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التنموي يف دول جمل�س 

التعاون اخلليجي



اأهداف  »ج�سر التنمية«

و�سع �سريحة من اأفراد  اإن اإتاحة اأكرب قدر من املعلومات واملعارف لأ

املجتمع، يعترب �سرطًا اأ�سا�سيًا جلعل التنمية ق�سية وطنية ي�سارك 

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

وخا�سعًا  وال�سفافية  امل�ساركة  على  قائمًا  ن�ساطًا  جلعلها  كذلك 

للتقييم  وللم�ساءلة.

العربي  املعهد  حر�س  �سياق  يف  التنمية«  »ج�سر  �سل�سلة  وتاأتي 

للتخطيط  بالكويت على توفري مادة مب�سطة قدر امل�ستطاع للق�سايا 

ي�ساعد  مبا  حتليلها  واأدوات  ونظرياتها  التنمية  ب�سيا�سات  املتعلقة 

تلك  حول  اإثارته  الواجب  احلوار  يف  امل�ساركني  دائرة  تو�سيع  على 

التنمية  خطط  و�سع  يف  امل�ساركة  اأن  املعهد  يرى  حيث  الق�سايا 

املجتمع  وهيئات  اخلا�س  القطاع  قبل  من  وتقييمها  وتنفيذها 

عربي  ومنهج  منوذج  بلورة  يف  مهمًا  دورًا  تلعب  املختلفة،  املدين 

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

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

خرين. الدولية وجتارب الآ

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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التخطيط مبفهومه العام هو عبارة عن 

التي  املتنا�سقة،  هداف  الأ من  ملجموعة  حتديد 

يراد حتقيقها وفق اأولويات معينة وخالل فرتة 

الو�سائل  مجموعة  اختيار  مع  حمددة،  زمنية 

هداف اإىل  جراءات الالزمة لتحويل هذه الأ والإ

على  القدرة  مبعنى  التنموي  والتخطيط  واقع. 

والب�سرية  املادية  املجمتع  موارد  على  ال�سيطرة 

امل�ستمرة  وتنميتها  ا�ستخدامها  وح�سن  واملالية 

يف  التغيري  اإرادة  اأداة لرت�سيد  يعترب  كّمًا وكيفًا، 

منائية  هداف الإ اإطار الختيار الجتماعي اأو الأ

واجلهات  ال�سيا�سية  الهيئات  قبل  من  امل�ساغة 

احلكومية امل�سوؤولة.

خربات التخطيط التنموي يف دول 

جمل�س التعاون اخلليجي
اإعداد :ريا�س بن جليلي

اأوًل: مقدمة

لعله من املفيد التذكري باأن دول جمل�س 

باعتماد  تت�سم  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 

هي  واحدة  �سلعة  على  �سا�س  بالأ اقت�ساداتها 

زالت  ما  نامية،  دول  باأنها  ت�سنف  كما  النفط. 

دارية  والإ والتنظيمية  القت�سادية  هياكلها 

والتطوير.  التنمية  من  مزيد  اإىل  بحاجة 

تّتبع  املجل�س  دول  فاإن  ذلك،  اإىل  �سافة  بالإ

احرتام  على  يعتمد  حرًا  اإقت�ساديًا  نظاما 

وعدم  ال�سوق،  نظام  و�سيادة  الفردية،  امللكية 

الن�ساطات  مزاولة  يف  اخلا�س  القطاع  مناف�سة 

القت�سادية، والنفتاح القت�سادي على العامل 

اخلارجي، وانتهاج تخطيط تاأ�سريي يعتمد على 

اختاللت  لت�سحيح  التنموية  اخلطط  �سعي 

التنمية  عملية  ف�سله، وت�سريع  وحالت  ال�سوق 

القت�سادية والجتماعية.

اإطار  يف  التنموي  ثانيًا:التخطيط 

لدول  التعاون  جمل�س  دول  خ�سو�سيات 

اخلليج العربية واأهم اأهدافه 

كان الو�سع ال�سائد يف منطقة اخلليج قبل 

اكت�ساف النفط يتمثل يف وجود جمتمعات �سغرية 

عليها  ترتب  �سحيحة،  اإقت�سادية  موارد  ذات 

تعتمد  حمدودة،  اإقت�سادية  وتفاعالت  عالقات 

هلي، ووجود  بدرجة اأوىل على ن�ساطات القطاع الأ

�سافة  نظم �سيا�سية ذات منط تقليدي وراثي، بالإ

اإىل �سيق نطاق دور احلكومة التنموي اآنذاك.

على  القدرة  هو  التنموي  التخطيط 
املادية  اجملمتع  موارد  على  السيطرة 
والبشرية واملالية وحسن استخدامها 
وتنميتها الكمية والكيفية املستمرة، 
التغيير  إرادة  لترشيد  أداة  حيث يعتبر 
في إطار االختيار االجتماعي أو األهداف 

اإلمنائية.

التنمية  ج�سر  من  العدد  هذا  يخ�س�س 

التخطيطية  التجارب  �سمات  اأهم  ل�ستعرا�س 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول  يف  التنموية 

العربية. و للوقوف عند اأ�سا�سيات منهجية العمل 

واجلهات  املوؤ�س�سات  لدى  املعتمدة  التخطيطي 

احلكومية املعنية بال�ساأن التنموي يف هذه الدول.
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التخطيط  جمال  يف  اخلليج  دول  جتربة  بداأت 

التنموي ب�سكل فعلي من خالل التخطيط لربامج 

نفاق. وتدعم هذا التوجه منذ اأوائل �سبعينات  الإ

القرن املا�سي، التي �سهدت اإرتفاعا كبريًا يف اأ�سعار 

الدول  هذه  ومتلك  النفطية،  يرادات  والإ النفط 

ملعظم ثرواتها النفطية.

ومن جراء هذه الطفرة النفطية يف دول 

املنطقة، اإزدادت احلاجة للتخطيط من اأجل دعم 

عالية  م�ستويات  اإىل  بها  والدفع  نفاق  الإ برامج 

املنطقة  دول  كل  يف  فانطلقت  ت�ساعدي.  وبن�سق 

خمتلف  يف  التنموية  امل�ساريع  من  �سخمة  برامج 

يف  التو�سع  على  باخل�سو�س  تركزت  املجالت، 

�سا�سية. وقد ا�ستخدم التخطيط يف هذا  البنية الأ

ولويات، من حيث تنفيذ  ال�سياق كاأداة لتحديد الأ

اأهداف  على  يحتوي  اإطار  �سمن  امل�ساريع  هذه 

ت�سعى لتحقيقها. وميكن اعتبار هذه الربامج نواة 

خلطط تنموية اختلفت مكوناتها وطرق تنفيذها 

من دولة اإىل اأخرى.

بدول  اخلا�سة  القت�سادية  فالظروف 

وىل من اكت�ساف النفط  اخلليج خالل ال�سنوات الأ

اإعتماد  الدول  هذه  يف  القرار  �سناع  على  فر�ست 

من  التخطيط  ملفهوم  معدلة  اأو  جديدة  حالة 

اأن تعك�س  ال�سروري  التنمية. حيث كان من  اأجل 

الدول  هذه  يف  التنموي  التخطيط  منظومة 

جمموعة من املعطيات اأهمها: 

ن�سبية  ندرة  من  تعاين  الدول  هذه  اأن  	•
يف املوارد الب�سرية. 

مورد  يف  ن�سبية  وفرة  الدول  لهذه  اأن  	•
اإ�سرتاتيجيًا  م�سدرًا  ميثل  الذي  النفط 

اإىل  �سافة  بالإ هذا  الدخل.  لتوليد 

الدور الهام الذي تلعبه هذه الوفرة يف 

منذ اكت�ساف النفط، تغري الو�سع ب�سكل 

هذه  بداية  يف  املنطقة  �سهدت  حيث  جذري، 

كبرية  مالية  لعوائد  تدفقًا  اجلديدة  املرحلة 

وكان  ذلك.  قبل  متاحًا  كان  مبا  باملقارنة  ن�سبًيا 

هذا التدفق بيد ال�سلطة ال�سيا�سية لهذه الدول، 

بيد  العوائد  لهذه  كبري  تركز  عليه  ترتب  مما 

لربامج  تنفيذا  املنطقة  �سهدت  و  احلكومات. 

اإنفاق اإ�ستثماري كثيفة اإ�ستهدفت تطوير البنية 

نتاجية  التحتية التي من �سانها تعزيز القدرات الإ

للقطاع النفطي، مثل بناء وتطوير املوانئ ومراكز 

معظم  اعتمدت  كما  وغريها.  والطرق،  التجميع 

دول املنطقة برامج اإنفاق اإ�ستثماري، بغية توفري 

الجتماعية  لالحتياجات  ال�ستجابة  وتطوير 

فراد املجتمع يف املنطقة، من تعليم  �سا�سية لأ الأ

و�سحة ومياه وكهرباء وخمتلف املرافق العامة. 

�سارة اإىل اأن اأحجام هذه الربامج كانت  وجتدر الإ

تعترب منخف�سة ن�سبًيا مقارنة بالربامج امل�سابهة 

خرى، ولكنها �سخمة ن�سبة  يف الدول النامية الأ

تلك  قبل  اخلليجية  املجتمعات  يف  ينفق  كان  ملا 

الفرتة.  

