ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ
Arab Planning Institute

ﺇﻋﺪﺍﺩ
ﺩ .ﻣﺤﻤﺪ ﺃﻣﲔ ﻟﺰﻋﺮ

ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻭﺍﳋﻤﺴﻮﻥ 2020 -
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ 2020

á«ªæàdG ô°ùL

ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ:
ﺃﻳﺔ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ؟

الآراء الواردة يف هذا الإ�صدار تعرب عن ر�أي امل�ؤلف ولي�س عن ر�أي املعهد

�أهداف «ج�سر التنمية»
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املؤسسات الدولية وإصدار مؤشرات التنافسية االقتصادية :أية مصداقية ؟

إعداد :د .محمد أمين لزعر

مقدمة

تصدر العديد من املؤسسات االقتصادية واملالية الدولية عدة مؤشرات دورية تقيم من
خاللها أداء الدول وتصنفها حسب مجموعة من املؤشرات االقتصادية أو االجتماعية .وتهدف هذه
املؤسسات من خالل ذلك تشخيص نقاط القوة والضعف وتمكين كل دولة من التعرف على موقعها
حسب كل مؤشروتصنيفها مقارنة مع املعاييراإلقليمية والعاملية ،وبالتالي مساعدة واضعي الخطط
وراسمي السياسات في اتخاد اإلصالحات وتحديد نوعية التدابيرواإلجراءات الالزمة.
تتميز هذه املؤشرات بعدة ايجابيات تتمثل بالخصوص في وضع مفاهيم إحصائية ومعطيات
مت وافقة وحديثة وأسلوب موحد لتقييم أداء الدول والقيام بمقارنات إقليمية ودولية .في املقابل،
تتعرض هذه املؤشرات في العديد من األحيان إلى انتقادات ومعارضة شديدة من قبل طيف من
الخبراء واملختصين ،وكذلك العديد من الدول بما فيها املتقدمة منها ،خاصة على مستوى املنهجية
والبيانات املستخدمة ،وكذلك تصنيف االقتصادات حسب هذه املؤشرات.
وقد نالت مؤشرات التنافسية والتقاريراملصاحبة لها أهمية كبيرة وأصبحت من بين املراجع
األساسية للعديد من املستثمرين وفعاليات القطاع الخاص ،بحيث يتم بناء على تحليل نتائجها
ُ
تحديد برامجهم ووجهاتهم االستثمارية املستقبلية .كما تعد أيضا ،من جهة أخرى ،أحد املصادر
املهمة التي تستند عليها وكاالت التصنيف العاملية مثل "ستاندرد أند بورز" ،و"موديز" ،و"فيتش"
من أجل تقييم املخاطروالتصنيف االئتماني السيادي لكل اقتصاد.
وتتميزهذه املؤشرات بعدة ايجابيات تتمثل بالخصوص في وضع مفاهيم إحصائية ومعطيات
مت وافقة وحديثة وأسلوب موحد لتقييم أداء الدول والقيام بمقارنات إقليمية ودولية .في املقابل،
تتعرض هذه املؤشرات في العديد من األحيان إلى انتقادات ومعارضة شديدة من قبل طيف من
الخبراء واملختصين ،وكذلك العديد من البلدان بما فيها املتقدمة منها ،خاصة على مستوى املنهجية
والبيانات املستخدمة ،وكذلك تصنيف االقتصادات حسب هذه املؤشرات.
هذا ،وفي إطار جهود املعهد العربي للتخطيط لنشر الفكر التنموي الذي يستهدف العاملين
في الجهات الحكومية وغيرالحكومية واملهتمين واملختصين بالقضايا االقتصادية واالجتماعية ،عمل
املعهد على إعداد وثيقة بعنوان "دليل املؤشرات وقواعد البيانات الدولية" .ويقوم هذا الدليل
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بتعريف أبرز املؤشرات التنموية الدولية وقواعد البيانات وأهدافها ،وكذلك املؤسسات والهيئات
التي تقوم بإعدادها وإصدارها.
ومن أهم املؤشرات التي يستعرضها هذا الدليل والتي تمثل في نفس الوقت أحد املواضيع
املهمة التي استأثرت ،وال تزال ،باهتمام العديد من الدول واالقتصاديين واملختصين في محددات
التنمية ،مؤشرالتنافسية االقتصادية .وقد دفع هذا اإلهتمام بعض املؤسسات اإلقليمية والدولية
إلى إصدار مؤشرات تقوم بقياس وتقييم وتتبع القدرة التنافسية القتصاديات العديد من الدول
وتحديد العوامل املحددة لها .ومن بين أبرز ه ـذه املؤشرات ،مؤشر التنافسية الذي ُيعده املعهد
الدولي للتنمية اإلدارية ()International Institute for Management Development
وخصوصا واألكثر شهرة "مؤشر التنافسية العاملي" )،(The Global Competitiveness Index
الذي يصدره املنتدى االقتصادي العاملي ( .)World Economic Forumونظرا لألهمية التي أصبحت
تفرضها الثورة الصناعية الرابعة خالل السنوات األخيرة ،قام املنتدى االقتصادي العاملي بدمج
هذا املفهوم في تعريف القدرة التنافسية ابتداء من عام  2018وأصدر ’’ مؤشر التنافسية العاملي‘‘
كمساهمة من هذه املؤسسة في التفكيرفي صنع السياسات املرتبطة بهذه الثورة الصناعية املتطورة.
وبناء على ما سبق ،يهدف هذه العدد إلى التعريف باملؤشرات الدولية حول التنافسية
االقتصادية ،وتسليط الضوء على منهجية إعدادها والبيانات واملعطيات التي تعتمد عليها ،وكذلك
عرض نتائجها وتحليل ترتيب الدول خاصة العربية في خارطة التنافسية العاملية .كما يرصد أبرز
االنتقادات املنهجية والتي جعلت العديد من الدول واملختصين يشككون في دقة نتائجها وفي
مصداقيتها.
ً
أوال :مؤشر التنافسية للمنتدى االقتصادي العاملي
 1.1نبذة تعريفية باملؤشر ومبنهجيته

ُيعرف املنتدى االقتصادي العاملي التنافسية بأنها ”مجموعة املؤسسات والسياسات
والعوامل التي تحدد مستوى اإلنتاجية“ .وتعتبرهذه املؤسسة االقتصادات األكبرتنافسية تلك التي
لها القدرة على تحقيق نسب نمو كبيرة في املديين املتوسط والطويل .في هذا اإلطار ،يصدر املنتدى
االقتصادي العاملي سنويا ’’ مؤشر التنافسية العاملي‘‘ ( )Global Competitiveness Indexوالذي
يقوم من خالله بتصنيف عدد كبيرمن البلدان الصناعية والبلدان النامية حسب قدرتها التنافسية
على املستوى الدولي .ويركزهذا املؤشراملركب على تقييم العوامل التي تحدد مستوى إنتاجية الدول
ونموها االقتصادي على املدى الطويل.
ويتم تحديد مدى تنافسية االقتصادات التي تندرج في املؤشر من خالل منهجية ترتكز على
 103مؤشر جزئي مجمعة في  12ركيزة تمثل بمجموعها املرتكزات والدعامات األساسية للتنافسية.
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ومنذ أول إصدارفي عام  1979وحتى عام  ،2017تم احتساب درجات هذا املؤشراعتمادا على منهجية
جمع البيانات املتعلقة بالدعائم األساسية للتنافسية التالية :املؤسسات ،واالبتكار ،وبيئة
االقتصاد الكلي ،والصحة ،والتعليم األساس ي ،والتعليم العالي ،والتدريب ،وكفاءة سوق السلع،
وتطويرسوق املال ،والجاهزية التكنولوجية ،وحجم السوق ،ومدى تقدم األعمال (شكل رقم .)1
مع سطوع تغييرات جديدة مهمة في أداء العديد من االقتصادات في السنوات األخيرة ارتباطا بظهور
’’الثورة الصناعية الرابعة‘‘ ،والتي تمثل ثورة حقيقية ومرحلة جديدة لكل دول العالم لكونها تمثل
في نفس الوقت فرصا لخلق وظائف جديدة وكذلك لتهديدها بحدوث تباعد أو استقطابات جديدة
بين االقتصادات والذي يدفع بالتالي إلى إعادة النظر في السياسات وتحديد مسارات جديدة ،أصدر
املنتدى االقتصادي العاملي ابتداء من عام ’’ 2018مؤشر التنافسية العاملي  ‘‘ 4.0بحلة جديدة
كمساهمة من هذه املؤسسة في التفكير في صنع السياسات من خالل دمج مفهوم الثورة الصناعية
الرابعة في تعريف القدرة التنافسية.
شكل رقم ) :(1املكونات األساسية ملؤشر التنافسية العاملي

املصدر :املنتدى االقتصادي العاملي.

