
 

 

 
 قطاع شئون خدمة المجتمع

      وتنمية البيئة            

 تقــــــرير عن النــــــــــدوة                                

  -:المنعقدة بكلية التجارة بعنوان                                                   

 الصرف والنتائج المترتبة والحلول المناسبة" أسباب ارتفاع سعر "         

                            

============================== 

العاشرة وفى تمــــــام الساعة  م27/2/2018 الموافق ثالثاءالوم ـــإنه فى ي

 ًً ً واجبات وحقوق المواطنة وان " ــــــــبعنبالكلية تم عقد ندوة ( أبمدرج )و صباحا

 0" األساسيةلخدمات فى ا

 0شوقى محمد عبد القوى الصباغ  عميد الكلية /د أ . دــــة السيــــتحت رعاي

كيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و بحيرىد/محمد 0السيد أوتحت إشراف             

                              0ة  ـــــة البيئـــوتنمي

  -وبحضور كال من :

  0محاضرا للندوةأستاذ االقتصاد والمالية العامة  سيد طه/أ.دالسيد  -

لفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وقد شارك فى الندوة 

قطاع شئون البيئة وخدمة والسادة القائمين على وعدد من السادة العاملين  بالكلية

  .  ( طالب وطالبة700) معدده تجاوزالمجتمع وعدد من الطلبة والطالبات 

 الندوة : أهدافأوال:

 0 عن ماهية سعر الصرفتوعية الطالب   -

 0تعريف الطالب بالنتائج والحلول المناسبة الرتفاع سعر الصرف  -

       ًً ً  :محاور الندوة :ثانيا

 0تعريف سعر الصرف   -1



 

 0النتائج المترتبة على ارتفاع سعر الصرف  -2

 0الصرفالحلول المناسبة لمواجهة ارتفاع سعر   -3

 0أزمة سعر صرف الجنية المصرى  -4          

حيث تحدث عن سعر صرف الجنية مقابل الدوالر سيشهد عدة تقلبات صعودا   - 

،وأن األمر متروك للعرض والطلب فى  المركزيوهبوطا بعد تحريره من قبل البنك 

 األخير فى سعر صرف الجنيه إلى االنخفاضاألسواق ،وهناك أمل فى أن يؤدى 

وضع ميزان  واستقرارزيادة الصادرات المصرية وتقليل الواردات من الخارج 

قيمة الجنيه مرة أخرى  ارتفاعيقود فى نهاية األمر إلى  الذيالمدفوعات األمر 

لزيادة  االستجابةبالمرونة الكافية فى  اإلنتاجيمحذرا من أنه ما لم يتمتع الجهاز 

الواردات، ستظل قيم الجنيه مهددة  الطلب على الصادرات ،وتخفيض الطلب على

 0العجز فى ميزان المدفوعات استمراربالهبوط فى حال 

زيادة الطلب على العملة  الحقيقيوإن الحكومة تستهدف من رفع سعر الفائدة  -

الوطنية ،وتقليل الطلب على الدوالر،ون ثم تقوية الجنيه مشيرا الى أن تفضيل 

يمة الجنيه،وفى المقابل تفضيل األجانب المصريين للسلع األجنبية يخفض من ق

 للخدمات والسلع المصرية يرفع قيمته. 

 0تحدث عن كيف تفاقمت األزمنة وتدهور سعر صرف الجنيه -

 0وتطبيق نظام أخر هو الخروج عن نظام سعر الصرف الثابت الحتميالمصير  -

 0بعد التحرير  الحاليالفرق بين الوضع السابق لسياسة سعر الصرف والوضع  -

 0سعر صرف الجنيه فى ظل النظام الجديد محددات -

وتخفض من  األجنبيتحكم عملية عرض الجنيه فى سوق الصرف  التيالعوامل  -

  قيمته

 0ترفع من قيم الجنيه فى سوق الصرف األجنبى التيالعوامل    -

 0مزايا سعر الصرف الثابت- -

ًً لثثا    ً  -:توصيا:أهم التا



 

لتقليل عبء  الحكومي اإلنفاقلية باألخر أداة السياسة الما استخدامالبد من -1 

على كاهل الطبقات المتوسطة والفقيرة نتيجة تحرير سعر  عأسعار السل ارتفاع

 0صرف الجنيه المصرى

البد من زيادة اإلنتاج حتى يكن زيادة الصادرات لتحسين قيمة الجنيه -2 -

 0المصرى

 0األذواق فى اتجاه السلع المحليةالبد من تغيير -3 -

                                                               

أسباب ارتفاع سعر الصرف والنتائج المترتبة والحلول "صور لندوة"        

 " المناسبة 

 م27/2/2018الموافق  ثالثاءوذلك يوم ال                               

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 قطاع شئون خدمة المجتمع

      وتنمية البيئة            

                                     

 تقــــــرير عن النــــــــــدوة                               

 تكافل اإلجتماعى لدعم اليتيمالمنعقدة بكلية التجارة بعنوان " التوعية بال    

" 

 م29/4/2017الموافق سبت وذلك يوم ال                         

                                                  

============================== 

وفى تمــــــام الساعة الثانية  م29/4/2017الموافق سبتالوم ـــإنه فى ي

التوعية بالتكافل وان " ــــــــبعنبالكلية تم عقد ندوة ( أ)بمدرج عشرة ظهراً و

شوقى محمد عبد القوى  أ . د /دــــة السيــــ" تحت رعاي اإلجتماعى لدعم اليتيم

 0الصباغ  عميد الكلية

كيل الكلية لشئون خدمة و د/محمود أحمد المتيم قائم بعمل0السيد أ.موتحت إشراف 

                              0ة  ـــــة البيئـــالمجتمع وتنمي

  -وبحضور كال من :

أحالم مرسى السنطاوى المدرس بقسم االقتصاد والمالية السيد الدكتور/ -

  0محاضرا للندوةالعامة  

 0المدرس بقسم المحاسبة  إكرامي جمال السيدالسيد الدكتور/ -

ئة وعضو لجنة شئون البيشيماء مجدى محمد منسق الندوة / ةالسيد -

 0وخدمة المجتمع بالكلية

لفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة وقد شارك فى الندوة 

قطاع شئون البيئة والسادة القائمين على وعدد من السادة العاملين  المعاونة بالكلية

  .  ( طالب وطالبة600) معدده وخدمة المجتمع وعدد من الطلبة والطالبات تجاوز



 