إن ترسيخ فكرة التخطيط التنموي 
في دول اخلليج كان مصاحًبا بشكل 
منذ  وإدارتها  التنمية  ملفهوم  وثيق 
بيد  عوائده  وتركز  النفط  اكتشاف 
دول  جتربة  بدأت  حيث  احلكومات، 
اخلليج في مجال التخطيط التنموي 
التخطيط  خالل  من  فعلي  بشكل 

لبرامج اإلنفاق.

مفهوم  باأن  القول  ميكن  فاإنه  وبالتايل، 

ب�سكل  م�ساحًبا  كان  اخلليج  دول  يف  التخطيط 

اكت�ساف  منذ  واإدارتها  التنمية  ملفهوم  وثيق 

حيث  احلكومات،  بيد  عوائده  وتركز  النفط 
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تواجهها  التي  القيود  اأهم  اأحد  فك 

وهو  األ  التنمية،  حتديات  يف  الدول 

توفر مورد راأ�س املال.

اأن لهذه الدول خ�سو�سيات جمتمعية  	•
التوازن  من  معينة  نوعية  تفر�س 

لرفع  املتاحة  املوارد  ا�ستخدام  يف 

م�ستوى معي�سة اأفراد املجتمع يف اإطار 

ما ي�سمى بدولة الرفاه. 

التنمية  مل�سرية  احلقيقي  التحدي  اأن  	•
اخلليج  دول  يف  الطويل  جل  الأ يف 

الزيادة  خالل  من  النمو  لي�س  هو 

الطفرات  فرتات  خالل  الدخل  يف 

اإ�ستدامة  �سمان  يف  هو  بل  النفطية، 

فرتات  يف  مرتفع  دخل  على  احل�سول 

النفطي،  املورد  اأفول  اأو  تراجع 

لقدرات  بناء  من  ذلك  يتطلبه  وما 

اإنتاجية جديدة ل تقوم على املوارد 

النفطية.

بالرغم من خ�سو�سيات مفهوم التنمية 

يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، 

والذي هو اأقرب اإىل مفهوم الفكر القت�سادي 

الغربي للتنمية الذي يلعب فيه القطاع اخلا�س 

دورا حموريا منه اإيل التوجه ال�سرتاكي الذي 

يقوم على هيمنة القطاع العام، اإل اأنه يالحظ 

يف الوقت ذاته اأن للحكومات وللقطاع العام دور 

كبري يف تطبيق مفهوم التنمية يف دول اخلليج 

للقطاع  اململوكة  النفط  عوائد  لوفرة  نتيجة 

العام، والتي من ال�سروري اإعادة توزيعها على 

اخلا�س  القطاع  قدرة  ولعدم  املجتمع،  اأفراد 

�سا�سية  الأ هداف  الأ حتقيق  على  مبفرده 

حداث تغريات هيكلية.  الالزمة لإ

مفهوم  تلخي�س  ميكن  فاإنه  وبالتايل، 

القت�سادية  التنمية  واإ�سرتاتيجية 

والجتماعية يف دول اخلليج يف:

لعملية  النفط كممول  	العتماد على  	•
التنمية.

احلكومة  دور  يف  التدريجي  التقلي�س  	•
يف الن�ساط القت�سادي.

ال�سوق  ليات  لآ امل�ستمر  التطوير  	 	•
احلرية  من  كبري  قدر  وتوافر 

النمو  لتحقيق  كو�سائل  القت�سادية 

القت�سادي. 

القت�سادي  البناء  يف  حتولت  اإيجاد  	•
تكون قادرة على بناء طاقة اإنتاجية 

حتقيق  اإىل  توؤدي  ذاتًيا  مدعمة 

التنمية امل�ستدامة.

التخطيط  اأهداف  باأهم  يتعلق  ما  يف 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول  يف  التنموي 

العربية، فاإنه ل �سك يف اأن هذه الدول ت�سرتك 

نتيجة  وذلك  هداف،  الأ من  كبرية  جمموعة  يف 

لتقارب طبيعة الهياكل والن�ساطات القت�سادية 

تلك  اأولويات  ترتيب  اأن  من  بالرغم  فيها، 

حيان من دولة اإىل  هداف يتفاوت يف بع�س الأ الأ

اأخرى ب�سبب تفاوت املوارد والقدرات املالية بني 

اكت�ساف  بعد  وىل  الأ ال�سنوات  الدول. ففي  تلك 

يف  منائية  الإ اخلطط  اأهداف  تركزت  النفط، 

هذه الدول يف:

التحتية. البنية  بناء  	•
الجتماعي. املال  راأ�س  يف  ال�ستثمار  	•

بناء  خالل  من  الب�سرية  التنمية  	•
وتطوير قطاعات التعليم وال�سحة. 
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ومع نهاية �سبعينات القرن املا�سي، ومع 

تطور جتربة التخطيط التنموي يف دول املجل�س 

هداف التي تبلورت من خالل  فقد كانت اأهم الأ

اخلطط التنموية:

غري  النتاجية  القاعدة  تنويع  	•
ال�سناعات  جمالت  يف  النفطية 

حالل الواردات من جهة،  اخلفيفة لإ

جهة  من  الدخل  م�سادر  ولتنويع 

اأخرى.

اإنتاجية  اإقت�سادية  قاعدة  بناء  	•
النفطية  ال�سناعات  جمال  يف 

الت�سديرية.

ال�ستمرار يف التو�سع يف بناء البنية  	•
�سا�سية. الأ

بني  التكامل  �سيا�سات  وتدعيم  تطوير  	•
هذه الدول.  

اأ�سبح و�سع اخلطط  ويف الو�سع الراهن، 

م�سار  لدفع  �سروريا  متطلبا  وتنفيذها  التنموية 

دول  يف  والجتماعية  القت�سادية  التنمية 

املجل�س، وذلك لعدة اإعتبارات، اأهمها: 

تغيريات  حداث  لإ الدول  هذه  حاجة  	•
حتولت  لتحقيق  توؤهلها  هيكلية 

نوعية يف اإقت�ساداتها ت�سمن ا�ستدامة 

التنمية وتنوع م�سادرها.

بيئة  ن�ساء  لإ الدول  هذه  حاجة  	•
القت�ساد  لنطالق  توؤهل  تنموية 

ظل  يف  تناف�سية،  اأ�س�س  على  اخلليجي 

ي�سمح  مبا  ال�سوق،  ليات  لآ اأكرب  تفعيل 

املوارد  توظيف  بكفاءة  ليات  الآ لهذه 

املتاحة، وا�ستدامة النمو والتنمية.

التخطيط  جتارب  �سمات  اأهم  ثالثًا: 

لدول  التعاون  جمل�س  دول  يف  التنموي 

اخلليج العربية

جمل�س  دول  يف  التخطيط  جتارب  بداأت 

يف  جدي  ب�سكل  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 

منت�سف �ستينات القرن املا�سي )بالرغم من وجود 

فاإنه  عام،  وب�سكل  ذلك(.  قبل  التجارب  بع�س 

بداياتها  كانت يف  التجارب  باأن هذه  القول  ميكن 

تت�سف بتنوع اأ�ساليب التخطيط املتبعة من دولة 

اخلطط  �سمولية  درجة  وباختالف  اأخرى،  اإىل 

اللتزام  درجة  باختالف  و  اإعدادها،  يتم  التي 

بالتنفيذ واملتابعة من دولة اإىل دولة اأخرى.

التعاون  مجلس  دول  حاجة  إن 
هيكلية  تغييرات  إلحداث  اخلليجي 
في  نوعية  حتوالت  لتحقيق  تؤهلها 
إقتصاداتها تضمن استدامة التنمية 
وضع  من  جتعل  مصادرها  وتنوع 
اخلطط التنموية وتنفيذها ومتابعتها 
التنمية  لدفع مسار  متطلباً ضرورياً 

االقتصادية واالجتماعية.

اأ�سبحت  املا�سي،  القرن  نهاية  مع 

اخلطط  خالل  من  تتبلور  التي  هداف  الأ اأهم 

التنموية لدول املجل�س تتمحور حول: 

القت�سادي  الن�ساط  اإعتماد  تقلي�س  	•
القطاع  وتنمية  النفط  على 

اخلا�س.

الب�سرية.  التنمية  	•
العمل  قوة  يف  الختالل  معاجلة  	•

والرتكيبة ال�سكانية.
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عام  يف  ح�ساء  الإ اإدارة  اأن�سئت  فقد 

عام  يف  لل�سكان  تعداد  اأول  اأجرت  التي   1963

اللكرتوين  املركز  اإن�ساء  مت  ثم  ومن   ،1965

خم�سية  خطة  اأول  و�سع  ليتم   ،1967 عام  يف 

ويف   .1972 	–  1967 بني  ما  الفرتة  يف  للبالد 

القا�سي  مريي  الأ املر�سوم  1970�سدر  عام 

جمل�س  لي�سبح  خرى  الأ املرا�سيم  كافة  باإلغاء 

جمل�س  تتبع  بذاتها  قائمة  هيئة  التخطيط 

حقيبة  تخ�سي�س  مت   1976 عام  ويف  الوزراء. 

متفرغ  وزير  اأول  وتعيني  للتخطيط  وزارية 

العمل على توجيه  الوزارة  اأن تتوىل  لها، على 

التنمية القت�سادية والجتماعية يف الدولة. 

