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	 مقّدمة                                                                                                   

إن زيــادة اإلنتاجيــة هــي بمثابــة اهتمــام تتشــاركه هيئــات منظمــة العمــل الدوليــة التــي تعتبــره حافــزا لخلــق عمــل الئــق، وتحقيــق 

النمــو الشــامل واالزدهــار المشــترك. لطالمــا شــددت منظمــة العمــل الدوليــة خــال مســيرتها عــى مــر الســنين، عــى مســألة 

اإلنتاجيــة وعاقتهــا بالعمــل الائــق، واالســتفادة مــن العاقــة القائمــة بيــن نمــو اإلنتاجيــة والمكاســب المناســبة للعمــال. 

ــا  ــي يعززه ــه، الت ــه وأهميت ــة مكانت ــتراتيجيات التنمي ــب اس ــي صل ــة ف ــو اإلنتاجي ــع نم ــتعاد وض ــرة، اس ــنوات األخي ــي الس ف

ــد  ــك الح ــي ذل ــا ف ــن، بم ــر الزم ــى م ــته ع ــتوى معيش ــين مس ــى تحس ــد ع ــدرة البل ــى أن ق ــن ع ــق آراء االقتصاديي تواف

ــة  ــن اإلنتاجي ــى م ــتويات أع ــق مس ــه. إن تحقي ــادة إنتاجيت ــى زي ــه ع ــى قدرت ــا ع ــا تقريب ــادا كلي ــد اعتم ــر، يعتم ــن الفق م

ــات االســتراتيجية لجــدول أعمــال عــام  ــكار هــو إحــدى األولوي ــا واالبت ــع، وتحســين التكنولوجي ــة عــن طريــق التنوي االقتصادي

2030، كجــزء مــن الهــدف 8 مــن األهــداف اإلنمائيــة المســتدامة. إن إعــان مئويــة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن مســتقبل 
العمــل، الــذي اعتمدتــه مؤتمــر العمــل الدولــي فــي دورتــه عــام 2019، يشــدد عــى ضــرورة "تشــكيل مســتقبل للعمــل فــي 

ــول  ــور ح ــج يتمح ــق نه ــة لتحقي ــر الزاوي ــة كحج ــدد اإلنتاجي ــا ويح ــة"، كم ــارة بحري ــة ومخت ــة ومنتج ــة كامل ــود عمال ــل وج ظ

اإلنســان فــي مســتقبل العمــل. 

ــر إىل األداء  ــب، بالنظ ــت المناس ــي الوق ــي ف ــة ويأت ــة خاص ــو ذات أهمي ــة ه ــو اإلنتاجي ــى نم ــدد ع ــز المتج ــذا التركي إن ه

ــة  ــة المالي ــب األزم ــذي أعق ــد ال ــهد العق ــد ش ــرة. لق ــنوات األخي ــي الس ــي ف ــد العالم ــى الصعي ــة ع ــو اإلنتاجي ــق لنم المقل

ــي  ــزال ينبغ ــا ال ي ــور مم ــذا التط ــم ه ــن تفاق ــد-19 م ــاء كوفي ــث زاد وب ــة، حي ــو اإلنتاجي ــي نم ــاً ف ــا ثابت ــة انخفاض العالمي

تحليــل آثــار ذلــك عــى اإلنتاجيــة تحليــا كامــا.  

عندمــا يتعلــق األمــر بالــدول العربيــة، شــكل ضعــف إنتاجيــة اليــد العاملــة تحديــا مســتمرا فــي جميــع أنحــاء المنطقــة. وفــي 

هــذا الصــدد، لطالمــا بقــي وباســتمرار نمــو إنتاجيــة اليــد العاملــة فــي الســنوات العشــرين الماضيــة دون المتوســط العالمــي 

ــي  ــول الهيكل ــهام التح ــإن إس ــك، ف ــة إىل ذل ــام 2008؛ باإلضاف ــن ع ــارا م ــلبية اعتب ــة س ــدالت إقليمي ــل مع ــث كان يمث حي

فــي نمــو اإلنتاجيــة قــد تباطــأ واندمــج فــي ساســل القيمــة العالميــة واإلقليميــة، ممــا يشــكل مفتاحــاً لتعزيــز عمليــات نقــل 

ــاً.  ــة وتحســينها عــى مســتوى المؤسســة شــهد تراجع ــات اإلداري ــع الرقمــي عــى العملي ــاء الطاب ــا أن إضف ــا، كم التكنولوجي

فــي هــذا الســياق، يقــدم التقريــر تحليــا شــاما التجاهــات اإلنتاجيــة فــي المنطقــة؛ ويحــدد العقبــات الرئيســية التــي تعتــرض 

تحســين اإلنتاجيــة؛ ويقيــم مــا إذا كانــت خطــط التنميــة الوطنيــة قــد عالجــت نمــو اإلنتاجيــة كوســيلة أساســية لتعزيــز التنميــة 

االجتماعيــة – االقتصاديــة. وأخيــرا، يحــدد التقريــر إطــارا للسياســات العامــة لتوضيــح خيــارات السياســة العامــة التــي تهــدف 

إىل زيــادة اإلنتاجيــة.  

يــرى التقريــر أنــه ال يوجــد حــاً ســحرياً إلعــادة نمــو اإلنتاجيــة فــي الــدول العربيــة. يتعيــن عــى الحكومــات وأصحــاب العمــل 

والعمــال أن يضعــوا عــى وجــه االســتعجال الشــروط المســبقة الازمــة الغتنــام الفــرص المحتملــة التــي تتوفــر بعــد 

ــة  ــتراتيجيات عملي ــع اس ــة إىل وض ــات بحاج ــي السياس ــي أن واضع ــذا يعن ــد-19. وه ــاء كوفي ــن وب ــة ع ــات الناجم االضطراب

وتنفيــذ سياســات مــن شــأنها أن تعــزز النمــو المســتدام لإلنتاجيــة، مــع رؤيــة طويلــة األجــل، بهــدف بنــاء بيئــة اقتصاديــة عــى 

نحــو أفضــل بعــد جائحــة كوفيــد-19. يجــب اتخــاذ إجــراءات كثيــرة عــى الصعيــد الوطنــي، إال أن وجــود تدابيــر منســقة أكثــر 

فــي مجــال السياســات عــى الصعيــد اإلقليمــي أمــر ضــروري إلحــداث تحســن جوهــري فــي نمــو اإلنتاجيــة عــى الصعيــد 

ــين  ــات لتحس ــجيع اإلصاح ــري وتش ــال البش ــي رأس الم ــتثمار ف ــة واالس ــع والخصخص ــيكون التنوي ــا. س ــي عموم اإلقليم

بيئــة األعمــال التجاريــة مــن أهــم األولويــات فــي جميــع أنحــاء المنطقــة. كمــا وســتقوم منظمــات أصحــاب العمــل واألعمــال 

ــدور رئيســي فــي إســداء المشــورة للحكومــات بشــأن تصميــم السياســات وتنفيذهــا ودعــم الشــركات،  ــة األعضــاء ب التجاري

مــن خــال الخدمــات االستشــارية والتدريبيــة، فــي االرتقــاء بالممارســات اإلداريــة مــن أجــل تحقيــق نتائــج إنتاجيــة أفضــل.
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إن هــذا التقريــر هــو نتــاج المكتــب اإلقليمــي للــدول العربيــة التابــع لمنظمــة العمــل الدوليــة ومكتــب أنشــطة أصحــاب العمــل 

التابــع لمنظمــة العمــل الدوليــة. 

ــارت فــان آرك.  ــه عــام مــن ب ــو ســالفاي وخوســيه لويــس فيفيــروس آنيورفــي، بتوجي لقــد تــوىل إدارة المشــروع الســيد باول

لقــد رفــع دعــم بــارت المســتمر، واســتبياناته المعمقــة، وأفــكاره الثاقبــة، وتفانيــه مــن جــودة التقريــر إىل حــد ال يُســتهان بــه. 

اســتفاد الكتــاب أيضــا مــن الخبــرة الواســعة والمشــورة الفريــدة مــن نوعهــا ألصحــاب العمــل أعضــاء مجلــس إدارة منظمــة 

العمــل الدوليــة فــي الــدول العربيــة، خليفــة مطــر، ســونيا جناحــي، ماهــر المحــروق، ومنيــر البســاط.

يتضمــن فريــق المؤلفيــن الرئيســي الذيــن صاغــوا هــذا التقريــر عبــد الرحمــن إرومبــان )الفصــل 1(، هيرنــان فيســكارا 

)الفصــل 2(، لينــدا فيغــا )الفصــل 3(، غســان ديبــة )الفصــل 4( وخوســيه لويــس فيفيــروس أنيوريــف )المقدمــة والفصــل 2 
واالســتنتاجات). يعكــس هــذا الكتــاب يعكــس أفكارهــم الجوهريــة، العمــق التحليلــي، وأدبيــات العمــل المثالــي. لقــد تــم إنجــاز 

الفصــل المتعلــق بـــ "مســح الشــركات بشــأن التحديــات والفــرص التــي تواجــه تنميــة المشــاريع المســتدامة فــي دول عربيــة 

مختــارة" بفضــل التعــاون فــي جمــع البيانــات األوليــة لغرفــة الصناعــة األردنيــة، اتحــاد غــرف التجــارة والصناعــة الفلســطينية، 

اتحــاد غــرف التجــارة والصناعــة فــي اليمــن، غــرف التجــارة والصناعــة فــي عمــان، جمعيــة الصناعييــن فــي لبنــان. فــي هــذا 

ــة، وطــه المحبشــي. الصــدد، جزيــل الشــكر لكاروليــن علــم، عــاء عديلــي، إبراهيــم عبــد الســام فــرج، محمــد محمــد الخايل

لقــد قــدم العديــد مــن الزمــاء فــي المكتــب اإلقليمــي للــدول العربيــة التابــع لمنظمــة العمــل الدوليــة آراء وتعليقــات مفصلــة، 

ــس.  ــا نوت ــينغ ونادي ــار س ــور كوم ــق، كيش ــارق ح ــم ط ــن فيه بم

نقــدم شــكراً خاصــاً وثنــاء لـــ ســوزانا إيغوريــن التــي قامــت بتحريــر كل فصــول التقريــر، إىل وديعــة تومــا التــي ترجمــت التقريــر 

مــن اللغــة اإلنكليزيــة إىل العربيــة وإىل ســلوى كناعنــة التــي اهتمــت بالتنقيــح النهائــي.

باإلضافــة إىل ذلــك، قــدم العديــد مــن الزمــاء فــي منظمــة العمــل الدوليــة وأصحــاب عمــل ريادييــن تعليقــات وردود 

ــروع. ــل المش ــف مراح ــي مختل ــة ف مكثف
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اعترفــت منظمــة العمــل الدوليــة منــذ وقــت طويــل بالــدور الــذي تؤديــه اإلنتاجيــة فــي تنميــة المشــاريع المســتدامة وخلــق 

ــام  ــي لع ــا مؤتمــر العمــل الدول ــي اعتمده ــز المشــاريع المســتدامة الت ــة بتعزي فــرص العمــل. تشــمل االســتنتاجات المتعلق

2007 فكــرة أن زيــادة اإلنتاجيــة هــي المحــرك الرئيســي للقــدرة التنافســية لألعمــال التجاريــة والنمــو االقتصــادي ومســتويات 

المعيشــة. مــن جهتــه، يؤكــد إعــان منظمــة العمــل الدوليــة للذكــرى المئويــة لمســتقبل العمــل، الــذي اعتمــده مؤتمــر العمــل 

الدولــي فــي عــام 2019، عــى أهميــة القطــاع الخــاص بوصفــه المصــدر الرئيســي للنمــو االقتصــادي وخلــق فــرص عمــل الئــق 

عــن طريــق تعزيــز نمــو اإلنتاجيــة، واالســتفادة مــن كامــل إمكانــات االبتــكار التكنولوجــي، وتعزيــز بيئــة مواتيــة لتنمية المشــاريع 

المســتدامة مــن خــال الحــوار االجتماعــي. عــاوة عــى ذلــك، ينــص نــداء منظمــة العمــل الدوليــة العالمــي عــى العمــل مــن 

أجــل تحقيــق تعــاٍف مــن أزمــة جائحــة كوفيــد1-19 محــوره االنســان، عــى أن تعزيــز االنتعــاش الحافــل بفــرص العمــل الائــق، 

وضمــان اســتمرارية األعمــال التجاريــة ورفــع اإلنتاجيــة مــن خــال اإلبــداع والتنــوع والتغيــر البنيــوي، يشــكل أهميــة قصــوى.

ــاء جائحــة كوفيــد-19. فــي هــذا الســياق، ســيكون لوضــع أطــر سياســية متماســكة وشــاملة نحــو  أجريــت هــذه الدراســة أثن

رفــع االنتاجيــة وتوليــد العمالــة وتهيئــة ظــروف عمــل الئــق أهميــة قصــوى لتحقيــق انتعــاش ســريع عــى مســتوى االقتصــاد 

والعمالــة. هــذا هــو جوهــر بنــاء جــدول أعمــال أفضــل فــي ظــل نهــج محــوره اإلنســان. 

لهــذا التقريــر خمســة أهــداف محــددة. أوالً، تحليــل اتجاهــات اإلنتاجيــة فــي دول عربيــة مختــارة2 خــال الفتــرة الممتــدة مــا 

ــا، تقييــم بيئــة األعمــال التجاريــة وتحديــد العوائــق الرئيســية أمــام نمــو اإلنتاجيــة وتنميــة المشــاريع  بيــن 1950 و2019. ثانًي

ــا،  ــة. رابًع ــة فــي أداء األعمــال التجاري ــا، دراســة دور الممارســات اإلداري ــق. ثالًث المســتدامة مــن أجــل خلــق فــرص عمــل الئ

تحليــل التحديــات والفــرص المتاحــة للتنويــع والتغييــر الهيكلــي. وخامًســا، تقييــم مــا إذا كانــت خطــط التنميــة الوطنيــة تتنــاول 

نمــو اإلنتاجيــة باعتبــاره وســيلة أساســية لتعزيــز التنميــة االقتصاديــة ورفــع مســتويات المعيشــة. 

إن المؤسســات هــي عبــارة عــن وحــدات اقتصاديــة غيــر متجانســة ذات مســتويات متنوعــة مــن التعقيــد. تمثــل الشــركات 

ــرص العمــل  ــق معظــم ف ــوم بخل ــا تق ــدد المشــاريع وإنه ــة مــن مجمــوع ع ــة عالي ــرة والمتوســطة الحجــم نســبة مئوي الصغي

فــي كل أنحــاء العالــم. تجــد منظمــة العمــل الدوليــة )2019( أن الوحــدات االقتصاديــة الصغيــرة تخلــق فــي المتوســط 70% 

مــن الوظائــف عــى مســتوى العالــم. فــي الــدول العربيــة، تمثــل الشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم %97 مــن مجمــوع 

األعمــال التجاريــة، حيــث تشــكل المشــاريع الصغيــرة الحجــم النــوع الســائد مــن الوحــدات االقتصاديــة، وهــي تعتبــر مصــدًرا 

رئيســًيا للعمالــة3. تشــير التقديــرات إىل أن مســاهمة هــذه الشــركات فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي تتــراوح بيــن %4 و40% 

فــي االقتصــادات العربيــة4. 

تتميــز الشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم بأنمــاط أداء متنوعــة وتعمــل فــي مراحــل مختلفــة مــن دورة تطويــر األعمــال 

التجاريــة5 )راجــع الشــكل 1(. يميــل األشــخاص الذيــن يعيشــون فــي مرحلَتي الكفــاف أو البقــاء إىل مواجهــة التحديــات للوصول 

إىل الحــد األدنــى مــن الكفــاءة فــي النطــاق والقــدرة االقتصاديــة عــى البقــاء عــى قيــد الحيــاة، األمــر الــذي تترتــب عليــه آثــار 

مــن حيــث كميــة ونوعيــة الوظائــف التــي يمكنهــم خلقهــا  والمحافظــة عليهــا، ومســتويات األجــور، وظــروف العمــل، ومعــدالت 

االدخــار واالســتثمار6، وتراكــم الرأســمال، وتوليــد القيمــة المضافــة اإلجماليــة، عــى ســبيل المثــال ال الحصــر. فــي اإلجمــال، 

ــز  ــع، ويتمي ــمل الجمي ــان يش ــوره االنس ــد-19 مح ــة كوفي ــة جائح ــن أزم ــاٍف م ــق تع ــل تحقي ــن أج ــل م ــي للعم ــداء عالم ــة )2021(. ن ــل الدولي ــة العم 1 منظم

ــي. ــل الدول ــر العم ــة. مؤتم ــتدامة، والمرون باالس

2 فــي هــذا البحــث، عندمــا نشــير إىل الــدول العربيــة فنحــن نعنــي البحريــن والعــراق واألردن والكويــت ولبنــان واألراضــي الفلســطينية المحتلــة وعمــان وقطــر 

والمملكــة العربيــة الســعودية والجمهوريــة العربيــة الســورية واإلمــارات العربيــة المتحــدة واليمــن. وال يشــمل البحــث الــدول العربيــة فــي شــمال أفريقيــا.

3 عــى ســبيل المثــال، تشــير تقديــرات صنــدوق النقــد الدولــي إىل أن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم تولــد أكثــر مــن %50 مــن العمالــة الرســمية فــي 

العــراق ولبنــان والســودان والضفــة الغربيــة وغــزة واليمــن )ســتيبايان وشــركاه، 2019(. 

ــارات  ــض االعتب ــي – بع ــم العرب ــي العال ــم ف ــطة الحج ــرة والمتوس ــركات الصغي ــز دور الش ــاع. )2019(. تعزي ــدوي وم.م. النس ــان وأ. ن ــتيبايان وج. أباجي 4 ف. س

ــي. ــد الدول ــدوق النق ــية. صن األساس

ــرة والمتوســطة  ــد عوامــل فشــل الشــركات الصغي ــرا )2017(. تحدي ــور، وج. دي أوليفي ــو، ول. أ. ب. جوني ــرك، وم. س. ناغان ــو، وأ. ف. ألبوكوي 5 إ يســكيفاو فيله

الحجــم فــي مراحــل دورة الحيــاة: نهــج تجريبــي للعوامــل ذات الصلــة بالنســبة لمالكــي األعمــال التجاريــة الصغيــرة فــي البرازيــل. مجلــة البحــوث العالميــة فــي 

ــم المشــاريع، 7 )1(، 15-1. راجــع أيًضــا العمــل األساســي: تشيرتشــل ولويــس )1983(.  مجــال تنظي

6 يُعّد دور معدل االستثمار مفتاح تعزيز واستدامة العملية الذاتية لنمو اإلنتاجية المدفوع بالتغير التكنولوجي وتراكم رأس المال )كارلين وسوسكيس، 2018(.
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تميــل الشــركات إىل مواجهــة التحديــات بهــدف دعــم معــدالت النمــو. تشــير األدلــة التجريبيــة إىل أن نصــف الشــركات التــي 

ــرة نمــو مرتفعــة فــي الســنوات الثــاث الســابقة مــن المرجــح أن تخــرج مــن الســوق فــي الســنوات الثــاث إىل  مــرت بفت

الســت التاليــة، فــي حيــن أنــه مــن غيــر المرجــح أن تشــهد أكثــر مــن %85 حالــة أخــرى نمــًوا مرتفًعــا7.

التجاريــة  األعمــال  بيئــة  تُعــد 

ــركات  ــن المح ــة م ــات اإلداري والممارس

الرئيســية ألداء الشــركة ونمــو اإلنتاجيــة 

ــرى،  ــة أخ ــن جه ــتخدام. م ــج االس ونتائ

األعمــال  ببيئــة  الشــركات  تتأثــر 

ــا.  ــس فيه ــج وتتناف ــي تنت ــة الت التجاري

لقــد أظهــرت مجموعــة متزايــدة مــن 

األعمــال  بيئــة  جــودة  أن  األدبيــات 

التجاريــة هــي المحــدد الرئيســي ألداء 

الشــركة8، إذ قــد يــؤدي ضعــف التنظيــم 

للمنافســة إىل  المانعــة  والممارســات 

)أي  الكلــي9  العامــل  إنتاجيــة  إعاقــة 

لتحويــل  اإلجماليــة  الشــركة  كفــاءة 

فتــرة  فــي  مخرجــات  إىل  المدخــات 

زمنيــة معينــة(. عــاوة عــى ذلــك، يبــدو 

أن تشــوهات السياســة مرتبطــة بســوء 

المنشــآت،  عبــر  المــوارد  تخصيــص 

األمــر الــذي يعيــق إنتاجيــة الشــركة. 

تتواجــد تشــوهات السياســة المترابطــة 

ــرة،  ــة الصغي ــال التجاري ــجيع األعم لتش

وانخفــاض  الكلــي،  الناتــج  وخفــض 

ــوهات  ــاه تش ــا تج ــة أو تقلبه ــية اإلنتاجي ــوهات، أي حساس ــة التش ــة إنتاجي ــون مرون ــدر أن تك ــة. ويُق ــي اإلنتاجي ــتثمار ف االس

الفقيــرة10.  البلــدان  أكبــر فــي  السياســات، 

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن أداء الشــركة مدفــوع أيًضــا بممارســات اإلدارة11، حيــث تبيــن أنهــا تختلــف اختاًفــا كبيــرًا عبر الشــركات. 

وتشــير التقديــرات إىل أن االختافــات فــي ممارســات اإلدارة تمثــل مــا يقــرب مــن خمــس فــروق اإلنتاجيــة بيــن الشــركات 

داخــل البلــدان وفــي مــا بينهــا.

7 غروفر، وميدفيديف، وأوالفسين )2019(. 

8  عــى ســبيل المثــال، أنظــر: كــوالروف وأل. )2021(؛ غوغوخيــا وبيروالفــا )2021(؛ كونتراكتــر وأل. )2020(؛ كوزوليتــو ومالونــوي )2018(؛ فــارول وأل. )2017(؛ 

غلودوفســكا )2017(؛ لوبيــز – أســيفادو )2017(؛ دوالر وأل. )2005(؛ هولوورد-دريميــي )2005(.

9  كوسوليتو ومالونيي )2018(.

10 انظــر بينتــو وريستوســيا )2017(. خلصــت هــذه الدراســة اىل أن إجمالــي الناتــج المحلــي للفــرد ومتوســط حجــم المنشــأة يتعلقــان بمرونــة التشــوهات فــي 

63 بلــد.

11 بلوم وأل. )2013 و2016(.
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 .)1983( سیولو لشتریشت :ردصملا
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 لامعألا عیجشتل ةطبارتملا ةسایسلا تاھوشت دجاوتت .ةكرشلا ةیجاتنإ قیعی يذلا رمألا ،تآشنملا ربع دراوملا صیصخت ءوسب ةطبترم
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 ةیجاتنإلا ومن زیزعت ةیمھأ ىلع كلذ دكؤی .ةیجاتنإلا يأ ،لمع ةعاس لكل جاتنإلا ةدایز ىلع ةردقلا ىلع هرودب درفلا لخد دمتعی .)2
 .ةشیعملا تایوتسم عفرو ةیداصتقالا ةیمنتلا زیزعتل ةیساسأ ةلیسوك
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المصدر: تشيرتشل ولويس )1983(.
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	الشكل 2. حجم المنشأة ونصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

اكتشــفت  ذلــك،  إىل  باإلضافــة 

ــع  ــزداد م الدراســات أن حجــم الشــركة ي

دخــل  ارتفــع  كلمــا  نموهــا.  مســتوى 

ــرد، زاد حجــم الشــركة12 )الشــكل 2(.  الف

ــدوره عــى القــدرة  يعتمــد دخــل الفــرد ب

ــل،  ــاعة عم ــكل س ــاج ل ــادة اإلنت ــى زي ع

ــة  ــى أهمي ــك ع ــد ذل ــة. يؤك أي اإلنتاجي

ــة كوســيلة أساســية  ــز نمــو اإلنتاجي تعزي

ورفــع  االقتصاديــة  التنميــة  لتعزيــز 

المعيشــة. مســتويات 

مــن  الواســعة  المجموعــة  تكشــف 

نمــو  لتعزيــز  تتفاعــل  التــي  العوامــل 

تصميــم  إىل  الحاجــة  عــن  اإلنتاجيــة 

ــة  ــاملة طويل ــكة وش ــتراتيجية متماس اس

ذلــك  فــي  بمــا  وتنفيذهــا،  األجــل 

السياســات  بيــن  والتكامــل  التنســيق 

واللوائــح والمؤسســات، فــي ظــل بــذل جهــود مشــتركة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. وفــي هــذا الســياق، وضعــت منظمــة 

العمــل الدوليــة إطــاًرا سياســًيا متكامــًا يشــمل محــركات كليــة )بيئــة األعمــال(، ومتوســطة )قطاعيــة( وجزئيــة )ممارســات 

إداريــة( لنمــو اإلنتاجيــة مــن أجــل إنشــاء فــرص عمــل الئــق )راجــع الشــكل 3(.

العمــل  منظمــة  نظــام   .3 الشــكل  	
لإلنتاجيــة البيئــي  الدوليــة 

االقتصــادي  النمــو  كان  العربيــة،  الــدول  فــي 

ــة وليــس  ــادة العمال ــا بشــكل أساســي بزي مدفوًع

الواقــع،  فــي  المســتدام13.  اإلنتاجيــة  بنمــو 

انخفضــت إنتاجيــة العمالــة باســتمرار منــذ أواخــر 

الســبعينيات بينمــا تقلصــت اإلنتاجيــة الكليــة 

لعوامــل االنتــاج )TFP( منــذ عــام 2005 )الشــكل 

4، اللوحتــان أ وب(. عــى ســبيل المثــال، ســجلت 

ــارات  ــر واإلم ــت وقط ــي الكوي ــل ف ــة العم إنتاجي

العربيــة المتحــدة هبوطــاً منــذ أواخر الســبعينيات، 

حيــث انخفضــت إىل مــا دون المســتويات التــي 

تمــت ماحظتهــا فــي عــام 1950. فــي لبنــان والبحريــن، بعــد فتــرة مــن النمــو المتواضــع، انخفضــت إنتاجيــة العمالــة وعــادت 

إىل المســتويات التــي تمــت ماحظتهــا فــي عــام 1950، حيــث بقيــت فــي حالــة ركــود خــال العقديــن الماضييــن. أمــا فــي 

بقيــة الــدول العربيــة المختــارة، فعــى الرغــم مــن نمــو إنتاجيــة العمــل مقارنــة بمســتويات عــام 1950، إال أنهــا شــهدت أيًضــا 

انحــدارا« فــي العقديــن الماضييــن )الشــكل 4، اللوحــة ج(. ونتيجــة لذلــك، إنــه ليــس مــن المســتغرب أن تكــون إنتاجيــة العمــل 

ــم. العامــة فــي المنطقــة هــي األســوأ عــى مســتوى العال

12  بينتو وريستوسيا )2017(

13 فان آرك، وايرومبان، ودي فريس )2019(. إعطاء األولوية لإلنتاجية في منطقة الخليج. الطريق نحو النمو المستدام من خال التنويع الذكي. مجلس المؤتمر.

 يلامجإلا يلحملا جتانلا نم درفلا بیصنو ةأشنملا مجح .2 لكشلا

 

 ةلیوط ةلماشو ةكسامتم ةیجیتارتسا میمصت ىلإ ةجاحلا نع ةیجاتنإلا ومن زیزعتل لعافتت يتلا لماوعلا نم ةعساولا ةعومجملا فشكت
 ماعلا نیعاطقلا نیب ةكرتشم دوھج لذب لظ يف ،تاسسؤملاو حئاوللاو تاسایسلا نیب لماكتلاو قیسنتلا كلذ يف امب ،اھذیفنتو لجألا
 ةطسوتمو ،)لامعألا ةئیب( ةیلك تاكرحم لمشی ًالماكتم اًیسایس اًراطإ ةیلودلا لمعلا ةمظنم تعضو ،قایسلا اذھ يفو .صاخلاو
 .)3 لكشلا عجار( قئال لمع صرف ءاشنإ لجأ نم ةیجاتنإلا ومنل )ةیرادإ تاسرامم( ةیئزجو )ةیعاطق(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المصدر: بيتو وريستوسيا 2017.

 
 
 ةیجاتنإلل يئیبلا ةیلودلا لمعلا ةمظنم ماظن .3 لكشلا

 

 
 
 
 
 .)2021( ةیلودلا لمعلا ةمظنم :ردصملا

 تضفخنا ،عقاولا يف .13مادتسملا ةیجاتنإلا ومنب سیلو ةلامعلا ةدایزب يساسأ لكشب اًعوفدم يداصتقالا ومنلا ناك ،ةیبرعلا لودلا يف
 ناتحوللا ،4 لكشلا( 2005 ماع ذنم )TFP( جاتنالا لماوعل ةیلكلا ةیجاتنإلا تصلقت امنیب تاینیعبسلا رخاوأ ذنم رارمتساب ةلامعلا ةیجاتنإ
 ثیح ،تاینیعبسلا رخاوأ ذنمً اطوبھ ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلاو رطقو تیوكلا يف لمعلا ةیجاتنإ تلجس ،لاثملا لیبس ىلع .)بو أ
 تضفخنا ،عضاوتملا ومنلا نم ةرتف دعب ،نیرحبلاو نانبل يف .1950 ماع يف اھتظحالم تمت يتلا تایوتسملا نود ام ىلإ تضفخنا
 يف امأ .نییضاملا نیدقعلا لالخ دوكر ةلاح يف تیقب ثیح ،1950 ماع يف اھتظحالم تمت يتلا تایوتسملا ىلإ تداعو ةلامعلا ةیجاتنإ
 نیدقعلا يف "ارادحنا اًضیأ تدھش اھنأ الإ ،1950 ماع تایوتسمب ةنراقم لمعلا ةیجاتنإ ومن نم مغرلا ىلعف ،ةراتخملا ةیبرعلا لودلا ةیقب
 ىلع أوسألا يھ ةقطنملا يف ةماعلا لمعلا ةیجاتنإ نوكت نأ برغتسملا نم سیل ھنإ ،كلذل ةجیتنو .)ج ةحوللا ،4 لكشلا( نییضاملا
 .ملاعلا ىوتسم

                                                             
 .يكذلا عیونتلا لالخ نم مادتسملا ومنلا وحن قیرطلا .جیلخلا ةقطنم يف ةیجاتنإلل ةیولوألا ءاطعإ .)2019( سیرف يدو ،نابموریاو ،كرآ ناف 13
 .رمتؤملا سلجم

المصدر: منظمة العمل الدولية )2021(.
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	الشكل 4.    إنتاجية العمل واإلنتاجية الكلية لعوامل االنتاج.

اللوحة أ. النمو التراكمي إلنتاجية العمل، 2019-1950، )السنة المرجعية = 1950(

 اللوحة ب. نمو اإلنتاجية الكلية لعوامل االنتاج، 1990-2019

اللوحة ج. النمو التراكمي إلنتاجية العمل في دول عربية مختارة، 1950-2019

المصدر: بتصرف من ببيانات مأخوذة من مجلس المؤتمر.

 .جاتنالا لماوعل ةیلكلا ةیجاتنإلاو لمعلا ةیجاتنإ    .4 لكشلا
 )1950 = ةیعجرملا ةنسلا( ،2019-1950 ،لمعلا ةیجاتنإل يمكارتلا ومنلا .أ ةحوللا

 

 2019-1990 ،جاتنالا لماوعل ةیلكلا ةیجاتنإلا ومن .ب ةحوللا

 

 2019-1950 ،ةراتخم ةیبرع لود يف لمعلا ةیجاتنإل يمكارتلا ومنلا .ج ةحوللا

 
 
 .رمتؤملا سلجم نم ةذوخأم تانایبب نم فرصتب :ردصملا
 
 ءارجإ لالخ نم حالصإ ىلإ جاتحت ةمھم ةیجراخ تالالتخا كلذ نع جتنو ،ةیجراخلا تاباسحلا ىلع يبلس ریثأت كلذل ناك دقل
 نادلب ضعب يف .14يلكیھلا رییغتلاو عیونتلا زیزعتو ،ةیجاتنإلا ةدایزو ،ةیراجتلا لامعألا ةئیب نیسحت ىلإ فدھت ةیلكیھ تاحالصإ
 ىلإ روجألا ةضفخنملا/ةیجاتنإلا ةضفخنملا ةیداصتقالا تاعاطقلا نم لامعلا عیزوت ةداعإل نآلا ىتح يلكیھ لوحت ثدحی مل ،ةقطنملا
 ىلإ ةرمدملا ةیداصتقالاو ةیلاملا تامزألاو ةیلخادلا تاعارصلا تدأ ،ىرخأ نادلب يفو .روجألا ةعفترملا/ةیجاتنإلا ةیلاعلا تاعاطقلا
 ةطقن فشكتو .طفنلا راعسأ يف ریغتلا تامدصل صاخ لكشب ةضرعم ةقطنملا نإف ،كلذ ىلع ةوالع .اھریخأتو تایلمعلا هذھ لیطعت
 لكشب ءانبلا ةداعإل يلكیھلا رییغتلاو عیونتلا ةیلمع يف ءدبلاو ةیبرعلا لودلا يف ةلیدب ةیسفانت ایازم ریوطت ىلإ ةجاحلا هذھ فعضلا
   .19-دیفوك ةحئاج باقعأ يف لضفأ

                                                             
 ةیجاتنإلاو لمعلا نیب طابترالا :ةیجراخلا تالالتخالاو تاحالصإلا ،)2019( دووو ،يقتمو ،نیوجنو ،نافو ،برح وبأو ،نامردیلو ،يقزرأ 14
 يلودلا كنبلا ،ایقیرفإ لامشو طسوألا قرشلا يف

 .جاتنالا لماوعل ةیلكلا ةیجاتنإلاو لمعلا ةیجاتنإ    .4 لكشلا
 )1950 = ةیعجرملا ةنسلا( ،2019-1950 ،لمعلا ةیجاتنإل يمكارتلا ومنلا .أ ةحوللا

 

 2019-1990 ،جاتنالا لماوعل ةیلكلا ةیجاتنإلا ومن .ب ةحوللا

 

 2019-1950 ،ةراتخم ةیبرع لود يف لمعلا ةیجاتنإل يمكارتلا ومنلا .ج ةحوللا

 
 
 .رمتؤملا سلجم نم ةذوخأم تانایبب نم فرصتب :ردصملا
 
 ءارجإ لالخ نم حالصإ ىلإ جاتحت ةمھم ةیجراخ تالالتخا كلذ نع جتنو ،ةیجراخلا تاباسحلا ىلع يبلس ریثأت كلذل ناك دقل
 نادلب ضعب يف .14يلكیھلا رییغتلاو عیونتلا زیزعتو ،ةیجاتنإلا ةدایزو ،ةیراجتلا لامعألا ةئیب نیسحت ىلإ فدھت ةیلكیھ تاحالصإ
 ىلإ روجألا ةضفخنملا/ةیجاتنإلا ةضفخنملا ةیداصتقالا تاعاطقلا نم لامعلا عیزوت ةداعإل نآلا ىتح يلكیھ لوحت ثدحی مل ،ةقطنملا
 ىلإ ةرمدملا ةیداصتقالاو ةیلاملا تامزألاو ةیلخادلا تاعارصلا تدأ ،ىرخأ نادلب يفو .روجألا ةعفترملا/ةیجاتنإلا ةیلاعلا تاعاطقلا
 ةطقن فشكتو .طفنلا راعسأ يف ریغتلا تامدصل صاخ لكشب ةضرعم ةقطنملا نإف ،كلذ ىلع ةوالع .اھریخأتو تایلمعلا هذھ لیطعت
 لكشب ءانبلا ةداعإل يلكیھلا رییغتلاو عیونتلا ةیلمع يف ءدبلاو ةیبرعلا لودلا يف ةلیدب ةیسفانت ایازم ریوطت ىلإ ةجاحلا هذھ فعضلا
   .19-دیفوك ةحئاج باقعأ يف لضفأ

                                                             
 ةیجاتنإلاو لمعلا نیب طابترالا :ةیجراخلا تالالتخالاو تاحالصإلا ،)2019( دووو ،يقتمو ،نیوجنو ،نافو ،برح وبأو ،نامردیلو ،يقزرأ 14
 يلودلا كنبلا ،ایقیرفإ لامشو طسوألا قرشلا يف

 .جاتنالا لماوعل ةیلكلا ةیجاتنإلاو لمعلا ةیجاتنإ    .4 لكشلا
 )1950 = ةیعجرملا ةنسلا( ،2019-1950 ،لمعلا ةیجاتنإل يمكارتلا ومنلا .أ ةحوللا

 

 2019-1990 ،جاتنالا لماوعل ةیلكلا ةیجاتنإلا ومن .ب ةحوللا

 

 2019-1950 ،ةراتخم ةیبرع لود يف لمعلا ةیجاتنإل يمكارتلا ومنلا .ج ةحوللا

 
 
 .رمتؤملا سلجم نم ةذوخأم تانایبب نم فرصتب :ردصملا
 
 ءارجإ لالخ نم حالصإ ىلإ جاتحت ةمھم ةیجراخ تالالتخا كلذ نع جتنو ،ةیجراخلا تاباسحلا ىلع يبلس ریثأت كلذل ناك دقل
 نادلب ضعب يف .14يلكیھلا رییغتلاو عیونتلا زیزعتو ،ةیجاتنإلا ةدایزو ،ةیراجتلا لامعألا ةئیب نیسحت ىلإ فدھت ةیلكیھ تاحالصإ
 ىلإ روجألا ةضفخنملا/ةیجاتنإلا ةضفخنملا ةیداصتقالا تاعاطقلا نم لامعلا عیزوت ةداعإل نآلا ىتح يلكیھ لوحت ثدحی مل ،ةقطنملا
 ىلإ ةرمدملا ةیداصتقالاو ةیلاملا تامزألاو ةیلخادلا تاعارصلا تدأ ،ىرخأ نادلب يفو .روجألا ةعفترملا/ةیجاتنإلا ةیلاعلا تاعاطقلا
 ةطقن فشكتو .طفنلا راعسأ يف ریغتلا تامدصل صاخ لكشب ةضرعم ةقطنملا نإف ،كلذ ىلع ةوالع .اھریخأتو تایلمعلا هذھ لیطعت
 لكشب ءانبلا ةداعإل يلكیھلا رییغتلاو عیونتلا ةیلمع يف ءدبلاو ةیبرعلا لودلا يف ةلیدب ةیسفانت ایازم ریوطت ىلإ ةجاحلا هذھ فعضلا
   .19-دیفوك ةحئاج باقعأ يف لضفأ

                                                             
 ةیجاتنإلاو لمعلا نیب طابترالا :ةیجراخلا تالالتخالاو تاحالصإلا ،)2019( دووو ،يقتمو ،نیوجنو ،نافو ،برح وبأو ،نامردیلو ،يقزرأ 14
 يلودلا كنبلا ،ایقیرفإ لامشو طسوألا قرشلا يف
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لقــد كان لذلــك تأثيــر ســلبي عــى الحســابات الخارجيــة، ونتــج عــن ذلــك اختــاالت خارجيــة مهمــة تحتــاج إىل إصاح مــن خال 

إجــراء إصاحــات هيكليــة تهــدف إىل تحســين بيئــة األعمــال التجاريــة، وزيــادة اإلنتاجيــة، وتعزيــز التنويــع والتغييــر الهيكلــي14. 

فــي بعــض بلــدان المنطقــة، لــم يحــدث تحــول هيكلــي حتى اآلن إلعــادة توزيــع العمــال مــن القطاعــات االقتصاديــة المنخفضة 

اإلنتاجية/المنخفضــة األجــور إىل القطاعــات العاليــة اإلنتاجية/المرتفعــة األجــور. وفــي بلــدان أخــرى، أدت الصراعــات الداخليــة 

ــة المدمــرة إىل تعطيــل هــذه العمليــات وتأخيرهــا. عــاوة عــى ذلــك، فــإن المنطقــة معرضــة  واألزمــات الماليــة واالقتصادي

بشــكل خــاص لصدمــات التغيــر فــي أســعار النفــط. وتكشــف نقطــة الضعــف هــذه الحاجــة إىل تطويــر مزايــا تنافســية بديلــة 

فــي الــدول العربيــة والبــدء فــي عمليــة التنويــع والتغييــر الهيكلــي إلعــادة البنــاء بشــكل أفضــل فــي أعقــاب جائحــة كوفيــد-19.  

فــي هــذا الســياق، يُعــد هــذا المشــروع البحثــي القائــم عــى األدلــة األول مــن نوعــه فــي المنطقــة الــذي يطّبــق نظــام منظمــة 

ــى  ــة ع ــو اإلنتاجي ــية لنم ــات الرئيس ــم المعوق ــي إىل تقيي ــث الرئيس ــؤال البح ــدف س ــة. يه ــي لإلنتاجي ــة البيئ ــل الدولي العم

ــل  ــراء التحلي ــة إلج ــة والثانوي ــات األولي ــتخدام البيان ــم اس ــة، يت ــذه الغاي ــا له ــي. وتحقيًق ــط والجزئ ــي والمتوس ــتوى الكل المس

 )EBMOs( التجريبــي. لقــد تــم إجــراء دراســة اســتقصائية للشــركات مــن خــال أصحــاب العمــل ومنظمــات عضويــة األعمــال

فــي ســياق جائحــة كوفيــد-19، لتحليــل التأثيــر عــى بيئــة األعمــال ومــدى تغلغــل المشــكات الهيكليــة المســتمرة، التــي تــم 

تحديدهــا باســتخدام البيانــات الثانويــة )المســوحات التــي أجراهــا البنــك الدولــي عــى الشــركات( والتــي كانــت معروفــة قبــل 

األزمــة العالميــة الحاليــة، أو مــا هــي التحديــات الجديــدة التــي ظهــرت. باإلضافــة إىل ذلــك، يتــم إجــراء تحليــل متعمــق لخطــط 

التنميــة الوطنيــة لفحــص مــدى تفضيــل االســتراتيجيات عــى مســتوى الدولــة لتعزيــز نمــو اإلنتاجيــة، وتحســين جــودة بيئــة 

األعمــال، وتشــجيع التغييــر والتنويــع الهيكلــي. 

لقــد تــم تقســيم هــذا التقريــر كالتالــي. يركــز الفصــل األول عــى تحليــل طويــل األمــد التجاهــات نمــو إنتاجيــة العمــل ونمــو 

ــة مــع الحــدود  ــة. وقــد أجــري تحليــل مقــارن لمســتويات اإلنتاجي ــدول العربي ــي ودخــل الفــرد فــي ال ــي اإلجمال ــج المحل النات

العالميــة واالقتصــادات الناشــئة الرئيســية األخــرى. يبحــث الفصــل كذلــك فــي مســاهمات نمــو اإلنتاجيــة القطاعيــة، وإعــادة 

توزيــع العمــال عبــر القطاعــات، والدوافــع الرئيســية لنمــو إنتاجيــة العمــل. يطّبــق الفصــل الثانــي نظــام اإلنتاجيــة اإليكولوجــي 

لمنظمــة العمــل الدوليــة. وهــو ينقســم إىل ثاثــة أقســام لتقييــم الحواجــز التــي تعتــرض التنميــة المســتدامة للشــركات التــي 

تنشــأ مــن بيئــة األعمــال )المســتوى الكلــي(، ودراســة فجــوات اإلنتاجيــة القطاعيــة والقيــود التــي تعتــرض خلــق فــرص العمــل 

الائــق )المســتوى المتوســط(، وتحليــل ممارســات اإلدارة لتعزيــز اإلنتاجيــة، عــى التوالــي. 

يعــرض الفصــل الثالــث نتائــج المســح الــذي أجــري عــى الشــركات والــذي يركــز عــى التحديــات والفــرص المتعلقــة بالتنميــة 

المســتدامة للشــركات مــن أجــل خلــق فــرص عمــل الئــق وإحــداث تغييــر هيكلــي فــي ســياق جائحــة كوفيــد-19. يتــم إيــاء 

اهتمــام خــاص لتحديــد المهــارات الرئيســية التــي تحتاجهــا الشــركات، والتــي لهــا صلــة بوضــع برامــج تنميــة المهــارات وزيــادة 

اإلنتاجيــة ومنــع البطالــة التكنولوجيــة. يخصــص الفصــل الرابــع بــدوره لتحليــل خطــط التنميــة الوطنيــة وقدرتهــا عــى تعزيــز 

ــا  ــرًا وليــس آخــرًا، تقــدم االســتنتاجات ملخًص ــاء بشــكل أفضــل. أخي ــادة البن ــي إلع ــر الهيكل ــع والتغيي ــة والتنوي نمــو اإلنتاجي

ــة األعمــال )EBMO( لوضــع جــدول أعمــال إلصــاح  ــج والتوصيــات الرئيســية لواضعــي السياســات ومنظمــات عضوي للنتائ

السياســات وتحســين أو تطويــر خدمــات جديــدة لدعــم األعضــاء فــي ســعيهم لزيــادة اإلنتاجيــة وتعزيــز التنميــة المســتدامة 

للشــركات مــن أجــل خلــق فــرص عمــل الئــق.

14 أرزقــي، وليدرمــان، وأبــو حــرب، وفــان، ونجويــن، ومتقــي، ووود )2019(، اإلصاحــات واالختــاالت الخارجيــة: االرتبــاط بيــن العمــل واإلنتاجيــة فــي الشــرق 

األوســط وشــمال إفريقيــا، البنــك الدولــي.
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�	 النتائج الرئيسية

ــي  ــة ف ــن متدني ــة ولك ــل مرتفع ــتويات دخ ــة بمس ــة العربي ــي المنطق ــادي ف ــو االقتص ــات النم ــز ديناميكي ·	تتمي 	

اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي الغنيــة بالنفــط، وبمســتويات ضحلــة لكــن متهاويــة فــي الــدول 

العربيــة األخــرى. 

ــي  ــرى( ف ــة أخ ــت دول عربي ــي وس ــاون الخليج ــس التع ــن دول مجل ــتدول م ــة )س ــة عربي ــاب 12 دول ــد احتس · عن 	

ــا، كان أول عقديــن بعــد اكتشــاف وجــود النفــط هــي الفتــرة التــي شــهدت اإلنتــاج والدخــل المرتفعيــن  المنطقــة مًع

ــام 1950.  ــت ع ــي تل ــبعة الت ــود الس ــال العق ــة خ ــو اإلنتاجي ونم

· لــم يعــد االزدهــار االقتصــادي المدعــوم بالنفــط قــادًرا عــى االســتمرار، حيــث بــدا األمــر وكأن اقتصــادات دول مجلــس   

التعــاون الخليجــي وقعــت فــي مســار المــوارد، فــي غيــاب التنــوع االقتصــادي.  

· كان الرتفــاع أســعار النفــط فــي ســبعينيات القــرن العشــرين أثــر ســلبي عــى النمــو واالنتاجيــة عــى الصعيــد العالمــي،   

إال أن أثــره االيجابــي االولــي عــى اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي لــم يســتمر أيًضــا. 

ــة الكبيــرة التــي تكبدتهــا الــدول العربيــة،  · شــهد العقــد الممتــد مــن 1983 إىل 1993 فتــرة مــن الخســائر االقتصادي  

ــة. ــنوات الماضي ــا الس ــزت به ــي تمي ــة الت ــل واإلنتاجي ــب الدخ ــة مكاس ــرت المنطق ــث خس حي

ــرين )-1993 ــرن العش ــعينيات الق ــي تس ــة ف ــادات العربي ــي االقتص ــي ف ــي اإلجمال ــج المحل ــو النات ــن نم ــد تحس · لق  

2009(، لكنــه لــم يكــن كافًيــا للتعويــض عــن ارتفــاع عــدد الســكان، ممــا شــهد اســتمرار تــآكل دخــل الفــرد وإنتاجيتــه، 

ــي. ــاون الخليج ــس التع ــادات دول مجل ــي اقتص ــيما ف الس

ــهدت  ــة وش ــي اإلنتاجي ــا« ف ــي انخفاض ــة تعان ــت المنطق ــام 2010، بقي ــي ع ــدأ ف ــذي ب ــي، ال ــد الماض ــال العق · خ  

ــة.  ــل إنتاجي ــف األق ــى الوظائ ــاد ع ــادة االعتم ــي زي ــا يعن ــل، مم ــي الدخ ــرد ف ــب الف ــو نصي ــة ونم ــن اإلنتاجي ــات بي انقطاع

· أتــى انخفــاض الدخــل والنمــو نتيجــة العتمــاد المنطقــة المفــرط عــى النمــو القائــم عــى العمالــة، واالســتفادة مــن   

ــة  ــم بيــن نمــو العمال العمــال األجانــب الذيــن يتقاضــون أجــرا زهيــدا«. وفــي حيــن جمعــت مناطــق أخــرى مــن العال

ونمــو اإلنتاجيــة مــن أجــل دفــع الناتــج المحلــي اإلجمالــي، فــإن كا مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي والــدول العربيــة 

األخــرى لــم تحــدد أولويــات اإلنتاجيــة بــأي حــال مــن األحــوال.

ــة  ــي المنطق ــر ف ــد كبي ــا إىل ح ــل متقلًب ــة العم ــل وإنتاجي ــن الدخ ــرد م ــب الف ــج ونصي ــي النات ــو ف ــذا وكان النم · ه  

العربيــة، تحديــًدا فــي اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي، حيــث اعتمــدت هــذه االتجاهــات بشــكل كبيــر عــى 

االتجاهــات العالميــة فــي أســعار النفــط والطلب عــى النفط.       

ــة النســبية  ــر فــي مســتويات الدخــل واإلنتاجي ــآكل كبي ــه فــي المنطقــة إىل ت · لقــد أدى ضعــف نمــو اإلنتاجيــة وتقلب  

ــة.  ــدول االخــرى المحيطــة بالمنطق ــة بال مقارن

· عــى الرغــم مــن أن انخفــاض مســتويات الدخــل واإلنتاجيــة النســبية فــي اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي   

يشــكل إىل حــد كبيــر نتيجــة حتميــة مــع تحــول تلــك االقتصــادات من اقتصــادات تعتمــد عــى المــوارد إىل االقتصادات 

األكثــر تنوًعــا، فــإن الهبــوط فــي االقتصــادات العربيــة األخــرى أمــر يثيــر الخــوف للغايــة. 

· يتلخــص التحــدي الــذي يواجــه اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي الغنيــة فــي تجنــب المزيــد مــن التدهــور   

فــي مســتويات اإلنتاجيــة، وتجنــب التباعــد عــن الحــدود العالميــة، في حيــن يتلخــص التحدي الــذي يواجــه االقتصادات 

العربيــة األخــرى فــي االلتحــاق بالحــدود العالميــة لإلنتاجيــة. 

ــأن  ــا بش ــق أيًض ــر القل ــا يثي ــن م ــة، ولك ــاءة اإلجمالي ــف الكف ــع إىل ضع ــة يرج ــؤ اإلنتاجي ــك أن تباط ــف إىل ذل · أض  

المنطقــة يتلخــص فــي عجزهــا عــن ترجمــة اســتثمارها الرأســمالي إىل إنتاجيــة. 
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· إن االفتقــار إىل قطــاع تصنيــع قــوي قــادر عــى اســتيعاب العمــال مــن ذوي المهــارات شــبه الماهــرة  والمهــارات   

التعــاون الخليجــي وغيرهــا  بالحيــاة فــي كل مــن دول مجلــس  نابــض  المتدنيــة، واالفتقــار إىل قطــاع خــاص 

ــات التــي تواجههــا فــي تحقيــق ازدهــار فــي نمــو اإلنتاجيــة.      ــد مــن التحدي ــدول العربيــة، مــن شــأنه أن يزي مــن ال

· لم تسفر الجهود الرامية إىل تنويع االقتصادات في العالم العربي بعد عن أثر تغير هيكلي يعزز النمو.    

�  اآلثار المترتبة عىل السياسات واألعمال التجارية

·	بغيــة تحقيــق النمــو القائــم عــى اإلنتاجيــة، يتعيــن عــى المنطقــة أن تجعــل ســوق العمــل أكثــر كفــاءة مــن خــال خلــق فــرص  	

ــا الحتياجــات القطــاع الخــاص. ــق للجميــع، وفًق عمــل الئ

· إن االســتثمار فــي الرأســمال المعرفــي وتنميــة المهــارات والتكنولوجيــات الازمــة لجهــة تحســين الكفــاءة اإلجماليــة الســتخدام   

ــم عــى اإلنتاجيــة.  ــة قائ المدخــات يشــكل أهميــة قصــوى لانتقــال إىل نمــوذج للتنميــة االقتصادي

ــة  ــين إنتاجي ــل وتحس ــوق العم ــات س ــة احتياج ــن لتلبي ــكان األصليي ــارات الس ــادة مه ــى زي ــز ع ــة أن ترك ــى المنطق ــن ع · يتعي  

العمال. 

· ينبغــي أيضــاً أن تواصــل المنطقــة جهودهــا المتعلقــة بتنويــع العمالــة الســتيعاب الداخليــن الجــدد إىل ســوق العمــل وخلــق فرص   

عمــل منتجــة عــن طريــق تشــجيع اســتثمارات القطــاع الخــاص وتشــجيع االصاحــات الراميــة إىل تحســين بيئــة األعمــال التجاريــة 

الراميــة إىل إعــادة تخصيــص المــوارد ألهــم القطاعــات اإلنتاجيــة. أمــا بالنســبة القتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي، فــإن 

إمكانــات القطــاع الصناعــي، الــذي يســتطيع اســتيعاب العمــال مــن ذوي المهــارات المتدنيــة، فهــي كبيــرة. 

· فــي حيــن أن التحديــات كثيــرة بالنســبة للمنطقــة، قــد تســاعد محــاوالت إدمــاج اقتصــادات المنطقــة للعمــل كســوق واحــدة فــي   

نمــو اإلنتاجيــة. مــن شــأن التكامــل اإلقليمــي أن يحفــز مؤسســات القطــاع الخــاص عــى االســتياء عــى االقتصــادات الضخمــة 

ورفــع اإلنتاجية. 

· تُعــد زيــادة المشــاركة مــع الحكومــات، وصنــاع السياســات، ومنظمــات األعمــال التجاريــة، والمؤسســات التعليميــة فــي تحفيــز   

منــاخ اســتثماري أفضــل تنســيًقا، أمــرًا بالــغ األهميــة بالنســبة للقطــاع الخــاص لتطويــر اســتراتيجيات أعمــال تجاريــة موجهــة نحــو 

اإلنتاجية. 

· تضطلــع منظمــات األعمــال التجاريــة بــدور هــام تؤديــه فــي زيــادة الوعــي بيــن األعضــاء فــي موضــوع الحاجــة إىل إعطــاء األولويــة   

لنمــو اإلنتاجيــة. عــاوة عــى ذلــك، يمكــن توفيــر الدعــم لرفــع مســتوى اســتراتيجيات األعمــال التجاريــة، وتحســين الممارســات 

اإلداريــة والكفــاءة اإلنتاجيــة، ووضــع جــدول أعمــال إلصــاح السياســات مــن أجــل تحســين بيئــة األعمــال بغيــة خلــق فــرص عمــل 

الئــق.
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�	 1.1 مقّدمة                                                                                                   

يحلــل هــذا الفصــل اتجاهــات ومصــادر نمــو إنتاجيــة العمــل الكليــة فــي االقتصــادات العربيــة ويقــارن مســتويات إنتاجيتهــا 

بالحــدود العالميــة وغيرهــا مــن االقتصــادات الناشــئة الرئيســية. يتتبــع هــذا الفصــل أيًضــا مســاهمات نمــو اإلنتاجيــة القطاعية، 

ـــ حتــى مجمــوع  ـــ إجمالــي إنتاجيــة العامــل وتراكــم الرأســمالـ  وإعــادة تخصيــص العمــال عبــر القطاعــات والمصــادر المباشــرةـ 

نمــو إنتاجيــة العمــل. قبــل الخــوض فــي تحليــل إنتاجيــة العمــل ومصــادره، يوثــق الفصــل األول النمــو الطويــل األجــل فــي 

الناتــج المحلــي اإلجمالــي، ونصيــب الفــرد مــن الدخــل فــي المنطقــة.

ــد  ــة يؤك ــا لإلنتاجي ــا بيئًي ــة نظاًم ــل الدولي ــة العم ــت منظم ــتدامة، اتبع ــة المس ــبة للتنمي ــة بالنس ــة اإلنتاجي ــر إىل أهمي بالنظ

عــى الحاجــة إىل تحقيــق مكاســب إنتاجيــة مســتدامة مــن أجــل وظائــف الئقــة ومــن خــال هــذه الوظائــف )راجــع منظمــة 

العمــل الدوليــة، 2020(.15 يتنــاول هــذا الفصــل ديناميكيــات اإلنتاجيــة مــن منظــور تراكمي/كلــي، والتــي مــن المرجــح أن تتأثــر 

بالحلــول المتوســطة والصغيــرة المســتوى التــي تظهــر فــي النظــام اإليكولوجــي لإلنتاجيــة. يترتــب عــى العديــد مــن جوانــب 

النظــام اإليكولوجــي لإلنتاجيــة، الســيما أثــر التــوازن بيــن العمــل والحيــاة المهنيــة، والتعلــم فــي مــكان العمــل، والعاقــة بيــن 

الموظــف وصاحــب العمــل، آثــار هامــة عــى اإلنتاجيــة تتجــاوز نطــاق هــذا الفصــل. لكــن مــن األهميــة بمــكان أن ناحــظ أن 

اتجاهــات اإلنتاجيــة الكليــة، الموثقــة فــي هــذا الفصــل، تتشــكل فــي البيئــة االقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة التــي تعمــل 

ــه.  فــي ظلهــا الشــركات والصناعــات واالقتصــادات. لذلــك، فــإن أهميتهــا فــي تشــكيل اتجاهــات اإلنتاجيــة أمــر ال مفــر من

يصــدق ذلــك بشــكل خــاص فــي أغلــب االقتصــادات العربيــة، التــي تتســم بخصائــص مميــزة عــى المســتويين السياســي 

واالقتصــادي مقارنــة، عــى ســبيل المثــال، باالقتصــادات الغربيــة التــي تقــع عــى حــدود مســتويات اإلنتاجيــة.

ــارات  ــعودية، واإلم ــة الس ــة العربي ــت، والمملك ــر، والكوي ــان، وقط ــن، وعم ــي: البحري ــاد عرب ــل 12 اقتص ــذا الفص ــي ه يغط

إليهــا فــي  )يشــار  المحتلــة  الفلســطينية  المتحــدة، والعــراق، واألردن، ولبنــان، وســوريا، واليمــن، واألراضــي  العربيــة 

مــا بعــد فلســطين(.ونظرًا للتنــوع االقتصــادي وعــدم التجانــس عبــر الــدول فــي هــذه المجموعــة، لقــد فصلنــا هــذه 

ــادات  ــن االقتص ــا م ــتة األوىل( وغيره ــدول الس ــي )ال ــاون الخليج ــس التع ــادات مجل ــن: اقتص ــادات إىل مجموعتي االقتص

ــدة  ــب قاع ــدول. بحس ــن ال ــل بي ــتويات الدخ ــي مس ــوارق ف ــع الف ــن م ــى مجموعتي ــع ع ــذا التوزي ــاً ه ــاءم أيض ــة. يت العربي

بيانــات االقتصــاد الكلــي لمجلــس المؤتمــرات، فــإن متوســط دخــل الفــرد فــي الــدول االثنــي عشــر يزيــد قليــاً عــن 

26000 دوالر عــن عــام 2020 مــن حيــث تعــادل القــوة الشــرائية. فــي حيــن أن كل اقتصــادات دول مجلــس التعــاون 

ــطة  ــتويات المتوس ــة بالمس ــى مقارن ــل األع ــف الدخ ــدود 1,5 ضع ــي ح ــط ــــ ف ــل المتوس ــتوى الدخ ــاوز مس ــي تتج الخليج

ــق(.16 ــي الملح ــدول 1 ف ــع الج ــك )راج ــن ذل ــل م ــي أق ــرى ه ــادات أخ ــإن اقتص ــر ــــ ف ــي قط ــاف ف ــان إىل 4 أضع ــي عم  ف

تتــراوح مســتويات الدخــل فــي االقتصــادات العربيــة األخــرى بيــن 10 و60 فــي المائــة مــن المتوســط، حيــث تعتبــر اليمــن 

ــة مجمــوع اقتصــادات دول  ــل اإلشــارة إىل االقتصــادات العربي ــي ســياق الفصــل، تقاب ــراء. وف ــر ث ــان األكث ــرًا ولبن ــر فق األكث

ــة. مجلــس التعــاون الخليجــي وغيرهــا مــن االقتصــادات العربي

البيانــات.17 تتوفــر  حيثمــا  و2019،   1950 عامــي  بيــن  هــي  التحليــل  يغطيهــا  التــي  الفتــرة   إن 

ومــن أجــل التيســير، تنقســم هــذه الفتــرة إىل عــدة فتــرات فرعيــة، بعــد تحديــد نقــاط االســتراحة فــي النمــو االقتصــادي فــي 

المنطقــة )راجــع القســم التالــي(. يتــم الحصــول عــى معظــم البيانــات المســتخدمة فــي الدراســة مــن قاعــدة بيانــات االقتصــاد 

15 لقــد كان مفهــوم العمــل الائــق فــي صلــب جــدول أعمــال السياســة العامــة لمنظمــة العمــل الدوليــة لفتــرة طويلــة، وقــد ورد فــي نهــج جــدول أعمــال العمــل 

الائــق تعريــف أكثــر دقــة. بصفــة عامــة، يتألــف جــدول أعمــال العمــل الائــق مــن أربعــة أعمــدة هــي »تعزيــز الوظائــف والمشــاريع، وضمــان الحقــوق فــي العمــل، 

ــدرك  ــة، 2017(. ي ــوع االجتماعــي كموضــوع شــامل« )منظمــة العمــل الدولي ــاة الن ــز الحــوار االجتماعــي... مــع مراع ــة، وتعزي ــة االجتماعي وتوســيع نطــاق الحماي

النظــام االيكولوجــي لإلنتاجيــة الحاجــة إىل تحقيــق مكاســب إنتاجيــة مســتدامة مــن أجــل خلــق فــرص عمــل الئــق )راجــع منظمــة العمــل الدوليــة، 2020(.

16 كانــت هــذه هــي الحــال أيًضــا تاريخًيــا منــذ عــام 1950، باســتثناء انضمــام لبنــان إىل المجموعــة فــوق الوســطية خــال األعــوام الممتــدة مــا بيــن 1950 و1967 

و1974، وانضمــام العــراق إىل المجموعــة فــوق الوســطية خــال األعــوام الممتــدة مــا بيــن 1978 و1980.وفــي عــام 1974 وخــال الفتــرة الممتــدة مــا بيــن األعــوام 

1978 و1980، كانــت عمــان دون المســتوى الوســطي. منــذ عــام 1980، تتجــاوز اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي باســتمرار مســتوى الدخــل المتوســط.

ــر  ــدول أخــرى غي ــن 1950 و2019 بالنســبة ل ــا بي ــدة م ــرة الممت ــة العمــل متاحــة طــوال الفت ــرد مــن الدخــل وإنتاجي ــب الف ــة بنصي ــات المتعلق 17 إن كل البيان

ــام 1970. ــذ ع ــات إال من ــر بشــأنها البيان ــي ال تتوف فلســطين، الت
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الكلــي لمجلــس المؤتمــرات، ومؤشــرات التنميــة العالميــة للبنــك الدولــي، وإحصــاءات منظمــة العمــل الدوليــة، وإحصــاءات 

الحســابات القوميــة لألمــم المتحــدة. وبمــا أن قاعــدة بيانــات االقتصــاد الكلــي لمجلــس المؤتمــرات ال تشــمل فلســطين، فقــد 

عززنــا بيانــات قاعــدة بيانــات االقتصــاد الكلــي لمجلــس المؤتمــرات باســتخدام بيانــات إضافيــة مــن مصــادر أخــرى، بمــا فــي 

ذلــك المكتــب المركــزي الفلســطيني لإلحصــاء.18

يتــم تنظيــم هــذا الفصــل فــي ســتة أقســام. يقــدم القســم 2 نظــرة عامــة حــول اتجاهــات النمــو االقتصــادي ونصيــب الفــرد 

مــن الدخــل وإنتاجيــة العمــل فــي االقتصــادات العربيــة. وفــي القســم 3، يتنــاول الفصــل حــدوث المقايضــات بيــن اإلنتاجيــة 

واالســتخدام لمعرفــة مــا إذا كان النمــو القائــم عــى تشــغيل العمالــة فــي المنطقــة يــؤدي إىل خســائر فــي اإلنتاجيــة. يدقــق 

ــي. يبحــث القســم 5 دور  ــة العمــل الكل ــن الصناعــات عــى نمــو إنتاجي ــة »داخــل الصناعــة« وبي ــار اإلنتاجي القســم 4 فــي آث

تعميــق الرأســمال وإجمالــي إنتاجيــة العامــل فــي دفــع نمــو إجمالــي إنتاجيــة العمــل. أمــا القســم األخيــر، فخاتمــة الفصــل.

� 1.2 النمو االقتصادي واإلنتاجية والدخل للفرد في 

      االقتصادات العربية                                                                    

مــن منظــور جانــب العــرض الكاســيكي الجديــد، يعتبــر النمــو فــي إنتاجيــة العمــل مصــدًرا للنمــو االقتصــادي المســتدام الطويل 

األجــل، الــذي يتحقــق بالتغيــر التكنولوجــي خارجــي المنشــأ )ســولو، 1957(. تركــز التفســيرات المتعلقــة بجانــب الطلــب لجهــة 

العاقــة بيــن إنتاجيــة العمــل ونمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي، مثــل كالــدور )1966( وفيــردورن )1949، كمــا ذكــر فــي دي فريــز 

1980(، عــى زيــادة معــدل العائــد الســيما فــي القطــاع الصناعــي. يعمــل نمــو الناتــج الصناعــي عــى تعزيــز اإلنتاجيــة فــي القطاع 

الصناعــي فضــاً عــن القطاعــات غيــر الصناعيــة. مــن الناحيــة التجريبيــة، وعــى المســتوى الكلــي، إن ارتبــاط اتجاهــات إنتاجيــة 

العمــل بنمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي ونمــو نصيــب الفــرد مــن الدخــل قــوي وإن لــم يكــن مثالًيــا. تجــدر اإلشــارة إىل أن دقــة 

هــذه العاقــة تتوقــف، مــن الناحيــة التجريبيــة، عــى كيفيــة تطابــق العمالــة، ومشــاركة القــوة العاملــة، وإجمالــي الســكان )راجــع 

ماراتيــن وســالوتي، 2011(. فــي هــذا القســم، نوثــق االتجــاه العــام للناتــج المحلــي اإلجمالــي ونصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي 

اإلجمالــي إىل جانــب اإلنتاجيــة اإلجماليــة للعمالــة )قياًســا بالناتــج المحلــي اإلجمالــي لــكل عامــل(.

ــج  ــن النات ــرد م ــب الف ــي ونصي ــي اإلجمال ــج المحل ــي النات ــات ف ��   1.2.1. االتجاه
ــة ــة العربي ــي المنطق ــل ف ــة العم ــو إنتاجي ــي ونم ــي اإلجمال المحل

نحــن نحلــل اتجاهــات النمــو االقتصــادي واإلنتاجيــة فــي المنطقة خال الســنوات الـــ 70 الماضيــة، وبالتالي من المفيد تقســيم 

الفتــرة بأكملهــا إىل عــدة فتــرات فرعيــة. عبــر اســتخدام اختبــارات التوقــف الهيكلــي بــاي وبيــران )1998، 2003(،19 فــي الناتــج 

المحلــي اإلجمالــي للمنطقــة، ونصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي وإنتاجيــة العمــل )الناتــج المحلــي اإلجمالــي لــكل 

عامــل(، نحــدد خمســة فواصــل خــال الفتــرة مــا بيــن 1950 و2019 بأكملهــا. كانــت هــذه الفواصــل فــي األعــوام 1960 و1970 

و1982 و1992 تتعلــق بالمتغيــرات الثاثــة: الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وإنتاجيــة العمــل، ونصيــب الفــرد مــن الدخــل، والناتــج 

 المحلــي اإلجمالــي للفــرد فــي عــام 2008، ونصيب الفرد مــن الدخل وإنتاجية العمــل، والناتج المحلي اإلجمالي فــي عام 20.2009

18 راجع الملحق لمزيد من التفاصيل.

19 تســمح لنــا طريقــة بــاي وبيــران )1998,2003( بتحديــد مراحــل النمــو المســتمدة فقــط مــن البيانــات، والحــد مــن مجمــوع المربعــات المتبقيــة مــن تراجــع 

الســجل الطبيعــي للمتغيــر ذي الصلــة )مثــاً الناتــج المحلــي اإلجمالــي( فــي االتجــاه الزمنــي عبــر عــدة حلقــات مــن البيانــات.

20 تجــدر اإلشــارة إىل أنــه يتــم تحديــد فتــرات االنقطــاع فــي هــذا التحليــل باســتخدام البيانــات المجمعــة للمنطقــة بأســرها، والتــي تشــمل اقتصــادات دول مجلــس 
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لذلــك، نقســم فتــرة التحليــل بأكملهــا إىل ســت فتــرات فرعيــة متميــزة، وهــي مــا بيــن 1951و 1960، ومــا بيــن 1961 و1970، 

ومــا بيــن 1971 و1982، ومــا بيــن 1983 و1992، ومــا بيــن 1993 و2009، ومــا بيــن 2010 و2019.

ــب ــل ونصي ــة العم ــن )إنتاجي ــرين اآلخري ــي والمؤش ــي اإلجمال ــج المحل ــن النات ــات بي ــن االختاف ــم م ــى الرغ ــه ع ــظ أن الح

الناتج المحلي اإلجمالي، نصيب الفرد من الدخل، ونمو إنتاجية العمل، ما بين 2019 و2021 

201920202021

نمو الناتج المحلي اإلجمالي

االقتصادات العربية

    دول مجلس التعاون الخليجي

    االقتصادات العربية األخرى

األسواق الناشئة

1,0

0,7

2,3

2,8

-6,2

-4,8

-10,8

-2,7

2,1

2,5

0,8

5,1

نمو نصيب الفرد من الدخل

االقتصادات العربية

    دول مجلس التعاون الخليجي

    االقتصادات العربية األخرى

األسواق الناشئة

 

-0,8

-1,2

0,7

1,9

 

-8,0

-6,6

-12,1

-3,5

 

0,7

1,1

-0,7

4,3

نمو إنتاجية العمل

االقتصادات العربية

    دول مجلس التعاون الخليجي

    االقتصادات العربية األخرى

األسواق الناشئة

-2,6

-3,1

-0,5

2,0

-6,1

-5,3

-8,4

0,4

-1,3

-0,5

-4,4

2,3

ــة،  التعــاون الخليجــي الغنيــة بالنفــط وغيرهــا مــن االقتصــادات العربيــة. لذلــك، قــد ال تكــون االنقطاعــات بالضــرورة متوافقــة مــع األحــداث الخاصــة بــكل دول

ناهيــك عــن أن تأثيــر األحــداث العالميــة مثــل ارتفــاع أســعار النفــط يمكــن أن يخفــف بفضــل حقيقــة وجــود دول لديهــا مــوارد نفطيــة فــي العينــة ودول أخــرى ال 

تملكهــا. عــى ســبيل المثــال، اســتفادت دول مثــل المملكــة العربيــة الســعودية بشــكل كبيــر مــن طفــرة النفــط فــي ســبعينيات القــرن العشــرين، ممــا ســاعدها 

فــي االســتثمار بكثافــة فــي البنيــة األساســية، وهــذا مــن شــأنه أن يوفــر عــى األرجــح طفــرة فــي النمــو. وعــى نحــو مماثــل، ربمــا تســببت حــاالت عــدم االســتقرار 

الداخلــي فــي ســوريا منــذ عــام 2010 فــي إحــداث حالــة مــن التفــكك فــي تلــك الدولــة. غيــر أن بعــض هــذه األحــداث قــد يكــون لهــا أيًضــا أثــر مشــترك عــى كل 

دول المنطقــة، وينعكــس ذلــك عــى األرجــح فــي نقــاط التوقــف المحــددة. عــى ســبيل المثــال، يتفــق بعــض هــذه االنقطاعــات بعــض الشــيء مــع االضطرابــات 

المحليــة والعالميــة فــي المنطقــة، مثــل الحــرب بيــن إيــران والعــراق فــي أوائــل ثمانينيــات القــرن العشــرين، وحــرب الخليــج األوىل فــي أوائــل تســعينيات القــرن 

العشــرين، واألزمــة الماليــة العالميــة فــي الفتــرة مــا بيــن 2008 و2009.  ويبــدو أن هــذه االضطرابــات تســببت فــي حــدوث تحــوالت فــي اتجــاه النمــو االقتصــادي 

فــي المنطقــة. عــى الرغــم مــن أن االنقطاعــات الســابقة لــم تتفــق بدقــة مــع مثــل هــذه األحــداث، فــإن االنقطــاع فــي عــام 1970 جــرى قبــل ســنوات أزمــة النفــط 

والطاقــة العالميــة مباشــرة. ومــن الصعــب أيًضــا أن نتكهــن باألحــداث التــي مــن المرجــح أن تــؤدي إىل بــروز تأثيــر مشــترك، باســتثناء االضطرابــات التــي تثيــر 

صدمــة مشــتركة فــي المنطقــة.

�	المربع 1: جائحة كوفيد19- واإلنتاجية في    
     المنطقة العربية

أدت جائحــة كوفيــد19- إىل تعطيــل اتجاهــات اإلنتاجيــة 

ــم تُســتثنى المنطقــة العربيــة  ــم، ول عــى مســتوى العال

ــي  ــرى ف ــة كب ــة انتكاس ــت المنطق ــد عاش ــن ذلك. لق م

ــادات  ــهدت االقتص ــث ش ــام 2020، حي ــي ع ــو ف النم

العربيــة األخــرى انكماًشــا كبيــرًا فــي الناتــج المحلــي 

ــي  ــي ف ــي اإلجمال ــج المحل ــو النات ــر أن نم ــي. غي اإلجمال

كل مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي والمناطــق 

كان  وإن  عــام 2021،  فــي  انتعــش  األخــرى  العربيــة 

بمعــدل أقــل بكثيــر مقارنــة بالســوق الناشــئة فــي 

المجمــوع. ويكمــن األمــر األكثــر أهميــة فــي أن نمــو 

ــة تباطــأ عــى مــدى  ــة فــي االقتصــادات العربي اإلنتاجي

األعــوام 2019 و2020 و2021، حيــث انعكــس عــام 

الجائحــة.  هــذه  خلفتــه  الــذي  الحــاد  التأثيــر   2021

وبالنســبة للمنطقــة العربيــة، يبــدو أن هــذه الجائحــة 

أكثــر  الســائدة  الضخمــة  اإلنتاجيــة  مشــكلة  جعلــت 

تعقيــًدا، حيــث عملــت عــى تســريع وتيــرة تباطــؤ 

اإلنتاجيــة فــي المنطقــة بالفعــل. فضــاً عــن ذلــك، فــإن 

ــق فــرص العمــل الرســمية  االنحــدار المحتمــل فــي خل

النفــط  عــى  العالمــي  الطلــب  فــي  واالضطرابــات 

ــة.  ــر صعوب ــف أكث ــل الموق ــد جع ــعاره ق وأس

المصدر: قاعدة بيانات االقتصاد الكلي لمجلس المؤتمرات، أبريل 2021.
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ــرة  ــف للفت ــة توق ــام 2009 كنقط ــذ ع ــا نأخ ــر، فإنن ــل األخي ــام الفاص ــث ع ــن حي ــي( م ــي اإلجمال ــج المحل ــن النات ــرد م الف

ــن عــام 2020  ــرة، ال نقــوم بتضمي ــرات فــي كل المؤشــرات.  فــي متوســط الفت ــرة، للحفــاظ عــى اتســاق تقســيم الفت  األخي

لســببين. أوالً، فــي ظــل آثــار جائحــة كوفيــد1-9 الســلبية عــى االقتصــاد العالمــي والمنطقــة بشــكل غيــر مســبوق مــن خــال 

تقييــد الحركــة االقتصاديــة، يشــوه إدراج هــذا العــام متوســط معــدالت النمــو. وثانًيــا، ال تــزال البيانــات المتعلقــة بعــام 2020 

أوليــة بالنســبة لمعظــم الــدول. بيــد أننــا نناقــش كيــف كان أداء النمــو االقتصــادي ونصيــب الفــرد مــن الدخــل وإنتاجيــة العمــل 

أثنــاء فتــرة الجائحــة فــي المنطقــة بشــكل منفصــل.    

يعــرض الشــكل 1 الســجل الطبيعــي للناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي21 فــي االقتصــادات العربيــة عــى المقيــاس األيســر 

للمخطــط والســجل الطبيعــي لنصيــب الفــرد مــن الدخــل وإنتاجيــة العمــل عــى المقيــاس األيمــن. يوضــح الشــكل تقســيم 

الفتــرات التــي نســتخدمها فــي الفصــل، باإلضافــة إىل متوســط معــدالت النمــو فــي كل فتــرة. لقــد تــم نســخ الشــكل نفســه 

ــة  ــورة اإلجمالي ــق الص ــكل 1أ. تتواف ــي الش ــة ف ــادات العربي ــن االقتص ــا م ــي وغيره ــاون الخليج ــس التع ــدول مجل ــبة ل بالنس

الموضحــة فــي الشــكل 1 بشــكل أساســي مــع االتجاهــات الســائدة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي )راجــع اللوحــة اليســرى 

فــي الشــكل 1أ(. لكــن عــى الرغــم مــن انخفــاض مســتويات الدخــل واإلنتاجيــة نســبًيا، فــإن اتجاهــات النمــو فــي المجموعــة 

العربيــة األخــرى تتوافــق أيًضــا بشــكل عــام مــع هــذه االتجاهــات )اللوحــة اليمنــى مــن الشــكل 1أ(.  نحــن نستشــف العديــد مــن 

االتجاهــات المهمــة مــن الشــكل 1، والشــكل 1أ والجــدول 1، وهــي مدرجــة أدنــاه.

�	الشكل 1: الناتج المحلي اإلجمالي ونصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي وإنتاجية العمل 

     في االقتصادات العربية )مستويات السجل ومعدالت النمو(، ما بين 1950 و2020

ــة مــن: اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي  ــرات فــي الســجل. 22تتألــف االقتصــادات العربي ــم احتســاب معــدالت النمــو كتغيي ماحظــة: يت

)البحريــن والكويــت وعمــان وقطــر والمملكــة العربيــة الســعودية واالمــارات العربيــة المتحــدة(، وســتة اقتصــادات عربيــة أخــرى )األردن وســوريا والعــراق 
ولبنــان واليمــن واألراضــي الفلســطينية المحتلــة(.

المصدر: عملية حسابية قام بها المؤلف باستخدام قاعدة بيانات االقتصاد الكلي لمجلس المؤتمرات، أبريل 2021.

21 يتــم الحصــول عــى مســتويات الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي للمنطقــة مــن خــال جمــع قيــم الناتــج المحلــي اإلجمالــي االســمي فــي كل دولــة عــى حــدة 

لســنة األســاس، وباســتقراء معــدالت النمــو اإلقليمــي المرجحــة لســنوات أخــرى. عــى نحــو مماثــل، تــم اســتقراء نســبة الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي لســنة 

األســاس ومجمــوع الســكان فــي مختلــف الــدول باســتخدام معــدل النمــو المرجــح لنصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي. تعتبــر األوزان فــي هــذا التجميــع 

حصًصــا اســمية مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لــكل دولــة فــي مجمــوع الناتــج المحلــي اإلجمالــي للمنطقــة )قياًســا بتعــادل القــوة الشــرائية(.

22 الحــظ أنــه يتــم احتســاب كل معــدالت النمــو كتغييــرات ســجات ســنوية، كمــا يتــم احتســاب المتوســط خــال الفتــرة للحصــول عــى متوســط الفتــرة. يمكــن 

الحصــول عــى معــدل النمــو التراكمــي للمتغيــر Y مــن تغييــرات الســجل باســتخدام العاقــة:                                                  ، حيــث تكــون YT قيمــة ســنة النهايــة، 

وتكــون Y0 قيمــة ســنة البــدء، وتكــون Yt قيمــة أي ســنة t، بيــن= T t و0، وN هــي عــدد الســنوات.
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 يداصتقالا ومنلا ءادأ ناك فیك شقانن اننأ دیب .لودلا مظعمل ةبسنلاب ةیلوأ 2020 ماعب ةقلعتملا تانایبلا لازت ال ،اًیناثو .ومنلا

     .لصفنم لكشب ةقطنملا يف ةحئاجلا ةرتف ءانثأ لمعلا ةیجاتنإو لخدلا نم درفلا بیصنو

 ططخملل رسیألا سایقملا ىلع ةیبرعلا تاداصتقالا يف 7يقیقحلا يلامجإلا يلحملا جتانلل يعیبطلا لجسلا 1 لكشلا ضرعی 

 يف اھمدختسن يتلا تارتفلا میسقت لكشلا حضوی .نمیألا سایقملا ىلع لمعلا ةیجاتنإو لخدلا نم درفلا بیصنل يعیبطلا لجسلاو

 اھریغو يجیلخلا نواعتلا سلجم لودل ةبسنلاب ھسفن لكشلا خسن مت دقل .ةرتف لك يف ومنلا تالدعم طسوتم ىلإ ةفاضإلاب ،لصفلا

 يف ةدئاسلا تاھاجتالا عم يساسأ لكشب 1 لكشلا يف ةحضوملا ةیلامجإلا ةروصلا قفاوتت .أ1 لكشلا يف ةیبرعلا تاداصتقالا نم

 ةیجاتنإلاو لخدلا تایوتسم ضافخنا نم مغرلا ىلع نكل .)أ1 لكشلا يف ىرسیلا ةحوللا عجار( يجیلخلا نواعتلا سلجم لود

 لكشلا نم ىنمیلا ةحوللا( تاھاجتالا هذھ عم ماع لكشب اًضیأ قفاوتت ىرخألا ةیبرعلا ةعومجملا يف ومنلا تاھاجتا نإف ،اًیبسن

 .هاندأ ةجردم يھو ،1 لودجلاو أ1 لكشلاو ،1 لكشلا نم ةمھملا تاھاجتالا نم دیدعلا فشتسن نحن  .)أ1

 ةیبرعلا تاداصتقالا يف لمعلا ةیجاتنإو يلامجإلا يلحملا جتانلا نم درفلا بیصنو يلامجإلا يلحملا جتانلا:1 لكشلا
 2020و 1950 نیب ام ،)ومنلا تالدعمو لجسلا تایوتسم(

 
 نیرحبلا( يجیلخلا نواعتلا سلجم لود تاداصتقا :نم ةیبرعلا تاداصتقالا فلأتت8.لجسلا يف تارییغتك ومنلا تالدعم باستحا متی :ةظحالم
 نانبلو قارعلاو ایروسو ندرألا( ىرخأ ةیبرع تاداصتقا ةتسو ،)ةدحتملا ةیبرعلا تارامالاو ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملاو رطقو نامعو تیوكلاو
 .)ةلتحملا ةینیطسلفلا يضارألاو نمیلاو
 2021 لیربأ ،تارمتؤملا سلجمل يلكلا داصتقالا تانایب ةدعاق مادختساب فلؤملا اھب ماق ةیباسح ةیلمع :ردصملا
 

 

                                                             
 ةنسل ةدح ىلع ةلود لك يف يمسالا يلامجإلا يلحملا جتانلا میق عمج لالخ نم ةقطنملل يقیقحلا يلامجإلا يلحملا جتانلا تایوتسم ىلع لوصحلا متی7
 ساسألا ةنسل يقیقحلا يلامجإلا يلحملا جتانلا ةبسن ءارقتسا مت ،لثامم وحن ىلع .ىرخأ تاونسل ةحجرملا يمیلقإلا ومنلا تالدعم ءارقتسابو ،ساسألا
 ةیمسا اًصصح عیمجتلا اذھ يف نازوألا ربتعت .يلامجإلا يلحملا جتانلا نم درفلا بیصنل حجرملا ومنلا لدعم مادختساب لودلا فلتخم يف ناكسلا عومجمو
 .)ةیئارشلا ةوقلا لداعتب اًسایق( ةقطنملل يلامجإلا يلحملا جتانلا عومجم يف ةلود لكل يلامجإلا يلحملا جتانلا نم
 لوصحلا نكمی .ةرتفلا طسوتم ىلع لوصحلل ةرتفلا لالخ طسوتملا باستحا متی امك ،ةیونس تالجس تارییغتك ومنلا تالدعم لك باستحا متی ھنأ ظحال8
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 ةنس ةمیق 𝑌𝑌7 نوكت ثیح ،+

   .تاونسلا ددع يھ Nو ،0و t= T نیب ،t ةنس يأ ةمیق 𝑌𝑌9 نوكتو ،ءدبلا ةنس ةمیق 𝑌𝑌8 نوكتو ،ةیاھنلا
 

 Figure 1 plots the natural log of real GDP7 in the Arab economies on the left scale of 

the chart and the natural log of per capita income and labour productivity on the right scale. 

The figure marks the periodization we use in the Chapter, along with the average growth rates 

for the respective periods. The same Figure is replicated for the GCC and other Arab economies 

in Figure 1A. The aggregate picture shown in Figure 1 is mainly consistent with the trends in 

GCC (see the left panel of Figure 1A). However, despite having relatively lower levels of 

income and productivity, the growth trends in the other Arab group are also generally in 

alignment with these trends (right panel of Figure 1A).  We discern several important trends 

from Figure 1, Figure 1A and Table 1, which are listed below. 

Figure 1: GDP, per capita GDP and labour productivity in the Arab economies  (log levels 
and growth rates), 1950-2020 

 
Note: Growth rates are calculated as log changes.8 Arab economies consists of: the GCC economies 
(Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, and The United Arab Emirates), and six other Arab 
economies (Iraq, Jordan, Lebanon, Syria, Yemen and the Occupied Palestinian Territory).  
Source: Author calculation using The Conference Board Total Economy Database, April 2021 

 

                                                             
7 The real GDP levels for the region is obtained by summing nominal GDP values across individual countries for 
the base year and extrapolating for other years using the weighted regional growth rates. Similarly, the ratio of 
base year real GDP and the sum of the population across countries is extrapolated using the weighted growth rate 
of per capita GDP. The weights in this aggregation are nominal shares of each country’s GDP in the total GDP of 
the region (measured in PPP terms). 
8 Note that all growth rates are calculated as annual log changes, and averaged across the period to obtain period 
averages. The cumulative growth rate of a variable Y can be obtained from the log changes using the relationship: 
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+ , where !7  is the end year value, !8 is the start year value, !9  is the value of any 

year t, between t= T and 0, and N is the number of years.   
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� الشــكل 1أ:الناتــج المحلــي اإلجمالــي ونصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي وإنتاجيــة العمــل 
فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي )اللوحــة اليســرى( واالقتصــادات العربيــة األخــرى )اللوحــة اليمنــى( 

ومســتويات الســجل ومعــدالت النمــو، مــا بيــن 1950 و2020

ماحظة: راجع الشكل 1.

المصدر: عملية حسابية قام بها المؤلف باستخدام قاعدة بيانات االقتصاد الكلي لمجلس المؤتمرات، أبريل 2021.

	 أوالً، كانــت الفتــرة مــا بيــن 1950 و1970 فتــرة مــن النمــو الســريع فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي، ونصيــب الفــرد ·

مــن الدخــل، وإنتاجيــة العمــل فــي المنطقــة، وكانــت الفتــرة مــا بيــن 1961 و1970 فتــرة النمو األســرع. وكان تســارع 

النمــو خــال هــذه الفتــرة، الــذي كان أســرع مــن معــدالت النمــو العالميــة، مدفوًعــا مــن مجلــس التعــاون الخليجــي 

)الجــدول 1(. هــذا ووثقــت الدراســات الســابقة النمــو الهائــل فــي المنطقــة خــال هــذه الفتــرة. فعــى ســبيل المثال، 
ــن 1958 و1967، وكان  ــا بي ــرة م ــال الفت ــة خ ــادات العربي ــي االقتص ــًدا ف ــرًا ج ــًوا كبي ــس )1973( نم ــظ جرج الح

أســرع مــن االقتصــادات المتقدمــة فــي ذلــك الوقــت، بــل وأســرع مــن نمــو االقتصــادات المتقدمــة خــال الثــورة 

ــتثمارات  ــن اس ــفر ع ــا أس ــط، مم ــاف النف ــن اكتش ــة ع ــة الناجم ــد االقتصادي ــتمرار الفوائ ــد أدى اس الصناعية.23وق

عامــة كبيــرة فــي البنيــة األساســية والصحــة والتعليــم ومؤسســات القطــاع العــام )يوســف، 2004(، إىل نمــو كبيــر 

ــادات  ــدو أن االقتص ــط. يب ــة بالنف ــي الغني ــاون الخليج ــس التع ــادات دول مجل ــي اقتص ــة ف ــل واإلنتاجي ــي الدخ ف

العربيــة األخــرى اســتفادت أيًضــا مــن تصديــر العمالــة وتلقــي التحويــات الماليــة التــي تدعــم االســتهاك واإلنتــاج 

فــي اقتصاداتهــا المحليــة فــي المراحــل األوىل مــن اكتشــاف النفــط. كانــت الهجــرة نحــو اقتصــادات دول مجلــس 

التعــاون الخليجــي النفطيــة، التــي تدعمهــا الحكومــات الوطنيــة فــي هــذه الــدول بشــكل عــام، فرصــة مربحــة لخلــق 

فــرص عمــل للمواطنيــن واكتســاب دخــل مــن التحويــات فــي هــذه الــدول )كابيزوســكي، 2015(، ممــا ســاعد فــي 

نمــو الدخــل المحلــي واإلنتــاج واالســتهاك.

23 يمكــن ماحظــة أن هــذه المجموعــة مــن االقتصــادات العربيــة التــي تــم وضعهــا كانــت مختلفــة عــن المجموعــة التــي وضعناهــا نحــن، حيــث كانــت تتألــف مــن 

بعــض الــدول غيــر المدرجــة فــي قائمتنــا )الجزائــر وليبيــا والمغــرب والســودان وتونــس ومصــر( وبعضهــا مــدرج فــي قائمتنــا )العــراق واألردن والكويــت ولبنــان 

والمملكــة العربيــة الســعودية وســوريا واليمــن(.  

 يجیلخلا نواعتلا سلجم لود يف لمعلا ةیجاتنإو يلامجإلا يلحملا جتانلا نم درفلا بیصنو يلامجإلا يلحملا جتانلا:أ1 لكشلا
 2020و 1950 نیب ام ،ومنلا تالدعمو لجسلا تایوتسمو )ىنمیلا ةحوللا( ىرخألا ةیبرعلا تاداصتقالاو )ىرسیلا ةحوللا(

 
 1 لكشلا عجار :ةظحالم
 2021 لیربأ ،تارمتؤملا سلجمل يلكلا داصتقالا تانایب ةدعاق مادختساب فلؤملا اھب ماق ةیباسح ةیلمع :ردصملا
 

 

 

 

 

 



21� نمو اإلنتاجية والتنويع والتغيير الهيكلي في الدول العربية

الجدول 1:معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي، ونصيب الفرد من الدخل، وإنتاجية العمل، ما بين 1950 
 

و2019

 

ما بين 
 1951
و1960

ما بين 
 1961
و1970

ما بين 
 1971
و1982

ما بين 
 1983
و1992

-1993
*2009

ما بين 
 2010
و2019

نمو الناتج المحلي اإلجمالي
العالم

االقتصادات المتقدمة

االقتصادات الناشئة والنامية

     الشرق األوسط

     االقتصادات العربية

       دول مجلس التعاون الخليجي

       االقتصادات العربية األخرى

4,9

4,8

5,1

6,7

6,9

7,3

6,5

5,4

5,2

5,7

9,2

8,5

10,4

5,3

3,4

3,0

4,1

5,7

5,9

6,4

6,4

2,8

3,0

2,4

1,3

0,5

1,9

3,1-

3,3

2,3

4,5

3,9

3,8

3,4

5,5

)3,6(
)2,8(
)4,7(
)4,1(
)3,9(
)3,6(
)5,5(

3,1

2,0

4,2

2,4

2,9

3,4

1,3

نمو نصيب الفرد من الدخل
العالم

االقتصادات المتقدمة

االقتصادات الناشئة والنامية

     الشرق األوسط

     االقتصادات العربية

       دول مجلس التعاون الخليجي

       االقتصادات العربية األخرى

3,2

3,5

2,7

3,4

3,6

3,6

3,8

3,8

4,1

3,4

4,9

4,1

5,1

2,1

2,1

2,2

1,7

0,6

0,4

0,1

3,2

1,6

2,3

0,6

2,4-

3,4-

2,3-

6,0-

2,3

1,6

3,2

0,7

0,1

0,7-

2,9

)2,6(
)2,1(
)3,3(
)1,1(
)0,5(
)0,1-(
)2,9(

2,3

1,5

3,1

0,2

0,4

1,0

1,3-

نمو إنتاجية العمل
العالم

االقتصادات المتقدمة

االقتصادات الناشئة والنامية

     الشرق األوسط

     االقتصادات العربية

       دول مجلس التعاون الخليجي

       االقتصادات العربية األخرى

3,4

3,6

2,9

3,8

3,8

3,5

4,5

3,9

4,0

3,6

5,2

4,3

5,1

2,7

1,7

2,0

1,2

1,4

1,2

1,1

3,6

1,3

2,0

0,3

2,4-

3,7-

2,7-

6,2-

2,1

1,5

2,8

0,1-

0,5-

1,3-

2,3

)2,3(
)1,8(
)2,9(

)0,03(
)0,2-(
)0,9-(
)2,2(

2,1

1,0

3,1

1,0-

1,0-

0,8-

1,5-

ثانًيــا، كان الرتفــاع أســعار النفــط فــي ســبعينيات القــرن العشــرين أثــر ســلبي عــى النمــو واالنتاجيــة عــى الصعيــد  	· 	

العالمــي، ولكــن أثــره االيجابــي االولــي عــى اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي المصــدرة للنفــط لــم يســتمر 

ــرن  ــن الق ــبعينيات م ــي الس ــي ف ــاد الكل ــى أداء االقتص ــر ع ــي التأثي ــط ف ــعار النف ــق دور أس ــم توثي ــد ت ــا. لق أيًض

ــي  ــج المحل ــو النات ــدول 1 إىل أن نم ــير الج ــي، 2013(.24يش ــار وريغ ــات )بانش ــي الكتاب ــًدا ف ــا جي ــرين توثيًق العش

اإلجمالــي ونصيــب الفــرد مــن الدخــل قــد انخفضــا فــي االقتصــادات المتقدمــة والناشــئة عــن العقــد الســابق. لقــد 

ســاعدت الزيــادة فــي أســعار النفــط فــي ســبعينيات القــرن العشــرين اقتصــادات مجلــس التعــاون الخليجــي فــي 

الســنوات األوىل خــال تلــك الفتــرة، لكــن ذلــك لــم يســتمر لفتــرة أطــول، ممــا جعلهــا تشــهد نمــًوا متباطًئــا خــال 

24 الواقــع أن األدبيــات تقــر أيًضــا بــأن العاقــة بيــن أســعار النفــط ونمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي، بشــكل عــام، قــد ضعفــت عــى مــر الســنين، والــدور الــذي 

تؤديــه بصفتهــا عامــاً محوريـًـا فــي تفســير تباطــؤ النمــو واإلنتاجيــة فــي االقتصــادات المتقدمــة مثــل الواليــات المتحــدة يتراجــع اآلن )راجــع عــى ســبيل المثــال 

بارســكي وكليــان، 2004(.

ماحظــة: *إن األرقــام الــواردة بيــن قوســين هــي المتوســطات باســتثناء ســنوات األزمــة الماليــة العالميــة 2008 و2009 )أي المتوســط مــن بيــن 

ــي الملحــق. تشــمل  ــة الجــدول 4 ف ــة والناشــئة، يرجــى مراجع ــة والمتقدم ــات العالمي ــي المجموع ــدول ف ــة ال 1993 و2007(. لاطــاع عــى قائم

ــات إىل  ــع الماحظ ــة، راج ــادات العربي ــن االقتص ــا م ــي وغيره ــاون الخليج ــس التع ــة )دول مجل ــادات العربي ــط كل االقتص ــرق األوس ــة الش منطق

الشــكل 1(، وإيــران.  تعــد معــدالت النمــو اإلقليميــة متوســًطا مرجحًــا لــكل دولــة عــى حــدة، باســتخدام أوزان القيمــة المضافــة االســمية. لاطــاع 

عــى ماحظــات أخــرى، راجــع الشــكل 1.

المصدر: عملية حسابية قام بها المؤلف باستخدام قاعدة بيانات االقتصاد الكلي لمجلس المؤتمرات، أبريل 2021.
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العقــد مــا بيــن 1971 و1982.واألهــم مــن ذلــك أن نمــو نصيــب الفــرد مــن الدخــل كان بالــكاد إيجابًيــا، حيــث أظهــر 

ــرة الســريعة  ــاء الوتي ــه اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي أثن ــذي حققت ــوًدا فــي مســتوى المعيشــة ال رك

لنمــو مــا بعــد اكتشــاف النفــط. باإلضافــة إىل الضغــط الهائــل عــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي المنطقــة فــي 

عامــي 1975 و1982، فــإن االنخفــاض فــي دخــل الفــرد كان أيًضــا مدفوًعــا بشــكل جزئــي بارتفــاع النمــو الســكاني. 

ــث  ــام 1982، حي ــذ ع ــي من ــي اإلجمال ــج المحل ــو النات ــى نم ــر ع ــر أكب ــط أث ــعار النف ــاض أس ــه كان النخف ــدو أن يب

ــهدت كل  ــد ش ــا. لق ــط ذروته ــعار النف ــا أس ــت فيه ــي بلغ ــنوات الت ــي الس ــو ف ــب النم ــن مكاس ــك ع ــوض بذل ع

أنحــاء مجلــس التعــاون الخليجــي انخفاًضــا فــي النمــو، حيــث كانــت الكويــت صاحبــة أشــد االقتصــادات تضــرًرا 

ــد أدى  ــام، فق ــاع الع ــى القط ــد ع ــت اعتم ــاد الكوي ــم اقتص ــا أن معظ ــق(.  وبم ــي الملح ــن 2 و3 ف ــع الجدولي )راج
ــرب  ــط وح ــرادات النف ــآكل إي ــى ت ــذى ع ــذي تغ ــرين، ال ــرن العش ــات الق ــل ثمانيني ــي أوائ ــاد ف ــي الح ــز المال العج

ــد  ــة ق ــد العامل ــة الي ــو إنتاجي ــن أن نم ــم م ــى الرغ ــودان، 1988(. ع ــع كاب ــل )راج ــو الدخ ــع نم ــج، إىل تراج الخلي

انخفــض أيًضــا انخفاًضــا شــديًدا فــي مجلــس التعــاون الخليجــي، فــإن حجــم االنخفــاض كان أقــل نســبًيا مقارنــة 

ــة أخــرى شــهدت بعــض التحســن؛  ــد أن اقتصــادات عربي بحجــم االنخفــاض فــي نصيــب الفــرد مــن الدخــل.  بي

فقــد تحســنت إنتاجيتهــا ونصيــب الفــرد فيهــا فــي نمــو الدخــل بنحــو نقطــة مئويــة واحــدة عــن العقــد الماضــي.

ــاً لنمــو دخــل الفــرد فــي كل المناطــق فــي الفترتيــن  ــا أعــى قليــاً أو مماث ــا، كان نمــو إنتاجيــة العمــل عموًم ثالًث 	· 	

األوليتيــن، وقــد تغيــر خــال الفتــرة مــا بيــن 1971 و1982.فــي حيــن بقــي نمــو اإلنتاجيــة )رغــم تباطــؤه( أعــى مــن 

نمــو نصيــب الفــرد مــن الدخــل فــي الشــرق األوســط، وأيًضــا فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي وغيرهــا مــن 

ــة انخفــض إىل مــا دون نمــو نصيــب الفــرد مــن الدخــل عــى مســتوى  ــإن نمــو اإلنتاجي ــة، ف االقتصــادات العربي

ــم. العال

ــس  ــواء دول مجل ــة، س ــدول العربي ــا ال ــة تكبدته ــائر اقتصادي ــن 1983 و1993 خس ــا بي ــرة م ــهدت الفت ــا، ش رابًع 	· 	

التعــاون الخليجــي أم االقتصــادات العربيــة األخــرى، مــع خســارة المنطقــة لقــدر كبيــر مــن مكاســبها فــي الدخــل 

واإلنتاجيــة التــي حققتهــا ســابًقا. فقــد تراجــع نمــو اإلنتاجيــة عــى مســتوى العالــم واســتمر أقــل مــن نمــو نصيــب 

ــب  ــظ عــى الجان ــي حاف ــي اإلجمال ــج المحل ــم مــن أن نمــو النات ــرة. عــى الرغ ــرد مــن الدخــل خــال هــذه الفت الف

اإليجابــي منــه فــي االقتصــادات العربيــة، فقــد انخفــض نصيــب الفــرد مــن الدخــل ومســتويات إنتاجيــة العمــل 

ــرًا، ممــا زاد مــن تدهــور الرفــاه االقتصــادي للســكان، الســيما فــي مجموعــة »االقتصــادات العربيــة  انخفاًضــا كبي

األخــرى«. لقــد أدى انخفــاض الطلــب العالمــي عــى النفــط ومــا أعقبــه مــن انخفــاض فــي أســعار النفــط فــي أوائــل 

ــادة النمــو االقتصــادي مــا بيــن 1983 و1992 فــي كل اقتصــادات مجلــس التعــاون الخليجــي.  الثمانينــات إىل زي

عــاوة عــى ذلــك، وفــي ظــل حــرب العــراق، كانــت تحديــات المنطقــة خــال هــذه الفتــرة مرتفعــة، حيــث انكمــش 

اقتصــاد العــراق بدرجــة كبيــرة. لــم تعمــل أي دولــة فــي مجموعــة االقتصــادات العربيــة األخــرى عــى تحســين النمــو 

ــادي. االقتص

خامًســا، عــى الرغــم مــن أن األزمــة الماليــة العالميــة كانــت ســبًبا فــي خفــض وتيــرة النمــو الطويــل األجــل عــى  	· 	

مســتوى العالــم وفــي المنطقــة، فقــد تحســن نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي األمــد البعيــد فــي الــدول العربيــة 

واألســواق الناشــئة عموًمــا أثنــاء الفتــرة مــا بيــن 1993 و2009.بيــد أن التحســن فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي لــم 

يســاعد كثيــرًا مــن حيــث متوســط مســتويات الدخــل وإنتاجيــة العمــل، ألن تحســن النمــو فــي دول مجلــس التعاون 

ــي  ــرد ف ــل الف ــو دخ ــط نم ــظ أن متوس ــارع. ناح ــكاني المتس ــو الس ــن النم ــض ع ــا للتعوي ــن كافًي ــم يك ــي ل الخليج

االقتصــاد العالمــي مــا بيــن 1993 و2009 يقتــرب مــن نصــف نقطــة مئويــة أعــى إذا اســتبعدنا ســنوات األزمــة25، 

وكذلــك الحــال بالنســبة لمجلــس التعــاون الخليجــي، فــي حيــن أن النمــو بقــي عــى حالــه فــي االقتصــادات العربيــة 

األخــرى. مــع ذلــك، وبصــرف النظــر عــن األزمــة الماليــة العالميــة، فــإن نمــو نصيــب الفــرد مــن الدخــل وإنتاجيــة 

25 فــي دراســة ســابقة، وثــق إيرمبــان وفــان آرك )2018( تراجًعــا فــي نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي العالمــي بأكثــر مــن نقطــة مئويــة واحــدة بســبب األزمــة الماليــة 

العالميــة، مــن 4,2 فــي المائــة فــي الفتــرة مــا بيــن 2000 و2007 إىل 2,7 فــي المائــة فــي الفتــرة مــا بيــن 2008 و2015. مقارنــة بيــن الســنوات التســعة التــي 

ــدو أن الجــدول 1 يشــير إىل أن  ــن 1993 و2007 )باســتثناء ســنَتي األزمــة 2008 و2009(، يب ــا بي ــن 2010 و2019، وم ــا بي ــة، م ــة العالمي ــت األزمــة المالي أعقب

التأثيــر كان كبيــرًا حتــى خــال فتــرة النمــو الطويــل األجــل، حيــث كانــت ســنَتي األزمــة فــي حــد ذاتهمــا ســبًبا لحرمــان االقتصــاد العالمــي مــن النمــو بمــا يقــرب 

مــن نصــف نقطــة مئويــة.



23� نمو اإلنتاجية والتنويع والتغيير الهيكلي في الدول العربية

العمــل فــي اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي اســتمر فــي التباطــؤ خــال هــذه الفتــرة. بيــد أن االقتصادات 

العربيــة األخــرى شــهدت تراجًعــا عــن انكمــاش اإلنتاجيــة والدخــل فــي الفتــرة الســابقة، ورغــم ذلــك اســتمر معــدل 

النمــو أدنــى ممــا كان عليــه فــي ســبعينيات القــرن العشــرين.  

أخيــرًا، فــي الفتــرة األخيــرة، مــا بيــن 2010 و2019، اســتمرت معانــاة الدخــل واإلنتاجيــة فــي االقتصــادات العربيــة،  	· 	

مــع حــد أدنــى مــن النمــو فــي نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي واســتمرار تــآكل اإلنتاجيــة. بقــي معــدل 

نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي إىل حــد كبيــر مماثــاً للفتــرة مــا بيــن 1993 و2009 عــى الصعيــد العالمــي، وفــي 

ــة األخــرى. تجــدر اإلشــارة إىل أن بعــض  ــة العربي ــاون الخليجــي واالقتصادي ــس التع ــي دول مجل كل مــن مجموعَت

األوضــاع الجغرافيــة السياســية وعــدم االســتقرار الداخلــي فــي االقتصــادات العربيــة األخــرى قــد أســهما فــي إحــداث 

تقلبــات كبيــرة فــي نموهــا. ال تــزال اإلنتاجيــة تشــكل تحدًيــا لالقتصــادات العربيــة بشــكل عــام، واقتصــادات 

دول مجلــس التعــاون الخليجــي بشــكل خــاص، منــذ ثمانينيــات القــرن العشــرين وحتــى الوقــت الحاضــر. 

ــا أن الوظائــف أصبحــت  قــد يعنــي هــذا االنفصــال بيــن اإلنتاجيــة ونمــو نصيــب الفــرد فــي الدخــل ضمًن

أقــل إنتاجيــة عــىل نحــو متزايــد فــي المنطقــة.

��   1.2.2. مستويات نصيب الفرد من الدخل

بمــا أننــا نــرى اختافــات كبيــرة فــي ديناميكيــات النمــو فــي المنطقــة، عبــر الــدول وعــى مــر الســنين، فمــن المهــم أن نــرى 

كيــف تنعكــس هــذه االختافــات فــي مســتويات الدخــل داخــل هــذه االقتصــادات. فــي الجــدول 2، نعــرض مســتويات دخــل 

ــوة  ــادل الق ــا لتع ــة وفًق ــذه القيم ــاب ه ــم احتس ــدة. يت ــات المتح ــع الوالي ــة م ــا بالمقارن ــر عنه ــة، والمعّب ــادات العربي االقتص

ــا فــي القســم 1.3.4. الشــرائية )PPP( فــي عــام 26.2020يتــم تحليــل مســتويات اإلنتاجيــة بشــكل منفصــل الحًق

ــت مســتويات نصيــب الفــرد مــن الدخــل فــي اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي مرتفعــة جــًدا، بفضــل  لقــد كان

إيراداتهــا النفطيــة الكبيــرة )راجــع الجــدول 3(، ممــا أدى إىل زيــادة نصيــب الفــرد مــن الدخــل المقــدر. فــي الوقــت الحالــي، 

تتمتــع قطــر بأعــى دخــل نســبي، وهــو أعــى بنســبة 65 فــي المائــة مــن متوســط دخــل الواليــات المتحــدة. تســجل الكويــت 

ــراوح مســتويات دخــل  ــن تت ــي حي ــة، ف ــاً مــن المســتويات األمريكي ــة المتحــدة دخــاً متوســًطا أعــى قلي ــارات العربي واإلم

اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي األخــرى، مثــل البحريــن والمملكــة العربيــة الســعودية، بيــن 75 و80 فــي المائــة 

مــن مســتويات الواليــات المتحــدة. تعتبــر ســلطنة عمــان صاحبــة أقــل نســبة فــي الدخــل بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي 

لكنهــا تقتــرب مــن 60 فــي المائــة مــن مســتوى الواليــات المتحــدة.

