
سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في الدول العربية
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    راأ�س املال غري املادي ودوره يف التنمية 

االقت�صادية: حالة الدول العربية



اأهداف  »ج�صر التنمية«

اإن اإتاحة اأكرب قدر من املعلومات واملعارف الأو�صع �صريحة من اأفراد 

املجتمع، يعترب �صرطًا اأ�صا�صيًا جلعل التنمية ق�صية وطنية ي�صارك 

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

وخا�صعًا  وال�صفافية  امل�صاركة  على  قائمًا  ن�صاطًا  جلعلها  كذلك 

للتقييم  وللم�صاءلة.

العربي  املعهد  حر�س  �صياق  يف  التنمية«  »ج�صر  �صل�صلة  وتاأتي 

للتخطيط  بالكويت على توفري مادة مب�صطة قدر امل�صتطاع للق�صايا 

ي�صاعد  مبا  حتليلها  واأدوات  ونظرياتها  التنمية  ب�صيا�صات  املتعلقة 

تلك  حول  اإثارته  الواجب  احلوار  يف  امل�صاركني  دائرة  تو�صيع  على 

التنمية  خطط  و�صع  يف  امل�صاركة  اأن  املعهد  يرى  حيث  الق�صايا 

املجتمع  وهيئات  اخلا�س  القطاع  قبل  من  وتقييمها  وتنفيذها 

عربي  ومنهج  منوذج  بلورة  يف  مهمًا  دورًا  تلعب  املختلفة،  املدين 

للتنمية ي�صتند اإىل خ�صو�صية االأو�صاع االقت�صادية واالجتماعية 

التوجهات  من  دائمًا  اال�صتفادة  مع  العربية،  واملوؤ�ص�صية  والثقافية 

الدولية وجتارب االآخرين.

واهلل املوفق ملا فيه التقدم والإزدهار لأمتنا العربية،،،

   
           د. بدر عثمان مال اهلل

            مدير عام املعهد العربي للتخطيط بالكويت
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جتابه الدول العربية حتديات تنموية 

املوارد  من  ر�صيدها  ح�صب  ومتفاوتة  متعددة 

الطبيعية والب�صرية وح�صب هياكلها االقت�صادية 

املالية  العوملة  وتائر  ت�صارع  �صوء  يف  خا�صة 

االأ�صواق  يف  التناف�صية  دور  وتعاظم  والتجارية 

اإىل  ال�صدد  هذا  يف  االإ�صارة  من  والبد  العاملية. 

االقت�صادية  التنمية  يف  املعرفة  دور  تعاظم 

العلمية  االخرتاعات  اأدت  فقد  واالجتماعية، 

تغري  اإىل  ال�صناعية  الثورة  منذ  والتقانية 

والعمل  االأر�س  من  االإنتاج  لعوامل  متوا�صل 

و�صوال  والطاقة  املال  وراأ�س  الطبيعية  واملوارد 

اإىل املعرفة والتطوير واالخرتاع يف عملية اإنتاج 

والقيمة  املعريف  عاليةاملحتوى  وخدمات  �صلع 

امل�صافة وباإنتاجية مرتفعة.

وقد كان لتقرير البنك الدويل التنمية 

“املعرفة من اأجل التنمية”   1998 الدولية لعام 

راأ�صمال  اأن  على  التاأكيد  اإعادة  يف  هام  دور 

املعرفة  يف  املتمثل   )intangible( املادي   غري 

املال  راأ�س  ولي�س  العلمي،  والبحث  واالبتكار 

االقت�صادي  للنمو  الرئي�صي  املحرك  هو  املادي، 

والتاأكيد  الب�صر  معي�صة  وحت�صني  امل�صتدام 

“هو  املعرفة  على  القائم  االقت�صاد  اأن  على 

و�صنعها  املعرفة  على  احل�صول  فيه  يتم  الذي 

التنمية  لتعزيز  بفعالية  وا�صتخدامها  ون�صرها 

يعرف  بات  ما  اأن  الذكر  ويجدر  االقت�صادية”. 

باقت�صاد املعرفة يقوم على اال�صتثمار اأ�صا�صا يف 

راأ�س املال غري املادي ودوره يف التنمية االقت�صادية: حالة الدول العربية

اأواًل: مقدمة

         اإعداد  د. وليد عبد مواله

لتوفري  التعليم  من  بدءا  املادي  غري  الراأ�صمال 

من  واملبدع  واملبتكر  املاهر  الب�صري  املال  را�س 

احلديثة  التقانة  اإدماج  على  قدرته  خالل 

وو�صوال  االإنتاجية  العملية  يف  وتطويرها 

على  املبنية  التحتية  البنية  يف  اال�صتثمار  اإىل 

اأطار  املعلومات واالت�صاالت وتوفري  تكنولوجيا 

وال�صيا�صية  القانونية  االأطر  على  يقوم  حوافز 

والثقافية الهادفة لزيادة االإنتاجية والنمو.

يقوم اقتصاد املعرفة على االستثمار 
أساسا في الرأسمال غير املادي بدءا 
من التعليم لتوفير راس املال البشري 
املاهر واملبتكر واملبدع من خالل قدرته 
على إدماج التقانة احلديثة وتطويرها 
ووصوال  اإلنتاجية  العملية  في 
التحتية  البنية  في  االستثمار  إلى 
املعلومات  تكنولوجيا  على  املبنية 
يقوم  أطار حوافز  وتوفير  واالتصاالت 
والسياسية  القانونية  األطر  على 
اإلنتاجية  لزيادة  الهادفة  والثقافية 

والنمو.

