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 التنويع االقتصادي يف الدول العربية واحلاجة 
سياسات صناعية حديثة: املربرات والتطبيق إىل

  * وليد عبد موالهأ.د. 

 

 النقاط الرئيسية 

واجه الدول العربية تحديات ُمتعددة ومتفاوتة لتعميق التنويع االقتصادي بالنظر إلى وضع الهيكل اإلنتاجي وهيكل   ▪
ُ
ت

 القائم.   الصادرات

تطوير وتنويع الصناعات التحويلية بالتوازي  تبرز الحاجة إلى تطبيق سياسات صناعية حديثة ضمن خطط ُمتسقة ل ▪

 . والخدمات املالية نوعية في خدمات األعمال مع زيادات

ولكن تستهدف باألساس تعزيز القدرة التنافسية    ،تستهدف السياسات الصناعية الحديثة تعزيز البيئة التنافسية ▪

أعلى مستوى  و املنتج  من خالل تحفيز وتوجيه االستثمار   القطاعين  تتطلب وجود هيكل مؤسس ي على  بين  وتنسيق 

 . العام والخاص
 

 .  املقدمة1

 
ُ
تعهههههددة  جهههههه الهههههدول العربيهههههة تحهههههديهههههات تنمويهههههة مُ وات

من املوارد الطبيعية والبشههرية    ما تمتلكهتفاوتة حسههب ومُ 

وحسهههب هياالها االقتصهههادية خاصهههة في ضهههور تسهههار  وتائر 

ل من ولع    .واملالية األزمات االقتصهههههههههههاديةانتشهههههههههههار  العوملة و 

 
ُ
تهه مهههههها  هههو  أهههم  الههعههربههيههههههة  الههههههدول  الههتههحههول مههن   ربههطواجهههههههههه 

في إنتها  السههههههههههههلع األوليهة القهائمهة على تحويهل التخصهههههههههههه  

سههههههههههههلع وخهدمهات  ات وتصههههههههههههدير  املوارد الطبيعيهة إلى إنتها  

قيمهههههة معههههههههههههههههافهههههة عهههههاليهههههة م زيهههههة تقههههها   و حتوى معرفي و مُ 

حقق الرفاه االقتصههههههههههههادي يالئق    شهههههههههههه ل ولدة ملناصههههههههههههبوم

تحول االقتصهههههههههههههههادي مثههههل ههههه ا ال. ويُ للم تمع   واالجتمهههها ي 

Structural Transformation ضهههههههههههالة  
ُ
ل الدول النامية ا

   
 إل اآلرار الواردة في ه ا ا   walid@api.org.kwالعرب  للتخطيط املعهد  –مستشار * 

ُ
 . عبر عن رأي املؤلف وليس املعهدصدار ت

 

ُيمكن سهتدام و ألنه يسهم  بتحقيق نمو اقتصهادي سهريع ومُ 

.بالدول األكثر    Catching upاللحاق  من  
ً
يسم   كما      تطورا

بههههبكسههههههههههههههههاوههههها املنعههههة االقتصههههههههههههههههاديههههة واملههههاليههههة ههههه ا التحول  

Economic resilience    تهههههداعيهههههات العههههههههههههروريهههههة ملواجههههههة 

 األزمات املتعاقبة. 

الهيكلي نتي ههههة قههههانون  االقتصههههههههههههههههادي    ويتم التحول 

رأس املهال والعمهالة  تنهاق  ال لهة وتهد   العهائهد إلى انتقهال  

إلهى   الهزراعههههههة والهقهطههههههاعههههههات االسهههههههههههههتهخهراجهيههههههة واألولهيههههههة  مهن 

ومن ثم إلى القطاعات الخدمية وفي   الصهناعات التحويلية

 ات املحتوى  التحول نحو القطهاعهات   مرحلهة ُمتقهدمهة من

شههههههههههههير ت ربههة الههدول  التقهها   واملعرفي األعلى 
ُ
أن التحول  . وت

عظم االقتصههههههههههههادي ليس بهاملهمهة السهههههههههههههلهة، بهالنظر إلى أن مُ 
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 إلى األ شهههطة التقليدية والريعية في 
ً
االسهههتثمار ي هب عادة

الههههدول النههههاميههههة، حيههههو تكون التكههههاليف واألربهههها  معروفههههة 

ن، في حين يعتمد التحول االقتصهههههههههههادي  جيًدا للمسهههههههههههتثمري

السهههههههههههههلهع  مهن  مه همهوعههههههة  إنهتهههههها   إلهى  الهتهحهول  عهلهى  الهههيهكهلهي 

