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 أبعاد مشكلة البطالة باألرقام:
قبل أن نتحدث عن قضايا السععودة غلعدر ب عا أن نت قعل قلعي ي األبععاد العص و عل
إليها ظاهرة البطالة بني ادلواط ني ي ب دنا لكع نعدرا األعليعة العص بكتسعبها السععودة
يوقععا بعععد يععوم وكيععف أ ععا أ ععبح تععرورة ستنيععة بسععتوزة ا ععت ار ي ع أزهععزة
الدولععة وقطاعااععا العاقععة واخلا ععة واخلا ععة بوزععا أك ع للت ععد ذل ع ادل ععكلة
وقعاجلتها-:
 ي درا ة للغرفة التجارية بالرياض أن نسبة ب غيل طاليب العنل بالقطعا اخلعاص ي ععاق1041 1041ه ع بلغع  %8. 1سيع بلعع ععدد ادلتقعدقني للعنعل .1 .ألعف عاقععل
أ ععتوعة قع هق القطععا اخلععاص 58ألععف عاقععل والبععاقون ع يسععتوعة قع هق أسععد كع ل
العاقني ادل كورين
 ي ورقة عنل قدق ي ندوة ادل اقعة ععام 1010ه ع زعاأ أن ن عية القطعا اخلعاص قعنإ ععاا العنالععة و ععل إ  %11ي عععام 1018ه ع وبوقعع الورقععة أن برب ع ال سععبة إ
 %1.ي عام 1011هع
 وأن حتععوي ت ادلقينععني ي ادلنلكععة بلغع 87 171قليععار يف ي عععام 1110م وأن عععددادلقينني ي ادلنلكة وقرافقيهق بلع 0 517 178ققيق ي عام 1011ه ع وأرب ع هع ا الععدد
إ . 5.1 .05ققيق ي عام 101.هع
 ي الدرا ععة اك تك ععافية الععص أ ععدر قركععز األقععع عبععد جي للت هيععل العلن ع لل ععرغلني أنه ععاا فجععوة بعععادل 584 444وظيق ععة ي ععغلها اان عععع الس عععوديني و ععل فععرص عن ععل
زلتنلة للسعوديني
 زاأ ي كطة الت نية الساد ة أنا يتوفر ي القطا احلكوق ضلو ..1ألف فر ة عنل قنسلتلف أنوا الوظائف ق غولة بغع السعوديني ؽلكن إسع ل أعلبهعا قعا قعا وزعد ادلعواطن
ادلؤهل ذلا والراعة فيها مبواقعها ادل تل ة
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 ي سلقة نقاش سول بوظيف العنالة الوط ية ي ق ع ت القطعا األهلع أعلعن قععاا وزيعرالتعل ع ععيق الع ع ععاا ال ع ععدكتور كال ع ععد الع ق ع ععر أن كرغل ع ع ع ال انوي ع ععة العاق ع ععة ي الع ع ععام الدرا ع ع ع
1514/1511ه ع كععان  ) .14.قععن الط ع ل والطالبععات ي سععني أن ه ع ا العععدد قععد
أرب ع بعععد ع ععر ع وات أ ي عععام 1044/1511ه ع إ  ) 188.1وأرب ع ي عععام
1014/1041ه ع ع ع ع ع ع ع إ  ).4 444مث بض ع ع ع ع ع ععاعف ع ع ع ع ع ع ععدة ق ع ع ع ع ع عرات ليبل ع ع ع ع ع ععع ي الع ع ع ع ع ع ععام
10.4/1011هع  )1.4 444طالة وطالبة
 ي لقائا ادلقرتح ق رزال األعنال بالعدقام حتعدث عاسة السعنو ادللكع األقعع نعايف بعنعبعد العزيعز ععن اللقعاأات العص بعقعد أ عبوعيا قع ال عبال والع ين بتن عل ق عاكلهق ي عععدم
وزود عنل وقال مسو  :إنا ل أ قؤ ف أن صلد بسععة الك قعواطن يتجهعون إ ني نيعني
وظي ة وسا لو الرقق أقل قن ه ا بك عع فهعو قعؤع وأنعا أععر حبكعق وزعود كليعا ادللع
