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يعرف العامل العربي معدالت منو عالية لل�صنة الرابعة على التوايل وذلك 

بف�صل اأ�صعار النفط املرتفعة والروابط التجارية العاملية املتزايدة. وقد 

اأ�صهمت جهود االإ�صلح التي اأطلقت يف العقود املا�صية يف حتقيق هذه 

النتائج املتفوقة لكن املنطقة ال تزال بعيدة عن حتقيق قدرات النمو 

الكاملة املتوفرة فيها. ويف اإطار اقت�صادي عاملي يتميز بن�صب مت�صارعة 

من االندماج باالأ�صواق والتي ترتافق مع تق�صيم اأو�صح للعمل، �صوف 

يتطلب احلفاظ على دفع النمو احلايل يف املنطقة ت�رسيع االإ�صلحات 

االقت�صادية. 

وتوفر الظروف احلالية فر�صة منا�صبة للم�صي قدماً باالإ�صلح بهدف 

حت�صني التناف�صية الوطنية. وت�صري املعلومات االأولية اإىل اأن وا�صعي 

ال�صيا�صات يتخذون خطوات يف هذا االجتاه. خلل ال�صنوات القليلة 

املا�صية، قد ترجمت العديد من املبادرات بنجاح على اأر�ص الواقع. ومن 

الطبيعي اأنه مع تنوع االقت�صاديات العربية اأن ن�صهد تفاوتاً يف اعتماد 

االإجراءات املنا�صبة وحتديد االأوليات بني الدول العربية. لكن مناخ النمو 

احلايل يتيح فر�صة اأمام االقت�صاديات االإقليمية الإن�صاء هياكل اقت�صادية 

وموؤ�ص�صية اأكرث مناف�صة. 

على هذه اخللفية، ي�صعى تقرير التناف�صية العربية للعام 2007 اإىل 

حتديد حلول ملمو�صة ملعاجلة القيود التي تعيق منواً اأ�رسع. كما يقرتح 

اإ�صرتاتيجيات لتعزيز التناف�صية يف قطاعات خمتارة ذات اإمكانيات كبرية. 

اإن هذا النهج القا�صي باإزالة احلواجز مع تاأمني مناخ منا�صب لتنمية 

بع�ص القطاعات قد جنح يف بع�ص دول املنطقة مثل البحرين واالإمارات 

العربية املتحدة. ويدر�ص التقرير اإمكانية ن�صخ احلاالت الناجحة تلك يف 

اقت�صاديات اأخرى من املنطقة. يناق�ص اجلزء االأول العقبات التي تعيق 

النمو، بينما يحلل الق�صم الثاين االإجراءات املطلوبة لتعزيز النمو يف عدد 

من القطاعات يف املنطقة. وينظر التقرير يف جزئه الثالث واالأخري يف 

امل�صتقبل. 

يف اجلزء االأول، الف�صل االأول بقلم مارغاريتا دريزنياك هانوز وطارق يو�صف 

ي�صلط ال�صوء على العوامل وال�صيا�صات التي قد ت�صهم يف تعزيز اأداء 

النمو يف املنطقة وذلك من خلل تقييم التناف�صية الوطنية يف الدول 

العربية باإخ�صاعها ملقارنة معيارية بح�صب املعايري الدولية. ويرتكز 

التحليل على موؤ�رس التناف�صية العاملي الذي و�صعه املنتدى االقت�صادي 

العاملي والذي يرتكز على مفهوم يعترب اأن التناف�صية هي جمموعة 

من العوامل وال�صيا�صات واملوؤ�ص�صات الداعمة للمكا�صب امل�صتخدمة 

يف االإنتاجية وبالتايل للنمو االقت�صادي يف املدى املتو�صط. رغم اأن هذا 
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مارغاريتا دريزنياك هانوز، املنتدى االقت�صادي العاملي 

�رشيف الديواين، املنتدى االقت�صادي العاملي 

طارق يو�سف، كلية دبي للإدارة احلكومية 

الف�صل يعتمد منهجية تقرير التناف�صية العاملية، اإال اأنه مت اإدخال 

تعديل ب�صيط يف املنهجية للأخذ مبزايا اقت�صاديات تعتمد اإىل حد بعيد 

على املوارد الطبيعية. وتعطي النتائج �صورة مف�صلة عن مواطن قوة 

املنطقة باالإجمال جلهة املناف�صة ومواطن القوة امل�صجلة يف كل دولة 

على حدة. كما ت�صري اإىل جمموعة من التحديات الواجب معاجلتها. 

ويظهر الرتتيب املعرو�ص يف اجلداول اأ. وب. وج. اأ�صلفه تنوع االقت�صاديات 

العربية. ويو�صح هذا الرتتيب اأداء الدول العربية جلهة التناف�صية مقارنة 

مع املعايري ذات العلقة ـ اقت�صاديات يف مناطق اأخرى من العامل متر يف 

مرحلة التنمية نف�صها. وقد ات�صح اأن العديد من الدول العربية قد 

قطعت �صوطاً كبرياً يف حت�صني التناف�صية فيها مقارنة مع و�صعها 

يف املا�صي لكن مقارنة مع نظرياتها يف مناطق اأخرى من العامل يبقى 

العديد منها، ال�صيما تلك امل�صدرة للنفط متاأخراً. 

حدد الكاتبان عدداً من التحديات يجب معاجلتها يف امل�صتقبل القريب 

لتح�صني اأداء املناف�صة يف املنطقة واحلفاظ على دفع النمو. والواقع 

اأن املخرجات التعليمية مقلقة للغاية ال�صيما اإذا ما اأخذنا يف عني 

االعتبار معدالت البطالة املرتفعة يف العديد من الدول واحلاجة اإىل تنويع 

اقت�صادياتها. وهنا جند تفاوتاً يف حتدي حت�صني التعليم من دولة اإىل اأخرى. 

ما زالت بع�ص الدول تعاين من معدالت اأمية مرتفعة يف حني ت�صعى دول 

اأخرى اإىل جعل اأنظمة التعليم فيها تتلءم ب�صكل اأف�صل مع حاجات 

اقت�صاد تناف�صي. واإن بقيت مواطن التق�صري هذه دون حل، قد تبدل 

م�صار التنمية امل�صتقبلية يف االقت�صاديات التي تنت�رس فيها.

وبفعل معدالت البطالة املرتفعة وزيادة عدد ال�صكان، جتد حكومات 

املنطقة نف�صها حتت �صغوط م�صاعفة لتحديث مناذج �صوق العمل 

القائمة والتي تخ�صع يف بع�ص الدول اإىل اأنظمة �صارمة وغالباً ما 

تعتمد كثرياً على القطاع العام والعمالة الوافدة. وال �صك اأن زيادة 

مرونة اأنظمة وقوانني العمل وتعزيز الرتكيز على املكافاأة بح�صب اجلدارة 

خطوتان يف االجتاه ال�صحيح يرحب بهما. ويخل�ص الف�صل اإىل اأن عدد من 

دول املنطقة �صوف يعاين من عدم توازن على م�صتوى االقت�صاد الكلي. 

يف حني تعاين الدول غري النفطية من عجز يف امليزانية والدين العام. من 

جهة اأخرى، تتمتع الدول امل�صدرة للنفط باأموال وافرة يف امليزانية، لكن 

يتعني عليها اأن تعالج معدالت ت�صخم مرتفعة ناجتة عن الزيادة يف 

ال�صيولة. 

يف مداخلته ال�صاملة بعنوان »املبادرات االأمريكية االأخرية للتجارة احلرة 

مع ال�رسق االأو�صط: فر�ص من دون �صمانات«، حلل روبرت ز. لوران�ص االآثار 
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اجلدول رقم 1.اأ: ترتيب العامل العربي 2007 يف موؤ�رش التناف�سية العاملية مقارنة مع 

العامل: جمموعة الدول الثالثة*  

           

