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      تطوير  متويل التنمية



اأهداف  »ج�سر التنمية«

اإن اإتاحة اأكرب قدر من املعلومات واملعارف لأو�سع �سريحة من اأفراد 

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 

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

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

الدولية وجتارب الآخرين.

واهلل املوفق ملا فيه التقدم والإزدهار لأمتنا العربية،،،

   
          

            مدير عام املعهد العربي للتخطيط بالكويت

الآراء الواردة يف هذا الإ�سدار تعرب عن راأي املوؤلف ولي�س عن راأي املعهد
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ال�سروط،  اأحد  التنمية  متويل  يعترب   

التنمية  لتحقيق  الكافية،  ولي�ست  ال�سرورية، 

اأي  حلاجة  وذلك  البلدان.   لكافة  امل�ستدامة 

بهدف  وب�سرية  عينية  ل�ستثمارات  اقت�ساد 

امل�سافة  القيم  من  املزيد  يف  ت�ساهم  اأ�سول  خلق 

البلدان  اأغلب  اأن  بالعتبار  اآخذين  م�ستقباًل.  

ي�سمى  مما  تعاين  النفطية،  غري  العربية، 

بني  بالتفاوت  تعرف  والتي  التمويل  بفجوة 

عنه  ُيعربرَّ  ال�ستثمار،  ومعدل  الدخار  معدل 

معدل  )ارتفاع  �سلبي  وب�سكل  التمويل،  بفجوة 

هذه  وتظهر  الدخار(.   معدل  عن  ال�ستثمار 

البلدان  من  عدد  حالة  يف  وا�سح  ب�سكل  الفجوة 

 –  2001( الفرتة  خالل  كمتو�سط  العربية، 

حالة  يف   )%6.70-( اإىل:  و�سلت  حيث    .)2014

موريتانيا،  يف   )%9.37-( و   )%17.71-( الأردن، 

تون�س،  يف  و)-%4.79(  ال�سودان،  يف  و)-%6.36( 

 The World Bank( فل�سطني  يف  و)-%17.51( 

م�سادر  لأهم  التطرق  فاإن  لذا    .)Database

من  العدد  هذا  ويحاول  مربرًا.   يعترب  التمويل 

ج�سر التنمية التطرق اإىل اأهم هذه امل�سادر وما 

يرتبط به من مالحظات ذات عالقة. 

الفجوات  التنمية:  متويل  ثانيًا: 

الداخلية واخلارجية

يكت�سب متويل التنمية اأهمية خا�سة   

)من  ع�سر  الرابع  الهدف  ميّثل  اأ�سبح  اأن  بعد 

تطوير متويل التنمية

اأوًل: مقدمة

         اإعداد  د. اأحمد الكواز

�سمن خم�سة ع�سر هدف، مبقارنة ب�سبعة ع�سر 

امل�ستدامة لالأمم  التنمية  هدف وفقًا لأهداف 

اأهداف  �سمن   )2015 عام  ال�سادرة  املتحدة 

عن  ال�سادرة  العربية  امل�ستدامة  التنمية 

العربي،  الجتماعية  ال�سوؤون  وزراء  جمل�س 

اأهم العتبارات  اأحد  ولعّل    .2014 اأيار  مايو/ 

حمّل اهتمام متويل التنمية هي تلك اخلا�سة 

بتحديد فجوة التمويل والتي تتكون من فجوة 

التمويل اخلارجية املتمثلة يف ر�سيد احل�ساب 

التجاري اخلا�س مبدى قدرة الدولة لتغطية 

وارداتها من خالل عوائد �سادراتها.   تكاليف 

وفجوة احل�ساب اجلاري واخلا�س مبدى قدرة 

الدولة على تغطية، كل من احل�ساب التجاري، 

والتحويالت  الإنتاج  عوامل  حركة  و�سايف 

فجوة  اإىل  بالإ�سافة  املعني.   البلد  واإىل  من 

املوازنة.   بعجز  املتمثلة  الداخلي  التمويل 

وتو�سح اجلداول رقم )1( و)2( فجوات التمويل 

للفرتة  العربية  للبلدان  والداخلي  اخلارجي، 

)2005 و 2014 و 2015(.  

الشروط  أحد  التنمية  متويل  يعتبر 
الالزمة لتحقيق معدل منو مستدام.  
شرطاً  يعتبر  ال  الشرط  هذا  أن  إالّ 
لوجود  وذلك  ضرورياً.   بل  كافياً، 
اإلمكانيات  ذات  الدول  من  العديد 
معدالت  نتائج  أن  إالّ  التمويلية 
التنمية املستدامة الزالت متواضعة. 