الدويل  البنك  اأ�صدر   2005 �صنة  ويف 

قيا�س  االأمم؟  “اأين تكمن ثروة  بعنوان  درا�صة 

املال  راأ�س  اأن  21”،بينت  للقرن  املال  راأ�س 

الب�صري  املال  راأ�س  على  ي�صتمل  املادي  غري 

يف  الكامنة  الفنية  والدراية  واملهارات 

االجتماعي  املال  راأ�س  وكذلك  العمل  قوة 

والثقايف، اأي درجة الثقة بني اأفراد املجتمع 
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وُقدرتهم على العمل معًا لتحقيق غايات ُم�صرتكة. 

وي�صتمل اأي�صًا على عنا�صر احلوكمة واالإدارة التي 

قبيل  من  االقت�صاد  اإنتاجية  تعزيز  اإىل  توؤدي 

امللكية  حلقوق  وا�صح  ونظام  عادل  ق�صاء  نظام 

وحكم فاعل.

على  العربية،  الدول  على  يتعني  ثم  من 

غرار الدول ال�صناعية التي حافظت على الريادة 

يف  وا�صتخدامها  والتقانة  املعارف  اإنتاج  جمال  يف 

مرتفع،  معريف  حمتوى  ذات  وخدمات  �صلع  اإنتاج 

من  العنا�صر  بهذه  االهتمام  زيادة  على  العمل 

التعليم  جماالت  يف  مواردها  جتنيد  خالل 

والبحوث والتطوير واالخرتاعات ذات التطبيقات 

ال�صناعية والتجارية بهدف �صد الفجوة املعرفية 

املعرفة  توظيف  على  مقدرتها  لزيادة  والتقانية 

من  تدريجيا  االقت�صاديةوالتحول  العملية  يف 

اقت�صاديات قائمة على امليزة الن�صبية يف ا�صتغالل 

املوارد الطبيعية والن�صاطات ذات الكثافة العمالية 

االبتكار  على  قائمة  مناف�صة  اقت�صاديات  اىل 

اأكرث  واالنخراط  املناف�صة  على  وقادرة  واملعرفة 

اأجل حتقيق  العاملية من  االأنتاج  �صال�صل  فاأكرث يف 

ُم�صتويات اأعلى من النمو والرفاهية االقت�صادية.  

)بناء على  املادي  املال غير  رأس  يشتمل 
املال  رأس  على  الدولي(  للبنك  دراسة 
الفنية  والدراية  واملهارات  البشري 
الكامنة في قوة العمل وكذلك رأس املال 
الثقة  درجة  أي  والثقافي،  االجتماعي 
العمل  على  وُقدرتهم  اجملتمع  أفراد  بني 
معاً لتحقيق غايات ُمشتركة. ويشتمل 
أيضاً على عناصر احلوكمة واإلدارة التي 
من  االقتصاد  إنتاجية  تعزيز  إلى  تؤدي 
واضح  ونظام  عادل  قضاء  نظام  قبيل 

حلقوق امللكية وحكم فاعل.

املال  راأ�س  اأن  اإىل  الدرا�صة  خل�صت  وقد   

العامل  املادي ي�صاهم بن�صبة   77% يف ثروة  غري 

بينما   %18 بـ   املنتج  املال  راأ�س  م�صاهمة  تليها 

وتتفاوت   .%5 �صوى   الطبيعية  املوارد  متثل  ال 

هذه الن�صب كثريًا بني الدول ح�صب راأ�صمالها غري 

املثال  �صبيل  على  واالأردن  املغرب  املادي.وتربز 

مب�صاهمة راأ�صمالها غري املادي التي ت�صل اإىل  %78 

يف حني تبلغ 72% يف تون�س و67% يف م�صر و%49 

يف موريتانيا. وتزيد هذه الن�صبة يف دول منظمة 

والتنمية عن  80%. وتكمن  التعاون االقت�صادي 

اأهمية هذه الدرا�صة يف االإ�صارة اإىل اأن راأ�س املال 

الدرا�صة(  �صنوات  بعدد  عنه  ًا  )معربرّ الب�صري 

عنه  ربًا  )معرّ الفاعلة  واالإدارة  احلوكمة  وعنا�صر 

ب�صيادة القانون( متثل العنا�صر احلا�صمة يف زيادة 

راأ�س املال غري املادي ومن ثم ثروة االأمم، حيث اأن 

املال  راأ�س  من   % 57 يف�صر  القانون  �صيادة  عن�صر 

غري املادي وعدد �صنوات التعليم تف�صر 36 %منه. 

يتعني على الدول العربية العمل على 
زيادة االهتمام بهذه العناصر من خالل 
التعليم  مجاالت  في  مواردها  جتنيد 
ذات  واالختراعات  والتطوير  والبحوث 
والتجارية  الصناعية  التطبيقات 
بهدف سد الفجوة املعرفية والتقانية 
املعرفة  توظيف  على  مقدرتها  لزيادة 
والتحول  االقتصادية  العملية  في 
على  قائمة  اقتصاديات  من  تدريجيا 
املوارد  استغالل  في  النسبية  امليزة 
الكثافة  ذات  والنشاطات  الطبيعية 
منافسة  اقتصاديات  الى  العمالية 
وقادرة  واملعرفة  االبتكار  على  قائمة 
فأكثر  أكثر  واالنخراط  املنافسة  على 
أجل  من  العاملية  األنتاج  سالسل  في 
النمو  من  أعلى  ُمستويات  حتقيق 

والرفاهية االقتصادية. 
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وموؤ�ص�صي مواتي، من خالل بناء موؤ�صرين، موؤ�صر 