   تقرير التناف�صية العاملية 2007      

 الدولة / االقت�صاد املرتبة العلمة

 �صوي�رسا 1 5.81

فنلندا 2 5.74

ال�صويد 3 5.73

 الدمنارك 4 5.70

 �صنغافورة 5 5.62

 الواليات املتحدة 6 5.62

 اليابان 7 5.62

 اأملانيا 8 5.60

 هولندة 9 5.57

بريطانيا 10 5.53

 الرنويج 11 5.46

 هونغ كونغ 12 5.45

 تايوان، ال�صني 13 5.40

  اأي�صلند 14 5.40

 اإ�رسائيل 15 5.38

كندا 16 5.36

 فرن�صا 17 5.34

 النم�صا 18 5.32

 اأ�صرتاليا 19 5.30

بلجيكا 20 5.28

  اإيرلندا 21 5.22

 نيوزيلندة 22 5.17

 اللوك�صمبورغ 23 5.15

 جمهورية كوريا 24 5.12

 اإ�صتونيا 25 5.12

 اإ�صبانيا 26 4.79

 جمهورية ت�صيكيا 27 4.72

 باربادو�ص 28 4.71

4.67	  االإمارات العربية املتحدة 29

 �صلوفينيا 30 4.64

 الربتغال 31 4.60

4.56	 .قطر 32

 املجر 33 4.53

 اإيطاليا 34 4.47

مالطا 35 4.44

4.42	  الكويت 36

قرب�ص 37 4.35

 اليونان 38 4.33

4.30	 .البحرين 39

 ترينيداد وتوباغو 40 4.06

* ت�صمل املجموعة الثالثة االقت�صاديات التي تدفعها االبتكارات )الدول يف املرحلة 

الثالثة من التنمية وتلك التي تنتقل اإىل هذه املرحلة(   

اجلدول رقم 1.ب: ترتيب العامل العربي 2007 يف موؤ�رش التناف�سية العاملية مقارنة 

مع العامل: جمموعة الدول الثانية*  

   تقرير التناف�صية العاملية 2007 

الدولة / االقت�صاد املرتبة العلمة

 ماليزيا 1 5.13

 ت�صيلي 2 4.85

4.72	 تون�س 3

 التفيا 4 4.60

 تايلند 5 4.58

 ليتوانيا 6 4.57

 جمهورية �صلوفاكيا 7 4.57

4.53	 .عمان 8

 جنوب اأفريقيا 9 4.42

 بولندة 10 4.33

 كو�صتا ريكا 11 4.27

 كروا�صيا 12 4.27

4.25	 االأردن 13

املك�صيك 14 4.23

 كزخ�صتان 15 4.22

 جزر موري�صيو�ص 16 4.22

باناما 17 4.21

 تركيا 18 4.18

احتاد رو�صيا 19 4.13

 جمايكا 20 4.13

 ال�صلفدور 21 4.12

 كولومبيا 22 4.09

 الربازيل 23 4.08

 االأرجنتني 24 4.05

 رومانيا 25 4.04

4.00	 .ليبيا 26

 بلغاريا 27 4.00

بريو 28 3.99

3.98	 اجلزائر 29

 يوروغواي 30 3.97

مقدونيا 31 3.92

بوت�صوانا 32 3.83

 فنزويل 33 3.80

 جمهورية الدومينيك 34 3.78

 ناميبيا 35 3.78

 االإكوادور 36 3.72

 البو�صنا والهر�صك 37 3.72

 �رسبيا ومونتينيغرو 38 3.71

 األبانيا 39 3.49

�صورينام 40 3.45

* ت�صمل املجموعة الثانية االقت�صاديات التي تدفعها الفعالية )الدول يف املرحلة 

الثانية من التنمية وتلك التي تنتقل اإىل هذه املرحلة(

املحتملة التفاقيات التجارة احلرة املربمة اأخرياً بني دول عربية والواليات 

املتحدة على �صوء اأهدافها املعلنة. يوؤكد املوؤلف، ب�صكل مقنع، اأن 

طبيعة االتفاقيات االأمريكية تتيح فر�صاً جديدة اأمام الدول العربية 

لكن لكي تتمكن هذه االأخرية من اال�صتفادة منها ب�صكل كامل يتعني 

عليها اعتماد جمموعة اإ�صافية من االإجراءات. واإذا ما اأرادت الدول 

العربية اأن حت�صد املنافع كاملًة، عليها اأن تدخل حت�صينات على االأنظمة. 

كما اأن زيادة االندماج يف املنطقة العربية عرب اعتماد مبادرات مثل 

اتفاقية التجارة احلرة يف ال�رسق االأو�صط )MEFTA( �رسورية اأي�صاً. اإمنا، قد 

تت�صبب االتفاقيات ببع�ص امل�صاكل بالن�صبة اإىل الدول العربية. وتظهر 

ال�صعوبات يف ثلثة جماالت: اأوالً، يف علقتها مع �رسكاء اآخرين تربطها 

بهم اتفاقيات )اأهمهم االحتاد االأوروبي(؛ ثانياً، الأنها تخلق �صعوبات 

�صيا�صية ب�صبب العلقات املقربة مع الواليات املتحدة؛ ثالثاً، عند اعتماد 

التغيريات االقت�صادية وال�صيا�صية ال�رسورية جلني املنافع. 

يف الف�صل بعنوان »هل من �صاأن طفرة النفط احلالية اأن حتل اأزمة 

البطالة يف ال�رسق االأو�صط؟«، ي�صتعر�ص بول داير وطارق يو�صف توجهات 

�صوق العمل يف املنطقة منذ بداية طفرة النفط االأخرية مع الرتكيز 

على خلق الوظائف والبطالة وال�صيا�صات احلكومية الهادفة اإىل حت�صني 

خمرجات �صوق العمل. ويلحظ املوؤلفان اأنه رغم انخفا�ص معدالت 
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البطالة يف املنطقة اإجماالً منذ عام 2000، قد مت خلق معظم الوظائف 

يف الدول املنتجة للنفط وتبقى معتمدة اإىل حّد بعيد على االإنفاق العام. 

عرفت العديد من الدول غري املنتجة للنفط ارتفاعاً يف معدالت البطالة 

وقد تفاقم ذلك الو�صع ب�صبب تراجع اآليات حتويل االأموال والهجرة 

بني الدول النفطية والدول غري النفطية. كما اأ�صار املوؤلفان اإىل اأن دول 

جمل�ص التعاون اخلليجي ال تزال تواجه م�صاكل هامة يف اإيجاد فر�ص عمل 

للمواطنني الراغبني يف النفاذ اإىل �صوق العمل. ويرى املوؤلفان اأنه، ب�صكل 

عام، �صوف ت�صتمر املنطقة يف مواجهة حتديات هامة يف خلق وظائف 

ذات م�صتوى عاٍل للقوة العاملة املتزايدة خا�صة ال�صباب والوافدين اجلدد 

والن�صاء منهم. و�صوف يتطلب رفع التحديات تخطي تدخل احلكومة 

يف �صوق العمل واالإ�صلحات االنتقائية واالنتقال اإىل اإ�صلحات �صاملة 

تهدف اإىل احلث على ح�ص املبادرة وتطوير القطاع اخلا�ص وحتقيق اإدماج 

اأ�رسع يف التجارة العاملية و�صمان تدفق اال�صتثمارات وحتقيق تقدم �رسيع 

يف اإ�صلح نظم التعليم وحتقيق امل�صاواة بني اجلن�صني واحلكم الر�صيد.

يف مداخلة �صيمون غراي وماريو اأي. بليجري امل�صجعة على التفكري بعنوان 

»منطقة جمل�ص التعاون اخلليجي: تطوير االأ�صواق املالية والتناف�صية 

والنمو االقت�صادي« درا�صة للو�صع احلايل لتطور االأ�صواق املالية يف 

منطقة اخلليج. ويوؤكدا اأن تطور وقوة القطاع املايل يف املنطقة �صوف 

يعتمدا على تنويع اقت�صاديات دول اخلليج وعلى االإدارة طويلة االأمد 

للموارد النفطية الكيمائية اإ�صافة اإىل مقدرة اخلليج على تلبية حاجة 

املنطقة االأو�صع واإال ما ا�صتطاعت تلك االقت�صاديات توليد كمية كافية 

من االأعمال للحفاظ على القطاع املايل بعد تراجع اأ�صعار النفط وهو 

ما قد يوؤدي اإىل تقلبات دورية قوية. لكن يخل�ص املوؤلفان اإىل اأنه يفرت�ص 

بالقطاع املايل يف منطقة اخلليج اأن يتمكن من دعم تنمية اقت�صادية 

م�صتدامة وا�صعة النطاق لي�ص فقط بالن�صبة ملجل�ص التعاون اخلليجي 

فح�صب اإمنا يف املنطقة برمتها. ويعتربا اأن الوقت ما زال مبكراً ملعرفة اإىل 

اأي مدى املراكز املالية يف منطقة اخلليج قادرة على االرتقاء اإىل امل�صتويات 

العاملية. وقد تعرت�ص بع�ص اأوجه احلماية مثل القيود على اال�صتثمارات 

االأجنبية وتوظيف اليد العاملة االأجنبية ال�صعي اإىل حتقيق هذا الهدف. 