اجلدول رقم )1(: فجوة التمويل اخلارجي )فائ�س/ عجز احل�ساب التجاري، واجلاري(  

يف البلدان العربية، 2005 و 2014

البلد 

العربي

فجوة احل�ساب اجلاريفجوة احل�ساب التجاري

مليون دولر
% من الناجت املحلي 

الإجمايل
مليون دولر

% من الناجت املحلي 

الإجمايل

20052014200520142005201420052014
4.5-968220.5-1.521180-803623.1-24201اجلزائر

3110915219.527.0147411249.23.3البحرين
غ.م.2.8غ.م.20غ.م.10.3-غ.م.73-جيبوتي

2.0-59722.3-8.52103-2.3-26574-3611-م�سر
غ.م.6.7-غ.م.3335-7.017.6-غ.م.2044-العراق

7.3-18.0-2608-2271-26.2-41.5-9460-5145-الأردن
263095988935.736.6300715396637.233.0الكويت

25.5-12.9-11667-2748-11.9-20.7-13455-3624-لبنان
غ.م.31.6غ.م.53.614945-36.6غ.م.15860ليبيا

5.7-62671.7-12.41041-6.1-13640-3951-املغرب
84571816927.222.25178405616.75.0ُعمان
23.5غ.م.49410غ.م.7622435.437.6غ.م.قطر

1044069596632.113.2900607375827.49.8ال�سعودية
غ.م.1.0غ.م.299غ.م.1.2-غ.م.411�سوريا

9.0-0.9-4302-299-11.0-0.4-5228-133-تون�س
غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.15.620.0غ.م.غ.م.الإمارات

10.9-28.3-1387-1365-39.6-59.0-5484-2851-فل�سطني
غ.م.8423.7-624غ.م.40875.0-831اليمن

غ.م.7.1-غ.م.27-45.3-21.4-غ.م.81-جزر القمر

27.1-غ.م.1473-غ.م.28.4-51.8-1334-غ.م.موريتانيا
4.8-9.3-3545-2473-6.9-9.2-4159-2478-ال�سودان

                  غ.م: غري متوفر

http://databank.worldbank.org/data/home.aspx :امل�سدر                   

http://databank.worldbank.org/data/home.aspx


9 8

اجلدول رقم )3(: فجوة التمويل املتوقعة للبلدان العربية، عامي 2015 و 2016 وفقًا ل�سيناريوهني

البلد العربي

ال�سيناريو الثاينال�سيناريو الأول

فجوة التمويل/ الفائ�س 

2015
فجوة التمويل/ الفائ�س 

2016
فجوة التمويل/ الفائ�س 

2015
فجوة التمويل/ الفائ�س 

2016
17.50- 15.88- 12.12- 9.98- اجلزائر

0.77 1.35 2.57 2.86 البحرين
0.12- 0.11- 0.12- 0.11- جزر القمر

0.92- 0.76- 0.92- 0.76- جيبوتي
13.64- 11.45- 21.72- 17.57- م�سر

3.18 0.66 0.40 3.14 العراق
5.26- 4.60- 5.06- 6.34- الأردن

56.10 59.27 82.51 82.28 الكويت
12.49- 12.67- 10.45- 9.91- لبنان
3.05- 2.49- 5.08- 12.45- ليبيا

2.76- 3.14- 2.76- 3.14- موريتانيا
7.30- 6.80- 8.92- 9.09- املغرب
0.65 0.05- 3.05 5.23 ُعمان
17.58 17.07 50.82 58.73 قطر

0.26 5.73- 63.70 73.73 ال�سعودية
6.29- 6.22- 6.29- 6.22- ال�سودان

4.20- 4.51- 4.20- 4.51- �سوريا
5.74- 5.70- 4.39- 4.79- تون�س

19.27 28.36 50.17 51.79 الإمارات
0.64- 0.44- 0.64- 0.44- اليمن

.ESCWA, 2015a :امل�سدر

وتزداد  امل�ستدامة.   التنمية  حتقيق  يف 

الظروف  ظل  يف  حّدًة  التنمية  متويل  مهمة 

اأ�سعار  انخفا�س  على  املرتتبة  احلالية 

الدول  على  املبا�سرة  وتاأثرياتها  النفط 

العربية النفطية، وغري املبا�سرة على الدول 

الدول  من  وامل�ساعدات  للمعونات  امل�ستلمة 

ا�ستمرار  اإمكانيات  وعلى  للنفط،  املنتجة 

امل�سدرة  الدول  اإىل  العاملني  حتويالت 

قدرة  ا�ستمرار  اإىل  بالإ�سافة  للعمالة.  

اجلدول رقم )2(: فجوة التمويل الداخلي )الفائ�س/ العجز يف املوازنة(

 للبلدان العربية، 2005 و 2015

البلد العربي
العجز اأو الفائ�س )% من الناجت املحلي الإجمايل(

20052015
15.3-13.6اجلزائر

15.1-2.9البحرين
16.6-0.3جيبوتي

11.7-8.0-م�سر
14.5-4.1العراق
4.0-5.6-الأردن

43.31.2الكويت
8.9-8.7-لبنان
54.4-31.4ليبيا

3.5-4.2-موريتانيا
4.3-5.9-املغرب
20.4-13.2ُعمان
10.510.3قطر

16.3-18.0ال�سعودية
1.7-2.5-ال�سودان

غ.م.4.4-�سوريا

4.4-2.7-تون�س
4.9-20.2الإمارات

10.8-1.8-اليمن

                  غ.م: غري متوفر

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/index.aspx :امل�سدر                

البلدان  اأغلب  فاإن  يالحظ  كما   

العربية تعاين من عجز خارجي يرتجم، بعد 

حتويله اإىل عملة حملية، اإىل عجز داخلي.  

ويعود ذلك اأ�سا�سًا اإىل توا�سع، اأو ف�سل، جهود 

تنويع م�سادر الدخل خالل العقود ال�سابقة.  