 : الندوة أهدافأوال:

تجيع طالب الجامعة على تقديم المساعدة ألطفال دور الرعاية االجتماعية -1

 0كخدمة مجتمعية ومساعدة األطفال على االندماج فى المجتمع 

حث الجامعة على تقديم فرص تدريبية وتعليمية من خالل مراكز الخدمة -2

ية بكلية العامة وتوفير فرص عمل من خالل ورش صيانة السيارات والوحدة الهندس

 0الهندسة والمزارع التابعة لكلية الزراعة 

 

 أوال:محاور الندوة :

وسائل ضمان الحفاظ على حياة أطفال دور الرعاية االجتماعية من أى   -1

 0 صورة من صور االستغالل)مساهمة طالب الجامعة (   

دور الرعاية االجتماعية نتلقى حد أدنى من  وسائل مساعدة أطفال   -2

 0 م يمكنهم من اكتساب دخل بكرامة)دور الجامعة والطالب ( التعلي

خلق قنوات من الدولة "الجامعة"وجمعيات المجتمع المدني تمكنهم من -3

االلتحاق بأعمال تضمن لهم تحقيق حد أدنى من الدخل لالستمرار فى الحياة بكرامة 

0  

 ت :وصياا:أهم التلثثا     

لرعاية االجتماعية من خالل الدولة أسوة إتاحة فرص عمل ألبناء دور ا – 1   

 0( % 5بالمعاقين )نسبة 

تمكين أبناء دور الرعاية االجتماعية من االلتحاق بالمؤسسات الشرطية  -2       

بالتمريض  والفتيات والعسكرية )الحلق الشباب بالمؤسسات الشرطية والعسكرية

 0العسكري (

لقرار  بالتعليم وفقا الرعاية االجتماعية أطفال دور إلزام طالب الجامعة بمساعدة -3

 0رئيس الوزراء نحو إلزام الطالب الجامعين بمحو أمية خمس أفراد قبل التخرج 



 

حث أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكل تخصصاتهم على تقديم -4

 0أطفال دور الرعاية االجتماعية مادية "–نفسية –المساعدة سواء كانت" علمية 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

التوعية بالتكافل اإلجتماعى لدعم " "صور لندوة            

 اليتيم ""

 م29/4/2017الموافق   سبتوذلك يوم ال            

        

 



 

 

اإلجتماعى لدعم  التوعية بالتكافل" "صور لندوة                    

 اليتيم ""

 

 



 

 
 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 قطاع شئون خدمة المجتمع

      وتنمية البيئة            

                                     

 تقــــــرير عن النــــــــــدوة                               

 مشروعك الصغير يحقق حلمك الكبير"  دارة العامة للجامعة بعنوان باإلالمنعقدة    

" 

 م18/9/2017الموافق إلثنين وذلك يوم ا                         

                                                  

============================== 

وفى  م18/9/2017افق االثنين المووم ـــيتم مشاركة كلية التجارة بالحضور 

ًً  العاشرةتمــــــام الساعة  ً  باإلدارة العامة للجامعة بقاعة االحتفاالت الكبرى صباحا

ة ــــ" تحت رعاي مشروعك الصغير يحقق حلمك الكبيروان " ــــــــبعنعقد ندوة  مت

 0/معوض الخولى رئيس الجامعة أ . د /دــــالسي

لشئون خدمة  مان نائب رئيس الجامعةعبد الرحمن قرد/0 وتحت إشراف السيد أ

                              0ة  ـــــة البيئـــالمجتمع وتنمي

  -وبحضور كال من :

لشئون خدمة المجتمع  عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعةد/0 أالسيد  -

                              0ة  ـــــة البيئـــوتنمي

ئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة حمدي ر/المهندسالسيد  -

  0والصغيرة والمتناهية الصغر

 0محمود مطر مسئول التدريب بالجهاز/ األستاذ السيد -

 0عدد اثنان من رجال األعمال كنماذج مشرفة و   - 

لفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة قد شارك فى الندوة 

  .بة والطالباتوعدد من الطلالسادة العاملين 



 

لشئون  عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعةد/0 أالسيد واستهل الندوة 

                              0 بكلمة ترحيب للسادة الحضورة ـــــة البيئـــخدمة المجتمع وتنمي

 الندوة : أهدافأوال:

 0م 1990التعريف عن إنشاء الصندوق االجتماعى للتنمية عام-1

 0موارد الصندوق على المنح والقروض تقوم -2

جهاز تنمية المشروعات المتوسطة  تغيير مسمى الصندوق إلى -3

 0والصغيرة 

 0أو تمويل فرص عمل "بفائدة بسيطة متناقصة" ةما معنى تنمي -4

 ثانياَ:شروط أخذ القرض:

 0الموقف من التجنيد وإنهاء الخدمة العسكرية -

 0سنة21السن عن  لأال يق -

 0برة سواء من العليم أو التدريبالخ -

 0توفير المكان سواء ملك أو إيجار -

 0بطاقة ضريبية أو سجل ضريبى -

 ثالثاَ:نظام وحدة الشباك الواحد:

 0يقوم بإنهاء جميع أعمال التراخيص  -

بطاقة –الرقم القومي –رخصة دائمة –يقوم باستخراج "رخصة مؤقتة 

 0ضريبية         سجل تجارى" 

 :نظام الفائدة:رابعا َ

  0على مدى خمس سنوات%5فائدة بسيطة متناقصة بنسبة

 خامسا َ:معارض الصندوق االجتماعي:

 0يوجد معارض لعر ض المنتجات داخل وخارج الجمهورية

 سادسا َ:المشكالت التي تواجه المشروعات الصغيرة:



 

 0الفكرة "فكرة المشروع" -1

 0التسويق -2

 0المكان -3

ورات تدريبية وكورسات لكيفية تحديد الفكرة والحل لهذه المشكالت يوجد د

 0وكيفية عمل دراسة جدوى للمشروع

 0مشروع بهم دراسة جدوى مجانية200ويوجد قوائم بها حوالي 

 0قيام رجال األعمال بشرح تجربتهم الشخصية سابعا َ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 قطاع شئون خدمة المجتمع

      ية البيئةوتنم            

 تقــــــرير عن النــــــــــدوة                             

ما يدور فى  لمناقشات مفتوحة حو"  باإلدارة العامة للجامعة بعنوان المنعقدة    

 " للعالم الخارجي دبلدك       والسياسة واالقتصا

 م17/9/2017الموافق ألحد وذلك يوم ا                         

                                                  

