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  حتديات النمو 

االقت�صادي يف الدول 

اخلليجية



اأهداف  »ج�صر التنمية«

و�صع �صريحة من اأفراد  اإن اإتاحة اأكرب قدر من املعلومات واملعارف الأ

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 

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

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

خرين. الدولية وجتارب االآ

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

   
           د. بدر عثمان مال اهلل

            مدير عام املعهد العربي للتخطيط بالكويت
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اخلليج  دول  يف  النفط  اكت�صاف  اأدى   

العربية اإىل اإحداث طفرة نوعية يف م�صتويات 

ب�صرية  تنمية  اإحداث  يف  �صمح  مما  الدخل 

الدول  فاإن  االرتفاع،  هذا  من  بالرغم  مرموقة. 

م�صتدامًا،  اقت�صاديًا  منوًا  ت�صهد  ال  اخلليجية 

نتاج  الإ ال�صديدة  االقت�صاد  تبعية  اأن  بحيث 

م�صتقر.  وغري  بطيئًا  منوها  جعل  والغاز  النفط 

اخلليجية  التنمية  اإ�صكالية  يطرح  الو�صع  هذا 

البيئية   التحديات  ظل  يف  خا�صة  امل�صتقبل،  يف 

حول م�صتقبل النفط والطاقات البديلة. فنظرًا 

تفوقها  تراجع  من  اخلليجية  الدول  ت�صهده   ملا 

يف م�صتويات الدخل مقارنة مبجموعة من الدول 

اخلليجية  الدول  فاإن  النمو،  �صريعة  �صيوية  االآ

التنموي  منوذجها  يف  النظر  باإعادة  مطالبة 

النفطية،  العوائد  ا�صتخدام  على  اأ�صا�صًا  املبني 

والتوجه نحو تنويع االقت�صاد من خالل تنمية 

نتاجية والتقليل من حدة القيود  الن�صاطات االإ

االقت�صادي.  النمو  من  تقلل  التي  الهيكلية 

اخلليجية  التنمية  اإ�صكالية  العدد  هذا  تواجه 

اخلليجي  النمو  مقارنة  خالل  من  وحتدياتها 

بناء  الدخل  هوة  وقيا�س  الدول  من  مبجموعة 

على اأداء النمو االقت�صادي خالل الثالثني �صنة 

ال�صرورية  املعدالت  ح�صاب  وكذلك  املا�صية، 

بقاء على التفوق  اأو لالإ �صواء لردم هوة الدخل 

يف جمال الدخل.

حتديات النمو االقت�صادي 

يف الدول اخلليجية
اإعداد :بلقا�صم العبا�س

اأواًل: مقدمة

ثانيا:االجنازات التنموية للدول اخلليجية

بف�صل  اخلليجية   الدول  حققت   

جدًا،   مت�صارعة   وبخطوات  النفطية،   الطفرة 

االقت�صادية  التنمية  جمال  يف  ملحوظًا  تقدمًا 

حتتل  الدول  هذه  اأ�صبحت   حيث  والب�صرية.  

مكانا مرموقًا يف  م�صتويات دخل  الفرد و التنمية 

الب�صرية. فعلى �صبيل  املثال، بلغ متو�صط دخل 

دوالر   159000 من  اأكرث  قطر  دولة   يف  الفرد 

بالقوة  مقا�صا  وذلك    ،  2009 عام  يف  اأمريكي  

هذا  2005.و  عام  باأ�صعار  و  املكافئة   ال�صرائية 

على عامليا.   كما  رجح  هو  االأ امل�صتوى  على االأ

م�صتويات  كلها  العربية   اخلليج  دول  حققت 

اجلدول  يف  مبني  هو  كما  عليا  ب�صرية   تنمية 

. كذلك فاإن متو�صط معدل البطالة يف  رقم )1( 

هذه الدول ال يتعدى 5%، مع مالحظة اأن بع�س 

امل�صادر غري الر�صمية تورد معدالت اأعلى.

حققت الدول اخلليجية   بفضل الطفرة 
النفطية،  و  بخطوات متسارعة  جداً  
التنمية  مجال  في  ملحوظاً  تقدماً 
االقتصادية والبشرية.  حيث أصبحت  
في   مرموقاً  مكانا  حتتل  الدول  هذه 
التنمية  و   الفرد  دخل   مستويات 

البشرية.
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النفط والغاز  اأ�صعار  ملا تتميز به   ونظرًا 

قوتها  يف  تراجع   ومن  حادة  تقلبات  من  عموما 

 ،)1 )ال�صكل  الزمن  ال�صرائية لفرتات ممتدة عرب 

فاإن اأغلب دول اخلليج العربية  ال تنمو اإقت�صاديا  

طويلة  النمو  معدالت  ت�صهد  بل  م�صتدام،  ب�صكل 

هوة  يجعل   تراجعا  حيان،  االأ بع�س  يف  جل،  االأ

الدخل ما بني الدول اخلليجية والدول املتقدمة 

اأو الدول ال�صناعية النا�صئة تت�صع ب�صدة  ل�صالح 

خرية، بعدما كانت اأغلب الدول اخلليجية  هذه االأ

احل�صابات  وت�صري   الدخل.  م�صتويات  يف  تفوقها 

الهوة  هذه  تو�صع  زيادة  اإىل  اإجراوؤها  مت  التي 

لهذه  اخلليجية  الدول  بع�س  تتدارك  مامل  اإذا 

فاإن  املرموق   داء   االأ هذا  من  وبالرغم   

على  كبرية  بن�صبة  اخلليجية  الدول  اعتماد 

ت�صدير النفط والغاز  و�صعها يف موقع فيه ُتواجه 

اعتماد  عن  ناجمة  كبرية  اقت�صادية  حتديات 

االقت�صاد املفرط على اإ�صتغالل املوارد الطبيعية. 

فالنفط  يوؤثر ب�صكل قوي على اقت�صادات الدول 

النامية  امل�صدرة للنفط عامة، حيث ي�صكل املورد 

�صا�صي لهذه الدول وموازناتها. وكذلك  امل�صدر  االأ

اإ�صافة  املدفوعات،  ميزان  لتمويل  �صا�صي  االأ

املحلي  الناجت  من  هامًا  جزءًا  ي�صكل  اأنه  اإىل 

القطاع  ن�صاط  ارتباط  عن  ناهيك  جمايل،   االإ

احلكومي  نفاق  باالإ واخلدمي  نتاجي   االإ اخلا�س 

النفطية.  باملداخيل   �صا�س حمدد  باالأ الذي هو 

و مع غياب  نظام �صريبي متكامل ي�صمح بتنويع 

اأ�صعار  تذبذب  فان  احلكومي،  الدخل  م�صادر 

النفط يرتجم مبا�صرة على املوازنة. و عموما فاإن  

الدول اخلليجية تلجاأ اإىل  مراكمة  احتياطيات 

كبرية من العملة ال�صعبة ملواجهة هذه التقلبات  

و حتقيق اال�صتقرار االقت�صادي. 

