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منهجية تقارير امل�ؤ�س�سات الدولية يف 

ت�سنيف الدول ح�سب بع�ض امل�ؤ�سرات 

االقت�سادية واالجتماعية: بني 

ال�اقعية واملبالغة



اأهداف  »ج�سر التنمية«

اإن اإتاحة اأكرب قدر من املعل�مات واملعارف الأو�سع �سريحة من اأفراد 

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

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

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

للتقييم  وللم�ساءلة.

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

للتخطيط  بالك�يت على ت�فري مادة مب�سطة قدر امل�ستطاع للق�سايا 

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

تلك  ح�ل  اإثارته  ال�اجب  احل�ار  يف  امل�ساركني  دائرة  ت��سيع  على 

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

املجتمع  وهيئات  اخلا�ض  القطاع  قبل  من  وتقييمها  وتنفيذها 

عربي  ومنهج  من�ذج  بل�رة  يف  مهمًا  دورًا  تلعب  املختلفة،  املدين 

للتنمية ي�ستند اإىل خ�س��سية االأو�ساع االقت�سادية واالجتماعية 

الت�جهات  من  دائمًا  اال�ستفادة  مع  العربية،  وامل�ؤ�س�سية  والثقافية 

الدولية وجتارب االآخرين.

واهلل املوفق ملا فيه التقدم والإزدهار لأمتنا العربية،،،

   
           د. بدر عثمان مال اهلل

            مدير عام املعهد العربي للتخطيط بالك�يت
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ت�سدر العديد من امل�ؤ�س�سات االقت�سادية 

اأداء  تقّيم  دورية  تقارير  الدولية  واملالية 

امل�ؤ�سرات  من  جمم�عة  ح�سب  وت�سّنفها  الدول 

هذه  وتهدف  واالجتماعية.  االقت�سادية 

وال�سعف  الق�ة  نقاط  ت�سخي�ض  اإىل  التقارير، 

من  دولة  كل  ومتكني  الدول،  القت�ساديات 

التعرف على م�قعها وت�سنيفها مقارنة مع باقي 

وتقييم  وحتديد  املناف�سة،  خا�سة  العامل،  دول 

وتنفيذها  االإ�سالحات  خلق  و�سرعة  م�ست�ى 

مقارنة مع املعايري االإقليمية والعاملية. كما متثل 

م�سدرا  امل�ؤ�س�سات،  هذه  ح�سب  التقارير،  هذه 

الأف�سل ق�س�ض النجاح يف ال�سيا�سة االقت�سادية 

الدول  ا�ستفادة  يف  ت�ساهم  وبالتايل  الدولية، 

ال�سيا�سات  و�سع  يخ�ض  ما  يف  التجارب  هذه  من 

الناجعة يف امليدان االقت�سادي واالجتماعي. 

والتي  التقارير  هــذه  اأبرز  بني  من  لعّل 

وبيئــة  التناف�سيــة  القــدرة  تقييــم  يف  تختــ�ض 

االأعمــال اأو التنميــة الب�سرية: “تقريــر التناف�سية 

 ،(The Global Competitiveness Report) العاملية” 

 World( العاملي  االقت�سادي  املنتدى  عن  ال�سادر 

اأن�سطــة  وتقرير«ممار�ســة   ،(Economic Forum

(Doing Business) للبنك الــدويل وم�ؤ�س�سة  االأعمال« 

 (The الب�سريـــة  التنمية  وتقرير  الدولية،  التم�يل 

االأمم  لربنامج   Human Development Report)

 (United Nations Program for االإمنائي  املتحدة 

.Development)

منهجية تقارير امل�ؤ�س�سات الدولية يف ت�سنيف الدول ح�سب بع�ض 

امل�ؤ�سرات االقت�سادية واالجتماعية: بني ال�اقعية واملبالغة

اأواًل: املقدمة

          اإعداد  د. حممد اأمني لزعر

تتميز هذه التقارير بعدة ايجابيات تكمن 
إنشاء لغة مشتركة  في  باخلصوص 
أو أنظمة أنشطة  التنافسية  تقارن بني 
األعمال أو التنمية البشرية حول العالم، 
متوافقة  ومؤشرات  ملعطيات  وتوفيرها 
دولة  من  مقارنتها  من  متكن  وحديثة 
نقاط  على  الضوء  وتسليط  أخرى،  إلى 
كما  االقتصادات.  في  والضعف  القوة 
تتيح كذلك معرفة التجارب واملمارسات 
إمكانية  وبالتالي  الدول  اجليدة لبعض 
الدول  باقي  طرف  من  منها  االستفادة 

خاصة النامية منها. 
اإىل  التقارير  هذه  تتعر�ض  املقابل،  يف 

انتقادات ومعار�سة �سديدة من قبل العديد من الدول 

مبا فيها املتقدمة، وتخ�ض هذه االنتقادات املنهجية 

االقت�سادات  ت�سنيف  وكذلك  امل�ستعملة  واملعطيات 

ح�سب هذه التقارير، خا�سة تقرير »ممار�سة اأن�سطة 

»التناف�سية  تقريري  اأقل،   وبدرجة  االأعمال«، 

العاملية« و«التنمية الب�سرية«.

تكمن  ايجابيات  بعدة  التقارير  هذه  تتميز 

باخل�س��ض يف اإن�ساء لغة م�سرتكة تقارن بني التناف�سية 

الب�سرية ح�ل  التنمية  اأو  اأنظمة اأن�سطة االأعمال  اأو 

العامل، وت�فريها ملعطيات وم�ؤ�سرات مت�افقة وحديثة 

متكن من مقارنتها من دولة اإىل اأخرى، وت�سليط ال�س�ء 

تتيح  كما  االقت�سادات.  يف  وال�سعف  الق�ة  نقاط  على 

كذلك معرفة التجارب واملمار�سات اجليدة لبع�ض الدول 

وبالتايل اإمكانية اال�ستفادة منها من طرف باقي الدول 

خا�سة النامية منها. 
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تزال منهجية ونتائج هذا االأخري ت�سهد انتقادات 

�سديدة على م�ست�ى العامل.

التقارير  هذه  اأن  اإىل  االإ�سارة  جتدر 

امل�ستثمرين  من  للعديد  اأ�سا�سيا  مرجعا  اأ�سبحت 

ب�ا�سطتها  يتم  بحيث  اخلا�ض،  القطاع  وفعاليات 

كما  امل�ستقبلية.  اال�ستثمارية  براجمهم  حتديد 

مهما  مرجعا  اأخرى،  جهة  من  اأي�سا،  اأ�سبحت 

اأند  »�ستاندرد  مثل  العاملية   التنقيط  ل�كاالت 

ب�رز«، و«م�ديز«، و«فيت�ض« من اأجل تقييم املخاطر 

وبالتايل،  اقت�ساد.  لكل  االئتماين  والت�سنيف 

اأ�سبحت هذه التقارير تلعب دورا ال ي�ستهان به يف 

العاملية  االأ�س�اق  عن  معل�مات  امل�ستثمرين  متليك 

وح�س�ل الدول على مت�يل وقرو�ض من االأ�س�اق 

اخلارجية بفائدة ي�ساهم يف ن�سبتها ت�سنيف هذه 

االقت�سادات من طرف هذه التقارير.

هذه  م�سداقية  مدى  معرفة  اأجل  من 

االأعمال”              اأن�سطة  “ممار�سة  خا�سة  التقارير 

الب�سرية”،     التنمية   “ ”  و   “التناف�سية العاملية  و 

التقارير  بهذه  التعريف  اإىل  العدد  هذا  يتطرق 

ومب�ؤ�سراتها وكذلك حتليل منهجياتها ونتائجها.

اأن�سطة االأعمال«  ثانيًا: تقرير »ممار�سة 

للبنك الدويل وم�ؤ�س�سة التم�يل الدولية

1.2 تعريف بالتقرير

التم�يل  وم�ؤ�س�سة  الدويل  البنك  ي�سدر 

ح�ل  م�سرتكًا  تقريرًا   2003 عام  منذ  الدولية 

تقييم  اإىل  يهدف  االأعمال”،  اأن�سطة  “ممار�سة 
االإجراءات احلك�مية والت�سريعات املنظمة الأن�سطة 

 189 اإىل  الدول والذي و�سل  االأعمال لعدد كبري من 

بلدًا خالل هذه ال�سنة، باالإ�سافة اإىل ت�سجيع البلدان 

ت�سنيف  فاإن  ذلك،  اإىل  باالإ�سافة 

االقت�سادات ح�سب هذه التقارير قد ال تت�افق 

مع نتائج تقارير دولية اأخرى. فعلى �سبيل املثال، 

مراكز  الدول  بع�ض  فيه  حتتل  الذي  ال�قت  يف 

املتحدة  االأمم  م�ؤمتر  تقرير  ح�سب  متقدمة 

ا�ستقطاب  ح�ل  )اأونكتاد(  والتنمية  للتجارة 

جندها  املبا�سرة،  اخلارجية  اال�ستثمارات 

ُتدرج يف مراتب متدنية ح�سب تقرير«ممار�سة 

لهذه  فكيف  الدويل.  للبنك  االأعمال«  اأن�سطة 

اأن ت�ستقطب ا�ستثمارات خارجية كبرية  الدول 

اأن�سطة  ممار�سة  فيها  ت�سنف  ال�قت  نف�ض  ويف 

االأعمال بال�سعيفة اأو املت��سطة؟.  فعلى �سبيل 

تقريــر  يف   36 املرتبة  الك�يت  حتتل  املثال، 

»التناف�سيـــة االقت�ساديـــة« واملرتبـــة 66 

تقريـــر  ح�سب  االقت�سادية«  »احلريــة  يف 

 The) االقت�ساديـــة«  احلريـــة  »م�ؤ�ســر 

للمعهــد   (Index of Economic Freedom

(The Heritage Foundation( االأمريكي 

»ممار�سة  يف   104 املرتبة  يف  ُي�سنف  بينما   ،(1)

كما يحتل االأردن املرتبة 68  اأن�سطة االأعمال". 