وبال�سكل الذي نتج عنه مورد ت�سديري واحد 

وكذلك  الطبيعية،  باملوارد  اأ�سا�سًا  ومرتبط 

نفطية  باإيرادات  مرتبطة  اإيرادات  موارد 

اأو طبيعية، مع توا�سع احل�سيلة ال�سريبية، 

متويل  ق�سية  فاإن  لذا  املوازنة.   متويل  يف 

اخلارجي  العجز  �سّد  خالل  من  التنمية، 

ال�سرورية،  ال�سروط  اأحد  يعترب  والداخلي، 

ولي�ست الكافية، لتمويل التنمية، وامل�ساهمة 

التنمية  متويل  مشكلة  عن  يُعّبر 
العديد من املؤشرات منها  من خالل 
)معدل  التمويل  بفجوة  يرتبط  ما 
االستثمار – معدل االدخار(، والفائض/ 
)التوازن  اجلاري  احلساب  في  العجز 
اخلارجي( والفائض/ العجز في املوازنة 

)التوازن الداخلي(. 

التقديرات اخلا�سة  لبع�س  الإقرا�س.  ووفقًا 

لعامي  العربية  املنطقة  يف  التمويل  بفجوة 

�سيناريوهني  على  واملعتمدة   ،2016 و   2015

لبيانات  التوقعات  اآخر  على  يعتمد  )الأول 

على  يعتمد  والثاين  العاملي،  القت�ساد  اآفاق 

مبجلة  القت�سادية  املعلومات  وحدة  توقعات 

اجلدول  يو�سح  الربيطانية(  الإيكونوم�ست 

جميع  اأن  تظهر  والتي  الفجوة،  هذه   )3( رقم 

البلدان العربية يف و�سع عجز متوقع.  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/index.aspx
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/index.aspx
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اجلدول رقم )4(: الطاقة ال�سريبية يف عدد من البلدان العربية 

عام 2013 )%(

البلد العربي، واأقاليم مقارنة

الطاقة ال�سريبية 

)%(

0.80املغرب
0.74تون�س

0.58الأردن
0.5لبنان

0.47اجلزائر
0.46م�سر
0.32ليبيا

0.20ُعمان
0.07ال�سعودية

0.06البحرين
0.05الكويت

0.64اإقليم البلدان ذات الدخل املتو�سط
0.76اإقليم البلدان ذات الدخل املرتفع

.Fenochietto and Pessino, 2013 :امل�سدر                         

وعليه فمن املهم، كما اأ�سرنا، تلّم�س   

بع�س اآليات متويل التنمية، �سواء التقليدية 

الفرتات  يف  متزايدًا  اهتمامًا  تلقى  التي  اأو 

احلالية، وعلى راأ�سها ا�ستغالل »احلّيز املايل 

الف�ساد.   وحماربة  املتاح،   »Fiscal Space

وفيما يلي عددًا من م�سادر التمويل. 

امل�سدر ال�سريبي

النظم  اإ�سالح  جدًا  املهم  من   

ال�سريبية العربية، وذلك بتخفيف العبء 

بدًل  والتوجه  املبا�سرة  ال�سرائب غري  على 

ال�سريبية  الطاقة  با�ستغالل  ذلك  من 

ال�سركات  �سريبة  م�ستوى  على  املتاحة 

 ،2013 للتخطيط،  العربي  املعهد  )اأنظر 

الف�سل  الأول،  العربية  التنمية  تقرير 

الرابع، حول متويل التنمية ون�سب ال�سرائب 

غري املبا�سرة، وال�سرائب املبا�سرة، ومقارنتها 

الإيرادات  تعظيم  وميكن  خمتارة(،  دول  مع 

خالل  من  العربية  الدول  يف  ال�سريبية 

 "Tax Effort ال�سريبية  "الطاقة  تعظيم 

الإيرادات  بني  املقارنة  اإىل  ت�سري  )والتي 

الإيرادات  مع  معنّي  بلد  يف  ال�سريبية 

له  اآخر  بلد  يف  ال�سائدة  الق�سوى  ال�سريبية 

الفارق  وي�سري  املعني.   البلد  خ�سائ�س  نف�س 

اأوجه الق�سور يف جباية  اإىل  بني الإيرادين 

والف�ساد،  ال�سريبي،  والتهرب  ال�سرائب، 

الطاقة   )4( رقم  اجلدول  ويو�سح  وغريها(. 

العربية،  البلدان  من  عدد  يف  ال�سريبية 

واملقارنة مع اأقاليم اأخرى لعام 2013. 