اقت�صاد  وموؤ�صر   ،)Knowledge Index( املعرفة 

املعرفة )Knowledge Economy Index(.موؤ�صر 

املعرفة يقي�س قدرة الدولة يف �صنع، تبني ون�صر 

يف  الدولة  الإمكانية  عام  موؤ�صر  وهو  املعرفة 

اقت�صاد  موؤ�صر  يتكون  حني  املعرفة.يف  تطوير 

مالءمة  مدى  ومن  املعرفة  موؤ�صر  من  املعرفة 

البيئة االقت�صادية املوؤ�ص�صية ال�صتخدام املعرفة 

عالية  وخدمات  �صلع  اأنتاج  يف  فعال  نحو  على 

هذه  بع�س  اأن  الذكر  يجدر  املعريف.  املحتوى 

على  املعرفة  مدخالت  متثل  الفرعية  املوؤ�صرات 

غرار موؤ�صرات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت 

خمرجات  من  جزءا  متثل  واأخرى  والتعليم 

املعرفة على غرار موؤ�صرات االبتكار.

الدول  اأداء  اأن   )1( رقم  اجلدول  ويبني 

العربية يبقى دون املتو�صط العاملي عموما ، يف حني 

العربية  الدول  ترتيب  اخلليجية  الدول  تت�صدر 

املعرفة  واقت�صاد  املعرفة  موؤ�صري  يرتاوح  حيث 

فيها بني م�صتويات تفوق امل�صتوى العاملي ولكن تبقى 

دون م�صتواها يف الدول ذات الدخل املرتفع.

العربية  الدول  بع�س  تقدم  من  وبالرغم          

تكنولوجيا  يف  واالمارات  البحرين  غرار  على 

املعلومات واالت�صاالت، يت�صح اأن ُمدخالت املعرفة 

االأدنى  هي  واالبتكار  التعليم  وهي  االأ�صا�صية 

االأ�صا�صية  الركائز  موؤ�صرات  و�صط  اأدائها  يف 

رقم  املعرفة)جدول  اقت�صاد  موؤ�صر  يف  االأربعة 

الكمية  املوؤ�صرات  �صعف  يف  ذلك  ويتجلى   .)2

للتعليم وهي متو�صط �صنوات الدرا�صة وااللتحاق 

ول�صعف  العايل  بالتعليم  وااللتحاق  بالثانوية 

وبراءات  العلمية  املجاالت  يف  املقاالت  عدد 

االخرتاع. حيث يرتاوح عدد �صنوات التعليم يف 

الدول العربية بني 3.6 يف اليمن و9.5 يف البحرين 

الدول  يف  �صنة   12 اإىل  ي�صل  حني  يف  واالإمارات 

اأن  االأطار  هذا  يف  الذكر  ويجدر 

وبزوغ  املعرفة  ون�صر  �صنع  يف  ال�صريع  التحول 

جعل  والفعالة،  احلديثة  االإنتاج  اأ�صاليب 

على  والعربية  عموما  النامية  الدول  فر�س 

االقت�صادي  منوها  تعزيز  يف  اخل�صو�س  وجه 

وتناف�صيتها عن طريق نقل وا�صتخدام املعرفة 

املبا�صرة  االأجنبية  اال�صتثمارات  خالل  من 

متتلكها  التي  التقانة  توفر  اأن  يوؤمل  )حيث 

اخللفية  الروابط  خالل  من  االأم  ال�صركات 

والتجارة  املحلية(  ال�صركات  مع  واالأمامية 

العك�صية  الهند�صة  طريق  )عن  اخلارجية 

لالأالت واملعدات امل�صتوردة باالإ�صافة اإىل �صراء 

براءات االخرتاع و�صراء التكنولوجيا يف �صكل 

للعمالة  املوؤقت  واالنتقال  جاهزة(  م�صاريع 

زيادة  مع  تزامنت  اإذا  اإال  كافية  غري  املاهرة 

تدريجية للتكامل والتفاعل بني التعليم العام 

لتغذية  والتطوير  العلمي  والبحث  والعايل 

منظومة ومدخالت االقت�صاد املعريف.

الو�صع  عند  بعجالة  نقف  يلي  فيما 

مكونات  خ�صو�س  يف  العربية  للدول  الراهن 

ثم  ومن  التعليم  وجودة  املادي  غري  املال  راأ�س 

البحث  منظومة  بناء  ملتطلبات  ت�صورا  نعطي 

العلمي والتطوير الكفيلة بدفع وتائر التنمية 

ال�صاملة فيها وبناء اأ�ص�س االقت�صاد املعريف.

ثانيًا: الو�صع الراهن لراأ�س املال غري املادي يف 

الدول العربية

اقت�صاد  اأي  �صري  مدى  حتليل  ميكن 

موؤ�صرىاملعرفة  خالل  من  املعرفة  اجتاه  يف 

لتقييم  كاأداة  الدويل  للبنك  املعرفة  واقت�صاد 

على  القائم  لالقت�صاد  الدول  ا�صتعداد  مدى 

املعرفة من خالل التعرف على اأربعة ركائز 1- التعليم 

التحتية  3-البنية  االبتكار؛   -2 والتدريب؛ 

لتكنولوجيا املعلومات      و  4- نظام حافز اقت�صادي 



5

مقابل  ن�صمة  مليون  لكل  الكويت  يف  و90.3  اليمن 

560 يف الدول ذات الدخل املرتفع، يف حني يرتاوح 

عدد براءات االخرتاع بني 0 يف العديد من الدول 

العربية و3.5 يف الكويت لكل مليون ن�صمة مقابل 

163.1 يف الدول ذات الدخل املرتفع.