يبداأ اجلزء الثاين بتحليل قطاع اخلدمات ال�صحية. ينظر كل من منى 

مر�صد وفيكتور هيديغري وتوبي المبريت يف ف�صلهم بعنوان »الرعاية 

ال�صحية يف جمل�ص التعاون اخلليجي: التحديات والفر�ص« يف و�صع 

خدمات الرعاية ال�صحية يف املنطقة. يظهر تقييمهم لتيارات الرعاية 

ال�صحية يف املنطقة اأن الطلب على الرعاية ال�صحية �صوف يزداد 

ب�صكل جذري نتيجة النمو ال�صكاين وتقدمهم بال�صن والتبدل يف 

مناذج العوامل امل�رسة بال�صحة. ويقدرون اأن ن�صبة الزيادة يف الطلب 

على العلج �صوف ت�صل اإىل 240% بحلول عام 2025 والطلب على 

اأ�رسّة امل�صت�صفيات �صوف ي�صل اإىل ال�صعف تقريباً و�صوف تزيد تكلفة 

احل�صول على الرعاية ال�صحية بخم�صة اأ�صعاف. والواقع اأن احلكومات 

غري م�صتعدة لتلبية هذه احلاجات من خلل اأنظمة الرعاية ال�صحية 

العامة و�صوف حتتاج اإىل دعم القطاع اخلا�ص جلهة تاأمني اخلدمات 

ومتويلها. ويجدر اإدخال تغيريات جوهرية على االأنظمة وال�صيا�صات لتعزيز 

م�صاركة القطاع اخلا�ص. ويف هذا ال�صدد، يبقى التحديان االأهم يف 

تطوير نظم ت�صديد املبالغ املدفوعة لقاء خدمات الرعاية ال�صحية 

اجلدول رقم 1.ج: ترتيب العامل العربي 2007 يف موؤ�رش التناف�سية العاملية مقارنة 

مع العامل: جمموعة الدول االأوىل*  

  تقرير التناف�صية العاملية 2007      

الدولة / االقت�صاد املرتبة العلمة

 الهند 1 4.47

اإندوني�صيا 2 4.28

 ال�صني 3 4.25

4.09	 م�رش 4

 اآذاربايجان 5 4.09

 الفيليبني 6 4.02

4.02	 املغرب 7

غواتيماال 8 3.94

 فيتنام 9 3.93

 اأوكرانيا 10 3.91

 �رسيلنكا 11 3.90

3.81	 �سوريا 12

 اأرمينيا 13 3.78

 جورجيا 14 3.75

مولدوفا 15 3.73

 باك�صتان 16 3.69

هندورا�ص 17 3.62

منغوليا 18 3.61

 كينيا 19 3.61

 نيكاراغوا 20 3.55

 تاجيكي�صتان 21 3.50

بوليفيا 22 3.49

 نيجرييا 23 3.49

بنغلدي�ص 24 3.48

 غامبيا 25 3.45

 كمبوديا 26 3.42

 بينني 27 3.41

تنزانيا 28 3.40

 باراغواي 29 3.35

 جمهورية كريجيز 30 3.33

 كامريون 31 3.32

 غويانا 32 3.29

 مدغ�صقر 33 3.29

 نيبال 34 3.27

 ليزوتو 35 3.24

اأوغندا 36 3.21

زامبيا 37 3.21

3.18	 .موريتانيا 38

بوركينا فا�صو 39 3.10

ماالوي 40 3.09

زميبابوي 41 3.07

مايل 42 3.04

 اإثيوبيا 43 3.00

 موزامبيق 44 2.97

تيمور ال�رسقية 45 2.91

 ت�صاد 46 2.64

 بوروندي 47 2.62

اأنغوال 48 2.50

* ت�صمل املجموعة الثانية االقت�صاديات التي تدفعها العوامل )الدول يف املرحلة االأوىل 

من التنمية( 
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املمولة من قبل القطاعني العام واخلا�ص وتطبيق جمموعة من معايري 

اجلودة على مقدمي اخلدمات من القطاعني العام واخلا�ص. و�صوف يجد 

مقدمو اخلدمات من القطاع اخلا�ص فر�صاً عديدة للختيار بني اإبرام عقود 

مع احلكومة اأو اإدارة من�صاآت خا�صة بهم. اأخرياً، �صوف ي�صتفيد كبار 

الفاعلني من القطاع اخلا�ص كثرياً من خلل العمل يف اأكرث من دولة. 

اأما اإمكانية تطوير قطاع ال�صياحة يف املنطقة، اإحدى القطاعات التي 

عرفت اأكرب ن�صبة منو يف ال�صنوات املا�صية، فقد كانت حمور درا�صة 

جينيفري بلنك واإيرين ميا يف ف�صلهما بعنوان »تقييم تناف�صية ال�صفر 

وال�صياحة يف العامل العربي«. ارتكزت الدرا�صة على موؤ�رس تناف�صية 

ال�صفر وال�صياحة اجلديد الذي و�صعه املنتدى االقت�صادي العاملي 

وهو يقي�ص العوامل وال�صيا�صات التي حتفز على تطوير قطاع ال�صفر 

وال�صياحة يف دول خمتلفة. يف ال�صنوات القليلة املا�صية، كان قطاع 

ال�صفر وال�صياحية اأ�صا�صياً يف جهود املنطقة لتنويع االقت�صاديات 

وجذب االأموال االأجنبية وخلق فر�ص عمل جديدة. يف معظم الدول، مت 

و�صع اإ�صرتاتيجيات ال�صتقطاب ال�صياح وبالتايل ارتفع عدد الوافدين اإىل 

املنطقة بن�صبة تفوق ن�صبة النمو العاملية بثلثة اأ�صعاف. باالإجمال، 

يظهر التقييم جتان�صاً يف التناف�صية يف هذا القطاع. يف حني اأن بع�ص 

الدول مثل االإمارات العربية املتحدة وتون�ص وقطر تتمتع مبناخ يوؤمن 

اأر�صية ممتازة لتطوير قطاع �صفر و�صياحة تناف�صي، تبقى دول اأخرى 

متاأخرة.  وعلى الرغم من اأن املنطقة تتمتع مب�صتوى عاٍل من التناف�صية 

يف االأ�صعار، يظهر �صعف يف جمالني �صائعني يف معظم الدول هما 

تخلّف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وموارد طبيعية وثقافية ال 

تقارن مع اأف�صل الدول اأداءً يف العامل. 

يحلل �صوميرتا دوتا وزينب كركي �صلهوب وجيفري �صاميولز يف ف�صلهم 

بعنوان »تعزيز التكنولوجيا واالبتكار: تو�صيات لتح�صني تناف�صية قطاع 

تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت العربي« اإمكانات تكنولوجيا املعلومات 

واالت�صاالت يف االإ�صهام يف االبتكار والتنمية يف دول املنطقة. وقد وجدوا 

اأن اجلهود التي تبذلها الدول العربية الإدماج اآخر االكت�صافات يف جمال 

تكنولوجيا املعلومات مع مناذج اجتماعية واقت�صادية وثقافية تقليدية 

تعطي ثمارها وقد انعك�ص هذا النجاح يف االنت�صار املتزايد لتكنولوجيات 

مثل االإنرتنت والهواتف النقالة واال�صتخدام املتزايد الأدوات احلكومة 

االإلكرتونية والتجارية االإلكرتونية. ويخل�ص املوؤلفون اإىل اأنه يتوقع اأن 

تلعب ال�صيا�صات دوراً اأكرب من التكنولوجيا يف حتديد وترية تنمية قطاع 

تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت. واعتربوا اأن ت�صجيع ال�رسكات ال�صغرية 

ومتو�صطة احلجم على اال�صتثمار يف قطاع تكنولوجيا املعلومات 

واالت�صاالت ودعم ت�صكيل قطاع برجميات عربي من بني ال�صيا�صات 

املكملة ذات االأولوية. وينطوي ذلك على ا�صتثمارات كثرية �صوف تتطلب 

مناذج متويل جديدة لتعزيز البنية التحتية لهذا القطاع وقدراته. ويتعني 

على مثل هذه النماذج اأن تعتمد على مبادئ املناف�صة وم�صاركة القطاع 

اخلا�ص.