ب�ساأن   60 رقم  القانون  �سدر   1986 عام  ويف 

املعدل  والجتماعي  القت�سادي  التخطيط 

والذي   ،  1987 ل�سنة   7 رقم  بالقانون  باملر�سوم 

ين�س يف اإحدى مواده على اإن�ساء جمل�س اأعلى 

للتخطيط برئا�سة �سمو رئي�س جمل�س الوزراء 

ذوي  من  وعدد  الوزراء  من  عدد  وع�سوية 

الكفاءة واخلربة. 

توا�سل  اجلديدة  لفية  الأ بداية  مع 

الدولة  اأجهزة  قبل  من  املبذول  املجهود 

امل�سئولة عن التخطيط التنموي. ومتثلت اأوىل 

جنازات خالل هذه الفرتة يف اإعداد م�سروع  الإ

خلطة اإمنائية خم�سية �ساد�سة )2002/2001 –	

2006/2005(، مثلت نقلة نوعية يف جمال اإعداد 

لبتعادها  املدى،  متو�سطة  منائية  الإ اخلطط 

ال�سامل،  التخطيط  اأ�سلوب  عن  منهجيتها  يف 

والذي مت على اأ�سا�سه اإعداد اخلطط ال�سابقة. 

يف  جديدة  لبداية  اخلطة  هذه  اأ�س�ست  كما 

يف  التنموي  التخطيط  فيها  يكون  املجال،  هذا 

”حتديد“	 اأ�سا�س  على  قائما  القادمة  املرحلة 

اأو ”اإنتقاء“	اأهم مواقع اخللل يف امل�سار التنموي  

دولة الكويت

بتجربة  الكويت  دولة  تتميز 

جتربتها  انطلقت  اإذ  عريقة  تخطيطية 

منذ  التنموي  التخطيط  جمال  يف 

جزئي  ب�سكل  املا�سي  القرن  خم�سينات 

يف  ن�ساء  الإ جمل�س  تكوين  خالل  من 

التخطيط  بعمليات  ليقوم   ،1952 عام 

داري  �سالح الإ العمراين، وبعث جلنة الإ

قامت  وقد    .1954 عام  يف  والتنظيم 

عداد  جهزة املخت�سة لإ الدولة ببعث الأ

ال�سمولية  التنموية  اخلطط  ومتابعة 

اإىل  اأدى  مما  مبا�سرة،  ال�ستقالل  بعد 

خم�سية  اإمنائية  خطط  وثائق  اإجناز 

ب�سكل �سبه منتظم.

جمل�س  باإن�ساء  مر�سوم  �سدر 

للتخطيط  م�ستقلة  كهيئة  التخطيط 

لئحة  و�سدرت   ،1962 عام  يف  والتنمية 

املجل�س الداخلية يف اإبريل من عام 1963، 

بت�سكيل  اخلا�س  القرار  �سدر  ثم  ومن 

داري للمجل�س وحتديد  اجلهاز الفني والإ

هذا  اإن�ساء  اعتبار  وميكن  اخت�سا�ساته. 

للتخطيط  احلقيقية  البداية  املجل�س 

التنموي يف دولة الكويت، حيث توا�سلت 

العديد  وعرب  احلني  ذلك  منذ  م�سريته 

بها  مرت  التي  التاريخية  املراحل  من 

ظهور  توايل  اإىل  دعا  ما  وهو  الدولة، 

للعمل  م�ساندة  جديدة  حكومية  اأجهزة 

ا�ستحداث  واإىل  الدولة،  يف  التخطيطي 

املجل�س  دور  تعزيز  ت�ستهدف  ت�سريعات 

وتفعيل عملية التخطيط التنموي. 
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اخلطة  هذه  قامت  كما  الراهن.  الو�سع  يف 

مواقع  معاجلة  لكيفية  تو�سيف  بتقدمي 

مت�سقة،  تنموية  برامج  بتنفيذ  وذلك  اخللل، 

يتم  حمددة  كمية  اأهداف  حتقيق  اإىل  ت�سعى 

اختيارها وفق اعتبارات الكفاءة القت�سادية 

والجتماعية.

التخطيط  منهجية  لنف�س  ووفقا 

مانة العامة للمجل�س  التاأ�سريي، فقد قامت الأ

الكويت  بدولة  والتنمية  للتخطيط  على  الأ

متو�سطة  منائية  الإ اخلطط  اآخر  باإعداد 

اأي   ،)2014/2013  -  2011/2010( املدى 

والتفاعل  امل�ساركة  ت�سمني  مع  الثامنة، 

من  الدولة  يف  التنمية  �سركاء  مع  املبا�سر 

هداف  لالأ التف�سيلي  طار  الإ بلورة  حيث 

جل املتو�سط.   �سرتاتيجية يف الأ الإ

اململكة العربية ال�سعودية

ال�سعودية  العربية  اململكة  تتمّيز 

من  اأكرث  متتد  تخطيطية  بتجربة  كذلك 

لنتهاج  اململكة  بداية  ومنذ  عامًا.  ثالثني 

تراكمت  اقت�سادها،  اإدارة  يف  التخطيط 

واأ�سهم  وتطورت،  التخطيطية  التجارب 

وتقلب  ال�سعودي،  القت�ساد  تطور  ذلك  يف 

مر الذي دعا املخططني  موارده وم�سكالته، الأ

يف  اخلم�سية  التنموية  اخلطط  تكييف  اإىل 

القت�ساد  احتياجات  مع  يتما�سى  مبا  اململكة 

ومتطلبات التنمية يف مراحلها املختلفة. 

يف  اململكة  يف  القرار  ل�ساحب  وكان 

منت�سف �ستينيات القرن املا�سي الدور البارز يف 

وذلك  التنمية،  لعملية  الالزمة  �س�س  الأ و�سع 

عندما مت اإن�ساء اأول هيئة مركزية للتخطيط، 

مم  الأ مع  بالتعاون   1965 عام  يف  ذلك  وكان 

املتخ�س�سة.  الدولية  املوؤ�س�سات  وبع�س  املتحدة 

اإىل وزارة   1975 الهيئة يف عام  ثم حتولت تلك 

التخطيط، التي اأنيطت بها مهمة اإعداد خطط 

عام  ويف  ومتابعتها.  عليها  �سراف  والإ التنمية 

املالية  التخطيط مع وزارة  2003، دجمت وزارة 

التنموية  خطتها  اململكة  وو�سعت  والقت�ساد. 

وتوالت   ،1974-1970 للفرتة  وىل  الأ اخلم�سية 

اأن  اإىل  تباعًا،  ذلك  بعد  اخلم�سية  اخلطط 

التا�سعة  التنموية  خطتها  اإىل  اململكة  تو�سلت 

التي تغطي الفرتة 2014-2010.

التخطيطية  التجربة  يف  واملتاأمل 

للمملكة العربية ال�سعودية، يالحظ ال�ستمرار 

على  اململكة  حر�ست  الذي  التنموي  النهج  يف 

املا�سية،  ربعة  الأ العقود  امتداد  على  اإتباعه 

من خالل تنفيذ ت�سع خطط خم�سية متو�سطة 

املدى، واملزج  الذي اعتمدته اأجهزة التخطيط 

للن�ساط  التوجيهي  التخطيط  بني  اململكة،  يف 

لن�ساط  التاأ�سريي  والتخطيط  احلكومي 

التنموية  امل�سارات  اإطار  يف  اخلا�س،  القطاع 

التخطيط  يحددها  التي  امل�ستقبلية  والروؤية 

ال�سرتاتيجي على املدى البعيد.

�سلطنة عمان
 

تاأتي �سلطنة عمان يف املرتبة الثالثة 

اأ�سلوب  انتهاج  يف  الزمني  الرتتيب  حيث  من 

دول  منطقة  يف  للتنمية  ال�سامل  التخطيط 

العربي.  حيث  لدول اخلليج  التعاون  جمل�س 

 1975 عام  يف  التخطيطية  التجربة  بداأت 

وىل للفرتة -1980 بو�سع اخلطة اخلم�سية الأ

1975. ومن ثم اأجنزت ال�سلطنة �سبع خطط 

خم�سية متتالية، بداية من اخلطة اخلم�سية 

اخلطة  اإىل   ،)1985-1980 )للفرتة  الثانية 
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2015- )للفرتة  الثامنة  اخلم�سية 

 .)2011

�سلطنة  جتربة  يف  واملتاأمل 

التنموي  التخطيط  جمال  يف  عمان 

يتم  املدى  متو�سطة  اخلطط  اإعداد  اأن 

طويلة  للتنمية  اإ�سرتاتيجية  اإطار  يف 

املدى. ويف هذا املجال، قامت ال�سلطنة 

باإعداد ا�سرتاتيجيتني للتنمية: 

 ،)1995  -  1970( للفرتة  وىل  الأ 	•
خاللها  من  ال�سلطنة  اإ�ستطاعت 

يف  كبرية  اإجنازات  حتقيق 

التنمية  واأبعاد  جمالت  جميع 

ال�ساملة.

