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اأهداف  »ج�سر التنمية«

و�سع �سريحة من اأفراد  اإن اإتاحة اأكرب قدر من املعلومات واملعارف لأ

املجتمع، يعترب �سرطًا اأ�سا�سيًا جلعل التنمية ق�سية وطنية ي�سارك 

النخبة فقط.  اأو  الدولة  ولي�س  املجتمع  و�سرائح  اأفراد  كافة  فيها 

وخا�سعًا  وال�سفافية  امل�ساركة  على  قائمًا  ن�ساطًا  جلعلها  كذلك 

للتقييم  وللم�ساءلة.

العربي  املعهد  حر�س  �سياق  يف  التنمية«  »ج�سر  �سل�سلة  وتاأتي 

للتخطيط  بالكويت على توفري مادة مب�سطة قدر امل�ستطاع للق�سايا 

ي�ساعد  مبا  حتليلها  واأدوات  ونظرياتها  التنمية  ب�سيا�سات  املتعلقة 

تلك  حول  اإثارته  الواجب  احلوار  يف  امل�ساركني  دائرة  تو�سيع  على 

التنمية  خطط  و�سع  يف  امل�ساركة  اأن  املعهد  يرى  حيث  الق�سايا 

املجتمع  وهيئات  اخلا�س  القطاع  قبل  من  وتقييمها  وتنفيذها 

عربي  ومنهج  منوذج  بلورة  يف  مهمًا  دورًا  تلعب  املختلفة،  املدين 

و�ساع القت�سادية والجتماعية  للتنمية ي�ستند اإىل خ�سو�سية الأ

التوجهات  من  دائمًا  ال�ستفادة  مع  العربية،  واملوؤ�س�سية  والثقافية 

خرين. الدولية وجتارب الآ

متنا العربية،،، زدهار لأ واهلل املوفق ملا فيه التقدم والإ

   
                        املدير العام
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احلجم  تقدير  اإىل  العدد  هذا  يهدف   

الدول  من  عينة  يف  الو�سطى  للطبقة  الن�سبي 

 ، املطلوبة  املعلومات  لها  تتوفر  التي  العربية 

تتمتع  التي  املعي�سة  م�ستوى  على  التعرف  واإىل 

بها هذه الطبقة مقارنًة مب�ستوى معي�سة املجتمع 

لكل دولة.

ميكن تربير الهتمام بالطبقة الو�سطى   

يف خمتلف الدول النامية من عدة جوانب ت�ستمل 

على ما يلي:

اأنها  على  للتنمية  العري�س  التعريف   -

التي  احلقيقية  احلريات  لتو�سيع  عملية 

التي  احلياة  ليعي�سوا  النا�س  بها  يتمتع 

مت  التعريف  هذا  اإطار  يف  بها.  يرغبون 

ا�ستنباط خم�س حريات و�سائلية، تع�سد 

احلريات  على  وت�ستمل  البع�س،  بع�سها 

بال�ستحقاقات  تعنى  التي  ال�سيا�سية 

املتوفرة يف النظم الدميوقراطية )انظر 

�سن )1999((.

�سول القت�سادية لنظم احُلكم والتي  الأ  -

ُتنمذج اختيار ال�سيا�سات املثلى يف املجتمع 

القرتاع  طريق  عن  تتحّدد  اأنها  على 

الطبقة الو�سطى يف الدول العربية

اإعداد :د. علي عبدالقادر علي

اأوًل: مقدمة

يتم  حيث  املجتمع،  اأفراد  بوا�سطة  احلّر 

على  حتوز  التي  ال�سيا�سات  تلك  تطبيق 

ميكن  فاإنه  وبالطبع  �سوات.  الأ غالبية 

النموذجية  املجتمعات  هذه  مثل  تق�سيم 

اإىل طبقات اإقت�سادية ح�سب م�ستوياتها 

روبن�سن  و  قلو  اأ�سيمو  )انظر  املعي�سية 

.))2006(

عليها  ا�ستند  التي  التاريخية  ال�سواهد   -

اأنه يتميز  تعريف املجتمع التنموي على 

وُيتيح  اجتماعية،  كقيمة  بالنزاهة 

احلراك اجلغرايف “وينزع نحو درجة من 

طبقة  عنها  ينتج  والرثوة  الدخل  توزيع 

و�سطى كبرية ن�سبيًا وذات ثراء معقول” 

)لنويز )1988:22((.

عالم  الإ و�سائل  يف  اجلاري  الهتمام   -

الطبقة  وم�سري  حالة  حول  العربية 

الو�سطى يف الدول العربية كما عرّب عن 

من�سور،  خريي  املثال،  �سبيل  على   ، ذلك 

	17( اخلليج  جريدة  يف  العمود  كاتب 

تبقى  “ما  عنوان  حتت   )2009 �سبتمرب 

اأنه  لحظ  حيث  الو�سطى”  الطبقة  من 

الطبقة  نعي  نقراأ  ونحن  فرتة  “منذ  و 
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الُعليا(،  )اأو  الغنية  الطبقة  معي�سة  م�ستوى 

وحتديد م�ستوى معي�سة الطبقة الو�سطى، وح�ساب 

موؤ�سر لرثاء الطبقة الو�سطى.

 : الو�سطى  الطبقة  حجم  وىل:  الأ اخلطوة 

يتكون  للمجتمع  الهيكل الجتماعي  اأن  بافرتا�س 

والطبقة  الفقرية،  الطبقة  هي  طبقات  ثالث  من 

حتديد  ميكن  فاإنه  الغنية،  والطبقة  املتو�سطة، 

اأو  )ن�سبيًا  الو�سطى  للطبقة  ال�سكاين  احلجم 

بطريقة مطلقة( متى ما مّت التفاق على:

)مبعنى  التقليدي  باملفهوم  للفقر  خط   -

م�ستوى املعي�سة الذي ُيعّد كل من ل يتمتع 

الفقر  خط  على  ا�ستنادًا  فقريًا(.  به 

التقليدي ميكن ح�ساب موؤ�سر عدد الروؤو�س 

التقليدي الذي يقي�س مدى انت�سار الفقر يف 

املجتمع.