وهناك قطاع اآخر يتمتع باإمكانات كبرية لتنمية هو خدمات التاأمني 

وهي كانت حمور الف�صل بعنوان »تعزيز منو وتناف�صية قطاع التاأمني 

يف العامل العربي« بقلم بيرت فيانو�ص وماهر حمود. ويعترب املوؤلفان اأن 

قطاع التاأمني يف املنطقة مل يحقق اإمكاناته الكاملة بعد. اإ�صافة 

اإىل االأثر املبا�رس مثل خلق فر�ص عمل جديدة، من �صاأن خدمات تاأمني 

اأو�صع واأكرث �صموالً اأن تعزز التنمية االقت�صادية عامة من خلل تاأمني 

قنوات للأموال لت�صتخدم يف فر�ص ا�صتثمار اأكرث فعالية مما ي�صمح باإدارة 

اأف�صل للمخاطر وبالت�صجيع على االدخار على املدى البعيد. وقد �صلط 

املوؤلفان ال�صوء على مواطن ال�صعف يف االأطر القانونية والتنظيمية 

القائمة وعلى احلاجة اإىل زيادة �صلحيات وا�صعي االأنظمة وقد اعتربا 

هذه امل�صائل عقبات اأ�صا�صية تعيق تنمية هذا القطاع. ويعتقدا اأن 

حت�صيناً يف التناف�صية قد ي�صاعد على دفع االبتكار والت�صعري التناف�صي 

واأف�صل املمار�صات قدماً. كما يتعني على احلكومات اأن تدعم التن�صيق 

بني ال�رسكات واإطلق برامج توعية امل�صتهلكني لتطوير القطاع من 

خلل تاأمني منرب لتناغم املعايري وم�صاركة اأف�صل املمار�صات. وباعتبار اأن 

االأ�صواق الوطنية �صغرية، قد ي�صهم التعاون بني وا�صعي االأنظمة يف 

املنطقة يف جذب امل�صتثمرين االأجانب اإليها مع اإتاحة الفر�صة لتبادل 

املعرفة وحت�صني فعالية الهيئات امل�رسفة.

ومت النظر اأي�صاً يف قطاع اآخر ذات اإمكانيات واعدة هو قطاع االإجراءات 

اللوج�صتية والنقل يف مقال بقلم فادي جمدالين ويولريت�ص كوغلري 

و�صيمون كورج بعنوان »النقل واالإجراءات اللوج�صتية يف ال�رسق االأو�صط 

على مفرتق طرق«. حلل املوؤلفون اإمكانات القطاع وحتوله اإىل قطاع 

جوهري دولياً. وبف�صل موقع املنطقة اجلغرايف الذي يجمع بني اأوروبا 

واآ�صيا وهي طريق تعرف منواً كبرياً وكونها يف �صلب منطقة اأو�صع 

متاخمة لرو�صيا وباك�صتان و�صمال اأفريقيا قد تتمكن اكت�صاب ح�صة 

كبرية من قطاع النقل واالإجراءات اللوج�صتية العاملي واالإقليمي. ال �صك 

اأن تطوير �صبكة نقل و�صبكة لوج�صتية اإقليمية قوية �رسوري لدعم 

تناف�صية القطاعات وتنويع االقت�صاديات يف العامل العربي. ومن �صاأن 

مثل هذه ال�صبكة اأن ت�صاعد على خلق فر�ص عمل جديدة. اأخرياً، قد 

اأظهرت التجربة اأنه اإىل جانب املوقع اجلغرايف، هناك عاملن اأ�صهما يف 

بناء قطاع النقل واالإجراءات اللوج�صتية ب�صكل ناجح:)1( اإ�صرتاتيجية 

متطورة طويلة االأمد لهذا القطاع مع نظام تطبيق متما�صك من خلل 

الرتكيز على اال�صتثمارات يف البنى التحتية وتعديل ال�صيا�صات واالأنظمة 

و)2( تعزيز اخلدمات احلكومية لدعم هذه االإ�صرتاتيجية. 

ويف ختام التقرير، نظرة اإىل امل�صتقبل يف ف�صل بعنوان »دول جمل�ص 

التعاون اخلليجي والعامل: ال�صيناريو لغاية 2025: تداعيات التناف�ص« بقلم 

نيكلوال�ص دافي�ص وت�صيمي هاي�صي يف اجلزء الثلث من التقرير. ا�صتناداً 

اإىل �صيناريوهات منطقة اخلليج التي و�صعها املنتدى االقت�صادي العاملي، 

قام املوؤلفون بتحليل مدى تاأثري ال�صيا�صات والتطورات امل�صتقبلية على 

التناف�صية يف دول اخلليج وتنمية اقت�صادياتها. وقد حددت ال�صيناريوهات 

وجهنينْ اأ�صا�صيني �صوف ير�صما معامل التنمية امل�صتقبلية. الوجه 

االأول هو قدرة القادة ال�صيا�صيني على تطبيق االإ�صلحات االقت�صادية 
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وال�صيا�صية وتعزيز حكم القانون يف القطاعني العام واخلا�ص. والثاين 

هو القدرة على تعزيز املخرجات التعليمية والن�صاطات املبتكرة التي 

من املتوقع اأن تقّيد م�صاعي التنويع يف امل�صتقبل. يحلل املوؤلفون كل 

من ال�صيناريوهات امل�صتقبلية الثلثة واأثر كل واحد منها على االأبعاد 

املختلفة املذكورة يف موؤ�رس التناف�صية العاملية. ويخل�ص الف�صل اإىل 

اأن الو�صع احلايل يوؤمن فر�صة للم�صي قدماً باالإ�صلحات التي �صوف 

ت�صمن التناف�صية على املدى البعيد وذلك الأن االقت�صاد العاملي احلايل 

ومعدالت النمو املرتفعة يف منطقة اخلليج مواتية التخاذ اإجراءات قد ال 

ب بها يف بع�ص االأحيان.   يُرحَّ

ينتهي التقرير بق�صم يت�صمن تفا�صيل عن الدول وعن االقت�صاديات 

التي متت تغطيتها اإ�صافة اإىل جداول بيانات عن املتغريات امل�صتخدمة 

كمدخلت يف بناء موؤ�رس التناف�صية العاملية.

يعطي تقرير التناف�صية العربية نظرة �صاملة عن التناف�صية احلالية يف 

العامل العربي وعن التو�صيات حول االإجراءات الواجب اتخاذها. و�صوف 

ت�صاعد تلك التو�صيات وا�صعي ال�صيا�صات يف حتديد اأولويات االإ�صلح 

واال�صتثمار يف دولهم ويف اتخاذ اخليارات الواعية يف م�صلحة االأجيال 

املقبلة.
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بيانات عن الدول
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الئحة الدول

ال�صفحة الدولة  

8 االأردن  

9 االإمارات العربية املتحدة 

10 البحرين  

11 تون�ص  

12 اجلزائر  

 13 �صوريا  

14 عمان  

15 قطر  

16 الكويت  

17 ليبيا  

18 م�رس  

19 املغرب  

20 موريتانيا  
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ُطلب من االأ�صخا�ص الذين طالهم ا�صتطلع الراأي اختيار خم�صة عنا�رس من بني 14 عن�رساً يعتربوها  االأكرث اإ�صكاليًة بالن�صبة اإىل االأعمال يف دولتهم / اقت�صادهم وترتيبها بحيث يعترب الرقم واحد   ملحظة: 
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4.4.................28 ................... 2................................................... عوامل تعزيز االبتكار

 الركيزة الثامنة: مدى تقّدم ال�رسكات.................. 3......................... 31........................4.8

4.0........................27 .........................2 ......................................... الركيزة التا�صعة: االبتكار

     

 موؤ�رش التفاوت بني اجلن�سني 2006.)من اأ�صل 115 اقت�صاداً(             90 

تت�صمن كل جمموعة الدول التي و�صلت اإىل مرحلة التنمية نف�صها اإ�صافة اإىل 

تلك التي تنتقل نحوها. 

ملحظة:  ُطلب من االأ�صخا�ص الذين طالهم ا�صتطلع الراأي اختيار خم�صة عنا�رس من بني 14 عن�رساً يعتربوها االأكرث اإ�صكاليًة بالن�صبة اإىل االأعمال يف دولتهم / اقت�صادهم وترتيبها بحيث يعترب الرقم واحد االأكرث  

اإ�صكالية. تظهر العواميد يف ال�صكل االإجابات بح�صب الرتتيب الذي قدم لكل دولة.  