هنــاك أيًضــا ديناميكيــات مثيــرة لاهتمــام هنــا، مــع وضــع نمــو الدخــل عــى مــر الســنين فــي الحســبان. باســتثناء عمــان، 

شــهدت كل اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي انخفاًضــا فــي مســتويات دخلهــا النســبي عــىل مر الســنين، 

حيــث ترافــق ذلــك مــع تنويعهــا لألنشــطة غيــر النفطيــة. عــى ســبيل المثــال، شــهدت قطــر تــآكاً هائــاً فــي مســتويات دخلهــا 

النســبي عــى مــر الســنين، وكذلــك فــي حصتهــا مــن النفــط فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي )راجــع الجــدول 3(. هــذا وشــهدت 

الكويــت واإلمــارات العربيــة المتحــدة والبحريــن تدهــوًرا فــي مســتويات دخلهــا عــى مــر الســنين. عــى الرغــم مــن أن الكويــت 

شــهدت تحســًنا فــي فتــرة إعــادة البنــاء بعــد الحــرب، فــإن المكاســب كانــت هامشــية مقارنــة مــع مســتويات الدخــل التــي 

حققتهــا فــي الماضــي، ناهيــك عــن أنهــا أظهــرت مــرة أخــرى فــي الســنوات األخيــرة اتجاًهــا نحــو االنخفــاض. عــى الرغــم مــن 

ــة فــي مســتويات الدخــل النســبية حتــى عــام 1980، فــإن الفجــوة  ــادات متعاقب أن المملكــة العربيــة الســعودية شــهدت زي

نســبة إىل الواليــات المتحــدة هبطــت بشــكل كبيــر فــي تســعينيات القــرن العشــرين، وأن االتجــاه الهابــط مســتمر حالًيــا، حتــى 

أنهــا بلغــت فــي عــام 2020 مســتوى أدنــى مــن مســتوى عــام 1950.فقــد هبطــت حصــة النفــط فــي أضخــم اقتصــاد فــي 

المنطقــة بســرعة مــن ثاثــة أربــاع االقتصــاد فــي ثمانينيــات القــرن العشــرين إىل الربــع بحلــول عــام 2020.تعتبــر عمــان الدولــة 

26 يتــم الحصــول عــى تعــادل القــوة الشــرائية فــي عــام 2020 باســتقراء تعــادل القــوة الشــرائية فــي عــام 2020 مــن مشــروع المقارنــة الدوليــة للبنــك الدولــي لعــام 

2011 باســتخدام التغيــرات النســبية فــي األســعار لــكل دولــة. راجــع دي فريــس وإيرمبــان )2020(.
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الوحيــدة التــي نجحــت فــي تحســين مســتويات دخلهــا النســبي عــى مــر الســنين، حيــث كانــت أقــل بكثيــر فــي خمســينيات 

القــرن العشــرين مقارنــة باقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي األخــرى. لقــد ارتفــع هــذا المســتوى إىل أكثــر مــن 60 فــي 

المائــة مــن مســتويات الواليــات المتحــدة بحلــول عــام 2020.وقــد حــدث هــذا االرتفــاع فــي مســتويات الدخــل النســبية لعمــان 

وســط هبــوط حــاد فــي اعتمادهــا عــى النفــط ممــا يشــير إىل احتمــال تحقيــق بعــض النجاحــات فــي التنويــع االقتصــادي فــي 

ذلــك االقتصــاد.

يبــدو أن عائــدات النفــط الضخمــة فــي هــذه االقتصــادات ســاعدتها فــي تحقيــق مســتويات دخــل أعــى فــي الســنوات األوىل، 

ــة  ــط الرعاي ــن خط ــك م ــر ذل ــام أو غي ــاع الع ــي القط ــف ف ــة وظائ ــي هيئ ــن ف ــط إىل المواطني ــدات النف ــل عائ ــاعد نق ــا س كم

االجتماعيــة فــي الحفــاظ عــى رفــاه الســكان األصلييــن. عــاوة عــى ذلــك، اســتفادت هــذه الــدول الغنيــة بالنفــط أيًضــا مــن 

ــع  ــة. وم ــة األساســية المادي ــًدا البني ــة األساســية، تحدي ــر البني ــا عــى تطوي ــث قدرته ــة مــن حي ــة المتراكم ــض النفطي الفوائ

ذلــك، بيــد أن نمــوذج التوزيــع الــذي اتبعتــه هــذه االقتصــادات عــى مــر الســنين رفــع عــبء الحكومــة، مشــكًكا فــي اســتدامة 

نمــوذج النمــو، الــذي أدى، عــى مــا يبــدو، إىل خفــض مســتويات دخلهــا إىل جانــب االنخفــاض الحتمــي فــي مســتويات الدخــل 

مــع بــدء األنشــطة االقتصاديــة فــي التحــول نحــو األنشــطة غيــر النفطيــة. يبــدو أن اإلفــراط فــي االعتمــاد عــى قطــاع النفــط 

دفــع أغلــب الــدول إىل الوقــوع فــي فــخ لعنــة المــوارد. لقــد حــددت دراســات عديــدة فــي الماضــي هــذه اللعنــة عــى المــوارد 

بوصفهــا تحديـًـا رئيســًيا للنمــو االقتصــادي المســتدام فــي المنطقــة، ســواء أكان ذلــك بســبب االفتقــار إىل اســتقرار االقتصــاد 

الكلــي أم االفتقــار إىل ســوق ماليــة متطــورة )راجــع هوســمان وريغوبــون، 2003؛ كوليــر وجوديريــس، 2007؛ بيــك، 2011(.

 الجدول 2:المستويات النسبية للدخل الفردي في عام 2020 تعادل القوة الشرائية بالدوالر )الواليات 

المتحدة=100(، ما بين 1950 و2020

 19501960197019801990200020102020

قطر

الكويت

اإلمارات العربية 

المتحدة

البحرين

المملكة العربية 

السعودية

عمان

لبنان

العراق

األردن

فلسطين

سوريا

اليمن

1630,4

861,7

756,5

132,8

87,0

16,1

64,1

26,1

23,7

-

12,2

10,8

1465,3

715,6

894,2

149,3

120,8

20,1

52,5

43,6

27,6

-

12,7

9,5

1085,6

568,9

730,3

148,5

184,7

60,8

47,8

41,3

21,2

6,8

11,1

9,0

782,4

200,7

672,5

140,3

253,6

53,2

47,1

61,9

32,3

9,5

16,7

13,7

158,3

73,4

268,7

104,1

103,4

67,1

20,5

18,9

21,7

7,7

11,6

10,8

155,3

113,1

194,9

101,0

84,6

63,7

31,6

7,5

18,9

9,0

11,4

10,9

187,9

126,3

105,7

86,9

81,8

64,7

43,2

16,9

22,6

9,9

12,0

11,3

165,5

107,5

104,1

78,9

75,0

59,6

25,2

16,5

15,8

9,1

5,7

4,6

64,152,554,357,644,447,654,042,4المتوسط

الهند

الصين

4,9

4,6

4,9

5,3

4,2

5,1

3,7

5,8

4,1

7,0

4,9

9,6

7,8

19,6

10,6

25,8

ماحظة: راجع الجدول 1.

المصدر: قاعدة بيانات االقتصاد الكلي لمجلس المؤتمرات، أبريل 2021.
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الجدول 3:حصة النفط في الناتج المحلي اإلجمالي

 19801990200020102019

قطر

الكويت

اإلمارات العربية 

المتحدة

البحرين

المملكة العربية 

السعودية

عمان

العراق

سوريا

اليمن

71,5

68,6

46,5

18,6

71,4

56,5

55,8

14,9

غ. م. 

47,9

55,3

36,2

8,6

47,3

51,6

9,8

27,4

29,7

38,9

51,3

21,1

3,9

41,3

45,5

غ. م.

25,2

42,2

28,4

48,8

21,7

3,3

41,3

37,2

42,4

غ. م.

22,2

16,9

42,1

16,2

2,2

24,2

24,9

39,6

غ. م.

5,3

ماحظة: تعني »غ.م.« غير متوفر.

.)WDI( المصدر: مؤشرات التنمية العالمية للبنك الدولي

ــات  ــع مســتويات الدخــل فــي الوالي ــغ رب ــا بل ــان ارتفاًع ــرة نســبًيا، حيــث ســجل لبن ــة األخــرى فقي ــر االقتصــادات العربي تعتب

المتحــدة، أمــا العــراق واألردن ففــي حــدود ال 15 إىل 16 فــي المائــة، فــي حيــن ســجلت الــدول الثاثــة الباقيــة معــدالً أقــل 

مــن 10 فــي المائــة مــن مســتوى الدخــل فــي الواليــات المتحــدة. تبلــغ مســتويات الدخــل فــي اليمــن وســوريا 5فــي المائــة 

ــات  ــدول الفقيــرة فــي المنطقــة، التــي تعــرض معظمهــا أيًضــا لاضطراب ــات المتحــدة. تعانــي هــذه ال مــن مســتويات الوالي

ــن  ــد م ــا يح ــمال، مم ــواق الرأس ــف أس ــية وضع ــاكل األساس ــتثمارات الهي ــدل اس ــي مع ــا ف ــة، انخفاًض ــات المحلي والصراع

ــوم  ــدرك أن مســتويات الدخــل النســبية الي ــة بمــكان أن ن ــف والدخــل. مــن األهمي ــا عــى توســيع االســتثمار والوظائ قدرته

ــدول باســتثناء فلســطين. ــة بمســتويات عــام 1950 فــي كل ال ــى مقارن أدن

غيــر أن حــدة االنخفــاض كانــت أقــل نســبًيا مــن معظــم اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي. ومــع ذلــك، تجــدر اإلشــارة 

إىل أنــه عــى الرغــم مــن انخفــاض مســتويات دخــل اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن مســتويات كانــت أعــى 

بكثيــر، فــإن دول مجموعــة االقتصــادات العربيــة األخــرى انخفضــت مــن مســتويات نســبية متدنيــة أصــاً. عــى ســبيل المثال، 

انخفضــت مســتويات الدخــل فــي العــراق واألردن أقــل تقريبا« مــن ربع مســتويات الواليات المتحــدة في عــام 1950 إىل حوالي 

16 فــي المائــة فــي عــام 2020، ولبنــان من حوالي 65 في المائة إىل الربع، وســوريا واليمن مــن 10 إىل 12 في المائة إىل 6 إىل 5 

ــي  ــاض ف ــة وأن االنخف ــل كل دول المنطق ــة يجم ــل ذات الصل ــتويات الدخ ــي مس ــآكل ف ــح أن الت ــن الواض ــة. م ــي المائ ف

اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي يعتبــر إىل حــد كبيــر نتيجــة حتميــة فــي ظــل انتقالهــا مــن االقتصــادات المعتمــدة 

ــر.  ــر الخــوف أكث ــر يثي ــة األخــرى أم ــي االقتصــادات العربي ــوط ف ــا وأن الهب ــا، كم ــر تنوًع عــى المــوارد إىل االقتصــادات األكث

بالفعــل، تشــهد بعــض دول هــذه المجموعــة، مثــل اليمــن وســوريا، اضطرابــات مدنيــة حــادة ممــا ســاهم مؤخــرا« فــي انحــدار 

دخلهــا، فــي حيــن قــد تتعــرض دول أخــرى مثــل العــراق وفلســطين النتكاســات خاصــة بهــا بســبب االضطرابــات السياســية 

واالقتصاديــة الطويلــة األمــد أو الســياقات االقتصاديــة والسياســية غيــر المســتقرة.

عــاوة عــى ذلــك، يتضــح مــن اتجاهــات النمــو فــي االقتصــادات العربيــة أن معــدالت النمــو، والســيما فــي اقتصــادات دول 

مجلــس التعــاون الخليجــي، كانــت متقلبــة جــًدا عــى مــر الســنين. يبــدو أن اعتمــاد هــذه الــدول عــى أســعار النفــط العالميــة 

وتصديــر النفــط قــد أحــدث تقلًبــا شــديًدا فــي معــدالت نموهــا، مقارنــة بالبلــدان األخــرى أو االقتصــاد العالمــي )راجــع الجــدول 

4(، ممــا أثــار تســاؤالت بشــأن اســتدامة هــذه المســتويات المرتفعــة الدخــل. والواقــع أن التقلبــات لــم تحافــظ عــى ارتفاعهــا 
فحسب، بل إنها تزايدت أيًضا في غالبية الدول في الفترات األخيرة.   
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الجدول 4:التقلبات في معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي، االقتصادات العربية منذ عام 1970

 

 

ما بين 1993 و2019ما بين 1971 و1992

التصنيف العالميا.م.التصنيف العالميا.م.

دول مجلس التعاون الخليجي

  البحرين

  الكويت

  عمان

  قطر

  المملكة العربية السعودية

  اإلمارات العربية المتحدة

2,7

8,7

12,5

7,4

4,3

4,2

106,0

6,0

3,0

11,0

52,0

56,0

3,9

14,5

13,2

8,2

8,0

7,9

75,0

2,0

3,0

7,0

10,0

11,0

االقتصادات العربية األخرى

  العراق

  األردن

  لبنان

  فلسطين

  سوريا

  اليمن

13,3

5,9

5,9

6,5

8,3

5,2

2,0

17,0

18,0

13,0

8,0

27,0

12,2

7,3

8,5

7,4

8,1

4,1

4,0

13,0

5,0

12,0

8,0

66,0

العالم

المتوسط العالمي غير المرجح

2,1

4,3

2,1

4,6

ماحظة: ا.م. = االنحراف المعياري داخل دولة ما خال فترة زمنية محددة. يتم احتساب التصنيف في 133 دولة في قاعدة بيانات االقتصاد الكلي 

 لمجلس المؤتمرات.

المصدر: عملية حسابية قام بها المؤلف باستخدام بيانات من قاعدة بيانات االقتصاد الكلي لمجلس المؤتمرات.

باإلضافــة إىل المشــاكل البنيويــة ولعنــة المــوارد، فــإن المنطقــة عموًمــا تواجــه كذلــك عددا« مــن التحديــات الداخليــة والخارجية 

لدعــم مســتويات الدخــل المرتفــع، وتعزيــز النمــو االقتصــادي. وفــي حيــن تتعــرض االقتصــادات الغنيــة بالنفــط بشــكل مباشــر 

ــر  ــن، وهــي واحــدة مــن أكث ــي الصي ــات النمــو ف ــي ديناميكي ــرات ف ــب عــى النفــط، والتغي ــي الطل ــة ف لاتجاهــات الخارجي

الــدول المســتهلكة للنفــط، إضافــة اىل ارتفــاع حصــة األنــواع البديلــة مــن الطاقــة )غيــر األحفوريــة(، فــإن بعــض الــدول العربيــة 

األخــرى تشــهد اضطرابــات أهليــة وصراعــات.  والواقــع أن التحديــات المتزايــدة التــي تواجــه ســوق العمــل فــي الــدول العربيــة، 

مــع دخــول مجموعــة كبيــرة مــن الطامحيــن المحلييــن، تجعــل طموحــات النمــو أكثــر تعقيــًدا، مــع تقســيم ســوق العمــل فــي 

المنطقــة إىل قطاعــات بالغــة التعقيــد. ومــن الناحيــة التاريخيــة، كان العمــال المســتوردين يدعمــون إىل حــد كبيــر الطلــب عــى 

العمالــة المحليــة فــي أســواق مجلــس التعــاون الخليجــي منــذ اكتشــاف النفــط. فــي المراحــل األوىل مــن اكتشــاف النفــط، 

كان جــزء كبيــر مــن العمــال المهاجريــن فــي اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي الغنيــة بالنفــط ينحــدر مــن دول عربيــة 

أخــرى. بيــد أنــه بعــد ارتفــاع أســعار النفــط فــي منتصــف ســبعينيات القــرن العشــرين، حــدث ارتفــاع فــي تدفــق المهاجريــن 

مــن الــدول اآلســيوية، الــذي كان مدفوُعــا فــي البدايــة بالحاجــة الملحــة إىل تلبيــة احتياجــات العمــل المتزايــدة بســرعة فــي إطار 

المشــاريع اإلنمائيــة المتزايــدة فــي المنطقــة. غيــر أنــه حــدث فــي الفتــرات الاحقــة تحــول كبيــر فــي تفضيــل المهاجريــن تجــاه 

اآلســيويين، وكان ذلــك مدفوًعــا عــى مــا يبــدو بعــدة أســباب سياســية واجتماعيــة )كابيــز وســكي، 2017(.

ــة إىل أن العمــال المغتربيــن فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي ليســوا زهيــدي األجــر فحســب بــل هــم أيًضــا  تشــير األدل

أكثــر إنتاجيــة مــن العمــال األصلييــن، األمــر الــذي يســاعد شــركات القطــاع الخــاص فــي خفــض تكاليــف وحــدة العمــل فــي 

ــر أن معظــم االقتصــادات  ــان، 2021(. غي ــاج، ومســاعدتها فــي البقــاء ضمــن المنافســة فــي الســوق )الميجــران وإيرمب اإلنت

تحــاول مواصلــة تأميــم الوظائــف لضمــان توفيــر فــرص العمــل للســكان المحلييــن، ممــا يجعــل وضــع النمــو أكثــر تعقيــًدا 

بالنســبة للقطــاع الخــاص. يبــدو أن الديناميكيــات فــي أســواق العمــل، واإلفــراط فــي االعتمــاد عــى عائــدات النفــط، والجهــود 

ــة مؤشــر  ــة العمــال، بمثاب ــرات أساســية عــى إنتاجي ــع االقتصــاد، وهــي جميعهــا أمــور تخلــف تأثي ــة إىل تنوي ــرة الرامي األخي

مهــم للرفاهيــة والمنافســة. يبحــث القســم التالــي العاقــة بيــن إنتاجيــة العمــل ونمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي المنطقــة.
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 مجح( لامعلا ةیجاتنإ ةدایز وأ )لمعلا تاعاس ةدایز وأ( لامعلا نم دیزم ةفاضإب ةلود يأل يلامجإلا يلحملا جتانلا ةدایز نكمی

 تایجولونكتلا مادختسا ةدایز نكمی .قحلملا يف 3 لكشلا يف حضوم وھ امك )لمع ةعاس لكل طسوتملا لماعلا ھجتنی يذلا جتانلا

 ماقملا يف دمتعی ومنلا ناك اذإ .ىرخأ رومأ نیب نم ،ماعلا عاطقلا وأ قوسلا ةئیب نیسحت وأ ،لامعلا تاراھم نیسحت وأ ،ةبسانملا

 ةیسفانتلا ةردقلا ىلعو ،لمعلا ةدوج ىلع اذھ رثؤی دق ،ةیجاتنإلا ىلع ریبك دح ىلإ ةمواسملا لظ يف لمعلا صرف قلخ ىلع لوألا

 صرف قلخ عم ةلود يأل يلامجإلا يلحملا جتانلا قاطن عّسوتو ثدح اذإ ،كلذ نم ًالدب .ةیعامتجالا ةیھافرلا ةراسخو ،داصتقالل

 بیصنو يلامجإلا يلحملا جتانلا ومن نألو .ةیعامتجالا ةیھافرلل اًزیزعتو ةمادتسا رثكأ نوكی فوس هومن راسم نإف ،ةجتنملا لمعلا

 امك ،تاداصتقالا هذھ يف لمعلا قوس تایدحت نأ نع كیھان ،تابلقتلا ضعب دھش دق ةیبرعلا تاداصتقالا يف لخدلا نم درفلا

 ةیبسنلا راودألا ةسارد دیفملا نمف ،)2021 ،نابمریإو ناجرملا ؛2019 ،غوتریھ( رمتسم دعاصت يف يھ ،ةقباسلا تاباتكلا تقثو

   .ةقطنملا يف يداصتقالا ومنلا زیفحت لالخ نم لمعلا صرف قلخو لمعلا ةیجاتنإل

 لمعلا ةیجاتنإ ثیح نم يلامجإلا يلحملا جتانلا ومن نیوكتب قلعتی ام يف ةیبرعلا تاداصتقالاو ملاعلا ةیقب نیب ریبك قراف كانھ

 ةنراقم ،لمعلا ةیجاتنإو ةلامعلا نم ةمھاسملا ىلع اًمسقم ،ةقطنملل يلامجإلا يلحملا جتانلا ومن ضرعن ،2 لكشلا يف .ةلامعلاو

 .يملاعلا داصتقالا يف ىرخألا ةیسیئرلا قطانملاب

 1950 نیب ام ،ةقطنملا بسح ،يلامجإلا يلحملا جتانلا ومنب ةنراقم ةلامعلا ومنو لمعلا ةیجاتنإ ومن ةمھاسم:2 لكشلا
 2019و

 
 ةقطنم مضت .يلامجإلا يلحملا جتانلا ومن ىلإ فاضی ةیجاتنإلاو ةلامعلا ومن عومجم نأ ىتح ،لجسلا يف تاریغت ومنلا تالدعم تلجس :ةظحالم
 نادوسلاو برغملاو ایبیلو رصمو رئازجلا( ایقیرفأ لامش تاداصتقاو ناریإ ىلإ ةفاضإلاب ةیبرعلا تاداصتقالا لك ایقیرفأ لامشو طسوألا قرشلا
 اھریغو يجیلخلا نواعتلا سلجم لود نم فلأتتو ،ایقیرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم نم ةیعرف ةعومجم ةیبرعلا تاداصتقالا دعتو .)سنوتو
 .1 لكشلا عجار ،ىرخأ تاظحالم ىلع عالطالل .ططخملا ىلع نیتقطنم رخآ يھو ،ةیبرعلا تاداصتقالا نم
 2021 لیربأ ،تارمتؤملا سلجمل يلكلا داصتقالا تانایب ةدعاق مادختساب فلؤملا اھب ماق ةیباسح ةیلمع :ردصملا
 

 ةعبسلا دوقعلا يف ةمدقتملاو ةئشانلا تاداصتقالا نم لك يف ةیجاتنإلا نیسحتب ریبك دح ىلإ اًعوفدم ناك ومنلا نأ نم مغرلا ىلع

 داصتقالا يف يلامجإلا يلحملا جتانلا ومن نم ةئاملا يف 70و 50 نیب امف .جذومنلا كلذ عبتت مل ةیبرعلا تاداصتقالا نإف ،ةریخألا

 يف مھم رود صاخ لكشب ةیویسآلا تاداصتقالل ناك .لامعلا ةیجاتنإ نسحت ىلإ عجری ،ةئشانلا قاوسألاو ،مدقتملا ملاعلاو ،يملاعلا

 ةملوعلل ةعیرس ةریتو نیرشعلا نرقلا تاینیعست تدھش دقل .نیرشعلا نرقلا تاینیعست ذنم ةئشانلا قاوسألا يف ةیجاتنإلا ةرفط عفد

� 1.3 اإلنتاجية أو العمالة: ما الذي يدفع عجلة النمو في  

      االقتصادات العربية؟                                                                    

��   1.3.1. تقسيم نمو الناتج المحلي اإلجمالي إىل نمو اإلنتاجية والعمالة

ــة  ــادة إنتاجي ــل( أو زي ــاعات العم ــادة س ــال )أو زي ــن العم ــد م ــة مزي ــة بإضاف ــي ألي دول ــي اإلجمال ــج المحل ــادة النات ــن زي يمك

ــق.  ــي الملح ــكل 3 ف ــي الش ــح ف ــو موض ــا ه ــل( كم ــاعة عم ــكل س ــط ل ــل المتوس ــه العام ــذي ينتج ــج ال ــم النات ــال )حج العم

ــة الســوق أو القطــاع العــام،  ــات المناســبة، أو تحســين مهــارات العمــال، أو تحســين بيئ ــادة اســتخدام التكنولوجي يمكــن زي

مــن بيــن أمــور أخــرى. إذا كان النمــو يعتمــد فــي المقــام األول عــى خلــق فــرص العمــل فــي ظــل المســاومة إىل حــد كبيــر 

عــى اإلنتاجيــة، قــد يؤثــر هــذا عــى جــودة العمــل، وعــى القــدرة التنافســية لاقتصــاد، وخســارة الرفاهيــة االجتماعيــة. بــدالً 

مــن ذلــك، إذا حــدث وتوّســع نطــاق الناتــج المحلــي اإلجمالــي ألي دولــة مــع خلــق فــرص العمــل المنتجــة، فــإن مســار نمــوه 

ســوف يكــون أكثــر اســتدامة وتعزيــًزا للرفاهيــة االجتماعيــة. وألن نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي ونصيــب الفــرد مــن الدخــل 

فــي االقتصــادات العربيــة قــد شــهد بعــض التقلبــات، ناهيــك عــن أن تحديــات ســوق العمــل فــي هــذه االقتصــادات، كمــا 

ــد دراســة  ــان، 2021(، فمــن المفي ــوغ، 2019؛ المرجــان وإيرمب ــد مســتمر )هيرت ــي تصاع ــات الســابقة، هــي ف وثقــت الكتاب

األدوار النســبية إلنتاجيــة العمــل وخلــق فــرص العمــل مــن خــال تحفيــز النمــو االقتصــادي فــي المنطقــة.  

هنــاك فــارق كبيــر بيــن بقيــة العالــم واالقتصــادات العربيــة فــي مــا يتعلــق بتكويــن نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن حيــث 

ــي للمنطقــة، مقســًما عــى المســاهمة مــن  ــي اإلجمال ــج المحل ــة. فــي الشــكل 2، نعــرض نمــو النات ــة العمــل والعمال إنتاجي

العمالــة وإنتاجيــة العمــل، مقارنــة بالمناطــق الرئيســية األخــرى فــي االقتصــاد العالمــي.

� الشــكل 2: مســاهمة نمــو إنتاجيــة العمــل ونمــو العمالــة مقارنــة بنمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي، 
حســب المنطقــة، مــا بيــن 1950 و2019

ماحظــة: ســجلت معــدالت النمــو تغيــرات فــي الســجل، حتــى أن مجمــوع نمــو العمالــة واإلنتاجيــة يضــاف إىل نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي. تضــم 

منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا كل االقتصــادات العربيــة باإلضافــة إىل إيــران واقتصــادات شــمال أفريقيــا )الجزائــر ومصــر وليبيــا والمغــرب 

والســودان وتونــس(. وتعــد االقتصــادات العربيــة مجموعــة فرعيــة مــن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، وتتألــف مــن دول مجلــس التعــاون 

الخليجــي وغيرهــا مــن االقتصــادات العربيــة، وهــي آخــر منطقتيــن عــى المخطــط. لاطــاع عــى ماحظــات أخــرى، راجــع الشــكل 1.

المصدر: عملية حسابية قام بها المؤلف باستخدام قاعدة بيانات االقتصاد الكلي لمجلس المؤتمرات، أبريل 2021.
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عــى الرغــم مــن أن النمــو كان مدفوًعــا إىل حــد كبيــر بتحســين اإلنتاجيــة فــي كل مــن االقتصــادات الناشــئة والمتقدمــة فــي 

العقــود الســبعة األخيــرة، فــإن االقتصــادات العربيــة لــم تتبــع ذلــك النمــوذج. فمــا بيــن 50 و70 فــي المائــة مــن نمــو الناتــج 

ــة العمــال. كان  ــم المتقــدم، واألســواق الناشــئة، يرجــع إىل تحســن إنتاجي ــي فــي االقتصــاد العالمــي، والعال ــي اإلجمال المحل

ــذ تســعينيات القــرن  ــة فــي األســواق الناشــئة من لاقتصــادات اآلســيوية بشــكل خــاص دور مهــم فــي دفــع طفــرة اإلنتاجي

العشــرين. لقــد شــهدت تســعينيات القــرن العشــرين وتيــرة ســريعة للعولمــة وتكامــل العديــد مــن األســواق الناشــئة الكبــرى 

مثــل الصيــن والهنــد فــي االقتصــاد العالمــي. وذلــك، إىل جانــب نشــر تكنولوجيــات المعلومــات واالتصــاالت األمــر الــذي خلــق 

فرًصــا للنمــو فــي العديــد مــن األســواق الناشــئة. يبــدو أن االقتصــادات اآلســيوية بشــكل خــاص اســتفادت أكثــر نســبيا« مــن 

هــذه الديناميكيات. 

ــذ  ــل من ــة العم ــبي إلنتاجي ــدور النس ــي ال ــدارا« ف ــا انح ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــة الش ــهدت منطق ــل، ش ــي المقاب وف

ــات  ــة انكمــش فــي ثمانيني ــك أن نمــو اإلنتاجي ــن الســابقين. واألســوأ مــن ذل ــة بالعقدي ســبعينيات القــرن العشــرين، مقارن

القــرن العشــرين حتــى تســعينيات القــرن العشــرين ومنــذ عــام 2010.لــم تحــدث ســوى تحســينات معتدلــة فــي اإلنتاجيــة فــي 

تســعينيات القــرن العشــرين حتــى ســنوات مــا قبــل األزمــة فــي العقــد األول مــن القــرن الحــادي والعشــرين. لقــد كان نمــو 

الناتــج المحلــي اإلجمالــي تقريًبــا فــي المنطقــة منــذ ســبعينيات القــرن العشــرين، فــي المتوســط، مدفوًعــا بإضافــة المزيــد مــن 

العمــال إىل قــوة العمــل. وفــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، كان أداء االقتصــادات العربيــة هزيــاً للغايــة، حيــث 

شــكل نمــو اإلنتاجيــة بشــكل ثابــت الحــل الســحري منــذ ثمانينيــات القــرن العشــرين. صحيــح أن نصــف نمــو الناتــج المحلــي 

اإلجمالــي فــي المنطقــة جــاء مــن تحســن إنتاجيــة العامــل فــي خمســينيات وســتينيات القــرن العشــرين، إال أنــه انخفــض إىل 

أقــل مــن 10 فــي المائــة فــي ســبعينيات القــرن العشــرين، وبــدأ يتــآكل بشــكل مســتمر منــذ ثمانينيــات القــرن العشــرين. 

ــا  ــا فيهــا منــذ عــام 1980؛ حيــث كان ذلــك مدفوًع ــة التــي نظرن ــا فــي أي مــن الفتــرات الثاث ــم يكــن نمــو اإلنتاجيــة إيجابًي ل

فــي المقــام األول بضعــف األداء فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وحيــث كان نمــو إنتاجيــة العمــل إيجابًيــا فقــط خــال 

ــي  ــة بشــكل إيجاب ــة األخــرى، أســهم نمــو اإلنتاجي ــن االقتصــادات العربي خمســينيات وســتينيات القــرن العشــرين. ومــن بي

باســتثناء الفتــرة مــا بيــن 1983 و1992، والفتــرة األخيــرة، مــا بيــن 2010 و2019.  بشــكل عــام، لــم تســهم اإلنتاجيــة إيجابيــا« 

فــي نمــو االقتصــادات العربيــة منــذ مــا يقــرب مــن أربعــة عقــود باســتثناء الفتــرة مــا بيــن 1993 و2009 )فــي مجموعــة الــدول 

العربيــة األخــرى( عندمــا اســتفادت مــن العولمــة والتحقــت بالــدول األخــرى.

يظهــر الشــكل 3 االنقســام بيــن إنتاجيــة العمــل ونمــو العمالــة فــي كل دولــة عربيــة عــى حــدة. ويظهــر الجــزء الســفلي مــن 

ــاء  ــف أنح ــي مختل ــة ف ــي اإلنتاجي ــلبًيا ف ــًوا س ــي، نم ــاون الخليج ــس التع ــادات دول مجل ــر اقتص ــم تصوي ــث يت ــكل، حي الش

المنطقــة، باســتثناء اإلمــارات العربيــة المتحــدة والبحريــن فــي الفتــرة األخيــرة، والمملكــة العربيــة الســعودية فــي ســبعينيات 

القــرن العشــرين، والكويــت فــي فتــرة إعــادة البنــاء خــال مرحلــة مــا بعــد الحــرب. أمــا فــي القســم األعــى، حيــث نعــرض 

االقتصــادات العربيــة األخــرى، فالصــورة مختلطــة إىل حــد مــا. وكمــا كان المــرء ليتوقــع، شــهدت اليمــن وســوريا هبوًطــا حــاًدا 

فــي إنتاجيتهمــا فــي الفتــرة األخيــرة. هــذا وأظهــر لبنــان واألردن مؤخــرًا تباطــًؤا فــي نمــو اإلنتاجيــة. ومــن المرجــح أن تخلــف 

األزمــة فــي ســوريا أثــرًا عــى الديناميكيــات االقتصاديــة فــي هــذه االقتصــادات. تاريخًيــا، أظهــرت أغلــب االقتصــادات نمــًوا 

ــو بمعــدالت متفاوتــة، باســتثناء الفتــرة مــا بيــن 1983 و1992 فــي العــراق  ــا فــي اإلنتاجيــة فــي الفتــرات األخــرى، ول إيجابًي

واألردن ولبنــان. لقــد شــملت هــذه الفتــرة ســنوات حــرب العــراق، واالنهيــار االقتصــادي الحــاد فــي البــاد، وعــدم االســتقرار 

الضخــم فــي المنطقــة. شــهدت االقتصــادات العربيــة االخــرى بصفــة عامــة والعــراق، بصفــة خاصــة، آثــار انتعــاش مهمــة منــذ 

عــام 1992.
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� الشكل 3:مساهمة نمو إنتاجية العمل ونمو العمالة، حسب الدولة، ما بين 1950 و2019

ماحظة: راجع الشكل 1 والشكل 2.

المصدر: عملية حسابية قام بها المؤلف باستخدام قاعدة بيانات االقتصاد الكلي لمجلس المؤتمرات، أبريل 2021.
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 2019و 1950 نیب ام ،ةلودلا بسح ،ةلامعلا ومنو لمعلا ةیجاتنإ ومن ةمھاسم:3 لكشلا

 
 .2 لكشلاو 1 لكشلا عجار :ةظحالم
 2021 لیربأ ،تارمتؤملا سلجمل يلكلا داصتقالا تانایب ةدعاق مادختساب فلؤملا اھب ماق ةیباسح ةیلمع :ردصملا
 

 

 

 

 1950 نیب ام ،ةیمیلقإلا ةیجاتنإلا ومن يف اھتمھاسمو ،ةیبرعلا تاداصتقالا يف لمعلا ةیجاتنإ ومن تالدعم:5 لودجلا
 2019و

  

 نیب ام
1951 

 1960و

 نیب ام
1961 

 1970و

 نیب ام
1971 

 1982و

 نیب ام
1983 

 1992و

 نیب ام
1993 

 2009و

 نیب ام
2010 

 2019و

       لمعلا ةیجاتنإ ومن
 1,00- 0,48- 3,74- 1,22 4,30 3,78 ةیبرعلا تاداصتقالا
 0,83- 1,29- 2,69- 1,08 5,10 3,45 يجیلخلا نواعتلا سلجم لود  
 1,11 1,57- 0,93- 1,76- 3,45 3,13 نیرحبلا    
 0,22- 0,96 0,48- 11,78- 2,99 1,05- تیوكلا    
 4,73- 0,28- 0,23 1,55- 14,44 4,46 نامع    
 0,36- 0,12- 8,51- 4,84- 1,85- 0,86- رطق    
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الجدول 5:معدالت نمو إنتاجية العمل في االقتصادات العربية، ومساهمتها في نمو اإلنتاجية اإلقليمية، 

ما بين 1950 و2019

 

ما بين 
 1951
و1960

ما بين 
 1961
و1970

ما بين 
 1971
و1982

ما بين 
 1983
و1992

ما بين 
 1993
و2009

ما بين 
 2010
و2019

نمو إنتاجية العمل

االقتصادات العربية

  دول مجلس التعاون الخليجي

    البحرين

    الكويت

    عمان

    قطر

    المملكة العربية السعودية

    اإلمارات العربية المتحدة

  االقتصادات العربية األخرى

    العراق

    األردن

    لبنان

    فلسطين

    سوريا

    اليمن

3,78

3,45

3,13

1,05-

4,46

0,86-

5,47

3,53

4,50

7,54

3,31

1,10

-

2,95

0,70

4,30

5,10

3,45

2,99

14,44

1,85-

7,36

3,57-

2,74

3,05

0,54

2,46

-

2,68

2,84

1,22

1,08

1,76-

11,78-

1,55-

4,84-

3,27

2,17-

3,60

3,28

6,52

0,07

3,93

5,54

6,78

3,74-

2,69-

0,93-

0,48-

0,23

8,51-

2,69-

5,77-

6,19-

13,66-

3,34-

2,91-

1,09

0,10-

0,19-

0,48-

1,29-

1,57-

0,96

0,28-

0,12-

0,30-

5,12-

2,34

4,75

0,67

1,20

2,95

1,49

1,24

1,00-

0,83-

1,11

0,22-

4,73-

0,36-

1,70-

1,59

1,54-

1,89

0,88-

2,74-

0,39

6,57-

7,30-

المساهمة في نمو إنتاجية العمل

االقتصادات العربية

  دول مجلس التعاون الخليجي

    البحرين

    الكويت

    عمان

    قطر

    المملكة العربية السعودية

    اإلمارات العربية المتحدة

  االقتصادات العربية األخرى

    العراق

    األردن

    لبنان

    فلسطين

    سوريا

    اليمن

3,78

2,13

0,05

0,14-

0,04

0,04-

2,01

0,21

1,66

1,35

0,05

0,08

-

0,15

0,03

4,30

3,41

0,05

0,43

0,17

0,08-

3,09

0,24-

0,89

0,57

0,01

0,13

-

0,10

0,07

1,22

0,37

0,02-

0,83-

0,02-

0,15-

1,61

0,22-

0,85

0,43

0,07

0,02

0,01

0,15

0,17

3,74-

2,10-

0,02-

0,12-

0,01

0,23-

0,90-

0,84-

1,64-

1,47-

0,08-

0,09-

0,01

0,00

0,01-

0,48-

1,02-

0,03-

0,04

0,01-

0,03-

0,13-

0,88-

0,55

0,34

0,02

0,03

0,02

0,07

0,06

1,00-

0,66-

0,02

0,01-

0,17-

0,04-

0,73-

0,26

0,34-

0,18

0,02-

0,08-

0,00

0,20-

0,22-

ماحظة: يتم الحصول عى مساهمة كل دولة من خال مضاعفة معدالت نمو كل دولة عى حدة مع حجمها النسبي في الناتج المحلي اإلجمالي 

االسمي، وكل ذلك وفًقا لتعادل القوة الشرائية في عام 2020.

المصدر: عملية حسابية قام بها المؤلف باستخدام قاعدة بيانات االقتصاد الكلي لمجلس المؤتمرات، أبريل 2021.
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فــي ظــل الحصــة األكبــر نســبًيا مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي للمنطقــة، فــإن انخفــاض نمــو اإلنتاجيــة فــي اقتصــادات دول 

ــذي يعــرض  ــن الجــدول 5، ال ــي فــي المنطقــة. يبي ــة الكل ــر فــي خفــض نمــو اإلنتاجي ــه دور كبي مجلــس التعــاون الخليجــي ل

نمــو إنتاجيــة العمــل فــي االقتصــادات الفرديــة لــكل فتــرة مــن الفتــرات الســتة، إىل جانــب مســاهمتها فــي نمــو اإلنتاجيــة 

فــي المنطقــة، بوضــوح هــذا الــدور المهيمــن الــذي تضطلــع بــه دول مجلــس التعــاون الخليجــي. خــال الفترتيــن الفرعيتيــن 

األولييــن منــذ خمســينات القــرن العشــرين، عندمــا كان نمــو اإلنتاجيــة الكلــي إيجابًيــا، كان 55 إىل 80 فــي المائــة مــن النمــو 

اإليجابــي راجًعــا إىل مجلــس التعــاون الخليجــي. خــال الفتــرة مــا بيــن 1971 و1982، عندمــا انخفــض نمــو اإلنتاجيــة الكلــي 

ــه حافــظ عــى الجانــب اإليجابــي منــه، كان الســبب فــي ذلــك يعــود إىل أكثــر مــن مجــرد  بشــكل كبيــر، عــى الرغــم مــن أن

ــا فــي  ــة الوحيــدة فــي مجلــس التعــاون الخليجــي التــي ســجلت نمــوا« إيجابي اقتصــادات عربيــة أخــرى، حيــث كانــت الدول

اإلنتاجيــة هــي المملكــة العربيــة الســعودية، والتــي تشــكل أقــل مــن ثلــث إجمالــي نمــو اإلنتاجيــة فــي المنطقــة. فــي الفتــرات 

التــي تلــت فشــل اإلنتاجيــة، كان أكثــر مــن نصــف هــذا التراجــع عائــدا« إىل مجلــس التعــاون الخليجــي، باســتثناء الفتــرة مــا 

بيــن 1993 و2009، حيــث كان انخفــاض اإلنتاجيــة فــي مجلــس التعــاون الخليجــي أكثــر حــدة مــن إجمالــي المنطقــة.

نحــن نتعلــم مــن هــذه االتجاهــات ضعــف االقتصــادات العربيــة، تحديــًدا اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي الغنيــة 

بالنفــط، حيــث ترجمــت ثرواتهــا إىل وظائــف منتجــة، واىل ضمــان اســتدامة مســار نموهــا. يرجــع هــذا جزئًيــا إىل محدوديــة 

القــدرة عــى التغيــر التكنولوجــي واإلنتاجيــة فــي قطــاع النفــط الــذي يتســم بكثافــة الرأســمال، والــذي ال يخلــق ســوى نســبة 

ــات  ــي القطاع ــات ف ــن االمكاني ــتفادة م ــن االس ــن م ــم تتمك ــدول ل ــذه ال ــد أن ه ــة. بي ــي العمال ــن إجمال ــة م ــة للغاي ضئيل

ــز القطــاع الخــاص المتيــن والتنافســي وتهيئــة منــاخ  ــز نمــو االنتاجيــة، ويبــدو أن فشــلها فــي تعزي غيــر النفطيــة لجهــة تعزي

اســتثماري جــذاب يســاعد فــي اســتثمار القطــاع الخــاص قــد أضــر بأدائهــا االنتاجــي. هــذا وســاهم ســوق العمــل المجــزأ ذو 

العمالــة األجنبيــة الزهيــدة األجــر فــي تيســير النمــو القائــم عــى العمالــة، فــي حيــن كانــت األولويــة لإلنتاجيــة أقــل. هــذا واعتمــد 

ــان،  ــران وإيرمب ــن إدواردز 2011؛ الميج ــة )بالدوي ــور عالي ــة ذات أج ــف حكومي ــي وظائ ــون ف ــن يعمل ــون الذي ــكان األصلي الس

2021(، والنشــاط االقتصــادي للقطــاع الخــاص أساســا« عــى العمــال المغتربيــن. وفــي القســم التالــي نــدرس مــا إذا كان هــذا 

التركيــز المفــرط عــى العمالــة، واســتغال توفــر العمــال األجانــب بأجــر زهيــد، قــد جعــل هــذه الــدول تســاوم عــى اإلنتاجيــة.

��   1.3.2. المفاضلة بين الوظائف واإلنتاجية

كمــا لوحــظ آنًفــا، فــإن عاقــة الناتــج المحلــي اإلجمالــي ونصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي بإنتاجيــة العمــل تتوقــف 

عــى كيفيــة تزامــن التغيــرات فــي مشــاركة القــوى العاملــة والســكان )ماراتيــن وســالوتي، 2011(. ونظــرًا ألن نصيــب الفــرد 

ــإن النمــو فــي دخــل الفــرد هــو مجمــوع  ــي إىل مجمــوع الســكان، ف ــي اإلجمال ــج المحل مــن الدخــل هــو نســبة مجمــوع النات

ــة  ــل )أو إنتاجي ــن كل عام ــج ع ــي النات ــرات ف ــاركة( والتغي ــي المش ــرات ف ــن )أو التغي ــكان العاملي ــبة الس ــي نس ــرات ف التغي

العمــل(.
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الجدول 6:نسبة العمالة إىل السكان )نسبة مئوية(، االقتصادات العربية

 1951196119711983199320102019

اقتصادات دول مجلس 

التعاون الخليجي

البحرين

الكويت

عمان

قطر

المملكة العربية السعودية

اإلمارات العربية المتحدة

27%
37%
17%
38%
39%
26%

26%
39%
16%
45%
37%
28%

25%
31%
16%
53%
37%
43%

36%
38%
28%
53%
31%
49%

37%
46%
35%
51%
31%
52%

51%
57%
46%
73%
33%
75%

51%
56%
75%
84%
40%
68%

االقتصادات العربية 

األخرى

العراق

األردن

لبنان

سوريا

فلسطين

27%
20%
24%
32%

 

25%
20%
21%
30%

 

24%
19%
20%
27%
18%

22%
17%
22%
26%
18%

22%
20%
26%
27%
19%

23%
25%
39%
24%
18%

24%
21%
43%
26%
20%

المصدر: عملية حسابية قام بها المؤلف باستخدام قاعدة بيانات االقتصاد الكلي لمجلس المؤتمرات، أبريل 2021.

لقــد ازداد معــدل مشــاركة القــوى العاملــة، إذا قيــس عــىل نســبة العمالــة إىل الســكان، فــي معظــم االقتصــادات 

العربيــة، باســتثناء ســوريا، ممــا يعنــي نمــًوا أســرع فــي العمالــة مــن النمــو الســكاني )الجــدول 6(. يــؤدي عــدد مــن 

العوامــل دوًرا فــي زيــادة معــدالت المشــاركة، بمــا فــي ذلــك زيــادة مشــاركة المــرأة، وزيــادة عــدد الشــباب، ودور 

العمــال المهاجريــن. وبالمعنــى الكالســيكي الجديــد الصــارم، يمكــن أن يــؤدي ارتفــاع المشــاركة إىل خفــض كثافــة 

الرأســمال وإنتاجيــة العمــل بســبب انخفــاض العائــدات عــىل العمــل )شــودري وفــان آرك، 2010(. هــذا ومــن شــأن 

زيــادة المشــاركة أن تجعــل مــن الصعــب تبنــي تقنيــات جديــدة لتعزيــز اإلنتاجيــة، وهــو حــدث محتمــل فــي الــدول 

العربيــة، تحديــًدا فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، نظــًرا لتوفــر العمالــة األجنبيــة الزهيــدة األجــر. لكــن إذا كان 

ارتفــاع المشــاركة مدفوًعــا بالطلــب عــىل العمــال، ممــا يعكــس زيــادة الفــرص فــي االقتصــاد، فمــن غيــر المرجــح 

ــا بنمــو فــي  أن يضــر باإلنتاجيــة. وبالتالــي فــإن الســؤال المهــم هــو مــا إذا كان ارتفــاع معــدالت المشــاركة مصحوبً

اإلنتاجيــة أو مــا إذا كان يحــدث عــىل حســاب خســائر اإلنتاجيــة. بعبــارة أخــرى، نظــًرا إىل أن القــدر األعظــم مــن النمــو 

فــي المنطقــة كان مدفوًعــا بخلــق فــرص العمــل وليــس باإلنتاجيــة، ســواء كانــت المشــاركة المتزايــدة فــي المنطقــة 

ســتؤدي إىل المزيــد مــن المقايضــة بيــن نمــو اإلنتاجيــة ونمــو العمالــة، اىل جانــب كيفيــة مقارنــة المنطقــة بمناطــق 

رئيســية أخــرى فــي العالــم.

ــة  ــة مقارن ــادات العربي ــي االقتص ــة ف ــوى العامل ــاركة الق ــو مش ــل ونم ــة العم ــو إنتاجي ــن نم ــادل بي ــم التب ــذا القس ــل ه يحل

ــة  ــر المقايضــة، نســتخدم نســخة معدل ــم، وذلــك باســتخدام تراجــع بيانــات لوحــة االقتصــاد العالمــي. بغيــة تقدي ببقيــة العال

مــن المنهجيــة التــي اقترحهــا شــودري وفــان آرك )2010(. ونقــدر معادلــة االنحــدار التاليــة باســتخدام مجموعــة مــن الــدول 

ــنوات: والس

حيــث أن y تعبــر عــن إنتاجيــة العمــل، وتمثــل ep نســبة العمالــة إىل الســكان، وReg.D هــي األمثلــة اإلقليميــة لاقتصــادات 

مجلــس  ودول  المتقدمــة، 

ــا  ــي، وغيره ــاون الخليج التع

العربيــة  االقتصــادات  مــن 

22 
 

 ،ایروس ءانثتساب ،ةیبرعلا تاداصتقالا مظعم يف ،ناكسلا ىلإ ةلامعلا ةبسن ىلع سیق اذإ ،ةلماعلا ىوقلا ةكراشم لدعم دادزا دقل

 امب ،ةكراشملا تالدعم ةدایز يف اًرود لماوعلا نم ددع يدؤی .)6 لودجلا( يناكسلا ومنلا نم ةلامعلا يف عرسأ اًومن ينعی امم

 نأ نكمی ،مراصلا دیدجلا يكیسالكلا ىنعملابو .نیرجاھملا لامعلا رودو ،بابشلا ددع ةدایزو ،ةأرملا ةكراشم ةدایز كلذ يف

 ،كرآ نافو يردوش( لمعلا ىلع تادئاعلا ضافخنا ببسب لمعلا ةیجاتنإو لامسأرلا ةفاثك ضفخ ىلإ ةكراشملا عافترا يدؤی

 لودلا يف لمتحم ثدح وھو ،ةیجاتنإلا زیزعتل ةدیدج تاینقت ينبت بعصلا نم لعجت نأ ةكراشملا ةدایز نأش نمو اذھ .)2010

 ةكراشملا عافترا ناك اذإ نكل .رجألا ةدیھزلا ةیبنجألا ةلامعلا رفوتل اًرظن ،يجیلخلا نواعتلا سلجم لود يف اًدیدحت ،ةیبرعلا

 لاؤسلا نإف يلاتلابو .ةیجاتنإلاب رضی نأ حجرملا ریغ نمف ،داصتقالا يف صرفلا ةدایز سكعی امم ،لامعلا ىلع بلطلاب اًعوفدم

 .ةیجاتنإلا رئاسخ باسح ىلع ثدحی ناك اذإ ام وأ ةیجاتنإلا يف ومنب ًابوحصم ةكراشملا تالدعم عافترا ناك اذإ ام وھ مھملا

 تناك ءاوس ،ةیجاتنإلاب سیلو لمعلا صرف قلخب اًعوفدم ناك ةقطنملا يف ومنلا نم مظعألا ردقلا نأ ىلإ اًرظن ،ىرخأ ةرابعب

 ةنراقم ةیفیك بناج ىلا ،ةلامعلا ومنو ةیجاتنإلا ومن نیب ةضیاقملا نم دیزملا ىلإ يدؤتس ةقطنملا يف ةدیازتملا ةكراشملا

 .ملاعلا يف ىرخأ ةیسیئر قطانمب ةقطنملا

 كلذو ،ملاعلا ةیقبب ةنراقم ةیبرعلا تاداصتقالا يف ةلماعلا ىوقلا ةكراشم ومنو لمعلا ةیجاتنإ ومن نیب لدابتلا مسقلا اذھ للحی

 يردوش اھحرتقا يتلا ةیجھنملا نم ةلدعم ةخسن مدختسن ،ةضیاقملا ریدقت ةیغب .يملاعلا داصتقالا ةحول تانایب عجارت مادختساب

 :تاونسلاو لودلا نم ةعومجم مادختساب ةیلاتلا رادحنالا ةلداعم ردقنو .)2010( كرآ نافو
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G
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. 𝑒𝑒𝑒𝑒=,9 ∙ 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑅𝑅. 𝐷𝐷= + 𝑒𝑒 

 ،ةمدقتملا تاداصتقالل ةیمیلقإلا ةلثمألا يھ Reg.Dو ،ناكسلا ىلإ ةلامعلا ةبسن ep لثمتو ،لمعلا ةیجاتنإ نع ربعت y نأ ثیح

 ةیقوسلا تاداصتقالا لك يھ ةیعجرملا ةعومجملا نوكت ثیحب( ةیبرعلا تاداصتقالا نم اھریغو ،يجیلخلا نواعتلا سلجم لودو

 ،1982و 1970 نیب ام يھ ،ةیعرف تارتف عبرأ ردقی امك ،2019و 1970 نیب ام ةرتفلا لاوط جذومنلا ردقی.)ىرخألا ةئشانلا

 ةلداعملا يف ةدراولا لعافتلا تاحلطصم اندعاستو.2019و 2010 نیب امو ،2009و 1993 نیب امو ،1992و 1983 نیب امو

 ،ةحوللا تانایب عجارت مادختساب جذومنلا ردقی .ةفلتخم قطانم يف ةیجاتنإلا ومن ىلع ةكراشملا لدعمل فلتخملا ریثأتلا مھف يف هالعأ

 تانایب رادحنا جذامن لك ریدقت متی .9 ىلإ 7 نم لوادجلا يف جئاتنلا میدقت متی .ةلودلل ةعمجملا ةیداعلا ةریغصلا تاعبرملا كلذكو

 .ةیئاوشع تاریثأت دوجو نامسوھ رابتخا ضفری مل ام ةیئاوشع تاریثأت مادختساب ةحوللا

 يف عافترا ،كلذ نم مھألاو ،ةیملاعلا ةنیعلا يف ةریبك ةلضافم دوجو ىلإ 7 لودجلا يف ةدراولا يساسألا رادحنالا جئاتن ریشت

 لماعمو ةیمیلقإلا دودحلا نیمضتب موقن امدنع ،8 لودجلا يفو.2009و 1983 نیب ام ةرتفب ةنراقم ،ةریخألا ةرتفلا يف ةضیاقملا

 1970 نیب ام تارتفلل ةبسنلابو ،لودجلا اذھ يفو .ةیعجرملا ةعومجملا يف عرسأ اًعافترا ةضیاقملا لماعم رھظی ،لعافتلا

 يف ةھباشتم جئاتنلا يتأت نكلو ،ةتباثلا راثآلا اذ جذومنلا اًضیأ ردقن ،2009و 1993 نیب امو ،1992و 1983 نیب امو ،1982و

 .ةكراشملا تالدعم عم اھلعافتو ةیمیلقإلا ةلثمألا ىلإ رظنن امدنع مامتھالل ةریثملا جئاتنلا رھظت .اھمظعم

 
 لمعلا ةیجاتنإ ومن :عبات ریغتم - )ةیئاوشع تاریثأت( ةحوللا تانایب عجارت جئاتن:7 لودجلا
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)بحيــث تكــون المجموعــة المرجعيــة هــي كل االقتصــادات الســوقية الناشــئة األخرى(.يقــدر النمــوذج طــوال الفتــرة مــا بيــن 
1970 و2019، كمــا يقــدر أربــع فتــرات فرعيــة، هــي مــا بيــن 1970 و1982، ومــا بيــن 1983 و1992، ومــا بيــن 1993 و2009، 

ــف لمعــدل  ــر المختل ــم التأثي ــي فه ــة أعــاه ف ــي المعادل ــواردة ف ــن 2010 و2019.وتســاعدنا مصطلحــات التفاعــل ال ــا بي وم

ــك المربعــات  ــات اللوحــة، وكذل ــة فــي مناطــق مختلفــة. يقــدر النمــوذج باســتخدام تراجــع بيان المشــاركة عــى نمــو اإلنتاجي

ــات  ــر كل نمــاذج انحــدار بيان ــم تقدي ــج فــي الجــداول مــن 7 إىل 9. يت ــم النتائ ــم تقدي ــة. يت ــة المجمعــة للدول ــرة العادي الصغي

ــوائية. ــرات عش ــود تأثي ــمان وج ــار هوس ــض اختب ــم يرف ــا ل ــوائية م ــرات عش ــتخدام تأثي ــة باس اللوح

تشــير نتائــج االنحــدار األساســي الــواردة فــي الجــدول 7 إىل وجــود مفاضلــة كبيــرة فــي العينــة العالميــة، واألهــم مــن ذلــك، 

ــن  ــرة مــا بيــن 1983 و2009.وفــي الجــدول 8، عندمــا نقــوم بتضمي ــة بفت ــرة، مقارن ــرة األخي ارتفــاع فــي المقايضــة فــي الفت

الحــدود اإلقليميــة ومعامــل التفاعــل، يظهــر معامــل المقايضــة ارتفاًعــا أســرع فــي المجموعــة المرجعيــة. وفــي هــذا الجــدول، 

وبالنســبة للفتــرات مــا بيــن 1970 و1982، ومــا بيــن 1983 و1992، ومــا بيــن 1993 و2009، نقــدر أيًضــا النمــوذج ذا اآلثــار 

ــة  ــة اإلقليمي ــا ننظــر إىل األمثل ــرة لاهتمــام عندم ــج المثي ــر النتائ ــا. تظه ــج متشــابهة فــي معظمه ــي النتائ ــة، ولكــن تأت الثابت

وتفاعلهــا مــع معــدالت المشــاركة.

الجدول 7:نتائج تراجع بيانات اللوحة )تأثيرات عشوائية( - متغير تابع: نمو إنتاجية العمل

 

ما بين 1970 
و2019

ما بين 1970 
و1982

ما بين 1983 
و1992

ما بين 1993 
و2009

ما بين 2010 
و2019

∆ lnep

الثابت

الماحظات

R2 )ضمًنا(
R2 )بين(

R2 )إجمالي(
Chi2 

إحصائيات 

هوسمان

***496,-
)0,02(

***1,436
)0,14(
6517
0,06
0,03
0,06

436,44
0,051

***625,-
)0,07(

***1,473
)0,24(
1596
0,04
0,07
0,05

77,18
0,397

***432,-
)0,05(
0,064
)0,26(
1330
0,06
0,01
0,05

80,51
1,943

***469,-
)0,03(

***2,129
)0,17(
2261
0,10
0,10
0,10

248,73
2,366

***715,-
)0,08(

***1,737
)0,23(
1330
0,06
0,12
0,07

87,74
1,545

 ذكرت األخطاء القياسية بين قوسين.

.1, p> *  ،05, p> **  ،01, p> ***

ــر مــن معامــل معــدل المشــاركة بصفــة  ــي، وهــو أكب ــه معامــل إيجاب ــح التفاعــل ل ــدان المتقدمــة، فــإن مصطل بالنســبة للبل

عامــة، باســتثناء الفترتيــن مــا بيــن 1970 و1982 ومــا بيــن 2010 و2019.ال يوجــد دليــل عــى وجــود مفاضلــة ســلبية قويــة 

بيــن نمــو إنتاجيــة العمــل ومعــدل المشــاركة فــي االقتصــادات المتقدمــة خــال الفترتيــن الفرعيتيــن مــا بيــن 1983 و2009، 

والتــي تشــمل أيًضــا فتــرة التقــدم فــي تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ومــا يرتبــط بهــا مــن مكاســب فــي اإلنتاجيــة فــي 

هــذه االقتصــادات فــي تســعينيات القــرن العشــرين. بيــد أنــه انعكــس اتجــاه هــذه المقايضــة بعــد األزمــة الماليــة العالميــة.
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الجدول 8:نتائج تراجع بيانات اللوحة )تأثيرات عشوائية وتأثيرات ثابتة( - متغير تابع: نمو إنتاجية العمل

 

ما بين 
 1970
و2019

ما بين 
 1970
ما بين 1993 و2009ما بين 1983 و1992و1982

ما بين 
 2010
و2019

ت.ع.ت.ث.ت.ع.ت.ث.ت.ع.ت.ع.ت.ع. 

 ∆ lnep

األمثلة اإلقليمية

متقدم

دول مجلس التعاون 

الخليجي

دول عربية أخرى

مصطلحات التفاعل 

)األمثلة واألقنية 
اإلقليمية(

متقدم

 

دول مجلس التعاون 

الخليجي

 

دول عربية أخرى

الثابت

الماحظات

R2 )ضمًنا(

R2 )بين(

R2 )إجمالي(

Chi2
إحصائيات هوسمان

***549,-

)0,03(

*497,

)0,28(

***2,462-

)0,61(
0,584-

)0,61(

***561,

)0,07(

0,075-

)0,07(
0,088-

)0,13(
***1,389

0,16-

6517

0,07

0,22

0,08

536,85

4,045

***692,-

)0,10(

***1,48

)0,47(

***3,346-

)1,03(
***2,397

)1,08(

***549,

)0,21(

0,086

)0,16(
***1,788-

)0,91(
***987,

0,27-

1596

0,05

0,29

0,10

127,32

0,322

***493,-

)0,05(

***1,777

)0,51(

*2.14-

)1,12(
***3,043-

)1,18(

***669,

)0,14(

0,13-

)0,16(
0,696

)0,76(
0,25-

0,29-

1330

0,08

0,21

0,10

132,26

***24,57

***5,-

)0,06(
 

 

 

 

 

 

***554,

)0,15(

0,212-

)0,17(
0,084

)0,83(
0,081

0,18-

1330

0,08

0,04

0,07

 

 

***519,-

)0,03(

0,154-

)0,38(

***2,522-

)0,84(
0,116

)0,84(

***564,

)0,10(

0,032-

)0,10(
0,004-

)0,14(
***2,25

0,22-

2261

0,12

0,13

0,12

297,02

*7.703

***52,-

)0,03(
 

 

 

 

 

 

***613,

)0,10(

0,033-

)0,10(
0,006-

)0,15(
***2,09

0,10-

2261

0,12

0,06

0,11

 

 

***824,-

)0,10(

*824,-

)0,48(

1,584-

)1,07(
***4,509-

)1,04(

***594,

)0,21(

0,073-

)0,22(
0,235

)0,26(
***2,216

0,27-

1330

0,06

0,26

0,10

120,75

3,317

.1, p> *  ،05, p> **  ،01, p> *** ،ماحظة: ترمز ت.ع. إىل التأثيرات العشوائية، وترمز ت.ث. إىل التأثيرات الثابتة. ذكرت األخطاء القياسية بين ; قوسين

فــي حالــة مجلــس التعــاون الخليجــي، يكــون معامــل مصطلــح التفاعــل ســلبًيا باســتثناء الفتــرة مــا بيــن 1970 و1982، التــي 

ــا ولكنــه أصغــر بكثيــر مــن القيمــة المطلقــة لمعامــل المشــاركة الســلبية. بالتالــي، فــإن تبــادل المشــاركة  كان خالهــا إيجابًي

فــي االنتاجيــة، الــذي أخــذ فــي االعتبــار األثــر الرئيســي للمشــاركة واآلثــار المتبادلــة مًعــا، كان ســلبًيا طــوال الفتــرة بأكملهــا. 

ــة مجموعــة األســواق الناشــئة وال  ــح أســوأ مــن بقي ــل أصب ــرة، ب ــرة األخي ــه تفاقــم فــي الفت ــا هــو أن ــة هن ــر أهمي واألمــر األكث

ــا مــن دول مجلــس التعــاون  ــزال هــذه المقايضــة ســلبية فــي مجموعــة االقتصــادات العربيــة األخــرى ولكنهــا أقــل وضوًح ت

الخليجــي وأســوأ مــن االقتصــادات المتقدمــة. وهــي أيضــا أقــل نســبًيا مــن المجموعــة المرجعيــة باســتثناء الفتــرة مــا بيــن 

و1982.  1970
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الجدول 9:تقديرات المربعات الصغيرة العادية المجمعة مع األمثلة اإلقليمية - متغير تابع: نمو إنتاجية 

العمل

 

ما بين 1970 
و2019

ما بين 1970 
و1982

ما بين 1983 
و1992

ما بين 1993 
و2009

ما بين 2010 
و2019

∆ lnep

األمثلة اإلقليمية

متقدم

دول مجلس التعاون 

الخليجي

دول عربية أخرى

مصطلحات التفاعل 

)األمثلة اإلقليمية (
متقدم

دول مجلس التعاون 

الخليجي

دول عربية أخرى

الثابت

الماحظات

 R-مربع

 R2 معدل

 F-إحصاءات

***541,-

)0,05(

**496,

)0,23(

***2,479-

)0,60(
0,581-

)0,35(

***564,

)0,09(

0,068-

)0,08(
0,1-

)0,20(
***1,387

)0,19(
6517

0,08

0,08

69,85

***677,-

)0,12(

***1,483

)0,38(

*3.343-

)1,92(
***2,37

)0,82(

***544,

)0,18(

0,074

)0,19(
***1,888-

)0,73(
***98,

)0,30(
1596

0,10

0,09

27,31

***489,-

)0,18(

***1,78

)0,42(

2,2-

)1,60(
3,209-

)2,13(

***734,

)0,22(

0,075-

)0,20(
***1,004

)0,32(
0,25-

)0,31(
1330

0,10

0,10

14,70

***518,-

)0,04(

0,129-

)0,33(

***2,524-

)0,97(
0,115

)0,60(

***487,

)0,12(

0,032-

)0,14(
0,001-

)0,14(
***2,25

)0,25(
2261

0,12

0,12

42,34

***856,-

)0,09(

**859,-

)0,37(

***1,585-

)0,42(
***4,527-

)1,36(

***667,

)0,12(

0,049-

)0,12(
0,28

)0,33(
***2,228

)0,32(
1330

0,10

0,09

51,26

 ذكرت األخطاء القياسية بين قوسين.

.1, p> *  ،05,p> **  ،01,p> ***

إن تقديــرات المربعــات الصغيــرة العاديــة المجمعــة مــع األمثلــة فــي المنطقــة، المقدمــة فــي الجــدول 9، تعكــس اســتنتاجات 

مماثلــة. يبــدو أن اعتمــاد االقتصــادات العربيــة المفــرط عــىل النمــو القائــم عــىل العمــل يكلــف خســائر كبيــرة فــي 

اإلنتاجيــة فــي المنطقــة. وظهــر ذلــك أكثــر وضوًحــا فــي اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي الغنيــة بالنفــط، فــي حين 

تميــل المجموعــات العربيــة األخــرى أيًضــا إىل مفاضلــة الوظائــف باإلنتاجيــة بوتيــرة أقــل. وســوف يكــون فهــم هــذه المفاضلــة 

أكثــر تبصــرًا إذا مــا أخــذت فــي االعتبــار الجوانــب المتعلقــة بنوعيــة إنتاجيــة العمــل، مثــل االختافــات فــي مســتويات مهــارات 

العمــال. تتطلــب هــذه المحاولــة بيانــات عــن توزيــع مهــارات العمــال وال ينظــر فيهــا فــي التحليــل الحالــي. فــي القســم 1.5، 

حيــث نــدرس المســاهمات المحاســبية للنمــو، ننظــر فــي نوعيــة اليــد العاملــة ومســاهمتها فــي نمــو إنتاجيــة العمــل.
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��   1.3.3. اإلنتاجية في االقتصادات العربية: هل تختلف عن الحدود العالمية؟

كيــف يمكــن مقارنــة اإلنتاجيــة فــي الــدول العربيــة مــع الــدول األخــرى، وكيــف يؤثــر ضعــف أدائهــا اإلنتاجــي عــى وضعهــا 

اإلنتاجــي النســبي؟ إن مســألة مــا إذا كانــت الفجــوة فــي الدخــل واالنتاجيــة بيــن الــدول تنحــدر عــى مــر الســنين ممــا يــؤدي 

ــول، 1986؛  ــل بوم ــة )مث ــات االقتصادي ــي األدبي ــرة ف ــعبية كبي ــى بش ــألة تحظ ــي مس ــة ه ــل واالنتاجي ــي الدخ ــارب ف إىل تق

وبــارو وســاالي-مارتن، 1991، و1992، ومانكيــو وآخــرون، 1992، وبرنــارد وجونــز، 1996، وسورنســن وشــيرنينغ، 2003(.تعتبــر 

ــرام  ــة )أب ــتويات اإلنتاجي ــل ومس ــي الدخ ــاواة ف ــق المس ــل لتحقي ــل األج ــل الطوي ــة المي ــارب بمثاب ــية للتق ــة األساس الفرضي

وفيتــز، 1986(.هنــاك نظريتــان رئيســيتان بشــأن التقــارب، النظــرة الكاســيكية الجديــدة، التــي كان ســولو رائــًدا فيهــا )1956(، 

ــى  ــد ع ــي تؤك ــة، والت ــوة التكنولوجي ــة بالفج ــرة الخاص ــدات، والنظ ــاؤل العائ ــمال وتض ــق الرأس ــى دور تعمي ــد ع ــي تؤك والت

ــة )راجــع فاجيربيــرج، 1987(. أهميــة مســتوى التطــور التكنولوجــي فــي أي دول

هنــاك نهجــان تجريبيــان مهيمنــان للتقــارب همــا  التقــارب  والتقــارب .يســتند النهــج األول إىل فرضيــة مفادهــا أن الــدول 

األكثــر فقــرًا ســوف تنمــو بســرعة أكبــر مــن نظيراتهــا األكثــر ثــراء التــي تتمتــع بمعــدالت ادخــار مماثلــة، وهــذا مــا مــن شــأنه 

أن يــؤدي إىل نشــوء عاقــة ســلبية بيــن مســتويات الدخــل األولــي أو اإلنتاجيــة ومــا يتبــع ذلــك مــن معــدالت النمــو داخــل 

أي دولــة )إســام، 2003(. إن التقــارب ، الــذي مــن المرجــح أن يحــدث بيــن الــدول ذات البيئــة المؤسســية المتماثلــة، والــذي 

ــراء. بيــد  ــا التقــارب المشــروط، يشــكل بالتالــي مقياًســا للــدول األكثــر فقــرًا التــي تلتحــق بالــدول األكثــر ث يطلــق عليــه غالًب

ــارو وســاالي-مارتن، 1991؛ وكــوا 1993(، وهــو  أن هــذا ال يعنــي بالضــرورة انخفــاض تشــتت توزيــع اإلنتاجيــة عبــر الــدول )ب

مــا يحــاول التقــارب  تحقيقه.أمــا االفتــراض الضمنــي هنــا فهــو أن االنحــراف المعيــاري لســجل الناتــج المحلــي اإلجمالــي أو 

اإلنتاجيــة ينخفــض مــع تشــابه تقنيــات اإلنتاج.27وعــى الرغــم مــن أن مســألة موثوقيــة االفتراضــات األساســية للتقــارب غيــر 

مســتقرة إىل حــد كبيــر، فــإن التطــورات األخيــرة فــي األدبيــات، مثــل فكــرة نــوادي التقــارب، توفــر ســباً ثاقبــة أكثــر لمعالجــة 

ــض  ــة ببع ــدول العربي ــر ال ــة عب ــتويات اإلنتاجي ــارن مس ــم، نق ــذا القس ــي ه ــول، 2007 و 2009(.ف ــس وس ــألة )فيليب المس

الحــدود العالميــة ونفحــص االنحــراف المعيــاري البســيط عبــر الــدول لنــرى مــا إذا كان االنحــراف عبــر البــاد قــد انخفــض، أو 

مــا إذا كان مــا يســمى بالتقــارب  يحــدث.

فــي الصــورة 4، نرســم المســتويات النســبية إلنتاجيــة العمــل فــي االقتصــادات العربيــة فــي عامــي 1992 و2019.فــي اللوحــة 

العليــا، لدينــا مســتويات إنتاجيــة العمــل نســبة إىل الواليــات المتحــدة فــي اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي. أمــا 

اللوحــة الســفى، فهــي تمثــل االقتصــادات العربيــة األخــرى جنًبــا إىل جنــب اقتصــادات ناشــئة مختــارة والمتوســط العالمــي. 

نحــن نحافــظ عــى فصــل اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي، حيــث تتمتــع هــذه الــدول بمســتويات عاليــة للغايــة من 

إنتاجيــة العمــل، وذلــك بســبب عائــدات النفــط المســتمرة. ومــن الواضــح أن مســتويات اإلنتاجيــة فــي غالبيــة دول مجلــس 

ــة، انخفضــت  ــة الماضي ــود الثاث ــرًا مــن أي مــن االقتصــادات اآلســيوية الناشــئة. وخــال العق ــاون الخليجــي أعــى كثي التع

المســتويات النســبية إلنتاجيــة العمــل انخفاًضــا حــاًدا فــي كل اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي، حتــى فــي دول 

مثــل الكويــت حيــث كان نمــو اإلنتاجيــة إيجابًيــا مــن حيــث القيمــة المطلقــة، فــي ظــل نمــو اإلنتاجيــة فــي الواليــات المتحــدة 

بمعــدالت أســرع مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

27 تجدر اإلشارة إىل أن المنشورات السابقة أظهرت أن التقارب  شرط كاف للتقارب  )كوا، 1993؛ وليشتنبرغ، 1994(.  
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� الشكل 4:المستويات النسبية إلنتاجية العمل، ما بين 1992 و2019

ــة مــن  ماحظــة: يتــم احتســاب مســتويات اإلنتاجيــة مــن حيــث تعــادل القــوة الشــرائية لــكل اقتصــاد عــى حــدة، ويتــم التعبيــر عنهــا كنســبة مئوي

ــات المتحــدة. ــة فــي الوالي مســتوى اإلنتاجي

المصدر: قاعدة بيانات االقتصاد الكلي لمجلس المؤتمرات، أبريل 2021.

مــن الجانــب الســفلي للّوحــة، مــن الواضــح أن العــراق وفلســطين فقــط قامــا بتحســين مســتويات اإلنتاجيــة النســبية، حيــث 

كان النمــو أســرع نســبًيا مــن نظيــره فــي الواليــات المتحــدة أثنــاء هــذه الفتــرة، فــي حيــن انحــدرت المســتويات النســبية فــي 

كل الــدول األخــرى. وعــى وجــه الخصــوص، كانــت مســتويات اإلنتاجيــة فــي ســوريا واليمــن منخفضــة مقارنــة باالقتصــادات 

ــة  ــي المائ ــاون الخليجــي مــن 170 ف ــس التع ــي دول مجل ــة ف ــام، انخفضــت مســتويات اإلنتاجي ــة األخــرى. بشــكل ع العربي

مقارنــة مــع الواليــات المتحــدة إىل 83 فــي المائــة فــي حوالــي 30 عاًمــا. وهبطــت مــن 27 فــي المائــة إىل 25 فــي المائــة فــي 

المجموعــة العربيــة االخــرى. يحــدث هــذا االنخفــاض فــي اإلنتاجيــة النســبية فــي المنطقــة عندمــا يحســن االقتصــاد العالمــي 

مســتويات اإلنتاجيــة النســبية مــن 27 إىل 31 فــي المائــة، مــع حصــول آســيا الناشــئة عــى نســبة كبيــرة مــن 7 فــي المائــة 
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 عرسأ ومنلا ناك ثیح ،ةیبسنلا ةیجاتنإلا تایوتسم نیسحتب اماق طقف نیطسلفو قارعلا نأ حضاولا نم ،ةحوّلل يلفسلا بناجلا نم

 ھجو ىلعو .ىرخألا لودلا لك يف ةیبسنلا تایوتسملا تردحنا نیح يف ،ةرتفلا هذھ ءانثأ ةدحتملا تایالولا يف هریظن نم اًیبسن

 تضفخنا ،ماع لكشب .ىرخألا ةیبرعلا تاداصتقالاب ةنراقم ةضفخنم نمیلاو ایروس يف ةیجاتنإلا تایوتسم تناك ،صوصخلا

 يلاوح يف ةئاملا يف 83 ىلإ ةدحتملا تایالولا عم ةنراقم ةئاملا يف 170 نم يجیلخلا نواعتلا سلجم لود يف ةیجاتنإلا تایوتسم

 ةیبسنلا ةیجاتنإلا يف ضافخنالا اذھ ثدحی .ىرخالا ةیبرعلا ةعومجملا يف ةئاملا يف 25 ىلإ ةئاملا يف 27 نم تطبھو .اًماع 30

 ىلع ةئشانلا ایسآ لوصح عم ،ةئاملا يف 31 ىلإ 27 نم ةیبسنلا ةیجاتنإلا تایوتسم يملاعلا داصتقالا نسحی امدنع ةقطنملا يف

 ةوجف ضفخ يف اًمساح ًالماع نیصلا لكشت .ةئاملا يف 18 ىلإ ةدحتملا تایالولا ىوتسم نم طقف ةئاملا يف 7 نم ةریبك ةبسن

 ةیجاتنإلا يف اًریبك اًنسحت اًضیأ اًبیرقت ةیویسآلا ةقطنملا لود لك تدھش ،كلذ عمو .ةیملاعلا دودحلاو ةئشانلا ایسآ نیب ةیجاتنإلا

 تاداصتقالل ةیبسنلا تایوتسملا نأ نم مغرلا ىلع .حیحصلا وھ سكعلاف ،ةیبرعلا تاداصتقالا يف امأ .ةیضاملا ةثالثلا دوقعلا لالخ

 نكمی الو ،ةیاغلل ةریبك لازت ال دودحلا نیبو اھنیب ةفاسملا نإف ،ةیویسآلا تاداصتقالا بلغأ نم ىلعأ لازت ال ىرخألا ةیبرعلا

 ىلإ اًعجار طوبھلا نكی مل ،يجیلخلا نواعتلا سلجم لود يف .ةوجفلا عاستا نم دیزی نأ الإ ةقطنملا يف فیعضلا ةیجاتنإلا ومنل
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فقــط مــن مســتوى الواليــات المتحــدة إىل 18 فــي المائــة. تشــكل الصيــن عامــاً حاســًما فــي خفــض فجــوة اإلنتاجيــة بيــن 

آســيا الناشــئة والحــدود العالميــة. ومــع ذلــك، شــهدت كل دول المنطقــة اآلســيوية تقريًبــا أيًضــا تحســًنا كبيــرًا فــي اإلنتاجيــة 

ــم مــن أن المســتويات  ــح. عــى الرغ ــو الصحي ــة، فالعكــس ه ــي االقتصــادات العربي ــا ف ــة. أم ــة الماضي ــود الثاث خــال العق

النســبية لاقتصــادات العربيــة األخــرى ال تــزال أعــى مــن أغلــب االقتصــادات اآلســيوية، فــإن المســافة بينهــا وبيــن الحــدود 

ال تــزال كبيــرة للغايــة، وال يمكــن لنمــو اإلنتاجيــة الضعيــف فــي المنطقــة إال أن يزيــد مــن اتســاع الفجــوة. فــي دول مجلــس 

ــا إىل قطــاع النفــط فحســب فقــد كانــت الجهــود المبذولــة فــي المنطقــة لتنويــع  التعــاون الخليجــي، لــم يكــن الهبــوط راجًع

ــع  ــي )راج ــل تنافس ــوق عم ــود س ــدم وج ــك، ع ــن ذل ــم م ــن، واأله ــاص متي ــاع خ ــود قط ــدم وج ــبب ع ــة بس ــاد صعب االقتص

هيرتــوغ، 2012(. لقــد الحظــت دراســات ســابقة أن تباطــؤ اإلنتاجيــة ال يــزال مســتمرًا بصفــة عامــة، حتــى وإن اســتبعد أحــد 

قطــاع النفــط )فــان آرك وآخــرون، 2019(.

� الشــكل 5: مســتويات ســجل إنتاجيــة العمــل فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي مقارنــة بالواليــات 

لمتحدة ا

المصدر: قاعدة بيانات االقتصاد الكلي لمجلس المؤتمرات، أبريل 2021.
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� الشــكل 6: مســتويات ســجل إنتاجيــة العمــل فــي االقتصــادات العربيــة األخــرى مقارنــة بالواليــات 
المتحــدة

المصدر: قاعدة بيانات االقتصاد الكلي لمجلس المؤتمرات، أبريل 2021.

تصبــح الصــورة أكثــر وضوًحــا عندمــا ننظــر إىل الشــكلين 5 و6، حيــث نرســم مســتويات اإلنتاجيــة الســنوية فــي االقتصــادات 

الفرديــة نســبة إىل الواليــات المتحــدة عــى مــدى الســنوات الممتــدة مــا بيــن 1990 و2020.ونظــرًا إىل أن الواليــات المتحــدة 

هــي حــدود اإلنتاجيــة العالميــة، التــي تشــهد توســًعا مســتمرًا فــي اإلنتاجيــة، رغــم أن معــدل النمــو قــد تراجــع مؤخــرًا، فــإن 

كل اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي تظهــر هبوًطــا متواصــاً، حيــث أظهــرت ُعمــان االنخفــاض األكثــر حــدة. وفــي 

المقابــل، نــرى أيًضــا أن األســواق الناشــئة الرئيســية األخــرى، أي الهنــد والصيــن، تعمــل عــى تســلق ســلم اإلنتاجيــة بشــكل 

مســتمر. أمــا فــي المجموعــة العربيــة األخــرى، فــإن الصــورة أكثــر اختاًطــا. تظهــر غالبيــة الــدول مســتوى راكــًدا مــن اإلنتاجيــة 

نســبة إىل الواليــات المتحــدة، وهــو مــا يشــير إىل فشــل متواصــل فــي مواكبــة الحــدود، حيــث أن االقتصــادات المتعثــرة فــي 

المنطقــة وهــي ســوريا واليمــن، قــد خســرتا إنتاجيتهمــا بشــكل كبيــر فــي الســنوات األخيــرة، منــذ عــام 2011.

عــى الرغــم مــن تباطــؤ وتيــرة التوســع منــذ العقــد األول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، تحديــًدا بعــد األزمــة الماليــة العالميــة 

)راجــع إيرمبــان وفــان آرك، 2018(، فــإن مســتويات اإلنتاجيــة فــي االقتصــاد العالمــي ال تــزال ترتفــع بمعــدل بطــيء. وعــى 
الصعيــد العالمــي، ناحــظ انخفاًضــا فــي االنحــراف المعيــاري لإلنتاجيــة عبــر الــدول، ممــا يشــير إىل انخفــاض فــي االختافــات 

فــي اإلنتاجيــة بيــن الــدول، تحديــًدا منــذ تســعينيات القــرن العشــرين )الشــكل 7(. وبيــد أن هــذا االتجــاه يظهــر فــي الســنوات 

االخيــرة تراجًعــا فــي هــذا االتجــاه. بالنظــر إىل وتيــرة توســع اإلنتاجيــة العالميــة، فــإن انخفــاض مقيــاس االنحــراف ال يشــير إىل 

أدلــة قويــة عــى تقــارب اإلنتاجيــة العالميــة. وبالنظــر إىل االنحــراف المعيــاري الــذي يحــدث عبــر الــدول فــي األســواق الناشــئة، 

ــاً، ممــا يظهــر أن الفــوارق فــي اإلنتاجيــة بيــن األســواق الناشــئة آخــذة فــي االنخفــاض مــرة أخــرى  ــا مماث ــا نجــد اتجاًه فإنن

ببــطء.
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 ةدحتملا تایالولاب ةنراقم ىرخألا ةیبرعلا تاداصتقالا يف لمعلا ةیجاتنإ لجس تایوتسم :6 لكشلا

 
 2021 لیربأ ،تارمتؤملا سلجمل يلكلا داصتقالا تانایب ةدعاق :ردصملا
 

 

 ةیدرفلا تاداصتقالا يف ةیونسلا ةیجاتنإلا تایوتسم مسرن ثیح ،6و 5 نیلكشلا ىلإ رظنن امدنع اًحوضو رثكأ ةروصلا حبصت

 ةیجاتنإلا دودح يھ ةدحتملا تایالولا نأ ىلإ اًرظنو.2020و 1990 نیب ام ةدتمملا تاونسلا ىدم ىلع ةدحتملا تایالولا ىلإ ةبسن

 نواعتلا سلجم لود تاداصتقا لك نإف ،اًرخؤم عجارت دق ومنلا لدعم نأ مغر ،ةیجاتنإلا يف اًرمتسم اًعسوت دھشت يتلا ،ةیملاعلا

 ةیسیئرلا ةئشانلا قاوسألا نأ اًضیأ ىرن ،لباقملا يفو .ةدح رثكألا ضافخنالا نامُع ترھظأ ثیح ،ًالصاوتم اًطوبھ رھظت يجیلخلا

 رثكأ ةروصلا نإف ،ىرخألا ةیبرعلا ةعومجملا يف امأ .رمتسم لكشب ةیجاتنإلا ملس قلست ىلع لمعت ،نیصلاو دنھلا يأ ،ىرخألا

 ةبكاوم يف لصاوتم لشف ىلإ ریشی ام وھو ،ةدحتملا تایالولا ىلإ ةبسن ةیجاتنإلا نم اًدكار ىوتسم لودلا ةیبلاغ رھظت .اًطالتخا

 ،ةریخألا تاونسلا يف ریبك لكشب امھتیجاتنإ اترسخ دق ،نمیلاو ایروس يھو ةقطنملا يف ةرثعتملا تاداصتقالا نأ ثیح ،دودحلا

 .2011 ماع ذنم

 نابمریإ عجار( ةیملاعلا ةیلاملا ةمزألا دعب اًدیدحت ،نیرشعلاو يداحلا نرقلا نم لوألا دقعلا ذنم عسوتلا ةریتو ؤطابت نم مغرلا ىلع

 ظحالن ،يملاعلا دیعصلا ىلعو .ءيطب لدعمب عفترت لازت ال يملاعلا داصتقالا يف ةیجاتنإلا تایوتسم نإف ،)2018 ،كرآ نافو

 ذنم اًدیدحت ،لودلا نیب ةیجاتنإلا يف تافالتخالا يف ضافخنا ىلإ ریشی امم ،لودلا ربع ةیجاتنإلل يرایعملا فارحنالا يف اًضافخنا

 ةریتو ىلإ رظنلاب .هاجتالا اذھ يف اًعجارت ةریخالا تاونسلا يف رھظی هاجتالا اذھ نأ دیبو .)7 لكشلا( نیرشعلا نرقلا تاینیعست

 ىلإ رظنلابو .ةیملاعلا ةیجاتنإلا براقت ىلع ةیوق ةلدأ ىلإ ریشی ال فارحنالا سایقم ضافخنا نإف ،ةیملاعلا ةیجاتنإلا عسوت

 نیب ةیجاتنإلا يف قراوفلا نأ رھظی امم ،ًالثامم اًھاجتا دجن اننإف ،ةئشانلا قاوسألا يف لودلا ربع ثدحی يذلا يرایعملا فارحنالا

 .ءطبب ىرخأ ةرم ضافخنالا يف ةذخآ ةئشانلا قاوسألا
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ــة، داخــل دول مجلــس التعــاون الخليجــي وغيرهــا مــن المجموعــات  مــن جهــة أخــرى تشــهد االقتصــادات العربي

ــا فــي االنحــراف المعيــاري، ممــا يشــير إىل تزايــد الفــوارق فــي اإلنتاجيــة بيــن دول المنطقــة فــي  العربيــة، ارتفاًع

الســنوات األخيــرة. عــى ســبيل المثــال، ال تظهــر دول مجلــس التعــاون الخليجــي أي اتجــاه متقــارب منــذ تســعينيات القــرن 

العشــرين، بــل إننــا نشــهد ارتفاًعــا فــي االنحــراف المعيــاري فــي الســنوات التــي تلــت األزمــة الماليــة العالميــة مباشــرة. وفــي 

االقتصــادات العربيــة األخــرى، كان التباعــد أكثــر ســرعة منــذ عــام 2010، ويشــير ذلــك إىل أن الوتيــرة البطيئــة المتفاوتــة لنمــو 

اإلنتاجيــة فــي االقتصــادات المختلفــة تعمــل عــى توســيع فجــوة اإلنتاجيــة بيــن هــذه االقتصــادات.

� الشكل 7:االنحراف المعياري إلنتاجية العمل في السجالت عبر الدول، حسب المنطقة

ماحظــة: كل خــط هــو االنحــراف المعيــاري عبــر الــدول داخــل تلــك المنطقــة. عــى ســبيل المثــال، يعــد مجلــس التعــاون الخليجــي االنحــراف المعيــاري 

عبــر اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي البالــغ عددهــا 6 دول عــى مــدى الســنوات مــا بيــن 1950 و2020، والعالــم هــو االنحــراف المعيــاري 

عبــر 134 دولــة.

المصدر: عمليات حسابية قام بها المؤلف باستخدام قاعدة بيانات االقتصاد الكلي لمجلس المؤتمرات، أبريل 2021.

 

هكــذا نــرى أن الــدول العربيــة تتخلــف بشــكل كبيــر عــن الحــدود العالميــة فــي تطويــر التكنولوجيــا واإلنتاجيــة الكليــة. 

ومــع تنويــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي القتصاداتهــا نحــو قطاعــات غيــر نفطيــة، فإنهــا تواجــه أيًضــا تــآكاً فــي مســتويات 

ــة  ــادات العربي ــي االقتص ــة. ف ــدان الحدودي ــع البل ــة م ــوة إنتاجي ــق فج ــتمر إىل خل ــك إذا اس ــؤدي ذل ــد ي ــة، ق ــة الكلي اإلنتاجي

األخــرى، كان اللحــاق باإلنتاجيــة بطيًئــا نســبًيا. بشــكل عــام، إن فجــوة اإلنتاجيــة بيــن العديــد مــن األســواق الناشــئة آخــذة فــي 

االنخفــاض، ولكــن يبــدو أنهــا ليســت الحــال بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي وغيرهــا مــن الــدول العربيــة. عــى الرغــم مــن 

أن الفجــوة اإلنتاجيــة بيــن اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي اســتمرت عــى حالهــا فــي الســنوات األخيــرة، تحديــًدا 

ــدو أن  ــة أخــرى. يب ــا نشــأت فــي اقتصــادات عربي ــدو أنه ــاري بســيط، فيب ــك مــع انحــراف معي ــذ عــام 2010، وإن كان ذل من

ضعــف نمــو اإلنتاجيــة، وارتفــاع معــدالت المشــاركة، والتحديــات التــي تواجــه التنــوع االقتصــادي فــي المنطقــة، تجعــل مواكبــة 

الحــدود العالميــة أمــرًا بالــغ الصعوبــة، بــل وتعمــل عــى تفاقــم التفــاوت اإلقليمــي فــي اإلنتاجيــة بيــن الــدول.
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 يف اًعافترا ،ةیبرعلا تاعومجملا نم اھریغو يجیلخلا نواعتلا سلجم لود لخاد ،ةیبرعلا تاداصتقالا دھشت ىرخأ ةھج نم

 ال ،لاثملا لیبس ىلع .ةریخألا تاونسلا يف ةقطنملا لود نیب ةیجاتنإلا يف قراوفلا دیازت ىلإ ریشی امم ،يرایعملا فارحنالا

 يرایعملا فارحنالا يف اًعافترا دھشن اننإ لب ،نیرشعلا نرقلا تاینیعست ذنم براقتم هاجتا يأ يجیلخلا نواعتلا سلجم لود رھظت

 ،2010 ماع ذنم ةعرس رثكأ دعابتلا ناك ،ىرخألا ةیبرعلا تاداصتقالا يفو .ةرشابم ةیملاعلا ةیلاملا ةمزألا تلت يتلا تاونسلا يف

 هذھ نیب ةیجاتنإلا ةوجف عیسوت ىلع لمعت ةفلتخملا تاداصتقالا يف ةیجاتنإلا ومنل ةتوافتملا ةئیطبلا ةریتولا نأ ىلإ كلذ ریشیو

 .تاداصتقالا

 ةقطنملا بسح ،لودلا ربع تالجسلا يف لمعلا ةیجاتنإل يرایعملا فارحنالا:7 لكشلا

 
 ربع يرایعملا فارحنالا يجیلخلا نواعتلا سلجم دعی ،لاثملا لیبس ىلع .ةقطنملا كلت لخاد لودلا ربع يرایعملا فارحنالا وھ طخ لك :ةظحالم
 134 ربع يرایعملا فارحنالا وھ ملاعلاو ،2020و 1950 نیب ام تاونسلا ىدم ىلع لود 6 اھددع غلابلا يجیلخلا نواعتلا سلجم لود تاداصتقا
 .ةلود
 2021 لیربأ ،تارمتؤملا سلجمل يلكلا داصتقالا تانایب ةدعاق مادختساب فلؤملا اھب ماق ةیباسح تایلمع :ردصملا
  

 لود عیونت عمو .ةیلكلا ةیجاتنإلاو ایجولونكتلا ریوطت يف ةیملاعلا دودحلا نع ریبك لكشب فلختت ةیبرعلا لودلا نأ ىرن اذكھ

 يدؤی دق ،ةیلكلا ةیجاتنإلا تایوتسم يف ًالكآت اًضیأ ھجاوت اھنإف ،ةیطفن ریغ تاعاطق وحن اھتاداصتقال يجیلخلا نواعتلا سلجم

 .اًیبسن اًئیطب ةیجاتنإلاب قاحللا ناك ،ىرخألا ةیبرعلا تاداصتقالا يف .ةیدودحلا نادلبلا عم ةیجاتنإ ةوجف قلخ ىلإ رمتسا اذإ كلذ

 سلجم لود نیب لاحلا تسیل اھنأ ودبی نكلو ،ضافخنالا يف ةذخآ ةئشانلا قاوسألا نم دیدعلا نیب ةیجاتنإلا ةوجف نإ ،ماع لكشب

 يجیلخلا نواعتلا سلجم لود تاداصتقا نیب ةیجاتنإلا ةوجفلا نأ نم مغرلا ىلع .ةیبرعلا لودلا نم اھریغو يجیلخلا نواعتلا

 يف تأشن اھنأ ودبیف ،طیسب يرایعم فارحنا عم كلذ ناك نإو ،2010 ماع ذنم اًدیدحت ،ةریخألا تاونسلا يف اھلاح ىلع ترمتسا

 يف يداصتقالا عونتلا ھجاوت يتلا تایدحتلاو ،ةكراشملا تالدعم عافتراو ،ةیجاتنإلا ومن فعض نأ ودبی .ىرخأ ةیبرع تاداصتقا

 .لودلا نیب ةیجاتنإلا يف يمیلقإلا توافتلا مقافت ىلع لمعتو لب ،ةبوعصلا غلاب اًرمأ ةیملاعلا دودحلا ةبكاوم لعجت ،ةقطنملا

 ةیلكلا لمعلا ةیجاتنإو يلكیھلا ریغتلاو ةیبرعلا تاداصتقالا لكیھ 1.4
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� 1.4 هيكل االقتصادات العربية والتغير الهيكلي وإنتاجية

      العمل الكلية                                                                               

��   1.4.1. التغيرات في هيكل االقتصادات العربية

ــم تتبعهــا فــي األقســام الســابقة عــى المســتوى الكلــي، ممــا يخفــي عــدة حــاالت  تكــون االتجاهــات فــي االنتاجيــة التــي ت

عــدم تجانــس قطاعيــة. يمكــن أن تتأثــر اتجاهــات اإلنتاجيــة الكليــة بالديناميكيــات القطاعيــة، التــي هــي أيًضــا لــب النظــام 

اإليكولوجــي لإلنتاجيــة التابــع لمنظمــة العمــل الدوليــة. وفــي هــذا الصــدد، فــإن التغيــر الهيكلــي أو نقــل العمــال مــن القطاعــات 

ذات االنتاجيــة المنخفضــة إىل القطاعــات ذات االنتاجيــة العاليــة فــي االقتصــاد هو ســمة أساســية لعمليــة التنميــة االقتصادية 

)لويــس، 1954؛ وكوزنتــس، 1966؛ وشــينري وســيركيين، 1975؛ ودينيســون، 1967(.تــؤدي طبيعــة التحــول الهيكلي وســرعته 
ــر  ــغ، 2011(.يعتب ــان ورودري ــن، 2011؛ وماكمي ــة )لي ــي واالنتاجي ــز وإدامــة النمــو االقتصــادي الكل ــي تعزي ــا جــًدا ف دوًرا مهًم

ــة ســمة  ــة االنتاجي ــة العالي ــة إىل القطاعــات الحديث ــة المنخفضــة االنتاجي ــه مــن القطاعــات التقليدي تطــور االقتصــاد وانتقال

ــم  ــى الرغ ــغ، 2011(.وع ــان ورودري ــن، 2011؛ وماكمي ــاي، 2013؛ ولي ــرون، 2016؛ وزيرم ــود وآخ ــة )ن ــذه العملي ــية له أساس

مــن أهميتــه بالنســبة للنمــو الكلــي لإلنتاجيــة، فــإن فهمنــا للتحــول البنيــوي فــي االقتصــادات العربيــة محــدود، ويرجــع هــذا 

إىل حــد كبيــر إىل االفتقــار إىل البيانــات الكافيــة مــن قبــل قطــاع االقتصــاد. وحتــى فــي الدراســات التــي تجــرى عبــر الــدول 

والتــي تــدرس اقتصاديــات أفريقيــا والشــرق األوســط، فغالًبــا مــا يتــم اســتبعاد االقتصــادات العربيــة بســبب نقــص البيانــات 

)ماكميــان ورودريــغ، 2014(28.مــن بيــن الدراســات التــي أجريــت مؤخــرًا والتــي توســع نطــاق تحليــل اإلنتاجيــة بحيــث يشــمل 
التغيــر البنيــوي، تحديــًدا مــن منظــور جهــود التنويــع التــي تحدثهــا السياســات فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، نجــد فــان 

آرك وآخــرون)2019(.  وتظهــر نتائجهــا أن الجهــود الراميــة إىل تنويــع االقتصــاد، مــن النفــط إىل غيــر النفــط ومــن القطــاع العــام 

إىل القطــاع الخــاص عــى ســبيل المثــال، لــم تســاعد كثيــرًا فــي تخفيــف انخفــاض إنتاجيــة المنطقــة عــى الرغــم مــن أنهــا 

تعكــس مجهــوًدا لتحقيــق التغييــر الهيكلــي. هــذا وأدت هيمنــة قطــاع النفــط فــي معظــم دول مجلــس التعــاون الخليجــي إىل 

جعــل هــذه الــدول تحظــى بإمكانيــات محــدودة لزيــادة اإلنتاجيــة فــي هــذا القطــاع. ويرجــع هــذا إىل أن مســتويات اإلنتاجيــة 

فــي قطــاع النفــط، الــذي هيمــن عــى مســتويات اإلنتاجيــة اإلجماليــة، كانــت مرتفعــة بالفعــل بســبب كثافــة الرأســمال العاليــة 

للقطــاع. كانــت إمكانيــة زيــادة تحســين االنتاجيــة فــي هــذا القطــاع محــدودة، وبالتالــي االنتاجيــة الكليــة مــا لــم تحقــق هــذه 

االقتصــادات تنويًعــا قطعًيــا كبيــرًا يســتهدف قطاعــات االقتصــاد المعــززة لإلنتاجيــة.

كمــا هــو الحــال مــع فــان آرك وآخــرون )2019(، نــدرس مكافــأة التغييــر الهيكلــي للنمــو الكلــي لإلنتاجيــة فــي االقتصــادات 

العربيــة خــال الفتــرة مــا بيــن 1992 و2018 مــن خــال الجمــع بيــن بيانــات الناتــج المحلــي اإلجمالــي عــى مســتوى الصناعــة 

ــاءات  ــن إحص ــواردة م ــة ال ــف النموذجي ــرات التوظي ــع تقدي ــدة م ــم المتح ــة لألم ــابات القومي ــاءات الحس ــن إحص ــواردة م ال

منظمــة العمــل الدوليــة لســبعة قطاعــات واســعة مــن االقتصــاد.

أوالً، نــدرس التغيــرات فــي هيــكل االقتصــادات العربيــة مــن حيــث الناتــج والعمالــة فــي اإلطــار التقليــدي الثاثــي القطاعــات 

أي الزراعــة والصناعــة )مقســمة إىل صناعــات تحويليــة وصناعــات أخــرى( والخدمــات. يعــرض الشــكان 8 و10، حصــة 

القطاعــات الرئيســية لاقتصــاد فــي الناتــج )اللوحــة إىل اليســار( والعمالــة )اللوحــة إىل اليميــن( عــى التوالــي لــدول مجلــس 

التعــاون الخليجــي واالقتصــادات العربيــة األخــرى.

28 فــي بحثهمــا المتعلــق بالتغيــر الهيكلــي واإلنتاجيــة، شــمل ماكميــان ورودريــغ )2014( عــدة دول أفريقيــة، لكــن كان اقتصــاد تركيــا هــو االقتصــاد الوحيــد فــي 

الشــرق األوســط الــذي اســتخدماه فــي العينــة.
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� الشكل 8:حصة الناتج )يسار( والعمالة )يمين( من الصناعات في مجلس التعاون الخليجي

ماحظة: ماحظة: تشمل الصناعات األخرى قطاع التعدين، الذي يتألف من قطاع نفطي كبير في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.

المصدر: إحصاءات الحسابات القومية لألمم المتحدة، إحصاءات منظمة العمل الدولية.

ــا  ــة مرتفًع ــة اإلجمالي ــة المضاف ــرى ذات القيم ــات األخ ــبي للصناع ــم النس ــد الحج ــي، يع ــاون الخليج ــس التع ــي دول مجل ف

ــا بســبب قطــاع التعديــن الكبيــر. وعــى الرغــم مــن االنخفــاض األخيــر، فــإن كلفــة إيجــار النفــط كنســبة مئويــة مــن  ومتقلًب

الناتــج المحلــي اإلجمالــي ال تــزال مرتفعــة إىل حــد كبيــر فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، حيــث تجــاوزت خمــس االقتصــاد 

ــة فــي مجموعــات صناعيــة أخــرى، بمــا فيهــا قطــاع النفــط، منخفضــة  )الشــكل 9(. فــي الوقــت نفســه، فــإن حصــة العمال
ــي  ــل ف ــة العم ــتويات إنتاجي ــاع مس ــح ارتف ــا توض ــك أنه ــف إىل ذل ــمال. أض ــة الرأس ــم بكثاف ــاع يتس ــذا القط ــبًيا ألن ه نس

ــدات النفــط جــزًءا مــن الناتــج، مــع انخفــاض فــرص  ــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، حيــث تشــكل عائ االقتصــاد الكلــي ل

العمــل. لقــد شــهدت حصــة الوظائــف فــي الصناعــات األخــرى، التــي تتألــف مــن قطاعــات التعديــن، والمرافــق )الكهربــاء، 

ــاء، اســتقراًرا نســبًيا. ــاه، والغــاز(، والبن والمي
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� الشكل 9:إيرادات النفط كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي

ماحظــة: إن المتوســط غيــر المرجــح هــو المتوســط البســيط الســتئجار النفــط كنســبة مئويــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي دول مجلــس التعــاون 

الخليجــي الســتة. أمــا المتوســط المرجــح فهــو نســبة إجمالــي قيمــة إيجــارات النفــط وإجمالــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي االســمي مــن حيــث تعــادل 

القــوة الشــرائية الحاليــة، التــي تــم الحصــول عليهــا مــن خــال الجمــع بيــن اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي الســتة. تقــاس إيجــارات النفــط 

بالفــرق بيــن قيمــة إنتــاج النفــط الخــام باألســعار اإلقليميــة وإجمالــي تكاليــف اإلنتــاج.

المصدر: مؤشرات التنمية العالمية للبنك الدولي )WDI(، قاعدة بيانات االقتصاد الكلي لمجلس المؤتمرات، أبريل 2021.

تفشــل دول مجلــس التعــاون الخليجــي وغيرهــا مــن الــدول العربيــة فــي خلــق فــرص العمــل فــي قطــاع التصنيــع، فــي حيــن 

ــع فــي مجلــس التعــاون  ــج إىل هــذا القطــاع.  وفــي حيــن أن حصــة قطــاع التصني أنهــا تتســبب فــي مــد هامــش نمــو النات

الخليجــي بقيــت راكــدة إىل حــد مــا عنــد حوالــي 8 فــي المائــة، فقــد انخفضــت مــن 12 فــي المائــة إىل 10 فــي المائــة فــي 

مجموعــة االقتصــادات العربيــة األخــرى. يفقــد قطــاع الزراعــة حصتــه فــي المنطقتيــن، رغــم أنــه ال يــزال مرتفًعــا نســبًيا فــي 

المجموعــة العربيــة األخــرى.
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� الشكل 10:حصة االنتاج والعمالة في الصناعات وغيرها من االقتصادات العربية

ماحظة: تشمل الصناعات األخرى قطاع التعدين.

المصدر: إحصاءات الحسابات القومية لألمم المتحدة، إحصاءات منظمة العمل الدولية.

انعكســت التقلبــات فــي إنتــاج قطــاع التعديــن، كمــا يتضــح مــن أســهم إيجــار النفــط فــي الشــكل 9 )وكذلــك حصــة الصناعــات 

األخــرى( لمجلــس التعــاون الخليجــي، فــي حصتهــا فــي اقتصــاد الخدمــات، مــع حــدوث تقلبــات كبيــرة، فــي حصــة الناتــج فــي 

الخدمــات التــي ال تــزال تشــكل نصــف االقتصــاد تقريًبــا. وعــى الرغــم مــن انخفــاض حصتهــا فــي العمالــة بســرعة مــن 70 فــي 

المائــة فــي عــام 1992 إىل 62 فــي المائــة فــي عــام 2010، فقــد حــدث بعــض االنتعــاش مؤخــرًا. هــذا وشــهد انخفــاض حصــة 

الزراعــة وغيرهــا مــن الصناعــات فــي االقتصــادات العربيــة األخــرى ارتفاًعــا ســريًعا فــي حصــة الخدمــات فــي الناتــج والعمالــة، 

أي بارتفــاع مــن نســبة تزيــد قليــاً عــن النصــف إىل أكثــر مــن 60 فــي المائــة مــن مجمــوع اإلنتــاج والعمالــة اإلجماليــة.

يبيــن الجــدوالن 10 و11 عــى التوالــي توزيــع القيمــة المضافــة والعمالــة عبــر قطاعــات واســعة مــن االقتصــاد فــي االقتصادات 

العربيــة االثنــي عشــر، فــي المتوســط عــى مــدى فترتيــن، مــا بيــن 1992 و2009 ومــا بيــن 2010 و2019.  ذلــك أن الحصــة 

المنخفضــة فــي الزراعــة مــن حيــث الناتــج وتشــغيل العمالــة واضحــة فــي مختلــف أنحــاء العالــم. ومــع ذلــك، يبقــى القطــاع 

مصــدًرا قيًمــا للعمــل فــي مجموعــات اقتصاديــة عربيــة أخــرى، تحديــًدا فــي العــراق واليمــن ولبنــان وســوريا.
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 ةیبرعلا تاداصتقالا نم اھریغو تاعانصلا يف ةلامعلاو جاتنالا ةصح:10 لكشلا

 
 نیدعتلا عاطق ىرخألا تاعانصلا لمشت :ةظحالم
 ةیلودلا لمعلا ةمظنم تاءاصحإ ،ةدحتملا ممألل ةیموقلا تاباسحلا تاءاصحإ :ردصملا
 

 سلجمل )ىرخألا تاعانصلا ةصح كلذكو( 9 لكشلا يف طفنلا راجیإ مھسأ نم حضتی امك ،نیدعتلا عاطق جاتنإ يف تابلقتلا تسكعنا

 لكشت لازت ال يتلا تامدخلا يف جتانلا ةصح يف ،ةریبك تابلقت ثودح عم ،تامدخلا داصتقا يف اھتصح يف ،يجیلخلا نواعتلا

 ةئاملا يف 62 ىلإ 1992 ماع يف ةئاملا يف 70 نم ةعرسب ةلامعلا يف اھتصح ضافخنا نم مغرلا ىلعو .اًبیرقت داصتقالا فصن

 تاداصتقالا يف تاعانصلا نم اھریغو ةعارزلا ةصح ضافخنا دھشو اذھ .اًرخؤم شاعتنالا ضعب ثدح دقف ،2010 ماع يف

 نم رثكأ ىلإ فصنلا نع ًالیلق دیزت ةبسن نم عافتراب يأ ،ةلامعلاو جتانلا يف تامدخلا ةصح يف اًعیرس اًعافترا ىرخألا ةیبرعلا

 .ةیلامجإلا ةلامعلاو جاتنإلا عومجم نم ةئاملا يف 60

 ةیبرعلا تاداصتقالا يف داصتقالا نم ةعساو تاعاطق ربع ةلامعلاو ةفاضملا ةمیقلا عیزوت يلاوتلا ىلع 11و 10 نالودجلا نیبی

 يف ةضفخنملا ةصحلا نأ كلذ  .2019و 2010 نیب امو 2009و 1992 نیب ام ،نیترتف ىدم ىلع طسوتملا يف ،رشع ينثالا

 تاعومجم يف لمعلل اًمیق اًردصم عاطقلا ىقبی ،كلذ عمو .ملاعلا ءاحنأ فلتخم يف ةحضاو ةلامعلا لیغشتو جتانلا ثیح نم ةعارزلا

 .ایروسو نانبلو نمیلاو قارعلا يف اًدیدحت ،ىرخأ ةیبرع ةیداصتقا
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الجدول 10:حصة الصناعة في القيمة المضافة، االقتصادات العربية

التصنيعالزراعة 

الصناعات األخرى 
)بما في ذلك 

الخدماتالتعدين(

ما بين 
 1993
و2009

ما بين 
 2010
و2019

ما بين 
 1993
و2009

ما بين 
 2010
و2019

ما بين 
 1993
و2009

ما بين 
 2010
و2019

1993 وما 
بعده
2009

2010 وما 
بعده
2019

البحرين

الكويت

عمان

قطر

المملكة العربية السعودية

اإلمارات العربية المتحدة

العراق

األردن

لبنان

فلسطين

سوريا

اليمن

0,6

0,4

2,2

0,5

4,6

1,6

8,1

4,0

4,7

11,6

24,5

13,3

0,3

0,4

1,7

0,1

2,4

0,7

4,0

4,6

4,0

9,0

20,5

16,4

12,9

8,2

7,2

8,7

9,9

9,7

1,3

18,9

8,1

13,3

5,2

7,1

16,5

5,7

9,7

9,1

11,5

8,3

2,3

20,6

8,3

13,1

4,7

9,6

26,3

46,5

47,8

54,3

43,9

39,8

66,5

8,2

17,2

11,9

22,8

28,6

28,0

51,0

47,1

53,4

41,8

41,4

51,5

7,6

7,9

8,3

25,5

19,3

60,2

44,9

42,8

36,6

41,6

48,9

24,1

68,9

70,1

63,3

47,4

51,0

55,1

42,9

41,6

37,4

44,4

49,6

42,2

67,1

79,8

69,6

49,3

54,6

ماحظة: تشمل الصناعات األخرى قطاع التعدين، الذي يتألف من قطاع نفط كبير في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.

