١ٝ.

% َٔ صبٌُ ايـٓاعات اشبًٝذ١ٝ 16.1ٖزا ٚيكذ اطتشٛرت املٓتذات ايتعذ١ٜٝٓ ع٢ً 

% َٔ مج١ً 12.5% َٔ إمجايٞ ايعاًَني، 15.5َٚٔ سٝح عذد املـاْع، ٚع٢ً 

غز١ٜ ٚاملؼشٚبات فكذ دا٤ت يف املشتب١ ايشابع١ بٓظب١ االطتجُاسات. أَا ؿٓاعات األ

 % سبذِ االطتجُاسات.7.6% يعذد ايعاًَني، 14.4ٚ% َٔ سٝح عذد املـاْع 12.6ٚ
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 (2دذٍٚ سقِ )

 2010ايرتنٝب اهلٝهًٞ يًـٓاعات ايتش١ًٜٝٛ يف دٍٚ صبًع ايتعإٚ اشبًٝذٞ عاّ 

 ايٓؼاط

 عاًَنيعذد اي $االطتجُاس ا ًَٕٝٛ  عذد املـاْع

عذد 

 املـاْع
سذِ  %

 االطتجُاسات
عذد  %

 ايعاًَني
% 

 14.2 534.137 7.5 310.11 12.2 548.1 األغز١ٜ ٚاملؼشٚبات ٚايتبؼ
 10.4 792.100 1.4 161.2 6.0 735 ايٓظٝر ٚاملًبٛطات ٚازبًٛد
 5.2 514.50 0.8 219.1 7.8 955 اشبؼب َٚٓتذات٘ ٚاألثاخ
 5.4 961.51 2.3 391.3 6.5 796 يٓؼشايٛسم َٚٓتذات٘ ٚايطباع١ ٚا

 20.3 071.197 54.6 969.81 20.6 532.2 املٓتذات ايهُٝا١ٜٚ ٚايبالطتٝه١ٝ
َٓتذات َٔ خاَات غري َعذ١ْٝ 

 عذا ايبرتٍٚ
987.1 16.1 730.18 12.5 113.148 15.3 

 3.2 815.30 11.4 084.17 1.2 150 ايـٓاعات املعذ١ْٝ األطاط١ٝ
املـٓع١ ٚاآلالت  ايـٓاعات املعذ١ْٝ

 ٚاملعذات
326.3 27.0 519.13 9.0 246.237 24.4 

 1.8 17.071 0.5 697 2.3 287 ؿٓاعات ذب١ًٜٝٛ أخش٣
 100 117.971 100 080.150 100 316.12 اجملُٛع ايعاّ

 .2011املـذس: َٓع١ُ االطتؼاسات ايـٓاع١ٝ، *
 

بٓـٝب  املشتب١ األٚىل َٚٔ سٝح تٛصٜع املـاْع ع٢ً دٍٚ اجملًع دا٤ت اإلَاسات يف

% َٔ اإلمجايٞ، ٚاستًت ايظعٛد١ٜ املشتب١ ايجا١ْٝ، بٓـٝب 36.6َـٓع، ٚبٓظب١  4510

% 8.4%. ٚتٛصعت بك١ٝ املـاْع ع٢ً دٍٚ اجملًع األخش٣، بٓظب١ 36َـٓع، ٚبٓظب١  4437

 % يكطش. 4.9% يًبششٜٔ، ٚ 7% يًهٜٛت، ٚ 7.1يُعُإ، ٚ 

ات ع٢ً املـاْع يف تًو ايذٍٚ فتتـذس ايظعٛد١ٜ أَا َٔ سٝح تٛصٜع سذِ االطتجُاس

ًَٝاس دٚالس، يف  92% َٔ إمجايٞ االطتجُاسات ايـٓاع١ٝ ٚمبا قُٝت٘ 61.3ايكا١ُ٥ بٓظب١ 

%، تًٝٗا قطش يف املشنض ايجايح 10.5سني تظتشٛر اإلَاسات ع٢ً املشنض ايجاْٞ ٚحبـ١ 

 %.5.8% ٚايبششٜٔ 6.8% ثِ ايهٜٛت بٓظب١ 6.9ٚحبـ١ 

 ٘ ايـٓاع١ اشبًٝذ١ٝ خالٍ ايعكذٜٔ املاكٝني، إال إٔتيتطٛس ايزٟ ػٗذسغِ اٚ

إمجايٞ ق١ُٝ ايـٓاع١ اشبًٝذ١ٝ ْظب١  ايـٓاعات ايتش١ًٜٝٛ مل تتذاٚص قُٝتٗا َٔ
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ٖٓاى فشؿ١  ًَٝاس دٚالس، ٚال تضاٍ 88عبٛ  2008 بًػت قُٝتٗا يف ْٗا١ٜ عاّإر %، 59

ايـٓاعات  َٔ ٖزا ايٓٛع َٔ ١تشككف١ املامللا إىل ايك١ُٝ إرا ْعشْا، ال طُٝا ٖايُٓٛ

 يالقتـاد، ٚاييت تكذس ب نجش َٔ ايلعفني، َكاس١ْ بتـذٜش ايـٓاعات ايهُٝا١ٜٚ

 سٝح إٕ عا٥ذات ايك١ُٝ امللاف١ يالقتـاد ايبرتٚنُٝا١ٜٚ ع٢ً ١٦ٖٝ َٛاد خاّ أٚي١ٝ،

 .َشاسٌ ايتـٓٝع ست٢ ايٛؿٍٛ إىل املٓتر ايٓٗا٥ٞ تشتفع باستفاع عذد أٚ

ايتش١ًٜٝٛ إىل داْب َا  فٛا٥ذ اقتـاد١ٜ يُٓٛ ايـٓاعات ٖٓاىٜش بايزنش إٔ ازبذ

يًطاق١ اإلْتاد١ٝ  االطتػالٍ األَجٌ َٓٗاعا٥ذات إكاف١ٝ يالقتـاد،  ذبكك٘ َٔ

ٚاملتٛطط١ يف ايٓاتر احملًٞ  املـاْع ايـػري٠ تفعٌٝ َظا١ُٖٚٚايتؼػ١ًٝٝ يًُـاْع، 

ع٢ً عذد نبري َٔ  غايبًا ذ يف إْتادٗااإلمجايٞ، يهٕٛ ايـٓاعات ايتش١ًٜٝٛ تعتُ

 .١فٝٚظفشق  إػبادايزٟ ٜظاعذ ع٢ً  املـاْع َٚذخالت اإلْتاز، األَش

يف ايكطاع ايـٓاعٞ يف دٍٚ  ٛافذ٠َتٛطط دسد١ االعتُاد ع٢ً ايٝذ ايعا١ًَ ايٜٚرتاٚح 

، ٜٚتٛصع ٖزا املعذٍ ع٢ً دٍٚ اجملًع ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: %85 ا 80بني  صبًع ايتعإٚ

يف  %63% يف طًط١ٓ عُإ، 70ٚ% يف نٌ َٔ اإلَاسات ٚقطش ٚايهٜٛت، 95ٚ ا 90ني ب

 .20% يف ايبشش40ٜٔايظعٛد١ٜ، ٚ

يف ايكطاع ايـٓاعٞ اشبًٝذٞ  ٛافذ٠ٕ استفاع َعذٍ االعتُاد ع٢ً األٜذٟ ايعا١ًَ ايإ

إىل ايتعًِٝ ايف   ٜتطًب إعاد٠ ْعش يف َٓاٖر ايتعًِٝ، ٚتٛدٝ٘ َضٜذ َٔ االٖتُاّ

ٗ ، ٚتكذِٜ اسبٛافض إىل املـاْع اييت تظتٛعب ْظب١ َع١ٓٝ َٔ ايٝذ ايعا١ًَ ٚامل

ايٛط١ٝٓ، مبا فٝٗا سافض ايتذسٜب، ٚايعٌُ ع٢ً سبط ايتعًِٝ َٚٓاٖذ٘ مبتطًبات طٛم 

ْؼش ايتٛع١ٝ يف املذاسغ ٚاملعاٖذ إىل داْب ريو كشٚس٠  ايعٌُ ٚاستٝادات٘.