ن�صبة اال�صتجابة

املوؤ�ص�صات

البنية التحتية

االقت�صاد الكلي

ال�صحة والتعليم

االبتدائي

فعالية ال�صوقالتعليم العايل والتدريب

اال�صتعداد 

التكولوجي

مدى تقّدم 

ال�رسكـات

االبتكـار

اقت�صـاديات تنتقـل مـن املـرحلـة 

االأوىل اإىل الثـانـيـة 

تون�ص
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اأهم االإ�سكاالت التي تعرت�س ال�رشكات 

     

النفاذ اإىل التمويل............................................................................................... 13.6

9.2 ........................................................... عدم فعالية البريوقراطية احلكومية 

الف�صاد.................................................................................................................... 8.7  

معدالت ال�رسيبة ............................................................................................... 8.5

لوائح ال�رسائب .................................................................................................... 7.9

عدم توفر البنية التحتية امللئمة ................................................................ 7.7

6.7 ........................................................ قوة عاملة تفتقد اإىل التعليم امللئم 

لوائح العملت االأجنبية .................................................................................. 6.7

6.3 ................................................................................ عدم ا�صتقرار ال�صيا�صات 

6.1 .......................... قوة عاملة وطنية تفتقد اإىل اأخلقيات مكان العمل 

الت�صخم................................................................................................................ 5.7  

ة .......................................................................................... 5.4 لوائح عمالة مقيدِّ

عدم ا�صتقرار احلكومة  .................................................................................... 4.3

اجلرائم وال�رسقة.................................................................................................... 3.1 

.مرحلة التنمية

. 3. ..تنتقل من 2. ..تنتقل من 1

. . .املرحلة 2 اإىل3 . املرحلة 1 اإىل 2

. .تدفعها . .تدفعها . تدفعها

. .االبتكارات . .الفعالية . العوامل

اجلزائر

املوؤ�رشات االأ�سا�سية 

اإجمايل عدد ال�صكان )باملليني(، 2006............................................................................. 33.4

اإجمايل الناجت املحلي )بالبليني(، 2006.............................................................................. 124

 ح�صة من االإجمايل العاملي )ن�صبة مئوية).................................................................. 0.39

اإجمايل الناجت املحلي )القوة ال�رسائية بالدوالر االأمريكي( للفرد، 2006............... 7,612

ر�صيد احل�صاب احلايل )ن�صبة من اإجمايل الناجت املحلي(، 2006................................ 24.8

املرتبة يف موؤ�رس التنمية الب�رسية )من اأ�صل 177 اقت�صاداً(، 2004......................... 102

 امل�صدر: �صندوق االأمم املتحدة لل�صكان، �صندوق النقد الدويل، برنامج االأمم املتحدة االإمنائي 

موؤ�رش التناف�سية العاملية

   

  املرتبة �صمن  املرتبة 

 املجموعة الثانية للدول  االإجمالية  العلمة    

 )من اأ�صل 40 دولة(    )من اأ�صل 128 دولة(   )من1 اإىل7)

4.0.................76 ................. موؤ�رش التناف�سية العاملية 2007...............................29

 تقرير التناف�صية العاملية 2006-2005..................................................... 82........................3.8

)من اأ�صل 117 اقت�صاداً)

 

4.9.................44 ................... .املتطلبات االأ�سا�سية...................................................7

 الركيزة االأوىل: املوؤ�ص�صات......................................... 21....................... 65........................3.9

 الركيزة الثانية: البنية التحتية............................... 30....................... 80........................2.9

الركيزة الثالثة: االقت�صاد الكلي............................ 2......................... 2..........................6.2

 الركيزة الرابعة: ال�صحة والتعليم االبتدائي..... 12....................... 46........................6.6

 

3.3.................92 ................. .عوامل تعزيز الفعالية.................................................34

 الركيزة اخلام�صة: التعليم العايل والتدريب........ 33....................... 86........................3.5

الركيزة ال�صاد�صة: فعالية ال�صوق......................... 33....................... 97........................3.7

2.7........................93 .......................36 ..................  الركيزة ال�صابعة: م�صتوى اال�صتعداد

التكنولوجي

3.2.................92 ................. 32................................................... عوامل تعزيز االبتكار

 الركيزة الثامنة: مدى تقّدم ال�رسكات.................. 38....................... 106......................3.4

3.1........................77 .......................25 ......................................... الركيزة التا�صعة: االبتكار

موؤ�رش التفاوت بني اجلن�سني 2006 .)من اأ�صل 115 اقت�صاداً(...............97

    ........................

 تت�صمن كل جمموعة الدول التي و�صلت اإىل مرحلة التنمية نف�صها اإ�صافة اإىل 

تلك التي تنتقل نحوها.  

ملحظة:  ُطلب من االأ�صخا�ص الذين طالهم ا�صتطلع الراأي اختيار خم�صة عنا�رس من بني 14عن�رساً يعتربوها االأكرث اإ�صكاليًة بالن�صبة اإىل االأعمال يف دولتهم / اقت�صادهم وترتيبها بحيث يعترب الرقم واحد االأكرث  

اإ�صكالية. تظهر العواميد يف ال�صكل االإجابات بح�صب الرتتيب الذي قدم لكل دولة.      

املوؤ�ص�صات

البنية التحتية

االقت�صاد الكلي

ال�صحة والتعليم

االبتدائي

فعالية ال�صوقالتعليم العايل والتدريب

اال�صتعداد 

التكولوجي

مدى تقّدم 

ال�رسكـات

االبتكـار

اقت�صـاديات تنتقـل مـن املـرحلـة 

االأوىل اإىل الثـانـيـة 

اجلزائر
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اأهم االإ�سكاالت التي تعرت�س ال�رشكات

     

عدم فعالية البريوقراطية احلكومية............................................................ 15.3   

النفاذ اإىل التمويل.............................................................................................. 14.3  

الف�صاد .................................................................................................................. 13.7 

قوة عاملة تفتقد اإىل التعليم امللئم......................................................... 8.9   

8.6 ................................................................................. لوائح العملت االأجنبية 

7.2 ............................................................... عدم توفر البنية التحتية امللئمة 

ة ......................................................................................... 7.2 لوائح عمالة مقيدِّ

لوائح ال�رسائب ................................................................................................... 6.1

قوة عاملة وطنية تفتقد اإىل اأخلقيات مكان العمل ...................... 6.0

معدالت ال�رسيبة .............................................................................................. 4.0

3.3 ............................................................................... عدم ا�صتقرار ال�صيا�صات 

الت�صخم..  ........................................................................................................... 3.0  

اجلرائم وال�رسقة................................................................................................... 1.8

عدم ا�صتقرار احلكومة  ................................................................................... 0.7

.مرحلة التنمية

. 3. ..تنتقل من 2. ..تنتقل من 1

. . .املرحلة 2 اإىل3 . املرحلة 1 اإىل 2

. .تدفعها . .تدفعها . تدفعها

. .االبتكارات . .الفعالية . العوامل

�صوريا

املوؤ�رشات االأ�سا�سية  

اإجمايل عدد ال�صكان )باملليني(، 2006.......................................................................... 19.5

29 ............................................................................. اإجمايل الناجت املحلي )بالبليني(، 2006

0.12 ..............................................................  ح�صة من االإجمايل العاملي )ن�صبة مئوية)

اإجمايل الناجت املحلي )القوة ال�رسائية بالدوالر االأمريكي( للفرد، 2006............ 3,976

-1.8 ............................. ر�صيد احل�صاب احلايل )ن�صبة من اإجمايل الناجت املحلي(، 2006

107 ..................... املرتبة يف موؤ�رس التنمية الب�رسية )من اأ�صل 177 اقت�صاداً(، 2004

امل�صدر: �صندوق االأمم املتحدة لل�صكان، �صندوق النقد الدويل، برنامج االأمم املتحدة االإمنائي

موؤ�رش التناف�سية العاملية

   

  املرتبة �صمن  املرتبة 

 املجموعة االأوىل للدول  االإجمالية العلمة    

 )من اأ�صل 40 دولة(    )من اأ�صل 128 دولة(   )من1 اإىل7)

3.8.................84 ................. موؤ�رش التناف�سية العاملية 2007...............................12

n/a ..................... n/a .....................................................2006-2005 تقرير التناف�صية العاملية 
)من اأ�صل 117 اقت�صاداً)

   

4.5.................69 ................... .املتطلبات االأ�سا�سية...................................................5

 الركيزة االأوىل: املوؤ�ص�صات......................................... 12....................... 73........................3.8

 الركيزة الثانية: البنية التحتية............................... 10....................... 78........................3.1

الركيزة الثالثة: االقت�صاد الكلي............................ 9......................... 61........................4.5

 الركيزة الرابعة: ال�صحة والتعليم االبتدائي..... 2......................... 45........................6.6

   

3.1...............104 ................. .عوامل تعزيز الفعالية.................................................25

 الركيزة اخلام�صة: التعليم العايل والتدريب........ 19....................... 96........................3.2

الركيزة ال�صاد�صة: فعالية ال�صوق......................... 37....................... 114......................3.5

2.6......................109 .......................31 ..................  الركيزة ال�صابعة: م�صتوى اال�صتعداد

التكنولوجي

     

3.3.................84 ................. 17................................................... .عوامل تعزيز االبتكار

 الركيزة الثامنة: مدى تقّدم ال�رسكات.................. 12....................... 77........................3.8

2.7........................99 .......................25 ......................................... الركيزة التا�صعة: االبتكار

     

n/a           )ًموؤ�رش التفاوت بني اجلن�سني 2006.)من اأ�صل 115 اقت�صادا  

تت�صمن كل جمموعة الدول التي و�صلت اإىل مرحلة التنمية نف�صها اإ�صافة اإىل 

تلك التي تنتقل نحوها. 

ملحظة:  ُطلب من االأ�صخا�ص الذين طالهم ا�صتطلع الراأي اختيار خم�صة عنا�رس من بني 14 عن�رساً يعتربوها االأكرث اإ�صكاليًة بالن�صبة اإىل االأعمال يف دولتهم / اقت�صادهم وترتيبها بحيث يعترب الرقم واحد االأكرث  

اإ�صكالية. تظهر العواميد يف ال�صكل االإجابات بح�صب الرتتيب الذي قدم لكل دولة.  