يف تقرير »التناف�سية االقت�سادية« بينما يقبع 

يف املركز 119 بالن�سبة لتقرير »ممار�سة اأن�سطة 

االأعمال". 

من ناحية اأخرى، تعتمد التقارير على 

حتى  امل�ؤ�سرات  بع�ض  حل�ساب  اأخرى  تقارير 

ح�ل  االنتقادات  من  للعديد  عر�سة  كانت  واإن 

تقرير«التناف�سية  حال  ه�  وهذا  م�سداقيتها. 

والذي  العاملي  االقت�سادي  للمنتدى  العاملية« 

االأعمال«  اأن�سطة  »ممار�سة  تقرير  اإىل  ي�ستند 

بع�ض  يخ�ض  فيما  الدويل  البنك  عن  ال�سادر 

االأكرث  بالع�امل  اخلا�سة  وامل�ؤ�سرات  املعل�مات 

ال  الذي  ال�قت  يف  االأعمال،  لتط�ير  اإعاقة 
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االأعمال  الأن�سطة  املنظمة  وامل�ؤ�س�سات  احلك�مية 

.
)3(

فيما بني هذه البلدان

وجتدر االإ�سارة كذلك اإىل اأن اأكرث من 45 

دولة قد اأن�ساأت جلان على امل�ست�ى ال�زاري لتن�سيق 

اجله�د بني اجلهات احلك�مية فيما يخ�ض ت�سهيل 

ممار�سة اأن�سطة االأعمال، من بينها اململكة العربية 

واملغرب  املتحدة،  العربية  واالإمارات  ال�سع�دية، 

على م�ست�ى ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا.

2.2  ت�ساوؤالت ح�ل املنهجية املعتمدة وترتيب الدول 

يتميز تقرير »ممار�سة اأن�سطة االأعمال« 

ت�فريه  يف  باخل�س��ض  تكمن  ايجابيات  بعدة 

وعن  ح�ل العامل  االأعمال  اأنظمة  عن  معل�مات 

اجله�د والتدابري التي تق�م بها خمتلف احلك�مات 

وحت�سني  احلك�مية  واالإجراءات  الل�ائح  لتط�ير 

ميثل  كما  االأعمال.  وبيئة  اال�ستثمارية  البيئة 

التجارب  من  لال�ستفادة  الدول  لبع�ض  م�سدرا 

وحت�سني  تنظيم  ميدان  يف  الناجحة  الدولية 

من  قدر  اأكرب  ت�سجيع  وبالتايل  االأعمال  بيئة 

اال�ستثمارات �س�اء منها املحلية اأو اخلارجية. 

على املناف�سة نح� زيادة كفاءة هذه االإجراءات، 

من  واال�ستفادة  وحت�سني البيئة التنظيمية، 

يخ�ض  فيما  اجليدة ح�ل العامل  املمار�سات 

ممار�سة اأن�سطة االأعمال.

ولتحقيق هذه االأهداف، يتتبع ويقي�ض 

هذا التقرير التغريات يف االأنظمة املطبقة وذلك 

ع�سرة  متثل  امل�ؤ�سرات  من  جمم�عة  خالل  من 

اإطار دورة حياة ال�سركات  يف  تدخل  جماالت 

املحلية يف كل بلد، وهي: بدء الن�ساط التجاري، 

وا�ستخراج تراخي�ض البناء، وت��سيل الكهرباء، 

وت�سجيل امللكية، واحل�س�ل على االئتمان، 

وحماية امل�ستثمرين، ودفع ال�سرائب، والتجارة 

واإنفاذ العق�د، وت�س�ية حاالت  عرب احلدود، 

�سه�لة  ترتيب الدول ح�سب  .  ويتم 
)2(

االإع�سار

ممار�سة اأن�سطة االأعمال فيها وفق هذه امل�ؤ�سرات، 

التي يتم بناءها �سن�يًا من خالل بيانات م�سحية 

جتمع وحتّلل للمقارنة بني الل�ائح واالإجراءات 

باإلضافة إلى تقرير »ممارسة أنشطة األعمال« 
الدولي  البنك  يصدر  الوطني،  املستوى  على 
تقارير أخرى على املستوى اجلهوي )مدن وأقاليم 
املنظمة  احلكومية  اإلجراءات  تغطي  وواليات( 
الصلة  ذات  واإلصالحات  األعمال  ألنشطة 
وتوفر  البلد.  داخل  مختلفة  ومناطق  مدن  في 
تلك التقارير بيانات حول مدى سهولة ممارسة 
املواقع حسب  بترتيب  أنشطة األعمال، وتقوم 
مقارنة  مختارة  ملدن  وميكن  أدائها.  مستوى 
اللوائح املنظمة ألنشطة األعمال اخلاصة بها 
مع تلك املتعلقة مبدن أخرى في نفس البلد أو 
املنطقة. وإلى حدود هذه السنة، 20 دولة فقط 
حول العالم تتوفر لديها مؤشرات حول ممارسة 
بينها  من  اجلهات،  حسب  األعمال  أنشطة 

دولتان عربيتان هما مصر واملغرب.

كتوفير  إيجابيات  عدة  من  بالرغم 
حول  األعمال  أنظمة  عن  معلومات 
تقوم  التي  والتدابير  اجلهود  وعن  العالم 
اللوائح  لتطوير  احلكومات  مختلف  بها 
البيئة  وحتسني  احلكومية  واإلجراءات 
يتعّرض  األعمال،  وبيئة  االستثمارية 
االنتقادات  من  مجموعة  إلى  التقرير 
باملنهجية  تتعلق  مصداقيته،  على  تؤثر 
املّتبعة والتصنيف غير املنطقي لبعض 
دولية  تقارير  نتائج  مع  وتعارضه  الدول 
أخرى ذات صلة مبمارسة أنشطة األعمال. 
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1.2.2 مالحظات ح�ل املنهجية ون�عية البيانات املعتمدة 
1.1.2.2 املنهجية املعتمدة

تعتمد منهجية البنك الدويل على ن�عني 

رئي�سيني من امل�سادر الإجناز تقاريره ح�ل ممار�سة 

ي�ساهم�ن  الذين  امل�سارك�ن  االأعمال:  اأن�سطة 

هذه  عليها  ترتكز  التي  اال�ستطالعات  تعبئة  يف 

التقارير والبيانات اخلا�سة عن امل�ؤ�سرات اخلا�سة 

بكل دولة.

تقرير  ا�ستطالعات  يف  امل�سارك�ن   1.1.1.2.2
“ممار�سة اأن�سطة االأعمال”

م�سادر  عدة  على  التقرير  ي�ستند 

ا�ستطالعات  تعبئة  يف  امل�سارك�ن  للمعل�مات: 

والق�انني  االأعمال«،  اأن�سطة  »ممار�سة  تقرير 

االقت�سادات  وحك�مات  ال�سلة،  ذات  واالأنظمة 

البنك  جمم�عة  وخرباء  التقرير،  يغطيها  التي 

الدويل باملناطق املعنية.

امل�سارك�ن يف اال�ستطالعات: ح�سب البنك      •
الدويل، �ساهم اأكرث من 25 األف مهني يف 189 

اقت�سادًا يف ت�فري البيانات التي تعتمد عليها 

م�ؤ�سرات التقرير على مدى ال�سن�ات االإحدى 

من  امل�ساركني  معظم  ويتك�ن  املا�سية.  ع�سر 

خمت�سني يف مهن قان�نية، كاملحامني والق�ساة 

وكّتاب العدل، يقدم�ن اال�ست�سارات بخ�س��ض 

التي  والتنظيمية  القان�نية  اال�سرتاطات 

يغطيها التقرير. اأما بالن�سبة لال�ستطالعات 

فامل�سارك�ن  االئتمانية،  باملعل�مات  املتعلقة 

هم م�س�ؤول� ال�سجالت اأو املكاتب االئتمانية. 

واملحا�سب�ن  ال�سحن  وكالء  ي�سارك  كما 

اال�ستطالع  يف  واملهند�س�ن  واملعماري�ن 

وال�سرائب،  احلدود،  عرب  بالتجارة  اخلا�ض 

االيجابيات،  هذه  من  بالرغم  لكن، 

يتعر�ض هذا التقرير اإىل العديد من االنتقادات 

واإىل معار�سة �سديدة من قبل العديد من الدول 

وقد   .
 )4(

وفرن�سا كال�سني  املتقدمة  فيها  مبا 

املتعرث لدرجة  ال�سني من ت�سنيفها  ا�ستياء  بلغ 

ي�سر  اأن   �ساأنه  »من  التقرير  هذا  اأن  و�سفها 

و�سائل  ي�ستخدم  لك�نه  الدويل  البنك  ب�سمعة 

ذلك  دفع  وقد  ال�اقع«.  يعك�ض  وال  خاطئة 

جلنة  من  حتقيق  لطلب  الدويل  البنك  رئي�ض 

خارجية م�ستقلة والتي اأ�سدرت عدة ت��سيات 

 .
)5(

من اأجل حت�سني التقارير املقبلة

تقرير  ي�سلم  مل  االإطار،  نف�ض  يف 

الدول  بع�ض  انتقادات  من  الدويل  البنك 

واملغرب.  كم�سر  والعربية   النامية 

االجتماعات  خالل  االأخري  هذا  انتقد  فقد 

ال�سن�ية للبنك الدويل و�سندوق النقد الدويل 

االقت�سادات  ت�سنيف  طريقة   2007 عام  يف 

والتي  املتبعة  للمنهجية  النظر  باإعادة  وطالب 

يف  امللح�ظ  التط�ر  نتائجها  تخالف  ما  غالبا 

البلد.  لهذا  اخلارجية  اال�ستثمارات  ا�ستقطاب 

م�سرتكة  جلنة  تاأ�سي�ض  ذلك  عن  انبثق  وقد 

بني الطرفني من اأجل تدار�ض املنهجية املتبعة 

مبمار�سة اأن�سطة  اخلا�سة  امل�ؤ�سرات  الإ�سدار 

االأعمال باملغرب.