 Gatti, et al.,( اإ�سافية  �سريبية  طاقة  يوّفر 

  .)2014

اأو  للموارد،  اآخرًا  هدرًا  هناك  اأن  كما   

اإعانات الطاقة غري  فر�س �سائعة، متمثلة يف 

الطاقة  اإعانات  باأهمية  الت�سليم  )مع  املربرة 

اأظهرت  وقد  مل�ستحقيها(.   واملوجهة  املربرة 

بع�س التقديرات باأن ما يخ�س�س لدعم الطاقة 

يفوق ما يخ�س�س لالإنفاق ال�ستثماري يف عدد 

يخ�س�س  ما  كثريًا  ويفوق  العربية،  الدول  من 

للتعليم وال�سحة. لذلك فاإن اإمكانيات التمويل 

تخ�سي�سًا  تخ�س�س  ل  اأنها  اإّل  �سمنًا  متاحة 

تنمويًا يخدم اأهداف التنمية امل�ستدامة )اأنظر 

ال�سارخة  الأمثلة  من  ولعّل    .)1 رقم  ال�سكل 

الع�سكري  لالإنفاق  يخ�س�س  ما  املجال  هذا  يف 

والذي و�سلت ن�سبته عام 2014 من الناجت املحلي 

البلدان  يف   )% 11.5( حوايل  اإىل  الإجمايل 

العامل  م�ستوى  على  بالن�سبة  مقارنة  العربية، 

 World( اآ�سيا  جنوب  يف   )% 3.2( و   ،)% 2.9(

.)Development Indicators website

الطاقة  اأن  اجلدول  من  ويالحظ   

الإيرادات  من   % 50 تتجاوز  ل  ال�سريبية 

معظم  يف  املحتملة  اأو  الكامنة  ال�سريبية 

وتون�س  املغرب  با�ستثناء  العربية  الدول 

اإىل  ت�سري  النتائج  هذه  اأن  كما  والأردن.  

اإطار  خارج  كبرية  نقدية  تدفقات  وجود 

بع�س  ت�سري  حيث  ال�سريبي.   الوعاء 

الناجت  ثلث  حوايل  هناك  باأن  التقديرات 

اأفريقيا  �سمال  بلدان  يف  الإجمايل  املحلي 

وال�سرق الأو�سط، غري م�سّرح به.  وهو اأمر 

التمويل  مصادر  من  العديد  هناك 
في  واملستجدة  الداخلي  منها 
واالقتراض  االدخار،  معدالت 
مثل  اخلارجي،  ومنها  الداخلي، 
التنمية،  ومساعدات  القروض 
واالستثمار األجنبي املباشر.  ومتويل 
القطاع اخلاص من خالل الشراكة، 
أو بشكل منفصل، ومنها ما يرتبط 
تقليل  وبالتالي  االستثمار  بكفاءة 

فرص احلاجة للتمويل.

ال�سكل رقم )1(: دعم الطاقة كن�سبة من الناجت املحلي الإجمايل مقارنة ببنود اإنفاق خمتارة 

لعدد من الدول العربية، 2011

ESCWA, 2015b :امل�سدر           

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/index.aspx
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ال�سريبي  امل�سدر  تطوير  ولغر�س   

يف  اخللل  مواطن  اأهم  حتديد  املهم  فمن 

املقرتحات  توجيه  ثم  ومن  امل�سدر،  هذا 

اخلا�سة يف اإ�سالح هذه املواطن: 

�سعف النظام ال�سريبي و�سعف ال�سفة . أ

ي�سعف  الذي  الأمر  الت�ساعدية 

و�سع  لتح�سني  ا�ستخدامه  اإمكانية 

اإ�سالح  املهم  توزيع الدخل.  وعليه من 

الإدارة ال�سريبية، لي�س فقط من خالل 

جذب اخلربات يف هذا املجال، بل الأهم 

العقوبات  وت�سديد  الف�ساد،  حماربة 

ال�سريبية.  القوانني  بك�سر  املرتبطة 

وعقوبات رادعة للتهرب ال�سريبي، مع 

املعدلت  يف  الت�ساعدية  ال�سفة  زيادة 

من  ال�ستثناءات  وخف�س  ال�سريبية، 

دفع ال�سرائب، وتعوي�سها بتح�سن مناخ 

ال�ستثمار، ورفع الكفاءة ال�سريبية من 

خالل ت�سهيل الإجراءات ال�سريبية. 

وو�سائل . ب اأقل  �سريبية  قيم  اإقرار 

وهنا  ال�سريبة.    دفع  لتجنب  اأخرى 

اخللل  من  امل�سدر  هذا  ملعاجلة  يجب 

ال�سريبي  التقييم  بيانات  قواعد  جعل 

متاحة كدليل ملوظفي ال�سرائب بهدف 

عادل.   ب�سكل  ال�سريبي  العبء  تقييم 

اجلمركية  الرموز  ا�ستبدال  اأهمية  مع 

مب�سطة،  برموز   Customs Codes

التجارة  على  ال�سرائب  حالة  يف 

اإجراءات  تب�سيط  وكذلك  اخلارجية، 

اإجراءات  وتقليل  اجلمركي  التخلي�س 

الفح�س العيني. 

ج.  ت�سـاهم كـل من ظـاهرة التـدفقات املالية 

ر�سمي  غري  قطاع  وجود  ال�سرعية،  غري 

لذا  ال�سريبية.   العوائد  تقليل  يف  �سخم، 

من  النوعية  هذه  حماربة  ال�سروري  من 

م�سريف  رقابي  نظام  خالل  من  التدفقات 

مع  والتعاون  الف�ساد،  وحماربة  �سارم، 

هذه  ملتابعة  الدولية  الق�سائية  الأجهزة 

اجلهود  تكثيف  اأي�سًا  ويقرتح  التدفقات.  

بهدف  الر�سمية  غري  الأن�سطة  لتمويل 

م�ستوى  على  ال�سريبي  للوعاء  اإخ�ساعها 

يف  النظر  واإعادة  والأفراد.  ال�سركات 

القوانني املنظمة للت�سغيل يف هذه الأن�سطة 

)من حيث الرتخي�س والت�سجيل(.  على اأن 

مظلة  �سمن  الإجراءات  هذه  جميع  تعمل 

من العقوبات القانونية بحيث ي�سهل تنفيذ 

واإ�سالح اأ�سواق الأن�سطة غري الر�سمية. 