جدول رقم )1( م�صتويات التنمية االقت�صادية و الب�صرية يف الدول اخلليجية

البلد

الناجت املحلي االجمايل 

للفرد )2009( باأ�صعار عام 

2005

موؤ�صر التنمية 

الب�صرية 2010
معدل البطالة

235380.8015.5البحرين

467470.7712.0الكويت

---20540ُعمان

1591440.8030.5قطر

215420.7525.0ال�صعودية

مارات 528550.8154.0االإ

540610.7884.4الدول اخلليجية

              امل�صدر : موؤ�صرات التنمية الكونية، البنك الدويل و تقرير التنمية الب�صرية )2011(

بشكل  اخلليجية  الدول  اعتماد  إن 
شبه كامل على تصدير النفط والغاز  
حتديات  فيه  تُواجه  موقع  في  وضعها 
إعتماد  عن  ناجمة  كبيرة  إقتصادية 
املوارد  املفرط على إستغالل  االقتصاد 

الطبيعية.
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الو�صعية وتعدل من اقت�صادها لكي ينمو بوترية 

�صا�صي  االأ التحدي  يعترب  ما  وهو  جداً،  عالية 

م�صتقباًل،  اخلليجية  الدول   ُتواجهه  الذي 

بالرغم من اأن ارتفاع اأ�صعار النفط منذ نهاية عام  

وب�صكل اأكرب بكثري من الطفرات ال�صعرية   1999

ال�صابقة،  قد يبطن ويغطي حجم التحدي.

�صكل رقم )1(: �صعر النفط اال�صمى و احلقيقي

جدول رقم  )2( : معدال ت  منو دخل الفرد  2009-1970

2000-19922009-19802000-19701989-1980الدولة

1.04.1-3.54.0البحرين

1.23.9-3.7-8.2الكويت

7.83.41.30.3عمان

6.01.2-6.0-1.6قطر

1.4-0.7-7.47.4ال�صعودية

0.013.3-18.48.6االمارات

1.472.37-4.554.4الدول اخلليجية

                               امل�صدر: الكتاب االح�صائي ال�صنوى لالونكتاد 2010

من الوا�صح  من اجلدول رقم  )2( اأن دول 

اخلليج العربية تعاين من  عدم اإ�صتقرار معدالت 

النمو   االقت�صادي، حيث ت�صهد تذبذبًا  يجعل 

من اإدارة عملية  التنمية و التحول االقت�صادي 

جل  االأ يف  م�صتدامة  غري  و  معقدة  عملية 

الطويل.  و يرجع ال�صبب الرئي�صى  يف  �صعوبة  

التحكم  لعملية النمو اإىل  البنية  االقت�صادية  

املبنية على اإ�صتخدام العوائد النفطية  يف اإدارة 

حدوث  دون   اخلدمات،   على  املرتكز  االقت�صاد 

االقت�صاد  بتنوع   ي�صمح  عميق  هيكلي   حتول 
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يف  الهيكلي  التحول  اإنحبا�س  ويرجع  اخلليجي. 

الدول اخلليجية  اإىل عوامل هيكلية  مو�صوعية  

احلماية  غياب  و  ال�صوق،  حجم  �صغر  مثل 

التجارية  و  تبني �صيا�صات �صعر �صرف  تقلل من 

تناف�صية ال�صادرات، باال�صافة  اىل نفور �صناع  

القرار من خو�س غمار الت�صنيع على غرار دول 

جنوب �صرق ا�صيا. 

وتقليل  االقت�صاد  تنويع  �صيا�صات  توظيف  ذلك 

ال�صلع  �صادرات  بت�صجيع  وذلك  النفط،  هيمنة 

امل�صنعة  عرب تطوير القطاع ال�صناعي،  وتوجيه 

مما  الدولية،   �صواق  االأ يف  املناف�صة  نحو  ن�صاطه 

الدخل  م�صادر  وتنويع  االقت�صاد  منو  يعزز 

احلكومي وتوفري منا�صب �صغل دائمة للمواطنني.

 تعاني دول اخلليج العربية من  عدم 
إستقرار معدالت النمو   االقتصادي، 
إدارة  يجعل  التذبذب   هذا  ومثل 
عملية  التنمية و التحول االقتصادي 
في  غير مستدامة  و  معقدة  عملية 

االجل الطويل.

حتدي  اخلليجية  الدول  تواجه  كما   

بقاء على دولة  الرفاه،  وخا�صة يف ما يتعلق  االإ

بعالقتها ب�صوق العمل، حيث اأن التطور ال�صريع 

فقي، حيث  التو�صع االأ يف حجم احلكومات عرب 

اأدى توظيف املواطنني يف القطاع العام ب�صروط 

القطاع  يف  العمل  عن  عزوفهم  اإىل  ُمغرية  

يف  الوافدين  توظيف  على  ركز  الذي  اخلا�س،  

القوة  منو  معدالت  ارتفاع  ومع  ول.  االأ املقام 

حدود  اإىل  العام  القطاع  منو  وو�صول  العاملة 

التو�صع، فقد ظهرت �صغوطات قوية على �صوق 

العمل قد تتحول اإىل بطالة  هيكلية  �صافرة اإن 

مل يتدارك املو�صوع.

�صكاليات  االإ هذه  ُمواجهة  تتطلب   

ُمعاجلة اأ�صباب اخللل يف االقت�صادات اخلليجية، 

اقت�صاداتها،  تنوع  قلة  يف  اأ�صا�صًا  تتمثل   التي 

الذي ميكن بلوغه  عرب ت�صريع ُمعدالت النمو،  

غري  واخلدمي  نتاجي  االإ القطاع  يف  باال�صتثمار 

احلكومي  وتقليل �صغوطات �صوق العمل. يتطلب  

تنويع  سياسات  توظيف  ضرورة   
االقتصاد وتقليل هيمنة النفط وذلك 
املصنعة   السلع  صادرات  بتشجيع 
عبر تطوير القطاع الصناعي وتوجيه 
األسواق  في  املنافسة  نحو  نشاطه 
وتنويع  االقتصاد  منو  يعزز  مما  الدولية 
فرص  وتوفير  احلكومي  الدخل  مصادر 

عمل دائمة للمواطنني.

التي  الطوعية   التنويع  �صيا�صات  اإن   

لن  �صوف  اال�صتثمار  عرب  احلكومات  تنهجها  قد 

ال�صرورية  ال�صروط  اإذا حتققت  اإال  تكون فاعلة 

للموؤ�ص�صات،  املناف�صة  دعائم  لتحقيق  والكافية 

للموؤ�ص�صة،   الداخلية  البيئة  حت�صني  يف  املتمثلة 

معها  تتعامل  والتي  بها،  املحيطة   البيئة  وكذلك 

يتطلب  و�صوف  االقت�صادي.  بن�صاطها  للقيام 

مر معرفة م�صتوى واأداء هذه البيئة الداخلية  االأ

�صا�صية  االأ املعوقات  حتديد  وكذلك  واخلارجية 

التي تفر�صها هذه البيئة ومن ثم قيا�س م�صتواها  

وتقدمي احللول لتخفيف حدتها.