============================== 

وفى  م17/9/2017الموافق  حداألوم ـــفى ي تم مشاركة كلية التجارة بالحضور

ًً  العاشرةتمــــــام الساعة  ً  باإلدارة العامة للجامعة بقاعة االحتفاالت الكبرى صباحا

ما يدور فى بلدك والسياسة  لمناقشات مفتوحة حووان ــــــــبعنعقد ندوة  مت

 0" للعالم الخارجي دواالقتصا

 0/معوض الخولى رئيس الجامعة أ . د /دــــة السيــــ" تحت رعاي

التعليم  لشئون عادل مبارك نائب رئيس الجامعةد/0 وتحت إشراف السيد أ

 0والطالب

ة ـــن خدمة المجتمع وتنميلشئو عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعةد/0 أ

                              0ة  ـــــالبيئ

                           -وبحضور كال من :

 0أحمد محمد محمود المسلمانى محاضرا للندوة/األستاذ السيد -

لفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة قد شارك فى الندوة 

  .والشباب والرياضة والمحافظة دد من الطلبة والطالباتوعالسادة العاملين 

 : تم التحاور فى الموضوعات األتيةأوال:



 

فى المجتمع وخاصة فى الدول النامية البد من :  مشكلة الثقافة-1

 0نشر الثقافة والحث على القراءة والوغى الحضاري بين األفراد

عدة على الصحة الرياضة وممارستها لما فيها من حضارة وتقدم ومسا-2

  0ووصى بها اإلسالم واالهتمام باألندية ومراكز الشباب 

الهواية مهمة ولها دور كبير فيجب أن يكن لكل فرد هواية بجانب مهنته -3

 0سواء رياضية ـ ثقافية ـ سياسيةـ 

تحدث حركة اإلخوان المسلمين والتأثير على العالم  -4

د فى البالد والحركة الصهيونية واستنزاف الموار0م1928عام

م 1978م والحركة اإليرانية وقسيم للشيعة والمسلمين عام1948عام

م 2008م ولقاء أوباما فى جامعة القاهرة عام 1998وحركة طالبان عام 

جهاز تنمية المشروعات المتوسطة  تغيير مسمى الصندوق إلى

 0والصغيرة 

 

نبؤ بالحرب النزاعات السياسية شرق كوريا مع غرب كوريا والت وتحدث عنــ 

   0العالمية الثالثة

األزمة فى بورما ومحاربة اإلسالم والحديث عن مشكلة قطر وقناة السويس بما 

 0المصرى ىلهل من دور كبير فى اإلقتصاد

وتحدث عن الوشاية والنميمة عدم سماع القادة أو المديرين والمسئولين وعلينا 

 0ين بالثقة فى كل منا باألخر وخاصة القيادات والمدير

 

 

 

 

 
 



 

 
 قطاع شئون خدمة المجتمع

      وتنمية البيئة            

                                     

 تقــــــرير عن النــــــــــدوة                               

 " رأةمناهضة العنف ضد الم"  باإلدارة العامة للجامعة بعنوان المنعقدة    

 م10/10/2017الموافق لثالثاء وذلك يوم ا                         

                                                  

============================== 

وفى  م10/10/2017لموافق الثالثاء وم ـــفى ي تم مشاركة كلية التجارة بالحضور

ًً  العاشرةتمــــــام الساعة  ً عقد  مت باإلدارة العامة للجامعة بقاعة المؤتمرات  صباحا

 د أ . دــــة السيــــ" تحت رعاي مناهضة العنف ضد المرأةوان " ــــــــبعنندوة 

 0/معوض الخولى رئيس الجامعة

لشئون خدمة  عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعةد/0 وتحت إشراف السيد أ

      0ة  ـــــة البيئـــالمجتمع وتنمي

أ.د/ نعمة مصطفى رقبان وكيل كلية االقتصاد المنزلي لشئون خدمة  مقرر الندوة 

 0المجتمع وتنمية البيئة السابق 

  -: المتحدثون فى الندوة

جيهان على السيد سويد أستاذ مساعد بقسم إدارة االقتصاد /الدكتورة ةالسيد  - 1

                              0المنزلي والتربية بكلية االقتصاد المنزلي 

فاطمة حسان داوم  مدرس إدارة المؤسسات األسرة والطفولة /السيدة الدكتورة  -2

  0بكلية االقتصاد المنزلى

  0منى عطية المليجى مقرر المجلس القومي للمرأة / ة األستاذةالسيد - -3

لسادة الفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة قد شارك فى الندوة 

  .وعدد من الطلبة والطالباتالعاملين 



 

/معوض الخولى رئيس الجامعة حيث تحدث عن  د أ . دــــالسيواستهل الندوة 

المرأم وأهمية المرأة ودور األم وأن الدين اإلسالمي والشريعة اإلسالمية تدعو 

 0لعدم العنف ضد المرأة وإعطائها جميع حقوقها

على الرجل ضد المرأة بل يمكن أن يكون من المرأة ضد وتحدث عن العنف وأنه ال يقتصر 

 0المرأة

لشئون خدمة  عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعةد/0 أالسيد تحدث كما 

 -عن: ةـــــة البيئـــالمجتمع وتنمي

 0مفهوم العنف وأن العنف ليس فقط من الزوج على الزوجة   -

 0أين يقع العنف  -

 لعنف زيادة نسب الطالق بسبب ا -

 0اإلسالم ال يدعو إلى العنف بل إلى حفظ الكرامة  -

ثم تحدثت أ.د/ نعمة مصطفى رقبان وكيل كلية االقتصاد المنزلي لشئون خدمة المجتمع وتنمية 

 البيئة السابق 

جيهان على السيد سويد أستاذ مساعد بقسم إدارة االقتصاد /الدكتورة ةالسيدكلمة 

 -: صاد المنزليالمنزلي والتربية بكلية االقت

 0تعريف العنف بأنه سلوك أو فعل عدواني  -

 0أهمية المرأة وأنها هي األساس فى  األسرة  -

 0أنماط العنف ضد المرأة  -

 0العنف السياسي ضد المرأة -

 0منهج العنف  -

 0اآلثار االجتماعية للعنف ضد المرأة  -

  0دور اإلعالم فى مناهضة العنف ضد المرأة  -

 0إقدام المجتمعات على الزواج المبكر أسباب  -

 0مخاطر الزواج المبكر  والزواج غير الرسمي العرفي  -

فاطمة حسان داوم  مدرس إدارة المؤسسات األسرة /كلمة السيدة الدكتورة 

 -والطفولة بكلية االقتصاد المنزلي وتحدثت عن :