قههههدرات جههههديههههدة    بنههههاروالخههههدمههههات المههههديههههدة، ممهههها يتطلههههب  

ا من املؤسههههههههههههسههههههههههههههات الكفؤة والتعليم الميههد   تتطلهههب مزي هههً

تخط  العقبات  والبيئة االسهههتثمارية املالئمة والقادرة على  

ناسهههقة وشهههاملة  فشهههل السهههوق وفق خطط متالناجمة عن  

الهيكلي  االقتصههههههههههههههههههادي والتحول   ,Abdmoulah)  للتنويع 

2022.) 

لسهههياسهههات اشهههكالية  اموجز  اإلصهههدار من  يطر  ه ا  

 
ً
انهطهالقهههههها الهعهربهيههههههة،  الههههههدول  فهي  قهرارة  مهن    الهتهحهول الهههيهكهلهي 

  هيكهل االنتها  والت هارة    لخصههههههههههههائ 
ً
إلى الخهارجيهة وصههههههههههههوال

ضهههههههههرورة صهههههههههياةة اسهههههههههلراتي ية شهههههههههاملة لتسهههههههههريع التحول  

الهقههههههدرة اإلنهتههههههاجهيههههههة الصهههههههههههههنههههههاعهيههههههة الهههيهكه  تهعهزيهز  وههههههههدف  لهي 

وتنويعها، إضههههههههافة إلى تعزيز التنافسههههههههية واملنعة  والخدمية  

االقتصهههههههادية. وتزيد أهمية ه ه القعهههههههايا اليوم بالنظر إلى 

عديد العناصههههههههههههر املربكة للدول النامية متمثلة في تحديات 

الت ير  الثورة الصههههههههههههنهههههاعيهههههة الرا عهههههة ومُ  تطلبهههههات م هههههاوههههههة 

  املناخي.  

واقع قطاع اإلنتاج والتجارة اخلارجية يف  . 2
 الدول العربية

أن الهدول العربيهة لم تتمكن  (  1)   يتبين من الشههههههههههههكهل

املههههه مول في املتوسههههههههههههط من تحقيق التحول     االقتصههههههههههههههههادي 

ُمقههارنههة بمتوسههههههههههههط املسههههههههههههتوى الهه ي بل تههه الههدول في نفس  

مسههتوى الدخل و لب باسههتخدام املن مية الوي اورها ال  

راجعهههص حصهههههههههههههههة ت  .Syrquin (1988)شهههههههههههه ري وسههههههههههههيركوين  

الزراعة قليال، ولكن لم يقابلها زيادة في حصههههة الصههههناعات 

 
ً
زيادة  ، ولكن قابلهاالتحويلية أو حوى في الصههههههههههههناعة اجماال

والوي قههههد تكون نههههاجمههههة عن زيههههادة   في حصههههههههههههههههة الخههههدمههههات

الخهههههدمهههههات االجتمهههههاعيهههههة  الخهههههدمهههههات ةير اإلنتهههههاجيهههههة مثهههههل 

 واالدارية.

بههالرةم من تفههاوت حصهههههههههههههة الصههههههههههههنههاعههات التحويليهة  

واألردن  % في مصههههههههههر  17  بحصههههههههههة تزيد عنالعربية  الدول   في 

  العههههديههههد من الههههدول % في  3وتقههههل عن  وامل رب والبحرين،  

 عتبر  أن هههههه ا التحول المز   يُ  إال(،  1)جهههههدول رقم  
ً
بطيئههههها

 و 
ً
   .ةير مثاليا

(: الهيكل اإلنتاجي في الدول العربية  1رقم )  الشكل 

 2020-1970الفلرة  خالل

 

 . 2022( UNCTADاملصدر: بيانات مؤتمر األمم املتحدة للت ارة والتنمية )

العمههل على تطوير يتطلههب تسههههههههههههريع التحول الهيكلي  

وتنويع الصههههههههههههنههاعههات التحويليههة وبههالتوازي تحقيق زيههادات 

الهندسههههههههة واالسههههههههتشههههههههارات  مثل  نوعية في خدمات األعمال  

والتسههههههههويق والخدمات املالية املتطورة وليس فقط  الفنية  

اللركيز على الخدمات قليلة املعرفة والقيمة املعهههههافة مثل  

الت هارة والنقهل والسههههههههههههيهاحهة والصههههههههههههيرفهة كمها هو الحهال في 

حصهههههههههههههة الصههههههههههههنههاعهات  بهاملقههابهل تزيهد  أةلههب الهدول العربيههة. 