وقد تم تجميع هذه الركائز في ثالثة فئات رئيسية" :املتطلبات األساسية" (Basic
) ،Requirementو"معززات الكفاءة" ) ،(Efficiency Enhancersو"عوامل االبتكار" Innovation
) .)Factorsتضم الفئة األولى الركائز األساسية والتي من املفترض على الدول األقل نموا أو التي
تعتمد على املوارد أن تطورها من أجل تحسين تنافسيتها .وتشمل البنية التحتية ،واستقرار
االقتصاد الكلي ،والصحة ،والتعليم االبتدائي .أما فئة "معززات الكفاءة" ،فهي تتضمن ،إضافة إلى
" املتطلبات األساسية " ،الركائز الضرورية من أجل تطويروتحسين التنافسية االقتصادية .ويتعلق
األمربالتعليم العالي ،والتدريب ،وكفاءة سوق السلع ،وتطويرسوق املال ،والجاهزية التكنولوجية،
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وحجم السوق .أما فئة "عوامل االبتكار" ،فتشمل جميع الركائز الالزمة التي تخص البلدان
الصناعية خاصة تطوربيئة األعمال واالبتكار.
 2.1دمج مفهوم الثورة الصناعية الرابعة يف مؤشر التنافسية

مع سطوع تغييرات جديدة مهمة في أداء العديد من االقتصادات في السنوات األخيرة ارتباطا
بظهور’’الثورة الصناعية الرابعة‘‘ ،والتي تمثل ثورة حقيقية ومرحلة جديدة لكل دول العالم لكونها
تمثل في نفس الوقت فرصا لخلق وظائف جديدة وكذلك لتهديدها بحدوث تباعد أو استقطابات
جديدة بين االقتصادات والذي يدفع بالتالي إلى إعادة النظرفي السياسات وتحديد مسارات جديدة،
أصدراملنتدى االقتصادي العاملي ابتداء من عام ’’ 2018مؤشرالتنافسية العاملي  ‘‘ 4.0بحلة جديدة
كمساهمة من هذه املؤسسة في التفكير في صنع السياسات من خالل دمج مفهوم الثورة الصناعية
الرابعة في تعريف القدرة التنافسية.
ويشدد املؤشر الجديد على دور رأس املال البشري ،واالبتكار كدعامات ومحددات للنجاح
االقتصادي بتزامن مع الثورة الصناعية الرابعة .كما يركزأيضا على استخدام التكنولوجيا بشكل
أفضل لتحقيق قفزة اقتصادية .ويعتبر املنتدى االقتصادي العاملي مؤشر التنافسية العاملي 4.0
بمثابة بوصلة لالزدهارفي االقتصاد الجديد يلعب فيه االبتكارالدورالرئيس ي للقدرة التنافسية .كما
يعتبر البلدان التي تدمج التركيز على البنية التحتية واملهارات والبحث والتطوير ضمن سياستها
االقتصادية هي األكثرنجاحا مقارنة بالدول التي تركزفقط على عوامل النمو التقليدية.
وتعتمد املنهجية الجديدة لقياس القدرة التنافسية على  98مؤشرا فرديا ،منها  34مؤشرا تم
االحتفاظ بها من املنهجية السابقة .وقد تم تجميع هذه املؤشرات في أربعة محاوررئيسية (تيسيربيئة
األعمال ،ورأس املال البشري ،واألسواق ،ومنظومة اإلبتكار) تندرج في  12دعامة أساسية وهي:
املؤسسات ،والبنية التحتية ،واالستعداد التكنولوجي ،وسياق االقتصاد الكلي ،والصحة،
والتعليم ،واملهارات ،وسوق املنتجات ،وسوق العمل ،والنظام املالي ،وحجم السوق ،وديناميكية
األعمال ،والقدرة على االبتكار (جدول رقم  .)1وباإلضافة إلى تحديد الوضعية التنافسية لكل بلد،
يوضح كل مؤشر من خالل استخدام مقياس تقييم من  0إلى  100مدى قرب االقتصاد من الوضع
املثالي أو "القيمة املثالية" للقدرة التنافسية.
تمت إضافة دعامة جديدة للتنافسية تحت مسمى’’ املهارات‘‘ والذي يتضمن املؤشرات الجزئية
التالية :مدى تدريب وتطويرالعاملين ،جودة التدريب املنهي ،مهارات الخريجين ،املهارات الرقمية بين
السكان النشطين ،سهولة العثور على املوظفين املهرة ،إضافة إلى أربعة مؤشرات جزئية لها عالقة
مباشرة بالتعليم.
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جدول رقم ) :(1املكونات األساسية ملؤشر التنافسية العاملي 4.0

املصدر :املنتدى االقتصادي العاملي.

وعند مقارنة املنهجية الجديدة لقياس القدرة التنافسية مع املنهجية القديمة يتبين بأن أهم
تغيير وتجديد في دعامات التنافسية هو الذي شمل "التعليم األساس ي ،والتعليم العالي والتدريب‘‘
والتي لم تعد موجودة كمسميات في املنهجية الجديدة (جدول رقم .)2
جدول رقم ) :(2مقارنة بين املكونات األساسية ملؤشر التنافسية العاملي
ومؤشر التنافسية العاملي 4.0
املنهجية القديمة

املنهجية الجديدة

املؤسسات

املؤسسات

البنية التحتية

البنية التحتية

االقتصاد الكلي

تبني تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

الصحة والتعليم األساس ي

استقراراالقتصاد الكلي

التعليم العالي والتدريب

الصحة

كفاءة سوق السلع

املهارات

كفاءة سوق العمل

سوق املنتج
سوق العمل

تطوراألسواق املالية

النظام املالي
حجم السوق

االستعداد التكنولوجي
حجم السوق
ُّ
تطوربيئة األعمال

ديناميكية األعمال

االبتكار واالختراع

القدرة االبتكارية

املصدر :املنتدى االقتصادي العاملي.

في املقابل ،تمت إضافة دعامة جديدة للتنافسية تحت مسمى’’ املهارات‘‘والذي يتضمن
املؤشرات الجزئية التالية :مدى تدريب وتطوير العاملين ،جودة التدريب املنهي ،مهارات الخريجين،
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املهارات الرقمية بين السكان النشطين ،سهولة العثور على املوظفين املهرة ،إضافة إلى أربعة
مؤشرات جزئية لها عالقة مباشرة بالتعليم وهي):(1
▪
▪
▪
▪

متوسط سنوات الدراسة :متوسط عدد سنوات التعليم املكتملة للسكان ( 25عاما فما
فوق) ،باستثناء السنوات املكررة.
متوسط عمر الدراسة املتوقع :إجمالي عدد سنوات الدراسة (من املرحلة االبتدائية حتى
املرحلة الثالثة) التي يمكن للطفل في سن االلتحاق باملدرسة أن يتوقع تحقيقها.
نسبة التالميذ إلى املدرسين في التعليم االبتدائي :متوسط عدد التالميذ لكل معلم.
التفكيرالنقدي في مجال التدريس :الرد على سؤال االستطالع "كيف تقيم أسلوب التدريس في
بلدك؟"  = 1يركزعلى الحفظ؛  = 7يشجع التفكيرالفردي اإلبداعي والنقد.