 0اتخاذ قرارات لمواجهة العنف ضد المرأة  -



 

 0الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني  تكاتف الجهود من -

 0كيفية التوعية لألطفال فى المدار س ضد التحرش والعنف  -

 0عمل برنامج كامل للتأهيل العالج لمعالجة اآلثار التي تعرضت لها المرأة ضد التحرش   -

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 قطاع شئون خدمة المجتمع

      وتنمية البيئة            

                                     

 تقــــــرير عن النــــــــــدوة                               

 ت اقتصاديات النفطدول الخليج وتحدياالمنعقدة بكلية التجارة بعنوان "     

" 

 م1/10/2017الموافق حد وذلك يوم األ                         

                                                  

============================== 

العاشرة وفى تمــــــام الساعة  م1/10/2017الموافقحداألوم ـــإنه فى ي

دول الخليج وان " ــــــــبعنة تم عقد ندوة بالكلي( ببمدرج ) والنصف صباحا

شوقى محمد عبد القوى  أ . د /دــــة السيــــ" تحت رعاي وتحديات اقتصاديات النفط

 0الصباغ  عميد الكلية

ة ـــكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنميو بحيرىد/محمد 0السيد أوتحت إشراف 

                              0ة  ـــــالبيئ

   -وبحضور كال من :

  0محاضرا للندوةعامر ذياب /األستاذالسيد االقتصادي الكويتي    -  

ة  ــــة البيئـــكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنميو بحيرىد/محمد 0السيد أ  -  

0    

  0للدراسات العليا والبحوثكيل الكلية و على شريف عبد الوهابد/0السيد أ   -  

صقر أحمد صقر أستاذ االقتصاد والمالية العامة ورئيس الجامعة /د0السيد أ   - 

 0األسبق 

 0الدكتورة/أحالم السنطاوى المدرس بقسم االقتصاد والمالية العامة السيد  - 

 0الدكتور/عصام أحمد البدرى المدرس بقسم االقتصاد والمالية العامة السيد  - 



 

ة التدريس والهيئة المعاونة لفيف من السادة أعضاء هيئوقد شارك فى الندوة 

قطاع شئون البيئة وخدمة والسادة القائمين على وعدد من السادة العاملين  بالكلية

  .  ( طالب وطالبة1000)معدده المجتمع وعدد من الطلبة والطالبات تجاوز

 الندوة : أهدافأوال:

ظل  معرفة كيف يمكن لدول الخليج أن تنطلق فى مسار التنمية المستدامة فى-1

تراجع اإليرادات النفطية التي كانت تمول مختلف أوجه اإلنفاق العام ،الجاري 

 0،الرأسمالي 

تعزز القدرات الشرائية لدى مختلف شرائح المجتمعات الخليجية ومؤسسات  -2

  0القطاع الخاص

االعتماد على اإليرادات النفطية لبعض الدول مثل السعودية والكويت والبحرين  -3

لى احتماالت حدوث ركود إقتصادى خالل فترات زمنية قادمة فى حال أي قد يؤدى إ

 0مراجعات لألنماط االقتصادية أو السياسات المالية

التحرر من االعتماد على النفط اآلن وبعد أن تكرست  آليات االقتصاد الريعى   -4

 0يمثل تحديا حقيقيا لإلدارة االقتصادية خالل السنوات القادمة 

 الندوة : أوال:محاور

 منظومة مجلس التعاون:.-1

م وجاء قيام المجلس بعدان ارتفعت 1981تأسس مجلس التعاون الخليجي فى عام 

م لكن أسعار 1979م وبعد الثورة اإليرانية عام 1973أسعار النفط بعد حرب أكتوبر 

اإليرانية معظم  ةالنفط سرعان ما تراجعت وبالرغم من استمرار الحرب العراقي

قد الثمانيات من القرن الماضي حاول قادة دول الخليج أن يطورا سنوات ع

المنظومة االقتصادية وتكريس مفاهيم جديدة للتعاون وتم التوقيع على التفاقيات 

هامة مثل اتفاقية السوق الخليجية المشتركة واتفاقية االتحاد الجمركي واتفاقية 

 0توحيد العملة 



 

ى تطوير قوانين الملكية بما يمكن الخليجيون وجر تثم تحقيق التقدم فى عدة مجاال

 0من تملك األصول المالية والعقارية فى مختلف بلدان المنطقة دون عراقيل كبيرة

كما أن اتفاقية االتحاد الجمركي مكنت من تطوير آليات استيراد السلع والبضائع من 

الخليجية ثم مختلف البلدان من خارج منطقة الخليج واستقبالها من أي من الموانئ 

 0نقلها لمختلف البلدان 

 إختالالت بنيوية: .   -2

أهم اإلختالالت فى مسيرة التطور فى بلدان الخليج على مدى فترة زمنية تجاوزت 

السبعين عاما ، أي منذ من أصبح النفط المصدر األساسي إليرادات هذه البلدان 

ة على القطاعات االقتصادية الكبير على اإلنفاق العام وهيمنة الدول د،تمثل االعتما

األساسية وكذلك االعتماد  على عمالة وافدة لتشغيل أنشطة مختلف الطاعات 

 0االقتصادية

وربما جرت على مدى العقود الثالثة الماضية تحوالت بنيوية وإن كانت متفاوتة 

الدرجات بين هذه البلدان  حيث مكنت الدول القطاع الخاص ليقوم بدور إقتصادى 

عملت حكومات خليجية على نقل الملكية واإلدارة ألنشطة عديدة إلى أوسع و

شركات مملوكة من قبل القطاع الخاص كما جرت عمليات شراكة بين القطاعين 

العام والخاص فى عدد من األعمال .. لقد أدى تطور االقتصاد النفطي فى بلدان 

ا النفطية تمثل ما المنطقة إلى تكريس دور مهيمن للدولة بعد أن أصبحت إيراداته

من إجمالي إيرادات الخزينة العامة كمتوسط لبلدان المنطقة وكما %84يقارب 

من إجمالي الصادرات وإذا كانت  %69أصبحت قيمة الصادرات النفطية تشكل 

اإلدارات اإلقتصادية قد رفعت شعار تحديث األنظمة االقتصادية ودفع القطاع 

من بلدان الخليج فإن هناك محاوالت قد أفلحت فى  الخاص لقيادة التنمية فى أي

اإلمارات وعمان والبحرين لكن ذلك يعود لعناصر االقتصاديات المحلية ومتطلبات 

 0محددة فى مناطق قد ال يكون النفط موردا أساسيا فيها

 معالم اإلصالح : .  - 3



 