 ،)2020-1996( للفرتة  الثانية  	•
ول  الأ املقام  يف  ت�ستهدف  والتي 

بالقيمة  الفرد  دخل  م�ساعفة 

 .2020 عام  بحلول  احلقيقية 

حتقيق  اإىل  تهدف  اأنها  كما 

ال�ستقرار القت�سادي والتوازن 

املايل، وتهيئة الظروف املالئمة 

لالنطالق القت�سادي، من خالل 

ا�ستخدام عائدات النفط والغاز 

لتحقيق التنوع القت�سادي.

مارات العربية املتحدة دولة الإ

العربية  مارات  الإ دولة  تاأتي 

حيث  من  الرابعة  املرتبة  يف  املتحدة 

اأ�سلوب  انتهاج  يف  الزمني  الرتتيب 

منظومة  يف  للتنمية  ال�سامل  التخطيط 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول 

اإمنائية  خطة  اأول  اأجنزت  فقد  العربي. 

1985- )للفرتة   1979 عام  يف  خم�سية 

الت�سريعات  وجود  من  وبالرغم    .)1980

الالزمة واملوؤ�س�سات العاملة يف هذا املجال منذ 

عام 1972، اإل اأنه مل يكتب لهذه اخلطة النجاح 

ومل يتم اإقرارها ب�سكل ر�سمي. 

الدولة  يف  التخطيطي  العمل  تطور 

)روؤية  اإ�سرتاتيجية  روؤية  و�سع  خالل  من 

املادة  ت�سكل  الدولة  قبل  من   )2021 مارات  الإ

اجلهات  اأ�سا�سها  على  تقوم  التي  الرئي�سية 

ال�سرتاتيجية  خططها  بتطوير  الحتادية 

دولة  حكومة  )اإ�سرتاتيجية  والت�سغيلية 

وحتتوي   .)2013-2011 عوام  لالأ مارات  الإ

عامة،  مبادئ  �سبعة  على  �سرتاتيجية  الإ

نات  ممكِّ و�سبعة  اإ�سرتاتيجية  اأولويات  و�سبع 

ولويات واملمكنات  اإ�سرتاتيجية، وقد رّكزت الأ

التي  �سا�سية  الأ املجالت  على  ال�سرتاتيجية 

الدورة  �سمن  حتقيقها  على  احلكومة  �ستعمل 

ال�سرتاتيجية 2011-2013. كما تت�سمن تلك 

عامة  رئي�سية  توجهات  واملمكنات  ولويات  الأ

�سافة اإىل توجهات فرعية حمددة، توؤدي  بالإ

الذي  الرئي�سي  التوجه  حتقيق  اإىل  جمتمعة 

تندرج حتته.

دولة  حكومة  ا�سرتاتيجية  ت�سعى 

�سمان  اإىل   2013-2011 عوام  لالأ مارات  الإ

مع  يتوافق  مبا  احلكومة  اأعمال  كافة  اإجناز 

جمموعة من �سبعة مبادئ توجيهية يف الفرتة 

تي: املقبلة، هي كالآ

يف  الحتادية  احلكومة  دور  تقوية  	•
وال�سيا�سات  الفعالة  الت�سريعات  و�سع 

التخطيط  يف  النجاح  عرب  املتكاملة، 

نفاذ. والإ

الفعال                والتكامل  التن�سيق  تعزيز  	•
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واحلكومات  الحتادية  احلكومة  بني 

املحلية، ويف ما بني اجلهات الحتادية.

متميزة  حكومية  خدمات  تقدمي  	•
ومتكاملة تلبي احتياجات املتعاملني.

الب�سرية  القدرات  بناء  ال�ستثمار يف  	•
وتطوير القيادات.

بكفاءة  احلكومية  املوارد  اإدارة  	•
وال�ستفادة من ال�سراكات الفعالة.

على  والرتكيز  التميز  ثقافة  تبني  	•
ال�سرتاتيجي،  التخطيط  منهجيات 

داء والتفوق يف  والتطوير امل�ستمر لالأ

النتائج.

احلوكمة  ونظم  ال�سفافية  تعزيز  	•
الر�سيدة يف اجلهات الحتادية.

مملكة البحرين

مملكة  يف  التخطيط  بداية  كانت 

التخطيط  اأ�سلوب  با�ستخدام  البحرين 

اململكة  اعتمدت  اإذ  التنمية.  دارة  لإ اجلزئي 

ال�سنوية  العامة  املوازنات  على  البداية  يف 

على  خمطط  ب�سكل  نفاق  الإ لتوزيع  كاأداة 

بتطوير  قامت  كما  القطاعات.  خمتلف 

اأ�سا�س  على  اإعدادها  خالل  من  امليزانية  دور 

يف  واحدة  �سنة  من  بدًل  متتاليتني،  �سنتني 

عام 1978.

اإعداد  جتربة  جناح  من  وانطالقا 

�سنة،  اأكرث من  اأ�سا�س  العامة على  املوازنات 

ملدة  امليزانية  اإعداد  احلكومة  بداأت  فقد 

اأربع �سنوات، وذلك للفرتة 1982-1985. ومت 

�سياغة  الرباعي  الربنامج  هذا  خالل  من 

ولويات التنموية.  هداف والأ جمموعة من الأ

تطور بعد ذلك العمل التخطيطي يف مملكة 

البدائل  لو�سع  جلنة  ت�سكيل  عرب  البحرين، 

�سرتاتيجية مل�سار القت�ساد البحريني، وهي  الإ

التخطيط  اجتاه  يف  خطوة  اعتبارها  ميكن  ما 

ال�سامل. كما تطور العمل التخطيطي باململكة 

القت�سادية  التنمية  جمل�س  قيام  بف�سل 

)روؤية  املدى  بعيدة  اقت�سادية  روؤية  باإعداد 

البحرين القت�سادية 2030(.

دولة قطر

املتبع  �سلوب  الأ نف�س  قطر  اعتمدت 

اأ�سلوب  با�ستخدام  وذلك  البحرين،  مملكة  يف 

طريق  عن  التنمية  دارة  لإ اجلزئي  التخطيط 

لتحقيق  تخطيطية  كاأداة  العامة  املوازنة 

فقد  ذلك،  جانب  اإىل  التنموية.   هداف  الأ

ال�سناعات  بقطاع  خا�س  ب�سكل  الهتمام  مت 

التحويلية، وذلك من خالل اإن�ساء املركز الفني 

للتنمية ال�سناعية يف عام 1973 كجهاز ي�سرف 

على اإعداد خطط وم�سروعات الت�سنيع.

خرية، مت تطوير العمل  يف املرحلة الأ

اإ�سرتاتيجية  اإعداد  خالل  من  التخطيطي 

التنمية الوطنية )2011-2014( متو�سطة املدى 

الوطنية  قطر  روؤية  اأهداف  لتحقيق  كاأداة 

2030، ولرتجمة الروؤية اإىل فعاليات واأهداف 

وىل من التغيريات.  من  حمددة متثل املوجة الأ

هذا املنطلق، فاإن اخلطة التي مت و�سعها حتت 

التنموي  للتخطيط  العامة  مانة  الأ اإ�سراف 

القت�سادية  للتنمية  العملي  الت�سور  تر�سم 

ن�سانية والبيئية  والجتماعية والثقافية والإ

لقطر يف ال�سنوات املقبلة. 
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امل�سئولة  احلكومية  جهزة  الأ رابعًا: 

التنموي يف دول جمل�س  التخطيط  عن 

التعاون لدول اخلليج العربية

دولة الكويت 

وىل يف التخطيط  تعود امل�سوؤولية الأ

مانة  التنموي بالدولة يف الوقت احلايل لالأ

على للتخطيط والتنمية.  العامة للمجل�س الأ

حيث تتوىل هذه املوؤ�س�سة القيام مبجموعة 

من املهام اأهمها: 

اإعــداد روؤيـــة الدولـة و حتديـد  	•
هداف ال�سرتاتيجية          جمموعة من الأ

للتنمية مبفهومها ال�سامل.

هداف  الأ هذه  على  ال�ستناد  	•
منطلقات  لبلورة  ال�سرتاتيجية 

يتم  اأ�سا�سية  تنموية  ومرجعيات 

اخلطة،  وثيقة  اإعداد  يف  اعتمادها 

يف  احلكومة  عمل  برنامج  )ويف 

مرحلة لحقة(. 

لوثيقة  الفنية  املتطلبات  و�سع  	•
للخطة وتنفيذها.

مانة العامة للمجل�س  ويتكون هيكل الأ 	•
بدولة  والتنمية  للتخطيط  على  الأ

الكويت من ثالثة قطاعات رئي�سية 

التخطيط،  �سوؤون  اأمانة  بينها  من 

وثيقة  باإعداد  املكلف  القطاع  وهو 

بالدولة،  التنموية  اخلطة  م�سروع 

القيام  القطاع  هذا  يتوىل  حيث 

مبجموعة من املهام اأهمها: 

غايات  حتديد  يف  امل�ساركة   -

امل�ستقبلية  والروؤى  التنمية 

بعيدة املدى للدولة. 

التنموية  التوجهات  اإقرتاح   -

وترجمة  املتعاقبة،  للمراحل 

للتنمية  ال�سيا�سية  التوجهات 

وبرامج  و�سيا�سات  اأهداف  اإىل 

تخطيطية. 

اإعداد و�سياغة م�ساريع اخلطط   -

وم�ستوياتها  باآجالها  التنموية 

هداف  الأ اإطار  يف  املختلفة، 

بعيدة  للتنمية  �سرتاتيجية  الإ

املدى وتوجهات ال�سيا�سة العامة 

للدولة. 