فهد األق ية أن ا ضلتاج إ أربعنائة ويتقدم ع رة الك
 ب ع ععع البيان ع ععات ادلتاس ع ععة ي ع ع ععام 1011ه ع ع ع إ أن نس ع ععبة إ ع ععهام الق ع ععوا العاقل ع ععة الوط ي ع ععةي إ عاا عنالعة القطععا األهلع بلغع  %15فقع ورعععق وزعود قؤشعرات علعه أن هع
ال سععبة ظل ع ب نععو مبعععدل أعلععه قععن إ ععهام العنالععة الوافععدة إك أ ععا قععا ب عزال قتدنيععة ودون
طنوسات الدولة
ه ع األرقععام الععص أوردناهععا زععديرة ب ع ن نتوقععف ع ععدها وأن نسععتوعة قععدلوكاا وأن
نسعار إ وتع الع اقخت وااعاذ اازعراأات ال زقععة لعردأ األكطعار ااتنلععة للبطالعة قبععل أن
بس ع ععت حل ه ع ع ع ادل ع ععكلة ي ب دن ع ععا وبستع ع ع ع عل ع ععه احل ع ععل فل ع ععي ق ع ععن ادلقب ع ععول أن
بكون ه اا بطالة بعني ادلعواط ني ي وقع يسعتوعة فيعا عول العنعل أععدادا كبععة وقتزايعدة
قععن العنالععة الوافععدة فععادلواطن أو بع ن غلععد عنع ي بلععد وي بغع أن ك بكععون السعععودة
رلرد شعار ك يلتزم با اجلني ولقد ع عاسة السعنو ادللكع األقعع نعايف وزيعر الداكليعة
ورئععي رللع القععوا العاقلععة و ععاسة زععائزة السعععودة عععن كطععورة هع ادل ععكلة أ ععدل
بعبععع ع ععدقا قععال إن البطالععة ك بعععم عععدم وزععود ق ععدر رزل أو ب ععغيل قعواطن فحسععة
ب ععل إن البطال ععة لل ععال أو ال ت ععاة ععتكون عبب ععا عل ععه األ ععرة وبالت ععاا بق ععود إ ال ععوم وإ
الكسل وإ ال راغ وإ قا هو أ وأ ق ل السرقات وادل درات شلا قد يهدد كل بي وكل
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أ ععرة وي بغ ع أن نض ع ي اكعتبععار أن ه ععاا قسععتجدات ععيكون ذلععا انعكا ععات بعيععدة
ادلععدا علععه ععول العنععل بادلنلكععة وي ققدقععة هع ادلسععتجدات اانيععار ااتنلععة كنضععنام
ادلنلكععة دل ةنععة التجععارة العادليععة وقععن أعلهععا اانيععار ادلتعلقععة بانتقععال األش ع اص الطبيعيععني
مبقتضععه اكب اقيععة العاقععة للتجععارة ي اخلععدقات وقعععايع العنععل وظروفععا الععص بطالععة ععا
ق ةنة التجارة العادلية وب نل بل ادلستجدات أيضا دور نةام اك عت نار ي ادلنلكعة
ععتكون لععا النيععار إغلابيععة كبعععة سي ع إنععا يسععتهد إغلععاد وبطععوير ق ععاخ أفضععل
وال ع
ل ععت نار مبععا يك ععل زع ل راوس األقعوال الوط يععة واألز بيععة للنسععاعلة ال اعلععة ي الت نيععة
وكا ععة ي القطاعععات اانتازيععة ويضععنن ا ععتنراريتها مبعععدكت عاليععة بواكععة ادلسععتجدات
وادلتغعات وبتيح ادلزيد قن فرص العنل للنواط ني
وق ععن هع ع ا يتب ععني ل ععا أيه ععا اكك ععوة الكع عرام أن الس عععودة ه ععد ا ع عرتابيج بقتض ععيا
ق لحة الوطن وادلواطن وأ ا ليس رلرد شعار وليس كيارا قن بني عدة كيارات بل
إ ا اخليار الوسيد