در الناتج اإلقتصادى فى بلدان الخليج ؟ق علكن كيف يمكن أن تحدث عملية التنوي

تريليون وال شك أن هذا  107المحلى اإلجمالي لبلدان مجلس التعاون الخليجية ب 

المستوى للناتج المحلى اإلجمالي لم يكن يتحقق دون ارتفاع أسعار النفط فى 

(... إذا يتعين على اإلدارات االقتصادية أن 2005/2015سنوات العقد المنصرم )

وير دور القطاع الخاص والحفاظ على تصيغ سياسات اقتصادية مالئمة لتط

مستويات معيشة مناسبة واالرتقاء بنوعية الحياة وتوفير الوظائف المنتجة للعمالة 

 0الوطنية

إن بداية المعالجة ألزمة دول التنمية فى دول الخليج  يجب أن ترتكز على أهداف 

سياسي القائم واضحة المعالم تلتزم بها اإلدارة االقتصادية ومن وراء ها النظام ال

 -فى أي من بلدان المنطقة وتلك األهداف تتمثل فيما يلي : 

العمل على تبنى فلسفة جديدة للتنمية البشرية تهدف إلى تعزيز دور   -أوال:

المواطنين فى سوق العمل وتأهيلهم بالمهارات واإلمكانيات التعليمية والتدريب 

 0للتصدي لمختل ف استحقاقات المهن والوظائف

تبنى توجهات اقتصادية مغايرة تهدف إلى إفساح المجال أمام القطاع الخاص  -ا:ثاني

لكي يلعب الدور الريادي واألساسي فى العملية االقتصادية وتقليص دور الدولة فى 

كما يجب أن تتطور األسواق المالية 0مختلف األنشطة بما فى لك قطاع النفط

مسعرة مثل السندات المختلفة وذات الستيعاب المزيد من األدوات االستثمارية ال

 0اآلجال المختلفة

 -معوقات القيم : -4

وقد 0بطبيعة الحال أوضاع القطاع الخاص فى هذه المنطقة من العالم ليست مثالية 

يتطلب األمر الدفع للشراكة بين القطاع الخاص المحلى فى أى من بلدان الخليج 

للشراكة بين مؤسسات القطاع  وشركات أو مؤ سسات أعمال أجنبية وكذلك الدفع

الخاص الخليجية عابرة للحدود لتعظيم القدرات واإلمكانيات المالية واإلدارية 

 0المطلوبتين 



 

وربما سيكون التحدي الديمغرافى أيضا من أهم المشكالت التي ستواجه اإلدارة 

فى  وهذا التحدي ال يتمثل فقط ةاالقتصادية فى محاولتها لتحقيق التنمية المستدام

إعادة التوازن بين المواطنين والوافدين أو رفع نسبة المواطنين فى التركيبة 

السكانية فى مختلف بلدان المنطقة ولمن هذا النمو المتسارع بين المواطنين قد 

يؤدى إلى ارتفاع التحمالت االجتماعية وتكاليف التعليم والرعاية الصحية ناهيك 

 0المتقاعدين  عن تكاليف رعاية كبار السن ومخصصات

وال شك فى أن الربط بين أوضاع المرأة والعوامل الديمغرافية فى منطقة الخليج 

مفيد إلستشراق أفاق جديدة وحدثت تطورات فى معدالت الخصوبة للمرأة الخليجية 

وحتى يومنا هذا فقد انخفض معدل عدد األطفال للمرأة فى سن  1970منذ عام 

 0الراهن فى الوقت  3إلى 8.6اإلنجاب من 

  -مسؤوليات اإلدارة االقتصادية:  -5

اإلدارة االقتصادية ممكن تحدد األهداف وتضع السياسات التي تؤدى إلى تعديالت 

فى القوانين واألنظمة الحاكمة لكافة مناحي الحياة وربما تدفع إلى تشكيل منظومات 

إلدارة ويفترض با000قيم جديدة تساعد على تحقيق أهداف التنمية بشكل أفضل 

االقتصادية أن تتوفر لها اإلدارة السياسية والدعم من السلطات الحاكمة كي تنجز 

 0األهداف 

البد من إصالح الهيكل االقتصادي وإعادة النظر فى دور الدولة االقتصادي وتعزيز  

دور العمالة الوطنية وكن كيف يتحقق التحول الهيكلي؟ ذلك بتعزيز دور القطاع 

المساهمة بشكل أفضل فى تحقيق القيمة المضافة من خالل  الخاص وتمكينه من

تمليكه العديد من المنشآت التي تقوم بالعديد من األنشطة االقتصادية من خالل 

برامج التخصيص والعمل على تطوير منظومة التعليم ووضع برامج إلعداد عمالة 

العتماد وطنية ذات مهارة مالئمة للعمل فى مختلف القطاعات ويتعين تخفيض ا

 0على  العمالة الوافدة وتقليص حضور العمالة الهامشية والمتدنية التعليم 

ومن جانب أخر فإن اإلدارة االقتصادية فى بلدان دول الخليج يتعين عليها االستفادة 

من تجارب التنمية االقتصادية واالجتماعية وتجارب التعليم فى البلدان الناشئة 



 

صاديات المعرفة ومن هذه البلدان سنغافورة وماليزيا والتي اعتمدت على فلسفة اقت

واليابان ولم تملك هذه البلدان الموارد الطبيعية مثل  نوكوريا الجنوبية وتايوا

 0البترول

    