ايعٌُ اإلْتادٞ، ٚعا٥ذٙ االقتـادٟ ع٢ً  ٚازباَعات، ٚٚطا٥ٌ اإلعالّ ب ١ُٖٝ ٚفلا٥ٌ

ايفشد ٚاجملتُع، إكاف١ إىل ٚطا٥ٌ أخش٣ َجٌ تٝظري َٓح ايكشٚض ٚاملعْٛات يًؼباب 

ٚتؼذٝعِٗ ع٢ً ايعٌُ اإلْتادٞ كُٔ ْعاّ اسباكٓات  ،إلْؼا٤ َؼاسٜع ؿٓاع١ٝ

 .ف١ٝٓ هلِايـٓاع١ٝ، أٚ املٓاٚي١ ٚايؼشان١ ايـٓاع١ٝ، ٚتكذِٜ ايعٕٛ ٚاملظاعذ٠ املاد١ٜ ٚاي

                                      
 .2011َٓع١ُ االطتؼاسات ايـٓاع١ٝ،   20
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ِّٗ ٚيف ٖزا اإلطاس إسذاّ ايؼباب اشبًٝذٞ عٔ االْلُاّ إىل ايعٌُ ، ميهٔ تف

أدت إىل ٚاييت ًُضاٜا اييت ٜتُتع بٗا، ي ;ايـٓاعٞ، ٚتفلًِٝٗ ايكطاع اإلداسٟ اسبهَٛٞ

  .ٛافذ٠االعتُاد بٓظب١ نبري٠ ع٢ً ايٝذ ايعا١ًَ اي

ع ؿٓاع١ٝ كد١ُ ٜساتٓفٝز َؼًع ياجملاشبطط املظتكب١ًٝ يذٍٚ َٚٔ ٖزا املٓطًل، ف

تعتُذ يف ػهٌ نبري ع٢ً ايطاق١ ايهجٝف١، َجٌ ايتٛطعات ازباس١ٜ يف َـاْع األلذ٠ 

يف اإلَاسات ٚقطش ٚايظعٛد١ٜ،  ّاأليَْٛٛٝٛايهُٝا١ٜٚ يف قطش ٚايظعٛد١ٜ، َٚـاٖش 

، َٚـاْع األلذ٠ ايفٛطفات١ٝ يف ايظعٛد١ٜ، َٚـاْع ايبرتٚنُٝاٜٚات يف دٍٚ اجملًع

١ُ ايكطاع ايـٓاعٞ يف ايٓاتر احملًٞ اإلمجايٞ ش ايزٟ طٝؤدٟ إىل صٜاد٠ َظاٖاألَ

 ؼهٌ ًَُٛغ.ب

ٚأُٖٝتٗا يف دفع عذ١ً ايت١ُٝٓ يف ايكطاع ايـٓاعٞ سذِ اإلظباصات ٚع٢ً ايشغِ َٔ 

االقتـاد١ٜ يف دٍٚ اجملًع، فال ٜضاٍ دٚس ايـٓاع١ ايتش١ًٜٝٛ دٕٚ املظت٣ٛ املطًٛب، ٚمل 

دٍٚ اجملًع. ٚناْت ْظب١ َظاُٖتٗا  اتٜريات دٖٛش١ٜ يف اقتـادتظتطع إٔ ذبذخ تػ

، أَا %10ا9 يف ايٓاتر احملًٞ اإلمجايٞ خالٍ ايظٓٛات ايعؼش املاك١ٝ تت سدح بني

إىل  1996% عاّ 15.2دت َٔ اَظاُٖتٗا يف ايٓاتر احملًٞ اإلمجايٞ غري ايٓفطٞ فض

ضاٍ ي٘ اهل١ُٓٝ ع٢ً االقتـاد ٜع٢ً إٔ قطاع ايٓفط ال ٖٚزا ديٌٝ  .2010% عاّ 18.3

َا خاؿ١ يف ظٌ تٛايٞ استفاع أطعاسٙ عاملًٝا خالٍ ايظٓٛات ايك١ًًٝ املاك١ٝ ، ٚاشبًٝذٞ

 بعذ األص١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ األخري٠.

إعطا٤ َضٜذ َٔ األ١ُٖٝ إىل ؿٓاعات تظِٗ يف اطتهُاٍ  يزا فايلشٚس٠ تكتلٞ

ًكات اإلْتاد١ٝ، ٚايتؼابو ايـٓاعٞ، سًكات اإلْتاز، ٚتؤدٟ إىل َضٜذ َٔ تشابط اسب

خاؿ١ يف صباٍ ايـٓاعات ايبرتٚنُٝا١ٜٚ ايٛطٝط١ ٚايٓٗا١ٝ٥، ٚاملعذ١ْٝ املـٓع١، 

ٚايـٓاعات اهلٓذط١ٝ ٚغريٖا، ٚإٔ تذعِ بؼت٢ ايٛطا٥ٌ، ٚت َٔ اسبًٍٛ ايع١ًُٝ يًتػًب 

 ع٢ً املعٛقات اييت ذبٍٛ دٕٚ قٝاَٗا ٚايتٛطع فٝٗا.

 د٘ عبٛ تٛطٝع َظا١ُٖ ايكطاع ايـٓاعٞ يف ايٓاتر احملًٞإٕ ايتٛ، بطبٝع١ اسباٍٚ

 اإلمجايٞ يذٍٚ صبًع ايتعإٚ، ٚبايزات يًـٓاعات ايتش١ًٜٝٛ، ٜتطًب ايتعاٌَ َع

ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ، ايزٟ ٜتطًب  عذد َٔ املعٛقات ٚايتشذٜات، َٓٗا كشٚس٠ ذبظني

 ش١ٜ ٚبش١ٜٚسبط دٍٚ اجملًع مبٓافز حب ،يتشظني ػبه١ ايٓكٌ ;اطتجُاسات نبري٠
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َٚٔ ايتشذٜات، اسباد١ يبٓا٤  .ايعامل اشباسدٞبسذٜذ١ٜ تشبط األطٛام ايعشب١ٝ ٚ

نٛادس بؼش١ٜ َؤ١ًٖ يًتعاٌَ َع َتطًبات املـاْع اشبًٝذ١ٝ، خاؿ١ إٔ ايعُاي١ 

 80 ٖٚٞ َٔال تضاٍ متجٌ ْظب١ عع٢ُ َٔ إمجايٞ عُاي١ املـاْع اشبًٝذ١ٝ  ايٛافذ٠

املٓؼآت ايـٓاع١ٝ ايـػري٠  ، كشٚس٠ االستكا٤ ب دا٤َٔ ايتشذٜات نزيوٚ  .%90إىل 

، ٚايزٟ ٜتطًب إقا١َ تًو ايذٍَٚـاْع  َٔ ٢اييت تؼهٌ ْظب١ ععُٚ ،ٚاملتٛطط١

ايٓعش عٔ ْٛع بػض  اييت تؼذع ع٢ً ْكٌ املعشف١ بني املـاْع اسباكٓات ايـٓاع١ٝ،

 تطٜٛش أدٚات يف ملشانض األحباخ ٚازباَعات دٚسًا. نزيو فاايـٓاع١ أٚ تـٓٝف املـٓع

  .اإلْتاز ٚأطايٝب

يتٜٓٛع َـادس  اطرتاتٝذًٝا ًع خٝاسًااجمل الؿ١ إٔ قطاع ايـٓاع١ ميجٌ يذٍٚٚاشب

ايتكًٌٝ َٔ االعتُاد ع٢ً ايٓفط نُـذس يًذخٌ، ال  ايذخٌ ايكَٛٞ، ٚاملظا١ُٖ يف

 ، ٚفشق ايُٓٛ ال تضاٍ َتاس١، خاؿ١ايـٓاع١ ال ٜضاٍ نبريًا طُٝا إٔ صباٍ ايتٛطع يف

قطاع ايـٓاع١ يف ايٓاتر احملًٞ اشبًٝذٞ اإلمجايٞ ال ٜضاٍ َتٛاكعًا يف  إٔ َظا١ُٖ

 . %10سذٚد 

 

 يات يف دول جملض التعاون اخلليجي :مكانة املشروعات الصغرية واملتوشطة يف اقتصاد

ذبتٌ قل١ٝ املؼشٚعات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١ أ١ُٖٝ نرب٣ يذ٣ ؿٓاع ايكشاس يف دٍٚ  

ًٝذٞ; ملا ي٘ ٖزٙ املؼشٚعات َٔ دٚس ضبٛسٟ يف ايت١ُٝٓ االقتـاد١ٜ صبًع ايتعإٚ اشب

ٚاالدتُاع١ٝ يف ٖزٙ ايذٍٚ. ٚتتذظذ أ١ُٖٝ املؼشٚعات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١، بذسد١ 

أطاط١ٝ، يف قذستٗا ع٢ً تٛيٝذ ايٛظا٥ف مبعذالت نبري٠ ٚتهًف١ سألاي١ٝ ق١ًًٝ، 

تعاْٞ َٓٗا بعض ايذٍٚ اشبًٝذ١ٝ. ٚبايتايٞ املظا١ُٖ يف َعازب١ َؼه١ً ايبطاي١ اييت 

ٚتتُتع املؼشٚعات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١ بشٚابط خًف١ٝ ٚأَا١َٝ ق١ٜٛ َع املؼشٚعات 

ايهبري٠ ٚتظاِٖ يف صٜاد٠ ايذخٌ ٚتٜٓٛع٘، ٚصٜاد٠ ايك١ُٝ امللاف١ احمل١ًٝ، نُا أْٗا متتاص 

است٘، ٚسشق املايو بهفا٠٤ اطتدذاّ سأغ املاٍ ْعشًا الستباط٘ املباػش ملًه١ٝ املؼشٚع بإد

 ع٢ً ظباح َؼشٚع٘ ٚإداست٘ بايطشٜك١ املج٢ً.

ٚبايشغِ َٔ إٔ املؼشٚعات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١ ذبع٢ باٖتُاّ ٚسعا١ٜ ايذٍٚ 

اشبًٝذ١ٝ إال إٔ َٓطًل االٖتُاّ ٚطبب٘ ؽبتًفإ يف ايذٍٚ املتكذ١َ عُٓٗا يف ايذٍٚ 



 

 

  

 مجلت األنذلس للعلوم اإلنسانيت واالجتماعيت 292

  في استراتيجيت التنميت االقتصاديت في استراتيجيت التنميت االقتصاديت انت الصناعاث الصغيرة والمتوسطت انت الصناعاث الصغيرة والمتوسطت مكمك                       بيلت سعيذ العمودين د.