 ادلشكالت والعقبات :

وبعد أن سددنا أبععاد ظعاهرة البطالعة ي بغع ل عا أن نبحع ععن احلعل ال عاقل والعازعل
ذلععا وك بععد قععن التسععليق بدايععة ب نععا ك فععرل بععني القطععا احلكععوق والقطععا اخلععاص سيععال هع
ادل ععكلة فادلس ععؤولية ق ععرتكة واذل ععد واس ععد ولق ععد أزري ع درا ععات ز ععادة ذل ع ادل ععكلة
بو ععل نتائجه ععا إ أن الع عرأ القائ ععل بع ع ن التوظي ععف ي القط ععا اخل ععاص يتني ععز بادلرون ععة ي
إس ععداث الوظ ععائف والتعي ععني بي ن ععا إس ععداث الوظ ععائف وابس ععاعها ي اجله ععاز احلك ععوق ي عربب
بادليزانيععة العاقععة للدولععة واازعراأات الععص بت ع ي هع ا اجلانععة وقععن مث فععطن القطععا اخلععاص
السعود ي بغ أن يضطل بدور أك قن دور القطا العام ي سل ق كلة بوظيف العنالة
ادلواط ععة ل ععي ب ععالرأ ال ععائة وأن األو ه ععو بعات ععد زه ععود الدول ععة قع ع زه ععود أرب ععال
األعنال ي القطا اخلاص لوت قعادلة ق ئنة يعتق مبقتضعاها سعل ق عكلة بوظيعف العنالعة
ادلواط ععة ي القطععا اخلععاص وقععد ناق ع الدرا ععة اكقرتاسععات ادل تل ععة الععص بععدعو إ ااععاذ
إزعراأات نةاقيععة لتحجععيق العنالععة الوافععدة ب سععة وبطععرل سلتل ععة وانتهع إ أن ق ععل هع
ااز عراأات ؽلكععن أن ب ع ع ب تيجععة عكسععية وب ععكل عاقععل طععرد للعنالععة ادلواط ععة ي القطععا
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اخلععاص وإن كانع هع الدرا ععة قععد أيععدت إلعزام قؤ سععات القطععا اخلععاص بتوظيععف سععد
أدىن قن السعوديني تنن قواا العاقلة وإسكام الرقابة عله ذل
كن ععا أي ععدت يا ععة ق ع ع ح إعانع ععات ب ععجيعية دلؤ سع ععات القطع ععا اخلع ععاص ق ععن قب ععل
الدول ععة بتن ععه قع ع نس ععبة بوظي ععف الس عععوديني ععا فن ععل هع ع اازع عراأات ك يل ععة بال ع ععل
بزيععادة نس ععبة بوظي ععف الس عععوديني ي القط ععا اخل ععاص وغل ععدر ب ععا أن نتع ععر عل ععه األ ععبال
ادلوتععوعية لتععدب نسععبة بوظيععف العنالععة السعععودية ي القطععا اخلععاص فنععا عععر السععبة
ابضععح ادلسععؤولية عععن وزععود ه ع ادل ععكلة وعععر كععل قععن القطععاعني احلكععوق واخلععاص
الدور ادلطلول ق ا دلعاجلة ه ادل كلة :
 1ع ع تعععف اللغععة ااصلليزيععة ادلطلوبععة ألعنععال القطععا اخلععاص ع ععا العنالععة ادلواط ععة وب ععول
العنالة الوافدة ي ذل
 .ع ع ادلبالغععة قععن زانععة القطععا اخلععاص ي شععروط التوظيععف قععن قععؤه ت علنيععة وك ع ات
عنلية ولغة إصلليزية
 5ع طععول فععرتة العنععل اليععوق ي القطععا اخلععاص واببععا نةععام الععدوام علععه فرتبععني وقلععة الراسععة
األ بوعية واازازة الس وية ققارنة بالقطا احلكوق
 0ع ق افسععة القطععا العععام للقطععا اخلععاص ي ازتع ال القععوا العاقلععة الوط يععة وادلؤهلععة مبععا يععوفر
القطا العام قن قزايا كاكبتعاث واألقن الوظي ققرنة بالقطا اخلاص
 8ع ارب ععا األزععرة والتكععاليف اكقت ععادية األكععرا الععص يقبلهععا العاقععل ادل عواطن ققارنععة بالعاقععل
الوافد حبكق ارب ا قستوا قعي ة ادلواطن ي ادلنلكة ع ا ع د عالبية العنالة الوافدة
 .ع قلععة الروابععة وتعععف احل عوافز الععص ػل ععل عليهععا العنععال السعععوديون الت ي ع يون ي القطععا
اخلاص
 7ع تعععف قرونععة العنالععة ادلواط ععة قععن سي ع قبوذلععا العنععل ي أ قكععان ي ادلنلكععة ق ع بععوفر
ه ادلرونة ع د العنالة الوافدة
 1ع ععرعة احل ععول علععه العنالععة الوافععدة باألعععداد وال وعيععات ال زقععة ل ععاط ادلؤ سععة ي
القطا اخلاص بقدر ك يتوفر ي العنالة ادلواط ة
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قععن العنالععة الوافععدة ع ععد اللععزوم بقععدر ك يتععوفر سي نععا بكععون العنالععة