  % في حين تلراجع 20التحويليهههة في الهههدول الصههههههههههههههاعهههدة عن  

اههالواليههات  املتطورة  في الههدول الصههههههههههههنههاعيههة  ههه ه الحصههههههههههههههة  

نتي ة النمو الواسهههههههع  مريكية وبريطانيا وأملانيا،  أل املتحدة ا

الحظ تقههدم  للخههدمههات النوعيههة املهه كورة. من جهههة أخرى يُ 

 Economicه ه األخيرة في مؤشههههههههههههر التعقيد االقتصههههههههههههادي  

complexity   ُعتبرة  وتحقيق الهههدول الصهههههههههههههههاعهههدة زيهههادات م

 في م ملهها فيهه على عكس الهدول العربيهة الوي تظهر  
ً
 أرقهامها

 سالبة. 
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 2021-1995اإلنتاجي والتصديري في الدول العربية للفلرة (: أهم خصائ  الهيكل 1المدول رقم ) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتتمثههههل أهميههههة ههههه ا املؤشههههههههههههر في عالقتههههه بههههاملحتوى  

التقهها   لتنتهها  ومن ثمههة قههدرة الههدول على تحقيق زيههادات 

هههههامههههة في يمم ونوعيههههة انتههههاجههههها وصهههههههههههههههادرا ههههها السههههههههههههلعيههههة  

والخهدميهة، وهه ا مها يت لى بهالتحهديهد بهالنظر إلى تعثر قهدرة  

الهدول العربيهة في تحقيق زيهادات ههامهة في يمم صههههههههههههادرا هها 

خدمية على حد السههههههههههههوار، باسههههههههههههت نار الدول  السههههههههههههلعية وال

النفطية الوي تشهههههههههد زيادات هامة في فلرات زيادة األسههههههههعار 

العههههامليههههة، في حين تراو  صهههههههههههههههادرات أةلههههب الههههدول مكهههها ههههها،  

وحققهص أخرى زيهادات دون امله مول خهاصههههههههههههة إ ا مها قورنهص 

فيتنههههام وتركيهههها وبولنههههدا  دول صهههههههههههههههاعههههدة مثههههل  بمهههها حققتههههه  

 وتايوان على سبيل املثال.

كنتي ة لكل ه ه العوامل لم تتمكن الدول العربية  

 4.4ةير النفطية من زيادة يمم صهههادرا ها السهههلعية إال بههههههههههههههه  

يمم صههادرات  ابينما نم  2021-1995ضههعف خالل الفلرة  

ضهههههعف، وك لب الحال   8.2فيتنام وتركيا وبولندا وتايوان  

بالنسبة ملؤشر تنويع الصادرات، وهو ما يبرز عمق التحول  

لي بهات هاه مزيهد من الصههههههههههههنهاعهات التحويليهة من حيهو الهيك

واملحتوى التقههههها     Supply Capacityالقهههههدرة اإلنتهههههاجيهههههة  

 
مؤشر تنويع  
 الصادرات 

صادرات السلع  
 )مليار $(

صادرات الخدمات  
 )مليار $(

مؤشر التعقيد  
 االقتصادي 

متوسط الدخل  
 للفرد 

 ( 2015)$ ثابص 

الصناعات 
 التحويلية

 )% من الناتج(
 1995 2020 1995 2021 2010 2021 1995 2019 1995 2021 1995 2021 

 5 9.2 3914 2834 1- 0.8- 3 3.7 36.7 10.3 0.84 0.82 المزائر 
 20.1 15.9 19447 22185 0 0.3-  3.3 23.2 4.1 0.71 0.74 البحرين 
 17.1 17.4 4086 2185 0.1- 0.3- 20 19.1 36.4 3.4 0.6 0.7 مصر 
 2.1 1 4466 2027   3.8 2.8 62.3 0.5 0.88 0.72 العراق 
 17.3 17 4092 3420 0 0.7 3.5 5.7 9.4 1.8 0.65 0.64 االردن
 5.7 11.1 24429 34712 0.8- 0.6- 10.9 9.3 71.4 12.8 0.8 0.84 الكويص
 2.8 8.8 4577 6235 0 0 5 16 4.3 0.7 0.64 0.59 لبنان
 2.8 7.2 8753 .. 1.2- 0.5-   25.7 9 0.84 0.81 ليبيا