اإىل  التقرير  تعّر�ض  عام،  وب�سكل 

جمم�عة من االنتقادات ت�ؤثر على م�سداقيته 

املّتبعة  باملنهجية  تتعلق  نتائجه،  ودّقة 

والت�سنيف غري املنطقي لبع�ض الدول وتعار�سه 

�سلة  ذات  اأخرى  دولية  تقارير  نتائج  مع 

مبمار�سة اأن�سطة االأعمال. 



6

يقدم  كما  البناء.  تراخي�ض  وا�ستخراج 

م�س�ؤول�ن ر�سمي�ن يف اأماكن عامة معينة 

)مثل اأمناء ال�سجالت يف ال�سجل التجاري 

اإدراجها  اأي�سًا يتم  اأو العقاري( معل�مات 

يف امل�ؤ�سرات. 

•   الق�انني اأو االأنظمة ذات ال�سلة: ت�ستند 
معظم امل�ؤ�سرات ح�سب البنك الدويل اإىل 

الق�انني واالأنظمة. ويك�ن دور امل�ساهمني 

م�ساعدة  اأجل  من  ا�ست�ساريًا،  االأغلب  يف 

للق�انني  فهم  تعزيز  يف  التقرير  فريق 

ال�سلة.  ذات  الر�س�م  وجداول  واالأنظمة 

وفيما يتعلق بباقي البيانات االأخرى، فاإن 

من  العديد  مع  م�ساورات  يجري  الفريق 

امل�ساهمني للحد من اأخطاء القيا�ض. 

على  الدويل  البنك  وخرباء  احلك�مات   •
م�ست�ى الدول: بعد تلقي اال�ستطالعات 

اخلا�ض  اال�ستبيان  يف  امل�ساركني  من 

مبمار�سة اأن�سطة االأعمال، يعر�ض فريق 

الدويل  للبنك  االأعمال  اأن�سطة  ممار�سة 

باملناطق املعنية النتائج االأولية للتقرير 

اإبداء  اأجل  من  املحلية  احلك�مات  مع 

راأيها واقرتاحاتها. 

2.1.1.2.2  ن�عية البيانات

الدويل ن�عني من  البنك   ي�ستخدم 

ح�ل ممار�سة  الإن�ساء امل�ؤ�سرات  البيانات 

اأن�سطة االأعمال:

قراءة الق�انني  الن�ع االأول يخ�ض   •
واالأنظمة لكل بلد. ويف ال�اقع، فاإن 72 % 

من البيانات ال�اردة يف م�ؤ�سرات التقرير 

ت�ستند ح�سب البنك الدويل اإىل قراءات 

اخلرباء املحلي�ن  وي�ساعد  للق�انني. 

امل�سارك�ن يف اال�ستطالعات فريق ممار�سة 

هذه  وتف�سري  يف  فهم  االأعمال  اأن�سطة 

الق�اعد والق�انني. 

ت�ستخدم بيانات الن�ع الثاين ب��سفها    •
للم�ؤ�سرات عن تعقيد وتكلفة  مدخالت 

وتقي�ض هذه  االإجراءات التنظيمية. 

امل�ؤ�سرات عدد االإجراءات املطل�بة 

اأو  جتاري،  ن�ساط  للح�س�ل على بدء 

ترخي�ض بناء، اأو ال�قت امل�ستغرق للح�س�ل 

ويف هذه  على ه�ية قان�نية ل�سركة ما. 

املجم�عة من امل�ؤ�سرات، ت�سجل تقديرات 

التكلفة وفق جداول الر�س�م الر�سمية.

2.1.2.2 مالحظات ح�ل املنهجية 

البنك  طرف  من  املعتمدة  املنهجية  تثري 

االأربعة  املالحظات  تقريره  الإعداد  الدويل 

التالية: 

•     اللج�ء اإىل �سيناري�هات حاالت معيارية: 
للبيانات  قاعدة  ت�فري  جانب  اإىل 

البلدان  جميع  و�سع  مع  االقت�سادية، 

درجة  عن  النظر  بغ�ض  واحدة  �سلة  يف 

الدويل  البنك  يعد  االقت�سادي،  تط�رها 

�سيناري�هات حاالت  امل�ؤ�سرات ح�ل 

من اأجل  معيارية بافرتا�سات حمددة 

اإمكانية مقارنة البيانات بني الدول. ومن 

االعتبار  بعني  هذه االفرتا�سات االأخذ 

حالة �سركة �سغرية اأو مت��سطة ت�جد يف 

اأكرب مدينة جتارية يف االقت�ساد املعني. 

لكن ال�اقع ه� اأن اأنظمة اأن�سطة االأعمال 

تختلف يف العديد من االأحيان داخل كل 

اقت�ساد، وبخا�سة يف الدول االحتادية 
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واالقت�سادات ال�سخمة. ويدرك البنك 

تقرير ملمار�سة  اآخر  خالل  من  الدويل 

“القي�د التي تفر�سها  اأن�سطة االأعمال 

�سيناري�هات وافرتا�سات احلاالت 

اأنه عمل، بهدف جتاوز  ورغم  املعيارية”. 

ا�ستعرا�ض التبيان  على  العائق،  هذا 

االأعمال بدرا�سات  االإقليمي يف بيئة 

ال  اأنها  اإال  حملية يف بع�ض االقت�سادات، 

فقط  دولة   20 عمت  بحيث  �سعيفة  زالت 

حلّد االآن.

من  وامل�ستثمرين  ال�سركات  اإق�ساء   •
اإن اأ�سحاب ال�سركات  ا�ستطالعات الراأي: 

وامل�ستثمرين هم املعني�ن بالدرجة االأوىل 

مبمار�سة االأعمال، ومع ذلك يتم اإق�سائهم 

البنك  بها  يق�م  التي  اال�ستطالعات  من 

الدويل وال ي�ؤخذ لهم وجهة نظر يف هذا 

املجال. وتف�سر هذه امل�ؤ�س�سة اأ�سباب ذلك، 

من جهة، ل�سعف ت�اتر م�ساركة ال�سركات 

  ،
)6(

امل�ؤ�سرات تعر�سها  التي  املعامالت  يف 

ا�ستطالعات  لك�ن  اأخرى  جهة  ومن 

قان�نية  معل�مات  غالبا  جتمع  التقرير 

دراية  على  ال�سركات  تك�ن  ال  قد  ما  وه� 

االأ�سباب  هذه  اأن  واحلقيقة  بها.  تامة 

احل�س�ل على  الأن  مقنعة  غري  تبدو 

والتجارة  امل�ستثمرين،  االئتمان، وحماية 

عمليات  هي  واإنفاذ العق�د  عرب احلدود، 

ال�سركات.  حياة  يف  ومتكررة  مت�ا�سلة 

اأول  هم  ال�سركات  اأ�سحاب  فاإن  وبالتايل 

االأعمال  اأن�سطة  مبمار�سة  املعنيني  واآخر 

هذه  كانت  اإذا  املنفعة  اأ�سحاب  وهم 

االأول�ن  املت�سررون  وهم  مي�سرة  املمار�سة 

اإذا كانت مع�سرة.

ممار�سة  جماالت مهمة ال يغطيها تقرير    •
االأنظمة  اإىل  باالإ�سافة  اأن�سطة االأعمال: 

دورا  اأخرى  ج�انب  تلعب  والق�انني، 

تهم  االأعمال  ممار�سة  تي�سري  يف  اأ�سا�سيا 

ال�سركات وامل�ستثمرين والتي ال ت�ؤخذ بعني 

االأعمال.  اأن�سطة  بيئة  تقرير  يف  االعتبار 

يقي�ض التقرير كل  ال  املثال،  �سبيل  فعلى 

الع�امل وال�سيا�سات وامل�ؤ�س�سات التي ت�ؤثر 

بيئة االأعمال يف اقت�ساد ما  على ن�عية 

فه� ال ي�ستعر�ض،  اأو قدرته التناف�سية.  

مثال، حجم االأ�س�اق، اأو ا�ستقرار االقت�ساد 

الكلي، اأو حالة النظام املايل، اأو حالة �س�ق 

العاملة،  الق�ى  مهارات  العقار، اأو م�ست�ى 

االإجرام، اأو  وم�ست�ى  االأمنية  االأو�ساع  اأو 

اأحد  يغفل  كما  انت�سار الر�ساوى والف�ساد. 

لل�سركات يف جمال  بالن�سبة  املهمة  الركائز 

الطرق وال�سكك  كحالة  البنية التحتية، 

يقيس التقرير كل العوامل  ال 
والسياسات واملؤسسات التي تؤثر 
على نوعية بيئة األعمال في اقتصاد ما 
أو قدرته التنافسية، كحجم األسواق، 
أو استقرار االقتصاد الكلي، أو حالة 
حالة سوق العقار،  النظام املالي، أو 
العاملة،  القوى  مهارات  أو مستوى 
اإلجرام،  ومستوى  األمنية  األوضاع  أو 
كما  أو انتشار الرشاوى والفساد. 
بالنسبة  املهمة  الركائز  أحد  يغفل 
في مجال البنية التحتية،  للشركات 
الطرق والسكك احلديدية  كحالة 
كلفة  تأثير  واالتصاالت، ومدى  واملرافئ 
وقدرتها  نشاطها  على  األخيرة  هذه 

التنافسية.
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واالت�ساالت، ومدى  احلديدية واملرافئ 

ن�ساطها  على  االأخرية  هذه  كلفة  تاأثري 

. فعلى �سبيل 
)7(

وقدرتها التناف�سية

احل�س�ل على الكهرباء  م�ؤ�سرات  املثال، 

ت�ستعر�ض االإجراءات والفرتة الزمنية 

والتكلفة الالزمة حل�س�ل ال�سركات على 

الإمداد خمزن معياري  و�سلة كهرباء 

حتاول قيا�ض مدى  بالكهرباء، لكنها ال 

اأما  نف�سه.  انتظام التيار الكهربائي 

امل�ؤ�سرات التي تتناول ت�سغيل العمال، 

تغطي جميع جماالت الت�سريعات  فال 

فعلى �سبيل املثال، ال تقي�ض  العمالية. 

االأنظمة التي تتعامل مع  هذه امل�ؤ�سرات 

ق�سايا ال�سحة وال�سالمة يف مكان العمل 

اأو حق التفاو�ض اجلماعي.