.)UNNAS( المصدر: إحصاءات الحسابات القومية لألمم المتحدة

الجدول 11: حصة الصناعة في العمالة، االقتصادات العربية

الخدماتالصناعات األخرىالتصنيعالزراعة 

ما بين 
 1993
و2009

ما بين 
 2010
و2019

ما بين 
 1993
و2009

ما بين 
 2010
و2019

ما بين 
 1993
و2009

ما بين 
 2010
و2019

1993 وما 
بعده
2009

2010 وما 
بعده
2019

البحرين

الكويت

عمان

قطر

المملكة العربية السعودية

اإلمارات العربية المتحدة

العراق

األردن

لبنان

فلسطين

سوريا

اليمن

1,6

2,4

7,6

3,0

5,6

6,6

28,0

4,2

18,2

14,7

26,1

39,2

1,0

2,1

4,6

1,3

4,2

2,2

20,6

2,9

12,9

9,1

12,3

27,8

15,2

4,9

5,3

9,7

7,5

11,0

9,9

13,4

13,6

13,3

13,9

5,2

12,0

4,3

4,7

7,4

7,6

10,9

9,2

12,1

12,1

11,8

13,8

5,5

14,8

17,4

9,3

30,0

14,1

23,2

9,8

9,6

11,3

16,6

14,2

9,5

23,3

18,7

29,3

46,4

15,9

23,9

13,6

13,0

13,3

16,6

11,5

8,1

68,4

75,3

77,8

57,3

72,8

59,3

52,3

72,8

56,9

55,4

45,9

46,1

63,7

74,9

61,4

44,9

72,3

62,9

56,5

72,0

61,8

62,4

62,4

58,7

ماحظة: تشمل الصناعات األخرى قطاع التعدين.

.)ILOSTAT( المصدر: إحصاءات منظمة العمل الدولية
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شــهدت حصــة التصنيــع فــي الناتــج ارتفاًعــا فــي أغلــب االقتصــادات، عــى الرغــم مــن أنهــا حافظــت عــى انخفاضهــا نســبًيا 

مقارنــة باالقتصــادات الناشــئة مثــل الصيــن أو االقتصــادات المتقدمــة مثــل الواليــات المتحــدة فــي مرحلتهــا الســريعة النمــو.  

ــن  ــن عربيي ــدة، واقتصادي ــة المتح ــارات العربي ــت واإلم ــا الكوي ــي هم ــاون الخليج ــس التع ــن دول مجل ــن م ــر أن اقتصادي غي

ــد األردن االقتصــاد األكثــر اعتمــاًدا  ــم يشــهدا أي ارتفــاع فــي حصــة اإلنتــاج الصناعــي. يُع آخريــن، همــا فلســطين وســوريا، ل

عــى التصنيــع فــي المنطقــة بالكامــل، حيــث يســهم هــذا القطــاع فــي خمــس انتاجــه. عــى العكــس مــن ذلــك، باســتثناء 

ــة أخــرى فــي خلــق المزيــد مــن فــرص العمــل فــي قطــاع التصنيــع.  ــم تنجــح أي دول المملكــة العربيــة الســعودية واليمــن، ل

هــذا وانخفضــت حصــة الوظائــف فــي قطــاع التصنيــع فــي كل الــدول، باســتثناء تلــك الــدول، حيــث ركــدت غالبيــة فــرص 

العمــل. وفــي حيــن أن اقتصــادات الــدول غيــر األعضــاء فــي مجلــس التعــاون الخليجــي تولــد نحــو 12 فــي المائــة مــن مجمــوع 

الوظائــف فــي قطــاع التصنيــع )العــراق واليمــن بنســبة منخفضــة تبلــغ 9 و5و5 فــي المائــة عــى التوالــي(، فــإن دول مجلــس 

التعــاون الخليجــي ســجلت أقــل مــن عشــرة فــي المائــة خــال الفتــرة مــا بيــن 2010 و2019، باســتثناء البحريــن واإلمــارات 

العربيــة المتحــدة. تعــد البحريــن واإلمــارات العربيــة المتحــدة أكثــر االقتصــادات التــي تعتمــد عــى التصنيــع المكثــف داخــل 

مجلــس التعــاون الخليجــي مــن حيــث خلــق فــرص العمــل.

هــذا وشــهدت حصــة قطــاع الخدمــات فــي اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي، البحريــن والكويــت وعمــان انخفاًضــا 

ملحوًظــا. وتحســنت حالــة الــدول الثاثــة المتبقيــة مــن حيــث تواجدهــا فــي الخدمــات. يتزايــد بــروز قطــاع الخدمــات فــي دول 

المجموعــة االقتصاديــة العربيــة االخــرى، حيــث تشــهد كل االقتصــادات، باســتثناء األردن، ارتفاًعــا فــي حجــم الزيــادة مــن 2 

فــي المائــة فــي ســوريا إىل 18 فــي المائــة فــي العــراق. ومــن العوامــل األكثــر إثــارة لاهتمــام فــي هــذا المجــال حصــة قطــاع 

الخدمــات فــي العمالــة، التــي هبطــت بشــكل كبيــر فــي اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي، حيــث كان االنخفــاض 

أكثــر حــدة فــي عمــان وقطــر. عــى النقيــض مــن ذلــك، زادت الوظائــف ذات الصلــة بالخدمــات بشــكل ملحــوظ فــي المجموعة 

العربيــة األخــرى، ومــرة أخــرى باســتثناء األردن. فقــد شــهدت ســوريا واليمــن بشــكل خــاص توســًعا ســريًعا فــي الوظائــف ذات 

الصلــة بالخدمــات.  

وعــى هــذا فقــد وثقنــا انخفاًضــا فــي الناتــج الزراعــي وحصــة العمالــة عــى مســتوى العالــم فــي كل مــن المنطقتيــن، ناهيــك 

ــف  ــي نص ــات ف ــاج الخدم ــة إنت ــت حص ــد انخفض ــادات. لق ــب االقتص ــي أغل ــع ف ــة التصني ــي حص ــدل ف ــاع معت ــن ارتف ع

اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وانخفضــت العمالــة إجمــاالً، فــي حيــن توســع قطــاع الخدمــات فــي كل الــدول، 

ــًدا  ــر بعي ــول المبك ــة التح ــل لمرحل ــا مماث ــه هن ــذي ناحظ ــط ال ــرى. إن النم ــة األخ ــات العربي ــي المجموع ــتثناء األردن، ف باس

مــن التصنيــع التــي لوحظــت فــي األدبيــات فــي ســياق األســواق الناشــئة )رودريــك، 2016(. وعــى الرغــم مــن أن التحســن 

فــي إنتاجيــة الصناعــات التحويليــة قــد ســاعد عــى مــا يبــدو فــي توســيع حصــة القطــاع فــي ناتــج بعــض الــدول، فــإن ذلــك 

ــا بانتفــاء فــرص العمــل فــي هــذا القطــاع. كمــا توقعــت نظريــات التحــول البنيــوي التقليديــة )لويــس، 1954(،  كان مصحوبً

شــهد االعتمــاد عــى الوظائــف فــي القطــاع األولــي انخفاضــا«، ورغــم ذلــك لــم يتحــول نحــو قطــاع التصنيــع. وفــي حيــن أن 

المؤلفــات الســابقة قــد وثقــت تحــرك العمــال مــن القطــاع األولــي إىل الخدمــات خــال مرحلــة التصنيــع المفقــودة، ال يبــدو أن 

هــذا صحيــح فــي اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي، حيــث تخلــق صناعــات أخــرى العديــد مــن الوظائــف. لكــن فــي 

المجموعــة العربيــة األخــرى، نــرى نمًطــا مماثــاً: فالوظائــف تتحــرك بشــكل مباشــر نحــو الخدمــات وليــس التصنيــع.

��   1.4.2. التغير البنيوي واإلنتاجية الكلية

مــاذا تعنــي هــذه التغيــرات فــي بنيــة العمالــة واإلنتــاج فــي اإلنتاجيــة الكليــة؟ عــى الرغــم مــن أن تحليــل التغيــر الهيكلــي يقــدم 

معلومــات معمقــة أكثــر عــى مســتوى الصناعــة المفصــل )دي فريــز وآخــرون، 2012(، فــإن نقــص البيانــات يحــد مــن قدرتنــا 

عــى إجــراء هــذا التحليــل لهــذه المجموعــة مــن االقتصــادات. فــي مثــل هــذه الحــاالت، كثيــرًا مــا اعتمــدت الدراســات الســابقة 

عــى النمــوذج التقليــدي الثاثــي القطاعــات فــي ســياق األســواق الناشــئة مثــل الصيــن والهنــد )بوســوورث وكولينــز، 2008(. 

فــي تحليلنــا نســتخدم تصنيًفــا مــن ســبعة قطاعــات هــي الزراعــة؛ الصناعــة؛ الصناعــات األخــرى )بمــا فــي ذلــك التعديــن(؛ 

التجــارة والفنــادق والمطاعــم؛ النقــل والتخزيــن واالتصــاالت؛ واألنشــطة االخــرى، لدراســة أثــر التغيــر الهيكلــي عــى االنتاجيــة 



47� نمو اإلنتاجية والتنويع والتغيير الهيكلي في الدول العربية

. لكلية ا

نحــن نســتخدم طريقــة تحليــل حصــة التحــول المعياريــة القائمــة عــى فابريــكان )1942( لتمييــز مســاهمات نمــو اإلنتاجيــة 

ــج  ــراض أن النات ــة. وعــى افت ــة العمــل الكلي ــر القطاعــات إىل نمــو إنتاجي ــة التــي تتحــول عب ــة عــن مســاهمة العمال القطاعي

الحقيقــي قــد زاد فــي القطاعــات، فإننــا نحصــل عــى إنتاجيــة عمــل كليــة )y( كنســبة مــن مجمــوع القيمــة المضافــة القطاعيــة 

ومبلــغ العمالــة القطاعيــة )راجــع إيرامبــان وداس، 2019(. ثــم، بعــد دي فريــس وآخريــن )2015(، نقســم التغيــر فــي مســتويات 

إنتاجيــة العمــل الكليــة )y∆( إىل تغيــر اإلنتاجيــة ضمــن القطــاع وأثــر إعــادة توزيــع عامــل القطــاع باســتخدام التفصيــل التالــي:

حيــث تكــون  حصــة القطــاع si فــي مجمــوع العمالــة االقتصاديــة. يشــير الرمــز ∆ إىل حــدوث تغييــر خــال العــام الســابق. إن 

المصطلــح األول عــى الجانــب األيمــن مــن المعادلــة المذكــورة أعــاه والــذي يســمى تأثيــر اإلنتاجيــة داخــل القطــاع هــو نتــاج 

ــر فــي إنتاجيتــه، ممــا يعكــس مســاهمة هــذا القطــاع فــي اإلنتاجيــة فــي  ــة فــي قطــاع معيــن والتغي الحجــم النســبي للعمال

ــة القطاعيــة عــى مــدى نقطتــي الوقــت  االقتصــاد الكلــي. أمــا المصطلــح الثانــي، الــذي هــو نتــاج التغيــر فــي حصــة العمال

ــتويات  ــات ذات مس ــي القطاع ــة ف ــع العمال ــن توس ــر ع ــابقة، فيعب ــنة الس ــي الس ــاع ف ــي القط ــل ف ــة العم ــتوى إنتاجي ومس

اإلنتاجيــة المختلفــة. بالتالــي، تشــير القيمــة اإليجابيــة إىل توســع العمالــة فــي القطاعــات ذات مســتويات اإلنتاجيــة العاليــة 

نســبًيا. ويعتبــر هــذا المصطلــح مقياًســا إلعــادة تخصيــص العامــل الثابــت أو تأثيــر التغييــر الهيكلــي. ويُعــد المصطلــح الثالــث 

نتــاج التغيــر فــي حصــة العمالــة والتغيــر فــي اإلنتاجيــة، ويحقــق بالتالــي التوســع فــي الوظائــف فــي قطاعــات ذات معــدالت 

مختلفــة مــن تغيــر اإلنتاجيــة. وإذا كان إيجابًيــا، فإنــه يعنــي ضمًنــا التوســع فــي العمالــة فــي قطاعــات تتســم بنمــو أســرع فــي 

اإلنتاجيــة، وبالتالــي إعــادة توزيــع ديناميكيــة للعامــل. يتــم عــرض النتائــج النهائيــة التــي تمــت مناقشــتها فــي األجــزاء التاليــة 

مــن هــذا القســم فــي نمــاذج معــدل النمــو، والتــي يتــم الحصــول عليهــا مــن خــال تقســيم طرَفــي المعادلــة عــى مســتويات 

ــن  ــعة م ــات واس ــبعة قطاع ــن س ــات ع ــتخدام بيان ــي باس ــر الهيكل ــر التغي ــب أث ــرة السابقة. نحس ــي الفت ــة ف ــة الكلي اإلنتاجي

ــد  ــا ق ــن 2007 و2009، ألنه ــا بي ــة م ــة العالمي ــة المالي ــنوات األزم ــتثناء س ــن 1993 و2016 )باس ــا بي ــرة م ــاد للفت االقتص
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 ةیلكلا ةیجاتنإلاو يوینبلا ریغتلا .1.4.2

 ةقمعم تامولعم مدقی يلكیھلا ریغتلا لیلحت نأ نم مغرلا ىلع ؟ةیلكلا ةیجاتنإلا يف جاتنإلاو ةلامعلا ةینب يف تاریغتلا هذھ ينعت اذام

 هذھل لیلحتلا اذھ ءارجإ ىلع انتردق نم دحی تانایبلا صقن نإف ،)2012 ،نورخآو زیرف يد( لصفملا ةعانصلا ىوتسم ىلع رثكأ

 تاعاطقلا يثالثلا يدیلقتلا جذومنلا ىلع ةقباسلا تاساردلا تدمتعا ام اًریثك ،تالاحلا هذھ لثم يف .تاداصتقالا نم ةعومجملا

 يھ تاعاطق ةعبس نم اًفینصت مدختسن انلیلحت يف .)2008 ،زنیلوكو ثرووسوب( دنھلاو نیصلا لثم ةئشانلا قاوسألا قایس يف

 ؛تالاصتالاو نیزختلاو لقنلا ؛معاطملاو قدانفلاو ةراجتلا ؛)نیدعتلا كلذ يف امب( ىرخألا تاعانصلا ؛ةعانصلا ؛ةعارزلا

 .ةیلكلا ةیجاتنالا ىلع يلكیھلا ریغتلا رثأ ةساردل ،ىرخالا ةطشنألاو

 نع ةیعاطقلا ةیجاتنإلا ومن تامھاسم زییمتل )1942( ناكیرباف ىلع ةمئاقلا ةیرایعملا لوحتلا ةصح لیلحت ةقیرط مدختسن نحن

 ،تاعاطقلا يف داز دق يقیقحلا جتانلا نأ ضارتفا ىلعو .ةیلكلا لمعلا ةیجاتنإ ومن ىلإ تاعاطقلا ربع لوحتت يتلا ةلامعلا ةمھاسم

 نابماریإ عجار( ةیعاطقلا ةلامعلا غلبمو ةیعاطقلا ةفاضملا ةمیقلا عومجم نم ةبسنك )𝑦𝑦( ةیلك لمع ةیجاتنإ ىلع لصحن اننإف

 ةیجاتنإلا ریغت ىلإ )𝑦𝑦∆( ةیلكلا لمعلا ةیجاتنإ تایوتسم يف ریغتلا مسقن ،)2015( نیرخآو سیرف يد دعب ،مث .)2019 ،سادو

 :يلاتلا لیصفتلا مادختساب عاطقلا لماع عیزوت ةداعإ رثأو عاطقلا نمض
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 حلطصملا نإ .قباسلا ماعلا لالخ رییغت ثودح ىلإ 	∆ زمرلا ریشی .ةیداصتقالا ةلامعلا عومجم يف i عاطقلا ةصح =𝑠𝑠		 نوكت ثیح

 ةلامعلل يبسنلا مجحلا جاتن وھ عاطقلا لخاد ةیجاتنإلا ریثأت ىمسی يذلاو هالعأ ةروكذملا ةلداعملا نم نمیألا بناجلا ىلع لوألا
 يذلا ،يناثلا حلطصملا امأ .يلكلا داصتقالا يف ةیجاتنإلا يف عاطقلا اذھ ةمھاسم سكعی امم ،ھتیجاتنإ يف ریغتلاو نیعم عاطق يف

 ربعیف ،ةقباسلا ةنسلا يف عاطقلا يف لمعلا ةیجاتنإ ىوتسمو تقولا يتطقن ىدم ىلع ةیعاطقلا ةلامعلا ةصح يف ریغتلا جاتن وھ

 تاعاطقلا يف ةلامعلا عسوت ىلإ ةیباجیإلا ةمیقلا ریشت ،يلاتلاب .ةفلتخملا ةیجاتنإلا تایوتسم تاذ تاعاطقلا يف ةلامعلا عسوت نع

 دعُیو .يلكیھلا رییغتلا ریثأت وأ تباثلا لماعلا صیصخت ةداعإل اًسایقم حلطصملا اذھ ربتعیو .اًیبسن ةیلاعلا ةیجاتنإلا تایوتسم تاذ

 تالدعم تاذ تاعاطق يف فئاظولا يف عسوتلا يلاتلاب ققحیو ،ةیجاتنإلا يف ریغتلاو ةلامعلا ةصح يف ریغتلا جاتن ثلاثلا حلطصملا

 ،ةیجاتنإلا يف عرسأ ومنب مستت تاعاطق يف ةلامعلا يف عسوتلا اًنمض ينعی ھنإف ،اًیباجیإ ناك اذإو .ةیجاتنإلا ریغت نم ةفلتخم

 جذامن يف مسقلا اذھ نم ةیلاتلا ءازجألا يف اھتشقانم تمت يتلا ةیئاھنلا جئاتنلا ضرع متی .لماعلل ةیكیمانید عیزوت ةداعإ يلاتلابو

 بسحن .ةقباسلا ةرتفلا يف ةیلكلا ةیجاتنإلا تایوتسم ىلع ةلداعملا يَفرط میسقت لالخ نم اھیلع لوصحلا متی يتلاو ،ومنلا لدعم

 ةمزألا تاونس ءانثتساب( 2016و 1993 نیب ام ةرتفلل داصتقالا نم ةعساو تاعاطق ةعبس نع تانایب مادختساب يلكیھلا ریغتلا رثأ

 لكل ةبسنلابو ،)لامعلا عیزوت ةداعإ ىلع تقؤم ریثأت يأ ببسب لیلحتلا هوشت دق اھنأل ،2009و 2007 نیب ام ةیملاعلا ةیلاملا

 تانایبو ،ةدحتملا ممألل ةینطولا تاباسحلا نم ةیقیقحلا ةفاضملا ةمیقلا نع تانایب مدختست يتلا رشع ينثالا ةیبرعلا تاداصتقالا

 .ةیجذومنلا ةیلودلا لمعلا ةمظنم تاریدقت نم فیظوتلا
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المصــدر: عمليــة حســابية قــام بهــا المؤلــف باســتخدام بيانــات إحصــاءات الحســابات القوميــة لألمــم المتحــدة )UNNAS( وإحصــاءات منظمــة العمــل 

.)TED( وقاعــدة بيانــات االقتصــاد الكلــي )ILOSTAT( الدوليــة
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 .يلكلا لمعلا ةیجاتنإ ومن يف يلكیھلا ریغتلاو عاطقلا ةمھاسم:11 لكشلا

 
 لمعلا ةمظنم تاءاصحإو )UNNAS( ةدحتملا ممألل ةیموقلا تاباسحلا تاءاصحإ تانایب مادختساب فلؤملا اھب ماق ةیباسح ةیلمع :ردصملا
 )TED( يلكلا داصتقالا تانایب ةدعاقو )ILOSTAT( ةیلودلا
 

 لكشلا( ومنلا ززعی يداصتقا عیونت لجأ نم راھدزالا يف ةقطنملا فعضل ةیحومو ریبك دح ىلإ مامتھالل ةریثم جئاتنلا تناك

 لخاد ةیجاتنإلا ومن ناك ،اًیباجیإ ةیبرعلا تاداصتقالا يف يلكلا ةیجاتنإلا ومن ناك امدنع ،2006و 1993 نیب ام ةرتفلا ءانثأو .)11

 بساكم نكت مل نكلو .اًضیأ اًیباجیإ )ةیلاعلا ةیجاتنإلا ىلإ ةضفخنملا ةیجاتنإلا نم فئاظولا لوحت( ةتباثلا بساكملاو ةعانصلا

 اًنمض ةیباجیإلا بساكملا نكلو .)ومنلا ةعیرسلا تاعاطقلا ىلإ ومنلا ةئیطبلا تاعاطقلا نم فئاظولا لوحت( ةیكیمانید ةیجاتنإلا

 لخاد ةیجاتنإلا ومن عجارت ،يجیلخلا نواعتلا سلجم لود يفو .ىرخألا ةیبرعلا تاداصتقالا ىلإ طقف ةعجار تناك ةتباثلاو

 نواعتلا سلجم يف لامعلا صیصخت ةداعإ نأ ىلإ ریشی اذھو  .ةیبلس ةیكیمانیدلاو ةتباثلا تاریثأتلا تناك اًضیأ نكلو ،تاعانصلا

  .ومنلا ضافخنا ىلإ يدؤت تناك لب ،ومنلل ةززعم نكت مل يجیلخلا

 ةداعإ تایلمع تناكو .ةرتفلا هذھ لالخ ریثكلا ثدح دقف ،كلذ نم ضیقنلا ىلعو ،ىرخألا ةیبرعلا تاداصتقالا ةعومجم يف امأ

 لمعلا صرف قلخو ةیدرفلا تاعانصلا يف ةیجاتنإلا مدقت ىلإ ریشی امم ،مجحلا يف ةریبكو ةیباجیإ ةتباثلاو عاطقلا لخاد صیصختلا

  .ةیبلس تناك ةیكیمانیدلا تاریثأتلا نأ دیب .ةیجاتنإ رثكألا تاعاطقلا يف

 لخاد ةیجاتنإلا ومن يف "اضافخنا ةیبرعلا قطانملا نم هریغو يجیلخلا نواعتلا سلجم ىناع ،2010 ماع دعب ام ةرتف يف نكل

 اتلك يف اًمجح لقأ تناك نإو ،ةیباجیإ ةتباثلا ةجیتنلا تناك نیح يف ،ناكم لك يف اًیبلس يمانیدلا ریثأتلا رمتسا دقل .ةعانصلا

 تایوتسم تاذ تاعاطق يف اھقلخ مت لمعلا صرف نم دیزملا نأل يباجیإلا مخزلا ضعب تدھش لودلا هذھ نأ عقاولاو .نیتقطنملا

 ناف رھظأ ،قباس لمع يف  .ةعانصلا لخاد ةیجولونكتلا تانیسحتلاو ةیمانیدلا راثآلا نسحتت مل ،كلذ عمو .اًیبسن ةیلاع ةیجاتنإ

 .2017و 2010 نیب ام ةرتفلا لالخ يجیلخلا نواعتلا سلجم لود يف ًالثامم اًیكیمانیدو اًتباث اًیباجیإ اًریثأت )2019( نورخآو كراب

 داصتقالا لخاد تاعاطقلا ربع طفنلا راعسأ دیدحت لاجم يف نیلماعلا تاكرحت صحفو لیلحتلا نم طفنلا عاطق ةلازإ دنع ،كلذ عمو

 ضعب يف ةیجاتنإلا مدقت ىلإ ریشی يذلا رمألا ،يباجیإ ةعانصلا لخاد ةیجاتنإلا ومن نأ ودبی .ةفلتخم جئاتنلا نأ دجن ،يطفنلا ریغ
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تشــوه التحليــل بســبب أي تأثيــر مؤقــت عــى إعــادة توزيــع العمــال(، وبالنســبة لــكل االقتصــادات العربيــة االثنــي عشــر التــي 

تســتخدم بيانــات عــن القيمــة المضافــة الحقيقيــة مــن الحســابات الوطنيــة لألمــم المتحــدة، وبيانــات التوظيــف مــن تقديــرات 

منظمــة العمــل الدوليــة النموذجيــة.

كانــت النتائــج مثيــرة لاهتمــام إىل حــد كبيــر وموحيــة لضعــف المنطقــة فــي االزدهــار مــن أجــل تنويــع اقتصــادي يعــزز 

النمــو )الشــكل 11(. وأثنــاء الفتــرة مــا بيــن 1993 و2006، عندمــا كان نمــو اإلنتاجيــة الكلــي فــي االقتصــادات العربيــة إيجابًيــا، 

ــة العاليــة(  ــة المنخفضــة إىل اإلنتاجي ــة )تحــول الوظائــف مــن اإلنتاجي ــة داخــل الصناعــة والمكاســب الثابت كان نمــو اإلنتاجي

إيجابًيــا أيًضــا. ولكــن لــم تكــن مكاســب اإلنتاجيــة ديناميكيــة )تحــول الوظائــف مــن القطاعــات البطيئــة النمــو إىل القطاعــات 

ــي  ــة األخــرى. وف ــة فقــط إىل االقتصــادات العربي ــت راجع ــة كان ــا والثابت ــة ضمًن ــن المكاســب اإليجابي الســريعة النمــو(. ولك

دول مجلــس التعــاون الخليجــي، تراجــع نمــو اإلنتاجيــة داخــل الصناعــات، ولكــن أيًضــا كانــت التأثيــرات الثابتــة والديناميكيــة 

ســلبية.  وهــذا يشــير إىل أن إعــادة تخصيــص العمــال فــي مجلــس التعــاون الخليجــي لــم تكــن معــززة للنمــو، بــل كانــت تــؤدي 

إىل انخفاض النمو. 

أمــا فــي مجموعــة االقتصــادات العربيــة األخــرى، وعــى النقيــض مــن ذلــك، فقــد حــدث الكثيــر خــال هــذه الفتــرة. وكانــت 

عمليــات إعــادة التخصيــص داخــل القطــاع والثابتــة إيجابيــة وكبيــرة فــي الحجــم، ممــا يشــير إىل تقــدم اإلنتاجيــة فــي الصناعات 

الفردية وخلق فرص العمل في القطاعات األكثر إنتاجية. بيد أن التأثيرات الديناميكية كانت سلبية. 

ــو  ــي نم ــة انخفاضــا« ف ــن المناطــق العربي ــره م ــاون الخليجــي وغي ــس التع ــى مجل ــام 2010، عان ــد ع ــا بع ــرة م ــي فت ــن ف لك

ــر الدينامــي ســلبًيا فــي كل مــكان، فــي حيــن كانــت النتيجــة الثابتــة إيجابيــة،  اإلنتاجيــة داخــل الصناعــة. لقــد اســتمر التأثي

وإن كانــت أقــل حجًمــا فــي كلتــا المنطقتيــن. والواقــع أن هــذه الــدول شــهدت بعــض الزخــم اإليجابــي ألن المزيــد مــن فــرص 

العمــل تــم خلقهــا فــي قطاعــات ذات مســتويات إنتاجيــة عاليــة نســبًيا. ومــع ذلــك، لــم تتحســن اآلثــار الديناميــة والتحســينات 

التكنولوجيــة داخــل الصناعــة.  فــي عمــل ســابق، أظهــر فــان بــارك وآخــرون )2019( تأثيــرًا إيجابًيــا ثابًتــا وديناميكًيــا مماثــاً فــي 

دول مجلــس التعــاون الخليجــي خــال الفتــرة مــا بيــن 2010 و2017.

ومــع ذلــك، عنــد إزالــة قطــاع النفــط مــن التحليــل وفحــص تحــركات العامليــن فــي مجــال تحديــد أســعار النفــط عبــر القطاعــات 

داخــل االقتصــاد غيــر النفطــي، نجــد أن النتائــج مختلفــة. يبــدو أن نمــو اإلنتاجيــة داخــل الصناعــة إيجابــي، األمــر الــذي يشــير 

ــي قطــاع  ــة ف ــا تباطــؤ اإلنتاجي ــا يقابله ــي ربم ــي االقتصــاد، والت ــة ف ــر النفطي ــي بعــض القطاعــات غي ــة ف ــدم اإلنتاجي إىل تق

ــا، ممــا يشــير إىل أن العمــال بيــن  ــة عــى حــد ســواء، اختفــت تماًم ــة والدينامي ــي، الثابت ــر الهيكل ــار التغي ــد أن آث النفــط. بي

القطاعــات الذيــن يحــددون تحــركات داخــل االقتصــاد غيــر النفطــي لــم تكــن معــززة للنمــو. تميــل نتائجنــا إىل التأكيــد عــى أن 

ضعــف التغيــر الهيكلــي فــي تحقيــق النمــو موجــود فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي وهــذه ســمة مــن ســمات المنطقــة 

بشــكل عــام. تــدل هــذه النتائــج عــى الحاجــة إىل بــذل جهــد مســتمر لتنويــع االقتصــادات المحليــة للــدول العربيــة. قــد يتطلــب 

ذلــك تعزيــز ســوق العمــل القــادرة عــى المنافســة، وتحفيــز االســتثمارات الخاصــة، والشــروع فــي تنفيــذ اإلصاحــات الكفيلــة 

بتيســير منــاخ االســتثمار بالنســبة للشــركات مــن أجــل نقــل المــوارد إىل القطاعــات األكثــر إنتاجيــة.
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� 1.5 المصادر المباشرة لنمو إنتاجية العمل: إجمالي إنتاجية 

      العامل مقابل تراكم الرأسمال                                                                               

فــي القســم الســابق، نظرنــا إىل أصــول الصناعــة للنمــو الكلــي إلنتاجيــة العمــل ودور تحــركات العمــال بيــن القطاعــات فــي 

دفــع نمــو اإلنتاجيــة. يبحــث هــذا القســم بتعمــق أكبــر دور تراكــم العامــل وإجمالــي إنتاجيــة العامــل فــي دفــع النمــو الكلــي 

إلنتاجيــة العمــل. وبغيــة فهــم األدوار النســبية لتعميــق الرأســمال )نمــو الرأســمال لــكل عامــل( ونمــو إنتاجيــة العامــل الكلــي 

فــي دفــع نمــو إنتاجيــة العمــل فــي الــدول العربيــة، نســتخدم اإلطــار المحاســبي القياســي للنمــو، وهــو مــا يقســم نمــو إنتاجيــة 

العمــل إىل مســاهمة الرأســمال لــكل عامــل، ونوعيــة العمــل، واإلنتاجيــة الكليــة للعامــل، أي

ــا عــن  ــذي يتــم قياســه كخدمــات رأســمالية،29 و LQ هــو مقيــاس لجــودة العمــل، تقريًب حيــث يكــون K دخــل الرأســمال، ال

طريــق حســاب االختافــات فــي التكويــن التعليمــي لمجمــوع العمالــة، و TFP هــو اإلنتاجيــة الكليــة للعامــل )راجــع دي فريــس 

ــر مســتخدم فــي حســاب النمــو(.  فــي الشــكل 12، نقــارن  ــد مــن التفاصيــل حــول قيــاس كل متغي ــان، 2020، لمزي وإيرمب

ــة  ــي إلنتاجي ــو الكل ــل( والنم ــوة العم ــي لق ــن التعليم ــي التكوي ــرات ف ــل )أو التغي ــة العم ــمال، ونوعي ــق الرأس ــاهمة تعمي مس

العامــل بنمــو إنتاجيــة العمالــة فــي االقتصــادات العربيــة بمعــدالت لاقتصــاد العالمــي واالقتصــادات المتقدمــة واألســواق 

الناشــئة. كمــا وتظهــر بعــض األنمــاط المثيــرة لاهتمــام.

ــا عــى الــدوام لنمــو إنتاجيــة  أوالً، عــى الرغــم مــن أن تعميــق الرأســمال، أي الرأســمال لــكل عامــل، يشــكل مصــدًرا مهيمًن

العمــل فــي االقتصــاد العالمــي، واالقتصــادات المتقدمــة، واألســواق الناشــئة، واالقتصــادات اآلســيوية الناشــئة، إال أن هــذه 

ليســت الحــال دوًمــا فــي االقتصــادات العربيــة. إذا أعطــي العمــال المزيــد مــن اآلالت للعمــل معهــا، فإنهــم يظهــرون إنتاجيــة 

ــة، ممــا أدى إىل  أفضــل. فــي الــدول العربيــة، كان االســتثمار فــي الرأســمال المــادي أقــل مــن الزيــادة فــي العمال

انخفــاض نمــو اإلنتاجيــة فــي ثمانينيــات وتســعينيات القــرن العشــرين.

29 يتم الحصول عى معدالت النمو الكلي لخدمات الرأسمال كإجمالي تكلفة المستخدم عى أساس معدل نمو الرأسمال الخاص باألصول الفردية.
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 ةتباثلا ،يلكیھلا ریغتلا راثآ نأ دیب .طفنلا عاطق يف ةیجاتنإلا ؤطابت اھلباقی امبر يتلاو ،داصتقالا يف ةیطفنلا ریغ تاعاطقلا

 ریغ داصتقالا لخاد تاكرحت نوددحی نیذلا تاعاطقلا نیب لامعلا نأ ىلإ ریشی امم ،اًمامت تفتخا ،ءاوس دح ىلع ةیمانیدلاو

 نواعتلا سلجم لود يف دوجوم ومنلا قیقحت يف يلكیھلا ریغتلا فعض نأ ىلع دیكأتلا ىلإ انجئاتن لیمت .ومنلل ةززعم نكت مل يطفنلا

 ةیلحملا تاداصتقالا عیونتل رمتسم دھج لذب ىلإ ةجاحلا ىلع جئاتنلا هذھ لدت .ماع لكشب ةقطنملا تامس نم ةمس هذھو يجیلخلا

 ذیفنت يف عورشلاو ،ةصاخلا تارامثتسالا زیفحتو ،ةسفانملا ىلع ةرداقلا لمعلا قوس زیزعت كلذ بلطتی دق .ةیبرعلا لودلل

 .ةیجاتنإ رثكألا تاعاطقلا ىلإ دراوملا لقن لجأ نم تاكرشلل ةبسنلاب رامثتسالا خانم ریسیتب ةلیفكلا تاحالصإلا

 لامسأرلا مكارت لباقم لماعلا ةیجاتنإ يلامجإ :لمعلا ةیجاتنإ ومنل ةرشابملا رداصملا 1.5
 

 ومن عفد يف تاعاطقلا نیب لامعلا تاكرحت رودو لمعلا ةیجاتنإل يلكلا ومنلل ةعانصلا لوصأ ىلإ انرظن ،قباسلا مسقلا يف

 مھف ةیغبو .لمعلا ةیجاتنإل يلكلا ومنلا عفد يف لماعلا ةیجاتنإ يلامجإو لماعلا مكارت رود ربكأ قمعتب مسقلا اذھ ثحبی .ةیجاتنإلا

 لودلا يف لمعلا ةیجاتنإ ومن عفد يف يلكلا لماعلا ةیجاتنإ ومنو )لماع لكل لامسأرلا ومن( لامسأرلا قیمعتل ةیبسنلا راودألا

 ةیعونو ،لماع لكل لامسأرلا ةمھاسم ىلإ لمعلا ةیجاتنإ ومن مسقی ام وھو ،ومنلل يسایقلا يبساحملا راطإلا مدختسن ،ةیبرعلا

 يأ ،لماعلل ةیلكلا ةیجاتنإلاو ،لمعلا

∆ ln 𝑦𝑦9 = �̅�𝑣[∆ ln𝐾𝐾 + �̅�𝑣]∆ ln 𝐿𝐿𝐿𝐿 + ∆ ln𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 

 باسح قیرط نع اًبیرقت ،لمعلا ةدوجل سایقم وھ LQو 15،ةیلامسأر تامدخك ھسایق متی يذلا ،لامسأرلا لخد K نوكی ثیح

 دیزمل ،2020 ،نابمریإو سیرف يد عجار( لماعلل ةیلكلا ةیجاتنإلا وھ TFPو ،ةلامعلا عومجمل يمیلعتلا نیوكتلا يف تافالتخالا

 لمعلا ةیعونو ،لامسأرلا قیمعت ةمھاسم نراقن ،12 لكشلا يف  .)ومنلا باسح يف مدختسم ریغتم لك سایق لوح لیصافتلا نم

 تالدعمب ةیبرعلا تاداصتقالا يف ةلامعلا ةیجاتنإ ومنب لماعلا ةیجاتنإل يلكلا ومنلاو )لمعلا ةوقل يمیلعتلا نیوكتلا يف تاریغتلا وأ(

 .مامتھالل ةریثملا طامنألا ضعب رھظتو امك .ةئشانلا قاوسألاو ةمدقتملا تاداصتقالاو يملاعلا داصتقالل

 يف لمعلا ةیجاتنإ ومنل ماودلا ىلع اًنمیھم اًردصم لكشی ،لماع لكل لامسأرلا يأ ،لامسأرلا قیمعت نأ نم مغرلا ىلع ،ًالوأ

 يف اًمود لاحلا تسیل هذھ نأ الإ ،ةئشانلا ةیویسآلا تاداصتقالاو ،ةئشانلا قاوسألاو ،ةمدقتملا تاداصتقالاو ،يملاعلا داصتقالا

 ناك ،ةیبرعلا لودلا يف .لضفأ ةیجاتنإ نورھظی مھنإف ،اھعم لمعلل تالآلا نم دیزملا لامعلا يطعأ اذإ .ةیبرعلا تاداصتقالا

 نرقلا تاینیعستو تاینینامث يف ةیجاتنإلا ومن ضافخنا ىلإ ىدأ امم ،ةلامعلا يف ةدایزلا نم لقأ يداملا لامسأرلا يف رامثتسالا

 .نیرشعلا

  

                                                             
 .ةیدرفلا لوصألاب صاخلا لامسأرلا ومن لدعم ساسأ ىلع مدختسملا ةفلكت يلامجإك لامسأرلا تامدخل يلكلا ومنلا تالدعم ىلع لوصحلا متی 15
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� الشكل 12:مصادر نمو إنتاجية العمل حسب المنطقة

ماحظــة: تتألــف االقتصــادات العربيــة مــن: اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي )البحريــن والكويــت وعمــان وقطــر والمملكــة العربية الســعودية 

ــم  ــة(. وتض ــطينية المحتل ــي الفلس ــن واألراض ــان واليم ــراق ولبن ــوريا والع ــرى )األردن وس ــة أخ ــادات عربي ــتة اقتص ــدة(، وس ــة المتح ــارات العربي واالم

منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا كل االقتصــادات العربيــة وإيــران واقتصــادات شــمال أفريقيــا )الجزائــر ومصــر وليبيــا والمغــرب والســودان 

وتونــس(. راجــع الجــدول 4 فــي الملحــق. الرأســمال هــو معــدل نمــو خدمــات الرأســمال لــكل عامــل، وجــودة العمــل هــي مقيــاس االختافــات فــي 

المهــارات بيــن العمــال.

المصدر: قاعدة بيانات االقتصاد الكلي لمجلس المؤتمرات، أبريل 2021.

ثانًيــا، لــم تشــهد مجموعــة االقتصــادات العربيــة، مجتمعــة، أي نمــو إيجابــي فــي اإلنتاجيــة الكليــة للعامــل فــي أي مــن الفتــرات 

ــر  ــى م ــر ع ــل ذات تأثي ــة للعام ــة الكلي ــي اإلنتاجي ــائر ف ــت الخس ــك، كان ــى ذل ــاوة ع ــي. ع ــم البيان ــي الرس ــة ف ــع المبين األرب

الســنين، فــي االقتصــادات العربيــة ككل وفــي مجلــس التعــاون الخليجــي بشــكل خــاص. بشــكل عــام، أظهــرت اإلنتاجيــة الكليــة 

للعامــل نمــًوا متواضًعــا فــي االقتصــاد العالمــي، لكنــه كان إيجابًيــا وذا صلــة فــي ســبعينيات وثمانينيــات القــرن العشــرين فــي 

االقتصــادات المتقدمــة. وعــى الصعيــد العالمــي، كان النمــو إيجابًيــا فــي أقــل مــن 0,1 فــي المائــة خــال الفتــرة مــا بيــن 1993 

و2009، وأصبــح ســلبًيا خــال العقــد الــذي تــا األزمــة الماليــة العالميــة. فــي االقتصــادات المتقدمــة، كان نمــو اإلنتاجيــة الكليــة 

للعامــل إيجابًيــا عموًمــا، األمــر الــذي يشــير إىل تحســن نســبي فــي كفــاءة اإلنتــاج اإلجماليــة فــي هــذه االقتصــادات. لــم يكــن 

نمــو اإلنتاجيــة الكليــة للعامــل ســلبًيا إال أثنــاء الفتــرة مــا بيــن 1993و2009، عندمــا كان المتوســط العالمــي ســلبًيا أيًضــا، وكان 

ــا فــي األســاس إىل األزمــة الماليــة العالميــة. وحيــث ال تؤخــذ ســنوات األزمــة فــي الحســبان فــي المخطــط المتوســط،  راجًع

كان نمــو اإلنتاجيــة الكليــة للعامــل للفتــرة مــا يــن 1993 و2007 إيجابًيــا فــي الحالتيــن. تتضمــن هــذه الفتــرة أيًضــا تأثيــر الثــورة 

الكبــرى فــي تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي االقتصــادات المتقدمــة، حيــث تســبب التســارع فــي االســتثمار فــي ســلع 

تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي خلــق مكاســب إنتاجيــة تتجــاوز مــدى انتشــار تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت. كان 

نمــو اإلنتاجيــة الكليــة للعامــل إيجابًيــا فــي االقتصــادات اآلســيوية الناشــئة خــال الفتــرة مــا بيــن 1993 و2007، فــي حيــن كان 

ســلبًيا خــال ســبعينيات القــرن العشــرين وقريــب مــن الصفــر فــي الفترتيــن األخرييــن.

فضــاً عــن ذلــك، وعــى الرغــم مــن تــآكل اإلنتاجيــة الكليــة للعامــل، كلمــا حــدث ذلــك، فــإن النمــو لــم يكــن معتــدالً نســبًيا فــي 

االقتصــادات العربيــة فــي العالــم واالقتصــادات اآلســيوية الناشــئة. كان االنخفــاض فــي نمــو اإلنتاجيــة الكليــة للعامــل شــديد 

االنحــدار بشــكل عــام، تحديــًدا أثنــاء الفتــرة مــا بيــن 1992 و1993 والفتــرة مــا بيــن 2010 و2019. إن االتجــاه فــي دول مجلــس 

40 
 

 ةقطنملا بسح لمعلا ةیجاتنإ ومن رداصم:12 لكشلا

 
 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملاو رطقو نامعو تیوكلاو نیرحبلا( يجیلخلا نواعتلا سلجم لود تاداصتقا :نم ةیبرعلا تاداصتقالا فلأتت :ةظحالم
 مضتو .)ةلتحملا ةینیطسلفلا يضارألاو نمیلاو نانبلو قارعلاو ایروسو ندرألا( ىرخأ ةیبرع تاداصتقا ةتسو ،)ةدحتملا ةیبرعلا تارامالاو
 نادوسلاو برغملاو ایبیلو رصمو رئازجلا( ایقیرفأ لامش تاداصتقاو ناریإو ةیبرعلا تاداصتقالا لك ایقیرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم
 تاراھملا يف تافالتخالا سایقم يھ لمعلا ةدوجو ،لماع لكل لامسأرلا تامدخ ومن لدعم وھ لامسأرلا .قحلملا يف 4 لودجلا عجار .)سنوتو
 لامعلا نیب
 2021 لیربأ ،تارمتؤملا سلجمل يلكلا داصتقالا تانایب ةدعاق :ردصملا
 

 ةنیبملا عبرألا تارتفلا نم يأ يف لماعلل ةیلكلا ةیجاتنإلا يف يباجیإ ومن يأ ،ةعمتجم ،ةیبرعلا تاداصتقالا ةعومجم دھشت مل ،اًیناث

 ةیبرعلا تاداصتقالا يف ،نینسلا رم ىلع ریثأت تاذ لماعلل ةیلكلا ةیجاتنإلا يف رئاسخلا تناك ،كلذ ىلع ةوالع .ينایبلا مسرلا يف

 ،يملاعلا داصتقالا يف اًعضاوتم اًومن لماعلل ةیلكلا ةیجاتنإلا ترھظأ ،ماع لكشب .صاخ لكشب يجیلخلا نواعتلا سلجم يفو لكك

 ومنلا ناك ،يملاعلا دیعصلا ىلعو .ةمدقتملا تاداصتقالا يف نیرشعلا نرقلا تاینینامثو تاینیعبس يف ةلص اذو اًیباجیإ ناك ھنكل

 .ةیملاعلا ةیلاملا ةمزألا الت يذلا دقعلا لالخ اًیبلس حبصأو ،2009و 1993 نیب ام ةرتفلا لالخ ةئاملا يف 0,1 نم لقأ يف اًیباجیإ

 جاتنإلا ةءافك يف يبسن نسحت ىلإ ریشی يذلا رمألا ،اًمومع اًیباجیإ لماعلل ةیلكلا ةیجاتنإلا ومن ناك ،ةمدقتملا تاداصتقالا يف

 طسوتملا ناك امدنع ،2009و1993 نیب ام ةرتفلا ءانثأ الإ اًیبلس لماعلل ةیلكلا ةیجاتنإلا ومن نكی مل .تاداصتقالا هذھ يف ةیلامجإلا

 ططخملا يف نابسحلا يف ةمزألا تاونس ذخؤت ال ثیحو .ةیملاعلا ةیلاملا ةمزألا ىلإ ساسألا يف اًعجار ناكو ،اًضیأ اًیبلس يملاعلا

 ةروثلا ریثأت اًضیأ ةرتفلا هذھ نمضتت .نیتلاحلا يف اًیباجیإ 2007و 1993 نی ام ةرتفلل لماعلل ةیلكلا ةیجاتنإلا ومن ناك ،طسوتملا

 ایجولونكت علس يف رامثتسالا يف عراستلا ببست ثیح ،ةمدقتملا تاداصتقالا يف تالاصتالاو تامولعملا ایجولونكت يف ىربكلا

 ةیلكلا ةیجاتنإلا ومن ناك .تالاصتالاو تامولعملا ایجولونكت راشتنا ىدم زواجتت ةیجاتنإ بساكم قلخ يف تالاصتالاو تامولعملا

 نرقلا تاینیعبس لالخ اًیبلس ناك نیح يف ،2007و 1993 نیب ام ةرتفلا لالخ ةئشانلا ةیویسآلا تاداصتقالا يف اًیباجیإ لماعلل

 .نییرخألا نیترتفلا يف رفصلا نم بیرقو نیرشعلا

 تاداصتقالا يف اًیبسن ًالدتعم نكی مل ومنلا نإف ،كلذ ثدح املك ،لماعلل ةیلكلا ةیجاتنإلا لكآت نم مغرلا ىلعو ،كلذ نع ًالضف

 اًدیدحت ،ماع لكشب رادحنالا دیدش لماعلل ةیلكلا ةیجاتنإلا ومن يف ضافخنالا ناك .ةئشانلا ةیویسآلا تاداصتقالاو ملاعلا يف ةیبرعلا

 ةصقلل اًمامت ھباشم يجیلخلا نواعتلا سلجم لود يف هاجتالا نإ .2019و 2010 نیب ام ةرتفلاو 1993و 1992 نیب ام ةرتفلا ءانثأ
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التعــاون الخليجــي مشــابه تماًمــا للقصــة االقتصاديــة العربيــة المجتمعــة. لكــن فــي مجموعــة االقتصــادات العربيــة األخــرى، 

كانــت هنــاك مكاســب كبيــرة فــي اإلنتاجيــة خــال الفتــرة مــا بيــن 1993 و2007، والتــي أتــت فــي المقــام األول نتيجــة إعــادة 

البنــاء فــي العــراق بعــد الحــرب، كمــا ســنرى فــي الشــكل 13 والجــدول 12. كانــت مســاهمة نمــو اإلنتاجيــة الكليــة للعامــل فــي 

العــراق مرتفعــة للغايــة خــال هــذه الفتــرة، حتــى عندمــا كانــت المســاهمة الرأســمالية منعدمــة تقريًبــا. باإلضافــة إىل ذلــك، 

شــهدت مجموعــة االقتصــادات العربيــة األخــرى نمــًوا إيجابًيــا فــي اإلنتاجيــة الكليــة للعامــل فــي ســبعينيات القــرن العشــرين. 

ــا، عــى مــدى نصــف القــرن الماضــي، تحســنت نوعيــة العمــال فــي مختلــف أنحــاء العالــم، بمــا فــي ذلــك فــي الــدول  ثالًث

العربية، ولو بمعدالت متفاوتة، األمر الذي ساهم بشكل إيجابي في نمو إنتاجية العمل. 

� الشكل 13:مصادر نمو إنتاجية العمل حسب البلد

ماحظة: راجع الشكل 12.

المصدر: قاعدة بيانات االقتصاد الكلي لمجلس المؤتمرات، أبريل.
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 12 لكشلا عجار :ةظحالم
 2021 لیربأ ،تارمتؤملا سلجمل يلكلا داصتقالا تانایب ةدعاق :ردصملا
  

 تاداصتقالا ىلإ رظنن ،13 لكشلا يف .ةیبرعلا لودلا يف راشتنالا ةعساو ةرھاظ يبلسلا لماعلل ةیلكلا ةیجاتنإلا ومن لكشی ،اًعبار

 ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلاو رطق يف برحلا دعب ام ةلحرم يف ءانبلا ةداعإ ءانثأ ،تیوكلا ءانثتساب .ةیبرعلا ةقطنملا يف ةیدرفلا

 ،كلذ نم مھألاو .يجیلخلا نواعتلا سلجم لود لك يف اًیبلس لماعلل ةیلكلا ةیجاتنإلا ومن ناك ،2007و 1993 نیب ام ةرتفلا لالخ

 تناك .ةیوئم طاقن 4 ىلإ 2 قاطن يف ریبك لكشب تلءاضت دق ،2019و 2010 نیب ام ،ةریخألا ةرتفلا يف لماعلل ةیلكلا ةیجاتنإلا نأ

  .2007و 1993 نیب ام ةرتفلا ءانثأ ةیجاتنإلا يف يباجیإ ومنب اًمومع عتمتت ىرخألا ةیبرعلا تاداصتقالا ةعومجم لود ةیبلاغ

 دقعلا يف لماعلل ةیلكلا ةیجاتنإلا يف اًیبلس اًومن تدھش لودلا لك نإف ،ةرتفلا هذھ لالخ دیحولا ءانثتسالا ناك نمیلا نأ حیحصو

 اًرود ،نمیلاو ایروس ـ ،اًبارطضا ةقطنملا يف نیداصتقا رثكأ يف لماعلل ةیلكلا ةیجاتنإلا ومن يف داحلا ضافخنالا ىدأ دقو .ریخألا

   .ةقطنملا يف لماعلل ةیلكلا ةیجاتنإلا يف ماعلا ضافخنالا يف اًماھ

 ةئشانلا ةیویسآلا تاداصتقالاب ةنراقم :ةیبرعلا تاداصتقالا يف لماعلل ةیلكلا ةیجاتنإلاومن:12 لودجلا
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رابًعــا، يشــكل نمــو اإلنتاجيــة الكليــة للعامــل الســلبي ظاهــرة واســعة االنتشــار فــي الــدول العربيــة. فــي الشــكل 13، ننظــر إىل 

ــة مــا بعــد الحــرب فــي قطــر  ــاء فــي مرحل ــاء إعــادة البن ــة. باســتثناء الكويــت، أثن ــة فــي المنطقــة العربي االقتصــادات الفردي

ــي كل دول  ــلبًيا ف ــل س ــة للعام ــة الكلي ــو اإلنتاجي ــن 1993 و2007، كان نم ــا بي ــرة م ــال الفت ــدة خ ــة المتح ــارات العربي واإلم

مجلــس التعــاون الخليجــي. واألهــم مــن ذلــك، أن اإلنتاجيــة الكليــة للعامــل فــي الفتــرة األخيــرة، مــا بيــن 2010 و2019، قــد 

تضاءلــت بشــكل كبيــر فــي نطــاق 2 إىل 4 نقــاط مئويــة. كانــت غالبيــة دول مجموعــة االقتصــادات العربيــة األخــرى تتمتــع 

عموًمــا بنمــو إيجابــي فــي اإلنتاجيــة أثنــاء الفتــرة مــا بيــن 1993 و2007.  وصحيــح أن اليمــن كان االســتثناء الوحيــد خــال هــذه 

الفتــرة، فــإن كل الــدول شــهدت نمــًوا ســلبًيا فــي اإلنتاجيــة الكليــة للعامــل فــي العقــد األخيــر. وقــد أدى االنخفــاض الحــاد فــي 

نمــو اإلنتاجيــة الكليــة للعامــل فــي أكثــر اقتصاديــن فــي المنطقــة اضطرابـًـا، ـ ســوريا واليمــن، دوًرا هاًمــا فــي االنخفــاض العــام 

فــي اإلنتاجيــة الكليــة للعامــل فــي المنطقــة.  

الجدول 12:نمواإلنتاجية الكلية للعامل في االقتصادات العربية: مقارنة باالقتصادات اآلسيوية الناشئة
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 1993
و2007

ما بين 
 2010
و2019

ما بين 
 1993
و2007

ما بين 
 2010
و2019

االقتصادات العربية
  دول مجلس التعاون الخليجي

    البحرين

    الكويت

    عمان

    قطر

    المملكة العربية السعودية

    اإلمارات العربية المتحدة

  االقتصادات العربية األخرى

    العراق

    األردن

    لبنان

    سوريا

    اليمن

0,3-

1,0-

0,4-

3,9

1,0-

1,7

2,5-

1,1

2,0

8,0

0,2

0,3

0,1

0,6-

2,5-

2,5-

1,7-

3,3-

3,7-

3,6-

3,2-

0,3

2,7-

0,0

1,7-

2,9-

7,4-

7,0-

االقتصادات الناشئة والنامية
  االقتصادات اآلسيوية الناشئة

    ماليزيا

    سريانكا

    تاياند

    الصين

    إندونيسيا

    الفلبين

    الهند

    فيتنام

    باكستان

    بنغاديش

    ميانمار

    كمبوديا

0,4

0,4

0,7-

2,0

1,4

0,1

1,0-

0,8

1,9

1,2-

0,8

0,1-

2,4

0,9-

0,3-

0,2-

0,2

1,2-

1,9

1,3-

0,1-

0,4

2,1

1,4

0,7

0,5

2,4-

1,6-

ماحظــة: تتألــف االقتصــادات العربيــة مــن: اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي )البحريــن والكويــت وعمــان وقطــر والمملكــة العربية الســعودية 

ــم  ــة(. وتض ــطينية المحتل ــي الفلس ــن واألراض ــان واليم ــراق ولبن ــوريا والع ــرى )األردن وس ــة أخ ــادات عربي ــتة اقتص ــدة(، وس ــة المتح ــارات العربي واالم

منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا كل االقتصــادات العربيــة وإيــران واقتصــادات شــمال أفريقيــا )الجزائــر ومصــر وليبيــا والمغــرب والســودان 

وتونــس(. راجــع الجــدول 4 فــي الملحــق.

المصدر: قاعدة بيانات االقتصاد الكلي لمجلس المؤتمرات، أبريل 2021.

وأخيــرًا، يصبــح ركــود اإلنتاجيــة فــي المنطقــة أكثــر وضوًحــا عندمــا نقارنــه بمعــدل تقــدم اإلنتاجيــة فــي االقتصــادات اآلســيوية 

الناشــئة. فــي الجــدول 12، نقــارن أداء اإلنتاجيــة الكليــة للعامــل فــي اقتصــادات آســيوية ناشــئة مختــارة بالــدول العربيــة. نحــن 

ــن 1993 و2007،  ــا بي ــرة م ــي الفت ــة للعامــل ف ــة الكلي ــي اإلنتاجي ــا ف ــًوا إيجابًي ــدول اآلســيوية شــهدت نم ــرى أن معظــم ال ن

مــع اختافــات ملحوظــة بيــن الصناعــات. وفــي المتوســط، بلــغ معــدل نمــو اإلنتاجيــة فــي المنطقــة 0,4 فــي المائــة مقارنــة 

باالنكمــاش بنســبة 0,3 فــي المائــة فــي االقتصــادات العربيــة.  ومــن بيــن الــدول التــي شــهدت انخفاًضــا كبيــرًا فــي اإلنتاجيــة 

الكليــة للعامــل ماليزيــا وإندونيســيا وفيتنــام وبنغاديــش وكمبوديــا، حيــث كان نمــو اإلنتاجيــة الكليــة للعامــل فــي أكبــر اقتصــاد 

فــي المنطقــة، الصيــن، ضئيــاً للغايــة.30  لكــن فــي العقــد الــذي أعقــب األزمــة الماليــة العالميــة، انخفــض نمــو اإلنتاجيــة، 

مــع خســارة بعــض الــدول الكبــرى، بمــا فــي ذلــك الصيــن وإندونيســيا، لإلنتاجيــة. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن تايانــد والهنــد 

30 تجــدر اإلشــارة إىل أن هــذه التقديــرات تســتند إىل تقديــرات مجلــس المؤتمــرات البديلــة للناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي الصيــن، وهــي تختلــف اختاًفــا كبيــرًا 

عــن التقديــرات الرســمية )راجــع ووه، 2014(.
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وفيتنــام مــن بيــن الــدول التــي ســجلت نمــًوا مذهــاً فــي اإلنتاجيــة الكليــة للعامــل أثنــاء هــذه الفتــرة. وحتــى فــي الــدول التــي 

أصبــح نمــو اإلنتاجيــة فيهــا ســلبًيا فــي آســيا، كان حجــم االنحــدار أقــل نســبًيا مــن غالبيــة الــدول العربيــة. مــن الواضــح أن 

االقتصــادات العربيــة تواجــه تحديًــا فــي اإلنتاجيــة؛ لكنــه ليــس مجــرد تحــد لإلنتاجيــة، بــل إن قدرتهــا عــى ترجمــة االســتثمار 

فــي الرأســمال المــادي إىل اإلنتاجيــة محــدودة، حيــث يبــدو االعتمــاد الشــديد عــى الوظائــف األقــل إنتاجيــة لدعــم نمــو الناتــج 

عامــاً مهًمــا )الميجــران وإيرمبــان، 2021(. يبــدو أنهــا فشــلت فــي ترجمــة االســتثمارات الهائلــة والمــوارد النفطيــة إىل ميــزة 

إنتاجيــة، تحديــًدا فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

ــرق  ــادات الش ــي اقتص ــل ف ــة للعام ــة الكلي ــف أداء اإلنتاجي ــا ضع ــت أيًض ــد أثبت ــابقة ق ــات الس ــك أن األدبي ــف إىل ذل أض

ــر  ــم تظه ــات ل ــذه الدراس ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــة. وع ــة خاص ــي بصف ــاون الخليج ــس التع ــي دول مجل ــا، أو ف ــط عموًم األوس

اهتماًمــا محــدًدا بالــدول العربيــة، كمــا نفعــل هنــا، فــإن النتائــج التــي حصلنــا عليهــا تتفــق مــع النتائــج الســابقة فــي مــا يتعلــق 

ــار،  ــرون، 2013؛ وبيه ــو وآخ ــبينوزا، 2012؛ أوندريان ــرون، 2008؛ وإس ــان آرك وآخ ــدر، 2007؛ وف ــو ب ــرن وأب ــو ق ــة )أب بالمنطق

ــاع  ــتبعاد قط ــم اس ــى إذا ت ــان، 2021(. حت ــران وإرمب ــرون، 2019؛ والميج ــان آرك وآخ ــي، 2019؛ وف ــن عل ــوز وب 2013؛ وأكغ

النفــط مــن الدراســات التحليليــة، فــإن أداء االقتصــاد الكلــي فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي يبقــى ضعيًفــا، عــى الرغــم 

مــن أنــه أفضــل قليــاً مــن أداء قطــاع النفــط، األمــر الــذي يشــير إىل تأثيــر خفــض اإلنتاجيــة فــي قطــاع النفــط )صنــدوق النقــد 

ــبينوزا، 2012(. ــي، 2015؛ وإس الدول

�	 1.6 موجز واستنتاجات                                                                               

مــن خــال تحليــل االتجاهــات الكليــة فــي الدخــل واإلنتاجيــة فــي الــدول العربيــة، يبــرز هــذا الفصــل الحاجــة إىل زيــادة االهتمــام 

بتحســين اإلنتاجيــة، ودعــم النمــو والرفــاه عــى المــدى الطويــل، وتعزيــز المشــاريع المســتدامة فــي المنطقــة العربيــة. ويلخــص 

ــات الرئيســية التــي تواجههــا المنطقــة فــي  ــورد بعــض التحدي هــذا القســم الماحظــات الرئيســية الموثقــة فــي الفصــل، وي

معالجــة نمــو اإلنتاجيــة ويســتمد بعــض النقــاط الهامــة للسياســات واألعمــال التجاريــة. 

��   1.6.1. موجز النتائج الرئيسية

ــاون  ــس التع ــادات دول مجل ــي اقتص ــة ف ــن متدني ــة، لك ــل مرتفع ــتويات دخ ــادي بمس ــو االقتص ــات النم ــز ديناميكي تتمي

الخليجــي الغنيــة بالنفــط، وبمســتويات ضحلــة لكــن متهاويــة فــي الــدول العربيــة األخــرى. لقــد حققــت المنطقــة ككل أفضــل 

أداء للنمــو، مــن حيــث الدخــل واإلنتاجيــة والنمــو، خــال الفتــرة مــا بيــن 1960 و1970، بعــد اكتشــاف النفــط. وفــي حيــن 

اســتفادت االقتصــادات الغنيــة بالنفــط بشــكل مباشــر مــن تصديــر النفــط ومــا نتــج عنــه مــن عائــدات نفطيــة، صــدرت دول 

عربيــة أخــرى عمــاالً لدعــم مشــاريع جديــدة مختلفــة تمولهــا عائــدات النفــط فــي اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي. 

يبــدو أن كاً مــن المجموعتيــن اســتفادت بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مــن عائــدات النفــط. ومــع ذلــك، لــم يعــد االزدهــار 

االقتصــادي المدعــوم بالنفــط قــادًرا عــى االســتمرار طويــاً، حيــث بــدا األمــر وكأن اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي 

وقعــت فــي لعنــة المــوارد، فــي شــبه غيــاب التنــوع االقتصــادي. والواقــع أن عائــدات النفــط ســاعدت االقتصــادات فــي تطويــر 

بنيتهــا األساســية، لكــن االفتقــار إىل التركيــز عــى القطاعــات غيــر النفطيــة لــم يحافــظ عــى تأثيــر النمــو فــي األمــد البعيــد. 

ــم  ــو القائ ــرط عــى النم ــة المف ــز المنطق ــا لتركي ــة أيًض ــة نتيجــة جزئي ــة بمثاب ــي المنطق ــو ف ــاض الدخــل والنم ــد كان انخف لق

عــى العمالــة، واالســتفادة مــن العمــال األجانــب الزهيــدي األجــر. وعــى الرغــم مــن أن تدفــق العمــال المهاجريــن مــن الــدول 

العربيــة األخــرى ســاعد تلــك الــدول فــي المراحــل األوىل، فــإن التحــول التدريجــي فــي تفضيــل العمــال اآلســيويين أدى إىل 

تــآكل إمكاناتهــا فــي تصديــر العمــال إىل الــدول الغنيــة بالنفــط. وتشــير النتائــج التــي توصلنــا إليهــا إىل أنــه فــي حيــن نجحــت 

مناطــق أخــرى مــن العالــم فــي تعزيــز نمــو العمالــة ونمــو اإلنتاجيــة بهــدف دفــع الناتــج المحلــي اإلجمالي، فــإن اقتصــادات دول 
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مجلــس التعــاون الخليجــي نــادًرا مــا أعطــت األولويــة لإلنتاجيــة. واألمــر صحيــح كذلــك لاقتصــادات العربيــة األخــرى، تحديــًدا 

فــي الفتــرات األخيــرة. ال أحــد يســتطيع أن ينكــر أن التركيــز المفــرط عــى خلــق فــرص العمــل جــاء عــى حســاب اإلنتاجيــة. 

إن المقايضــة بيــن اإلنتاجيــة والعمالــة ســلبية وأكثــر وضوًحــا فــي الــدول العربيــة مقارنــة بأجــزاء أخــرى مــن العالــم. وإذا نظرنــا 

إىل المســتقبل، مــن منظــور الشــركات، فــإن االعتمــاد عــى األجــور المنخفضــة لخلــق مزايــا نســبية، واالســتمرار فــي التنــازل 

ــا. بيــد أن هــذا ليــس ســوى حــاً قصيــر النظــر، وهــو حــل غيــر قابــل لاســتمرارية، حيــث أن  عــن اإلنتاجيــة، قــد يبــدو جذابً

األجــور ســوف ترتفــع فــي نهايــة المطــاف، وهــذا مــا مــن شــأنه أن يــؤدي إىل خســارة القــدرة التنافســية مــا لــم يكــن مصحوبـًـا 

بتحســين اإلنتاجيــة. لقــد أصبــح ذلــك أكثــر وضوًحــا فــي المنطقــة، مــع دخــول القــوى العاملــة المحليــة فــي المنطقــة بشــكل 

متزايــد إىل ســوق العمــل، ممــا يزيــد مــن الضغــوط لرفــع األجــور اإلجماليــة. يصبــح الوضــع أكثــر صعوبــة مــع انخفــاض إنتاجيــة 

ــى  ــز ع ــروري التركي ــن الض ــل م ــذي يجع ــر ال ــان، 2021(، األم ــران وإيرمب ــط )الميج ــي المتوس ــبًيا ف ــن نس ــكان األصليي الس

التكنولوجيــا واإلبــداع لخلــق وظائــف أكثــر إنتاجيــة مــن االعتمــاد عــى األجــور وحدهــا. بيــد أن ذلــك ال يعنــي االســتغناء عــن 

العمــال المهاجريــن بــل جعــل ســوق العمــل أكثــر كفــاءة مــع توفيــر فــرص عمــل الئقــة لــكل العمــال، وفًقــا الحتياجــات القطــاع 

الخــاص.

لقــد أدى ركــود اإلنتاجيــة فــي المنطقــة إىل حــدوث تبايــن كبيــر بيــن المنطقــة وحــدود اإلنتاجيــة العالميــة، الســيما بالنســبة 

لمجلــس التعــاون الخليجــي. بالنســبة لاقتصــادات العربيــة األخــرى، يتلخــص التحــدي فــي اللحــاق باإلنتاجيــة العالميــة، لكــن 

هنــاك العديــد مــن العقبــات. وعــى عكــس دول مجلــس التعــاون الخليجــي، فــإن هــذه الــدول لــم تطــور بنيتهــا التحتيــة أو 

مؤسســاتها بالكامــل. إن االفتقــار إىل قطــاع تصنيــع قــوي قــادر عــى اســتيعاب العمــال مــن ذوي المهــارات شــبه الماهــرة 

ــدول  ــاة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي وغيرهــا مــن ال ــة، واالفتقــار إىل قطــاع خــاص نابــض بالحي والمهــارات المتدني

العربيــة، مــن شــأنه أن يزيــد مــن التحديــات التــي تواجههــا فــي تحقيــق ازدهــار فــي نمــو اإلنتاجيــة. تحــاول دول كثيــرة فــي 

المنطقــة عــى نحــو متزايــد تنويــع اقتصاداتهــا بعيــًدا عــن النفــط. ولكــن حتــى اآلن، لــم تنجــح مثــل هــذه المحــاوالت ومــا نتــج 

عنهــا مــن تحــول فــي النشــاط االقتصــادي عبــر القطاعــات فــي تحويــل عمليــة تعزيــز النمــو. فقــد كان نمــو اإلنتاجيــة داخــل 

الصناعــات الفرديــة ســلبًيا أو ضئيــاً، وكانــت حركــة العمــال عبــر القطاعــات فــي األغلــب ســبًبا فــي خفــض النمــو. 

ــة  ــأن المنطق ــا بش ــاج أيًض ــر االنزع ــا يثي ــن م ــة ولك ــاءة اإلجمالي ــف الكف ــع إىل ضع ــة يرج ــؤ اإلنتاجي ــف إىل ذك أن تباط أض

يتلخــص فــي عجزهــا عــن ترجمــة اســتثمارها الرأســمالي إىل إنتاجيــة. يبــدو أن األهميــة الهائلــة للعمــل قــد خفضــت مــن حجــم 

الرأســمال لــكل عامــل فــي المنطقــة، ممــا قلــل مــن أثــر إنتاجيــة االســتثمار الرأســمالي. يبــدو أن التوافــر التاريخــي للعمــال 

ــاص إىل  ــاع الخ ــع القط ــي تدف ــز الت ــف الحواف ــي أدى إىل وق ــاون الخليج ــس التع ــي دول مجل ــر ف ــدي األج ــن الزهي المغتربي

االســتثمار فــي التكنولوجيــات والقــدرات اإلداريــة التــي تســاعد فــي تعزيــز اإلنتاجيــة. 

��   1.6.2. اإلنتاجية في االقتصادات العربية: التحديات والمضي قدًما

عموًمــا، تعانــي المنطقــة مــن مشــكلة إنتاجيــة كبيــرة، والمشــكلة معقــدة. تختلــف طبيعــة المشــكلة بيــن دول مجلــس التعــاون 

ــة األخــرى.  ــدول العربي ــن ال ــًدا بي ــدول، تحدي ــن ال ــرًا بي ــا كبي ــل إنهــا تختلــف اختاًف ــة، ب ــدول العربي الخليجــي وغيرهــا مــن ال

وتشــكل معالجــة هــذه المشــاكل تحديًــا بالنســبة للمنطقــة كمجموعــة وداخــل كل دولــة عــى حــدة.

نــادًرا مــا تواجــه اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي المشــاكل المشــتركة التــي تواجههــا البلــدان الناميــة، مثــل الفقــر 

ــدول فــي خصائــص مثــل ارتفــاع معــدالت  ــة. لكــن تشــترك هــذه ال ــدرة الرأســمال واالفتقــار إىل البنيــة األساســية المادي ون

النمــو الســكاني، واالفتقــار إىل تمكيــن المــرأة، وضعــف الرأســمال البشــري. وعــى الرغــم مــن وجــود مســار يتوجــب عــى 

ــه فــي تحســين القــوى  المنطقــة قطعــه لمســاعدة رأســمالها البشــري وجــودة عمالهــا، فإنهــا نجحــت عــى نحــو ال غنــى عن

ــي  ــك الت ــال، تل ــن اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي، عــى ســبيل المث ــة لديهــا عــى مــر الســنين. مــن بي العامل

ســجلت أعــى تحســن فــي التنميــة البشــرية خــال العقــد الماضــي )برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، 2020، تقريــر التنميــة 

ــن  ــوات بي ــن الفج ــد م ــي الح ــل ف ــوق العم ــات س ــي سياس ــدة ف ــرات المتزاي ــاعدت التغي ــك، س ــى ذل ــاوة ع ــرية(. ع البش

الجنســين فــي ســوق العمــل. ومــع ذلــك، تواجــه هــذه الــدول تحديــات متصاعــدة بســبب االفتقــار إىل الفــرص االقتصاديــة 

للشــباب وارتفــاع البطالــة فــي ســوق العمــل المجــزأة إىل حــد كبيــر، والتــي تبــرز مــن خــال تواجــد العمــال المغتربيــن الزهيــدي 

ــاد، فــإن المنطقــة تفتقــر  ــوا فــي ازدي األجــر والعمــال المحلييــن ذوي األجــر المرتفــع. وفــي حيــن أن ســكان المنطقــة مــا زال
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عموًمــا إىل األنشــطة االقتصاديــة التــي يمكنهــا اســتيعاب الوافديــن الجــدد. ومــن السياســات المعتمــدة عموًمــا لمعالجــة هــذه 

التحديــات سياســات التأميــم اإللزاميــة التــي تهــدف إىل االســتعاضة عــن العمــال المهاجريــن بالمواطنيــن األصلييــن )راجــع 

ــن الزهيــدي األجــر  ــة العمــال المهاجري ــك أن إنتاجي ــة. أضــف إىل ذل ــار واضحــة عــى اإلنتاجي ــوغ، 2012(، والتــي لهــا آث هيرت

مرتفعــة نســبًيا مقارنــة بالعمــال األصلييــن )الميجــران وإيرمبــان، 2021(. مــا لــم تلــب الفــروق فــي التكاليــف عــن اإلنتاجيــة، 

فــإن القــدرة التنافســية للقطــاع الخــاص وإنتاجيــة المنطقــة ســتتعرض لمزيــد مــن المعانــاة. فضــاً عــن ذلــك، إذا أدى إحــال 

العمــال المغتربيــن الزهيــدي األجــر محــل المواطنيــن األصلييــن إىل تصاعــد األجــور، ممــا قــد يــؤدي إىل ضغــوط تضخميــة. 

يبلــغ معــدل التضخــم طويــل األجــل فــي المنطقــة حالًيــا 1 إىل 3 فــي المائــة31 باســتثناء االقتصــادات المضطربــة فــي ســوريا 

واليمــن ولبنان. 

فضــاً عــن ذلــك، فــإن دول مجلــس التعــاون الخليجــي تواجــه أيًضــا ضغوطــا خارجيــة شــديدة بســبب تقلــب أســعار النفــط، 

وتباطــؤ النمــو العالمــي، والتحــول المتزايــد فــي الطلــب العالمــي عــى الطاقــة نحــو المصــادر المتجددة/الخضــراء، وهــذا مــا 

مــن شــأنه أن يضعــف مــن قــدرة نظــام التوزيــع القائــم عــى النفــط والــذي كانــت تتبعــه هــذه االقتصــادات. 

أمــا المجموعــة الثانيــة مــن الــدول، التــي نطلــق عليهــا اســم »االقتصــادات العربيــة األخــرى«، فلديهــا احتياطيــات محــدودة 

ــم  ــن تصدره ــال الذي ــى العم ــدول ع ــذه ال ــدت ه ــد اعتم ــرى. وق ــة األخ ــادات النامي ــص االقتص ــز بخصائ ــط وتتمي ــن النف م

ــة  ــل األوىل. باإلضاف ــي المراح ــة ف ــواقها المحلي ــم أس ــي لدع ــاون الخليج ــس التع ــي مجل ــط ف ــة بالنف ــادات الغني إىل االقتص

ــإن  ــرى، ف ــة األخ ــادات العربي ــي واالقتص ــاون الخليج ــس التع ــن دول مجل ــي كل م ــوي ف ــع ق ــاع تصني ــار إىل قط إىل االفتق

المجموعــة األخيــرة تعانــي أيًضــا مــن وجــود القطــاع غيــر الرســمي، األمــر الــذي يشــكل تحديًــا للنمــو الــذي تحركــه اإلنتاجيــة. 

تشــير التقديــرات المتاحــة إىل أن خمــس إىل ثلــث الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي االقتصــادات العربيــة )شــنايدر وأبوهيــن، 

ــة غيــر الزراعيــة فــي اقتصــادات دول  2007(،  يتــم توليــده فــي القطــاع غيــر الرســمي، وأن ثلــث إىل نصــف إجمالــي العمال

ــر رســمية )شــارمز، 2012(. ــاون الخليجــي غي ــس التع مجل

مــن التحديــات المشــتركة األخــرى التــي تواجــه المنطقــة تطويــر قطــاع خــاص نشــط قــادر عــى تعزيــز نمــو اإلنتاجيــة. والقطــاع 

الخــاص فــي المنطقــة إمــا صغيــر32 أو أقــل نمــًوا، ويرجــع ذلــك جزئًيــا إىل القيــود التــي تواجههــا المؤسســات والتــي تنشــأ مــن 

بيئــة تجاريــة معيبــة، وجزئًيــا إىل الســوق المجــزأة فــي المنطقــة. فالمؤسســات غيــر قــادرة عــى التمتــع باقتصــادات واســعة 

النطــاق ومــن المحتــم أن تخــدم تجــار التجزئــة الصغــار. وكمــا زعــم مالــك وعــوض هللا )2013(، فــإن تعزيــز اســتثمارات القطــاع 

الخــاص، التــي تشــكل المفتــاح إىل تطويــر مســار نمــو موجــه نحــو اإلنتاجيــة فــي المنطقــة، يشــكل تحديًــا إقليمًيــا وسياســًيا 

لاقتصــادات العربيــة. لقــد تعرقــل تطــور القطــاع الخــاص إىل حــد كبيــر بســبب هيمنــة القطــاع العــام المدفوعــة بنمــوذج توزيــع 

االيجــارات، ممــا اضطــر القطــاع الخــاص إىل العمــل فــي ظــل ظــروف اســتثمار أكثــر صرامــة، معتمــًدا اعتمــاًدا كبيــرًا عــى 

اليــد العاملــة المســتوردة. وســتتطلب معالجــة هــذا التحــدي مبــادرة اقتصاديــة تحفــز مشــاركة القطــاع الخــاص فــي النشــاط 

االقتصــادي وتغيــر فــي موقــف العمــال األصلييــن لتحويــل تفضيلهــم مــن وظائــف القطــاع العــام إىل وظائــف القطــاع الخــاص 

)راجــع االميجــران وإيرمبــان، 2021(. عــى الصعيــد اإلقليمــي، تحــد األســواق المجــزأة مــن إمكانيــة تحقيــق وفــورات هائلــة 
ــك وعــواض هللا،  ــة )راجــع مال ــاءة واإلنتاجي ــا أنســب المــوارد لتحســين الكف ــر فيه ــي تتوف ــل األنشــطة إىل المناطــق الت ونق

2013(. عــاوة عــى ذلــك، يعمــل تفتــت الســوق أيًضــا عــى رفــع تكاليــف الرأســمال وخفــض إنتاجيــة االســتثمار. إن القــدرة 

االقتصاديــة عــى التكامــل هائلــة فــي المنطقــة، وهــي تدخــل فــي اللغــة والثقافــة، عــى نقيــض رابطــة دول جنــوب شــرق 

آســيا )ASEAN( أو الثقافــة األوروبيــة عــى ســبيل المثــال. فــي غيــاب التكامــل االقتصــادي، مــن المرجــح أن يكــون الحافــز 

لــدى شــركات القطــاع الخــاص للعمــل عــى نطــاق واســع محــدوًدا، نظــرًا ألن حجــم هــذه االســواق الفرديــة صغيــر، الســيما 

ــات التــي تقدمهــا. يشــكل ســكان دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن أقــل مــن خمــس  ــل التحدي عندمــا تثقــل فــي مقاب

ســكان الواليــات المتحــدة، أمــا االقتصــادات العربيــة األخــرى فتتألــف مــن الثلــث؛ ويبلــغ مجمــوع الــكل نصــف عــدد ســكان 

ــات  ــن أن التحدي ــي حي ــة. ف ــي المنطق ــذي يعطــي مؤشــرًا بالحاجــة إىل التكامــل االقتصــادي ف ــر ال ــات المتحــدة، األم الوالي

ــعار  ــية ألس ــام القياس ــى األرق ــا ع ــي، قياًس ــاون الخليج ــس التع ــي دول مجل ــم ف ــدالت التضخ ــت مع ــة، تراوح ــة العالمي ــة المالي ــد األزم ــا بع ــد م ــال عق 31 خ

ــي  ــم ف ــدل التضخ ــراوح مع ــت. ويت ــي الكوي ــة ف ــي المائ ــر إىل 2,8 ف ــي قط ــة ف ــي المائ ــن 1,2 ف ــي، م ــك الدول ــن البن ــا م ــول عليه ــم الحص ــي ت ــتهاك الت االس

االقتصــادات العربيــة األخــرى )باســتثناء ســوريا واليمــن( بيــن 1,6 فــي المائــة فــي فلســطين و3,1 فــي المائــة فــي لبنــان. أمــا الرقمــان القابليــن للمقارنــة لألســواق 

الناشــئة الرئيســية، وهمــا الهنــد والصيــن، فبلغــا 6,9 فــي المائــة و2,6 فــي المائــة عــى التوالــي. ال نملــك بيانــات عــن ســوريا واليمــن طيلــة الفتــرة، ولكــن البيانــات 

المتاحــة تشــير إىل معــدل تضخــم أعــى مــن %10 فــي هذيــن االقتصاَديــن.

32 تشــير األدلــة الحديثــة إىل أن شــركات القطــاع الخــاص فــي االقتصــادات العربيــة مثــل األردن ولبنــان تميــل بشــدة نحــو الشــركات الصغيــرة التــي توظــف أقــل 

مــن 20 شــخًصا )بادويــل وآخــرون، 2019(.
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كثيــرة بالنســبة للمنطقــة، فــإن محــاوالت إدمــاج اقتصــادات المنطقــة للعمــل كســوق واحــدة )مثــل رابطــة دول جنــوب شــرق 

آســيا )ASEAN( قــد تســاعد فــي نمــو اإلنتاجيــة، حيــث أنهــا ستســاعد فــي تقليــل العديــد مــن القيــود المفروضــة عــى ســوق 

العمــل، وتخفيــف التشــوهات، وخلــق اقتصــادات واســعة النطــاق.

بالنســبة للشــركات، يشــير ضعــف اإلنتاجيــة عــى المســتوى الكلــي إىل الضعــف المؤسســي الــذي تعمــل فــي إطــاره. ومــع 

ذلــك، يجــب أن تــدرك الشــركات أن المســاومة المســتمرة بشــأن اإلنتاجيــة غيــر قابلــة لاســتمرار، وأن هنــاك حاجــة إىل ترقيــة 

اســتراتيجيات األعمــال، وتحســين الممارســات اإلداريــة والكفــاءة اإلنتاجيــة. هــذا وأن اعتمادهــا تكنولوجيــات لتحســين القــدرة 

ــادة الوعــي بيــن  التنافســية ينبغــي أن يعطــى االولويــة. وفــي هــذا الصــدد، تضطلــع منظمــات األعمــال بــدور حيــوي فــي زي

األعضــاء لجهــة الحاجــة إىل وضــع اســتراتيجيات تجاريــة معــززة لإلنتاجيــة ذات أهــداف وحوافــز ومقاييــس محــددة. وقــد تقــوم 

منظمــات األعمــال بمراجعــة أو تطويــر الخدمــات والتدريــب الــازم لبنــاء قــدرات األعضــاء بهــدف تعزيــز نمــو اإلنتاجيــة.  

ــة  ــق بيئ ــي خل ــة ف ــات التعليمي ــال، والمؤسس ــات األعم ــات، ومنظم ــاع السياس ــات، وصن ــع الحكوم ــاركة م ــادة المش إن زي

مواتيــة لتنميــة المشــاريع المســتدامة تشــكل أهميــة قصــوى لرفــع إنتاجيــة األعمــال. ومــع تزايــد اســتهداف ســوق العمــل فــي 

اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي لتوطيــن القــوى العاملــة، مــن المرجــح أن تواجــه الشــركات تصاعــًدا فــي األجــور 

وفقــدان اإلنتاجيــة، حيــث أن العمــال المغتربيــن أقــل كلفــة وأكثــر إنتاجيــة )راجــع الميجــران وإيرمبــان، 2021(.

لقــد الحظــت دراســات ســابقة أن عــدًدا قليــاً مــن المواطنيــن المحلييــن مجهزيــن للعمــل فــي بيئــة القطــاع الخــاص، الســيما 

ــك،  ــوغ، 2012(. لذل ــعودية )هيرت ــة الس ــة العربي ــل المملك ــرة مث ــدول الكبي ــي ال ــى ف ــة، حت ــة واإلداري ــاالت المهني ــي المج ف

ســيتعين عــى المنطقــة أن تركــز أكثــر عــى تعزيــز مهــارات ســكانها. قــد تلجــأ مؤسســات القطــاع الخــاص إىل المضــي قدًمــا، 

ــاءة  ــين كف ــمال، وتحس ــة الرأس ــة، وكثاف ــى المعرف ــة ع ــات القائم ــي، والتكنولوجي ــغيل اآلل ــات التش ــن إمكان ــتفادة م واالس

اإلنتــاج عموًمــا. ومــع ذلــك، فمــن المهــم إدراك أنــه بالنظــر إىل التاريــخ الثقافــي للمنطقــة ومحيطهــا السياســي، فمــن المرجــح 

إىل حــد مــا أن تحــدث هــذه العمليــة بوتيــرة متواضعــة بــدالً مــن أن تكــون جذريــة. ومــع اســتمرار عمليــة التأميــم، ســيتعين عى 

المؤسســات أن تعتمــد اســتراتيجيات لتحســين تكنولوجياتهــا وتدريــب عمالهــا عــى االرتقــاء بالقــوى العاملــة المحليــة، وهــذا 

جانــب رئيســي حــدده النظــام االيكولوجــي لإلنتاجيــة فــي منظمــة العمــل الدوليــة، مــن أجــل تعزيــز اإلنتاجيــة ورفــع المســتويات 

المعيشــية فــي المجتمــع.
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� الملحق

� م1 مالحظات بشأن البيانات

� فلسطين

يتــم الحصــول عــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي سلســلة أســعار العمــات الوطنيــة الحاليــة والمســتمرة مــن المعهــد العالمــي 

للتنميــة فــي الفتــرة مــا بيــن 1994 و2020. ويتــم تحويلهــا إىل تعــادل القــوة الشــرائية بالــدوالر باســتخدام برنامــج المقارنــات 

الدوليــة لعــام 2011 لتعــادالت القــوة الشــرائية، ومــن ثــم تحــول إىل ســنة أســاس فــي قاعــدة بيانــات االقتصــاد الكلــي لمجلس 

المؤتمــرات باســتخدام التغيــرات النســبية فــي األســعار بيــن الضفــة الغربيــة وغــزة والواليــات المتحــدة. وفــي الفتــرة مــا بيــن 

ــا لتعــادل القــوة الشــرائية باســتخدام معــدالت النمــو  ــي الحقيقــي وفًق ــي اإلجمال ــج المحل ــم اســتقراء النات 1970 و1994، يت

مــن جــداول بيــن العالميــة )PWT(. ثــم يتــم حســاب سلســلة الناتــج المحلــي اإلجمالــي االســمي وفًقــا لتعــادل القــوة الشــرائية 

باســتخدام معامــل انكمــاش الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي الواليــات المتحــدة للفتــرة مــا بيــن 1970 و2020 بالكامــل.

ويتــم الحصــول عــى عــدد الســكان مــن مؤشــرات التنميــة العالميــة التابعــة للبنــك الدولــي للفتــرة مــا بيــن 1990 و2020 ويتــم 

اســتخاصه إىل الــوراء حتــى عــام 1970 باســتخدام االتجاهــات المســتمدة مــن بيانــات جــداول بيــن العالميــة. ويتــم حســاب 

العمالــة باســتخدام بيانــات العمالــة إىل الســكان )15 عاًمــا فأكثــر( مضروبــة فــي مجمــوع الســكان الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 

15 و64 عاًمــا والســكان الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 65 عاًمــا. ويتــم جمــع المؤشــرين األخيريــن أيًضــا مــن مؤشــرات التنميــة 

العالميــة للفتــرة مــا بيــن 1991 و2020.فــي عــام 1990، تــم تطبيــق االتجــاه فــي جــداول بيــن العالميــة. ونظــرًا لعــدم وجــود 

بيانــات فــي جــداول بيــن العالميــة قبــل عــام 1990، فإننــا نســتخدم تقديــرًا ســابًقا لمؤتمــر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة 

ــة إىل الســكان للســنوات  ــو شــكور، 1995( إلعــادة سلســلة التوظيــف إىل عــام 1970.ونســتخدم تقديراتهــا لنســبة العمال )أب
1970، و1975، و1980، و1985، و1988، و1989 مــع تقديــرات الســكان المســتمدة مــن مؤشــرات التنميــة العالميــة للحصول 

عــى بيانــات عــن العمالــة لهــذه الســنوات.33  ولســنوات مــا بيــن تلــك الفتــرات، اســتعنا بنســبة العمالــة إىل الســكان. وعــى 

هــذا النحــو، لدينــا سلســلة كاملــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي االســمي، والناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي )مــن حيــث 

تعــادل القــوة الشــرائية(، وعــدد الســكان، وتشــغيل العمالــة فــي الفتــرة مــا بيــن 1970 و2020.

� بيانات قطاعية عن العمالة والقيمة المضافة

ــر  ــدول. وتعتب ــر ال ــة عب ــة والعمال ــة المضاف ــن القيم ــقة ع ــة متس ــات قطاعي ــات بيان ــد البيان ــن قواع ــر م ــدد كبي ــر ع ال يوف

ــة وقاعــدة34  ــات التنمي ــات التحــول فــي جامعــة األمــم المتحدة-المعهــد العالمــي لبحــوث اقتصادي االســتثناءات قاعــدة بيان

بيانــات القطــاع 10 فــي مركــز غرونينجــن للنمــو والتنمية.35ومــع ذلــك، ال تحتــوي كلتــا قاعدتــي البيانــات هــذه عــى بيانــات 

ــن  ــي، نجمــع بي ــي اإلجمال ــج المحل ــة والنات ــة للعمال ــرات القطاعي ــاء التقدي ــا فــي هــذه الدراســة. ولبن ــي ننظــر فيه ــدول الت لل

ــة. ــن العمال ــة ع ــة العمــل الدولي ــات منظم ــي( وبيان ــي اإلجمال ــج المحل ــة )للنات ــم المتحــدة الوطني ــات حســابات األم بيان

ــي  ــة فــي إجمال ــا بحســاب العمال ــي نقــوم مــن أجله ــي الســكان(، والت ــر وإجمال ــا فأكث ــن 14 عاًم ــة والســكان )الســكان البالغي ــات عــن العمال ــر بيان ــا توف 33 إنه

ــن 1970 و1989. ــا بي ــرة م ــة فــي الفت ــة العالمي ــات مجمــوع الســكان مــن مؤشــرات التنمي ــك مــع بيان ــي تتضاعــف بعــد ذل معــدالت الســكان، والت

https://www.wider.unu.edu/database/etd-%E2%80%93-economic-transformation-database 34

https://www.rug.nl/ggdc/structuralchange/previous-sector-database/10-sector-2014 35
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الجدول 1 في الملحق: نصيب الفرد من الدخل في تعادل القوة الشرائية بالدوالر لعام 2020 )في عام 

)2020

 19501960197019801990200020102020

اقتصادات دول مجلس 
التعاون الخليجي

قطر

الكويت

اإلمارات العربية المتحدة

البحرين

المملكة العربية السعودية

عمان

االقتصادات العربية 
األخرى

لبنان

العراق

األردن

فلسطين

سوريا

اليمن

279,537

147,733

129,707

22,767

14,920

2,754

        

10,985

4,480

4,057

   -

2,088

1,846

301,827

147,402

184,186

30,762

24,875

4,132

        

10,821

8,985

5,684

   -

2,622

1,953

299,648

157,025

201,589

40,980

50,990

16,790

        

13,191

11,408

5,844

1,870

3,070

2,492

264,672

67,891

227,510

47,475

85,780

17,999

        

15,937

20,950

10,929

3,200

5,643

4,641

67,551

31,313

114,626

44,401

44,130

28,638

               

8,758

8,076

9,251

3,275

4,943

4,604

82,174

59,834

103,151

53,435

44,768

33,690

             

16,739

3,962

9,985

4,750

6,009

5,755

108,050

72,601

60,756

49,977

47,054

37,204

        

24,864

9,742

12,974

5,707

6,906

6,496

103,985

67,505

65,383

49,551

47,124

37,450

        

15,828

10,379

9,897

5,689

3,555

2,861

7,7329,90314,99119,47518,94525,21431,03426,639المتوسط

المصدر:قاعدة بيانات االقتصاد الكلي لمجلس المؤتمرات، أبريل 2021.
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الجدول 2 في الملحق: معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي في االقتصادات العربية، ومساهمتها في النمو 

عىل المستوى اإلقليمي، ما بين 1950 و2019

 

ما بين 
 1951
و1960

ما بين 
 1961
و1970

ما بين 
 1971
و1982

ما بين 
 1983
و1992

ما بين 
 1993
و2009

ما بين 
 2010
و2019

نمو الناتج المحلي اإلجمالي
االقتصادات العربية

  دول مجلس التعاون الخليجي

    البحرين

    الكويت

    عمان

    قطر

    المملكة العربية السعودية

    اإلمارات العربية المتحدة

  االقتصادات العربية األخرى

    العراق

    األردن

    لبنان

    فلسطين

    سوريا

    اليمن

المساهمة في نمو الناتج المحلي اإلجمالي
االقتصادات العربية

  دول مجلس التعاون الخليجي

    البحرين

    الكويت

    عمان

    قطر

    المملكة العربية السعودية

    اإلمارات العربية المتحدة

  االقتصادات العربية األخرى

    العراق

    األردن

    لبنان

    فلسطين

    سوريا

    اليمن

6,9
7,3

6,1

7,0

6,1

6,7

7,1

7,2

6,5

9,7

7,5

2,5

4,9

2,6

6,9
4,4

0,1

1,0

0,0

0,3

2,6

0,4

2,4

1,8

0,1

0,2

0,2

0,1

8,5
10,4

6,2

10,0

16,6

9,2

9,8

9,7

5,3

5,6

6,0

4,9

4,8

4,3

8,5
6,8

0,1

1,3

0,2

0,4

4,1

0,6

1,7

1,0

0,1

0,3

0,2

0,1

5,9
6,4

5,8

4,7-

6,2

1,9

6,7

12,1

6,4

6,2

9,2

2,8

7,1

8,8

7,9

5,9
4,4

0,1

0,3-

0,1

0,1

3,3

1,1

1,5

0,8

0,1

0,1

0,02

0,2

0,2

0,5
1,9

3,0

0,8

7,5

2,8-

2,0

0,3

3,1-

11,6-

2,8

0,9-

5,1

3,3

3,6

0,5
1,4

0,0

0,0

0,2

0,1-

1,1

0,0

0,8-

1,2-

0,1

0,04-

0,02

0,2

0,1

3,8
3,4

4,9

5,7

3,6

9,4

2,1

4,7

5,5

7,8

5,2

5,1

5,7

3,8

4,4

3,9
2,6

0,1

0,4

0,1

0,3

0,9

0,8

1,3

0,5

0,1

0,1

0,04

0,2

0,2

2,9
3,4

3,3

1,5

2,9

5,0

3,4

3,5

1,3

5,3

2,4

1,1

4,1

7,4-

4,4-

2,9
2,6

0,1

0,1

0,1

0,3

1,4

0,6

0,3

0,5

0,1

0,04

0,03

0,2-

0,1-

ماحظــة: يتــم الحصــول عــى إســهام كل دولــة عــى حــدة كنتــاج لمعــدالت النمــو فــي الــدول وحصــة الــدول فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي االســمي فــي 

المنطقــة.  لاطــاع عــى ماحظــات أخــرى، راجــع الشــكل 1.

المصدر: عملية حسابية قام بها المؤلف باستخدام قاعدة بيانات االقتصاد الكلي لمجلس المؤتمرات، أبريل 2021.
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الجدول 3 في الملحق: معدالت نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في االقتصادات العربية، 

ومساهمتها في نمو الدخل عىل المستوى اإلقليمي، ما بين 1950 و2019

 

 1951
وما بعده

1960

ما بين 
 1961
و1970

ما بين 
 1971
و1982

ما بين 
 1983
و1992

ما بين 
 1993
و2009

ما بين 
 2010
و2019

نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي 
اإلجمالي

االقتصادات العربية
  دول مجلس التعاون الخليجي

    البحرين

    الكويت

    عمان

    قطر

    المملكة العربية السعودية

    اإلمارات العربية المتحدة

  االقتصادات العربية األخرى

    العراق

    األردن

    لبنان

    فلسطين

    سوريا

    اليمن

المساهمة في نمو نصيب الفرد 
من الناتج المحلي اإلجمالي

االقتصادات العربية
  دول مجلس التعاون الخليجي

    البحرين

    الكويت

    عمان

    قطر

    المملكة العربية السعودية

    اإلمارات العربية المتحدة

  االقتصادات العربية األخرى

    العراق

    األردن

    لبنان

    فلسطين

    سوريا

    اليمن

3,62
3,58

3,01

0,02-

4,06

0,77

5,11

3,51

3,84

6,96

3,37

0,15-

-

2,27

0,56

3,62
2,20

0,05

0,00

0,03

0,03

1,88

0,21

1,42

1,24

0,05

0,01-

-

0,11

0,03

4,08
5,07

2,87

0,63

14,02

0,07-

7,18

0,90

2,10

2,39

0,28

1,98

-

1,58

2,44

4,08
3,39

0,04

0,12

0,17

0,00

3,01

0,05

0,69

0,45

0,01

0,11

-

0,06

0,06

0,44
0,07

1,28

10,52-

1,95

4,84-

1,57

0,55-

3,17

2,75

5,51

0,60

4,14

5,42

5,35

0,44
0,31-

0,01

0,78-

0,03

0,15-

0,69

0,12-

0,75

0,36

0,06

0,04

0,01

0,15

0,13

3,37-
2,31-

0,44-

1,44

3,62

8,92-

2,17-

5,57-

5,99-

13,96-

2,24-

1,46-

1,45

0,11-

0,38

3,37-
1,76-

0,01-

0,01-

0,10

0,24-

0,78-

0,82-

1,61-

1,53-

0,05-

0,05-

0,01

0,00

0,01

0,08
0,67-

0,45

2,31

1,17

2,24

0,41-

3,49-

2,88

5,17

2,11

3,73

2,61

0,94

1,37

0,08
0,57-

0,01

0,14

0,04

0,07

0,23-

0,60-

0,65

0,36

0,05

0,11

0,02

0,05

0,07

0,41
0,95

0,79

0,21-

0,92

0,75

0,87

1,59

1,30-

2,30

2,35-

1,58-

1,74

5,81-

7,03-

0,41
0,70

0,01

0,01-

0,03

0,04

0,36

0,26

0,29-

0,22

0,06-

0,05-

0,01

0,19-

0,23-

ماحظــة: يتــم الحصــول عــى إســهام كل دولــة عــى حــدة كنتــاج لمعــدالت النمــو فــي الــدول وحصــة الــدول فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي االســمي فــي 

المنطقــة.  لاطــاع عــى ماحظــات أخــرى، راجــع الشــكل 1.

المصدر: عملية حسابية قام بها المؤلف باستخدام قاعدة بيانات االقتصاد الكلي لمجلس المؤتمرات، أبريل 2021.
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الجدول 4 في الملحق: الدول والمناطق

االقتصادات الناشئة والناميةاالقتصادات المتقدمة

النمسا

بلجيكا

قبرص

الدانمرك

فنلندا

فرنسا

ألمانيا

اليونان

آيسلندا

أيرلندا

إيطاليا

لكسمبورج

مالطا

هولندا

النرويج

البرتغال

إسبانيا

السويد

سويسرا

المملكة المتحدة

كندا

الواليات المتحدة األمريكية

أستراليا

نيوزيلندا

بلغاريا

كرواتيا

الجمهورية التشيكية

إستونيا

المجر

التفيا

ليتوانيا

بولندا

رومانيا

الجمهورية السلوفاكية

سلوفينيا

هونج كونج

اليابان

سنغافورة

كوريا الجنوبية

تايوان

إسرائيل

االقتصادات اآلسيوية الناشئة
  بنغاديش

  كمبوديا

  الصين )بديل(

  الهند

  إندونيسيا

  ماليزيا

  ميانمار

  باكستان

  الفلبين

  سريانكا

  تاياند

  فيتنام

الشرق األوسط وشمال أفريقيا
  الشرق األوسط

    االقتصادات العربية

      دول مجلس التعاون الخليجي

        البحرين

        الكويت

        عمان

        قطر

        المملكة العربية السعودية

        اإلمارات العربية المتحدة

      االقتصادات العربية األخرى

        العراق

        األردن

        لبنان

        سوريا

        اليمن

        األراضي الفلسطينية المحتلة

    إيران

شمال أفريقيا
    الجزائر

    مصر

    ليبيا

    المغرب

    السودان

    تونس

 

االقتصادات الناشئة والنامية 
األخرى

تركيا

ألبانيا

أرمينيا

أذربيجان

بياروسيا

البوسنة والهرسك

جورجيا

كازاخستان

جمهورية قيرغيزستان

مقدونيا

مولدوفا

االتحاد الروسي

صربيا

طاجيكستان

تركمانستان

أوكرانيا

أوزبكستان

األرجنتين
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كوستاريكا

جمهورية الدومينيكان

اإلكوادور

غواتيماال

جامايكا

المكسيك

باراغواي

بيرو

ترينيداد وتوباغو

أوروغواي

فنزويا

أنغوال

بوتسوانا

بوركينا فاسو

الكاميرون

تشاد

جمهورية الكونغو

ساحل العاج

جمهورية الكونغو
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� الشــكل 1 فــي الملحــق: معــدل نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي اإلقليمــي )تغييــرات الســجل(، فــي 
الفتــرة مــا بيــن 1950 و2020

المصدر: قاعدة بيانات االقتصاد الكلي لمجلس المؤتمرات، أبريل 2021.

ــمال  ــط وش ــرق األوس ــي الش ــي ف ــي اإلجمال ــج المحل ــو النات ــدل نم ــق: مع ــي الملح ــكل 2 ف � الش
ــن 1950 و2020 ــا بي ــرة م ــي الفت ــجل(، ف ــرات الس ــا )تغيي أفريقي

المصدر: قاعدة بيانات االقتصاد الكلي لمجلس المؤتمرات، أبريل 2021.
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� الشكل 3 في الملحق: إطار عمل حساب النمو
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 ومنلا باسح لمع راطإ :قحلملا يف 3 لكشلا
 

 
 

 

 

 

 

 

 لامعلا ھجتنی يذلا جتانلا رادقم
 )لمعلا ةیجاتنإ(

 ىوقلا يف ةكراشملا( ناكسلا/ةلامعلا
 )ةلماعلا

 يلامجإلا يلحملا جتانلا ومن

 ھمدختسی يذلا يداملا لامسأرلا
 تالخدملا مادختسا يف ةیلكلا ةءافكلا لماعلا تاراھم لامعلا

 )لماعلل ةیلكلا ةیجاتنإلا(

 ایجولونكتو تالآلا يف رامثتسالا
 ،ينابملاو تالاصتالاو تامولعملا

 .خلا

 ةیمنتو بیردتلاو میلعتلا
 تاراھملا

 ،ةیسسؤملا ةئیبلاو ةسفانملاو راكتبالا
 .خلا

 يلحملا جتانلا نم درفلا بیصن ومن
 يلامجإلا

 يناكسلا ومنلا

 ةلامعلا ومن
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 تقييم الحواجز التي تعترض
 تنمية المشاريع المستدامة

 من أجل إيجاد فرص عمل
الئق في دول عربية مختارة

الفصل الثاني
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�	 النتائج الرئيسية

·	تتلخــص أهــم العقبــات التــي تحــول دون تنميــة المشــاريع المســتدامة فــي عــدم االســتقرار السياســي، والقــدرة عــى  	

الحصــول عــى التمويــل، والوصــول إىل الكهربــاء، إضافــة اىل معــدالت الضرائــب. يمكــن أن تســتفيد االقتصــادات مــن 

تحســين بيئــة األعمــال، بمــا فــي ذلــك تنظيــم العمــل، والبنــى األساســية، واعتمــاد تكنولوجيــا المعلومــات واالتصاالت، 

والتعميــق المالــي واإلدمــاج.

ــى  ــا ع ــر أساًس ــذي يؤث ــل، ال ــمال العام ــتثمار والرأس ــل لاس ــى التموي ــول ع ــي الحص ــار المؤسس ــهل اإلط ·	ال يس 	

المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة الحجــم. لقــد عدلــت الشــركات اســتراتيجياتها التمويليــة بحيــث تعتمــد بدرجــة أكبــر 

ــة. ــهم الخاص ــل األس ــى تموي ــرًا ع ــي ومؤخ ــل الداخل ــى التموي ع

·	يشــير التحليــل إىل أن الشــركات التــي تتوفــر لديهــا فــرص كافيــة للحصــول عــى التمويــل قــد نمــت )مــن حيــث  	

ــات . ــات والخدم ــن المنتج ــد م ــت المزي ــة( وباع العمال

·	تميــل المؤسســات ذات التمويــل المقيــد إىل أن تكــون أصغــر حجًمــا، ممــا يظهــر انخفاًضــا أكبــر فــي العمالــة، وتكــون  	

أقــل إنتاجيــة مــن المؤسســات ذات التمويــل غيــر المقيــد. 

·	خــال عــام 2020، زادت احتياجــات الســيولة والقيــود المفروضــة عــى التدفــق النقــدي زيــادة كبيــرة، لكــن لــم تتــم  	

ــة األخــرى. ــروض مــن المصــارف والمؤسســات المالي ــل ق ــك بإمــدادات مث ــة ذل مواكب

·	تشــير التقديــرات إىل أن صــادرات المنطقــة ال تتجــاوز ثلــث إمكاناتهــا. ينبغــي أن تكــون بيئــة األعمــال التجاريــة أكثــر  	

ماءمــة لاســتيراد والتصديــر، ممــا قــد يشــجع تدويــل المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة الحجــم ونموهــا.

·	أمــا الشــركات التــي أبلغــت عــن وجــود عقبــات متصلــة بالضرائــب باعتبارهــا قيــًدا رئيســًيا، فقــد أظهــرت انخفاًضــا  	

فــي اإلنتاجيــة.

·	تعــد الخدمــات القطــاع االقتصــادي الرئيســي. تعمــل المؤسســات الصغيــرة أساًســا فــي مجــال البيــع بالتجزئــة بينمــا  	

تعمــل الشــركات الكبيــرة فــي خدمــات أخــرى )مثــل التمويــل والتأميــن( التــي تتســم بإنتاجيــة أعــى.

·	هنــاك فجــوة فــي األجــور بيــن المشــاريع الكبيــرة والمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة الحجــم وليــس بيــن القطاعــات  	

ــم.  ــطة الحج ــرة والمتوس ــات الصغي ــة بالمؤسس ــى مقارن ــور أع ــع أج ــرة إىل دف ــات الكبي ــل المؤسس ــة. تمي المختلف

ــا )أكثــر مــن 5 ســنوات( أكثــر إنتاجيــة مــن المشــاريع الصغيــرة و/أو  ·	تكــون المشــاريع األكبــر حجًمــا و/أو األكثــر نضجً 	

ــرة.  ــة الصغي ــال التجاري األعم

·	تتميز المؤسسات بمديريها الذين يتمتعون بخبرة أكبر وإنتاجية أعى. 	

·	المؤسســات التــي تبتكــر ممارســات إداريــة جيــدة وتطبقهــا تســتطيع أن تعالــج عــدم االســتقرار السياســي بطريقــة  	

ــة. ــة رديئ ــي مــن ممارســات إداري ــي تعان ــي ال تبتكــر أو الت ــك الت أفضــل مــن تل

·	تعتبــر ديناميكيــات األعمــال فــي العــراق واليمــن ولبنــان واألردن واألراضــي الفلســطينية المحتلــة منخفضــة. هــذا  	

ــات. ــاش المؤسس ــد-19 إىل انكم ــة كوفي وأدت جائح

·	مــا زالــت المؤسســات تناضــل مــن أجــل تبنــي العمــل مــن بعــد وتكييــف عملياتهــا مــع الخدمــات عبــر اإلنترنــت  	

ــا. ــي عملياته ــة ف ــول الرقمي ــج الحل ودم

ــدرة  ــى ق ــل ع ــن العوام ــك م ــر ذل ــمية وغي ــر رس ــة غي ــل بصف ــت، والعم ــول إىل اإلنترن ــي الوص ــات ف ــر التفاوت ·	تؤث 	

ــة. ــول الرقمي ــي الحل ــزل وتبن ــن المن ــل م ــى العم ــل ع ــة الدخ ــادات المنخفض االقتص

	·	إن لقطاعات التكنولوجيا المتوسطة والصغيرة حيز كبير لجهة تحسين وضعها نحو الحدود التكنولوجية.
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�	 التوصيات

·	فــي حيــن أنــه قــد تــم تحقيــق بعــض التحســينات، ال تــزال تهيئــة بيئــة مواتيــة لتنميــة المشــاريع المســتدامة ذات  	

أهميــة قصــوى، وذلــك مــن خــال معالجــة الحواجــز الثابتــة مثــل عــدم كفايــة فــرص الحصــول عــى التمويــل، واالمــداد 

بالكهربــاء الــذي ال يمكــن االعتمــاد عليــه، ومعــدالت الضرائــب، وعــدم االســتقرار السياســي.

·	ينبغــي وضــع نمــو اإلنتاجيــة فــي مقدمــة جــدول أعمــال إصــاح السياســات لتعزيــز التنميــة االجتماعيــة االقتصاديــة،  	

وتوليــد العمالــة المنتجــة، وخلــق فــرص العمــل الائــق للجميــع.

·	يلــزم وضــع إطــار متماســك ومتكامــل للسياســات العامــة لتعزيــز نمــو اإلنتاجيــة، بمــا فــي ذلــك السياســات الراميــة  	

ــز بوجــه خــاص عــى المشــاريع  ــي. ينبغــي التركي ــي واالندمــاج المال ــل والتعميــق المال ــز الوصــول إىل التموي إىل تعزي

الصغيــرة لدعمهــا حتــى تتمكــن مــن بلــوغ الحــد األدنــى مــن الكفــاءة والقــدرة االقتصاديــة عــى البقــاء. ينبغــي أيًضــا 

دعــم مصــادر التمويــل البديلــة، كمــا هــو الحــال فــي ســوق األســهم الخاصــة. يُعــد توفيــر إمكانيــة الحصــول بســهولة 

ــز االســتثمار الخــاص والتنويــع وخلــق فــرص العمــل. ــا لتعزي عــى التمويــل أمــرًا ضروريً

·	ركــز تحســين الممارســات اإلداريــة عــى التحســين المســتمر للحــد مــن النفايــات، وتحديــد األنشــطة التــي ال تضيــف  	

ــات  ــات والخدم ــي المنتج ــي ف ــن تدريج ــؤدي إىل تحس ــا ي ــور مم ــه القص ــة أوج ــات، وإزال ــيط العملي ــة، وتبس أي قيم

والعمليــات، بهــدف زيــادة الكفــاءة واألداء الشــاملين للمشــاريع. هــذا ومــن شــأن رفــع اإلنتاجيــة أن يعــزز نمــو األجــور 

وتحســين ظــروف العمــل.