ال�ستثماري  الربنامج  اإقرتاح   -

�سوء  يف  التنموية  للخطط 

هداف املقررة.  ولويات والأ الأ

و�سياغة  اإعداد  يف  امل�ساركة   -

برنامج عمل احلكومة بالتن�سيق 

مع الوزارات واجلهات املعنية. 

اأداء  و�سع نظم واأ�ساليب تقييم   -

واإعداد  والربامج،  اخلطط 

ملتابعة  الدورية  التقارير 

مقرتحات  مت�سمنة  تنفيذها 

التقومي وت�سحيح امل�سارات. 

وموؤ�سرات  نظم  وتطوير  بناء   -

التنموي  داء  الأ وتقييم  لقيا�س 

حول  تقارير  واإعداد  الوطني، 

نتائج هذا التقييم. 

لتقنيات  امل�ستمر  التطوير   -

التخطيطي  العمل  واأ�ساليب 

�ست�سرايف، مبا يواكب اأحدث  والإ

امل�ستخدمة  واملناهج  �ساليب  الأ

مع  ويتنا�سب  واإقليميًا  عامليًا 

متطلبات التنمية الوطنية. 
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والبحوث  الدرا�سات  اإجراء   -

العمل  واأوراق  التقارير  واإعداد 

التخطيط  متطلبات  تلبي  التي 

الق�سري  جلني  الأ على  والتنمية 

متابعة  �سوء  ويف  والطويل، 

العاملية  الجتاهات  ور�سد 

قليمية.  والإ

ما  يف  العامة  مانة  الأ متثيل   -

التخطيط  �سوؤون  اأمانة  يخ�س 

واللجان  واملنظمات  الهيئات  يف 

ذات العالقة داخل وخارج دولة 

الكويت. 

اململكة العربية ال�سعودية

وىل يف التخطيط  تعود امل�سوؤولية الأ

لوزارة  احلايل  الوقت  يف  باململكة  التنموي 

القت�ساد والتخطيط والتنمية، حيث تتوىل 

املهام  من  مبجموعة  القيام  الوزارة  هذه 

اأهمها: 

اخلم�سية  التنمية  خطط  اإعداد  	•
للمملكة. 

الالزمة  املبالغ  اإجمايل  تقدير  	•
يوافق  التي  التنمية  خطط  لتنفيذ 

هذه  وتكون  الوزراء.  جمل�س  عليها 

امليزانية  لو�سع  اأ�سا�سًا  التقديرات 

العامة للدولة. وحتقيقًا لذلك تكون 

والتخطيط  القت�ساد  وزارة  من  كل 

دائم  ات�سال  على  املالية  ووزارة 

للتو�سل  املعلومات،  وتبادل  للت�ساور 

متطلبات  بني  كامل  تن�سيق  اإىل 

املوارد  وبني  للتنمية  العامة  اخلطة 

املالية املتاحة. 

القت�سادية  الدرا�سات  اإجراء  	•
تتطلبها  التي  املوا�سيع  يف  الالزمة 

التو�سيات  وتقدمي  التنمية،  خطط 

التي تنتهي اإليها. 

البيانات  ون�سر  وحتليل  جمع  	 	•
مبختلف  ح�سائية  الإ واملعلومات 

والقت�سادية  الجتماعية  جمالتها 

بحاث  واإجراء خمتلف الأ وال�سكانية، 

القت�ساء،  ح�سب  ح�سائية  الإ

ح�ساءات  الإ م�سلحة  اأن  )باعتبار 

يف  الوحيد  ح�سائي  الإ املرجع  العامة 

اململكة(.

خرى  الأ احلكومية  اجلهات  	م�ساعدة  	•
بالتخطيط  املتعلقة  امل�سائل  يف 

ح�ساءات.  والإ

تقدمي امل�سورة الفنية يف ما يكلفها به  	•
عداد  والإ ال�سريفني،  احلرمني  خادم 

�سراف على تنفيذ عملية التعداد  والإ

العام لل�سكان وامل�ساكن يف اململكة. 

ترد  التي  ح�سائية  الإ البيانات  جمع  	•
خرى،  الأ احلكومية  جهزة  الأ من 

منها  وال�ستفادة  وحتليلها  وتبويبها 

ح�سائية  الإ الن�سرات  اإعداد  يف 

املختلفة.

عن  دوري  اإقت�سادي  تقرير  اإعداد  	 	•
لقت�سادها،  حتلياًل  يت�سمن  اململكة، 

ويبني مدى التقدم الذي اأحرز يف هذا 

املجال وما يتوقع فيه من تطورات. 
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�سلطنة عمان

التخطيط  يف  وىل  الأ امل�سوؤولية  تعود 

التنموي بال�سلطنة يف الوقت احلايل للمديرية 

القت�ساد  بوزارة  التنموي  للتخطيط  العامة 

القيام  املديرية  هذه  تتوىل  حيث  الوطني. 

مبجموعة من املهام اأهمها: 

هداف  الأ و�سياغة  و�سع  يف  امل�ساركة  	•
جل للتنمية  �سرتاتيجية طويلة الأ الإ

التي  والجتماعية،  القت�سادية 

ومقومات  املتاحة  املوارد  مع  تتوافق 

واملناطق  القت�سادية  القطاعات 

التخطيطية املختلفة. 

امل�ساركة يف اإعداد اخلطط اخلم�سية،  	•
هداف وال�سيا�سات،  من حيث �سياغة الأ

اإ�سرتاتيجية  مع  ات�ساقها  من  والتاأكد 

والروؤية  جل  الأ طويلة  التنمية 

امل�ستقبلية لالقت�ساد العماين. 

الكلية،  اخلطط  وثائق  اإعداد  	•
املعنية،  املديريات  مع  بالتن�سيق 

للتاأكد من ترابطها وتكاملها وتوازن 

مبا  واجلزئية،  جمالية  الإ مكوناتها 

هداف الكلية والقطاعية  يتفق مع الأ

قليمية. والإ

والتقارير،  والبحوث  الدرا�سات  اإعداد  	•
خطط  اإعداد  عمليات  تدعم  التي 

والدرا�سات  التقارير  ومراجعة  التنمية، 

خرى  ال�ست�سارية التي تعدها اجلهات الأ

عمل  نطاق  يف  	– جنبية  والأ املحلية  	–
درا�سات  اإعداد  يف  وامل�ساركة  املديرية، 

وامل�سروعات  للربامج  والتقييم  التحليل 

ال�ستثمارية، التي تت�سم بطابعها الكلي. 

التخطيطية  النماذج  وا�ستكمال  بناء  	•
الرئي�سية، وحتديث بياناتها با�ستمرار 

يف �سوء امل�ستجدات والنتائج الفعلية 

القطاعات  واأداء  العامة  للمالية 

املختلفة، وذلك بالتن�سيق مع اجلهات 

وخارجها،  الوزارة  داخل  املعنية 

تية:  وب�سفة خا�سة النماذج الآ

- منوذج اإقت�سادي كلي. 

- منوذج مالية عامة. 

- منوذج عمالة. 

- منوذج تدفقات نقدية. 

ن�سطة  الأ لبع�س  فرعية  مناذج  بناء  	•
اإعداد  بغر�س  الهامة،  والقطاعات 

اخلطط التف�سيلية لها، وبهدف تطوير 

التي  الرئي�سية  التخطيطية  النماذج 

يتم ا�ستعمالها للغر�س. 

جمال  يف  العملية  التطورات  متابعة  	•
النماذج القت�سادية، واقرتاح املوؤ�سرات 

العملية  لتطوير  الالزمة  واملعايري 

التخطيطية. 

للمتغريات  امل�ستقبلية  التوقعات  اإعداد  	•
م�ستوى  على  �سا�سية  الأ القت�سادية 

اأ�سلوب  با�ستخدام  الكلي،  القت�ساد 

من  وغريها  القت�سادية  النماذج 

فادة  �ساليب العلمية، وذلك بغر�س الإ الأ

التنموية،  اخلطط  اإعداد  يف  منها 

مر.   وتعديلها كلما اقت�سى الأ
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ال�سيا�سات  تنفيذ  متابعة  	•
لتحقيق  املعتمدة  جراءات  والإ

لالقت�ساد  امل�ستقبلية  الروؤية 

العماين، واإجراء تقييم دوري لتلك 

لتحديد  جراءات  والإ ال�سيا�سات 

واقرتاح  تواجهها،  التي  ال�سعوبات 

البديلة  جراءات  والإ ال�سيا�سات 

التنمية  حتقيق  �ساأنها  من  التي 

وذلك  املتوا�سل،  والنمو  امل�ستدامة 

بالتن�سيق مع اجلهات املعنية. 

)�سنوية  دورية  تقارير  اإعداد  	 	•
وتقييم  ملتابعة   ) �سنوية  ون�سف 

اقرتاح  مع  التنمية،  خطط  تنفيذ 

القت�سادي  داء  الأ حت�سني  �سبل 

والنهو�س به. 

منائية  الإ املوازنة  م�سروع  اإعداد  	•
مع  بالتن�سيق  وذلك  ال�سنوية، 

ال�سلطنة،  يف  املدنية  الوزارات 

ملتابعة  دورية  تقارير  واإعداد 

ال�ستثمارات  تنفيذ  موقف  وتقييم 

املعتمدة. 