 ت :وصياا:أهم التلثثا  

البد من تحديد األهداف من فلسفة التنمية المستدامة وتوضيح معالم  - 1

 0الطريق لبلوغها 

توفير إدارة اقتصادية متمكنة وذات عزيمة وتملك الصالحيات  -2             

 0المالئمة 

يجب أن تعمل اإلدارة بموجب قوانين وأنظمة عصرية تشمل الحياة     - 3             

االقتصادية واالجتماعية وتحظى بالدعم السياسي من السلطات التنفيذية 

 0والتشريعية وتلك المشروعية المجتمعية 

يجب أن تواجه اإلدارة االقتصادية العديد من االعتراضات والعقبات  -4              

إنجازاته البد أن  هوتعقيدات منظومة القيم ولكن تطور البناء التنموي وانعكاسات

 0تحدث متغيرات فى منظومة القيم وتحد من العقبات األخرى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 " وتحديات اقتصاديات النفط دول الخليج "صور لندوة              

 م1/10/2017الموافق حد وذلك يوم األ                         

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 قطاع شئون خدمة المجتمع

      وتنمية البيئة            

                                

 تقــــــرير عن النــــــــــدوة                                  

 "واجبات وحقوق المواطنة فى الخدمات  "المنعقدة بكلية التجارة بعنوان    

 م2/11/2017خميس الموافق وذلك يوم ال                         

                                                  

============================== 

العاشرة وفى تمــــــام الساعة  م2/11/2017 الموافق خميسالوم ـــإنه فى ي

 ًً ً واجبات وحقوق المواطنة وان " ــــــــبعنبالكلية تم عقد ندوة ( أبمدرج )و صباحا

 0" فى الخدمات األساسية

 0الكلية شوقى محمد عبد القوى الصباغ  عميد /د أ . دــــة السيــــتحت رعاي

كيل الكلية لشئون خدمة المجتمع بحيرى ود/محمد 0السيد أوتحت إشراف             

                              0ة  ـــــة البيئـــوتنمي

  -وبحضور كال من :

اللحلح  أستاذ إدارة األعمال وعميد الكلية  أحمد أحمد عبدا هلل/أ.دالسيد  -

  0محاضرا للندوةالسابق   

 0كريم سلوم أمين الكلية /األستاذ لسيد ا -

 هانئ محمد يوسف مدير مكتب وكيل الكلية /األستاذ السيد  -

 0بالكلية شيماء مجدى محمد منسق الندوة/ ةالسيد -

لفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وقد شارك فى الندوة 

قطاع شئون البيئة وخدمة ين على والسادة القائموعدد من السادة العاملين  بالكلية

  .  ( طالب وطالبة700) معدده المجتمع وعدد من الطلبة والطالبات تجاوز

 الندوة : أهدافأوال:



 

 0توعية الطالب بالواجبات والحقوق األساسية -1

 0نشر ثقافة المواطنة وحب الوطن  -2

 0خلق روح إيجابية لدى الطالب نحو الوطن  -3

 

    ًً ً  لندوة ::محاور اثانيا

 0واجبات المواطن تجاه وطنه   -1

 -الحقوق األساسية التي يجب أن يحصل عليها المواطن:  -2

 0الحق فى التعليم  -

 0الحق فى الصحة   -

 0الحق فى األمن   -

 0 الحق فى التعبير عن الرأي    - 

الصعوبات التي تحول دون حصول المواطن على حقوقه والقيام -3

  0 0بواجباته

ًً لثثا      ً  ت :وصيا:أهم التا

االهتمام بخلق الوعي لدى الطالب بواجباتهم تجاه وطنهم وخلق روح  – 1 

إيجابية لديهم من خالل عقد ندوات وورش عمل ولقاءات دورية لالستماع 

 0إليهم ومناقشة أفكارهم 

 0مشاركة الطالب فى أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -2            

وضع الخطط والبرامج التي تسهم فى حل المشكالت المجتمعية   - 3            

                                                                                             0ورفع الخدمات     بالتعاون مع األجهزة المعنية ووضع آليات لتنفيذ تلك الخطط 
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 قطاع شئون خدمة المجتمع

      وتنمية البيئة            

                                

 تقــــــرير عن النــــــــــدوة                                  

ايجابيات وسلبيات استخدام مواقع التواصل  "المنعقدة بكلية التجارة بعنوان

 "اإلجتماعى 

 م17/12/2017حد الموافق وذلك يوم األ                         

                                                  

============================== 

العاشرة وفى تمــــــام الساعة  م17/12/2017 الموافق حداألوم ـــإنه فى ي

 ًً ً ايجابيات وسلبيات  "وان ــــــــبعنبالكلية تم عقد ندوة ( أبمدرج )و صباحا

 0"استخدام مواقع التواصل اإلجتماعى 

 0اغ  عميد الكليةشوقى محمد عبد القوى الصب /د أ . دــــة السيــــتحت رعاي

كيل الكلية لشئون خدمة المجتمع بحيرى ود/محمد 0السيد أوتحت إشراف             

                              0ة  ـــــة البيئـــوتنمي

  -وبحضور كال من :

                       ة  ـــــة البيئـــكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنميبحيرى ومحمد  /أ.دالسيد  -

  0محاضرا للندوة

 0رهام جمال محمد إبراهيم محاضرا للندوة /األستاذ ة ةالسيد -

لفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وقد شارك فى الندوة 

قطاع شئون البيئة وخدمة والسادة القائمين على وعدد من السادة العاملين  بالكلية

  .  ( طالب وطالبة400) معدده البات تجاوزالمجتمع وعدد من الطلبة والط



 

 الندوة : أهدافأوال:

 0توعية الطالب بالواجبات والحقوق األساسية -1

 0نشر ثقافة المواطنة وحب الوطن  -2

 0خلق روح إيجابية لدى الطالب نحو الوطن  -3

 

    ًً ً  :محاور الندوة :ثانيا

 0واجبات المواطن تجاه وطنه   -1

 -ة التي يجب أن يحصل عليها المواطن:الحقوق األساسي  -2

 0الحق فى التعليم  -

 0الحق فى الصحة   -

 0الحق فى األمن   -

 0 الحق فى التعبير عن الرأي    - 

الصعوبات التي تحول دون حصول المواطن على حقوقه والقيام -3

  0 0بواجباته

ًً لثثا      ً  ت :وصيا:أهم التا

ب بواجباتهم تجاه وطنهم وخلق روح االهتمام بخلق الوعي لدى الطال – 1 

إيجابية لديهم من خالل عقد ندوات وورش عمل ولقاءات دورية لالستماع 

 0إليهم ومناقشة أفكارهم 

 0مشاركة الطالب فى أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -2            

ية وضع الخطط والبرامج التي تسهم فى حل المشكالت المجتمع  - 3            

                                                                                             0ورفع الخدمات     بالتعاون مع األجهزة المعنية ووضع آليات لتنفيذ تلك الخطط 

                                                               