تجدر املالحظة في هذا اإلطار إلى أنه باستثناء ’’ التفكير النقدي في مجال التدريس‘‘والذي
يعتمد ترتيب الدول فيه على استطالع للرأي ،تعتمد باقي املؤشرات الجزئية الخاصة بالتعليم على
بيانات اليونسكو أو البنك الدولي.
وفيما يلي تعريف بدعامات التنافسية في املنهجية الجديدة لقياس القدرة التنافسية:
▪ املؤسسات
تحدد املؤسسات ،من خالل وضع أنظمة قانونية ،وآليات التنفيذ ،وتوفير األمن وحماية
حقوق امللكية ورأس املال ،وتحقيق التوازنات والشفافية وتحسين أداء القطاع العام وحوكمة
الشركات ... ،كما تعتبر املؤسسات بمثابة السياق الذي ينظم فيه األفراد نشاطهم االقتصادي .كما
تؤثر املؤسسات على اإلنتاجية أساسا من خالل توفير الح وافز وتقليل حاالت عدم اليقين.
كما يتم تقييم أداء املؤسسات من خالل  20مؤشرفرعي .من بينها الجريمة املنظمة ،وموثوقية
خدمات الشرطة ،وشفافية املوازنة ،واستقالل القضاء ،وحاالت الفساد ،وحقوق امللكية ،وحماية
امللكية الفكرية ،والحكومة اإللكترونية ،وحماية مصالح صغاراملستثمرين ،وغيرذلك.

) (1في املنهجية القديمة كان املنتدى االقتصادي العاملي يعتمد في ترتيب الدول في مؤشر ’’جودة النظام التعليمي"على
استطالع للرأي لبعض رجال األعمال في كل بلد والذين كان ٌيطرح عليهم السؤال الوحيد التالي ’’ :ما مدى تلبية نظام
التعليم الحتياجات االقتصاد التنافس ي في بلدك؟ ‘‘ .وكان املؤشر يتراوح بين  1و = 1( 7ليس ً
جيدا على اإلطالق؛  =7جيد
للغاية) ‘‘ .هذا املؤشر لم يعد موجودا ضمن املنهجية الجديدة.
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▪ البنية التحتية
تساهم البنية التحتية املتطورة (الطرق ،والسكك الحديدية ،وغيرهما) في دعم التنافسية
من خالل خفض تكاليف النقل واملعامالت ،وتسهيل حركة البضائع واألشخاص ،ونقل املنتجات
داخل البلد وعبر الحدود ،وضمان الحصول على الطاقة واملياه.
ويتم تحديد وضعية وأداء البنية التحتية عبر  12مؤشر فرعي ،أبرزها جودة الطرق ،وكثافة
السكك الحديدية ،وكفاءة خدمات القطارات ،وكفاءة خدمات النقل ،وكفاءة خدمات املوانئ
البحرية ،ومعدل الكهربة ،وإمدادات املياه ،وغيرها.
▪ تبني تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
أصبحت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،مثلها مثل البنية التحتية ،إحدى الضرورات
األساسية واملحددات املهمة للتنافسية االقتصادية نظرا لدورها البارز في تخفيض تكاليف
املعامالت ،وتسريع تبادل املعلومات واألفكار ،والذي من شأنه أن يحسن الكفاءة ويحفز االبتكار.
ويعتمد تقييم تبني تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على  5مؤشرات كاشتراكات الهاتف
املتنقل ،واشتراكات اإلنترنت الليفي ،وعدد مستخدمي اإلنترنت ،وغيرها.
▪ استقرار االقتصاد الكلي
يؤدي التضخم املعتدل واملتوقع وامليزانيات العامة املستدامة إلى تقليل حاالت عدم اليقين،
وزيادة ثقة األعمال ،واالستقرار ،مما يساهم في تعزيز اإلنتاجية وتطويرالتنافسية.
ويعتمد املنتدى االقتصادي العاملي في تقييمه الستقرار االقتصاد الكلي على مؤشرين ،هما:
معدل التضخم ،وتطورالدين الحكومي.
▪ الصحة
ال مناص بأن األفراد األفضل صحيا يتوفرون على قدرات بدنية وعقلية ،وهم أكثر إنتاجية
وإبداعا .فكلما كان املجتمح بصحة جيدة كلما ساهم بشكل أفضل في الرفع من مستوى اإلنتاجية
والتنافسية .ويبقى ’’ متوسط العمر املتوقع بصحة جيدة‘‘ املؤشر الوحيد الذي يلجأ إليه املنتدى
االقتصادي العاملي لتقييم قطاع الصحة.
▪ املهارات
يركز هذا الركن على املستوى العام ملهارات القوى العاملة قيمة ونوعية التعليم .وقد تم
اختيار 9مؤشرات مثل متوسط سنوات الدراسة ،وجودة التدريب املنهي ،وسهولة العثورعلى عاملين
مهرة ،وعدد سنوات الدراسة املتوقعة ،ونسبة التالميذ إلى املدرسين في التعليم االبتدائي ،وغيرها.
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▪ سوق املنتجات
ال شك بأن توفير الدولة بيئة تتسم بالتساوي بين الشركات في األسواق املحلية يساهم في دعم
املنافسة واإلنتاجية ويحفز الشركات على تحديث منتجاتها وخدماتها واالبتكار .وقد تم في هذا
النطاق التركيز على  8مؤشرات ،من بينها درجة تشوهات السوق كتأثير الضرائب ،والدعم ،ومعدل
التعريفة الجمركية ،ووجود تعريفات غيرجمركية ،وغيرها.
▪ سوق العمل
يشمل هذا الركن من جهة ’’املرونة‘‘ ،أي مدى تنظيم املوارد البشرية ،و"كذلك ’’إدارة
املواهب‘‘ ،أي مدى االستفادة من املوارد البشرية .ويستند في تحليله وتقييمه على  12مؤشر مثل
عالقات التعاون بين العاملين وأصحاب العمل ،ومرونة تحديد األجور ،وحقوق العمال ،وسهولة
توظيف العمالة األجنبية ،واألجورواإلنتاجية ،ومساهمة املرأة في سوق العمل ،وغيرها.
▪ النظام املالي
يعزز القطاع املالي املتطور اإلنتاجية والتنافسية من خالل ثالث طرق أساسية :تجميع
املدخرات لالستثمارات اإلنتاجية ،وتحسين تخصيص رأس املال لالستثمارات الواعدة من خالل
م راقبة املقترضين والحد من عدم تناسق املعلومات ،وتوفير نظام أداء فعال.
ويعتمد املنتدى االقتصادي العاملي في تقييمه للقطاع املالي على  9مؤشرات كالقروض
للقطاع الخاص ،وتمويل الشركات الصغيرة واملتوسطة ،ورأسملة السوق املالي ،والتأمين وغيرها من
املنتجات املالية ،والقروض املتعثرة ،وغيرها.
▪ حجم السوق
تساهم األسواق الكبيرة في الرفع من مستوى اإلنتاجية من خالل وفورات الحجم وتميل
تكلفة وحدة اإلنتاج إلى االنخفاض مع ارتفاع كمية اإلنتاج .من جانب آخر ،تحفز األسواق الكبيرة
أيضا االبتكار.
ويعتمد املنتدى على مؤشرين في هذا الباب :الناتج املحلي اإلجمالي بقيمة تعادل القدرة
الشرائية ،ونسبة الواردات في الناتج املحلي اإلجمالي.
▪ ديناميكية األعمال
تلعب بيئة العمل دورا مهما لتمكين القطاع الخاص من تطوير إنتاجيته من خالل تحمل
مخاطر اإلستثمار ،واختيار األفكار الجديدة ،وإنشاء منتجات وخدمات مبتكرة.
ولتسليط الضوء على أهمية ديناميكية األعمال في االقتصادات ،تم اإلعتماد على 8
مؤشرات ،مثل تكلفة بدء النشاط التجاري ،واإلطارالتنظيمي ،ونمو الشركات املبتكرة ،وغيرها.
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▪ القدرة على االبتكار
يعتبر توليد قدر أكبر من املعرفة والتخصصات واألفكار واإلبتكار ونماذج أعمال جديدة من
أهم دعائم التنافسية والنمو االقتصادي املرتفع.
لتقييم أداء الدول في هذا املجال ،تم التركيز على  8مؤشرات ،أبرزها تنوع القوى العاملة،
واملنشورات العلمية ،وبراءات االختراع ،ونفقات البحث والتطوير ،وجودة مؤسسات البحث،
وغيرها.
 3.1أهم نتائج مؤشر التنافسية العاملي 2019