اإعداد املذكرات الفنية يف املوا�سيع  	•
التنمية  ب�سئون  ال�سلة  ذات 

القاعدة  وتوفري  والتخطيط، 

ال�سيا�سات  لو�سع  الالزمة  البحثية 

واخلطط املتعلقة ب�سئون التنمية. 

�ساليب  والأ جراءات  الإ اإقرتاح  	•
الالزمة لتحديث منهجية التخطيط 

املختلفة  مب�ستوياته  التنموي 

قليمي(.  )الكلي والقطاعي والإ

مارات العربية املتحدة دولة الإ

التنموي  التخطيط  م�سوؤولية  تنق�سم 

ال�سلطة  بني  احلايل  الوقت  يف  بالدولة 

مارات  الإ وخمتلف  الدولة  يف  الحتادية 

املكونة لالحتاد.  حيث يتوىل جمل�س الوزراء 

الدولة  قبل  من  اإ�سرتاتيجية  روؤية  و�سع 

على  تقوم  التي  الرئي�سية  املادة  ت�سكل 

خططها  بتطوير  الحتادية  اجلهات  اأ�سا�سها 

تقوم  ثم،  ومن  والت�سغيلية.  ال�سرتاتيجية 

الروؤية  ح�سب  لتنميتها  بالتخطيط  اإمارة  كل 

ال�سرتاتيجية للدولة. فعلى �سبيل املثال، يتم 

اأبوظبي من قبل  اإمارة  التنموي يف  التخطيط 

التنمية القت�سادية )وتوجد  موؤ�س�سة دائرة 

موؤ�س�سة م�سابهة يف كل اإمارة(. 

القت�سادية  التنمية  دائرة  تخت�س 

يف اأبوظبي مبمار�سة جميع املهام وال�سالحيات 

التخطيطية  ن�سطة  الأ مبزاولة  تتعلق  التي 

�سراف عليها، ولها  القت�سادية والرقابة والإ

ب�سفة خا�سة ما ياأتي:

القت�سادية  ال�سيا�سات  اإقرتاح  	•
مارة،  وم�سروع اخلطة القت�سادية لالإ

احلكومية  الدوائر  مع  بالتعاون 

املجل�س  اإىل  ورفعها  املعنية،  واجلهات 

قرارها. مارة لإ التنفيذي لالإ

التنموية  والربامج  اخلطط  اإعداد  	•
وامل�سروعات الالزمة لتنفيذ ال�سيا�سة 

القت�سادية بعد اإقرارها.

خلق بيئة ت�سريعية متطورة من خالل  	•
للن�ساط  املنظمة  الت�سريعات  اإقرتاح 

على  والعمل  ومراجعتها  القت�سادي 

مارة. تفعيلها مبا يحقق اأهداف الإ
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ممار�سة ال�سالحيات املقررة لل�سلطة  	•
مارة، املن�سو�س  املحلية املخت�سة يف الإ

ذات  الحتادية  القوانني  يف  عليها 

اجلهات  مع  بالتن�سيق  وذلك  ال�سلة، 

املعنية.

الالزمة  وال�سوابط  القواعد  و�سع  	•
ن�سطة القت�سادية  ملنح تراخي�س الأ

يف  وذلك  تعديلها،  وكيفية  ومددها 

ال�سارية،  والنظم  الت�سريعات  اإطار 

املعنية  اجلهات  مع  وبالتن�سيق 

ن�سطة.  خرى برتخي�س بع�س الأ الأ

ن�سطة  الأ تراخي�س  كافة  اإ�سدار  	•
مارة، وذلك وفقا  القت�سادية يف الإ

نظمة واللوائح املعمول  للقوانني والأ

بها بالتن�سيق مع اجلهات ذات ال�سلة 

مارة والدولة. يف الإ

والرتاخي�س  ن�سطة  الأ ت�سنيف  	•
مارة. القت�سادية يف الإ

الفردية  املوؤ�س�سات  ترخي�س  	•
واحد،  طبيعي  ل�سخ�س  واململوكة 

حكام وال�سروط والقرارات  وفقا لالأ

مارة. املعمول بها يف الإ

واإ�سدار  واملتطلبات،  ال�سروط  و�سع  	•
عالنات التجارية  الت�ساريح املتعلقة بالإ

والعرو�س  والتنزيالت  والت�سفية 

اخلا�سة واحلمالت الرتويجية. 

اإقرتاح عقد التفاقيات القت�سادية،  	•
ومتابعة ن�ساط املنظمات القت�سادية 

واإقامة املعار�س القت�سادية الدولية 

نظمة  والأ للقوانني  وفقا  قليمية،  والإ

ال�سارية بالتن�سيق مع اجلهات املعنية.

قطاع  ودعم  وتطوير  تنمية  	•
مع  بالتن�سيق  مارة  الإ يف  ال�سناعة 

اجلهات املعنية.

اإعداد الدرا�سات الالزمة لتفعيل دور  	•
ال�سيا�سات  واقرتاح  اخلا�س،  القطاع 

وال�سرتاتيجيات اخلا�سة بتطويره 

اجلهات  مع  بالتن�سيق  وتنميته 

املعنية.

عقد الندوات واملوؤمترات القت�سادية،  	•
باأوجه  امل�ستثمرين  تب�سري  بهدف 

يف  املختلفة  القت�سادية  ن�سطة  الأ

الندوات  يف  وال�سرتاك  مارة،  الإ

مارة  واملوؤمترات التي تعقد داخل الإ

اجلهات  مع  بالتن�سيق  وخارجها 

املعنية.

مقابل  امل�ستحقة  الر�سوم  حتديد  	•
اإىل  ورفعها  تقدمها،  التي  اخلدمات 

مارة لالعتماد،  املجل�س التنفيذي لالإ

من  ن�سطة  الأ بع�س  اإعفاء  واقرتاح 

كامل الر�سوم اأو ن�سبة منها، وعر�س 

مارة  مر على املجل�س التنفيذي لالإ الأ

لالعتماد.

التجاري  ال�سجل  وحفظ  اإعداد  	•
�سراف على تنظيمه. والإ

اإعداد قاعدة بيانات حول املوؤ�سرات  	•
لقت�ساد  القت�سادية  واملتغريات 

مارة. الإ

درا�سة وحتليل املوؤ�سرات القت�سادية  	•
التخطيط  يف  بها  لال�ستفادة  العاملية 

التنموي.
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للخطط  الكلية  املوؤ�سرات  و�سع  	•
بالتنبوؤات  والقيام  التنموية 

الالزمة. 

مملكة البحرين

التخطيط  يف  وىل  الأ امل�سوؤولية  تعود 

ملجل�س  احلايل  الوقت  يف  باململكة  التنموي 

املجل�س  يتوىل  حيث  القت�سادية.  التنمية 

القيام مبجموعة من املهام اأهمها:

التنمية  ا�سرتاتيجية  و�سع  	•
القت�سادية ململكة البحرين.

هذه  تنفيذ  على  �سراف  الإ 	•
ال�سرتاتيجية.

املنا�سب  املناخ  اإيجاد  على  العمل  	•
املبا�سرة  ال�ستثمارات  لجتذاب 

اإىل اململكة. 

جميع  جهود  توحيد  على  العمل  	•
الهيئات املعنية يف اململكة يف اإطار 

الروؤية املوحدة وال�سرتاتيجيات 

�سا�سية للتنمية.  الأ

تقدمي الت�سهيالت جلميع الدوائر  	•
وم�ساعدتها  املخت�سة،  والهيئات 

على ا�ستيعاب واعتماد التغيريات 

من  اململكة  لتمكني  ال�سرورية 

التقدم والزدهار. 

والتاأكد  امل�ساريع  اإدارة  متابعة  	•
من كفاءة تنفيذ جميع املبادرات 

�سمن  عليها  املتفق  �سالحية  الإ

طر الزمنية املحددة.  الأ

اإىل  ال�ستثمارات  اإجتذاب  	•
على  الرتكيز  خالل  من  اململكة 

القت�سادية  القطاعات  من  عدد 

)مثل  فيها،  القوية  املزايا  ذات  يف 

قطاع اخلدمات املالية(.

تعزيز  ت�ستهدف  مبادرات  اإقرتاح  	•
التحتية  البنية  وحت�سني  القدرات 

عمال يف اململكة. ومبناخ الأ

اخلارج،  يف  للمملكة  الت�سويق  	 	•
مع  الوثيق  التن�سيق  خالل  من 

اأنحاء  جميع  يف  اململكة  �سفارات 

للفر�س  الرتويج  بهدف  العامل، 

ال�ستثمارية املتاحة فيها.

الراغبة  للجهات  امل�ساعدة  تقدمي  	•
يف ال�ستثمار يف اململكة، وتزويدها 

جراءات  الإ حول  باملعلومات 

�سركاتها،  لتاأ�سي�س  املطلوبة 

من  �سبكة  بناء  على  وم�ساعدتها 

العالقات يف البحرين. 

دولة قطر

التخطيط  يف  وىل  الأ امل�سوؤولية  تعود 

مانة  لالأ احلايل  الوقت  يف  قطر  بدولة  التنموي 

هذه  تتوىل  حيث  التنموي.  للتخطيط  العامة 

املهام  من  مبجموعة  القيام  احلكومية  الهيئة 

اأهمها:

�سياغة  لعملية  ال�ساملة  دارة  الإ 	•
اإ�سرتاتيجية التنمية الوطنية.