د. اإعــادة النظــر يف العبء ال�سريبي ل�سالح 

والأرباح(  )الدخل  املبا�سرة  ال�سرائب 

غري  ال�سرائب  على  العبء  وتخفيف 

ملا  اأ�سا�سًا(.   واخلدمات  )ال�سلع  املبا�سرة 

لذلك من دور يف رفع احل�سيلة، من ناحية، 

و�سمان  العدالة،  من  اأكرب  قدر  وحتقيق 

تعاون الأغلبية يف حتقيق برامج الإ�سالح 

)اأنظر اجلدول رقم 5(. 

اجلدول رقم )5(: هيكل الإيرادات ال�سريبية يف البلدان العربية )2012 و 2013( 

)%(

البلد 
العربي

ال�سرائب على 

الدخل والأرباح

)مبا�سرة(

ال�سرائب على 

ال�سلع واخلدمات

)غري مبا�سرة(

ال�سرائب على 

التجارة 

اخلارجية

)غري مبا�سرة(

املجموعاأخرى

2012201320122013201220132012201320122013
8.58.95.15.1100.0100.0 69.3 67.9 16.7 18.5 الأردن

32.332.30.30.2100.0100.0 31.1 31.1 36.4 36.4 الإمارات
100.0100.0--83.587.9 12.1 16.5 --البحرين

6.06.028.528.5100.0100.0 32.4 32.4 33.1 33.1 تون�س
S.36 17.719.92.93.1100.0100.0 34.2 40.5 45.2 اجلزائر
50.050.016.416.4100.0100.0 0.6 0.6 33.0 33.0 جيبوتي

33.527.718.917.0100.0100.0 39.3 28.1 16.0 19.5 ال�سعودية
30.128.20.60.4100.0100.0 64.3 60.3 7.1 9.0 ال�سودان

41.043.14.33.2100.0100.0 8.6 7.1 45.1 47.7 العراق
27.527.633.731.2100.0100.0 --41.2 38.8 ُعمان
100.0100.0--5.63.8 --96.2 94.4 قطر
جزر 

القمر
---- 42.220.357.879.7100.0100.0

68.373.94.44.4100.0100.0 0.6 0.8 21.1 26.5 الكويت
22.121.316.416.6100.0100.0 37.4 36.8 24.7 24.7 لبنان
7.27.213.613.6100.0100.0 39.5 39.5 39.7 39.7 ليبيا
7.16.715.917.3100.0100.0 37.0 40.7 39.1 36.3 م�سر

4.53.936.036.9100.0100.0 38.4 37.7 20.8 21.8 املغرب
11.711.9S.1418.0100.0100.0 7.50 53.8 19.4 20.0 موريتانيا

15.917.02.62.3100.0100.0 35.6 35.7 45.1 45.8 اليمن

امل�سدر: �سندوق النقد العربي، واآخرون، 2014. 

املصادر  أكثر  من  الضرائب  تعتبر 
وعادًة  التنمية.   لتمويل  شيوعاً 
الضرائب  بني  التمييز  يتم  ما 
)املباشرة(،  واألرباح  الدخول  على 
واخلدمات  السلع  على  والضرائب 
إيجاد  األهمية  ومن  مباشرة(.   )غير 
وبالعدالة  بالكفاءة،  تتصف  عالقة 

بني هذين املصدرين.

ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر كم�سدر للتمويل

امل�سادر  اأحد  امل�سدر  هذا  يعترب   

جذب  بهدف  تطويرها  املطلوب  الأ�سا�سية 

اأن يخدم  املزيد من ال�ستثمارات، مع احلر�س 

لأهداف  ولي�س  امل�ستدامة،  التنمية  اأهداف 

ربحية بحتة تخدم اأهداف ال�سركات املتعددة 

اجلن�سية.  كما اأنه من املهم اأن ل تكون احلوافز 

املقدمة جلذب ال�ستثمارات املبا�سرة الأجنبية 



15 14

على ح�ساب احل�سيلة ال�سريبية املتوقعة.  

والرهان اأ�سا�سًا على توفري مناخ ال�ستثمار 

هذا  باأن  علمًا  واإقليميًا.  دوليًا  التناف�سي 

البلدان  يف  يرتكز  ال�ستثمار  من  النوع 

هي:  رئي�سية  قطاعات  ثالثة  يف  العربية 

النفط، والعقارات، والت�سييد.  

تاأثري  فاإن  الرتّكز،  هذا  ظل  ويف   

فر�س  خلق  على  الأجنبية  ال�ستثمارات 

حمّل  هي  والتكنولوجي،  والنقل  عمالة، 

نقا�س وت�ساوؤل.  لذا من املهم اأن يتم جذب 

هذه ال�ستثمارات يف القطاعات والأن�سطة 

العمل،  فر�س  خلق  يف  املرتفع  التاأثري  ذات 

التكنولوجي.   النقل  من  ال�ستفادة  وذات 

البلدان  واقع   )6( رقم  اجلدول  ويو�سح 

التمويل  من  النوع  هذا  جمال  يف  العربية 

الأجنبي كاأرقام مطلقة، وكن�سبة من الناجت، 

وبيان العالقة بني و�سع ال�ستثمار الأجنبي 

ممار�سة  يف  ومرتبته  بلد،  لكل  املبا�سر 

الأعمال.  وكما يالحظ فاإن اأف�سل البلدان يف 

جمال ممار�سة الأعمال هي الأف�سل يف جذب 

هذا امل�سدر من التمويل. 