على مستوى العالم ،بلغ متوسط نقاط االقتصادات البالغ عددها  141اقتصاد التي شملها
مؤشر التنافسية العاملي  61نقطة ،أي أنه يبعد بحوالي  40نقطة تقريبا من القيمة املثالية لهذا
املؤشر .وبصفة عامة ،تخلص النتائج إلى استمرار االقتصادات املتقدمة في تحقيق أفضل النتائج
مقارنة ببقية دول العالم .وجاءت سنغافورة ،االقتصاد األكثر انفتاحا على العالم ،كأفضل اقتصاد
تنافس ي إذ حصلت على  84.8نقطة من أصل  100نقطة ،متجاوزة بذلك الواليات املتحدة األمريكية
التي تراجعت إلى املرتبة الثانية .وجاءت هونغ كونغ في املرتبة الثالثة ،بينما حلت هولندا في املرتبة
الرابعة وسويسرا في الرتبة الخامسة.
على مستوى الدول العربية ،تتواجد دول مجلس التعاون الخليجي في املراتب الست األولى ملؤشر
التنافسية العاملي وتتقدمها اإلمارات العربية املتحدة في املركز  25عامليا واألول عربيا ،تليها قطر في
املرتبة  29عامليا ،واململكة العربية السعودية ( ،)36والبحرين ( ،)45والكويت ( ،)46وسلطنة عمان
(( )53جدول رقم  .)3ولم يشهد ترتيب باقي الدول العربية تغييرا مهما مقارنة مع العام السابق
باستثناء لبنان الذي تراجع بثمانية درجات ليحتل املرتبة  88على مستوى العالم.
يرجع اعتالء سنغافورة عرش التنافسية االقتصادية العاملية إلى أدائها املتميز في  7من أصل
 12ركيزة يستند إليها املؤشر ،وهي الصحة ( 100نقطة) ،واستقرار االقتصاد الكلي ( 99.7نقطة)،
والبنية التحتية ( 95.4نقطة) ،والنظام املالي ( 91.3نقطة) ،وتبني تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
( 87.1نقطة) ،وسوق العمل ( 81.2نقطة) ،وجودة املؤسسات العامة ( 80.4نقطة) .أما الواليات
املتحدة األمريكية ،فيرجع الفضل في حصولها على الرتبة الثانية عامليا بالخصوص إلى تمركزها
القوي في مجال االبتكارإذ جاءت في املرتبة األولى في فئة ديناميكية األعمال واملرتبة الثانية في القدرة
االبتكارية.
أما على مستوى الدول العربية ،تتواجد دول مجلس التعاون الخليجي في املراتب الست األولى
ملؤشر التنافسية العاملي وتتقدمها اإلمارات العربية املتحدة في املركز  25عامليا واألول عربيا ،تليها
قطرفي املرتبة  29عامليا ،واململكة العربية السعودية ( ،)36والبحرين ( ،)45والكويت ( ،)46وسلطنة
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عمان (( )53جدول رقم  .)3ولم يشهد ترتيب باقي الدول العربية تغييرا مهما مقارنة مع العام السابق
باستثناء لبنان الذي تراجع بثمانية درجات ليحتل املرتبة  88على مستوى العالم.
جدول رقم  :3ترتيب تنافسية الدول العربية – 2019

املصدر :مؤشر التنافسية االقتصادية العاملي .2019

ُ
تعد الكويت الدولة العربية األكثرتحسنا في مؤشرالتنافسية العاملي لعام  2019بعد تقدمها بثمانية
مراكز مقارنة بالعام السابق .ويرجع الفضل في هذا التحسن بالخصوص إلى النتائج املحققة في
املجاالت التالية :املرتبة األولى عامليا للعام الثاني على التوالي في ركن استقراراالقتصاد الكلي بفضل
التحكم في التضخم وديناميكية املديونية ،والتقدم امللحوظ في ركن تبني تكنولوجيا املعلومات
لتصبح في املركز  37عامليا عوض املركز  62في العام السابق.
ويرجع تقدم اإلمارات العربية املتحدة ( 75نقطة من أصل  )100بفضل جهودها الكبيرة والتي
مكنتها من التواجد في املرتبة األولى عامليا في ’’استقرار االقتصاد الكلي‘‘ ،والرتبة الثانية في ’’تبني
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت‘‘ والرابعة في ’’سواق املنتج‘‘ (شكل رقم  .)2كما توجد اإلمارات
من ضمن الدول العشر األوائل في  34مؤشرا وفي املركز األول عامليا في املؤشرات األربع التالية:
اشتراكات الهاتف املتحرك لإلنترنت ،قلة التضخم ،ديناميكيات الدين ،وقلة فجوة االئتمان.
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شكل رقم ) :(2تطورالدعامات األساسية ملؤشر التنافسية العاملي باإلمارات

املصدر :مؤشر التنافسية االقتصادية العاملي .2019

ُ
من جانبها ،تعد الكويت الدولة العربية األكثر تحسنا في مؤشر التنافسية العاملي لعام 2019
بعد تقدمها بثمانية مراكز مقارنة بالعام السابق .ويرجع الفضل في هذا التحسن بالخصوص إلى
النتائج املحققة في املجاالت التالية :املرتبة األولى عامليا للعام الثاني على التوالي في ركن استقرار
االقتصاد الكلي بفضل التحكم في التضخم وديناميكية املديونية ،والتقدم امللحوظ في ركن تبني
تكنولوجيا املعلومات لتصبح في املركز  37عامليا عوض املركز  62في العام السابق .كما تحسن أداء
الكويت في الركنين املكونين ملحوررأس املال البشري حيث انتقلت من الرتبة  38على مستوى العالم
إلى املركز 12في ركن ’’ الصحة‘‘ ومن املرتبة  48إلى املركز 34في ركن ’’النظام املالي‘‘ (شكل رقم .)3
شكل رقم)  :(3تطورالدعامات األساسية ملؤشر التنافسية العاملي بالكويت

املصدر :مؤشر التنافسية االقتصادية العاملي .2019
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ً
ثانيا :مؤشر التنافسية للمعهد الدويل للتنمية اإلدارية
 1.2تعريف باملؤشر وأهدافه ومنهجيته