 1ع ععهولة الععت ل
عودية
 14ع تععف قرونعة العنالعة ادلواط عة قعن سيع قبوذلعا اكنتقعال سسعة سازعة العنعل قع بعوفر
ه ادلرونة ع د العنالة الوافدة
 11ع عدم التزام قؤ سات وشعركات القطعا اخلعاص بتوظيعف نسعبة قعي عة قعن السععوديني قعن
سجق العنالة لديها
 1.ع احلازة إ زيادة مشولية التدرية وزعلا عنليعة قسعتنرة بال سعبة لييعد العاقلعة ادلواط عة
ي قؤ سات وشركات القطا اخلاص
 15ع احلازة إ كطة بوعية وط ية شاقلة ق بوفر الليعة ب يع ها وااشعرا عليهعا بركعز علعه
بر يخ أعلية القطا اخلاص والعنل فيا وأعلية التعاقل السعود وزدوا بوظي ا
 احللول :
1
.
5
0
8

ال
ادل
ال

إغلعاد الو ععائل الك يلعة برفع نسعبة زع ل وبوظيعف ادلعواط ني قع بععوفع األزعر ادل ا ععة
يراع احلد األدىن للعيش الكرمي
إغلععاد الو ععائل الك يل ععة با ععتنرار صل ععاح رزععال األعنععال ي القط ععا اخلععاص ي س ععدود
لحة العاقة للنجتن
إغلاد الو ائل الك يلة بطظلاأ وازدهار اكقت اد السعود مبعا ي ذلع ا عت دام العنالعة
زقة ي اجملاكت اخلدقية واانتازية
اكهتنام بالتعليق اللغات للنواط ني ي قراسل التعليق ادل تل ة
الت سيق ادلستنر بني نوعية اخلرغلني وقتطلبات العنل اخلاص