اأو  الذاتي  احلكم  عن�سر  اإىل  اللج�ء    •
الزمني  ال�قت  تقييم  يف  االجتهاد 

االإجراءات التنظيمية:  وتكلفة بع�ض 

التقديرات الزمنية  ما تعتمد  غالبا 

اأ�سكال  من  لالإجراءات التنظيمية �سكال 

�سملهم  قبل امل�ساركني الذين  من  احلكم 

ومن اأجل اإن�ساء  وهكذا،  التقرير. 

يتم تق�سيم اأي عملية  م�ؤ�سرات زمنية، 

التجاري،  اإجرائية، مثل بدء الن�ساط 

وفيما  اإىل خط�ات واإجراءات حمددة. 

كرتاخي�ض  امل�ؤ�سرات  ببع�ض  يتعلق 

ت�س�ية  اأو  العق�د،  اإنفاذ  اأو  البناء، 

حاالت االإع�سار، فاإن مكّ�ن ال�قت وجزء 

جداول  تغيب  )حني  املكّ�ن  تكلفة  من 

الفعلية  املمار�سة  اإىل  ت�ستند  الر�س�م( 

ولي�ض اإىل ن�س��ض الق�انني. وي�ؤدي ذلك 

اإدخال درجة من االجتهاد، كما ه�  اإىل 

احلال عند احل�س�ل على تقديرات م�سادر 

خمتلفة، فاإن امل�ؤ�سرات متثل قيمة مت��سط   

ا�ستجابات خمتلفة.

االقتصادات في  لبعض  ترتيب غير متوقع 
مراكز متقدمة واحتالل بعض الدول األخرى 
ملراتب أدنى ال تتوافق مع وضعها االقتصادي 
خالصات  مع  وال  العاملي  املستوى  على 
ذات  مواضيع  حول  أخرى  ملنظمات  تقارير 

صلة مبمارسة أنشطة األعمال.

الدول  لبع�ض  منطقي  غري  ت�سنيف   2.2.2
تقارير  نتائج  مع  اأخرى  دول  ترتيب  وتعار�ض 

ذات  م�ا�سيع  ح�ل  الدولية  املنظمات  بع�ض 

�سلة مبمار�سة اأن�سطة االأعمال

معاينة  عند  يالحظ  ما  اأول  اإن 

ت�سنيف الدول ح�سب ممار�سة اأن�سطة االأعمال 

ه� الرتتيب غري املت�قع لبع�ض االقت�سادات يف 

الدول االأخرى  مراكز متقدمة واحتالل بع�ض 

االقت�سادي  و�سعها  مع  تت�افق  ال  اأدنى  ملراتب 

تقارير  خال�سات  مع  وال  العاملي  امل�ست�ى  على 

�سلة  ذات  م�ا�سيع  ح�ل  اأخرى  ملنظمات 

مبمار�سة اأن�سطة االأعمال.

الت�سنيف  يف  تتقدم  اأن  امل�ستغرب  فمن 

خرجت  التي  اأو  الفقرية،  الدول  بع�ض  العاملي 

دول  على  كرواندا  اأهلية  حرب  من  اأخريا 

غري  من  اأ�سبانيا.  اأو  بلجيكا  اأو  كفرن�سا  متقدمة 

التا�سعة  املرتبة  رواندا  حتتل  اأن  اأي�سا  املنطقي 

اآخر  ح�سب  امل�سروع«،  »بدء  يخ�ض  فيما  عامليا 

على  متقدمة  االأعمال،  اأن�سطة  ملمار�سة  تقرير 

دول كال�اليات املتحدة االأمريكية والتي حتتل 

املرتبة 21. على نف�ض امل�ؤ�سر، كيف ميكن تف�سري 
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متقدمة  عامليا   25 املركز  يف  اأفغان�ستان  ت�اجد 

على بريطانيا )29( واالإمارات العربية املتحدة 

بالن�سبة  احلال  وكذلك   .)40( وفرن�سا   )38(

على  ''احل�س�ل  م�ؤ�سر  يخ�ض  فيما  لرواندا 

 26 املرتبة  يف  فيه  ُت�سنف  والذي  االئتمان'' 

عامليا، متقدمة على دول كبرية مثل كندا )31( 

والدامنرك )32( واأملانيا )32( واليابان )32(. 

ومن غري املنطقي اأن حتتل دول ينعدم 

املركزين  وجامايكا  باك�ستان  مثل  االأمن  فيها 

»حماية  يخ�ض  ما  يف  الت�ايل  على  و87   45

لدولة  كذلك  املنطقي  غري  ومن  امل�ستثمرين«. 

حرب  من  م�ؤخرا  خرجت  التي  ك�سريالي�ن، 

املركز  حتتل  اأن  عق�د،  لعدة  ا�ستمرت  اأهلية 

مثل  اقت�سادات  على  الرتتيب  يف  متقدمة   ،32

حيث  من  العامل  يف  دولة  ثاين   ،)103( ال�سني 

املبا�سرة،  اخلارجية  اال�ستثمارات  ا�ستقطاب 

واالإمارات   ،)112( واأ�سبانيا   ،)106( واأملانيا 

العربية املتحدة )114(، و�س�ي�سرا )170(. 

ميكن  كيف  ذلك،  من  العك�ض  وعلى 

لدولة  ال�قت،  نف�ض  لتم�قع، يف  اإيجاد تف�سري 

كاالأردن يف الرتبة 119 عامليا يف تقرير«ممار�سة 

يخ�ض  فيما   33 والرتبة  االأعمال«  اأن�سطة 

»م�ؤ�سر  تقرير  ح�سب  االقت�سادية،  احلرية 

احلرية االقت�سادية«؟

Enabling Trade Report( للمنتدى االقت�سادي 

اخلا�سة  االأعمال  بيئة  يخ�ض  ما  يف  العاملي 

بالتجارة اخلارجية. وبالفعل، ففي ال�قت الذي 

ي�سع التقرير االأول الك�يت يف املرتبة 112 لهذه 

بالن�سبة  املا�سية  ال�سنة  تقرير  يف  و113  ال�سنة 

ي�سنف  احلدود«،  عرب  »التجارة  تقرير  مل�ؤ�سر 

البيئة  اأي  االأعمال«،  »مناخ  الثاين  التقرير 

التنظيمية التي ت�ؤثر على االأعمال التجارية من 

امل�ست�ردين وم�سدرين، يف الرتبة 36 من اأ�سل 132 

دولة. 

يعك�ض  اأن  البديهي  من  اأخرى،  جهة  من 

يف  واالقت�سادات  للدول  الدويل  البنك  ت�سنيف 

اأن�سطة االأعمال قدرة هذه الدول  جمال ممار�سة 

وقدراتها  االأجنبي  اال�ستثمار  ا�ستقطاب  على 

التناف�سية  ذات  الدول  حتتل  بحيث  التناف�سية، 

العالية والقدرة الكبرية على ا�ستقطاب اال�ستثمار 

ممار�سة  م�ؤ�سر  على  متقدمة  مراتب  االأجنبي 

الدول  نتائج ت�سنيف  الكثري من  اأن  اإال  االأعمال.  

مع  تت�افق  ال  االأعمال  ممار�سة  م�ؤ�سر  ح�سب 

جذب  على  وقدرتها  للدول  التناف�سية  القدرة 

اال�ستثمارات االأجنبية. 

اأكرب اقت�سادات  تعد  املثال،  �سبيل  فعلى 

ورو�سيا  والربازيل  ال�سني  وهي  االأ�س�اق النا�سئة، 

امل�ستقطبة  الدول  اأبرز  من   ،(BRIC) والهند 

لال�ستثمارات اخلارجية ح�سب تقرير م�ؤمتر االأمم 

لال�ستثمارات  )اأنكتاد(  والتنمية  للتجارة  املتحدة 

 ،)4( والربازيل  عامليا(،   2( ال�سني   : اخلارجية 

املقابل، حتتل هذه  والهند )15(. يف  ورو�سيا )9(، 

مراكز   ،)29 )املرتبة  ال�سني  با�ستثناء  الدول، 

ال�سادر  “التناف�سية العاملية”  مت��سطة يف تقرير 

عن املنتدى االقت�سادي العاملي، بحيث اأن الربازيل 

الكثير من نتائج تصنيف الدول حسب 
مع  تتوافق  ال  األعمال  ممارسة  مؤشر 
وقدرتها  للدول  التنافسية  القدرة 

على جذب االستثمارات األجنبية.

تقرير  بني  جليا  يظهر  اآخر  تناق�ض 

اآخر  تقرير  و  “ممار�سة اأن�سطة االأعمال” 
 The Global( ”تي�سري التجــارة يف العامل“
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والهند )60(، ورو�سيا  املرتبة )56(،  ت�جد يف 

هذه  ك�ن  ه�  ذلك  من  االأغرب  لكن   .)64(

الدول تتم�قع يف مراتب متدنية ح�سب تقرير 

الدويل،  “ممار�سة اأن�سطة االأعمال’’للبنك 
وال�سني   ،)92( املرتبة  رو�سيا  حتتل  بحيث 

)96(، والربازيل )116(، والهند )134(.

تعتلي  دوال  اأن  يالحظ  ذلك،  عك�ض 

‘‘ممار�سة  تقرير  ت�سنيف  ح�سب  متقدمة  مراكز 

اأن�سطة االأعمال’’ كج�رجيا )8(، والدمنارك )5(، 

وزيالندا اجلديدة )3(، تتمركز على النقي�ض من 

ناحية  من  متدنية  اأو  مت��سطة  مراتب  يف  ذلك 

ا�ستقطاب اال�ستثمارات اخلارجية املبا�سرة، وهي 

تباعا 102، و58، و57. )�سكل رقم )1((. 