·	يُشــكل تطويــر مهــارات العمــال والمديريــن أمــرًا أساســًيا لزيــادة الكفــاءة العامــة للمشــاريع. تميــل المؤسســات التــي  	

يكــون المديــرون فيهــا أفضــل تأهيــاً وخبــرة إىل تحســين أدائهــا، كمــا أن احتمــال حصولهــا عــى قــرض مــن المصــارف 

التجاريــة يكــون أكبــر. 

ــيط  ــى بتبس ــط إىل األدن ــط والمتوس ــى إىل المتوس ــل األع ــة ذات الدخ ــادات العربي ــاص لاقتص ــه خ ــى بوج ·	يوص 	

عمليــات االســتيراد والتصديــر مــع تخفيــض التكاليــف ذات الصلــة، بســبب اعتمــاد هــذه االقتصــادات عــى الســلع 

المســتوردة لتعزيــز التجــارة الخارجيــة، والنقــل التكنولوجــي والتبنــي، وتدويــل المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة الحجــم. 

ــآكل المكاســب. ــؤدي إىل ت ــا ي ــف المدخــات، مم ــاع تكالي ــود المفروضــة عــى االســتيراد إىل ارتف ــؤدي القي ــد ت ق

·	ينبغــي أيًضــا إيــاء أولويــة لاســتثمار فــي البحــث والتطويــر لتعزيــز االبتــكار. وهــذا مــن شــأنه أيًضــا أن يســاهم فــي  	

ــة. ــادة اإلنتاجي زي

ــا  ــال، أي قدرته ــة األعم ــز مرون ــات لتعزي ــي المؤسس ــر ف ــج إدارة المخاط ــر برام ــى تطوي ــركات ع ــجيع الش ــم تش ·	يت 	

عــى التعامــل مــع أحــداث البجعــة الســوداء )مثــل األوبئــة أو تغيــر المنــاخ(، والحــد مــن تعطــل العمليــات، وضمــان 

ــاظ بفــرص  ــق باالحتف ــا يتعل ــي م ــة ف ــة األهمي ــب بالغ ــف عواق ــا أن يخل ــذا مــن شــأنه أيًض ــال. وه اســتمرارية األعم

ــع.  ــاق واس ــى نط ــة ع ــن العمال ــتغناء ع ــب االس ــل وتجن العم

ــدة،  ــتهاك الجدي ــاط االس ــع أنم ــا م ــا وعملياته ــف منتجاته ــى تكيي ــركات ع ــدرة الش ــد-19 ق ــة كوفي ــرت جائح ·	اختب 	

والمبيعــات الرقميــة، ونمــاذج التســليم الجديــدة. تــؤدي مؤسســات األعمــال دوًرا أساســًيا فــي دعــم موظفيهــا 

لمراجعــة نمــاذج األعمــال وتكييفهــا مــع ظــروف الســوق الســريعة التغيــر. هــذا وينبغــي تكييــف الخدمــات االستشــارية 

ــا لحجــم الشــركة والنشــاط االقتصــادي.  ــاء القــدرات وتكييفهــا مــع احتياجــات الموظفيــن وفًق ــات ومــواد بن والتدريب

ــة  ــات اإلداري ــاخ، والممارس ــر المن ــع تغي ــف م ــي، والتكي ــاد الرقم ــة، واالقتص ــية اإلنتاجي ــاالت الرئيس ــمل المج وتش

ــة.   ــات المالي ــبة، والبيان ــاليب المحاس ــة، وأس ــة المكتوب ــال التجاري ــتراتيجيات األعم ــع اس ــل وض ــية مث األساس
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�	 2.1 مقّدمة  

تُعــد بيئــة األعمــال والممارســات اإلداريــة مــن المحــركات الرئيســية ألداء الشــركة ونمــو اإلنتاجيــة ونتائــج التوظيــف36. وتؤثــر 

هــذه العوامــل فــي قــدرة الشــركات عــى إنتــاج المــوارد وتخصيصهــا بكفــاءة، وهــي مــن العوامــل الرئيســية المحــددة لإلنتاجيــة 

الكليــة والتنميــة االقتصاديــة فــي أي بلــد37. تظهــر األدلــة التجريبيــة أن البيئــة التجاريــة المعيبــة والممارســات اإلداريــة الرديئــة38 

قــد تعــوق اإلنتاجيــة والعائــدات عــى االســتثمار، وعمليــا« الســامة االقتصاديــة للمشــاريع39، التــي قــد تــؤدي حتًمــا إىل إبطــاء 

معــدالت تشــغيل العمالــة والنمــو االقتصــادي.

تشــمل البيئــة التمكينيــة لتنميــة المشــاريع المســتدامة مــن ناحيــة مجموعــة واســعة مــن العوامــل، منهــا المؤسســات واألطــر 

ــة  ــية المادي ــاكل األساس ــة والهي ــة اآلمن ــوق الملكي ــون وحق ــيادة القان ــكى وس ــاد ال ــتقرار االقتص ــة واس ــة والتنظيمي القانوني

ــة نطــاق مــا  ــة البيئ ــا المعلومــات واالتصــاالت مــن بيــن أمــور أخــرى40. تحــدد نوعي والرقميــة، فضــاً عــن اعتمــاد تكنولوجي

ــد ومعالجــة الحواجــز الهيكليــة التــي تحــول دون  يفضــي إليــه مــن تنميــة مســتدامة للمشــاريع. ومــن األهميــة بمــكان تحدي

تهيئــة بيئــة تجاريــة مواتيــة لتشــجيع االســتثمار الخــاص، وتنميــة المشــاريع، والنمــو االقتصــادي، وخلــق فــرص عمــل الئــق. 

ــة  ــن األدل ــركات. تبي ــة للش ــاءة اإلنتاجي ــة للكف ــة األهمي ــددات بالغ ــكل مح ــة تش ــات اإلداري ــإن الممارس ــرى ف ــة أخ ــن ناحي م

ــة  ــا المرتبط ــض المزاي ــمل بع ــى41. تش ــل أع ــة للعام ــة الكلي ــت اإلنتاجي ــع، كان ــة اإلدارة أرف ــت نوعي ــا كان ــه كلم ــة أن التجريبي

بالممارســات اإلداريــة المحســنة مــا يلــي: زيــادة نوعيــة الســلع والكفــاءة فــي إنتــاج الســلع والخدمــات، ارتفــاع معــدالت التوســع 

عــى المــدى الطويــل، زيــادة القــدرة عــى مواجهــة األحــداث التــي تؤثــر عــى إنتاجيــة العمــال وزيــادة الكفــاءة فــي تخصيــص 

المــوارد البشــرية، مــن بيــن أمــور أخــرى42. 

فــي هــذا الســياق، يســعى هــذا الفصــل إىل تقييــم الحواجــز الرئيســية التــي تعتــرض التنميــة المســتدامة للمشــاريع مــن أجــل 

خلــق فــرص عمــل الئــق، والتــي تنشــأ عــن بيئــة األعمــال التجاريــة، والفــوارق القطاعيــة، والممارســات اإلداريــة فــي دول عربية 

مختــارة43، وهــي األبعــاد الكليــة والوســطى والجزئيــة لنهــج منظمــة العمــل الدوليــة فــي تعزيــز نمــو اإلنتاجيــة44. تتركــز مســألة 

البحــث الرئيســية عــى إيجــاد المعوقــات الرئيســية )الهيكليــة( التــي تحــول دون تحقيــق المؤسســات زيــادات مســتدامة فــي 

36 ت. فــارول، وإ. هــاالك، وب. هاراســتوزي، وس. و. تــان )2017(. بيئــة األعمــال وأداء الشــركات فــي المناطــق األوروبيــة المتأخــرة. ورقــة عمــل خاصــة ببحــوث 

ــادات  ــي االقتص ــركات ف ــتثمار وأداء الش ــاخ االس ــتاي )2005(. من ــر، وت. مينجس ــا: د. دوالر، م. هالوارد-دريميي ــع أيًض ــي، )8281(. راج ــك الدول ــات البن سياس

ــي، 54)1(، 1-31. ــر الثقاف ــة والتغيي ــة االقتصادي النامية. التنمي

37 ج. لوبيز-أســيفيدو، ود. ميدفيديــف، وف. بالمــاد )إضــدارت( )2017(. تحديــات بيئــة األعمــال تســتمر فــي التأثيــر عــى أداء الشــركة. تحديــات بيئــة األعمــال 

ــدرة  ــز الق ــوب آســيا: سياســات لتعزي ــاد )2017(. دور جن ــف، وف. بالم ــي: ج. لوبيز-أســيفيدو، ود. ميدفيدي ــر عــى أداء الشــركة. الفصــل 3 ف ــي التأثي تســتمر ف

التنافســية وإنشــاء قــوة التصديــر التاليــة. البنــك الدولــي، واشــنطن العاصمــة.

 ،American Economic Review 38 ن. بلــوم، وأ. ماهاجــان، ود. ماكنــزي، وج. روبرتــس )2010(. لمــاذا تنخفــض إنتاجيــة الشــركات فــي البلــدان الناميــة؟ مجلــة

.23 619- ،)2(100 

ــا، وج.  ــا: ت. غوغوخي ــع أيًض ــي، 61. راج ــل اإلقليم ــو والتكام ــيا. النم ــوب آس ــي جن ــال ف ــتثمار واألعم ــاخ االس ــين من ــر )2005(. تحس 39 م. س. هالورد-دريميي

بيروالفيــا )2021(. إصاحــات بيئــة األعمــال واالبتــكار وإنتاجيــة الشــركات فــي االقتصــادات التــي تمــر بمرحلــة انتقاليــة. مجلــة أوراســيا بيزنــس ريفيــو، 11)2(، 

245-221. أ. جودوفســكا )2017(. بيئــة األعمــال والنمــو االقتصــادي فــي دول االتحــاد األوروبــي: مــا الــذي يمكــن تفســيره مــن أجــل التقــارب؟ مراجعــة األعمــال 

ــادي، 5)4(، 189-204.  ــاد الري واالقتص
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اإلنتاجيــة. عــاوة عــى ذلــك، يهــدف هــذا البحــث إىل وضــع توصيــات لصانعــي السياســات ومنظمــات األعمــال لتعزيــز نمــو 

اإلنتاجيــة، وتنميــة المشــاريع، وخلــق فــرص العمــل الائــق. 

لقــد تــم تنظيــم البحــث عــى النحــو التالــي. يركــز القســم 1 عــى بيئــة األعمــال التجاريــة )العوامــل الكليــة( لتقييــم العقبــات 

التــي تعتــرض التنميــة المســتدامة للمشــاريع. ويــدرس القســم 2 الثغــرات والقيــود التــي تعتــرض ســبل إيجــاد فــرص العمــل 

عــى الصعيــد القطاعــي. ويقيــم القســم 3 الممارســات اإلداريــة )العوامــل الجزئيــة(. وأخيــرًا، يقــدم القســم 4 موجــًزا للنتائــج 

والتوصيــات الرئيســية التــي توصــل إليهــا مقــررو السياســات ومنظمــات األعمــال التجاريــة.

ــات  ــص البيان ــبب نق ــل بس ــذا الفص ــر ه ــرًا لتطوي ــا كبي ــكل تحديً ــة يش ــات العربي ــل االقتصادي ــارة إىل أن تحلي ــدر اإلش تج

ــدول. ــل وال ــكل العوام ــتكملة ل المس

لقــد اعتمــد معظــم التحليــل عــى بيانــات ثانويــة مــن مســح المؤسســات الخــاص بالبنــك الدولــي )WBES(، والــذي يجمــع 

بيانــات عــى مســتوى الشــركات مــن مجموعــة متنوعــة مــن المواضيــع بمــا فــي ذلــك بيئــة العمــل )التمويــل والفســاد والبنيــة 

التحتيــة والجريمــة والمنافســة والعمالــة( وتدابيــر أداء األعمــال. مــن أهــم القيــود اســتبعاد الشــركات غيــر الرســمية والتمثيــل 

الناقــص للمشــاريع البالغــة الصغــر والصغيــرة.

ــان  ــألردن ولبن ــبة ل ــتقصائية إال بالنس ــات اس ــراء دراس ــي )WBES( بإج ــك الدول ــاص بالبن ــات الخ ــح المؤسس ــم مس ــم يق ل

واألراضــي الفلســطينية المحتلــة لعــام 2019 وبالنســبة لــألردن ولبنــان بعــد عــام 2019. يتضمــن الفصــل أيًضــا بيانــات تاريخية 

عــن اليمــن 2013 والعــراق 2011 الســتكمال التحليــل، مــع احتمــال عــدم أهميتهــا بالنســبة للحالــة االقتصاديــة الراهنــة. لــم 

يجمــع مســح المؤسســات الخــاص بالبنــك الدولــي )WBES( أي بيانــات حديثــة )بعــد عــام 2006( ألي مــن اقتصــادات دول 

مجلــس التعــاون الخليجــي )البحريــن والكويــت وعمــان وقطــر والمملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة( أو 

الــدول الضعيفــة مثــل الجمهوريــة العربيــة الســورية.

لقــد تــم مســح مــا مجموعــه 2677 شــركة فــي عــام 2013 و1498 شــركة فــي عــام 2019 بالنظــر إىل عينــة الــدول العربيــة. 

بالنســبة لعــام 2020 )أكتوبــر - نوفمبــر(، أجــري مســح ل 523 مؤسســة أردنيــة وتمــت متابعتــه فــي عــام 2021 )مايــو ويونيــو(. 

ــو وأغســطس( شــمل نفــس عــدد الماحظــات التــي أبديــت فــي  ــم مســح 601 شــركة فــي عــام 2020 )يولي ــان، ت وفــي لبن

ــر 2021(.45  ــع )ديســمبر 2020 ويناي المســح التاب

ــة،  ــة العربي ــة للمنطق ــرات تمثيلي ــر تقدي ــذا التقري ــي ه ــا ف ــم التوصــل إليه ــي ت ــج الت ــر النتائ ــود، ال توف ــذه القي بالنظــر إىل ه

وال تســمح بإجــراء مقارنــات مائمــة بيــن االقتصــادات الضعيفــة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي واالقتصــادات ذات 

الدخــل األعــى إىل المتوســط. لذلــك، فــإن االســتنتاجات والتوصيــات المتعلقــة بالسياســات هــي أساًســا توصيــات قطريــة 

ــة؛  ــان واألردن واألراضــي الفلســطينية المحتل ــة التــي تضــم العــراق واليمــن ولبن محــددة ولمجموعتيــن: االقتصــادات العربي

ــة.46 ــطينية المحتل ــي الفلس ــان واألراض ــم األردن ولبن ــي تض ــة 2019 الت ــادات العربي واالقتص

45 راجع الملحق 1 لاطاع عى شرح مفصل لتوافر الدراسات االستقصائية والتصميمات العينية.

46 لقــد أدرجنــا فــي التحليــل عــى مســتوى الشــركة فقــط الــدول العربيــة المتاحــة فــي دراســات اســتقصائية للمؤسســات والتــي أجراهــا البنــك الدولــي: األردن 

ولبنــان واليمــن واألراضــي الفلســطينية المحتلــة والعــراق. إن بعــض الدراســات االســتقصائية متاحــة قبــل عــام 2013 بالنســبة لســوريا وعمــان والمملكــة العربيــة 

الســعودية، لكنهــا ال تتضمــن أوزان طبقيــة، األمــر الــذي قــد يعــرض دقــة النتائــج للخطــر.
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�	 2.2 المستوى الكلي: بيئة العمل                                                                               

يهــدف هــذا القســم إىل تقييــم الحواجــز التــي تحــول دون تنميــة المشــاريع المســتدامة ونمــو اإلنتاجيــة مــن بيئــة األعمــال فــي 

دول عربيــة مختــارة. إنــه يركــز عــى كيفيــة ارتبــاط بيئــة األعمــال التجاريــة47، وأنظمــة العمــل، والقطــاع المالــي بــأداء المشــاريع 

الصغيــرة والمتوســطة الحجــم وتوفيــر فــرص عمــل عاليــة الجــودة. وقــد واجــه التحليــل قيــوًدا عــى البيانــات، إذ لــم تســمح لنــا 

البيانــات المتاحــة عــى مســتوى الشــركة بتحليــل كل العوامــل ذات الصلــة الــواردة فــي النظــام االيكولوجــي لإلنتاجيــة لمنظمــة 

العمــل الدوليــة. 

ــي دراســات مســح  ــاح ف ــر المت ــام األخي ــام 2019 )وهــو الع ــي ع ــي الســياق االقتصــادي والسياســي ف ــل ف ــد نظــر التحلي لق

ــام  ــي ع ــة. فف ــادات العربي ــن االقتص ــد م ــبة للعدي ــا بالنس ــذي كان صعًب ــي )WBES(( وال ــك الدول ــاص بالبن ــات الخ المؤسس

2019، تعرضــت الــدول المصــدرة للنفــط لضربــة بســبب انخفــاض أســعار النفــط. وفــي العــام نفســه، اســتمرت حالــة عــدم 

اليقيــن اإلقليميــة فــي االقتصــادات العربيــة مرتفعــة بشــكل أساســي بســبب الصــراع الدائــر فــي ســوريا واليمــن؛ والتضخــم 

المفــرط، ونقــص الغــذاء والكهربــاء، واالحتجاجــات فــي لبنــان؛ والصــراع وعــدم اليقيــن السياســي لجهــة اقتصــادات القطــاع 

العــام، ونقــاط الضعــف فــي المنــاخ فــي اليمــن. 

لقــد أدى تفشــي جائحــة كوفيــد-19 إىل ظهــور صعوبــات أخــرى أثــرت عــى أداء الشــركات والبطالــة واإلنتاجيــة. وفــي مواجهــة 

هــذه التحديــات، نفــذت االقتصــادات العربيــة، فــي حــدود حيزهــا المالــي المحــدود، عــدة تدابيــر لمســاعدة المشــاريع الصغيــرة 

والمتوســطة الحجــم والموظفيــن. هــذا وتــم تطبيــق أدوات السياســة التجاريــة لمواجهــة ضغــوط خفــض القيمــة، مثــل القيــود 

التجاريــة فــي العــراق واألردن وضوابــط األســعار فــي العــراق واألردن وقطــر48.

عــى الرغــم مــن تأثيــرات تفشــي جائحــة كوفيــد-19 عــى االقتصــادات العربيــة، يتوقــع صنــدوق النقــد الدولــي نمــًوا اقتصاديـًـا 

فــي عــام 2021، باســتثناء لبنــان وعمــان. غيــر أنــه وفًقــا للتقريــر نفســه، قــد ال تــزال االقتصــادات العربيــة تواجــه بطالــة مرتفعــة 

ومســتمرة، إضافــة اىل العمــل غيــر الرســمي وانخفــاض اإلنتاجيــة. تقتــرن هــذه المشــاريع بالحكومــات المثقلــة بالديــون التــي 

ال تتمتــع بحيــز كبيــر لدعــم الشــركات. 

��   2.2.1. تحليل عام للعقبات التي تعترض عمليات المشاريع

يســعى هــذا القســم إىل تقييــم نطــاق مــا تفضــي إليــه بيئــة األعمــال التجاريــة مــن تنميــة مســتدامة للمشــاريع وخلــق فــرص 

عمــل الئــق49. تشــكل تنظيمــات العمــل التــي تحابــي نمــو الشــركات وإنتاجيتهــا، واألنظمــة الضريبيــة الفعالــة التــي تســمح 

لرجــال األعمــال بإطــاق المشــاريع ونموهــا فــي عالــم األعمــال، والقــدرة عــى الحصــول عــى التمويــل، عناصــر أساســية لدعــم 

خلــق فــرص عمــل تتميــز بجودتهــا المســتدامة. 

لقــد أظهــرت دراســة حديثــة أن الشــركات فــي المناطــق التــي تتمتــع ببيئــات مائمــة لألعمــال التجاريــة تظهــر أداًء أفضــل )أي 

لجهــة الربحيــة واإلنتاجيــة ونمــو المبيعــات(50. فالبيئــة المواتيــة لألعمــال التجاريــة التــي تدعــم العمليــات، والنظــام الضريبــي 

47 تــؤدي بيئــة األعمــال الجيــدة دوًرا حاســًما فــي دعــم زيــادة اإلنتاجيــة واســتمراريتها جنًبــا إىل جنــب مــع نمــو األجــور. التنظيمــات التجاريــة التــي ال تمثــل عقبــة 

كبــرى أمــام العمليــات؛ والنظــام الضريبــي الفعــال الــذي يســمح لرجــال األعمــال بإطــاق عمليــات شــركاتهم وتنميتهــا، والقطــاع المالــي القــوي الــذي يعمــل عــى 

ــة بتكاليــف منخفضــة ال تعــوق القــدرة  ــة والمادي ــة لتســهيل الوصــول إىل األســواق الرقمي ــة والرقمي ــة األساســية المادي ــز االســتثمارات الخاصــة. إن البني تعزي

التنافســية.

48 )صندوق النقد الدولي، 2020(.

49 خلصــت دراســات بحثيــة إىل أن بيئــة األعمــال المواتيــة، إىل جانــب الوصــول إىل نطــاق الســوق، والمهــارات والبنيــة األساســية، تعــزز نمــو اإلنتاجيــة وأداء 

المؤسســات )مــن حيــث الربحيــة والكفــاءة ونمــو المبيعــات(. والواقــع أن الدراســات توصلــت إىل أن بيئــات العمــل األفضــل تســاهم بشــكل كبيــر فــي زيــادة نمــو 

مبيعــات الشــركات، وإنتاجيــة العامــل اإلجمالــي، والربحيــة )وشــون، 2017( و. )ونورمــان، 2019( . عــاوة عــى ذلــك، تشــير دراســة صنــدوق النقــد الدولــي )2009( 

إىل أن عوامــل االقتصــاد الكلــي )مثــل النمــو والقــدرة التنافســية الخارجيــة( تؤثــر عــى أداء شــركات منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.

50 )وشون، 2017( لقد ركز التحليل عى إيطاليا وإسبانيا وبولندا ورومانيا. 
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الفعــال، والقطــاع المالــي القــوي لتعزيــز االســتثمار الخــاص، إىل جانــب البنيــة األساســية الماديــة والرقميــة المناســبة، مــن 

بيــن عوامــل أخــرى، هــي عوامــل تمكيــن رئيســية تــؤدي دوًرا هاًمــا فــي تحســين اإلنتاجيــة ونمــو األجــور. 

لقــد جمــع مســح المؤسســات الخــاص بالبنــك الدولــي )WBES( بيانــات عــن 15 عامــاً مــن عوامــل االقتصــاد الكلــي التــي 

قــد تعــوق عمليــات المؤسســات. قابــل منفــذو المســح مديــري األعمــال لتقييــم العوامــل التــي تشــكل حواجــز أمــام تطويــر 

األعمــال التجاريــة وتحديــد أهــم العوامــل. شــمل المســح خصائــص ومعلومــات عــى مســتوى الشــركة عــن وقــت الحصــول 

ــاء، والخســائر الناجمــة عــن الســرقة، والوقــت  عــى تراخيــص االســتيراد/التصدير.  كمــا وطــرح أســئلة عــن االتصــال بالكهرب

ــح  ــذو المس ــتخدم منف ــد اس ــرى. لق ــور أخ ــن أم ــن بي ــة، م ــن الحكومي ــع القواني ــل م ــي التعام ــا ف ــه اإلدارة العلي ــذي تقضي ال

ــة بيــن البلــدان.  منهجيــة موحــدة، ممــا جعــل البيانــات قابلــة للمقارن

ــل وعــدم االســتقرار السياســي  تشــير دراســات اســتقصائية لعــام 2019 خاصــة بالمؤسســات إىل أن الحصــول عــى التموي

ــة الحصــول عــى  ــت إمكاني ــة. لقــد كان ــة فــي االقتصــادات العربي ــر الشــواغل أهمي ــن أكث ــب هــي مــن بي ومعــدالت الضرائ

ــاب  ــا أصح ــي ذكره ــاوف الت ــر المخ ــن أكث ــية م ــات رئيس ــب كعقب ــدالت الضرائ ــي ومع ــتقرار السياس ــدم االس ــل وع التموي

األعمــال التجاريــة. عــاوة عــى ذلــك، تشــير الحســابات إىل أن الطابــع غيــر الرســمي والقــدرة عــى الوصــول إىل الكهربــاء ال 

ــات فــي المنطقــة فــي عــام 2019 )راجــع الشــكل 1(. ــي تصــدرت األولوي ــق الت ــزاالن مــن العوائ ي

فــي عــام 2013، وجــد البنــك الدولــي51 أن عــدم االســتقرار السياســي، والفســاد، واالمــداد غيــر الموثــوق بــه للكهربــاء، وعــدم 

ــي  ــتقرار السياس ــدم االس ــركات، ألن ع ــغل الش ــي تش ــية الت ــاالت الرئيس ــي المج ــل ه ــى التموي ــول ع ــرص الحص ــة ف كفاي

هــو األهــم مــع التأثيــر الســلبي عــى نمــو المبيعــات واإلنتاجيــة فــي المقــام األول بالنســبة للشــركات الصغيــرة. هــذا ووجــد 

المؤلفــون أن الفســاد واإلمــداد غيــر الموثــوق بــه للكهربــاء كانــا مرتبطيــن أيًضــا بانخفــاض إنتاجيــة العمــل والخســائر الكبيــرة 

فــي المبيعــات. 

ــى  ــدرة ع ــار إىل الق ــاد، واالفتق ــي، والفس ــتقرار السياس ــدم االس ــي52 أن ع ــد الدول ــدوق النق ــرح صن ــل، يقت ــو مماث ــى نح ع

ــة أثنــاء الفتــرة مــا  ــاء، أدوا دوًرا كبيــرًا فــي االفتقــار إىل نمــو العمال الوصــول إىل التمويــل، واإلمــداد غيــر الموثــوق بــه للكهرب

بيــن 2009 و2012. باإلضافــة إىل ذلــك، يبيــن التقريــر أن الشــركات الصغيــرة قــد تكــون أقــل تأثــرًا بالعقبــات التــي تعتــرض 

ــرادار. العمليــات، ربمــا ألنهــا تمكنــت مــن البقــاء تحــت ال

51 )البنك الدولي، البنك األوروبي، بنك االستثمار األوروبي، 2016(.

52 )صنــدوق النقــد الدولــي، 2019(. الدراســة المســتخدمة مــن قبــل مســح المؤسســات الخــاص بالبنــك الدولــي )WBES( فــي مصــر واألردن ولبنــان والمغــرب 

وتونــس. 
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� الشكل 1. العقبات التجارية 2013 مقابل 2019

 لوصولا ىلع ةردقلا ىلإ راقتفالاو ،داسفلاو ،يسایسلا رارقتسالا مدع نأ 17يلودلا دقنلا قودنص حرتقی ،لثامم وحن ىلع
 2009 نیب ام ةرتفلا ءانثأ ةلامعلا ومن ىلإ راقتفالا يف اًریبك اًرود اودأ ،ءابرھكلل ھب قوثوملا ریغ دادمإلاو ،لیومتلا ىلإ
 ،تایلمعلا ضرتعت يتلا تابقعلاب اًرثأت لقأ نوكت دق ةریغصلا تاكرشلا نأ ریرقتلا نیبی ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .2012و
 .رادارلا تحت ءاقبلا نم تنكمت اھنأل امبر
 
 
 
 2019 لباقم 2013 ةیراجتلا تابقعلا .1 لكشلا

 

 

 
 

 

 
 
 
 

                                                
 ندرألاو رصم يف )WBES( يلودلا كنبلاب صاخلا تاسسؤملا حسم لبق نم ةمدختسملا ةساردلا .)2019 ،يلودلا دقنلا قودنص( 17
  .سنوتو برغملاو نانبلو
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تشــير حســاباتنا فــي عــام 2019 إىل أن بعــض العقبــات هــي أكثــر أهميــة مــن غيرهــا اعتمــاًدا عــى حجــم المؤسســة، لكــن يبدو 

أن كل الشــركات تتأثــر بواحــد منهــا عــى األقــل. فــي لبنــان واألراضــي الفلســطينية المحتلــة، يُعــد عــدم االســتقرار السياســي 

والوصــول إىل التمويــل مــن بيــن العقبــات التــي تستشــهد بهــا كل شــركة بغــض النظــر عــن حجمهــا. غيــر أن الوصــول إىل 

الكهربــاء يبــدو، فــي األخيــرة، عقبــة رئيســية أمــام المؤسســات الكبيــرة. أمــا فــي األردن، فتشــكل المعــدالت الضريبيــة العقبــة 

األكثــر أهميــة بيــن الشــركات، لكــن يبــدو أن الفســاد والقــدرة عــى الوصــول إىل الكهربــاء يؤثــران عــى الشــركات الكبــرى فــي 

حيــن يبــدو أن المنافســة غيــر الرســمية تؤثــر عــى المزيــد مــن الشــركات الصغيــرة. 

ــد-19( أن  ــة كوفي ــي جائح ــال تفش ــام 2020 )خ ــة ع ــي نهاي ــي األردن ف ــركات ف ــن الش ــة م ــي المائ ــو 70-65 ف ــاد نح ــد أف لق

التشــريعات التــي تؤثــر عــى الشــركات غيــر مســتقرة وال يمكــن التنبــؤ بهــا، األمــر الــذي أعــاق التخطيط للمســتقبل واالســتثمار 

فــي األعمــال.

ــا ذات  ــة بقريناته ــاء مقارن ــة مــن الكهرب ــدادات كافي ــي الحصــول عــى إم ــا أطــول ف ــة وقًت ــد أنفقــت االقتصــادات العربي وق

ــاء مــن أهــم الشــواغل فــي اقتصــادات  الدخــل األدنــى إىل المتوســط واألعــى إىل المتوســط. ويعتبــر الحصــول عــى الكهرب

ــان واألراضــي  ــة ذات الدخــل األعــى إىل المتوســط، الســيما فــي لبن ــة باالقتصــادات العربي ــة المتقدمــة مقارن ــدول العربي ال

ــة.  ــطينية المحتل الفلس

ففــي عــام 2013، أنفقــت الشــركات فــي لبنــان ضعــف الوقــت للتمكــن مــن الحصــول عــى خــط كهربــاء مقارنــة باالقتصــادات 

العربيــة ذات الدخــل األعــى إىل المتوســط واألدنــى إىل المتوســط. والحالــة ليســت أفضــل فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، 

ــى إىل المتوســط  ــة ذات الدخــل األدن ــن االقتصــادات العربي ــر م ــام أكث ــي المتوســط عشــرة أي ــث تســتغرق المشــاريع ف حي

)الجــدول 1(. وقــد أدت النتائــج إىل تحســن طفيــف فــي الوقــت الــازم للحصــول عــى الكهربــاء فــي األردن عــام 2019. وعــى 
الرغــم مــن أن تقديراتنــا لــم تكــن ذات أهميــة إحصائيــة بالنســبة للبنــان واألرض الفلســطينية المحتلــة، فــإن األدلــة المتاحــة ال 

تشــير إىل تغييــرات ذات مغــزى بيــن عامــي 2013 و2019.

يبيــن الجــدول 2 أوجــه اختــاف واســعة فــي عــدد األيــام التــي يتعيــن فيهــا الحصــول عــى تراخيــص االســتيراد. إذ اســتغرق 

الحصــول عــى تراخيــص اســتيراد مــا بيــن 25 يوًمــا و10 أيــام إضافيــة فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة والعــراق، مقارنــة 

بــاألردن فــي عــام 2019. لــم تتغيــر الحالــة كثيــرًا بالنســبة لألراضــي الفلســطينية المحتلــة مــن 2013 إىل 2019. والحظنــا أن 

عــدد أيــام الحصــول عــى رخصــة اســتيراد فــي األردن ولبنــان فــي عــام 2019 كان أقــل مــن المتوســط فــي االقتصــادات العربية 

ذات الدخــل األعــى إىل المتوســط واألدنــى إىل المتوســط. 

لقــد وجــدت نتائــج مماثلــة فــي الوقــت الــازم للحصــول عــى ترخيــص تشــغيل ومتوســط األيــام الازمــة لمســح الصــادرات 

ــطينية  ــي الفلس ــان واألراض ــا لبن ــل، يليه ــا أق ــات وقًت ــذه العملي ــتغرق ه ــي األردن، تس ــارك. وف ــق الجم ــن طري ــرة ع المباش

ــاءة مــن  ــر كف ــل إىل أن تكــون أكث ــي تمي ــة مســح الصــادرات، الت ــي تســتغرقها عملي ــام الت ــة، باســتثناء متوســط األي المحتل

ــا لتخليــص الصــادرات مــن خــال الجمــارك مقارنــة  لبنــان. فالمؤسســات فــي لبنــان تســتغرق ثاثــة أضعــاف الوقــت تقريًب

بــاألردن )الجــدول 2(.
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الجدول 1 - مجاالت االهتمام المتعلقة ببيئة األعمال 2013 )المسائل الموضوعية( 
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المصدر: حساب خاص عى أساس دراسات استقصائية خاصة بالمؤسسة و )البنك الدولي، البنك األوروبي، بنك االستثمار األوروبي، 2016(.

ماحظة 1: تتكون مجموعة الدول الضعيفة من: لبنان والعراق واألراضي الفلسطينية المحتلة واليمن. بيانات العراق من 2011.

الماحظة 2: تكون كل القيم ذات أهمية عند مستوى ثقة 95 بالمائة، ما لم يتم تحديد خاف ذلك.

أ يعرض القيم التي ال تختلف عن الصفر عند 95 بالمائة من الثقة.
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الجدول 2 - مجاالت االهتمام المتعلقة ببيئة األعمال 2019 )المسائل الموضوعية( 
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األردن

لبنان

األراضي 

الفلسطينية 

المحتلة

الدخل األدنى إىل 

المتوسط

الدخل األعى إىل 

المتوسط

0.42

)0,20(
2,4

)0,31(
1,0

)0,27(

10,5

)0,66(

6,6

)0,32(

2,6

)0,19(
2,2

)0,66(
27,2

)6,27(

14,0

)1,56(

10,9

)1,17(

2,7

)0,26(
7,3

)1,16(
16,4

)4,85(

19,1

)1,64(

19,7

)2,52(

4,7

)0,63(
12,3

)1,77(
5,3 أ

)3,20(

4,7

)0,61(

5,5

)1,50(

3,8

)1,47(
235,9 أ 

)127,5( 
129,3 أ

)71,81(

30,2

)5,47(

24,3

)3,45(

4,6

)0,53(
46,9 أ

)33,8(
11,9

)1,57(

17,8

)5,15(

15,3

)2,70(

50,0

)4,03(
21,1

)3,01(
36,4

)3,81(

54,4

)1,53(

65,3

)1,62(

0,00

)0,00(
0,19 أ

)0,11(
0,31 أ

)0,19(

0,48

)0,08(

0,2

)0,02(

0,07

)0,06(
0,45 أ

)0,32(
3,6 أ

)1,88(

1,28

)0,27(

0,37

)0,07(

المصدر: حساب خاص عى أساس دراسات استقصائية تتعلق بالمؤسسة.

ماحظة: تكون كل القيم ذات أهمية عند مستوى ثقة 95 بالمائة، ما لم يتم تحديد خاف ذلك.

أ قيم ال تختلف إحصائًيا عن صفر.

عــى الرغــم مــن عــدم وجــود أســئلة تفصيليــة حــول مناطــق االهتمــام المذكــورة فــي اســتطاعات مســح المؤسســات الخــاص 

بالبنــك الدولــي )WBES( لعامــي 2020/ 21، فقــد وجدنــا بعــض األدلــة التــي تشــير إىل أن تفشــي جائحــة كوفيــد-19 ربمــا أدى 

إىل زيــادة وقــت تقديــم الخدمــة ســوًءا. عــى ســبيل المثــال، فــي نهايــة عــام 2020، وفــي خضــم تفشــي جائحــة كوفيــد-19، 

اســتغرق متوســط الوقــت للحصــول عــى أي نــوع مــن التصاريــح )اتصــال المرافــق، أو تصريــح البنــاء، أو ترخيــص االســتيراد، 

أو رخصــة التشــغيل( مــن الحكومــة فــي األردن نحــو خمســة أيــام، وهــو معــدل أعــى قليــاً مــن عــام 2019. 
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الجدول 3 المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وبيئة األعمال التجارية

تنظيم الكهرباء

العمل

عدم كفاية 

القوة العاملة

عدم الفساد

االستقرار 

السياسي

المربعات 

الصغرى 

العادية

المربعات االحتمالية

الصغرى 

العادية

المربعات االحتماليةاالحتماليةاالحتمالية

الصغرى 

العادية

االحتماليةاالحتمالية

)1()2()3()4()5()6()7()8()9(

متوسط 

انقطاع 

الطاقة 

)بالساعات(

استخدام 

مولد الطاقة 

)نعم/ال(

النسبة 

المئوية 

للكهرباء من 

المولد

عقبة 

رئيسية

)نعم/ال(

عقبة 

رئيسية

)نعم/ال(

عقبة رئيسية

)نعم/ال(
النسبة 

المئوية 

إلجمالي 

المبيعات 

السنوية 

المدفوعة في 

الدفعات غير 

الرسمية

عقبة 

رئيسية 

)نعم/ال(

عقبة رئيسية

الشركات 

الصغيرة 

والمتوسطة 

الحجم >100 

موظف

***1,18

)0,41(
-0,58

)14,3(
-1,72

)2,92(
***0,42

) ,16(
-0,11

)0,19(
-0,28

)0,213(
0,62

)0,58(
-0,00

0,17(
0,05

)0,18(

الملكية 

األجنبية 

*-1,64

)0,59(
0,15

)0,18(
*-5,91

)3,57(
0,23

)0,19(
   -0,07

)0,28(
0,22

)0,24(
0,01

)1,0(
-0,12

)0,19(
0,08

)0,24(

الصادرات 

%10 أو أكثر 
من المبيعات

*-0,91

)0,51(
***0,26

)0,12(
-2,86

)3,07(
-0,18

)0,14(
-0,062

)0,14(
   -0,07

)0,19(
-0,84

)0,68(
-0,057

)0,12(
0,23

)0,13(

الشركة جزء من 

شركة أكبر

0,14

)0,45(
*0,18

)0,10(
2,63

)2,82(
0,13

)0,11(
*0,25

)0,13(
0,02

)0,15(
-0,39

)0,86(
-0,02

)0,10(
*0,35

)0,13(

3,89الثابت

)0,54(
***1,01

)0,18(
***33,54

)3,94(
-0,33

)0,20(
***-1,1

)0,26(
-0,28

)0,25(
*2,0

)0,73(
***-1,2

)0,10(
***1,1

)0,24(

عدد 

الماحظات

122,781132,295126,955132,297132,297132,297131,919132,262132,288

R0,080,130,01-مربع

المصدر: حساب خاص عى أساس دراسات استقصائية خاصة بالمؤسسة.

ــور  ــات(. أخطــاء تايل ــم عــى االحصائي ــة البســيطة باســتخدام ماحظــات دائمــة عــى المســح )أمــر مســح قائ ماحظــة 1: المربعــات الصغــرى العادي

القياســية الخطيــة. تشــير *** و** و* إىل األهميــة اإلحصائيــة عــى المســتويات 1 و5 و10 فــي المائــة عــى التوالــي. لــم يتــم عــرض التأثيــرات الثابتــة 

لاقتصــاد وحجــم المنطقــة المحليــة. كل عناصــر التحكــم هــي متغيــرات نعــم/ال وهميــة.

الماحظة 2: تكون كل القيم ذات أهمية عند مستوى ثقة 95 بالمائة، ما لم يتم تحديد خاف ذلك.
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تشــهد الشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم فــي المتوســط المزيــد مــن ســاعات انقطــاع التيــار الكهربائــي، ومــن المرجــح 

ــة رئيســية. وعــى النقيــض مــن ذلــك، تميــل المؤسســات المصــدرة  ــاء باعتبارهــا عقب أن تستشــهد هــذه الشــركات بالكهرب

والشــركات التــي تشــكل جــزًءا مــن شــركات أكبــر حجًمــا إىل مواجهــة ســاعات انقطــاع أقــل للتيــار الكهربائــي، ربمــا ألنهــا تعتمــد 

بشــكل أكبــر عــى مولــدات الطاقــة لتوفيــر الطاقــة. 

تبيــن األدلــة التجريبيــة أثــر تنظيــم األعمــال التجاريــة عــى أداء المشــاريع مــن حيــث االســتثمار والنمــو، ضمــن نتائــج اقتصادية 

ــل  ــم العم ــد تنظي ــل إىل تحدي ــا تمي ــر حجًم ــركات أكب ــن ش ــزًءا م ــكل ج ــي تش ــركات الت ــا إىل أن الش ــير تحليلن ــرى53. ويش أخ

باعتبــاره عقبــة رئيســية مقارنــة بــأي نــوع آخــر مــن الشــركات، بصــرف النظــر عــن القطــاع وحجمــه. 

وأخيــرًا، استكشــفنا الرابــط بيــن إنتاجيــة المشــاريع وبيئــة األعمــال، باســتخدام مجموعــة بيانــات مســح المشــاريع الشــاملة 

لعــدة دول خــال عــام 2019، التــي تكملهــا متغيــرات بيئــة األعمــال مــن مجموعــات البيانــات ومؤشــرات االقتصــاد الكلــي 

التابعــة للبنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي54. وتظهــر النتائــج أن الشــركات التــي يزيــد إنتاجهــا عــن خمــس ســنوات تظهــر 

إنتاجيــة أعــى مــن الشــركات الصغيــرة، فالشــركات الكبيــرة تتمتــع بإنتاجيــة أعــى مــن الشــركات الصغيــرة. ومــع ذلــك، لــم 

ــي أبلغــت عــن أن معــدالت  ــة الشــركات الت ــل إنتاجي ــكل المواصفــات. وتمي ــة بالنســبة ل ــة إحصائي ــج ذات أهمي تكــن النتائ

الضرائــب عقبــة مــن العقبــات الرئيســية إىل أن تكــون أقــل مــن تلــك التــي لــم تفعــل55. 

��   2.2.2. الحصول عىل التمويل

يعتبــر القطــاع المالــي الوظيفــي المفتــاح لتعزيــز االســتثمار الخــاص، ومرونــة األعمــال التجاريــة، وخلــق فــرص العمــل الائــق. 

ومــع ذلــك، ال يــزال الحصــول الكافــي عــى التمويــل يشــكل عقبــة مســتمرة فــي كل أنحــاء المؤسســات فــي المنطقــة. ونتيجــة 

لذلــك، عدلــت المؤسســات اســتراتيجياتها التمويليــة بحيــث تعتمــد أكثــر عــى التمويــل الداخلــي. وال يمــول القطــاع المالــي 

الرســمي ســوى جــزء صغيــر مــن القطــاع الخــاص56.

لقــد توصلــت دراســة لصنــدوق النقــد الدولــي نشــرت فــي عــام 2020 إىل نتائــج مماثلــة؛ حيــث وجــدت أن المشــاريع الصغيــرة 

والمتوســطة الحجــم فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا تميــل إىل أن يكــون لهــا أحــد أدنــى المؤشــرات مــن حيــث إمكانيــة 

الحصــول عــى القــروض المصرفيــة التجاريــة )7 فــي المائــة(. ويكــون لهــذا األمــر آثــار هامــة عــى تنميــة المشــاريع الصغيــرة 

والمتوســطة الحجــم وخلــق فــرص العمــل نظــرًا ألن هــذه الوحــدات االقتصاديــة تســتخدم 95 فــي المائــة مــن القــوة العاملــة57.

إن اإلطــار المؤسســي فــي الــدول العربيــة ال يســهل الوصــول إىل التمويــل تحديــًدا للمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة الحجــم، 

عــى الرغــم مــن التحســن فــي ســهولة ممارســة األعمــال.

يقــدم الجــدول 4 الجــودة المؤسســية للبنيــة األساســية الماليــة المتمثلــة فــي بُعــد »الحصــول عــى التمويــل« فــي ممارســة 

األعمــال. والواقــع أن هــذه المجموعــة مــن المؤشــرات، التــي تــم جمعهــا مــن شــركات ذات مســؤولية محــدودة مملوكــة محلًيــا 

والتــي توظــف مــا يصــل إىل 50 موظًفــا، تتخــذ مــن مدينــة األعمــال األكثــر أهميــة فــي االقتصــاد مقــرًا لهــا. وتعــرض الــدول 

العربيــة ذات الدخــل المرتفــع نوعيــة أفضــل مــن البنيــة األساســية الماليــة مقارنــة ببقيــة االقتصــادات العربيــة. تظهــر العــراق 

وســوريا واليمــن أســوأ أداء، وهــي مــن بيــن أســوأ 20 اقتصــاًدا بيــن 190 دولــة فــي الترتيــب.

53 لمزيــد مــن المعلومــات، راجــع دجانكــوف وآخــرون، 2002؛ وباســتوس وناصــر، 2004؛ وكليبــر وآخــرون، 2006؛ وشــارما، 2009؛ واتيريــدو وهاالرد‐دريمييــر، 

2010؛ وأتريــدو وهاالرد‐دريمييــر وبايجــز، 2011؛ وكومانــدر وســفنجار، 2011(.

54 كان نصيــب الفــرد فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي مكونـًـا مــن النمــو فــي حســاب الناتــج المحلــي اإلجمالــي لتســجيل الوضــع االقتصــادي لاقتصــادات؛ والتــوازن 

المالــي )العائــدات الحكوميــة ــــ اإلنفــاق الحكومــي( بحيــث يشــمل االســتدامة الماليــة واالســتثمار المباشــر األجنبــي لتقييــم مــا إذا كانــت العقبــات تؤثــر عــى 

صافــي التدفقــات الداخلــة أم ال. وكجــزء مــن المراقبــة، قمنــا بتضميــن الوصــول إىل التمويــل والفســاد والرشــوة ومؤشــر ســهولة ممارســة األعمــال مــن البنــك 

الدولــي لمراقبــة بيئــة األعمــال عــى المســتوى القطــري. وكمــا اقتــرح صنــدوق النقــد الدولــي فــي عــام 2019، تــم حســاب متغيــرات التحكــم باعتبارهــا االســتجابة 

المتوســطة المحليــة للقيــام بشــكل فعــال بتســجيل القيــود البنيويــة التــي تواجههــا الشــركات فــي المناطــق التــي تعمــل فيهــا.

55 راجع الملحق 2 للحصول عى نتائج مفصلة.

56 البنك الدولي وآخرون )2016(.

57 )صنــدوق النقــد الدولــي، 2020(. وقــد تــم احتســاب البيانــات باســتخدام المســح المتعلــق بالوصــول المالــي؛ والبنــك الدولــي، ومؤشــرات التنميــة العالميــة؛ 

ودراســات اســتقصائية حــول المشــاريع الخاصــة بالبنــك الدولــي؛ وحســابات موظفــي صنــدوق النقــد الدولــي.
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الجدول 4 جودة البنية األساسية المالية المتمثلة في بُعد »الحصول عىل التمويل« في ممارسة األعمال

مؤشر قوة االقتصادالمجموعة

الحقوق 

القانونية 

)0-12(

مؤشر معلومات 

عمق التمويل 

)0-8(

تغطية سجل 

التمويل )نسبة 

مئوية من 

الراشدين(

تغطية مكتب 

الرصيد )نسبة 

مئوية من 

الراشدين(

الدخل المرتفع

الدخل األعى إىل 

المتوسط

الدخل األدنى إىل 

المتوسط

الدخل المنخفض

البحرين

عمان

قطر

المملكة العربية 

السعودية

اإلمارات العربية 

المتحدة

الكويت

العراق

األردن

لبنان

األراضي 

الفلسطينية 

المحتلة

سوريا

اليمن

3

1

1

4

6

1

0

11

2

8

1

0

8

6

8

8

8

8

0

8

6

8

2

0

0,0

27,1

34,7

0,0

12,0

16,8

1,3

5,0

21,3

22,9

7,8

1,3

40,9

0,0

0,0

56,7

51,3

31,6

0

22,9

0,0

0,0

0,0

0,0

المصدر: تقرير ممارسة األعمال، مايو 2019.

يقيــس مؤشــر الحــق القانونــي الحقــوق القانونيــة للمقترضيــن والمقرضيــن. وتظهــر الــدول العربيــة المختــارة ســجاً ســيًئا فــي 

مــا يتعلــق بالحقــوق القانونيــة، باســتثناء األردن واألراضــي الفلســطينية المحتلــة، وهــو مــا يشــير إىل أن المؤسســات الماليــة 

فــي المنطقــة تعانــي مــن أوجــه قصــور تحتــاج إىل معالجــة58.

يقيــس عمــق مؤشــر معلومــات التمويــل درجــة حمايــة قوانيــن الضمــان واإلفــاس لحقــوق المقترضيــن والمقرضيــن. وهــو 

يقيــس أيًضــا القواعــد والممارســات التــي تؤثــر فــي تغطيــة المعلومــات التمويــل ونطاقهــا وإمكانيــة الحصــول عليهــا، ومــن ثــم 

المــدى الــذي يمكــن أن تــؤدي فيــه أوجــه عــدم اتســاق المعلومــات إىل إعاقــة إقــراض المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة الحجــم. 

وتوضــح النقــاط مجموعتيــن مختلفتيــن. تتألــف النقطــة األوىل مــن البحريــن وقطــر والمملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات 

ــل أفضــل  ــان مــع أنظمــة معلومــات تموي ــة وعمــان ولبن ــة المتحــدة والكويــت واألردن واألراضــي الفلســطينية المحتل العربي

مقارنــة بالمجموعــة الثانيــة التــي يتألــف منهــا العــراق وســوريا واليمــن.

ــتويات  ــاض مس ــؤدي انخف ــد ي ــي. وق ــراض التمويل ــن اإلق ــية ع ــات أساس ــا معلوم ــل ومكاتبه ــجات التموي ــة س ــر تغطي توف

التغطيــة إىل إعاقــة قــدرة المؤسســات الماليــة عــى تقييــم المخاطــر عــى نحــو كاف وبالتالــي توفيــر التمويــل. تتمتــع الــدول 

العربيــة ذات الدخــل المرتفــع بتغطيــة أكبــر مــن بقيــة االقتصــادات العربيــة.  وفــي العــراق وســوريا أظهــر ســجل التمويــل أدنــى 

مســتوى مــن التغطيــة أو تغطيــة المكاتــب الخاصــة فــي المنطقــة.

تــؤدي الصناديــق الداخليــة دوًرا أكثــر أهميــة مــن اآلليــات الماليــة الرســمية فــي العــراق، واليمــن، ولبنــان، واألردن، 

واألراضــي الفلســطينية المحتلــة لالســتثمار والرأســمال العامــل.

58 لمزيــد مــن المراجــع راجــع البنــك الدولــي. 2011. الوصــول إىل المــوارد الماليــة واالســتقرار - خريطــة طريــق للشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. تقريــر تنميــة 

منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. واشــنطن العاصمــة: البنــك الدولــي. )البنــك الدولــي 2011(.
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ــات  ــركات آللي ــتخدام الش ــن اس ــة ع ــات مفصل ــي )WBES( معلوم ــك الدول ــاص بالبن ــات الخ ــح المؤسس ــات مس ــر بيان توف

التمويــل المختلفــة )مثــل الصناديــق الداخليــة، والتمويــل المصرفــي، والتمويــل مــن المورديــن أو العمــاء، وتمويــل األســهم، 

وغيــر ذلــك( للرأســمال المتــداول وشــراء األصــول الثابتــة.

يعــرض الشــكل 2 تكويــن تمويــل الشــركات فــي عــام 2013 لاســتثمار والرأســمال المتــداول. وتعتمــد منطقــة االقتصــادات 

ــط،  ــى إىل المتوس ــل األع ــة ذات الدخ ــادات العربي ــط االقتص ــن متوس ــر م ــة أكث ــوال الداخلي ــى األم ــام 2013 ع ــة لع العربي

باســتثناء لبنــان واألردن )لشــراء األصــول الثابتــة(. وتبلــغ حصــة المصــارف التجاريــة فــي لبنــان مــن التمويــل 32,3 فــي المائــة 

لاســتثمار و17,3 فــي المائــة للرأســمال المتــداول. غيــر أن الحالــة تدهــورت بدرجــة كبيــرة بحلــول عــام 2019/ 2020 حيــث 

ــي  ــل مشــاكل الســيولة.  وف ــة لتموي ــا تعتمــد عــى المؤسســات المالي ــة فقــط مــن المؤسســات بأنه ــي المائ ــادت 13 ف أف

العــراق واليمــن واألراضــي الفلســطينية المحتلــة واألردن، ال يــكاد دور المصــارف يذكــر فــي مــا يتعلــق بالرأســمال المتــداول. 

يعتبــر تمويــل المورديــن األكثــر اســتخداًما فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة، وفــي العــراق لمشــتريات الرأســمال الثابتــة.

ــن  ــول م ــفلي( المم ــزء الس ــداول )الج ــمال المت ــوي( والرأس ــزء العل ــتثمار )الج ــبة االس ــكل 2 نس � الش
ــام 2013 ــي ع ــة ف ــادر مختلف مص

       المصدر: حساب خاص عى أساس دراسات استقصائية تتعلق بالمؤسسات الخاصة بالبنك الدولي.
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ــي  ــدث ف ــا ح ــكل 3(، كم ــداول )الش ــمال المت ــتثمار والرأس ــام 2019 لاس ــي ع ــاريع ف ــل المش ــن تموي ــق بتكوي ــا يتعل ــي م ف

ــراء  ــة لش ــوال داخلي ــى أم ــة ع ــطينية المحتل ــي الفلس ــان واألردن واألراض ــن ولبن ــراق واليم ــن الع ــد كل م ــام 2013، اعتم ع

ــان كانــت فــي عــام 2019  ــات أن المؤسســات فــي لبن ــة والرأســمال المتــداول عــى حــد ســواء. تظهــر البيان األصــول الثابت

تميــل إىل االعتمــاد بشــكل أكبــر عــى األمــوال الداخليــة مقارنــة بعــام 2013. لقــد أصبــح تمويــل األســهم/الحصص مصــدًرا 

هاًمــا للتمويــل فــي األردن لاســتثمار فــي الرأســمال الثابــت، لكــن األمــوال الداخليــة ومصــادر التمويــل األخــرى ال تــزال أكثــر 

ــات اســتخداًما للحصــول عــى الرأســمال العامــل59.  اآللي

ــن  ــول م ــفلي( المم ــزء الس ــداول )الج ــمال المت ــوي( والرأس ــزء العل ــتثمار )الج ــبة االس ــكل 3 نس � الش
ــام 2019 ــي ع ــة ف ــادر مختلف مص

     المصدر: حساب خاص عى أساس دراسات استقصائية تتعلق بالمؤسسات الخاصة بالبنك الدولي.

59 راجع الملحق 3 لاطاع عى حسابات نسبة الصندوق بحسب المصدر والبلد.
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 لامسأرلا تاجایتحا يف تادایز ىلإ ىدأ يذلا رمألا ،ریبك لكشب تاكرشلا ىدل لیومتلا ةوجف تدادزا ،2020 ماع يف
 مدقملا لیومتلا نم تاسسؤملا تففخ دقل .19-دیفوك ةحئاج يشفت نع تأشن يتلا يدقنلا قفدتلا/ةلویسلا دویق ببسب لماعلا
 .)5 لودجلا( لیومتلا يف ةوجفلا عاستا ىلإ ىدأ امم ،اھئالمعو نیدروملل
 
 

 لیومتلا يف ةوجفلا 5 لودجلا

  I ةجوملا 
(2020 / 2021( 

 ةرفوتم ةجوم رخآ
)2021( 

 قفدتلا رفوت دلبلا
 يدقنلا

 تاعیبملا
 لیومتلا ىلع

 ءارشلا تایلمع
 لیومتلا ىلع

 قفدتلا رفوت
 يدقنلا

 تاعیبملا
 ىلع
 لیومتلا

 تایلمع
 ىلع ءارشلا

 لیومتلا
 "ضافخنا" :يلاتلا وحنلا ىلع اھتباجإ تتأ يتلا تاكرشلل ةیوئملا ةبسنلا 

 55,3 نانبل
)4,6( 

71,2 
)4,4( 

76,3 
)4,2( 

68,9 
)4,3( 

  

 92,4 ندرألا
)2,2( 

54,1 
)5,8( 

58,0 
)5,4( 

66,4 
)5,5( 

- - 

 ةسسؤملاب ةصاخ ةیئاصقتسا تاسارد ساسأ ىلع صاخ باسح :ردصملا
 .كلذ فالخ دیدحت متی مل ام ،ةئاملاب 95 ةقث ىوتسم دنع ةیمھأ تاذ میقلا لك نوكت :1 ةظحالم
 .ةقباسلا ةجوملا نم ریخألا رھشلا عم ةنراقملا يتأتو .نیقباسلا نیكراشملل ةصصخم ةریخألا ةجوملا يف ةرھاظلا تانایبلا نإ :2 ةظحالم
 .2021 ویام/لیربإ يف نانبلل حسم رخآو ،2021ویلویو وینوی يف ندرألل حسم رخآ ىرجأ

 
 يف 70و 30 تزواجت ،ندرألاو نانبل يف .ةرخأتم تامازتلا ىلإ ةلویسلا ىلع ةضورفملا دویقلا تدأ ،كلذ ىلع ةوالع
 انجئاتن ریشت ،ددصلا اذھ يفو .2019 ماع دعب ةیلاملا تاسسؤملا هاجت اھتامازتلا ،يلاوتلا ىلع ،تاسسؤملا نم ةئاملا
 ةمدقملا ضورقلا نم ىلعأ ةبسنب ىتح اھیدل ةلویسلا دویق لحل مھسأ لیومت ىلإ لوحتت 2021 ماع يف تاسسؤملا نأ ىلإ
 .)6 لودجلا( ةیراجتلا فراصملا نم
 
 
 
 
 ؟ةیدقنلا تاقفدتلا صقن عم لماعتلل ةسسؤملا هذھ ھتمدختسا يذلا يسیئرلا ردصملا وھ ام ،19-دیفوك ةحئاج يشفت ذنم 6 لودجلا

 نانبل ندرألا ةیدقنلا تاقفدتلا صقن عم لماعتلل ةیسیئرلا لیومتلا رداصم
 I ةجوملا

2020/21 
 II ةجوملا

2021 
 I ةجوملا

2020 
 II ةجوملا

2021 
 21,0  ةیراجتلا فراصملا نم ضورقلا

)3,9( 
14,9  

)4,7( 
11,8 

)2,8( 
3,3 

)1,8( 
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فــي عــام 2020، ازدادت فجــوة التمويــل لــدى الشــركات بشــكل كبيــر، األمــر الــذي أدى إىل زيــادات فــي احتياجــات الرأســمال 

العامــل بســبب قيــود الســيولة/التدفق النقــدي التــي نشــأت عــن تفشــي جائحــة كوفيــد-19. لقــد خففــت المؤسســات مــن 

التمويــل المقــدم للمورديــن وعمائهــا، ممــا أدى إىل اتســاع الفجــوة فــي التمويــل )الجــدول 5(.

الجدول 5 الفجوة في التمويل

 I الموجة

)2021 /  2020(
آخر موجة متوفرة

)2021(

توفر التدفق البلد

النقدي

المبيعات 

عىل التمويل

عمليات الشراء 

عىل التمويل

توفر التدفق 

النقدي

المبيعات 

عىل 

التمويل

عمليات 

الشراء عىل 

التمويل

النسبة المئوية للشركات التي أتت إجابتها عىل النحو التالي: »انخفاض«

لبنان

األردن

55,3

)4,6(

92,4

)2,2(

71,2

)4,4(

54,1

)5,8(

76,3

)4,2(

58,0

)5,4(

68,9

)4,3(

66,4

)5,5(
--

المصدر: حساب خاص عى أساس دراسات استقصائية خاصة بالمؤسسة.

ماحظة 1: تكون كل القيم ذات أهمية عند مستوى ثقة 95 بالمائة، ما لم يتم تحديد خاف ذلك.

ماحظــة 2: إن البيانــات الظاهــرة فــي الموجــة األخيــرة مخصصــة للمشــاركين الســابقين. وتأتــي المقارنــة مــع الشــهر األخيــر مــن الموجــة الســابقة. أجــرى 

آخــر مســح لــألردن فــي يونيــو ويوليــو2021، وآخــر مســح للبنــان فــي إبريل/مايــو 2021.

عــاوة عــى ذلــك، أدت القيــود المفروضــة عــى الســيولة إىل التزامــات متأخــرة. فــي لبنــان واألردن، تجــاوزت 30 و70 فــي 

ــي هــذا الصــدد، تشــير  ــام 2019. وف ــد ع ــة بع ــا تجــاه المؤسســات المالي ــي، التزاماته ــة مــن المؤسســات، عــى التوال المائ

نتائجنــا إىل أن المؤسســات فــي عــام 2021 تتحــول إىل تمويــل أســهم لحــل قيــود الســيولة لديهــا حتــى بنســبة أعــى مــن 

ــة )الجــدول 6(. القــروض المقدمــة مــن المصــارف التجاري
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الجدول 6 منذ تفشي جائحة كوفيد-19، ما هو المصدر الرئيسي الذي استخدمته هذه المؤسسة للتعامل 

مع نقص التدفقات النقدية؟

مصادر التمويل الرئيسية للتعامل مع نقص التدفقات 

النقدية

لبناناألردن

I الموجة

21 /2020

الموجة 

II
2021

I الموجة

2020

II الموجة

2021

القروض من المصارف التجارية 

القروض من المؤسسات المالية غير المصرفية )مؤسسات 

التمويل الصغير، أو التعاونيات التمويلية، أو االتحادات 

التمويلية، أو شركات التمويل( 

تمويل األسهم )زيادة المساهمات أو الرأسمال من المالكين/

المساهمين الحاليين أو إصدار أسهم جديدة( 

تأخير المدفوعات للموردين أو العمال 

المنح الحكومية 

غيره

القروض المدعومة من الحكومة

21,0

)3,9(

0,4

)0,4(

3,4

)1,4(

0,2

)0,1(

0,0

)0,0(

75,0

)3,8(

-

 14,9

)4,7(

0,3

)0,1(

0,3

)0,2(

   8,1

)2,3(

33,6

)6,6(

41,0

)6,3(

1,7

)1,7(

11,8

)2,8(

1,1

)1,5(

 27,6

)5,7(

7,8

)3,3(

-

51,6

)6,0(

-

3,3

)1,8(

0,7

)0,5(

51,6

)5,2(

12,2

)4,0(

20,3

)4,3(

-

المصدر: حساب خاص عى أساس دراسات استقصائية خاصة بالمؤسسة.

ماحظة: تكون كل القيم ذات أهمية عند مستوى 95 بالمائة، ما لم يتم تحديد خاف ذلك.

فــي اإلجمــال، لــم تكــن الشــركات ذات تمويــل غيــر مقيــد فــي العــراق واليمــن ولبنــان واألردن واألراضــي الفلســطينية المحتلة، 

ولكنهــا كانــت منفصلــة فــي األســاس عــن النظــام المالــي قبــل تفشــي جائحــة كوفيــد-19. وبعــد تفشــي الجائحــة، أصبحــت 

الشــركات مقيــدة التمويــل بشــدة وبــدأت فــي اســتخدام آليــات أخــرى مثــل تمويــل األســهم كمصــدر بديــل للتمويــل. ومــن 

ــكل عامــل ذات  ــز بنمــو أبطــأ فــي تشــغيل العمــال والمبيعــات ل ــي تتمي ــا الت المرجــح أن تكــون المؤسســات األصغــر حجًم

تمويــل مقيــد.

ال تعكــس النســبة المنخفضــة مــن المؤسســات التــي تعتمــد عــى التمويــل الرســمي بالضــرورة القيــود التمويليــة )الشــكل 

4(. وتفضــل الشــركات تمويــل عملياتهــا باســتخدام الرأســمال الداخلــي و/أو أنهــا تثنــى عــن طلــب القــروض. ولفهــم القيــود 
التمويليــة، اســتخدمنا المنهجيــة التــي وضعهــا كونتشــيف وآخــرون 2014 60، والتــي تقســم المؤسســات ذات التمويــل المقيــد 

إىل ثــاث فئــات: )1( التمويــل المقيــد بالكامــل، )2( التمويــل المقيــد جزئًيــا، )3( التمويــل غيــر المقيــد. بالنســبة لهــذا التقريــر، 

تعتبــر المؤسســات المقيــدة بالكامــل وجزئًيــا ذات تمويــل مقيــد61.

60 )وجودي، 2014(.

61 إن الشــركات ذات التمويــل المقيــد بالكامــل هــي الشــركات التــي ليــس لديهــا مصــدر للتمويــل الخارجــي وتقــع ضمــن فئتيــن: الشــركات التــي قدمــت طلًبــا 
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ــن  ــول م ــفلي( المم ــزء الس ــداول )الج ــمال المت ــوي( والرأس ــزء العل ــتثمار )الج ــبة االس ــكل 3 نس � الش
ــام 2019 ــي ع ــة ف ــادر مختلف مص

المصدر: دراسات استقصائية حول المؤسسات الخاصة بالبنك الدولي.

ــل  ــم تكــن ذات تموي ــة ل ــان واألراضــي الفلســطينية المحتل ــة مــن الشــركات فــي األردن ولبن ــج أن 54 فــي المائ ــر النتائ تظه

مقيــد فــي عــام 2019، قبــل تفشــي جائحــة كوفيــد-19. بيــد أن العديــد مــن المؤسســات التــي ذكــرت أنهــا ال تتمتــع بتمويــل 

ــة أو  ــوك التجاري ــة. وقــد يعكــس هــذا األمــر افتقــار الثقــة فــي البن ــة و/أو مســتثناة عــن الســوق المالي ــد كانــت منفصل مقي

إمكانيــة الحصــول عــى التمويــل. ويفســر ذلــك لمــاذا تميــل المؤسســات فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة ولبنــان )الــدول 

الضعيفــة( إىل االعتمــاد بشــكل أكبــر عــى الرأســمال الداخلــي لتمويــل عملياتهــا62.

ــه ســتتم  ــة أو ألنهــا ال تعتقــد أن ــر مواتي ــم طلــب إمــا بســبب شــروط وظــروف غي ــم ثنيهــا عــن تقدي ــي ت للحصــول عــى قــرض ورفــض طلبهــا، والشــركات الت

ــر كاف للقــرض واالســتحقاق(. وتشــمل  ــة، وحجــم غي ــان عالي ــات ضم ــة، ومتطلب ــر مواتي ــدة غي ــدة، وأســعار فائ ــق معق ــراءات تطبي ــا )إج ــة عــى طلبه الموافق

الشــركات ذات التمويــل المقيــد جزئًيــا والشــركات التــي لديهــا تمويــل خارجــي ولكنهــا تــم ثنيهــا عــن التقــدم بطلــب للحصــول عــى قــرض مــن مؤسســة ماليــة؛ 

ــا أو رفضــه. وأخيــرًا وليــس آخــرًا، فــإن  ــا للحصــول عــى قــرض تمــت الموافقــة عليــه جزئًي والشــركات التــي لديهــا مصــدر خارجــي للتمويــل والتــي قدمــت طلًب

الشــركات ذات التمويــل غيــر المقيــد هــي التــي لــم تتقــدم بطلــب للحصــول عــى قــرض ألنهــا تمتلــك الرأســمال الكافــي، أمــا الشــركات التــي تقدمــت بطلــب 

للحصــول عــى قــرض، فقــد تمــت الموافقــة عــى الطلــب بالكامــل.

62 يبين الملحق 4 التقديرات المتعلقة بالشركات المتصلة وغير المتصلة والمستثناة.

 لیومتلا تاسسؤم( ةیفرصملا ریغ ةیلاملا تاسسؤملا نم ضورقلا
 تاكرش وأ ،ةیلیومتلا تاداحتالا وأ ،ةیلیومتلا تاینواعتلا وأ ،ریغصلا
  )لیومتلا

0,4 
)0,4( 

0,3 
)0,1( 

1,1 
)1,5( 

0,7 
)0,5( 

 نیمھاسملا/نیكلاملا نم لامسأرلا وأ تامھاسملا ةدایز( مھسألا لیومت
  )ةدیدج مھسأ رادصإ وأ نییلاحلا

3,4 
)1,4( 

0,3 
)0,2( 

27,6  
)5,7( 

51,6 
)5,2( 

 0,2  لامعلا وأ نیدروملل تاعوفدملا ریخأت
)0,1( 

8,1    
)2,3( 

7,8 
)3,3( 

12,2 
)4,0( 

 0,0  ةیموكحلا حنملا
)0,0( 

33,6 
)6,6( 

-  

 75,0 هریغ
)3,8( 

41,0 
)6,3( 

51,6 
)6,0( 

20,3 
)4,3( 

 1,7 - ةموكحلا نم ةموعدملا ضورقلا
)1,7( 

- - 

 ةسسؤملاب ةصاخ ةیئاصقتسا تاسارد ساسأ ىلع صاخ باسح :ردصملا
 .كلذ فالخ دیدحت متی مل ام ،ةئاملاب 95 ىوتسم دنع ةیمھأ تاذ میقلا لك نوكت :ةظحالم
 
 
 ،ةلتحملا ةینیطسلفلا يضارألاو ندرألاو نانبلو نمیلاو قارعلا يف دیقم ریغ لیومت تاذ تاكرشلا نكت مل ،لامجإلا يف
 تحبصأ ،ةحئاجلا يشفت دعبو .19-دیفوك ةحئاج يشفت لبق يلاملا ماظنلا نع ساسألا يف ةلصفنم تناك اھنكلو
 حجرملا نمو .لیومتلل لیدب ردصمك مھسألا لیومت لثم ىرخأ تایلآ مادختسا يف تأدبو ةدشب لیومتلا ةدیقم تاكرشلا
 .دیقم لیومت تاذ لماع لكل تاعیبملاو لامعلا لیغشت يف أطبأ ومنب زیمتت يتلا ًامجح رغصألا تاسسؤملا نوكت نأ

 .)4 لكشلا( ةیلیومتلا دویقلا ةرورضلاب يمسرلا لیومتلا ىلع دمتعت يتلا تاسسؤملا نم ةضفخنملا ةبسنلا سكعت ال
 ،ةیلیومتلا دویقلا مھفلو .ضورقلا بلط نع ىنثت اھنأ وأ/و يلخادلا لامسأرلا مادختساب اھتایلمع لیومت تاكرشلا لضفتو
 ثالث ىلإ دیقملا لیومتلا تاذ تاسسؤملا مسقت يتلاو ،252014 نورخآو فیشتنوك اھعضو يتلا ةیجھنملا انمدختسا
 ربتعت ،ریرقتلا اذھل ةبسنلاب .دیقملا ریغ لیومتلا )3( ،اًیئزج دیقملا لیومتلا )2( ،لماكلاب دیقملا لیومتلا )1( :تائف
 .26دیقم لیومت تاذ اًیئزجو لماكلاب ةدیقملا تاسسؤملا

 

 

 2019و 2013 دیقملا لیومتلا تاذ تاكرشلا 4 لكشلا

 
 

 
 

                                                
 .)2014 ،يدوجو( 25
 اًبلط تمدق يتلا تاكرشلا :نیتئف نمض عقتو يجراخلا لیومتلل ردصم اھیدل سیل يتلا تاكرشلا يھ لماكلاب دیقملا لیومتلا تاذ تاكرشلا نإ 26
 متتس ھنأ دقتعت ال اھنأل وأ ةیتاوم ریغ فورظو طورش ببسب امإ بلط میدقت نع اھینث مت يتلا تاكرشلاو ،اھبلط ضفرو ضرق ىلع لوصحلل
 لمشتو .)قاقحتسالاو ضرقلل فاك ریغ مجحو ،ةیلاع نامض تابلطتمو ،ةیتاوم ریغ ةدئاف راعسأو ،ةدقعم قیبطت تاءارجإ( اھبلط ىلع ةقفاوملا
 ةسسؤم نم ضرق ىلع لوصحلل بلطب مدقتلا نع اھینث مت اھنكلو يجراخ لیومت اھیدل يتلا تاكرشلاو اًیئزج دیقملا لیومتلا تاذ تاكرشلا
 سیلو اًریخأو .ھضفر وأ اًیئزج ھیلع ةقفاوملا تمت ضرق ىلع لوصحلل اًبلط تمدق يتلاو لیومتلل يجراخ ردصم اھیدل يتلا تاكرشلاو ؛ةیلام
 يتلا تاكرشلا امأ ،يفاكلا لامسأرلا كلتمت اھنأل ضرق ىلع لوصحلل بلطب مدقتت مل يتلا يھ دیقملا ریغ لیومتلا تاذ تاكرشلا نإف ،اًرخآ
  .لماكلاب بلطلا ىلع ةقفاوملا تمت دقف ،ضرق ىلع لوصحلل بلطب تمدقت

 
 
 
 
 
 يلودلا كنبلاب ةصاخلا تاسسؤملا لوح ةیئاصقتسا تاسارد :ردصملا
 
 
 
 دیقم لیومت تاذ نكت مل ةلتحملا ةینیطسلفلا يضارألاو نانبلو ندرألا يف تاكرشلا نم ةئاملا يف 54 نأ جئاتنلا رھظت
 تناك دیقم لیومتب عتمتت ال اھنأ تركذ يتلا تاسسؤملا نم دیدعلا نأ دیب .19-دیفوك ةحئاج يشفت لبق ،2019 ماع يف
 ىلع لوصحلا ةیناكمإ وأ ةیراجتلا كونبلا يف ةقثلا راقتفا رمألا اذھ سكعی دقو .ةیلاملا قوسلا نع ةانثتسم وأ/و ةلصفنم
 لكشب دامتعالا ىلإ )ةفیعضلا لودلا( نانبلو ةلتحملا ةینیطسلفلا يضارألا يف تاسسؤملا لیمت اذامل كلذ رسفیو .لیومتلا
 .27اھتایلمع لیومتل يلخادلا لامسأرلا ىلع ربكأ

 
 مدع نع تاسسؤملا نم ةئاملا يف 36 تغلبأ ،2020 ماع ةیاھن يفف ،فقوملا ریغت ،19-دیفوك ةحئاج يشفت دعب ھنأ دیب
 اھنأ تاكرشلا نم ةئاملا يف ةثالث نم لقأ تركذ ،2019 ماع يفو .2019 ماع يف ةئاملا يف 54 ةبسنب ةنراقم اھدییقت
 .ةئاملا يف 50 ىلإ ةریبك ةدایز ةیوئملا ةبسنلا تداز ،2020 ماع ةیاھن لولحبو ،ندرألا يف لماكلاب دیقم لیومت تاذ
 
 
 تاكرشلا ءادأب )اًیئزجو لماكلاب ةدیقملا( دیقملا لیومتلا تاذ تاكرشلا طابترا 7 لودجلا

 )ةیشماھ تاریثأت( ةیلامتحالا 
 :عباتلا ریغتملا
 ال/معن – يئزجو لماك دییقت

)1( 
 

)2( 
 

)3( 

 ةبسن( يونسلا ةلامعلا ومن
 )ةیوئم

-0,21*** 
)0,07( 

  

 0,0014-  )ةیوئم ةبسن( ةعسلا مادختسا
)0,0011( 

 

 لماع لكل تاعیبملا لجس
 )يكیرمألا رالودلاب(

  -0,0229*** 
)0,0069( 

 0,0877- مجحلا لجس
)0,0499( 

-0,172* 
)0,075( 

-0,147*** 
)0,054( 

 5-0 :اًیبسن ةدیدجلا تاكرشلا
 )ال/معن( تاونس

0,1501 
)0,1167( 

-0,086 
)0,0988( 

-0,0245 
)0,0896( 

 ربكأ ةكرش نم ءزج ةكرشلا
 )ال/معن(

-0,1004*** 
)0,0366( 

0,0147 
)0,0541( 

-0,0728 
)0,0375( 

 ددعب( عاطقلا يف ریدملا ةربخ
 )تاونسلا

-0,0007 
)0,0015( 

0,0005 
)0,0021( 

0,0019 
)0,0015( 

 رثكأ وأ %10 تارداصلا لكشت
 )ال/معن( تاعیبملا نم

-0,0325 
)0,0449( 

-0,0004 
)0,0571( 

-0,0340 
)0,0460( 

 0,0948- 0,1692- 0,0085 )ال/معن( ةیبنجألا ةیكلملا

                                                
 ةانثتسملاو ةلصتملا ریغو ةلصتملا تاكرشلاب ةقلعتملا تاریدقتلا 4 قحلملا نیبی 27
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ــة مــن المؤسســات  ــه بعــد تفشــي جائحــة كوفيــد-19، تغيــر الموقــف، ففــي نهايــة عــام 2020، أبلغــت 36 فــي المائ بيــد أن

عــن عــدم تقييدهــا مقارنــة بنســبة 54 فــي المائــة فــي عــام 2019. وفــي عــام 2019، ذكــرت أقــل مــن ثاثــة فــي المائــة مــن 

الشــركات أنهــا ذات تمويــل مقيــد بالكامــل فــي األردن، وبحلــول نهايــة عــام 2020، زادت النســبة المئويــة زيــادة كبيــرة إىل 50 

فــي المائــة.

الجدول 7 ارتباط الشركات ذات التمويل المقيد )المقيدة بالكامل وجزئًيا( بأداء الشركات

االحتمالية )تأثيرات هامشية(

المتغير التابع:

تقييد كامل وجزئي – نعم/ال

)1()2()3(

نمو العمالة السنوي )نسبة مئوية(

استخدام السعة )نسبة مئوية(

سجل المبيعات لكل عامل )بالدوالر األمريكي(

سجل الحجم

الشركات الجديدة نسبًيا: 5-0 سنوات )نعم/ال(

الشركة جزء من شركة أكبر )نعم/ال(

خبرة المدير في القطاع )بعدد السنوات(

تشكل الصادرات %10 أو أكثر من المبيعات )نعم/ال(

الملكية األجنبية )نعم/ال(

عدد الماحظات

***-0,21

)0,07(

-0,0877

)0,0499(

0,1501

)0,1167(

***-0,1004

)0,0366(

-0,0007

)0,0015(

-0,0325

)0,0449(

0,0085

)0,0842(

2501

-0,0014

)0,0011(

*-0,172

)0,075(

-0,086

)0,0988(

0,0147

)0,0541(

0,0005

)0,0021(

-0,0004

)0,0571(

-0,1692

)0,1316(

1087

***-0,0229

)0,0069(

***-0,147

)0,054(

-0,0245

)0,0896(

-0,0728

)0,0375(

0,0019

)0,0015(

-0,0340

)0,0460(

-0,0948

)0,0789(

2308

المصدر: حساب خاص عى أساس دراسات استقصائية خاصة بالمؤسسة.

ــار الثابتــة لاقتصــاد. يتــم  ــار الهامشــية مــن تراجــع االحتماليــة باســتخدام أوزان المســح وتشــمل القطــاع واآلث ماحظــة: اآلث

اإلبــاغ عــن األخطــاء القياســية بيــن قوســين. ال يتــم تحديــد اســتخدام الســعة إال لشــركات التصنيــع. تشــير *** و** و* إىل 

األهميــة اإلحصائيــة عــى المســتويات 1 و5 و10 فــي المائــة عــى التوالــي. وال تشــمل التقديــرات الفتــرة مــا بعــد عــام 2019.

هــذا ونظرنــا إىل تأثيــر القيــود الماليــة عــى العمالــة والمبيعــات وحجــم المؤسســة63. وقــد تبيــن لنــا أن المؤسســات التــي تتوفر 

لهــا فــرص كافيــة للحصــول عــى التمويــل كانــت قــادرة عــى خلــق فــرص العمــل وبيــع المزيــد مــن المنتجــات والخدمــات 

مقارنــة بالمؤسســات ذات التمويــل المقيــد )الجــدول 7(. 

ــة بعــد حســاب حجــم الشــركة وعمرهــا وقطاعــات  ــج هام ــر النتائ ــار الهامشــية. وتعتب ــا اآلث ــة وقدرن ــا بتشــغيل نمــوذج االحتمالي ــة، قمن ــذه الغاي ــا له 63 تحقيًق

ــاطها. نش
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تميــل الشــركات ذات التمويــل المقيــد إىل أن تكــون أصغــر حجًمــا، فاليــد العاملــة فيهــا منخفضــة وأقــل إنتاجيــة من الشــركات 

ذات الرصيــد غيــر المقيــد فــي العــراق واليمــن ولبنــان واألردن واألراضــي الفلســطينية المحتلــة. ووفًقــا للبنــك الدولــي )2016(، 

يمكــن أن تعــزى القيــود التمويليــة إىل عوامــل متعــددة تعــزز بعضهــا بعًضــا. قــد ال تكــون مشــاريع الشــركات قابلــة لاســتمرار 

ــا، أو قــد ال تكــون الشــركات ذاتهــا جديــرة مــن حيــث التمويــل بســبب ضعــف ســجات التاريــخ المحاســبية أو ضعــف  مالًي

األداء. ومــع ذلــك، فــإن عــدم الحصــول عــى التمويــل قــد يرتبــط أيًضــا بضعــف األداء. وهــذا يشــير إىل وجــود فــخ اإلنتاجيــة 

المنخفضــة.

ــاهمة،  ــركة مس ــن ش ــزًءا م ــون ج ــة، وتك ــات المالي ــة البيان ــي لمراجع ــابات خارج ــع حس ــا ُمراج ــي لديه ــركات الت ــط الش ترتب

باحتمــاالت أعــى للحصــول عــى قــرض، بعــد التحكــم فــي االقتصــاد وحجــم الشــركة واآلثــار الثابتــة للقطــاع. ويبــدو أن مثــل 

هــذا التأثيــر اإليجابــي أكبــر حجًمــا بالنســبة للشــركات التــي تقــع فــي دول ضعيفــة. عــاوة عــى ذلــك، تظهــر خبــرة المديريــن 

ــا باحتمــاالت الحصــول عــى قــرض )الجــدول 8(. ــا إيجابًي والشــركات المصــدرة ارتباًط

الجدول 8 القروض والوصول إىل االئتمان مع أداء المؤسسة

االحتمالية )تأثيرات هامشية(

المتغير التابع:
لدى الشركة قرض أو خط تمويل من بنك 

)1(
كل الدول 
العربية 

المختارة 

)2(
الدول الضعيفة 

في عام 2013

)3(
االقتصادات 

العربية في عام 
2019

الشركات الجديدة نسبًيا: 5-0 سنوات

الشركات الصغيرة والمتوسطة )أقل من 100 موظف 

بدوام كامل(

المالك الرئيسي أنثى 

الملكية األجنبية

قام مراجع حسابات خارجي بمراجعة البيانات المالية

شركة مساهمة 

خبرة المدير في القطاع )بعدد السنوات(

الصادرات %10 أو أكثر من المبيعات

الشركة جزء من شركة أكبر

عدد الماحظات

0,07

)0,07(

-0,04

)0,05(

0,08

)0,04(

0,022

)0,056(

***0,189

)0,03(

***0,10

)0,04(

***0,003

)0,001(

***0,097

)0,04(

0,03

)0,03(

2606

-0,005

)0,05(

-0,03

)0,06(

0,08

)0,05(

0,07

)0,065(

***0,25

)0,04(

*0,12

)0,05(

***0,004

)0,001(

*0,09

)0,04(

-0,014

)0,04(

1258

0,09

)0,07(

-0,08

)0,08(

-0,004

)0,060(

-0,10

)0,07(

*0,12

)0,04(

*0,11

)0,06(

0,003

)0,002(

0,08

)0,05(

-0,08

)0,05(

1348

المصدر: حساب خاص عى أساس دراسات استقصائية تتعلق بالمؤسسة.

ــاء  ــن األخط ــاغ ع ــم اإلب ــاد. يت ــة لاقتص ــار الثابت ــاع واآلث ــمل القط ــح وتش ــتخدام أوزان المس ــة باس ــع االحتمالي ــن تراج ــية م ــار الهامش ــة: اآلث ماحظ

القياســية بيــن قوســين. ال يتــم تحديــد اســتخدام الســعة إال لشــركات التصنيــع. تشــير *** و** و* إىل األهميــة اإلحصائيــة عــى المســتويات 1 و5 و10 

فــي المائــة عــى التوالــي. إن كل عناصــر التحكــم هــي )نعــم/ال( متغيــرات وهميــة.
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ــان  ــن ولبن ــراق واليم ــي الع ــي ف ــام المصرف ــن النظ ــا ع ــن فصله ــي ال يمك ــركات الت ــن الش ــرة م ــبة كبي ــاك نس هن

ــد-19. ــة كوفي ــي جائح ــد تفش ــف بع ــم الموق ــد تفاق ــة. وق ــطينية المحتل ــي الفلس واألردن واألراض

يبيــن تحليــل أكثــر تفصيــاً أن المؤسســات ليســت ذات تمويــل مقيــد لســبب مــن ســببين: )1( وافقــت المؤسســات عــى 

ــاج إىل البحــث عــن  ــك مــا يكفــي مــن الرأســمال وال تحت طلــب القــروض التــي قدمتهــا هــذه المؤسســات؛ أو )2( هــي تمل

ــة  ــي جائح ــل تفش ــارة قب ــة المخت ــادات العربي ــي االقتص ــل ف ــركات للتموي ــد الش ــدم تقيي ــبًبا وراء ع ــر س ــل. وكان األخي تموي

كوفيــد-19. وقــد أظهــرت البيانــات أن المؤسســات عانــت خــال عامــي 2010/ 21 مــن قيــود شــديدة عــى الســيولة، وهــي 

تبحــث بشــكل مكثــف عــن تمويــل. وقــد انخفــض االعتمــاد عــى القــروض المصرفيــة، حيــث تحصــل الشــركات عــى التمويل 

مــن المؤسســات غيــر المصرفيــة وأســواق األســهم ويبــدو أنهــا تؤخــر المدفوعــات للمورديــن.

يبيــن الشــكل 5 النتائــج مــن خــال فصــل المؤسســات إىل ثــاث فئــات: متصلــة وغــر متصلــة ومســتثناة. تُعــد المؤسســات 

المتصلــة المؤسســات التــي قدمــت طلبــات للحصــول عــى قــروض بغــض النظــر عــن النتيجــة )معتمــدة أو مرفوضــة(؛ أي أنهــا 

تعتبــر األســواق الماليــة خيــاًرا للتمويــل. والمؤسســات غيــر المتصلــة هــي التــي لــم تقــدم طلًبــا للحصــول عــى أي قــرض، إذ كان 

لديهــا مــا يكفــي مــن الرأســمال. أمــا المؤسســات المســتثناة فهــي التــي ال تنطبــق ألنهــا ال تســتطيع الوفــاء بالشــروط واألحــكام.

� الشكل 5 العالقات التمويلية بين المؤسسات والقطاع المالي، 2013 )الجزء العلوي( و2019 )الجزء السفلي(

المصدر: حساب خاص عى أساس دراسات استقصائية تتعلق بالمؤسسة.

 ءاطخألا نع غالبإلا متی .داصتقالل ةتباثلا راثآلاو عاطقلا لمشتو حسملا نازوأ مادختساب ةیلامتحالا عجارت نم ةیشماھلا راثآلا :ةظحالم
 1 تایوتسملا ىلع ةیئاصحإلا ةیمھألا ىلإ *و **و *** ریشت .عینصتلا تاكرشل الإ ةعسلا مادختسا دیدحت متی ال .نیسوق نیب ةیسایقلا
 .ةیمھو تاریغتم )ال/معن( يھ مكحتلا رصانع لك نإ .يلاوتلا ىلع ةئاملا يف 10و 5و
 
 
 يضارألاو ندرألاو نانبلو نمیلاو قارعلا يف يفرصملا ماظنلا نع اھلصف نكمی ال يتلا تاكرشلا نم ةریبك ةبسن كانھ
 .19-دیفوك ةحئاج يشفت دعب فقوملا مقافت دقو .ةلتحملا ةینیطسلفلا

 
 بلط ىلع تاسسؤملا تقفاو )1( :نیببس نم ببسل دیقم لیومت تاذ تسیل تاسسؤملا نأ ًالیصفت رثكأ لیلحت نیبی
 ناكو .لیومت نع ثحبلا ىلإ جاتحت الو لامسأرلا نم يفكی ام كلمت يھ )2( وأ ؛تاسسؤملا هذھ اھتمدق يتلا ضورقلا
 ترھظأ دقو .19-دیفوك ةحئاج يشفت لبق ةراتخملا ةیبرعلا تاداصتقالا يف لیومتلل تاكرشلا دییقت مدع ءارو اًببس ریخألا
 .لیومت نع فثكم لكشب ثحبت يھو ،ةلویسلا ىلع ةدیدش دویق نم 2010/21 يماع لالخ تناع تاسسؤملا نأ تانایبلا
 ةیفرصملا ریغ تاسسؤملا نم لیومتلا ىلع تاكرشلا لصحت ثیح ،ةیفرصملا ضورقلا ىلع دامتعالا ضفخنا دقو
 .نیدروملل تاعوفدملا رخؤت اھنأ ودبیو مھسألا قاوسأو
 
 ةلصتملا تاسسؤملا دعُت .ةانثتسمو ةلصتم رغو ةلصتم :تائف ثالث ىلإ تاسسؤملا لصف لالخ نم جئاتنلا 5 لكشلا نیبی
 ربتعت اھنأ يأ ؛)ةضوفرم وأ ةدمتعم( ةجیتنلا نع رظنلا ضغب ضورق ىلع لوصحلل تابلط تمدق يتلا تاسسؤملا
 اھیدل ناك ذإ ،ضرق يأ ىلع لوصحلل اًبلط مدقت مل يتلا يھ ةلصتملا ریغ تاسسؤملاو .لیومتلل اًرایخ ةیلاملا قاوسألا
 .ماكحألاو طورشلاب ءافولا عیطتست ال اھنأل قبطنت ال يتلا يھف ةانثتسملا تاسسؤملا امأ .لامسأرلا نم يفكی ام
 
 
 

 )يلفسلا ءزجلا( 2019و )يولعلا ءزجلا( 2013 ،يلاملا عاطقلاو تاسسؤملا نیب ةیلیومتلا تاقالعلا 5 لكشلا

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 .ةسسؤملاب قلعتت ةیئاصقتسا تاسارد ساسأ ىلع صاخ باسح :ردصملا

 
 ةینیطسلفلا يضارألا يف يلاملا ماظنلا نع اھلصف مت يتلا تاكرشلا نم ةصح ىلعأ تناك ،2019و 2013 يماع يف
 تمدختسا ثیح نانبل رھظی ،رخآلا فرطلا يفو .ةیلخادلا لاومألا نم يفكی ام اھیدل يتلا كلت ،ندرألاو ةلتحملا
 ةیلاحلا ةیداصتقالاو ةیسایسلا ةمزألا عم ریبك لكشب فقوملا ریغت ،كلذ عمو .ةیراجتلا كونبلا نم لیومتلا تاسسؤملا
 اًبیرقت ةئاملا يف 3,3 ةبسن تناك ،2021 ماع فصتنم لولحبو .19-دیفوك ةحئاج ىلع تبترت دق يتلا تاریثأتلاب ةنرتقم
 .ةیراجتلا فراصملا نم ضورق ىلع دمتعت تاسسؤملا نم
 
 ةلصتملا ریغ تاكرشلا صئاصخ 9 لودجلا

 
 
 
 
 
 ةعباتلا تاریغتملا

 )ةیشماھ تاریثأت( ةیلامتحالا
)1( )2( 

 لوصألا – رامثتسالا
 اھؤارش مت يتلا ةتباثلا

 )ال/معن(

 :لیومتلا ىلإ لوصولا
 وأ ةیسیئر ةبقع
 )ال/معن( ةدیدش

 ببسب ضرق ىلإ ةجاح ال( ةلصتم ریغ
 )ال/معن( - ةیفاك لاومأ دوجو

-0,37 
)0,14( 

-0,19 
)0,05( 

 0,43- )ال/معن )FCC، PCC( دیقم لیومت
)0,16( 

0,12 
)0,05( 

 ***47,48 0,20 دیقم لیومت = لاصتالا مدعل دلاو رابتخا
 P 0,65 0,00 ةمیقلا

 3,428 3,403 تاظحالملا ددع
 ةسسؤملاب قلعتت ةیئاصقتسا تاسارد ساسأ ىلع صاخ باسح :ردصملا
 يھ مكحتلا رصانع لك نإ .يلاوتلا ىلع ةئاملا يف 10و 5و 1 تایوتسملا ىلع ةیئاصحإلا ةیمھألا ىلإ *و **و *** ریشت :ةظحالم
 .ةیمھو تاریغتم )ال/معن(

 
 يتلا تاسسؤملا دقتفت دق .ةفلتخم لماوع ةدعل ةجیتن فراصملاب تاسسؤملا لاصتا مدع يتأی ،)2016( يلودلا كنبلل اًقفو
 ضفخنملا لیومتلا تاذ تاداصتقالا يف تاسسؤملا لیمتو .ومنلا صرف ةیلاملا تامدخلا ىلع لوصحلا ةیناكمإ اھل حاتت ال
 نوكت نأ ىلإ )ةلتحملا ةینیطسلفلا يضارألا يف لاحلا وھ امك( يلامجإلا يلحملا جتانلا ىلإ ةبسن صاخلا عاطقلاب ةنراقم
 تاذ وأ ةلصتملا ریغ تاسسؤملا رمثتست نأ حجرملا نم كلذ .ىلعأ اھیف يلاملا ماظنلاب ةلصتملا ریغ تاسسؤملا ةبسن
 لیومتلا نع ثحبت ال ةلصتملا ریغ تاكرشلا نأ وھ انھ قرافلاو .عسوتلل طیطختلا ىلإ لیمتو لقأ لكشب دیقملا لیومتلا
 تاذ تاسسؤملا نأ عقاولاو .حاجن نود نم ضورق ىلع لوصحلل بلطب دیقملا لیومتلا تاذ تاكرشلا مدقتت نیح يف
 وھف .ةلصتملا ریغ تاكرشلا نم ىلعأ ةصح عم ربكألا ةبقعلا لیومتلا ىلإ لوصولا ىلع ةردقلا ربتعت دیقملا لیومتلا
 ةجلاعمل ةیولوألا ءالیإ يغبنیو .يلاملا جامدنالاو يلاملا قیمعتلا زیزعتل ةمزاللا تاسایسلا راكتبا ىلإ ةجاحلا نع فشكی
 .مجحلا ةطسوتملاو ةریغصلا تاسسؤملا امیسال ،تاسسؤملل لیومتلا نینقت
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فــي عامــي 2013 و2019، كانــت أعــى حصــة مــن الشــركات التــي تــم فصلهــا عــن النظــام المالــي فــي األراضــي الفلســطينية 

المحتلــة واألردن، تلــك التــي لديهــا مــا يكفــي مــن األمــوال الداخليــة. وفــي الطــرف اآلخــر، يظهــر لبنــان حيــث اســتخدمت 

ــة  ــر مــع األزمــة السياســية واالقتصادي ــر الموقــف بشــكل كبي ــك، تغي ــة. ومــع ذل ــوك التجاري ــل مــن البن المؤسســات التموي

الحاليــة مقترنــة بالتأثيــرات التــي قــد ترتبــت عــى جائحــة كوفيــد-19. وبحلــول منتصــف عــام 2021، كانــت نســبة 3,3 فــي 

المائــة تقريًبــا مــن المؤسســات تعتمــد عــى قــروض مــن المصــارف التجاريــة.

الجدول 9 خصائص الشركات غير المتصلة

االحتمالية )تأثيرات هامشية(المتغيرات التابعة

)1()2(

االستثمار – األصول 

الثابتة التي تم 

شراؤها )نعم/ال(

الوصول إىل 

التمويل: عقبة 

رئيسية أو شديدة 

)نعم/ال(

غير متصلة )ال حاجة إىل قرض بسبب وجود أموال كافية - )نعم/ال(

تمويل مقيد )PCC  ،FCC( نعم/ال(

اختبار والد لعدم االتصال = تمويل مقيد

P القيمة

عدد الماحظات

-0,37

)0,14(

-0,43

)0,16(

0,20

0,65

3,403

-0,19

)0,05(

0,12

)0,05(

***47,48

0,00

3,428

المصدر: حساب خاص عى أساس دراسات استقصائية تتعلق بالمؤسسة.

ــم/ال(  ــي )نع ــم ه ــر التحك ــي. إن كل عناص ــى التوال ــة ع ــي المائ ــتويات 1 و5 و10 ف ــى المس ــة ع ــة اإلحصائي ــير *** و** و* إىل األهمي ــة: تش ماحظ

ــة. ــرات وهمي متغي

وفًقــا للبنــك الدولــي )2016(، يأتــي عــدم اتصــال المؤسســات بالمصــارف نتيجــة لعدة عوامــل مختلفــة. قد تفتقد المؤسســات 

التــي ال تتــاح لهــا إمكانيــة الحصــول عــى الخدمــات الماليــة فــرص النمــو. وتميــل المؤسســات فــي االقتصــادات ذات التمويل 

المنخفــض مقارنــة بالقطــاع الخــاص نســبة إىل الناتــج المحلــي اإلجمالــي )كمــا هــو الحــال فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة( 

إىل أن تكــون نســبة المؤسســات غيــر المتصلــة بالنظــام المالــي فيهــا أعــى. ذلــك مــن المرجــح أن تســتثمر المؤسســات غيــر 

المتصلــة أو ذات التمويــل المقيــد بشــكل أقــل وتميــل إىل التخطيــط للتوســع. والفــارق هنــا هــو أن الشــركات غيــر المتصلــة 

ال تبحــث عــن التمويــل فــي حيــن تتقــدم الشــركات ذات التمويــل المقيــد بطلــب للحصــول عــى قــروض مــن دون نجــاح. 

والواقــع أن المؤسســات ذات التمويــل المقيــد تعتبــر القــدرة عــى الوصــول إىل التمويــل العقبــة األكبــر مــع حصــة أعــى مــن 

الشــركات غيــر المتصلــة. فهــو يكشــف عــن الحاجــة إىل ابتــكار السياســات الازمــة لتعزيــز التعميــق المالــي واالندمــاج المالــي. 

وينبغــي إيــاء األولويــة لمعالجــة تقنيــن التمويــل للمؤسســات، الســيما المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم.
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��   2.2.3. عدم كفاية القوة العاملة المثقفة

عدم التوافق بين العرض والطلب عىل المهارات مع القوى العاملة التي تتمتع بتدريب غير عال

ــد  وفقــا لمــا ذكــره البنــك الدولــي وآخــرون )2016(، فشــل النظــام التعليمــي فــي عــدة دول مــن المنطقــة العربيــة فــي تزوي

المؤسســات بالمهــارات ذات الصلــة64. وعــى الرغــم مــن هــذه النتائــج، فــإن حصــة المؤسســات التــي تعتبــر القــوى العاملة غير 

المتعلمــة عــى النحــو الوافــي عقبــة رئيســية أو شــديدة جــًدا هــي مــن بيــن أدنــى العقبــات. وهــي أقــل مقارنــة باالقتصــادات 

النظيــرة )الشــكل 6(. 

� الشكل 6 عدم كفاية القوى العاملة المثقفة كعقبة رئيسية

المصدر: حسابات خاصة عى أساس دراسات استقصائية تتعلق بالمؤسسة.

ماحظة: تم المسح المتعلق بالعراق في عام 2011 فقط. 

ــا االقتصــادات  ــي تنمــو فيه ــرات الت ــا للفت ــر إلحاًح ــارات يشــكل شــاغاً أكث ــب عــى المه ــإن الطل ــا للدراســة نفســها، ف وفق

وتتزايــد فيهــا القــوى العاملــة، مقارنــة بفتــرات النمــو المنخفــض والنمــو الســلبي65.  باإلضافــة إىل عــدم التوافــق فــي المهارات، 

ــم تقــدم مــا يكفــي مــن التدريــب  ــة ل فــإن المؤسســات فــي العــراق واليمــن ولبنــان واألردن واألراضــي الفلســطينية المحتل

لموظفيهــا. والواقــع أن نســبة الشــركات التــي توفــر أعــى قيمــة فــي المتوســط تميــل إىل االنخفــاض مقارنــة بنظيراتهــا مــن 

الشــركات ذات الدخــل األعــى إىل المتوســط للعاميــن 2013 و2019. 

قد يؤثر خفض األجور والوظائف وساعات العمل عىل متوسط اإلنتاجية.

يجــب أن تضــع مســألة نقــص المهــارات فــي االعتبــار األزمــة التــي شــكلتها جائحــة كوفيــد-19 بالنســبة للعمالــة األجنبيــة، فــي 

اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي بشــكل رئيســي. ويبــرز تقريــر التوقعــات االقتصاديــة الصــادر عــن صنــدوق النقــد 

الدولــي فــي عــام 2019 الحمايــة االجتماعيــة المحــدودة، وارتفــاع خطــر تعــرض المغتربيــن لألمــراض، فضــاً عــن توظيــف هــذه 

ــّدم السياســة إعانــات  ــاء. ويقتــرح التقريــر نفســه أن تُق المجموعــة بشــكل أكبــر فــي قطاعــات كانــت األكثــر تضــرًرا مــن الوب

64 ال يمكــن تعميــم نتائــج هــذه الدراســة عــى المنطقــة العربيــة ألنهــا تركــز عــى منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. غيــر أن عــدة اقتصــادات عربيــة كانــت 

جــزًءا مــن هــذه الدراســة. 

65 وفًقــا لمــا ذكــره البنــك الدولــي وآخــرون )2016(، إن الشــركات فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا التــي بلغــت أن عــدم كفايــة التعليــم فــي القــوى 

العاملــة هــو عقبــة شــديدة تميــل للنمــو بشــكل أســرع وتوظيــف نســبة أعــى مــن العامليــن مــن ذوي الشــهادات الجامعيــة مقارنــة باالقتصــادات غيــر الناميــة.

 ةفقثملا ةلماعلا ةوقلا ةیافك مدع 1.3
 
 لاع ریغ بیردتب عتمتت يتلا ةلماعلا ىوقلا عم تاراھملا ىلع بلطلاو ضرعلا نیب قفاوتلا مدع
 
 دیوزت يف ةیبرعلا ةقطنملا نم لود ةدع يف يمیلعتلا ماظنلا لشف ،)2016( نورخآو يلودلا كنبلا هركذ امل اقفو
 ریغ ةلماعلا ىوقلا ربتعت يتلا تاسسؤملا ةصح نإف ،جئاتنلا هذھ نم مغرلا ىلعو .29ةلصلا تاذ تاراھملاب تاسسؤملا
 ةریظنلا تاداصتقالاب ةنراقم لقأ يھو .تابقعلا ىندأ نیب نم يھ اًدج ةدیدش وأ ةیسیئر ةبقع يفاولا وحنلا ىلع ةملعتملا
  .)6 لكشلا(
 

 ةیسیئر ةبقعك ةلماعلا ىوقلا ةیافك مدع 6 لكشلا

 

 
 

 ةسسؤملاب قلعتت ةیئاصقتسا تاسارد ساسأ ىلع ةصاخ تاباسح :ردصملا
  .طقف 2011 ماع يف قارعلاب قلعتملا حسملا مت :ةظحالم
 
 دیازتتو تاداصتقالا اھیف ومنت يتلا تارتفلل اًحاحلإ رثكأ ًالغاش لكشی تاراھملا ىلع بلطلا نإف ،اھسفن ةساردلل اقفو
 نإف ،تاراھملا يف قفاوتلا مدع ىلإ ةفاضإلاب  .30يبلسلا ومنلاو ضفخنملا ومنلا تارتفب ةنراقم ،ةلماعلا ىوقلا اھیف
 .اھیفظومل بیردتلا نم يفكی ام مدقت مل ةلتحملا ةینیطسلفلا يضارألاو ندرألاو نانبلو نمیلاو قارعلا يف تاسسؤملا
 تاذ تاكرشلا نم اھتاریظنب ةنراقم ضافخنالا ىلإ لیمت طسوتملا يف ةمیق ىلعأ رفوت يتلا تاكرشلا ةبسن نأ عقاولاو
  .2019و 2013 نیماعلل طسوتملا ىلإ ىلعألا لخدلا

 
 .ةیجاتنإلا طسوتم ىلع لمعلا تاعاسو فئاظولاو روجألا ضفخ رثؤی دق
 يف ،ةیبنجألا ةلامعلل ةبسنلاب 19-دیفوك ةحئاج اھتلكش يتلا ةمزألا رابتعالا يف تاراھملا صقن ةلأسم عضت نأ بجی
 دقنلا قودنص نع رداصلا ةیداصتقالا تاعقوتلا ریرقت زربیو .يسیئر لكشب يجیلخلا نواعتلا سلجم لود تاداصتقا
 فیظوت نع ًالضف ،ضارمألل نیبرتغملا ضرعت رطخ عافتراو ،ةدودحملا ةیعامتجالا ةیامحلا 2019 ماع يف يلودلا
 تاناعإ ةسایسلا مّدقُت نأ ھسفن ریرقتلا حرتقیو .ءابولا نم اًررضت رثكألا تناك تاعاطق يف ربكأ لكشب ةعومجملا هذھ
 .فیظوتلا نع تاكرشلا ةمراصلا دویقلا هذھ عدرتو .لمعلا قوس يف دومجلا نم دحلل ریبادت دامتعاو ةلامعلا معدل
 .نانبلو ندرألا لثم ،ةحایسلاو رفسلا ىلع اًریبك اًدامتعا دمتعت تاداصتقال ةبسنلاب ةیمھأ رثكأ تاسایسلا هذھ حبصتو
 
 طقف ھعمج مت يذلا 2020/21 ماعل تاسسؤملا حسم انمدختسا ،19-دیفوك ةحئاج يشفت ءانثأ تاكرشلا ةلاح لیلحت ةیغب
 فقوملا نكلو ،19-دیفوك ةحئاج يشفت دعب اًررضت رثكألا اوناك نیتقؤملا لامعلا نأ ودبی ،ندرألا يف .نانبلو ندرألل
 ضافخناو نیتقؤملاو نیمئادلا لامعلا ددع ضافخنا نع تاكرشلا نم ةئاملا يف 25 وحن غلبأو .2021 ماع يف ًالیلق نسحت

                                                
 تاداصتقا ةدع نأ ریغ .ایقیرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم ىلع زكرت اھنأل ةیبرعلا ةقطنملا ىلع ةساردلا هذھ جئاتن میمعت نكمی ال 29
  .ةساردلا هذھ نم اًءزج تناك ةیبرع
 يف میلعتلا ةیافك مدع نأ تغلب يتلا ایقیرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف تاكرشلا نإ ،)2016( نورخآو يلودلا كنبلا هركذ امل اًقفو 30
 تاداصتقالاب ةنراقم ةیعماجلا تاداھشلا يوذ نم نیلماعلا نم ىلعأ ةبسن فیظوتو عرسأ لكشب ومنلل لیمت ةدیدش ةبقع وھ ةلماعلا ىوقلا

 .ةیمانلا ریغ
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لدعــم العمالــة واعتمــاد تدابيــر للحــد مــن الجمــود فــي ســوق العمــل. وتــردع هــذه القيــود الصارمــة الشــركات عــن التوظيــف. 

وتصبــح هــذه السياســات أكثــر أهميــة بالنســبة القتصــادات تعتمــد اعتمــاًدا كبيــرًا عــى الســفر والســياحة، مثــل األردن ولبنان.

بغيــة تحليــل حالــة الشــركات أثنــاء تفشــي جائحــة كوفيــد-19، اســتخدمنا مســح المؤسســات لعــام 2020/ 21 الــذي تــم جمعــه 

ــن  ــد-19، ولك ــة كوفي ــي جائح ــد تفش ــرًرا بع ــر تض ــوا األكث ــن كان ــال المؤقتي ــدو أن العم ــي األردن، يب ــان. ف ــألردن ولبن ــط ل فق

ــن  ــال الدائمي ــدد العم ــاض ع ــن انخف ــركات ع ــن الش ــة م ــي المائ ــو 25 ف ــغ نح ــام 2021. وأبل ــي ع ــاً ف ــن قلي ــف تحس الموق

والمؤقتيــن وانخفــاض المرتبــات حتــى منتصــف عشــرينيات القــرن الواحــد والعشــرين بســبب تفشــي الجائحــة. وبالنســبة 

للعمــال المؤقتيــن، ارتفعــت النســبة إىل 37 فــي المائــة فــي نهايــة عــام 2020 وانخفضــت إىل 19 فــي المائــة خــال النصــف 

األول مــن عــام 2021.

ــة والسياســية الخطيــرة التــي  ــان، فقــد أتــت أزمــة جائحــة كوفيــد-19 فــي أعقــاب األزمــات الماليــة واالقتصادي أمــا فــي لبن

ضربــت لبنــان منــذ نهايــة عــام 2019. وفــي الفتــرة بيــن أكتوبــر 2019 ونوفمبــر - ديســمبر 2020، أبلغــت 58 فــي المائــة مــن 

المؤسســات عــن انخفــاض فــي العــدد اإلجمالــي للعمــال الذيــن شــكّل العمــال المؤقتــون وشــبه المهــرة منهــم الفئــة األكثــر 

تأثــرًا.66 عــاوة عــى ذلــك، أفــادت نســبة مئويــة عاليــة مــن المؤسســات )25 فــي المائــة( عــن انخفــاض عــدد العمــال ذوي 

المهــارات العاليــة، وأبلغــت 45 فــي المائــة مــن الشــركات عــن انخفــاض فــي ســاعات العمــل بســبب األزمــات المتراكمــة. 

ــو 2021، مــن ذوي المهــارات  ــل - ماي ــر 2019 إىل أبري ــة مــن العمــال المســرحين مــن أكتوب وفــي الواقــع، كان 45 فــي المائ

العاليــة و30 فــي المائــة مــن العمــال شــبه المهــرة. 