 م1024 يونيو(  8المجلذ )  الثالثد العذ

ػري٠ ٚاملتٛطط١ َٔ د١ٗ أْٗا ; فايذٍٚ املتكذ١َ أدسنت أ١ُٖٝ املؼشٚعات ايـ١اشبًٝذٝ

تػزٟ املؼشٚعات ايهرب٣ باملٓتذات ايٛطٝط١، أَا يف ايذٍٚ اشبًٝذ١ٝ فهإ اٖتُاَٗا 

باملؼشٚعات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١ َٓطًكًا َٔ إدشا٤ات اإلؿالح االقتـادٟ، ٚتكًٝف دٚس 

ذ٠ ايذٚي١ يف االطتجُاس، ٚكعف قذس٠ ٖزٙ ايذٍٚ ع٢ً إػباد فشق عٌُ يألعذاد املتضاٜ

َٔ ايؼباب ٚايفتٝات إىل طٛم ايعٌُ. ٚبتؼذٝع ٚدعِ َٔ ايذٍٚ اشبًٝذ١ٝ فكذ قاَت 

 بإْؼا٤ ؿٓادٜل يذعِ املؼشٚعات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١.

إىل إٔ املؼشٚعات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١ متجٌ عبٛ  2008ٚتؼري بعض اإلسـا٥ٝات يعاّ 

ا  50أْٗا تٛفش َا بني % َٔ إمجايٞ ايؼشنات يف َععِ اقتـادٜات دٍٚ ايعامل، نُا 90

% َٔ ايٓاتر احملًٞ ايعاملٞ. 46% َٔ إمجايٞ فشق ايعٌُ، نُا أْٗا تظِٗ حبٛايٞ 60

ٚتظِٗ نزيو بٓظب١ نبري٠ يف ايٓاتر احملًٞ يًعذٜذ َٔ ايذٍٚ َٔ ايٓاس١ٝ 

% َٔ إمجايٞ ايٓاتر 65اإلْتاد١ٝ، ٜٚكذس متجٌٝ املؼشٚعات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١ بٓشٛ 

% َٔ إمجايٞ ايٓاتر ايكَٛٞ يف ايٛالٜات 45ا، َكاس١ْ حبـ١ َكذساٖا ايكَٛٞ يف أٚسب

% َٔ صبُٛع ايٛظا٥ف ٖٞ يًُؼشٚعات 81املتشذ٠ األَشٜه١ٝ. أَا يف ايٝابإ فإٕ 

 ايـػري٠ ٚاملتٛطط١.

ٚع٢ً ايشغِ َٔ احملاٚالت ازباد٠ يتطٜٛش ايـٓاع١ اشبًٝذ١ٝ ٚتُٓٝتٗا فإٕ ايـٓاع١ 

كع١ يف ايـٓاع١ اشبًٝذ١ٝ، إر إٔ َظا١ُٖ ْاتر ايـٓاع١ ايتش١ًٜٝٛ تظاِٖ بـٛس٠ َتٛا

(، يف سني تظاِٖ 2008% عاّ 81االطتدشاد١ٝ يف ايـٓاع١ اشبًٝذ١ٝ ٜكذس بٓشٛ )

%( َٔ ايـٓاع١ اشبًٝذ١ٝ، األَش ايزٟ ٜؤنذ إٔ ايذٍٚ 19ايـٓاع١ ايتش١ًٜٝٛ بٓشٛ )

طٜٛشٖا، ٖٚٛ َا اشبًٝذ١ٝ ذبتاز إىل بزٍ دٗٛد نبري٠ يذعِ ايـٓاع١ ايتش١ًٜٝٛ ٚت

ميهٔ إٔ تظاِٖ ب٘ املؼشٚعات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١، ٚخاؿ١ إٔ عذد املؤطظات ايـػري٠ 

أيف َؼشٚع(، متجٌ  341ٚاملتٛطط١ يف دٍٚ صبًع ايتعإٚ اشبًٝذٞ قّذس ب نجش َٔ )

%( َٔ اسبذِ ايهًٞ يًـٓاعات ايتش١ًٜٝٛ اشبًٝذ١ٝ، ٜٚعٌُ بٗا أنجش َٔ  90ْظب١ )

%( َٔ ايك١ُٝ امللاف١ ايه١ًٝ يًـٓاعات  40ميجٌ إْتادٗا ْظب١ ) ًَٕٝٛ عاٌَ(، 1.2)

 (.2008ايتش١ًٜٝٛ اشبًٝذ١ٝ يف عاّ )

ٚهلزا، فإٕ ْكف َجٌ ٖزٙ ايـٓاعات ميجٌ عكب١ أَاّ ت١ُٝٓ ايـٓاع١ اشبًٝذ١ٝ، 

فًكطاع ايـٓاعات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١ َها١ْ َتُٝض٠ كُٔ أٚيٜٛات ايت١ُٝٓ 
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 دٍٚ صبًع ايتعإٚ اشبًٝذٞ، ٜٚتٛقع هلزٙ ايـٓاعات إٔ االقتـاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ يف

تهٕٛ قاطش٠ يًُٓٛ االقتـادٟ يف ٖزٙ ايذٍٚ خالٍ ايعكٛد ايكاد١َ، ٚإٔ تظاِٖ يف تٛفري 

فشق ايعٌُ ايالص١َ يًضٜاد٠ ايظها١ْٝ املطشد٠، سٝح ٜتٓا٢َ دٚس ٖزا ايكطاع يف خًل 

ًَٕٝٛ( فشؿ١ عٌُ فٝٗا  100خ )ايٛظا٥ف ملكاب١ً استٝادات ايذٍٚ اشبًٝذ١ٝ باطتشذا

خالٍ ايظٓٛات ايعؼشٜٔ ايكاد١َ، َٚهافش١ ايبطاي١ يف بعض ايذٍٚ اشبًٝذ١ٝ اييت 

 %(.32%(، ٚتشتفع ايتكذٜشات يف بعض ٖزٙ ايذٍٚ إىل )24تكذس َعذالتٗا بٓشٛ )

إٕ األ١ُٖٝ ملجٌ ٖزٙ املؼشٚعات تهُٔ يف إٔ املؼشٚعات املتٓا١ٖٝ ايـػش ٚايـػري٠ 

١ تعذ ايُٓط ايػايب يًُؼشٚعات يف ايذٍٚ اشبًٝذ١ٝ; فع٢ً طبٌٝ املجاٍ يف ٚاملتٛطط

% َٔ املؤطظات اشباؿ١ ايعا١ًَ، ٜٚلِ 90دٚي١ ايهٜٛت ٜؼهٌ ٖزا ايكطاع َا ٜكاسب َٔ 

%. ٚيف دٚي١ 1% َٔ ق٠ٛ ايعٌُ، ٚعُاي١ ٚط١ٝٓ تكٌ عٔ 45عُاي١ ٚافذ٠ تكذس بٓشٛ 

% َٔ 94.3ت ايـػري٠ ٚاملتٛطط١ عبٛ اإلَاسات ايعشب١ٝ املتشذ٠ تؼهٌ املؼشٚعا

% 75% َٔ ايك٠ٛ ايعا١ًَ، ٚتظاِٖ حبٛايٞ 62املؼشٚعات االقتـاد١ٜ فٝٗا، ٚتٛظف عبٛ 

َٔ ايٓاتر احملًٞ يذٚي١ اإلَاسات. َٚٔ د١ٗ أخش٣، فإٕ األ١ُٖٝ نزيو تهُٔ يف إٔ 

١ُٝ ايكطاع ايـٓاعٞ يف دٍٚ صبًع ايتعإٚ اشبًٝذٞ ٜؤدٟ دٚسًا ًَُٗا يف خطط ايتٓ

االقتـاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ، ٜٚظاِٖ بؼهٌ فعاٍ يف ايٓاتر احملًٞ اإلمجايٞ ٚيف 

ْالسغ إٔ ايكطاع  2007ايـادسات. ٚاطتٓادًا إىل ايتكشٜش االقتـادٟ ايعشبٞ املّٛسذ يعاّ 

قذ سكل ق١ُٝ َلاف١ يًذٍٚ  2006ايـٓاعٞ بؼكٝ٘ االطتدشادٞ ٚايتشًٜٛٞ يف عاّ 

%( َٔ إمجايٞ ايٓاتر 49( تكشٜبًا، ٖٚٛ ميجٌ سٛايٞ )$ًَٝاس  666اشبًٝذ١ٝ قذسٖا )

 ( أيف فشؿ١ ع19ٌُاحملًٞ اشبًٝذٞ، نُا ٜٛفش ايكطاع ايـٓاعٞ اشبًٝذٞ )
 

( أمهيت املشروعاث الصغرية واملتىسطت يف دول جملس التعاون 1

 اخلليجي:

١ دبذس اإلػاس٠ إىل إٔ َعاٜري تعشٜف املؼشٚعات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١ ربتًف َٔ دٚي 

ألخش٣، فٗٓاى ايعذٜذ َٔ ايذٍٚ تعتُذ َعاٜري طبتًف١ َٔ سٝح ايعُاي١ أٚ املبٝعات أٚ 

االطتجُاسات، ٚبايتايٞ ٖٓاى َـادس طبتًف١ يإلسـا٥ٝات عٔ املؼشٚعات ايـػري 

ٚريو تبعًا يتهٌ املعاٜري املظتدذ١َ. ٚست٢ ايتعشٜف املظتدذّ يًُؼشٚعات ايـػري٠ 

ذٍٚ ايعشب١ٝ، فع٢ً طبٌٝ املجاٍ ٖٓاى دٍٚ تعّشف ملعٝاس َعني يٝع َٛسذًا يف اي
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عاَاًل َجٌ َـش، بُٝٓا دٍٚ  50املؼشٚعات ايـػري٠ ب ْٗا تًو اييت ٜعٌُ بٗا أقٌ َٔ 