ن�صبة اال�صتجابة

املوؤ�ص�صات

البنية التحتية

االقت�صاد الكلي

ال�صحة والتعليم

االبتدائي

فعالية ال�صوق

اال�صتعداد 

التكولوجي

مدى تقّدم 

ال�رسكـات

االبتكـار

�صوريااقت�صاديات تدفعها العوامل
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اأهم االإ�سكاالت التي تعرت�س ال�رشكات

     

قوة عاملة تفتقد اإىل التعليم امللئم ........................................................ 22.2 

 22.0 .......................................................... عدم فعالية البريوقراطية احلكومية 

قوة عاملة وطنية تفتقد اإىل اأخلقيات مكان العمل .......................... 16.2 

ة ......................................................................................... 14.1  لوائح عمالة مقيدِّ

10.5 ............................................................... عدم توفر البنية التحتية امللئمة 

النفاذ اإىل التمويل.............................................................................................. 8.6

لوائح ال�رسائب ................................................................................................... 1.7

1.4 .............................................................................................. معدالت ال�رسيبة 

الف�صاد .................................................................................................................. 1.2 

1.0 ............................................................................... عدم ا�صتقرار ال�صيا�صات 

الت�صخم .............................................................................................................. 0.7

0.2 ................................................................................. لوائح العملت االأجنبية 

0.2 .................................................................................... عدم ا�صتقرار احلكومة 

اجلرائم وال�رسقة................................................................................................... 0.2

.مرحلة التنمية

. 3. ..تنتقل من 2. ..تنتقل من 1

. . .املرحلة 2 اإىل3 . املرحلة 1 اإىل 2

. .تدفعها . .تدفعها . تدفعها

. .االبتكارات . .الفعالية . العوامل

عمان

املوؤ�رشات االأ�سا�سية  

اإجمايل عدد ال�صكان )باملليني(، 2006............................................................................. 2.6

اإجمايل الناجت املحلي )بالبليني(، 2006.............................................................................. 38

0.07 ..............................................................  ح�صة من االإجمايل العاملي )ن�صبة مئوية)

اإجمايل الناجت املحلي )القوة ال�رسائية بالدوالر االأمريكي( للفرد، 2006..........17,906

19.4 ............................ ر�صيد احل�صاب احلايل )ن�صبة من اإجمايل الناجت املحلي(، 2006

56 ........................ املرتبة يف موؤ�رس التنمية الب�رسية )من اأ�صل 177 اقت�صاداً(، 2004

امل�صدر: �صندوق االأمم املتحدة لل�صكان، �صندوق النقد الدويل، برنامج االأمم املتحدة االإمنائي

موؤ�رش التناف�سية العاملية

   

  املرتبة �صمن  املرتبة 

 املجموعة الثانية للدول  االإجمالية العلمة   

 )من اأ�صل 40 دولة(    )من اأ�صل 128 دولة(   )من1 اإىل7)

4.5.................40 ................... موؤ�رش التناف�سية العاملية 2007...............................8

n/a ..................... n/a .....................................................2006-2005 تقرير التناف�صية العاملية 

)من اأ�صل 117 اقت�صاداً)

   

5.3.................31 ...................  املتطلبات االأ�سا�سية...................................................3

 الركيزة االأوىل: املوؤ�ص�صات......................................... 1......................... 17........................5.3

 الركيزة الثانية: البنية التحتية............................... 7......................... 43........................4.2

الركيزة الثالثة: االقت�صاد الكلي............................ 3......................... 6..........................5.9

 الركيزة الرابعة: ال�صحة والتعليم االبتدائي..... 36....................... 95........................5.9

   

4.1.................51 .................  عوامل تعزيز الفعالية.................................................10

 الركيزة اخلام�صة: التعليم العايل والتدريب........ 16....................... 55........................4.2

الركيزة ال�صاد�صة: فعالية ال�صوق......................... 4......................... 32........................4.7

3.4........................61 .......................20 ..................  الركيزة ال�صابعة: م�صتوى اال�صتعداد

التكنولوجي

     

3.6.................71 ................. 21...................................................  عوامل تعزيز االبتكار

الركيزة الثامنة: مدى تقّدم ال�رسكات............... 22....................... 70........................4.0

3.2........................66 .......................19 ......................................... الركيزة التا�صعة: االبتكار

     

 n/a            )ًموؤ�رش التفاوت بني اجلن�سني 2006.)من اأ�صل 115 اقت�صادا

تت�صمن كل جمموعة الدول التي و�صلت اإىل مرحلة التنمية نف�صها اإ�صافة اإىل 

تلك التي تنتقل نحوها.
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ملحظة:  ُطلب من االأ�صخا�ص الذين طالهم ا�صتطلع الراأي اختيار خم�صة عنا�رس من بني 14 عن�رساً يعتربوها االأكرث اإ�صكاليًة بالن�صبة اإىل االأعمال يف دولتهم / اقت�صادهم وترتيبها بحيث يعترب الرقم واحد االأكرث  

اإ�صكالية. تظهر العواميد يف ال�صكل االإجابات بح�صب الرتتيب الذي قدم لكل دولة.   

ن�صبة اال�صتجابة

املوؤ�ص�صات

البنية التحتية

االقت�صاد الكلي

ال�صحة والتعليم

االبتدائي

فعالية ال�صوق

اال�صتعداد 

التكولوجي

مدى تقّدم 

ال�رسكـات

االبتكـار

اقت�صـاديات تنتقـل مـن 

املـرحلـة االأوىل اإىل الثـانـيـة 

عمان
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اأهم االإ�سكاالت التي تعرت�س ال�رشكات

     

  16.8 ............................................................... عدم توفر البنية التحتية امللئمة 

النفاذ اإىل التمويل.............................................................................................. 15.4 

  13.8 ....................................................... قوة عاملة تفتقد اإىل التعليم امللئم 

ة ......................................................................................... 13.3   لوائح عمالة مقيدِّ

12.7 .......................................................... عدم فعالية البريوقراطية احلكومية 

الت�صخم .............................................................................................................. 8.4

قوة عاملة وطنية تفتقد اإىل اأخلقيات مكان العمل ...................... 4.9

4.9 ............................................................................... عدم ا�صتقرار ال�صيا�صات 

2.8 ................................................................................. لوائح العملت االأجنبية 

الف�صاد .................................................................................................................. 2.1

1.8 .................................................................................... عدم ا�صتقرار احلكومة 

اجلرائم وال�رسقة................................................................................................... 1.3 

معدالت ال�رسيبة .............................................................................................. 1.0

لوائح ال�رسائب ................................................................................................... 0.8

.مرحلة التنمية

. 3. ..تنتقل من 2. ..تنتقل من 1

. . .املرحلة 2 اإىل3 . املرحلة 1 اإىل 2

. .تدفعها . .تدفعها . تدفعها

. .االبتكارات . .الفعالية . العوامل

قطر

املوؤ�رشات االأ�سا�سية  

اإجمايل عدد ال�صكان )باملليني(، 2006.......................................................................... 0.84

45 ............................................................................. اإجمايل الناجت املحلي )بالبليني(، 2006

0.04 ..............................................................  ح�صة من االإجمايل العاملي )ن�صبة مئوية)

اإجمايل الناجت املحلي )القوة ال�رسائية بالدوالر االأمريكي( للفرد، 2006..........32,596

49.1 ............................ ر�صيد احل�صاب احلايل )ن�صبة من اإجمايل الناجت املحلي(، 2006

46 ........................ املرتبة يف موؤ�رس التنمية الب�رسية )من اأ�صل 177 اقت�صاداً(، 2004

امل�صدر: �صندوق االأمم املتحدة لل�صكان، �صندوق النقد الدويل، برنامج االأمم املتحدة االإمنائي

موؤ�رش التناف�سية العاملية

   

  املرتبة �صمن  املرتبة 

 املجموعة الثالثة للدول  االإجمالية العلمة    

 )من اأ�صل 40 دولة(    )من اأ�صل 128 دولة(   )من1 اإىل7)

4.6.................39 ................. موؤ�رش التناف�سية العاملية 2007...............................32

 تقرير التناف�صية العاملية 2006-2005.................... ........................... 46........................4.3
)من اأ�صل 117 اقت�صاداً)

   

5.5.................22 .................  املتطلبات االأ�سا�سية...................................................22

 الركيزة االأوىل: املوؤ�ص�صات......................................... 20....................... 22........................5.1

 الركيزة الثانية: البنية التحتية............................... 36....................... 41........................4.3