��   2.2.4. االنفتاح التجاري

ــاة للتجــارة.  ــر مؤات ــة أن تكــون أكث ــان واألردن واألراضــي الفلســطينية المحتل ــة فــي العــراق واليمــن ولبن ــة التجاري ــد للبيئ ال ب

لطالمــا كان االنفتــاح للتجــارة الدوليــة مرتبًطــا بالقــدرة التنافســية. يســاعد االنفتــاح التجــاري فــي تعزيــز الضغــوط التنافســية 

المفروضــة عــى الشــركات المحليــة واكتســاب القــدرة عــى الوصــول إىل المعرفــة والتكنولوجيــا األجنبيــة. 

تُظهــر نتائجنــا أن المؤسســات المصــدرة فــي بعــض الــدول تكــون أكثــر إنتاجيــة مــن تلــك التــي تخــدم األســواق المحليــة فقــط. 

تتنــوع اآلليــات التــي تنتــج مثــل هــذه االختافــات. فوفًقــا لبرنــار وآخــرون، يمكــن تلخيــص اآلليــات فــي جانبيــن: )1( االختيــار 

الذاتــي فــي ســوق التصديــر و)2( التعلــم عــن طريــق آثــار التصديــر67.

قــد يضمــن خفــض الحواجــز أمــام الدخــول إىل ســوق التصديــر )مثــل تبســيط اإلجــراءات التنظيميــة( أن تعمــل عمليــة االختيــار 

هــذه بكفــاءة أكبــر. وفــي ظــل الظــروف المناســبة، يمكــن للتجــارة أن تمثــل فرصــة للمؤسســات الكتســاب اإلنتاجيــة والقــدرة 

التنافســية. وفــي مواجهــة األســواق المشــوهة، قــد ال تتمكــن الشــركات المنتجــة مــن الوصــول إىل األســواق األجنبيــة وجنــي 

المزايــا مــن التجــارة. يشــير بيهــار وفــود )2011( إىل أن المؤسســات فــي المنطقــة تنخــرط فــي تجــارة منخفضــة المســتوى، 

مــع وجــود عــدد قليــل مــن المؤسســات الكبيــرة فــي القمــة. وتشــير التقديــرات إىل أن صــادرات المنطقــة ال تتجــاوز ثلــث 

إمكاناتهــا.

ــي  ــان واألردن واألراض ــن ولبن ــراق واليم ــي الع ــن ف ــن المصنعي ــة م ــن كل ثاث ــًدا م ــاريع أن واح ــح المش ــات مس ــر بيان تظه

الفلســطينية المحتلــة، صــدر ســلًعا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر إىل أكثــر مــن االقتصــادات ذات الدخــل األدنى إىل المتوســط 

ــادات ذات  ــن االقتص ــى م ــة أع ــات التحويلي ــدري الصناع ــة لمص ــبة المئوي ــت النس ــام 2019، كان ــي ع ــام 2013. وف ــي ع ف

ــى إىل المتوســط 68 )الشــكل 7(. الدخــل األعــى إىل المتوســط واألدن

66 أبلــغ حوالــي 26 فــي المئــة مــن الشــركات عــن انخفــاض مؤقــت فــي العمالــة بينمــا أفــاد 1,6 فــي المئــة فقــط عــن تخفيــض دائــم فــي العمالــة. ولــم تقــدم 

نســبة الشــركات التــي أبلغــت عــن خفــض عــدد العمــال المؤقتيــن أي تقريــر عــن األشــهر األربعــة األوىل مــن عــام 2021.

ــر أن المصدريــن يكتســبون المعرفــة والكفــاءة مــن التعــرض لألســواق األجنبيــة. للحصــول عــى شــرح أكثــر تفصيــًا، اقــرأ  67 يزعــم التعلــم مــن خــال التصدي

.)Bernard, Eaton, Jenses, & Kotum, 2006(

68 يتعيــن عــى القــراء توخــي الحــذر فــي المقارنــة بيــن العاميــن. وتشــمل العينــة الفرعيــة لعــام 2013 لبنــان واألردن واألراضــي الفلســطينية المحتلــة واليمــن 

والعــراق فــي عــام 2011. أمــا العينــة الفرعيــة لعــام 2019، فتشــمل لبنــان واألردن واألراضــي الفلســطينية المحتلــة فقــط. 
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� الشكل 7 حصة المصنعين المصدرين في عاَمي 2013 و2019

المصدر: حساب خاص عى أساس دراسات استقصائية تتعلق بالمؤسسة.

 
 
 

 
 

 
 ةسسؤملاب قلعتت ةیئاصقتسا تاسارد ساسأ ىلع صاخ باسح :ردصملا

 
 ناك ،ةلتحملا ةینیطسلفلا يضارألاو ندرألاو نانبل يفف .ةقطنملا ءاحنأ لك يف اًریبك اًتوافت نیردصملا ةصح رھظُت
 يف ةرشع قارعلاو نمیلا يف ةبسنلا زواجتت مل نیح يف ،نیعنصملا يلامجإ نم ةئاملا يف 40 وحن نولثمی نوردصملا
 ةطسوتملاو ةریغصلا عیراشملا ثلث ناك نیح يف ،ةریبكلا عیراشملا نم اًبیرقت نیردصملا اثلث ناكو .2019 ماع يف ةئاملا
 .نیردصملا نم عینصتلا لاجم يف مجحلا

 
 تاذ ةیبرعلا تاداصتقالا نأ كلذ .تاداریإلا بسح نیَعمجم ھتفلكو ریدصتلا ھقرغتسی يذلا تقولا 10 لودجلا نیبی
 اذھ يف تاءانثتسالا نیب نمو .اًرقف رثكألا تاداصتقالاب ةنراقم ریدصتلل لقأ فیلاكتو لقأ اًتقو رھظُت عفترملا لخدلا
 لودلا نانبلو ایروسو قارعلا ربتعُی .ضفخنملاو طسوتملا لخدلا تاذ لودلا داصتقا لثم اًمیق رھظت يتلا ،تیوكلا رمألا
 ىندأ لمحتت يتلا ةلودلا ،نیرحبلا يف فیلاكتلا فاعضأ ةرشع زواجتت دق يتلاو ،ریدصتلا فیلاكت ىلعأ لمحتت يتلا
 .ریدصتلا فیلاكت
 
  
 
 
 ھتفلكو ریدصتلا ھقرغتسی يذلا تقولا 10 لودجلا

 يذلا تقولا داصتقالا ةعومجملا
 ھقرغتسی
 :ریدصتلا
 عم قفاوتلا
 لوصولا تقو
 دودحلا ىلإ
 )تاعاسلاب(

 :ریدصتلا ةفلك
 عم قفاوتلا
 روبع ةفلكت

 دودحلا
 رالودلاب(
 )يكیرمألا

 يذلا تقولا
 ھقرغتسی
 :ریدصتلا
 عم قفاوتلا
 تادنتسملا
 .ةبولطملا
 )تاعاسلاب(

 :ریدصتلا ةفلك
 عم قفاوتلا
 تادنتسملا
 ةبولطملا
 رالودلاب(
 )يكریمألا

 
 
 

 
 

 
 ةسسؤملاب قلعتت ةیئاصقتسا تاسارد ساسأ ىلع صاخ باسح :ردصملا

 
 ناك ،ةلتحملا ةینیطسلفلا يضارألاو ندرألاو نانبل يفف .ةقطنملا ءاحنأ لك يف اًریبك اًتوافت نیردصملا ةصح رھظُت
 يف ةرشع قارعلاو نمیلا يف ةبسنلا زواجتت مل نیح يف ،نیعنصملا يلامجإ نم ةئاملا يف 40 وحن نولثمی نوردصملا
 ةطسوتملاو ةریغصلا عیراشملا ثلث ناك نیح يف ،ةریبكلا عیراشملا نم اًبیرقت نیردصملا اثلث ناكو .2019 ماع يف ةئاملا
 .نیردصملا نم عینصتلا لاجم يف مجحلا

 
 تاذ ةیبرعلا تاداصتقالا نأ كلذ .تاداریإلا بسح نیَعمجم ھتفلكو ریدصتلا ھقرغتسی يذلا تقولا 10 لودجلا نیبی
 اذھ يف تاءانثتسالا نیب نمو .اًرقف رثكألا تاداصتقالاب ةنراقم ریدصتلل لقأ فیلاكتو لقأ اًتقو رھظُت عفترملا لخدلا
 لودلا نانبلو ایروسو قارعلا ربتعُی .ضفخنملاو طسوتملا لخدلا تاذ لودلا داصتقا لثم اًمیق رھظت يتلا ،تیوكلا رمألا
 ىندأ لمحتت يتلا ةلودلا ،نیرحبلا يف فیلاكتلا فاعضأ ةرشع زواجتت دق يتلاو ،ریدصتلا فیلاكت ىلعأ لمحتت يتلا
 .ریدصتلا فیلاكت
 
  
 
 
 ھتفلكو ریدصتلا ھقرغتسی يذلا تقولا 10 لودجلا

 يذلا تقولا داصتقالا ةعومجملا
 ھقرغتسی
 :ریدصتلا
 عم قفاوتلا
 لوصولا تقو
 دودحلا ىلإ
 )تاعاسلاب(

 :ریدصتلا ةفلك
 عم قفاوتلا
 روبع ةفلكت

 دودحلا
 رالودلاب(
 )يكیرمألا

 يذلا تقولا
 ھقرغتسی
 :ریدصتلا
 عم قفاوتلا
 تادنتسملا
 .ةبولطملا
 )تاعاسلاب(

 :ریدصتلا ةفلك
 عم قفاوتلا
 تادنتسملا
 ةبولطملا
 رالودلاب(
 )يكریمألا
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ــة، كان  ــان واألردن واألراضــي الفلســطينية المحتل ــي لبن ــة. فف ــي كل أنحــاء المنطق ــرًا ف ــا كبي ــن تفاوتً ــر حصــة المصدري تُظه

المصــدرون يمثلــون نحــو 40 فــي المائــة مــن إجمالــي المصنعيــن، فــي حيــن لــم تتجــاوز النســبة فــي اليمــن والعــراق عشــرة 

ــا مــن المشــاريع الكبيــرة، فــي حيــن كان ثلــث المشــاريع الصغيــرة  ــا المصدريــن تقريًب ــة فــي عــام 2019. وكان ثلث فــي المائ

والمتوســطة الحجــم فــي مجــال التصنيــع مــن المصدريــن.

يبيــن الجــدول 10 الوقــت الــذي يســتغرقه التصديــر وكلفتــه مجمَعيــن حســب اإليــرادات. ذلــك أن االقتصــادات العربيــة ذات 

الدخــل المرتفــع تُظهــر وقًتــا أقــل وتكاليــف أقــل للتصديــر مقارنــة باالقتصــادات األكثــر فقــرًا. ومــن بيــن االســتثناءات فــي هــذا 

األمــر الكويــت، التــي تظهــر قيًمــا مثــل اقتصــاد الــدول ذات الدخــل المتوســط والمنخفــض. يُعتبــر العــراق وســوريا ولبنــان 

الــدول التــي تتحمــل أعــى تكاليــف التصديــر، والتــي قــد تتجــاوز عشــرة أضعــاف التكاليــف فــي البحريــن، الدولــة التــي تتحمــل 

أدنــى تكاليــف التصديــر.

الجدول 10 الوقت الذي يستغرقه التصدير وكلفته

الوقت الذي االقتصادالمجموعة
يستغرقه 
التصدير: 

التوافق مع 
وقت الوصول 

إىل الحدود 
)بالساعات(

كلفة التصدير: 
التوافق مع 
تكلفة عبور 

الحدود )بالدوالر 
األمريكي(

الوقت الذي 
يستغرقه 
التصدير: 

التوافق مع 
المستندات 
المطلوبة. 
)بالساعات(

كلفة التصدير: 
التوافق مع 
المستندات 

المطلوبة 
)بالدوالر 
األميركي(

الدخل المرتفع

الدخل األعى إىل 

المتوسط

الدخل األدنى إىل 

المتوسط

الدخل المنخفض

البحرين

عمان

قطر

المملكة 

العربية 

السعودية

اإلمارات 

العربية 

المتحدة

الكويت

العراق

األردن

لبنان

األراضي 

الفلسطينية 

المحتلة

سوريا

اليمن

59

28

25

37

27

84

85

53

96

6

84

-

47

279

382

319

462

665

1118

131

480

51

1113

-

24

7

10

11

5

72

504

6

48

72

48

-

100

107

150

73

140

227

1800

100

100

80

725

-

المصدر: تقرير ممارسة األعمال، 2020.

ينبغــي أن تكــون بيئــة األعمــال أكثــر ماءمــة لاســتيراد أيًضــا69، ذلــك أن التعريفــات الجمركيــة التــي تفرضهــا االقتصــادات 

العربيــة ذات الدخــل المرتفــع هــي أعــى مــن نظيراتهــا ذات الدخــل المرتفــع. وعــى النقيــض مــن ذلــك، يعــرض لبنــان واألردن 

تعريفــات منخفضــة فــي المتوســط مقارنــة باالقتصــادات ذات الدخــل األعــى إىل المتوســط بيــن أقرانهمــا. ومــع ذلــك، فقــد 

أظهــر كا البلديــن زيــادة فــي متوســط التعريفــات منــذ عــام 2017 )الشــكل 8(. 

ــواردات، وفــي الوقــت نفســه، تفــرض قيــوًدا كبيــرة عــى  69 تعتمــد االقتصــادات العربيــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا بشــكل كبيــر عــى ال

ــي، 2016. التجــارة. البنــك الدول
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� الشكل -8 التعريفات المطبقة ذات الوسائل البسيطة، كل المنتجات )نسبة مئوية(

المصدر: البنك الدولي – كتالوج البيانات.

يعتبــر العــراق ولبنــان واألردن االقتصــادات التــي تســجل أعــى وقــت وتكاليــف لاســتيراد )الجــدول 11(. وتعــرض 

االقتصــادات العربيــة ذات الدخــل المرتفــع أقصــر وقــت وأقــل تكاليــف. يتعيــن عــى الــدول ذات الدخــل األعــى إىل المتوســط 

واالقتصــادات ذات الدخــل المنخفــض أن تعمــل عــى خفــض الوقــت والتكاليــف الازمــة لاســتيراد تحديــًدا بســبب اعتمــاد 

الشــركات بشــكل كبيــر عــى المدخــات األجنبيــة. قــد تــؤدي القيــود المفروضــة عــى الــواردات إىل ارتفــاع تكاليــف المدخــات، 

ممــا يــؤدي إىل تــآكل المكاســب، وإنتاجيــة العمــل، وقــد يــؤدي فــي نهايــة المطــاف إىل إعاقــة نمــو المؤسســات التــي تتســم 

بالكفــاءة.

 
 

 
 .تانایبلا جولاتك – يلودلا كنبلا :ردصملا

 
 ضرعتو .)11 لودجلا( داریتسالل فیلاكتو تقو ىلعأ لجست يتلا تاداصتقالا ندرألاو نانبلو قارعلا ربتعی
 طسوتملا ىلإ ىلعألا لخدلا تاذ لودلا ىلع نیعتی .فیلاكت لقأو تقو رصقأ عفترملا لخدلا تاذ ةیبرعلا تاداصتقالا
 دامتعا ببسب اًدیدحت داریتسالل ةمزاللا فیلاكتلاو تقولا ضفخ ىلع لمعت نأ ضفخنملا لخدلا تاذ تاداصتقالاو
 ،تالخدملا فیلاكت عافترا ىلإ تادراولا ىلع ةضورفملا دویقلا يدؤت دق .ةیبنجألا تالخدملا ىلع ریبك لكشب تاكرشلا
 .ةءافكلاب مستت يتلا تاسسؤملا ومن ةقاعإ ىلإ فاطملا ةیاھن يف يدؤی دقو ،لمعلا ةیجاتنإو ،بساكملا لكآت ىلإ يدؤی امم
 
 ھتفلكو داریتسالا ھقرغتسی يذلا تقولا 11 لودجلا

 
 

 يذلا تقولا داصتقالا ةعومجملا
 ھقرغتسی
 :داریتسالا
 عم قفاوتلا
 لوصولا تقو
 دودحلا ىلإ
 )تاعاسلاب(

 ةفلك
 :داریتسالا
 عم قفاوتلا
 لوصولا تقو
 دودحلا ىلإ

 رالودلاب(
 )يكیرمألا

 يذلا تقولا
 ھقرغتسی
 :داریتسالا
 عم قفاوتلا
 تادنتسملا
 .ةبولطملا
 )تاعاسلاب(

 ةفلك
 :داریتسالا
 عم قفاوتلا
 تادنتسملا
 ةبولطملا
 رالودلاب(
 )يكریمألا

 لخدلا
 يلاعلا

 

 130 60 397 42 نیرحبلا
 124 7 244 39 نامع
 290 72 558 48 رطق
 ةكلمملا
 ةیبرعلا
 ةیدوعسلا

72 464 32 267 

 تارامإلا
 ةیبرعلا
 ةدحتملا

54 553 12 283 

 332 96 634 72 تیوكلا
 لخدلا
 ىلعألا

 500 176 644 131 قارعلا
 190 55 206 79 ندرألا
 135 72 790 180 نانبل

 
 

 
 .تانایبلا جولاتك – يلودلا كنبلا :ردصملا

 
 ضرعتو .)11 لودجلا( داریتسالل فیلاكتو تقو ىلعأ لجست يتلا تاداصتقالا ندرألاو نانبلو قارعلا ربتعی
 طسوتملا ىلإ ىلعألا لخدلا تاذ لودلا ىلع نیعتی .فیلاكت لقأو تقو رصقأ عفترملا لخدلا تاذ ةیبرعلا تاداصتقالا
 دامتعا ببسب اًدیدحت داریتسالل ةمزاللا فیلاكتلاو تقولا ضفخ ىلع لمعت نأ ضفخنملا لخدلا تاذ تاداصتقالاو
 ،تالخدملا فیلاكت عافترا ىلإ تادراولا ىلع ةضورفملا دویقلا يدؤت دق .ةیبنجألا تالخدملا ىلع ریبك لكشب تاكرشلا
 .ةءافكلاب مستت يتلا تاسسؤملا ومن ةقاعإ ىلإ فاطملا ةیاھن يف يدؤی دقو ،لمعلا ةیجاتنإو ،بساكملا لكآت ىلإ يدؤی امم
 
 ھتفلكو داریتسالا ھقرغتسی يذلا تقولا 11 لودجلا

 
 

 يذلا تقولا داصتقالا ةعومجملا
 ھقرغتسی
 :داریتسالا
 عم قفاوتلا
 لوصولا تقو
 دودحلا ىلإ
 )تاعاسلاب(

 ةفلك
 :داریتسالا
 عم قفاوتلا
 لوصولا تقو
 دودحلا ىلإ

 رالودلاب(
 )يكیرمألا

 يذلا تقولا
 ھقرغتسی
 :داریتسالا
 عم قفاوتلا
 تادنتسملا
 .ةبولطملا
 )تاعاسلاب(

 ةفلك
 :داریتسالا
 عم قفاوتلا
 تادنتسملا
 ةبولطملا
 رالودلاب(
 )يكریمألا

 لخدلا
 يلاعلا

 

 130 60 397 42 نیرحبلا
 124 7 244 39 نامع
 290 72 558 48 رطق
 ةكلمملا
 ةیبرعلا
 ةیدوعسلا

72 464 32 267 

 تارامإلا
 ةیبرعلا
 ةدحتملا

54 553 12 283 

 332 96 634 72 تیوكلا
 لخدلا
 ىلعألا

 500 176 644 131 قارعلا
 190 55 206 79 ندرألا
 135 72 790 180 نانبل



95� نمو اإلنتاجية والتنويع والتغيير الهيكلي في الدول العربية

الجدول 11 الوقت الذي يستغرقه االستيراد وكلفته

الوقت الذي االقتصادالمجموعة
يستغرقه 
االستيراد: 
التوافق مع 

وقت الوصول 
إىل الحدود 
)بالساعات(

كلفة 
االستيراد: 
التوافق مع 

وقت الوصول 
إىل الحدود 

)بالدوالر 
األمريكي(

الوقت الذي 
يستغرقه 
االستيراد: 
التوافق مع 
المستندات 
المطلوبة. 
)بالساعات(

كلفة 
االستيراد: 
التوافق مع 
المستندات 

المطلوبة 
)بالدوالر 
األميركي(

الدخل العالي

الدخل األعى 

إىل المتوسط

الدخل األدنى 

إىل المتوسط

الدخل 

المنخفض

البحرين

عمان

قطر

المملكة العربية 

السعودية

اإلمارات العربية 

المتحدة

الكويت

العراق

األردن

لبنان

األراضي 

الفلسطينية 

المحتلة

سوريا

اليمن

42

39

48

72

54

72

131

79

180

6

141

-

397

244

558

464

553

634

644

206

790

50

828

-

60

7

72

32

12

96

176

55

72

45

149

-

130

124

290

267

283

332

500

190

135

85

742

-

 ،)UNCTAD المصــدر: دراســات اســتقصائية خاصــة بالمؤسســات، ونظــام معلومــات تحليــل التجــارة التابــع لمؤتمــر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة

والقيــام باألعمــال التجاريــة 2020.

ماحظــة: لقــد تــم الحصــول عــى بيانــات األردن ولبنــان والمملكــة العربيــة الســعودية واليمــن مــن عــام 2017. وأجريــت بقيــة الدراســات االســتقصائية 

فــي عــام 2019. 

��  2.2.5. التطورات األخيرة في بيئة األعمال

خــال الســنوات الماضيــة، تحســنت بعــض االقتصــادات العربيــة عبــر أبعــاد بيئــة األعمــال المختلفــة. وكان معظــم التحســن 

ــة )الجــدول 12(. يقيــس  ــي مؤشــر التنافســية العالمي ــر أفضــل أداء ف ــي تظه ــع، الت ــة ذات الدخــل المرتف ــدول العربي ــي ال ف

مؤشــر التنافســية العالميــة 12 ركيــزة: المؤسســات، والبنــى األساســية، واعتمــاد تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، 

واســتقرار االقتصــاد الكلــي، والصحــة، والمهــارات، وســوق المنتجــات، وســوق العمــل، والنظــام المالــي، وديناميكيــة األعمــال، 

وحجــم الســوق والقــدرة عــى االبتــكار )الجــدول 12(.

ووفًقــا لمؤشــر القــدرة التنافســية العالميــة، فــإن اإلمــارات العربيــة المتحــدة وقطــر والمملكــة العربيــة الســعودية هــي الــدول 

التــي تتمتــع بأفضــل أداء بيــن االقتصــادات العربيــة. ويشــكل الكويــت )فــي المرتبــة 8+( والبحريــن )5+( االقتصادييــن األكثــر 

ــج  ــى نتائ ــول ع ــم الحص ــد ت ــعودية )3+( واألردن )3+(. وق ــة الس ــة العربي ــا المملك ــي 2018 و2019، يليهم ــن عام ــًنا بي تحس

مماثلــة فــي نتائــج ممارســة األعمــال بيــن 2019 و2020.
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لقــد تحســنت البحريــن فــي ركيــزة المؤسســة فــي مــا يتعلــق باألمــن وحقــوق الملكيــة وإدارة الشــركات. وفــي ركيــزة البنيــة 

ــاء  األساســية، تحســنت البنيــة األساســية للنقــل والمرافــق األساســية، األمــر الــذي أعطــى القــدرة عــى الوصــول إىل الكهرب

ــة يُظهــر تحســًنا فــي  ــة العالمي ــز المالي ــك فــإن مؤشــر المراك ــاه يمكــن االعتمــاد عليهــا. فضــاً عــن ذل ــر إمــدادات مي وتوفي

ــا البعــد األســوأ أداء فهــو اســتقرار  ــكار. أم ــات األعمــال، والقــدرة عــى االبت ــي، وديناميكي ــي واالســتقرار المال ــق المال التعمي

ــي، حيــث يحتــل 117 مــن أصــل 141 اقتصــاًدا.  االقتصــاد الكل

ــات  ــوق المنتج ــاالت وس ــات واالتص ــا المعلوم ــة وتكنولوجي ــة التحتي ــات والبني ــي المؤسس ــًنا ف ــت تحس ــر الكوي ــذا وأظه ه

والنظــام المالــي وديناميكيــة األعمــال. بيــد أنــه أظهــر انخفاًضــا فــي بُعــد القــدرة عــى االبتــكار، وهــو أمــر حاســم فــي االقتصــاد 

الرقمــي الجديــد وفــي االنفتــاح التجــاري )التعريفــات التجاريــة، وتعقيــد التعريفــات الجمركيــة وكفــاءة التخليــص الجمركــي عــى 

الحــدود(. وعــى وجــه التحديــد، لوحــظ حــدوث تحســن فــي اللوائــح الحكوميــة؛ وكفــاءة اإلطــار القانونــي لتســوية المنازعــات؛ 

ــي  ــة(؛ والوصــول إىل اإلنترنــت؛ والعمــق المال ــاء )الوصــول إىل التغطيــة هــو بالفعــل 100 فــي المائ ونوعيــة اإلمــداد بالكهرب

واالســتقرار والديناميــة التجاريــة.

هــذا وأظهــرت المملكــة العربيــة الســعودية تحســًنا فــي ركائــز المؤسســات والبنيــة التحتيــة واعتمــاد تكنولوجيــا المعلومــات 

واالتصــاالت وســوق العمــل والنظــام المالــي وديناميكيــة األعمــال. وعــى وجــه التحديــد، حــدث التحســن عــى مســتوى األمــن 

وأداء القطــاع العــام، وحقــوق الملكيــة وإدارة الشــركات؛ والبنيــة األساســية للنقــل والمرافــق؛ واعتمــاد تكنولوجيــا المعلومــات 

ــا(؛ وســوق العمــل، والنظــام  ــاح التجــاري أساًس ــي إطــار االنفت واالتصــاالت )الوصــول إىل اإلنترنــت(؛ وســوق المنتجــات )ف

المالــي )العمــق واالســتقرار(؛ واالبتــكار.

وأخيــرًا، أظهــر األردن نتائــج مختلطــة. فهــو يظهــر تحســًنا فــي حقــوق الملكيــة، وحوكمــة الشــركات، وأداء القطــاع العــام، ولكنــه 

ــة  ــة التحتي ــة، يظهــر مؤشــر قطــاع النقــل العــام تحســًنا فــي البني ــة التحتي ــق بالبني ــا فــي األمــن. وفــي مــا يتعل يظهــر انخفاًض

ــن  ــة. ومــن بي ــر الموثوق ــاه غي ــا إىل إمــدادات المي ــق يعــود أساًس ــة للمراف ــة التحتي ــي البني ــة للنقــل، إال أن االنخفــاض ف العام

ــي  ــام المال ــل؛ والنظ ــوق العم ــاري؛ وس ــاح التج ــة واالنفت ــة المحلي ــي المنافس ــا ف ــًنا طفيًف ــر األردن تحس ــرى، أظه ــز األخ الركائ

)العمــق واالســتقرار(؛ وديناميــة األعمــال، ولكــن انخفاًضــا فــي القــدرة عــى اعتمــاد تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت واالبتــكار.

وبحســب تقريــر ممارســة األعمــال لعــام 2020، فــإن المملكــة العربيــة الســعودية )7,7( واألردن )7,6( والبحريــن )5,9 نســبة 

التغييــر فــي درجــة ممارســة األعمــال( هــي الــدول العربيــة التــي تحســنت إىل أقصــى حــد عبــر ثــاث مناطــق أو أكثــر بيــن 

ــذي نجــح فــي تحســين الترتيــب إىل أقصــى حــد مــن خــال  ــة الســعودية االقتصــاد ال ــد المملكــة العربي 2019 و2020. وتُع

ــة المملكــة 2030(. ثمانيــة إصاحــات تشــجع السياســات الراميــة إىل اجتــذاب االســتثمار )رؤي

 جدول 12 مؤشر بيئة األعمال القتصادات عربية مختارة – مؤشر التنافسية العالمية

المرتبة العالمية للقدرة التنافسية، 2020االقتصادالمجموعة

الدخل العالي

الدخل األعى إىل المتوسط

الدخل األدنى إىل المتوسط

الدخل المنخفض

البحرين

عمان

قطر

المملكة العربية السعودية

اإلمارات العربية المتحدة

الكويت

العراق

األردن

لبنان

األراضي الفلسطينية المحتلة

سوريا

اليمن

45

53

29

36

25

46

-

70

88

-

-

140

المصدر: مجموعة البنك الدولي، دليل ممارسة االعمال التجارية؛ منظمة الشفافية الدولية.

 )https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl#(، مؤشــر تصــور الفســاد؛ المنتــدى االقتصــادي العالمــي؛ مؤشــر التنافســية 
/http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2019/competitiveness-rankings العالمــي 

ماحظة: تمثل األعداد الكبيرة األداء األسوأ.
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ــام األول عــى تحســين الحصــول  ــزت فــي المق ــة رك ــذت هــذه االقتصــادات إصاحــات تنظيمي ــي، نّف ــك الدول بحســب البن

ــاء، وإنفــاذ العقــود، والتجــارة  ــاء، والحصــول عــى الكهرب ــح البن عــى االئتمــان وحــل مشــكلة اإلعســار، والتعامــل مــع تصاري

عبــر الحــدود، بيــن أمــور أخــرى. ونفــذت البحريــن أعــى عــدد مــن اإلصاحــات التنظيميــة التــي تحســنت فــي كل المجــاالت 

تقريًبــا قياًســا عــى المؤشــر. عــاوة عــى ذلــك، يزعــم البنــك الدولــي أن االقتصــادات العربيــة ذات الدخــل المرتفــع تســتفيد 

مــن التكنولوجيــات الرقميــة لتحســين كفــاءة العمليــات، عــى ســبيل المثــال، مــع القــدرة الكافيــة فــي الوصــول إىل الكهربــاء70.

قــام كل مــن البحريــن وعمــان وقطــر والكويــت والمملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة بتحســين عمليــات 

الوصــول إىل الكهربــاء والحصــول عــى التمويــل خــال عامــي 2018 و2019 71. ونّفــذ األردن تعديــات قانونيــة وحّســن إمكانيــة 

الحصــول عــى معلومــات تمويليــة للمصــارف والمؤسســات الماليــة لتســهيل الحصــول عــى التمويــل، فــي حيــن تبنــى لبنــان 

الوســاطة كآليــة بديلــة لحــل النزاعــات لتطبيــق العقــود72.

� 2.3 المستوى الوسطي: التقييم القطاعي لثغرات اإلنتاجية 

      والقيود التي تحول دون إيجاد فرص العمل                                                                               

يســعى هــذا القســم إىل تحليــل الفجــوات اإلنتاجيــة والقيــود التــي تواجــه خلــق الوظائــف مــن قبــل القطاعــات االقتصاديــة، 

والتــي قــد تؤثــر عــى أداء المؤسســات. عــى ســبيل المثــال، فــإن القطــاع الــذي يكــون فيــه متوســط المشــاريع الصغيــرة جــًدا 

عالــي النســبة أو بمســتويات عاليــة مــن العامليــن لحســابهم الخــاص قــد يكــون أقــل مســتويات اإلنتاجيــة. قــد تكــون قطاعــات 

أخــرى أكثــر ميــاً إىل االســتفادة مــن الفــرص الجديــدة التــي تتيحهــا التكنولوجيــات الرقميــة فتكــون بالتالــي أقــل اعتمــاًدا عــى 

العمالة.

تبيــن الدراســات االســتقصائية الخاصــة بالمؤسســات أن الخدمــات هــي أهــم قطــاع اقتصــادي فــي العــراق واليمــن ولبنــان 

واألردن واألراضــي الفلســطينية المحتلــة. وتشــير النتائــج إىل أن الشــركات الصغيــرة والكبيــرة تتركــز فــي قطاعــات الخدمــات 

بينمــا تركــز الشــركات المتوســطة عــى التصنيــع. ومــن ناحيــة أخــرى، تبيــن التحليــات األكثــر تفصيــاً أن المؤسســات الصغيرة 

تعمــل فــي مجــال البيــع بالتجزئــة فــي حيــن تركــز الشــركات الكبيــرة عــى خدمــات أخــرى مثــل الخدمــات الماليــة والتأميــن.

�� 2.3.1. ديناميكيات العمالة

تظهــر عــدة دراســات أن معظــم الموظفيــن يتوزعــون بيــن عــدد كبيــر مــن المؤسســات الصغيــرة وعــدد قليــل مــن المؤسســات 

ــة، تتركــز الوظائــف الرســمية فــي الشــركات  الكبيــرة73. ففــي العــراق واليمــن ولبنــان واألردن واألراضــي الفلســطينية المحتل

الكبيــرة بشــكل رئيســي عــى الرغــم مــن وجــود عــدد كبيــر مــن المؤسســات الصغيــرة. ولكــن هنــاك اختافــات بيــن الــدول. 

70 لمزيد من المعلومات، راجع تقرير ممارسة األعمال 2020.

71 هناك تدابير أخرى إلنفاذ العقود، والتجارة األسرع عبر العمليات الحدودية والحصول عى تصاريح البناء، تفسر أيًضا تحسن ترتيب ممارسة األعمال. 

72 راجع الملحق 5 لاطاع عى وصف مفصل للتغيرات في السياسة العامة.

.)Meghana, Demirguc-Kunt, & Maksimovic, 2014( و )Gemechu, Francis, & Meza, 2015( 73
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� الشكل 10 نسبة العمالة حسب حجم المشاريع وقطاعها

 

المصدر: مسح المؤسسات الخاص بالبنك الدولي

عــاوة عــى ذلــك، نجــد أن معظــم الوظائــف فــي عــام 2019 كانــت فــي قطــاع الخدمــات بالنظــر إىل األردن ولبنــان واألراضــي 

الفلســطينية المحتلــة. تعمــل المؤسســات المتوســطة الحجــم بنســبة أكبــر فــي مجــال التصنيــع مقارنــة بالمؤسســات الكبيــرة 

والصغيــرة )الجــدول 13(.

جدول 13 توزيع المبيعات بحسب حجم الشركة

توزيع المبيعات

شركة صغيرة

)19 -  5(
شركة متوسطة

)99 -  20(
شركة كبيرة

)100+(

201320192013201920132019

األردن

لبنان

األراضي الفلسطينية المحتلة

اليمن

االقتصادات العربية

11,2

27,3

49,1

2,2

30,0

22,7

18,6

56,5

-

18,6

23,5

40,7

40,6
42,9 أ

37,6

47,2

41,3

29,3

-

41,1

65,3

32,0

10,3
54,8 أ

32,3

30,2

40,2

14,1

-

40,0

المصادر: الدراسات االستقصائية الخاصة بالمؤسسات.

 strata حيــث أن ،]pweight=wmedian[ ماحظــة: تــم حســاب توزيــع أحجــام الشــركة باســتخدام أمــر المســح القائــم عــى االحصائيــات أي

هــي وحــدة منفــردة )موســعة(.

أ قيم ال تختلف إحصائًيا عن الصفر عند 95% من الثقة.

تم المسح المتعلق بالعراق في عام 2011.

المصدر: حساب خاص عى أساس دراسات استقصائية خاصة بالمؤسسة.

ماحظة: تكون كل القيم ذات أهمية عند مستوى ثقة 95 بالمائة، ما لم يتم تحديد خاف ذلك.

أ قيمة ال تختلف إحصائًيا عن الصفر

 صرف داجیإ نود لوحت يتلا دویقلاو ةیجاتنإلا تارغثل يعاطقلا مییقتلا :يطسولا ىوتسملا 2
 لمعلا

 
 يتلاو ،ةیداصتقالا تاعاطقلا لبق نم فئاظولا قلخ ھجاوت يتلا دویقلاو ةیجاتنإلا تاوجفلا لیلحت ىلإ مسقلا اذھ ىعسی
 ةبسنلا يلاع اًدج ةریغصلا عیراشملا طسوتم ھیف نوكی يذلا عاطقلا نإف ،لاثملا لیبس ىلع .تاسسؤملا ءادأ ىلع رثؤت دق
 ًالیم رثكأ ىرخأ تاعاطق نوكت دق .ةیجاتنإلا تایوتسم لقأ نوكی دق صاخلا مھباسحل نیلماعلا نم ةیلاع تایوتسمب وأ
 .ةلامعلا ىلع اًدامتعا لقأ يلاتلاب نوكتف ةیمقرلا تایجولونكتلا اھحیتت يتلا ةدیدجلا صرفلا نم ةدافتسالا ىلإ

 
 ندرألاو نانبلو نمیلاو قارعلا يف يداصتقا عاطق مھأ يھ تامدخلا نأ تاسسؤملاب ةصاخلا ةیئاصقتسالا تاساردلا نیبت
 امنیب تامدخلا تاعاطق يف زكرتت ةریبكلاو ةریغصلا تاكرشلا نأ ىلإ جئاتنلا ریشتو .ةلتحملا ةینیطسلفلا يضارألاو
 ةریغصلا تاسسؤملا نأ ًالیصفت رثكألا تالیلحتلا نیبت ،ىرخأ ةیحان نمو .عینصتلا ىلع ةطسوتملا تاكرشلا زكرت
 .نیمأتلاو ةیلاملا تامدخلا لثم ىرخأ تامدخ ىلع ةریبكلا تاكرشلا زكرت نیح يف ةئزجتلاب عیبلا لاجم يف لمعت
 
 

 ةلامعلا تایكیمانید 2.1
 
 تاسسؤملا نم لیلق ددعو ةریغصلا تاسسؤملا نم ریبك ددع نیب نوعزوتی نیفظوملا مظعم نأ تاسارد ةدع رھظت
 تاكرشلا يف ةیمسرلا فئاظولا زكرتت ،ةلتحملا ةینیطسلفلا يضارألاو ندرألاو نانبلو نمیلاو قارعلا يفف .38ةریبكلا
  .لودلا نیب تافالتخا كانھ نكلو .ةریغصلا تاسسؤملا نم ریبك ددع دوجو نم مغرلا ىلع يسیئر لكشب ةریبكلا

 
 اھعاطقو عیراشملا مجح بسح ةلامعلا ةبسن 10 لكشلا

  

 
 
 يلودلا كنبلاب صاخلا تاسسؤملا حسم :ردصملا

 
 
 يضارألاو نانبلو ندرألا ىلإ رظنلاب تامدخلا عاطق يف تناك 2019 ماع يف فئاظولا مظعم نأ دجن ،كلذ ىلع ةوالع
 ةریبكلا تاسسؤملاب ةنراقم عینصتلا لاجم يف ربكأ ةبسنب مجحلا ةطسوتملا تاسسؤملا لمعت .ةلتحملا ةینیطسلفلا
 .)13 لودجلا( ةریغصلاو
 
 
 
 
 ةكرشلا مجح بسحب تاعیبملا عیزوت 13 لودج

 تاعیبملا عیزوت 
 ةریغص ةكرش 

)5 - 19( 
 ةطسوتم ةكرش

)20 - 99( 
 ةریبك ةكرش
)100+( 

 2013 2019 2013 2019 2013 2019 
 30,2 65,3 47,2 23,5 22,7 11,2 ندرألا

                                                
38 )Gemechu, Francis, & Meza, 2015( و )Kunt, & Maksimovic, 2014-Meghana, Demirguc( 
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يترافــق أكبــر تركيــز للعمالــة فــي المؤسســات الكبيــرة مــع تركيــز أعــى مــن إجمالــي المبيعــات، باســتثناء األردن حيــث تشــكل 

شــركات التصنيــع والخدمــات المتوســطة الحجــم نحــو 65 فــي المائــة مــن إجمالــي المبيعــات.

ــات  ــارع المؤسس ــا. وتتص ــة ضعيًف ــطينية المحتل ــي الفلس ــان واألردن واألراض ــن ولبن ــراق واليم ــي الع ــة ف ــو العمال ــر نم يعتب

ــد-19 نســبة  ــد زاد تفشــي جائحــة كوفي ــذا وق ــا. ه ــا وتوســيع نطاقه ــادة عملياته ــرة والمتوســطة الحجــم مــن أجــل زي الصغي

ــا. ــر حجًم ــات األصغ المؤسس

فــي الفتــرة مــا بيــن 2009و 2012، أظهــر كل مــن األردن والعــراق ولبنــان واليمــن واألراضــي الفلســطينية المحتلــة نمــًوا فــي 

العمالــة فــي قطــاع التصنيــع، بصــرف النظــر عــن حجــم المؤسســة )الجــدول 14(. وكانــت األراضــي الفلســطينية المحتلــة هــي 

البلــد الوحيــد الــذي أظهــر نمــًوا فــي العمالــة فــي قطــاع الخدمــات. تغيــرت الحالــة تغيــرًا كبيــرًا مــن عــام 2015 إىل عــام 2018، 

عندمــا شــهدت الــدول انخفاًضــا أو لــم تشــهد أي زيــادة فــي أي مــن القطاعيــن. لقــد تضــررت الشــركات الصغيــرة فــي لبنــان 

أكبــر ضــرر، ربمــا بســبب أزمــة االقتصــاد الكلــي واألزمــة السياســية التــي أدت إىل التضخــم المفــرط وانكمــاش الناتــج المحلــي 

اإلجمالــي، بشــكل أساســي منــذ عــام 2019. 

الجدول 14 نمو العمالة بحسب الحجم والقطاع في االقتصادات العربية )األردن، لبنان، واألراضي 

الفلسطينية المحتلة(

الخدماتالتصنيع

ما بين 2009 

و2012

ما بين 2015 

و2018

ما بين 2009 

و2012

ما بين 2015 

و2018

األردن

لبنان

األراضي الفلسطينية المحتلة

الشركات الصغيرة )>20(

الشركات المتوسطة )20  - 99(

الشركات الكبيرة )100 وأكثر(

***5,2 

)1,6(

***4,6

)1,6(

***6,2

)1,9(

   ***4,6

)1,2(

***7,0

)1,9(

***6,3

)1,7(

  -1,9

)2,4(

-2,6 

)2,1(

   -4,4

)2,4(

  ***-6,2

)1,82(

   2,3

)1,5(

    0,4

)1,7(

    2,7

)1,8(

0,5

)1,3(

***8,2

)1,3(

2,8

)1,9(

3,8

)2,6(

1,8

)1,6(

   -1,1

)1,2(

   ***-4,1

)1,8(

   -1,3

)1,6(

   ***-2,4

)1,0(

   -0,1

)1,4(

-4,8

)2,3(

المصدر: حساب خاص عى أساس مسح المؤسسة.

ــم/ال(  ــي )نع ــم ه ــر التحك ــي. إن كل عناص ــى التوال ــة ع ــي المائ ــتويات 1 و5 و10 ف ــى المس ــة ع ــة اإلحصائي ــير *** و** و* إىل األهمي ــة: تش ماحظ

ــة. ــرات وهمي متغي
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ــا مــن شــأنه أن يحســن مــن  ــار، وهــو م ــم واالختي ــة للتعل ــج كعملي ــة اقتصــاد العمــل إىل أن نمــو الشــركات ينت تشــير نظري

اإلنتاجيــة الكليــة للشــركات. تعتبــر ديناميكيــات األعمــال فــي العــراق واليمــن ولبنــان واألردن واألراضــي الفلســطينية المحتلــة 

منخفضــة )الجــدول 15(. تميــل المؤسســات إىل أن تحافــظ عــى نفــس الفئــات مــن حيــث الحجــم؛ وهــي ظواهــر لوحظــت 

فــي الفترتيــن مــا بيــن 2009 و2012 ومــا بيــن 2015 و2018. والواقــع أن عــدًدا ال يذكــر مــن المؤسســات الصغيــرة أصبــح فــي 

كلتــا الفترتيــن متوســًطا و/أو كبيــرًا.  وممــا يثيــر القلــق أن البيانــات تبيــن أن 18 و9 فــي المائــة مــن المؤسســات المتوســطة 

الحجــم أصبحــت مؤسســات صغيــرة الحجــم فــي عامــي 2013 و2019 عــى التوالــي74. لقــد أصبــح مثــل هــذا الموقــف أكثــر 

بــروًزا أثنــاء تفشــي جائحــة كوفيــد-19.

الجدول 15 تحول الشركات عبر فئات الحجم، 2012 و2018، دول عربية مختارة

متوسط العينة الكاملة

)األردن، ولبنان، واألراضي الفلسطينية المحتلة، والعراق، واليمن(

حجم الشركة

الحالة في 2012

شركة 

صغيرة

)19 -  5(

شركة متوسطة

)99 -  20(
شركة كبيرة

)+100(

9460شركة صغيرة )-519 موظًفا(

شركة متوسطة )20  - 99 

موظًفا(

18803

شركة كبيرة )100 موظف 

وأكثر(

00100

المصدر: دراسات استقصائية تتعلق بالمؤسسات الخاصة بالبنك الدولي.

ماحظة: تتراوح المصفوفة االنتقالية للعراق بين 2007 و2010.

متوسط العينة الكاملة

)األردن ولبنان واألراضي الفلسطينية المحتلة(

حجم الشركة

الحالة في 2018

شركة 

صغيرة

)19 -  5(

شركة متوسطة

)99 -  20(
شركة كبيرة

)+100(

9442شركة صغيرة )-519 موظًفا(

شركة متوسطة )20  - 99 

موظًفا(

9901

شركة كبيرة )100 موظف 

وأكثر(

0793

المصدر: دراسات استقصائية تتعلق بالمؤسسات الخاصة بالبنك الدولي.

74 ال يقــدم مســح المؤسســات الــذي أجــراه البنــك الدولــي ســوى بيانــات عــن معــدالت النمــو للشــركات التــي ال تــزال قائمــة )وليــس للشــركات التــي خرجــت 

مــن الســوق( ويســتبعد الداخليــن الجــدد )بيــن الســنة الماليــة األخيــرة وثــاث ســنوات ماليــة ســابقة( والشــركات الصغيــرة. ومــع ذلــك، توفــر هــذه البيانــات نقطــة 

بدايــة عمليــة لتحليــل ديناميكيــات العمالــة.



101� نمو اإلنتاجية والتنويع والتغيير الهيكلي في الدول العربية

ــي  ــن. ف ــن والمؤقتي ــال الدائمي ــن العم ــتغناء ع ــم إىل االس ــطة الحج ــركات المتوس ــرت الش ــام 2019، اضط ــد ع بع

لبنــان، أصبــح نحــو 30 فــي المائــة مــن المؤسســات المتوســطة الحجــم صغيــرة، وأصبحــت نســبة مماثلــة مــن المؤسســات 

ــة  ــان مقترن ــي لبن ــة ف ــة الحالي ــذا نتيجــة لألزم ــون ه ــد يك ــام 2020 75. وق ــة ع ــول نهاي ــرة الحجــم متوســطة الحجــم بحل الكبي

ــد-19 76. ــة بجائحــة كوفي ــرات المترتب بالتأثي

ففــي عــام 2018، كان نمــو العمالــة الســنوي أبطــأ بالنســبة للشــركات المقيــدة لائتمــان والمؤسســات الكبيــرة فــي العــراق 

ــا هــذا النمــط المســتمر  ــن عامــي 2009 و2012، ناحــظ أيًض ــة. وبي ــان واألردن واألراضــي الفلســطينية المحتل واليمــن ولبن

)الجــدول 16(. باإلضافــة غــى ذلــك، ال تظهــر نتائــج تراجــع المربعــات الصغــرى العاديــة أي ارتبــاط ذي أهميــة إحصائيــة بيــن 
نمــو العمالــة وإنتاجيــة العمــل، أو بيــن نمــو العمالــة وتصــور الفســاد كأولويــة فــي عمليــات األعمــال التجاريــة خــال الفتــرة مــا 

ــن 2015 و2018. بي

الجدول 16 نمو العمالة السنوي مقابل إنتاجية شركات والقيود عىل التمويل

نمو العمالة السنوي )نسبة مئوية(

ما بين 2015 و2018ما بين 2009 و2013

0,06-*تمويل مقيد )جزئًيا وكاماً( )نعم/ال(

)0,032(
0,01

)0,018(

0,007-سجل إنتاجية العمالة

)0,012(
-0,00

)0,010(

0,08-*الفساد: العقبة الرئيسية )نعم/ال(

)0,043(
-0,03

)0,019(

0,19الشركات الصغيرة )قبل ثاث سنوات مالية( )نعم/ال(

)0,035(
***0,06

)0,022(

0,09***الشركات الكبيرة )قبل ثاث سنوات مالية( )نعم/ال(

)0,040(
0,00

)0,020(

0,13الشركات الناشئة )10-0 سنوات(

)0,084(
0,09

)0,108(

0,11-الثابت

)0,081(
-0,02

)0,029(

1,3401,046حجم العينة

R0,130,12-مربع

المصدر: دراسات استقصائية تتعلق بالمؤسسات الخاصة بالبنك الدولي.

ــرًا. تُعــرض القيــم بحســب تعــادل القــوة الشــرائية. يتضمــن االنحــدار ضوابــط االقتصــاد، والقطــاع، واآلثــار  ماحظــة: تُعتبــر معامــات االنحــدار تقاري

ــى  ــة ع ــي المائ ــتويين 1,5 و10 ف ــى المس ــة ع ــة اإلحصائي ــير *** و** و* إىل األهمي ــين. تش ــن قوس ــية بي ــاء القياس ــر األخط ــة. تظه ــة المحلي الثابت

ــي. التوال

ــر 2020،  ــر - نوفمب ــول أكتوب ــة. وبحل ــي المائ ــت 58 ف ــر 2019، بلغ ــي أكتوب ــان، ف ــي لبن ــرة ف ــركات الصغي ــبة الش ــة أن نس ــادات العربي ــح االقتص ــن مس 75 يبي

ــة مــن الثقــة. ــي المائ ــد 85 ف ــا عن ــر إحصائًي ــارق كبي ــة. والف ــي المائ ارتفعــت نســبة الشــركات إىل 71 ف

76 راجع الملحق 7 لاطاع عى نظرة كاملة عى المصفوفة االنتقالية في العمالة.
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��2.3.2. األجور

ــي  ــل، والت ــكل عام ــة ل ــورة األجــور اإلجمالي ــتخدم فات ــل. وتُس ــكل عام ــور أعــى ل ــر أج ــة فواتي ــر إنتاجي ــون للشــركات األكث يك

ــي،  ــدوالر األميرك ــرائية بال ــوة الش ــادل الق ــا لتع ــة وفًق ــي، المعدل ــان االجتماع ــات الضم ــب ومدفوع ــور والضرائ ــمل األج تش

لتقييــم الفجــوات فــي األجــور. تعــرض المؤسســات األكثــر إنتاجيــة )قياًســا عــى المبيعــات لــكل عامــل( فواتيــر أجــور أكبــر 

كثيــرًا لــكل عامــل فــي العــراق واليمــن ولبنــان واألردن واألراضــي الفلســطينية المحتلــة، بمــا يتماشــى مــع األبحــاث الســابقة77 

ــي باألجــور.  ــرة الشــركات والمــدراء بشــكل إيجاب )الجــدول 17(. هــذا ويرتبــط حجــم خب

الجدول 17 األجر عبر القطاعات وحجمه )باآلالف مع انكماش خالل 2009 بالدوالر األمريكي(

الخدماتالتصنيع

2013201920132019

األردن

لبنان

األراضي الفلسطينية المحتلة

كل الدول العربية

405,1

)96,2(

375,5

)63,8(

77,8

)10,2(

284,9

)44,2(

     293,6

)54,8(

 197,9

)17,3(

84,6

)12,4(

176,6

)17,5(

184,4

)61,4(

215,9

)23,5(

50,7

)4,7(

158,7

)25,3(

236,9

)42,9(

   208,0

)18,2(

87,3

)9,7(

178,1

)17,5(

المصدر: مسح المؤسسات الخاص بالبنك الدولي.

ماحظة: تكون كل القيم ذات أهمية عند ثقة 95 بالمائة.

بوجــه عــام، دفعــت مؤسســات التصنيــع أجــوًرا أعــى مــن تلــك التــي دفعتهــا مؤسســات قطــاع الخدمــات فــي عــام 2013. 

ــي  ــت تعمــل ف ــرة كان ــة مــن المؤسســات الكبي ــا أن نســبة هام ــام 2019. نجــد أيًض ــي ع ــرًا ف ــا صف ــارق عملًي وكان هــذا الف

قطاعــات الخدمــات العاليــة اإلنتاجيــة بيــن عامــي 2013 و2019. باإلضافــة إىل ذلــك، ناحــظ أن متوســط األجــور فــي قطــاع 

التصنيــع انخفــض بيــن عامــي 2013 و2019 فــي األردن ولبنــان بينمــا حافظــت األجــور عــى اســتقرارها فــي قطــاع الخدمــات.  

.)Tiothy, Foster, Haltiwanger, & Troske, 2004( و )Haltiwanger, Lane, & Spletzer, 2007( 77
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الجدول 18 تأثير حجم األجر

سجل متوسط فاتورة األجور المعدلة وفًقا لتعادل القوة 

الشرائية المعدل لعام 2009 بالدوالر األمريكي

عينة من الدول الكل

لعام 2013

عينة من الدول لعام 

2019

حجم السجل

عمر الشركات المدونة في السجل

إنتاجية العمل في عام 2009 بالدوالر األمريكي

خبرة المديرين

النسبة المئوية من العمال الحاصلين عى 

شهادة جامعية )عينة 2013( أو العمال المهرة 

)عينة 2019(

التدريب الرسمي )نعم/ال(

الثابت

الماحظات

R-مربع

***0,95

)0,04(

   0,009

)0,04(

   ***0,21

)0,04(

   ***0,01

)0,003(

-

   0,11

)0,134(

   ***7,5

)0,31(

2,521

0,68

***1,01

)0,06(

***0,15

)0,07(

***0,39

)0,07(

0,003

)0,006(

)0,005(-
)0,016(

0,36

)0,25(

***7,3

)0,54(

557

0,72

   ***0,95

)0,036(

   -0,09

)0,060(

   0,12

)0,050(

   *0,01

)0,003(

-

   0,104

)0,081(

   ***9,18

)0,240(

1,089

0,75

المصدر: الدراسات االستقصائية الخاصة بالمؤسسات.

ــة  ــير *** و** و* إىل األهمي ــين. تش ــن قوس ــية بي ــاء القياس ــر األخط ــة تظه ــرى العادي ــات الصغ ــع المربع ــات تراج ــر أن معام ــر التقري ــة: يذك ماحظ

اإلحصائيــة عــى المســتويين 1,5 و1 فــي المائــة عــى التوالــي. ال تظهــر االثــار الثابتــة لاقتصــاد والقطــاع. أمــا بالنســبة للعينــة بأكملهــا، فتــم تضميــن 

أمثلــة للوقــت. 

فضــاً عــن ذلــك، فــإن نتائجنــا ال تظهــر ارتباًطــا بيــن نســبة العامليــن الحاصليــن عــى شــهادة جامعيــة واألجــور األعــى. وتشــير 

ــا بمســتوى التعليــم. ولكــن فــي األســواق المشــوهة، أو  نظريــة اقتصــاد العمالــة إىل أن األجــور األعــى ترتبــط ارتباًطــا إيجابًي

فــي االقتصــادات ذات التعليــم العالــي المتدنــي الجــودة أو التــي تعانــي مــن عــدم تطابــق فــي المهــارات، قــد ال يبقــى هــذا 

االرتبــاط قائًمــا. وتبيــن نتائــج التراجــع أن المؤسســات الكبيــرة تميــل إىل دفــع أجــور موظفيهــا أكثــر مــن الشــركات الصغيــرة 

والمتوســطة الحجــم، وهــو أمــر معــروف باســم تأثيــر حجــم األجــور )الجــدول 18(. يمكــن أن ترتبــط الفــروق فــي األجــور بالفــروق 

فــي اإلنتاجيــة، ونوعيــة اإلدارة، وقــدرة المؤسســات الكبيــرة عــى اجتــذاب مواهــب أفضــل، مــن بيــن عوامــل أخــرى. وأخيــرًا، 

يُظهــر قطــاع المابــس ارتباًطــا ســلبًيا بمتوســط األجــور. قــد تفســر هــذه النتيجــة جزئًيــا انخفــاض متوســط األجــور فــي قطــاع 

التصنيــع مــن 2013 إىل 2019.

ال يوجــد فــرق فــي األجــور التــي تدفعهــا المؤسســات المصــدرة وغيــر المصــدرة )الشــكل 11(، فالمؤسســات المصــدرة تتعــرض 
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لمزيــد مــن المنافســة ومــن المفتــرض أن تكــون أكثــر إنتاجيــة، وأن تظهــر أحجاًمــا أكبــر وتدفــع أجــوًرا أعــى مــن تلــك التــي ال 

تصــدر. ومــع ذلــك، تشــير النتائــج التــي توصلنــا إليهــا إىل أن االختافــات بيــن المؤسســات المصــدرة وغيــر المصــدرة ليســت 

ــع المؤسســات  ــان، فتدف ــي لبن ــا ف ــة. أم ــراق واليمــن واألردن واألراضــي الفلســطينية المحتل ــي الع ــة ف ــة إحصائي ذات أهمي

المصــدرة أجــوًرا أعــى مــن تلــك غيــر المصــدرة. 

� الشكل 11 فاتورة األجور لكل عامل، 2013 و2019

المصدر: الدراسات االستقصائية الخاصة بالمؤسسات.

 ةردصملا تاسسؤملا عفدتف ،نانبل يف امأ .ةلتحملا ةینیطسلفلا يضارألاو ندرألاو نمیلاو قارعلا يف ةیئاصحإ ةیمھأ تاذ
  .ةردصملا ریغ كلت نم ىلعأ اًروجأ
 
 
 2019و 2013 ،لماع لكل روجألا ةروتاف 1 لكشلا
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 تاسسؤملاب ةصاخلا ةیئاصقتسالا تاساردلا :ردصملا
 
 

 
 ةیجاتنإلا 2.2

 
 لماعلا ةیجاتنإو ،)لمع فیلاكت لك نع جتانلاو لماع لك نع جتانلا( لمعلا ةیجاتنإل اًیفصو ًالیلحت مسقلا اذھ يرجی
 تاددحم دیدحتل ةیلامتحالاو ةیداعلا ىرغصلا تاعبرملا جذامن مادختساب طابترالا لیلحتو ،تاداریإلا ىلع مئاقلا يلكلا
 43.ةسسؤملا ىوتسم ىلع لمعلا ةیجاتنإ

 

                                                
 ةیلاتلا طباوضلا اومدختساو ،دلبلا لخاد ةتباث راثآ اھیف مكحتت تاكرشلا ىوتسم ىلع عجارت تایلمع )2018( نورخآو سیداغ ىرجأ 43
 ؛)ةریخألا ةیلاملا ةنسلا يف ةتباث ًالوصأ ةسسؤملا ترتشا لاح يف( يداملا لامسأرلل ًالیكوو ،ةكرشلا مجحو رمعلا :ةعمجم ةنیع مادختساب
 ریغتم ؛ةیبنجألا ةیكلملا ؛ّردصملا عضو ؛اًیمسر اًبیردت مدقت ةكرشلا تناك اذإ امو ایلعلا ةرادإلا يف ةربخلا تاونس ،يرشبلا لامسأرلل ةبسنلاب
 اھعقوم كلمت ةكرشلا تناكأ ءاوس ؛)كلذ فالخب رفصو لیومت طخ وأ ضرق اھیدل تاكرشلا تناك اذإ 1( لیومتلا ىلع لوصحلل يمھو
 ،اًدلوم كلتمت ةكرشلا تناكأ ءاوس ،ءابرھكلا عاطقنال ةیلامجإلا ةدملا :لمعلا ةئیب يف تاریغتم ةدع تنمضتو ال مأ اھب صاخلا ينورتكلإلا
 ,Islam, Gaddis( .ةیمیظنتلا نیناوقلا عم لماعتلا يف ةرادإلا ھقفنت يذلا تقولاو ،ةوشرلل اًبلط تعقوت ،نمألا نمث تعفد ،ةمیرج تھجاو

Palacios Lopez, & Amin, 2018(. 

 ةردصملا تاسسؤملا عفدتف ،نانبل يف امأ .ةلتحملا ةینیطسلفلا يضارألاو ندرألاو نمیلاو قارعلا يف ةیئاصحإ ةیمھأ تاذ
  .ةردصملا ریغ كلت نم ىلعأ اًروجأ
 
 
 2019و 2013 ،لماع لكل روجألا ةروتاف 1 لكشلا
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 ةیجاتنإلا 2.2

 
 لماعلا ةیجاتنإو ،)لمع فیلاكت لك نع جتانلاو لماع لك نع جتانلا( لمعلا ةیجاتنإل اًیفصو ًالیلحت مسقلا اذھ يرجی
 تاددحم دیدحتل ةیلامتحالاو ةیداعلا ىرغصلا تاعبرملا جذامن مادختساب طابترالا لیلحتو ،تاداریإلا ىلع مئاقلا يلكلا
 43.ةسسؤملا ىوتسم ىلع لمعلا ةیجاتنإ

 

                                                
 ةیلاتلا طباوضلا اومدختساو ،دلبلا لخاد ةتباث راثآ اھیف مكحتت تاكرشلا ىوتسم ىلع عجارت تایلمع )2018( نورخآو سیداغ ىرجأ 43
 ؛)ةریخألا ةیلاملا ةنسلا يف ةتباث ًالوصأ ةسسؤملا ترتشا لاح يف( يداملا لامسأرلل ًالیكوو ،ةكرشلا مجحو رمعلا :ةعمجم ةنیع مادختساب
 ریغتم ؛ةیبنجألا ةیكلملا ؛ّردصملا عضو ؛اًیمسر اًبیردت مدقت ةكرشلا تناك اذإ امو ایلعلا ةرادإلا يف ةربخلا تاونس ،يرشبلا لامسأرلل ةبسنلاب
 اھعقوم كلمت ةكرشلا تناكأ ءاوس ؛)كلذ فالخب رفصو لیومت طخ وأ ضرق اھیدل تاكرشلا تناك اذإ 1( لیومتلا ىلع لوصحلل يمھو
 ،اًدلوم كلتمت ةكرشلا تناكأ ءاوس ،ءابرھكلا عاطقنال ةیلامجإلا ةدملا :لمعلا ةئیب يف تاریغتم ةدع تنمضتو ال مأ اھب صاخلا ينورتكلإلا
 ,Islam, Gaddis( .ةیمیظنتلا نیناوقلا عم لماعتلا يف ةرادإلا ھقفنت يذلا تقولاو ،ةوشرلل اًبلط تعقوت ،نمألا نمث تعفد ،ةمیرج تھجاو

Palacios Lopez, & Amin, 2018(. 
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�� 2.3.3. اإلنتاجية

يجــري هــذا القســم تحليــاً وصفًيــا إلنتاجيــة العمــل )الناتــج عــن كل عامــل والناتــج عــن كل تكاليــف عمــل(، وإنتاجيــة العامــل 

الكلــي القائــم عــى اإليــرادات، وتحليــل االرتبــاط باســتخدام نمــاذج المربعــات الصغــرى العاديــة واالحتماليــة لتحديــد محــددات 

إنتاجيــة العمــل عــى مســتوى المؤسســة.78

التحليل الوصفي79

تقيــس إنتاجيــة األعمــال كفــاءة المؤسســات لتحويــل المدخــات إىل ناتــج. فقــد خلــص روبــرت ســولو )1957(80 فــي عملــه 

األصلــي إىل أن التفــاوت فــي الدخــل ســوف يُفّســر إىل حــد كبيــر بالفــوارق األساســية فــي اإلنتاجيــة. لقــد حلل العمــل اإلضافي 

ــات.  ــن المؤسس ــادات وبي ــن االقتص ــة بي ــروق اإلنتاجي ــون )2011(81 ف ــل )2010( وسيفيرس ــيموجلو ودي ــه أس ــام ب ــذي ق ال

وخلــص أســيموجلو وديــل إىل أنــه يمكــن تفســير نصــف االختافــات بيــن الــدول وبيــن البلديــات فــي القارتيــن األمريكيتيــن 

بســبب االختافــات فــي الرأســمال البشــري بينمــا وجــد سيفيرســون أنــه يمكــن تفســير فــروق إنتاجيــة األعمــال بعــدة عوامــل، 

بمــا فــي ذلــك ممارســات اإلنتــاج/اإلدارة وبعــض العناصــر الخارجيــة المتعلقــة ببيئــة األعمــال.

ــة  ــر بيئ ــم أث ــركات وتقيي ــتوى الش ــى مس ــة ع ــر االنتاجي ــي لتقدي ــك الدول ــاص بالبن ــات الخ ــح المؤسس ــتخدام مس ــن اس يمك

ــات  ــل )TFP( لمؤسس ــة للعام ــة الكلي ــة واإلنتاجي ــة العمال ــرات إنتاجي ــمل تقدي ــات. تش ــى أداء المؤسس ــة ع ــال التجاري األعم

التصنيــع، فضــاً عــن نســب عوامــل اإلنتــاج أو تكاليــف أســهم الرأســمال والعمالــة والمــواد الوســيطة عــى ناتــج مؤسســات 

التصنيــع والمؤسســات غيــر الصناعيــة82. تســتند تقديــرات اإلنتاجيــة الكليــة للعامــل إىل وظيفة إنتــاج كوب-دوجاس باســتخدام 

األســعار النقديــة للمدخــات والمخرجــات. وفــد ُقــّدر الناتــج باســتخدام اإليــرادات )المبيعــات كوكيــل(. وتعتبــر اإلنتاجيــة الكليــة 

للعامــل عــى مســتوى المؤسســات مجمــوع التأثيــر عــى مســتوى االقتصــاد والصناعــة واإلنتاجيــة الخاصــة بالمؤسســات83.

نحــن نجــد أن متوســط اإليــرادات )المبيعــات بالوكالــة( كحصــة مــن إجمالــي تكاليــف العمالــة أعــى فــي المؤسســات الصناعية 

مقارنــة بالخدمــات فــي األردن ولبنــان واألراضــي الفلســطينية المحتلة84 )الجــدول 19(. 

78 أجــرى غاديــس وآخــرون )2018( عمليــات تراجــع عــى مســتوى الشــركات تتحكــم فيهــا آثــار ثابتــة داخــل البلــد، واســتخدموا الضوابــط التاليــة باســتخدام عينــة 

مجمعــة: العمــر وحجــم الشــركة، ووكيــاً للرأســمال المــادي )فــي حــال اشــترت المؤسســة أصــوالً ثابتــة فــي الســنة الماليــة األخيــرة(؛ بالنســبة للرأســمال البشــري، 

ســنوات الخبــرة فــي اإلدارة العليــا ومــا إذا كانــت الشــركة تقــدم تدريًبــا رســمًيا؛ وضــع المصــّدر؛ الملكيــة األجنبيــة؛ متغيــر وهمــي للحصــول عــى التمويــل )1 إذا 

كانــت الشــركات لديهــا قــرض أو خــط تمويــل وصفــر بخــاف ذلــك(؛ ســواء أكانــت الشــركة تملــك موقعهــا اإللكترونــي الخــاص بهــا أم ال وتضمنــت عــدة متغيــرات 

فــي بيئــة العمــل: المــدة اإلجماليــة النقطــاع الكهربــاء، ســواء أكانــت الشــركة تمتلــك مولــًدا، واجهــت جريمــة، دفعــت ثمــن األمــن، توقعــت طلًبــا للرشــوة، والوقــت 

.)Islam, Gaddis, Palacios Lopez, & Amin, 2018( .الــذي تنفقــه اإلدارة فــي التعامــل مــع القوانيــن التنظيميــة

79 نظــرًا للقيــود المفروضــة عــى البيانــات، لــم يكــن مــن الممكــن تحليــل الشــركات غيــر الرســمية، وهــي الشــركات التــي تظهــر عــادة أدنــى مســتويات اإلنتاجيــة، 

واألجــور المنخفضــة، والموظفيــن مــن ذوي المهــارات المتدنيــة مقارنــة باألعمــال التجاريــة الرســمية. عــاوة عــى ذلــك، أجريــت كل التقديــرات باســتخدام تصميــم 

 wmean العينــات الــوارد فــي كل مــن الدراســات االســتقصائية. بالنســبة إىل متغيــر وزن العينــة، اســتخدمنا تصميــم وزن احتمالــي مــع متوســط الــوزن المتغيــر

 .stratum كمــا هــو مقتــرح فــي تقاريــر التنفيــذ، والطبقــات المتغيــرة لمعرفــات

.)Solow, 1957( 80

.)Syverson, 2011( و )Acemoglu & Dell, 2010( 81

82 يمكــن أن تخضــع تقديــرات انحــدار اإلنتاجيــة الكليــة للعامــل إىل العديــد مــن التحيــزات التــي يصعــب معالجتهــا: )1( االختيــار، )2( والتزامــن، )3( ومســائل تتعلــق 

.)World Bank; European Bank; Eurpean Investment Bank, 2016( .باســتخدام األمــوال النقديــة مقابــل تدابيــر الكميــات الماديــة أو المدخــات والمخرجــات

ــآالت  ــة ل ــة البديل ــق »القيم ــن طري ــل ع ــو الوكي ــث أن  ه ــي: ؛ حي ــدار التال ــوذج االنح ــتخدام نم ــل باس ــة للعام ــة الكلي ــدار اإلنتاجي ــي انح ــك الدول ــدر البن 83 ق

ــاج«. ولجعــل  ــة المــواد الخــام والســلع الوســيطة المســتخدمة فــي اإلنت ــق »تكلف ــة«، و عــن طري ــورة األجــور اإلجمالي ــل بموجــب »فات والمعــدات«؛ و هــو الوكي

ــة عــى حــدة  ــكل صناع ــة للعامــل بشــكل منفصــل ل ــة الكلي ــر انحــدار اإلنتاجي ــم تقدي ــة موحــد. وت ــام عمل ــرات إىل ع ــت المتغي ــة، تحول ــة للمقارن ــات قابل البيان

)مجمعــة حســب رمــوز التصنيــف الصناعــي الدولــي الموحــد لجميــع األنشــطة االقتصاديــة المكونــة مــن رقميــن( وتجميــع االقتصــادات حســب مســتوى الدخــل 
)اســتناًدا إىل تصنيــف البنــك الدولــي(. بالتالــي، يكــون التقديــر النهائــي هــو  حيــث يشــير i التــي الشــركة، وs إىل القطــاع وw إىل االقتصــاد. وللســماح بمتوســط 
تأثيــر عــى المســتوى االقتصــادي، يتــم تضميــن متغيــر وهمــي لــكل اقتصــاد c.  وكانــت التأثيــرات االنحداريــة خاضعــة لمســتوى الدخــل، واالقتصــاد، والتأثيــرات 

الثابتــة للســنة. لاطــاع عــى تفســير مفصــل، راجــع )Francis, Karalashvili, Maemir, & Meza Rodriguez, 2020( أحــد المحاذيــر الهامــة التــي يجــب أخذهــا 

فــي االعتبــار هــو أن مواصفــات االنحــدار تفتــرض تكنولوجيــا إنتــاج مشــتركة قــد تختلــف عبــر الصناعــات والمســتوى االقتصــادي.

84 تكون النتائج صالحة للمستويات المنخفضة )70( من الثقة اإلحصائية.
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الجدول 19 اإليرادات كنسبة من إجمالي تكاليف العمالة حسب البلد والقطاع والحجم، دول عربية مختارة، 2019

اإليرادات كحصة من إجمالي تكاليف العمالة مع انكماش خالل 2019 
بالدوالر األمريكي

المجموعالخدماتالتصنيعحسب البلد

األردن

لبنان

األراضي الفلسطينية المحتلة

اليمن 2013

االقتصادات العربية 2019

27,7 أ

)19,2(

10,5

)10,5(

10,9

)8,7(

20,4

)5,0(

15,1

)5,1(

8,9

)1,2(

10,5

)1,7(

8,7

)1,1(

43,4

)18,5(

9,3

)0,8(

  15,6

)7,5(

10,5

)1,2(

9,6

)1,1(

33,9

)11,0(

11,5

)2,1(

المجموعالخدماتالتصنيعحسب حجم الشركة

الشركات الصغيرة )>20(

الشركات المتوسطة )20  - 99(

الشركات الكبيرة )100 وأكثر(

 17,1

)7,7(

   11,5

)1,9(

    7,9

)1,6(

  9,0

)0,9(

  10,7

)2,0(

 7,1

)0,9(

   11,9

)2,8(

   11,1

)1,4(

   7,5

)0,9(

أ مهم عند 80 في المائة من الثقة اإلحصائية.

ماحظة: تكون كل القيم ذات أهمية عند ثقة 95 بالمائة، ما لم تتم اإلشارة بخاف ذلك.

المصدر: حساب خاص عى أساس دراسات استقصائية تتعلق باالقتصادات.

عندمــا تــم احتســاب إنتاجيــة العمــل كمبيعــات لــكل عامــل، أظهــرت التقديــرات أن المؤسســات األكبــر حجًمــا تكــون أكثــر 

إنتاجيــة مــن الشــركات األصغــر حجًمــا. وقــد توّصــل صنــدوق النقــد الدولــي )2019( إىل نتائــج مماثلــة مــن األردن واألراضــي 

ــي )2013( أن  ــك الدول ــرح البن ــة، يقت ــة كامل ــراء مقارن ــة إج ــدم إمكاني ــن ع ــم م ــى الرغ ــن. وع ــة واليم ــطينية المحتل الفلس

المؤسســات األكبــر حجًمــا فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا أكثــر إنتاجيــة مــن المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم. 

عــاوة عــى ذلــك، تشــير حســاباتنا إىل أن المواقــع األكبــر حجًمــا تتســم بمتوســط إنتاجيــة أعــى فــي األراضــي الفلســطينية 

المحتلــة واألردن. فــي لبنــان واليمــن، لــم تظهــر الرســوم البيانيــة أي اختافــات بيــن المواقــع مــن حيــث الحجــم. وفــي األردن، 

تشــهد المناطــق الشــمالية والوســطى أعــى معــدالت اإلنتاجيــة، فــي حيــن تُظهــر إربــد والزرقــاء أقــل المعــدالت85.

ــرة  ــات الصغي ــة بالمؤسس ــل مقارن ــى للعام ــة أع ــة إجمالي ــز بإنتاجي ــرة تتمي ــات الكبي ــدو أن المؤسس ــك، يب ــى ذل ــاوة ع ع

ــة  ــا بتشــغيل نمــوذج االنحــدار باســتخدام اإلنتاجي ــر، قمن ــة أكب ــات بدق ــم االختاف والمتوســطة الحجــم )الجــدول 20(. ولتقيي

ــم  ــي ت ــج الت ــص العمــل. وتشــير النتائ ــد مــن خصائ ــا مــن خــال العدي ــم فيه ــم التحك ــة، يت ــرات تابع ــة للعامــل كمتغي الكلي

التوصــل إليهــا إىل أن الشــركات المصــدرة المملوكــة ألجانــب وتلــك التــي تشــكل جــزًءا مــن شــركات أكبــر تُظهــر معــدالت 

ــاج أعــى مــن الشــركات األخــرى.   إنت

85 راجع الملحق 8 لاطاع عى حساب تفصيلي لإلنتاجية حسب حجم المنطقة.
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الجدول 20 اإلنتاجية الكلية للعامل حسب الحجم لالقتصادات العربية 2019 )األردن، لبنان، واألراضي الفلسطينية المحتلة(

YKLM اإلنتاجية الكلية للعامل اعتماًدا عىل نموذج

2,9الشركات الصغيرة )>20(

)0,5(

2,8الشركات المتوسطة )20  - 99(

)0,6(

3,9الشركات الكبيرة )100 وأكثر(

)0,2(
ماحظة: تكون كل القيم ذات أهمية عند ثقة 95 بالمائة، ما لم تتم اإلشارة بخاف ذلك.

المصدر: دراسات استقصائية تتعلق بالمؤسسات الخاصة بالبنك الدولي لعام 2019.

تكــون المؤسســات الصناعيــة الكبيــرة، التــي تســتخدم نســبًيا قــدًرا أكبــر مــن الرأســمال والســلع الوســيطة، أكثــر إنتاجيــة مــن 

المؤسســات التــي ال تســتخدم هــذه العوامــل بكثافــة. ويبــدو أن المؤسســات الكبيــرة تميــل نحــو اســتخدام الرأســمال مــع مــا 

يرتبــط بــه مــن انخفــاض فــي أجــور العمــال )الجــدول 21(.

الجدول 21 نموذج إنتاجية العمالة

التصنيعالخدمات

شكل إنتاجية 
العمالة

اإلنتاجية الكلية للعاملشكل إنتاجية العمالة
YKML

)1()2()3()4(

سجل الحجم

سجل كلفة الرأسمال

سجل تكلفة السلع الوسيطة

الملكية األجنبية

الصادرات %10 أو أكثر من 

المبيعات )نعم/ال(

الشركة جزء من شركة أكبر)نعم/ال(

الثابت

عدد الماحظات

R-مربع

   -0,07

)0,194(

   ***1,0

)0,384(

     ***0,35

)0,159(

   -0,1

)0,170(

   ***10,8

)0,24(

1,196

0,14

    0,25

)0,18(

   -0,03

)0,278(

   0,13

)0,143(

   -0,23

)0,180(

   10,5

)0,27(

981

0,05

 ***-1,2

)0,168(

  ***0,07

0,033

   ***0,51

0,045

   ***-0,34

)0,138(

   -0,001

)0,109(

   0,13

)0,140(

   ***3,9

)0,491(

734

0,35

-0,11

)0,63(

0,089

)0,107(

-0,088

)0,157(

0,95

)0,68(

*0,74

)0,427(

-0,09

)0,57(

1,90

)1,58(

737

0,03

ــور  ــاء تايل ــات(. أخط ــى االحصائي ــم ع ــح قائ ــر مس ــح )أم ــى المس ــة ع ــات دائم ــتخدام ماحظ ــيطة باس ــة البس ــرى العادي ــات الصغ ــة: المربع ماحظ

القياســية الخطيــة. تشــير *** و** و* إىل األهميــة اإلحصائيــة عــى المســتويات 1 و5 و10 فــي المائــة عــى التوالــي. لــم يتــم عــرض التأثيــرات الثابتــة 

للســنة واالقتصــاد وحجــم المنطقــة المحليــة.  

المصدر: توسع خاص باستخدام بيانات من مسح المؤسسات الخاص بالبنك الدولي.
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هــذا وقمنــا بتقييــم متوســط نســب العوامــل حســب حجــم المؤسســة والنشــاط االقتصــادي بالنســبة لــألردن ولبنــان واألراضي 

ــا  ــمال أو أنه ــى الرأس ــاًدا ع ــر اعتم ــا أكث ــت إم ــركات أصبح ــج إىل أن الش ــير النتائ ــدول 22(. وتش ــة )الج ــطينية المحتل الفلس

تكافــئ الرأســمال أكثــر ممــا كانــت عليــه فــي عــام 2013. ومــن أبــرز األمثلــة عــى ذلــك األردن، الــذي يظهــر اعتمــاًدا أكبــر بكثيــر 

عــى الرأســمال فــي عــام 2019 مقارنــة بعــام 2013 86. 

الجدول 22 نسب العوامل لكل شركة حسب البلد والحجم 2019

نسب العوامل لألردن ولبنان واألراضي الفلسطينية المحتلة

كلفة العمالة لكل وحدة 

مبيعات

كلفة 

المدخالت 

لكل وحدة 

مبيعات

كلفة 

الرأسمال 

لكل وحدة 

مبيعات

كلفة السلع 

النهائية لكل 

وحدة مبيعات

الخدماتالتصنيعالتصنيعالخدماتالتصنيع

الشركات الصغيرة )>20(

الشركات المتوسطة )20  - 99(

الشركات الكبيرة )100 وأكثر(

   0,24

)0,01(

   0,18

)0,02(

   0,19

)0,04(

  0,26

)0,02(

   0,24

)0,04(

   0,23

)0,03(

   0,37

)0,03(

   0,41

)0,04(

  0,42

)0,04(

  0,92

)0,20(

     2,0

)0,32(

  2,3

)0,18(

   0,51

)0,07(

0,56

)0,12(

0,30

)0,10(

المصدر: دراسات استقصائية تتعلق باالقتصادات العربية لعام 2019.

ماحظة: تكون كل القيم ذات أهمية عند ثقة 95 بالمائة، ما لم تتم اإلشارة بخاف ذلك.

عــاوة عــى ذلــك، تشــير نســب العوامــل أيًضــا إىل أن مؤسســات التصنيــع المتوســطة الحجــم قــد تســتخدم اليــد العاملــة 

بكفــاءة أكبــر بالمقارنــة مــع غيرهــا مــن مؤسســات التصنيــع والخدمــات. ومــع ذلــك، فــإن المؤسســات الصغيــرة التــي تعمــل 

ــطة  ــة المتوس ــات الصناعي ــع المؤسس ــة م ــاءة بالمقارن ــن الكف ــل م ــدر أق ــة بق ــد العامل ــتخدم الي ــات تس ــال الخدم ــي مج ف

ــكل وحــدة مــن وحــدات المبيعــات اختافــات بيــن المؤسســات.  والكبيــرة87. وال تظهــر تكلفــة المدخــات ل

ــي  ــا ف ــرة منه ــطة والكبي ــات المتوس ــي المؤسس ــر ف ــى بكثي ــنوية أع ــات الس ــي المبيع ــى إجمال ــمال ع ــة الرأس ــون تكلف  تك

المؤسســات الصغيــرة. وتشــير هــذه النتيجــة األخيــرة إىل أن الوحــدات االقتصاديــة الصغيــرة تظهــر إنتاجيــة أعــى في اســتخدام 

الرأســمال. بيــد أنــه ينبغــي تحليــل هــذه النتيجــة بعنايــة. ويحســب الرأســمال كإجمالــي تكلفــة المؤسســة إلعــادة شــراء جميــع 

آالتهــا. قــد ال تحتــاج المؤسســات الصغيــرة إىل ميزانيــة أكبــر لعملياتهــا، فــي حيــن أن الشــركات المتوســطة والكبيــرة، الســيما 

تلــك التــي تعمــل فــي قطــاع التصنيــع، قــد تكــون اســتثمرت بكثافــة فــي آالت اإلنتــاج. 

ــة، كمــا أن حصــة التكاليــف  ــد العامل ــة مــن التكاليــف الوســيطة أعــى مــن حصــة الي ــان واألراضــي الفلســطينية المحتل ــت حصــة لبن 86 فــي عــام 2013، كان

الوســيطة األخيــرة أعــى أيًضــا مــن حصــة اليــد العاملــة. ففــي األردن واليمــن والعــراق ال تختلــف االختافــات فــي التكاليــف عــن كل وحــدة مبيعــات مــن الناحيــة 

اإلحصائيــة. وفــي عــام 2019، كانــت التكاليــف المتوســطة لــكل وحــدة فــي لبنــان واألردن واألراضــي الفلســطينية المحتلــة أعــى مــن تكاليــف العمــل لــكل وحــدة 

مــن وحــدات المبيعــات. وفــي األردن، ترتفــع أيًضــا التكاليــف المتوســطة عــن تكاليــف الرأســمال لــكل وحــدة مبيعــات.

87 أجريت هذه المقارنة باستخدام فترات تبلغ 70 في المائة من الثقة.
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إنتاجية العمل وحجم المؤسسات

ــة )المبيعــات لــكل عامــل كوكيــل(.  يســعى هــذا القســم إىل تحليــل ارتبــاط العديــد مــن خصائــص األعمــال بإنتاجيــة العمال

ــة العمــل  ــط إنتاجي ــن أساســيتين. أوالً، ترتب ــا نتيجتي ــر فــي خصائــص متعــددة وإجــراء تحليــات متعــددة، وجدن بعــد التفكي

ــا بنســبة منخفضــة وتركــز  ــًي، تُظهــر الشــركات التــي تســتخدم التكنولوجي ــر. ثان باحتمــاالت أعــى بالتحــول إىل مؤسســة أكب

ــا بنســبة منخفضــة وال تبتكــر. ــة أعــى مــن الشــركات التــي تســتخدم التكنولوجي ــكار إنتاجي عــى االبت

عــاوة عــى ذلــك، وجدنــا أنــه خــال الفتــرة مــا بيــن 2015 و2018، كانــت هنــاك نتيجــة إيجابيــة بيــن إنتاجيــة العمــل فــي عــام 

2015، واحتمــال أن تصبــح المؤسســة أكبــر بحلــول عــام 2018 88. وقــد اســتطاعت الشــركات التــي أظهــرت زيــادة إنتاجيــة فــي 

العمالــة أن تصبــح أكبــر مــن حيــث عــدد العمــال بيــن عامــي 2015 و2018. غيــر أن النتائــج تبيــن أيًضــا أن احتمــال الزيــادة 

منخفــض وأنــه مــن المرجــح أن تبقــى المؤسســات الصغيــرة صغيــرة )الجــدول 23(. 

الجدول 23 نموذج االحتمالية. حجم المؤسسة وإنتاجية العمالة، في الفترة ما بين 2015 و2018

المتوسط للعينة الكاملة 2019

)األردن ولبنان واألراضي الفلسطينية المحتلة(

الحالة في 2018

شركة صغيرة الحالة في 2015

في 2018

)نعم/ال(

شركة متوسطة 

في 2018

)نعم/ال(

شركة كبيرة 

في 2018

)نعم/ال(

سجل إنتاجية العمالة )تعادل القوة الشرائية(

شركة صغيرة )-519 موظًفا( في 2015 )نعم/ال(

شركة كبيرة )أكثر من 100 موظف( في 2015 )نعم/ال(

الشركات الناشئة )10-0 سنوات(

-0,006

)0,015(

***0,78

)0,045(

***-0,14

)0,04(

0,063

)0,042(

0,000

)0,015(

***-0,77

)0,045(

***-0,73

)0,09(

-0,07

)0,04(

*0,005

)0,004(

010,-

)0,007(

0,87

)0,08(

0,004

)0,005(

المصدر: دراسات استقصائية تتعلق بالمؤسسات الخاصة بالبنك الدولي.

ماحظــة: يذكــر التقريــر معامــات تراجــع االحتماليــة. تُعــرض القيــم بحســب تعــادل القــوة الشــرائية. يتضمــن االنحــدار ضوابــط االقتصــاد، والقطــاع، 

ــار الثابتــة المحليــة. تظهــر األخطــاء القياســية بيــن قوســين. تشــير *** و** و* إىل األهميــة اإلحصائيــة عــى المســتويين 1,5 و10 فــي المائــة  واآلث

عــى التوالــي.

88 تم تقدير نموذج االحتمالية لتقييم العاقة بين إنتاجية العمل واحتمال أن تصبح شركة أكبر.
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اإلنتاجية واالبتكار

الواقــع أن الشــركات التــي تســتخدم التكنولوجيــا بنســبة منخفضــة والتــي قدمــت منتجـًـا جديـًـدا و/أو عمليــات محســنة إىل حــد 

كبيــر تظهــر إنتاجيــة أعــى مــن الشــركات التــي تســتخدم التكنولوجيــا بنســبة المنخفضــة ولــم تقــدم جديــًدا. 

ترتبــط اإلدارة الفعالــة والممارســات التجاريــة باالبتــكار، وبمهــارات أفضــل للعامــل، وفــي النهايــة بإنتاجيــة أعــى. وجــد موهنين 

ــادات  ــاري لاقتص ــداء التج ــوظ وال ــكل ملح ــن بش ــج محس ــد أو منت ــج جدي ــم منت ــن تقدي ــة بي ــة إيجابي ــال )2013( عاق وه

األوروبيــة. غيــر أن األدلــة الخاصــة باالقتصــادات الناميــة مختلطــة89. يشــير البنــك الدولــي )2016( إىل أن االبتــكار فــي الشــرق 

األوســط وشــمال أفريقيــا يرتبــط ارتباًطــا إيجابًيــا بزيــادة إنتاجيــة العمــل، تحديــًدا فــي شــركات التصنيــع المتوســطة والكبيــرة.

تظهــر الدراســات الســابقة أن اكتســاب المعرفــة تهيمــن عليــه قطاعــات التكنولوجيــا الفائقــة المرتبطــة بالمديريــن والعمــال 

فــي مجــال مهــارات تقنيــة المعلومــات والتدريــب الرســمي. يبــدو أن مســتوى التعليــم ال يتصــل باكتســاب المعرفــة، وربمــا 

ــك، مــن المرجــح أن  ــي. عــاوة عــى ذل ــم العال ــب وانخفــاض جــودة التعلي ــق العــرض والطل ــا إىل عــدم تطاب ــك راجًع كان ذل

تقــدم الشــركات منتجــات و/أو عمليــات جديــدة إذا كانــت لديهــا إمكانيــة الحصــول عــى التمويــل. ولقطاعــات التكنولوجيــا 

المتوســطة والمنخفضــة حيــز كبيــر للتحســين نحــو الحــدود التكنولوجيــة90.

ــر بيــن المؤسســات التــي  ــم نجــد أي فــرق فــي االســتثمار فــي البحــث والتطوي وعــى النقيــض مــن الدراســات الســابقة، ل

ــي  ــات ف ــود اختاف ــير إىل وج ــة تش ــى أدل ــا ع ــا عثرن ــدول 24(، لكنن ــة )الج ــة ومنخفض ــبة عالي ــا بنس ــتخدم التكنولوجي تس

ــا جديًدا/محســًنا )الجــدول 25(. هــذا وظهــرت زيــادة فــي إنتاجيــة المؤسســات  المؤسســات التــي قدمــت عمليــة و/أو منتجً

ــي  ــة ف ــا العالي ــتخدم التكنولوجي ــي تس ــات الت ــان، والمؤسس ــي األردن ولبن ــة ف ــبة منخفض ــا بنس ــتخدم التكنولوجي ــي تس الت

ــنة91.  ــات جديدة/محس ــات وعملي ــت منتج ــي قدم ــة والت ــطينية المحتل ــي الفلس األراض

.)Mojnen & Hall, 2013( 89

ــة،  ــواد التقني ــات والم ــات والمكون ــى المواصف ــينات ع ــال تحس ــي إدخ ــا ف ــر أيًض ــكار ينظ ــإن االبت ــام 2016، ف ــي لع ــك الدول ــة البن ــي دراس ــش ف ــا نوق 90 كم

ــات.   ــة، والعملي ــينات التنظيمي ــاز، والتحس ــاج أو اإلنج ــاليب اإلنت ــك بأس ــق كذل ــة، ويتعل ــص الوظيفي ــين الخصائ وتحس

91 أظهرت التقديرات أهمية عند ثقة 80 بالمائة.
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الجدول 24 نسبة المؤسسات التي تستثمر في البحث والتطوير والتكنولوجيا األجنبية في 2019

تكنولوجيا منخفضةتكنولوجيا عالية

االستثمار في الدول العربية

البحث والتطوير

شراء تكنولوجيا 

أجنبية

االستثمار في البحث 

والتطوير

شراء تكنولوجيا 

أجنبية

األردن

لبنان

األراضي 

الفلسطينية 

المحتلة

الدخل األعى 

إىل المتوسط

الدخل األدنى 

إىل المتوسط

0,39

)0,09(

0,06 أ

)0,032(

0,00 أ

)0,000(

0,03

0,006

0,05

)0,013(

0,02 أ

)0,017(

0,031 أ

)0,019(

0,00 أ

)0,000(

0,04

)0,008(

   0,04

)0,00(

0,57

)0,07(

0,064

)0,02(

0,00

)0,001(

0,08

)0,016(

  0,07

)0,00(

0,00 أ

)0,00(

0,04

)0,015(

0,05 أ

)0,029(

0,06

)0,017(

   0,04

)0,006(

المصدر: الدراسات االستقصائية الخاصة بالمؤسسات.

ــة  ــتحضرات الصيدالني ــة والمس ــات الفضائي ــرات والمركب ــة الطائ ــبة عالي ــا بنس ــتخدم التكنولوجي ــي تس ــات الت ــات الصناع ــمل قطاع ــة 1: تش ماحظ

ــة، واألدوات  ــزة الدقيق ــة واألجه ــزة الطبي ــاالت واألجه ــون واالتص ــو والتلفزي ــزة الرادي ــوبية وأجه ــبة واآلالت الحاس ــة والمحاس ــتلزمات المكتبي والمس

ــات ذات  ــة والمركب ــزة الكهربائي ــة واألجه ــا بنســبة متوســطة إىل منخفضــة اآلالت الكهربائي ــي تســتخدم التكنولوجي ــات الت ــة. وتشــمل الصناع البصري

المحــركات والمقطــورات وشــبه المقطــورات والمــواد الكيميائيــة باســتثناء المســتحضرات الصيدالنيــة ومعــدات الســكك الحديديــة ومعــدات النقــل 

واآلالت والمعــدات. تشــمل الصناعــات التــي تســتخدم التكنولوجيــا بنســبة منخفضــة التصنيــع: إعــادة التدويــر والخشــب واللبــن والــورق والمنتجــات 

ــة. ــود واألحذي ــغ والمنســوجات والمنتجــات النســيجية والجل ــة والمشــروبات والتب ــة والطباعــة والنشــر والمنتجــات الغذائي الورقي

ماحظة 2: تكون كل القيم ذات أهمية عند ثقة 95 بالمائة، ما لم يتم اإلشارة بخاف ذلك.

أ قيم ال تختلف إحصائًيا عن الصفر.
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الجدول 25 فجوة اإلنتاجية مقابل االبتكار

كلفة العمالة تفوق اإليرادات بين الشركات التي تستخدم التكنولوجيا بنسبة عالية والشركات التي 

تستخدم التكنولوجيا بنسبة منخفضة 

الدول العربية

هل تم طرح منتج جديد 

خالل السنوات الثالثة 

الماضية؟ )نعم/ال(

)االختالف ال-نعم(

ما هي أهم عملية محسنة 

هامة؟

االستثمار في البحث 

والتطوير

تكنولوجيا 

عالية

تكنولوجيا 

منخفضة

تكنولوجيا 

عالية

تكنولوجيا 

منخفضة

تكنولوجيا 

عالية

تكنولوجيا 

منخفضة

األردن

لبنان

األراضي الفلسطينية 

المحتلة

االقتصادات العربية

0,05

-0,04

0,08

0,026

0,19

***0,12

0,05

0,074

-0,05

-

0,08 أ

0,03

0,17 أ

0,09 أ

0,02

0,05

0,04

0,02

-0,02

0,05

0,18

0,06 أ

-0,05

0,01

المصدر: دراسات استقصائية تتعلق بالمؤسسات الخاصة بالبنك الدولي.

ماحظة 1: تشير القيم األكبر إىل إنتاجية أقل.

ماحظة 2: تكون كل القيم ذات أهمية عند ثقة 95 بالمائة، ما لم تتم اإلشارة بخاف ذلك.

أ تكون القيم ذات أهمية عند ثقة 80 بالمائة.
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�	   2.4 المستوى الصغير: ممارسات اإلدارة                                                                               

نظــرًا للقيــود المفروضــة عــى البيانــات، يســعى هــذا القســم إىل تقييــم العاقــة بيــن الممارســات اإلداريــة وأداء المؤسســات 

مــن حيــث العمالــة واإلنتاجيــة الكليــة للعامــل فــي األردن ولبنــان واألراضــي الفلســطينية المحتلــة.

��   2.4.1. نوعية اإلدارة

يقتــرح بــران وآخــرون أن الممارســات اإلداريــة األفضــل ترتبــط ارتباًطــا إيجابًيــا بإنتاجيــة الشــركات ونموهــا92. وقــد وجــد بلــوم 

وآخــرون )2013(93 أن تحســين الممارســات االداريــة أســفر عــن زيــادة فــي اإلنتاجيــة بنســبة 17 فــي المائــة نتيجــة للتحســينات 

فــي نوعيــة المنتجــات، والكفــاءة، وتحســين إدارة قوائــم الجــرد. ومــن جهتهمــا، وجــد ماكنــزي وودروف )2015(94 أن الشــركات 

ــط  ــا تخطي ــجاتها، ولديه ــة وس ــا المالي ــظ بأوراقه ــويق، وتحتف ــي التس ــل ف ــة أفض ــات تجاري ــع بممارس ــي تتمت ــرة الت الصغي

مالــي، تحظــى بإنتاجيــة عماليــة أعــى، ومعــدالت بقــاء أفضــل، ونمــو أســرع للمبيعــات. أظهــر بلــوم وفــان رينيــن )2006(95 أن 

الشــركات التــي تديرهــا األســر تتمتــع بــإدارة ســيئة مقارنــة بالمؤسســات التــي تتــم إدارتهــا بشــكل مهنــي؛ كمــا أن المنافســة 

ــاج إىل قــوى  ــة وأســواق العمــل المفتوحــة ترتبــط بتحســين األداء اإلداري. فالمؤسســات التــي تُظهــر إدارة أفضــل تحت القوي

عاملــة عاليــة المهــارة، ناهيــك عــن انهــا تســتفيد منهــم بشــكل أفضــل.

لقــد وجــد البنــك الدولــي )2016( أن إدارة المؤسســات الكبيــرة تكــون أفضــل عامــة مــن المؤسســات الصغيــرة. ووجــد التقريــر 

أن المؤسســات فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة ولبنــان أظهــرت فــي المتوســط ممارســات إداريــة أفضــل بالمقارنــة مــع 

الممارســات فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وأوروبــا الشــرقية وآســيا الوســطى. وقــد أظهــرت المؤسســات فــي األردن 

واليمــن ممارســات إداريــة رديئــة مقارنــة ببقيــة الــدول العربيــة.

هــذا وقــد قمنــا بتقييــم الممارســات اإلداريــة باســتخدام المنهجيــة التــي اقترحهــا بلــوم وفــان رينيــن )2010(، والتي تستكشــف 

أربعــة مجــاالت: العمليــات والمراقبــة واألهــداف والحوافــز عبــر المؤسســات والصناعــات والدول. 

تُبيــن الجــداول 28 إىل 30 نســبة المؤسســات التــي ردت عــى كل فئــة مــن األســئلة المتصلــة بالممارســات اإلداريــة، بحيــث 

يمكــن الشــعور بكيفيــة إدارة المؤسســات. فــي بعــد العمليــات، نجــد نســبة كبيــرة مــن المؤسســات التــي ال تتخــذ أي إجــراء أو 

تحــل المشــاكل مــن دون اتخــاذ أي إجــراء آخــر لحلهــا. وفــي بُعــد الرصــد، تســتخدم معظــم المؤسســات مؤشــرًا أو مؤشــرين 

لرصــد أداء اإلنتــاج، ممــا قــد يشــكّل عامــة عــى عــدم وجــود نظــم رصــد قويــة.

.)Brunh, Karlan, & Schoar, 2010( 92 يمكن العثور عى المزيد من المراجع في

.)Bloom, Eifert, Mahajan, Mackenzie, & Roberts, 2013()2010( 93 لمزيد من المراجع راجع بلوم وفان رينين

.)McKenzie & Woodruff, 2015( 94

.)Bloom & Van Reenen, Measuring and Explaining Management Practices Across Firms and Nations, 2006( 95
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الجدول 28 ممارسات اإلدارة - العمليات والرصد، 2019

البلد

الرصدالعمليات

عدد مؤشرات أداء اإلنتاج التي تم ما أفضل وصف لما يحدث عند بروز مشكلة؟

رصدها خالل السنة المالية الماضية

لم يتم 

اتخاذ أي 

إجراء

تم حل المشكلة 

من دون اتخاذ 

أي إجراء آخر

تم حل المشكلة 

من خالل اتخاذ 

إجراء إضافي

مؤشر أو 

مؤشران

 3-9

مؤشرات

10 مؤشرات 

أو أكثر

لبنان

األردن

األراضي 

الفلسطينية 

المحتلة

0,027

)0,001(

0,10

)0,074(

0,08

)066,(

0,57

)0,057(

0,75

)0,079(

0,79

)0,076(

0,39

)0,057(

0,15

)0,048(

0,13

)0,066(

0,46

)0,119(

0,28

)0,083(

0,60

)0,119(

0,28

)0,109(

0,44

)0,088(

0,34

)0,120(

0,26

)0,085(

0,28

)0,083(

0,05

)0,022(

المصدر: حسابات خاصة عى أساس دراسات استقصائية خاصة بالمؤسسات الخاصة بالبنك الدولي.

ماحظة: تكون كل القيم ذات أهمية عند ثقة 95 بالمائة، ما لم تتم اإلشارة بخاف ذلك.

فــي الُبعــد المســتهدف، تركــز المؤسســات إمــا عــى األهــداف القصيــرة األجــل أو الطويلــة األجــل، وتبــرز نســبة صغيــرة مــن 

ــأن هــذه األهــداف اإلنتاجية/الخدماتيــة معروفــة لمعظــم المديريــن  ــد مــن المؤسســات ب الشــركات كا األمريــن. تفيــد العدي

والعامليــن فــي اإلنتــاج. ال يجمــع المســح معلومــات حــول التقييــم الــدوري للهــدف نظــرًا لتغيــر األهــداف بمــرور الوقــت. 

تختلــف الصعوبــات التــي تواجــه المؤسســات التجاريــة فــي تحقيــق هــذه األهــداف تبًعــا للبلــد. ففــي األردن مثــاً، تبــذل قلــة 

قليلــة مــن المؤسســات جهــوًدا غيــر عاديــة لتحقيــق أهدافهــا، وهــو أكثــر بكثيــر ممــا تبذلــه المؤسســات فــي لبنــان واألراضــي 

ــت  ــا حقق ــد بأنه ــان تفي ــي لبن ــح ف ــملها المس ــي ش ــات الت ــن المؤسس ــة م ــي المائ ــع أن 82 ف ــة. والواق ــطينية المحتل الفلس

ــا  ــر مرتبًط ــون أي تغيي ــن أن يك ــة، إذ يمك ــج بعناي ــذه النتائ ــي ه ــر ف ــا أن ننظ ــي لن ــر. ينبغ ــد كبي ــذل جه ــن دون ب ــا م أهدافه

باالختافــات فــي نوعيــة الممارســات اإلداريــة، أو االختافــات فــي تحديــد األهــداف، أو عوامــل أخــرى مــن شــأنها أن تشــرح 

االختافــات فــي الصعوبــات. عــى ســبيل المثــال، قــد تكــون األهــداف التــي حددتهــا المؤسســات فــي األردن أكثــر تحديـًـا مــن 

لبنــان، األمــر الــذي يشــرح االختــاف فــي محاولــة تحقيــق هــذه األهــداف. 
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الجدول 29 ممارسات اإلدارة - أهداف اإلنتاج، 2019

أهداف اإلنتاج

البلد

ما أفضل وصف لإلطار الزمني ألهداف 

اإلنتاج/توفير الخدمة؟

من كان عىل علم بأهداف إنتاج هذه ما مدى سهولة تحقيق أهداف اإلنتاج؟

المؤسسة؟

التركيز 

عىل 

المدى 

القصير

التركيز 

عىل 

المدى 

الطويل

التركيز عىل 

المديين 

القصير 

والطويل

لم يتم 

تحقيق 

األهداف

تم تحقيق 

األهداف 

بجهد أكثر 

من العادي أو 

استثنائي

تم تحقيق 

األهداف 

من دون 

بذل الكثير 

من الجهد

كبار 

المديرين 

فقط

معظم 

المديرين 

وبعض/

معظم 

العاملين 

في اإلنتاج

كل 

المديرين 

والعاملين 

في اإلنتاج

لبنان

األردن

األراضي 

الفلسطينية 

المحتلة

0,48

0,113

0,24

)0,06(

0,44

)0,111(

0,23

0,078

0,49

)0,08(

0,31

)0,115(

0,29

0,091

0,27

)0,08(

0,25

)0,079(

0,04

0,018

0,00

)0,00(

0,00

)0,00(

0,14

0,013

0,94

)0,04(

0,48

)0,103(

0,82

0,021

0,06

)0,04( 

0,51

)0,103(

0,70

0,082

0,19

)0,050(

0,42

)0,106(

0,24

0,082

0,73

)0,059(

0,52

)0,103(

0,06

0,039

0,08

)0,038(

0,05

)0,015(

المصدر: حسابات خاصة عى أساس دراسات استقصائية تتعلق بالمؤسسات الخاصة بالبنك الدولي.

ماحظة: تكون كل القيم ذات أهمية عند ثقة 95 بالمائة، ما لم تتم اإلشارة بخاف ذلك.

فــي مــا يتصــل بالحوافــز، وجدنــا أن الشــركات تفضــل إســناد مكافآتهــا عــى أداء المديريــن أو أنشــطتهم فــي الفريــق وليــس 

عــى أداء المؤسســة. تقــوم معظــم المؤسســات بترقيــة المديريــن اســتناًدا إىل األداء، ولكــن ال يقــوم بعضهــا بترقيــة المديريــن 

عــى اإلطــاق، وقــد يعــود ذلــك إىل الممارســات اإلداريــة الســيئة أو حجــم الشــركة، التــي ال تتوفــر فيهــا وظائــف عليــا. وتميــل 

الشــركات إىل االحتفــاظ بمديريــن عــى الرغــم مــن ضعــف األداء.
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الجدول 30 ممارسات اإلدارة - الحوافز، 2019

الحوافز

ما الذي استندت إليه عادة مكافأة أداء 

المديرين؟

ما هي الطريقة الرئيسية التي تمت بها ترقية 

غير المديرين؟

استناًدا إىل ال ترقيةشركةمؤسسةفريقفردالبلد

عوامل أخرى غير 

األداء

استناًدا إىل 

األداء بشكل 

جزئي أو كلي

لبنان

األردن

األراضي 

الفلسطينية 

المحتلة

0,71

)0,10(

0,55

)0,10(

0,67

)0,12(

0,18

)0,09(

0,39

)0,09(

0,29

)0,12(

0,09

)0,077(

0,05

)0,043(

0,03

)0,016(

0,00

)0,00(

0,00

)0,01(

 0,01

)0,00( 

0,32

)0,067(

0,25

)0,089(

0,46

)0,117(

0,02

)0,004(

0,00

)0,000(

0,00

)0,001(

0,66

)0,067(

0,75

)0,089(

0,54

)0,117(

الحوافز

متى تمت إعادة تعيين شخص غير مدير أو فصله بسبب الداء السيئ؟البلد

بعد 6 أشهرفي غضون 6 أشهرنادًرا أو أبًدا

لبنان

األردن

األراضي الفلسطينية المحتلة

0,59

)0,073(

0,72

)0,058(

0,53

)0,102(

0,22

)0,067(

0,19

)0,049(

0,23

)0,075(

0,18

)0,048(

0,09

)0,031(

0,24

)0,082(

المصدر: حسابات خاصة عى أساس دراسات استقصائية قائمة عى المؤسسات الخاصة بالبنك الدولي.

ماحظة: تكون كل القيم ذات أهمية عند ثقة 95 بالمائة، ما لم تتم اإلشارة بخاف ذلك.

بهــدف وضــع مقيــاس إجمالــي للجــودة، تــم وضــع مؤشــر غيــر مرجــح باســتخدام بيانــات عــن العمليــات والرصــد وأهــداف 

ــة  ــز ثاث ــاج والحواف ــداف اإلنت ــن أه ــكل م ــرس. ول ــة الفه ــي درج ــاو ف ــة وزن متس ــكل فئ ــدول 31(. ل ــز )الج ــاج والحواف اإلنت

 .96 z ــج ــتخدام نتائ ــم باس ــع كل القي ــم تطبي ــح. وت ــر مرج ــابي غي ــط حس ــتخدام متوس ــا باس ــم تجميعه ــرات ت مؤش

96 يشــير باندييــرا وآخــرون )2007 و2009( إىل أن األجــر مقابــل األداء مرتبــط بنمــو اإلنتاجيــة، فالمديــرون الذيــن يتقاضــون أجــوًرا ثابتــة يحبــذون العمــال الذيــن 

يرتبطــون اجتماعًيــا بهــم. ومــع ذلــك، عندمــا يتعلــق األمــر بتعويضــات األداء المدفوعــة األجــر، فإنهــم يفضلــون العمــال ذوي القــدرة العاليــة بغــض النظــر عمــا إذا 

كانــوا عــى صلــة اجتماعيــة بهــم أم ال.
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الجدول 31 تصنيف نوعية الممارسات اإلدارية - 2019

البلد

تصنيف نوعية الممارسات 

اإلدارية

التصنيفالنتيجة

0,3091لبنان

0,0062األردن

األراضي 

الفلسطينية 

المحتلة

-0,4963

المصدر: حسابات خاصة عى أساس دراسات استقصائية تتعلق بالمؤسسات الخاصة بالبنك الدولي.

يفــرض توحيــد النقــاط z متوســط الصفــر عــى كل الــدول. وألغــراض التحليــل، اعتبرنــا أن مؤسســات اإلدارة الرديئــة هــي التــي 

تعــرض درجــات أقــل مــن الصفــر، كمــا أن ممارســات اإلدارة الجيــدة هــي التــي تظهــر درجــات أعــى مــن الصفــر. 

ــي  ــج الت ــرار النتائ ــى غ ــة، ع ــطينية المحتل ــي الفلس ــع األردن واألراض ــة م ــل بالمقارن ــة أفض ــات إداري ــان ممارس ــرض لبن يع

توصلــت إليهــا دراســات أخــرى97. عــاوة عــى ذلــك، نجــد أن األراضــي الفلســطينية المحتلــة تعانــي مــن ممارســات إداريــة 

رديئــة. وأخيــرًا، تظهــر النتائــج أن إدارة الجــودة ترتبــط ارتباًطــا إيجابًيــا بالتنميــة االقتصاديــة )قياًســا بنصيــب الفــرد فــي الناتــج 

ــي اإلجمالــي( )الشــكل 12(.  المحل

� الشــكل 12 جــودة الممارســات اإلداريــة مقابــل نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي )الثابــت 
2005 بالــدوالر األمريكــي، الســجل(

المصدر: حسابات خاصة عى أساس دراسات استقصائية تتعلق بالمؤسسات الخاصة بالبنك الدولي.

97 البنك الدولي، 2016.