عُاٍ َجٌ األسدٕ ٚايعشام، 10أخش٣ تعشفٗا ب ْٗا تًو املؼشٚعات اييت ٜعٌُ بٗا أقٌ َٔ 

 عُاٍ. 4َٔ  يف سني تعشفٗا ايُٝٔ ب ْٗا املؼشٚعات اييت ٜعٌُ بٗا أقٌ

أَا بايٓظب١ يذٍٚ صبًع ايتعإٚ اشبًٝذٞ، فإْٗا تظتدذّ َعٝاس سأغ املاٍ املظتجُش 

يًتُٝٝض بني ايـٓاعات، سٝح تعشف ايـٓاعات ايـػري٠ ب ْٗا تًو املٓؼآت اييت ٜبًؼ 

َتٛطط سأغ َاهلا املظتجُش أقٌ َٔ ًَٕٝٛ دٚالس أَشٜهٞ، أَا ايـٓاعات املتٛطط١ 

َالٜني دٚالس، بُٝٓا تعذ  6ًَٕٝٛ دٚالس ٚأقٌ َٔ  2 ٜظتجُش فٝٗا فتُجٌ املٓؼآت اييت

َالٜني دٚالس ف نجش. ٚبايتايٞ َٔ  6ايـٓاعات نبري٠ إرا بًؼ سأغ املاٍ املظتجُش فٝٗا 

ايظٗٛي١ مبهإ إٔ ٜتِ سـش تًو املؼشٚعات ٚذبًٌٝ َؤػشاتٗا االقتـاد١ٜ ع٢ً 

 َظت٣ٛ ايذٍٚ اشبًٝذ١ٝ.

عات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١ تهتظب أُٖٝتٗا يف دٍٚ صبًع ٚبؼهٌ عاّ، فإٕ املؼشٚ

ايتعإٚ اشبًٝذٞ َٔ صبُٛع١ اعتباسات تتعًل خبـا٥ف ٖٝانًٗا االقتـاد١ٜ 

ٚاالدتُاع١ٝ، ْٚظب تٛافش عٛاٌَ اإلْتاز، ٚايتٛصٜع املهاْٞ يًظهإ ٚايٓؼاط. ٚميهٔ 

ٚاملتٛطط١ ملؼشٚعات ايـػري٠ إػباص أِٖ ايعٛاٖش اإلػباب١ٝ اييت تكرتٕ بكطاع ا

 ًٜٞ:فُٝا

  ،ٌُتظتدذّ ٖزٙ املؼشٚعات فًْٓٛا إْتاد١ٝ بظٝط١ ْظبًٝا تتُٝض باستفاع نجاف١ ايع

مما ٜظاعذ بعض ايذٍٚ اشبًٝذ١ٝ يف اطتكطاب ايؼباب ٚايفتٝات ايزٜٔ ٜعإْٛ َٔ 

 َؼه١ً ايبطاي١.

  تتُٝض ٖزٙ املؼشٚعات باالْتؼاس ازبػشايف; مما ٜظاعذ ع٢ً ذبكٝل ت١ُٝٓ َها١ْٝ

تٛاص١ْ يًذٍٚ اشبًٝذ١ٝ، ٚخذ١َ األطٛام احملذد٠ اييت ال تػشٟ املؼشٚعات ايهبري٠ َ

 بايتٛطٔ بايكشب َٓٗا أٚ ايتعاٌَ َعٗا.

  تٛفش ٖزٙ املؼشٚعات طًعًا ٚخذَات يف٦ات اجملتُع رات ايذخٌ احملذٚد، ٚاييت تظع٢

 يًشـٍٛ عًٝٗا ب طعاس َٓاطب١ تتفل َع قذساتٗا ايؼشا١ٝ٥.

 ٚعات فشؿًا عذٜذ٠ يًعٌُ يبعض ايف٦ات، ٚخاؿ١ تًو غري املؤ١ًٖ تٛفش ٖزٙ املؼش

 يإلْعُاّ إىل املؼشٚعات ايهبري٠ ٚايكطاع املٓعِ.
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  تكّٛ ٖزٙ املؼشٚعات بتًب١ٝ استٝادات األطٛام َٔ ايظًع ٚاشبذَات املتدــ١

اييت تشتبط ب رٚام ٚتفلٝالت املظتًٗهني بذسد١ أنرب َٔ املؼشٚعات ايهبري٠، ْعشًا 

ـاٍ ايؼدـٞ املباػش بني أؿشابٗا ٚبني ايعُال٤، نُا تظِٗ أٜلًا يف تٓؼٝط يالت

 ايـادسات ايهجٝف١ ايعٌُ.

  تعذ ٖزٙ املؼشٚعات أنجش نفا٠٤ يف تعب١٦ ٚتٛظٝف املذخشات احمل١ًٝ ٚت١ُٝٓ

املٗاسات ايبؼش١ٜ، ٚبزيو ميهٔ اعتباسٖا َـذسًا ًَُٗا يًتهٜٛٔ ايشألايٞ ٚاملٗاسات 

 ًا يٓؼاطات ٚؿٓاعات دذٜذ٠.ايتٓع١ُٝٝ ٚطبترب

  تًعب ٖزٙ املؼشٚعات دٚسًا ًَُٗا يف دعِ املؼشٚعات ايهبري٠ َٔ خالٍ تٛصٜع َٓتذاتٗا

ٚإَذادٖا مبظتًضَات اإلْتاز، َٚٔ خالٍ تـٓٝع بعض َهْٛاتٗا ٚإدشا٤ ايعًُٝات 

اإلْتاد١ٝ اييت ٜهٕٛ َٔ غري اجملذٟ اقتـادًٜا تٓفٝزٖا بٛاطط١ املؼشٚع ايهبري. 

يو تظِٗ املؼشٚعات ايـػري٠ يف تذعِٝ عالقات ايتؼابو ايكطاعٞ يف ٚبز

 االقتـاد ايٛط .

  تظِٗ ٖزٙ املؼشٚعات يف تٜٓٛع اهلٝهٌ االقتـادٟ َٔ خالٍ ْؼاطاتٗا املتعذد٠

ٚاملتبا١ٜٓ، نُا تظاعذ يف تػٝري اهلٝهٌ ايظٛقٞ َٔ خالٍ ربفٝف سذ٠ ايرتنض 

تاد١ٝ ٚاشبذ١َٝ، فلاًل عٔ ت١ُٝٓ املذٕ ٚصٜاد٠ دسد١ املٓافظ١ بني ايٛسذات اإلْ

 ايجا١ْٜٛ مما ٜظاعذ ع٢ً ايتدفٝف َٔ سذ٠ ايرتنض ايعُشاْٞ.
 

ٚبـف١ خاؿ١ تٓبع كشٚس٠ االٖتُاّ بذعِ َٚظاْذ٠ ٚسفع نفا٠٤ املؼشٚعات ايـػري٠ 

 ٚاملتٛطط١ يف ايذٍٚ اشبًٝذ١ٝ َٔ عذ٠ سكا٥ل تتُجٌ فُٝا ًٜٞ:

 إىل االقتـاد ايكَٛٞ، سٝح قذست ٖزٙ  إٕ ٖزٙ املؼشٚعات تؼاسى يف اإلكاف١

% يف املًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ، نُا متجٌ ٖزٙ املؼشٚعات ْظب١ 25املظا١ُٖ بٓشٛ 

%( َٔ ايٓاتر احملًٞ 28%( َٔ إمجايٞ عذد املؼشٚعات، ٚتظاِٖ بٓظب١ )92)

اإلمجايٞ، ٚايزٟ ٜعترب َٓدفلًا َكاس١ْ بذٍٚ عشب١ٝ أخش٣. ٚمتجٌ ٖزٙ املؼشٚعات 

% َٔ إمجايٞ عذد املؼشٚعات ايـٓاع١ٝ يف دٚي١ اإلَاسات ايعشب١ٝ املتشذ٠ 86.1ْظب١ 

% َٔ إمجايٞ املؼشٚعات ايـٓاع١ٝ يف ممًه١ 76ٚفكًا ملعٝاس سأغ املاٍ، ٜٚكاسب َٔ 

 ايبششٜٔ.
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  إٕ ٖزٙ املؼشٚعات تٛفش فشق عٌُ يكاعذ٠ عشٜل١ َٔ ق٠ٛ ايعٌُ اشبًٝذ١ٝ تكذس

 ٜضٜذ. حبٛايٞ )ثًح( ايك٠ٛ ايعا١ًَ أٚ

  إٕ ٖزٙ املؼشٚعات تعذ َٔ اآليٝات ايفعاي١ يف إْتاز ٚتٛفري طًع ٚخذَات َٓدفل١

ايتهًف١ ٚايظعش، ٚخاؿ١ يكطاعات املٛاطٓني َٔ رٟٚ ايذخٌ املٓدفض، سٝح تؼهٌ 

%( َٔ مج١ً 97.7املؼشٚعات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١، ايـٓاع١ٝ ٚاشبذ١َٝ عبٛ )

% خالٍ عاّ ١73.5 ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ سٛايٞ املؼشٚعات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١ يف املًُه

(2008.) 

  إٕ ٖزٙ املؼشٚعات ايـػري٠ متجٌ ٚط١ًٝ ْادش١ يتعب١٦ املذخشات ايـػري٠ ٚإعاد٠

 كدٗا يف ؿٛس٠ اطتجُاسات.