الو�سطى،  للطبقة  معي�سة  اأعلى  م�ستوى   -

من  كل  ُيعّد  الذي  املعي�سة  م�ستوى  مبعنى 

غنياء، وُيعّد كل من  يتمتع باأعلى منه من الأ

وُي�سار  غنياء.  الأ غري  من  عليه  يح�سل  ل 

ق�سى  اإىل هذا احلّد الفا�سل بخط الفقر الأ

على  هذه.  املعي�سة  م�ستويات  اأ�سا�س  على 

ح�ساب  ميكن  ق�سى،  الأ اخلط  هذا  اأ�سا�س 

موؤ�سر عدد الروؤو�س )مبعنى ن�سبة ال�سكان 

ق�سى(. التي تقع حتت خط الفقر الأ

الو�سطى يف املجتمعات العربية” وت�ساءل 

الطبقة؟”. هذه  ذهبت  “اأين 

خم�سة  على  العدد  هذا  بقية  ي�ستمل   

اخلطوات  الثاين  الق�سم  يتناول  حيث   ، اأق�سام 

الو�سطى من  الطبقة  لدرا�سة  املنهجية اخلم�س 

حيث حتديد حجمها وم�ستوى معي�ستها وح�ساب 

م�ستوى  حتديد  اإىل  �سافة  بالإ ثرائها،  موؤ�سر 

الغنية.  والطبقة  الفقرية  الطبقة  معي�سة 

املعلومات  ا�ستعرا�س  يتم  الثالث  الق�سم  ويف 

معي�سة  وم�ستوى  حجم،  لتقدير  املطلوبة 

خالل  من  العربية،  الدول  يف  الو�سطى  الطبقة 

من  لعينة  توفرت  التي  باملعلومات  ال�ستدلل 

ردن، وتون�س، وم�سر،  خم�س دول عربية هي الأ

النتائج  على  للح�سول  وذلك  واليمن،  واملغرب، 

الو�سطى  الطبقة  بحجم  املتعلقة  والتقديرات 

وم�ستوى  الرابع،  الق�سم  يف  العربية  الدول  يف 

معي�سة هذه الطبقة يف الق�سم اخلام�س، وينتهي 

مبالحظات ختامية يف الق�سم ال�ساد�س.		

ثانيًا: اخلطوات املنهجية 

منهجية  خطوات  خم�س  اأهم  ت�ستمل   

املتعلقة  تلك  على  الو�سطى  الطبقة  لدرا�سة 

وحتديد  الو�سطى،  الطبقة  حجم  بتحديد 

وحتديد  الفقرية،  الطبقة  معي�سة  م�ستوى 

املعادلة رقم )1(: احلجم الن�سبي للطبقة الو�سطى =

ق�سى( ناق�س )موؤ�سر عدد الروؤو�س عند خط الفقر التقليدي( )موؤ�سر عدد الروؤو�س عند خط الفقر الأ
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ودون الدخول يف تفا�سيل فنية،  يالحظ   

ملختلف  التقليدي  الفقر  خط  ح�ساب  ميكن  اأنه 

خذ بعني العتبار تفاوت مراحلها  الدول بعد الأ

ال�ستهالكي  نفاق  الإ عنها  ُيعرب  كما  التنموية 

احلقيقي للفرد. وتعني هذه املالحظة اأنه يتوقع 

اأن يختلف خط الفقر يف ما بني الدول.

كذلك احلال ، فاإنه يالحظ اأنه ل يزال   

الفقر  خط  حتديد  حول  وا�سع  جدل  هناك 

الطبقة  حجم  لتحديد  ُي�ستخدم  الذي  ق�سى  الأ

غرا�س التطبيق، فاإنه لي�س هناك  الو�سطى. ولأ

ما مينع من تبني املقرتح القائل باأنه ميكن اعتبار 

كل من هو لي�س فقريًا مب�ستويات معي�سة الوليات 

غنياء يف الدول  مريكية من طبقة الأ املتحدة الأ

النامية. ويرتتب على هذا املقرتح اأن خط الفقر 

ال�سرائي  باملكافئ  دولر   13 ُي�ساوي  ق�سى  الأ

للدولر بتقييم عام 2005 . وبالطبع لي�س هنالك 

ق�سى متى ما  ما مينع من تعديل مثل هذا اخلط الأ

توفرت اإعتبارات اأكرث متانة لكل دولة على حدة. 

)انظر بريد�سال )2010(، ورافاليون )2009((

الطبقة  معي�سة  م�ستوى  الثانية:  اخلطوة 

حتليل  اأدبيات  من  معروف  هو  كما  الفقرية: 

)مبعنى  الفقر  فجوة  موؤ�سر  ح�ساب  ميكن  الفقر، 

خط  من  الفقراء  معي�سة  مل�ستوى  الن�سبي  الُبعد 

الفقر( وذلك ح�سب املعادلة التعريفية :

                               متو�سط اإنفاق الفقراء
املعادلة رقم )2(:     موؤ�سر فجوة الفقر = )موؤ�سر عدد الروؤو�س( × )1 -     (

                                خط الفقراء

النحو  الفقراء بطريقة مبا�سرة على  اإنفاق  التعريفية مُيكن ح�ساب متو�سط  املعادلة  من هذه   

التايل :

موؤ�سر فجوة الفقر 	 	 	 	 	 	 	 	
املعادلة رقم )3(:       متو�سط اإنفاق الفقراء = )خط الفقر( × )1-                                            (

موؤ�سر تعداد الروؤو�س         

الطبقة  معي�سة  م�ستوى   : الثالثة  اخلطوة 

على  احل�سول  مُيكن  الُعليا(:  )الطبقة  الغنية 

اأنه  مبالحظة  الغنية  الطبقة  اإنفاق  متو�سط 

ميكن  ق�سى  الأ الفقر  خط  ا�ستخدام  عند 

هذا  عند  الروؤو�س  عدد  موؤ�سر  على  احل�سول 

اأنه ميكن احل�سول على ن�سبة  اخلط ، مما يعني 

الطبقة الغنية . وبا�ستخدام متطابقة متو�سط 

نفاق يف املجتمع ، مُيكن احل�سول على متو�سط  الإ

اإنفاق الطبقة الغنية على النحو التايل :

نفاق يف املجتمع ( = املعادلة رقم )4(:                           )متو�سط الإ

ق�سى[ ق�سى( × ]متو�سط دخل الفقراء عند اخلط الأ  )موؤ�سر عدد الروؤو�س عند اخلط الأ

+

ق�سى( × )متو�سط اإنفاق الطبقة الغنية( )واحد ناق�س موؤ�سر عدد الروؤو�س عند اخلط الأ
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قوا�س  الأ بني  العوامل  كل  اأن  ُيالحظ   

املجتمع  يف  نفاق  الإ متو�سط  فيها  مبا  املحدبة 

معروفة، مما يعني اأنه ميكن ح�ساب العامل بني 

الطبقة  اإنفاق  متو�سط  )اأي،  املربعة  قوا�س  الأ

موؤ�سر  ناق�س  “واحد  اأن  ُيالحظ  كما  الُعليا(، 

ق�سى” هو احلجم  عدد الروؤو�س عند اخلط الأ

الن�سبي للطبقة الغنية.