�سكل رقم )1(:  ت�سنيف بع�ض الدول النا�سئة ح�سب تقرير “ممار�سة اأن�سطة االأعمال” 

وتقرير “التناف�سية العاملية” وتقرير االأنكتاد ح�ل اال�ستثمارات اخلارجية 

ممار�سة اأن�سطة االأعمال  ؛   )اأنكتاد(  والتنمية  للتجارة  املتحدة  االأمم  م�ؤمتر   ،(FDI) املبا�سرة  اخلارجية  اال�ستثمارات 

 (WEF) ؛  املنتدى االقت�سادي العاملي (DB)
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العاملية  التناف�سية  تقرير  ثالثًا: 

للمنتدى االقت�سادي العاملي

1.3 نبذة تعريفية بالتقرير 

العاملي  االقت�سادي  املنتدى  ي�سدر 

يتم من خالله  �سن�يا  1979 تقريرا  منذ عام 

ال�سناعية  البلدان  من  كبري  عدد  بت�سنيف 

قدرتها  م�ست�ى  ح�سب  النامية  والبلدان 

دولة   148( الدويل  امل�ست�ى  على  التناف�سية 

هذا  وي�ستند   .)2014-2013 تقرير  اآخر  يف 

 ”Global   الرتتيب اإىل م�ؤ�سر التناف�سية العاملي

والذي   Competitive Indicator (GCI)“
تهدف من خالله هذه امل�ؤ�س�سة ت�سليط ال�س�ء 

االقت�سادات،  يف  وال�سعف  الق�ة  نقاط  على 

االإ�سالح. جماالت  بالتايل  وحتديد 

عن  امل�ؤ�سر  هذا  درجات  احت�ساب  يتم 

ركيزة   12 بـــ  املتعلقة  البيانات  طريق جمع 

وهي  للتناف�سية.  االأ�سا�سية  الدعائم  متثل 

امل�ؤ�س�سات ،  واالبتكار، وبيئة االقت�ساد الكلى ، 

وال�سحة ،  والتعليم االأ�سا�سي ،  والتعليم العايل ، 

والتدريب ،  وكفاءة �س�ق ال�سلع ،  وتط�ير �س�ق 

وحجم  واجلاهزية التكن�ل�جية ،  املال ،  

ال�س�ق ، ومدى تقدم االأعمال .  

ثالثة  اإىل  الركائز  هذه  جتميع  يتم 

االأ�سا�سية”  رئي�سية: “املتطلبات  فئات 

(Basic Requirement)، و“معززات الكفاءة” 

و“ع�امل   ،(Efficiency Enhancers)

الفئة   .)Innovation Factors( االبتكار” 

من  والتي  االأ�سا�سية  الركائز  ت�سم  االأوىل 

تت�فر  اأن  من�ا  اأقل  الدول  على  املفرو�ض 

وت�سمل  تناف�سيتها.  حت�سني  اأجل  من  عليها 

االقت�ساد  وا�ستقرار  التحتية،  البنية 

فئة  اأما  االبتدائي.  والتعليم  وال�سحة،  الكلي، 

فهي تت�سمن، باالإ�سافة اإىل                            “معززات الكفاءة”، 
“ املتطلبات االأ�سا�سية ”، الركائز ال�سرورية من 
االقت�سادية.  التناف�سية  وحت�سني  تط�ير  اأجل 

ويتعلق االأمر بالتعليم العايل، والتدريب ،  وكفاءة 

واجلاهزية  املال ،   �س�ق  وتط�ير  ال�سلع ،   �س�ق 

“ع�امل  فئة  اأما  ال�س�ق .  وحجم  التكن�ل�جية ، 

التي  الالزمة  الركائز  جميع  فت�سمل  االبتكار”، 

بيئة  تط�ر  خا�سة  ال�سناعية  البلدان  تخ�ض 

االأعمال واالبتكار.

الدول  ت�سنيف  يتم  اأخرى،  جهة  من 

ح�سب م�ست�يات خمتلفة تعك�ض م�ست�ى تنميتها. 

معيارين  االعتبار  بعني  االأخذ  مت  الغر�ض  ولهذا 

اثنني: املعيار االأول يتعلق مب�ست�ى الناجت املحلي 

االإجمايل للفرد ال�احد. واملعيار الثاين يحت�سب 

ن�سبة ال�سادرات من املنتجات االأولية يف اإجمايل 

ال�سادرات من ال�سلع واخلدمات، بحيث اأن الدول 

التي ت�سدر اأكرث من 70% من ال�سلع تدخل يف فئة 

“املتطلبات االأ�سا�سية”.

واملعطيات  املنهجية  ح�ل  املالحظات  بع�ض   2.3
امل�ستعملة

تقرير  ح�سب  التناف�سية،  ترتيب  ي�ستند 

من  ن�عني  على  العاملي،  االقت�سادي  املنتدى 

امل�سادر الرئي�سية:

-       م�ؤ�سرات الكمية )متغريات االقت�ساد الكلي(، 

معدالت  مثل  اإح�سائية  ببيانات  تتعلق 

االلتحاق باملدار�ض، والدين احلك�مي، وعجز 

امل�ازنة، والتجارة اخلارجية،... والتي يتم 

دولية  منظمات  عدة  من  عليها  احل�س�ل 

ك�سندوق النقد الدويل، ومنظمة التجارة 
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العاملية،  ال�سحة  ومنظمة  العاملية، 

االأمم  ومنظمة  الدويل،  والبنك 

والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة 

العمل الدولية،  )الي�ن�سك�(، ومنظمة 

ومنظمة التعاون والتنمية،...

-  نتائج م�سح �سن�ي »م�سح الراأي التنفيذي« 

 ،)Executive Opinion Survey(

املنجزة بني �سهري يناير وماي� من كل 

�سنة مع اأكرث من 160 معهد �سريك ح�ل 

واملنظمات  البح�ث  )معاهد  العامل 

رجال  من   15000 وح�ايل  التجارية( 

هذا  وي�سمل  وال�سركاء.  االأعمال 

حتتاج  التي  واملفاهيم  امل�ا�سيع  امل�سح 

اإىل تقييم اأكرب اأو التي ال تت�فر على 

بيانات اإح�سائية قابلة للمقارنة دوليا 

لبع�ض االقت�سادات.

معروفة، فاإن الن�ع الثاين، الذي يخ�ض حتديد 

االأعمال  لتط�ير  اإعاقة  االأكرث   16 الع�امل 

’’ن�عية‘‘  يعتمد على معطيات  بلد،  يف كل 

لدى  �سخ�سية  نظر  وجهات  من  انطالقا 

خمتلف  من  االأعمال  رجال  من  عينة 

من  الن�ع  هذا  فاإن  وبالتايل،  البلدان. 

االأحيان،  من  العديد  يف  تعرت�سه  امل�سادر 

كغالب م�س�حات ا�ستطالع الراأي، انتقادات 

تخ�ض اأج�بة امل�ستجَ�بني والتي قد ت�سيطر 

معامالتهم  ونتائج  املزاجية  حالتهم  عليها 

يعتمد  الذي  االآراء  ف�سرب  االقت�سادية. 

على ا�ستج�اب رجال اأعمال ح�ل راأيهم يف 

بلدهم االأ�سلي قد يخلق حتيز وقد يخ�سع 

كذلك اإىل اإمكانية االأ�سخا�ض على ت�جيه 

انتقادات الأنظمة لبلدهم.

يق�م  االآراء،  �سرب  اإىل  باالإ�سافة 

املنتدى االقت�سادي العاملي يف اإطار حتديد 

بلد  كل  يف  االأعمال  تط�ير  مع�قات  اأهم 

باال�ستناد على معل�مات ي�ستقيها من بع�ض 

التقارير الدولية، خا�سة تقرير “ممار�سة 

الذي ال  ال�قت  هذا يف  االأعمال”،  اأن�سطة 

ت�سهد  االأخري  هذا  ونتائج  منهجية  تزال 

العامل.  م�ست�ى  على  �سديدة  انتقادات 

وبالتايل ال ي�ستغرب اإذا ما مت ترتيب اأكرب 

با�ستثناء  اقت�سادات االأ�س�اق النا�سئة، 

ال�سني )29(، يف مراكز مت��سطة يف تقرير 

 ،)56( الربازيل  العاملية«:  »التناف�سية 

والهند )60(، ورو�سيا )64( )�سكل رقم )2((. 

حتديد العوامل األكثر إعاقة لتطوير 
معطيات  على  يعتمد  األعمال 
نظر  وجهات  من  انطالقا  ’’نوعية‘‘ 
رجال  من  عينة  لدى  شخصية 
املصادر  من  النوع  هذا  األعمال. 
األحيان  من  العديد  في  تعترضه 
املستجَوبني  أجوبة  تخص  انتقادات 
حالتهم  عليها  تسيطر  قد  والتي 
معامالتهم  ونتائج  املزاجية 

االقتصادية.

فاإذا كان الن�ع االأول من امل�سادر ي�سم 

م�سداقية  ذات  غالبا  واأرقام  كمية  معطيات 

وت�سدر بطريقة منتظمة عن منظمات دولية 
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ال�ستطالعات  بالن�سبة  ال�ساأن  وكذلك  )75(؛ 

والتي   )Executive Opinion Survey( الراأي  

تبني باأن 11.5 % فقط من امل�ستجَ�بني يف الك�يت 

يعتقدون باأن احل�س�ل على االئتمان ي�سكل عائقا 

ملمار�سة االأعمال. 

وه�  اآخر  بلدًا  يخ�ض  اال�ستغراب  نف�ض 

عامليا   33 املرتبة  يف  ُيرّتب  االأخري  هذا  االأردن. 

يف  و68  االقت�سادية«،  »احلرية  تقرير  ح�سب 

يتخلف  بينما  االقت�سادية«  »التناف�سية  تقرير 

اإىل املركز 119 بالن�سبة لتقرير »ممار�سة اأن�سطة 

يف ال�قت ذاته جند باأن  م�ؤ�سر “اأثر  االأعمال”. 

هذا  ح�سب  لال�ستثمار”  ح�افز  على  ال�سريبة 

 102 املرتبة  يف  االأردن  ي�سع  االأخري   التقرير 

بينما م�ؤ�سر »دفع ال�سريبة« يجعله يف املركز 35. 