 6.7 10.3 1544 1418 1.4- 1.7- 0.2 0.1 3.5 0.5 0.89 0.8 موريتانيا 
 15.4 21.4 2991 1541 0.5- 0.6- 16 14.7 35.8 6.9 0.68 0.73 امل رب 
 9.7 4.7 15743 17700 0.4- 0.2-   53.7 6.1 0.71 0.75 عمان
 8.8 8.5 55920 .. 0.4- 0.6- 18.6 7.4 86.7 3.6 0.81 0.83 قطر 

 13.1 9.5 19018 18070 0.6 0.3 11.8 10.7 258.4 50 0.78 0.84 السعودية
 8.6 3.7 1811 961   2.3 1.1 4.3 0.6 0.84 0.76 السودان
 4.7 6.2 .. 1200     0.9 3.6 0.66 0.78 سوريا
 14.5 19.6 3889 2332 0.4 0.2- 3.1 5.8 16.7 5.5 0.54 0.67 تو س 

 9.7 8.9 37498 60169 0.4- 0.2-   425 28.4 0.53 0.7 مارات إل ا
 9.8 11.2 1291 2164 1.1- 1.4-  1.6 1.9 1.9 0.8 0.83 اليمن 
 8.7 20.3 12954 7380 0.2- 0.3- 6.7 10.8 94.7 16 0.77 0.78 شيلي 
 27.4 33.4 11188 1520 1.3 0.3 394.3 178.3 3364 148.8 0.38 0.48 الصين 
 18.3 22.7 42527 31628 2.1 2.4 386.6 230.9 1631.8 523.5 0.29 0.28 املانيا 
 20.5 23.7 35278 30171 2.5 2.8 167.8 134.6 756 443.1 0.4 0.38 اليابان 
 27.1 28.3 31327 13409 2 1 121.2 82.9 644.4 125.1 0.43 0.41 كوريا
 23.5 25.8 10827 5727 1.1 0.4 20.9 34.7 299 73.9 0.45 0.52 ماليزيا 
 17.3 22 15550 5638 1.1 0.8 31.9 23.1 337.9 22.9 0.41 0.49 بولندا

 21.1 25.7 66176 30367 2 1.2 229.8 100.6 457.4 118.3 0.47 0.5 سن افورة 
 21.5 28.8 12039 5782 0.6 0.1 56.8 36.4 225.3 21.6 0.43 0.63 تركيا 

 8.8 17.1 46209 33645 1.6 1.9 417.3 291.9 468.1 238 0.33 0.23 بريطانيا 
 11.1 17.1 58203 41794 1.6 1.8 771.2 582 1754.6 584.7 0.23 0.27 أمريكا
 18.5 13.4 2656 730 0.1 0.9- 3.9 7.5 335.9 5.4 0.54 0.67 فيتنام 

 . 2022(، Atlas Economic Complexity(، وأالس للتعقيد االقتصادي )Word Bank) الدولياملصدر: بيانات البنب 
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Technological Upgrade  الههههههدول ههههههه ه  ن 
 

مههكهه مهههههها  ، وهههو 

زيههههههادات   )   مهمههههههةبههههههالفعههههههل من تحقيق  الفرد   2.4في دخههههههل 

  .ضعف في الدول العربية ةير النفطية(  1.2ضعف مقابل 

 ياسات التنويع والتعميق االقتصادي .  س3
النمط الحهالي للنمو في الهدول العربيهة    ار اسههههههههههههتمر  إن

االجههتههمهههههها ههي يههُ  الههرفههههههاه  يههخههههههدم  أمههثههههههل وال  ةههيههر   
ً
نههمههو جهههههها عههتههبههر 

 
ً
لو   املناخي، حوىالت ير   تفاقم آثار في ظل   خاصهههههههة ُمسهههههههتقبال

الهههههدعم وفر  مزيهههههد من اسههههههههههههتطههههههاعهههههص   الهههههدول ترشههههههههههههيههههههد 