معدالت  ترتاوح  كذلك  املرتفع.  الدخل  ذات 

اليمن  يف   %10 بني  العايل  بالتعليم  االلتحاق 

69 % يف  اإىل  % يف البحرين يف حني ت�صل  و51 

الدول ذات الدخل املرتفع. اأما يف جمال البحث 

يف  املن�صورة  املقاالت  عدد  تراوح  فقد  العلمي 

املجاالت العلمية والتقنية الدولية بني 0.8 يف 

جدول رقم )1(:اأداءبع�س الدول العربية يف موؤ�صر اقت�صاد املعرفة ومكوناته االأ�صا�صية 

للفرتة 2000-2012

موؤ�صر اقت�صاد 

املعرفة

موؤ�صر 

املعرفة

موؤ�صر احلافز 

االقت�صادي 

والنظام 

املوؤ�ص�صي

موؤ�صر 

االبتكار
موؤ�صر التعليم

موؤ�صر تكنولوجيا 

املعلومات 

واالت�صاالت

200020122000201220002012200020122000201220002012
6.056.945.567.097.516.504.326.604.445.807.928.88االإمارات
6.856.906.666.987.456.696.374.616.346.787.269.54البحرين

5.286.144.676.057.516.964.255.884.225.235.126.49�صلطنة ُعمان
4.605.964.535.874.405.684.244.144.285.655.498.37ال�صعودية

6.015.845.815.506.646.875.516.424.853.417.056.65قطر
6.165.335.885.157.005.865.385.225.173.707.096.53الكويت
5.584.954.244.805.285.656.204.055.625.555.224.54االأردن
4.154.565.684.713.893.814.244.973.924.554.544.89تون�س
4.954.565.584.653.044.284.474.865.775.516.493.58لبنان

2.853.793.444.281.092.333.253.543.965.273.114.04اجلزائر
4.293.784.493.543.684.505.034.114.663.373.773.12م�صر

3.743.613.333.254.994.664.043.672.022.073.934.02املغرب
2.852.773.233.011.722.043.533.072.572.403.583.55�صوريا
1.981.921.951.582.072.911.581.961.961.622.301.17اليمن

1.591.341.431.172.071.851.341.440.350.732.601.33جيبوتي
8.848.608.978.678.458.399.209.168.818.468.888.37دول ذات دخل مرتفع

5.955.125.155.075.615.457.757.723.893.726.533.58العامل
ال�صرق االأو�صط و�صمال 

اأفريقيا
5.164.745.074.515.415.416.446.143.803.484.973.92

    امل�صدر: موقع املعرفة من اأجل التنمية، البنك الدويل2014. قيمة املوؤ�صر ترتاوح بني 0 لالأ�صواأ و 10 لالأف�صل.

هذا ي�صع الدول العربية اأمام حتديات 

لالرتقاء  املادي  غري  مالها  راأ�س  لتعزيز  كبرية 

خطوات  و�صع  يتطلب  ما  املعرفة  اقت�صاد  اإىل 

عمل  قوة  بناء  من  تنطلق  املدى  طويلة  متتالية 

ماهرة من خالل االرتقاء بجودة التعليم و�صوال 

اإىل نظام فعال للبحث العلمي واالبتكار.
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الدول  املعرفة األساسية في  به  في ُمدخالت  ارتفاعا يعتد  املعرفة  اقتصاد  ال يعكس مؤشر 
أدائها، ويعزى ذلك لطبيعة املؤشرات  العربية وهي مؤشري التعليم واالبتكار وهي األدنى في 
الكمية للتعليم وهي متوسط سنوات الدراسة وااللتحاق بالتعليم الثانوي وااللتحاق بالتعليم 

العالي بالرغم من تقدمهانسبيا ولضعف عدد املقاالت في اجملاالت العلمية وبراءات االختراع.

جدول رقم )2(: املوؤ�صرات الفرعية ملوؤ�صر اقت�صاد املعرفة لبع�س الدول العربية 

ُمقارنة بالدول ذات الدخل املرتفع والعامل

موؤ�صر التعليمموؤ�صر االبتكارموؤ�صر النظام االقت�صادي واملوؤ�ص�صي 
موؤ�صر تكنولوجيا املعلومات 

واالت�صاالت

 

العوائق 

اجلمركية 

والغري 

جمركية

نوعية 

التنظيم 

وال�صبط

�صيادة 

القانون

مدفوعات 

تراخي�س 

وحقوق 

امللكية

عدد املقاالت 

يف املجاالت 

العلمية 

والتقنية )لكل 

مليون ن�صمة(

براءات 

االخرتاع 

املمنوحة 

من قبل 

 USPTO
)لكل مليون 

ن�صمة(

متو�صط 

عدد �صنوات 

التعليم 

املدر�صي

املعدل 

االإجمايل 

لاللتحاق 

بالتعليم 

الثانوي 

املعدل 

االإجمايل 

لاللتحاق 

بالتعليم 

العايل 

عدد 

الهواتف 

لكل األف 

ن�صمة

عدد اأجهزة 

احلا�صوب 

لكل الف 

ن�صمة

عدد 

م�صتخدمي 

االنرتنت 

لكل الف 

ن�صمة

49.041.69.595.230.42660330820غ م82.60.560.52االإمارات
63.5609.5996.4351.212290750820غ م82.80.780.51البحرين

82.20.220.12024.310.928.4896.8132.781930690390ال�صعودية
42.491.297.4585.2210.241950160280غ م82.40.620.96قطر