  إٕ ٖزٙ املؼشٚعات متجٌ ايشنٝض٠ األطاط١ٝ اييت ٜعٌُ َٔ خالهلا ايكطاع اشباق

ٖزٙ املؼشٚعات ٜعذ َظاْذ٠ ٚتذعًُٝا يف ايذٍٚ اشبًٝذ١ٝ، ٚبايتايٞ فإٕ َظاْذ٠ 

 يذٚس ايكطاع اشباق يف ايٓؼاط االقتـادٟ.

  ٚبؼهٌ عاّ، ربتًف َظا١ُٖ ايك١ُٝ امللاف١ يًـٓاعات ايتش١ًٜٝٛ يف دٍٚ صبًع

(. ٚالصايت تًو املظا١ُٖ ك١ًٝ٦ 3ايتعإٚ اشبًٝذٞ، نُا ٜٛكشٗا ازبذٍٚ سقِ )

 دذًا إرا َا قٛسْت بتذاسب دٍٚ أخش٣.

 

 (3سقِ ) ازبذٍٚ

ْظب١ َظا١ُٖ ايك١ُٝ امللاف١ يًـٓاعات ايتش١ًٜٝٛ يف ايٓاتر احملًٞ اإلمجايٞ يف دٍٚ صبًع 

 2007ايتعإٚ اشبًٝذٞ عاّ 

 عُإ ايظعٛد١ٜ قطش ايبششٜٔ اإلَاسات ايهٜٛت ايٓظب١

َظا١ُٖ ايك١ُٝ امللاف١ 

يًـٓاعات ايتش١ًٜٝٛ يف 

 ايٓاتر احملًٞ اإلمجايٞ

7 12 13 8 10 11 
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 ( التحدياث اليت تىاجه الصناعت اخلليجيت:2
 

تتظِ ايـٓاع١ اشبًٝذ١ٝ بلعف تؼابهٗا َع بعض ايكطاعات االقتـاد١ٜ يف ْطام 

االقتـاد ايٛط  يهٌ دٚي١ خًٝذ١ٝ، طٛا٤ ناْت ؿٓاع١ إسالي١ٝ أٚ تـذٜش١ٜ، ألٕ 

ألسبع١ ايظٝاطات االقتـاد١ٜ ٚايكطاع١ٝ اييت ْفزت يف ايذٍٚ اشبًٝذ١ٝ خالٍ ايعكٛد ا

املاك١ٝ مل تـٌ بعذ إىل إقا١َ عالقات تبادي١ٝ ق١ٜٛ بني ايـٓاعات ايكا١ُ٥ َٔ ْاس١ٝ، 

ٚبٝٓٗا ٚبني ايكطاعات االقتـاد١ٜ األخش٣ َٔ ْاس١ٝ أخش٣، مما أثش طًبًا ع٢ً اهلٝهٌ 

 اإلْتادٞ يالقتـاد اشبًٝذٞ، ٚسذ َٔ قذست٘ ع٢ً دفع عذ١ً ايت١ُٝٓ االقتـاد١ٜ.

 إٔ ايـٓاع١ ايتش١ًٜٝٛ يٝظت يف تهاٌَ َع بعض فشٚع ايـٓاع١ ٚميهٔ اإلػاس٠ إىل 

االطتدشاد١ٝ داخٌ ايكطاع ايـٓاعٞ، إر ال ٜذخٌ َٔ طبشدات ٖزٙ ايـٓاع١ يف 

ايـٓاع١ ايتش١ًٜٝٛ احمل١ًٝ إال ْظب١ ك١ًٝ٦ َٓٗا. ٚنزيو اسباٍ بايٓظب١ يكطاع 

دٙ ع٢ً اإلْتاز ايبٓا٤ ٚاإلطهإ يف نجري َٔ ايذٍٚ اشبًٝذ١ٝ بايشغِ َٔ اعتُا

ايـٓاعٞ احملًٞ يف تٛفري استٝادات٘ َٔ اسبذٜذ ٚااللٓت ٚاألدٚات ايـش١ٝ ٚايضداز 

ٚغريٖا، فإْ٘ ٜتذ٘ إىل االطترياد َٔ اشباسز َٔ ٖزٙ ايظًع ْفظٗا َٚٔ طًع أخش٣ 

 .21نجري٠ ميهٔ تـٓٝعٗا ضبًًٝا

ٜتُجٌ يف تذْٞ  ٚبإػباص، فإٕ أِٖ ايتشذٜات اييت تٛاد٘ ايـٓاع١ اشبًٝذ١ٝ بؼهٌ عاّ

ايٛكع ايتٓافظٞ ي٘ يف َٛاد١ٗ ايـٓاعات األدٓب١ٝ، إىل داْب كعف ايعالقات 

ايتؼابه١ٝ ايـٓاع١ٝ، ْاٖٝو عٔ متاثٌ ٖٝانٌ اإلْتاز ٚايـادسات ٚتبأٜ ايكٛاعذ 

اإلْتاد١ٝ ايـٓاع١ٝ يف ايذٍٚ اشبًٝذ١ٝ ٚتبأٜ ايكاعذ٠ ايتؼشٜع١ٝ املتعًك١ باالطتجُاس 

(، ْكاط ايك٠ٛ 4ريٖا َٔ ايتشذٜات األخش٣. ٜٚٛكح ازبذٍٚ سقِ )يف ٖزا اجملاٍ ٚغ

 ٚايلعف يًُؼشٚعات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١.

 

 

 

 

                                      
 .2009ٚاملتٛطط١ يف ايت١ُٝٓ االقتـاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ؟،  سػٝذ بذاٟٚ، أٟ دٚس يًُؼشٚعات ايـػري٠ 21
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 (4ازبذٍٚ سقِ )

 SWOTباطتدذاّ ْعاّ  22ْكاط ايك٠ٛ ٚايلعف يًُؼشٚعات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١

 

 (T) ايتشذٜات (Oايفشق) (Wْكاط ايلعف) (Sْكاط ايك٠ٛ )

 طٗٛي١ ايت طٝع.

 ايعٌُ. تٛفري فشق

 ٠اغبفاض املداطش

 الغبفاض سأغ املاٍ.

اطتكالي١ٝ اإلداس٠ 

 َٚشْٚتٗا.

ايكذس٠ ع٢ً ايتهٝف 

َع املتػريات 

 املظتشذث١.

صٜاد٠ ايكذس٠ ع٢ً 

 ايتذذٜذ ٚاالبتهاس.

 استفاع دٛد٠ اإلْتاز.

ٚط١ًٝ الْتؼاس 

ايتٛطٔ ايـٓاعٞ 

 دػشافًٝا.

 فشق ايتذسٜب.

ؿعٛب١ اسبـٍٛ 

 ع٢ً ايتٌُٜٛ ايالصّ.

ذّ تٛافش املعًَٛات ع

 عٔ األطٛام.

ٚدٛد َعٛقات 

ٖٝه١ًٝ رات١ٝ يػٝاب 

املٗاسات اإلداس١ٜ 

 ٚايتظٜٛك١ٝ.

ْكف ايتؼبٝو 

ٚسبط املؼشٚعات 

ببعلٗا ٚذبكٝل 

ايرتابط األَاَٞ 

 ٚاألفكٞ.

ق١ً فشق ْكٌ 

ايتهٓٛيٛدٝا ٚاستفاع 

 تهًفتٗا.

ربًف بشاَر ايذعِ 

ايتٓعُٝٞ 

ٚاملؤطظٞ 

 يًُؼشٚعات.

ت ْكف ايتذُعا

 ايـٓاع١ٝ.

اطتػالٍ املٛاسد 

 احمل١ًٝ.

َٛاد١ٗ ايلػٛط 

 ايتلد١ُٝ.

املٓافظ١ ٚفتح أبٛاب 

 يًتـذٜش.

إتاس١ ايفشق 

 يًتذذٜذ ٚاالبتهاس.

خًل قاعذ٠ َٔ سٚاد 

األعُاٍ ٚتؼذٝع 

 املبادس٠ ايفشد١ٜ.

 اسبذ َٔ االستهاس.

 تكًٌٝ ايٛاسدات.

املظا١ُٖ يف ايت١ُٝٓ 

ايـٓاع١ٝ ٚإعاد٠ 

 ٖٝه١ً ايـٓاع١.

 املعا١ًَ ايلشٜب١ٝ.

 املعا١ًَ ازبُشن١ٝ.

اسبُا١ٜ َٚهافش١ 

 اإلغشام.

 اغبفاض األدٛس.

 ايت َٝٓات ٚاملعاػات.

 ايبطاي١ املٛل١ٝ.

 ايفٔ ايتهٓٛيٛدٞ.

 ػشٚط ازبٛد٠.

 ايظال١َٝ ايب١ٝ٦ٝ.

 تطٜٛش ايتعًِٝ.

ايتؼشٜعات ٚايكٛاْني 

 املٓع١ُ.

إدشا٤ات ايتظذٌٝ، 

ٚبذ٤ ايٓؼاط 

 ٚاشبشٚز َٔ ايظٛم.