يصدرهذا املؤشرسنويا منذ عام  1989عن املعهد الدولي للتنمية اإلدارية ( International
) Institute for Management Developmentفي مدينة لوزان السويسرية والذي يصدر في تقرير
بعنوان’’ .‘‘ The IMD World Competitiveness Yearbookيهدف هذا املؤشر إلى معرفة وتحليل
مقدرة وكفاءة الدول في استخدام املوارد التي تتوفر لديها بشكل أمثل وتساهم في تطوير اقتصاداتها
والوصول إلى أعلى مراتب التنافسية عامليا .ويستند املؤشر في قياس التنافسية وتحديد ترتيب
الدول إلى أربعة محاور رئيسية تبرز كل منها جوانب مختلفة من القدرة التنافسية :األداء
االقتصادي ،وفعالية الحكومة ،وكفاءة وفعالية قطاع األعمال ،والبنية التحتية (جدول رقم .)4
يحتوي كل محور على  5مؤشرات رئيسية والتي بدورها تشمل عدة مؤشرات فرعية (333
مؤشرا في املجموع) .يتكون نحو ثلثي مؤشرات التقرير ( )%66.7من البيانات الكمية ،وهي بيانات
اقتصادية مثل البطالة والناتج املحلي اإلجمالي واإلنفاق الحكومي على الصحة والتعليم .أما الثلث
الباقي ( )%33.3فهو عبارة عن بيانات يتم الحصول عليها عبر استطالع الرأي التنفيذي (أكثر من 6
آالف شخص) ،والذي يغطي عدة موضوعات مثل التماسك االجتماعي ،والعوملة ،والفساد ،وغيرها.
جدول رقم  :4محددات مؤشر التنافسية للمعهد الدولي للتنمية اإلدارية

كفاءة الحكومة

األداء االقتصادي

التقييم املاكرو اقتصادي املحلي:
االقتصاد ا لي
الت ارة الدولية
االس مار الدولي
ال غيل
األسعار.

مدى مواءمة وتوجه السياسات الحكومية
لتحسين القدرة التنافسية:
املالية العامة
السياسة ال ر ية
اإلطار املؤسس ي
ر عات األعمال
اإلطار االجتما ي.

البنية التحتية

كفاءة األعمال

مدى تلبية املوارد األساسية والتكنولوجية
والعلمية والبشرية ملتطلبات األعمال:
الب ية الت تية األساسية
الب ية الت تية الت نولوجية
الب ية الت تية العلمية
ال ة والبي ة
التعليم.

مدى تشجيع املؤسسات على األداء بطريقة مبتكرة
ومربحة ومسؤولة:
اإلنتاجية وال ا ة
سوق العمل
التمو ل
املمارسات اإلدار ة
املواق والقيم.

املصدر :املعهد الدولي للتنمية اإلدارية.

يقيس مؤشرعام  2019القدرة التنافسية في  63اقتصاد حول العالم ،من ضمنها أربعة دول
عربية وهي اإلمارات العربية املتحدة وقطرواململكة العربية السعودية واألردن .على مستوى النتائج،
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تصدرت سنغافورة الترتيب العاملي كأفضل دولة تنافسية ،تليها كل من هونغ كونغ ،والواليات املتحدة
األمريكية ،وسويسرا (جدول رقم  .)5وجاءت اإلمارات العربية املتحدة في املرتبة الخامسة على
مستوى العالم متقدمة بمركزين مقارنة بالعام املاض ي ،وفي نفس الوقت أول دولة على املستوى
العربي (جدول رقم  .)5أما بالنسبة للدول العربية األخرى ،فقد حصلت قطر على املرتبة العاشرة
عامليا محسنة ترتيبها بأربعة مراكز ،ثم اململكة العربية السعودية في املرتبة  26متقدمة بثالثة عشر
مرتبة وهوالتطوراألفضل على مستوى جميع الدول ،واألردن في املرتبة  57والذي تراجع بأربعة مراكز
مقارنة بالعام السابق (جدول رقم .)6
بالنسبة لإلمارات ،فقد احتلت املرتبة األولى على مستوى العالم من حيث كفاءة األعمال حيث
تفوقت على االقتصادات األخرى في مجاالت مثل اإلنتاجية والتحول الرقمي وريادة األعمال .أما
اململكة العربية السعودية وقطر ،فقد ساهم ارتفاع أسعار النفط واإليرادات التجارية الكبيرة على
تحسن ترتيبها على مستوى التنافسية االقتصادية الدولية.
جدول رقم  :5ترتيب الدول حسب تقرير التنافسية للمعهد الدولي للتنمية اإلدارية – 2019

املصدر :تقرير التنافسية للمعهد الدولي للتنمية اإلدارية لعام . 2019
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وتعود األسباب الرئيسية لتفوق سنغافورة بالخصوص إلى البنية التحتية التكنولوجية
املتقدمة ،وت وافر العمالة املاهرة ،وقوانين الهجرة املواتية ،وتيسير إقامة األعمال التجارية
الجديدة .من جهتها ،تتفوق هونغ كونغ على مستوى البيئة الضريبية ،وأنظمة األعمال ،وتيسير
تمويل اإلستثمارات .أما سويسرا ،فهي مدعومة بالنمو االقتصادي ،واستقرار الفرنك السويسري،
والبنية التحتية عالية الجودة ،كما تحتل املرتبة األولى في التعليم الجامعي واإلدارة والخدمات
الصحية ونوعية الحياة.
بالنسبة لإلمارات ،فقد احتلت املرتبة األولى على مستوى العالم من حيث كفاءة األعمال
حيث تفوقت على االقتصادات األخرى في مجاالت مثل اإلنتاجية والتحول الرقمي وريادة األعمال.
أما اململكة العربية السعودية وقطر ،فقد ساهم ارتفاع أسعار النفط واإليرادات التجارية الكبيرة
على تحسن ترتيبها على مستوى التنافسية االقتصادية الدولية.
جدول رقم  :6ترتيب الدول العربية األربع
في تقرير التنافسية للمعهد الدولي للتنمية اإلدارية 2019