81.60.20.59090.863.556.2989.8917.561270340390الكويت
78.80.360.38060.630.149.2388.2240.65109080290االأردن
53.50.10.223.7274.140.17.3290.2134.441050100340تون�س
82.1452.52540100240غ م0.640.2257.20.77-0.07-80.5لبنان

14.20.017.796.4830.621010100130غ م0.73-0.94-72.8اجلزائر
0.033.4324.160.077.0867.228.4579040200-0.14-74م�صر

0.161.5912.130.08555.8512.8890060320-0.01-75.8املغرب
64090190غ م0.471.463.960.045.2874.74-1.07-65.4�صوريا
1.151.210.8203.6845.6110.232103020-0.6-81.6اليمن

30.463.471704030غ م0.70غ م0.65-0.6-59.6جيبوتي
1.0604.6224.463.816805020غ م0.84-0.66-69.9موريتانيا

دول ذات الدخل 

املرتفع
1.21.23299.3560.2163.112100.269.681560650720غ م

0.140.0354.68114.827.587.766827260150270غ مالعامل

   امل�صدر: موقع املعرفة من اأجل التنمية، البنك الدويل 2014.

ثالثًا: �صيا�صات بناء املهارات والبحوث 

والتطوير واالخرتاع

اإن اإقامة اقت�صاد قائم على راأ�س املال 

غري املادي واملعريف من خالل تطوير القطاعات 

املرتفعة  املهارات  ذات  واخلدمية  االإنتاجية 

بناء  اإىل  تهدف  �صيا�صات  تفعيل  يتطلب 

املنظومة الوطنية للقدرات التقانية من خالل 

الرتكيز على ال�صيا�صات املعرفية التي توؤدي يف 

نهاية املطاف اإىل زيادة راأ�س املال غري املادي من 

خالل التعليم والبحث العلمي واالبتكار.

اإحداث  اإىل  ال�صيا�صات  هذه  تهدف 

ورفع  التعليمية  املنظومة  يف  جذرية  تغيريات 

العلمية  التخ�ص�صات  نحو  وتوجيهها  نوعيتها 

يف  اجلامعات  خُمرجات  ورفع  والهند�صية 

تاأ�صي�س  وكذلك  والعلمية  التقانية  التخ�ص�صات 
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يف  اأو  اجلامعات  داخل  �صواء  بحثية  منظومة 

بني  التعاون  عالقات  وتقوية  االإنتاجي  القطاع 

املنظومة اجلامعية والقطاع ال�صناعي واالإنتاجي 

ورفع  لالأبحاث  وطني  برنامج  اإر�صاء  وخا�صة 

حدود  اإىل  والتطوير  البحوث  على  االإنفاق 

معقولة، حيث ال يزيد اليوم عن 0.6 % من الناجت 

العربية  الدول  يف  املتو�صط  يف  االإجمايل  املحلي 

العاملي.  االإجمايل  املحلي  الناجت   % 2.13 مقابل 

وت�صل هذه الن�صبة يف بع�س الدول املتقدمة اىل 

4% من الناجت املحلي االجمايل على غرار  حدود 

كوريا اجلوبية واليابان وفلندا.

بيئة  باإن�صاء  ت�صمح  مرافقة  ب�صيا�صات  وكذلك 

جاذبة وم�صهلة حلدوث التحول الهيكلي.

وي�صري نظام االبتكار اإىل �صبكات املوؤ�ص�صات، 

االأحكام واالإجراءات التي ُتوؤثر يف الطريقة التي 

املعرفة.  ون�صر  اإنتاج  يتم من خاللها احل�صول على 

ومراكز  اجلامعات  على  املوؤ�ص�صات  هذه  ت�صتمل 

اخلا�صة،  واملن�صاآت  االأفكار  وم�صتودعات  البحث 

التي  احلكومية  وغري  احلكومية  املنظمات  وكذلك 

والتطوير  البحوث  وتنمي  املعرفةاجلديدة  تنتج 

وتوؤدي اإىل ابتكار �صلع وعمليات ومعرفة جديدة. 