     

 



 

 
 قطاع شئون خدمة المجتمع

      وتنمية البيئة            

                                     

 تقــــــرير عن النــــــــــدوة                               

 دول الخليج وتحديات اقتصاديات النفطالمنعقدة بكلية التجارة بعنوان "     

" 

 م1/10/2017الموافق حد وذلك يوم األ                         

                                                  

============================== 

العاشرة وفى تمــــــام الساعة  م1/10/2017الموافقحداألوم ـــإنه فى ي

ج دول الخليوان " ــــــــبعنبالكلية تم عقد ندوة ( ببمدرج ) والنصف صباحا

شوقى محمد عبد القوى  أ . د /دــــة السيــــ" تحت رعاي وتحديات اقتصاديات النفط

 0الصباغ  عميد الكلية

ة ـــكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنميو بحيرىد/محمد 0السيد أوتحت إشراف 

                              0ة  ـــــالبيئ

   -وبحضور كال من :

  0محاضرا للندوةعامر ذياب /األستاذالسيد يتي االقتصادي الكو   -  

ة  ــــة البيئـــكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنميو بحيرىد/محمد 0السيد أ  -  

0    

  0للدراسات العليا والبحوثكيل الكلية و على شريف عبد الوهابد/0السيد أ   -  

عامة ورئيس الجامعة صقر أحمد صقر أستاذ االقتصاد والمالية الد/0السيد أ   - 

 0األسبق 

 0الدكتورة/أحالم السنطاوى المدرس بقسم االقتصاد والمالية العامة السيد  - 

 0الدكتور/عصام أحمد البدرى المدرس بقسم االقتصاد والمالية العامة السيد  - 



 

لفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وقد شارك فى الندوة 

قطاع شئون البيئة وخدمة والسادة القائمين على من السادة العاملين وعدد  بالكلية

  .  ( طالب وطالبة1000)معدده المجتمع وعدد من الطلبة والطالبات تجاوز

 الندوة : أهدافأوال:

معرفة كيف يمكن لدول الخليج أن تنطلق فى مسار التنمية المستدامة فى ظل -1

ول مختلف أوجه اإلنفاق العام ،الجاري تراجع اإليرادات النفطية التي كانت تم

 0،الرأسمالي 

تعزز القدرات الشرائية لدى مختلف شرائح المجتمعات الخليجية ومؤسسات  -2

  0القطاع الخاص

االعتماد على اإليرادات النفطية لبعض الدول مثل السعودية والكويت والبحرين  -3

زمنية قادمة فى حال أي  قد يؤدى إلى احتماالت حدوث ركود إقتصادى خالل فترات

 0مراجعات لألنماط االقتصادية أو السياسات المالية

التحرر من االعتماد على النفط اآلن وبعد أن تكرست  آليات االقتصاد الريعى   -4

 0يمثل تحديا حقيقيا لإلدارة االقتصادية خالل السنوات القادمة 

 أوال:محاور الندوة :

 منظومة مجلس التعاون:.-1

م وجاء قيام المجلس بعدان ارتفعت 1981جلس التعاون الخليجي فى عام تأسس م

م لكن أسعار 1979م وبعد الثورة اإليرانية عام 1973أسعار النفط بعد حرب أكتوبر 

اإليرانية معظم  ةالنفط سرعان ما تراجعت وبالرغم من استمرار الحرب العراقي

ول الخليج أن يطورا سنوات عقد الثمانيات من القرن الماضي حاول قادة د

المنظومة االقتصادية وتكريس مفاهيم جديدة للتعاون وتم التوقيع على التفاقيات 

هامة مثل اتفاقية السوق الخليجية المشتركة واتفاقية االتحاد الجمركي واتفاقية 

 0توحيد العملة 



 

ن وجرى تطوير قوانين الملكية بما يمكن الخليجيو تثم تحقيق التقدم فى عدة مجاال

 0من تملك األصول المالية والعقارية فى مختلف بلدان المنطقة دون عراقيل كبيرة

كما أن اتفاقية االتحاد الجمركي مكنت من تطوير آليات استيراد السلع والبضائع من 

مختلف البلدان من خارج منطقة الخليج واستقبالها من أي من الموانئ الخليجية ثم 

 0نقلها لمختلف البلدان 

 ختالالت بنيوية: . إ  -2

أهم اإلختالالت فى مسيرة التطور فى بلدان الخليج على مدى فترة زمنية تجاوزت 

السبعين عاما ، أي منذ من أصبح النفط المصدر األساسي إليرادات هذه البلدان 

الكبير على اإلنفاق العام وهيمنة الدولة على القطاعات االقتصادية  د،تمثل االعتما

االعتماد  على عمالة وافدة لتشغيل أنشطة مختلف الطاعات  األساسية وكذلك

 0االقتصادية

وربما جرت على مدى العقود الثالثة الماضية تحوالت بنيوية وإن كانت متفاوتة 

الدرجات بين هذه البلدان  حيث مكنت الدول القطاع الخاص ليقوم بدور إقتصادى 

ارة ألنشطة عديدة إلى أوسع وعملت حكومات خليجية على نقل الملكية واإلد

شركات مملوكة من قبل القطاع الخاص كما جرت عمليات شراكة بين القطاعين 

العام والخاص فى عدد من األعمال .. لقد أدى تطور االقتصاد النفطي فى بلدان 

المنطقة إلى تكريس دور مهيمن للدولة بعد أن أصبحت إيراداتها النفطية تمثل ما 

ادات الخزينة العامة كمتوسط لبلدان المنطقة وكما من إجمالي إير%84يقارب 

من إجمالي الصادرات وإذا كانت  %69أصبحت قيمة الصادرات النفطية تشكل 

اإلدارات اإلقتصادية قد رفعت شعار تحديث األنظمة االقتصادية ودفع القطاع 

الخاص لقيادة التنمية فى أي من بلدان الخليج فإن هناك محاوالت قد أفلحت فى 

إلمارات وعمان والبحرين لكن ذلك يعود لعناصر االقتصاديات المحلية ومتطلبات ا

 0محددة فى مناطق قد ال يكون النفط موردا أساسيا فيها

 معالم اإلصالح : .  - 3



 