الطبقة  معي�سة  م�ستوى   : الرابعة  اخلطوة 

اإنفاق  متو�سط  على  احل�سول  ميكن   : الو�سطى 

مًت  التي  النتائج  با�ستخدام  الو�سطى  الطبقة 

وذلك  اأعاله  الثالث  اخلطوات  يف  اإليها  التو�سل  

املجتمع  يف  نفاق  الإ متو�سط  متطابقة  با�ستخدام 

على النحو التايل:

قوا�س  مع مالحظة اأن كل العوامل بني الأ  

ح�ساب  ميكن  اأنه  يعني  مما   ، معروفة  املحّدبة 

قوا�س املربعة )اأي، متو�سط اإنفاق  العامل بني الأ

الطبقة الو�سطى(.

الطبقة  ثراء  موؤ�سر  اخلام�سة:  اخلطوة 

ميكن  اأعاله،  اخلطوات  على  اإ�ستنادًا  الو�سطى: 

بح�ساب  الو�سطى  الطبقة  لرثاء  موؤ�سر  ح�ساب 

متو�سط اإنفاق هذه الطبقة كن�سبة من متو�سط 

باأن  القول  ميكن  بحيث  املجتمع،  يف  نفاق  الإ

الطبقة الو�سطى تتمتع برثاء ن�سبي كلما كانت 

هذه الن�سبة تفوق الواحد.

ثالثًا: املعلومات املطلوبة 

با�ستعرا�س املعلومات املطلوبة لتقدير   

يف  الو�سطى  الطبقة  معي�سة  وم�ستوى  حجم، 

التي  باملعلومات  ال�ستدلل  �سيتم  فاإنه  الدول، 

نفاق يف املجتمع( =           املعادلة رقم )5(:                    )متو�سط الإ

   )اأ( )موؤ�سر عدد الروؤو�س عند خط الفقر التقليدي( × )متو�سط اإنفاق الفقراء(

+ )ب( )احلجم الن�سبي للطبقة الو�سطى( × ]متو�سط اإنفاق الطبقة الو�سطى[

+ )ت( )احلجم الن�سبي للطبقة الغنية( )متو�سط اإنفاق الطبقة الغنية(

ردن،  توفرت لعينة من خم�س دول عربية هي الأ

وت�ستمل  واليمن.  واملغرب،  وم�سر،  وتون�س، 

حول  معلومات  على  للتحليل  املطلوبة  املعلومات 

الدخل(،  )اأو  للفرد  ال�ستهالكي  نفاق  الإ توزيع 

م�ستوى  يعك�س  ال�ستهالكي  نفاق  الإ اأن  باعتبار 

من  اأف�سل  بطريقة  النامية  الدول  يف  املعي�سة 

التقليدي  الفقر  خط  حول  ومعلومات  الدخل، 

ن�سبة  الأ حول  ومعلومات  ق�سى،  الأ الفقر  وخط 

يلي  ما  العينة. ويف  امل�سمولة يف  للدول  ال�سكانية 

مالحظات اأ�سا�سية حول هذه املعلومات :

نفاق ال�ستهالكي:  1. معلومات حول توزيع الإ

عادًة ما تتوفر هذه املعلومات من م�سوحات 

�سر” التي ُتنفّذها الدول  “دخل واإنفاق الأُ
هذه  تتوفر  اأن  وميكن  واآخر.  حني  بني 

اأُ�سرة  لكل  التف�سيلي  �سكلها  يف  املعلومات 

�سكلها  يف  اأو  امل�سح،  عينة  يف  اختيارها  مّت 
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تو�سح  لورنز،  ملنحنى  قراءة  �سكل  يف  وذلك 

فقر  الأ من  مرتبة  ال�سكانية  الع�سريات  ن�سيب 

ال�ستهالكي.  نفاق  الإ اإجمايل  يف  غنى  الأ اإىل 

البيانات  قاعدة  توفر  ذلك  اإىل  �سافة  بالإ

باملعادل  للفرد  ال�سهري  نفاق  الإ حول  معلومات 

ال�سرائي للدولر بتقييم عام 2005.

نورد   )2( و   )1( رقمي  اجلدولني  يف   

التي توفرت لعينة الدول العربية يف  املعلومات 

ال�سكانية  بالع�سريات  لورنز  ملنحنى  �سكل قراءة 

اإجمايل  من  الع�سريات  اأن�سبة  مّت ترجمة  حيث 

نفاق ال�ستهالكي اإىل متو�سط اإنفاق الفرد يف  الإ

الع�سرية  الك�سور  تقريب  بعد  ُع�سري  لكل  ال�سهر 

للدولر باملكافئ ال�سرائي لعام 2005	.

�سر على  التجميعي على اأ�سا�س توزيع الأُ

نفاق، اأو يف �سكل قراءة ملنحنى  فئات لالإ

لورنز.

الفقر  حتليل  منهجية  باستخدام 
حساب  ميكن  عليها  املتعارف  املادي 
الطبقة  إنفاق  ومتوسط  حجم 
على  االتفاق  متّ  ما  متى  الوسطى 
هذه  معيشة  ملستوى  أقصى  حّد 

الطبقة.

بوفكال  بيانات  قاعدة  وتوفر  هذا   

الدولية  ال�سبكة  على  الدويل  البنك  موقع  يف 

توزيع  حول  معلومات  نرتنت(  )الإ للمعلومات 

نفاق ال�ستهالكي للفرد، لعدد كبري من الدول  الإ

التي ت�ستويف معلوماتها �سفة النوعية الراقية، 

نفاق ال�ستهالكي للفرد ح�سب الع�سريات يف عينة من الدول العربية  جدول رقم )1( :متو�سط الإ

لعقد ت�سعينات القرن املا�سي )دولر باملكافئ ال�سرائي لعام 2005(																		

الع�سريات ال�سكانية
ردن الأ

)1997(
تون�س

)1995(
م�سر

)2000(
املغرب

)1999(
اليمن

)1998(
فقر 4734433427الع�سري الأ
6652574940الع�سري الثاين
8068666250الع�سري الثالث
9485747559الع�سري الرابع

109104839070الع�سري اخلام�س
1271259410781الع�سري ال�ساد�س

14815210712894الع�سري ال�سابع
176187124155111الع�سري الثامن
223243154200137الع�سري التا�سع

غنى 449490317400232الع�سري الأ
نفاق ال�سهري للفرد )دولر( 15215411213090متو�سط الإ

	.	http://iresearch.worldbank.org امل�سدر: قاعدة بيانات بوفكال          

ما  عادًة   : الفقر  خطوط  حول  معلومات   .2

وطنية  فقر  خطوط  بح�ساب  الدول  تقوم 

دبيات  الأ يف  املتوفرة  املنهجيات  ح�سب 

املتخ�س�سة. وقد مّت التفاق على اأن طريقة 

�سا�سية”ُتثل اأكرث  “تكلفة الحتياجات الأ
       الطـرق  مالءمًة لتقدير خطوط الفقـر 