الركيزة الثالثة: االقت�صاد الكلي............................ 2......................... 4..........................6.0

 الركيزة الرابعة: ال�صحة والتعليم االبتدائي..... 30....................... 37........................6.6

   

4.4.................38 .................  عوامل تعزيز الفعالية.................................................33

 الركيزة اخلام�صة: التعليم العايل والتدريب........ 35....................... 46........................4.4

الركيزة ال�صاد�صة: فعالية ال�صوق......................... 26....................... 30........................4.8

4.2........................34 .......................32 ..................  الركيزة ال�صابعة: م�صتوى اال�صتعداد

التكنولوجي

     

3.8.................55 ................. 38...................................................  عوامل تعزيز االبتكار

 الركيزة الثامنة: مدى تقّدم ال�رسكات.................. 40....................... 69........................4.0

3.5........................41 .......................32 ......................................... الركيزة التا�صعة: االبتكار

     

.n/a           )ًموؤ�رش التفاوت بني اجلن�سني 2006.)من اأ�صل 115 اقت�صادا 

تت�صمن كل جمموعة الدول التي و�صلت اإىل مرحلة التنمية نف�صها اإ�صافة اإىل 

تلك التي تنتقل نحوها. 
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ملحظة:  ُطلب من االأ�صخا�ص الذين طالهم ا�صتطلع الراأي اختيار خم�صة عنا�رس من بني 114عن�رساً يعتربوها  االأكرث اإ�صكاليًة بالن�صبة اإىل االأعمال يف دولتهم / اقت�صادهم وترتيبها بحيث يعترب الرقم واحد االأكرث  

اإ�صكالية. تظهر العواميد يف ال�صكل االإجابات بح�صب الرتتيب الذي قدم لكل دولة.  

ن�صبة اال�صتجابة

املوؤ�ص�صات

البنية التحتية

االقت�صاد الكلي

ال�صحة والتعليم

االبتدائي

فعالية ال�صوقالتعليم العايل والتدريب

اال�صتعداد 

التكولوجي

مدى تقّدم 

ال�رسكـات

االبتكـار

قطراقت�صاديات تدفعها االبتكارات

7
6
5
4
3
2
1



اأهم االإ�سكاالت التي تعرت�س ال�رشكات

     

  23.4 ........................................................... عدم فعالية البريوقراطية احلكومية 

ة .......................................................................................... 14.5   لوائح عمالة مقيدِّ

  11.8 ........................................................ قوة عاملة تفتقد اإىل التعليم امللئم 

 11.3 .................................................................................................................. الف�صاد 

قوة عاملة وطنية تفتقد اإىل اأخلقيات مكان العمل............................ 8.0 

النفاذ اإىل التمويل............................................................................................... 7.6 

7.5 ................................................................ عدم توفر البنية التحتية امللئمة 

5عدم ا�صتقرار ال�صيا�صات .............................................................................. 4.0 

 2.4 .............................................................................................. الت�صخم.. ...............

لوائح العملت االأجنبية .................................................................................. 2.1

لوائح ال�رسائب .................................................................................................... 1.8

اجلرائم وال�رسقة.................................................................................................... 1.7

 1.5 ..................................................................................... عدم ا�صتقرار احلكومة 

معدالت ال�رسيبة ............................................................................................... 1.2

.مرحلة التنمية

. 3. ..تنتقل من 2. ..تنتقل من 1

. . .املرحلة  2 اإىل3 . املرحلة 1 اإىل 2

. .تدفعها . .تدفعها . تدفعها

. .االبتكارات . .الفعالية . العوامل

الكويت

املوؤ�رشات االأ�سا�سية  

اإجمايل عدد ال�صكان )باملليني(، 2006............................................................................. 2.8

93 ............................................................................. اإجمايل الناجت املحلي )بالبليني(، 2006

0.08 ..............................................................  ح�صة من االإجمايل العاملي )ن�صبة مئوية)

اإجمايل الناجت املحلي )القوة ال�رسائية بالدوالر االأمريكي( للفرد، 2006..........16,593

52.5 ............................ ر�صيد احل�صاب احلايل )ن�صبة من اإجمايل الناجت املحلي(، 2006

33 ........................ املرتبة يف موؤ�رس التنمية الب�رسية )من اأ�صل 177 اقت�صاداً(، 2004

امل�صدر: �صندوق االأمم املتحدة لل�صكان، �صندوق النقد الدويل، برنامج االأمم املتحدة االإمنائي

موؤ�رش التناف�سية العاملية

   

  املرتبة �صمن  املرتبة 

 املجموعة الثالثة للدول  االإجمالية العلمة    

 )من اأ�صل 40 دولة(    )من اأ�صل 128 دولة(   )من1 اإىل7)

4.4.................45 ................. موؤ�رش التناف�سية العاملية 2007...............................36

 تقرير التناف�صية العاملية 2006-2005..................................................... 49........................4.2

)من اأ�صل 117 اقت�صاداً)

   

5.3.................34 .................  املتطلبات االأ�سا�سية...................................................30

 الركيزة االأوىل: املوؤ�ص�صات......................................... 32....................... 40........................4.5

 الركيزة الثانية: البنية التحتية............................... 37....................... 46........................4.1

الركيزة الثالثة: االقت�صاد الكلي............................ 1......................... 3..........................6.1

 الركيزة الرابعة: ال�صحة والتعليم االبتدائي..... 39....................... 77........................6.3

   

4.2.................46 .................  عوامل تعزيز الفعالية.................................................37

 الركيزة اخلام�صة: التعليم العايل والتدريب........ 38....................... 60........................4.1

الركيزة ال�صاد�صة: فعالية ال�صوق......................... 25....................... 29........................4.8

3.7........................45 .......................38 ..................  الركيزة ال�صابعة: م�صتوى اال�صتعداد

التكنولوجي

     

3.9.................46 ................. 34...................................................  عوامل تعزيز االبتكار

 الركيزة الثامنة: مدى تقّدم ال�رسكات.................. 28....................... 33........................4.7

3.0........................82 .......................39 ......................................... الركيزة التا�صعة: االبتكار

     

 موؤ�رش التفاوت بني اجلن�سني 2006.)من اأ�صل 115 اقت�صاداً(            86 

تت�صمن كل جمموعة الدول التي و�صلت اإىل مرحلة التنمية نف�صها اإ�صافة اإىل 

تلك التي تنتقل نحوها. 

املوؤ�ص�صات

البنية التحتية

االقت�صاد الكلي

ال�صحة والتعليم

االبتدائي

فعالية ال�صوق

اال�صتعداد 

التكولوجي

مدى تقّدم 

ال�رسكـات

االبتكـار

اقت�صاديات تدفعها 

االبتكارات

الكويت

7
6
5
4
3
2
1

ملحظة:  ُطلب من االأ�صخا�ص الذين طالهم ا�صتطلع الراأي اختيار خم�صة عنا�رس من بني 14عن�رساً يعتربوها  االأكرث اإ�صكاليًة بالن�صبة اإىل االأعمال يف دولتهم / اقت�صادهم وترتيبها بحيث يعترب الرقم واحد االأكرث  

اإ�صكالية. تظهر العواميد يف ال�صكل االإجابات بح�صب الرتتيب الذي قدم لكل دولة.  

ن�صبة اال�صتجابة
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التعليم العايل والتدريب



اأهم االإ�سكاالت التي تعرت�س ال�رشكات

     

  13.5 ............................................................... عدم توفر البنية التحتية امللئمة 

النفاذ اإىل التمويل.............................................................................................. 13.4  

  12.0 .......................................................... عدم فعالية البريوقراطية احلكومية 

الف�صاد .................................................................................................................. 11.2 

 10.5 ............................................................................... عدم ا�صتقرار ال�صيا�صات 

ة ......................................................................................... 8.8  لوائح عمالة مقيدِّ

 8.8 ....................................................... قوة عاملة تفتقد اإىل التعليم امللئم 

 7.7 ................................................................................. لوائح العملت االأجنبية 

قوة عاملة وطنية تفتقد اإىل اأخلقيات مكان العمل ...................... 5.4 

معدالت ال�رسيبة .............................................................................................. 4.2 

لوائح ال�رسائب ................................................................................................... 2.7 

 0.9 .................................................................................... عدم ا�صتقرار احلكومة 

الت�صخم .............................................................................................................. 0.6

اجلرائم وال�رسقة................................................................................................... 0.3

.مرحلة التنمية

. 3. ..تنتقل من 2. ..تنتقل من 1

. . .املرحلة 2 اإىل3 . املرحلة 1 اإىل 2

. .تدفعها . .تدفعها . تدفعها

. .االبتكارات . .الفعالية . العوامل

ليبيا

املوؤ�رشات االأ�سا�سية  

اإجمايل عدد ال�صكان )باملليني(، 2006............................................................................. 6.0