ز ماليم مناسههههههههههههب، كما تدعو ل لب  العههههههههههههرائب، وخلق محي 

 لتنويع املؤسهههسهههات املالية الدولية، فان  لب ال يُ 
ً
عتبر اافيا

  وتطوير القاعدة اإلنتاجية في املسهههههههتقبل، وال ي يُ 
ً
عتبر أمرا

أسههاسههيا لتحقيق النمو املسههتدام وبنار املنعة االقتصههادية 

تهحهقهيهق الهتهوازن  الهنصهههههههههههههههههه   إناملهههههه مهولههههههة.   عهلهى  الهقههههههائهمههههههة  ائه  

عمهههههل  )أي تحسههههههههههههين  االقتصهههههههههههههههههادي الكلي وبيئهههههة االعمهههههال  

الهبهنهيههههههة  و ت  ااملهؤسههههههههههههسهههههههههههههههههه  الهقهيهود    الهتهحهتهيههههههة وخهفه تهطهويهر 

التنظيمية الوي يدعو لها صههههههههندوق النقد والبنب الدوليين  

 من  ثمانينات القر 
ُ
 أ ها ليسههههههههص  ن املاضههههههههه ي( ت

 
عتبر مهمة، إال

ال، اافية لتنويع االقتصهههههاد والصهههههادرات  شهههههكل اامل وفع  

 و لب  
ً
،  Market failure  سههههههبب فشههههههل السههههههوق  أسههههههاسهههههها

ه ا   بالرةم من وجود قدر من ضهعف السهياسهات العامة. 

واملبادرة الخاصههة اإلنتاجي  االسههتثمار   شهها    يعوق  الوضههع 

وُيعر ف فشهههههههههههل   .التنويع االقتصهههههههههههاديبالتالي عدم حدوث  و 

السههههههههههههوق  عهههههدم كفهههههارة األسههههههههههههواق في تخصههههههههههههي  السههههههههههههلع  

والخهههههدمهههههات والتمويهههههل والعمهههههل واملعرفهههههة  سههههههههههههبهههههب تبهههههاين 

املعلومات واألسههههههواق ةير التنافسههههههية وضههههههعف الشههههههفافية  

الدعم  تفشههه ي  شههها  البحو عن الريع الناجم عن تقديم  و 

مهههة ممههها يسهههههههههههه 
َ
ههههل اسههههههههههههتقطهههابهههه وفي األخير  في بيئهههة ةير ُمَحوك

عطهههل عمليهههة االسههههههههههههتثمهههار اويهههل املهههدى في خطو  إنتههها  ت

جديدة لصهعوبة اكتشهاف هيكل أسهعار وتكاليف األ شهطة 

القطا  الخاص في مسهههتوى ضهههيق    يحصهههر المديدة وهو ما 

 من النشااات التقليدية. 

 
ً
هتؤدي إيرادات املوارد الطبيعيهههة    ُعمومههها   إلى تشههههههههههههو 

اار على األ شهههههطة القابلة لالت ار املفاضهههههلة بين عائد املخ

Tradables  وةير القههابلههة لالت ههار )العقههار مثال(. فف  ظهل ،

مالعههههههههههماناتم املتوفرة لالسههههههههههتثمار في األ شههههههههههطة ةير قابلة 

الههتههعههلههم  املههفههقههودة وضههههههههههههههعههف  الههخههبههرة  ظههههههل  وفههي  لههالتهه ههههههار، 

بهاملمهارسهههههههههههههة واملخهاارة املرتفعهة لالسههههههههههههتثمهار في األ شههههههههههههطهة 

تثمار في األ شهطة األولى سهيكون  القابلة لالت ار، فبن االسه 

 
ً
 . أكثر جا بية وأمانا

ضههههههههههههرورة التهدخهل اله ا    هه ه العنهاصههههههههههههر تسههههههههههههتهد ي 

ه للسهههياسهههات االقتصهههادية ب نواعها لتحفيز وتوجيه   واملوج 

في االسهههههههتثمار املحلي واألجنري ضهههههههمن راية واسهههههههلراتي يات  

ت شهههههههيري وادهههههههحة األهداف لحلحلة  ظل منظومة تخطيط 

برالي  يالنيولالفكر  اليه    يدعو س ما الوضههههع الراهن على عك

 دور املؤسههههههههههههسههههههههههههات املهاليهة الهدوليهة بهاقتصههههههههههههار   اله ي ترو  لهه

افيهههة  على الهههدولهههة    بهههاملقهههابهههل  .النواحي التنظيميهههة واالشههههههههههههر