�صا�صية املحددة جلودة  من بني العوامل االأ  

البيئة الداخلية للموؤ�ص�صة هو كيفية ا�صتخدامها 

بالعملية  لتقوم   وذلك  املتوفرة،  نتاج  االإ لعنا�صر 

نتاجية وفق عنا�صر الكفاءة االقت�صادية.  اأما  االإ

على  مبا�صرة  املوؤثرة  اخلارجية  البيئة  جمال  يف 

القطاع ال�صناعي، فاإن جودة البيئة االقت�صادية 
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كما  نتاجية.  االإ العمليات  يف  املبا�صر  التدخل 

التناف�صية،  �صيا�صة  جمال   يف  مم  االأ جتربة  اأن 

اأكدت على اأهمية تطوير ُقدرات  حملية لتوطني 

التنمية، وكذلك  وىل من  االأ املرحلة  التقانة يف 

تتفاعل  وطنية  ابتكارية  طاقة  بناء  حماولة 

ال�صناعة  يف  وا�صتخدامها  التقانة  ت�صارع  مع 

�صواق  املحلية، ملواجهة حتديات التناف�صية يف االأ

الدولية.

يف  والتناف�صية  التنمية  :حتديات  ثالثًا 

الدول اخلليجية

اقت�صاد  فاإن   املقدمة،  يف   ذكر   كما   

على  املفرط  باعتماده  يتميز  اخلليجية  الدول 

ي�صكل  حيث   للدخل،  اأ�صا�صي  كم�صدر  النفط 

�صا�صي  االأ وامل�صدر  احلكومية  املداخيل  اأغلب 

من  ال�صادرات  اأغلب  وتت�صكل  املوازنة،  لتمويل 

املحلي  الناجت  ن�صف  تقريبًا  ي�صكل،  كما  النفط، 

جمايل، كما هو مبني يف اجلدول رقم )3(. االإ

نها توؤثر على  ول، الأ الكلية تاأتي يف املقام االأ

عنا�صر التكلفة وكذلك على ثقة امل�صتهلك 

البنية  اأن  كما  االقت�صاد.  يف  وامل�صتثمر 

�صا�صية  والتقنية  حتدد جزءًا  التحتية االأ

تتحملها  التي  التكاليف  م�صتوى  من  هامًا 

ال�صناعة عرب اخلدمات التي تقدمها هذه 

واحلاكمية  املوؤ�ص�صات  وتعترب  القطاعات. 

�صافية  االإ للتكاليف  املحددة  العوامل  من 

التي يتحملها املنتجون وامل�صتثمرون، نتيجة 

وجود البريوقراطية )تكاليف هدر املوارد( 

داري،   االإ الف�صاد  انت�صار  تكلفة  وكذلك 

الذي يثبط املنتجني وامل�صتثمرين. ي�صاف 

اإىل هذه العوامل مدى جاذبية اال�صتثمار، 

عمال  االأ وبيئة  املبا�صر،  جنبي  االأ خا�صة 

�صيا�صة  بدونها  تنجح  اأن  ميكن  ال  التي 

اقت�صاد  على  املبينة  االقت�صاد   تنويع 

وان�صحاب  اخلا�س  القطاع  ومبادرة  ال�صوق 

خا�صة  االقت�صادية،  ال�صاحة  من  الدولة 

جدول رقم  )3( : اأهمية قطاع النفط يف االقت�صاد اخلليجى)متو�صط الفرتة 2009-2000(

البلد

ن�صبة اإنتاج قطاع 
النفط اإىل اإجمايل 

الناجت املحلي %

متو�صط ن�صبة 
ال�صادرات النفطية 

اإىل اإجمايل ال�صادرات 
ال�صلعية % 

متو�صط  ن�صبة 
يرادات النفطية  االإ

يرادات  اإىل اإجمايل االإ
احلكومية % 

ح�صة ال�صناعات  
التحويلية من الناجت 

املحلي االجمايل %

25659012البحرين

4895987الكويت

4685729ُعمان

5991507قطر

10-4490ال�صعودية

مارات 37758413االإ

43847910الدول اخلليجية

مانة العامة ملجل�س التعاون  امل�صدر: موؤ�صرات التنمية الكويتية  )2011( البنك الدويل، التقرير االقت�صادي العربي املوحد )2010( واالأ

نرتنت(. اخلليجي )�صفحة االإ
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يعترب  قطاع النفط  ب�صكل عام كثيف  راأ�س    

املال،  وال يوفر  منا�صب  عمل  كبرية،  وبالتايل  

القوة  توظيف  يف  ب�صيط  بقدر  ي�صاهم  فاإنه 

همية  الن�صبية  لهذا القطاع   العاملة. ونظرًا  لالأ

يف  االقت�صاد  اخلليجي ولتميز اأ�صعاره بالتذبذب 

نتاج بوتائر  ال�صديد )جدول 4( و�صعوبة زيادة االإ

م�صتمرة وعدم التحكم يف اأ�صعاره التي تتحدد وفق 

كون  اإىل  �صافة  باالإ الدولية،  �صواق  االأ معطيات 

بحاث  النفط مادة غري متجددة، وت�صافر جهود االأ

متجددة  طاقة  بدائل  لتوفري  الدولية  والتطوير 

يعترب  النفط  على  االعتماد  فاإن  ورخي�صة، 

بقيت  ما  اإذا  بحيث  الطويل،  جل  االأ يف  خماطرة 

ارتفاع  ومع  حالها  على  الهيكلية  اخل�صائ�س  هذه 

معدالت منو ال�صكان وقوة العمل و�صاآلة ُمعدالت  

)جدول  الطويل  جل  االأ يف  االقت�صادي  النمو 

رقم )2(( فاإن �صغوطات �صوق العمل احلالية التي 

تعترب هينة مقارنة باقت�صاديات الدول النامية، 

جذري  ب�صكل  الو�صعية  هذه  ت�صحح  مل  اإذا  ولكن 

يغري  قد  املتغريات  لهذه  جل  االأ طويل  االجتاه  فاإن 

عر�صة  ويجعله  اخلليجي،  االقت�صاد  معطيات  من 

البطالة  م�صتويات  وارتفاع  الدخل  النخفا�س 

العاملية  االقت�صادية  زمة  االأ اأثبتت   كما  ال�صافرة. 

2007 اأن االعتماد على  التي اندلعت يف نهاية عام  

�صواق  مراكمة الفوائ�س النفطية وا�صتثمارها يف االأ

حداث  الإ بدياًل  ت�صكل  وال  جمازفة،  يعترب  العاملية 

نتاجية. ن�صطة االإ التنمية املبنية على تطوير االأ

العاملية  االقتصادية  األزمة  أثبتت 
  2007 عام  نهاية  في  اندلعت  التي 
الفوائض  مراكمة  على  االعتماد  أن 
األسواق  في  واستثمارها  النفطية 
العاملية يعتبر مجازفة ال تشكل بديالً 
تطوير  على  املبنية  التنمية  إلحداث 

األنشطة اإلنتاجية.