داري  	التن�سيق والدعم الفني والإ 	•
وال�ست�ساري ل�سياغة اإ�سرتاتيجية 

ذلك  وي�سمل  الوطنية.  التنمية 

طراف املعنية.  م�ساركة الأ
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التكامل  �سمان  على  العمل  	•
ال�سرتاتيجيات  بني  والت�ساق 

القطاعية.

املعنية  والوكالت  الوزارات  دعم  	•
يف اإعداد ا�سرتاتيجيات القطاعات 

الت�ساق  ل�سمان  بها  اخلا�سة 

التوجهات  مع  والتوافق  العام 

ال�سرتاتيجية الوطنية.

وال�ست�ساري  التقني  الدعم  	•
التنفيذ  خطط  عداد  لإ النتقائي 

وامل�ساريع،  والربامج  لل�سيا�سات 

و�سمان ات�ساقها مع ال�سرتاتيجية 

الوطنية للتنمية واأولوياتها.

امليزانية  خم�س�سات  مراجعة  	•
مع  املواءمة  بغر�س  نفاق  والإ

اأهداف التنمية الوطنية. 

عن  بالغ  والإ للر�سد  نظم  اإعداد  	•
جهود  يف  املحقق  التقدم  م�ستوى 

التنمية الوطنية.  

منت�سف  بعد  واملراجعة  املتابعة  	•
ال�سيا�سات  تقييم  بهدف  املدة، 

مع  الوطنية،  وامل�ساريع  والربامج 

الرتكيز على املخرجات والنتائج، 

بناء  �سنوية  حتديثات  واإدخال 

تنفيذ  يف  املحرز  التقدم  على 

ال�سرتاتيجية. 

اإ�سرتاتيجية  نتائج  تقييم  	•
رجعي  باأثر  الوطنية  التنمية 

وا�ستخال�س الدرو�س امل�ستفادة. 

بني  امل�سرتك  التعاون  م�سرية  خام�سًا: 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول 

العربية يف جمال التخطيط والتنمية

يتم التعاون بني دول املجل�س يف جمال 

العامة  مانة  الأ خالل  من  التخطيطي  العمل 

العربية، وذلك   التعاون لدول اخلليج  ملجل�س 

يف �سياق حتقيق املزيد من التكامل القت�سادي 

كافة  يف  امل�سرتك  والعمل  املجل�س،  دول  بني 

يف  املحاولت  اأهم  تلخي�س  ميكن  املجالت. 

جمال العمل التخطيطي املوحد خالل العقد 

املا�سي يف املحاور ال�سبعة التالية:

للتنمية  اإ�سرتاتيجية  اإعداد   .1

لدول  املدى  بعيدة  ال�ساملة 

اأدى   .)2025-2000( املنطقة 

�سرتاتيجية اإىل  اعتماد هذه الإ

تعزيز العمل امل�سرتك، من خالل 

اإيجاد فهم متبادل حول اأولويات 

التنمية وو�سائل اإجنازها، واإقرار 

التفاقات  من  كبرية  جمموعة 

واملوؤ�س�سات ونظم العمل امل�سرتك 

جمموعة  واإقرار  الدول،  بني 

كبرية من التفاقات واملوؤ�س�سات 

كافة  يف  امل�سرتك  العمل  ونظم 

منائي باأبعادها  جمالت العمل الإ

والجتماعية  القت�سادية 

واإقامة  منية،  والأ وال�سيا�سية 

العديد من امل�سروعات امل�سرتكة       

ليات  الآ اإحدى  متثل  التي 

التكامل  لتحقيق  �سا�سية  الأ

القت�سادي والجتماعي بني دول 

�سرتاتيجية  الإ واأخذ  املجل�س، 
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الدول  اإعداد  عند  العتبار  يف 

ع�ساء خلططها التنموية، مبا  الأ

وقدراتها  اأولوياتها  مع  يتنا�سب 

م�سرية  يخدم  ومبا  واحتياجاتها 

الدول  بني  امل�سرتك  التعاون 

ع�ساء.  الأ

�سرتاتيجية  طار العام لالإ اإعداد الإ  .2

ال�سكانية يف دول جمل�س التعاون. 

عام  يف   على  الأ املجل�س  اعتمد 

العام  طار  ”الإ وثيقة   1998

لدول  ال�سكانية  �سرتاتيجية  لالإ

تلك  يف  ومت  التعاون“.  جمل�س 

هداف  الأ تنفيذ  متابعة  الفرتة 

لهذه  العام  طار  الإ يف  الواردة 

على  ال�سكانية  �سرتاتيجية  الإ

وقد  عليها.  املتفق  ليات  الآ �سوء 

اإىل  طار  الإ هذا  اعتماد  اأدى 

تعزيز العمل امل�سرتك، من خالل 

يف  لل�سكان  وطنية  جلان  اإن�ساء 

تقارير  واإعداد  ع�ساء،  الأ الدول 

عن الواقع ال�سكاين يف دول املجل�س 

2008-( و   )2005-2000( للفرتتني 

اإعداد  حاليَاً  ويجري   ،)2006

 ،)2011-2009( الفرتة  تقرير عن 

وتوحيد البيانات املطلوبة �سنويَاً 

عداد اإ�ستبانة الواقع ال�سكاين  لأ

ال�سكانية،  ال�سيا�سات  وا�ستبانة 

ال�سنوية  التطورات  تعك�س  التي 

ع�ساء  الأ الدول  يف  لل�سكان 

يف  املجل�س  دول  مواقف  وتن�سيق 

املتعلقة  الدولية  املوؤمترات 

مبو�سوع العمالة الوافدة.

للتخطيط  الوزارية  اللجنة  �سكلت   .3

اإطار  عداد  والتنمية فريق عمل لأ

ح�سائية  الإ �سرتاتيجية  لالإ عام 

فريق  رفع  املجل�س.  لدول  املوحدة 

اللجنة  اإىل  اإليه  تو�سل  ما  العمل 

 ،2010 يف   اجتماعها  يف  الوزارية 

املجل�س  على  بعر�سها  اأو�ست  التي 

على،  الأ للمجل�س  لرفعها  الوزاري 

كوثيقة  باإقرارها  والتو�سية 

طار  الإ يت�سمن  اإ�سرت�سادية. 

ح�سائية  الإ �سرتاتيجية  لالإ العام 

التعاون  جمل�س  دول  يف  املوحدة 

ح�سائي يف  تقييمًا لواقع العمل الإ

جنازات  الإ حيث  من  املجل�س،  دول 

و  ال�سعف  ونقاط  القوة  ونقاط 

هداف الكلية واجلزئية  حتديد الأ

وجهد  عمل  جوهر  ت�سكل  التي 

طار  بالإ املعنية  اجلهات  كافة 

ح�سائية  الإ �سرتاتيجية  لالإ العام 

املوحدة. 

ال�ساملة  للمعاجلة  حماولت   .4

الختالل  واإ�سالح  ال�سكان  لق�سايا 

يحقق  مبا  ال�سكانية،  الرتكيبة  يف 

التجان�س ال�سكاين والجتماعي يف 

على )يف  املنطقة. اأ�سدر املجل�س الأ

دورته الرابعة والع�سرين( يف عام 

مرئيات  “اعتماد  بـ  قراره   2003

للمجل�س  ال�ست�سارية  الهيئة 

ال�ساملة  املعاجلة  ب�ساأن  على  الأ

الختالل  واإ�سالح  ال�سكان  لق�سايا 
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يف الرتكيبة ال�سكانية، مبا يحقق 

والجتماعي  ال�سكاين  التجان�س 

الوزارية  اللجان  اإىل  واإحالتها 

الالزمة  الربامج  لو�سع  املخت�سة 

اإحالة هذه  لتنفيذها”.  وقد مت 

الوزارية  اللجان  اإىل  املرئيات 

لو�سع  والتنمية  للتخطيط 

الربامج الالزمة لتنفيذ ما يتعلق 

املرئيات.  هذه  من  اللجنة  مبهام 

القرارات  من  العديد  فاأ�سدرت 

هذه  معاجلة  يف  ت�سهم  التي 

العمل  م�سرية  وتعزيز  الق�سايا 

امل�سرتك. 

لدول  املوحدة  الهوية  بطاقة   .5

مل�سروع  ا�ستكمال  وهو  املجل�س، 

البطاقة الذكية. حيث وجه املجل�س 

على يف لقائه الت�ساوري ال�ساد�س  الأ

 2004 عام  يف  جدة  يف  عقد  الذي 

الهوية  بطاقة  م�سروع  بتنفيذ 

“البطاقة  املوحدة لدول املجل�س 

�سنتني.  خالل  وذلك  الذكية”	

الدول  جميع  اأن  هو  واملعروف 

اإ�سدار  من  متكنت  وقد  ع�ساء  الأ

نهائي.  ب�سكل  الذكية  بطاقاتها 

وت�ستخدم هذه البطاقة حاليا يف 

تنقل املواطنني بني دول املجل�س،  

اإلكرتونيَاً  قراءتها  يتم  حيث 

تقوم  كما  املنافذ.  جميع  يف 

باتخاذ  حاليَاً  ع�ساء  الأ الدول 

لت�سريع  الالزمة  جراءات  الإ

اإ�سدار بطاقات الهوية ال�سخ�سية 

لت�سمل جميع الفئات العمرية من 

كوثيقة  وا�ستخدامها  املواطنني 

ع�ساء. اأثبات يف جميع الدول الأ

لل�سكان  املوحد  العام  التعداد   .6

وامل�ساكن لعام 2010 لدول املجل�س. 