1.االرتقاء بجودة التعليم العام والعايل

اأ�صا�صية  حلقة  العام  التعليم  يعترب 

وا�صتخدام  التعلرّم  على  ال�صكان  قدرة  زيادة  يف 

يف  والعايل  الفني  الثانوي  والتعليم  املعلومات 

يف  ق�صوى  اأهمية  ذو  والهند�صة  العلوم  جماالت 

تبني وتطوير التقنية واالبتكار.وتقدم توجهات 

املعروفة  والريا�صيات  للعلوم  الدولية  الدرا�صات 

لقيا�س  مو�صوعيًا  اإطارًا   )TIMSS( »تيمز«  با�صم 

حت�صيل الطالب يف العلوم والريا�صيات يف م�صتوى 

ال�صف الرابع والثامن من التعليم االأ�صا�صي حتت 

اإ�صراف الهيئة الدولية لتقييم التح�صيل الرتبوي 

يف  الفروق  قيا�س  بهدف  �صنوات  اأربع  كل   )IEA(

للم�صاعدة  وتف�صريها  التعليمية  النظم  جناعة 

وقد  التعليمية.  الفجوات  و�صد  تطويرها  على 

بينت نتائج الدول العربية فجوة وا�صحة مقارنة 

الريا�صيات  يف  االأول  الرتتيب  ذات  �صنغافورة  مع 

االلتحاق  معدالت  تقدم  من  بالرغم  والعلوم 

مبختلف املراحل الدرا�صية حيث تقل متو�صطات 

الذي  العاملي  املتو�صط  عن  عموما  العربية  الدول 

يبلغ 500 نقطة وعن متو�صط �صنغافورةالذي يبلغ 

597.5 نقطة )جدول 3(. هذه الفجوة ت�صكل اأول 

على  التعليمية  املنظومة  تطوير  وجه  يف  عقبة 

املدى املتو�صط والبعيد والهادفة لتهيئة ُمدخالت 

تهدف سياسات بناء املهارات والبحوث 
جذرية  تغييرات  إحداث  إلى  والتطوير 
في املنظومة التعليمية ورفع نوعيتها 
العلمية  التخصصات  نحو  وتوجيهها 
اجلامعات  ُمخرجات  ورفع  والهندسية 
والعلمية  التقانية  التخصصات  في 
وكذلك تأسيس منظومة بحثية سواء 
داخل اجلامعات أو في القطاع اإلنتاجي 
املنظومة  بني  التعاون  عالقات  وتقوية 
اجلامعية والقطاع الصناعي واإلنتاجي 
لألبحاث  وطني  برنامج  إرساء  وخاصة 
ورفع اإلنفاق على البحوث والتطوير إلى 

حدود معقولة.
الوطنية  “املنظومة  تاأ�صي�س  ويتم 

وتطوير  املهارات  بناء  خالل  من  للمعرفة” 

تنقل  التي  واالخرتاع  البحوث  منظومة 

لكي  الدولية  املعرفة  حدود  اإىل  االقت�صاد 

م�صتخدمًا  ولي�س  للمعرفة  ُمنتجًا  البلد  ي�صبح 

وم�صتهلكًا فقط. اإن حدوث هذا التحول الهيكلي 

قدر  على  يعتمد  واملجتمع  االقت�صاد  يف  العميق 

وا�صع من التخطيط وتنفيذ ال�صيا�صات املرتبطة 

بناء  يف  باملمار�صة”  “التعلم  بعملية  مبا�صرة 

نقل  على  تعتمد  وطنية  اإنتاجية  منظومة 

التقانة وتطويعها بعملية “البحوث والتطوير” 
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باحثني  بدوره  ينتج  والذي  العايل  التعليم 

وعلماء يف خمتلف املجاالت.

االرتقاء  �صيا�صة  تبنى  اأن  اإذن  بد  ال 

وكفاءة  من�صوب  زيادة  حول  العام  بالتعليم 

ابتدءًا  والريا�صيات  والتقني  العلمي  التح�صيل 

العايل  التعليم  اإىل  وو�صواًل  العام  التعليم  من 

وتخ�صي�س  االإنفاق  �صيا�صة  تعديل  خالل  من 

املوارد باالإ�صافة اإىل التقانة التعليمية العلمية 

مدن  برامج  خالل  من  النا�صئة  عند  نف�صها 

العلوم والف�صاءات العلمية وامل�صابقات الوطنية 

لالبتكارات التقنية وغريها. 

االرتقاء  سياسة  تبنى  أن  بد  ال 
منسوب  زيادة  حول  العام  بالتعليم 
والتقني  العلمي  التحصيل  وكفاءة 
والرياضيات ابتدءاً من التعليم العام 
ووصوالً إلى التعليم العالي من خالل 
وتخصيص  اإلنفاق  سياسة  تعديل 
التقانة  إلى  باإلضافة  املوارد 
عند  نفسها  العلمية  التعليمية 
الناشئة من خالل برامج مدن العلوم 
واملسابقات  العلمية  والفضاءات 
الوطنية لالبتكارات التقنية وغيرها.

جدول رقم )3(:خمرجات الدرا�صات الدولية للعلوم والريا�صيات للدول العربية

وبع�س دول املقارنة لعام 2011

البلد

2011
ال�صف الثامنال�صف الرابع

املتو�صط
علومريا�صياتعلومريا�صيات

606583611590597.5�صنغافورة
495494475494489.5الرنويج

434428456465445.75االإمارات
436449409452436.5البحرين

410429394436417.25ال�صعودية
413394410419409قطر

385377366420387عمان
344.5--342347الكويت
335264371376336.5املغرب
359346425439392.2تون�س
449409429--لبنان

.TIMSS2015 :امل�صدر              

اأن توا�صع االإنفاق  الذكر  واأخريا يجدر 

اأن  على  اأ�صا�صًا  يدل  والتطوير  البحوث  على 

حتتاج  التقانية  للمقدرات  الوطنية  املنظومة 

البحوث  نحو جعل وظيفة  لتوجيهها  اإىل تدعيم 

والتطوير وبالتايل االخرتاع اإحدى م�صادر النمو 

اإال من خالل دعمه  يتاأتى  لن  االقت�صادي. وهذا 

خا�صة عرب تطوير برنامج وطني لالأبحاث واإن�صاء 

الوطنية  اال�صرتاتيجية  ب�صياغة  تقوم  هياآت 

لالأبحاث وحتديد طرق متويلها بناءًا على التميز 

اخرتاع  براءات  اإىل  وحتويلها  امل�صاريع  واختيار 

قابلة للتطبيق وناجحة جتاريًا وت�صهم يف رفع اإنتاجية 

ال�صركات الوطنية. كما اأن ا�صرتاتيجية البحث العلمي 

اأي�صًا تطوير دور املوؤ�ص�صات البحثية  والتقاين تتطلب 

اأجندتها  وتوجيه  التخ�ص�صات  ح�صب  ونوعيًا  كميًا 

نحو املعارف والتقانات احلديثة وخا�صة يف القطاعات 

املعرفية ذات التقانات العالية.