 .ب جي قيام قراكز التدرية األهلية ي القطا اخلاص
 7إعادة ال ةر ي نةام العنل والعنال السعود وإعادة ياعتا مبا يك ل زيعادة بوظيعف
ادلواط ني وبيسع الت ل ق هق ع د اللزوم
 1سع ادلعواطن علععه قبععول الوظي ععة أيععا كععان نوعهععا وأي نععا كانع ي ادلنلكععة طلبععا للععرزل
وكدقعة اجملتنع وكنعا قعال مسععو األقعع نعايف إنعا علععه ال عبال السععود أك يتع فف قععن
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أ عن ععل شع عريف ولق ععد زاد األق ععر إيض ععاسا قع ععاا وزي ععر التعل ععيق الع ععاا ال ععدكتور كال ععد
الع قر سني قال إن الوق قد سعان ليقت ع طالعة الوظي عة بقبعول األقعر الواقع والتكيعف
ق ع ادلهععن وادلتغ ععات فيهععا قععن سي ع ادلكععان وزقععن العنععل والععدكل ادلتوق ع ق ععا وحتنععل
ببعععات اكطل عراط فيععا قععن السععع إ ققوقابععا وقبععول أ ع ال جععاح فيععا قععن الت ععدرية
وزيععادة الك ععاأة وأك يكععون الت ععور ي العنععل أنععا سععل الب ازتنععاع فقع ولك ععا فععرص
برتبععة علععه ققععدار اانتازيععة فيععا وأن زيععادة اانتازيععة قععدعاة ك ععتقرار وا ععتنرار بععطذن
جي
 1إلزام القطا اخلاص مب ح سوافز قاديعة وقع ويعة للنعواطن ليقبعل اكنتقعال سسعة سازعة
العنل
 14وت سد دلستوا األزر للنواطن مبا يتناشه ق قستوا ادلعي ة بادلنلكة
 11وت نةام لعدم الرب بني قا ي ك ادلواطن قن أزر وققارنتا مبا ي ك الوافد
ععة واسععدة ذلععا قسععبولية ااش عرا علععه اطععي وبوظيععف
 1.تععرورة وزععود زهععة قت
وب ععدرية العنال ععة الس عععودية ق ع قياقه ععا بالت س ععيق ب ععني القط ععا اخل ععاص والدول ععة ولكع ع
بتحقععق ال عاليععة ذل ع اجلهععة غلععة أن يععديرها رلل ع أعلععه ي ععكل ذل ع ا اخل ععوص ويكععون
قرزعا السلطة العليا
 التأهيل للعمل وأمهيته :
وقععن الواتععح أيهععا األكععوة الك عرام قععن ا ععتعراض أ ععبال بععدب نسععبة بوظيععف السعععوديني ي
القطا اخلاص واحللول ادلقرتسة ذل ادل كلة والص يع ع ها بالسعودة ) أن القضية بتعلعق
أ ا ا بتهبية القوا العاقلة الوط ية لدكول ادل افسة ال علية ي ول العنل ولعي ةعة شع
قستويااا بتحنل ززأا رئيسيا قن قسبولية هع التهيبعة
ي أن قؤ سات التعليق عله ك
وهع ا العنععل ولقععد بععرددت الععدعوة ق ع زقععن لععي بالق ععع ألعععادة ال ةععر ي ق ععاهخت التعلععيق
وبطويرهععا علععه ال نععو ال ع ؼلععدم ععول العنععل واكهتنععام بت عريخت ال وعيععة الععص ػلتععاج إليهععا
ات ادلطلوبة ي ول العنل … ولقد سدث شع أ قعن
القطا اخلاص والرتكيز عله الت
التطوير بال عل ي ه ا اجملال ق ل إن اأ كليات اجملتن وب عجي الدولعة ع رعاهعا جي ع دلسعاعلة
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القطا اخلاص ي إن اأ عدد قن الكليات عع الرحبية لتلبية استيازات ول العنعل ولكعن
ه ع ا التطععوير قععازال دون ادلسععتوا ادلطلععول شلععا ا ععتوزة بععدكل قععادة ه ع ا البلععد األقععني ي
األق ععر فع ع علن ععاسة الس ععنو ادللكع ع األق ععع ععلطان ب ععن عب ععدالعزيز س ة ععا جي ع ععن إن ععاأ
دول للت نية والتدرية كنا مت إن اأ قركز األقع عبدجي للت هيل العنل لل رغلني وأ بح
لزاقععا علععه القطععا اخلععاص أن يتحنععل زانبععا قععن العععةأ ي رلععال التععدرية والت هيععل بطن ععاأ
الكليات وادلعاهد وقراكز التدرية وهو قاب ج الدولة عليا اان سسبنا زاأ ي ب رػلات
مسو األقع نايف قؤكرا
** منوذج عملي للتدريب يف القطاع اخلاص (جتربة مؤسسات فقيه) :
وأرز ععو أن بس ععنحوا ا أيه ععا األك ععوة ب ع ن أع ععرض عل ععيكق ظلوذز ععا عنلي ععا دل ععا بق ععوم ب ععا
قؤ سععات فقيععا التجاريععة واخلدقيععة ي رلععال التععدرية إدراكععا ق هععا ألعليععة التععدرية وتععروربا
لل هوض بالعنل ي قؤ ساب ا الوط ية ي بطور الت نية وبقدم التق يعة قعن زهعة وللنسعاعلة ي
ب هيععل شععبال الععوطن بالك ععاأات العلنيععة والعنليععة ادلطلوبععة دلنار ععة األعنععال وحتنععل ببعااععا
وال هوض مبسؤوليااا:
 مت إن ععاأ قرك ععز الت ععدرية الت ععاب دلع عزار فقي ععا لل ععدوازن ي ع ععام 1018ه ع ع مبدي ععة
الط ععائف وب ععدأ ادلرك ععز ن ععاطا ي ن ع ع الع ععام بت ععدرية قع ععوظ ادلؤ سع ععة وبعع ععد
اكنتهاأ قن ب نيق ال اقخت ادل ا بة أعلن ادلركز عن بدأ القبول للكوادر السععودية
ادلؤهلععة ي دورات بدريبيععة علععه ع اعة الععدوازن وه ع ا التععدرية رلععاب بععل ويععوفر
ادلركز للنتدرل السكن وااعاشة دون ققابل قع ق حعا قكافع ة ب عجيعية كع ل
فع ععرتة الت ع ععدرية ويقب ع ععل ي ه ع ع ا ال ع ععدورات األطب ع ععاأ البيط ع عريني واحلا ع ععلون عل ع ععه
بكعالوريوس اانتععاج احليعواب وال انويععات الزراعيعة والبيطريععة ويععتق ابتعععاث ادلت ععوقني
ق هق للتدرية ي اخلارج كنا يتق بعيني الراعبني قن ادلتدربني لدا ادلؤ سة
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 إن قط ععاعق الط ععازج ال ععص بق ععدم أول وزب ععة طازز ععة و ع عريعة عل ععه قس ععتوا ع ععادل
ق ؤها قكة ادلكرقعة ب عدد القيعام بتعدرية  .44عيدة علعه أعنعال التجهيعز ي
قدي ة زدة وذل للتدرية عله حتضع السلطات واحللويات دلطاعنها
 بس ععاهق قؤ س ععة قع عزار فقي ععا لل ععدوازن ي ن ععاط قرك ععز مس ععو األق ععع عب ععدجي ب ععن
عبععدالعزيز لت هيععل اخلععرغلني وال ع بععدأ ن ععاطا ال عل ع ي 10.1/./5هع ع سي ع
ك ع لععا ادلؤ سععة دورا كععاق ي قركععز فقيععا التجععار بالعزيزيععة مبكععة ادلكرقععة
ك واة لبدأ العنل ي ا تقبال اخلرغلني