ثالثًا : تطوير ال�سراكة بني القطاع العام 

واخلا�س كم�سدر للتمويل

يتيح هذا امل�سدر من التمويل تخفيف   

التمويل،  جمال  يف  احلكومة  على  الأعباء 

املخاطر  توزيع  يف  ي�ساهم  اأنه  كما  ناحية،  من 

امللكية،  قاعدة  من  ويو�سع  ثانية،  ناحية  من 

 )2.2( قيمته  ما  �سمن  ومن  ثالثة.  ناحية  من 

ال�سراكة  م�سروعات  قيمة  من  دولر  تريليون 

بني اخلا�س والعام، ودوليًا، يف جمال م�سروعات 

البنية الأ�سا�سية، تبلغ ح�سة البلدان العربية 

حوايل )100( مليار دولر خالل الفرتة )1990–

2013( مقارنة بـ )145( مليار دولر يف اأفريقيا، 

و)383(  اآ�سيا،  جنوب  يف  دولر  مليار  و)374( 

و)354(  والبا�سفيك،  اآ�سيا  �سرق  مليار دولر يف 

مليار دولر يف و�سط وغرب اآ�سيا، و)845( مليار 

 The World Bank( دولر يف اأمريكا الالتينية

اأدناه   )7( رقم  اجلدول  ويو�سح     .)Database

القطاع  مع  اخلا�س  القطاع  م�ساركة  جمموع 

العام يف عدد من القطاعات يف عدد من البلدان 

العربية. 

اجلدول رقم )6(: تدفقات ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر يف البلدان العربية 2000 و 2014 

واأداء ممار�سة الأعمال 2015 و 2016

البلد العربي

تدفق ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر

)مليون دولر اأمريكي(

تدفق ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر

)ن�شبة من الناجت الإجمايل(

ت�شنيف ح�شب �شهولة 

ممار�شة الأعمال

200020142000201420152016
280.11488.00.510.70161163اجلزائر
363.6957.44.012.836165البحرين

0.114.00.052.11159154جزر القمر
3.3153.00.599.67169171جيبوتي

1235.44783.21.291.69126131م�شر
0.04781.80.002.51160161العراق
913.31760.410.794.92107113الأردن
16.3485.80.040.28100101الكويت

993.53070.16.056.20121123لبنان
141.050.00.370.10188188ليبيا

40.1492.53.108.83176168موريتانيا
422.03582.31.143.308075املغرب
83.21179.90.431.467770ُعمان
251.61040.41.420.506568قطر

183.08012.00.101.068482ال�شعودية
غ.مغ.م0.3105.50.017.54ال�شومال

62.0123.91.440.94127129فل�شطني
2.16158159غ.م1277.4غ.مال�شودان

270.00.01.370.00173175�شوريا
779.21060.33.632.197574تون�س

0.492.483231-506.310065.8-الإمارات
1.55165170-577.60.06-6.4اليمن

  غ.م: غري متوفر
   http://unctadstat.unctad.org/EN    امل�سدر:   1. بالن�سبة لال�ستثمار الأجنبي املبا�سر 

 www.doingbusiness.org/data  2. بالن�سبة ل�سهولة ممار�سة الأعمال       

اجلدول رقم )7(: م�ساركة القطاع اخلا�س مع العام يف عدد من القطاعات يف عدد من البلدان العربية 

)مليون دولر(

)2013 – 1990(
املجموعاملياه واملجاريالنقلالت�شالتالطاقة البلد العربي

59326494286208214794اجلزائر
1720738450009604العراق
24413151156213128466الأردن
06741530827لبنان
9485055840956938تون�س
209618860231547523746م�شر

1271713117400026234املغرب
1501322001472فل�شطني

012458201327�شوريا
00101جزر القمر

005760576جيبوتي
045900459موريتانيا
01310023ال�شومال
03925301214076ال�شودان

16121841001644اليمن
260206302071654085100290املجموع

              امل�سدر: جمّمعة من امل�سدر ال�سابق. 
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الر�سمية  التنمية  م�ساعدات  رابعًا: 

 )ODA(

اأنها  على  امل�ساعدات  هذه  تعّرف   

من  )�سافية  والهبات  القرو�س  متثل 

على  واملمنوحة  الت�سديد(  مدفوعات 

اأ�س�س مي�ّسرة Concession Basis من ِقَبل 

دول وموؤ�س�سات متويل متعددة الأطراف.  

الدول  يف  التنمية  تطوير  بهدف  وذلك 

امل�ساعدات  هذه  وتت�سمن  امل�ستفيدة.  

 )% 25( الأقل  على  يعادل  منحة  عن�سر 

اأ�سا�س  على  )يحت�سب  امل�ساعدة  قيمة  من 

�سعر خ�سم 10 %(.  ويو�سح اجلدول رقم )8( 

هذه النوعية من امل�ساعدات املقدمة للبلدان 

العربية لعامي )2000( و )2015(.  ومن املهم يف 

جمال هذا النوع من امل�ساعدات اأن توجه لتلك 

القطاعات املرتبطة بالتنمية امل�ستدامة.  مع 

اأهمية اأن متار�س الدول امل�ستلمة للم�ساعدات 

الكفاءة يف ا�ستخدام الأموال املتاحة، خا�سة 

العيني  املال  راأ�س  لبناء  توجيهها  جمال  يف 

من  التنويع  يف  اجلادة  للم�ساهمة  والب�سري، 

ناحية  من  الت�سديد  على  والقدرة  ناحية، 

اأخرى. 