العلمي  البحث  يف  اجلامعات  دور  2.تفعيل 

والتطوير وربطها بالعملية االإنتاجية

درجت الدول النامية على تركيز جهود 

البحث العلمي يف اجلامعات ويف موؤ�ص�صات البحث 
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عملية  ي�صعف  التوجه  وهذا  احلكومية،  العلمي 

عن  عمومًا  ويبعدها  والتقاين  العلمي  البحث 

البحث التطبيقي املوجه لقطاع االأعمال واملرتبط 

بتقدمي حلول مبتكرة ملنظومات االإنتاج وملتطلبات 

املجتمع املختلفة. ويتبني من بع�س جتارب الدول 

امل�صنعة حديثًا اأن التحول اإىل ثقافة خلق ون�صر 

الرامية  ال�صيا�صات  من  جملة  يتطلب  التقانة 

االقت�صادية  بالتطبيقات  العلمي  البحث  لربط 

وطنية  هيئة  اإ�صراف  حتت  وطنية  برامج  �صمن 

والبحث  التكوين  اأن�صطة  ملختلف  العلمي  للبحث 

اخت�صا�س  يف  وتطويرها  والتكنولوجي  العلمي 

معني اأو جمموعة اخت�صا�صات يف اإطار االأولويات 

الوطنية )كالطاقة املتجددة والبيئة والزراعة( 

من خالل اأقطاب تكنولوجية اأو وكاالت للنهو�س 

بالبحث العلمي.

يتبني من بعض جتارب الدول املصنعة حديثاً 
التقانة  ونشر  خلق  ثقافة  إلى  التحول  أن 
يتطلب جملة من السياسات الرامية لربط 
االقتصادية  بالتطبيقات  العلمي  البحث 
هيئة  إشراف  حتت  وطنية  برامج  ضمن 
أنشطة  خملتلف  العلمي  للبحث  وطنية 
والتكنولوجي  العلمي  والبحث  التكوين 
وتطويرها في اختصاص معني أو مجموعة 
الوطنية  األولويات  إطار  في  اختصاصات 
وكاالت  أو  تكنولوجية  أقطاب  خالل  من 
على  والعمل  العلمي،  بالبحث  للنهوض 
حتويل مخرجات البحوث ونقل التكنولوجيا 
إلى  األبحاث  ومراكز  اجلامعي  الفضاء  من 
من  سيما  ال  للتسويق،  قابلة  منتجات 
عن  اخلاص  القطاع  اهتمام  حتفيز  خالل 
مع  الدكتوراه  أطروحات  وربط  متويل  طريق 

املؤسسات االقتصادية.

باالإ�صافة  للجامعات  العلمي  االإنتاج  ورفع  االأكادميية 

باحلياة  وربطه  التطبيقي  البحث  تطوير  اإىل 

االقت�صادية من خالل تطوير مراكز التميز و”حدائق 

العلوم” واحلا�صنات التكنولوجية ودوائر نقل التقانة 

وحتويلها اإىل براءات اخرتاع علمية ُم�صجلة.

كذلك يجدر العمل على حتويل خمرجات 

اجلامعي  الف�صاء  من  التكنولوجيا  ونقل  البحوث 

للت�صويق،  قابلة  منتجات  اإىل  االأبحاث  ومراكز 

اخلا�س  القطاع  اهتمام  حتفيز  خالل  من  �صيما  ال 

مع  الدكتوراه  اأطروحات  وربط  متويل  طريق  عن 

االأجنبي  امل�صتثمر  ويلعب  االقت�صادية.  املوؤ�ص�صات 

البحوث  ومراكز  اجلامعات  مع  والعالقات  املبا�صر 

االجنبية دورًا هامًا يف جمال نقل وتوطني املعرفة 

وبناء روابط ذات مغزى حقيقي مع �صبكات البحث 

االبتكار  �صبكات  ظهور  �صوء  يف  خا�صة  العلمي 

العاملية Global Innovation Networks  التي ن�صاأت 

مع بروز وتطور �صال�صل االإنتاج العاملية والتي تعني 

�صمنيًا جتزئة االإنتاج راأ�صيًا يف مراحل تنطوي على 

الت�صميم والتجميع واالإنتاج والت�صويق، والتي فتحت 

وت�صاهم  والتقنيات.  املعلومات  لتدفق  جديدة  اأفقًا 

واجلامعات  واملحلية  االأجنبية  ال�صركات  فيها 

ويعتقد  البحثية.  واملختربات  النا�صئة  وال�صركات 

لتعزيز  كبريًا  جمااًل  توفر  قد  ال�صبكات  هذه  اأن 

اإىل  والو�صول  والتكنولوجيا  املعرفة  نقل  فر�س 

حدود توطني املعارف االأ�صا�صية واإنتاجها ون�صرها.

مراكز  اإن�صاء  فكرة  االطار  هذا  يف  وتربز 

نقل التكنولوجيا �صمن حا�صنات االأعمال على �صبيل 

املثال بهدف ت�صهيل عالقة الباحثني بعامل االأعمال 

من خالل العقود والرباءات و�صرب فر�س التعاون بني 

اال�صت�صارية  الدرا�صات  وفر�س  والباحثني  ال�صركات 

يف  الباحثني  بني  الت�صويق  ثقافة  بث  خالل  من  اأو 

توجيه  متابعة  خالل  من  واأخريًا  املجاالت  خمتلف 

املنح البحثية احلكومية واخلا�صة على حد ال�صواء 

اأي�صا  اال�صرتاتيجية  هذه  ت�صمل  اأن  ويجب 

تطوير الوظائف البحثية يف احلرم اجلامعي انطالقًا 

من جعل البحث االأكادميي العن�صر االأ�صا�صي للرتقية 
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يف م�صتويات خمتلفة كاملاج�صتري والدكتوراه اأو 

مرحلة ما بعد الدكتوراه نحو تطوير االإنتاج. 