 يضارألا
 ةینیطسلفلا
 3 0,496- ةلتحملا

 يلودلا كنبلاب ةصاخلا تاسسؤملاب قلعتت ةیئاصقتسا تاسارد ساسأ ىلع ةصاخ تاباسح :ردصملا
 
 

 يھ ةئیدرلا ةرادإلا تاسسؤم نأ انربتعا ،لیلحتلا ضارغألو .لودلا لك ىلع رفصلا طسوتم z طاقنلا دیحوت ضرفی
  .رفصلا نم ىلعأ تاجرد رھظت يتلا يھ ةدیجلا ةرادإلا تاسرامم نأ امك ،رفصلا نم لقأ تاجرد ضرعت يتلا

 
 يتلا جئاتنلا رارغ ىلع ،ةلتحملا ةینیطسلفلا يضارألاو ندرألا عم ةنراقملاب لضفأ ةیرادإ تاسرامم نانبل ضرعی
 ةیرادإ تاسرامم نم يناعت ةلتحملا ةینیطسلفلا يضارألا نأ دجن ،كلذ ىلع ةوالع .62ىرخأ تاسارد اھیلإ تلصوت

 جتانلا يف درفلا بیصنب اًسایق( ةیداصتقالا ةیمنتلاب اًیباجیإ اًطابترا طبترت ةدوجلا ةرادإ نأ جئاتنلا رھظت ،اًریخأو .ةئیدر
  .)12 لكشلا( )يلامجإلا يلحملا
 
 
 
 
 

 
 )لجسلا ،يكیرمألا رالودلاب 2005 تباثلا( يلامجإلا يلحملا جتانلا نم درفلا بیصن لباقم ةیرادإلا تاسرامملا ةدوج 2 لكشلا

 
 

 
 

 
 .يلودلا كنبلاب ةصاخلا تاسسؤملاب قلعتت ةیئاصقتسا تاسارد ساسأ ىلع ةصاخ تاباسح :ردصملا

 
 

 19-دیفوك ةحئاج يشفت عم ةیرادإلا تاسرامملا فییكت 3.2
 
 .19-دیفوك ةحئاج تایدحت ةھجاومل ةدیدج لامعأ جذامنو تایجیتارتسا ءطبب تاكرشلا دمتعت
 
 تاداصتقالا لك نكت ملو .دعب نع لمعلا ينبت ىلع تاكرشلا 19-دیفوك ةحئاج ةمزأ ءانثأ ةدمتعملا لافقإلا ریبادت تربجأ
 ىلإ لوصولا يف تاتوافتلا ترثأ دقو .ةیمقرلا تایجولونكتلاو دعب نع لمعلا ىلإ لوحتلل ردقلا سفنب ةزھجم ةقطنملا يف
 نم لمعلا ىلع لخدلا ةضفخنملا تاداصتقالا ةردق ىلع لماوعلا نم كلذ ریغو ةیمسر ریغ ةفصب لمعلاو ،تنرتنإلا
 نكمی ال فئاظو يف نولمعی يمسرلا ریغ عاطقلا يف لامعلا نأ حجرملا نم ،لاثملا لیبس ىلع ندرألا يفف .63لزنملا

                                                
 2016 ،يلودلا كنبلا 62
  فئاظولا لك نم ةئاملا يف 23-10 ىلع رصتقت دعب نع لمعلا ينبت ىلع ةیمانلا تاداصتقالا ةردق نأ )2000( نورخآو بییلتوغ رھُظی 63
)Gottlieb, Grobovšek, Poschke, & Saltiel( 
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��   2.4.2. تكييف الممارسات اإلدارية مع تفشي جائحة كوفيد-19

تعتمد الشركات ببطء استراتيجيات ونماذج أعمال جديدة لمواجهة تحديات جائحة كوفيد-19.

ــن كل  ــم تك ــد. ول ــن بع ــل ع ــي العم ــى تبن ــركات ع ــد-19 الش ــة كوفي ــة جائح ــاء أزم ــدة أثن ــال المعتم ــر اإلقف ــرت تدابي أجب

االقتصــادات فــي المنطقــة مجهــزة بنفــس القــدر للتحــول إىل العمــل عــن بعــد والتكنولوجيــات الرقميــة. وقــد أثــرت التفاوتات 

ــة  ــادات المنخفض ــدرة االقتص ــى ق ــل ع ــن العوام ــك م ــر ذل ــمية وغي ــر رس ــة غي ــل بصف ــت، والعم ــول إىل اإلنترن ــي الوص ف

ــر الرســمي  ــال، مــن المرجــح أن العمــال فــي القطــاع غي ــزل98. ففــي األردن عــى ســبيل المث الدخــل عــى العمــل مــن المن

يعملــون فــي وظائــف ال يمكــن أداؤهــا مــن المنــزل. وفــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، تُعــد القــدرة عــى أداء العمــل عــن 

بعــد أعــى بالنســبة للعمــال الوطنييــن منهــا بالنســبة للعامليــن المغتربيــن ألن الفئــة األوىل تعمــل فــي الوظائــف التــي يســهل 

أداءهــا عــن بعــد )أي المناصــب اإلداريــة(99.

ــركات.  ــى أداء الش ــد-19 ع ــة كوفي ــي جائح ــر تفش ــن تأثي ــات ع ــر معلوم ــتقصائية لتوفي ــات اس ــي دراس ــك الدول ــرى البن أج

وحتــى وقــت كتابــة هــذا الفصــل، أجــرى البنــك الدولــي مســحَي متابعــة فــي لبنــان وثــاث دراســات اســتقصائية متابعــة فــي 

األردن. ويبلــغ مجمــوع العينــة المســتهدفة فــي لبنــان واألردن 532 )معــدل االســتجابة 83 فــي المائــة( و601 مؤسســة )معــدل 

االســتجابة 95,9 فــي المائــة( عــى التوالــي.

فــي لبنــان أجــري المســحان فــي الفترتيــن التاليتيــن: مــن 11 نوفمبــر إىل ديســمبر 2020 ومــن 19 مايــو إىل 18 يونيــو 2021.  

ــة التاليــة: مــن 6 يوليــو إىل 5 أغســطس 2020 ومــن 30  وفــي األردن، أجريــت الدراســات االســتقصائية فــي الفتــرات الثاث

نوفمبــر 2020 إىل 20 ينايــر 2021 ومــن 10 يونيــو إىل 1 يوليــو 2021.

ــان واألردن، وأن 3 إىل 7 فــي  ــا مفتوحــة فــي لبن ــادت بأنه ــة مــن المؤسســات أف ــن 93 و97 فــي المائ ــا بي ــا أن م لقــد وجدن

المائــة منهــا قــد أغلقــت أبوابهــا مؤقًتــا بحلــول منتصــف عــام 2021. وتضــررت المؤسســات بشــكل أكبــر خــال عــام 2020 

ــا بســبب تفشــي جائحــة  ــة مــن المؤسســات عــى اإلغــاق مؤقًت بســبب قــرارات اإلقفــال التــي أرغمــت 72 و93 فــي المائ

ــي.  كوفيــد-19 فــي األردن ولبنــان عــى التوال

فــي عــام 2021، كانــت حــاالت اإلقفــال أقــل انتشــاًرا، ممــا أثــر عــى نســبة أقــل مــن المنشــآت فــي لبنــان )32 فــي المائــة( 

واألردن )20 فــي المائــة(. وفــي كلتــا الفترتيــن أغلقــت المنشــآت فــي لبنــان حوالــي 12-10 أســبوًعا وحوالــي 8 أســابيع فــي 

األردن100. 

لقــد واجهــت المؤسســات عــدة عقبــات فــي مــا يتعلــق باعتمــاد العمــل عــن بعــد. فقــد تبنــت الشــركات فــي األردن العمــل 

عــن بعــد بنســبة أعــى مــن تلــك التــي تبنتهــا فــي لبنــان. والواقــع أن 18 فــي المائــة فقــط مــن المؤسســات فــي لبنــان كانــت 

قــادرة عــى بــدء أو زيــادة العمــل عــن بعــد خــال عــام 2020، ولــم يتمكــن ســوى 6 فــي المائــة مــن القــوى العاملــة مــن العمــل 

عــن بعــد101. 

 Gottlieb,(  أن قــدرة االقتصــادات الناميــة عــى تبنــي العمــل عــن بعــد تقتصــر عــى 23-10 فــي المائــة مــن كل الوظائــف )98 يُظهــر غوتلييــب وآخــرون )2000

.)Grobovšek, Poschke, & Saltiel

99 جوناثان أ. دينجيل وبرنت نيمان، 2020. »كم عدد الوظائف التي يمكن أداءها في المنزل؟« مجلة االقتصاد العام، المجلد 189.

100 فــي حالــة لبنــان، اعتبرنــا نطــاق القيــم. وبالنســبة لــألردن، قمنــا فقــط بالنظــر إىل بيانــات مــن الموجــة األوىل ألن الموجتيــن األخيرتيــن لــم تجمعــا بيانــات 

كافيــة إلجــراء اســتدالالت.

101 ال يختلــف متوســط النســبة المئويــة للقــوى العاملــة التــي تعمــل عــن بعــد عــن صفــر فــي مجــال التصنيــع والبيــع بالتجزئــة، بينمــا تظهــر الخدمــات األخــرى 

قيمــة 8,4 فــي المائــة ذات أهميــة عنــد 95 فــي المائــة.
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الجدول 32 كم أثرت األزمة التالية عىل األعمال التجارية؟ – لبنان 2020

كم أثرت آثار األزمة المذكورة أدناه عى شركتك؟

لم تؤثر = 1، أثرت بعض الشيء = 2، أثرت جًدا = 3

عمليات اإلقفال البلد

اإللزامية

نقص الطلب/

المبيعات

تعطيل المدخالت 

المكتسبة في لبنان

تعطيل المدخالت 

المكتسبة خارج 

لبنان

االفتقار إىل 

الوسائل المالية

النسبة المئوية لمالكي الشركات الذين أجابوا »أثرت جًدا« عىل األسئلة

92,6لبنان

)2,48(
88,4

)3,26(
82,4

)4,45(
78,1

)3,97(
93,4

)2,21(

المصدر: حسابات خاصة عى أساس دراسات استقصائية تتعلق بالمؤسسات الخاصة بالبنك الدولي.

ماحظة: تكون كل القيم ذات أهمية عند ثقة 95 بالمائة، ما لم تتم اإلشارة بخاف ذلك.

الجدول 33 االستجابات لتفشي جائحة كوفيد-19 

I الموجةII الموجةIII الموجة

إنشاء/ البلد

توسيع 

نشاط 

تجاري عبر 

اإلنترنت؟ 

إنشاء أو 

توسيع 

تسليم السلع 

أو الخدمات 

أو تنفيذها؟ 

إنشاء أو 

توسيع 

ترتيبات 

العمل عن 

بًعد الخاصة 

بالقوى 

العاملة 

لديها؟

إنشاء أو 

توسيع 

نشاط 

تجاري عبر 

اإلنترنت؟ 

إنشاء أو 

توسيع 

تسليم 

السلع أو 

الخدمات 

أو 

تنفيذها؟ 

إنشاء أو 

توسيع 

نشاط 

تجاري 

عبر 

اإلنترنت؟ 

إنشاء أو 

توسيع 

تسليم 

السلع أو 

الخدمات 

أو 

تنفيذها؟ 

النسبة المئوية لمالكي الشركات الذين أجابوا »نعم« عىل األسئلة

لبنان

األردن

1,9

)0,8(

58,8

)4,32(

8,0

)2,78(

14,7

)3,33(

17,7

)3,42(

33,1

)4,27(

21,0

)4,29(

12,8

)3,14(

40,0

)6,17(

3,1

)1,6(

-

17,9

)4,09(

-

16,1

)3,92(

المصدر: حسابات خاصة عى أساس دراسات استقصائية تتعلق بالمؤسسات الخاصة بالبنك الدولي.

ماحظة: تكون كل القيم ذات أهمية عند ثقة 95 بالمائة، ما لم تتم اإلشارة بخاف ذلك.
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الجدول 33 االستجابات لتفشي جائحة كوفيد-19

البلد

هل تم توفير منتجات أو خدمات جديدة أو 

محسنة؟

هل تم إيقاف إنتاج بعض السلع أو عرض أي 

خدمات؟

I الموجةII الموجةIII الموجةI الموجةII الموجةIII الموجة

النسبة المئوية لمالكي الشركات الذين أجابوا »نعم« عىل األسئلة

لبنان

األردن

-

-

***28,0

)3,67(

***1,8

)1,1(
***10,5

)3,4(

-

-

***36,4

)4,40(

***1,3

)1,1(
***6,1

)2,26(

المصدر: حسابات خاصة عى أساس دراسات استقصائية تتعلق بالمؤسسات الخاصة بالبنك الدولي.

ماحظــة 1: كانــت الموجــة الثانيــة فــي لبنــان فــي الفتــرة مــا بيــن مايــو ويونيــو 2021، فــي حيــن كانــت الموجــة الثانيــة فــي األردن فــي الفتــرة مــن 

نوفمبــر 2020 إىل ينايــر 2021، والموجــة الثالثــة فــي الفتــرة مــا بيــن يونيــو ويوليــو 2021. 

ماحظة 2: تكون كل القيم ذات أهمية عند ثقة 95 بالمائة، ما لم تتم اإلشارة بخاف ذلك.

كان لألقفــال آثــار كبيــرة عــى أداء المؤسســات وعملهــا بيــن أكتوبــر 2019 ومنتصــف عــام 2021. أفــادت 74 فــي المائــة مــن 

الشــركات القلقــة عــن انخفــاض حــاد فــي المبيعــات فــي لبنــان واألردن، ممــا أدى إىل تســريح العمــال الدائميــن والمؤقتيــن102.

ــا/ ــدة مــن الشــركات تعديات/تحســينات عــى منتجاته ــد-19، نفــذت نســبة متزاي ــار الســلبية لجائحــة كوفي ولمعالجــة اآلث

خدماتهــا وعملياتهــا )الجــدول 33(. خــال عــام 2020، نجحــت نســبة صغيــرة مــن المؤسســات فــي لبنــان فــي تعديــل نمــاذج 

ــر مــن المؤسســات  ــة الخاصــة بهــا.  ومــع ذلــك، تظهــر جــوالت المســح الاحقــة أن عــدًدا أكب األعمــال والممارســات اإلداري

يســتخدم نشــاط األعمــال عبــر اإلنترنــت و/أو خدمــات التســليم. فــي الواقــع، وبحلــول منتصــف عــام 2021، زادت المبيعــات 

عبــر اإلنترنــت ثمانــي مــرات مقارنــة مــع أكتوبــر 2019 103. 

وعــى النقيــض مــن ذلــك، يبــدو أن المؤسســات فــي األردن قــد عدلــت بســرعة منتجاتها/خدماتهــا وعملياتهــا نحــو األنشــطة 

عــى اإلنترنــت وتبنــت خدمــات التســليم خــال النصــف األول مــن عــام 2020، عــى األقــل بالمقارنــة مــع لبنــان.  وبحلــول 

منتصــف عــام 2020، أبلغــت 40 فــي المائــة تقريًبــا مــن الشــركات فــي األردن عــن اســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة اســتجابة 

لجائحــة كوفيــد-19، والتــي ركــزت فــي األســاس عــى تحســين ممارســات اإلدارة والتســويق، بــدالً مــن تبنــي المبيعــات عبــر 

اإلنترنــت. وقــد أبلــغ 62 فــي المائــة مــن الشــركات عــن انخفــاض فــي اســتخدام المنصــات الرقميــة ألغــراض البيــع. 

أدخلــت نســبة تتــراوح بيــن 28 و36 فــي المائــة مــن الشــركات فــي لبنــان منتجــات أو خدمــات جديــدة أو محســنة أو أوقفــت 

ــن  ــة بي ــة للغاي ــت مختلف ــعار كان ــات األس ــن أن تعدي ــك ع ــي األردن، ناهي ــرًا ف ــل كثي ــبة أق ــت النس ــا. وكان ــل ببعضه العم

ــة  ــادة ملحوظــة فــي األســعار بلغــت 264 فــي المائ ــة مــن الشــركات عــن زي ــاد نحــو 82 فــي المائ ــان، أف ــن. فــي لبن الدولتي

بالمقارنــة مــع 2,8 فــي المائــة فــي األردن بحلــول منتصــف عــام 2021. ومــع ذلــك، فــإن الزيــادة المفرطــة فــي األســعار فــي 

ــاء، وانخفــاض ســعر الصــرف. ــة والكهرب لبنــان كانــت أساًســا نتيجــة للتضخــم المفــرط العــام، ونقــص األغذي

ــة مــن  ــة مــن الشــركات عــن انخفــاض عــدد الموظفيــن خــال عــام 2020 فــي لبنــان. وفــي االردن، أبلغــت نســبة 22 فــي المائ 102 أبلــغ حــواىل 58 فــي المائ

الشــركات عــن انخفــاض فــي عــدد موظفيهــا.

103 وقــد بــدأ مــا يقــرب مــن 6,5 فــي المائــة مــن الشــركات أو زادت نشــاطها عــى اإلنترنــت، واســتخدم 8 فــي المائــة منهــا خدمــات التســليم. وبحلــول أبريــل 

- مايــو 2021، ارتفعــت نســبة الشــركات التــي تســتخدم تكنولوجيــات اإلنترنــت و/أو خدمــات التســليم إىل 21 فــي المائــة و40 فــي المائــة عــى التوالــي.  وفــي 

أكتوبــر - نوفمبــر 2020، بلغــت نســبة المبيعــات عبــر اإلنترنــت فــي لبنــان 1,8 فــي المائــة، وبحلــول أبريــل - مايــو 2021 ارتفعــت إىل 8,8 فــي المائــة.
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الجدول 34 االستجابات لتفشي جائحة كوفيد-19– )نسبة مئوية(

األردن 

استخدام البلد

التكنولوجيا 

استجابة 

لتفشي 

جائحة 

كوفيد-19

)نعم(

الوظائف التي استخدمتها المؤسسة

التكنولوجيا استجابة جائحة كوفيد-19؟

مالحظة: فقط بالنسبة إىل الشركات 

التي ردت »نعم« في ما يتعلق باستخدام 

التكنولوجيا

حصة 

المبيعات 

باستخدام 

لمنصات 

الرقمية

)زيادة(

االستثمار في 

معدات أو 

برامج أو حلول 

رقمية جديدة 

استجابة لجائحة 

كوفيد-19

)نقصان( المدفوعاتالتسويقاإلدارة

I 37,2الموجة

)4,43(
87,9

)5,24(
41,4

)9,33(
11,5

)5,13(
0,9

)0,57(
62,6

)27,7(

المصدر: حسابات خاصة عى أساس دراسات استقصائية تتعلق بالمؤسسات الخاصة بالبنك الدولي.

ماحظة 1: لم تشمل الموجتان الثانية والثالثة هذه األسئلة.

ماحظة 2: تكون كل القيم ذات أهمية عند ثقة 95 بالمائة، ما لم يتم اإلشارة بخاف ذلك.
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�	 2.5 اآلثار المترتبة عىل السياسات                                                                               

مــن أهــم المؤشــرات التجاريــة هــو الوقــت الــذي يســتغرقه التصديــر واالســتيراد وتكاليــف كل منهمــا. ذلــك أن االقتصــادات 

العربيــة ذات الدخــل المرتفــع تُظهــر وقًتــا أقــل وتكاليــف أقــل لاســتيراد والتصديــر وفــي المقابــل ســنجد أن تكاليف االســتيراد 

والتصديــر فــي العــراق وســوريا ولبنــان هــي األعــى عــى اإلطــاق، بــل وأكثــر مــن عشــرة أضعــاف التكاليــف فــي البحريــن. 

بالتاليــن ينبغــي أن تكــون بيئــة األعمــال أكثــر ماءمــة للتجــارة األجنبيــة. ومــن الممكــن تحســين عمليــات االســتيراد والتصديــر 

ــا  ــاعد أيًض ــك أن يس ــأن ذل ــن ش ــط. وم ــى إىل المتوس ــط واألدن ــى إىل المتوس ــل األع ــة ذات الدخ ــادات العربي ــي االقتص ف

فــي تعزيــز عمليــات النقــل التكنولوجــي واعتمــاد التكنولوجيــا )وهــي عمليــات أساســية لتعزيــز اإلنتاجيــة( وتدويــل الشــركات 

الصغيــرة والمتوســطة الحجــم. 

بغيــة تعزيــز االبتــكار، ينبغــي اعتبــار االســتثمار فــي البحــث والتطويــر أولويــة. تبتكــر المؤسســات وتُظهــر ممارســات إداريــة 

جيــدة هــي األفضــل تجهيــًزا للتعامــل مــع العقبــات التــي قــد تنشــأ مــن بيئــة أعمــال معيبــة. عــاوة عــى ذلــك، يشــكل اإلبــداع 

أداة مفيــدة لنمــو اإلنتاجيــة وقــد يشــجع التنويــع.

يــؤدي أصحــاب العمــل ومنظمــات عضويــة الشــركات دوًرا رئيســًيا فــي دعــم األعضــاء لتكييــف نمــاذج األعمــال مــع ظــروف 

الســوق المتغيــرة بســرعة، وتحســين الممارســات اإلداريــة، ووضــع جــدول أعمــال إصــاح السياســات الموجهــة نحــو اإلنتاجيــة 

لمناقشــتها مــع صنــاع السياســات. هــذا وينبغــي تكييــف الخدمــات االستشــارية والتدريبــات ومــواد بنــاء القــدرات وتكييفهــا 

ــين  ــات التحس ــية عملي ــاالت الرئيس ــمل المج ــادي. وتش ــاط االقتص ــركة والنش ــم الش ــا لحج ــن وفًق ــات الموظفي ــع احتياج م

ــاليب  ــاخ وأس ــر المن ــع تغي ــف م ــي، والتكي ــاد الرقم ــبة لاقتص ــيما بالنس ــة، الس ــال المهني ــتراتيجيات األعم ــتمر واس المس

المحاســبة وتطويــر البيانــات الماليــة واســتراتيجيات إدارة مخاطــر المؤسســات ووضــع واســتخدام مؤشــرات األداء والمواضيــع 

الرئيســية للتجــارة الخارجيــة مثــل قواعــد المنشــأ والتدابيــر الصحيــة وتدابيــر صحــة النباتــات.

غيــر أن جائحــة كوفيــد-19 غيــرت طبيعــة العمــل فــي كل مــكان. ومــع ذلــك، فقــد كافحــت بعــض االقتصــادات العربيــة بدرجــة 

أكبــر لتكييــف نمــاذج أعمالهــا وعمليــات عملهــا للتعامــل مــع هــذا الواقــع الجديــد. وقــد أجبــرت تدابيــر اإلقفــال المعتمــدة أثنــاء 

أزمــة جائحــة كوفيــد-19 الشــركات عــى تبنــي العمــل عــن بعــد. ولــم تكــن كل الــدول مجهــزة عــى قــدم المســاواة إلدخــال 

ــول إىل  ــت والوص ــول إىل اإلنترن ــي الوص ــات ف ــرت التفاوت ــد أث ــة. وق ــا الرقمي ــي والتكنولوجي ــل االفتراض ــات العم تكنولوجي

الكهربــاء وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت والعمــل بصفــة غيــر رســمية وغيــر ذلــك مــن العوامــل عــى قــدرة االقتصــادات 

المنخفضــة الدخــل عــى العمــل مــن المنــزل. وينبغــي وضــع سياســات عامــة لمعالجــة المشــاكل الهيكليــة وإال، فــإن منظمــات 

ــا  ــة وفًق ــكال المختلط ــد أو األش ــن بع ــل ع ــتراتيجيات للعم ــع اس ــي وض ــات ف ــم المؤسس ــن أن تدع ــة يمك ــال التجاري األعم

ــم  ــطة الحج ــرة والمتوس ــركات الصغي ــم إىل الش ــورة والدع ــم المش ــا تقدي ــروري أيًض ــن الض ــة. وم ــر ماءم ــات األكث للممارس

لانضمــام إىل االقتصــاد الرقمــي.  
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 مسح المؤسسات حول
 التحديات والفرص المتاحة

 لتنمية المشاريع المستدامة
في دول عربية مختارة

األردن ولبنان وعمان واليمن واألراضي الفلسطينية المحتلة

الفصل الثالث
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�  النتائج الرئيسية للمسح 104: 

تأثير جائحة كوفيد-19 عىل المؤسسات

أبلغت معظم المؤسسات عن انخفاضات في العائدات والعمالة بسبب جائحة كوفيد-19.    •
ــى  ــاظ ع ــي للحف ــر الكاف ــدي غي ــق النق ــو التدف ــد-19 ه ــة كوفي ــن جائح ــج ع ــي النات ــدي الرئيس ــدان، كان التح ــي كل البل ف  •
ــب  ــاض الطل ــات وانخف ــواد المدخ ــعار م ــي أس ــادات ف ــرى زي ــات األخ ــملت التحدي ــد ش ــة. لق ــال التجاري ــات األعم عملي

بســبب إلغــاء الطلبــات. 

تختلــف التحديــات التشــغيلية أثنــاء جائحــة كوفيــد-19 باختــاف القطــاع. لقــد تأثــرت مؤسســات البيــع بالتجزئــة بشــكل   •
خــاص بعــدم كفايــة التدفــق النقــدي الــازم إلنجــاز األعمــال فيهــا. وأبلغــت مؤسســات التصنيــع عــن ارتفــاع أســعار مــواد 

ــد كافحــت المؤسســات  ــات. وق ــاء الطلب ــرت مؤسســات الخدمــات بانخفــاض الطلــب بســبب إلغ ــا وتأث المدخــات. كم

ــات  ــن تحدي ــاالت ع ــات واالتص ــات المعلوم ــت مؤسس ــذا وأبلغ ــال. ه ــاب العم ــبب غي ــاء بس ــال البن ــى بمج ــي تُعن الت

تتعلــق بتكنولوجيــا المعلومــات أو البيانــات. 

بيئة العمل والعقبات التي تعترض إنجاز األعمال 

ــات  ــك سياس ــات تمل ــات، أن الحكوم ــام والقطاع ــن كل األحج ــدان وم ــف البل ــي مختل ــات، ف ــة المؤسس ــد غالبي ال تعتق  •
التكنولوجيــا. وتبنــي  اإلبــداع  لتعزيــز  كافيــة 

ــل، وعــدم  ــات الرئيســية التــي تحــول دون العمــل تتلخــص فــي الحــد مــن القــدرة عــى الوصــول إىل التموي كانــت العقب  •
اليقيــن االقتصــادي، وعــدم االســتقرار السياســي. 

فــي األردن، كانــت المعــدالت الضريبيــة المرتفعــة والحصــول عــى التراخيــص والتصاريــح المطلوبــة هــي أكثــر التحديــات   •
التــي تــم اإلبــاغ عنهــا. وفــي لبنــان أفــادت أغلبيــة ســاحقة مــن المؤسســات بعــدم االســتقرار السياســي، وعــدم اليقيــن 

ــة،  ــطينية المحتل ــي الفلس ــي األراض ــا ف ــة. أم ــة الكهربائي ــول إىل الطاق ــى الوص ــدرة ع ــي الق ــة ف ــدم الثق ــادي، وع االقتص

ــر  ــة األكث ــل هــو العقب ــان، كان الوصــول المحــدود إىل التموي ــات. وفــي عم ــدم االســتقرار السياســي أهــم التحدي ــكان ع ف

ــة القــدرة عــى الوصــول  ــر مــن المؤسســات بعــدم االســتقرار السياســي، ومحدودي شــيوًعا. وفــي اليمــن، أفــاد قســم كبي

إىل التمويــل، وعــدم اليقيــن االقتصــادي. 

اعتبــرت محدوديــة فــرص الحصــول عــى التمويــل عقبــة رئيســية أمــام المؤسســات المتناهية الصغــر والصغيرة والمتوســطة   •
الحجــم، وكذلــك أمــام المؤسســات العاملــة فــي قطاعــي الخدمــات والبنــاء. تشــكل المعــدالت الضريبيــة المرتفعــة عقبــة 

ــة، والمعلومــات واالتصــاالت. وكانــت حالــة عــدم اليقيــن االقتصــادي  شــائعة بيــن المؤسســات فــي مجــال البيــع بالتجزئ

شــائعة بيــن مؤسســات التصنيــع.

ــن  ــال. وم ــاز األعم ــة إلنج ــا الخاص ــى موارده ــد ع ــا تعتم ــها بأنه ــدول نفس ــي ال ــات ف ــف المؤسس ــن نص ــر م ــادت أكث أف  •
المرجــح أن تســتخدم المؤسســات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة مواردهــا الخاصــة لتمويــل عملياتهــا مقارنــة بالمؤسســات 

ــرة.  ــطة والكبي المتوس

العوامل التي تعزز نمو اإلنتاجية 

فــي مجــال التعليــم، ذكــرت نســبة مرتفعــة مــن المؤسســات أن كبــار المديريــن أتمــوا درجــة البكالوريــوس، أو الماجســتير،   •
ــدول والقطاعــات.  ــوراه. ولوحــظ هــذا االتجــاه فــي كل ال أو الدكت

ــة  ــارات التعاوني ــي والمه ــل الجماع ــة والعم ــة التقني ــي المعرف ــة ه ــي دول العين ــات ف ــا للمؤسس ــارات العلي ــت المه كان  •
ومهــارات التنظيــم واالهتمــام بالتفاصيــل. وأفــادت نســب عاليــة نســبًيا مــن المؤسســات المتناهيــة الصغــر بــأن مهــارات 

ــة.  ــة هام ــارات الرقمي ــال والمه االتص

لــم تجــد غالبيــة المؤسســات فــي مختلــف أنحــاء العالــم، بمــا فــي ذلــك المؤسســات الكبــرى، ســهولة فــي توظيــف العمــال   •
الذيــن يتمتعــون بالمهــارات المطلوبــة. 

بصفــة عامــة، لــم تكــن لــدى المؤسســات فــي دول العينــة ميزانيــة منفصلــة للتدريــب أو التطويــر أو أنهــا خصصــت أقــل من   •

104أجــري المســح عبــر اإلنترنــت فــي الفتــرة بيــن أغســطس ونوفمبــر 2021، مــع 586 مؤسســة فــي األردن ولبنــان واألراضــي الفلســطينية المحتلــة وعمــان 

واليمــن.
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5 فــي المائــة مــن مجمــوع تكلفــة المرتبــات لهــذا الغــرض.
أبلــغ مــا يزيــد عــى 60 فــي المائــة مــن المؤسســات فــي دول العينــة عــن وجــود برامــج لتعويــض العمــال عــن الحوافــز   •

مــن أجــل مكافــأة االداء الجيــد. كانــت هــذه البرامــج شــائعة للغايــة بيــن المؤسســات الكبــرى والمؤسســات العاملــة فــي 

قطاعــات المعلومــات واالتصــاالت والبنــاء وتجــارة التجزئــة. 

أفادت معظم المؤسسات في دول العينة أن برامج التعويض مفيدة في تعزيز االنتاجية.  •
فــي مــا يتعلــق بأهــداف األداء، أبلغــت معظــم المؤسســات عــن مراقبــة رضــا العمــاء، فضــاً عــن نمــو األربــاح واإلنتاجيــة.   •
مــن المرجــح أن ترصــد المؤسســات الكبيــرة نمــو االنتاجيــة والربــح، بالمقارنــة مــع المؤسســات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة 

والمتوســطة الحجــم. 

قــال مــا يزيــد عــى 80 فــي المائــة مــن المؤسســات فــي دول العينــة أن أهــداف األداء معروفــة لــكل المديريــن والموظفيــن   •
معظمهــم(،  )أو 

التطلع إىل المستقبل: نمو األعمال في المستقبل

ــات  ــات أو خدم ــرض منتج ــا تع ــد-19 وبعده ــة كوفي ــال جائح ــدات خ ــادة العائ ــتراتيجيات لزي ــاث اس ــل ث ــت أفض كان  •
جديــدة، وتضمــن تخطيــط اســتمرارية األعمــال واالســتثمار فــي التكنولوجيــات الجديــدة. وكان ضمــان تخطيــط اســتمرارية 

ــدة بيــن  ــم منتجــات أو خدمــات جدي ــر عــن تقدي ــرة، وكانــت معظــم التقاري ــر شــيوًعا بيــن المؤسســات الكبي األعمــال أكث

ــرة والمتوســطة.  ــر والصغي ــة الصغ المؤسســات المتناهي

مــن بيــن التكنولوجيــات التــي اســتخدمتها المؤسســات فــي إنجــاز األعمــال أجهــزة الكمبيوتــر أو أجهــزة الكمبيوتــر المحمولــة   •
أو الهواتــف المحمولــة أو البريــد اإللكترونــي والبحــث فــي محــركات اإلنترنــت. 

مــن المرجــح أن تســتخدم المؤسســات الكبيــرة بعــض التكنولوجيــات األساســية، بمــا فــي ذلــك عمليــات اإلنتــاج المؤتمتــة   •
وبرامــج حمايــة البيانــات والحلــول الســحابية والمعامــات عبــر اإلنترنــت والتجــارة اإللكترونيــة ونظــم إدارة ساســل التوريــد 

ــا. ــت، وغيره ــر اإلنترن عب

أتــى ارتفــاع تكاليــف الرأســمال الثابــت، وارتفــاع المخاطــر، واالفتقــار إىل الحوافــز الحكوميــة ذات الصلــة كحواجــز رئيســية   •
ــة والمخاطــر  ــرت تكاليــف الرأســمال المرتفع ــد أث ــا. وق ــع مســتوى التكنولوجي ــة لرف ــا المؤسســات فــي دول العين تواجهه

العاليــة بوجــه خــاص عــى المؤسســات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة. 

وافقــت معظــم المؤسســات فــي دول العينــة عــى أنهــا نفــذت تحســينات متكــررة فــي العمليــات. وأبلــغ قســم أكبــر مــن   •
المؤسســات الكبيــرة عــن إجــراء هــذه التحســينات فــي العمليــة بالمقارنــة مــع المؤسســات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة 

ــطة. والمتوس

تشــمل أولويــات االســتثمار للســنوات الـــ 5 المقبلــة إطــاق منتجــات أو خدمــات جديــدة، واعتمــاد تكنولوجيــات جديــدة،   •
وشــراء آالت ومعــدات أو أدوات جديــدة. وكانــت المؤسســات الكبيــرة تمثــل أعــى حصــة مــن المؤسســات التــي تخطــط 

العتمــاد التكنولوجيــا.  

ــادة  ــي زي ــل ف ــت تأم ــات كان ــب المؤسس ــإن أغل ــد-19، ف ــة كوفي ــاء جائح ــا أثن ــي واجهته ــات الت ــن التحدي ــم م ــى الرغ ع  •
العائــدات وفــرص العمــل فــي الســنوات الـــ 5 المقبلــة. وتوقعــت نســب أعــى مــن المؤسســات الكبيــرة والمتوســطة زيــادة 

ــرة. ــر والصغي ــة الصغ ــات المتناهي ــع المؤسس ــة م ــة بالمقارن ــي العمال ف

�  توصيات أساسية للحكومات ومنظمات أصحاب العمل وعضوية الشركات: 
 

إىل الحكومات: 

ــرة والمتوســطة، للمســاعدة فــي تخفيــف حــدة  ــر والصغي ــة الصغ ــة للمؤسســات المتناهي ــات مشــروطة مؤقت ــر إعان توفي  •
ــة  ــوارد المالي ــات الم ــال، للمؤسس ــبيل المث ــى س ــات، ع ــذه االعان ــر ه ــن أن توف ــة. ويمك ــات النقدي ــي التدفق ــص ف النق

ــريطة أن  ــر( ش ــن والفواتي ــار االماك ــل إيج ــية )مث ــغيل األساس ــف التش ــا( وتكالي ــور )أو معظمه ــة كل األج ــة لتغطي الازم

تواصــل المؤسســات توظيــف العمــال. فضــاً عــن ذلــك فــإن الحكومــات تســتطيع أن تســاعد المؤسســات الضخمــة فــي 

ــم تســتبعد أي عامــل. ــا إذا ل ــة نســبة مــن تكاليفه تغطي
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ــر  ــة الصغ ــات المتناهي ــح للمؤسس ــاءات( ومن ــات أو اإلعف ــل )أي، التخفيض ــرة األج ــة القصي ــل الضريبي ــح العط من  •
ــد-19.  ــة كوفي ــل جائح ــي ظ ــة ف ــود النقدي ــاة القي ــع مراع ــال م ــتمرارية األعم ــم اس ــم لدع ــطة الحج ــرة والمتوس والصغي

ــة  ــارف المركزي ــع المص ــاون م ــم بالتع ــطة الحج ــرة والمتوس ــات الصغي ــروض المؤسس ــل ق ــادة تموي ــادرات إلع ــاء مب إنش  •
والمؤسســات الماليــة التجاريــة. ومثــل شــأن تدابيــر كهــذه أن تعــزز التعافــي االقتصــادي، وتســاعد فــي منــع اإلغــاق الدائــم 

ــة المطــاف مــن نمــو المؤسســات  ــد فــي نهاي ــا مــن شــأنه أن يزي ــا، وهــو م ــداع وتبنــي التكنولوجي لألعمــال، وتشــجع اإلب

وإنتاجيتهــا. 105

ــة فــي القطاعــات  ــة فــي أســعار المدخــات االســتراتيجية أو الضروري ــادات المفاجئ ــة لاســتجابة للزي ــات مؤقت ــر إعان توفي  •
ــية. ــة الرئيس االقتصادي

زيــادة اإلنفــاق الحكومــي وخفــض الضرائــب لتحفيــز النمــو االقتصــادي مــن أجــل تحســين االســتقرار المالــي لــدى   •
المؤسســات. ويمكــن القيــام بذلــك عندمــا تتعــرض المؤسســات إللغــاء مفاجــئ للطلــب ممــا يــؤدي إىل انخفــاض 

الخدمــات.  و/أو  المنتجــات  عــى  الطلــب 

ــون إىل أوراق  ــرة، بمــا فــي ذلــك ســندات الشــركات، وتحويــل الدي ــة للمؤسســات الصغي تشــجيع مصــادر التمويــل البديل  •
ــرى. ــادر أخ ــن مص ــة، بي ــر العام ــروض غي ــة، والع مالي

ــر النظــام المالــي وتزيــد مــن المنافســة فــي القطــاع المصرفــي التجــاري. وعــى نحــو  تنفيــذ السياســات التــي تعــزز تطوي  •
ــر  ــة الصغ ــات المتناهي ــراض المؤسس ــة إلق ــز الازم ــة بالحواف ــوك التجاري ــزود البن ــزي أن ي ــك المرك ــتطيع البن ــل، يس مماث

والصغيــرة الحجــم لتحســين القــدرة عــى الوصــول إىل الخدمــات الماليــة.  

إىل منظمات أصحاب العمل وعضوية الشركات:

تصميــم أو مراجعــة الــدورات التدريبيــة والتوجيــه لمســاعدة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة فــي إدارة اإليــرادات   •
والنفقــات عــى المــدى القصيــر والطويــل بشــكل أفضــل. وتشــمل الفوائــد المحتملــة عــى المــدى القصيــر والطويــل مــا 

يلــي:

عــى المــدى القصيــر، يمكــن أن يســاعد هــذا التوجيــه فــي تحســين الممارســات المحاســبية، وجــذب العمــاء واالحتفــاظ   •
ــرى.106 ــور أخ ــن أم ــن بي ــدة، م ــعير جدي ــاذج تس ــذ نم ــم، وتنفي به

عــى األمــد البعيــد، مــن الممكــن أن تعمــل مثــل هــذه التوجيهــات بشــكل مســتمر عــى تحســين العمليــات أو   •
المنتجــات أو الخدمــات فــي ضــوء كفاءتهــا وفعاليتهــا. ومــن شــأن هــذا أن يســاهم فــي خفــض التكاليــف، وزيــادة 

ــى  ــات ع ــدرة المؤسس ــز ق ــدي لتعزي ــق النق ــن التدف ــا أن يحس ــأنه أيًض ــن ش ــا م ــو م ــار، وه ــدالت االدخ ــة ومع اإلنتاجي

ــال.  ــتمرارية األعم ــان اس ــة وضم ــر المتوقع ــداث غي ــع األح ــل م التعام

مواصلــة تقييــم احتياجــات المؤسســات وتحدياتهــا فــي ســياق جائحــة كوفيــد-19 لصياغــة حلــول السياســات التــي يمكــن   •
ــات.  ــاعد المؤسس أن تس

مواصلة المشاركة في الحوار االجتماعي للتوصل إىل حلول مبتكرة لتعزيز االنتعاش االقتصادي.   •
تطويــر أو تحديــث مــواد التدريــب الموجــودة لدعــم تحســين المهــارات األساســية بمــا فــي ذلــك المعرفــة التقنيــة والعمــل   •
ــر المعرفــة الفنيــة مهمــة بشــكل خــاص  الجماعــي والمهــارات التعاونيــة ومهــارات التنظيــم واالهتمــام بالتفاصيــل. وتعتب

ــة  ــات الكامل ــدة واالســتفادة مــن اإلمكان لضمــان حصــول العمــال عــى المهــارات الازمــة لتشــغيل التكنولوجيــات الجدي

ــر التكنولوجــي.  للتغي

تشــجيع تخصيــص ميزانيــة لتطويــر المهــارات والتدريــب فــي مــا بيــن المؤسســات لتحســين نوعيــة القــوى العاملــة وإنتاجيــة   •
العمــل. 

تقييــم احتياجــات بنــاء قــدرات المؤسســات مــن أجــل تقديــم فــرص التدريــب والخدمــات العمليــة إىل األعضــاء، تحديــًدا   •
ــم. ــاس منتظ ــى أس ــة ع ــين اإلنتاجي ــرة، لتحس ــر والصغي ــة الصغ ــات المتناهي المؤسس

مســاعدة المؤسســات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة فــي وضــع مؤشــرات أداء رئيســية لقيــاس اإلنتاجيــة ونمــو   •
األربــاح مــع مــرور الوقــت. وقــد يســهم ذلــك فــي تحســين أداء المؤسســات.

105 منظمة العمل الدولية 2020.

106 ون ولوكهيد، 2020.
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�  3.1 مقّدمة                                                                                        

أجــرت منظمــة العمــل الدوليــة مســحًا للمؤسســات فــي دول عربيــة مختــارة لتقييــم التحديــات والفــرص التــي تواجــه تنميــة 

المشــاريع المســتدامة والنمــو االقتصــادي فــي خضــم جائحــة كوفيــد-19. وقــد ُســئلت المؤسســات التــي شــاركت فــي المســح 

عــن العوامــل التــي تــؤدي إىل تهيئــة بيئــة عمــل تمكينيــة، والعقبــات التــي تعتــرض تشــغيل التكنولوجيــا وترقيتهــا، والعوامــل 

ــر فــي نمــو اإلنتاجيــة ونمــو األعمــال فــي المســتقبل، مــن بيــن عوامــل أخــرى. التــي تؤث

أجــري المســح عبــر اإلنترنــت فــي الفتــرة بيــن أغســطس ونوفمبــر 2021، مــع 586 مؤسســة فــي خمــس دول تحديــًدا األردن 

ولبنــان واألراضــي الفلســطينية المحتلــة وعمــان واليمــن. وقامــت خمــس منظمــات ألصحــاب العمــل وعضويــة الشــركات 

ــاد  ــن، واتح ــن اللبنانيي ــة الصناعيي ــة األردن، وجمعي ــة صناع ــي غرف ــات ه ــذه المنظم ــا.107 وه ــى أعضائه ــح ع ــع المس بتوزي

الغــرف التجاريــة الفلســطينية، وغرفــة تجــارة وصناعــة عمــان، واتحــاد الغــرف التجاريــة والصناعيــة فــي اليمــن. 

يعــرض هــذا الفصــل النتائــج الرئيســية التــي توصــل إليهــا المســح، مرتبــة حســب البلــد وحجــم الشــركات وقطاعهــا.108 وتقــدم 

الدولــة النتائــج الرئيســية بــدالً مــن المجموعــات األخــرى )مثــل مجموعــة الدخــل ومجلــس التعــاون الخليجــي وغيــر مجلــس 

التعــاون الخليجــي، والــدول الهشــة وغيــر الهشــة( نظــرًا ألن مؤسســات فــي خمــس دول قــد أكملــت المســح. وكانــت هــذه 

البلــدان تنتمــي إىل مجموعــات دخــل مختلفــة، ولــم تكــن ســوى عمــان جــزًءا مــن مجلــس التعــاون الخليجــي. ولذلــك، فــإن 

ــة  ــام الخمس ــل إىل األقس ــذا الفص ــم ه ــة. ينقس ــة للمقارن ــن قابل ــم تك ــات ل ــور عين ــيؤدي إىل ظه ــا كان س ــا لتحليله تجميعه

التاليــة: 

1.  النتائج والتوصيات الرئيسية

2.   تأثير جائحة كوفيد-19 عى المؤسسات

3.   بيئة العمل والعقبات التي تعترض إنجاز األعمال

4.   العوامل التي تعزز نمو اإلنتاجية 

5.   التطلع إىل المستقبل: نمو األعمال في المستقبل

يتــم عــرض النتائــج حســب الســؤال الــذي تــم طرحــه فــي المســح. وتــرد فــي الملحــق أ الدراســات الســكانية للمســح، كمــا يوفــر 

الملحق ب اســتبيان المســح. 

107 ال تمثــل النتائــج عــدد المؤسســات ألن أخــذ العينــات العشــوائية لــم يســتخدم الختيــار عينــة المســح. وينبغــي تفســير نتائــج المســح لعمــان بحــذر نظــرًا إىل 
أن 41 مؤسســة فــي عمــان شــاركت فــي المســح، وهــو مــا يمثــل أقــل معــدل اســتجابة.

ــي  ــر )الت ــة الصغ ــات المتناهي ــا، أي المؤسس ــون فيه ــن يعمل ــال الذي ــدد العم ــا لع ــواع وفًق ــة أن ــي أربع ــح ف ــملها المس ــي ش ــات الت ــت المؤسس ــد صنف 108 لق
ــا( والكبيــرة )التــي تضــم أكثــر  ــا(، والمتوســطة )التــي تضــم مــا بيــن 20 و99 موظًف تضــم أقــل مــن 5 موظفيــن(، والصغيــرة )التــي تضــم مــا بيــن 5 و19 موظًف

مــن 100 موظــف(. ومــن بيــن النتائــج الرئيســية التــي تــم التوصــل إليهــا معلومــات معمقــة مــن القطاعــات ذات التمثيــل األعــى فــي المســح، مثــل التصنيــع، 

ــاء، والمعلومــات واالتصــاالت. ــة، والبن وأنشــطة الخدمــات األخــرى، وتجــارة التجزئ
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�  3.2  تأثير جائحة كوفيد-19 عىل المؤسسات                                      

أدت جائحــة كوفيــد-19 إىل تفاقــم هشاشــة المنطقــة العربيــة بمــا فــي ذلــك ضعــف المؤسســات العامــة، وعــدم االســتقرار 

ــوال  ــق األم ــإن تدف ــياق، ف ــذا الس ــرًا له ــة.109 ونظ ــة المرتفع ــة، والبطال ــر المتنوع ــادات غي ــي، واالقتص ــادي والسياس االقتص

ــارة  ــم، وخس ــت أو دائ ــكل مؤق ــة بش ــال التجاري ــاق األعم ــذي أدى إىل إغ ــر ال ــدوًدا، األم ــات كان مح ــى المؤسس ــة ع النقدي

ــدول عــدًدا ال يحصــى مــن التحديــات مثــل االرتفــاع المفاجــئ فــي األســعار فــي  ــة. هــذا وقــد واجهــت ال ــرادات والعمال اإلي

ــات فــي الوصــول إىل العمــاء، بيــن أمــور أخــرى.  ــات، والصعوب مــواد المدخــات، وإلغــاء الطلب

تــم تســجيل الحــاالت األوىل لإلصابــة بفيــروس كوفيــد-19 فــي األردن ولبنــان واألراضــي الفلســطينية المحتلــة وعمــان واليمــن 

ــة، بمــا فــي  ــود عــى الحرك ــة بفــرض قي ــد معــدالت اإلصاب ــر وإبريــل 2020. واســتجابت الحكومــات بســرعة لتزاي بيــن فبراي

ــرى.  ــور أخ ــن أم ــي، بي ــكل إلزام ــدارس بش ــركات والم ــاق الش ــدود، وإغ ــاق الح ــول، وإغ ــر التج ــال، وحظ ــاق األقف ــك إغ ذل

وقــد شــهدت هــذه الــدول الخمــس موجَتيــن أو أكثــر مــن العــدوى، والتــي نتــج عنهــا جنًبــا إىل جنــب مــع القيــود الحكوميــة، 

إىل تحديــد المــدى الــذي قــد تتمكــن بــه الشــركات مــن إدارة أعمالهــا والتعافــي.

ــر 2021، كانــت جائحــة كوفيــد-19 قــد أصابــت 2,3 مليــون شــخص وأدت إىل وفــاة أكثــر مــن 30 ألــف  ــاًرا مــن نوفمب اعتب

شــخص فــي هــذه الــدول الخمــس. وكان لبنــان أكثــر البلــدان تضــرًرا مــن هــذه الجائحــة، حيــث ســجل رســمًيا أكثــر مــن 96 

ألــف حالــة وأكثــر مــن 1200 حالــة وفــاة لــكل 1 مليــون شــخص. وزاد مــن تفاقــم هــذا التأثيــر انفجــار مدمــر وقــع فــي بيــروت 

فــي أغســطس 2020، األمــر الــذي زاد مــن عــدم االســتقرار السياســي وعــزز تصــور الفســاد.

� الجدول 1 نظرة عامة عىل حاالت اإلصابة بكوفيد-19، والوفيات، ومعدالت التطعيم )اعتباًرا من نوفمبر 2021(

الحاالت / 1 الوفياتالحاالتالبلد
مليون

الوفيات / 1 
مليون

النسبة المئوية من السكان 
المطعمين بالكامل )%(

919,17311,37790,0891,11536األردن

659,4048,64596,6101,26724لبنان

األراضي الفلسطينية 

المحتلة

458,4484,77995,44599528

304,4994,11359,62880555عمان

9,9611,939334651اليمن

المصدر: حسابات خاصة تستند إىل جامعة جون هوبكينز ومديسين )2021( والبنك الدولي )2021(.

ــي. وأدت  ــى التوال ــات، ع ــات والوفي ــن اإلصاب ــدد م ــر ع ــث أكب ــي وثال ــة واألردن ثان ــطينية المحتل ــي الفلس ــجلت األراض س

ــادة القيــود الماليــة التــي أثــرت فــي الغالــب عــى  ــة إىل إضعــاف االقتصــاد وزي الجائحــة فــي األراضــي الفلســطينية المحتل

ــا  المؤسســات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة.110 وعــى نحــو مماثــل، ســلطت هــذه الجائحــة الضــوء عــى قضاي

االقتصــاد الكلــي والتحديــات االجتماعيــة التــي لــم تحــل فــي األردن. وقــد تأثــرت معظــم المؤسســات فــي األردن بانخفــاض 

اإليــرادات وارتفــاع تكاليــف الطاقــة منــذ أوائــل عــام 2020. 

ســجلت عمــان رابــع أكبــر عــدد مــن االصابــات والوفيــات. وفــي خضــم تفشــي الجائحــة واإلغــاق العالمــي، حــدث انخفــاض 

ــل  ــرن بانخفــاض حــاد فــي أســعار النفــط فــي أبري ــذي اقت ــًدا النفــط، وال ــة تحدي ــر فــي الطلــب عــى المنتجــات العماني كبي

ReliefWeb 109،  2020. وفــي عــام 2020، كانــت معــدالت البطالــة فــي الــدول الخمســة التــي شــملها المســح كمــا يلــي: األردن )18,5 فــي المائــة( ولبنــان )6,6 
فــي المائــة(، واألراضــي الفلســطينية المحتلــة )27,4 فــي المائــة(، وعمــان )5,0 فــي المائــة(، واليمــن )13,4 فــي المائــة( )البنــك الدولــي، 2021(. 

110 أدى النزاع بين القوات اإلسرائيلية وحماس الذي اندلع في مايو 2021 إىل زعزعة االستقرار السياسي وإلحاق أضرار اقتصادية بالقطاع الخاص.
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ــر ســلبي مباشــر عــى التدفــق النقــدي للمؤسســات.  111.2020 وكان لهــذه األحــداث أث

ــة،  ــة هش ــا دول ــن كونه ــد-19. ولك ــرض كوفي ــات بم ــة والوفي ــاالت اإلصاب ــن ح ــدد م ــل ع ــمًيا أق ــن رس ــجلت اليم ــد س لق

ــا القائمــة بمــا فــي ذلــك عــدم اليقيــن االقتصــادي، والفقــر، والصــراع. أدى انخفــاض  عمــل الفيــروس عــى تضخيــم القضاي

التحويــات الماليــة والمعونــة الماليــة التــي تذهــب إىل اليمــن إىل زيــادة صعوبــة تشــغيل المؤسســات وإىل إغــاق األعمــال 

ــم.  ــطة الحج ــرة والمتوس ــات الصغي ــيما المؤسس ــة، الس التجاري

��   3.2.1. التأثير عىل القوى العاملة

أبلــغ نحــو ثلثــي المؤسســات التــي شــملها المســح عــن انخفــاض العمالــة بيــن ينايــر 2020 ويوليــو 2021. أفــادت 

معظــم المؤسســات فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة )89 فــي المائــة( وعمــان )80 فــي المائــة( ولبنــان )75 فــي المائــة( 

عــن حــدوث انخفــاض فــي العمالــة بســبب جائحــة كوفيــد-19. عــى النقيــض مــن ذلــك، فــإن عــدًدا أقــل مــن المؤسســات 

فــي اليمــن )61 فــي المائــة( واالردن )49 فــي المائــة( قــد أبلــغ عــن انخفــاض فــي العمالــة. لقــد أســفر هــذا االنخفــاض فــي 

ــر  ــا أث ــو م ــيعها، وه ــا وتوس ــم عملياته ــي دع ــات ف ــدرة المؤسس ــى ق ــر ع ــات تؤث ــن تحدي ــة ع ــغيل العمال ــتويات تش مس

ــة. ــو اإلنتاجي ــى نم ــلًبا ع س

لقــد أثــرت جائحــة كوفيــد-19 بشــكل أساســي عــىل المؤسســات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة الحجــم 

مــن حيــث خســائر التوظيــف. 

ــج حســب  ــد-19، النتائ ــة خــالل جائحــة كوفي ــي أبلغــت عــن انخفاضــات فــي العمال � الشــكل 1 المؤسســات الت

ــي شــملها المســح( ــة للمؤسســات الت ــد )النســبة المئوي الحجــم والبل

ــائر  ــث خس ــن حي ــاء م ــًرا بالوب ــر تأث ــة األكث ــات الثالث ــات القطاع ــة والخدم ــارة التجزئ ــع وتج ــطة التصني ــت أنش كان

ــدول العربيــة  ــة فــي كل أنحــاء ال ــر مــن نصــف المشــاريع التــي أبلغــت عــن انخفــاض فــي العمال ــة. وقــد جــاءت أكث العمال

مــن أحــد هــذه القطاعــات الثاثــة. وفــي مــا يلــي أكثــر القطاعــات تضــرًرا حســب البلــد مــن حيــث الخســائر فــي العمالــة:

   األردن: التصنيع )31 في المائة(، والخدمات )11 في المائة(، والتجزئة )11 في المائة(. 

   لبنان: التصنيع )69 في المائة( والخدمات )13 في المائة(.

   األراضــي الفلســطينية المحتلــة: تجــارة التجزئــة )18 فــي المائــة(، والخدمــات )15 فــي المائــة(، والبنــاء )11 فــي المائــة( 

والتصنيــع )11 فــي المائة(.

   عمان: التصنيع )15 في المائة(، والخدمات )15 في المائة(، والتجزئة )15 في المائة(.

   اليمن: التصنيع )24 في المائة(، والخدمات )17 في المائة(، والتعليم )14 في المائة(. 

111 تذهــب 45 فــي المائــة مــن الصــادرات العمانيــة )أو مــا يقــرب مــن 22 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي( إىل الصيــن. فقــد هبــط ســعر برميــل النفــط 
  .)2021  ،Trading economics مــن 63,91 دوالًرا فــي 1 ينايــر 2020 إىل 16,66 دوالًرا فــي 30 أبريــل 2020 )مجلــة
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 ضافخنا نع تغلبأ يتلا عیراشملا فصن نم رثكأ تءاج دقو .ةلامعلا رئاسخ ثیح نم ءابولاب اًرثأت رثكألا ةثالثلا تاعاطقلا تامدخلاو ةئزجتلا ةراجتو عینصتلا ةطشنأ تناك
 :ةلامعلا يف رئاسخلا ثیح نم دلبلا بسح اًررضت تاعاطقلا رثكأ يلی ام يفو .ةثالثلا تاعاطقلا هذھ دحأ نم ةیبرعلا لودلا ءاحنأ لك يف ةلامعلا يف

  .)ةئاملا يف 11( ةئزجتلاو ،)ةئاملا يف 11( تامدخلاو ،)ةئاملا يف 31( عینصتلا :ندرألا •
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��   3.2.2. التأثير عىل اإليرادات

أفــادت أغلبيــة المؤسســات المشــمولة بالمســح )63 فــي المائــة( عــن انخفــاض فــي اإليــرادات بيــن ينايــر ويونيــو 

ــة مــن  ــة وعمــان، و48 فــي المائ ــة مــن المؤسســات فــي األراضــي الفلســطينية المحتل ــغ نحــو 65 فــي المائ 2021. لقــد أبل
المؤسســات فــي لبنــان واليمــن، و40 فــي المائــة مــن المؤسســات فــي األردن عــن انخفــاض كبيــر أو متوســط فــي اإليــرادات 

)أكثــر مــن 30 فــي المائــة(. 

لقــد ضربــت جائحــة كوفيــد-19 إيــرادات المؤسســات الصغيــرة والمتناهيــة الصغــر بشــكل أكبــر. والواقــع أن نســب 

ــد حجــم المؤسســة. وفــي كل  ــرادات انخفضــت مــع تزاي ــة أو متوســطة فــي اإلي المؤسســات التــي أبلغــت عــن خســائر قوي

الــدول، باســتثناء اليمــن، كانــت المؤسســات المتناهيــة الصغــر تمثــل أعــى حصــة مــن المؤسســات التــي ســجلت انخفاًضــا 

ــرة  ــات الكبي ــن المؤسس ــة م ــى حص ــا أع ــن لديه ــإن اليم ــك، ف ــن ذل ــض م ــى النقي ــرادات. ع ــي اإلي ــًطا ف ــا أو متوس قويً

ــات(.  ــل 10 مؤسس ــن أص ــرادات )6 م ــي اإلي ــطة ف ــرة أو متوس ــائر كبي ــن خس ــت ع ــي أبلغ الت

� الشكل 2 تأثير جائحة كوفيد-19 عىل العائدات )النسبة المئوية للمؤسسات المشمولة في المسح(

اللوحة أ - النتائج حسب البلد اللوحة
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 .)ةئاملا يف 13( تامدخلاو )ةئاملا يف 69( عینصتلا :نانبل •

 .)ةئاملا يف 11( عینصتلاو )ةئاملا يف 11( ءانبلاو ،)ةئاملا يف 15( تامدخلاو ،)ةئاملا يف 18( ةئزجتلا ةراجت :ةلتحملا ةینیطسلفلا يضارألا •

 .)ةئاملا يف 15( ةئزجتلاو ،)ةئاملا يف 15( تامدخلاو ،)ةئاملا يف 15( عینصتلا :نامع •

  .)ةئاملا يف 14( میلعتلاو ،)ةئاملا يف 17( تامدخلاو ،)ةئاملا يف 24( عینصتلا :نمیلا •

 

 تاداریإلا ىلع ریثأتلا .1.2

 يضارألا يف تاسسؤملا نم ةئاملا يف 65 وحن غلبأ دقل .2021 وینویو ریانی نیب تاداریإلا يف ضافخنا نع )ةئاملا يف 63( حسملاب ةلومشملا تاسسؤملا ةیبلغأ تدافأ
 30 نم رثكأ( تاداریإلا يف طسوتم وأ ریبك ضافخنا نع ندرألا يف تاسسؤملا نم ةئاملا يف 40و ،نمیلاو نانبل يف تاسسؤملا نم ةئاملا يف 48و ،نامعو ةلتحملا ةینیطسلفلا
  .)ةئاملا يف

 

 تاداریإلا يف ةطسوتم وأ ةیوق رئاسخ نع تغلبأ يتلا تاسسؤملا بسن نأ عقاولاو .ربكأ لكشب رغصلا ةیھانتملاو ةریغصلا تاسسؤملا تاداریإ 19-دیفوك ةحئاج تبرض دقل
 يف اًطسوتم وأ اًیوق اًضافخنا تلجس يتلا تاسسؤملا نم ةصح ىلعأ لثمت رغصلا ةیھانتملا تاسسؤملا تناك ،نمیلا ءانثتساب ،لودلا لك يفو .ةسسؤملا مجح دیازت عم تضفخنا
  .)تاسسؤم 10 لصأ نم 6( تاداریإلا يف ةطسوتم وأ ةریبك رئاسخ نع تغلبأ يتلا ةریبكلا تاسسؤملا نم ةصح ىلعأ اھیدل نمیلا نإف ،كلذ نم ضیقنلا ىلع .تاداریإلا

 

 )حسملا يف ةلومشملا تاسسؤملل ةیوئملا ةبسنلا( تادئاعلا ىلع 19-دیفوك ةحئاج ریثأت 2 لكشلا

  ةسسؤملا مجح بسح جئاتنلا - ب                                                                                         ةحوللا دلبلا بسح جئاتنلا - أ ةحوللا
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ــي  ــط ف ــر أو متوس ــاض كبي ــن انخف ــت ع ــي أبلغ ــات الت ــن المؤسس ــة م ــىل حص ــات بأع ــاع الخدم ــتأثر قط ــد اس لق

اإليــرادات )63 فــي المائــة(. وبالمثــل، أبلغــت أكثــر مــن نصــف المؤسســات فــي قطاعــي التصنيــع )54 فــي المائــة( 

والبنــاء )52 فــي المائــة( عــن خســائر قويــة أو متوســطة فــي االيــرادات. يقــارن ذلــك بانخفــاض نســب المؤسســات فــي قطاعــي 

التجزئــة )39 فــي المائــة( والمعلومــات واالتصــاالت )23 فــي المائــة( اللذيــن ســجا انخفاًضــا كبيــرًا أو متوســًطا فــي اإليــرادات. 

��   3.2.3. التحديات التشغيلية منذ تفشي جائحة كوفيد-19

كانــت أهــم التحديــات التشــغيلية هــو وجــود تدفــق نقــدي كاف لمواصلــة العمليــات التجاريــة. أفــادت التقاريــر بــأن 

التدفقــات النقديــة غيــر كافيــة بنســبة 56 فــي المائــة مــن المؤسســات التــي شــملها المســح فــي الــدول العربيــة. 

لقــد شــملت التحديــات الشــائعة األخــرى زيــادات فــي أســعار مــواد المدخــات )40 فــي المائــة( وانخفــاض الطلــب بســبب 

إلغــاء الطلبــات )38 فــي المائــة(. 

فــي مختلــف الــدول، كان التدفــق النقــدي غيــر الكافــي للتشــغيل هــو أكثــر تحــد تــم اإلبــالغ عنــه. باإلضافــة إىل ذلــك، 

ــة فــي الوصــول إىل العمــاء، وشــهدت نصــف  ــان واليمــن عــن صعوب أفــادت 4 مؤسســات مــن أصــل 10 فــي األردن ولبن

الطلبــات.  إلغــاء  بســبب  الطلــب  فــي  انخفاًضــا  وعمــان  المحتلــة  الفلســطينية  األراضــي  فــي  تقريًبــا  المؤسســات 

ــة( والفســاد وعــدم  وأفــادت نســبة عاليــة نســبًيا مــن المؤسســات فــي لبنــان أن غيــاب العمــال عــن العمــل )44 فــي المائ

الكفــاءة فــي النظــام العــام )26 فــي المائــة( همــا مــن التحديــات التنفيذيــة.  

� الشــكل 3 التحديــات التشــغيلية الرئيســية الناجمــة عــن جائحــة كوفيــد-19 )النســبة المئويــة للمؤسســات التــي 

شــملها المســح(

اللوحة أ. النتائج حسب البلد

اللوحة ب - النتائج حسب حجم المؤسسة
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 ةسسؤملا مجح بسح جئاتنلا - ب ةحوللا

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 ضیقنلا ىلع .اھل اًیدح لكش ةیراجتلا لامعألا تایلمع ةلصاومل ةمزاللا ةیدقنلا تاقفدتلا ةیافك مدع نأ اھمظعم يف ةطسوتملاو ةریغصلاو رغصلا ةیھانتملا تاسسؤملا تدافأ
 ةیھانتملا تاسسؤملا نم اًیبسن ةعفترم ةصح ترثأتو .اًیسیئر اًیلیغشت اًیدحت لكشت تالخدملا داوم راعسأ يف تادایزلا نأب ةریبكلا تاسسؤملا فصن نم برقی ام تدافأ ،كلذ نم
 ةریبكو ةطسوتم ةكرش 10 لصأ نم 4 تحفاك ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .)ةئاملا يف 46( ءالمعلا ىلإ لوصولا ةبوعصو )ةئاملا يف 52( تابلطلا ءاغلإ ببسب بلطلا ضافخناب رغصلا
  .لمعلا نع لامعلا بایغ ببسب

  :يرطقلا دیعصلا ىلع حسملا يف هركذ ىتأ ام زربأ يلی ام يفو
 

 40 تركذ دقل .اھلامع زاجنإل مزاللا يدقنلا قفدتلا ةیافك مدع نع )ةئاملا يف 66( ةریغصلا تاسسؤملاو )ةئاملا يف 82( رغصلا ةیھانتملا تاسسؤملا مظعم تدافأ :ندرألا •
 لامع ىلع روثعلا يف تابوعص نع ةریبكلا تاسسؤملا نم ةئاملا يف 33 تغلبأو ،بعص رمأ لیومتلا ىلع لوصحلا نیمأت نأ ةریغصلا تاسسؤملا نم اًبیرقت ةئاملا يف
  .ةبسانملا تاراھملاب نوعتمتی
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أفــادت المؤسســات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة فــي معظمهــا أن عــدم كفايــة التدفقــات النقديــة 

ــن  ــرب م ــا يق ــادت م ــك، أف ــن ذل ــض م ــى النقي ــا. ع ــا له ــكل حدًي ــة ش ــال التجاري ــات األعم ــة عملي ــة لمواصل الالزم

ــة  ــرت حص ــًيا. وتأث ــغيلًيا رئيس ــا تش ــكل تحديً ــات تش ــواد المدخ ــعار م ــي أس ــادات ف ــأن الزي ــرة ب ــات الكبي ــف المؤسس نص

ــة  ــة( وصعوب ــات )52 فــي المائ ــاء الطلب ــر بانخفــاض الطلــب بســبب إلغ ــة الصغ مرتفعــة نســبًيا مــن المؤسســات المتناهي

ــبب  ــرة بس ــطة وكبي ــركة متوس ــل 10 ش ــن أص ــت 4 م ــك، كافح ــة إىل ذل ــة(. باإلضاف ــي المائ ــاء )46 ف ــول إىل العم الوص

غيــاب العمــال عــن العمــل. 

وفي ما يلي أبرز ما أتى ذكره في المسح عى الصعيد القطري: 

   األردن: أفــادت معظــم المؤسســات المتناهيــة الصغــر )82 فــي المائــة( والمؤسســات الصغيــرة )66 فــي المائــة( عــن 

ــا مــن المؤسســات الصغيــرة أن  ــة تقريًب ــازم إلنجــاز عمالهــا. لقــد ذكــرت 40 فــي المائ ــة التدفــق النقــدي ال عــدم كفاي

ــات فــي  ــرة عــن صعوب ــة مــن المؤسســات الكبي ــل أمــر صعــب، وأبلغــت 33 فــي المائ تأميــن الحصــول عــى التموي

ــور عــى عمــال يتمتعــون بالمهــارات المناســبة.  العث

ــا  ــل، كم ــة الحصــول عــى التموي ــرة عــن صعوب ــة مــن المؤسســات الصغي ــا يقــرب مــن 60 فــي المائ ــغ م ــان: أبل    لبن
ــام.112  ــاءة فــي النظــام الع ــات بســبب الفســاد وعــدم الكف ــرة صعوب ــة مــن المؤسســات الصغي واجهــت 42 فــي المائ

ــات  ــن المؤسس ــة م ــي المائ ــرت 71 ف ــال؛ وذك ــاب العم ــي غي ــاكل ف ــطة مش ــات المتوس ــف المؤسس ــت نص واجه

ــاد.  ــن المعت ــى م ــات أع ــواد المدخ ــعار م ــرة أن أس الكبي

   األراضــي الفلســطينية المحتلــة: أبلــغ مــا يقــرب مــن 70 فــي المائــة مــن المؤسســات المتناهيــة الصغــر، ونصــف 

ــف  ــن نص ــر م ــهدت أكث ــال. وش ــاز األعم ــة إلنج ــة الازم ــات النقدي ــة التدفق ــدم كفاي ــن ع ــطة ع ــات المتوس المؤسس

الطلبــات.113 إلغــاء  بســبب  الطلــب  فــي  انخفاًضــا  المائــة(  فــي   57( الصغــر  المتناهيــة  المؤسســات 

ــرة )93  ــات الصغي ــة( والمؤسس ــي المائ ــر )88 ف ــة الصغ ــات المتناهي ــن المؤسس ــى م ــة العظم ــت الغالبي ــان: قال    عم

فــي المائــة( إن تدفقاتهــا النقديــة غيــر كافيــة إلنجــاز األعمــال. وهنــاك أربــع مــن أصــل 10 مؤسســات صغيــرة تواجــه 

ــائر  ــجلت خس ــرى س ــات الكب ــف المؤسس ــإن نص ــك ف ــن ذل ــاً ع ــل. فض ــى التموي ــول ع ــن الحص ــي تأمي ــاكل ف مش

ــال.   ــة العم ــي إنتاجي ف

   اليمــن: أبلغــت معظــم المؤسســات الكبيــرة )82 فــي المائــة( عــن صعوبــات فــي الوصــول إىل العمــاء. هــذا وناضلــت 

نصــف المؤسســات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة بســبب عــدم كفايــة التدفــق النقــدي إلنجــاز األعمــال. وقالــت 

ــاد.  ــن المعت ــى م ــات أع ــعار المدخ ــا إن أس ــطة تقريًب ــات المتوس ــف المؤسس نص

ــا غيــر كاف إلنجــاز  مثــل قطــاع التجزئــة أعــىل حصــة مــن المؤسســات )66 فــي المائــة( التــي واجهــت تدفًقــا نقدًي

ــات  ــع والخدم ــات التصني ــي قطاع ــات ف ــف المؤسس ــن نص ــر م ــت أكث ــا أبلغ ــد-19. كم ــة كوفي ــبب جائح ــال بس األعم

ــا فــي قطــاع المعلومــات واالتصــاالت، عــن نفــس التحــدي. ونجــد التحديــات  والبنــاء، فضــاً عــن نصــف المؤسســات تقريًب

ــاع:  ــب القط ــة حس ــية التالي الرئيس

   قالت ست من 10 مؤسسات في قطاع التصنيع إن أسعار مواد المدخات أعى من المعتاد.

   تأثرت نصف مؤسسات الخدمات بانخفاض الطلب بسبب إلغاء الطلبات.

   واجهت نصف مؤسسات البيع بالتجزئة مشاكل في الوصول إىل العماء.

   لقد كافحت نصف المؤسسات التي تُعنى بمجال البناء بفضل غياب العمال.

   هذا وأبلغت نصف مؤسسات المعلومات واالتصاالت عن تحديات تتعلق بتكنولوجيا المعلومات أو البيانات. 

    

112 لم تشارك أي مؤسسات متناهية الصغر في المسح في لبنان. 

113 لم يتم مسح سوى مؤسسَتين كبيرتَين في األراضي الفلسطينية المحتلة. 



137� نمو اإلنتاجية والتنويع والتغيير الهيكلي في الدول العربية

�  3.3 بيئة العمل والعقبات التي تعترض إنجاز األعمال                                

ــارة عــن تركيبــة مــن الظــروف القــادرة عــى تحســين قــدرة المؤسســات عــى البــدء والنمــو  إن بيئــة األعمــال التمكينيــة عب

وخلــق فــرص العمــل الائــق. ويمكــن لمجموعــة مــن العوامــل السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة أن تؤثــر 

ــات تجعــل مــن الصعــب  ــق عقب ــة المشــاريع أو تخل ــة مــن نمــو وإنتاجي ــة األعمــال التجاري ــه بيئ ــا تفضــي إلي عــى مــدى م

عــى المؤسســات أن تبقــى وتعمــل وتزدهــر. 

��   3.3.1. السياســات الوطنيــة الراميــة إىل تشــجيع االبتــكار فــي المشــاريع واعتماد 
التكنولوجيا

يمكــن للحكومــات أن تشــجع اعتمــاد وتطويــر تكنولوجيــات جديــدة ذات حوافــز ماليــة )مثــل التخفيضــات الضريبيــة والمنــح( 

ــة. مــن الممكــن أن يخلــف المــدى  ــكارات وشــرائها و/أو الحــد مــن المخاطــر ذات الصل عــن طريــق التعــاون فــي هــذه االبت

الــذي قــد تبلغــه قــدرة الحكومــات عــى التأثيــر عــى اإلبــداع وتشــجيعه تأثيــرات كبــرى عــى نمــو المؤسســات وإنتاجيتهــا. 

وفــي دول العينــة، لــم توافــق ســوى مؤسســَتين مــن أصــل 10 مؤسســات عــىل أن الحكومــات فــي بلدانهــا لديهــا 

سياســات كافيــة لتعزيــز االبتــكار واعتمــاد التكنولوجيــا. 

� الشــكل 4 المؤسســات التــي وافقــت أو لــم توافــق عــىل امتــالك الحكومــة الوطنيــة لسياســات كافيــة لتعزيــز 

ــة للمؤسســات التــي شــملها المســح( ــا )النســبة المئوي االبتــكار واعتمــاد التكنولوجي

اللوحة أ - النتائج حسب البلد اللوحة                                            ب - النتائج حسب حجم المؤسسة

 

اتفــق عــدد قليــل مــن المؤسســات نســبًيا فــي مختلــف الــدول عــىل أن الحكومــة دعمــت اإلبــداع وتبنــي التكنولوجيا 

ــا  ــة لديه ــى أن الحكوم ــن ع ــان واليم ــي األردن وعم ــات ف ــل 10 مؤسس ــن أص ــو 3 م ــق نح ــد اتف ــق. وق ــو الالئ ــىل النح ع

سياســات مائمــة لابتــكار واعتمــاد التكنولوجيــا. ويقــارن هــذا بنحــو مؤسســة واجــدة مــن بيــن 10 مؤسســات فــي 

األراضــي الفلســطينية المحتلــة ولبنــان. 

ــىل  ــم ع ــة تدع ــات الحكومي ــىل أن السياس ــام ع ــن كل األحج ــات م ــن المؤسس ــة م ــي المائ ــن 30 ف ــل م ــق أق واف

نحــو كاف االبتــكار واعتمــاد التكنولوجيــا. وأفــادت حصــة أكبــر قليــاً مــن المؤسســات الكبيــرة )28 فــي المائــة( أن 

ــر )24 فــي  ــة الصغ ــة مــع المؤسســات المتناهي ــة، بالمقارن ــا كافي ــكار واعتمــاد التكنولوجي ــة لدعــم االبت السياســات الحكومي

ــة(.  ــي المائ ــطة )23 ف ــات المتوس ــة( والمؤسس ــي المائ ــرة )21 ف ــات الصغي ــة( والمؤسس المائ

 15 

 لامعألا زاجنإ ضرتعت يتلا تابقعلاو لمعلا ةئیب .2

 ةیسایسلا لماوعلا نم ةعومجمل نكمیو .قئاللا لمعلا صرف قلخو ومنلاو ءدبلا ىلع تاسسؤملا ةردق نیسحت ىلع ةرداقلا فورظلا نم ةبیكرت نع ةرابع ةینیكمتلا لامعألا ةئیب نإ
 ىقبت نأ تاسسؤملا ىلع بعصلا نم لعجت تابقع قلخت وأ عیراشملا ةیجاتنإو ومن نم ةیراجتلا لامعألا ةئیب ھیلإ يضفت ام ىدم ىلع رثؤت نأ ةیئیبلاو ةیعامتجالاو ةیداصتقالاو
  .رھدزتو لمعتو

 ایجولونكتلا دامتعاو عیراشملا يف راكتبالا عیجشت ىلإ ةیمارلا ةینطولا تاسایسلا .2.1

 دحلا وأ/و اھئارشو تاراكتبالا هذھ يف نواعتلا قیرط نع )حنملاو ةیبیرضلا تاضیفختلا لثم( ةیلام زفاوح تاذ ةدیدج تایجولونكت ریوطتو دامتعا عجشت نأ تاموكحلل نكمی
 لود يفو .اھتیجاتنإو تاسسؤملا ومن ىلع ىربك تاریثأت ھعیجشتو عادبإلا ىلع ریثأتلا ىلع تاموكحلا ةردق ھغلبت دق يذلا ىدملا فلخی نأ نكمملا نم .ةلصلا تاذ رطاخملا نم
  .ایجولونكتلا دامتعاو راكتبالا زیزعتل ةیفاك تاسایس اھیدل اھنادلب يف تاموكحلا نأ ىلع تاسسؤم 10 لصأ نم نَیتسسؤم ىوس قفاوت مل ،ةنیعلا

 )حسملا اھلمش يتلا تاسسؤملل ةیوئملا ةبسنلا( ایجولونكتلا دامتعاو راكتبالا زیزعتل ةیفاك تاسایسل ةینطولا ةموكحلا كالتما ىلع قفاوت مل وأ تقفاو يتلا تاسسؤملا 4 لكشلا

 ةسسؤملا مجح بسح جئاتنلا - ب                                                                                                                 ةحوللا دلبلا بسح جئاتنلا - أ ةحوللا
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وافقــت نســبة أكبــر مــن المؤسســات فــي قطــاع المعلومــات واالتصــاالت )42 فــي المائــة( عــىل أن السياســات 

ــت  ــرى. وكان ــات أخ ــي قطاع ــات ف ــة بالمؤسس ــة، مقارن ــا كافي ــاد التكنولوجي ــكار واعتم ــة باالبت ــة المتعلق الحكومي

مؤسســات التصنيــع )16 فــي المائــة( هــي األقــل احتمــاالً للموافقــة عــى أن تكــون هــذه السياســات كافيــة، تتبعهــا 

ــة(.  ــة( والخدمــات )29 فــي المائ ــاء )24 فــي المائ ــة(، والبن ــة )19 فــي المائ مؤسســات تجــارة التجزئ

��   3.3.2. العوائق الرئيسية إلنجاز األعمال

ــا  أفــادت نصــف المؤسســات التــي شــملها المســح بــأن محدوديــة فــرص الحصــول عــىل التمويــل تشــكل تحدًي

ــاع  ــة(، وارتف ــي المائ ــادي )41 ف ــن االقتص ــدم التيق ــة ع ــي دول العين ــرى ف ــة األخ ــات الهام ــن التحدي ــل. وم ــًيا للعم رئيس

ــح  ــص وتصاري ــى تراخي ــول ع ــة(، والحص ــي المائ ــي )37 ف ــتقرار السياس ــدم االس ــة(، وع ــي المائ ــب )38 ف ــدالت الضرائ مع

ــد أن  ــن جدي ــح م ــج المس ــد نتائ ــل 2. وتؤك ــي الفص ــاه ف ــات أع ــرت العقب ــذا وذك ــة(. ه ــي المائ ــة )31 ف ــال المطلوب األعم

الوصــول المحــدود إىل التمويــل يمكــن أن يؤثــر ســلًبا عــى خطــط االســتثمار وتوســيع األعمــال التجاريــة، ممــا قــد يــؤدي إىل 

ــرًا ســلبًيا عــى  فقــدان المؤسســات لفــرص النمــو. ومــن الممكــن أن يخلــف عــدم االســتقرار السياســي بشــكل خــاص تأثي

نمــو العائــدات واإلنتاجيــة.  

ــة، مشــاكل  ــدول، باســتثناء األراضــي الفلســطينية المحتل لقــد واجهــت أكثــر مــن نصــف المؤسســات فــي كل ال

فــي الحصــول عــىل التمويــل.114  مــن المثيــر لاهتمــام أن ناحــظ أن التحديــات الرئيســية إلنجــاز األعمــال تختلــف بشــكل 

ــات  ــى المؤسس ــد-19 ع ــة كوفي ــوع لجائح ــر المتن ــة واألث ــة الخاص ــة االقتصادي ــروف االجتماعي ــرًا للظ ــدول، نظ ــر ال ــر عب كبي

فــي هــذه الــدول. كمــا وجــدت العقبــات التاليــة فــي الحســابات التــي أجريــت مــع مســوحات المؤسســات الخاصــة بالبنــك 

الدولــي فــي الفصــل 2.  

وفــي األردن، أفــاد مــا يقــرب مــن 60 فــي المائــة مــن المؤسســات التجاريــة عــن ارتفــاع معــدالت الضرائــب، وأبلــغ 43 فــي 

ــات  ــن المؤسس ــاحقة م ــة س ــادت أغلبي ــان أف ــي لبن ــة. وف ــح مطلوب ــص وتصاري ــدار تراخي ــن إص ــات ع ــن المؤسس ــة م المائ

ــى  ــدرة ع ــي الق ــة ف ــدم الثق ــة(، وع ــي المائ ــادي )70 ف ــن االقتص ــدم اليقي ــة(، وع ــي المائ ــي )82 ف ــتقرار السياس ــدم االس بع

الوصــول إىل الطاقــة الكهربائيــة )66 فــي المائــة(. أمــا فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة، فــكان عــدم االســتقرار السياســي 

أهــم التحديــات هــو مــا ذكرتــه حــواىل 40 فــي المائــة مــن المؤسســات. وفــي عمــان، كان الوصــول المحــدود إىل التمويــل هــو 

العقبــة األكثــر شــيوًعا )54 فــي المائــة(، ولــم تبلــغ أي مؤسســة عــن وجــود مشــاكل فــي عــدم االســتقرار السياســي، وقالــت 

3 فــي المائــة فقــط إن الوصــول غيــر الموثــوق إىل الكهربــاء يشــكل عقبــة رئيســية. وفــي اليمــن، تعانــي 65 فــي المائــة مــن 
المؤسســات عــدم اســتقرار سياســي، بينمــا تواجــه 51 فــي المائــة مــن المؤسســات مشــاكل فــي الحصــول عــى التمويــل، 

وقالــت 41 فــي المائــة مــن المؤسســات إن عــدم اليقيــن االقتصــادي يشــكل تحديًــا.  

كان الوصــول المحــدود إىل التمويــل هــو العقبــة األكثــر شــيوًعا التــي تحــول دون عمــل المؤسســات فــي مجــاالت 

ــاز  ــي إنج ــيوًعا ف ــر ش ــدي األكث ــو التح ــادي ه ــن االقتص ــدم اليقي ــة. وكان ع ــاالت المعلوماتي ــاء واالتص ــات والبن الخدم

ــة فــرص الحصــول عــى التمويــل  ــه محدودي ــع، يلي ــة( فــي مــا بيــن المؤسســات فــي قطــاع التصني األعمــال )53 فــي المائ

)29 فــي المائــة(. وكانــت المعــدالت الضريبيــة المرتفعــة أيًضــا عقبــة شــائعة بيــن المؤسســات العاملــة فــي قطاعــات التجزئــة 
)57 فــي المائــة(، والمعلومــات واالتصــاالت )55 فــي المائــة(، والبنــاء )52 فــي المائــة(. باإلضافــة إىل ذلــك، ذكــرت نصــف 
ــة  ــاء نقــص القــوى العامل ــة فــي قطــاع البن مؤسســات اإلعــام واالتصــاالت و4 مؤسســات مــن أصــل 10 مؤسســات عامل

الماهــرة بصــورة كافيــة. 

114 أفاد 35 في المائة من المؤسسات في األراضي الفلسطينية المحتلة أن الحصول عى التمويل يشكل عقبة رئيسية أمام إنجاز األعمال. 
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� الشــكل 5 العقبــات الرئيســية التــي تواجههــا المؤسســات فــي ممارســة أعمالهــا )النســبة المئويــة للمؤسســات 

التــي شــملها المســح(

اللوحة أ. النتائج حسب البلد

اللوحة ب - النتائج حسب حجم المؤسسة

كمــا ســأل المســح المؤسســات عــن أكبــر عقبــة أمــام إنجــاز األعمــال. وكانــت أهــم العقبــات التــي تعتــرض ســبيل العمــل فــي طــل 

دول العينــة هــي محدوديــة فــرص الحصــول عــى التمويــل )33 فــي المائــة(، وعــدم اليقيــن االقتصــادي )22 فــي المائــة(، وعــدم 

ــا. ــد وحجــم المؤسســة وقطاعه ــات حســب البل ــاه أهــم ثــاث عقب ــن الجــداول أدن ــة(. تبّي االســتقرار السياســي )20 فــي المائ

ــة للمؤسســات  ــد )النســبة المئوي ــج حســب البل ــات تعتــرض إنجــاز األعمــال، النتائ ــالث عقب � الجــدول 2 أهــم ث
التــي شــملها المســح(

العقبة 3العقبة 2العقبة 1البلد

الحصول عى التمويل )35 في األردن

المائة(

معدالت الضريبة المرتفعة )31 

في المائة( 

عدم اليقين االقتصادي )18 في المائة(

عدم اليقين االقتصادي )45 في لبنان

المائة(

عدم االستقرار السياسي )44 

في المائة(

إمداد طاقة غير موثوق به )31 في المائة(

األراضي الفلسطينية 

المحتلة

الحصول عى التمويل )28 في 

المائة(

عدم االستقرار السياسي )21 

في المائة(

عدم اليقين االقتصادي )19 في المائة(

الحصول عى التمويل )46 في عمان

المائة(

 معدالت الضريبة المرتفعة )20 
في المائة( 

ممارسات المنافسين في القطاع غير 

الرسمي )20 في المائة(

عدم االستقرار السياسي )40 اليمن

في المائة(

الحصول عى التمويل )36 في 

المائة(

  معدالت الضريبة المرتفعة )19 في المائة(
نقص القوى العاملة الماهرة بشكل كاف )19 

في المائة(

 17 

 يف لكاشم تاسسؤملا نم ةئاملا يف 51 ھجاوت امنیب ،يسایس رارقتسا مدع تاسسؤملا نم ةئاملا يف 65 يناعت ،نمیلا يفو .ةیسیئر ةبقع لكشی ءابرھكلا ىلإ قوثوملا ریغ
   .اًیدحت لكشی يداصتقالا نیقیلا مدع نإ تاسسؤملا نم ةئاملا يف 41 تلاقو ،لیومتلا ىلع لوصحلا

 يداصتقالا نیقیلا مدع ناكو .ةیتامولعملا تالاصتالاو ءانبلاو تامدخلا تالاجم يف تاسسؤملا لمع نود لوحت يتلا اًعویش رثكألا ةبقعلا وھ لیومتلا ىلإ دودحملا لوصولا ناك
 تناكو .)ةئاملا يف 29( لیومتلا ىلع لوصحلا صرف ةیدودحم ھیلی ،عینصتلا عاطق يف تاسسؤملا نیب ام يف )ةئاملا يف 53( لامعألا زاجنإ يف اًعویش رثكألا يدحتلا وھ
 .)ةئاملا يف 52( ءانبلاو ،)ةئاملا يف 55( تالاصتالاو تامولعملاو ،)ةئاملا يف 57( ةئزجتلا تاعاطق يف ةلماعلا تاسسؤملا نیب ةعئاش ةبقع اًضیأ ةعفترملا ةیبیرضلا تالدعملا
  .ةیفاك ةروصب ةرھاملا ةلماعلا ىوقلا صقن ءانبلا عاطق يف ةلماع تاسسؤم 10 لصأ نم تاسسؤم 4و تالاصتالاو مالعإلا تاسسؤم فصن تركذ ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب

 

 )حسملا اھلمش يتلا تاسسؤملل ةیوئملا ةبسنلا( اھلامعأ ةسرامم يف تاسسؤملا اھھجاوت يتلا ةیسیئرلا تابقعلا 5 لكشلا

 دلبلا بسح جئاتنلا .أ ةحوللا
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 لیومتلا ىلع لوصحلا صرف ةیدودحم يھ ةنیعلا لود لط يف لمعلا لیبس ضرتعت يتلا تابقعلا مھأ تناكو .لامعألا زاجنإ مامأ ةبقع ربكأ نع تاسسؤملا حسملا لأس امك
 .اھعاطقو ةسسؤملا مجحو دلبلا بسح تابقع ثالث مھأ هاندأ لوادجلا ّنیبت .)ةئاملا يف 20( يسایسلا رارقتسالا مدعو ،)ةئاملا يف 22( يداصتقالا نیقیلا مدعو ،)ةئاملا يف 33(
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ــة  ــبة المئوي ــة )النس ــم المؤسس ــب حج ــج حس ــال، النتائ ــاز األعم ــرض إنج ــات تعت ــالث عقب ــم ث ــدول 3 أه � الج
ــح( ــملها المس ــي ش ــات الت للمؤسس

العقبة 3العقبة 2العقبة 1البلد

المؤسسات المتناهية 

الصغر

الحصول عى التمويل )43 في 

المائة(

عدم االستقرار السياسي )20 في 

المائة( 

عدم اليقين االقتصادي )19 في 

المائة(

الحصول عى التمويل )37 في المؤسسات الصغيرة

المائة(

عدم االستقرار السياسي )23 في 

المائة(

عدم اليقين االقتصادي )22 في 

المائة(

الحصول عى التمويل )31 في المؤسسات المتوسطة

المائة(

عدم اليقين االقتصادي )23 في 

المائة(

معدالت الضريبة المرتفعة )22 

في المائة(

 معدالت الضريبة المرتفعة )28 المؤسسات الكبيرة
في المائة( 

عدم اليقين االقتصادي )27 في 

المائة(

عدم االستقرار السياسي )19 في 

المائة(

� الجــدول 4 أهــم ثــالث عقبــات تعتــرض إنجــاز األعمــال، النتائــج حســب القطــاع )النســبة المئويــة للمؤسســات 
التــي شــملها المســح(

العقبة 3العقبة 2العقبة 1القطاع

عدم اليقين االقتصادي )33 في التصنيع

المائة(

الحصول عى التمويل )29 في 

المائة(

عدم االستقرار السياسي )23 في 

المائة(

الحصول عى التمويل )37 في أنشطة خدمات أخرى

المائة(

عدم االستقرار السياسي )26 في 

المائة(

عدم اليقين االقتصادي )22 في 

المائة(

معدالت الضريبة المرتفعة )25 في البيع بالتجزئة

المائة(

الحصول عى التمويل )24 في 

المائة(

عدم اليقين االقتصادي )22 في 

المائة(

الحصول عى التمويل )43 في البناء

المائة(

عدم االستقرار السياسي )24 في 

المائة(

معدالت الضريبة المرتفعة )24 

في المائة(

معدالت الضريبة المرتفعة )32 في المعلومات واالتصاالت

المائة(

الحصول عى التمويل )29 في 

المائة(

نقص القوى العاملة الماهرة 

بشكل كاف )16 في المائة(

ــي كل  ــات ف ــل المؤسس ــول دون عم ــي تح ــيوًعا الت ــر ش ــة األكث ــو العقب ــل ه ــدود إىل التموي ــول المح كان الوص

ــرة  ــات الصغي ــة المؤسس ــاض إنتاجي ــا النخف ــا ثانويً ــة ناتجً ــذه العقب ــار ه ــون انتش ــد يك ــن. وق ــان واليم ــتثناء لبن ــدول باس ال

ــا  ــون مرتبًط ــد يك ــوق. وق ــات الس ــا الحتياج ــارات وفًق ــة المه ــدة وتنمي ــا الجدي ــي التكنولوجي ــار إىل تبن ــطة، واالفتق والمتوس

ــن  ــدم اليقي ــر أن ع ــد ذك ــان. لق ــل أو االئتم ــى التموي ــول ع ــر الحص ــي ال تيس ــة الت ــي دول العين ــي ف ــار المؤسس ــا باإلط أيًض

االقتصــادي وعــدم االســتقرار السياســي همــا أهــم العقبــات التــي تعتــرض إنجــاز األعمــال فــي لبنــان )45 فــي المائــة( واليمــن 

ــدول بحســب حجــم المؤسســة: ــه ال ــا ذكرت ــرز م ــي أب ــا يل ــي. وفــي م ــة( عــى التوال )40 فــي المائ

ــاز  ــي إنج ــر ف ــدي األكب ــو التح ــل ه ــى التموي ــول ع ــأن الحص ــر ب ــة الصغ ــات المتناهي ــادت المؤسس ــي األردن، أف    ف

األعمــال. وكانــت معــدالت الضرائــب المرتفعــة كثيــرًا مــا أبلغــت عنــه المؤسســات المتوســطة والكبيــرة، ثــم أعقــب 

ــل.  ــة فــرص الحصــول عــى التموي ــك محدودي ذل

   فــي لبنــان، كان الوصــول المحــدود إىل التمويــل أكثــر العقبــات التــي أبلغــت عنهــا المؤسســات الصغيــرة، وكان 

عــدم االســتقرار السياســي العقبــة الرئيســية بيــن المؤسســات المتوســطة، وعــدم اليقيــن االقتصــادي أكبــر عقبــة بيــن 

ــرة.  ــات الكبي المؤسس

   فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة، كان الوصــول المحــدود إىل التمويــل العقبــة الرئيســية بيــن المؤسســات الصغيــرة 

والمتوســطة. وأفــادت معظــم المؤسســات الصغيــرة عــن نقــص فــي القــوى العاملــة الماهــرة، وتبــع ذلــك محدوديــة 

فــرص الحصــول عــى التمويــل. 

ــرة  ــر والصغي ــة الصغ ــات المتناهي ــن المؤسس ــية بي ــة الرئيس ــل العقب ــدود إىل التموي ــول المح ــان، كان الوص ــي عم    ف

ــرة.  والكبي

   فــي اليمــن، كان الوصــول إىل التمويــل العقبــة الرئيســية بيــن المؤسســات الصغيــرة، وكان عــدم االســتقرار السياســي 

ــرة.  ــرة والمتوســطة والكبي العقبــة الرئيســية بيــن المؤسســات الصغي
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كمــا أن الحصــول عــى التمويــل يشــكل عقبــة رئيســية أمــام المشــاريع فــي قطاعــي الخدمــات والبنــاء. وتشــكل المعــدالت 

الضريبيــة المرتفعــة عقبــة شــائعة للمؤسســات فــي مجــال البيــع بالتجزئــة، والمعلومــات واالتصــاالت. وكانــت حالــة 

ــع. ــات التصني ــن مؤسس ــائعة بي ــادي ش ــن االقتص ــدم اليقي ع

��   3.3.3. المصدر الرئيسي لتمويل المؤسسات

ــا تعتمــد عــى مواردهــا الخاصــة إلنجــاز  ــة( بأنه ــر مــن نصــف المؤسســات التــي شــملها المســح )54 فــي المائ أفــادت أكث

األعمــال. وتؤكــد نتائــج المســح النتائــج الــواردة فــي الفصــل 2 التــي تبــرز االســتخدام الواســع النطــاق لألمــوال الداخليــة بــدالً 

مــن االعتمــاد عــى المقرضيــن الرســميين بســبب القيــود االئتمانيــة واالفتقــار إىل التدفــق النقــدي فــي الــدول النموذجيــة. 

مــن الممكــن أن يخلــف االعتمــاد عــى مــوارد المؤسســات تأثيــرات ســلبية عــى األداء اإلجمالــي ألن المؤسســات أو 

ــة.  ــذا ضــاًرا بنمــو اإلنتاجي ــد يكــون ه ــوال. وق ــار إىل األم ــتكمل بســبب االفتق ــد ال تُس ــة ق ــادرات التجاري المب
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اســتخدمت معظــم المؤسســات فــي لبنــان )70 فــي المائــة(، واألراضــي الفلســطينية المحتلــة )66 فــي المائــة( واليمــن )60 

ــة(  ــي المائ ــي االردن )34 ف ــات ف ــبة المؤسس ــاض نس ــك بانخف ــارن ذل ــال. ويق ــاز األعم ــة إلنج ــا الخاص ــة( موارده ــي المائ ف

ــة( التــي اســتخدمت مواردهــا الخاصــة.    وعمــان )43 فــي المائ

مــن المرجــح أن تعتمــد المؤسســات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة عــىل مواردهــا الخاصــة لتمويــل عملياتهــا مقارنــة 

بالمؤسســات المتوســطة والكبيــرة. اســتخدمت نســبة عاليــة بعــض الشــيء مــن المؤسســات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة 

ــن  ــة م ــي المائ ــادت 74 ف ــان، أف ــي لبن ــة. وف ــا الخاص ــن موارده ــان واليم ــة وعم ــطينية المحتل ــي الفلس ــي األردن واألراض ف

ــات  ــف المؤسس ــن نص ــرب م ــا يق ــادت م ــي االردن، أف ــة. وف ــا الخاص ــتخدمت موارده ــا اس ــطة أنه ــات المتوس المؤسس

ــة( أنهــا حصلــت عــى قــروض مــن المصــارف الخاصــة  ــة( والكبيــرة الحجــم )40 فــي المائ المتوســطة الحجــم )46 فــي المائ

المحليــة. 

ــا  ــتخدمت موارده ــا اس ــة أنه ــات والتجزئ ــع والخدم ــات التصني ــي قطاع ــل 10 ف ــن أص ــركات م ــت ش ــادت س أف

ــاء والمعلومــات واالتصــاالت  ــة، أفــادت 4 مؤسســات مــن أصــل 10 فــي قطاعــي البن الخاصــة إلنجــاز األعمــال. وبالمقارن

عــن حصولهــا عــى قــروض مــن المصــارف الخاصــة المحليــة، وأبلغــت نحــو 3 مؤسســات مــن أصــل 10 فــي هــذه 

القطاعــات المذكــورة آنًفــا عــن اســتخدام مواردهــا الخاصــة. 
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�  3.4 العوامل التي تعزز نمو اإلنتاجية                                              

ــًدا عــى نحــو كاف يفضــي إىل تحســين اإلنتاجيــة. ومــع ذلــك، فــإن الممارســات  إن وجــود قــوة عاملــة ماهــرة ومتعلمــة جي

ــا عــى المــدى  ــل واالحتفــاظ بهــم أيًض ــا لضمــان عــدم تعييــن العمــال الموهوبيــن فحســب، ب ــدة مهمــة أيًض ــة الجي اإلداري

الطويــل. وتُشــكّل فــرص التدريــب ضــرورة أساســية لمســاعدة العمــال فــي صقــل مهاراتهــم فــي العمــل، فــي حيــن 

ــات.     ــة المؤسس ــو إنتاجي ــين نم ــى تحس ــام األول ع ــي المق ــل ف تعم

��   3.4.1. القوة العاملة

تُعــّد الــدول العربيــة إحــدى الوجهــات الرئيســية المســتقبلة للمهاجريــن عــى الصعيــد العالمــي. وكثيــر مــن العمــال المهاجريــن 

ــون إىل العمــل فــي  ــة الذيــن يتمتعــون بمســتوى تعليمــي منخفــض نســبًيا ويميل هــم مــن العمــال ذوي المهــارات المتدني

ــارات  ــعودية أو اإلم ــة الس ــة العربي ــا المملك ــا فيه ــي، بم ــاون الخليج ــس التع ــل دول مجل ــات. وتمث ــاء والخدم ــات البن قطاع

العربيــة المتحــدة، أكبــر حصــة مــن العمــال المهاجريــن فــي المنطقــة العربيــة. وكانــت عمــان الدولــة الوحيــدة فــي مجلــس 

ــا  ــة( أنه ــي المائ ــات )67 ف ــم المؤسس ــد معظ ــتغرب أن تفي ــر المس ــن غي ــي، م ــح. بالتال ــة المس ــي عين ــي ف ــاون الخليج التع

تســتخدم أكثــر مــن 75 فــي المائــة مــن الموظفيــن الوطنييــن. 

جــاءت أعــى حصــة مــن المؤسســات التــي أفــادت عــن توظيــف أكثــر مــن 75 فــي المائــة مــن العمــال الوطنييــن مــن األراضي 

الفلســطينية المحتلــة )77 فــي المائــة( واليمــن )72 فــي المائــة(. وعــى النقيــض مــن ذلــك، بلّغــت 34 فــي المائــة فقــط مــن 

المؤسســات فــي عمــان عــن توظيــف أكثــر مــن 75 فــي المائــة مــن الموظفيــن الوطنييــن، و32 فــي المائــة عــن توظيــف أقــل 

مــن 25 فــي المائــة مــن العمــال الوطنييــن.    

� الشكل 7 حصة العمال الوطنيين المستخدمين )النسبة المئوية للمؤسسات المشمولة في المسح(
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 ةیجاتنإلا ومن ززعت يتلا لماوعلا .3

 نیبوھوملا لامعلا نییعت مدع نامضل اًضیأ ةمھم ةدیجلا ةیرادإلا تاسرامملا نإف ،كلذ عمو .ةیجاتنإلا نیسحت ىلإ يضفی فاك وحن ىلع ًادیج ةملعتمو ةرھام ةلماع ةوق دوجو نإ
 ىلع لوألا ماقملا يف لمعت نیح يف ،لمعلا يف مھتاراھم لقص يف لامعلا ةدعاسمل ةیساسأ ةرورض بیردتلا صرف لّكُشتو .لیوطلا ىدملا ىلع اًضیأ مھب ظافتحالاو لب ،بسحف
     .تاسسؤملا ةیجاتنإ ومن نیسحت

 ةلماعلا ةوقلا .3.1

 ىوتسمب نوعتمتی نیذلا ةیندتملا تاراھملا يوذ لامعلا نم مھ نیرجاھملا لامعلا نم ریثكو .يملاعلا دیعصلا ىلع نیرجاھملل ةلبقتسملا ةیسیئرلا تاھجولا ىدحإ ةیبرعلا لودلاّ دُعت
 ،ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا وأ ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا اھیف امب ،يجیلخلا نواعتلا سلجم لود لثمتو .تامدخلاو ءانبلا تاعاطق يف لمعلا ىلإ نولیمیو اًیبسن ضفخنم يمیلعت
 مظعم دیفت نأ برغتسملا ریغ نم ،يلاتلاب .حسملا ةنیع يف يجیلخلا نواعتلا سلجم يف ةدیحولا ةلودلا نامع تناكو .ةیبرعلا ةقطنملا يف نیرجاھملا لامعلا نم ةصح ربكأ
  .نیینطولا نیفظوملا نم ةئاملا يف 75 نم رثكأ مدختست اھنأ )ةئاملا يف 67( تاسسؤملا

 يف 72( نمیلاو )ةئاملا يف 77( ةلتحملا ةینیطسلفلا يضارألا نم نیینطولا لامعلا نم ةئاملا يف 75 نم رثكأ فیظوت نع تدافأ يتلا تاسسؤملا نم ةصح ىلعأ تءاج
 لقأ فیظوت نع ةئاملا يف 32و ،نیینطولا نیفظوملا نم ةئاملا يف 75 نم رثكأ فیظوت نع نامع يف تاسسؤملا نم طقف ةئاملا يف 34 تّغلب ،كلذ نم ضیقنلا ىلعو .)ةئاملا
     .نیینطولا لامعلا نم ةئاملا يف 25 نم

 )حسملا يف ةلومشملا تاسسؤملل ةیوئملا ةبسنلا( نیمدختسملا نیینطولا لامعلا ةصح 7 لكشلا
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ــر  ــة الصغ ــات المتناهي ــة بالمؤسس ــن، مقارن ــن الوطنيي ــن الموظفي ــر م ــدًدا أكب ــرة ع ــات الكبي ــتخدم المؤسس تس

والصغيــرة والمتوســطة. واســتأثرت المؤسســات الكبيــرة بأعــى حصــة مــن المؤسســات التــي أفــادت عــن اســتخدام أكثــر من 

75 فــي المائــة مــن الموظفيــن الوطنييــن )76 فــي المائــة(، تليهــا المؤسســات الصغيــرة )70 فــي المائــة( والمتوســطة )64 فــي 
المائــة( والمتناهيــة الصغــر )60 فــي المائــة(. وفــي مــا يلــي النتائــج الرئيســية للمســح بحســب حجــم البلــد وحجــم المؤسســة: 

   فــي األردن، أفــادت 8 مؤسســات مــن أصــل 10 مؤسســات كبيــرة أنهــا تســتخدم أكثــر مــن 75 فــي المائــة مــن الموظفين 

الوطنييــن. ويقــارن ذلــك بأكثــر مــن نصــف المؤسســات المتناهيــة الصغــر )55 فــي المائــة( والصغيــرة )55 فــي المائــة( 

والمتوســطة )58 فــي المائــة( التــي أفــادت أنهــا تســتخدم أكثــر مــن 75 فــي المائــة مــن الموظفيــن الوطنييــن. 

ــة     وفــي لبنــان، مثلــت المؤسســات الكبيــرة أعــى حصــة مــن المؤسســات التــي اســتخدمت أكثــر مــن 75 فــي المائ

ــة(. ــة( والمتوســطة )55 فــي المائ ــرة )75 فــي المائ ــة(، تليهــا المؤسســات الصغي مــن الموظفيــن الوطنييــن )82 فــي المائ

   وفــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة، أفــادت 6 مــن أصــل 10 مؤسســات متناهيــة الصغــر أنهــا اســتخدمت مــا يزيــد 

ــطة.  ــرة ومتوس ــات صغي ــل 10 مؤسس ــن أص ــع 8 م ــة م ــن، بالمقارن ــن الوطنيي ــن الموظفي ــة م ــي المائ ــى 75 ف ع

   فــي عمــان، أفــادت نصــف المؤسســات المتناهيــة الصغــر عــن توظيــف أكثــر مــن 75 فــي المائــة مــن األفــراد الوطنييــن، 

مقابــل 42 فــي المائــة مــن المؤسســات الكبيــرة و33 فــي المائــة مــن المؤسســات الصغيرة. 

ــر  ــا تســتخدم أكث ــة( أنه ــرة )82 فــي المائ ــة( والكبي ــة المؤسســات المتوســطة )96 فــي المائ    فــي اليمــن، أفــادت أغلبي

ــة مــن  ــة مــن الموظفيــن الوطنييــن. وعــى النقيــض مــن ذلــك، فــإن مــا يقــرب مــن 70 فــي المائ مــن 75 فــي المائ

ــة مــن  ــر مــن 75 فــي المائ ــر تســتخدم أكث ــة الصغ ــة مــن المؤسســات المتناهي ــرة و60 فــي المائ المؤسســات الصغي

ــن.  ــال الوطنيي العم

أفــادت 8 مؤسســات مــن أصــل 10 مؤسســات تعمــل فــي قطــاع المعلومــات واالتصــاالت أنهــا تســتخدم أكثــر مــن 75 فــي 

المائــة مــن الموظفيــن الوطنييــن.  ويقــارن ذلــك بـــ 6 مؤسســات مــن بيــن 10 تعمــل فــي فطــاع التصنيــع والخدمــات، و4 

مؤسســات مــن بيــن 10 تعمــل فــي قطــاع البنــاء اســتخدمت أكثــر مــن 75 فــي المائــة مــن العمــال الوطنييــن. 

2 فــي المائــة فقــط مــن المؤسســات فــي دول العينــة لــم تســتخدم أي عامــل وطنــي. أفــاد نحــو ثلــث هــذه المؤسســات عــدم 
توظيــف عمــال وطنييــن بســبب قيــود ماليــة ناتجــة عــن جائحــة كوفيــد-19. 

��   3.4.2. التعليم والمهارات

المستوى التعليمي

ســئلت المؤسســات التــي شــملها المســح أيًضــا عــن المســتوى الرئيســي لتعليــم كل كبــار المديريــن أو أغلبيتهــم، والموظفيــن 

الذيــن ال يتحملــون مســؤوليات إداريــة، والعمــال الوطنييــن. يمثــل كبــار المديريــن أعــى نســبة مــن العمــال )84 فــي المائــة( 

ــي  ــإن 40 ف ــة، ف ــوراه. بالمقارن ــتير أو الدكت ــوس أو الماجس ــات البكالوري ــك درج ــي ذل ــا ف ــاٍل بم ــم ع ــى تعلي ــن ع الحاصلي

المائــة فقــط مــن الموظفيــن الذيــن ليــس لديهــم مســؤوليات إداريــة و14 فــي المائــة مــن العمــال الوطنييــن حصلــوا عــى 

هــذا المســتوى التعليمــي. 