التنمية  م�ساعدات  ن�سبة  باأن  علمًا   

التعاون  جمل�س  دول  من  للمانحني  الر�سمية 

 2.50( حوايل  متثل  العربية  اخلليج  لدول 

الدول  لهذه  الإجمايل  املحلي  الناجت  من   )%

 )% و)0.79   ،1990 عام   )% و)4.0   ،1985 عام 

و)0.85 %(   ،2010 عام  و)%0.41(   ،2000 عام 

واآخرون،  العربي،  النقد  )�سندوق   2013 عام 

ل  الن�سبة  هذه  انخفا�س  باأن  علمًا    .)2014

ارتفعت  حيث  امل�ساعدات،  انخفا�س  يعني 

خالل  كبري  ب�سكل  الإجمالية  املحلية  النواجت 

ال�سنوات امل�سار اإليها اأعاله. 

خام�سًا: كفاءة ال�ستثمارات كاأحد م�سادر 

احلّد من التمويل

كفاءة  حت�سني  اأي�سًا،  املنا�سب،  من   

القرو�س  من  املمولة  العامة،  ال�ستثمارات 

بهدف  وذلك  املوازنة،  وتخ�س�سات  وامل�ساعدات 

من  بها  يرتبط  وما  ال�ستثمارات  هذه  اإجناح 

تقليل  يف  �سي�ساعد  الذي  الأمر  م�سروعات.  

قيا�سي  رقم  لآخر  ووفقًا  للتمويل.   احلاجة 

من  عدد  واملت�سمن  العام،  ال�ستثمار  لكفاءة 

 )9( رقم  اجلدول  يو�سح  العربية،  الدول 

العام  ال�ستثمار  لكفاءة  القيا�سي  الرقم  قيم 

معلومات،  عنها  متاح  �سنة  لآخر  الإجمايل 

 0( بني  ترتاوح  الرقم  قيمة  باأن  علمًا    .2011

و�سع  على  ذلك  دلرَّ  كلما  الرقم  زاد  وكلما   )4  –

اأف�سل لال�ستثمار العام. 

اجلدول رقم )8(: �سايف امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية )مليون دولر(

)2000 و 2014(

20002014البلد العربي

199.62157.67اجلزائر
غ.م60.43البحرين

72.14162.59جيبوتي
1371.153532.17م�سر

101.831369.83العراق
552.722699.07الأردن

غ.مغ.مالكويت

200.01819.62لبنان
210.3غ.مليبيا

434.412247.03املغرب
غ.م79.67ُعمان

غ.مغ.مقطر

غ.م21.96ال�سعودية

158.944198.01�سوريا
221.73921.28تون�س

غ.مغ.مالإمارات

684.52486.51فل�سطني
311.281164.22اليمن

18.7173.97جزر القمر
223.46257.14موريتانيا
102.231109.38ال�سومال
224.65871.86ال�سودان

          غ.م: غري متوفر

http://databank.worldbank.org/data/home.aspx :امل�سدر             

لدول  التعاون  مجلس  بلدان  تعتبر 
الدول  أفضل  من  العربية  اخلليج 
التنمية  مساعدات  مجال  في  التزاماً 
مساعداتها  متثل  حيث  الرسمية.  
في هذا اجملال نسب مرتفعة من الناجت 

احمللي اإلجمالي. 

اجلدول رقم )9(: الرقم القيا�سي الإجمايل 

لكفاءة ال�ستثمار العام يف عدد من البلدان العربية، 2011

الرقم القيا�سيالبلد العربي

2.21الأردن
2.97تون�س

1.37جيبوتي
1.07ال�سودان

0.80ال�سفة الغربية وغزة
1.43م�سر

1.72موريتانيا
0.80اليمن

IMF, 2011 :امل�سدر  

http://databank.worldbank.org/data/home.aspx
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اأن البلدان الأقل منوًا قد تتاأثر �سلبًا بالركود 

منخف�سة  ح�ستها  وظلت  العاملي،  القت�سادي 

حجم  من   )% 1.14( حوايل  اإىل  لت�سل  جدًا 

اأحكام  تفعيل  اأهمية  مع  العاملية.   التجارة 

النامية  للبلدان  واخلا�سة  التف�سيلية  املعاملة 

العاملية،  التجارة  منظمة  اتفاقيات  �سمن 

ما  القت�سادي  التكامل  اإمكانيات  وتعزيز 

القانون  �سيادة  واأهمية  النامية،  الدول  بني 

الوطني  ال�سعيدين  على  الدويل  التجاري 

والدويل.
 

الديون والقدرة على التحّمل: . ج

لي�ست  النامية  الدول  ديون  اأن  رغم   

من   % 22.6 حوايل  )بلغت  خطرة  مرحلة  يف 

الناجت املحلي الإجمايل عام 2013(.  اإّل اأن هذه 

الن�سبة تتجه لالرتفاع يف حالة البلدان النامية 

 )31.5%( اإىل  لت�سل  املنخف�س  الدخل  ذات 

على  البلدان  هذه  قدرة  وتعترب  العام.   لنف�س 

حتمل الديون وا�ستدامتها من اأهم امل�ساكل التي 

تواجه البلدان النامية خا�سة الأقل منوًا. 