املصدر :تقرير التنافسية للمعهد الدولي للتنمية اإلدارية لعام . 2019

ً
ثالثا :بعض املالحظات حول املنهجية واملعطيات املستخدمة
تتعرض مؤشرات التنافسية ملجموعة من املالحظات واالنتقادات من قبل بعض الخبراء
واملختصين .وتشمل هذه االنتقادات واملالحظات املنهجية املتبعة في إعداد وأساليب حساب
املؤشرات ،ودقة اختيار املتغيرات اإلقتصادية ،وطريقة توزيع األوزان النسبية املخصصة للمؤشرات
الرئيسية أو الفرعية .كما تركزهذه االنتقادات على دقة ونوعية البيانات .في هذا اإلطار ،يستند ترتيب
التنافسية ،حسب تقريراملنتدى االقتصادي العاملي ،على نوعين من املصادرالرئيسية:
مؤشرات كمية (متغيرات االقتصاد الكلي) ،تتعلق ببيانات إحصائية مثل معدالت االلتحاق
باملدارس ،والدين الحكومي ،وعجز املوازنة ،والتجارة الخارجية ،والتي يتم الحصول عليها من عدة
منظمات دولية كصندوق النقد الدولي ،ومنظمة التجارة العاملية ،ومنظمة الصحة العاملية ،والبنك
الدولي ،ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ،ومنظمة العمل الدولية ،وغيرها.
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بيانات صادرة عن مسح سنوي "مسح الرأي التنفيذي" (،)Executive Opinion Survey
كالذي يتم بين شهري يناير وأبريل من كل سنة مع أكثر من  160معهد شريك حول العالم (معاهد
البحوث واملنظمات التجارية) .ويشمل هذا املسح املواضيع واملفاهيم التي تحتاج إلى تقييم أكبرأو التي
ال تتوفر على بيانات إحصائية قابلة للمقارنة دوليا لبعض االقتصادات .وعادة ما تكون إدارة
االستطالع متنوعة ،كاملقابالت الشخصية ،أو املقابالت الهاتفية مع املديرين التنفيذيين للشركات ،أو
نماذج ورقية عبرالبريد ،أو االستطالعات عبراإلنترنت.
باإلضافة إلى سبر اآلراء ،يعتمد املنتدى االقتصادي العاملي في حساب مؤشراته وترتيب
الدول وفقا لهذه املؤشرات على بيانات وإحصاءات ومعلومات تستخدم في إعداد تقارير أخرى ،والتي
هي أصال ُعرضة النتقادات مستمرة حول دقتها ومصداقيتها .فعلى سبيل املثال ،وفي إطار تحديد أهم
معوقات تطوير األعمال في كل بلد  ،تستند هذه املؤسسة إلى قاعدة بيانات تقرير "ممارسة أنشطة
األعمال" الصادر عن مجموعة البنك الدولي في الوقت الذي تعرضت منهجية ونتائج هذا التقرير
النتقادات شديدة على مستوى العالم كالصين وفرنسا وغيرها من دول العالم.
وفي تقرير التنافسية العاملي لعام  ،2019قام املنتدى االقتصادي العاملي برصد آراء نحو 17
ألف من مديري األعمال في  139اقتصادا ،تم االحتفاظ بما مجموعه نحو  13ألف ردا .ويتكون املسح
من  78سؤال ،وتطلب معظم األسئلة من املجيبين تقييم مدى األداء في مواضيع مختلفة في بلدانهم.
ُويخصص هذا التقييم درجات تتراوح من  1إلى  ،7أي من األسوأ إلى األفضل .وتهتم األسئلة املطروحة
بعشرة مجاالت :البنية التحتية؛ التكنولوجيا؛ النظام املالي؛ التجارة الخارجية واالستثمار؛ املنافسة
املحلية؛ العمليات التجارية واالبتكار؛ األمن؛ الحوكمة؛ التعليم ورأس املال البشري؛ واملخاطر.
إذا كان النوع األول من املصادر ،أي املؤشرات الكمية ،يضم معطيات كمية وأرقام غالبا ما
تكون ذات مصداقية وتصدر بطريقة منتظمة عن منظمات دولية معروفة ،فإن النوع الثاني يعتمد
على معطيات ’’نوعية‘‘ انطالقا من وجهات نظر شخصية لدى عينة من رجال األعمال من مختلف
البلدان .وبالتالي ،فإن هذا النوع من املصادرعادة ما تعترضه في العديد من األحيان ،كغالب مسوحات
استطالع الرأي ،انتقادات كبيرة تخص أجوبة املستجوبين والتي قد تسيطر عليها حالتهم املزاجية
ونتائج معامالتهم االقتصادية .فسبر اآلراء الذي يعتمد على استجواب رجال أعمال حول رأيهم في
بلدهم األصلي ونظامه االقتصادي واإلستثماري قد يخلق نوعا من التحيز ،كما قد يخضع كذلك إلى
إمكانية توجيههم انتقادات الذعة ألنظمة بلدانهم.
باإلضافة إلى سبراآلراء ،يعتمد املنتدى االقتصادي العاملي في حساب مؤشراته وترتيب الدول
وفقا لهذه املؤشرات على بيانات وإحصاءات ومعلومات تستخدم في إعداد تقارير أخرى ،والتي هي
أصال ُعرضة النتقادات مستمرة حول دقتها ومصداقيتها .فعلى سبيل املثال ،وفي إطار تحديد أهم
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معوقات تطوير األعمال في كل بلد  ،تستند هذه املؤسسة إلى قاعدة بيانات تقرير "ممارسة أنشطة
األعمال" الصادر عن مجموعة البنك الدولي في الوقت الذي تعرضت منهجية ونتائج هذا التقرير
النتقادات شديدة على مستوى العالم كالصين وفرنسا وغيرها من دول العالم.
بدوره ،يتعرض مؤشر التنافسية للمعهد الدولي للتنمية اإلدارية ملجموعة من اإلنتقادات،
يحصل عليها عبر استطالع للرأي .وكما تمت اإلشارة إليه ،يعاتب على هذا النوع
أبرزها البيانات التي ِّ
من مصادر املعلومات الطابع الشخص ي وتأثير الحالة املزاجية للمستجوبين والتي قد تؤثر على
األجوبة ،وبالتالي احتمالية إعطاء صورة مغلوطة وخاطئة عن بعض القضايا كبيئة لالستثمار
والتجارة والنظام املالي ،وغيرها.
من جهة أخرى ،يقارن هذا املؤشرالتنافسية االقتصادية في  63بلد حسب تقرير ،2019وهو
عدد قليل مقارنة مع عدد البلدان التي يشملها مؤشرالتنافسية للمنتدى االقتصادي العاملي والذي
يشمل  141دولة .كما تغيب جل الدول النامية وكل الدول العربية في هذا التقريرباستثناء اإلمارات
العربية املتحدة ،وقطر ،واململكة العربية السعودية ،واألردن.
ً
رابعا :خامتة
الشك في أن صدور عدة مؤشرات من بعض املؤسسات الدولية تعمل على تصنيف وترتيب
تمكن من معرفة موقع
الدول حسب قدرتها التنافسية هي بادرة حسنة ومحمودة في حد ذاتها .فهي ِّ
كل بلد في الخارطة العاملية للتنافسية وتحديد املجاالت التي يشهد فيها ضعفا في هذا النطاق .كما
أنها توفر معطيات ومعلومات عن كيفية نجاح بعض البلدان والتي قد تستفيد منها دول أخرى،
خاصة العربية ،من أجل وضع اللبنات األساسية لتطويرتنافسية اقتصادياتها.
في نفس الوقت ،البد من اإلشارة إلى أنه بالرغم من هذه اإليجابيات ،فإن هذه املؤشرات
تفتقد في العديد من األحيان إلى بعض املصداقية والتي كانت وراء العديد من االنتقادات .من عدة
متخصصين وكذلك بعض الدول سواء النامية أواملتقدمة .وقد ركزت هذه االنتقادات واملالحظات
على منهجية إعداد املؤشرات وكذلك نوعية ومصادرالبيانات والتي كانت حسب بعض البلدان سببا
رئيسيا في ترتيبها في مراكزال تتناسب مع مؤهالتها وإمكانياتها املؤسسية واالقتصادية والتنظيمية.
لكن ،وبغض النظر عن هذه املؤشرات وعن مدى مصداقيتها والن واقص التي تشوب
املنهجية املعتمدة في إعدادها ،من املهم بالنسبة للدول واملؤسسات املعنية ،خاصة العربية ،أن
تستفيد من الجانب اإليجابي للتقارير الصادرة عن املنظمات الدولية التي تقوم بإعداد هذه
املؤشرات .فهي تتضمن في العديد من األحيان قصص نجاح بعض الدول خاصة النامية والناشئة
والتي تمكنت من خالل وضع بعض التدابير واإلصالحات من تجاوز والتغلب على بعض املصاعب
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واملعوقات في بعض الدعامات األساسية للتنافسية ،كالحوكمة ،وبيئة األعمال ،واالقتصاد الكلى،
والصحة ،والتعليم والتدريب ،وسوق املال.
باملوازاة مع ذلك ،البد من التأكيد على ضرورة مواصلة الدول العربية لإلصالحات
ولإلجراءات الالزمة وفي كل املجاالت السياسية واملؤسساتية واالقتصادية واالجتماعية والتي ،بدون
شك ،تساهم في تحسين وتطوير تنافسيتها االقتصادية على املستوى الدولي وتحقيق مستوى أفضل
للتنمية االقتصادية واالجتماعية.
ويتضح في هذا اإلطار أهمية إنشاء لجان على املستوى الوطني ،كما هو الحال على سبيل
املثال في الكويت واألردن واإلمارات العربية املتحدة ،تتكون من ممثلين عن القطاع العام وعن
القطاع الخاص وكل األطراف املعنية يكون هدفها تحديد املعوقات وبالتالي وضع التدابيرالضرورية
الالزمة لتطويرتنافسية االقتصاد.
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منظمة التجارة العاملية� :أهم الإتفاقيات
منظمة التجارة العاملية� :آفاق امل�ستقبل
النمذجة الإقت�صادية الكلية
تقييم امل�شروعات ال�صناعية
م�ؤ�س�سات والتنمية
التقييم البيئي للم�شاريع
م�ؤ�شرات اجلدارة الإئتمانية