)1(
جدول رقم )4( :   موؤ�صرات تذبذب  اأ�صعار املواد االولية 

�صعار �صعارموؤ�صر عدم  ا�صتقرار  االأ  االجتاه العام لالأ

1980-891990-992000-091980 -891990 -992000 -09
7.5-0.4-14.219.3214.55.2اإجمايل ال�صلع

0.55.8-14.5410.6514.46.9الغذاء
4.06.8-18.89.991.87.5الزيوت النباتية

ولية الزراعية 3.8-1.4-10.219.1810.03.6املواد االأ
12.1-2.1-16.369.2117.61.1املعادن

10.6-1.5-12.8215.2312.614.1النفط اخلام

ح�صائي ال�صنوي 2010. ونكتاد، الكتاب االإ  امل�صدر: االأ

ب�صكل  النفط  �صعر  اإرتفاع   اأدى  لقد 

متوا�صل خالل  العقد املا�صي الع�صرية ال�صابقة 

)�صكل رقم )1(( اإىل حت�صني اأداء النمو يف الدول 

النمو  معدل  متو�صط  اإرتفع  حيث  اخلليجية، 

االقت�صادى خالل الفرتة )2000-2009(  اإىل اأكرث 

من 2.3% �صنويًا. وبالرغم من اإرتفاع  م�صتويات 

دخل الفرد يف هذه الدول، فان  �صرعة منو دول 

جنوب �صرق اأ�صيا مبعدل 4.2%  قد اأدت اإىل تقل�س 

الدخل ل�صالح هذه االخرية.  وبالرغم من  هوة  

ذكر “�صلبيات” االقت�صاد املعتمد على النفط، فاإن 

منذ  الدول  هذه  �صهدتها  التي  النفطية  الطفرة 

تنمية  حدوث  اإىل  اأدت  املا�صي،  القرن  �صبعينات 
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نوعية يف دول اخلليج،  و�صمحت بالو�صول 

للمواطن  الرفاه  فيه  حتقق  جمتمع  اإىل 

املنطقة،  دول  بني  ما  متفاوتة   بدرجات 

ت�صّنف  اخللجية  الدول  اأغلب  اأن  حيث 

�صمن جمموعة الدول ذات الدخل املرتفع 

التعاون  منظمة  دول  اإىل  تنتمي  ال  التي 

. كما اأن اأغلب هذه الدول قد 
)2(

والتنمية 

الب�صرية  التنمية  م�صتويات  من  ح�ّصنت 

الدول  �صمن  ت�صنف  اأ�صبحت  حيث  فيها، 

هو  كما  املرتفعة،  الب�صرية  التنمية  ذات 

مبني ح�صب موؤ�صر التنمية الب�صرية، الذي 

للتنمية  املتحدة  مم  االأ برنامج  ي�صدره 

)جدول رقم )1((.

الدخل  متو�صط   ارتفع   لقد   

والعربية  اخلليج  دول  يف  للفرد  احلقيقي 

ال�صرائية  وبالقوة  الثابتة  �صعار  باالأ

يف  دوالر    25838 متو�صط  من  املتكافئة  

عام 1980 اإىل 54061 دوالر  يف عام 2009،  

�صنويا.  %2.5 قدره  ارتفاع   مبعدل  اأي 

وباملقابل، فقد ارتفع متو�صط دخل  الفرد 

�صعار  يف الدول املقارنة من 17446 دوالر باالأ

الثابتة  يف عام 1980 اإىل 33934 يف عام اأي 

ت�صاعف مرتني مبعدل منو �صنوي قدره %4 

.هذا البطء الن�صبى يف النمو  االقت�صادي 

�صا�س اإىل  اإال�صتقرار  اخلليجي راجع يف االأ

  ،
)3(

�صعار النفط الن�صبي للقيمة احلقيقية الأ

ال�صكان  اأعداد  ارتفاع   اإىل  �صافة  باالإ

من  وبالرغم  النفطي.  نتاج  االإ وا�صتقرار 

عودة اأ�صعار النفط اإىل االرتفاع منذ نهاية 

النفطية  ال�صوق  طبيعة  اإن  اإال   ،  1999

مد،  العاملية قد ال تعك�س اجتاهًا طويل االأ

احلالية  النفطية  الطفرة  فاإن  وبالتايل 

قد تتبدد اإذا مل توظف العوائد يف توليد النمو 

الدائم.

اخلليجية  الدول  اأن  من  وبالرغم   

لديها  ولي�س  موال  االأ لروؤو�س  دواًل م�صدرة  تعترب 

حادة   ت�صوهات  من  تعاين  وال  خارجية  مديونية 

يف اآلية تخ�صي�س املوارد، اإال اأنها تواجه حتديات 

النفط  بهيمنة  مرتبطة   واجتماعية  اقت�صادية 

دولة  اإدارة   تكلفة   وارتفاع  االقت�صاد،   على 

الرفاه املبنية على توزيع  الريوع النفطية، وتكّفل 

احلكومي  اجلهاز  يف  املواطنني  بتوظيف  احلكومة 

وتوفري  مغرية،  اجتماعية  وعالوات  باأجور 

ت�صخم  اإىل  اأدى  مما  رمزية،   بتكاليف  اخلدمات 

اجلهاز البريوقراطي للدولة وعزوف املواطنني عن 

العمل يف القطاع اخلا�س، الذي اعتمد ب�صكل كلي 

ن�صاطه على  الوافدة، وركز  العمالة  تقريبًا  على 

املقاوالت لتنفيذ امل�صاريع التي تطرحها احلكومة 

اإىل  اأدى  مما  التحتية،   والبنية  ال�صكن  جمال  يف 

التحويلي،  ال�صناعي  القطاع  على  الرتكيز  عدم 

�صا�س  �صيوية واالأ الذي يعترب �صر جناح النمور االآ

لبناء ا�صرتاتيجية تنويع االقت�صاد والتناف�صية.

والت�صوهات  الت�صابكات  لهذه  ونظرًا   

تقلبات  تاأثري  قنوات   اأ�صبحت  فقد  الهيكلية، 

اأداء  على  وتوؤثر  ووا�صعة  كبرية  النفط  �صعر 

نفاق  القطاعني العام واخلا�س من خالل  تغلب االإ

ن�صائي وكذلك اجلاري، الذي يعترب  احلكومي االإ

من اأهم منابع الطلب على اإنتاج القطاع اخلا�س. 