قبل  من  قرار  خالل  من  مت  حيث 

على )يف دورته الثانية  املجل�س الأ

م�سقط  الذي عقد يف  والع�سرين( 

الدول  باإجراء   2001 عام  يف 

لل�سكان  موحد  لتعداد  ع�ساء  الأ

وامل�ساكن خالل عام 2010. وقد ن�س 

توحيد  يتم  اأن  على  القرار  هذا 

للتعدادات،  الزمنية  الفرتات 

ويتم  ع�سرية  تكون  بحيث 

ال�سفرية.  ال�سنوات  يف  اإجراوؤها 

كربى  اأهمية  القرار  هذا  يكت�سب 

امل�سرتك  التنموي  العمل  مل�سرية 

تتمثل  ع�ساء،  الأ البلدان  بني 

اآليات  دعم  يف  باخل�سو�س 

التخطيط ال�سمويل يف دول املجل�س 

واإمكانية عقد املقارنات بني دوله 

مع  واحدة  اإقت�سادية  كمجموعة 

الدولية  القت�سادية  املجموعات 

يف  �سي�سهم  الذي  مر  الأ خرى،  الأ

ت�سريع وترية التنمية ال�ساملة يف 

هذه الدول.

تنفيذ العديد من امل�ساريع امل�سرتكة   .7

قواعد  ببناء  العالقة  ذات 

البيانات التي تخدم م�سرية العمل 

امل�سرتك. فقد مت خالل  التنموي 

العديد  تنفيذ  املا�سية  ال�سنوات 
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من امل�ساريع امل�سرتكة التي تخدم 

امل�سرتك  التنموي  العمل  م�سرية 

اأهمها  ومن  املجالت،  كافة  يف 

ن�سطة  لالأ املوحد  الدليل  اإعداد 

الدليل  اإعداد  و  القت�سادية 

وامل�سطلحات  للمفاهيم  املوحد 

خالل  مت  كما  ح�سائية.  الإ

قاعدة  اإن�ساء  املا�سية  ال�سنوات 

ح�سائية  الإ للمعلومات  بيانات 

ب�سبكة  وربطها  املجل�س  لدول 

نرتنت. ويتم يف الوقت احلايل  الإ

ح�سائية  الإ املعلومات  تبادل 

با�ستخدام  ع�ساء  الأ الدول  بني 

تنفيذ  مت  كما  القاعدة.  هذه 

امل�سرتكة  امل�سوحات  من  العديد 

اأهمها  ومن  ع�ساء،  الأ الدول  يف 

�سرة،  وم�سح  م�سح اإنفاق ودخل الأ

ال�ستثمار  وم�سح  العاملة  القوى 

املعلومات  جنبي، مبا يزيد من  الأ

جمال  يف  العاملني  لدى  املتوفرة 

هذه  يف  التنموي  التخطيط 

الدول.

�ساد�سًا: خال�سة

التي  التنمية  اأن  يف  �سك  ل 

لدول  التعاون  جمل�س  دول  حققتها 

مقارنة  جوهرية  تعد  العربية  اخلليج 

غري  خرى،  الأ النامية  الدول  بباقي 

من  العديد  �سابها  قد  التنمية  هذه  اأن 

ت�سوهات  خا�سة  وب�سفة  الت�سوهات، 

واأ�سواق  وال�سكان  نتاج  الإ هياكل  يف 

تلك  معه  اأ�سبحت  الذي  بال�سكل  العمل 

ظل  يف  عاجزة،  تبدو  القت�ساديات 

اإيجاد  من  للتنمية،  احلالية  التحديات 

بدائل مالئمة لتنويع قاعدتها النتاجية 

بالقدر الكايف وتخفيف اإعتمادها املفرط 

يرادات النفطية.  على الإ

تت�سابه  املنطلق،  هذا  ومن 

دول  تواجه  التي  التنموية  التحديات 

مر الذي يربز احلاجة  املجل�س جمتمعة، الأ

اإىل التخطيط التنموي كاأ�سلوب ملواجهة 

حتديات التنمية يف تلك الدول، وتعظيم 

الدول  تلك  تكامل  من  املتوقعة  العوائد 

عباء  والأ التكاليف  وتقلي�س  اإقت�ساديا، 

امل�ساحبة لتلك التحديات، و اإىل التن�سيق 

بينها يف ما يتعلق ب�سيا�ساتها القت�سادية 

تخطيط  �سيا�سات  اإطار  يف  والتنموية 

موحدة ملواجهة تلك التحديات. 

النجاح  حتقيق  في  الزاوية  حجر  إن 
واالستمرارية في التخطيط التنموي 
يكمن في توفر عدة شروط أساسية 
جانباً  التقنية  النواحي  تشّكل 
منها، في حني تتمثل اجلوانب األخرى 
السياسية  السلطة  إقتناع  في 
واملؤسسات احلكومية بضرورة وأهمية 
التخطيط، وفي صحة بنية منظومة 
باخلصوص  و  الدولة  في  التخطيط 
عملية  في  احملترفة  اخلبرات  توافر  في 

التخطيط.
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ويكمن حتقيق النجاح وال�ستمرارية يف التخطيط التنموي يف توفر عدة �سروط اأ�سا�سية 

خرى يف اقتناع ال�سلطة ال�سيا�سية  ت�سّكل النواحي التقنية جانبًا منها، يف حني تتمثل اجلوانب الأ

واملوؤ�س�سات احلكومية ب�سرورة واأهمية التخطيط، ويف �سحة بنية منظومة التخطيط يف الدولة و 

باخل�سو�س يف توافر اخلربات املحرتفة يف عملية التخطيط.
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قائمة اإ�سدارات  )) ج�سر التنمية ((

العنوان
مفهوم التنمية

موؤ�شرات  التنمية

ال�صيا�صات ال�صناعية

الفقر: موؤ�شرات القيا�س وال�شيا�شات

املوارد الطبيعية  واقت�شادات  نفاذها

ا�شتهداف الت�شخم وال�شيا�شة النقدية

طرق املعاينة

رقام القيا�شية موؤ�شرات الأ

 تنمية امل�شاريع ال�شغرية

جداول املخالت املخرجات

نظام احل�شابات القومية

إدارة امل�شاريع ا

ال�شالح ال�شريبي

 اأ�شاليب التنبوؤ

دوات املالية الأ

موؤ�شرات �شوق العمل

�شالح امل�شريف الإ

خ�شخ�شة البنى التحتية

رقام القيا�شية الأ

التحليل الكمي

ال�شيا�شات الزراعية

اقت�شاديات ال�شحة

�شيا�شات اأ�شعار ال�شرف

القدرة التناف�شية وقيا�شها

ال�شيا�شات البيئية

اقت�شاديات البيئة

�شواق املالية حتليل الأ

�شيا�شات التنظيم واملناف�شة

زمات املالية الأ

إدارة الديون اخلارجية ا

الت�شحيح الهيكلي

B.O.Tنظم البناء والت�شغيل والتحويل

جنبي املبا�شر: تعاريف ال�شتثمار الأ

جنبي املبا�شر حمددات ال�شتثمار الأ

منذجة التوازن العام

النظام اجلديد للتجارة العاملية

إن�شاوؤها واآلية عملها منظمة التجارة العاملية: ا

تفاقيات  منظمة التجارة العاملية: اأهم الإ

منظمة التجارة العاملية: اآفاق امل�شتقبل

قت�شادية الكلية النمذجة الإ

تقييم امل�شروعات ال�شناعية

�ص�صات والتنمية موؤ

التقييم البيئي للم�شاريع

ئتمانية موؤ�شرات اجلدارة الإ

املوؤلف
د. حممد عدنان وديع

د. حممد عدنان وديع

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

اأ. �شالح الع�شفور

د. ناجي التوين

اأ. ح�شن احلاج

د. م�شطفى بابكر

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. اأحمد الكواز

د. اأحمد الكواز

اأ. جمال حامد

د. ناجي التوين

اأ. جمال حامد

د. ريا�س دهال

اأ. ح�شن احلاج

د. ناجي التوين

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. �شالح الع�شفور

اأ. جمال حامد

اأ. �شالح الع�شفور

د. علي عبدالقادر علي

د. بلقا�شم العبا�س

د. حممد عدنان وديع

د. م�شطفى بابكر

اأ. ح�شن احلاج

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. م�شطفى بابكر

د. ناجي التوين

د. بلقا�شم العبا�س

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأمل الب�شبي�شي

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. علي عبدالقادر علي

د. م�شطفى بابكر

د. اأحمد الكواز

د. عادل حممد خليل

د. عادل حممد خليل

د. عادل حممد خليل

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأحمد الكواز

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

خربات التخطيط التنموي يف دول جمل�س 

التعاون اخلليجي

العدد املقبل

الدول  يف  القت�سادي  النمو  حتديات 

اخلليجية

 

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�سم العبا�س

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�سعة

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

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