هيكلة  لإعادة  حاجة  فهناك  لذا   

امل�ستدامة.   التنمية  متطلبات  ول�سالح  الديون 

واأهمية تعاون البلدان الدائنة يف هذا املجال.  

املعلنة  باري�س”  “منتدى  مبادرة  اأهمية  ورغم 

الدائنني  بني  ما  احلوار  حول  باري�س  نادي  يف 

غري  لإقناع  حاجة  هناك  اأن  اإّل  واملدينني، 

املتعاونني من اأ�سحاب ال�سندات، يف جمال اأهمية 

 Financing For( القبول باإعادة هيكلة الديون

 .)Development, 2015

ح�سة  اأن  اإىل  امل�ستدامة  التنمية  بتمويل 

البيئية  العتبارات  اإىل  املوجهة  ال�ستثمار 

والجتماعية واحلكم الر�سيد لزالت قليلة. 

للم�سروعات  تنظر  البلدان  معظم  اأن  ورغم 

ال�سغرية واملتو�سطة على اأنها ميكن اأن متار�س 

دورًا يف حتريك النمو وتوليد العمالة، اإّل اأن 

البلدان  يف  امل�سروعات  هذه  من  املئات  هناك 

النا�سئة لزالت تفتقر اإىل التمويل الكايف. 

التعاون الإمنائي الدويل: . ت

ي�ستكمل هذا التعاون اجلهود املحلية   

خا�سة  بالتنمية،  اخلا�س  التمويل  تعبئة  يف 

فقرًا  والأكرث  منوًا  الأقل  البلدان  حالة  يف 

وذلك من خالل �سروط مي�ّسرة. 

من  العديد  اأن  يالحظ  اأنه  اإّل   

جمال  يف  بالتزاماتها  تفي  مل  البلدان 

موؤمتر  منذ  الر�سمية  الإمنائية  امل�ساعدات 

مونتريي )اأي حتقيق هدف توجيه 0.7 % من 

املتقدمة  للبلدان  الإجمايل  القومي  الدخل 

وتخ�سي�س  الر�سمية،  الإمنائية  للم�ساعدات 

الإجمايل  القومي  الدخل  من   % 0.2  –  0.15

لفائدة  الر�سمية  الإمنائية  للم�ساعدات 

التعاون  اأهمية  ورغم  منوًا(.   الأقل  البلدان 

ما بني دول اجلنوب، اإّل اأن التعاون الإمنائي 

يف  مهمًا  لزال  واجلنوب  ال�سمال  دول  بني  ما 

جمال التمويل. 

التجارة الدولية: . ث

يف  النامية  الدول  دور  تنامي  رغم   

عام   % 32 من  )ترتفع  العاملية  ال�سادرات 

ح�سة  وتنامي   ،)2013 عام   % 45 اإىل   2002

يف  ح�ستها  لت�سل  الآ�سيوية  النامية  البلدان 

اإّل   ،2013 عام   % 35 اإىل  العاملية  ال�سادرات 

يف  الدولية  التطورات  اآخر  �ساد�سًا: 

اأدي�س  اإعالن  التنمية:  متويل  جمال 

اأبابا، 2015

بهذا  اخلا�س  املوؤمتر  يف  �سارك   

مدنية  جمعية   )600( من  اأكرث  الإعالن 

يوليو   16  –  13 اأبابا،  اأدي�س  العا�سمة  يف 

2015.  وقد متحور الإعالن اخلا�س بهذا 

املوؤمتر يف اأربعة حماور اأ�سا�سية هي: 

تعبئة املوارد املحلية: . أ

التمويل  م�ساهمة  تنامي  رغم   

مل  اأنها  اإّل  التنمية،  لأغرا�س  املحلي 

حاجات  لتلبية  عام  ب�سكل  ت�ستثمر 

ن�سبة  ولزالت  امل�ستدامة.   التنمية 

الإجمايل  املحلي  الناجت  �سمن  ال�سرائب 

يف  نظرياتها  من  اأقل  النامية  البلدان  يف 

البلدان املتقدمة. 

على . ب اخلا�س  القطاع  متويل 

ال�سعيد الدويل: 

اخلا�سة  القرو�س  زيادة  رغم   

البلدان  يف  �سواء  التنمية،  متويل  يف 

منخف�سة الدخل اأو متو�سطة الدخل، اإّل 

النامية خا�سة  البلدان  اأنه، ويف كثري من 

املنخف�سة الدخل، لزالت الأ�سواق املالية 

كايف  متويل  هناك  يكن  ومل  متخلفة.  

ملواجهة احتياجات التنمية امل�ستدامة. 

م�ساهمة  لزيادة  اجتاهًا  هناك  اأن  كما 

ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر يف القت�سادات 

التي متر مبرحلة التحّول، اإّل اأن البلدان 

الأقل منوًا لزالت ل حت�سل اإّل على ن�سبة 

وت�سري  ال�ستثمار.   هذا  من  متوا�سعة 

جلنة اخلرباء احلكومية الدولية املعنية 
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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

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

http://databank.worldbank.org/data/home.aspx
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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

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

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

القت�شاد الأخ�شر وحتديات الت�شغيل يف الدول العربية

النمو ال�شامل

تطوير متويل التنمية

د. نواف اأبو �شمالة  

د. اأحمد الكواز

د. اأحمد الكواز

املائة والثامن والع�شرون

املائة والتا�شع والع�شرون

املائة والثالثون