كما ت�صكل تقلبات اأ�صعار النفط �صغطًا كبريًا على 

احلكومي،  اجلهاز  يف  املواطنني   توظيف  �صيا�صة 

جرية وتو�صع  وذلك الرتفاع حجم الكتلة االأ

حجـم احلكومة مقارنـة بحجم االقت�صاد، 
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جدول رقم )5(:  ُم�صتويات  التنمية الب�صرية يف الدول اخلليجية )موؤ�صر التنمية الب�صرية(

1980199020002010البلد

0.6150.6940.7650.801البحرين
0.7630.771---0.675الكويت

---------ُعمان
0.7640.803------قطر

0.5560.6200.6900.752ال�صعودية
مارات 0.6270.6930.7560.815االإ

الدول اخلليجية

0.6930.7740.8000.862هونغ كوجن
0.6610.7250.8150.877كوريا

0.5410.6160.6910.744ماليزيا
0.6270.6930.7560.815�صنغافورة

نرتنت. مم املتحدة للتنمية، �صفحة االإ    امل�صدر: برنامج االأ

انت�صار  عن   الناجمة  التكاليف  عن  ناهيك 

ظاهرة البطالة املقنعة وانخفا�س م�صتوى اأداء 

عمال  االأ بيئة  على  ال�صلبي  وتاأثريه  احلكومة 

وارتفاع  البريوقراطية  م�صتويات  ارتفاع  عرب 

عمال الناجمة عنه. تكاليف االأ

االقت�صادية  للتحديات  ونتيجة   

االقت�صاد  يواجهها  التي  والهيكلية  واملالية 

حتاول  اخلليجية   احلكومات  فاإن  اخلليجي، 

ت�صحيح الو�صع االقت�صادي عرب تنفيذ �صيا�صات 

اإ�صالح  هيكلي مدعمة ب�صيا�صات مالية ونقدية 

تهدف اإىل ت�صريع النمو يف القطاع اخلا�س غري 

على  اال�صرتاتيجية  هذه  وترتكز  النفطي. 

تقلي�س دور القطاع العام يف احلياة االقت�صادية،  

جنبي،  واالأ املحلي  اخلا�س  اال�صتثمار  وترويج 

�صوق  واإ�صالح  املايل،  القطاع  تعميق  وموا�صلة 

العمل والتحكم  يف املوازنة. وبالرغم من اإعالن 

نهاية  منذ  �صالحات  االإ النية عن تطبيق  هذه 

توافق  اإيجاد  �صعوبة  املا�صي  القرن  ثمانينات  

�صيا�صي �صعبي حول �صرورة وجدوى وفحوى هذه 

ال�صيا�صات، وبخا�صة يف ما يتعلق بتكاليف حتملها، 

وي�صكل  اال�صالحات.  هذه  تطبيق  زخم  من  قل�س 

 فر�صة 
ارتفاع اأ�صعار النفط منذ نهاية  عام 1999)4(

حتمل  على  والقدرة  اال�صالحات  لتعميق  �صانحة 

تكاليفها، مما يقلل من تكاليف التعديل املرتبطة 

�صالحات وبالتايل تقليل مناه�صتها. وبالرغم  باالإ

داء  واالأ الكلية  االقت�صادية   البيئة  ح�صن  من 

و�صيا�صات  مالية حذرة  �صيا�صات  بها من   املرتبط 

وبيئة  جيد  حتوطي  و�صلوك  مت�صددة  نقدية 

اقت�صادية ومالية منفتحة وقليلة القيود مقارنة 

مب�صتويات الدول النامية،  فاإن الدول اخلليجية 

حتديات  والبعيد  املتو�صط  املديني  على  تواجه 

والرفاه  العمل  فر�س  وتوفري  والت�صغيل  النمو 

االجتماعي للمواطنني.

رابعًا: ما هو معدل النمو اخلليجي طويل 

االمد؟

يح�صب معدل النمو االجتاهي بعدة طرق   

اإح�صائية  و هي متو�صط معدل النمو ال�صنوي على 
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فرتة طويلة، ومعدل النمو اال�صى مابني فرتتني 

االجتاه  لنموذج  االنحدار  وطريقة  طويلتني، 

العام . فاإذا ما توفرت لدينا �صل�صلة زمنية طولها 

املحلي  للناجت    )2009-1980( �صنوية  فرتة   T

معدل  فان   الثابة،  باال�صعار  للفرد  االجمايل 

Yt-Yt-1                                             

حيث  اأن              =)In)Yt∆ هـو معـدل
Yt-1               

النمو ال�صنوي مابني فرتتني زمنيتني.و اإذا افرت�س اأن 

   YT=Y0 )1+n(
T  :دخل الفرد ينمو مبعدل اأ�صي ثابت

فاإن معدل النمو اال�صى هو:                                      ،

واأخريا  فاإنه ميكن تقدير معدل النمو االجتاهي 

با�صتخدام منوذج االجتاه العام اخلطي و تقدير 

ال�صغرى  املربعات  طريقة  بوا�صطة  املعدل  هذا 

Yt=Y0e ، وباأخذ 
nt+et بافرتا�س ان دخل الفرد ينمو

Ln(Yt) = In(Y0) + nt+ e ، اللوغارمت ي�صبح النموذج

وهو منوذج ميكن تقدير معامله بطرقة االنحدار 

يف  الزمن.  موؤ�صر  على  الفرد  لدخل  اخلطي  

حال اإ�صتقرار الدخل، فان خمتلف طرق تقييم 

معدل النمو تعطي معدالت متقاربة، و كلما زاد 

تذبذب الدخل فان هذه الطرق قد تعطي نتائج 

متباينة.  كما هو مبني يف اجلدول رقم  )6(:

بالرغم من حتسن البيئة االقتصادية  
من   بها  املرتبط  واألداء  الكلية 
وسياسات  حذرة  مالية  سياسات 
نقدية متشددة وسلوك حتوطي جيد 
منفتحة  ومالية  إقتصادية  وبيئة 
وقليلة القيود مقارنة مبستويات الدول 
الدول اخلليجية تواجه  النامية،  فإن 
على املديني  املتوسط والبعيد حتديات 
النمو والتشغيل وتوفير فرص العمل 

والرفاه االجتماعي للمواطنني.

النمو طويل االجل  ميكن اأن يقيم  بال�صيغة التالية:

                            Σt

T
∆Ln(Yt)

 n =
                                              T

جدول رقم )6(: معدالت منو دخل الفرد مابني 2009-1980

البلد
متو�صط معدل 
النمو ال�صنوي

الو�صيط
معامل تغري 
معدل النمو 

ال�صنوي

معدل النمو 
اال�صى

معدل النم
واالجتاهي

0.07-0.86-0.910.04-0.70البحرين

6.721.842.17-1.820.26الكويت

1.872.733.832.722.45ُعمان

4.943.281.775.064.62قطر

1.341.534.131.351.09ال�صعودية

مارات 1.322.223.621.331.37االإ

2.262.134.012.461.96الدول اخلليجية

3.494.141.133.263.24هونغ كوجن

4.925.380.975.265.61كوريا

3.434.281.353.313.83ماليزيا

4.245.901.144.064.34�صنغافورة

4.024.921.143.974.25الدول اال�صيوية

امل�صدر: مت ح�صابه من قبل املوؤلف.
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معدل  ح�صاب  طرق  خمتلف  ت�صري 

معدل  ب�صعف  تنمو  اال�صيوية  الدول  اأن  النمو 

الدول  يف  النمو  اأن  كما  اخلليجية.  الدول  منو 

�صيوية   االآ الدول  من  تذبذبا  اأكرث  اخلليجية 

مملكة  تعاين  و   . التغري  معامل  يبينه  ما  ح�صب 

البحرين من تراجع معدل النمو و ت�صهد حالة 

االحوال.  اأح�صن  يف  االقت�صادي  الركود  من 

يعادل  كبريا  تو�صعا  قطر  دولة  ت�صجل  باملقابل 

�صجل النمو اال�صيوى. و بالرغم من �صدة تذبذب 

النمو  معدل  فان  الكويت،  دولة  يف  الفرد  دخل 

كان يف حدود 2%  بينما اقرتب معدل النمو يف 

�صلطنة عمان من %3 .