ــة  ــة )النســبة المئوي ــدول العربي ــج فــي ال ــم العمــال المســتخدمين، النتائ � الشــكل 8 المســتوى الرئيســي لتعلي

للمؤسســات التــي شــملها المســح(
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 تاراھملاو میلعتلا .3.2

 يمیلعتلا ىوتسملا

 لثمی .نیینطولا لامعلاو ،ةیرادإ تایلوؤسم نولمحتی ال نیذلا نیفظوملاو ،مھتیبلغأ وأ نیریدملا رابك لك میلعتل يسیئرلا ىوتسملا نع اًضیأ حسملا اھلمش يتلا تاسسؤملا تلئس
 طقف ةئاملا يف 40 نإف ،ةنراقملاب .هاروتكدلا وأ ریتسجاملا وأ سویرولاكبلا تاجرد كلذ يف امب ٍلاع میلعت ىلع نیلصاحلا )ةئاملا يف 84( لامعلا نم ةبسن ىلعأ نیریدملا رابك
  .يمیلعتلا ىوتسملا اذھ ىلع اولصح نیینطولا لامعلا نم ةئاملا يف 14و ةیرادإ تایلوؤسم مھیدل سیل نیذلا نیفظوملا نم

 )حسملا اھلمش يتلا تاسسؤملل ةیوئملا ةبسنلا( ةیبرعلا لودلا يف جئاتنلا ،نیمدختسملا لامعلا میلعتل يسیئرلا ىوتسملا 8 لكشلا

 

 تایلوؤسم مھیدل سیل نیذلا نیفظوملاب ةنراقم ،هاروتكدلا وأ ریتسجاملا وأ سویرولاكبلا تاجرد ىلع اولصح نیریدملا رابك نأ تاكرشلا نم ىلعأ ةبسن تدافأ ،لودلا لك يف
  :نیمدختسملا لامعلا بسحب حسملل ةیسیئرلا جئاتنلا يلی ام يفو .نیینطولا لامعلا وأ ةیرادإ

 ،)ةئاملا يف 91( نامع اھیلت ،)ةئاملا يف 95( ریتسجاملا وأ سویرولاكبلا ةجرد ىلع اولصح دق اھیف نیریدملا رابك نأ تدافأ يتلا تاسسؤملا نم ةبسن ىلعأ نانبل لّجس •
  )ةئاملا يف 75( ةلتحملا ةینیطسلفلا يضارألاو ،)ةئاملا يف 81( نمیلاو ،)ةئاملا يف 85( ندرألاو

 اھیلت ،ریتسجاملا وأ سویرولاكبلا ةجرد اوھنأ دق ةیرادإ تایلوؤسم مھیدل سیل نیذلا نیفظوملا نأ تدافأ يتلا )ةئاملا يف 56( تاسسؤملا نم ةبسن ىلعأ نمیلا تلّجس •
  .)ةئاملا يف 33( ندرألاو ،)ةئاملا يف 42( نامعو ،)ةئاملا يف 47( ةلتحملا ةینیطسلفلا يضارألا

 سویرولاكبلا تاجرد ىلع اولصح دق نیینطولا لامعلا نأ ةلتحملا ةینیطسلفلا يضارألا يف تاكرشلا نم ةئاملا يف 20و نمیلاو نامُع يف ابیرقت تاسسؤملا عبر تركذو اذھ •
 ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .هذھ يلاعلا میلعتلا تاجرد ىلع اولصح دق نیینطولا لامعلا نأ نانبلو ندرألا يف تاسسؤملا نم طقف ةئاملا يف 4 تركذو .هاروتكدلا وأ ریتسجاملا وأ
 لامعلا نأ ،نمیلاو نامُع يف تاسسؤم 10 لصأ نم 6و ،ةلتحملا ةینیطسلفلا يضارألا يف تاسسؤم 10 لصأ نم 7و ،نانبلو ندرألا يف تاسسؤم 10 لصأ نم 8 تدافأ
  .يوناثلا وأ يئادتبالا مھمیلعت اوھنأ دق نیینطولا
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ــتير  ــوس أو الماجس ــات البكالوري ــى درج ــوا ع ــن حصل ــار المديري ــركات أن كب ــن الش ــى م ــبة أع ــادت نس ــدول، أف ــي كل ال ف

ــج  ــي النتائ ــا يل ــي م ــن. وف ــال الوطنيي ــة أو العم ــؤوليات إداري ــم مس ــس لديه ــن لي ــن الذي ــة بالموظفي ــوراه، مقارن أو الدكت

ــتخدمين:  ــال المس ــب العم ــح بحس ــية للمس الرئيس

   ســجّل لبنــان أعــى نســبة مــن المؤسســات التــي أفــادت أن كبــار المديريــن فيهــا قــد حصلــوا عــى درجــة البكالوريــوس 

ــة(،  ــي المائ ــن )81 ف ــة(، واليم ــي المائ ــة(، واألردن )85 ف ــي المائ ــان )91 ف ــا عم ــة(، تليه ــي المائ ــتير )95 ف أو الماجس

ــة(  ــة )75 فــي المائ واألراضــي الفلســطينية المحتل

ــم  ــس لديه ــن لي ــن الذي ــادت أن الموظفي ــي أف ــة( الت ــي المائ ــات )56 ف ــن المؤسس ــبة م ــى نس ــن أع ــجّلت اليم    س

مســؤوليات إداريــة قــد أنهــوا درجــة البكالوريــوس أو الماجســتير، تليهــا األراضــي الفلســطينية المحتلــة )47 فــي المائــة(، 

ــة(.  ــي المائ ــة(، واألردن )33 ف ــي المائ ــان )42 ف وعم

   هــذا وذكــرت ربــع المؤسســات تقريبــا فــي ُعمــان واليمــن و20 فــي المائــة مــن الشــركات فــي األراضــي الفلســطينية 

ــي  ــرت 4 ف ــوراه. وذك ــتير أو الدكت ــوس أو الماجس ــات البكالوري ــى درج ــوا ع ــد حصل ــن ق ــال الوطنيي ــة أن العم المحتل

ــي  ــم العال ــات التعلي ــى درج ــوا ع ــد حصل ــن ق ــال الوطنيي ــان أن العم ــي األردن ولبن ــات ف ــن المؤسس ــط م ــة فق المائ

ــات  ــل 10 مؤسس ــن أص ــان، و7 م ــي األردن ولبن ــات ف ــل 10 مؤسس ــن أص ــادت 8 م ــك، أف ــة إىل ذل ــذه. باإلضاف ه

فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة، و6 مــن أصــل 10 مؤسســات فــي ُعمــان واليمــن، أن العمــال الوطنييــن قــد أنهــوا 

ــوي.  تعليمهــم االبتدائــي أو الثان

هنــاك فــارق واضــح فــي المســتويات التعليميــة لكبــار المديريــن والموظفيــن والعامليــن الوطنييــن فــي كل القطاعــات. بشــكل 

عــام، أفــادت نســبة أعــى مــن المؤسســات أن كبــار المديريــن قــد أنهــوا درجــات البكالوريــوس أو الماجســتير، مقارنــة بــكل 

الموظفيــن أو الموظفيــن الوطنييــن. وقــد لوحــظ هــذا االتجــاه بغــض النظــر عــن القطــاع. 

مــع ذلــك، أفــاد حــواىل ثلثــي المؤسســات فــي قطــاع المعلومــات واالتصــاالت أن الموظفيــن الذيــن ليــس لديهــم مســؤوليات 

عليــا قــد أكملــوا درجــة البكالوريــوس أو الماجســتير. وهــي تمثــل نســبة أعــى بكثيــر مــن نســب المؤسســات فــي قطاعــات 
البنــاء )13 فــي المائــة(، والتصنيــع )27 فــي المائــة(، والخدمــات )34 فــي المائــة(، والتجزئــة )38 فــي المائــة( التــي أفــادت بــأن 

الموظفيــن قــد أنهــوا شــهاداتهم الجامعية. 

أهم المهارات

كانــت أعــىل ثــالث مهــارات للمؤسســات فــي دول العينــة هــي المعرفــة التقنيــة )55 فــي المائــة( والعمــل 

الجماعــي والمهــارات التعاونيــة )41 فــي المائــة( ومهــارات التنظيــم واالهتمــام بالتفاصيــل )38 فــي المائــة(. 

ــدول، باســتثناء اليمــن واألردن. وفــي اليمــن، كانــت المهــارات  ــة فــي كل ال ــر أهمي ــة المهــارة األكث واعتبــرت المعرفــة الفني

فــي مجــال االتصــاالت مطلوبــة فــي أغلــب األحيــان، وكان العمــل الجماعــي والمهــارات التعاونيــة فــي األردن مــن بيــن أهــم 

المهــارات بيــن المؤسســات التــي شــملها المســح. وأفــادت نســبة عاليــة نســبًيا مــن المؤسســات فــي كل الــدول أن العمــل 

الجماعــي والمهــارات التعاونيــة ومهــارات التنظيــم واالهتمــام بالتفاصيــل هــي مهــارات مهمــة ألعمالهــا. 

� الشكل 9 أهم المهارات للمؤسسات )النسبة المئوية للمؤسسات التي شملها المسح(

اللوحة أ. النتائج حسب البلد

 26 

 دق نیریدملا رابك نأ تاسسؤملا نم ىلعأ ةبسن تدافأ ،ماع لكشب .تاعاطقلا لك يف نیینطولا نیلماعلاو نیفظوملاو نیریدملا رابكل ةیمیلعتلا تایوتسملا يف حضاو قراف كانھ
  .عاطقلا نع رظنلا ضغب هاجتالا اذھ ظحول دقو .نیینطولا نیفظوملا وأ نیفظوملا لكب ةنراقم ،ریتسجاملا وأ سویرولاكبلا تاجرد اوھنأ

 لثمت يھو .ریتسجاملا وأ سویرولاكبلا ةجرد اولمكأ دق ایلع تایلوؤسم مھیدل سیل نیذلا نیفظوملا نأ تالاصتالاو تامولعملا عاطق يف تاسسؤملا يثلث ىلاوح دافأ ،كلذ عم
 نأب تدافأ يتلا )ةئاملا يف 38( ةئزجتلاو ،)ةئاملا يف 34( تامدخلاو ،)ةئاملا يف 27( عینصتلاو ،)ةئاملا يف 13( ءانبلا تاعاطق يف تاسسؤملا بسن نم ریثكب ىلعأ ةبسن
  .ةیعماجلا مھتاداھش اوھنأ دق نیفظوملا
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اللوحة ب - النتائج حسب حجم المؤسسة 

ــية  ــبيك والحساس ــارات التش ــذه المه ــمل ه ــة. وتش ــة االقليمي ــن العين ــة م ــي المائ ــن 13 ف ــل م ــل أق ــي تمث ــارات الت ــم المه ــذا الرق ــرض ه ــة: ال يع ماحظ

الثقافيــة، وغيــر ذلــك مــن المهــارات.

وفي ما يلي النتائج الرئيسية بحسب حجم المؤسسة وقطاعها: 

   أفــادت أكثــر مــن نصــف المؤسســات المتناهيــة الصغــر والمتوســطة والكبيــرة، و6 مــن بيــن 10 مؤسســات صغيــرة 

بــأن المعرفــة التقنيــة هــي مهــارة أساســية ألعمالهــا التجاريــة. وأفــادت نســبة أعــى مــن المتوســط مــن المؤسســات 

المتناهيــة الصغــر أن مهــارات االتصــال )46 فــي المائــة( والمهــارات الرقميــة )25 فــي المائــة( هامــة بالنســبة ألعمالهــا 

التجاريــة. 

   أمــا المعــارف التقنيــة فُذكــرت فــي الغالــب بيــن مؤسســات التصنيــع )83 فــي المائــة( ومؤسســات الخدمــات )60 فــي 

المائــة(.

   أفــادت 7 مــن بيــن 10 مؤسســات فــي قطــاع البنــاء أن العمــل الجماعــي والمهــارات التعاونيــة هامــان، بالمقارنــة مــع 2 

مــن أصــل 10 مؤسســات فــي مجــال المعلومــات واالتصــاالت. 

ــي  ــه 77 ف ــادت ب ــا أف ــو م ــى نح ــاالت، ع ــات واالتص ــاع المعلوم ــي قط ــة ف ــة خاص ــة بأهمي ــارات الرقمي ــم المه    تتس

ــة  ــي التجزئ ــي قطاَع ــة ف ــات العامل ــن المؤسس ــة م ــي المائ ــن 10 ف ــل م ــك بأق ــارن ذل ــات. ويق ــن المؤسس ــة م المائ

ــة مــن المؤسســات العامــل فــي قطاَعــي التصنيــع والخدمــات.  ــاء، وأقــل مــن 20 فــي المائ والبن

ــة، قالــت نحــو  ــة( أن مهــارات االتصــال مهمــة. وبالمقارن ــة )56 فــي المائ ــر مــن نصــف مؤسســات التجزئ    ذكــرت أكث

ــة.   ــارات هام ــذه المه ــاالت إن ه ــات واالتص ــع والمعلوم ــي التصني ــي قطاع ــل 10 ف ــن أص ــَتين م مؤسس

سهولة أو صعوبة في توظيف العمال ذوي المهارات المطلوبة

أفــاد أكثــر مــن 40 فــي المائــة مــن المؤسســات فــي المنطقــة أن العثــور عــىل عمــال يتمتعــون بالمهــارات المطلوبــة 

ــهاً وال  ــرًا س ــس أم ــه لي ــح إن ــملها المس ــي ش ــات الت ــن المؤسس ــة م ــي المائ ــال 45 ف ــة. وق ــب للغاي ــب أو صع ــر صع أم

صعًبــا، وأفــاد 12 فــي المائــة فقــط إن ذلــك ســهل أو ســهل جــًدا. 

لــم تجــد غالبيــة المؤسســات فــي مختلــف أنحــاء العالــم ســهولة فــي توظيــف العمــال الذيــن يتمتعــون بالمهــارات 

المطلوبــة. وأفــادت نحــو مؤسســة واحــدة مــن أصــل 10 فــي األردن واألراضــي الفلســطينية المحتلــة واليمــن أن العثــور عــى 

ــي  ــات ف ــن المؤسس ــط م ــة فق ــي المائ ــرت 1 ف ــة. وذك ــهل للغاي ــهل أو س ــر س ــة أم ــارات المطلوب ــون بالمه ــال يتمتع عم

لبنــان و5 فــي المائــة مــن المؤسســات فــي عمــان أن العثــور عــى عمــال يتمتعــون بالمهــارات الازمــة أمــر ســهل أو ســهل 

جــًدا. 
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� الشــكل 10 المؤسســات التــي تواجــه صعوبــات فــي توظيــف العمــال ذوي المهــارات المناســبة )النســبة المئويــة 

للمؤسســات التي شــملها المســح(

اللوحة أ - النتائج حسب البلد اللوحة

ب - النتائج حسب حجم المؤسسة

لقــد وجــدت المؤسســات الكبيــرة صعوبــة فــي توظيــف العمــال الذيــن يتمتعــون بالمهــارات المطلوبــة، مقارنــة بالمؤسســات 

المتوســطة والصغيــرة والمتناهيــة الصغــر. فقــد أفــادت المؤسســات الكبيــرة بــأن تعييــن العمــال ذوي المهــارات المطلوبــة 

هــو أكثــر صعوبــة )60 فــي المائــة(، تليهــا المؤسســات الصغيــرة )42 فــي المائــة( والمتوســطة )39 فــي المائــة( والمؤسســات 

المتناهيــة الصغــر )37 فــي المائــة(. وارتفعــت حصــة المؤسســات التــي أبلغــت عــن صعوبــة أو صعوبــة شــديدة فــي توظيــف 

العمــال الذيــن يتمتعــون بالمهــارات الازمــة مــع تزايــد حجــم المؤسســات فــي األردن وعمــان واليمــن. وبالمقارنــة، وجــدت 

المؤسســات الصغيــرة فــي لبنــان واألراضــي الفلســطينية المحتلــة أن مــن الصعــب للغايــة توظيــف العمــال الذيــن 

يتمتعــون بالمهــارات المطلوبــة. 

أبلغــت معظــم المؤسســات العاملــة فــي قطــاع المعلومــات واالتصــاالت )81 فــي المائــة( عــن صعوبــات فــي العثــور عــى 

ــن  ــات م ــة، و4 مؤسس ــي التجزئ ــل ف ــن 10 تعم ــن بي ــات م ــذا بـــ 3 مؤسس ــارن ه ــة. ويق ــارات المطلوب ــال ذوي المه العم

بيــن 10 تعمــل فــي التصنيــع والخدمــات، و5 مؤسســات مــن بيــن 10 تعمــل فــي البنــاء وجــدت صعوبــة فــي توظيــف عمــال 

يتمتعــون بالمهــارات المطلوبــة. 
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 تاسسؤملا تدافأ دقف .رغصلا ةیھانتملاو ةریغصلاو ةطسوتملا تاسسؤملاب ةنراقم ،ةبولطملا تاراھملاب نوعتمتی نیذلا لامعلا فیظوت يف ةبوعص ةریبكلا تاسسؤملا تدجو دقل
 ةیھانتملا تاسسؤملاو )ةئاملا يف 39( ةطسوتملاو )ةئاملا يف 42( ةریغصلا تاسسؤملا اھیلت ،)ةئاملا يف 60( ةبوعص رثكأ وھ ةبولطملا تاراھملا يوذ لامعلا نییعت نأب ةریبكلا
 تاسسؤملا مجح دیازت عم ةمزاللا تاراھملاب نوعتمتی نیذلا لامعلا فیظوت يف ةدیدش ةبوعص وأ ةبوعص نع تغلبأ يتلا تاسسؤملا ةصح تعفتراو .)ةئاملا يف 37( رغصلا
 تاراھملاب نوعتمتی نیذلا لامعلا فیظوت ةیاغلل بعصلا نم نأ ةلتحملا ةینیطسلفلا يضارألاو نانبل يف ةریغصلا تاسسؤملا تدجو ،ةنراقملابو .نمیلاو نامعو ندرألا يف
  .ةبولطملا

 تاسسؤم 3 ـب اذھ نراقیو .ةبولطملا تاراھملا يوذ لامعلا ىلع روثعلا يف تابوعص نع )ةئاملا يف 81( تالاصتالاو تامولعملا عاطق يف ةلماعلا تاسسؤملا مظعم تغلبأ
 نوعتمتی لامع فیظوت يف ةبوعص تدجو ءانبلا يف لمعت 10 نیب نم تاسسؤم 5و ،تامدخلاو عینصتلا يف لمعت 10 نیب نم تاسسؤم 4و ،ةئزجتلا يف لمعت 10 نیب نم
  .ةبولطملا تاراھملاب
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��   3.4.3. التدريب والحوافز

ميزانية لتدريب الموظفين وتطويريهم

أفــادت معظــم المؤسســات فــي دول العينــة أنهــا ال تملــك ميزانيــة منفصلــة للتدريــب والتطويــر )32 فــي المائــة( 

أو أنهــا خصصــت أقــل مــن 5 فــي المائــة مــن مجمــوع تكلفــة المرتبــات لهــذا الغــرض )39 فــي المائــة(. وأبلــغ مــا 

يقــرب مــن 20 فــي المائــة مــن المؤسســات عــن تخصيــص مــا يزيــد عــى 5 فــي المائــة مــن الميزانيــة لتدريــب الموظفيــن 

وتطويرهــم. ومــع ذلــك، فــإن تخصيــص ميزانيــة لتطويــر المهــارات أمــر ضــروري لتحســين نوعيــة قــوى العمــل، ويزيــد القيــام 

بذلــك مــن إنتاجيــة العمــل.

ــة لتدريــب الموظفيــن وتطويرهــم )النســبة  � الشــكل 11 المؤسســات التــي أبلغــت عــن وجــود ميزانيــة منفصل

المئويــة للمؤسســات التــي شــملها المســح(

اللوحة أ - النتائج حسب البلد اللوحة

ب - النتائج حسب حجم المؤسسة
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 زفاوحلاو بیردتلا .3.3

 مھیریوطتو نیفظوملا بیردتل ةینازیم

 تابترملا ةفلكت عومجم نم ةئاملا يف 5 نم لقأ تصصخ اھنأ وأ )ةئاملا يف 32( ریوطتلاو بیردتلل ةلصفنم ةینازیم كلمت ال اھنأ ةنیعلا لود يف تاسسؤملا مظعم تدافأ
 ،كلذ عمو .مھریوطتو نیفظوملا بیردتل ةینازیملا نم ةئاملا يف 5 ىلع دیزی ام صیصخت نع تاسسؤملا نم ةئاملا يف 20 نم برقی ام غلبأو .)ةئاملا يف 39( ضرغلا اذھل
 .لمعلا ةیجاتنإ نم كلذب مایقلا دیزیو ،لمعلا ىوق ةیعون نیسحتل يرورض رمأ تاراھملا ریوطتل ةینازیم صیصخت نإف

 )حسملا اھلمش يتلا تاسسؤملل ةیوئملا ةبسنلا( مھریوطتو نیفظوملا بیردتل ةلصفنم ةینازیم دوجو نع تغلبأ يتلا تاسسؤملا 11 لكشلا
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 زفاوحلاو بیردتلا .3.3

 مھیریوطتو نیفظوملا بیردتل ةینازیم

 تابترملا ةفلكت عومجم نم ةئاملا يف 5 نم لقأ تصصخ اھنأ وأ )ةئاملا يف 32( ریوطتلاو بیردتلل ةلصفنم ةینازیم كلمت ال اھنأ ةنیعلا لود يف تاسسؤملا مظعم تدافأ
 ،كلذ عمو .مھریوطتو نیفظوملا بیردتل ةینازیملا نم ةئاملا يف 5 ىلع دیزی ام صیصخت نع تاسسؤملا نم ةئاملا يف 20 نم برقی ام غلبأو .)ةئاملا يف 39( ضرغلا اذھل
 .لمعلا ةیجاتنإ نم كلذب مایقلا دیزیو ،لمعلا ىوق ةیعون نیسحتل يرورض رمأ تاراھملا ریوطتل ةینازیم صیصخت نإف

 )حسملا اھلمش يتلا تاسسؤملل ةیوئملا ةبسنلا( مھریوطتو نیفظوملا بیردتل ةلصفنم ةینازیم دوجو نع تغلبأ يتلا تاسسؤملا 11 لكشلا
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ــطينية  ــي الفلس ــي األردن واألراض ــات ف ــث المؤسس ــواىل ثل ــان، وح ــان وعم ــي لبن ــات ف ــع المؤسس ــادت رب أف

ــات )25  ــن المؤسس ــبة م ــى نس ــان أع ــجّلت عم ــر. وس ــب والتطوي ــة للتدري ــك ميزاني ــا ال تمل ــن أنه ــة واليم المحتل

فــي المائــة( التــي أفــادت أنهــا تملــك ميزانيــة للموظفيــن والتدريــب تتخطــى 5 فــي المائــة مــن كلفــة الراتــب، تليهــا األراضــي 

ــة(.  ــة(، واألردن )14 فــي المائ ــان )21 فــي المائ ــة(، واليمــن ولبن ــة )23 فــي المائ الفلســطينية المحتل

ــة بالمؤسســات  ــر، مقارن ــرة والمتوســطة ميزانيــة للتدريــب والتطوي مــن المرجــح أن تخصــص المؤسســات الكبي

المتناهيــة الصغــر والصغيــرة. وأفــادت نســبة أعــى مــن المتوســط مــن المؤسســات الكبيــرة )53 فــي المائــة( والمتوســطة 

)41 فــي المائــة( أنهــا خصصــت أقــل مــن 5 فــي المائــة مــن الميزانيــة للتدريــب والتطويــر. ويقــارن ذلــك بنســبة 35 فــي المائــة 
مــن المؤسســات المتناهيــة الصغــر التــي أبلغــت عــن تخصيــص نفــس الميزانيــة. 

ــة لتدريــب الموظفيــن وتطويريهــم.  ــاء ميزانيــة منفصل ــا فــي قطــاع البن لــم يكــن لــدى نصــف المؤسســات تقريًب

وعــى نحــو مماثــل، لــم يكــن لــدى 4 مؤسســات مــن بيــن 10 تعمــل فــي قطاَعــي الخدمــات والتجزئــة، و3 مؤسســات مــن 10 

تعمــل فــي التصنيــع، ومؤسســَتين مــن بيــن 10 تعمــان فــي المعلومــات واالتصــاالت ميزانيــة مــن هــذا القبيــل. وأبلغــت 

ــة مــن  ــع عــن تخصيــص أقــل مــن 5 فــي المائ ــا فــي قطاعــي المعلومــات واالتصــاالت والتصني نصــف المؤسســات تقريًب

ــر.  ــب والتطوي ــة للتدري الميزاني

برامج التعويض التحفيزي 

ســأل المســح المؤسســات عمــا إذا كانــت هنــاك برامــج تعويــض تحفيــزي للعمــال. وتهــدف هــذه البرامــج إىل مكافــأة األداء 

الفــردي أو الجماعــي مــن خــال الحوافــز التــي تدفــع العامليــن إىل تحقيــق نتائــج محــددة. وهــي طريقــة شــائعة تســتخدمها 

المؤسســات لتحســين إنتاجيــة العمــال، وكفاءتهــم، ومشــاركتهم، واالحتفــاظ بهــم، بيــن أســاليب أخــرى. 

أفــادت ســتة مــن أصــل 10 مؤسســات فــي دول العينــة بــأن لديهــا برامــج تعويــض تحفيــزي للعمــال. وجــاءت أعــى 

نســبة مــن المؤسســات التــي أفــادت بوجــود هــذه البرامــج مــن األردن )70 فــي المائــة(، يليهــا لبنــان )67 فــي المائــة( وعمــان 

)63 فــي المائــة( واألراضــي الفلســطينية المحتلــة )63 فــي المائــة( واليمــن )59 فــي المائــة(.  

كان مــن غيــر المرجــح أن يكــون لــدى المؤسســات المتناهيــة الصغــر برامــج تعويــض تحفيــزي مقارنــة بالمؤسســات 

ــج  ــة( أن برام ــي المائ ــر )45 ف ــة الصغ ــات المتناهي ــف المؤسس ــن نص ــل م ــرت أق ــرة. وذك ــطة والكبي ــرة والمتوس الصغي

ــطة و80  ــرة والمتوس ــات الصغي ــن المؤسس ــة م ــي المائ ــن 70 ف ــرب م ــا يق ــة بم ــل، مقارن ــودة بالفع ــذه موج ــض ه التعوي

ــدار بصــورة عامــة عــى نحــو أفضــل مــن  ــرة ت ــرز الفصــل 2 أن المؤسســات الكبي ــرة. ويب ــة مــن المؤسســات الكبي فــي المائ

ــة  ــرة. ومــن شــأن وضــع مثــل برامــج التعويــض التحفيــزي هــذه أن يســاهم فــي خلــق ممارســات إداري المؤسســات الصغي

ــاءة، والنمــو.  ــة، ومكاســب الكف ــؤدي إىل تحســين اإلنتاجي ــدة مــن الممكــن أن ت جي

نمــت نســبة المؤسســات الكبيــرة التــي لديهــا برامــج تعويــض تحفيــزي مــع تزايــد حجــم المؤسســات فــي لبنــان واألراضــي 

الفلســطينية المحتلــة واليمــن. وفــي االردن، أفــادت نســبة مرتفعــة بعــض الشــيء مــن المؤسســات المتناهيــة الصغــر )7 مــن 

أصــل 10 مؤسســات( عــن وجــود برامــج تعويــض تحفيــزي. وفــي عمــان، ذكــرت 8 مــن بيــن 10 مؤسســات متوســطة و7 مــن 

بيــن 10 مؤسســات كبيــرة أن برامــج التعويــض هــذه موجــودة.
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� الشــكل 12 المؤسســات التــي أبلغــت عــن وجــود برامــج تعويــض تحفيزي للعمــال )النســبة المئوية للمؤسســات 

التي شــملها المســح(

اللوحة أ - النتائج حسب البلد اللوحة                                             ب - النتائج حسب حجم المؤسسة

يمثــل قطــاع التصنيــع أعــىل نســبة مــن المؤسســات التــي لديهــا برامــج تعويــض تحفيــزي )75 فــي المائــة(. كذلــك، 

أفــادت المؤسســات فــي قطاعــات أخــرى مثــل المعلومــات واالتصــاالت )68 فــي المائــة(، والبنــاء )67 فــي المائــة(، والتجزئــة 

)66 فــي المائــة( وأنشــطة الخدمــات )53 فــي المائــة( بوجــود برامــج تعويــض تحفيــزي. 

ــادة  ــدة فــي زي ــة عمــا إذا كانــت مفي لقــد ُســئلت المؤسســات التــي أعلنــت عــن امتاكهــا لبرامــج تعويــض تحفيــزي مماثل

إنتاجيــة العامــل. وأفــادت الغالبيــة العظمــى مــن المؤسســات فــي دول العينــة أن هــذه البرامــج مفيــدة فــي تعزيــز 

االنتاجيــة. وأكــد مــا يزيــد عــى 90 فــي المائــة مــن المؤسســات، بصــرف النظــر عــن البلــد والحجــم، فائــدة هــذه البرامــج، 

باســتثناء عمــان حيــث ذكــرت 72 فــي المائــة مــن المؤسســات أن هــذه البرامــج مفيــدة. 

ــاء  ــة والبن ــع بالتجزئ ــات والبي ــع والخدم ــات التصني ــي قطاع ــات ف ــن المؤسس ــة م ــي المائ ــى 90 ف ــد ع ــا يزي ــد م ــد أك لق

والمعلومــات واالتصــاالت أن هــذه البرامــج كانــت مفيــدة فــي تحســين إنتاجيــة العمــال. 

أهداف األداء 

ســئلت المؤسســات عمــا إذا كان لديهــا أهــداف أداء لمراقبــة رضــا العمــاء، أو نمــو األربــاح، أو اإلنتاجيــة، أو تحقيــق األهــداف 

ــا مؤشــرات كميــة تقيــس التقــدم مقابــل األهــداف المحــددة. وفــي بيئــة العمــل، قــد  المحــددة. وهــذه األهــداف هــي عموًم

تكــون هــذه المؤشــرات مفيــدة لفهــم مــا إذا كان العمــال عــى مســتوى الفــرد أو المجموعــة يحققــون األهــداف المحــددة مــع 

ــي دول  ــات ف ــل 10 مؤسس ــن أص ــه 7 م ــت عن ــا أبلغ ــًدا، كم ــر رص ــر األكث ــو المؤش ــاء ه ــا العم ــت. وكان رض ــرور الوق م

ــاح، وقامــت نحــو نصــف المؤسســات  ــة. وكان نحــو 6 مــن أصــل 10 مؤسســات تملــك أهــداف أداء لرصــد نمــو األرب العين

ــة وتحقيــق األهــداف المحــددة.  برصــد اإلنتاجي

ــملها  ــي ش ــات الت ــة للمؤسس ــبة المئوي ــداف أداء )النس ــود أه ــن وج ــت ع ــي أبلغ ــات الت ــكل 13 المؤسس � الش

ــح( المس
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 )حسملا اھلمش يتلا تاسسؤملل ةیوئملا ةبسنلا( لامعلل يزیفحت ضیوعت جمارب دوجو نع تغلبأ يتلا تاسسؤملا 12 لكشلا
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 تالاصتالاو تامولعملا لثم ىرخأ تاعاطق يف تاسسؤملا تدافأ ،كلذك .)ةئاملا يف 75( يزیفحت ضیوعت جمارب اھیدل يتلا تاسسؤملا نم ةبسن ىلعأ عینصتلا عاطق لثمی
  .يزیفحت ضیوعت جمارب دوجوب )ةئاملا يف 53( تامدخلا ةطشنأو )ةئاملا يف 66( ةئزجتلاو ،)ةئاملا يف 67( ءانبلاو ،)ةئاملا يف 68(
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 لود يف تاسسؤملا نم ىمظعلا ةیبلاغلا تدافأو .لماعلا ةیجاتنإ ةدایز يف ةدیفم تناك اذإ امع ةلثامم يزیفحت ضیوعت جماربل اھكالتما نع تنلعأ يتلا تاسسؤملا تلئُس دقل
 ثیح نامع ءانثتساب ،جماربلا هذھ ةدئاف ،مجحلاو دلبلا نع رظنلا فرصب ،تاسسؤملا نم ةئاملا يف 90 ىلع دیزی ام دكأو .ةیجاتنالا زیزعت يف ةدیفم جماربلا هذھ نأ ةنیعلا
  .ةدیفم جماربلا هذھ نأ تاسسؤملا نم ةئاملا يف 72 تركذ

 ةیجاتنإ نیسحت يف ةدیفم تناك جماربلا هذھ نأ تالاصتالاو تامولعملاو ءانبلاو ةئزجتلاب عیبلاو تامدخلاو عینصتلا تاعاطق يف تاسسؤملا نم ةئاملا يف 90 ىلع دیزی ام دكأ دقل
  .لامعلا

  ءادألا فادھأ

 سیقت ةیمك تارشؤم اًمومع يھ فادھألا هذھو .ةددحملا فادھألا قیقحت وأ ،ةیجاتنإلا وأ ،حابرألا ومن وأ ،ءالمعلا اضر ةبقارمل ءادأ فادھأ اھیدل ناك اذإ امع تاسسؤملا تلئس
 .تقولا رورم عم ةددحملا فادھألا نوققحی ةعومجملا وأ درفلا ىوتسم ىلع لامعلا ناك اذإ ام مھفل ةدیفم تارشؤملا هذھ نوكت دق ،لمعلا ةئیب يفو .ةددحملا فادھألا لباقم مدقتلا
 ومن دصرل ءادأ فادھأ كلمت تاسسؤم 10 لصأ نم 6 وحن ناكو .ةنیعلا لود يف تاسسؤم 10 لصأ نم 7 ھنع تغلبأ امك ،اًدصر رثكألا رشؤملا وھ ءالمعلا اضر ناكو
  .ةددحملا فادھألا قیقحتو ةیجاتنإلا دصرب تاسسؤملا فصن وحن تماقو ،حابرألا

 )حسملا اھلمش يتلا تاسسؤملل ةیوئملا ةبسنلا( ءادأ فادھأ دوجو نع تغلبأ يتلا تاسسؤملا 13 لكشلا

 دلبلا بسح جئاتنلا .أ ةحوللا
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ــدول. وكان  ــي كل ال ــداف األداء ف ــالل أه ــن خ ــاس م ــذي يق ــيوًعا ال ــر ش ــر األكث ــالء المؤش ــا العم ــد رض كان رص

نمــو األربــاح هــو ثانــي أكثــر المؤشــرات رصــًدا فــي كل الــدول، باســتثناء لبنــان حيــث رصــدت 7 مــن أصــل 10 مؤسســات 

اإلنتاجيــة. وأفــادت 6 مــن 10 مؤسســات فــي األردن، ونصــف المؤسســات فــي عمــان واليمــن، و4 مــن أصــل 10 

ــة.  ــد اإلنتاجي ــا ترص ــة أنه ــطينية المحتل ــي الفلس ــي األراض ــات ف مؤسس

ــبة  ــت نس ــة. وأبلغ ــم المؤسس ــد حج ــع تزاي ــاح م ــو األرب ــة ونم ــب اإلنتاجي ــي تراق ــات الت ــبة المؤسس ــت نس ارتفع

ــة  ــبة منخفض ــع نس ــة م ــن، بالمقارن ــد كا الهدفي ــن رص ــات( ع ــل 10 مؤسس ــن أص ــرة )7 م ــات الكبي ــن المؤسس ــى م أع

ــي  ــة ف ــاع اإلنتاجي ــرات إىل ارتف ــذه المؤش ــاس ه ــير قي ــطة. ويش ــرة والمتوس ــر والصغي ــة الصغ ــات المتناهي ــن المؤسس م

المؤسســات الكبيــرة. والواقــع أن الفصــل 2 يبيــن أن المؤسســات الكبيــرة تتميــز بإنتاجيــة إجماليــة أعــى للعامــل بالمقارنــة 

ــرة والمتوســطة.    مــع المؤسســات المتناهيــة الصغــر والصغي

وفي ما يلي المعلومات األساسية بحسب القطاع:

   أبلغــت نســبة أعــى مــن المتوســط مــن المؤسســات العاملــة فــي قطاعــات المعلومــات واالتصــاالت )84 فــي المائــة( 

ــة( عــن وجــود أهــداف لقيــاس مــدى رضــا العمــاء.  ــاء )74 فــي المائ ــة( والبن والخدمــات )77 فــي المائ

ــة(، والمعلومــات  ــة )70 فــي المائ ــة(، والتجزئ ــاء )76 فــي المائ    أبلغــت نســبة أعــى مــن المؤسســات فــي مجــال البن

ــة(  ــة بالمؤسســات فــي قطاعــي الخدمــات )57 فــي المائ ــاح، مقارن ــة( عــن رصــد نمــو األرب واالتصــاالت )65 فــي المائ

والتصنيــع )49 فــي المائــة(. 

   أبلغــت أكثــر مــن نصــف المؤسســات فــي قطاعــات التصنيــع )71 فــي المائــة( والبنــاء )60 فــي المائــة( والخدمــات )54 

فــي المائــة( عــن رصــد االنتاجيــة. ويقــارن ذلــك بنســبة أقــل مــن المؤسســات فــي قطاعــي المعلومــات واالتصــاالت )42 

ــة(.  ــة )34 فــي المائ ــة( والتجزئ فــي المائ

ــكل  ــة ل ــذه معروف ــداف األداء ه ــة أن أه ــي دول العين ــات ف ــن المؤسس ــة م ــي المائ ــىل 80 ف ــد ع ــا يزي ــرح م ص

ــي كل  ــات ف ــن المؤسس ــة م ــي المائ ــى 75 ف ــد ع ــا يزي ــبة لم ــال بالنس ــي الح ــذه ه ــت ه ــن. وكان ــن والموظفي المديري

ــة مــن المؤسســات مــن كل األحجــام والقطاعــات.  ــر مــن 80 فــي المائ ــدول، وأكث ال
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�  3.5 التطلع إىل المستقبل: نمو األعمال في المستقبل                 

ــي إىل  ــي ال تفض ــة الت ــال التجاري ــات األعم ــي بيئ ــيما ف ــة، الس ــال التجاري ــار األعم ــة ازده ــدى إمكاني ــى م ــل ع ــدة عوام ــر ع تؤث

ــدة،  ــكار منتجــات أو خدمــات جدي ــرادات مثــل ابت ــادة اإلي ــا أن تنفــذ اســتراتيجيات لزي ــة المؤسســات المســتدامة. ويمكنه تنمي

ــز  ــرى لتعزي ــيلة أخ ــا وس ــاد التكنولوجي ــد اعتم ــرى. ويُع ــور أخ ــن أم ــواق، بي ــع األس ــدة أو تنوي ــات جدي ــي تكنولوجي ــتثمار ف واالس

ــًدا بالنســبة  ــا تحدي نمــو المؤسســات وإنتاجيتهــا. ومــع ذلــك، فــإن تنفيــذ مثــل هــذه التحســينات التكنولوجيــة قــد يكــون صعًب

للمؤسســات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة الحجــم، نظــرًا إىل أنهــا تكافــح مــع محدوديــة فــرص الحصول عــى التمويل. 

��   3.5.1. استراتيجيات لزيادة اإليرادات

ــتراتيجية  ــدة كان اس ــات جدي ــات أو خدم ــم منتج ــة أن تقدي ــي دول العين ــات ف ــف المؤسس ــن نص ــر م ــادت أكث أف

ــة تخطيــط  ــدات خــالل جائحــة كوفيــد-19 وبعدهــا. وتشــمل االســتراتيجيات الرئيســية األخــرى كفال ــادة العائ مهمــة لزي

ــذه  ــت ه ــة(. وكان ــي المائ ــدة )37 ف ــات الجدي ــي التكنولوجي ــتثمار ف ــة( واالس ــي المائ ــة )40 ف ــال التجاري ــتمرارية األعم اس

االســتراتيجيات الثــاث هامــة بالنســبة لنســبة كبيــرة مــن المؤسســات فــي كل الــدول. باإلضافــة إىل ذلــك، أبــرزت 

أكثــر مــن نصــف المؤسســات )56 فــي المائــة( فــي لبنــان أهميــة تنويــع االســواق، وشــدد ثلــث المؤسســات فــي اليمــن عــى 

ــال.  ــب للعم ــرص التدري ــة ف ــة إتاح أهمي

كان ضمــان تخطيــط اســتمرارية األعمــال أكثــر االســتراتيجيات شــيوًعا لتعزيــز اإليــرادات بيــن المؤسســات 

الكبيــرة، وكانــت معظــم التقاريــر عــن تقديــم منتجــات أو خدمــات جديــدة بيــن المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة. 

ــر مــن المنتجــات أو الخدمــات فــي  ــا نصيــب أكب ــرة مــن المرجــح أن يكــون له ويمكــن تفســير ذلــك ألن المؤسســات الكبي

الســوق وأن تكــون لهــا ميــزة تنافســية أفضــل، بالمقارنــة مــع المؤسســات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة. وبالتالــي، 

ــرًا  ــا نظ ــد-19 أو بعده ــة كوفي ــاء جائح ــدة أثن ــات جدي ــات أو خدم ــاق منتج ــاً إىل إط ــل مي ــرة أق ــات الكبي ــتكون المؤسس س

لموقعهــا القــوي بالفعــل فــي الســوق. ويســلط الفصــل 2 الضــوء عــى أن المؤسســات مــن المرجــح أن تطلــق منتجــات أو 

خدمــات جديــدة إذا توفــرت لهــا إمكانيــة الحصــول عــى المــوارد الماليــة. ومــع ذلــك، يمكــن أن يحــد الوصــول المحــدود إىل 

ــدة فــي الســوق وســط  ــرة والمتوســطة منتجــات أو خدمــات جدي ــه المؤسســات الصغي ــذي تقــدم ب التمويــل مــن المــدى ال

جائحــة كوفيــد-19.

ذكــر حــواىل ثلــث المؤسســات الكبيــرة أن اكتســاب المواهــب الجديــدة وتوفيــر فــرص التدريــب للعمــال هــي اســتراتيجيات 

هامــة لدفــع اإليــرادات. وقــد ذكــرت نســبة أقــل مــن المؤسســات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة أهميــة هاتيــن 

االســتراتيجيتين. 

المئويــة  )النســبة  لزيــادة اإليــرادات خــالل جائحــة كوفيــد-19 وبعدهــا  الشــكل 14 أهــم االســتراتيجيات   �

للمؤسســات التــي شــملها المســح(

اللوحة أ. النتائج حسب البلد
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 )حسملا اھلمش يتلا تاسسؤملل ةیوئملا ةبسنلا( اھدعبو 19-دیفوك ةحئاج لالخ تاداریإلا ةدایزل تایجیتارتسالا مھأ 14 لكشلا
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وفي ما يلي االستراتيجيات الرئيسية لتحسين اإليرادات حسب القطاعات:

ــاالت أن  ــات واالتص ــات والمعلوم ــة والخدم ــع والتجزئ ــات التصني ــي قطاع ــن 10 ف ــن بي ــات م ــو 6 مؤسس ــرت نح    ذك

ــتراتيجية  ــذه االس ــن 10 ه ــن بي ــات م ــرت 4 مؤسس ــة، ذك ــم. وبالمقارن ــر مه ــدة أم ــات جدي ــات أو خدم ــم منتج تقدي

فــي قطــاع البنــاء. 

   أبلغــت نســبة أعــى مــن المتوســط مــن المؤسســات العاملــة فــي قطاعــات المعلومــات واالتصــاالت )58 فــي المائــة( 

ــة.  ــل مهم ــتمرارية العم ــط اس ــان خط ــة( أن ضم ــي المائ ــاء )52 ف والبن

ــل 10  ــن أص ــع 4 م ــة م ــواق، بالمقارن ــع األس ــة تنوي ــى أهمي ــع ع ــاع التصني ــي قط ــات ف ــف المؤسس ــددت نص    ش

ــَتين  ــو مؤسس ــات، ونح ــاع الخدم ــي قط ــات ف ــن 10 مؤسس ــاء، و3 م ــة والبن ــع بالتجزئ ــي البي ــي قطاَع ــات ف مؤسس

مــن بيــن 10 فــي قطــاع المعلومــات واالتصــاالت.

   أفــادت نســبة عاليــة تســبًيا مــن المؤسســات فــي قطــاع المعلومــات واالتصــاالت )32 فــي المائــة( بــأن توفيــر فــرص 

ــن  ــة م ــي المائ ــات، و13 ف ــات الخدم ــن مؤسس ــة م ــي المائ ــبة 26 ف ــك بنس ــارن ذل ــام. ويق ــر ه ــال أم ــب للعم التدري

مؤسســات التصنيــع، و12 فــي المائــة مــن مؤسســات التجزئــة، و2 فــي المائــة مــن مؤسســات البنــاء. 

��   3.5.2. اعتماد التكنولوجيا 

التقنيات األساسية لعمليات األعمال

كانــت أكثــر التكنولوجيــات شــيوًعا لعمليــات األعمــال هــي الحواســيب أو الحواســيب المحمولــة )56 فــي المائــة(، 

ــة(. أدت جائحــة  ــة( والبحــث فــي اإلنترنــت )37 فــي المائ ــي )47 فــي المائ ــد اإللكترون ــة أو البري والهواتــف المحمول

كوفيــد-19 والقيــود المرتبطــة بهــا عــى الحركــة إىل تســريع المــدى الــذي اعتمــدت بــه المؤسســات عــى األدوات المذكــورة 

أعــاه إلنجــاز األعمــال. واعتمــدت معظــم المؤسســات ممارســات العمــل عــن بعــد وبــدأت فــي إدمــاج التكنولوجيــا 

ــال. ــاز األعم ــاالت إنج ــف مج ــي مختل ــة ف الرقمي

ــة.  ــبة دول العين ــف نس ــو ضع ــة، وه ــاج آلي ــات إنت ــتخدام عملي ــن اس ــان ع ــي لبن ــات ف ــن المؤسس ــة م ــي المائ ــاد 44 ف أف

وأفــادت نســبة عاليــة نســبًيا مــن المؤسســات فــي عمــان )37 فــي المائــة( ولبنــان )28 فــي المائــة( عــن اســتخدام أدوات عقــد 

المؤتمــرات عبــر الفيديــو، مقارنــة بنســبة 20 فــي المائــة مــن المؤسســات التــي أبلغــت عــن اســتخدام هــذه األدوات فــي دول 

ــي أو  ــذكاء االصطناع ــتخدام ال ــن اس ــات ع ــن المؤسس ــط م ــن المتوس ــى م ــبة أع ــادت نس ــك، أف ــة إىل ذل ــة. باإلضاف العين

تعلــم اآللــة فــي العمــل فــي األردن )19 فــي المائــة( وعمــان )26 فــي المائــة(. وأبلغــت حــواىل ربــع المؤسســات فــي عمــان 

ــة.  ــي دول العين ــات ف ــن المؤسس ــة م ــي المائ ــع 15 ف ــة م ــة، بالمقارن ــاالت تجاري ــات اتص ــتخدام منص ــن اس ــان ع ولبن

ــر  ــة الصغ ــات المتناهي ــع المؤسس ــة م ــية، بالمقارن ــات أساس ــرة تقني ــات الكبي ــتخدم المؤسس ــح أن تس ــن المرج م

والصغيــرة والمتوســطة الحجــم. وتشــمل هــذه التقنيــات أجهــزة الكمبيوتــر أو أجهــزة الكمبيوتــر المحمولــة، والمعامــات عبــر 

اإلنترنــت والتجــارة اإللكترونيــة، وعمليــات اإلنتــاج المؤتمتــة، وأدوات عقــد المؤتمــرات عبــر الفيديــو، وبرامــج حمايــة البيانــات 

ــر لنشــر  ــر اإلنترنــت. وقــد يكــون لــدى المؤسســات الكبيــرة ميزانيــات أكب وحلــول الســحابة، وأنظمــة إدارة سلســلة اإلمــداد عب
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ــل  ــر مث ــؤدي نش ــن أن ي ــن الممك ــات. وم ــذه التكنولوجي ــازم إلدارة ه ــب ال ــن بالتدري ــد الموظفي ــدة وتزوي ــات جدي تكنولوجي

ــج  ــع النتائ ــذا م ــق ه ــرى. ويتف ــات الكب ــى المؤسس ــدة ع ــود بالفائ ــة تع ــي اإلنتاجي ــب ف ــا إىل مكاس ــات أيًض ــذه التكنولوجي ه

التــي توصــل إليهــا الفصــل 2 والتــي كشــفت عــن وجــود ارتبــاط إيجابــي بيــن إنتاجيــة العمــل والمؤسســات الكبيــرة. باإلضافــة 

ــة  ــاض اإلنتاجي ــن انخف ــح م ــى األرج ــم ع ــطة الحج ــرة والمتوس ــر والصغي ــة الصغ ــات المتناهي ــي المؤسس ــد تعان ــك، ق إىل ذل

ــح(، التــي تقتــرن بعــدم القــدرة عــى  ــؤدي إىل انخفــاض معــدالت االدخــار وانخفــاض تراكــم الرأســمال )وهوامــش الرب ــذي ي ال

ــه تكنولوجيــات جديــدة. الحصــول عــى التمويــل، األمــر الــذي يمكــن أن يحــد مــن المــدى الــذي يمكنهــا أن تعتمــد ب

 

� الشكل 15 التكنولوجيات األساسية لعمليات األعمال التجارية )النسبة المئوية للمؤسسات التي شملها المسح(

اللوحة أ. النتائج حسب البلد

اللوحة ب - النتائج حسب حجم المؤسسة

ماحظة: ال يعرض هذا الرسم التقنيات األخرى التي تمثل 8 في المائة من العينة اإلقليمية.

وفي ما يلي النتائج األساسية بحسب القطاع: 

ــك  ــارن ذل ــة. ويق ــاج آلي ــات إنت ــتخدام عملي ــن اس ــع ع ــال التصني ــي مج ــات ف ــل 10 مؤسس ــن أص ــو 4 م ــت نح    أبلغ

ــي  ــل 10 ف ــن أص ــَتين م ــاالت، ومؤسس ــات واالتص ــة والمعلوم ــي التجزئ ــي قطاع ــل 10 ف ــن أص ــدة م ــة واح بمؤسس

قطاعــي البنــاء والخدمــات. 

   أفــادت معظــم مؤسســات البنــاء أنهــا تســتخدم أدوات كهربائيــة )74 فــي المائــة( وأدوات يدويــة )57 فــي المائــة( للعمــل. 

وتفيــد التقاريــر أن أقــل مــن ثلــث المؤسســات العاملــة فــي قطــاع التصنيــع، بــل وحتــى نســبة أقــل مــن المؤسســات 

فــي قطاعــات أخــرى قــد اســتخدمت هــذه األدوات. 

   أفــادت حوالــي نصــف المؤسســات فــي مجــال المعلومــات واالتصــاالت عــن اســتخدام برامــج حمايــة البيانــات وحلــول 

الســحابة )55 فــي المائــة(، والــذكاء االصطناعــي أو تعلــم اآللــة )52 فــي المائــة( ومنصــات اتصــاالت األعمــال التجاريــة 

)48 فــي المائــة(. 
   أبلغــت 4 مــن بيــن 10 مؤسســات فــي مجــال البيــع بالتجزئــة والمعلومــات واالتصــاالت عــن اســتخدام المعامــات عبــر 

اإلنترنــت والتجــارة اإللكترونيــة. ويقــارن ذلــك بـــ 3 مؤسســات مــن بيــن 10 تعمــل فــي قطــاع التصنيــع والخدمــات، 

ومؤسســة واحــدة مــن بيــن 10 تعمــل فــي قطــاع البنــاء.    
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 ،لیومتلا ىلع لوصحلا ىلع ةردقلا مدعب نرتقت يتلا ،)حبرلا شماوھو( لامسأرلا مكارت ضافخناو راخدالا تالدعم ضافخنا ىلإ يدؤی يذلا ةیجاتنإلا ضافخنا نم حجرألا ىلع
 .ةدیدج تایجولونكت ھب دمتعت نأ اھنكمی يذلا ىدملا نم دحی نأ نكمی يذلا رمألا

  

 )حسملا اھلمش يتلا تاسسؤملل ةیوئملا ةبسنلا( ةیراجتلا لامعألا تایلمعل ةیساسألا تایجولونكتلا 15 لكشلا

 دلبلا بسح جئاتنلا .أ ةحوللا

 

 

 ةسسؤملا مجح بسح جئاتنلا - ب ةحوللا

 

 39 

 ،لیومتلا ىلع لوصحلا ىلع ةردقلا مدعب نرتقت يتلا ،)حبرلا شماوھو( لامسأرلا مكارت ضافخناو راخدالا تالدعم ضافخنا ىلإ يدؤی يذلا ةیجاتنإلا ضافخنا نم حجرألا ىلع
 .ةدیدج تایجولونكت ھب دمتعت نأ اھنكمی يذلا ىدملا نم دحی نأ نكمی يذلا رمألا

  

 )حسملا اھلمش يتلا تاسسؤملل ةیوئملا ةبسنلا( ةیراجتلا لامعألا تایلمعل ةیساسألا تایجولونكتلا 15 لكشلا

 دلبلا بسح جئاتنلا .أ ةحوللا

 

 

 ةسسؤملا مجح بسح جئاتنلا - ب ةحوللا

 



155� نمو اإلنتاجية والتنويع والتغيير الهيكلي في الدول العربية

   أفــاد أكثــر مــن ثلــث مؤسســات البيــع بالتجزئــة )35 فــي المائــة( عــن تشــغيل نظــم إدارة سلســلة التوريــد عبــر اإلنترنــت. 

وهــذا أعــى بكثيــر مــن نســبة المؤسســات فــي التصنيــع )22 فــي المائــة(، والخدمــات )17 فــي المائــة(، والمعلومــات 

واالتصــاالت )16 فــي المائــة(، والبنــاء )10 فــي المائــة( التــي أبلغــت عــن اســتخدام هــذه التكنولوجيــا. 

أكبر حاجز لتطوير التكنولوجيا

ــة كحواجــز رئيســية  ــة ذات الصل ــز الحكومي ــار إىل الحواف ــت، وارتفــاع المخاطــر، واالفتق ــى ارتفــاع تكاليــف الرأســمال الثاب أت

ــز  ــذه الحواج ــد ه ــات أن أح ــف المؤسس ــرت نص ــا. وذك ــتوى التكنولوجي ــع مس ــة لرف ــي دول العين ــات ف ــا المؤسس تواجهه

الثاثــة يجعــل مــن الصعــب إجــراء تحســينات فــي التكنولوجيــا. وكان االفتقــار إىل الموظفيــن ذوي المهــارات الكافيــة 

ــي  ــه 10 ف ــادت ب ــا أف ــو م ــى نح ــا، ع ــتوى التكنولوجي ــع مس ــيوًعا لرف ــر ش ــة األكث ــة الرابع ــو العقب ــا ه ــغيل التكنولوجي لتش

المائــة مــن المؤسســات. 

ــتثناء  ــدول، باس ــف ال ــي مختل ــا ف ــتوى التكنولوجي ــع مس ــى لرف ــز األع ــة الحاج ــة المرتفع ــمال الثابت ــف الرأس ــت تكالي كان

ــى  ــيوًعا ع ــر ش ــات األكث ــن العقب ــن بي ــة م ــز الحكومي ــار إىل الحواف ــة واالفتق ــر العالي ــت المخاط ــث كان ــان، حي ــان وعم لبن

ــة(  ــي المائ ــة )14 ف ــطينية المحتل ــي الفلس ــي األراض ــات ف ــن المؤسس ــط م ــن المتوس ــى م ــبة أع ــدت نس ــد أك ــي. وق التوال

واليمــن )13 فــي المائــة( عــى محدوديــة توافــر الموظفيــن ذوي المهــارات الكافيــة لتشــغيل التكنولوجيــا. وكان عــدم وجــود 

ــي  ــان )14 ف ــة( ولبن ــي المائ ــي األردن )16 ف ــا ف ــتوى التكنولوجي ــع مس ــيوًعا لرف ــر ش ــع األكث ــز الراب ــو الحاج ــة ه ــة داخلي حاج

ــا مــن المؤسســات فــي عمــان إن تكاليــف الترخيــص ومتطلبــات تطويــر التكنولوجيــا  المائــة(. وقالــت 15 فــي المائــة تقريًب

ســتكون مرتفعــة جــًدا، أي مــا يعــادل ثاثــة أضعــاف نســبة المؤسســات فــي دول العينــة التــي أبلغــت عــن هــذا الحاجــز. 

فقــد ســجلت نســب أعــى مــن المؤسســات الصغيــرة والمتناهيــة الصغــر تكاليــف رأســمال ثابــت عاليــة ومخاطــر عاليــة، 

مقارنــة بالمؤسســات المتوســطة والكبيــرة. والواقــع أن نســب المؤسســات التــي أبلغــت عــن أي مــن هــذه العقبــات انخفضت 

ــة مــن المؤسســات الكبيــرة عــدم وجــود حافــز  مــع تزايــد حجــم المؤسســة. باإلضافــة إىل ذلــك، أبــرزت نســبة 20 فــي المائ

حكومــي ذي صلــة لرفــع مســتوى التكنولوجيــا بالمقارنــة مــع نســب أقــل مــن المؤسســات المتناهيــة الصغــر )13 فــي المائــة( 

والصغيــرة )10 فــي المائــة( والمتوســطة )14 فــي المائــة(. وأبلغــت المؤسســات الصغيــرة )14 فــي المئــة( والكبيــرة )13 فــي 

المائــة( فــي الغالــب عــن نقــص الموظفيــن المهــرة لتشــغيل التكنولوجيــا. 

� الشكل 16 أكبر حاجز لرفع مستوى التكنولوجيا )نسبة المؤسسات المشمولة في المسح(

اللوحة أ. النتائج حسب البلد

اللوحة ب - النتائج حسب حجم المؤسسة
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 بسن نأ عقاولاو .ةریبكلاو ةطسوتملا تاسسؤملاب ةنراقم ،ةیلاع رطاخمو ةیلاع تباث لامسأر فیلاكت رغصلا ةیھانتملاو ةریغصلا تاسسؤملا نم ىلعأ بسن تلجس دقف
 يموكح زفاح دوجو مدع ةریبكلا تاسسؤملا نم ةئاملا يف 20 ةبسن تزربأ ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةسسؤملا مجح دیازت عم تضفخنا تابقعلا هذھ نم يأ نع تغلبأ يتلا تاسسؤملا
 تغلبأو .)ةئاملا يف 14( ةطسوتملاو )ةئاملا يف 10( ةریغصلاو )ةئاملا يف 13( رغصلا ةیھانتملا تاسسؤملا نم لقأ بسن عم ةنراقملاب ایجولونكتلا ىوتسم عفرل ةلص يذ
  .ایجولونكتلا لیغشتل ةرھملا نیفظوملا صقن نع بلاغلا يف )ةئاملا يف 13( ةریبكلاو )ةئملا يف 14( ةریغصلا تاسسؤملا

 

 

 )حسملا يف ةلومشملا تاسسؤملا ةبسن( ایجولونكتلا ىوتسم عفرل زجاح ربكأ 16 لكشلا

 دلبلا بسح جئاتنلا .أ ةحوللا

 

 ةسسؤملا مجح بسح جئاتنلا - ب ةحوللا
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  :ةسسؤملا مجحو دلبلا مجح بسحب تایجولونكتلا ثیدحتل ةیسیئرلا تابقعلا يلی ام يفو

 تركذو ،ةیاغلل ةعفترم نوكتس تباثلا لامسأرلا فیلاكت نأ )ةئاملا يف 24( ةریغصلاو )ةئاملا يف 18( رغصلا ةیھانتملا تاسسؤملا نم اًیبسن ةیلاع ةبسن تدافأ :ندرألا •
  .ةیموكح زفاوح دوجو مدع ةریبكلا تاسسؤملا عبر تدكأو ،ةیلخاد ةجاح دجوت ال ھنأ ةطسوتملا تاسسؤملا عبر يلاوح

 رطاخملل ضرعتلا نع )ةئاملا يف 32( ةطسوتملا تاسسؤملا تغلبأ نیح يف ،ةیلخاد ةجاح دوجو مدع نع بلاغلا يف )ةئاملا يف 25( ةریغصلا تاسسؤملا تدافأ :نانبل •
  .ةیافكلا ھیف امب ةرھملا نیفظوملا صقن )ةئاملا يف 29( ةریبكلا تاسسؤملا تركذو ،ةیلاعلا

 نأ ةطسوتمو ةریغص 10 نیب نم ناتسسؤم تركذو ،تباثلا لامسأرلا فیلاكت عافترا نع رغصلا ةیھانتم تاسسؤم 10 نیب نم 3 تغلبأ :ةلتحملا ةینیطسلفلا يضارألا •
  .ةیاغلل عفترم رطخلا

 زفاوحلا ىلإ راقتفالا ناكو .يلاوتلا ىلع ةریغصلاو رغصلا ةیھانتملا تاسسؤملل ةبسنلاب اًعویش تابقعلا رثكأ نم ةیلاعلا ةتباثلا فیلاكتلاو ةیلاعلا رطاخملا تناك :نامع •
  .ةریبكلاو ةطسوتملا تاسسؤملا نیب ةیسیئرلا ةبقعلا ةیموكحلا

  .ماجحألا لك نم تاسسؤملا نیب ایجولونكتلا ىوتسم عفر مامأ اًعویش تابقعلا رثكأ تباثلا لامسأرلا فیلاكت عافترا ربتعا :نمیلا •

 

  :عاطقلا بسحب ةیساسألا تابقعلا يلی ام يفو

  .لامسأرلا فیلاكت عافترا تاعاطقلا لك يف 10 لصأ نم نَیتسسؤم ىلاوح تزربأ •

 ،ءانبلاو ةئزجتلا يَعاطق يف تاسسؤملا نم ةئاملا يف 7 عم ةنراقملاب ،ةیموكح زفاوح دوجو مدع نع تامدخلاو عینصتلا يَعاطق يف تاسسؤملا نم ةئاملا يف 20 وحن دافأ •
  .تالاصتالاو تامولعملا يَعاطق يف تاسسؤملا نم ةئاملا يف 3و
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وفي ما يلي العقبات الرئيسية لتحديث التكنولوجيات بحسب حجم البلد وحجم المؤسسة: 

   األردن: أفــادت نســبة عاليــة نســبًيا مــن المؤسســات المتناهيــة الصغــر )18 فــي المائــة( والصغيــرة )24 فــي المائــة( أن 

تكاليــف الرأســمال الثابــت ســتكون مرتفعــة للغايــة، وذكــرت حوالــي ربــع المؤسســات المتوســطة أنــه ال توجــد حاجــة 

داخليــة، وأكــدت ربــع المؤسســات الكبيــرة عــدم وجــود حوافــز حكوميــة. 

   لبنــان: أفــادت المؤسســات الصغيــرة )25 فــي المائــة( فــي الغالــب عــن عــدم وجــود حاجــة داخليــة، فــي حيــن أبلغــت 

المؤسســات المتوســطة )32 فــي المائــة( عــن التعــرض للمخاطــر العاليــة، وذكــرت المؤسســات الكبيــرة )29 فــي المائــة( 

نقــص الموظفيــن المهــرة بمــا فيــه الكفايــة. 

   األراضــي الفلســطينية المحتلــة: أبلغــت 3 مــن بيــن 10 مؤسســات متناهيــة الصغــر عــن ارتفــاع تكاليــف الرأســمال 

الثابــت، وذكــرت مؤسســتان مــن بيــن 10 صغيــرة ومتوســطة أن الخطــر مرتفــع للغايــة. 

   عمــان: كانــت المخاطــر العاليــة والتكاليــف الثابتــة العاليــة مــن أكثــر العقبــات شــيوًعا بالنســبة للمؤسســات المتناهيــة الصغر 

والصغيــرة عــى التوالــي. وكان االفتقــار إىل الحوافــز الحكوميــة العقبــة الرئيســية بين المؤسســات المتوســطة والكبيرة. 

   اليمــن: اعتبــر ارتفــاع تكاليــف الرأســمال الثابــت أكثــر العقبــات شــيوًعا أمــام رفــع مســتوى التكنولوجيــا بين المؤسســات 

مــن كل األحجام. 

وفي ما يلي العقبات األساسية بحسب القطاع: 

   أبرزت حواىل مؤسسَتين من أصل 10 في كل القطاعات ارتفاع تكاليف الرأسمال. 

ــة،  ــز حكومي ــود حواف ــدم وج ــن ع ــات ع ــع والخدم ــي التصني ــي قطاَع ــات ف ــن المؤسس ــة م ــي المائ ــو 20 ف ــاد نح    أف

بالمقارنــة مــع 7 فــي المائــة مــن المؤسســات فــي قطاَعــي التجزئــة والبنــاء، و3 فــي المائــة مــن المؤسســات فــي قطاَعــي 

المعلومــات واالتصــاالت. 

   ذكــر أحــد عشــر فــي المائــة مــن مؤسســات الخدمــات أن تكاليــف الترخيــص ومتطلباتــه ســتكون مرتفعــة للغايــة. وهــذا 

أعــى مــن نســبة المؤسســات فــي القطاعــات األخــرى التــي أبلغــت عــن هــذه العقبــة )أقــل مــن 3 فــي المائــة(. 

   أمــا العقبتــان األكثــر شــيوًعا لمؤسســات البيــع بالتجزئــة فهــي عــدم وجــود حاجــة داخليــة )23 فــي المائــة( ومخاطــر عاليــة 

)21 فــي المائــة(. 
   أفــادت نســبة دول العينــة المذكــورة أعــاه مــن مؤسســات البنــاء نقــص الموظفيــن المهــرة لتشــغيل التكنولوجيــا )14 

فــي المائــة(، وعــدم وجــود حاجــة داخليــة )17 فــي المائــة( وعــدم توفــر التكنولوجيــا فــي دولهــا )12 فــي المائــة(. 

ــة  ــة مرتفع ــف الثابت ــاالت أن التكالي ــات واالتص ــاع المعلوم ــي قط ــات ف ــن المؤسس ــبًيا م ــة نس ــبة عالي ــت نس    صرح

للغايــة )23 فــي المائــة(، وأنــه ال يوجــد موظفــون مهــرة لتشــغيل التكنولوجيــا )16 فــي المائــة(، وأن إمكانيــات إصــاح 

ــة(.   ــي المائ ــدودة )13 ف ــا مح التكنولوجي

��   3.5.3. تحسينات العمليات واالستثمار المستقبلي
 

تحسينات في العملية

تتألــف تحســينات العمليــات مــن الممارســات التجاريــة التــي يمكــن أن تســتخدمها المؤسســات لتحديــد وتحليــل اإلجــراءات 

لتحســين فعاليتهــا وكفاءتهــا. وهــي مفيــدة لتحســين أداء األعمــال وإنتاجيتهــا. لقــد أظهــرت نتائــج المســح أن معظــم 

ــة منهــا، قــد وافقــت عــى أنهــا نفــذت تحســينات متكــررة فــي العمليــات.  المؤسســات فــي دول العينــة، أي 71 فــي المائ

وجــاءت أعــى نســبة مــن المؤسســات التــي أجــرت هــذه التحســينات فــي العمليــة مــن لبنــان )79 فــي المائــة(، يليهــا األردن 

ــة(.  ــة )67 فــي المائ ــة(، واألراضــي الفلســطينية المحتل ــة( واليمــن )68 فــي المائ ــة( وعمــان )69 فــي المائ )73 فــي المائ

أبلغــت نســبة أقــل مــن المؤسســات المتناهيــة الصغــر عــن تنفيــذ هــذه التحســينات فــي العمليــة بالمقارنــة مــع المؤسســات 

الصغيــرة والمتوســطة والكبيــرة. وارتفعــت نســبة المؤسســات التــي أجــرت تحســينات فــي العمليــة مــع تزايــد حجــم 

المؤسســات. وقــد أجــرت أكثــر مــن نصــف المؤسســات المتناهيــة الصغــر )58 فــي المائــة( تحســينات فــي العمليــة مقارنــة 

ــة مــن المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة والكبيــرة.   بأكثــر مــن 70 فــي المائ
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� الشــكل 17 المؤسســات التــي وافقــت عــىل تنفيــذ تحســينات متكــررة فــي العمليــات )النســبة المئويــة للمؤسســات 

التــي شــملها المســح(

اللوحة أ - النتائج حسب البلد اللوحة

ب - النتائج حسب حجم المؤسسة

وافقــت نســب أعــىل مــن المؤسســات فــي مجــال التصنيــع )78 فــي المائــة( والمعلومــات واالتصــاالت )77 فــي 

ــة بالمؤسســات فــي قطاعــات أخــرى. وأجــرت  ــة( عــىل أنهــا أجــرت تحســينات متكــررة فــي العمليــات مقارن المائ

نســب أقــل قليــاً مــن المؤسســات العاملــة فــي تجــارة التجزئــة )64 فــي المائــة(، والخدمــات )65 فــي المائــة(، والبنــاء )69 فــي 

المائــة( هــذه التحســينات فــي العمليــات. 

االستثمار في المستقبل 

ــي  ــدل ف ــغ معت ــر أو مبل ــغ كبي ــتثمار مبل ــة اس ــي دول العين ــات ف ــن المؤسس ــة م ــي المائ ــن 70 ف ــر م ــزم أكث تعت

إطــالق منتجــات أو خدمــات جديــدة )78 فــي المائــة(، واعتمــاد تكنولوجيــات جديــدة )74 فــي المائــة(، وشــراء آالت 

ــتثمر  ــا أن تس ــع أيًض ــة. ويتوق ــس المقبل ــنوات الخم ــدى الس ــىل م ــة( ع ــي المائ ــدة )71 ف ــدات أو أدوات جدي ومع

معظــم المؤسســات مبلًغــا كبيــرًا أو معتــدالً فــي تدريــب الموظفيــن )66 فــي المائــة( وفــي بنــاء المرافــق أو توســيعها )55 فــي 

المائــة(. ويتوقــع أن تســتثمر نســبة أقــل مــن المؤسســات مبلًغــا كبيــرًا أو معتــدالً فــي الســيارات )49 فــي المائــة( واألراضــي أو 

العقــارات )34 فــي المائــة( عــى مــدى الســنوات الخمــس المقبلــة. 
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 ةنراقم تایلمعلا يف ةرركتم تانیسحت ترجأ اھنأ ىلع )ةئاملا يف 77( تالاصتالاو تامولعملاو )ةئاملا يف 78( عینصتلا لاجم يف تاسسؤملا نم ىلعأ بسن تقفاو
 هذھ )ةئاملا يف 69( ءانبلاو ،)ةئاملا يف 65( تامدخلاو ،)ةئاملا يف 64( ةئزجتلا ةراجت يف ةلماعلا تاسسؤملا نم ًالیلق لقأ بسن ترجأو .ىرخأ تاعاطق يف تاسسؤملاب
  .تایلمعلا يف تانیسحتلا

  لبقتسملا يف رامثتسالا

 تایجولونكت دامتعاو ،)ةئاملا يف 78( ةدیدج تامدخ وأ تاجتنم قالطإ يف لدتعم غلبم وأ ریبك غلبم رامثتسا ةنیعلا لود يف تاسسؤملا نم ةئاملا يف 70 نم رثكأ مزتعت
 وأ اًریبك اًغلبم تاسسؤملا مظعم رمثتست نأ اًضیأ عقوتیو .ةلبقملا سمخلا تاونسلا ىدم ىلع )ةئاملا يف 71( ةدیدج تاودأ وأ تادعمو تالآ ءارشو ،)ةئاملا يف 74( ةدیدج
 49( تارایسلا يف ًالدتعم وأ اًریبك اًغلبم تاسسؤملا نم لقأ ةبسن رمثتست نأ عقوتیو .)ةئاملا يف 55( اھعیسوت وأ قفارملا ءانب يفو )ةئاملا يف 66( نیفظوملا بیردت يف ًالدتعم
  .ةلبقملا سمخلا تاونسلا ىدم ىلع )ةئاملا يف 34( تاراقعلا وأ يضارألاو )ةئاملا يف

 يف تاسسؤملل ةیلبقتسم ةیرامثتسا تایولوأ ثالث مھأ ،ةدیدج تایجولونكت دامتعاو ،ةدیدج تاودأ وأ تادعمو تالآ يف رامثتسالاو ،ةدیدج تامدخ وأ تاجتنم قالطإ ناك
 ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .نیفظوملل بیردتلا مدقتو ةدیدج تامدخ وأ تاجتنم قلطتس اھنأ نمیلاو نانبل يف تاسسؤملا مظعم تركذ امك .نامعو ةلتحملا ةینیطسلفلا يضارألاو ندرألا
  .ةدیدج تایجولونكت نمیلا يف 10 لصأ نم تاسسؤم 7 دمتعت نأ عقوتیو ،ةدیدج تاودأ وأ تادعمو تالآ ءارش نانبل يف 10 لصأ نم تاسسؤم 8 مزتعت

 )حسملا اھلمش يتلا تاسسؤملل ةیوئملا ةبسنلا( ةیبرعلا لودلا يف جئاتنلا ،ةلبقملا سمخلا تاونسلا لالخ رامثتسالا 18 لكشلا
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 يف تاسسؤملل ةیلبقتسم ةیرامثتسا تایولوأ ثالث مھأ ،ةدیدج تایجولونكت دامتعاو ،ةدیدج تاودأ وأ تادعمو تالآ يف رامثتسالاو ،ةدیدج تامدخ وأ تاجتنم قالطإ ناك
 ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .نیفظوملل بیردتلا مدقتو ةدیدج تامدخ وأ تاجتنم قلطتس اھنأ نمیلاو نانبل يف تاسسؤملا مظعم تركذ امك .نامعو ةلتحملا ةینیطسلفلا يضارألاو ندرألا
  .ةدیدج تایجولونكت نمیلا يف 10 لصأ نم تاسسؤم 7 دمتعت نأ عقوتیو ،ةدیدج تاودأ وأ تادعمو تالآ ءارش نانبل يف 10 لصأ نم تاسسؤم 8 مزتعت

 )حسملا اھلمش يتلا تاسسؤملل ةیوئملا ةبسنلا( ةیبرعلا لودلا يف جئاتنلا ،ةلبقملا سمخلا تاونسلا لالخ رامثتسالا 18 لكشلا
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كان إطــالق منتجــات أو خدمــات جديــدة، واالســتثمار فــي آالت ومعــدات أو أدوات جديــدة، واعتمــاد تكنولوجيــات 

ــة  ــطينية المحتل ــي الفلس ــي األردن واألراض ــات ف ــتقبلية للمؤسس ــتثمارية مس ــات اس ــالث أولوي ــم ث ــدة، أه جدي

وتقــدم  جديــدة  خدمــات  أو  منتجــات  ســتطلق  أنهــا  واليمــن  لبنــان  فــي  المؤسســات  معظــم  ذكــرت  كمــا  وعمــان. 

أو  ومعــدات  آالت  شــراء  لبنــان  فــي  أصــل 10  مــن  مؤسســات  تعتــزم 8  ذلــك،  إىل  باإلضافــة  للموظفيــن.  التدريــب 

أدوات جديــدة، ويتوقــع أن تعتمــد 7 مؤسســات مــن أصــل 10 فــي اليمــن تكنولوجيــات جديــدة. 

� الشــكل 18 االســتثمار خــالل الســنوات الخمــس المقبلــة، النتائــج فــي الــدول العربيــة )النســبة المئويــة للمؤسســات 

التــي شــملها المســح(

ــات  ــع المؤسس ــة م ــا، بالمقارن ــاد التكنولوجي ــي اعتم ــتثمار ف ــرة لالس ــات الكبي ــط المؤسس ــح أن تخط ــن المرج م

المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة الحجــم. وقــد خطــط مــا يقــرب مــن 90 فــي المائــة مــن المؤسســات 

الكبيــرة الســتثمار مــن هــذا القبيــل، بالمقارنــة مــع 66 فــي المائــة مــن المؤسســات المتناهيــة الصغــر، و70 فــي المائــة مــن 

ــة  ــك، خططــت نســبة 78 فــي المائ ــة إىل ذل ــة مــن المؤسســات المتوســطة. باإلضاف ــرة و78 فــي المائ المؤسســات الصغي

ــة الصغــر  ــة مــع نســب أقــل مــن المؤسســات المتناهي ــر التدريــب إىل الموظفيــن بالمقارن ــرة لتوفي مــن المؤسســات الكبي

)57 فــي المائــة( والصغيــرة )69 فــي المائــة( والمتوســطة )63 فــي المائــة(. وتعتــزم نحــو 80 فــي المائــة مــن المؤسســات مــن 
ــة.   ــدة عــى مــدى الســنوات الخمــس المقبل كل األحجــام طــرح منتجــات أو خدمــات جدي

اســتأثر قطــاع المعلومــات واالتصــاالت بأعــى حصــة مــن المؤسســات التــي تخطــط لاســتثمار فــي التكنولوجيــات الجديــدة 

ــي  ــع )73 ف ــات والتصني ــة(، والخدم ــي المائ ــة )74 ف ــة(، والتجزئ ــي المائ ــاء )79 ف ــات البن ــا مؤسس ــة(، تليه ــي المائ )91 ف
ــات أو  ــاق منتج ــاالت إط ــات واالتص ــاع المعلوم ــي قط ــل 10 ف ــن أص ــات م ــزم 9 مؤسس ــل، تعت ــو مماث ــى نح ــة(. وع المائ

خدمــات جديــدة، مقارنــة بـــ 8 مؤسســات مــن أصــل 10 فــي قطاعــات التصنيــع والخدمــات والتجزئــة، و6 مؤسســات مــن 

ــزم 8 مؤسســات مــن أصــل 10 فــي قطــاع المعلومــات واالتصــاالت  ــك، تعت ــة إىل ذل ــاء. باإلضاف أصــل 10 فــي قطــاع البن

ــات، و5  ــع والخدم ــي التصني ــي قطاع ــل 10 ف ــن أص ــات م ــك بـــ 7 مؤسس ــارن ذل ــن. ويق ــب للموظفي ــرص التدري ــر ف توفي

مؤسســات مــن أصــل 10 فــي قطاعــي البيــع بالتجزئــة والبنــاء.   

توقعات اإليرادات والعمالة

ــي  ــل ف ــت تأم ــات كان ــب المؤسس ــإن أغل ــد-19، ف ــة كوفي ــاء جائح ــا أثن ــي واجهته ــات الت ــن التحدي ــم م ــىل الرغ ع

زيــادة كل مــن العائــدات وفــرص العمــل فــي الســنوات الـــ 5 المقبلــة. وتوقعــت خمــس مؤسســات مــن بيــن 10 زيــادة 

ــادة  ــع مؤسســة واحــدة مــن بيــن 10 مؤسســات زي ــك، توق ــة إىل ذل ــة. باإلضاف ــرادات والعمال متوســطة أو طفيفــة فــي اإلي

كبيــرة فــي اإليــرادات والعمالــة. وتتوقــع مؤسســة واحــدة فقــط مــن بيــن 10 انخفاًضــا فــي اإليــرادات والعمالــة. 
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 نم برقی ام ططخ دقو .مجحلا ةطسوتملاو ةریغصلاو رغصلا ةیھانتملا تاسسؤملا عم ةنراقملاب ،ایجولونكتلا دامتعا يف رامثتسالل ةریبكلا تاسسؤملا ططخت نأ حجرملا نم
 يف 78و ةریغصلا تاسسؤملا نم ةئاملا يف 70و ،رغصلا ةیھانتملا تاسسؤملا نم ةئاملا يف 66 عم ةنراقملاب ،لیبقلا اذھ نم رامثتسال ةریبكلا تاسسؤملا نم ةئاملا يف 90

 تاسسؤملا نم لقأ بسن عم ةنراقملاب نیفظوملا ىلإ بیردتلا ریفوتل ةریبكلا تاسسؤملا نم ةئاملا يف 78 ةبسن تططخ ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةطسوتملا تاسسؤملا نم ةئاملا
 تامدخ وأ تاجتنم حرط ماجحألا لك نم تاسسؤملا نم ةئاملا يف 80 وحن مزتعتو .)ةئاملا يف 63( ةطسوتملاو )ةئاملا يف 69( ةریغصلاو )ةئاملا يف 57( رغصلا ةیھانتملا

   .ةلبقملا سمخلا تاونسلا ىدم ىلع ةدیدج

 ،)ةئاملا يف 79( ءانبلا تاسسؤم اھیلت ،)ةئاملا يف 91( ةدیدجلا تایجولونكتلا يف رامثتسالل ططخت يتلا تاسسؤملا نم ةصح ىلعأب تالاصتالاو تامولعملا عاطق رثأتسا
 تامدخ وأ تاجتنم قالطإ تالاصتالاو تامولعملا عاطق يف 10 لصأ نم تاسسؤم 9 مزتعت ،لثامم وحن ىلعو .)ةئاملا يف 73( عینصتلاو تامدخلاو ،)ةئاملا يف 74( ةئزجتلاو
 نم تاسسؤم 8 مزتعت ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ءانبلا عاطق يف 10 لصأ نم تاسسؤم 6و ،ةئزجتلاو تامدخلاو عینصتلا تاعاطق يف 10 لصأ نم تاسسؤم 8 ـب ةنراقم ،ةدیدج
 لصأ نم تاسسؤم 5و ،تامدخلاو عینصتلا يعاطق يف 10 لصأ نم تاسسؤم 7 ـب كلذ نراقیو .نیفظوملل بیردتلا صرف ریفوت تالاصتالاو تامولعملا عاطق يف 10 لصأ

    .ءانبلاو ةئزجتلاب عیبلا يعاطق يف 10
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ــبة  ــة )النس ــدول العربي ــي ال ــج ف ــة، النتائ ــس المقبل ــنوات الخم ــالل الس ــة خ ــرادات والعمال ــات اإلي ــكل 19 توقع � الش

ــح( ــملها المس ــي ش ــات الت ــة للمؤسس المئوي

ــادة فــي  ــان زي توقعــت 7 مؤسســات مــن أصــل 10 مؤسســات فــي اليمــن، و5 مــن أصــل 10 مؤسســات فــي األردن ولبن

ــة وعمــان، توقعــت 6 مؤسســات  ــة. وفــي األراضــي الفلســطينية المحتل ــة فــي الســنوات الخمــس المقبل ــرادات والعمال اإلي

ــادة فــي العمالــة.  ــرادات، وخمــس مــن أصــل 10 مؤسســات زي ــادة فــي اإلي مــن أصــل 10 زي

ــع  ــة م ــة بالمقارن ــي العمال ــادة ف ــطة زي ــرة والمتوس ــات الكبي ــن المؤسس ــىل م ــب أع ــت نس ــام، توقع ــكل ع بش

المؤسســات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة. وقــد وجــد هــذا االتجــاه بيــن المؤسســات فــي األردن واألراضــي الفلســطينية 

ــن  ــة م ــى حص ــى أع ــتحوذ ع ــان تس ــان ولبن ــي عم ــرة ف ــر والصغي ــة الصغ ــات المتناهي ــد أن المؤسس ــن. بي ــة واليم المحتل

ــة، عــى التوالــي.  المؤسســات التــي تتوقــع حــدوث زيــادات فــي العمال

ــرادات فــي كل  ــادة فــي اإلي ــرة أعــى نســبة مــن المؤسســات التــي تتوقــع زي هــذا وشــكلّت المؤسســات المتوســطة والكبي

الــدول باســتثناء عمــان. وقــد توقعــت حــواىل 7 مؤسســات كبيــرة مــن أصــل 10 فــي األردن ولبنــان واليمــن، و8 مؤسســات 

ــة.  ــرادات فــي الســنوات الخمــس المقبل ــادة فــي اإلي ــة زي متوســطة مــن أصــل 10 فــي األراضــي الفلســطينية المحتل

لقــد توقعــت نحــو نصــف المؤسســات فــي كل القطاعــات، باســتثناء قطــاع التصنيــع )4 مــن أصــل 10 مؤسســات( زيــادة فــي 

العمالــة. وبالمثــل، فــإن نصــف المؤسســات فــي كل القطاعــات باســتثناء قطــاع الخدمــات )مــن أصــل 10 مؤسســات( وقطــاع 

ــرادات.  ــادة فــي االي  46 المعلومــات واالتصــاالت )6 مــن أصــل 10 مؤسســات( توقعــت زي

 ةلامعلاو تاداریإلا تاعقوت

 تعقوتو .ةلبقملا 5 ـلا تاونسلا يف لمعلا صرفو تادئاعلا نم لك ةدایز يف لمأت تناك تاسسؤملا بلغأ نإف ،19-دیفوك ةحئاج ءانثأ اھتھجاو يتلا تایدحتلا نم مغرلا ىلع
 .ةلامعلاو تاداریإلا يف ةریبك ةدایز تاسسؤم 10 نیب نم ةدحاو ةسسؤم عقوت ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةلامعلاو تاداریإلا يف ةفیفط وأ ةطسوتم ةدایز 10 نیب نم تاسسؤم سمخ
  .ةلامعلاو تاداریإلا يف اًضافخنا 10 نیب نم طقف ةدحاو ةسسؤم عقوتتو

 )حسملا اھلمش يتلا تاسسؤملل ةیوئملا ةبسنلا( ةیبرعلا لودلا يف جئاتنلا ،ةلبقملا سمخلا تاونسلا لالخ ةلامعلاو تاداریإلا تاعقوت 19 لكشلا

 

 

 يضارألا يفو .ةلبقملا سمخلا تاونسلا يف ةلامعلاو تاداریإلا يف ةدایز نانبلو ندرألا يف تاسسؤم 10 لصأ نم 5و ،نمیلا يف تاسسؤم 10 لصأ نم تاسسؤم 7 تعقوت
  .ةلامعلا يف ةدایز تاسسؤم 10 لصأ نم سمخو ،تاداریإلا يف ةدایز 10 لصأ نم تاسسؤم 6 تعقوت ،نامعو ةلتحملا ةینیطسلفلا

 تاسسؤملا نیب هاجتالا اذھ دجو دقو .ةریغصلاو رغصلا ةیھانتملا تاسسؤملا عم ةنراقملاب ةلامعلا يف ةدایز ةطسوتملاو ةریبكلا تاسسؤملا نم ىلعأ بسن تعقوت ،ماع لكشب
 ثودح عقوتت يتلا تاسسؤملا نم ةصح ىلعأ ىلع ذوحتست نانبلو نامع يف ةریغصلاو رغصلا ةیھانتملا تاسسؤملا نأ دیب .نمیلاو ةلتحملا ةینیطسلفلا يضارألاو ندرألا يف
  .يلاوتلا ىلع ،ةلامعلا يف تادایز

 نم ةریبك تاسسؤم 7 ىلاوح تعقوت دقو .نامع ءانثتساب لودلا لك يف تاداریإلا يف ةدایز عقوتت يتلا تاسسؤملا نم ةبسن ىلعأ ةریبكلاو ةطسوتملا تاسسؤملا ّتلكشو اذھ
  .ةلبقملا سمخلا تاونسلا يف تاداریإلا يف ةدایز ةلتحملا ةینیطسلفلا يضارألا يف 10 لصأ نم ةطسوتم تاسسؤم 8و ،نمیلاو نانبلو ندرألا يف 10 لصأ

 تاعاطقلا لك يف تاسسؤملا فصن نإف ،لثملابو .ةلامعلا يف ةدایز )تاسسؤم 10 لصأ نم 4( عینصتلا عاطق ءانثتساب ،تاعاطقلا لك يف تاسسؤملا فصن وحن تعقوت دقل
  .تاداریالا يف ةدایز تعقوت )تاسسؤم 10 لصأ نم 6( تالاصتالاو تامولعملا عاطقو )تاسسؤم 10 لصأ نم( تامدخلا عاطق ءانثتساب
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�  الملحق أ. الدراسات السكانية للمسح                                              

ــة  ــان واألراضــي الفلســطينية المحتل ــة، وهــي األردن ولبن أجــري المســح اإلقليمــي مــع 586 مؤسســة فــي خمــس دول عربي

ــطينية  ــي الفلس ــن األراض ــة م ــي المائ ــن األردن، و26 ف ــة م ــي المائ ــاءت 31 ف ــات، ج ــوع اإلجاب ــن مجم ــن. م ــان واليم وعم

ــة مــن عمــان.  ــان، و7 فــي المائ ــة مــن لبن ــة مــن اليمــن، و13 فــي المائ ــة، و23 فــي المائ المحتل

� الشكل 20 عينة المسح حسب البلد )النسبة المئوية للمؤسسات المشمولة بالمسح(

ــا أخــرى مــن الملكيــة  مــن بيــن 10 مؤسســات تــم مســحها، كانــت تســع مؤسســات وطنيــة خاصــة. وشــمل المســح أنواًع

مثــل الرأســمال األجنبــي الخــاص )4 فــي المائــة(، والرأســمال المملــوك للدولــة )1 فــي المائــة(، والرأســمال المختلــط )1 فــي 

المائــة(، وغيرهــا )3 فــي المائــة(.

كان نصيــب األراضــي الفلســطينية المحتلــة أعــى فــي المؤسســات الوطنيــة الخاصــة )97 فــي المائــة(، يليــه لبنــان )92 فــي 

المائــة( وعمــان )90 فــي المائــة( واألردن )87 فــي المائــة(.  

� الشكل 21 نوع الملكية، النتائج حسب البلد )النسبة المئوية للمؤسسات المشمولة بالمسح(
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 حسملل ةیناكسلا تاساردلا .أ قحلملا

 ةئاملا يف 31 تءاج ،تاباجإلا عومجم نم .نمیلاو نامعو ةلتحملا ةینیطسلفلا يضارألاو نانبلو ندرألا يھو ،ةیبرع لود سمخ يف ةسسؤم 586 عم يمیلقإلا حسملا يرجأ
  .نامع نم ةئاملا يف 7و ،نانبل نم ةئاملا يف 13و ،نمیلا نم ةئاملا يف 23و ،ةلتحملا ةینیطسلفلا يضارألا نم ةئاملا يف 26و ،ندرألا نم

 )حسملاب ةلومشملا تاسسؤملل ةیوئملا ةبسنلا( دلبلا بسح حسملا ةنیع 20 لكشلا

 

 

 كولمملا لامسأرلاو ،)ةئاملا يف 4( صاخلا يبنجألا لامسأرلا لثم ةیكلملا نم ىرخأ اًعاونأ حسملا لمشو .ةصاخ ةینطو تاسسؤم عست تناك ،اھحسم مت تاسسؤم 10 نیب نم
 .)ةئاملا يف 3( اھریغو ،)ةئاملا يف 1( طلتخملا لامسأرلاو ،)ةئاملا يف 1( ةلودلل

   .)ةئاملا يف 87( ندرألاو )ةئاملا يف 90( نامعو )ةئاملا يف 92( نانبل ھیلی ،)ةئاملا يف 97( ةصاخلا ةینطولا تاسسؤملا يف ىلعأ ةلتحملا ةینیطسلفلا يضارألا بیصن ناك

 51 

 )حسملاب ةلومشملا تاسسؤملل ةیوئملا ةبسنلا( دلبلا بسح جئاتنلا ،ةیكلملا عون 21 لكشلا

 

 

 

 يتلا( ةریغصلاو ،)نیفظوم 5 نم لقأ مضت يتلا( رغصلا ةیھانتملا تاسسؤملا يأ ،اھیف نولمعی نیذلا لامعلا ددعل اًقفو عاونأ ةعبرأ يف حسملا اھلمش يتلا تاسسؤملا تفنص دقل
 .)فظوم 100 نم رثكأ مضت يتلا( ةریبكلاو )اًفظوم 99و 20 نیب ام مضت يتلا( ةطسوتملاو ،)اًفظوم 19و 5 نیب ام مضت

 ،)ةئاملا يف 32( ةریغصلاو )ةئاملا يف 33( ةطسوتملا تاسسؤملا نم اًبیرقت ةیواستم بسن حسملا يف تكراش .ةطسوتم وأ ةریغص حسملا اھلمش يتلا تاسسؤملا يثلث وحن ناك
  .ةریبكلا تاسسؤملا نم ةئاملا يف 14و رغصلا ةیھانتملا تاسسؤملا نم ةئاملا يف 21و

 تاسسؤملا نم ةبسن ىلعأب ىظحی نانبلو ،)ةئاملا يف 42( ةریغصلا تاسسؤملاو )ةئاملا يف 38( رغصلا ةیھانتملا تاسسؤملا نم ةبسن ىلعأ ةلتحملا ةینیطسلفلا يضارألا لثمت
  .)ةئاملا يف 29( ةریبكلا تاسسؤملا نم ةبسن ىلعأ اھیدل نامعو ،)ةئاملا يف 60( ةطسوتملا
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لقــد صنفــت المؤسســات التــي شــملها المســح فــي أربعــة أنــواع وفًقــا لعــدد العمــال الذيــن يعملــون فيهــا، أي المؤسســات 

المتناهيــة الصغــر )التــي تضــم أقــل مــن 5 موظفيــن(، والصغيــرة )التــي تضــم مــا بيــن 5 و19 موظًفــا(، والمتوســطة )التــي 

تضــم مــا بيــن 20 و99 موظًفــا( والكبيــرة )التــي تضــم أكثــر مــن 100 موظــف(.

كان نحــو ثلثــي المؤسســات التــي شــملها المســح صغيــرة أو متوســطة. شــاركت فــي المســح نســب متســاوية تقريًبــا 

ــة  ــات المتناهي ــن المؤسس ــة م ــي المائ ــة(، و21 ف ــي المائ ــرة )32 ف ــة( والصغي ــي المائ ــطة )33 ف ــات المتوس ــن المؤسس م

الصغــر و14 فــي المائــة مــن المؤسســات الكبيــرة. 

تمثــل األراضــي الفلســطينية المحتلــة أعــى نســبة مــن المؤسســات المتناهيــة الصغــر )38 فــي المائــة( والمؤسســات الصغيرة 

)42 فــي المائــة(، ولبنــان يحظــى بأعــى نســبة مــن المؤسســات المتوســطة )60 فــي المائــة(، وعمــان لديهــا أعــى نســبة مــن 
المؤسســات الكبيــرة )29 فــي المائــة(. 

� الشكل 22 حجم المؤسسة، النتائج حسب البلد )النسبة المئوية للمؤسسات المشمولة بالمسح(

جــاءت أعــى نســبة مــن الــردود عــى المســح مــن قطاعــي التصنيــع )22 فــي المائــة( والخدمــات )15 فــي المائــة(. وكان قطــاع 

التجزئــة يمثــل 14 فــي المائــة مــن العينــة، يليــه قطاَعــي البنــاء )7 فــي المائــة( والمعلومــات واالتصــاالت )5 فــي المائــة(. 

� الشكل 23 القطاع االقتصادي، النتائج حسب البلد )النسبة المئوية للمؤسسات المشمولة بالمسح(

ماحظــة: ال يعــرض هــذا الرســم اقطاعــات االقتصاديــة التــي تمثــل أقــل مــن 8 فــي المائــة مــن العينــة اإلقليميــة. وتشــمل 

هــذه القطاعــات الخدمــات اإلداريــة أو خدمــات الدعــم والزراعــة أو الحراجــة أو صيــد األســماك والفنــون أو الترفيــه والتعليــم 

واألنشــطة الماليــة أو التأمينيــة والفنــادق أو المطاعــم والصحــة البشــرية أو العمــل االجتماعــي والتعديــن أو المحاجــر واألنشــطة 

المهنيــة أو العلميــة أو التقنيــة واإلدارة العامــة أو الدفــاع واألنشــطة العقاريــة وتوفيــر الكهربــاء أو الغــاز أو الميــاه أو إدارة 

النفايــات وخدمــات النقــل أو التخزيــن. 
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 )حسملاب ةلومشملا تاسسؤملل ةیوئملا ةبسنلا( دلبلا بسح جئاتنلا ،ةسسؤملا مجح 22 لكشلا

 

 

 ءانبلا يَعاطق ھیلی ،ةنیعلا نم ةئاملا يف 14 لثمی ةئزجتلا عاطق ناكو .)ةئاملا يف 15( تامدخلاو )ةئاملا يف 22( عینصتلا يعاطق نم حسملا ىلع دودرلا نم ةبسن ىلعأ تءاج
  .)ةئاملا يف 5( تالاصتالاو تامولعملاو )ةئاملا يف 7(
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 )حسملاب ةلومشملا تاسسؤملل ةیوئملا ةبسنلا( دلبلا بسح جئاتنلا ،يداصتقالا عاطقلا 23 لكشلا

 

 

 نونفلاو كامسألا دیص وأ ةجارحلا وأ ةعارزلاو معدلا تامدخ وأ ةیرادإلا تامدخلا تاعاطقلا هذھ لمشتو .ةیمیلقإلا ةنیعلا نم ةئاملا يف 8 نم لقأ لثمت يتلا ةیداصتقالا تاعاطقا مسرلا اذھ ضرعی ال :ةظحالم
 ةیراقعلا ةطشنألاو عافدلا وأ ةماعلا ةرادإلاو ةینقتلا وأ ةیملعلا وأ ةینھملا ةطشنألاو رجاحملا وأ نیدعتلاو يعامتجالا لمعلا وأ ةیرشبلا ةحصلاو معاطملا وأ قدانفلاو ةینیمأتلا وأ ةیلاملا ةطشنألاو میلعتلاو ھیفرتلا وأ
  .نیزختلا وأ لقنلا تامدخو تایافنلا ةرادإ وأ هایملا وأ زاغلا وأ ءابرھكلا ریفوتو
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�  الملحق ب - استبيان المسح                                                      

��   1. حدد نوع ملكية المؤسسة:

رأسمال خاص وطني                      

مملوكة للدولة   

رأسمال مختلط   

رأسمال خاص أجنبي     

غيره             

��   2. ما هو قطاع عملك؟

الخدمات اإلدارية أو خدمات الدعم  

الزراعة أو الغابات أو صيد األسماك  

الفنون أو الترفيه أو االستجمام  

البناء  

التعليم  

األنشطة المالية أو التأمينية  

الفنادق أو المطاعم  

الصحة البشرية أو العمل االجتماعي  

المعلومات واالتصاالت  

التصنيع  

التعدين أو المحاجر  

األنشطة المهنية أو العلمية أو التقنية  

اإلدارة العامة أو الدفاع  

األنشطة العقارية  

أنشطة فتح متاجر أو المبيعات أو التجارة  

توفير الكهرباء أو الغاز أو المياه أو إدارة النفايات  

خدمات النقل أو التخزين  

أنشطة خدمات أخرى  

��   3. كــم إجمالــي عــدد العامليــن المأجوريــن )بــدوام كامــل وجزئي( في مؤسســتك. 
يرجــى إدخــال الرقم

اعتبارا من يناير 2020 ________      اعتبارا من يوليو 2021  ________
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��   4. مــا تأثيــر جائحــة كوفيــد-19 عــىل إيراداتــك لهــذا العــام )مــن ينايــر إىل يونيــو 
2021( مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن العــام 2019؟

زيادة قوية )أكثر من 75 في المائة(  

زيادة متوسطة )بين 30 و75 في المائة(  

زيادة طفيفة )بين 1 و30 في المائة(  

بقيت اإليرادات كما هي   

انخفاض قوي )أكثر من 75 في المائة(  

انخفاض متوسط )بين 30 و75 في المائة(  

انخفاض طفيف )بين 1 و30 في المائة(  

ال أعلم   

��   5. مــا التحديــات التشــغيلية الرئيســية الثالثــة التــي تواجههــا مؤسســتك منــذ 
تفشــي جائحــة كوفيــد-19؟ حــدد الخيــارات الثالثــة األوىل. 

التدفق النقدي للحفاظ عى العمليات التجارية غير كاف  

صعوبة العثور عى العمال ذوي المهارات و/أو المؤهات المطلوبة  

صعوبة الوصول إىل العماء  

الخسارة في الطلب بسبب إلغاء الطلبات    

صعوبة الوصول إىل الموردين  

غياب العمال  

خسارة في إنتاجية العمال  

الفساد وعدم الكفاءة في النظام العام  

صعوبة تأمين الحصول عى التمويل  

الجريمة و/أو انعدام األمن  

سعر مواد المدخات أعى من المعتاد  

التحديات المرتبطة بالبيانات أو تكنولوجيا المعلومات  

ال يوجد تحد عى اإلطاق  

غيره  

��   6. مــا هــي النســبة المئويــة للعمــال الوطنييــن العامليــن حالًيا في مؤسســتك؟  
ــم تكــن تعــرف النســبة  ــة الصحيحــة. إذا ل ــر عــىل النســبة المئوي عــّدل شــريط التمري

المئويــة بالضبــط، فيرجــى تقديــم أفضــل تقديــر لــك. 

النسبة المئوية للعمال المحليين
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p يھ امك تاداریإلا تیقب  
p ةئاملا يف 75 نم رثكأ( يوق ضافخنا( 
p ةئاملا يف 75و 30 نیب( طسوتم ضافخنا( 
p ةئاملا يف 30و 1 نیب( فیفط ضافخنا( 
p ملعأ ال  
 
  .ىلوألا ةثالثلا تارایخلا ددح ؟19-دیفوك ةحئاج يشفت ذنم كتسسؤم اھھجاوت يتلا ةثالثلا ةیسیئرلا ةیلیغشتلا تایدحتلا ام .5
p فاك ریغ ةیراجتلا تایلمعلا ىلع ظافحلل يدقنلا قفدتلا 
p ةبولطملا تالھؤملا وأ/و تاراھملا يوذ لامعلا ىلع روثعلا ةبوعص 
p ءالمعلا ىلإ لوصولا ةبوعص 
p تابلطلا ءاغلإ ببسب بلطلا يف ةراسخلا   
p نیدروملا ىلإ لوصولا ةبوعص 
p لامعلا بایغ 
p لامعلا ةیجاتنإ يف ةراسخ 
p ماعلا ماظنلا يف ةءافكلا مدعو داسفلا 
p لیومتلا ىلع لوصحلا نیمأت ةبوعص 
p نمألا مادعنا وأ/و ةمیرجلا 
p داتعملا نم ىلعأ تالخدملا داوم رعس 
p تامولعملا ایجولونكت وأ تانایبلاب ةطبترملا تایدحتلا 
p قالطإلا ىلع دحت دجوی ال 
p هریغ 
 

 
 .ةحیحصلا ةیوئملا ةبسنلا ىلع ریرمتلا طیرش ّلدع  ؟كتسسؤم يف اًیلاح نیلماعلا نیینطولا لامعلل ةیوئملا ةبسنلا يھ ام .6

 .كل ریدقت لضفأ میدقت ىجریف ،طبضلاب ةیوئملا ةبسنلا فرعت نكت مل اذإ
 

 
 
 نییلحملا لامعلل ةیوئملا ةبسنلا

 
 
 
 )6 لاؤسلا يف "ةئاملا يف 0" ددح دق بیجملا ناك اذإ ام 6.1 لاؤسلا حضوی(

 .قبطنی ام لك ددح ؟كتسسؤم يف نولمعی نیینطو لامع دوجو مدع بابسأ يھ ام .6.1
p فاك ریغ تاراھملا ىوتسم 
p دودحم يمیلعتلا لیصحتلا  
p ةضفخنم ةیجاتنإلا 
p 19-دیفوك ةحئاج ةمزأ نع ةجتانلا ةیلاملا دویقلا 
p فاك لمع كانھ سیل ،يأ( فیظوتلا ىلإ ةجاح ال( 
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)يوضح السؤال 6.1 ما إذا كان المجيب قد حدد »0 في المائة« في السؤال 6(

6.1. ما هي أسباب عدم وجود عمال وطنيين يعملون في مؤسستك؟ حدد كل ما ينطبق.

مستوى المهارات غير كاف  

التحصيل التعليمي محدود   

اإلنتاجية منخفضة  

القيود المالية الناتجة عن أزمة جائحة كوفيد-19  

ال حاجة إىل التوظيف )أي، ليس هناك عمل كاف(  

عملية التوظيف مرهقة و/أو مكلفة  

عدم القدرة عى دفع األجور  

السياسات الحكومية التي تقيد توظيف العمال األجانب  

غير ذلك، يرجى التحديد _______  

ــن  ــن التاليي ــم( العاملي ــكل )أو معظ ــم ل ــي للتعلي ــتوى األساس ــو المس ــا ه ��   7. م
ــن فــي مؤسســتك؟ حــدد واحــًدا.  العاملي

كبار  
المديرين

الموظفون الذين ال 
يتحملون مسؤوليات 

إدارية

العمال الوطنيون
)يظهر الخيار فقط إذا كانت الحصة 

في السؤال 7 أعىل من 0 في 
المائة(

   ال يوجد تعليم ابتدائي

   التعليم االبتدائي 

   التعليم التقني الثانوي أو العالي

   درجة البكالوريوس أو ما يعادلها

درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه أو ما 

يعادلهما 

   

��   8. حدد أفضل 3 مهارات تعد األكثر أهمية لمؤسستك. حدد ثالثة

المعرفة التقنية  

مهارات اللغة األجنبية  

المهارات الرقمية )أي إدارة برامج معينة(  

مهارات المؤسسة واالهتمام بالتفاصيل  

مهارات التواصل  

العمل الجماعي والمهارات التعاونية  

مهارات التشبيك  

المهارات المتعلقة باالبتكار  

مهارات التفكير االستراتيجي / حل المشاكل  
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االبتكار  

مهارات إدارة الوقت  

الحساسية الثقافية  

غيره  

��   9. مــا مــدى صعوبــة توظيــف عمــال ذوي مســتوى مطلــوب مــن المهــارات فــي 
مؤسســتك؟

سهل للغاية  

سهل  

ليس سهاً وال صعًبا   

صعب  

صعب جًدا  

ــبيل  ــىل س ــال؟ )ع ــة للعم ــض تحفيزي ــج تعوي ــتك برام ــدى مؤسس ــل ل ��   10. ه
ــك(. ــا إىل ذل ــد، وم ــي المواعي ــة ف ــة والدق ــآت األداء واإلنتاجي ــال، مكاف المث

نعم  

ال  

ال أعلم   

)يوضح السؤال 11.1 ما إذا كان المجيب قد حدد »نعم« في السؤال 11(

هل تكون برامج التعويض هذه مفيدة في زيادة إنتاجية العمال؟ 

نعم  

ال  

��   11. مــا هــي ميزانيــة المؤسســة لتدريــب الموظفيــن وتطويرهــم فــي مــا يتعلــق 
بالتكاليــف اإلجماليــة للمرتبــات؟

أقل من 1 في المائة  

بين 2 و5 في المائة  

بين 5 و10 في المائة  

أكثر من 10 في المائة  

ال توجد ميزانية منفصلة لتدريب الموظفين وتطويريهم  

ال أعلم  
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��   12. هــل لــدى مؤسســتك أهــداف أداء لمراقبــة العناصــر التاليــة؟ حــدد كل مــا 
ينطبــق.

تحقيق األهداف المحددة  

رضا العماء   

نمو األرباح  

اإلنتاجية  

غير ذلك، يرجى التحديد_____  

ال تملك مؤسستنا أهداف أداء مماثلة  

)يبيــن الســؤال 12.1 مــا إذا كان المجيــب قــد حــدد أي خيــار غيــر »ال تملــك مؤسســتنا أهــداف أداء مماثلــة« فــي 
الســؤال 12(

هل هذه األهداف معروفة لكل )أو معظم( المديرين والموظفين في مؤسستك؟

نعم  

ال  

��   13. مــا هــي االســتراتيجيات األكثــر أهميــة لزيــادة أرباحــك أثناء جائحــة كوفيد-19 
وبعدهــا؟ حــدد كل مــا ينطبق.

االستثمار في تقنيات جديدة  

تقديم منتجات أو خدمات جديدة   

خفض سعر المنتجات أو الخدمات المحددة   

تغيير شروط الدفع )عى سبيل المثال، إنشاء خطة دفع(  

تغيير قنوات التوزيع )عى سبيل المثال، الترويج للتسليم أو الشراء عبر اإلنترنت(  

تنويع األسواق )عى سبيل المثال، العمل في مواقع مختلفة أو مع عماء جدد(  

تعديل اتفاقيات سلسلة اإلمداد )عى سبيل المثال، المصدر من موردين آخرين، التفاوض مع الموردين(  

ضمان تخطيط استمرارية األعمال  

اكتساب موهبة جديدة  

توفير فرص التدريب للعمال  

غيره  

��   14. أي مــن التقنيــات التاليــة تعــد ضروريــة حالًيــا لعمليــات شــركتك؟ حــدد كل 
مــا ينطبــق. 

األدوات اليدوية )عى سبيل المثال، المطرقة، المفك، المجراف، الجراف، الجارف، المنشار(  

األدوات الكهربائية )عى سبيل المثال، المنشار الكهربائي، المثقب الكهربائي، خاطة اإلسمنت(  



� نمو اإلنتاجية والتنويع والتغيير الهيكلي في الدول العربية 168

الهواتف المحمولة و/أو البريد اإللكتروني  

أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة  

متصفح اإلنترنت و/أو محركات البحث  

عمليات اإلنتاج المؤتمتة  

الذكاء االصطناعي أو تعلم اآللة  

إدارة سلسلة اإلمداد عبر اإلنترنت  

المدفوعات والمعامات والتجارة اإللكترونية عبر اإلنترنت  

برامج حماية البيانات ومحركات أقراص النسخ االحتياطي و/أو حلول السحابة  

)Skypeو Zoom ،أدوات مؤتمرات الفيديو )عى سبيل المثال  

)Slackو ،Microsoft Teams أنظمة االتصال األساسية للشركات )مثل  

غير ذلك، يرجى التحديد _______  

ــد  ــى تحدي ــا؟ يرج ــة تقنياته ــتك لترقي ــه مؤسس ــز تواجه ــر حاج ــو أكب ــا ه ��   15. م
واحــد.