�

مكانية اإ�سنادها اإىل         الوطنية، وذلك لإ

النظرية القت�سادية. وبالطبع عندما 

كل  الفقر  خط  بتقدير  الدول  تقوم 

ح�سب ظروفها الجتماعية والثقافية 

فاإنه  التنموية،  مرحلتها  ح�سب  وكل 

فقر  خط  هناك  يكون  اأن  يتوقع  ل 

درجت  ملا  خالفًا  الدول،  لكل  موحد 

والتي  الدويل،  البنك  اأدبيات  عليه 

تقوم بتقدير خط فقر دويل ُي�ستخدم 

هو  وكما  الدولية.  املقارنات  غرا�س  لأ

مم املتحدة  معروف، فقد ا�ستخدمت الأ

هداف  ول من الأ يف �سياغتها للهدف الأ

لفية خط فقر دويل ُي�ساوي  منائية لالأ الإ

ال�سرائي  باملكافئ  اليوم  يف  للفرد  دولر 

للدولر لعام 1985.

ويف اأحدث الدرا�سات ال�سادرة عن البنك   

الفقر  خطوط  بني  عالقة  تقدير  مّت  الدويل، 

دولة   74 من  لعينة  نفاق  الإ ومتو�سط  الوطنية 

للمعادل  حتويلها  مت  )التي  املعلومات  لها  توّفرت 

هذه  با�ستخدام   .)2005 لعام  للدولر  ال�سرائي 

لعينة  التقليدي  الفقر  خط  ح�ساب  مّت  النتائج 

الدول العربية ح�سب ما يو�سح اجلدول التايل:

نفاق ال�ستهالكي للفرد ح�سب الع�سريات يف عينة من الدول العربية جدول رقم )2( : متو�سط الإ

ول من القرن احلايل )دولر باملكافئ ال�سرائي 2005(																		  للعقد الأ

الع�سريات

ال�سكانية

ردن الأ

)2006(
تون�س

)2000(
م�سر

)2005(
املغرب

)2007(
اليمن

)2005(

فقر 6343444324الع�سري الأ

8865586236الع�سري الثاين

10783677744الع�سري الثالث

127102769251الع�سري الرابع

1471248510860الع�سري اخلام�س

1721489612669الع�سري ال�ساد�س

20117810915080الع�سري ال�سابع

24221812718296الع�سري الثامن

308283156236122الع�سري التا�سع

غنى 644576312535259الع�سري الأ

نفاق ال�سهري للفرد )دولر( 21018211316184متو�سط الإ

           امل�سدر : كما يف اجلدول رقم )1(.
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جدول رقم )3( : خطوط الفقرالتقليدية: دولر يف ال�سهر للفرد

ردنالبيان اليمناملغربم�سرتون�سالأ

6969566148ت�سعينات القرن املا�سي

8878567246اأحدث ال�سنوات

								 امل�سدر: علي عبد القادر علي )2010: 13 و جدول رقم 3 �س 19(.

�سافة اإىل خطوط الفقر التقليدية،  بالإ 	

	390 ُي�ساوي  اأق�سى  فقر  خط  ا�ستخدام  مت  فقد 

لعام  ال�سرائي  باملكافئ  ال�سهر  يف  للفرد  دولر 

ُيعرف  الذي  ق�سى  الأ الفقر  خط  وهو   ،2005

الو�سطى  للطبقة  ينتمون  للذين  ق�سى  الأ احلد 

ي�ستند على  النامية، وهو حّد معي�سي  الدول  يف 

مريكية. املقارنة مع فقراء الوليات املتحدة الأ

للدول:  ال�سكاين  الوزن  حول  معلومات    .3

فاإنه  العينة،  دول  نتائج  جتميع  غرا�س  لأ

ميكن ا�ستخدام ن�سيب كل دولة يف اإجمايل 

عدد �سكان العينة . وعادًة ما تتوفر هذه 

قواعد  اأو  الوطنية  امل�سادر  من  املعلومات 

هذه  ح�ساب  مت  وقد  الدولية.  املعلومات 

	2005 و   1995 للعامني  ال�سكانية  ن�سبة  الأ

اإ�ستنادًا على املعلومات املتوفرة يف التقرير 

القت�سادي العربي املوحد.

رابعًا: تقديرات حجم الطبقة الو�سطى 
	

الق�سم  يف  املو�سحة  الطرق  با�ستخدام  	

العربية  الدول  عينة  حول  واملعلومات  الثاين 

على  احل�سول  مّت  فقد  الثالث،  الق�سم  يف 

الدول  يف  الو�سطى  الطبقة  حلجم  تقديرات 

 : الدرا�سة  حتت  الزمنيتني  للفرتتني  العربية 

وفرتة  املا�سي  القرن  ت�سعينات  منت�سف  فرتة 

وجه  على  كل  احلايل،  القرن  من  ول  الأ العقد 

التقريب. وُيالحظ اأنه قد مّت التو�سل اإىل هذه 

النتائج با�ستخدام برنامج بوفكال )والذي يعني 

للتفاعل  برنامج  وهو  الفقر(  ح�سابات  برنامج 

ين يتوفر يف موقع البنك الدويل من ال�سبكة  الآ

اجلدول  يورد  نرتنت(.  )الإ للمعلومات  الدولية 

وىل. رقم )4( النتائج للفرتة الزمنية الأ

جدول رقم )4( :حجم الطبقة الو�سطى يف الدول العربية لعقد ت�سعينات القرن املا�سي 

)ن�سب مئوية(

البيان
ردن الأ

)1997(
تون�س

)1995(
م�سر

)2000(
املغرب

)1999(
اليمن

)1998(

17.0825.4614.0524.5623.03ن�سبة ال�سكان حتت خط الفقر التقليدي

ق�سى  96.1494.3498.6696.6199.39ن�سبة ال�سكان حتت خط الفقر الأ

79.0668.8884.6172.0576.36احلجم الن�سبي للطبقة الو�سطى 

3.98.150.423.713.9الوزن ال�سكاين لعام 1995
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تو�سح النتائج اأعاله اأن الطبقة الو�سطى   

ن�سف  من  اأكرث  �سّكلت  قد  العينة  دول  كل  يف 

ال�سكان.  اأغلبية  �سّكلت  قد  اأنها  مبعنى  ال�سكان، 

بني  ما  الو�سطى  الطبقة  حجم  تفاوت  وبالطبع 

للطبقة  حجم  اأدنى  �سّجل  حيث  العينة،  دول 

حوايل  وبلغ   1995 عام  يف  لتون�س  الو�سطى 

من ال�سكان، بينما �سجل اأعلى حجم لها يف   %69

ال�سكان.  من   %85 وبلغ حوايل   2000 م�سر يف عام 

لعام  العينة  لدول  ال�سكاين  الوزن  وبا�ستخدام 

اأن حجم الطبقة الو�سطى  1995 ، ميكن التاأكد من 

�سكان  من   %79 حوايل  بلغ  قد  العربية  الدول  يف 

قليم، وذلك لعقد ت�سعينات القرن املا�سي. الإ
	

كما يورد اجلدول رقم )5( النتائج للفرتة   

الزمنية الثانية.