�سكل رقم )2(: ت�سنيف بع�ض الدول النا�سئة ح�سب  تقرير »التناف�سية العاملية« وتقرير »ممار�سة اأن�سطة االأعمال”

 

  )WEF(؛  املنتدى االقت�سادي العاملي (DB( ممار�سة اأن�سطة االأعمال      

بالن�سبة  املثال،  �سبيل  على  ال�ساأن،  كذلك 

ناحية  من   36 ال�سف  يحتل  فه�  كالك�يت.  لبلد 

يف   66 والرتبة  االقت�سادية”  “التناف�سية 
املركز  يف  ُيرّتب  بينما  االقت�سادية”،  “احلرية 
و�سيت�سح  االأعمال”.  “ممار�سة اأن�سطة  يف   104

هذا التناق�ض اأكرث اإذا ما تعمقنا يف حتليل بع�ض 

على  “احل�س�ل  اأن  مثال  جند  وهكذا،  امل�ؤ�سرات. 

“ممار�سة  لتقرير  ا�ستنادا  ي�سكل،  االئتمان” 

الكبرية  الع�ائق  اأحد  اأن�سطة االأعمال”، 

البلد  بهذا  يدفع  والذي  الك�يت  يف  للم�ستثمرين 

هذا  ح�سب  عامليا   130 ال�سف  يف  التمركز  اإىل 

»التناف�سية  تقرير  ي�سنف  جهته،  من  امل�ؤ�سر. 

االقت�سادية« الك�يت يف رتبة اأح�سن بكثري مقارنة 

امل�ؤ�سر  لهذا  بالن�سبة  الدويل  البنك  تقرير  مع 
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�سكل رقم )3( :  ت�سنيف بع�ض الدول العربية ح�سب تقارير “ممار�سة اأن�سطة االأعمال” 

و“التناف�سية العاملية” و“احلرية االقت�سادية”

 ممار�سة اأن�سطة االأعمال )DB( ؛  املنتدى االقت�سادي العاملي )WEF( ؛ “احلرية االقت�سادية”

الب�سرية  التنمية  تقرير  رابعًا: 

لربنامج االأمم املتحدة االإمنائي

1.4 تعريف بالتقرير 

االإمنائي  املتحدة  االأمم  برنامج  داأب 

 United Nations Development Report,(

تقريرا   ،1990 عام  منذ  اإ�سدار،  على   )UNDP

�سن�يا ح�ل م�ست�ى التنمية الب�سرية للعديد 

ح�سب   187 عددها  بلغ  والتي  العامل،  دول  من 

التقرير،  هذا  ويت�سمن   .2013 عام  عدد  اآخر 

 Human( الب�سرية  التنمية  م�ؤ�سر  خالل  من 

جله�د  وقيا�سا  ر�سدا   ،)Development Index

التنمية بهذه الدول، كما يقدم حتاليل مل�ا�سيع 

تتعلق باأبعاد التنمية الب�سرية ويعر�ض بع�ض 

الت��سيات لتح�سني خمتلف ج�انبها.

اأهم  ويعترب م�ؤ�سر التنمية الب�سرية من 

التط�رات  معرفة  من  ن  مُتكِّ التي  االإح�سائيات 

املجال،  هذا  يف  البلدان  خمتلف  ت�سجلها  التي 

والتعليم  ال�سحة  الثالثة:  اأبعادها  يف  خا�سة 

الدول  ترتيب  من  مُيّكن  كما  املعي�سة.  وم�ست�ى 

ح�سب م�ست�ى ال�سلم العاملي للتنمية الب�سرية. 

للتنمية  تقرير  اأول  اإ�سدار  منذ  لكن، 

الب�سرية وه� يتعر�ض للعديد من االنتقادات من 

اآل  التي  النتائج  ح�ل  البلدان  من  الكثري  طرف 

العاملي،  امل�ست�ى  على  ت�سنيفها  يخ�ض  ما  يف  اإليها 

اأنه ال يعك�ض جه�دها التنم�ية. فما  والتي ترى 

هي اإذن املعايري املعتمدة الحت�ساب هذا امل�ؤ�سر؟
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2.4  املعايري املعتمدة يف ترتيب الدول على م�ست�ى 
التنمية الب�سرية 

الب�سرية  التنمية  م�ست�ى  قيا�ض  �سهد 

الذي كان يعتمده برنامج االأمم املتحدة االإمنائي 

ال�سنني.  عرب  م�ستمرة  وتط�رات  تغيريات  عدة 

م�ست�ى  على  الدول  ترتيب  كان   ،1990 عام  فقبل 

الفردي  الدخل  م�ؤ�سر  على  يعتمد  التنمية  �سلم 

ال�سكان.  الداخلي اخلام على عدد  بالناجت  املقا�ض 

من  عدة  انتقادات  عرفت  الطريقة  هذه  اأن  اإال 

يف  واخلرباء  االقت�ساديني  من  جمم�عة  طرف 

جمال التنمية. 

املتحدة  االأمم  برنامج  ذلك  دفع  وقد 

وحت�سني  تط�ير  و  النظر  اإعادة  اإىل  االإمنائي 

وهكذا،  الدول.  لت�سنيف  يعتمدها  التي  املنهجية 

مت اعتماد، منذ اأول تقرير مت اإ�سداره �سنة 1990، 

على م�ؤ�سر جديد لقيا�ض م�ؤ�سر التنمية الب�سرية 

لكل بلد ياأخذ بعني االعتبار ُبعدين جديدين غري 

ويتعلق  امل�ؤ�سر،  هذا  الحت�ساب  الدخل  م�ست�ى 

االأمر بال�سحة والتعليم.

ي�سلم  مل  التط�ر،  هذا  ورغم  ذلك،  ومع 

بدوره هذا امل�ؤ�سر يف قيا�ض م�ست�يات التنمية من 

اخل�س��ض  على  املتعلقة  االنتقادات  من  العديد 

ويبقى  تك�نه.  التي  واملتغريات  ح�سابه  بطريقة 

طريقة  يف  النظر  اإعادة  ه�  عرفه  تعديل  اأهم 

ح�سابه وا�ستبدال مك�ناته مبتغريات جديدة دون 

وهي  اأال  يغطيها،  التي  الثالثة  باالأبعاد  امل�سا�ض 

ال�سحة والتعليم وم�ست�ى املعي�سة.     

الدخل  م�ؤ�سر  ا�ستبدال  مت  فقد  وهكذا 

عدد  على  اخلام  الداخلي  بالناجت  املقا�ض  الفردي 

ال�سكان بالدخل ال�طني اخلام على عدد ال�سكان. 

التعليم  لبعد  املك�نني  امل�ؤ�سرين  تع�ي�ض  مت  كما 

بكل  التمدر�ض  ومعدل  االأمية  معدل  يف  واملتمثلني 

�سن�ات  ومت��سط  التمدر�ض  �سن�ات  مت��سط  من 

التمدر�ض املت�قع. بينما ظل م�ؤ�سر ال�سحة املقا�ض 

باأمل احلياة عند ال�الدة بدون تغيري.

كما يبقى تعديل م�ؤ�سر التنمية الب�سرية 

بعامل امل�ساواة بني اجلن�سني، يف ال�سحة و التعليم 

هذا  عرفها  التي  التجديدات  اأهم  من  والدخل، 

امل�ؤ�سر. و قد اأدخل تقرير التنمية الب�سرية لعام 

اأن�اع  لتحديد  االأبعاد  املتعدد  الفقر  م�ؤ�سر   2010

وال�سحة  بالتعليم  تتعلق  احلرمان  من  خمتلفة 

وم�ست�ى املعي�سة.

االأخرى  اجل�هرية  التعديالت  بني  ومن 

اعتماد  ه�  الب�سرية  التنمية  م�ؤ�سر  عرفها  التي 

عند  احل�سابي  املت��سط  ع��ض  الهند�سي  املت��سط 

باأبعاده  الب�سرية  للتنمية  املركب  امل�ؤ�سر  ح�ساب 

الثالثة اأي ال�سحة والتعليم والدخل. ويظل هذا 

امل�ؤ�سر  هذا  ح�ساب  منهجية  م�ست�ى  على  التعديل 

تاأثريات  تقلي�ض  من  مُيكن  لك�نه  بالغة  اأهمية  ذو 

التي  التغريات  على  ال�ساذة  االإح�سائية  املعطيات 

مت�ض م�ؤ�سر التنمية. 

3.4 مالحظات ح�ل املنهجية املعتمدة 

م�ست�ى  على  املجه�دات  هذه  من  بالرغم 

امل�ؤ�سر  هذا  يزال  ال  املعتمدة،  املنهجية  حت�سني 

عدة  يعرف  الب�سرية  التنمية  تقرير  خالله  ومن 

ن�اق�ض:
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	 احلياة اأمل  على  التنمية  م�ؤ�سر  يقت�سر 

القطاع  تط�ر  لقيا�ض  ال�الدة  عند 

املتغرية تعك�ض  اأن هذه  ال�سحي، يف حني 

بعني  االأخذ  دون  الكمي  البعد  فقط 

اخلدمات  يف  اجل�دة  جانب  االعتبار 

اإىل  البع�ض  يدفع  ما  وه�  ال�سحية، 

عند  احلياة  اأمل  متغرية  اإدماج  �سرورة 

م�ست�ى  ج�دة  على  املبنية  ال�الدة 

املعي�سة.

أمل  على  التنمية  مؤشر  يقتصر 
تطور  لقياس  الوالدة  عند  احلياة 
هذه  أن  حني  في  الصحي،  القطاع 
املتغيرة تعكس فقط البعد الكمي 
دون األخذ بعني االعتبار جانب اجلودة 

في اخلدمات الصحية. 

برقم  التعليم  قيمة  قياس  يتم 
سنوات  عدد  متوسط  إلى  يشير 
نسبة  فإن  وبالتالي  الدراسة. 
قابلة  متقدمة  دول  في  التمدرس 
فقيرة.  أو  نامية  دول  مع  للمقارنة 
اخلصوص  بهذا  البشرية  فالتنمية 
ال ميكن أن تعتمد فقط على التطور 
الدراسية، فاألهم  السنني  في عدد 

هو نوعية التعليم وجودته.