                                      
 .2009سظني عبذ املطًب األطشز، دٚس املؼشٚعات ايـػري٠ ٚايتُٛطط١ يف ايت١ُٝٓ،   22
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 تيجية اقتصادية متوازنة ومصتدامة :أهه املرتكسات التننوية الشرتا

قبااٌ ايتطااشم ملشتهااضات ايتُٓٝاا١ االقتـاااد١ٜ ن طاااغ يٛكااع اطاارتاتٝذ١ٝ هلااا، ػبااب          

اإلػاااس٠ إىل بعااض اسبكااا٥ل املظتدًـاا١ َاأ خااالٍ َشادعاا١ َااا ٚسد يف َاا  ايبشااح، َاأ     

 ٖزٙ اسبكا٥ل:

    ًاع قااذ مت اطاتٝفاؤٙ َأ خاالٍ عاذد َاأ      إٕ تؼادٝف ايٛاقاع االقتـاادٟ يف دٍٚ اجمل

ايذساطات اييت قاَت بٗا دٗات ضب١ًٝ ٚعامل١ٝ. ٚبايتايٞ فذٖٛش املؼاه١ً االقتـااد١ٜ   

ٜتُجاااٌ يف كاااٝل ايكاعاااذ٠ اإلْتادٝااا١، ُٖٚٝٓااا١ ايكطااااع ايعااااّ، ٚاشبًاااٌ يف تشنٝبااا١        

 ايظهإ ٚايعُاي١، ٚايتٛطع يف اإلْفام االطتٗالنٞ ايعاّ.

  قتـاااد١ٜ ٚاكااش١، ٚدباًٖااٗا ميجااٌ خطاا٠ٛ إىل اشبًااف، سٝااح     إٔ خٝاااسات ايتُٓٝاا١ اال

ٌٍ، ٚاملًُها١ ايعشبٝا١            ؿٓادٜل ايجاش٠ٚ ايظاٝاد١ٜ ٚعٛا٥اذ ايآفط ػباب إٔ تكاّٛ باذٍٚس فاعا

 ايظعٛد١ٜ قذ اْطًكت عبٛ ريو املظاس ايتُٟٓٛ.

ٚفُٝا ًٜٞ ْظتعشض أِٖ املشتهضات األطاط١ٝ اييت ػبب َشاعاتٗا عٓذ ٚكاع اطارتاتٝذ١ٝ   

 :23االقتـاد١ٜيًت١ُٝٓ 

إعااااد٠ ؿاااٝاغ١ اياااذٚس االقتـاااادٟ يًذٚيااا١، ٚتعضٜاااض دٚس ايكطااااع اشبااااق يف ايتُٓٝااا١    .1

 االقتـاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ:

َّشت املٓطك١ بعاذ٠ أصَاات اقتـااد١ٜ، ناإ آخشٖاا تاذاعٝات األصَا١ املايٝا١ ٚاالقتـااد١ٜ          

غ١ ايااذٚس  ، ٚبايتااايٞ، تظااتذعٞ ايلااشٚس٠ إعاااد٠ ؿااٝا    2008ايعاملٝاا١ اياايت بااذأت ْٗاٜاا١ عاااّ     

االقتـادٟ يًذٚي١، ٚتعضٜض دٚس ايكطاع اشباق يف ايت١ُٝٓ ٚايعٛد٠ بٗزا اياذٚس إىل ثٛابتا٘   

. ٟاالقتـاد١ٜ ٚاإلداس١ٜ يف ظٌ اسبش١ٜ االقتـاد١ٜ ن سذ َتطًباات اإلؿاالح االقتـااد   

فٗزا ايذٚس مل ٜهٔ بايؼهٌ املطًٛب، إر تظٝطش َععاِ اياذٍٚ عًا٢ ايهاجري َأ ايكطاعاات       

، دٕٚ إػاااشاى ايكطااااع اشبااااق. يااازا الباااذ يًكطااااع اشبااااق إٔ ٜكاااّٛ باااذٚسٙ     االقتـااااد١ٜ

ايتُٟٓٛ َتششسًا َٔ املفاِٖٝ ٚاملُاسطات اشباط٦ا١، َاتشُاًل املظا٦ٛيٝات االدتُاعٝا١، يف     

 إطاس املٓافظ١ اسبش٠ ٚايفشق املتهاف١٦ ٚآيٝات ايظٛم.

 

                                      
 .2013املٛقع االيهرتْٚٞ،  غشف١ دباس٠ ٚؿٓاع١ ايهٜٛت، أدبٝات املؤمتش ايجاْٞ يًكطاع اشباق،  23
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 إؿالح اإلداس٠ ايعا١َ: .2

اس إعاد٠ ايذٚس االقتـادٟ يًذٚي١. ٖٚزا يف إطاس أٟ اطرتاتٝذ١ٝ اقتـاد١ٜ، ٚيف إط

ايتػري ٜتطًب إعاد٠ ٖٝه١ً ايتٓعِٝ اسبايٞ يإلداس٠ ايعا١َ مبا ٜٓظذِ َع ايذٚس 

ازبذٜذ، فايٛكع اسبايٞ يألدٗض٠ اسبه١َٝٛ يف َععِ دٍٚ املٓطك١ ٜتـف ب ْ٘ أقٌ 

نفا٠٤ ٚأنجش نًف١. سٝح ٚاقع اإلداس٠ ايعا١َ يف َععِ تًو ايذٍٚ ٜعترب أسذ 

ملعٝكات ايت١ُٜٛٓ. ٚتعاْٞ ٖزٙ اإلداس٠ َٔ تلدِ يف اسبذِ ْٚذس٠ يف ايهفا٤ات. ا

ٚبايتايٞ البذ َٔ تػٝري ٖزا ايُٓط َٔ ايعٌُ، َٔ أدا٠ يتٛصٜع ايجش٠ٚ إىل أدا٠ ت١ُٜٛٓ 

 يضٜاد٠ اإلْتاد١ٝ ٚايتٓافظ١ٝ. 
 

 إؿالح ايٛكع املايٞ: .3

فط، ٚبايتايٞ، فإٕ تعتُذ دٍٚ اجملًع ع٢ً َـذس ٚسٝذ يًذخٌ، ٖٞ عا٥ذات ايٓ

اهلذف االطرتاتٝذٞ يتٜٓٛع َـادس ايذخٌ ال صايت دٕٚ املظت٣ٛ املطًٛب. ٚػبب 

ايتٜٓٛ٘، إىل إٔ اطرتاتٝذ١ٝ ايت١ُٝٓ االقتـاد١ٜ تظتذعٞ االْتكاٍ بٗزا اهلذف َٔ 

ايتٓعري إىل ايٛاقع، َٔ خالٍ آيٝات عٌُ دبظذ َفّٗٛ تٜٓٛع َـادس ايذخٌ، ٚإال 

٠ّٛ يشفا١ٖٝ املٛاطٔ نٗذف  طٝعٌ االقتـاد سٜعٞ ٚاطتٗالنٞ ال ؼبكل األٖذاف املشد

ٚٚط١ًٝ ألٟ ت١ُٝٓ َظتٗذف١. ٖزا ايتٛد٘ ٜتطًب اعتُاد آيٝات سقاب١ٝ فاع١ً ع٢ً 

املٝضاْٝات ايعا١َ، ٚإعاد٠ ايٓعش يف ػبه١ األَإ االدتُاعٞ، يتتظع خذَاتٗا ػشؼب١ 

احملذٚد، ٚٚقف نٌ أػهاٍ  أنرب َٔ املٛاطٓني. ٚكشٚس٠ ٚدٛد بشْاَر يزٟٚ ايذخٌ

 ٖذس املاٍ ايعاّ.
 

 تػٝري ايٓعاّ ايرتبٟٛ يتطٜٛش ايت١ُٝٓ ايبؼش١ٜ: .4

يف ٖزا ازباْب ال ْٓعش إىل َظ ي١ إدخاٍ ايٛطا٥ٌ ايتهٓٛيٛد١ٝ فشظب، بٌ كشٚس٠ 

تػٝري ايٓعاّ ايرتبٟٛ يف َفَٗٛ٘ ٚأطايٝب عًُ٘، َٚؤطظات٘ َٚٓاٖذ٘. ألٕ َعطٝات 

ٓعاّ ايرتبٟٛ تطٜٛش سأغ املاٍ ايبؼشٟ، ٚإعذاد املٛاطٔ ايـاحل املشس١ً تؤنذ إٔ ع٢ً اي

ايكادس ع٢ً اإلطٗاّ يف ايع١ًُٝ ايت١ُٜٛٓ. ٚػبب ايتعاٌَ َع ريو يٝع َٔ َٓطًل 

ذبٌُ ايذٚي١ ٖزٙ املظ٦ٛي١ٝ، بٌ ع٢ً اجملتُع ذبًُٗا، مبا فٝٗا ذبٌُ ايكطاع اشباق 



 

 

  

 مجلت األنذلس للعلوم اإلنسانيت واالجتماعيت 301

  في استراتيجيت التنميت االقتصاديت في استراتيجيت التنميت االقتصاديت انت الصناعاث الصغيرة والمتوسطت انت الصناعاث الصغيرة والمتوسطت مكمك                       بيلت سعيذ العمودين د.

 م1024 يونيو(  8المجلذ )  الثالثد العذ

ٙ يف ت١ُٝٓ املٛاسد ايبؼش١ٜ يف َظ٦ٛيٝت٘ يف ٖزا ازباْب َٔ خالٍ إػشان٘ بتشٌُ دٚس

 اجملتُع. 
 