خام�صًا: تقارب اأم تباعد  النمو اخلليجي ؟

تطرحه  الذي  �صا�صي  االأ ال�صوؤال  اإن   

اإ�صكالية النمويف الدول اخلليجية هو كيفية عك�س 

الذي  ال�صريع  النمو  اإىل  »التباعد« والعودة  تيار 

اال�صيوية.  الدول   على   التفوق  على   يحافظ 

مت  فقد  الديناميكية،  هذه  لتقييم  اإطار  ولو�صع 

ح�صاب معدالت التقارب ما بني الدول اخلليجية  

الدول  التقارب مابني  اأن  والدول اال�صيوية .كما 

اخلليجية يطرح  بحدة نتيجة التفاوت الكبري يف 

م�صتويات الدخل و يف معدالت النمو، مما قد ي�صبب 

واملايل  االقت�صادي  االندماج   ل�صيا�صات  م�صاعب 

املطبقة يف اإطار م�صروع الوحدة اخلليجية. 

اخلليجية،  الدول  ملتو�صط   فبالن�صبة 

الدول  عينة  مع  الن�صبي  الدخل  اإرتفع    فقد  

يف   1.59 اىل   1980 �صنة  يف   1.48 من  اال�صيوية  

�صنة 2009 مدفوعا باالرتفاع الهائل الذي ح�صل 

لدخل الفرد احلقيقيى يف دولة قطر. و با�صتثناء 

فان  اخلليجية،  الدول  جمموعة  من  قطر   دولة 

قد  املتبقية  اخلليجية  للدول  الن�صبى  الدخل 

تراجع من  1.35 يف �صنة 1980 اإىل 0.97  يف �صنة  

ب  البحرين   يف  الن�صبي  الدخل  تراجع  و   .2009

3.2 % �صنويا، ويف   الكويت  ب 0.5%  و ال�صعودية 

ب 0.9 % و االمارات  ب 1.0% ، بينما حت�صن يف كل 

  %  2.7 ب  قطر  ويف    %0.5 ب  عمان  �صلطنة  من 

�صنويا  مابني عامي  1980 و 2009. و بالتايل فان 

�صيوية قد  الدخل الن�صبي اخلليجي  مع الدول االآ

تراجع بن�صبة  1.1 % �صنويا.

اإن خا�صية ات�صاع  هوة املدخل تتقا�صمها 

كل الدول  اخلليجية با�صتثناء عمان  وقطر اللتان 

�صجلتا  منوًا  و�صطيًا  اأعلى من متو�صط معدل النمو 

�صيوية.  فعمان ا�صتطاعت اأن حتقيق معدالت  االآ

التحاق موجبة ولكن انطالقًا من م�صتوى  منخف�س 

لي�صل اإىل 20540 دوالر يف  �صنة 2009 اأي بن�صبة 

من  وبالرغم  �صيوبة.  االآ الدول  دخل  من   %61

�صرعة النمو   مما جعلها تقرتب من دخل الفرد يف 

البحرين، اإال اأنها ال زالت اأقل دخاًل يف جمموعة 

اإكت�صاف  فان  قطر،  دولة  اأما  اخلليجية.  الدول 

اإرتفاع الدخل  الغاز فيها بكميات كبرية اأدي اىل 

اىل م�صتوى قيا�صى رمبا يعترب االعلي عامليا. 

كما ت�صهد البحرين تو�صع هوتها بالن�صبة 

لدول  املقارنة،  و  بن�صبة  اأكرث  من حالة كل من 

مارات و الكويت الالتي تت�صع فيها  ال�صعودية واالإ

هوة الدخل الن�صبي اأي�صا و لكن  ب�صكل اأقل حدة . 

إن التقارب بني الدول اخلليجية يطرح  
في  الكبير  التفاوت  نتيجة  بحدة 
مستويات الدخل و في معدالت النمو، 
لسياسات  مصاعب  يسبب  قد  مما 
االندماج  االقتصادي و املالي املطبقة 

في إطار مشروع الوحدة اخلليجية.
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و عليه فان هذه الدول، قد �صجلت معدل تقارب 

�صلبي،  مما يعني تباعد الدخل الن�صبي نتيجة 

تفاوت معدالت النمو  مع جمموعة دول القارنة. 

و يح�صب معدل التقارب  ال�صنوى  مبتو�صط فرق  

الدخل الن�صبي، ويقي�س �صرعة ردم ) اأو اإت�صاع( 

هوة الدخل  مابني فرتتني زمنيتني. 

هوة  وتو�صع  التباعد  حلالة  ونظرًا 

الدخل الن�صبي لبع�س الدول اخلليجية مقارنة 

الدول  فاإن   ،)5 )جدول  �صيوية  االآ بالدول 

اخلليجية مطالبة باإعادة  النظر يف منوذج منوها 

وتفعيل  النمو  م�صببات  على  جمددًا  والرتكيز 

�صيا�صات هيكلية ت�صمح بانطالقه،  لكي تبداأ يف 

ردم الهوة وحتقيق التقارب كهدف ا�صرتاتيجي، 

للبحرين  بالن�صبة  اخل�صو�س  وجه  على  وذلك 

ن�صبي  دخل  لها  تي  والالآ ال�صعودية   و  عمان  و 

اأقل من م�صتوى دخل دول املقارنة. اأما بالن�صبة 

اال�صا�صي  التحدي  فان  واالمارات،   للكويت  

الن�صبي  الدخل  اإنخفا�س  تيار  عك�س  يف  يتمثل 

و ت�صريع ونائر النمو حتى ال ت�صل اىل م�صتوى 

حتتاج  و�صوف  �صيوية.  االآ الدول  من  اأقل  دخل 

�صلطنة عمان اأكرث من مئة عام لردم هوة الدخل 

االجل  طويل  االقت�صادي  النمو  اإ�صتمر  ما  اإذا 

بنف�س االجتاه ال�صابق، اأما بالن�صبة لل�صعودية 

و البحرين فان الهوة  �صتزداد بناءا على ال�صجل 

احلايل  للنمو االقت�صادي. اأما بالن�صبة للكويت 

و االمارات فان النمو بنف�س الوترية �صوف يوؤدي 

الن�صبي،  وظهور هوة دخل  الدخل  اىل تراجع 

مقارنة بالدول املقارنة. و نظرا الرتفاع الدخل 

واأخذا  �صيوية،  االآ بالدول  مقارنة  الن�صبي 

فجوة  ظهور  فان  الن�صبية،   النمو  مبعدالت 

الدخل �صوف  ي�صتغرق  فرتة طويلة ن�صبيًا،  مما 

بان  واالمارات  للكويت  من  لكل  جماال  يعطي 

تفعل �صيا�صات منو اإقت�صادي تعك�س تيار التدهو 

يف الدخل الن�صبي.