	 يتم قيا�ض قيمة التعليم برقم ي�سري اإىل

مت��سط عدد �سن�ات الدرا�سة. وبالتايل 

متقدمة  دول  يف  التمدر�ض  ن�سبة  فاإن 

وفرن�سا  وبريطانيا  املتحدة  كال�اليات 

واليابان قابلة للمقارنة مع دول نامية اأو 

ال�س�مال.  اأو  النيجر  اأو  كاإثي�بيا  فقرية 

ال  اخل�س��ض  بهذا  الب�سرية  فالتنمية 

عدد  يف  التط�ر  على  فقط  تعتمد  اأن  ميكن 

ال�سنني الدرا�سية، فاالأهم ه� ن�عية التعليم 

وج�دته. 

	 امل�ؤ�سرات وج�دة  دقة  يف  اليقني  عدم 

التنمية  قيا�ض  كان  فاإذا  االإح�سائية. 

البنك  من  بيانات  على  يرتكز  الب�سرية 

االإجمايل،  املحلي  بالناجت  اخلا�سة  الدويل 

والي�ن�سك� بخ�س��ض حم� االأمية والتعليم، 

املتحدة  لالأمم  التابع  ال�سكان  وق�سم 

فاإن  ال�الدة،  عند  املت�قع  ملت��سط   العمر 

بدورها  ت�ستخدم  الثالثة  امل�ؤ�س�سات  هذه 

االإح�ساءات ال�طنية اخلا�سة بكل بلد وقد 

تلجاأ يف بع�ض االأحيان اإىل بع�ض التقديرات 

يف حالة عدم وج�د بع�ض املعطيات. 

	 االأنظمة تط�ر  م�ست�ى  باأن  يعلم  الكل  لكن، 

اأخرى  اإىل  دولة  من  يختلف  االإح�سائية 

 71 وخا�سة يف الدول النامية. فهناك فقط 

اإطار  يف  ينخرط  اإح�سائي  نظام  لديها  بلدا 

 Special( البيانات”  بن�سر  اخلا�ض  ‘‘املعيار 
التابع   )Data Dissemination Standard

على  ي�سهد  والذي  الدويل،  النقد  ل�سندوق 

لهذه  االإح�ساءات  وم�سداقية  وج�دة  دقة 

ثالث  فقط  بينها  من  ي�جد  والتي  الدول، 

اإىل  ت�سكل  وم�سر  واملغرب  ت�ن�ض  هي  دول 

جانب جن�ب اأفريقيا اأربعة بلدان اإفريقية، 

عربية.  بلدان  اأربعة  االأردن  جانب  اإىل  و 

منخرطة  غري  دولة   115 اأن  جند  وهكذا، 

ناحية  من  واحلازم  املت�سدد  املعيار،  هذا  يف 

يف  منها  العديد  ت�سنف  االإح�ساءات،  ج�دة 

اإح�سائي  نظام  ذات  دول  من  اأح�سن  مراتب 

م�سه�د مب�سداقيته عامليا. 
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منظورا  احلديثة  التحديات  تتطلب 
التنمية  مؤشر  من  جتعل  جديدا 
الدخل  على  فقط  يعتمد  البشرية 
متجاوزاً.  أمراً  والتعليم  والصحة 
املؤشر  هذا  يكون  أن  املمكن  فمن 
الغير  الدول  بعض  في  مرتفعا 
دميقراطية أو التي تضع قيودا كثيرة 
الشخصية  احلريات  يخص  ما  في 

)سياسية، نقابية، ...(.

	 احلريات االعتبار  بعني  االأخذ  عدم  اإن 

اأو  اال�ستدامة  جانب  اإىل  املدنية، 

التنمية  م�ؤ�سر  يف  البيئية،  اله�سا�سة 

املهمة  الن�اق�ض  اأحد  ه�  الب�سرية 

الروؤية  مع  باملقارنة  خا�سة  االأخرى، 

االأ�سلية للتنمية ب��سفها عملية لت��سيع 

تتطلب  كما  الب�سر.  وخيارات  احلريات 

جديدا  منظ�را  احلديثة  التحديات 

جتعل من م�ؤ�سر التنمية الب�سرية يعتمد 

فقط على الدخل وال�سحة والتعليم اأمرًا 

متجاوزًا. فمن املمكن اأن يك�ن هذا امل�ؤ�سر 

مرتفعا يف بع�ض الدول الغري دميقراطية 

يخ�ض  ما  يف  كثرية  قي�دا  ت�سع  التي  اأو 

نقابية،  )�سيا�سية،  ال�سخ�سية  احلريات 

اإ�سافة  اأهمية  تتبني  وبالتايل   .)...

من  التنمية  يف  النا�ض  دور  يعك�ض  م�ؤ�سر 

و  وقدرتهم  التغيري  يف  اإمكانيتهم  خالل 

حق�قهم يف اختيار منتَخبيهم، وبالتايل 

دورهم يف التاأثري يف ال�سيا�سات العامة.

خام�سًا: خامتة

دولية  تقارير  عدة  �سدور  اأن  يف  ال�سك 

من  جمم�عة  ح�سب  الدول  وترتب  ت�سنف 

بادرة  هي  واالجتماعية  االقت�سادية  امل�ؤ�سرات 

ح�سنة يف حد ذاتها، نظرًا ملا حتمله من معل�مات 

والتي  البلدان  لبع�ض  ناجحة  وجتارب  ومعطيات 

قد ت�ستفيد منها دول اأخرى، خا�سة العربية، من 

االأنظمة  لتح�سني  االأ�سا�سية  اللبنات  و�سع  اأجل 

ولتط�ير  بها  االأعمال  لبيئة  واملنظمة  رة  املُُاأطِّ

تناف�سية اقت�سادياتها ولل�سم� بتنميتها الب�سرية.

التقارير،  هذه  بع�ض  اأن  يبني  ال�اقع  لكن 

والتي اأ�سبحت مرجعا اأ�سا�سيا للعديد من فعاليات 

اال�ستثمارية  لتحديد ت�جهاتهم  القطاع اخلا�ض 

العاملية  التنقيط  ل�كاالت  وكذلك  امل�ستقبلية 

االئتماين  والت�سنيف  املخاطر  تقييم  اأجل  من 

اإىل  االأحيان  بع�ض  يف  تفتقد  اقت�ساد،  لكل 

العديد  وراء  كانت  والتي  امل�سداقية  بع�ض 

النامية  �س�اًء  الدول  بع�ض  من  االنتقادات  من 

اأواملتقدمة. هذه االنتقادات واملالحظات، خا�سة 

تتجلى  ‘‘ممار�سة اأن�سطة االأعمال’’،  نح� تقرير 

االقت�سادات  ت�سنيف  ح�ل  الت�افق  انعدام  يف 

يف  دول  ترتيب  يف  اأو  اأخرى  تقارير  مع  مقارنة 

اأو  االقت�سادية  م�ؤهالتها  مع  تتنا�سب  ال  مراكز 

�سلبي  ب�سكل  ينعك�ض  قد  والذي  االجتماعية، 

على بع�ض االقت�سادات، مبا فيها الدول العربية، 

ا�ستقطابها  اأو  تناف�سيتها  م�ست�ى  على  خا�سة 

لال�ستثمارات اخلارجية، وم�ست�ى تنميتها. 

ال�سروري  ومن  املهم  من  اأ�سبح  فقد  لذلك 

اأن تتم اإعادة النظر يف طريقة اإعداد واإجناز هذه 

بعني  باالأخذ  وذلك  م�سامينها  وتط�ير  التقارير 

االعتبار الن�اق�ض التي ت�س�ب املنهجية املعتمدة 
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البد  ذلك،  مع  بامل�ازاة  امل�ؤ�سرات.  �سع  و  يف 

تتخذ  اأن  االأهم،  ه�  وهذا  العربية،  للدول 

مناخ  حت�سني  اأجل  من  الالزمة  االإجراءات 

وا�ستغالل  اقت�سادياتها  وتط�ير  االأعمال 

هذه التقارير، يف جانبها االإيجابي، من خالل 

يف  الرائدة  الدولية  التجارب  من  اال�ستفادة 

التي  االقرتاحات  بع�ض  وهذه  املجال.  هذا 

تدخل يف هذا االإطار:

النظر  إعادة  تتم  أن  الضروري  من   
في طريقة إعداد وإجناز هذه التقارير 
باألخذ  وذلك  مضامينها  وتطوير 
بعني االعتبار النواقص التي تشوب 
ضع  و  في  املعتمدة  املنهجية 
املؤشرات. باملوازاة مع ذلك، البد للدول 
تتخذ  أن  األهم،  هو  وهذا  العربية، 
حتسني  أجل  من  الالزمة  اإلجراءات 
اقتصادياتها  وتطوير  األعمال  مناخ 
واستغالل هذه التقارير، في جانبها 
من  االستفادة  خالل  من  اإليجابي، 
هذا  في  الرائدة  الدولية  التجارب 

اجملال.

ومناق�سة، اإذا اقت�سى احلال، مع خرباء 

دوليني ميثل�ن امل�ؤ�س�سة الدولية املعنية، 

املنهجية املتبعة لت�سنيف االقت�سادات 

التي  تلك  خا�سة  امل�ؤ�سرات،  والإ�سدار 

تدخل يف اإطار تقرير “ممار�سة اأن�سطة 

االأعمال”.

	 بعني االأخذ  اإمكانية  تدار�ض 

اأهمية  ذات  اأخرى  م�ؤ�سرات  االعتبار 

وال�ستقطاب  االأعمال  لبيئة  بالن�سبة 

كحالة �س�ق  اخلارجية  اال�ستثمارات 

العقار، اأو م�ست�ى مهارات الق�ى العاملة، 

اأو االأو�ساع االأمنية وم�ست�ى االإجرام، 

اأو م�ست�ى البنية التحتية، ... 

ال�سركات -  خا�سة  اخلا�ض،  القطاع  متكني 

مرجٍع  دور  لعب  من  واملت��سطة،  ال�سغرية 

االأعمال  مناخ  لتقييم  التقارير  هذه  يف  مهم 

واال�ستثمار.