امل�ؤلف
د .حممد عدنان وديع
د .حممد عدنان وديع
د� .أحمد الكواز
د .علي عبدالقادر علي
�أ� .صالح الع�صفور
د .ناجي التوين
�أ .ح�سن احلاج
د .م�صطفى بابكر
ح�سان خ�ضر
�أّ .
د� .أحمد الكواز
د� .أحمد الكواز
�أ .جمال حامد
د .ناجي التوين
�أ .جمال حامد
د .ريا�ض دهال
�أ .ح�سن احلاج
د .ناجي التوين
ح�سان خ�ضر
�أّ .
�أ� .صالح الع�صفور
�أ .جمال حامد
�أ� .صالح الع�صفور
د .علي عبدالقادر علي
د .بلقا�سم العبا�س
د .حممد عدنان وديع
د .م�صطفى بابكر
�أ .ح�سن احلاج
ح�سان خ�ضر
�أّ .
د .م�صطفى بابكر
د .ناجي التوين
د .بلقا�سم العبا�س
د .بلقا�سم العبا�س
د� .أمل الب�شبي�شي
ح�سان خ�ضر
�أّ .
د .علي عبدالقادر علي
د .م�صطفى بابكر
د� .أحمد الكواز
د .عادل حممد خليل
د .عادل حممد خليل
د .عادل حممد خليل
د .بلقا�سم العبا�س
د� .أحمد الكواز
د .عماد الإمام
�أ� .صالح الع�صفور
د .ناجي التوين

رقم العدد
الأول
الثاين
الثالث
الرابع
اخلام�س
ال�ساد�س
ال�سابع
الثامن
التا�سع
العا�شر
احلادي ع�شر
الثاين ع�شر
الثالث ع�شر
الرابع ع�شر
اخلام�س ع�شر
ال�ساد�س ع�شر
ال�سابع ع�شر
الثامن ع�شر
التا�سع ع�شر
الع�شرون
الواحد والع�شرون
الثاين والع�شرون
الثالث والع�شرون
الرابع والع�شرون
اخلام�س والع�شرون
ال�ساد�س والع�شرون
ال�سابع والع�شرون
الثامن والع�شرون
التا�سع والع�شرون
الثالثون
الواحد والثالثون
الثاين والثالثون
الثالث والثالثون
الرابع والثالثون
اخلام�س الثالثون
ال�ساد�س الثالثون
ال�سابع والثالثون
الثامن والثالثون
التا�سع والثالثون
الأربعون
الواحد الأربعون
الثاين الأربعون
الثالث الأربعون
الرابع الأربعون

الدمج امل�صريف
اتخاذ القرارات
الإرتباط واالنحدار الب�سيط
�أدوات امل�صرف الإ�سالمي
البيئة والتجارة والتناف�سية
الأ�ساليب احلديثة لتنمية ال�صادرات
االقت�صاد القيا�سي
الت�صنيف التجاري
�أ�ساليب التفاو�ض التجاري الدويل
م�صفوفة احل�سابات االجتماعية
وبع�ض ا�ستخداماتها
منظمة التجارة العاملية :من الدوحة
�إىل هوجن كوجن
حتليل الأداء التنموي
�أ�سواق النفط العاملية
حتليل البطالة
املحا�سبة القومية اخل�ضراء
م�ؤ�شرات قيا�س امل�ؤ�س�سات
الإنتاجية وقيا�سها
نوعية امل�ؤ�س�سات والأداء التنموي
عجز املوازنة :امل�شكالت واحللول
تقييم برامج اال�صالح االقت�صادي
ح�ساب فجوة الأهداف الإمنائية للألفية
م�ؤ�شرات قيا�س عدم العدالة يف توزيع الإنفاق
اال�ستهالكي
اقت�صاديات اال�ستثمار :النظريات واملحددات
اقت�صاديات التعليم
�إخفاق �آلية الأ�سواق وتدخل الدولة
م�ؤ�شرات قيا�س الف�ساد الإداري
ال�سيا�سات التنموية
متكني املر�أة :امل�ؤ�شرات والأبعاد التنموية
التجارة اخلارجية والنمو االقت�صادي
قيا�س التح ّول الهيكلي
امل�ؤ�شرات املركبة
التطورات احلديثة يف الفكر
االقت�صادي التنموي
برامج الإ�صالح امل�ؤ�س�سي
امل�ساعدات اخلارجية من �أجل التنمية
قيا�س معدالت العائد على التعليم
خ�صائ�ص �أ�سواق الأ�سهم العربية
التجارة اخلارجية والتكامل
االقت�صادي الإقليمي
النمو االقت�صادي املحابي للفقراء
�سيا�سات تطوير القدرة التناف�سية
عر�ض العمل وال�سيا�سات االقت�صادية
دور القطاع التمويلي يف التنمية
تطور �أ�سواق املال والتنمية
بطالة ال�شباب
اال�ستثمارات البينية العربية

ح�سان خ�ضر
�أّ .
�أ .جمال حامد
�أ� .صالح الع�صفور
�أ .ح�سن احلاج
د .م�صطفى بابكر
د .م�صطفى بابكر
د .بلقا�سم العبا�س
ح�سان خ�ضر
�أّ .
�أ� .صالح الع�صفور

اخلام�س الأربعون
ال�ساد�س الأربعون
ال�سابع الأربعون
الثامن الأربعون
التا�سع الأربعون
اخلم�سون
الواحد واخلم�سون
الثاين واخلم�سون
الثالث واخلم�سون

د� .أحمد الكواز

الرابع واخلم�سون

د� .أحمد طلفاح
د .علي عبد القادر علي
ح�سان خ�ضر
�أّ .
د .بلقا�سم العبا�س
د� .أحمد الكواز
د .علي عبدالقادر علي
د .م�صطفى بابكر
د .علي عبدالقادر علي
د .ح�سن احلاج
د .علي عبد القادر علي
د .ريا�ض بن جليلي

اخلام�س واخلم�سون
ال�ساد�س واخلم�سون
ال�سابع واخلم�سون
الثامن واخلم�سون
التا�سع واخلم�سون
ال�ستـون
الواحد وال�ستون
الثاين وال�ستون
الثالث وال�ستون
الرابع وال�ستون
اخلام�س وال�ستون

د .علي عبدالقادر علي
�أ .عادل عبدالعظيم
د .عدنان وديع
د� .أحمد الكواز
د .علي عبدالقادر علي
د� .أحمد الكواز
د .ريا�ض بن جليلي
د� .أحمد الكواز
�أ .ربيع ن�صر
د .بلقا�سم العبا�س
د .علي عبدالقادر علي

ال�ساد�س وال�ستون
ال�سابع وال�ستون
الثامن وال�ستون
التا�سع وال�ستون
ال�سبعون
الواحد وال�سبعون
الثاين وال�سبعون
الثالث وال�سبعون
الرابع وال�سبعون
اخلام�س وال�سبعون
ال�ساد�س وال�سبعون

د .ريا�ض بن جليلي
د .بلقا�سم العبا�س
د .علي عبدالقادر علي
د�.إبراهيم �أونور

ال�سابع وال�سبعون
الثامن وال�سبعون
التا�سع وال�سبعون
الثمانون

د�.أحمد الكواز
د.علي عبدالقادر علي
د .ريا�ض بن جليلي
د .و�شاح رزاق
د .وليد عبد مواله
د� .إبراهيم �أونور
د .وليد عبد مواله
د .بلقا�سم العبا�س

الواحد والثمانون
الثاين والثمانون
الثالث والثمانون
الرابع والثمانون
اخلام�س والثمانون
ال�ساد�س والثمانون
ال�سابع والثمانون
الثامن والثمانون