يعتمد طول  فرتة غلق هوة الدخل  على  

اخلليجية  الدول  ت�صتطيع  الذي  النمو  م�صتوى 

اأخذ  ما  فاذا  تنميتها.  خطط  اإطار  يف  بلوغه 

هدف ردم هوة الدخل يف غ�صون  5 �صنوات،  فان 

النموال�صنوى �صيكون مرتفعا جدا و رمبا  معدل 

اىل   حتتاج  �صوف  فالبحرين  واقعي.  غري  يكون 

ن�صبة 7.5%  منو �صنوي لكى حتقق هذا الهدف. 

 %10.6 اأما �صلطنة عمان،  فتحتاج اىل حواىل 

و ال�صعودية اىل 9.5 %.   تعك�س هذه املعدالت 

يف  الدول  هذه  تواجهها  التي  التحديات  �صدة 

الرفاه.  دولة  وا�صتدامة  داء  االأ حت�صني  جمال 

�صوف  �صنوات    10 غ�صون  يف  الهوة   هذه  فلردم 

الهوة  لردم  الالزمة  النمو  معدالت  تنخف�س 

و  للبحرين،  بالن�صبة   %3.7 اىل  كبري  ب�صكل  

5.1% بالن�صبة ل�صلطنة عمان، و 4.6% بالن�صبة 

لل�صعودية. وتعترب هذه املعدالت كبرية مقارنة 

العقود  مدار  على  ال�صابق  داء  االأ مبتو�صط 

الثالثة ال�صابقة. 

�صاد�صًا: اخلامتة

لقد حققت الدول اخلليجية  م�صتويات   

تنمية  اإقت�صادية و اإجتماعية مرموقة  بف�صل 

رفع  يف  العوائد  اإ�صتخدام  و  النفطية  الطفرة 

االجتماعي.  و  االقت�صادي  الرفاه  م�صتوى 

تباطوؤًا   اخلليجية   الدول  بع�س  ت�صهد  باملقابل 

ملحوظ  ب�صكل  االقت�صادي  النمو   معدالت  يف 

مقارنة مبجموعة من الدول املقارنة، بحيث اأن 

هوة الدخل التي كانت ل�صالح الدول اخلليجية 

ن التنمية املينية علي  بداأت بالرتاجع،  وذلك الأ

باحلفاظ  الت�صمح  الطبيعية  املوارد  اإ�صتغالل 
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و  الو�صع  هذا  ولت�صحيح  الدخل.  فارق  على 

لعك�س تيار اإنكما�س هوة الدخل، حتتاج الدول 

اخلليجية اىل تفعيل �صيا�صات تنويع اإقت�صادى 

هيمنة  فيه  تقل  اإقت�صاد  نحو  الهيكلي  التحول  و 

النفط اىل اإقت�صاد اإنتاجي ي�صمح بتحقيق معدال 

منو م�صتدامة و عالية.

جدول )7(:  وتائر التباعد ما بني الدول اخلليجية والدول املتقدمة

الدول

م�صتوى دخل 

الفرد احلقيقي 

بالقوة 

ال�صرائية 

ااملتكافئة

)بالدوالر(

معدل 

منو دخل 

الفرد

2009-1980
%

معدل منو 

الدخل 

الن�صبي 

مابني 

2009-1980
%

الدخل 

الن�صبي 

مقارنة 

بالدول 

�صيوية االآ

متو�صط 

معدل 

التقارب

معدل 

منو 

الدخل 

الن�صبي
%

عدد 

ال�صنوات 

لتج�صري 

هوة 

الدخل  

يف �صنة 
2009

معدل 

النمو 

الالزم 

لتج�صري 

الهوة يف 5 

�صنوات

معدل 

النمو 

الالزم 

لتج�صري 

الهوة 

يف 10 

�صنوات

معدل 

النمو 

الالزم 

لتج�صري 

الهوة يف 15 

�صنة

198020092009-1980198020092009-198020092009-1980200951015

7.63.72.5*3.57-3.20.8-0.91.730.69-3018623538البحرين

***0.6869-0.51.7-27479467471.81.581.38الكويت

9163205412.80.530.610.52.20.2810310.65.13.4ُعمان

****376501591455.12.164.692.74.28.73قطر

9.54.63.1*0.69-0.91.5-14565215421.40.830.63ال�صعودية

مارات ***1.7446-1.01.5-35987528551.32.061.56االإ

****13862362933.40.791.071.02.60.95هونغ كوجن

5371250485.50.310.743.04.71.48106.33.12.0كوريا

4257113093.40.240.331.12.70.3110324.611.67.6ماليزيا

****14304473134.20.821.391.83.31.98�صنغافورة

0.00.00.0*17446339352.31.001.000.01.90.00دول املقارنة

الدول 

اخلليجية
25838540612.61.481.590.32.10.39****

      امل�صدر : احت�صبت من قبل  املوؤلف  اإ نطالقا من بيانات الدخل من البنك الدوىل )2011(.

الهوام�س

�صعار عن م�صتواها االجتاهي. )1( يقا�س عدم اال�صتقرار بن�صبة انحراف االأ
)2( ت�صنف ال�صعودية و عمان �صمن الفئة العليا من  الدول ذات الدخل املتو�صط

وابك فاإن ال�صعر احلقيقي للنفط تراجع من  67.2 دوالر للربميل ) باأ�صعار 1995 ( �صنة 1980 اإىل   22.1 دوالر  �صنة 2002. )3( ح�صب تقديرات االأ

)4( ح�صب درا�صة اأجراها البنك الدوىل )2005( حول املنطقة فان عائدات النفط اإرتفعت مبعدل 75 % مابني 2000 و 2004.
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د. ريا�س دهال

اأ. ح�شن احلاج

د. ناجي التوين

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. �شالح الع�شفور

اأ. جمال حامد

اأ. �شالح الع�شفور

د. علي عبدالقادر علي

د. بلقا�شم العبا�س

د. حممد عدنان وديع

د. م�شطفى بابكر

اأ. ح�شن احلاج

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. م�شطفى بابكر

د. ناجي التوين

د. بلقا�شم العبا�س

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأمل الب�شبي�شي

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. علي عبدالقادر علي

د. م�شطفى بابكر

د. اأحمد الكواز

د. عادل حممد خليل

د. عادل حممد خليل

د. عادل حممد خليل

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأحمد الكواز

مام د. عماد الإ

اأ. �شالح الع�شفور

د. ناجي التوين

رقم العدد
ول الأ

الثاين

الثالث

الرابع

اخلام�س

ال�شاد�س

ال�شابع

الثامن

التا�صع

العا�شر

احلادي ع�شر

الثاين ع�شر

الثالث ع�شر

الرابع ع�شر

اخلام�س ع�شر

ال�شاد�س ع�شر

ال�شابع ع�شر

الثامن ع�شر

التا�شع ع�شر

الع�شرون

الواحد والع�شرون

الثاين والع�شرون

الثالث والع�شرون

الرابع والع�شرون

اخلام�س والع�شرون

ال�شاد�س والع�شرون

ال�شابع والع�شرون

الثامن والع�شرون

التا�شع والع�شرون

الثالثون

الواحد والثالثون

الثاين والثالثون

الثالث والثالثون

الرابع والثالثون

اخلام�س الثالثون

ال�شاد�س الثالثون

ال�شابع والثالثون

الثامن والثالثون

التا�شع والثالثون

ربعون الأ

ربعون الواحد الأ

ربعون الثاين الأ

ربعون الثالث الأ

ربعون الرابع الأ
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الدمج امل�شريف