 تهٜٛٔ ب١٦ٝ َكا١َٚ يًفظاد اإلداسٟ ٚاملايٞ: .5

تعاْٞ دٍٚ املٓطك١ َٔ ظاٖش٠ ايفظاد، ٚاييت ربتًف َٔ دٚي١ ألخش٣. ٚاسبكا٥ل 

تؤنذ اطتفشاٍ ظاٖش٠ ايفظاد نًُا صادت ١ُٖٓٝ ايكطاع ايعاّ ع٢ً األْؼط١ 

ام ايعاّ إىل ايٓاتر احملًٞ اإلمجايٞ. ٚال ػو االقتـاد١ٜ، ٚنًُا استفعت ْظب١ اإلْف

إٔ تًو ايعاٖش٠ تكًف َٔ فشق االطتجُاس يف ايذٚي١. ٚبايتايٞ ف ٟ اطرتاتٝذ١ٝ 

ػبب عًٝٗا ضباسب١ ٖزٙ اآلف١ ع٢ً اجملتُع، َٔ خالٍ اسرتاّ ايكٛاْني، ٚايتضاّ 

ٜض دٚس ايؼفاف١ٝ، ٚتطبٝل َبادئ اسبٛن١ُ يف ايكطاعني ايعاّ ٚاشباق، ٚكشٚس٠ تعض

 املؤطظات ايكلا١ٝ٥، ٚاإلطشاع يف تٓفٝز َؼشٚع اسبه١َٛ اإليهرت١ْٝٚ.

ٚفُٝا ٜتعًل باملؼشٚعات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١، فإٕ ايٛقا٥ع تؤنذ إٔ ظباسٗا ٚدٚسٖا 

 يف َظري٠ ايت١ُٝٓ يف أٟ صبتُع ٜتٛقف ع٢ً إتباع عذد َٔ اآليٝات املكرتس١ ايتاي١ٝ:

١ٝ املؼشٚعات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١ يف دٍٚ ٚكع خط١ خًٝذ١ٝ ط١ًٜٛ األدٌ يتُٓ (1

صبًع ايتعإٚ اشبًٝذٞ، مبا ؼبكل تهاًَٗا ٚذبكٝل ايرتابط بني ٖزٙ املؼشٚعات 

ٚبني املؼشٚعات ايهرب٣، طٛا٤ ع٢ً َظت٣ٛ ايذٚي١ أٚ املظت٣ٛ اشبًٝذٞ. ٚحبٝح 

تظتٓذ اشبط١ ع٢ً عذد َٔ األطع، َٓٗا اطتٗذاف إْؼا٤ ايتذُعات ايـٓاع١ٝ، 

ًو اييت هلا سٚابط أفك١ٝ ٚسأط١ٝ. إىل داْب ريو، ايتٛطع يف إْؼا٤ ٚخاؿ١ ت

 ساكٓات املؼشٚعات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١.

إػباد ْٛع َٔ ايرتابط ٚاالتـاٍ بني املٓعُات ٚاهل٦ٝات املظ٦ٛي١ عٔ ت١ُٝٓ املٓؼآت  (2

ايـػري٠ ٚاملتٛطط١ يف ايذٍٚ اشبًٝذ١ٝ بٗذف تٛسٝذ َفّٗٛ املؼشٚعات ايـػري٠ 

طٛا٤ َٔ سٝح ايعُاي١ أٚ سأغ املاٍ أٚ ايتهٓٛيٛدٝا. ٚنزيو تطٜٛش  ٚتٛؿٝفٗا،

ٚذبذٜح أطايٝب ايعٌُ يتشكٝل أفلٌ عا٥ذ اقتـادٟ ٚتبادٍ اشبربات بني 

َٓع١َٛ املؼشٚعات ايـػري٠ ٚغريٖا.إْؼا٤ َـشف خًٝذٞ َؼرتى يًُؼشٚعات 

تٓعِٝ ايـػري٠ أٚ َؤطظ١ متٌٜٛ خًٝذ١ٝ يًعٌُ ع٢ً تعب١٦ املٛاسد ايت١ًُٜٝٛ ٚ

تذفكاتٗا ألؿشاب املؼشٚعات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١ ٚفكًا شبط١ َع١ٓٝ ذبذد 

 األٚيٜٛات، إىل داْب تععِٝ دٚس املـاسف اشبًٝذ١ٝ يتٌُٜٛ تًو املؼشٚعات.
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تفعٌٝ دٚس االذباد اشبًٝذٞ يًُٓؼآت ايـػري٠ َٔ خالٍ مماسطت٘ ملٗاَ٘  (3

ت اييت تعٌُ يف ٖزا ٚاختـاؿات٘ ٚخربات٘، ٚدعِ َٚظاْذ٠ املؤطظات ٚازبُعٝا

اجملاٍ. ٚإىل داْب ريو االٖتُاّ بايـٓاعات ايتكًٝذ١ٜ ٚاسبشف ايف١ٝٓ ٚاملٗٔ 

ايرتاث١ٝ ٚمحاٜتٗا ٚإعاد٠ االعتباس إلْتادٗا َٔ خالٍ تٛفري ناف١ ايؼشٚط ايالص١َ 

 إلطتُشاسٜتٗا.

تٛفري ايذعِ ٚايتذسٜب ألؿشاب املؼشٚعات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١، حبٝح ال ٜهٕٛ  (4

 اْكطاع يف ايع١ًُٝ اإلْتاد١ٝ ٚايتظٜٛك١ٝ، ٚبايتايٞ يف ايع١ًُٝ ايت١ًُٜٝٛ. ٖٓاى

إْؼا٤ ػبه١ خًٝذ١ٝ يبٝاْات ٚإسـا٥ٝات املؼشٚعات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١ يف ايذٍٚ  (5

اشبًٝذ١ٝ متهٔ َٔ تٛفري قٛاعذ بٝاْات َتدــ١، ٚتٛفري ب١٦ٝ يتبادٍ املعًَٛات 

ٝاطات ايشا١َٝ إىل ذبظني ب١٦ٝ ايعٌُ ٚايتهٓٛيٛدٝا اسبذٜج١ يتظاِٖ يف ٚكع ايظ

 املال١ُ٥ يُٓٛ ٖزا ايكطاع.

إقا١َ ايتؼبٝو ٚسبط املٓؼآت ايـػري٠ ٚبايؼشنات ايهبري٠ ٚاألدٓب١ٝ ملا َٔ ػ ْ٘  (6

 سفع َظت٣ٛ ٚإْتاد١ٝ ايهجري َٔ املؼشٚعات ايـػري٠.

 

 تٛؿٌ إيٝٗا ايبشح :ايٓتا٥ر ٚايتٛؿٝات اييت  .6

 النتائج: :أوالً 

 تكذّ، ميهٔ إٔ ْظتدًف أِٖ ايٓكاط األطاط١ٝ، َٚٓٗا:بٓا٤ ع٢ً َا 

      إٕ ٚاقع اقتـادٜات دٍٚ املٓطك١ تؤنذ أْٗا بعٝذ٠ عأ ذبكٝال األٖاذاف ايتُٜٓٛا١، إر

ال ٜااضاٍ االقتـاااد ٜعتُااذ بذسداا١ س٥ٝظاا١ٝ عًاا٢ اياآفط، ٚإٔ اهلااذف ايتُٓااٟٛ يتٜٓٛااع      

 َـادس ايذخٌ ال صاٍ يف َشاسً٘ األٚىل.

 ٓطك١ َٔ ايفٛا٥ض املاي١ٝ ايٓادب١ عأ استفااع أطاعاس ايآفط،     مل تظتفذ َععِ دٍٚ امل

إىل داْب كعف دٚس ايـٓادٜل ايظاٝاد١ٜ ايايت متتًهٗاا دٍٚ املٓطكا١، ٖٚازا َاا أثبتتا٘        

 األص١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ األخري٠.

       ٍمل تظتفذ َععِ دٍٚ املٓطك١ َٔ االطاتجُاسات األدٓبٝا١ املباػاش٠ اهلادفا١ إىل إدخاا

ايهٛادس ايٛط١ٝٓ ع٢ً أسذخ ايٛطا٥ٌ ايتهٓٛيٛدٝا١، ألٕ دٍٚ املٓطكا١   ايتك١ٝٓ، ٚتذسٜب 

 ال ذبتاز إىل سؤٚغ أَٛاٍ، إمنا إىل تهٓٛيٛدٝا َٚعاسف سذٜج١.
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           تٛاداا٘ خطااط ايتُٓٝاا١ يف دٍٚ املٓطكاا١ ذبااذٜات َٓٗااا: طااٝطش٠ ايكطاااع ايعاااّ عًاا٢

ايٓؼاااااااط االقتـااااااادٟ، ٚتلاااااادِ دٗاااااااص اإلداس٠ ايعاَاااااا١، ٚاستفاااااااع ْظااااااب١ اإلْفااااااام    

الطتٗالنٞ يف ايٓاتر احملًٞ اإلمجايٞ، ٚكعف ايٓعااّ ايرتباٟٛ، ٚعاذّ قذستا٘ عًا٢      ا

ت١ُٝٓ سأغ املاٍ ايبؼشٟ، ٚأخاريًا تفؼاٞ ظااٖش٠ ايفظااد املاايٞ ٚاإلداسٟ يف َععاِ دٍٚ       

 املٓطك١.

      االْهؼاف ايتذاسٟ ع٢ً اشباسز بذسد١ عاي١ٝ، تذٍ ع٢ً االعتُااد ايهًاٞ عًٝا٘ يتًبٝا١

 استٝادات ايت١ُٝٓ.  

يف اشبالؿ١ ػبب ايت نٝذ إٔ تععِٝ دٚس املؼشٚعات اشبًٝذ١ٝ يف ت١ُٝٓ ايـٓاع١ ٚ

اشبًٝذ١ٝ ٜتطًب بذا١ٜ تطٜٛش ايـٓاع١ اشبًٝذ١ٝ بـف١ عا١َ، ٚتعضٜض تٓافظٝتٗا، 

 ٚاْتٗاص ايفشق اييت ٜتٝشٗا اقتـاد املعشف١.