فعالية �أ�سواق الأ�سهم العربية
امل�سئولية االجتماعية لل�شركات
البنية اجلزئية لأ�سواق الأوراق املالية
مناطق التجارة احلرة
تناف�سية املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة:
اخل�صائ�ص والتحديات
تذبذب �أ�سواق الأوراق املالية
الإمكانيات التكنولوجية والنمو االقت�صادي
م�ؤ�شرات النظم التعليمية
مناذج اجلاذبية لتف�سري تدفقات التجارة
حول �صياغة �إ�شكالية البطالة يف الدول العربية
متكني املر�أة من �أجل التنمية
الأطر الرقابية لأ�سواق الأ�سهم العربية
نظام احل�سابات القومية لعام 2008
تبعات الأزمة االقت�صادية على الدول العربية
والنامية
الطبقة الو�سطى يف الدول العربية
كفاءة البنوك العربية
�إدارة املخاطر يف الأ�سواق املالية
ال�سيا�سات املالية املحابية للفقراء
ال�سيا�سات االقت�صادية الهيكلية
خربات التخطيط التنموي يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي
حتديات النمو االقت�صادي يف الدول اخلليجية
�سيا�سات العدالة االجتماعية
ال�سيا�سات ال�صناعية يف ظل العوملة
مالحظات حول ا�ستقاللية ومركزية البنوك
املركزية
التخطيط والتنمية يف الدول العربية
التخطيط اال�سرتاتيجي للتنمية
�سيا�سات التناف�سية
منهجية تقارير امل�ؤ�س�سات الدولية يف ت�صنيف
الدول ح�سب بع�ض امل�ؤ�شرات االقت�صادية
واالجتماعية :بني الواقعية واملبالغة
�شراكة القطاعني العام واخلا�ص كمطلب تنموي
االقت�صاد الأخ�ضر والبلدان العربية
الالمركزية و�إدارة املحليات :جتادب عربية ودولية
حدود ال�سيا�سات االقت�صادية
التنمية يف القطاع الزراعي والأمن الغذائي العربي
الدعم الفني واملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة
التدريب وبناء ال�سلوك املهني
املخاطر االجتماعية
خرائط فر�ص اال�ستثمار واملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة
ر�أ�س املال غري املادي ودوره يف التنمية االقت�صادية:
حالة الدول العربية

د� .إبراهيم �أونور
د .ح�سني الأ�سرج
د .وليد عبد مواله
د� .أحمد الكواز

التا�سع والثمانون
الت�سعون
الواحد والت�سعون
الثاين والت�سعون

د .ريا�ض بن جليلي
د� .إبراهيم �أونور
د .حممد �أبو ال�سعود
د .ريا�ض بن جليلي
د .وليد عبد مواله
د .بلقا�سم العبا�س
د .ريا�ض بن جليلي
د� .إبراهيم �أونور
د� .أحمد الكواز

الثالث والت�سعون
الرابع والت�سعون
اخلام�س والت�سعون
ال�ساد�س والت�سعون
ال�سابع والت�سعون
الثامن والت�سعون
التا�سع والت�سعون
املائة
املائة وواحد

د .بلقا�سم العبا�س
د .علي عبدالقادر علي
د .وليد عبدمواله
د� .إبراهيم �أونور
د .وليد عبدمواله
د� .أحمد الكواز
د .ريا�ض بن جليلي

املائة واثنان
املائة وثالثة
املائة و�أربعة
املائة وخم�سة
املائة و�ستة
املائة و�سبعة
املائة وثمانية

د .بلقا�سم العبا�س
د .وليد عبدمواله
د .بلقا�سم العبا�س

املائة وت�سعة
املائة وع�شرة
املائة واحلادي ع�شر

د .و�شاح رزاق
د .ح�سني الطالفحة
د .وليد عبدمواله
�أ� .صالح الع�صفور
د .حممد �أمني لزعر

املائة والثاين ع�شر
املائة والثالث ع�شر
املائة والرابع ع�شر
املائة واخلام�س ع�شر
املائة وال�ساد�س ع�شر

�أ .بالل حموري
د� .أحمد الكواز
د .حممد عمر باطويح
د� .أحمد الكواز
د .حممد �أمني لزعر
د .ايهاب مقابله
د .فهد الف�ضالة
د .في�صل حمد املناور
د .ايهاب مقابله
د .وليد عبدمواله

املائة وال�سابع ع�شر
املائة والثامن ع�شر
املائة والتا�سع 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�ساد�س والع�شرون

االقت�صاد الأخ�ضر وحتديات الت�شغيل يف الدول العربية
النمو ال�شامل
تقييم �أداء منطقة التجارة احلرة العربية الكربى
تطوير متويل التنمية
البنوك التجارية ومتويل امل�شروعات ال�صغرى
وال�صغرية واملتو�سطة
متكني املر�أة العربية يف املجال التنموي
حا�ضنات الأعمال وامل�شروعات ال�صغرى وال�صغرية
واملتو�سطة
الدول العربية وتنويع ال�صادرات
الأثر التنموي للم�شروعات املتناهية ال�صغر
وال�صغرية واملتو�سطة
برامج �ضمان القرو�ض ومتويل امل�شروعات
ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة
من الأهداف التنموية للألفية �إىل خطة التنمية
امل�ستدامة  :2030التقييم وامل�ستجدات
ال�سيا�سات ال�صناعية احلديثة يف جتارب الدول
املتقدمة والنا�شئة
اجلدارة يف العمل
التنمية املحلية امل�ستدامة وامل�شروعات ال�صغرية
واملتو�سطة
التخطيط اال�سرتاتيجي وا�ستخدام بطاقات الأداء
املتوازن يف بناء ثقافة التميز يف امل�ؤ�س�سات العامة
امل�ؤ�س�سات التمويلية غري امل�صرفية ومتويل
امل�شروعات املتناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة
تطور مفاهيم الفقر وتوزيع الدخل خالل الفرتة
()2017-1960
العمل التطوعي والتنمية
مرتكزات وحمددات اختيار املوقع للم�شروعات
املتناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة
تقييم الأثر البيئي للم�شروعات التنموية
ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات اال�ستثمار يف اقت�صاد
املعرفة يف الدول العربية
التعلم الريادي
امل�ؤ�س�سات الدولية و�إ�صدار م�ؤ�شرات التناف�سية
االقت�صادية� :أية م�صداقية؟

د .نواف �أبو �شمالة
د� .أحمد الكواز
د.نواف �أبو �شمالة
د� .أحمد الكواز
د� .إيهاب مقابله

		

املائة والثامن والع�شرون
املائة والتا�سع والع�شرون
املائة والثالثون
املائة والواحد والثالثون
املائة والثاين والثالثون

د .في�صل املناور
د� .إيهاب مقابله
د .حممد �أمني لزعر
د� .إيهاب مقابله
د� .إيهاب مقابله

املائة والثالث والثالثون
املائة والرابع والثالثون
املائة واخلام�س والثالثون
املائة وال�ساد�س والثالثون
املائة وال�سابع والثالثون

�أ.د .ح�سني الطالفحه
�أ .عمر مالعب
د .نواف �أبو �شماله

املائة والثامن والثالثون
املائة والتا�سع والثالثون

د .فهد الف�ضالة
د .حممد باطويح

املائة والواحد والأربعون

د .عوين الر�شود
د� .إيهاب مقابله

املائة والثاين والأربعون
املائة والثالث والأربعون

د.علم الدين بانقا

املائة والرابع والأربعون

د .في�صل املناور
�أ .عبداهلل بوعجيلة
د .ايهاب مقابله

املائة واخلام�س والأربعون
املائة وال�ساد�س والأربعون
املائة وال�سابع والأربعون
املائة والثامن والأربعون
املائة والتا�سع والأربعون
املائة واخلم�سون

�أ .عبداهلل بوعجيلة
د .حممد باطويح
د .علم الدين بانقا
�أ� .صفاء املطريي
د .حممد �أمني لزعر

املائة والأربعون

لالطالع على الأعداد ال�سابقة ميكنكم الرجوع �إىل العنوان الإلكرتوين التايل:
http://www.arab-api.org/develop_1.htm
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