اتخاذ القرارات 

رتباط والنحدار الب�شيط الإ

�شالمي اأدوات امل�شرف الإ

البيئة والتجارة والتناف�شية

�شاليب احلديثة لتنمية ال�شادرات الأ

القت�شاد القيا�شي

الت�شنيف التجاري

اأ�شاليب التفاو�س التجاري الدويل 

م�شفوفة احل�شابات الجتماعية 

وبع�س ا�شتخداماتها 

منظمة التجارة العاملية: من الدوحة 

اإىل هوجن كوجن

داء التنموي حتليل الأ

اأ�شواق النفط العاملية

حتليل البطالة

املحا�شبة القومية اخل�شراء

موؤ�شرات قيا�س املوؤ�ش�شات 

نتاجية وقيا�شها الإ

داء التنموي نوعية املوؤ�ش�شات والأ

عجز املوازنة: امل�شكالت واحللول

تقييم برامج ال�شالح القت�شادي

لفية منائية لالأ هداف الإ ح�شاب فجوة الأ

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

ال�شتهالكي

اقت�شاديات ال�شتثمار: النظريات واملحددات

اقت�شاديات التعليم 

�شواق وتدخل الدولة اإخفاق اآلية الأ

داري موؤ�شرات قيا�س الف�شاد الإ

ال�شيا�شات التنموية

بعاد التنموية متكني املراأة: املوؤ�شرات والأ

التجارة اخلارجية والنمو القت�شادي

قيا�س التحّول الهيكلي

املوؤ�شرات املركبة

التطورات احلديثة يف الفكر 

القت�شادي التنموي

�شالح املوؤ�ش�شي برامج الإ

امل�شاعدات اخلارجية من اأجل التنمية

قيا�س معدلت العائد على التعليم

�شهم العربية خ�شائ�س اأ�شواق الأ

التجارة اخلارجية والتكامل 

قليمي القت�شادي الإ

النمو القت�شادي املحابي للفقراء

�شيا�شات تطوير القدرة التناف�شية

عر�س العمل وال�شيا�شات القت�شادية

دور القطاع التمويلي يف التنمية

تطور اأ�شواق املال والتنمية

بطالة ال�شباب

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. جمال حامد

اأ. �شالح الع�شفور

اأ. ح�شن احلاج

د. م�شطفى بابكر

د. م�شطفى بابكر

د. بلقا�شم العبا�س

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. �شالح الع�شفور

د. اأحمد الكواز 

د. اأحمد طلفاح

د. علي عبد القادر علي

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

د. م�شطفى بابكر

د. علي عبدالقادر علي

د. ح�شن احلاج

د. علي عبد القادر علي 

د. ريا�س بن جليلي

د. علي عبدالقادر علي

اأ. عادل عبدالعظيم

د. عدنان وديع

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

د. اأحمد الكواز

اأ. ربيع ن�شر

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

د. ريا�س بن جليلي

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

إبراهيم اأونور د.ا

د.اأحمد الكواز

د.علي عبدالقادر علي

د. ريا�س بن جليلي 

د. و�شاح رزاق

د. وليد عبد موله

إبراهيم اأونور د. ا

د. وليد عبد موله

ربعون اخلام�س الأ

ربعون ال�شاد�س الأ

ربعون ال�شابع الأ

ربعون الثامن الأ

ربعون التا�شع الأ

اخلم�شون

الواحد واخلم�شون

الثاين واخلم�شون

الثالث واخلم�شون

الرابع واخلم�شون 

اخلام�س واخلم�شون 

ال�شاد�س واخلم�شون

ال�شابع واخلم�شون

الثامن واخلم�شون

التا�شع واخلم�شون

ال�شتـون

الواحد وال�شتون

الثاين وال�شتون

الثالث وال�شتون

الرابع وال�شتون

اخلام�س وال�شتون

ال�شاد�س وال�شتون

ال�شابع وال�شتون

الثامن وال�شتون

التا�شع وال�شتون

ال�شبعون

الواحد وال�شبعون

الثاين وال�شبعون

الثالث وال�شبعون

الرابع وال�شبعون

اخلام�س وال�شبعون

ال�شاد�س وال�شبعون

ال�شابع وال�شبعون

الثامن وال�شبعون

التا�شع وال�شبعون

الثمانون

الواحد والثمانون

الثاين والثمانون

الثالث والثمانون

الرابع والثمانون

اخلام�س والثمانون

ال�شاد�س والثمانون

ال�شابع والثمانون
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ال�شتثمارات البينية العربية

�شهم العربية فعالية اأ�شواق الأ

امل�شئولية الجتماعية لل�شركات

وراق املالية �شواق الأ البنية اجلزئية لأ

مناطق التجارة احلرة

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

اخل�شائ�س والتحديات

وراق املالية تذبذب اأ�شواق الأ

مكانيات التكنولوجية والنمو القت�شادي الإ

موؤ�شرات النظم التعليمية

مناذج اجلاذبية لتف�شري تدفقات التجارة

إ�شكالية البطالة يف الدول العربية حول �شياغة ا

متكني املراأة من اأجل التنمية

�شهم العربية �شواق الأ طر الرقابية لأ الأ

نظام احل�شابات القومية لعام 2008

العربية  الدول  على  القت�شادية  زمة  الأ تبعات 

والنامية

الطبقة الو�شطى يف الدول العربية

كفاءة البنوك العربية

�شواق املالية إدارة املخاطر يف الأ ا

ال�شيا�شات املالية املحابية للفقراء

ال�شيا�شات القت�شادية الهيكلية

جمل�س  دول  يف  التنموي  التخطيط  خربات 

التعاون اخلليجي

حتديات النمو االقت�صادي يف الدول اخلليجية

العدد املقبل

�صيا�صات العدالة االجتماعية

 

د. بلقا�شم العبا�س

إبراهيم اأونور د. ا

�شرج  د. ح�شني الأ

د. وليد عبد موله

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

إبراهيم اأونور د. ا

د. حممد اأبو ال�شعود

د. ريا�س بن جليلي

د. وليد عبد موله

د. بلقا�شم العبا�س

د. ريا�س بن جليلي

إبراهيم اأونور د. ا

د. اأحمد الكواز

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

د. وليد عبدموله

إبراهيم اأونور د. ا

د. وليد عبدموله

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

د. بلقا�صم العبا�س

د. وليد عبدمواله

الثامن والثمانون

التا�شع والثمانون

الت�شعون 

الواحد والت�شعون

الثاين والت�شعون

الثالث والت�شعون

الرابع والت�شعون

اخلام�س والت�شعون

ال�شاد�س والت�شعون

ال�شابع والت�شعون

الثامن والت�شعون

التا�شع والت�شعون

املائة

املائة وواحد

املائة واثنان

املائة وثالثة

املائة واأربعة

املائة وخم�شة 

املائة و�شتة

املائة و�شبعة

املائة وثمانية

املائة وت�صعة

املائة وع�صرة

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

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