بينهههص ت هههارب العهههديهههد من الهههدول الصههههههههههههههاعهههدة وم هههها كوريههها 

ومههههاليزيهههها وسههههههههههههن ههههافورة وتههههايوان بهههه ن الههههدولههههة  ات التوجهههه  

تسههتطيع تسههريع   Developmental Stateالتنموي القوي  

الهنهمهو والهتهحهول الهههيهكهلهي مهن خهالل سههههههههههههيههههههاسههههههههههههههههههات وأدوات  

السهههههههههههياسهههههههههههة الصهههههههههههناعية الحديثة الوي  هدف إلى بنار جهاز 

إنتههههاجي متطور وتنههههافسهههههههههههه ي وموجههههه نحو تصههههههههههههههههدير السههههههههههههلع  

والخههههدمههههات  ات التقههههانههههة العههههاليههههة ونقههههل االقتصهههههههههههههههاد من 

  ولي إلى نظهام قهائم على إنتها  السههههههههههههلع والخهدماتاأل نتها   إل ا

  ات القيمة املعافة العالية. 

ملههههة من  تتكون السههههههههههههيههههاسهههههههههههههههات الصههههههههههههنههههاعيههههة من ُج 

 
 
ف إلى سههههياسههههات أفقية  السههههياسههههات واالجرارات الوي تصههههن

وأخرى عموديهههة، حيهههو تكون السههههههههههههيهههاسهههههههههههههههات األفقيهههة ةير  

سهههههههههههتوى أدار االقتصهههههههههههاد ككل تمييزية وتتطبق وهدف رفع مُ 

التهقهلهيههههههديههههههة   التهحهتهيههههههة  البهنهيههههههة  تطهوير  والتهكهنهولوجيههههههة  مثههههههل 

وتنمية رأس املال البشهههههههري وتطوير النظام املالي و ي مهمة 

 
ً
في حل إشههههكالية تنسههههيق االسههههتثمارات. باملقابل تكون    جدا

السههههههههههههيهههاسههههههههههههههات العموديهههة إنتقهههائيهههة أكثر وتهههدعم قطهههاعهههات 

سههههههتهدفة دون ةيرها. وتعمل سههههههياسههههههات التنويع والتنمية  مُ 
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نحو الصههههههههههههنههاعيههة على توجيههه االسههههههههههههتثمههار الخههاص والعههام  

م موعة من األ شههههههههههطة املسههههههههههتهدفة  ات القيم املعههههههههههافة  

تواصههل من خالل السههيطرة على أكبر قدر املرتفعة  شههكل مُ 

من سههههههههههلسههههههههههلة القيم املعههههههههههافة عبر تصههههههههههنيعها وتحويلها إلى 

منت هههههات وسههههههههههههيطهههههة و ههههههائيهههههة واالنتقهههههال في سههههههههههههلم املعرفههههة  

والتقههانههة واالنتقههال من نظههام قههائم على اسههههههههههههت الل املوارد  

التقههههههانههههههة املتوسههههههههههههطههههههة  الطبيعيههههههة   السههههههههههههلع  ات  إنتهههههها   إلى 

واملرتفعهة. وتحهدد سههههههههههههرعهة هه ه العمليهة الهبهات الطبيعيهة  

واملزايا النسههههههبية وجودة رأس املال البشههههههري وك لب يمم  

حدد مسههههههههتوى الطلب املحلي ونوعيته، االقتصههههههههاد وال ي يُ 

باإلضههافة إلى درجة االنفتا  وابيعة السههياسههات التنموية 

 التحول الهيكلي وتنويع االقتصاد. املتبعة وعالقتها ب

يهُ  اإلاههههههار  ههههههه ا  خههههههاراههههههة اهريق  وفهي  مهكهن صههههههههههههيههههههاةههههههة 

وتهعهزيهز   الهههيهكهلهي  الهتهحهول  لهتهعهمهيهق  وشههههههههههههههههههامهلههههههة  بهراةهمههههههاتهيههههههة 

مهُ  عهلهى  تهرتهكهز  الهعهربهيههههههة  االقهتصههههههههههههههههههادات  كهونهيهن تهنههههههافسههههههههههههيههههههة 