الدويل -  البنك  خا�سة  امل�ؤ�س�سات،  هذه  حث 

“ممار�سة اأن�سطة  تقرير  ي�سدر  الذي 

عر�ض  قبل  اال�ستعانة،  على  االأعمال’’، 

املعنية  املحلية  احلك�مات  على  تقاريرها 

ممثلي  من  ممكن  عدد  باأكرب  راأيها،  الإبداء 

اال�ستبيان  اأجل  من  دولة  بكل  العام  القطاع 

والتاأكد  االأعمال  اأن�سطة  مبمار�سة  اخلا�ض 

امل�ستَج�بني  اأج�بة  وم�سداقية  �سحة  من 

وامل�ساركني يف اال�ستطالعات.

اإمكانية االأخذ بعني االعتبار م�ؤ�سر -  درا�سة 

ويف  التنمية  يف  ال�سكان  دور  يعك�ض  جديد 

من  وذلك  العامة  ال�سيا�سات  يف  التاأثري 

التغيري يف بلدانهم  اإمكانيتهم يف ر�سم  خالل 

والت�سرف بحّرية يف اختيار منتخبيهم. 

ال�طني -  امل�ست�ى  على  جلنة  اإن�ساء 

الك�يت  )مثل  االأعمال  بيئة  لتح�سني 

عن  ممثلني  من  تتك�ن  م�ؤخرا(،  واالأردن 

وكل  اخلا�ض  القطاع  وعن  العام  القطاع 

االأطراف املعنية من اأجل :

	 حتديد مع�قات اال�ستثمار وبالتايل

لتط�ير  ال�سرورية  التدابري  و�سع 

مناخ االأعمال وتناف�سية االقت�ساد. 

	 تتبع وحتليل الت�سنيف ال�سادر عن

وتدار�ض  الدولية  امل�ؤ�س�سات  اأهم 
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التاأكيد  من  البد  ذلك،  اإىل  باالإ�سافة 

العربية  الدول  م�ا�سلة  �سرورة  على 

وامل�ؤ�س�ساتية  ال�سيا�سية  لالإ�سالحات 

والتي،  واالجتماعية  واالقت�سادية 

بدون �سك، �ست�ساهم يف حت�سني ج�دة اأنظمة 

تناف�سيتها  وتط�ير  الدول  بهذه  االأعمال 

وحتقيق  الدويل  امل�ست�ى  على  االقت�سادية 

م�ست�ى اأف�سل للتنمية الب�سرية. 

اله�ام�ض
)1( بالتعاون مع »وول �سرتيت ج�رنال«.

)2( م�ؤ�سر ت�ظيف العاملني مل يدرج خالل تقرير 2014.

)3( ت�ستمل بيانات تقرير هذا العام على االأنظمة التي مت قيا�سها من حزيران/ي�ني� 2012 اإىل ايار/ماي� 2013. 

)4( « Les limites méthodologiques des rapports Doing Business ». Bertrand du MARAIS. 
Document de travail « Attractivité Economique du Droit». 2006.

 http://”5( جملة القد�ض.29  اأكت�بر  2013“�سنغاف�رة االأوىل عامليا واالإمارات تت�سدر الدول العربية(

www.alquds.co.uk/?p=98165
)6( على �سبيل املثال، متر اأي �سركة بعملية بدء الن�ساط التجاري مرة واحدة يف حياتها.

)7(  با�ستثناء قيا�ض ن�عية املرافئ والطرق يف م�ؤ�سرات التجارة عرب احلدود.
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and concepts». Thomas Roca.  Foundation for studies and research on the  international 
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«Can we measure human development». High Commission for Planning. Morocco. 2011.
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قائمة اإ�سدارات  )) ج�سر التنمية ((

العن�ان
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

موؤ�شرات الأرقام القيا�شية

 تنمية امل�شاريع ال�شغرية

جداول املخالت املخرجات

نظام احل�شابات القومية

اإدارة امل�شاريع

ال�شالح ال�شريبي

 اأ�شاليب التنبوؤ

الأدوات املالية

موؤ�شرات �شوق العمل

الإ�شالح امل�شريف

خ�شخ�شة البنى التحتية

الأرقام القيا�شية

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

حتليل الأ�شواق املالية

�شيا�شات التنظيم واملناف�شة

الأزمات املالية

اإدارة الديون اخلارجية

الت�شحيح الهيكلي

B.O.Tنظم البناء والت�شغيل والتحويل

ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر: تعاريف

حمددات ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر

منذجة التوازن العام

النظام اجلديد للتجارة العاملية

منظمة التجارة العاملية: اإن�شاوؤها واآلية عملها

منظمة التجارة العاملية: اأهم الإتفاقيات 

منظمة التجارة العاملية: اآفاق امل�شتقبل

النمذجة الإقت�شادية الكلية

تقييم امل�شروعات ال�شناعية

موؤ�ص�صات والتنمية

التقييم البيئي للم�شاريع

موؤ�شرات اجلدارة الإئتمانية

امل�ؤلف
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

د. عماد الإمام

اأ. �شالح الع�شفور

د. ناجي التوين

رقم العدد
الأول

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

الأربعون

الواحد الأربعون

الثاين الأربعون

الثالث الأربعون

الرابع الأربعون
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الدمج امل�شريف

اتخاذ القرارات 

الإرتباط والنحدار الب�شيط

اأدوات امل�شرف الإ�شالمي

البيئة والتجارة والتناف�شية

الأ�شاليب احلديثة لتنمية ال�شادرات

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

حتليل الأداء التنموي

اأ�شواق النفط العاملية

حتليل البطالة

املحا�شبة القومية اخل�شراء

موؤ�شرات قيا�س املوؤ�ش�شات 

الإنتاجية وقيا�شها

نوعية املوؤ�ش�شات والأداء التنموي

عجز املوازنة: امل�شكالت واحللول

تقييم برامج ال�شالح القت�شادي

ح�شاب فجوة الأهداف الإمنائية لالألفية

موؤ�شرات قيا�س عدم العدالة يف توزيع الإنفاق 

ال�شتهالكي

اقت�شاديات ال�شتثمار: النظريات واملحددات

اقت�شاديات التعليم 

اإخفاق اآلية الأ�شواق وتدخل الدولة

موؤ�شرات قيا�س الف�شاد الإداري

ال�شيا�شات التنموية

متكني املراأة: املوؤ�شرات والأبعاد التنموية

التجارة اخلارجية والنمو القت�شادي

قيا�س التحّول الهيكلي

املوؤ�شرات املركبة

التطورات احلديثة يف الفكر 

القت�شادي التنموي

برامج الإ�شالح املوؤ�ش�شي

امل�شاعدات اخلارجية من اأجل التنمية

قيا�س معدلت العائد على التعليم

خ�شائ�س اأ�شواق الأ�شهم العربية

التجارة اخلارجية والتكامل 

القت�شادي الإقليمي

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

د.اإبراهيم اأونور

د.اأحمد الكواز

د.علي عبدالقادر علي

د. ريا�س بن جليلي 

د. و�شاح رزاق

د. وليد عبد موله

د. اإبراهيم اأونور

د. وليد عبد موله

اخلام�س الأربعون

ال�شاد�س الأربعون

ال�شابع الأربعون

الثامن الأربعون

التا�شع الأربعون

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

فعالية اأ�شواق الأ�شهم العربية

امل�شئولية الجتماعية لل�شركات

البنية اجلزئية لأ�شواق الأوراق املالية

مناطق التجارة احلرة

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

اخل�شائ�س والتحديات

تذبذب اأ�شواق الأوراق املالية

الإمكانيات التكنولوجية والنمو القت�شادي

موؤ�شرات النظم التعليمية

مناذج اجلاذبية لتف�شري تدفقات التجارة

حول �شياغة اإ�شكالية البطالة يف الدول العربية

متكني املراأة من اأجل التنمية

الأطر الرقابية لأ�شواق الأ�شهم العربية

نظام احل�شابات القومية لعام 2008

العربية  الدول  على  القت�شادية  الأزمة  تبعات 

والنامية

الطبقة الو�شطى يف الدول العربية

كفاءة البنوك العربية

اإدارة املخاطر يف الأ�شواق املالية

ال�شيا�شات املالية املحابية للفقراء

ال�شيا�شات القت�شادية الهيكلية

جمل�س  دول  يف  التنموي  التخطيط  خربات 

التعاون اخلليجي

حتديات النمو القت�شادي يف الدول اخلليجية

�شيا�شات العدالة الجتماعية

ال�شيا�شات ال�شناعية يف ظل العوملة

البنوك  ومركزية  ا�شتقاللية  حول  مالحظات 

املركزية

التخطيط والتنمية يف الدول العربية

التخطيط ال�شرتاتيجي للتنمية

�سيا�سات التناف�سية

ت�سنيف  يف  الدولية  امل�ؤ�س�سات  تقارير  منهجية 

االقت�سادية  امل�ؤ�سرات  بع�ض  ح�سب  الدول 

واالجتماعية: بني ال�اقعية واملبالغة

د. بلقا�شم العبا�س

د. اإبراهيم اأونور

د. ح�شني الأ�شرج 

د. وليد عبد موله

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

د. اإبراهيم اأونور

د. حممد اأبو ال�شعود

د. ريا�س بن جليلي

د. وليد عبد موله

د. بلقا�شم العبا�س

د. ريا�س بن جليلي

د. اإبراهيم اأونور

د. اأحمد الكواز

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

د. وليد عبدموله

د. اإبراهيم اأونور

د. وليد عبدموله

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

د. بلقا�شم العبا�س

د. وليد عبدموله

د. بلقا�شم العبا�س

د. و�شاح رزاق

د. ح�سني الطالفحة

د. وليد عبدموله

اأ. �سالح الع�سف�ر

د. حممد اأمني لزعر

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

املائة وخم�شة 

املائة و�شتة

املائة و�شبعة

املائة وثمانية

املائة وت�شعة

املائة وع�شرة

املائة واحلادي ع�شر

املائة والثاين ع�شر

املائة والثالث ع�سر

املائة والرابع ع�شر

املائة واخلام�ض ع�سر

املائة وال�ساد�ض ع�سر

لالطالع على الأعداد ال�شابقة ميكنكم الرجوع اإىل العنوان الإلكرتوين التايل: 

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