ول من القرن احلايل  جدول رقم )5( : حجم  الطبقة الو�سطى يف الدول العربية للعقد الأ

)ن�سب مئوية(

البيان
ردن الأ

)2006(

تون�س

)2000(

م�سر

)2005(

املغرب

)2007(

اليمن

)2005(

14.8122.1413.4421.5928.05ن�سبة ال�سكان حتت خط الفقر التقليدي

ق�سى  91.3492.3498.6695.1399.09ن�سبة ال�سكان حتت خط الفقر الأ

76.5370.2085.2273.5471.04احلجم الن�سبي للطبقة الو�سطى )%(

4.07.250.527.515.8الوزن ال�سكاين لعام 2005	)%(

الطبقة  اأن  اأعاله  اجلدول  نتائج  تو�سح  	

الو�سطى يف كل دول العينة قد ظلت ُت�سكل اأكرث 

من  ول  الأ العقد  منت�سف  يف  ال�سكان  ن�سف  من 

اأغلبية  �سّكلت  قد  اأنها  مبعنى   ، احلايل  القرن 

ال�سكان، كما كان عليه احلال يف منت�سف ت�سعينات 

القرن املا�سي. وكما هو متوقع ، فقد تفاوت حجم 

حيث  العينة،  دول  بني  ما  يف  الو�سطى  الطبقة 

يف  لتون�س  الو�سطى  للطبقة  حجم  اأدنى  �سجل 

عام 2000 وبلغ حوايل 70% من ال�سكان )مرتفعًا 

اإرتفاعًا طفيفًا عمّا كان عليه يف عام 1995(.

	 بينما �ُسّجل اأعلى حجم لها يف م�سر يف 

)وهو  ال�سكان  من   %85 حوايل  وبلغ   2005 عام 

عام  يف  �ُسّجل  الذي  احلجم  نف�س  ُي�ساوي  يكاد  ما 

2000(. وبا�ستخدام الوزن ال�سكاين لدول العينة 

لعام 2005 ، فاإنه ميكن التاأكد من اأن حجم الطبقة 

القرن  هذا  من  ول  الأ العقد  منت�سف  يف  الو�سطى 

الذي  احلجم  نف�س  وهو   ،  %79 حوايل  بلغ  قد 

املا�سي.  القرن  ت�سعينات  منت�سف  يف  �سائدًا  كان 

الو�سطى،  الطبقة  حجم  ثبات  �سدد  يف  ويالحظ 

اجلدولني  نتائج  مقارنة  ذلك  يو�سح  ما  وح�سب 

قد  الو�سطى  الطبقة  حجم  اأن   ،  )5( و   )4( رقمي 

�سّجل انخفا�سًا يف ما بني الفرتات الزمنية يف كل 

واليمن  مئوية(  نقاط   2.5 )بحوايل  ردن  الأ من 

)بحوايل 5 نقاط مئوية(، يف ما �سّجل ارتفاعًا يف 

بقية دول العينة يقل عن نقطتني مئويتني .
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خام�سًا: م�ستوى معي�سة 

الطبقة الو�سطى 

الطبقة  حجم  على  التعرف  مّت  اأن  بعد   

ُت�سّكل  طبقة  وهي  العربية،  الدول  يف  الو�سطى 

اأغلبية ال�سكان يف كل دولة من دول العينة ومن ثم 

رمبا كان من املفيد ا�ستذكار املعلومات املطلوبة حل�ساب 

متو�سط اإنفاق الطبقة الو�سطى وهي كما يلي :

الفقر،  فجوة  وموؤ�سر  الفقراء،  ال�سكان  ن�سبة   -

ح�سب خط الفقر التقليدي، وذلك للتمكن من 

ح�ساب متو�سط اإنفاق الفقراء.

الفقر،  فجوة  وموؤ�سر  الفقراء،  ال�سكان  ن�سبة   -

حل�ساب  وذلك  ق�سى،  الأ الفقر  خط  ح�سب 

متو�سط اإنفاق الطبقة الُعليا )اأو الغنية(.

مّت  الذي  الو�سطى  الطبقة  تعداد  حجم   -

ح�سابه يف اجلدولني )4( و )5(.

نفاق يف املجتمع. متو�سط الإ  -

 توضح النتائج أن الطبقة الوسطى 
في الدول العربية كمجموعة تُشكل 
ُقّدر  نسبي  بحجم  السكان  غالبية 
بنحو 79% من إجمالي السكان وذلك 
املاضي  القرن  تسعينات  ملنتصف 
القرن  من  األول  العقد  ومنتصف 
احلالي. ويعني ذلك أن احلجم النسبي 
للطبقة الوسطى في الدول العربية 
منذ  املاضي  العقد  خالل  يتغير  لم 

منتصف التسعينات.

يف املتو�سط، فاإنه ميكن التعرف على مدى ثراء هذه 

نفاق يف كل دولة: حيث  الطبقة مقارنًة مبتو�سط الإ

ميكن القول باأن الطبقة الو�سطى تتمتع برثاء كبري 

ن�سبيًا اإذا ما كان متو�سط اإنفاقها يفوق متو�سط اإنفاق 

املجتمع بهام�س كبري ن�سبيًا.

الق�سم  يف  املنهجية  املالحظات  وح�سب   

فاإنه  الثالث،  الق�سم  يف  املعلومات  ومتطلبات  الثاين، 

الدول  عينة  محدودية  من  الرغم  على   
فإن  التحليل،   في  املستخدمة  العربية 
تطبيقياً  سنداً  توّفر  ال  احلالية  النتائج 
حجم  ضمور  حول  السائد  لالنطباع 
الطبقة الوسطى في الدول العربية وحول 
انخفاض مستويات معيشتها مع الزمن.

ح�سابات  نتائج   )6( رقم  اجلدول  يورد   

ثرائها  وموؤ�سر  الو�سطى  الطبقة  اإنفاق  متو�سط 

من  كن�سبة  الو�سطى  الطبقة  اإنفاق  متو�سط  )مبعنى 

منت�سف  لفرتة  وذلك  املجتمع(  يف  نفاق  الإ متو�سط 

ت�سعينات القرن املا�سي.