 :( 2)أنظر الشكل  أساسيين هما

التنافسية   ▪ البيئة   Competitivenessتطوير 

Environment Development     تشخي خالل  من 

سببات فشله والعمل على حلها اختناقات السوق ومُ 

 
ً
السياسات  تدري يا مقاربة  وفق  ويكون  لب   ،

من    The systemic approachالوظيفية ةير املباشرة  

الكلي،   االقتصادي  االستقرار  استهداف  خالل 

افق   واملر األساسية  والبنية  والصحة،  والتعليم، 

واملواصالت والطرق  واإلنفاق    العامة،  واالتصاالت، 

التشريعية   البنية  وتطوير  والتطوير،  البحو  على 

والقانونية واملؤسسية للدولة وتسريع التحول الرقمي  

اإلدارية   باألنظمة  املتعلقة  االختناقات  لتقلي  

االئتمان   على  الحصول  وتسهيل  املستندية  والدورة 

الخارجية والشفافية   والت ارة  اللراخي   واستخرا  

وحماية  واإلف الكفارة   املستثمرين صا   ورفع  األقلية 

 اللوجستية. 

الهههههتهههههنههههههافسههههههههههههههههيههههههة ▪ الهههههقههههههدرة   Competitivenessتهههههطهههههويهههههر 

Capacity Development    مههع ويههتههم  لههههههب بههههههالههتههوازي 

تطوير البيئة التنافسههههههههههههية وهدف رفع الطاقة اإلنتاجية  

والتنافسههههههههههههية من خالل االرتقار الصههههههههههههنا ي للقطاعات 

 
ُ

قههههه تعزز درة إنتهههههاجيهههههة جهههههديهههههدة  القهههههائمهههههة وخلق وتنويع 

الروابط األمههاميههة والخلفيههة والتكههامههل بين القطههاعههات  

العناقيد االقتصهههادية وخاصهههة بنار والمهات املختلفة  

سههههههههالسههههههههل القيمة املحلية والعاملية )عبد  االندما  في و 

ومن خالل سههههههههههههيهاسههههههههههههات حهديثهة للرويج    ،( 2022مواله، 

وتوجيههههه االسههههههههههههتثمههههار والصهههههههههههههههادرات. ويكون  لههههب وفق  

وانهههههتهههههقههههههائهههههيههههههة    اراديههههههةسههههههههههههههههههات  سههههههههههههههههيهههههها  Theتههههههدخهههههلهههههيههههههة 

Interventionist and Selective Approach   للتنويع

اللزامات الدول املبرمة مع االقتصههههههههههادي ال تتعار  مع 

أهههههههداف ههههههه ه   الههههههدوليههههههة. وتتمثههههههل  الت ههههههاريههههههة  منظمههههههة 

( تنويع االقتصاد 1السياسات الصناعية الحديثة في ) 

صههههههههههههنهاعهات  ( تعميق ال2لبروز قهدرة إنتهاجيهة جهديهدة، و) 

مامية والخلفية،  أل من خالل تعزيز الروابط اإلنتاجية ا

( االرتقار الصهههههههههنا ي وهدف تحسهههههههههين املنتج وعملية  3و) 

اإلنتا   ا ها. وتقوم ه ه املقاربة على التدخل املباشهههر  

وهههههههها  تهعهمههههههل  الهوهي  الهطهريهقههههههة  فهي  ته هيهيهر حهقهيهقه   إلحههههههداث 

األسههههههههههواق وتوجيه االسههههههههههتثمار الخاص من خالل تعزيز 

لسهوقية وسهالسهل القيمة ورابطات األعمال  الروابط ا

ضمن عناقيد صناعية وتوفير التدريب املنهي والتمويل  

األصهه ر وامل امر والدعم املسههتهدف. وترتكز ك لب على 

سهههههههياسهههههههات دعم الصهههههههناعات واأل شهههههههطة االقتصهههههههادية 

ن اسههههههههههههتخهههههدام آليهههههات: أنظمهههههة املنتقهههههاة، والوي تتعههههههههههههم  

الههمههمههركههيهههههه  الههتههعههريههفههههههات  مههن  ة الههحصههههههههههههه  أو االعههفههههههار 

والعهههههريبة على القيمة املعهههههافة والرسهههههوم املختلفة في 

التسههههههميل والبيع والشههههههرار والعههههههريبة على الشههههههراات،  

وتوفير الههدعم املههاليتاالئتمهها   للصههههههههههههههادرات، و  شههههههههههههههار 

منااق اقتصههههههههههههادية خاصههههههههههههة، واسههههههههههههتخدام الشههههههههههههراات  