ويعتقد اأن مثل هذه االأ�صاليب قد متثل 

حلث  وت�صويقيًا  وتنظيميًا  ماديًا  هامًا  حمفزًا 

جادة  منظومة  يف  االنخراط  على  الباحثني 

ذات روؤية وطنية لربط البحث العلمي بالعملية 

االإنتاجية بالتوازي مع اإر�صاء منظومة ُمتطورة 

للحماية الفكرية.

ربعًا: اخلامتة

االقت�صادية  العوملة  وتائر  ت�صارع  اإن 

اأ�صفرت  الدول  بني  االقت�صادية  والتناف�صية 

االقت�صاد  مرتكزات  يف  عميقة  حتوالت  عن 

حتولت  بحيث  الدول،  بني  واملناف�صة  العاملي 

الطبيعية  املوارد  من  االإنتاج  مدخالت  اأهمية 

والقدرات  املعرفة  اإىل  وغريها  والطاقة 

م�صتويات  دفع  على  �صاعدت  التي  االبتكارية 

االإنتاجية اإىل م�صتويات غري م�صبوقة وو�صعت 

املعرفة وراأ�س املال الب�صري والريادة التقانية 

يف  التنموية  واملرتكزات  املتطلبات  �صدارة  يف 

القرن احلادي والع�صرين. وقد بينت موؤ�صرات 

نتائج  اإىل  باالإ�صافة  املعرفة  واقت�صاد  املعرفة 

عمومًا  العربية  الدول  تاأخر  التعليم  اختبارات 

العلمي  والبحث  العلمي  التح�صيل  جمال  يف 

التحديات  تف�صري  على  ي�صاعد  ما  والتطوير 

الدول  هذه  تواجهها  تزال  ال  التي  االقت�صادية 

والذي قد يتجلى على  الهام  بالرغم من تفاوتها 

من  العربية  الدول  ح�صة  خالل  من  املثال  �صبيل 

من  اأو  العاملية  اخلارجية  التجارة  من  اإجمايل 

ال  والتي  املبا�صر  االأجنبي  اال�صتثمار  تدفقات 

تتعدى  3.5%. ويبدو اأنه اأ�صبح لزامًا على الدول 

من  التنمية  منوال  تغيري  على  العمل  العربية 

خالل حزمة من ال�صيا�صات الهادفة لبناء قدرات 

تهدف  املتقدمة  للدول  مواكبة  حقيقية  معرفية 

العام واجلامعي ومنظومة  بالتعليم  النهو�س  اإىل 

بالتطبيقات  وربطها  والتطوير  العلمي  البحث 

اأجندة  تعديل  خالل  من  �صيما  ال  التجارية، 

الرتتيبات  وو�صع  املبا�صر  االأجنبي  اال�صتثمار 

لدفعه لنقل اأكرب قدر ممكن من املعرفة من خالل 

القطاعات  يف  ال�صادرات  ُمعاجلة  مناطق  اإحداث 

ذات الكثافة املعرفية على �صبيل املثال.

املراجع
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the wealth of nations?: measuring capital for the 21st century. Washington DC; World Bank.
http://documents.worldbank.org/curated/en/2005/12/6623427/wealth-nations-measuring-
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قائمة اإ�صدارات  )) ج�صر 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

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

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

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

ال�شتثمارات البينية العربية

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

د. بلقا�شم العبا�س

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

الثامن والثمانون
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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

�شيا�شات التناف�شية

ت�شنيف  يف  الدولية  املوؤ�ش�شات  تقارير  منهجية 

القت�شادية  املوؤ�شرات  بع�س  ح�شب  الدول 

والجتماعية: بني الواقعية واملبالغة

�شراكة القطاعني العام واخلا�س كمطلب تنموي

القت�شاد الأخ�شر والبلدان العربية

الالمركزية واإدارة املحليات: جتادب عربية ودولية

حدود ال�شيا�شات القت�شادية

التنمية يف القطاع الزراعي والأمن الغذائي العربي

الدعم الفني واملن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة

التدريب وبناء ال�شلوك املهني

املخاطر الجتماعية

خرائط فر�س ال�شتثمار واملن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة

القت�شادية:  التنمية  يف  ودوره  املادي  غري  املال  راأ�س 

حالة الدول العربية

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�شني الطالفحة

د. وليد عبدموله

اأ. �شالح الع�شفور

د. حممد اأمني لزعر

اأ. بالل حموري

د. اأحمد الكواز 

د. حممد عمر باطويح 

د. اأحمد الكواز 

د. حممد اأمني لزعر

د. ايهاب مقابله

د. فهد الف�شالة

د. في�شل حمد املناور

د. ايهاب مقابله

د. وليد عبدموله

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�شر

املائة والرابع ع�شر

املائة واخلام�س ع�شر

املائة وال�شاد�س ع�شر

املائة وال�شابع ع�شر

املائة والثامن ع�شر

املائة والتا�شع ع�شر

املائة والع�شرون

املائة والواحد والع�شرون

املائة والثاين والع�شرون

املائة والثالث والع�شرون

املائة والرابع والع�شرون

املائة واخلام�س والع�شرون

املائة وال�شاد�س والع�شرون

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

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