أق ععام ف ععدل اذليلت ععون مبك ععة ادلكرق ععة دورة بدريبي ععة قك ععة مبرك ععز الت ععدرية الرئيسع ع
ل ععادل هيلت ععون العادلي ععة ي ال ععرل األو ع ع وأفريقي ععا ق ععن أز ععل ب ني ععة قه ععارات
القيادات السعودية
ي رل ععال الت ععدرية عل ععه قه ععارات العن ععل ي ادلكاب ععة األقاقي ععة لل ععادل والغ ععر
ادل روشة أعل الغرفة التجارية ال اعية مبكة ادلكرقة عن بعدأ التسعجيل خلرغلع
ال انوية العاقة ي ال ناقخت التدرييب اجملاب ال بتب ا شركة قكعة لنن عاأ والتعنعع
عله ن قتها اخلا ة دعنا دل رو السعودة ابتداأ قن 10.1/5/1هع
ا تقبل شركة قكة لنن اأ والتعنعع وف عدل اذليلتعون وف عدل ال عهداأ ادلتعدربني
قن ادلعهد ال انو التجار بالعا نة ادلقد ة كع ل ف عل درا ع كاقعل سيع
أ ع عوا برن ععارلهق ي الت ععدرية عل ععه أعن ععال ااا ععبة واألعن ععال ادلكتبي ععة والع ق ععات
العاقة
بولع شععركة قكععة لنن عاأ والتعنععع بععدرية العديععد قععن الكعوادر السعععودية للعنععل
ب ععدل هيلتععون قكععة واألبعراج السععك ية بال ععركة وف ععدل ال ععهداأ وبلغع نسععبة
السعودة ا سا اية عام 10.4هع % 58
بعكف شركة قكة لنن اأ والتعنع عله إزراأ درا ة قتكاقلة بالتععاون قع أسعد
ع ععة ان ع ععاأ قدر ع ععة لع ععندارة ال دقيع ععة التع ععاب للهيبع ععة
ادلعاهع ععد السويس ع عرية ادلت
السويس عرية لل ععادل ان ععاأ قعه ععد ف ععم للت ععدري والت ععدرية عل ععه إدارة وب ععغيل
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ال ادل وا عتقطال الكعادر التدريسع ادلؤهعل لعا عد بعوفع الكعوادر السععودية
ادلؤهلة علنيا ادارة وب غيل ال ادل ولسد ال ق ي ه ا اجملال
إن ههه من ههوذج عمل ههي لل م ههح ب ههني ادل ههلمة ال اجملي ههة وب ههني م ههلمة ا تم ههح وفا ههدة

ادلواطنني ،والينبغي أن يكون هناك جملعارض بينهما وهو مايدعو إليه قادة ادلملكهة أيهده
هللا  .ويف مقهدمته اههااب السهمو ادللكههي األمههن نهايل به عبهدالعرير ادلعههرو

راههه

البالغ على جملأهيل السعوديني وجملشغيله يف شىت فروع األنشطة الت اريهة أو ال هناعية أو
الرراعية أو اخلدمية .

\F:أرشيف األحباث\أحباث ادلركز\السعودة بني القطاعني العام واخلاص  -ادلعوقات

1

واحللول.doc