افق   اململوكهة للهدولهة أو الخصههههههههههههخصههههههههههههة، و  شههههههههههههار املر

عمليههات اإلنتههاجيههة، العههامههة وتوفير املههدخالت الالزمههة لل

وتقديم وتسهههههههيل التمويل، وتوفير العههههههمانات العامة، 

  وسياسة املشلريات الحكومية.
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 (: أهم عناصر سياسات تعميق التحول الهيكلي والتنويع االقتصادي  2رقم )  الشكل 

 

  
 

السياسات وجود   مُ وتتطلب ه ه  ؤسس ي على أعلى  هيكل 

 ستوى للمساعدة على:  مُ 

وشر    − الصناعية  السياسات  ش ن  من  الرفع 

تطلبا ها على أعلى املستويات لتوفير  معوقا ها ومُ 

الوااالت   على  والرقابة  واإلشراف  التنسيق 

 الحكومية واإلدارة العامة.  

التنسيق والتشاور بين القطاعين العام والخاص   −

م موعات   خالل  من  املصلحة  أصحاب  وبقية 

العناقيد   لتطوير  الهادفة  الصلة  األعمال  ات 

التعاون  الصناعية وسالسل االنتا  وفق نمو    

والحكومة   الخاص  القطا   بين  االسلراتيجي 

تعلر    الوي  العقبات  أهم  عن  الكشف  وهدف 

فعالية   األكثر  التدخالت  ونو   الهيكلة  إعادة 

االنتاجي   الخاللقطا    ,Rodrik)   صواالستثمار 

2004 .) 

والرصد   − واملسارلة  للشفافية  آليات  توفير 

التنمية اويلة   والتقييم ك زر من اسلراتي ية 

ملدى الوي  هدف لتوسيع الفرص للمميع ولكيال  ا

تتحول املوارد الوي تنفق في دعم أ شطة جديدة  

  إلى فرص للريع.

  

تطوير البيئة التنافسية

وتخفي  الفة ممارسة إزالة الحواجز :بيئة أعمال جا بة
األعمال

تطوير البنية التحتية األساسية

الخدمات الحكوميةوسرعة تحسين جودة 

من خالل م البحو عن الريعمالحد من استفحال ظاهرة 

فر  املنافسة والشفافية

ا سياسات اإلصال  إلزالة التشوهات، وتقليل تكاليف اإلنت

ال هو  برأس املال البشري وتعزيز التخصصات املهنية 

والهندسية والعلمية والبحو العلمي والتطوير

ت سير الهوة الرقمية

تعزيز ثقافة المهودة الشاملة للشراات الوانية

تطوير القدرة التنافسية

الية والخدمية عاستهداف األ شطة االقتصادية السلعية

picking the winnersالقيمة املعافة 

افز  ي لتشميع االستثمار فإعادة توجيه منظومة الحو
األ شطة االقتصادية املستهدفة

اةبة في توفير احتياجات الشراات الوانية أو األجنبية الر 

االستثمار في املماالت المديدة

ة تشميع املشاريع الص يرة واملتوسطة في األ شط

لتعميق اللرابطات االمامية االقتصادية املستهدفة

والخلفية

على مستوى ال المهات وعلى championsخلق أبطال 
املستوى اإلقليمي

إ شار شراكة بين القطا  الخاص والعام في القطاعات

لكسر فشل السوق leadersلخلق شراات رائدة املستهدفة

followersا عة تما يسم  بظهور شراات 

offensiveاقي بتستشميع أسلوب هموم  وا and 
proactiveتعزيز في متا عة شبكات اإلنتا  بين املنااق ل

سالسل اإلنتا 

ال  تسهيل النفا  للتمويل في ال المهات من خالل اص
ة تسم  تمويلية جديدشامل للقطا  املالي واعتماد أساليب

بالتعامل مع مخاار االعمال املختلفة
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ؤسسة عربية إقليمية مُ   للتخطيطاملعهد العربي 

ت سسص  مُ  الكويص،  ستقلة ةير ربحية، مقرها دولة 

االقتصادية  1980عام   التنمية  دعم  إلى  و هدف   ،

ال في  بنار  واالجتماعية  خالل  من  العربية  دول 

وتقديم   البحوث  و عداد  الوانية  القدرات 

وعقد   املؤسس ي  والدعم  االستشارية  الخدمات 

 اللقارات التنموية والنشر.  
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