جدول رقم )6(: متو�سط اإنفاق الطبقة الو�سطى العربية يف ت�سعينات القرن املا�سي

البيان
ردن الأ

)1997(

تون�س

)1995(
م�سر

)2000(
املغرب

)1999(
اليمن

)1998(
نفاق للفرد بال�سهر  )دولر( 15215411213090متو�سط الإ
3.77.852.366.576.10املوؤ�سر التقليدي لفجوة الفقراء: )%(

5548474535متو�سط اإنفاق الفقراء )دولر،فرد/�سهر(
ق�سى: )%( 63.9863.6072.8468.6476.92موؤ�سر فجوة الفقر للحّد الأ

غنياء  )دولر/فرد/�سهر( 675604848615416متو�سط اإنفاق الأ
147156111136112متو�سط اإنفاق الطبقة الو�سطى )دولر/فرد/�سهر(

0.971.010.981.051.24موؤ�سر ثراء الطبقة الو�سطى
3.98.150.423.713.9الوزن ال�سكاين لعام 1995	)%(
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متو�سط  اأن  اجلدول  نتائج  من  ويت�سح   

اإنفاق الطبقة الو�سطى قد تفاوت يف ما بني دول 

العينة من اأدنى م�ستوى له بلغ 111 دولر للفرد 

اأعلى  اإىل   2000 عام  يف  مل�سر  �ُسّجل  ال�سهر  يف 

م�ستوى له بلغ 156 دولر للفرد يف ال�سهر �ُسّجل 

لتون�س يف عام 1995. وتو�سح نتائج اجلدول اأن 

متو�سط اإنفاق الطبقة الو�سطى قد فاق متو�سط 

اإنفاق املجتمع يف ثالث دول عربية، بينما كان 

قيم  اأن  اإّل  وم�سر،  ردن  الأ هي  دولتني  يف  اأقل 

عن  تختلف  ل  الو�سطى  الطبقة  ثراء  موؤ�سر 

الواحد ال�سحيح بطريقة ملحوظة اإّل يف حالة 

 ،1995 لعام  ال�سكاين  الوزن  وبا�ستخدام  اليمن. 

الطبقة  ثراء  موؤ�سر  اأن  من  التاأكد  ميكن  فاإنه 

بلغ  قد  كمجموعة  العربية  الدول  يف  الو�سطى 

حوايل 1.04، مما يعني اأن متو�سط اإنفاق الطبقة 

الو�سطى ل يختلف بطريقة ملحوظة عن متو�سط 

نفاق. الإ

ح�سابات  نتائج   )7( رقم  اجلدول  يورد   

ثرائها،  وموؤ�سر  الو�سطى  الطبقة  اإنفاق  متو�سط 

ول من القرن احلايل . وذلك لفرتة الن�سف الأ

يت�سح من نتائج اجلدول اأدناه اأن متو�سط  	

اإنفاق الطبقة الو�سطى قد تفاوت يف ما بني دول 

القرن  من  ول  الأ العقد  منت�سف  خالل  العينة 

احلايل من اأدنى م�ستوى له بلغ 94 دولر للفرد 

اأعلى  اإىل   2005 عام  يف  لليمن  �ُسجل  ال�سهر  يف 

�ُسجل  ال�سهر  يف  للفرد  دولر   178 بلغ  له  م�ستوى 

اأن  اجلدول  نتائج  وتو�سح   .2006 عام  يف  ردن  لالأ

متو�سط  فاق  قد  الو�سطى  الطبقة  اإنفاق  متو�سط 

نفاق يف املجتمع يف دولة واحدة هي اليمن  الإ

ول من القرن احلايل جدول رقم )7(: متو�سط اإنفاق الطبقة الو�سطى العربية يف العقد الأ

البيان
ردن الأ

)2006(
تون�س

)2000(
م�سر

)2005(
املغرب

)2007(
اليمن

)2005(

نفاق للفرد بال�سهر  )دولر( 21018211316184متو�سط الإ
3.086.192.385.417.41املوؤ�سر التقليدي لفجوة الفقراء )%(

7056465434متو�سط اإنفاق الفقراء )دولر،فرد/�سهر(
ق�سى 52.7658.1472.5663.2379.53موؤ�سر فجوة الفقر للحّد الأ

غنياء  )دولر/فرد/�سهر( 685640849747846متو�سط اإنفاق الأ
17817211215494متو�سط اإنفاق الطبقة الو�سطى  )دولر/فرد/�سهر(

0.850.950.990.961.12موؤ�سر ثراء الطبقة الو�سطى
4.07.250.527.515.8الوزن ال�سكاين لعام 2005 )%(

ربع  لعام 2005، بينما كان اأقل من الواحد يف الأ

ردن  دول املتبقية، حيث كان الفرق ملحوظًا يف الأ

بينما كان هام�سيًا يف بقية الدول. وبا�ستخدام 

اأن  من  التاأكد  ميكن   ،2005 لعام  ال�سكاين  الوزن 

موؤ�سر ثراء الطبقة الو�سطى يف الدول العربية 

كمجموعة قد بلغ حوايل 1.04، وهي نف�س قيمته 

يف منت�سف ت�سعينات القرن املا�سي.

ُت�ساعد هذه النتائج على ا�ستك�ساف ال�سوؤال  	

مع  الو�سطى  الطبقة  معي�سة  مل�ستوى  ما حدث  حول 
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وميكن  حدة.  على  دولة  لكل  وذلك  الزمن  مرور 

الطبقة  يف  الفرد  اإنفاق  متو�سط  اأن  من  التاأكد 

مرتفعًا  للنمو  �سنويًا  معّدًل  �سّجل  قد  الو�سطى 

بلغ  �سنوي  منو  )مبعّدل  ردن  الأ من  كل  يف  ن�سبيًا 

حوايل 2.2 يف املائة(، وتون�س )حوايل 2 يف املائة 

�سنويًا(،  املائة  يف   1.6 )حوايل  واملغرب  �سنويًا(، 

بينما كان معدل النمو منخف�سًا يف م�سر )حوايل 

0.2 يف املائة �سنويًا(.  هذا وقد انخف�س متو�سط 

اليمن  يف  الو�سطى  الطبقة  يف  الفرد  اإنفاق 

بطريقة ملحوظة، حيث �سّجل معدًل لالنخفا�س 

ال�سنوي بلغ 2.5 يف املائة.

�ساد�سًا: مالحظات ختامية 

الورقة  هذه  نتائج  اأهم  تلخي�س  ميكن   

يف ما يلي :

العربية  الدول  يف  الو�سطى  الطبقة  اأن   -

كمجموعة ت�سكل اأغلبية ال�سكان، مبتو�سط 

ظل  حجم  وهو   ،%79 حوايل  بلغ  حجم 

ثابتًا منذ منت�سف ت�سعينات القرن املا�سي.