اإلقتصادى فى بلدان الخليج ؟قدر الناتج  علكن كيف يمكن أن تحدث عملية التنوي

تريليون وال شك أن هذا  107لخليجية ب المحلى اإلجمالي لبلدان مجلس التعاون ا

المستوى للناتج المحلى اإلجمالي لم يكن يتحقق دون ارتفاع أسعار النفط فى 

(... إذا يتعين على اإلدارات االقتصادية أن 2005/2015سنوات العقد المنصرم )

تصيغ سياسات اقتصادية مالئمة لتطوير دور القطاع الخاص والحفاظ على 

مناسبة واالرتقاء بنوعية الحياة وتوفير الوظائف المنتجة للعمالة مستويات معيشة 

 0الوطنية

إن بداية المعالجة ألزمة دول التنمية فى دول الخليج  يجب أن ترتكز على أهداف 

واضحة المعالم تلتزم بها اإلدارة االقتصادية ومن وراء ها النظام السياسي القائم 

 -ف تتمثل فيما يلي : فى أي من بلدان المنطقة وتلك األهدا

العمل على تبنى فلسفة جديدة للتنمية البشرية تهدف إلى تعزيز دور   -أوال:

المواطنين فى سوق العمل وتأهيلهم بالمهارات واإلمكانيات التعليمية والتدريب 

 0للتصدي لمختل ف استحقاقات المهن والوظائف

المجال أمام القطاع الخاص تبنى توجهات اقتصادية مغايرة تهدف إلى إفساح  -ثانيا:

لكي يلعب الدور الريادي واألساسي فى العملية االقتصادية وتقليص دور الدولة فى 

كما يجب أن تتطور األسواق المالية 0مختلف األنشطة بما فى لك قطاع النفط

الستيعاب المزيد من األدوات االستثمارية المسعرة مثل السندات المختلفة وذات 

 0اآلجال المختلفة

 -معوقات القيم : -4

وقد 0بطبيعة الحال أوضاع القطاع الخاص فى هذه المنطقة من العالم ليست مثالية 

يتطلب األمر الدفع للشراكة بين القطاع الخاص المحلى فى أى من بلدان الخليج 

وشركات أو مؤ سسات أعمال أجنبية وكذلك الدفع للشراكة بين مؤسسات القطاع 

للحدود لتعظيم القدرات واإلمكانيات المالية واإلدارية  الخاص الخليجية عابرة

 0المطلوبتين 



 

وربما سيكون التحدي الديمغرافى أيضا من أهم المشكالت التي ستواجه اإلدارة 

وهذا التحدي ال يتمثل فقط فى  ةاالقتصادية فى محاولتها لتحقيق التنمية المستدام

ع نسبة المواطنين فى التركيبة إعادة التوازن بين المواطنين والوافدين أو رف

السكانية فى مختلف بلدان المنطقة ولمن هذا النمو المتسارع بين المواطنين قد 

يؤدى إلى ارتفاع التحمالت االجتماعية وتكاليف التعليم والرعاية الصحية ناهيك 

 0عن تكاليف رعاية كبار السن ومخصصات المتقاعدين 

أة والعوامل الديمغرافية فى منطقة الخليج وال شك فى أن الربط بين أوضاع المر

مفيد إلستشراق أفاق جديدة وحدثت تطورات فى معدالت الخصوبة للمرأة الخليجية 

وحتى يومنا هذا فقد انخفض معدل عدد األطفال للمرأة فى سن  1970منذ عام 

 0فى الوقت الراهن  3إلى 8.6اإلنجاب من 

  -مسؤوليات اإلدارة االقتصادية:  -5

دارة االقتصادية ممكن تحدد األهداف وتضع السياسات التي تؤدى إلى تعديالت اإل

فى القوانين واألنظمة الحاكمة لكافة مناحي الحياة وربما تدفع إلى تشكيل منظومات 

ويفترض باإلدارة 000قيم جديدة تساعد على تحقيق أهداف التنمية بشكل أفضل 

والدعم من السلطات الحاكمة كي تنجز  االقتصادية أن تتوفر لها اإلدارة السياسية

 0األهداف 

البد من إصالح الهيكل االقتصادي وإعادة النظر فى دور الدولة االقتصادي وتعزيز  

دور العمالة الوطنية وكن كيف يتحقق التحول الهيكلي؟ ذلك بتعزيز دور القطاع 

خالل الخاص وتمكينه من المساهمة بشكل أفضل فى تحقيق القيمة المضافة من 

تمليكه العديد من المنشآت التي تقوم بالعديد من األنشطة االقتصادية من خالل 

برامج التخصيص والعمل على تطوير منظومة التعليم ووضع برامج إلعداد عمالة 

وطنية ذات مهارة مالئمة للعمل فى مختلف القطاعات ويتعين تخفيض االعتماد 

 0ة الهامشية والمتدنية التعليم على  العمالة الوافدة وتقليص حضور العمال

ومن جانب أخر فإن اإلدارة االقتصادية فى بلدان دول الخليج يتعين عليها االستفادة 

من تجارب التنمية االقتصادية واالجتماعية وتجارب التعليم فى البلدان الناشئة 



 

ا والتي اعتمدت على فلسفة اقتصاديات المعرفة ومن هذه البلدان سنغافورة وماليزي

واليابان ولم تملك هذه البلدان الموارد الطبيعية مثل  نوكوريا الجنوبية وتايوا

 0البترول

    

 ت :وصياا:أهم التلثثا  

البد من تحديد األهداف من فلسفة التنمية المستدامة وتوضيح معالم  - 1

 0الطريق لبلوغها 

الصالحيات  توفير إدارة اقتصادية متمكنة وذات عزيمة وتملك -2             

 0المالئمة 

يجب أن تعمل اإلدارة بموجب قوانين وأنظمة عصرية تشمل الحياة     - 3             

االقتصادية واالجتماعية وتحظى بالدعم السياسي من السلطات التنفيذية 

 0والتشريعية وتلك المشروعية المجتمعية 

يد من االعتراضات والعقبات يجب أن تواجه اإلدارة االقتصادية العد -4              

إنجازاته البد أن  هوتعقيدات منظومة القيم ولكن تطور البناء التنموي وانعكاسات

 0تحدث متغيرات فى منظومة القيم وتحد من العقبات األخرى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 " دول الخليج وتحديات اقتصاديات النفط "صور لندوة              

 م1/10/2017الموافق حد وذلك يوم األ                         

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 

 



 

 