ذسػبًٝا ٚيف ايٛقت رات٘، ٜٓبػٞ إٔ تتشٍٛ املؼشٚعات اشبًٝذ١ٝ ايـػري٠ ٚاملتٛطط١ ت

إىل االعتُاد ع٢ً املعشف١، َٔ خالٍ تطٜٛش ثكاف١ ايتعًِّ، ٚت َني ايعشٚف املؤد١ٜ إىل 

 ايتطٜٛش املٓتعِ يًك٠ٛ ايعا١ًَ ب نًُٗا.

ٜٚعذ ذبظني ايب١٦ٝ ايه١ًٝ يالطتجُاس، ٚايعٌُ ع٢ً إؿالح املايٞ، ٚغضاي١ املعٛقات 

، ٚتظٌٗٝ اإلدشا٤ات، ايٓادب١ عٔ اختالالت ايظٛم، ٚربفٝض نًف١ أدا٤ األعُاٍ

ٚاطتهُاٍ األطش ايتؼشٜع١ٝ ٚايتٓع١ُٝٝ ٚاإلدشا١ٝ٥، ٚذبظني ايكذسات ايتٓافظ١ٝ، 

ٚتٛفري اسبٛافض، ٚتفعٌٝ ايتعإٚ بني ايكطاعني ايعاّ ٚاشباق َٔ عٛاٌَ ذبظني املٓاخ 

 االطتجُاسٟ ايزٟ تتطًب٘ املؼشٚعات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١ يبٓا٤ قذساتٗا.

ري٠ ٚاملتٛطط١ تلطًع بذٚس ضبٛسٟ يف ايت١ُٝٓ االقتـاد١ٜ إٕ املؼشٚعات ايـػ

ٚاالدتُاع١ٝ يف دٍٚ صبًع ايتعإٚ اشبًٝذٞ، ٜٚٓبػٞ إدَاز إطرتاتٝذ١ٝ ت١ُٝٓ تًو 

املؼشٚعات كُٔ اإلطرتاتٝذ١ٝ ايـٓاع١ٝ ايؼا١ًَ، ٚسبطٗا باستٝادات ايت١ُٝٓ 

 ايـٓاع١ٝ اييت ذبذدٖا ٖزٙ اإلطرتاتٝذ١ٝ.

َٔ األسٛاٍ اعتُاد اطرتاتٝذٝات َظتك١ً يت١ُٝٓ املؼشٚعات إر ال ميهٔ ب ٟ ساٍ 

ايـػري٠ املتٛطط١ دٕٚ ايٓعش إىل َظ ي١ ايت١ُٝٓ ايـٓاع١ٝ بشَتٗا يف ك٤ٛ صبٌُ 

استٝادات ايتطٜٛش ايـٓاعٞ، ٚيف ك٤ٛ أٚيٜٛات ٖزٙ االستٝادات، َٚذ٣ تٛافش املٛاسد 

ٜٛش ٖزٙ املٛاسد، فلاًل عٔ املٓاطب١ يتشكٝل األٖذاف ايـٓاع١ٝ، ٚذبكٝل استٝادات تط
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صباالت ايٓٗٛض ٚايتكذّ ٚفشق ايتعاٌَ بهفا٠٤ َع ايتشذٜات اييت تفشصٖا املتػريات 

ازبذٜذ٠، ٚأُٖٗا ثٛس٠ املعًَٛات ٚاالتـاالت ٚايتششٜش ايتذاسٟ، ٚاييت ظبِ عٓٗا تطٛس 

 يف َفّٗٛ املضاٜا ايٓظب١ٝ ٚتـاعذ يف ايرتنٝض ع٢ً ايهفا٠٤ ايتٓافظ١ٝ.

ٜتطًب األَش، ٖٓا، بٝإ صبُٛع١ َأ املالسعاات ساٍٛ دٚس    شٚع يف ايتٛؿٝات، ٚقبٌ ايؼ

املؼشٚعات ايـاػري٠ ٚاملتٛطاط١، ٚايايت الباذ َأ تؼدٝـاٗا، يتتلاح ايشؤٜا١ خـٛؿاًا يف          

ظٌ املاتػريات ايذٚيٝا١ ايشآٖا١ ايايت تظاتذعٞ إعااد٠ ايٓعاش يف املفااِٖٝ ايكذميا١ املتعًكا١           

 باملؼشٚعات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١.
 

 : املالسع١ األٚىل

غايبًا َا ٜٓعش إىل املؼشٚعات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١ مبعاضٍ عأ االطارتاتٝذ١ٝ ايـآاع١ٝ     

ايؼااا١ًَ، أٚ ستاا٢ َاأ دٕٚ ٚدااٛد أٟ اطاارتاتٝذ١ٝ ؿاآاع١ٝ ػااا١ًَ، َٚاأ دٕٚ سبااط ٖاازٙ          

املؼااشٚعات باستٝادااات ايتُٓٝاا١ ايـاآاع١ٝ اياايت ذبااذدٖا ٖاازٙ االطاارتاتٝذ١ٝ إٕ ٚدااذت.    

ؤدٟ ايرتنٝض ع٢ً ٖازا ايكطااع  إىل تُٗاٝؽ االقتـاادٜات ايعشبٝا١، ٚإٔ      ٚؽبؼ٢ َٔ إٔ ٜ

 تًعب دٚسًا طًبًٝا َٔ سٝح تبذٜذٖا يًكذس٠ االقتـاد١ٜ يًذٍٚ ايعشب١ٝ.  

َٚٔ غري املٓطكاٞ اعتُااد اطارتاتٝذٝات يتُٓٝا١ املؼاشٚعات ايـاػري٠ ٚاملتٛطاط١ قا٥ُا١         

يت تشعاا٢ بااشاَر طبــاا١   حبااذ راتٗااا، سظاابُا تااذعٛ إيٝاا٘ َٓعُااات األَااِ املتشااذ٠ اياا        

ملظااااعذ٠ اسبهَٛاااات ايعشبٝااا١ يف ٖااازا اإلطااااس،  باااٌ الباااذ َااأ ايٓعاااش إىل َظااا ي١ ايتُٓٝااا١    

ايـٓاع١ٝ بشَتٗا يف ك٤ٛ صبٌُ استٝادات ايتطٜٛش ايـٓاعٞ،  ٚيف كا٤ٛ أٚيٜٛاات ٖازٙ    

 االستٝادات، َٚذ٣ تٛافش املٛاسد املٓاطب١ يتشكٝل األٖذاف ايـٓاع١ٝ. 
 

 : املالسع١ ايجا١ْٝ

تتلاأُ ٚكااع اطااارتاتٝذٝات يتُٓٝاا١ املؼااشٚعات ايـاااػري٠ ٚاملتٛطااط١ َاأ دٕٚ دساطااا١       

استٝادات األطٛام احمل١ًٝ ٚأطٛام ايتـذٜش احملتًُا١، َٚأ دٕٚ ذبذٜاذ صبااالت َعٝٓا١      

رات َضاٜااا ْظااب١ٝ َاأ إْتادٗااا أٚ تتُتااع بفااشق صبذٜاا١ يتٛظٝااف االطااتجُاسات ٚذبعاا٢   

 ١ٝ.بكذس٠ ع٢ً ايتظٜٛل بهفا٠٤ تٓافظ١ٝ عاي
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 املالسع١ ايجايج١

اعتباااااس ٖاااازا ايكطاااااع قطاعااااًا دْٚٝااااًا ؼبتااااٌ َٛقعااااًا َتااااذًْٝا يف دسدااااات طااااًِ ايعًُٝااااات    

ايـٓاع١ٝ. ٚتهُٔ املالسع١ األخري٠ يف اطتبعاد ازبٗات املع١ٝٓ َٔ ٚكاع باشاَر ايتُٓٝا١    

 اشباؿ١ بٗزا ايكطاع.  
 

 التىصياث: :ثانياً 

يعٓاؿااااش ايش٥ٝظااا١ٝ يًٓٗاااٛض بااااايٛاقع   ٜٛؿاااٞ ايباساااح ايعُاااٌ عًاااا٢ إدساز عاااذد َااأ ا     

االقتـااادٟ عبااٛ ايتُٓٝاا١ االقتـاااد١ٜ ٚاالدتُاعٝاا١ املظااتذا١َ َاأ خااالٍ تكااذِٜ ايااذعِ    

 ايف  ٚاملؤطظٞ يًُؼشٚعات ايـٓاع١ٝ ايـػري٠ ٚاملتٛطط١، َٔ ٖزٙ ايعٓاؿش:

 .كشٚس٠ إعاد٠ ايٓعش يف ايذٚس االقتـادٟ يًذٚي١، ٚتعضٜض دٚس ايكطاع اشباق 

  ح اإلداس٠ ايعاَاا١. ٚكااشٚس٠ ايعُااٌ عًاا٢ تهااٜٛٔ ب٦ٝاا١ َكاَٚاا١ يًفظاااد        ايظااعٞ إلؿااال

 املايٞ ٚاإلداسٟ.

 .إؿالح ايٛكع املايٞ يًذٚي١ 

 .ٟايعٌُ ع٢ً تػٝري ايٓعاّ ايرتبٟٛ; يتطٜٛش سأغ املاٍ ايبؼش 
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