49 ............................................................................. اإجمايل الناجت املحلي )بالبليني(، 2006

0.11 ..............................................................  ح�صة من االإجمايل العاملي )ن�صبة مئوية)

اإجمايل الناجت املحلي )القوة ال�رسائية بالدوالر االأمريكي( للفرد، 2006..........12,146

47.9 ............................ ر�صيد احل�صاب احلايل )ن�صبة من اإجمايل الناجت املحلي(، 2006

n/a ......................2004 ،)ًاملرتبة يف موؤ�رس التنمية الب�رسية )من اأ�صل 177 اقت�صادا

امل�صدر: �صندوق االأمم املتحدة لل�صكان، �صندوق النقد الدويل، برنامج االأمم املتحدة االإمنائي

موؤ�رش التناف�سية العاملية

   

  املرتبة �صمن  املرتبة 

 املجموعة الثانية للدول  االإجمالية العلمة   

 )من اأ�صل 40 دولة(    )من اأ�صل 128 دولة(   )من1 اإىل7)

4.0.................73 ................. 26 ..................... موؤ�رش التناف�سية العاملية 2007

n/a ..................... n/a .....................................................2006-2005 تقرير التناف�صية العاملية 
)من اأ�صل 117 اقت�صاداً)

   

4.9.................45 ...................  املتطلبات االأ�سا�سية...................................................8

 الركيزة االأوىل: املوؤ�ص�صات......................................... 24....................... 75........................3.8

 الركيزة الثانية: البنية التحتية............................... 38....................... 100......................2.5

الركيزة الثالثة: االقت�صاد الكلي............................ 1......................... 1..........................6.9

 الركيزة الرابعة: ال�صحة والتعليم االبتدائي..... 31....................... 81........................6.3

   

3.2.................95 .................  عوامل تعزيز الفعالية.................................................37

 الركيزة اخلام�صة: التعليم العايل والتدريب........ 28....................... 73........................3.9

الركيزة ال�صاد�صة: فعالية ال�صوق......................... 39....................... 121......................3.4

2.5......................115 .......................40 ..................  الركيزة ال�صابعة: م�صتوى اال�صتعداد

التكنولوجي

     

3.2.................97 ................. 34...................................................  عوامل تعزيز االبتكار

 الركيزة الثامنة: مدى تقّدم ال�رسكات.................. 32....................... 88........................3.6

2.8........................98 .......................35 ......................................... الركيزة التا�صعة: االبتكار

     

 n/a           )ًموؤ�رش التفاوت بني اجلن�سني 2006 )من اأ�صل 115 اقت�صادا

تت�صمن كل جمموعة الدول التي و�صلت اإىل مرحلة التنمية نف�صها اإ�صافة اإىل 

تلك التي تنتقل نحوها.

املوؤ�ص�صات

البنية التحتية

االقت�صاد الكلي

ال�صحة والتعليم

االبتدائي

فعالية ال�صوقالتعليم العايل والتدريب

اال�صتعداد 

التكولوجي

مدى تقّدم 

ال�رسكـات

االبتكـار

اقت�صـاديات تنتقـل مـن املـرحلـة 

االأوىل اإىل الثـانـيـة 

ليبيا

7
6
5
4
3
2
1

ن�صبة اال�صتجابة

ملحظة:  ُطلب من االأ�صخا�ص الذين طالهم ا�صتطلع الراأي اختيار خم�صة عنا�رس من بني 14عن�رساً يعتربوها  االأكرث اإ�صكاليًة بالن�صبة اإىل االأعمال يف دولتهم / اقت�صادهم وترتيبها بحيث يعترب الرقم واحد االأكرث  

اإ�صكالية. تظهر العواميد يف ال�صكل االإجابات بح�صب الرتتيب الذي قدم لكل دولة.  
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اأهم االإ�سكاالت التي تعرت�س ال�رشكات

     

النفاذ اإىل التمويل.............................................................................................. 22.5

  15.0 .......................................................... عدم فعالية البريوقراطية احلكومية 

 11.1 ....................................................... قوة عاملة تفتقد اإىل التعليم امللئم 

 9.6 ............................................................................................ الف�صاد.......................

 8.2 ............................................................................... عدم ا�صتقرار ال�صيا�صات 

لوائح ال�رسائب ................................................................................................... 7.3

6.5 ............................................................... عدم توفر البنية التحتية امللئمة 

الت�صخم .............................................................................................................. 6.2 

قوة عاملة وطنية تفتقد اإىل اأخلقيات مكان العمل .......................... 4.6

معدالت ال�رسيبة .............................................................................................. 3.4

ة ......................................................................................... 2.7 لوائح عمالة مقيدِّ

1.5 ................................................................................. لوائح العملت االأجنبية 

1.4 .................................................................................... عدم ا�صتقرار احلكومة 

اجلرائم وال�رسقة............................................................................................ 0.0

.مرحلة التنمية

 3. ..تنتقل من 2. ..تنتقل من 1
. . .املرحلة 2 اإىل3 . املرحلة 1 اإىل 2

. .تدفعها . .تدفعها . تدفعها

. .االبتكارات . .الفعالية . العوامل

م�رس

املوؤ�رشات االأ�سا�سية  

اإجمايل عدد ال�صكان )باملليني(، 2006.......................................................................... 75.4

اإجمايل الناجت املحلي )بالبليني(، 2006........................................................................... 103

0.50 ..............................................................  ح�صة من االإجمايل العاملي )ن�صبة مئوية)

اإجمايل الناجت املحلي )القوة ال�رسائية بالدوالر االأمريكي( للفرد، 2006............ 4,535

2 .................................. ر�صيد احل�صاب احلايل )ن�صبة من اإجمايل الناجت املحلي(، 2006

111 ..................... املرتبة يف موؤ�رس التنمية الب�رسية )من اأ�صل 177 اقت�صاداً(، 2004

امل�صدر: �صندوق االأمم املتحدة لل�صكان، �صندوق النقد الدويل، برنامج االأمم املتحدة االإمنائي

موؤ�رش التناف�سية العاملية

   

  املرتبة �صمن  املرتبة 

 املجموعة االأوىل للدول  االإجمالية العلمة    

 )من اأ�صل 40 دولة(    )من اأ�صل 128 دولة(   )من1 اإىل7)

4.1.................65 ................... موؤ�رش التناف�سية العاملية 2007...............................4

 تقرير التناف�صية العاملية 2006-2005.................................................... 52........................4.1
)من اأ�صل 117 اقت�صاداً(

   

4.6.................64 ................... .املتطلبات االأ�سا�سية...................................................4

 الركيزة االأوىل: املوؤ�ص�صات......................................... 2......................... 50........................4.2

 الركيزة الثانية: البنية التحتية............................... 1......................... 56........................3.7

الركيزة الثالثة: االقت�صاد الكلي............................ 35....................... 111......................3.7

 الركيزة الرابعة: ال�صحة والتعليم االبتدائي..... 3......................... 51........................6.5

   

3.6.................75 ...................  عوامل تعزيز الفعالية.................................................6

 الركيزة اخلام�صة: التعليم العايل والتدريب........ 7......................... 77........................3.7

الركيزة ال�صاد�صة: فعالية ال�صوق......................... 6......................... 66........................4.1

3.0........................80 .........................8 ..................  الركيزة ال�صابعة: م�صتوى اال�صتعداد

التكنولوجي

     

3.6.................65 ................... 7................................................... .عوامل تعزيز االبتكار

 الركيزة الثامنة: مدى تقّدم ال�رسكات.................. 3......................... 57........................4.2

3.0........................83 .......................19 ......................................... الركيزة التا�صعة: االبتكار

     

موؤ�رش التفاوت بني اجلن�سني 2006 .)من اأ�صل 115 اقت�صاداً(............ 109 

تت�صمن كل جمموعة الدول التي و�صلت اإىل مرحلة التنمية نف�صها اإ�صافة اإىل 

تلك التي تنتقل نحوها. 

املوؤ�ص�صات

البنية التحتية

االقت�صاد الكلي

ال�صحة والتعليم

االبتدائي

فعالية ال�صوق

اال�صتعداد 

التكولوجي

مدى تقّدم 

ال�رسكـات

االبتكـار

م�رساقت�صاديات تدفعها العوامل

7
6
5
4
3
2
1

ملحظة:  ُطلب من االأ�صخا�ص الذين طالهم ا�صتطلع الراأي اختيار خم�صة عنا�رس من بني 14 عن�رساً يعتربوها  االأكرث اإ�صكاليًة بالن�صبة اإىل االأعمال يف دولتهم / اقت�صادهم وترتيبها بحيث يعترب الرقم واحد االأكرث  

اإ�صكالية. تظهر العواميد يف ال�صكل االإجابات بح�صب الرتتيب الذي قدم لكل دولة.  
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