اأن م�ستوى ثراء الطبقة الو�سطى يف الدول   -

منذ  ثابتًا  ظل  قد  كمجموعة  العربية 

بدللة  وذلك  القرن،  ت�سعينات  منت�سف 

بلغ  الذي  الو�سطى  الطبقة  ثراء  موؤ�سر 

مر الذي يعني اأن الطبقة  1.04، الأ حوايل 

الو�سطى ل تتمتع برثاء معقول واأن متو�سط 

يف  نفاق  الإ متو�سط  عن  يختلف  ل  اإنفاقها 

املجتمع بطريقة ملحوظة.

النتائج  هذه  ا�ستخدام  ميكن  وبعد،   

يف  املطروح  الت�ساوؤل  على  ولية  الأ جابة  لالإ

املجال العام، حول ما حدث للطبقة الو�سطى يف 

الدول العربية، مبالحظة اأنه خالل الفرتة منذ 

منت�سف ت�سعينات القرن املا�سي وحتى منت�سف 

احلجم  ظل  احلايل  القرن  من  ول  الأ العقد 

اأغلبية  و�سّكل  ثابتًا  الو�سطى  للطبقة  الن�سبي 

ال�سكان، مما يعني اأن هذه الطبقة مل تعان من 

�سافة اإىل ذلك، فقد ظّلت  �سمور مع الزمن. بالإ

ل  للمعي�سة  مب�ستوى  تتمتع  الو�سطى  الطبقة 

يختلف بطريقة ملحوظة عن متو�سط م�ستوى 

املعي�سة يف الدول العربية كمجموعة.

اإ�ستنادًا على املنهجية املو�سحة يف هذا   

التف�سيلية  املعلومات  توفرت  ما  ومتى  العدد، 

لكل دولة، فاإنه ميكن التعمق يف درا�سة اأحوال 

وخ�سائ�س الطبقة الو�سطى يف الدول العربية 

توظيفها،  وقطاعات  تعليمها،  م�ستويات  من 

ومعّدلت م�ساركتها يف �سوق العمل.

ثراء  مؤشر  أن  النتائج  توضح 
العربية  للدول  الوسطى  الطبقة 
كمجموعة لم يتغير مع الزمن وأن 
متوسط إنفاق هذه الطبقة قد فاق 
متوسط إنفاق اجملتمع بحوالي أربع 

نقاط مئوية فقط.
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قائمة اإ�سدارات  )) ج�سر التنمية ((

العنوان
مفهوم التنمية

موؤ�شرات  التنمية

ال�صيا�صات ال�صناعية

الفقر: موؤ�شرات القيا�س وال�شيا�شات

املوارد الطبيعية  واقت�شادات  نفاذها

ا�شتهداف الت�شخم وال�شيا�شة النقدية

طرق املعاينة

رقام القيا�شية موؤ�شرات الأ

 تنمية امل�شاريع ال�شغرية

جداول املخالت املخرجات

نظام احل�شابات القومية

إدارة امل�شاريع ا

ال�شالح ال�شريبي

 اأ�شاليب التنبوؤ

دوات املالية الأ

موؤ�شرات �شوق العمل

�شالح امل�شريف الإ

خ�شخ�شة البنى التحتية

رقام القيا�شية الأ

التحليل الكمي

ال�شيا�شات الزراعية

اقت�شاديات ال�شحة

�شيا�شات اأ�شعار ال�شرف

القدرة التناف�شية وقيا�شها

ال�شيا�شات البيئية

اقت�شاديات البيئة

�شواق املالية حتليل الأ

�شيا�شات التنظيم واملناف�شة

زمات املالية الأ

إدارة الديون اخلارجية ا

الت�شحيح الهيكلي

B.O.Tنظم البناء والت�شغيل والتحويل

جنبي املبا�شر: تعاريف ال�شتثمار الأ

جنبي املبا�شر حمددات ال�شتثمار الأ

منذجة التوازن العام

النظام اجلديد للتجارة العاملية

إن�شاوؤها واآلية عملها منظمة التجارة العاملية: ا

تفاقيات  منظمة التجارة العاملية: اأهم الإ

منظمة التجارة العاملية: اآفاق امل�شتقبل

قت�شادية الكلية النمذجة الإ

تقييم امل�شروعات ال�شناعية

�ص�صات والتنمية موؤ

التقييم البيئي للم�شاريع

ئتمانية موؤ�شرات اجلدارة الإ

املوؤلف
د. حممد عدنان وديع

د. حممد عدنان وديع

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

اأ. �شالح الع�شفور

د. ناجي التوين

اأ. ح�شن احلاج

د. م�شطفى بابكر

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. اأحمد الكواز

د. اأحمد الكواز

اأ. جمال حامد

د. ناجي التوين

اأ. جمال حامد

د. ريا�س دهال

اأ. ح�شن احلاج

د. ناجي التوين

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. �شالح الع�شفور

اأ. جمال حامد

اأ. �شالح الع�شفور

د. علي عبدالقادر علي

د. بلقا�شم العبا�س

د. حممد عدنان وديع

د. م�شطفى بابكر

اأ. ح�شن احلاج

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. م�شطفى بابكر

د. ناجي التوين

د. بلقا�شم العبا�س

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأمل الب�شبي�شي

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. علي عبدالقادر علي

د. م�شطفى بابكر

د. اأحمد الكواز

د. عادل حممد خليل

د. عادل حممد خليل

د. عادل حممد خليل

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأحمد الكواز

مام د. عماد الإ

اأ. �شالح الع�شفور

د. ناجي التوين

رقم العدد
ول الأ

الثاين

الثالث

الرابع

اخلام�س

ال�شاد�س

ال�شابع

الثامن

التا�صع

العا�شر

احلادي ع�شر

الثاين ع�شر

الثالث ع�شر

الرابع ع�شر

اخلام�س ع�شر

ال�شاد�س ع�شر

ال�شابع ع�شر

الثامن ع�شر

التا�شع ع�شر

الع�شرون

الواحد والع�شرون

الثاين والع�شرون

الثالث والع�شرون

الرابع والع�شرون

اخلام�س والع�شرون

ال�شاد�س والع�شرون

ال�شابع والع�شرون

الثامن والع�شرون

التا�شع والع�شرون

الثالثون

الواحد والثالثون

الثاين والثالثون

الثالث والثالثون

الرابع والثالثون

اخلام�س الثالثون

ال�شاد�س الثالثون

ال�شابع والثالثون

الثامن والثالثون

التا�شع والثالثون

ربعون الأ

ربعون الواحد الأ

ربعون الثاين الأ

ربعون الثالث الأ

ربعون الرابع الأ
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الدمج امل�شريف

اتخاذ القرارات 

رتباط والنحدار الب�شيط الإ

�شالمي اأدوات امل�شرف الإ

البيئة والتجارة والتناف�شية

�شاليب احلديثة لتنمية ال�شادرات الأ

القت�شاد القيا�شي

الت�شنيف التجاري

اأ�شاليب التفاو�س التجاري الدويل 

م�شفوفة احل�شابات الجتماعية 

وبع�س ا�شتخداماتها 

منظمة التجارة العاملية: من الدوحة 

اإىل هوجن كوجن

داء التنموي حتليل الأ

اأ�شواق النفط العاملية

حتليل البطالة

املحا�شبة القومية اخل�شراء

موؤ�شرات قيا�س املوؤ�ش�شات 

نتاجية وقيا�شها الإ

داء التنموي نوعية املوؤ�ش�شات والأ

عجز املوازنة: امل�شكالت واحللول

تقييم برامج ال�شالح القت�شادي

لفية منائية لالأ هداف الإ ح�شاب فجوة الأ

نفاق  موؤ�شرات قيا�س عدم العدالة يف توزيع الإ

ال�شتهالكي

اقت�شاديات ال�شتثمار: النظريات واملحددات

اقت�شاديات التعليم 

�شواق وتدخل الدولة اإخفاق اآلية الأ

داري موؤ�شرات قيا�س الف�شاد الإ

ال�شيا�شات التنموية

بعاد التنموية متكني املراأة: املوؤ�شرات والأ

التجارة اخلارجية والنمو القت�شادي

قيا�س التحّول الهيكلي

املوؤ�شرات املركبة

التطورات احلديثة يف الفكر 

القت�شادي التنموي

�شالح املوؤ�ش�شي برامج الإ

امل�شاعدات اخلارجية من اأجل التنمية

قيا�س معدلت العائد على التعليم

�شهم العربية خ�شائ�س اأ�شواق الأ

التجارة اخلارجية والتكامل 

قليمي القت�شادي الإ

النمو القت�شادي املحابي للفقراء

�شيا�شات تطوير القدرة التناف�شية

عر�س العمل وال�شيا�شات القت�شادية

دور القطاع التمويلي يف التنمية

تطور اأ�شواق املال والتنمية

بطالة ال�شباب

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. جمال حامد

اأ. �شالح الع�شفور

اأ. ح�شن احلاج

د. م�شطفى بابكر

د. م�شطفى بابكر

د. بلقا�شم العبا�س

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. �شالح الع�شفور

د. اأحمد الكواز 

د. اأحمد طلفاح

د. علي عبد القادر علي

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

د. م�شطفى بابكر

د. علي عبدالقادر علي

د. ح�شن احلاج

د. علي عبد القادر علي 

د. ريا�س بن جليلي

د. علي عبدالقادر علي

اأ. عادل عبدالعظيم

د. عدنان وديع

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

د. اأحمد الكواز

اأ. ربيع ن�شر

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

د. ريا�س بن جليلي

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

إبراهيم اأونور د.ا

د.اأحمد الكواز

د.علي عبدالقادر علي

د. ريا�س بن جليلي 

د. و�شاح رزاق

د. وليد عبد موله

إبراهيم اأونور د. ا

د. وليد عبد موله

ربعون اخلام�س الأ

ربعون ال�شاد�س الأ

ربعون ال�شابع الأ

ربعون الثامن الأ

ربعون التا�شع الأ

اخلم�شون

الواحد واخلم�شون

الثاين واخلم�شون

الثالث واخلم�شون

الرابع واخلم�شون 

اخلام�س واخلم�شون 

ال�شاد�س واخلم�شون

ال�شابع واخلم�شون

الثامن واخلم�شون

التا�شع واخلم�شون

ال�شتـون

الواحد وال�شتون

الثاين وال�شتون

الثالث وال�شتون

الرابع وال�شتون

اخلام�س وال�شتون

ال�شاد�س وال�شتون

ال�شابع وال�شتون

الثامن وال�شتون

التا�شع وال�شتون

ال�شبعون

الواحد وال�شبعون

الثاين وال�شبعون

الثالث وال�شبعون

الرابع وال�شبعون

اخلام�س وال�شبعون

ال�شاد�س وال�شبعون

ال�شابع وال�شبعون

الثامن وال�شبعون

التا�شع وال�شبعون

الثمانون

الواحد والثمانون

الثاين والثمانون

الثالث والثمانون

الرابع والثمانون

اخلام�س والثمانون

ال�شاد�س والثمانون

ال�شابع والثمانون
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ال�شتثمارات البينية العربية

�شهم العربية فعالية اأ�شواق الأ

امل�شئولية الجتماعية لل�شركات

وراق املالية �شواق الأ البنية اجلزئية لأ

مناطق التجارة احلرة

تناف�شية املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة:

اخل�شائ�س والتحديات

وراق املالية تذبذب اأ�شواق الأ

مكانيات التكنولوجية والنمو القت�شادي الإ

موؤ�شرات النظم التعليمية

مناذج اجلاذبية لتف�شري تدفقات التجارة

إ�شكالية البطالة يف الدول العربية حول �شياغة ا

متكني املراأة من اأجل التنمية

�شهم العربية �شواق الأ طر الرقابية لأ الأ

نظام احل�شابات القومية لعام 2008

العربية  الدول  على  القت�شادية  زمة  الأ تبعات 

والنامية

الطبقة الو�سطى يف الدول العربية

العدد املقبل

كفاءة البنوك العربية

 

د. بلقا�شم العبا�س

إبراهيم اأونور د. ا

�شرج  د. ح�شني الأ

د. وليد عبد موله

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

إبراهيم اأونور د. ا

د. حممد اأبو ال�شعود

د. ريا�س بن جليلي

د. وليد عبد موله

د. بلقا�شم العبا�س

د. ريا�س بن جليلي

إبراهيم اأونور د. ا

د. اأحمد الكواز

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

د. وليد عبدموله

الثامن والثمانون

التا�شع والثمانون

الت�شعون 

الواحد والت�شعون

الثاين والت�شعون

الثالث والت�شعون

الرابع والت�شعون

اخلام�س والت�شعون

ال�شاد�س والت�شعون

ال�شابع والت�شعون

الثامن والت�شعون

التا�شع والت�شعون

املائة

املائة وواحد

املائة واثنان

املائة وثالثة

املائة واأربعة

لكرتوين التايل:  عداد ال�شابقة ميكنكم الرجوع اإىل العنوان الإ لالطالع على الأ

http://www.arab-api.org/develop_1.htm