ستكون تكاليف الرأسمال الثابتة مرتفعة للغاية  

ستكون تكاليف الترخيص ومتطلباته مرتفعة للغاية  

نقص في المستثمرين المناسبين  

نقص في الموظفين المهرة الذين يمكنهم تشغيل التكنولوجيا  

عدم وجود إمكانيات إلصاح التكنولوجيات  

االفتقار إىل الحوافز الحكومية ذات الصلة  

المخاطر عالية جًدا في بيئة العمل الحالية  

غير متوفر في بلدي  

ال حاجة داخلية )أي أن التقنيات الحالية كافية(   

غيره  

ال أعلم   

��   16. هل توافق عىل العبارات التالية أو ال توافق عليها؟

غير موافقال أوافق وال أعارضموافق 

   تنفذ مؤسستنا تحسينات متكررة في العمليات

تملك الحكومة الوطنية سياسات رامية إىل تشجيع االبتكار 

في المشاريع واعتماد التكنولوجيا
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��   17. كــم ستســتثمر مؤسســتك فــي العناصــر التاليــة عــىل مــدار الـــ 5 ســنوات 
القادمــة؟

مبلغ كبيرمبلغ متوسطمبلغ قليل 

   األراضي أو العقارات

   البناء أو توسيع المرافق

   السيارات

   الماكينات والمعدات أو األدوات

   اعتماد تكنولوجيات جديدة

   إطاق منتجات أو خدمات جديدة

   تدريب الموظفين

��   18. كيــف تتوقــع أن تكــون إيراداتــك وعمليــات التوظيــف لديــك خــالل الســنوات 
الـــ 5 القادمة؟ 

التوظيفاإليرادات 

زيادة قوية )أكثر من 75 في المائة(

زيادة متوسطة )بين 30 و75 في المائة(

زيادة طفيفة )بين 1 و30 في المائة(

الحفاظ عى الثبات النسبي

انخفاض قوي )أكثر من 75 في المائة(

انخفاض متوسط )بين 30 و75 في المائة(

انخفاض طفيف )بين 1 و30 في المائة(

ال أعلم 

��   19. ما هو المصدر الرئيسي لتمويل مؤسستك؟

الموارد الخاصة )أي األموال النقدية أو المدخرات(  

البنوك الخاصة المحلية  

البنوك الدولية أو الصناديق الدولية  

البنوك الحكومية أو البرامج الحكومية  

مؤسسات و/أو تعاونيات االئتمانات الصغيرة  

المقرضون األفراد  

غيره  

ال أعلم  
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��   20. مــا هــي العقبــات الرئيســية التــي تواجــه مؤسســتك فــي إنجــاز األعمــال؟ 
حــدد كل مــا ينطبــق.

الحصول عى التمويل  

الحصول عى األرض  

الحصول عى تراخيص العمل والتصاريح المطلوبة  

ارتفاع مستويات الفساد  

الجريمة والسرقة واالضطرابات  

القوانين الجمركية والتجارية  

إمداد الطاقة غير موثوق به  

نقص القوى العاملة الماهرة  

تنظيمات العمل المعقدة والمكلفة  

عدم االستقرار السياسي  

عدم اليقين االقتصادي  

ممارسات المنافسين في القطاع غير الرسمي   

معدالت الضريبة المرتفعة  

غير ذلك، يرجى التحديد_____  

)يعرض السؤال 21 الخيارات المحددة في السؤال 20 فقط(

��   21. ما هي أكبر عقبة تواجه مؤسستك؟ 

الحصول عى التمويل  

الحصول عى األرض  

الحصول عى تراخيص العمل والتصاريح المطلوبة  

ارتفاع مستويات الفساد  

الجريمة والسرقة واالضطرابات  

القوانين الجمركية والتجارية  

إمداد الطاقة غير موثوق به  

نقص القوى العاملة الماهرة  

تنظيمات العمل المعقدة والمكلفة  

عدم االستقرار السياسي  

عدم اليقين االقتصادي  

ممارسات المنافسين في القطاع غير الرسمي   

معدالت الضريبة المرتفعة  

غير ذلك، يرجى التحديد_____  
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 خطط التنمية الوطنية
 وإمكاناتها كحافز لسياسات

 تعزيز اإلنتاجية وتنمية
المشاريع المستدامة

الفصل الرابع
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� االستنتاجات الرئيسية

تفتقر المنطقة العربية بشكل عام اىل اإلنتاجية التي تعتبر هدفاً من أهداف خطط ورؤى التنمية الوطنية.  •

تركز معظم الخطط والرؤى الوطنية بشكل جوهري عى االستثمارات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.    •

بصفة عامة، إن الخطط والرؤى اإلنمائية الوطنية تنطوي عى عنصر هام يتعلق بتنمية رأس المال البشري.   •

إن عنصر البحث والتطوير في غالبية الخطط والرؤى الوطنية هام جداً.    •

في مجال المنافسة في أسواق المنتجات والعمل، إن معظم الخطط والرؤى ال تعالج هذه المسألة.    •

إن أوجــه التطابــق بيــن النظــام اإليكولوجــي لإلنتاجيــة فــي منظمــة العمــل الدوليــة وبيــن الــرؤى والخطــط ضعيفــة فــي   •
نطــاق السياســة الصناعيــة والمؤسســات االجتماعيــة والعماليــة، وفــي نطــاق المســاواة بيــن الجنســين.

ــي  ــدة ف ــة جي ــل الدولي ــة العم ــي منظم ــة ف ــي لإلنتاجي ــام اإليكولوج ــرؤى والنظ ــط وال ــن الخط ــق بي ــه التطاب إن أوج  •
مجــاالت التنويــع، تنميــة المهــارات والتعليــم، االســتثمار فــي تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، إضافــة إىل 

لبيئــة.   ا

إن أهــداف خطــط ورؤى التنميــة الوطنيــة بوجــه عــام متنوعــة خاصــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي. إال أن التحــول   •
ــح.  ــكل صري ــور بش ــر مذك ــادات غي ــي لاقتص الهيكل

ــة فــي المنطقــة  ــا باإلنتاجي ــر الرســمي فــي االقتصــاد وعاقته ــع غي ــة مســألة الطاب ــرؤى الوطني ــاول الخطــط وال ال تتن  •
ــة. العربي
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� توصيات

إىل واضعي السياسات إلدراجها في الخطط والرؤى الوطنية: 

جعل هدف تعزيز اإلنتاجية جزءا ال يتجزأ من خطط ورؤى التنمية الوطنية.  •

اعتماد أهداف كمية لإلنتاجية عى نطاق االقتصاد ككل ولإلنتاجية عى نطاق القطاعات.  •

إرساء القدرات لجمع بيانات اإلنتاجية وقياسها عى المستوى الحكومي الوطني.   •

تعزيز المنافسة في أسواق العمل والمنتجات.  •

تعزيز الحوار االجتماعي ليشمل ترتيبات مؤسسية تفضي إىل اإلنتاجية.  •

تنفيذ سياسات التنمية الصناعية واإلنتاجية الرامية إىل تحقيق التحول الهيكلي لاقتصاد وتعزيز اإلنتاجية.   •

وضع أطر للحوكمة والمؤسسات )حكومة فعالة ومبدعة ومنظمات المجتمع المدني(، تفضي إىل اإلنتاجية.  •

يكمن الهدف في الحد من درجة الطابع غير الرسمي في االقتصاد واالنتقال إىل اقتصاد نظامي أكثر.   •

تشــمل الخطــط والــرؤى الوطنيــة تقديــم الدعــم للمشــاريع مــن أجــل تشــجيع االبتــكار، االســتثمار اإلنتاجــي ونفقــات   •
ــة(. ــاءات الضريبي ــاً مــن خــال اإلعف ــر )مث البحــث والتطوي

تعزيز المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في سوق العمل.  •

تطبيق التنويع في االقتصاد باإلضافة إىل السياسات التي تتناول استنفاد رأس المال الطبيعي واألضرار البيئية.   •

يجــب أن تشــمل خطــط التنميــة سياســات تعــزز المســتوى المتوســط للنظــام اإليكولوجــي لإلنتاجيــة؛ ومــن بينهــا ربــط   •
زيــادة األجــور بزيــادة اإلنتاجيــة، وزيــادة الطابــع الرســمي، زيــادة السياســات الصناعيــة، سياســات المنافســة والمســاواة 

بيــن الجنســين.  

المنظمات األعضاء ألصحاب العمل في األعمال التجارية

اعتماد نمو اإلنتاجية كأولوية  •

الدعوة إىل وضع سياسات تعزز االبتكار  •

وضع جدول أعمال بحثي بشأن اإلنتاجية  •

متابعة التقدم المحرز في جدول أعمال أصحاب العمل بشأن اإلنتاجية  •
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ــة  ــو اإلنتاجي ــألة نم ــا لمس ــدى تناوله ــم م ــدف تقيي ــارة به ــة مخت ــدول عربي ــة ل ــة الوطني ــط التنمي ــل خط ــذا الفص ــج ه يعال

ــإن نمــو  ــر الفصــول الســابقة، ف ــا تُظه ــي. كم ــر الهيكل ــع والتغيي ــة المشــاريع المســتدامة والتنوي ــة إىل تنمي ــا، إضاف وتفعيله

اإلنتاجيــة مدفــوع بمجموعــة واســعة مــن العوامــل، بعضهــا يتعلــق بنوعيــة بيئــة األعمــال التجاريــة بينمــا يتعلــق البعــض اآلخــر 

ــة األجــل  ــة. يكشــف ذلــك عــن الحاجــة إىل وضــع إطار/اســتراتيجية لسياســة متماســكة وشــاملة طويل بالممارســات اإلداري

ــز اإلنتاجيــة ورفــع مســتويات المعيشــة مــن خــال بــذل جهــود متضافــرة مــن قبــل القطاعيــن العــام والخــاص.  بغيــة تعزي

فــي هــذا الســياق، تركــز مســألة البحــث التــي نحــاول تناولهــا فــي هــذا الفصــل عــى التغييــرات التــي يمكــن أن تأخذهــا الــدول 

العربيــة المختــارة فــي االعتبــار فــي خطــط التنميــة الوطنيــة لزيــادة اإلنتاجيــة وبالتالــي تكفــل أن يولــد نمــو اإلنتاجيــة مشــاريع 

أكثــر اســتدامة وأن يــؤدي إىل نمــو فــي األجــور.

ــم  ــة115. لقــد ت ــت، عمــان واألراضــي الفلســطينية المحتل ــراق، األردن، الكوي ــدان المدرجــة فــي هــذا الفصــل هــي الع إن البل

تنظيــم الفصــل عــى النحــو التالــي. ســيدرس القســم 4.1 خطــط التنميــة الوطنيــة التــي تحــدد السياســات ضمــن الخطــط 

التــي تعــزز اإلنتاجيــة. أمــا القســم 4.2 فيحــدد الترابــط بيــن الخطــط والنظــام البيئــي لإلنتاجيــة فــي منظمــة العمــل الدوليــة 

ويقتــرح وضــع إطــار سياســي بديــل عــى كل مــن األصعــدة الكليــة )بيئــة األعمــال( والقطاعيــة. يقتــرح القســم 4.3، سياســات 

ــة  ــو اإلنتاجي ــي نم ــز وتبن ــي لتعزي ــتوى الجزئ ــى المس ــة ع ــال التجاري ــل واألعم ــاب العم ــاء ألصح ــات األعض ــق بالمنظم تتعل

ــة.   ــات التنمي ــة مــن أولوي كأولوي

� 4.1 اإلنتاجيــة والخطــط الوطنيــة: هــل ســيتم اعتبــار نمــو 

اإلنتاجيــة

 بشكل واضح أولوية؟                                                                               

فــي هــذا القســم، نحــدد العناصــر الرئيســية فــي خطــط التنميــة الوطنيــة المتصلــة باإلنتاجيــة كأولويــة. ســيحدد القســم مــا إذا 

كانــت النقــاط التاليــة واردة فــي الخطــط ذات العاقــة:

1.اإلنتاجية كهدف واضح

2. األهداف الكمية لزيادة اإلنتاجية

3. أهداف اإلنتاجية القطاعية

4. هناك تدابير أخرى تتعلق باإلنتاجية )نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي، والناتج القطاعي، وما إىل ذلك(.

ــرض  ــب الع ــتويات جان ــن مس ــي كل م ــة ف ــو اإلنتاجي ــة لنم ــل المحرك ــود العوام ــم وج ــيحدد القس ــك، س ــة إىل ذل باإلضاف

ــي  ــير أنتينوتش ــب116. يش ــرض والطل ــي الع ــن جانب ــى كل م ــة ع ــو اإلنتاجي ــة لنم ــل المحرك ــل العوام ــب. تعم ــب الطل وجان

ــي  ــدم التقن ــو التق ــرض، ه ــب الع ــة جان ــل لجه ــدى الطوي ــى الم ــة، ع ــي لإلنتاجي ــرك الرئيس ــرون )2019( إىل أن المح وآخ

ــر  ــث والتطوي ــات البح ــن نفق ــئ ع ــكار الناش ــري، االبت ــال البش ــي رأس الم ــتثمار ف ــل االس ــل مث ــر بعوام ــدوره، يتأث ــذي، ب ال

ــم،  ــزي القدي ــد الكيني ــي التقلي ــة، ف ــرض الورق ــرض، تع ــب الع ــة بجان ــل المتعلق ــذه العوام ــة إىل ه ــة. باإلضاف ــر المعرف ونش

ــون  ــال قان ــن خ ــة م ــو اإلنتاجي ــط بنم ــال ترتب ــب الفع ــادي والطل ــو االقتص ــل النم ــب مث ــب الطل ــل جان ــة أن عوام جدلي

ــكار  ــة لمجــاالت مثــل االبت ــاك خطــط منفصل ــل هن ــة، ب ــة وطني ــة المتحــدة فــي التحليــل بســبب عــدم وجــود خطــة إنمائي ــارات العربي ــم ادراج اإلم ــم يت 115 ل
وأهــداف التنميــة المســتدامة. 

ــرض:  ــب والع ــب الطل ــن جان ــة م ــد العامل ــة الي ــو إنتاجي ــة لنم ــل المحرك ــي )2019( العوام ــزي ميلون ــر باتيرني ــدي، والت ــو ديلي ــو، ماتي ــي، فابريزي 116 أنتينوتش
تقييــم تجريبــي لبلــدان ج7. الدراســات الجامعيــة وثقافــة التخصصــات المتعــددة ســول الفــورو. ورقــة عمــل رقــم 42/2019؛ كايــن، لورانــس )1978( »جانــب 

ــة 1-7.   ــارس،1978(، الصفح ــدد )م ــد 68، الع ــي المجل ــادي األميرك ــتعراض االقتص ــرض،«   االس الع
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ــدم  ــادي وتق ــاس اقتص ــال مقي ــن خ ــادي م ــو االقتص ــزه النم ــة يحف ــو اإلنتاجي ــى أن نم ــص ع ــذي ين ــردورن ال ــدور-  في كال

تقنــي يتجســدان فــي الســلع الرأســمالية الجديــدة. فــي الــرأي األخيــر، إن ارتفــاع الطلــب الكلــي الــذي يــؤدي إىل النمــو يؤثــر 

ــر  ــي تؤث ــر الت ــث والتطوي ــات البح ــل نفق ــرض مث ــب الع ــة بجان ــل متعلق ــدة عوام ــول، أن ع ــة الق ــة. وخاص ــى اإلنتاجي ع

عــى االبتــكار، واالســتثمار فــي تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، وثــروة رأس المــال البشــري، وزيــادة قيمــة رأس المــال، 

والمنافســة تؤثــر عــى نمــو اإلنتاجيــة مــن جانــب العــرض فــي حيــن تــؤدي زيــادة الطلــب الكلــي إىل زيــادة النمــو 

االقتصــادي وزيــادة اإلنتاجيــة مــن جانــب الطلــب. ســيتم تحديــد تلــك العوامــل المؤثــرة بنمــو اإلنتاجيــة فــي خطــط متعــددة.

��   األردن

تهــدف خطــة النمــو االقتصــادي فــي األردن 2018 -2022 117 التــي نشــرها مجلــس السياســات االقتصاديــة إىل اســتعادة »زخم 

النمــو وتحقيــق اإلمكانــات اإلنمائيــة لــألردن«. )الصفحــة 4(. جــاءت الخطــة فــي أعقــاب تباطــؤ معــدالت النمــو االقتصــادي 

زيــادة  إىل  إضافــة  و2016.  عامــي 2010  بيــن  المائــة  فــي  إىل 2.5  و2009،  عامــي 2000  بيــن  متوســط %6.5،  مــن 

النمــو االقتصــادي بهــدف مضاعفتــه، تهــدف الخطــة إىل تحقيــق اســتقرار االقتصــاد الكلــي، زيــادة القــدرة التنافســية 

واالســتثمار، وتشــجيع االســتثمار فــي البنــى التحتيــة والقطاعــات االقتصاديــة مثــل الطاقــة، الميــاه، النقــل، البنــاء، التصنيــع، 

ــم  ــي التعلي ــي مجال ــة ف ــر مختلف ــاذ تدابي ــع اتخ ــة م ــة االجتماعي ــق التنمي ــا إىل تحقي ــدف أيض ــي ته ــياحة. وه ــة والس الزراع

ــع  ــاء، مجتم ــعور االنتم ــون بش ــطون يتمتع ــون نش ــة: مواطن ــداف عام ــة أه ــول اىل أربع ــح إىل الوص ــا وتطم ــة. كم والصح

آمــن ومســتقر، قطــاع خــاص ديناميكــي قــادر عــى المنافســة عالميــا وحكومــة تتســم بالكفــاءة والفعاليــة. تتضمــن الخطــة 

95 إجــراء سياســاتي )895 مليــون دوالر أمريكــي(، 85 مشــروعا حكوميــا )9.7 مليــار دوالر أمريكــي( و27 اســتثمارا فــي القطــاع 
الخــاص )13.3 مليــار دوالر أمريكــي(. 

مــن حيــث اإلنتاجيــة، يبيــن الجــدول 1 مختلــف مؤشــرات ومحــركات اإلنتاجيــة فــي خطــة األردن. فــي هــذا الصــدد، 

ــتوى  ــى المس ــي وال ع ــتوى الوطن ــى المس ــة ع ــو اإلنتاجي ــددة لنم ــداف مح ــد أه ــدل. ال توج ــكل معت ــة بش ــر اإلنتاجي ــم ذك ت

ــد القطاعــي،  ــاك عــى الصعي ــك، هن ــج بالنســبة للقطاعــات. مــع ذل ــادة النات القطاعــي، لكــن تمــت اإلشــارة إىل أهــداف زي

ــد مــن  ــر أن، الخطــة تتضمــن العدي ــؤدي دورهــا فــي نمــو اإلنتاجيــة. غي اســتثمارات وسياســات بالنســبة للقطــاع الزراعــي ت

العوامــل التــي تحفــز اإلنتاجيــة. مــن حيــث العوامــل المحركــة لإلنتاجيــة مــن جانــب العــرض، هنــاك السياســات الراميــة إىل 

تعزيــز المنافســة، التركيــز عــى رقمنــة االقتصــاد، وتوفيــر التعليــم والتدريــب لبنــاء رأس المــال البشــري. مــن حيــث البحــث 

والتطويــر، هنــاك إشــارة مبعثــرة حــول تعزيــز البحــوث وال ســيما فــي مجــال الزراعــة.

 أمــا بالنســبة لزيــادة قيمــة رأس المــال، فلــم تتــم اإلشــارة إليهــا كهــدف صريــح، إال أن الخطــة تشــمل اســتثمارات كبيــرة فــي 
ــة لنمــو  ــادة قيمــة رأس المــال عــى مســتوى االقتصــاد ككل. وعــن العوامــل المحرك ــؤدي إىل زي ــد ي ــا ق ــة مم ــى التحتي البن

اإلنتاجيــة مــن جانــب الطلــب، مــن شــأن التركيــز عــى الطبيعــة المعاكســة للــدورة االقتصاديــة للسياســة الماليــة أن يــؤدي 

ــك، تهــدف الخطــة إىل التوصــل اىل مضاعفــة  ــود االقتصــادي. عــاوة عــى ذل ــة الرك ــي فــي حال دورا فــي دعــم الطلــب الكل

معــدل نمــو االقتصــاد.

117الخطط المتاحة في البوابة العربية لتخطيط التنمية الوطنية: خطط التنمية الوطنية.
.https://andp.unescwa.org/plans
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� الجدول 1. مؤشرات ومحركات اإلنتاجية في خطة التنمية الوطنية في األردن

اإلنتاجية 
كهدف 
صريح

األهداف 
الكمية 

لنمو 
اإلنتاجية

أهداف 
اإلنتاجية 
القطاعية

البحث المنافسة
والتطوير

رأس 
المال 

البشري

االستثمار 
في 

تكنولوجيا 
المعلومات 
واالتصاالت

النمو 
االقتصادي 
المستهدف

زيادة 
قيمة 
رأس 
المال

الطلب 
اإلجمالي

معتدلة: 

وردت 

اإلنتاجية 

12 مرة 
في 

الخطة

غير 

موجودة

غير 

موجودة، 

إال أن 

االستثمار 

في القطاع 

الزراعي 

نتج عنه ما 

مجموعه 

 798.6
مليون 

دينار أردني 
بهدف 

زيادة 

اإلنتاجية. 

أهداف 

النواتج 

القطاعية.

موجودة

السياسات 

الرامية 

إىل تعزيز 

المنافسة.

ضعيفان

إشارة 

متناثرة 

إىل تعزيز 

البحوث، 

ال سيما 
في مجال 

الزراعة

موجود

استثمار 

 2.8
بليون 

دينار 
أردني في 

التعليم. 

تدريب 

القوى 

العاملة.

موجود

رقمنة 

االقتصاد 

األردني 

بأكمله بما 

مجموعه 

430 مليون 
دينار أردني

موجود

مضاعفة 

النمو خال 

فترة خمس 

سنوات. 

تم تحديد 

معدالت 

النمو 

القطاعي.

غير 

واضح. 

االستثمار 

في البنى 

التحتية 

بما يعادل 

 3.47
مليار 

)ماء( + 
4.3 مليار 

)طاقة(
  2.7 +

دينار 
أردني 

)نقل( + 
 693.5
مليون 

دينار 
أردني 

)سياحة( +

السياسة 

المالية 

مضادة 

للتقلبات 

الدورية 

وموجهة نحو 

االستثمارات 

الرأسمالية

��   األراضي الفلسطينية المحتلة

ــدا«  ــا جدي ــا إنمائي ــوزراء »نموذج ــس ال ــب رئي ــرها مكت ــي نش ــطينية 2021-2023 الت ــة الفلس ــة الوطني ــة التنمي ــدم خط تق

ــدف  ــال. ته ــن االحت ــة ع ــتباكات الناجم ــض االش ــات وف ــة المجموع ــن: تنمي ــول هدفي ــور ح ــطينية يتمح ــي الفلس لألراض

ــا  ــات متوافق ــر المجموع ــوذج تطوي ــر نم ــة 12(. يعتب ــطيني«. )صفح ــادي الفلس ــوذج االقتص ــل النم ــا إىل »تعدي ــة أيض الخط

مــع الواقــع الجغرافــي والسياســي فــي ظــل االحتــال حيــث تمثــل كل مجموعــة اقتصــادا محليــا معينــا متخصصــا 

فــي نشــاط اقتصــادي معيــن. وفــي هــذا الصــدد، فــإن المجموعــات وتخصصاتهــا هــي: القــدس كمجموعــة عاصمــة، 

جنيــن وقلقيليــة المشــهورتان بالزراعــة، الخليــل ونابلــس للصناعــة، بيــت لحــم للســياحة، رام هللا والبيــرة للخدمــات الماليــة 

وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت وأخيــرا غــزة لألنشــطة االقتصاديــة الســاحلية. وعــى الرغــم مــن أن الخطــة تعتبــر تنميــة 

ــق  ــة لتحقي ــات الازم ــات واآللي ــل السياس ــاول بالتفصي ــي ال تتن ــة، فه ــة االقتصادي ــي للتنمي ــوم أساس ــات كمفه المجموع

ــة المســتدامة. تحــدد الخطــة  ــازة؛ والتنمي ــر خدمــة عامــة ممت ــال؛ توفي ــاء االحت ــز: إنه ــة ركائ ــك. تتألــف الخطــة مــن ثاث ذل

بإيجــاز عشــر أولويــات وطنيــة وثــاث وثاثيــن سياســة وطنيــة تشــمل الركائــز الثاثــة. أمــا الركيــزة الثالثــة فتحظــى بأغلبيــة 

التدخــات فــي مجــال السياســة العامــة مــع واحــد وعشــرين سياســة مختلفــة.  

مــن حيــث اإلنتاجيــة، يبيــن الجــدول 2 مختلــف مؤشــرات ومحــركات اإلنتاجيــة فــي الخطــة الفلســطينية. فــي هــذا الصــدد، 

نــادرا مــا يشــار إىل اإلنتاجيــة )مــرة واحــدة فقــط(. وبالتالــي، ال توجــد أهــداف محــددة لنمــو اإلنتاجيــة عــى الصعيــد الوطنــي 

وال عــى الصعيــد القطاعــي. مــع ذلــك، هنــاك عــى الصعيــد القطاعــي، اســتثمارات وسياســات خاصــة بالقطــاع الزراعــي تــؤدي 

دورا فــي نمــو اإلنتاجيــة. عــاوة عــى ذلــك، تفتقــر الخطــة إىل العديــد مــن العوامــل التــي تدفــع باإلنتاجيــة قدمــاً. مــن حيــث 

العوامــل المحركــة لإلنتاجيــة مــن جانــب العــرض، ال توجــد سياســات لتعزيــز المنافســة. أمــا مــن حيــث البحــث والتطويــر، 

ــاالت  ــات واالتص ــا المعلوم ــة تكنولوجي ــة اىل تنمي ــارة طفيف ــاك إش ــددة. هن ــادرات مح ــج أو مب ــا برام ــس لديه ــة لي فالخط

ــة  ــادة قيم ــق زي ــا يتعل ــري. وفيم ــال البش ــاء رأس الم ــل بن ــن أج ــب م ــم والتدري ــز التعلي ــر لتعزي ــاك تدابي ــن أن هن ــي حي ف
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ــة أو  ــى التحتي ــي البن ــتثمارات ف ــة إىل أي اس ــر الخط ــث تفتق ــح، حي ــدف صري ــة كه ــذه النقط ــار إىل ه ــم يُش ــال، ل رأس الم

غيرهــا مــن المشــاريع التــي تتســم بكثافــة رأس المــال. أمــا عــن العوامــل المحركــة لنمــو اإلنتاجيــة مــن جانــب الطلــب، ال 

ــة مــن  ــة، إن الخطــة ضعيفــة للغاي ــي. وفــي المحصل ــر إدارة الطلــب الكل ــر لمعــدالت النمــو المســتهدفة وال لتدابي يوجــد ذك

حيــث السياســات التــي تحــرك اإلنتاجيــة مــن جانــب العــرض وجانــب الطلــب عــى حــد ســواء. 

� الجدول 2.  مؤشرات ومحركات اإلنتاجية في خطة التنمية الوطنية الفلسطينية

اإلنتاجية 
كهدف 
صريح

األهداف 
الكمية 

لنمو 
اإلنتاجية

أهداف 
اإلنتاجية 
القطاعية

البحث المنافسة
والتطوير

رأس المال 
البشري

االستثمار 
في 

تكنولوجيا 
المعلومات 
واالتصاالت

النمو 
االقتصادي 
المستهدف

زيادة 
قيمة 
رأس 
المال

الطلب 
اإلجمالي

ضعيفة 

جدا وال 

يرد ذكر 

اإلنتاجية 

إال مرة 

واحدة في 

الخطة.

غير 

موجودة

غير 

موجودة

غير 

موجودة

ضعيف 

جدا. مجرد 

ذكر عابر 

لتعزيز القدرة 

البحثية 

الفلسطينية.

نعم. التركيز 

عى تحسين 

التعليم 

عى جميع 

المستويات 

والتدريب 

المهني...

ضعيف. 

بيان عام 

بشأن 

اجتذاب 

االستثمارات 

المحلية 

واالستثمار 

األجنبي 

المباشر إىل 

القطاع.

غير غير موجود

موجودة

غير 

موجود

��   الكويت

تهــدف خطــة الكويــت للتنميــة المتوســطة المــدى 2016/2015-2020/2019 إىل تحقيــق رؤيــة أميــر الكويــت الشــيخ 

صبــاح األحمــد الصبــاح فــي »غايتهــا النهايــة« المرجــوة للكويــت. تتضمــن الخطــة خمســة مواضيــع للرؤيــة. أمــا المواضيــع 

ــة وشــفافة؛ اقتصــاد مزدهــر ومتنــوع؛ أمــة متماســكة  ــون؛ حكومــة فعال المطروحــة فهــي مشــاركة المواطنيــن واحتــرام القان

ــرون عــى الصعيــد العالمــي.   ــون ومؤث ــة؛ والعبــون معنيــون فاعل تتمتــع بالرعاي

تتضمــن الخطــة ســبع ركائــز تمثــل الوســيلة التــي ســتتحقق مــن خالهــا مواضيــع الرؤيــة. هــذه الركائزهــي اإلدارة؛ االقتصــاد؛ 

البنــى التحتيــة؛ البيئــة المعيشــية؛ الرعايــة الصحيــة؛ التعليــم ورأس المــال البشــري، إضافــة اىل تحديــد الموقــع عــى 

ــة  ــرات العالمي ــة المؤش ــال مجموع ــن خ ــت م ــتراتيجية للكوي ــات االس ــد التوجه ــة إىل تحدي ــدف الخط ــي. ته ــد الدول الصعي

ــم؛ كمــا وأن للخطــة أهــداف  ــد وضــع الكويــت نســبة لبقيــة العال العشــرين المعتــرف بهــا والتــي تتضمــن 86 مؤشــرا لتحدي

كميــة فيمــا يتعلــق بهــذه المؤشــرات. تهــدف الخطــة إىل وضــع الكويــت عــى المســار المــؤدي إىل إنجــاز مــا ال يقــل عــن 30 

ــراوح قيمــة  ــاً، تت ــة فــي عــام 2035 عــى الصعيــد العالمــي. حالي ــة فــي عــام 2025 ومــا ال يقــل عــن 20 فــي المائ فــي المائ

ــام  ــول ع ــداف بحل ــذه األه ــق ه ــو تحقي ــوة نح ــكل خط ــي تش ــة الت ــر الخط ــذا، تعتب ــن 17% إىل 78%. وهك ــرات بي المؤش

2025 وعــام 2035، طموحــة جــدا. عــى الرغــم مــن التحديــات، تتضمــن الخطــة 17 مشــروعا تكتيكيــا مرتبطيــن بالرؤيــة، 19 
عامــل تمكيــن و88 مشــروع ذات الصلــة بالرؤيــة.  

مــن حيــث اإلنتاجيــة، يظهــر الجــدول 3 مختلــف مؤشــرات ومحــركات اإلنتاجيــة ضمــن الخطــة الكويتيــة. فــي هــذا الصــدد، 

ــى  ــة ع ــو اإلنتاجي ــددة لنم ــداف مح ــد أه ــك، ال توج ــة لذل ــة. ونتيج ــي الخط ــاق ف ــى اإلط ــة ع ــارة اىل اإلنتاجي ــم اإلش ــم يت ل

الصعيــد الوطنــي وال عــى الصعيــد القطاعــي. مــع ذلــك، يمكــن اعتبــار نهــج األهــداف الكميــة للخطــة مــن حيــث المؤشــرات 

العالميــة التــي يشــكل معظمهــا عوامــل محركــة لإلنتاجيــة مــن جانــب العــرض بمثابــة أهــداف قياســية لإلنتاجيــة. عــاوة عــى 

ــب  ــن جان ــة م ــة لإلنتاجي ــل المحرك ــث العوام ــن حي ــة. م ــز اإلنتاجي ــي تحف ــل الت ــن العوام ــد م ــة العدي ــن الخط ــك، تتضم ذل

العــرض، تمــت اإلشــارة اىل تعزيــز المنافســة فــي قطاعــات الطاقــة والنقــل بصفــة رئيســية. أمــا بالنســبة للبحــث والتطويــر، 
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تشــجع الخطــة عــى البحــث كجــزء مــن مؤشــر ابتــكار األعمــال التجاريــة؛ تعزيــز اســتخدام الطاقــة النقيــة؛ إضافــة اىل تحســين 

نوعيــة التعليــم العالــي. تحظــى تنميــة تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت بدعــم قــوي مــن الخطــة فــي العديــد مــن 

المجــاالت بمــا فــي ذلــك القطــاع الحكومــي والخــاص مــن خــال اســتراتيجية وطنيــة لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت. 

ــث  ــن حي ــل. وم ــوق العم ــي س ــب ف ــج التدري ــم وبرام ــة التعلي ــع نوعي ــم لرف ــاك دع ــري، هن ــال البش ــث رأس الم ــن حي م

ــي  ــاً ف ــتثماراً جوهري ــمل اس ــة تش ــح، إال أن الخط ــدف واض ــة كه ــذه النقط ــارة اىل ه ــم اإلش ــم تت ــال، ل ــة رأس الم ــادة قيم زي

البنــى التحتيــة. أمــا عــن العوامــل المحركــة لنمــو اإلنتاجيــة مــن جانــب الطلــب، فــا يوجــد أي ذكــر لمعــدالت النمــو 

المســتهدفة وال لتدابيــر إدارة الطلــب الكلــي إال مــن حيــث تنويــع الصــادرات. قــد يكــون أيضــاً لاســتثمار فــي البنــى التحتيــة 

دور فــي هــذا الصــدد مــن جانــب الطلــب مــن شــأنه أن يــؤدي إىل زيــادة النمــو وبالتالــي إىل زيــادة اإلنتاجيــة. فــي المحصلــة، 

وعــى الرغــم مــن أن الخطــة ال تتضمــن أهدافــا واضحــة لنمــو اإلنتاجيــة، وبمــا أن رغبــة الخطــة تكمــن فــي تحقيــق أهــداف 

كميــة للعديــد مــن العوامــل المحركــة لإلنتاجيــة، قــد يــؤدي ذلــك إىل قفــزات ملحوظــة محــددة فــي اإلنتاجيــة عــى 

المســتويين الكلــي والقطاعــي.  

� الجدول 3. مؤشرات ومحركات اإلنتاجية في خطة التنمية الوطنية الكويتية

اإلنتاجية 
كهدف 
صريح

األهداف 
الكمية 

لنمو 
اإلنتاجية

أهداف 
اإلنتاجية 
القطاعية

البحث المنافسة
والتطوير

رأس 
المال 

البشري

االستثمار 
في 

تكنولوجيا 
المعلومات 
واالتصاالت

النمو 
االقتصادي 
المستهدف

زيادة 
قيمة 
رأس 
المال

الطلب 
اإلجمالي

لم يرد 

ذكر 

اإلنتاجية 

الضعيفة 

جدا في 

الخطة

غير 

موجودة

غير 

موجودة

موجودة

 السياسات 
الرامية 

إىل تعزيز 

المنافسة 

في قطاعي 

الطاقة 

والنقل 

وإن كانت 

محدودة.

قوي

 تعزيز 
البحوث 

كجزء من 

مؤشر 

اإلبتكار 

التجاري؛ 

تعزيز 

استخدام 

الطاقة 

النظيفة؛ 

وتحسين 

نوعية 

التعليم 

العالي.

موجود

 تحسين 
نوعية 

التعليم، 

التركيز 

عى 

تدريب 

القوى 

العاملة بما 

في ذلك 

النساء 

كجزء من 

مؤشر 

استعداد 

للعمال

موجود

تعزيز البيئة 

المواتية 

لتكنولوجيا 

المعلومات 

واالتصاالت. 

تحسين 

تكنولوجيا 

المعلومات 

واالتصاالت 

في الحكومة 

والبنى 

التحتية. 

وضع 

استراتيجية 

وطنية 

لتكنولوجيا 

المعلومات 

واالتصاالت.  

موجود

 مضاعفة 
النمو في 

فترة الخمس 

سنوات. 

تم تحديد 

معدالت 

النمو 

القطاعي.

موجودة

 
االستثمار 

في البنية 

التحتية 

باإلضافة 

إىل 

تشجيع 

عمليات 

اإلنتاج 

المتطورة 

بعيدا من 

كثافة اليد 

العاملة 

وإعادة 

تنظيم 

النفط.

ال دور 
مباشر 

للنفقات 

الحكومية 

في تعزيز 

النمو. غير 

أن هناك 

خططا 

لتشجيع 

الصادرات. 

باإلضافة 

إىل ذلك، 

يمكن 

أن يؤدي 

تشجيع 

القطاعات 

الجديدة 

إىل تسرب 

الطلب.
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��   عمان

تشــكل خطــة التنميــة الوطنيــة الخامســة للفتــرة الممتــدة بيــن 2021-2025 الخطــة التنفيذيــة األوىل للرؤيــة الخاصــة بعمــان 

ــي  ــوى التكنولوج ــع ذات المحت ــاالت التصني ــي مج ــادي ف ــع االقتص ــل اىل التنوي ــة إىل التوص ــدف الخط ــام 118.2040 ته لع

ــادة  العالــي، فــي الزراعــة وصيــد األســماك، وفــي صناعــة األغذيــة وإنتاجهــا، إضافــة اىل النقــل. تهــدف الخطــة أيضــا إىل زي

ــات  ــتخدام تطبيق ــكار واس ــى االبت ــات ع ــز المؤسس ــة، وتحفي ــات االقتصادي ــف القطاع ــي مختل ــاص ف ــاع الخ ــة القط حص

الثــورة الصناعيــة الرابعــة، وتوفيــر فــرص عمــل الئــق للشــباب العمانــي. فــي مجــال التنويــع االقتصــادي، تســتخدم الخطــة 

مجموعــة مــن المعاييــر الختيــار القطاعــات الرائــدة اســتنادا إىل ميزتهــا النســبية، إمكانيــة توظيــف القــوى العاملــة الوطنيــة، 

اســتدامة النمــو، قابليــة التصديــر، وآثــار التســرب بيــن القطاعــات والمســاهمة فــي االســتدامة الماليــة. لــكل قطــاع مختــار، 

ــرة التخطيــط. باإلضافــة إىل  ــة فت ــول نهاي ــي بحل ــي اإلجمال ــج المحل تتوخــى الخطــة معــدل نمــو معيــن مــع حصــة مــن النات

ــي، االســتثمار إىل الناتــج  ذلــك، هنــاك أهــداف لنمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي ونصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمال

ــر  ــات غي ــو القطاع ــتثمار، ونم ــن االس ــاص م ــاع الخ ــة القط ــر، حص ــي المباش ــتثمار األجنب ــداف االس ــي، وأه ــي اإلجمال المحل

النفطيــة. تتضمــن الخطــة برامــج اســتراتيجية تتماشــى مــع أهــداف رؤيــة عمــان 2040، وهــي تشــمل أربعــة ركائــز رئيســية، 

أربــع عشــرة أولويــة وطنيــة، 82 هدفــا اســتراتيجيا و366 برنامجــا.  

� الجدول 4.  مؤشرات ومحركات اإلنتاجية في خطة التنمية الوطنية الخاصة بعمان

اإلنتاجية 
كهدف 
صريح

األهداف 
الكمية 

لنمو 
اإلنتاجية

أهداف 
اإلنتاجية 
القطاعية

البحث المنافسة
والتطوير

رأس 
المال 

البشري

االستثمار 
في 

تكنولوجيا 
المعلومات 
واالتصاالت

النمو 
االقتصادي 
المستهدف

زيادة قيمة 
رأس المال

الطلب 
اإلجمالي

قوية

ذكرت 

اإلنتاجية 

بوصفها 

عاما 

محددا 

للنمو 

الطويل 

األجل. 

لقد ورد 

ذكر زيادة 

اإلنتاجية 

عى 

نطاق 

واسع في 

الخطة.

الناتج 

المحلي 

اإلجمالي 

للفرد 

كمقياس.

أهداف 

النواتج 

القطاعية

غير 

موجودة 

قوي

 جزء من 
األولويات 

الوطنية. 

كونه 

جزء من 

استراتيجية 

التعليم. 

أربعون 

برنامجاً 

لزيادة نظام 

البحث 

واالبتكار.

موجود 

التعليم، 

كأولوية 

وطنية 

وتنمية 

رأس 

المال 

البشري.

 التركيز 
عى 

مشاركة 

الشباب 

في 

القطاعات 

ذات 

اإلنتاجية 

العالية.

موجود 

جزء من 

األولويات 

الوطنية 

وكمعزز 

لإلنتاجية 

والقدرة 

التنافسية.

موجودة      موجود

 التنويع 
االقتصادي 

واالستثمارات 

في القطاعات 

اإلنتاجية

سيؤدي 

التنويع دوراً 

في زيادة 

الطلب 

الكلي. 

التركيز 

عى القدرة 

التنافسية 

لاقتصاد 

العماني 

وزيادة 

الصادرات.

مــن حيــث اإلنتاجيــة، يبيــن الجــدول رقــم 4 مختلــف مؤشــرات ومحــركات اإلنتاجيــة فــي الخطــة العمانيــة. فــي هــذا الصــدد، 

ــتوى  ــى المس ــة ع ــو اإلنتاجي ــددة لنم ــداف مح ــد أه ــه ال توج ــد أن ــة. بي ــي الخط ــع ف ــاق واس ــى نط ــة ع ــر اإلنتاجي ــرد ذك ي

الوطنــي وال عــى المســتوى القطاعــي باســتثناء نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي للفــرد الواحــد. تحــدد الخطــة معــدالت النمــو 

ــر  ــة مــن جانــب العــرض، ال يوجــد ذك ــة لإلنتاجي ــج فــي مختلــف القطاعــات. مــن حيــث العوامــل المحرك المســتهدفة للنات

لتعزيــز المنافســة. إن تطويــر تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ودور التكنولوجيــات الصناعيــة الرابعــة همــا أولويــة وطنيــة 

https://omanportal.gov.om/wps/wcm/connect/en/site/home/gov/gov1/gov5government- ــط ــة. متاحــة عــى الراب ــة العربي 118الخطــة باللغ
 .organizations/scp/scp
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ويتــم التشــديد عليهمــا بوصفهمــا محركيــن لنمــو اإلنتاجيــة والقــدرة التنافســية. مــن حيــث البحــث والتطويــر، تحــدد 

الخطــة أربعيــن برنامجــا لتعزيــز البحــوث. مــن حيــث رأس المــال البشــري، أشــير فــي الخطــة اىل برامــج التعليــم والتدريــب فــي 

ــا  ــة أضخــم. فيم ــك تشــجيع الشــباب عــى االنتقــال إىل قطاعــات إنتاجي ــا فــي ذل ســوق العمــل بشــكل واســع النطــاق بم

يتعلــق بزيــادة قيمــة رأس المــال، ال يوجــد ذكــر لهــذه المســألة كهــدف صريــح، لكــن الخطــة تتضمــن اســتراتيجية تنويــع فــي 

قطاعــات إنتاجيــة يمكــن اعتبارهــا بأنهــا تزيــد قيمــة رأس المــال فــي القطاعــات غيــر النفطيــة فــي االقتصــاد. أمــا عــن العوامــل 

المحركــة لنمــو اإلنتاجيــة مــن جانــب الطلــب، تشــكل معــدالت النمــو المســتهدفة للناتــج والناتــج القطاعــي أساســا 

لنمــو اإلنتاجيــة القائــم عــى الطلــب. مــن حيــث الطلــب الكلــي، ســيؤدي التنويــع وتشــجيع الصــادرات دورا هامــا مــن جانــب 

الطلــب فــي االقتصــاد.  

��   العراق

تقــدم خطــة التنميــة الوطنيــة العراقيــة 2018-2022 رؤيــة »إرســاء أســس الدولــة الفعالــة والمســؤولة إجتماعيــاً والتــي تركــز 

عــى التنميــة«. مــن بيــن التحديــات التــي يســتجيب لهــا برنامــج التنميــة الوطنيــة منــاخ اســتثماري ضعيــف، عطــل هيــكل 

اإلنتــاج، دور محــدود للقطــاع الخــاص وقطــاع غيــر نظامــي واســع االنتشــار. 

ــرد،  ــادة الدخــل الحقيقــي للف ــادة معــدالت النمــو االقتصــادي، زي ــا زي ــا اســتراتيجيا مــن بينه ــذه الخطــة أحــد عشــر هدف له

ــرة 2018- ــة البشــرية المســتدامة. كان معــدل النمــو المســتهدف للفت ــز مؤشــرات التنمي ــة وتعزي تخفيــض معــدالت العمال

ــف  ــة لمختل ــة القطاعي ــداف اإلنمائي ــمل األه ــا تش ــة(. كم ــر النفطي ــطة غي ــط و6.5% لألنش ــاع النف 2022، 7% )7.5% لقط
القطاعــات بمــا فيهــا الزراعــة، التصنيــع، التعديــن والتجــارة والخدمــات. ومــع ذلــك، فــإن الخطــة لديهــا أهــداف بســيطة جــدا 

بالنســبة للزراعــة والصناعــة التحويليــة مــع زيــادة مخطــط لهــا فــي حصــة الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن 2.0 إىل 2.2 ٪ للزراعــة 

ومــن 0.8 إىل 1.1% للصناعــة التحويليــة. باإلضافــة إىل ذلــك، فــإن النســبة المئويــة لاســتثمارات المطلوبــة ال تتجــاوز %3.4 

ــن رأس المــال  ــادة مســاهمة القطــاع الخــاص فــي تكوي ــة. تهــدف الخطــة أيضــا إىل زي للزراعــة و2.2% للصناعــات التحويلي

مــن 34.7% إىل 38.3% بهــدف تنويــع االقتصــاد العراقــي. تهــدف الخطــة أيضــا إىل تحســين القــدرة التنافســية للمنتجــات 

العراقيــة. مــن حيــث تنميــة القطــاع الخــاص، تهــدف الخطــة إىل زيــادة مســاهمة القطــاع الخــاص بنســبة تصــل اىل 40 فــي 

المائــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي وخلــق 50 فــي المائــة مــن الوظائــف الجديــدة خــال فتــرة التخطيــط ممــا ســيؤدي إىل 

ــم  ــم، رغ ــطة الحج ــرة والمتوس ــاريع الصغي ــر المش ــة إىل تطوي ــدف الخط ــنويا. ته ــة س ــي المائ ــبة 0.5 ف ــة بنس ــض البطال خف

وجــود تدابيــر مختلفــة وعــى رأســها تطويــر المجمعــات العلميــة واالســتثمار فــي النطاقــات الصناعيــة القائمــة خــال فتــرة 

ــرة والمتوســطة الحجــم حســب القطــاع والقطــاع الفرعــي.  ــة المشــاريع الصغي ــك، يُتوخــى تنمي ــة إىل ذل التخطيــط. باإلضاف

فــي مجــال التصنيــع، يقتــرح أن يســتثمر القطــاع الخــاص مشــاريع مختلفــة يبلــغ مجموعهــا نحــو بليــون دوالر. تتضمــن الخطــة 

أيضــا برامــج تنميــة قطاعيــة ومكانيــة واســعة النطــاق.  

ــدد،  ــذا الص ــي ه ــة. وف ــة العراقي ــي الخط ــة ف ــع اإلنتاجي ــرات ودواف ــف مؤش ــدول 5 مختل ــر الج ــة، يظه ــث اإلنتاجي ــن حي م

ــتوى  ــى المس ــة ع ــو اإلنتاجي ــددة لنم ــداف مح ــد أه ــه ال توج ــر أن ــة. غي ــي الخط ــع ف ــاق واس ــى نط ــة ع ــر اإلنتاجي ورد ذك

ــي.  ــي اإلجمال ــج المحل ــن النات ــرد م ــب الف ــي نصي ــادة ف ــارة إىل الزي ــتثناء اإلش ــي باس ــتوى القطاع ــى المس ــي وال ع الوطن

ــة  ــة لإلنتاجي ــل المحرك ــث العوام ــن حي ــات. م ــف القطاع ــبة لمختل ــتهدفة بالنس ــج المس ــو النات ــدالت نم ــة مع ــدد الخط تح

المتصلــة بجانــب العــرض، لــم تتــم اإلشــارة اىل تعزيــز المنافســة. كمــا وأنــه نــادراً مــا تــم ذكــر تطويــر تكنولوجيــا المعلومــات 

ــادرات فــي هــذا الصــدد.  ــأي برامــج أو مب ــة الرابعــة، حيــث ال ينبغــي االضطــاع ب واالتصــاالت ودور التكنولوجيــات الصناعي

فيمــا يتعلــق بــرأس المــال البشــري، وردت فــي ســياق الخطــة برامــج التعليــم والتدريــب فــي ســوق العمــل بإســهاب. أمــا 

ــة  ــح، لكــن الخطــة تتضمــن عنصرالتنمي ــذه النقطــة كهــدف صري ــر له ــا يوجــد أي ذك ــال، ف ــادة قيمــة رأس الم بالنســبة لزي

القطاعيــة والمكانيــة الــذي يمكــن اعتبــاره بمثابــة زيــادة لقيمــة رأس المــال فــي القطاعــات غيــر النفطيــة فــي االقتصــاد. أمــا 

عــن العوامــل المحركــة لنمــو اإلنتاجيــة مــن جانــب الطلــب، فتشــكل النواتــج القطاعيــة المســتهدفة أساســا لنمــو اإلنتاجيــة 

القائــم عــى الطلــب. مــن حيــث الطلــب الكلــي، تشــكل التنميــة القطاعيــة والمكانيــة وإعــادة اإلعمــار بعــد انتهــاء الصــراع، 

ــاد.   ــي االقتص ــب ف ــب الطل جان
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� الجدول 5. مؤشرات ومحركات اإلنتاجية في خطة التنمية الوطنية العراقية

اإلنتاجية 
كهدف 
صريح

األهداف 
الكمية 

لنمو 
اإلنتاجية

أهداف 
اإلنتاجية 
القطاعية

البحث المنافسة
والتطوير

رأس المال 
البشري

االستثمار 
في 

تكنولوجيا 
المعلومات 
واالتصاالت

النمو 
االقتصادي 
المستهدف

زيادة 
قيمة 
رأس 
المال

الطلب 
اإلجمالي

قوية

 أشير عى 
نطاق واسع 

إىل الهدف 

المتمثل 

في زيادة 

اإلنتاجية، 

ال سيما 
فيما يتعلق 

بالزراعة، 

المشاريع 

الصغيرة 

والمتوسطة 

الحجم 

والقطاع 

العام.

ذكرت 

الزيادة 

في دخل 

الفرد. 

أهداف 

الناتج 

القطاعي

معتدل.موجودة 

إشارة 

متناثرة 

إىل دعم 

البحوث 

في 

الجامعات، 

والشراكة 

مع القطاع 

الخاص 

وفي 

الزراعة.

قوي

 التركيز عى 
األهداف 

التعليمية، 

بما في ذلك 

التعليم 

العالي. 

يجري 

التشديد عى 

التدريب 

المهني 

والتدريب 

في مجال 

العمل.

ضعيف.

 أشير اىل 
مسألة جعل 

العراق محورا 

إقليميا 

لتكنولوجيا 

المعلومات 

واالتصاالت 

ومحو األمية 

وتأمين 

السامة 

في مجال 

تكنولوجيا 

المعلومات 

واالتصاالت. 

موجودةموجود

تنمية 

مختلف 

القطاعات 

والبنى 

التحتية

التنمية 

المكانية 

والقطاعية 

وإعادة 

البناء بعد 

انتهاء 

الصراع
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�  4.2 الرؤى االقتصادية واستراتيجيات االبتكار واإلنتاجية                

��   رؤية قطر 2030

ــر  ــل قط ــة إىل »تحوي ــدف الرؤي ــام 2008. ته ــي ع ــة 2030 ف ــر الوطني ــة قط ــي رؤي ــط اإلنمائ ــة للتخطي ــة العام ــرت األمان نش

ــعبه  ــتوى لش ــع المس ــي رفي ــتوى معيش ــر مس ــه وتوفي ــى تنميت ــاظ ع ــى الحف ــادر ع ــام 2030، ق ــول ع ــدم بحل ــد متق إىل بل

ــة حقــوق  ــة شــرطين يرتبطــان ارتباطــا وثيقــا بأهــداف اإلنتاجيــة: أوال، ينبغــي حماي ــه وألجيــال قادمــة«. تتضمــن الرؤي بأكمل

ــاً،  ــددة؛ ثاني ــر المتج ــوارد غي ــتنفاد الم ــبب اس ــددة« بس ــروة المتج ــدة للث ــادر جدي ــق مص ــال »خل ــن خ ــة م ــال القادم األجي

ــذا  ــي ه ــة. وف ــة المغترب ــد العامل ــة« الي ــم ونوعي ــق ب »حج ــا يتعل ــمل هدف ــة يش ــاراً للتنمي ــار مس ــر أن تخت ــى قط ــب ع يج

ــع  ــيؤدي إىل رف ــا س ــاد، مم ــي االقتص ــة ف ــادة اإلنتاجي ــا بزي ــن تحقيقهم ــن يمك ــن الهدفي ــارة إىل أن هذي ــدر اإلش ــدد، تج الص

مســتويات المعيشــة لألجيــال القادمــة ويكفــل أال يعتمــد النمــو االقتصــادي بشــكل كلــي عــى نمــو القــوى العاملــة. 

تهــدف الرؤيــة إىل تنويــع االقتصــاد القطــري وتشــمل أربعــة أركان: التنميــة البشــرية، التنميــة االجتماعيــة، التنميــة االقتصاديــة 

ــة.   ــة البيئي والتنمي

� الجدول 6. مؤشرات ومحركات اإلنتاجية في رؤية قطر 2030

البحث المنافسة 
والتطوير

رأس المال 
البشري

االستثمار 
في تكنولوجيا 

المعلومات 
واالتصاالت

زيادة قيمة رأس 
المال

اإلطار المؤسسي 
وإطار الحوكمة

قوي معتدل.غير موجودة

التنمية البشرية 

هي ركيزة رئيسية 

في الرؤية. 

التعويض عن 

النقص في 

المواهب المحلية 

بالمواهب 

األجنبية. 

موجودةلم يشار إليه.

 التنويع االقتصادي 
واالستثمارات في 

قطاعات جديدة 

باإلضافة إىل البنى 

التحتية. 

موجود

 في ركيزة التنمية 
االجتماعية. وهي تهدف 

إىل خلق مؤسسات 

عامة فعالة ومنظمات 

مجتمع مدني نشطة. 

بالنســبة لإلنتاجيــة، يظهــر الجــدول 6 العوامــل المحركــة لإلنتاجيــة المرتبطــة بالعــرض فــي رؤيــة قطــر 2030. 119 مــن 

حيــث العوامــل المحركــة لإلنتاجيــة مــن جانــب العــرض، ال يوجــد ذكــر لتعزيــز المنافســة وال لتطويــر تكنولوجيــا المعلومــات 

واالتصــاالت وال لــدور التكنولوجيــات الصناعيــة الرابعــة. مــن حيــث البحــث والتطويــر، تشــير الرؤيــة إىل وضــع »نظــام فعــال 

لتمويــل البحــوث العلميــة المشــتركة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص« كجــزء مــن ركــن التنمية البشــرية. مــن حيــث رأس المال 

البشــري، تؤكــد الرؤيــة عــى تطويــر نظــام تعليمــي ممتــاز ووضــع برامــج تدريبيــة للعمــال، ألصحــاب المشــاريع والمواطنيــن. 

باإلضافــة إىل ذلــك، تنــص الرؤيــة عــى تعويــض النقــص فــي المواهــب المحليــة عبــر اجتــذاب العمالــة الماهــرة األجنبيــة. 

ــة  ــطة خدماتي ــة »أنش ــار رؤي ــي إط ــع ف ــتراتيجية للتنوي ــع اس ــر إىل وض ــن النظ ــال، يمك ــة رأس الم ــادة قيم ــث زي ــن حي م

119 خــال تقييــم أهميــة اإلنتاجيــة فــي الــرؤى، نحتفــظ بدوافــع اإلنتاجيــة المرتبطــة بجانــب العــرض مــن التحليــل الســابق؛ المنافســة، البحــث والتطويــر، رأس 
المــال البشــري، االســتثمار فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت وزيــادة قيمــة رأس المــال بحيــث أن هــذه األمــور تتعلــق أكثــر باألجــل الطويــل، والتــي 

تســتهدفها هــذه الــرؤى االقتصاديــة. يمكــن أيضــا أن ترتبــط زيــادة قيمــة رأس المــال بالتحــول الهيكلــي لاقتصــاد. باإلضافــة إىل ذلــك، تؤخــذ فــي االعتبــار أطــر 

الــرؤى المؤسســية واإلدارية.  
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ــات  ــي قطاع ــال ف ــة رأس الم ــادة قيم ــيؤدي إىل زي ــا س ــاد مم ــل االقتص ــى تحوي ــز ع ــة« والتركي ــة عالي ــة ذات قيم وصناعي

ــة  ــة إىل »بنــى تحتي ــة التــي تحــول األصــول الطبيعي ــك، فــإن خطــة الرؤي ــروة المتجــددة فــي االقتصــاد. باإلضافــة إىل ذل الث

بمســتوى عالمــي«، تعــزز زيــادة قيمــة رأس المــال فــي االقتصــاد. أمــا بالنســبة للحوكمــة واإلطــار المؤسســي، تهــدف الرؤيــة 

ــي تقــدم، مــن بيــن  ــة ومنظمــات مجتمــع مدن ــة إىل إنشــاء مؤسســات عامــة فعال ــة االجتماعي فــي الركــن المتعلــق بالتنمي

أهــداف أخــرى، خدمــات عاليــة الجــودة، وتؤســس لمجتمــع آمــن ومســتقر وتنمــي روح التســامح والحــوار البنــاء.  

��   استراتيجية اإلمارات لالبتكار

ــة.  ــة فــي المنطق ــز اإلنتاجي ــر ارتباطــاً بشــكل محــدد بتعزي ــكار هــي مــن االســتراتيجيات األكث ــارات لإلبت إن اســتراتيجية اإلم

تــم نشــر اســتراتيجية اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي عــام 2015 مــن قبــل مكتــب رئيــس الــوزراء.

 تهــدف االســتراتيجية إىل »الحفــاظ عــى مكانــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الرائــدة فــي المنطقــة وتحقيــق طموحهــا فــي أن 
تصبــح واحــدة مــن أكثــر الــدول ابتــكارا فــي العالــم«. ترتكــز اســتراتيجية االمــارات لابتــكار عــى ثاثــة أعمــدة: بيئــة مواتيــة 

لابتــكار، مبتكــرون مبدعــون؛ وقطاعــات تتمتــع باألولويــة فــي مجــال االبتــكار.  

� الجدول 7. مؤشرات ومحركات اإلنتاجية في استراتيجية اإلمارات لالبتكار

رأس المال البحث والتطويرالمنافسة 
البشري

االستثمار 
في تكنولوجيا 

المعلومات 
واالتصاالت

زيادة قيمة رأس 
المال

اإلطار 
المؤسسي 

وإطار الحوكمة

قوي مع التركيز عى غير موجودة

بناء مراكز لابتكار 

والبحث العلمي

قوي مع التركيز 

عى االبتكار كناتج 

للنظام التعليمي 

وتطوير »المبتكرين 

األفراد«. جذب 

المواهب العالمية.

قوي مع التركيز قوي

عى البنى التحتية 

للتكنولوجيا 

واالستثمار في 

مختلف القطاعات 

التي تتمتع 

باألولوية في مجال 

االبتكار.

نعم

 يهدف اىل 
تحقيق بيئة 

تمكينية لابتكار. 

إضافة إىل ذلك، 

حكومة مبدعة 

كعنصر مبدع في 

االقتصاد.  

مــن حيــث اإلنتاجيــة، يبيــن الجــدول 7 العوامــل المحركــة لإلنتاجيــة مــن جانــب العــرض فــي اســتراتيجية االمــارات لابتــكار. 

ــز المنافســة فــي القطاعــات المبتكــرة  مــن حيــث العوامــل المحركــة لإلنتاجيــة مــن جانــب العــرض، ال يوجــد أي ذكــر لتعزي

الجديــدة. إن تنميــة تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ودور التكنولوجيــات الصناعيــة الرابعــة فــي االســتراتيجية موجــودة. 

مــن حيــث البحــث والتطويــر، إن اســتراتيجية االمــارات لابتكارطموحــة جــدا بحيــث تهــدف اىل تعزيــز البحــث والتطويــر فــي 

ــر  ــة عــى تطوي ــرأس المــال البشــري، تركــز الرؤي الجامعــات وفــي مراكــز ترســيخ االبتــكار والبحــوث العلميــة. فيمــا يتعلــق ب

نظــام تعليمــي رفيــع المســتوى، وعــى وجــه التحديــد األخــذ بمفهــوم »األفــراد المبتكريــن« الــذي سيشــمله النظــام 

ــاب  ــراد وأصح ــة األف ــى »تنمي ــكار ع ــارات لابت ــتراتيجية االم ــز اس ــدد، ترك ــذا الص ــي ه ــه. ف ــع مراحل ــي جمي ــي ف التعليم

ــر  ــال تطوي ــن خ ــي م ــكار المحل ــز االبت ــى تحفي ــة ع ــن األم ــح إىل تمكي ــا تطم ــكار. إنه ــدون روح االبت ــن يجس ــاريع الذي المش

مواهــب وقــدرات وطنيــة مبتكــرة فــي مجــال العلــوم، التكنولوجيــا، الهندســة، والرياضيــات وتنظيــم المشــاريع فــي ظــل تزويــد 

ــذاب  ــى اجت ــكار ع ــارات لابت ــتراتيجية االم ــص اس ــك، تن ــة إىل ذل ــرين«. باإلضاف ــادي والعش ــرن الح ــارات الق ــراد بمه األف

ــا  ــة للتكنولوجي ــى تحتي ــاء بن ــكار إىل بن ــتراتيجية االبت ــدف اس ــال، ته ــة رأس الم ــادة قيم ــث زي ــن حي ــة. م ــب العالمي المواه

واالســتثمار فــي مختلــف القطاعــات المبتكــرة ذات األولويــة مثــل النقــل والميــاه والفضــاء. ســيعزز ذلــك تراكــم رأس المــال 
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الملمــوس وغيــر الملمــوس فــي االقتصــاد عــى حــد ســواء. مــن حيــث الحوكمــة واإلطــار المؤسســي، تتمثــل إحــدى ركائــز 

اســتراتيجية االمــارات لابتــكار فــي بنــاء بيئــة تمكينيــة لابتــكار تشــمل إطــار تنظيمــي مبتكــر، خدمــات تمكيــن، بنــى تحتيــة 

للتكنولوجيــة، إضافــة اىل االســتثمار والحوافــز. عــاوة عــى ذلــك، تعتبــر الحكومــة المبتكــرة عنصــرا فــي ركيــزة أبطــال االبتــكار.  

��   رؤية 2030: المملكة العربية السعودية

إن رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030 هــي رؤيــة شــاملة لمســتقبل المجتمــع، االقتصــاد واألمــة. ترتكــز هــذه الرؤيــة عــى 

ثاثــة محــاور: مجتمــع نابــض بالحيــاة، اقتصــاد مزدهــر وأمــة طموحــة. فــي كل مــن هــذه المواضيــع، تســلط الرؤيــة الضــوء عــى 

مجموعــة مختــارة مــن االلتزامــات واألهداف. 

� الجدول 8. مؤشرات ومحركات اإلنتاجية في الرؤية السعودية 2030

رأس المال البحث والتطويرالمنافسة 
البشري

االستثمار 
في تكنولوجيا 

المعلومات 
واالتصاالت

زيادة قيمة رأس 
المال

اإلطار المؤسسي 
وإطار الحوكمة

معتدلة 

ال يوجد ذكر 
للمنافسة 

في حد ذاتها 

ولكن تعزيز 

المشاريع 

الصغيرة 

والمتوسطة 

الحجم 

وصناعات 

التجزئة 

تسهم في 

المنافسة. 

معتدل

 فيما يتعلق 
بصناعات معينة 

مثل الطاقة 

المتجددة والدفاع، 

قوي 

كما يتجى في 

التعليم المتعلق 

بأسواق العمل. 

واجتذاب 

المهارات 

األجنبية، 

والتشديد عى 

تعليم الشباب 

والنساء.

قوي

 بناء بنى تحتية 
رقمية.

موجودة

يعزز التنويع 

االقتصادي 

واالستثمار في 

البنى التحتية 

والقطاعات زيادة 

قيمة رأس المال 

في االقتصاد.

موجود

حكومة فعالة ذات 

أهداف كمية. 

باإلضافة إىل قطاع ال 

يتوخى الربح.

ــث  ــن حي ــة 2030. م ــي الرؤي ــرض ف ــال الع ــي مج ــة ف ــة لإلنتاجي ــل المحرك ــدول 8 العوام ــن الج ــة، يبي ــث اإلنتاجي ــن حي م

ــع  ــدف إىل رف ــي ته ــة الت ــد أن الرؤي ــة. بي ــز المنافس ــر لتعزي ــد ذك ــرض، ال يوج ــب الع ــن جان ــة م ــة لإلنتاجي ــل المحرك العوام

ــن  ــة م ــاع التجزئ ــث قط ــن 20% إىل 35% واىل تحدي ــاد م ــي االقتص ــم ف ــطة الحج ــرة والمتوس ــاريع الصغي ــاهمة المش مس

شــأنها أن تعــزز المنافســة فــي االقتصــاد. فيمــا يتعلــق بتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، تهــدف الرؤيــة إىل تطويــر البنــى 

التحتيــة الرقميــة لاقتصــاد وتوجيــه االســتثمارات فــي هــذا القطــاع وزيادتهــا. مــن حيــث البحــث والتطويــر، تهــدف الرؤيــة إىل 

ــر فــي قطاعــات محــددة مثــل ســوق الطاقــة المتجــددة، الصناعــات الدفاعيــة المحليــة. مــن حيــث  ــز البحــث والتطوي تعزي

رأس المــال البشــري، تؤكــد الرؤيــة عــى وضــع نظــام تعليمــي يربــط التعليــم بســوق العمــل باإلضافــة إىل تطويــر التعليــم فــي 

مرحلــة الطفولــة المبكــرة، صقــل المناهــج الوطنيــة وجعــل »خمــس جامعــات الســعودية عــى األقــل مــن بيــن أفضــل 200 

ــر  ــر بالذك ــن الجدي ــاء. م ــباب والنس ــم الش ــى تعلي ــاة، وع ــدى الحي ــم م ــى التعل ــز ع ــاك تركي ــك، هن ــف إىل ذل ــة«. أض جامع

أنــه بالنســبة لهــذه النقطــة األخيــرة، تهــدف الرؤيــة إىل زيــادة مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل مــن 22% إىل %30. 

أخيــراً، وفــي هــذا الصــدد، تهــدف الرؤيــة إىل اجتــذاب المواهــب والمهــارات األجنبيــة التــي تســهم فــي التنميــة االقتصاديــة. 

ــة  ــك الرقمن ــي ذل ــا ف ــة بم ــى التحتي ــز البن ــاد وتعزي ــع االقتص ــة إىل تنوي ــدف الرؤي ــال، ته ــة رأس الم ــادة قيم ــث زي ــن حي م

واالســتثمار فــي قطاعــات جديــدة مثــل الطاقــة المتجــددة والصناعــات الدفاعيــة ممــا ســيؤدي إىل زيــادة قيمــة رأس المــال 

فــي االقتصــاد. باإلضافــة إىل ذلــك، تهــدف الرؤيــة إىل زيــادة حصــة الصــادرات غيــر النفطيــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
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ــة،  ــة الفعال ــا للحوكم ــة أهداف ــن الرؤي ــي، تتضم ــار المؤسس ــة واإلط ــث الحوكم ــن حي ــن 16% إىل 50%.  م ــي م ــر النفط غي

الشــفافية وإعــادة هيكلــة االدارة مــع وجــود أهــداف كميــة محــددة مثــل رفــع مؤشــر فعاليــة الحكومــة مــن 80 إىل 20 ورفــع 

ترتيــب مؤشــر مســح الحكومــة اإللكترونــي مــن المركــز الحالــي حيــث احتلــت المرتبــة 36 لتتصــدر موقعــا مــن بيــن 

ــي  ــج المحل ــي النات ــاهمته ف ــع مس ــي رف ــي ف ــر الربح ــاع غي ــادة دور القط ــة إىل زي ــو الرؤي ــرا، تدع ــس دول األوىل. وأخي الخم

اإلجمالــي مــن أقــل مــن 1% إىل %5.  

��   رؤية ُعمان 2040

ــاء  ــة وبن ــم المتقدم ــدان العال ــان إىل بل ــام عم ــة إىل انضم ــذه الرؤي ــدف ه ــام 2019. ته ــي ع ــان 2040 ف ــة عم ــر رؤي ــم نش ت

ــة اىل  ــتراتيجية، إضاف ــداف اس ــات وأه ــة، اتجاه ــات وطني ــن أولوي ــة م ــف الرؤي ــة. تتأل ــى المعرف ــم ع ــع قائ ــس مجتم أس

السياســات وخطــط التنميــة الخمســية. تتضمــن الرؤيــة مجموعــة مــن المؤشــرات المحليــة والدوليــة التــي يقــاس بهــا التقــدم 

المحــرز.  

� الجدول 9 مؤشرات ومحركات اإلنتاجية في رؤية عمان 2040

رأس المال البحث والتطويرالمنافسة 
البشري

االستثمار 
في تكنولوجيا 

المعلومات 
واالتصاالت

زيادة قيمة رأس 
المال

اإلطار المؤسسي 
وإطار الحوكمة

موجودة

مع الهدف 

الكمي لمؤشر 

اتش اتش.

قوي.

 تطوير نظام 
إيكولوجي للبحث 

والتطوير. 

موجود

التعليم الشامل 

والتعلم مدى الحياة. 

باإلضافة إىل ذلك، 

تنمية مجتمع 

األفراد المبدعين. 

سوق عمل يجذب 

المواهب.

نموجود

ضمنا كجزء من 

االقتصاد المبتكر 

القائم عى المعرفة.

موجودة

 التنويع االقتصادي 
واالستثمار في 

القطاعات اإلنتاجية 

انخفاض حاد في 

حصة النفط إىل 

الناتج المحلي 

اإلجمالي.

موجود

اإلدارة والريادة 

االقتصادية، 

النظام التشريعي 

والقضائي 

والرقابي، إنشاء 

هياكل إدارة مرنة 

ومبتكرة.

مــن حيــث اإلنتاجيــة، يظهــر الجــدول 9 العوامــل المحركــة لإلنتاجيــة مــن جانــب العــرض فــي الرؤيــة العمانيــة. مــن حيــث 

ــي أن  ــن ف ــوق، يكم ــى الس ــز ع ــمان للتركي ــرهيرفنداهل هيرش ــوح، مؤش ــي طم ــدف كم ــة ه ــذه الرؤي ــة، له ــز المنافس تعزي

ــدف  ــي، ته ــب العالم ــث الترتي ــن حي ــة 0.26. م ــية البالغ ــة األساس ــن القيم ــن 0.06 م ــل م ــة أق ــة ذات العاق ــادل القيم تع

ــة ال  ــدا فــي حيــن أن الترتيــب األساســي الحالــي لعمــان هــو الدول الرؤيــة إىل رفــع مرتبــة عمــان لتكــون مــن بيــن ال 20 بل
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ــا،  ــوح، إال أنه ــة بوض ــذه النقط ــار إىل ه ــم يش ــه ل ــن أن ــم م ــى الرغ ــاالت، ع ــات واالتص ــا المعلوم ــق بتكنولوجي ــا يتعل  فيم
وردت ضمنيــاً مــن خــال التركيــز عــى تكنولوجيــات جديــدة وحيــث أن »االقتصــاد الجديــد سيســتوعب االتجاهــات العالميــة 

فــي مجــال التكنولوجيــا، واالبتــكار والثــورات الصناعيــة لمواكبــة هــذه االتجاهــات وإدماجهــا فــي الخطــط والبرامــج الوطنيــة 

ــارف  ــى المع ــم ع ــاد القائ ــا، واالقتص ــال إىل التكنولوجي ــل االنتق ــا تكف ــارف والتكنولوجي ــى المع ــة ع ــليمة قائم ــة س ــي بيئ ف

واالبتــكارات«120. مــن حيــث البحــث والتطويــر، تهــدف الرؤيــة إىل تطويــر نظــام إيكولوجــي للبحــث والتطويــر يشــمل مختلــف 

ــاة  ــدى الحي ــم م ــامل والتعل ــم الش ــى التعلي ــديد ع ــم التش ــري، يت ــال البش ــث رأس الم ــن حي ــات. م ــات والمؤسس القطاع

باإلضافــة إىل إنشــاء مجتمــع مــن األفــراد المبدعيــن. تقــاس األهــداف فــي مجــال التعليــم بالتقــدم المحــرز فــي مؤشــر توفيــر 

ــا كدافــع لنمــو  ــم التشــديد عليه ــة، يت ــة وطني ــة الرابعــة ودورهــا كأولوي ــر التكنولوجيــات الصناعي ــة 2025-2021، تطوي ــة العماني ــة الوطني 120 فــي خطــة التنمي
اإلنتاجيــة والقــدرة التنافســية.  



� نمو اإلنتاجية والتنويع والتغيير الهيكلي في الدول العربية 186

التعليــم للجميــع، المهــارات والمؤشــر العالمــي للقــدرة التنافســية والمؤشــر العالمــي للقــدرة التنافســية للمواهــب. باإلضافــة 

إىل ذلــك، تهــدف الرؤيــة إىل جعــل أربــع جامعــات عمانيــة فــي قائمــة أفضــل 500 جامعــة عــى مســتوى العالــم أكثــر ممــا 

هــو الحــال اليــوم. أخيــراً، تهــدف الرؤيــة إىل اجتــذاب المواهــب والمهــارات إىل ســوق العمــل ورفــع نســبة العمالــة الماهــرة 

فــي القطــاع الخــاص مــن 57.9% إىل 83%.  للرؤيــة أيضــا أهــداف كميــة تتعلــق بالرفــاه والحمايــة االجتماعيــة، وهــي 

ــل فــي مؤشــر  ــدان العشــرين األوائ ــن البل ــة مــن بي ــال إىل مرتب ــي مــن 0.31 إىل 0.28 واالنتق ــع معامــل جين تهــدف إىل رف

التقــدم االجتماعــي. مــن حيــث زيــادة قيمــة رأس المــال، تضمــن هــذه الرؤيــة اســتراتيجية للتنويــع فــي القطاعــات اإلنتاجيــة 

ــة فــي االقتصــاد. يكمــن الهــدف فــي خفــض حصــة النفــط فــي  ــر النفطي ــادة رأس المــال فــي القطاعــات غي - ال ســيما زي
الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن 39% الحالــي إىل 8.4% وزيــادة مؤشــر التعقيــد االقتصــادي مــن 0.004 الحالــي إىل مــا فــوق 

ــة  ــذه الرؤي ــدان العشــرة األوىل. مــن حيــث الحوكمــة واإلطــار المؤسســي، له ــن البل ــة مــن بي 1.577 أو الحصــول عــى مرتب
ــي  ــادة واإلدارة فــي المجــال االقتصــادي، التشــريعي، القضائ ــات متعــددة األوجــه واتجاهــات اســتراتيجية تشــمل القي أولوي

ــرة.  ــة ومبتك ــاكل إدارة مرن ــاء هي ــي وإنش والرقاب

� 4.3  نحو تحقيق اتساق أفضل في السياسات من أجل

 تعزيز اإلنتاجية: وضع أطر سياسات بديلة للدول 

 العربية من أجل إعادة البناء بشكل أفضل.                                                                               

ــة  ــة لمنظم ــي لإلنتاجي ــام اإليكولوج ــط والنظ ــرؤى والخط ــن ال ــط بي ��   4.3.1. التراب
العمــل الدوليــة

فــي القســم الســابق، تمــت دراســة مختلــف الخطــط الفرديــة المتعلقــة باإلنتاجيــة كهــدف ومحــركات اإلنتاجيــة المحتملــة مــن 

جانبــي الطلــب والعــرض عــى حــد ســواء. لقــد بــان بــأن للخطــط ذات الدرجــات المختلفــة برامــج ومبــادرات متكاملــة مــن 

ــق  ــار متس ــة، إىل إط ــة عام ــط، وبصف ــر الخط ــك، تفتق ــع ذل ــة. وم ــادات المعني ــي االقتص ــة ف ــى اإلنتاجي ــر ع ــأنها أن تؤث ش

ــي  ــة، ف ــل الدولي ــة العم ــرت منظم ــى. نش ــية أع ــتويات معيش ــق مس ــيلة لتحقي ــة كوس ــادة اإلنتاجي ــدف لزي ــات يه للسياس

هــذا الصــدد، ورقــة سياســة عامــة عــن أهميــة اإلنتاجيــة بالنســبة للنمــو االقتصــادي، العمالــة والعمــل الائــق. تقــدم الورقــة 

عــى وجــه التحديــد نظاًمــا إيكولوجًيــا إنتاجًيــا يشــمل المســتويات الكليــة والمتوســطة والجزئيــة التــي تحــدد السياســات عــى 

هــذه المســتويات المختلفــة التــي مــن شــأنها أن تســهم فــي نمــو اإلنتاجيــة121. يتضمــن النظــام اإليكولوجــي لإلنتاجيــة فــي 

منظمــة العمــل الدوليــة الحقائــق التجريبيــة التاليــة، وهــي السياســات والقــوى المحركــة لإلنتاجيــة. ينقســم النظــام اإليكولوجــي 

إىل عمليــات الرصــد التجريبيــة )E(، والمنافســة )C(، والسياســات العامــة )P(، والمهــارات والتعليــم )SE(، والمؤسســات 

 ،)ICT( وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ،)PP( والتفاعــات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص ،)SL( االجتماعيــة والعماليــة

 .)CG( وتغيــر المناخ/اســتنفاد المــوارد الطبيعيــة )E( والهيــكل االقتصــادي

)E( عمليات الرصد التجريبية

ــه المؤسســات  ــدول المتقدمــة، وتتخلــف في ــة عــن ال ــدول النامي ــه ال ــة تتخلــف في ــكل فاصــل فــي نمــو اإلنتاجي ــاك هي هن

البالغــة الصغــر عــن المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة )SMEs( التــي تتخلــف بدورهــا عــن المؤسســات الكبيــرة. باإلضافــة إىل 

ــاض  ــة، أدى انخف ــتثمارات العام ــث االس ــن حي ــمية. م ــات الرس ــن المؤسس ــمية ع ــر الرس ــات غي ــت المؤسس ــك، تخلف ذل

121 منظمة العمل الدولية )2021(. العمل الائق واإلنتاجية. ورقة مجلس اإلدارة GB.341/POL/2، فبراير 2021. متوفرة عى الرابط:
.https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_769282.pdf
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ــات  ــة، والتكنولوجي ــى التحتي ــى البن ــاق ع ــاض اإلنف ــبب انخف ــر بس ــة للخط ــو اإلنتاجي ــض نم ــة إىل تعري ــتثمارات العام االس

ــال  ــدول خ ــن ال ــد م ــي العدي ــرًأ، ف ــس آخ ــرًا ولي ــي. أخي ــادي والرقم ــال الم ــر واالتص ــث والتطوي ــكار والبح ــدة واالبت الجدي

الســنوات العشــرين الماضيــة، اختلــف نمــو األجــور عــن نمــو اإلنتاجيــة ممــا أدى إىل انخفــاض متوســط األجــور وزيــادة أوجــه 

ــة.  ــد العامل ــاوت وانخفــاض حصــة الي التف

)C( المنافسة وهيكل السوق

تقيــس المنافســة مــدى تمكيــن هيــكل الســوق مــن المنافســة واالبتــكار أو إعاقتهمــا. فــي هــذا الصــدد، تشــجع المنتجــات 

ــن  ــة بي ــزز الصل ــة أن تع ــة المنافس ــن لسياس ــال. يمك ــرواد األعم ــي« ل ــر اإلبداع ــة »التدمي ــل عملي ــواق العم ــية وأس التنافس

اإلنتاجيــة واألجــور عــن طريــق خفــض اإليجــارات فــي أســواق المنتجــات.

)P( السياسات العامة

ــن  ــن القطاعي ــترك بي ــد مش ــل كجه ــل األج ــج طوي ــاع نه ــع اتب ــة م ــى األدل ــة ع ــة قائم ــتراتيجية متكامل ــة إىل اس ــاك حاج هن

ــة. وهنــاك أيًضــا حاجــة إىل سياســات  العــام والخــاص لوضــع نمــو اإلنتاجيــة فــي مقدمــة األهــداف المجتمعيــة واالقتصادي

صناعيــة مــن شــأنها أن تحســن ظــروف العمــل )عــى ســبيل المثــال، التعليــم وتنميــة المهــارات( فتعــزز الروابــط 

التجاريــة وتدعــم التكنولوجيــات األوليــة فــي مختلــف القطاعــات. عــاوة عــى ذلــك، يلــزم اتخــاذ تدابيــر فــي مجــال السياســة 

العامــة فــي مختلــف المجــاالت. أوالً، تــؤدي تدابيــر مختلفــة فــي مجــال التمويــل )مثــل البنــوك التنمويــة الوطنيــة، والقــروض 

ــر  ــاد غي ــن االقتص ــال م ــل االنتق ــرى إىل تعجي ــية األخ ــر المؤسس ــال والتدابي ــن والعم ــارات المالكي ــة مه ــة(، وتنمي الحكومي

ــة  ــادة اإلنتاجي ــؤدي إىل زي ــا ي ــة تحــوالً هيكلًي ــة الوطني ــا، يجــب أن تدعــم خطــط التنمي الرســمي إىل االقتصــاد الرســمي. ثانًي

ــا،  ــا، تحفــز السياســات أصحــاب العمــل عــى القيــام باســتثمارات منتجــة. رابًع وفــي الوقــت نفســه خلــق عمــل الئــق. ثالًث

ــا، تنظــم  ــة. خامًس ــادة اإلنتاجي ــة فــي زي ــى التحتي ــي والبن ــة القطــاع المال ــة، وتنمي ــة المنصف ــح األعمــال التجاري تســاهم لوائ

السياســات تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين. 

)SE( المهارات والتعليم

يمكــن للسياســات العامــة التــي تتنــاول تنميــة المهــارات والتعليــم مــدى الحيــاة أن تكفــل تقاســم المكاســب مــن التقــدم 

التكنولوجــي مــع العمــال. باإلضافــة إىل ذلــك، تُعــد تنميــة المهــارات ضروريــة لتســخير اإلمكانــات الكاملــة لابتــكار التكنولوجــي 

ــة  ــل عملي ــن أج ــة م ــة اإلنتاجي ــة إىل العالي ــة اإلنتاجي ــة المنخفض ــطة االقتصادي ــع األنش ــادة توزي ــن إع ــال م ــن العم ولتمكي

تنويــع وتغييــر هيكلــي. 

)SL( المؤسسات االجتماعية والعمالية

تــؤدي المؤسســات االجتماعيــة ومؤسســات العمــل دوًرا فــي النظــام اإليكولوجــي لإلنتاجيــة فــي توليــد دورات مفيــدة لجهــة 

اإلنتاجيــة ومكاســب التوزيــع. أوالً، يعتبــر الحــوار االجتماعــي مهًمــا فــي تســخير إمكانــات التقــدم التكنولوجــي ونمــو اإلنتاجيــة 

ــة  ــة االجتماعي ــن الحماي ــا، إن لتأمي ــع. ثانًي ــع للجمي ــادل للمناف ــم الع ــتدامة والتقاس ــة المس ــق، التنمي ــل الائ ــق العم لتحقي

ــة  ــروف المتصل ــن الظ ــك م ــر ذل ــال وغي ــال للعم ــل الفع ــؤدي التمثي ــا، ي ــل. ثالًث ــة العم ــى إنتاجي ــاً ع ــراً إيجابي ــال أث للعم

ــة االجتماعيــة التــي تعمــل بشــكل جيــد مثــل  ــا، يمكــن لمؤسســات العمــل ونظــم الحماي ــادة اإلنتاجيــة. رابًع بالعمــل إىل زي

ــن  ــع تمكي ــة م ــب اإلنتاجي ــادل لمكاس ــع الع ــي التوزي ــر ف ــكل أكب ــهم بش ــة أن تس ــة الجماعي ــور والمفاوض ــى لألج ــد األدن الح

العمــال مــن زيــادة إنتاجيتهــم.
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)PP( التفاعالت بين القطاعين العام والخاص

مــن الضــروري دعــم المؤسســات فــي تحديــد البيئــة الداخليــة )إدارة بيئــة األعمــال، وهيــكل الصناعــة( والعوامــل الخارجيــة 

)األســواق الخارجيــة التــي قــد تؤثــر عــى عمليــة المدخــات( التــي تعــوق نمــو اإلنتاجيــة. عــاوة عــى ذلــك، يشــير البرنامــج 
إىل التعــاون الوثيــق بيــن الحكومــة والقطــاع الخــاص مــن أجــل تنســيق السياســات. 

)ICT( تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت

ــة والرأســمال البشــري، ومــن  ــا المعلومــات اإلنتاجيــة عندمــا يقتــرن ذلــك بتحســن فــي الممارســات التجاري تزيــد تكنولوجي

الضــروري أن يكــون الوصــول إليهــا جــزًءا مــن االقتصــاد الرقمــي.

 )E( الهيكل االقتصادي

يــؤدي الهيــكل االقتصــادي أيًضــا دوًرا هاًمــا فــي نمــو اإلنتاجيــة أو تخلفهــا. أوالً، يولــد القطــاع الخــاص والمؤسســات 

المســتدامة العمالــة، واالبتــكار والنمــو االقتصــادي. ثانًيــا، يعتبــر ســد »فجــوة اإلنتاجيــة العالميــة« فــي أجــزاء مــن االقتصــاد 

حيــث الطابــع غيــر الرســمي، والمؤسســات الصغيــرة ذات اإلنتاجيــة المنخفضــة أو الزراعــة هــي المســألة الضروريــة الغالبــة 

لتحقيــق النمــو والعمالــة الكريمــة والمنتجــة. ثالًثــا، ارتبــط اســتقطاب ســوق العمــل بانخفــاض التصنيــع وارتفــاع الخدمــات في 

العديــد مــن االقتصــادات. رابًعــا، لــم تــؤد التجــارة الحــرة ونمــو الصــادرات إىل إعــادة تخصيــص المــوارد للمؤسســات األكبــر 

ــا واألكثــر كفــاءة. وفــي هــذا الصــدد، اســتمر الطابــع غيــر الرســمي ســائداً فــي عــدد قليــل مــن المؤسســات الرســمية  حجًم

ــم يضمــن فيهــا التحــول الهيكلــي معــدل  ــدول التــي ل ــد مــن ال ــة فــي العدي ــم يحــدث نمــو فــي اإلنتاجي ــا، ل ــرة. خامًس الكبي

تصنيــع ســريع بمــا فيــه الكفايــة ليســتوعب العمــال مــن القطــاع الريفــي حيــث انتهــى األمــر إىل وجــود هيــاكل عمــل غيــر 

نظاميــة ذات إنتاجيــة منخفضــة. وأخيــرًا، فــإن مشــاركة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم فــي ساســل القيمــة قــد 

تعــزز اإلنتاجيــة أيًضــا. 

)CG( البيئة وتغير المناخ

ــدد،  ــذا الص ــي ه ــة. وف ــي لإلنتاجي ــام اإليكولوج ــة للنظ ــاًدا هام ــة أبع ــوارد الطبيعي ــتنفاد الم ــة واس ــاخ والبيئ ــر المن ــر تغي يعتب

يجــب مراعــاة العوامــل الخارجيــة الســلبية مثــل تغيــر المنــاخ أو اســتنفاد المــوارد الطبيعيــة عنــد قيــاس اإلنتاجيــة. يمكــن 

ــة  ــر معرف ــدول األكث ــن ال ــة م ــر إنتاجي ــة أكث ــا الطبيعي ــتخدام موارده ــي اس ــرط ف ــي تف ــدول الت ــل ال ــرة أن تجع ــذه األخي له

ــات  ــاد تكنولوجي ــال اعتم ــن خ ــة م ــو اإلنتاجي ــرًكا لنم ــاخ مح ــر المن ــون تغي ــن أن يك ــك، يمك ــى ذل ــاوة ع ــتخدامها. ع باس

ــا  ــراء، بم ــات الخض ــون، واىل السياس ــض الكرب ــاد منخف ــال إىل اقتص ــة إىل االنتق ــة العام ــال السياس ــير مج ــدة. ويش جدي

فــي ذلــك سياســات المؤسســات لتمكيــن المؤسســات التجاريــة مــن التكيــف مــع تغيــر المنــاخ مــن دون تعريــض القــدرة 

االقتصاديــة للمؤسســات وقدرتهــا التنافســية للخطــر. وهــذا ضــروري لمنــع حــدوث اضطرابــات فــي ســوق العمــل وعمليــات 

ــة  ــة االجتماعي ــم الحماي ــز نظ ــة إىل تعزي ــة حاج ــدد، ثم ــذا الص ــي ه ــد. وف ــى ح ــا إىل أدن ــل منه ــة أو التقلي ــريح الهائل التس

المســتدامة لدعــم العمــال خــال هــذه المرحلــة االنتقاليــة122.

ــة  ــل الدولي ــة العم ــي منظم ــة ف ــي لإلنتاجي ــام اإليكولوج ــة للنظ ــر الفرعي ــف العناص ــن مختل ــا بي ــدول 10 توافًق ــرض الج يع

والخطط/الــرؤى الــواردة فــي القســمين 4.1 و4.2.

https:// 122 راجــع المبــادئ التوجيهيــة لمنظمــة العمــل الدوليــة )2015( للتحــول العــادل نحــو اقتصــادات ومجتمعــات مســتدامة بيئًيــا للجميــع. متوفــر عــى
 .www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/--emp_ent/documents/publication/wcms_432859.pdf
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ــة  ــي منظم ــة ف ــي لإلنتاجي ــام اإليكولوج ــارة والنظ ــة مخت ــة وطني ــط/رؤى إنمائي ــن خط ــط بي ــدول 10. التراب � الج

ــة ــل الدولي العم

درجة الدمج في الخطط/الرؤىالمجال

)E( عمليات الرصد التجريبية

الفجوات بين المؤسسات حسب الحجم. المؤسسات غير 

الرسمية المتخلفة عن المؤسسات الرسمية.

n/a

أدى انخفاض االستثمارات العامة إىل تعريض نمو اإلنتاجية 

للخطر

n/a

n/aقد تخلف نمو األجور عن نمو اإلنتاجية

)C( المنافسةn/a

n/aتعزيز الصلة بين اإلنتاجية واألجور

*تشجيع عملية تنظيم المؤسسات من خال المنافسة

)P( السياسات العامة

االستراتيجية القائمة عى األدلة بوصفها جهًدا مشترًكا بين 

القطاعين العام والخاص لوضع نمو اإلنتاجية في مقدمة األهداف 

المجتمعية واالقتصادية.

*

*السياسات الصناعية.

تدابير مختلفة للتعجيل باالنتقال من االقتصاد غير الرسمي إىل 

االقتصاد الرسمي.

*

خطط التنمية الوطنية/الرؤى االقتصادية بحاجة إىل دعم التحول 

الهيكلي الذي يؤدي إىل زيادة اإلنتاجية وفي الوقت نفسه خلق 

عمل الئق.

**

السياسات التي تحفز أصحاب العمل عى القيام باستثمارات 

منتجة

*

نظم األعمال التجارية المنصفة وتطوير القطاع المالي والبنى 

التحتية وزيادة اإلنتاجية.

**

*السياسات الرامية إىل تحقيق المساواة بين الجنسين.

)SE( المهارات والتعليم

يمكن لتنمية المهارات والتعليم مدى الحياة أن يكفا تقاسم 

مكاسب التقدم التكنولوجي مع العمال.

**

)SL( المؤسسات االجتماعية والعمالية

الحوار االجتماعي في تسخير إمكانات التقدم التكنولوجي ونمو 

اإلنتاجية لتحقيق العمل الائق والتنمية المستدامة والتقاسم 

العادل للمنافع للجميع.

*

*للحماية االجتماعية للعمال أثر إيجابي عى إنتاجية العمل.
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يساهم التمثيل الفعال للعمال وغير ذلك من الظروف المتصلة 

بالعمل في زيادة اإلنتاجية.

n/a

يمكن أن يسهم الحد األدنى لألجور والمفاوضة الجماعية بشكل 

أكبر في التوزيع العادل لمكاسب اإلنتاجية مع تمكين العمال من 

زيادة إنتاجيتهم.

n/a

n/aتشكل الممارسات اإلدارية محددات رئيسية لنمو اإلنتاجية.

)PP( التفاعالت بين القطاعين العام والخاص

دعم المؤسسات في تحديد العوامل الداخلية والخارجية التي 

تعوق نمو اإلنتاجية. 

*

 )ICT( تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت

ال تزيد تكنولوجيا المعلومات اإلنتاجية إال إذا اقترنت بتحسن 
الممارسات التجارية والرأسمال البشري.

**

 )E( الهيكل االقتصادي

أهمية القطاع الخاص والمؤسسات المستدامة كمولِّدة للعمالة، 

االبتكار والنمو االقتصادي.

**

أهمية سد »فجوة اإلنتاجية العالمية« في أجزاء من االقتصاد 

حيث الطابع غير الرسمي، والمؤسسات الصغيرة الحجم أو 

الزراعة هي الغلبة الضرورية للنمو والعمالة الكريمة والمنتجة.

*

ارتبط استقطاب سوق العمل بانخفاض التصنيع وارتفاع 

الخدمات في العديد من االقتصادات.

*

التجارة الحرة ونمو الصادرات لم يؤديا إىل إعادة تخصيص 

الموارد للمؤسسات األكبر حجًما واألكثر كفاءة. واستمر العمل 

بصورة غير رسمية إىل جانب عدد قليل من المؤسسات 

الرسمية الكبيرة.

n/a

لم يحدث نمو في اإلنتاجية في العديد من الدول حيث لم 

يضمن التحول الهيكلي سرعة كافية في معدل التصنيع 

تستوعب العمال من القطاع الريفي الذي انتهى إىل هياكل عمل 

غير نظامية ذات إنتاجية منخفضة.

*

)CG( تغير المناخ/استنفاد الموارد الطبيعية

أهمية استيعاب العوامل الخارجية السلبية مثل تغير المناخ أو 

استنفاد الموارد الطبيعية في قياس اإلنتاجية.

**

قد يكون تغير المناخ محرًكا لنمو اإلنتاجية من خال اعتماد 

تكنولوجيات جديدة.

**

المصدر: تجميع خاص من خطط مختارة.

n/a  = غير منطبق. * = ضعيف. ** = جيد. *** = قوي. 
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��   4.3.2. المستوى الكلي: التحول البنيوي للدول العربية
  

ــكل  ــؤدي الهي ــة، ي ــل الدولي ــة العم ــة لمنظم ــي لإلنتاجي ــام اإليكولوج ــي النظ ــة ف ــاكل المدرج ــات والهي ــة إىل السياس إضاف

االقتصــادي للمنطقــة العربيــة دوًرا فــي تحقيــق أو تقليــص نمــو اإلنتاجيــة. ويحــدد هــذا القســم عناصــر التحــول الهيكلــي فــي 

المنطقــة العربيــة.123 ســيناقش عــى وجــه التحديــد الدوافــع الكليــة لإلنتاجيــة ذات الصلــة بالمنطقــة العربيــة مثــل التحــول 

الهيكلــي، الــذي يســتتبع تحــوالً فــي االقتصــاد بمــا فــي ذلــك نحــو اقتصــاد قائــم عــى المعرفــة واالبتــكار والتنويــع 

ــار المــوارد وأســعار الصــرف. ــه وآث ــع الســابق ألوان ــدات الناجمــة عــن التصني ــع والتهدي ــة التصني وأهمي

التحول الهيكلي في المنطقة العربية

ــم  ــكل تراك ــي ش ــة ف ــدث التنمي ــا »تح ــدث عندم ــوي يح ــول البني ــإن التح ــرون )2011( ف ــم وآخ ــون أرني ــره ف ــا ذك ــا لم طبًق

الرأســمال فــي قطــاع اإلنتاجيــة العاليــة المدعــوم بهجــرة اليــد العاملــة مــن قطــاع اإلنتاجيــة المنخفضــة«. وفــي هــذا الصــدد، 

ــص  ــات حص ــث اتجاه ــن حي ــدي م ــي التقلي ــول الهيكل ــر التح ــاز معايي ــان، اجت ــو عم ــد، وه ــي واح ــد عرب ــوى بل ــد س ال يوج
ــم، فــإن  ــة بمناطــق أخــرى مــن العال الزراعــة، والخدمــات والصناعــة والتصنيــع فــي الفتــرة مــا بيــن 1979 و2009. وبالمقارن

المنطقــة العربيــة هــي منطقــة متخلفــة فــي التحــول الهيكلــي وأقــل المناطــق الصناعيــة بيــن المناطــق الناميــة بمــا فيهــا 

أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى. وتتمثــل إحــدى ســمات التنميــة االقتصاديــة العربيــة فــي دور عائــدات النفــط فــي توليــد 

اقتصــاد قطــاع الخدمــات وإنتــاج هيــكل اقتصــادي أقــل تنوًعــا حيــث يعتبــر التصنيــع هامشــًيا. وفــي هــذا الصــدد، ســيؤدي 

التنويــع ونقــل المــوارد مــن القطاعــات المنخفضــة اإلنتاجيــة إىل األنشــطة االقتصاديــة األعــى إنتاجيــة إىل زيــادة اإلنتاجيــة 

اإلجماليــة فــي االقتصــاد.

التنويع

لقــد نوقــش هــدف تنويــع اقتصــادات المنطقــة العربيــة عــى نطــاق واســع )عــى ســبيل المثــال ســارانجي وآخــرون، 2019 

124(. وفــي الخطــط اإلنمائيــة الوطنيــة والــرؤى االقتصاديــة التــي شــملها هــذا الفصــل، يتواجــد التنويــع كهــدف فــي اقتصــادات 

ــت  ــراق والكوي ــدة والع ــة المتح ــارات العربي ــر واإلم ــة وقط ــة خاص ــط بصف ــي النف ــدة ف ــعودية المعتم ــة الس ــة العربي المملك

وعمــان125. 

ــة.  ــة العربي ــي المنطق ــة ف ــز اإلنتاجي ــع وتعزي ــجيع التنوي ــي تش ــؤدي دوًرا ف ــة أن ت ــة المالي ــن للسياس ــك، يمك ــى ذل ــاوة ع ع

ــادة االســتثمار العــام فــي القطاعــات االســتراتيجية التــي تتســم بكثافــة اليــد  ــا لألســكوا )2018( »يعتمــد هــذا عــى زي ووفًق

ــد  ــذا الصــدد، ق ــم والصحــة«.126 وفــي ه ــكارات والتعلي ــة والبحــوث واالبت ــى التحتي ــة والبن ــاع القيمــة المضاف ــة وارتف العامل

تــؤدي إعــادة تخصيــص المــوارد مــن خــال النظــام المالــي دوًرا رئيســًيا فــي تشــجيع التنويــع. مــن العوامــل الرئيســية األخــرى 

التــي يمكــن أن تعــزز أو تعــوق عمليــة التنويــع والتغييــر البنيــوي جــودة القــوة العاملــة ومــدى ماءمــة مهــارات العمال لألنشــطة 

االقتصاديــة ذات القيمــة المضافــة العاليــة. وفــي حالــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي، فــإن مســألة إرســاء التــوازن 

الصحيــح بيــن العمــال الوطنييــن مقابــل العمــال األجانــب والحاجــة إىل تنميــة المواهــب الوطنيــة وفًقــا الحتياجــات الســوق 

وخطــط التنميــة الوطنيــة تعتبــر مســألة حاســمة األهميــة، وكلهــا تؤثــر عــى نمــو اإلنتاجيــة. فــي هــذا الصــدد، عــى ســبيل 

123فــون أرنيــم وروديجــر وكودرينــا رادا وعلــي عبــد الغديــر علــي وخالــد أبــو إســماعيل )2011( 2011: التأخــر الهيكلــي لاقتصــادات العربــي: األعــراض 
ــي. ــدة اإلنمائ ــم المتح ــج األم ــام 03/2011. برنام ــة لع ــة العربي ــات التنمي ــن تحدي ــية ع ــات أساس ــة معلوم ــادر. ورق والمص

124نيرانجــان ســارانجي وعــاء الديــن محمــد األميــري وماتيلــدي ليســور ورايــان عقيــل )2019( السياســة الماليــة الكليــة نحــو التنويــع االقتصــادي وإيجــاد فــرص 
العمــل فــي العــراق. منشــورات اإلســكوا.

125 مــن المهــم التمييــز بيــن الــدول العربيــة ذات الدخــل المتوســط األعــى والــدول الهشــة ومجلــس التعــاون الخليجــي. تواجــه كل مجموعــة حقائــق وتحديــات 
مختلفــة، ويمكــن لــكل مجموعــة وضــع خطــط ورؤى إنمائيــة وطنيــة لتعزيــز اإلنتاجيــة والتنويــع والتغييــر الهيكلــي فــي أعقــاب مؤسســات إنمائيــة مختلفــة ولكــن 

تكميليــة فــي الوقــت نفســه. 

ــر فــي السياســة الماليــة للمنطقــة العربيــة. منشــورات لجنــة  ــة واالجتماعيــة لغــرب آســيا، اإلســكوا )2018( إعــادة التفكي 126 لجنــة األمــم المتحــدة االقتصادي
ــة لغــرب آســيا. ــة واالجتماعي األمــم المتحــدة االقتصادي
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ــب  ــذاب المواه ــى اجت ــل ع ــذا الفص ــملها ه ــي ش ــة الت ــكار الوطني ــتراتيجية االبت ــة واس ــرؤى االقتصادي ــص ال ــال، تن المث

األجنبيــة. 

أهمية التصنيع

ــة إىل  ــن الزراع ــادي م ــاط االقتص ــي النش ــول ف ــي )2016( أن التح ــو ونيكوليت ــول ألبريزي ــة، يق ــو اإلنتاجي ــة نم ــي مناقش ف

ــدول الناميــة. عــاوة عــى ذلــك، فــإن االنتقــال إىل الخدمــات ســوف  ــادة اإلنتاجيــة فــي ال التصنيــع هــو مصــدر رئيســي لزي

ــع  ــة بســبب الطاب ــا عــى المنافســة الدولي ــة فــي الرأســمال وأقــل انفتاًح ــة« ألن الخدمــات أقــل كثاف »يوقــف نمــو اإلنتاجي
ــات  ــة فــي كتاب ــة مــع الحجــة العام ــع ونمــو اإلنتاجي ــن التصني ــة بي ــداول فــي القطــاع. تتماشــى هــذه العاق ــل للت ــر القاب غي

التنميــة الجديــدة بشــأن أهميــة التصنيــع للتنميــة االقتصاديــة والتــي تتجــاوز التحــول الــذي حــدث فــي الســنوات الثاثيــن 

ــانغ، 2011(127. ــية )تش ــات األساس ــة االحتياج ــر وتلبي ــن الفق ــد م ــاج إىل الح ــن اإلنت ــة م ــات التنمي ــي أولوي ــة ف الماضي

التخلص من التصنيع السابق ألوانه

وفًقــا لمــا ذكــره فــون أرنيــم وآخــرون )2011(، شــهدت االقتصــادات العربيــة تخلًصــا مــن التصنيــع وهيمنــة قطــاع الخدمــات 

بســبب وجــود عائــدات النفــط. هــذا »التخلــف البنيــوي« هــو مــرادف لنظريــة التخلــص مــن التصنيــع الســابق ألوانــه للــدول 

الناميــة التــي قدمهــا رودريــك )2016(. فوفًقــا لرودريــك )2016( إن »الــدول الناميــة تتحــول إىل اقتصــادات خدماتيــة مــن دون 

أن تمــر بتجربــة مناســبة فــي التصنيــع. أنــا أســمي هــذا »التخلــص مــن التصنيــع الســابق ألوانــه« )ص 2(. وهــذا االتجــاه يضــر 

ــة  ــه صل ــا ل ــك، وبم ــى ذل ــاوة ع ــمي128. ع ــر الرس ــع غي ــي الطاب ــادات ف ــؤدي إىل زي ــة وي ــو اإلنتاجي ــادي ونم ــو االقتص بالنم

ــي  ــج الصناع ــاش النات ــؤدي إىل انكم ــي ت ــع الت ــن التصني ــص م ــة التخل ــن عملي ــوارد م ــار الم ــد ازده ــة، يزي ــة العربي بالمنطق

ــواء. ــد س ــى ح ــة ع والعمال

االستثمار واستنفاد الرأسمال الطبيعي

ــمال  ــتنفاد الرأس ــراق اس ــل الع ــط مث ــة بالنف ــدول الغني ــي وال ــاون الخليج ــس التع ــه دول مجل ــي تواج ــا الت ــن القضاي ــن بي م

الطبيعــي. تتميــز منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، التــي تضــم دول مجلــس التعــاون الخليجــي والعــراق، بــأن لديهــا 

معــدالت عاليــة نســبًيا مــن االســتثمارات. لكــن عنــد احتســاب نضــوب المــوارد الطبيعيــة، كانــت االســتثمارات الحقيقيــة 

بعــد طــرح نضــوب الرأســمال الطبيعــي ســلبية )-7.09%( فــي الفتــرة مــا بيــن 1976 و2001 )آروه وآخــرون 2004(129. بغيــة 

ــادة معــدالت االســتثمار مــن أجــل  ضمــان االســتثمار المطــرد، يلــزم تحقيــق النمــو واإلنتاجيــة عــى المــدى الطويــل مــع زي

احتســاب اســتنفاد المــوارد وضمــان وجــود رصيــد مــادي كاف مــن الرأســمال فــي المســتقبل. هــذه السياســة هــي ذات أهميــة 

قصــوى اليــوم، فوفًقــا لتقريــر صــدر مؤخــرًا عــن صنــدوق النقــد الدولــي، ســيبلغ الطلــب العالمــي عــى النفــط ذروتــه فــي عــام 

2041، ممــا سيشــكل ضغًطــا عــى الثــروة الماليــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي التــي تقــدر بـــ 2 تريليــون دوالر، حيــث 
ــة )ارتفــاع النفقــات، وانخفــاض الضرائــب(130. يتمثــل  ــة الحالي ــول عــام 2034 فــي ظــل الظــروف المالي ــه سيســتنفد بحل أن

التحــدي اآلن فــي تحويــل هــذه الثــروة الماليــة إىل ثــروة حقيقيــة وتكنولوجيــات جديــدة. 

127 ها-جون تشانغ )2011(. 23 شيًئا ال يخبرونك بها عن الرأسمالية. لندن: كتب البطريق. 

128 د. رودريغ )2016( »التخلص من التصنيع السابق ألوانه«، مجلة النمو االقتصادي 21: 1-33. 

129 آروه وكينيث وآخرون )2004(. هل نستهلك الكثير؟ مجلة المنظورات االقتصادية، المجلد 18، رقم 3، ص 147-172. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-06/middle-east-s-2-trillion-wealth-could-be-gone-by-2034-imf-says 130
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أسعار الصرف

فــي دول المنطقــة العربيــة التــي تعتمــد اعتمــاًدا كبيــرًا عــى النفــط، تتبــع نظــم أســعار الصــرف نظاًمــا ثابًتــا ألســعار الصــرف. 

ــح  ــن مصال ــدول م ــذه ال ــي له ــاد السياس ــة االقتص ــلع المتداول ــي الس ــاة ف ــض بالحي ــر ناب ــاع تصدي ــود قط ــدم وج ــرم ع يح

المجموعــة الناميــة التــي مــن شــأنها أن تدفــع نحــو نظــام أكثــر مرونــة ألســعار الصــرف )ديبــه، 2014(131. وفــي هــذا الصــدد، 

فــي الخطــط اإلنمائيــة الوطنيــة لــكل منهــا، تعتبــر مســألة نظــام ســعر الصــرف غائبــة. ومــن ثــم، مــن المهــم إدراج سياســات 

ســعر الصــرف كعنصــر مــن عناصــر أي خطــة لتنويــع االقتصــاد.

��   4.3.3.  المستوى المتوسط: اإلصالحات الالزمة لتهيئة بيئة عمل تمكينية 

فــي هــذا القســم، يتــم تحديــد سياســات المســتوى المتوســط التــي تعــزز اإلنتاجيــة. وهــي تشــمل رؤى ثاقبــة مــن النظــام 

ــوارد فــي  اإليكولوجــي لإلنتاجيــة فــي منظمــة العمــل الدوليــة باإلضافــة إىل السياســات التــي تعــزز اإلنتاجيــة عــى النحــو ال

ــة  ــي منظم ــة ف ــي لإلنتاجي ــام اإليكولوج ــمل النظ ــات132. يش ــاد البعث ــات واقتص ــم المؤسس ــة تنظي ــة بدول ــات المتعلق الكتاب

ــر، واألســواق النهائيــة، والمهــارات والمســاواة بيــن الجنســين.  ــا الحــوار االجتماعــي، والبحــث والتطوي العمــل الدوليــة قضاي

ــي  ــام اإليكولوج ــط للنظ ــتوى المتوس ــزز المس ــات تع ــة سياس ــة العربي ــط التنمي ــن خط ــب أن تتضم ــدد، يج ــذا الص ــي ه وف

لإلنتاجيــة؛ ومــن بينهــا السياســات الضريبيــة للبحــث والتطويــر ودعــم االبتــكار وربــط نمــو األجــور بنمــو اإلنتاجيــة وسياســات 

ــانية.  ــاواة الجنس ــة والمس ــات المنافس ــة وسياس ــة اإلنتاجي التنمي

السياسات الضريبية للبحث والتطوير

يــرد تحليــل لمســألة البحــث والتطويــر فــي الخطــط العديــدة التــي نوقشــت فــي هذاالفصــل. غيــر أن السياســات المحــددة 

الراميــة إىل زيــادة نســبة البحــث والتطويــر إىل الناتــج المحلــي اإلجمالــي غيــر محــددة. وفــي هــذا الصدد، يلــزم اعتماد سياســات 

ــكي  ــا ألبراموفس ــج. ووفًق ــى النات ــاق ع ــن اإلنف ــدالً م ــر ب ــث والتطوي ــى البح ــاق ع ــى اإلنف ــات ع ــجع المؤسس ــة تش ضريبي

ــل  ــرة مث ــات الصغي ــة للمؤسس ــة الضريبي ــر السياس ــث والتطوي ــة بالبح ــراءات المتعلق ــود اإلج ــمل بن ــرون )2005(، تش وآخ

االئتمــان الضريبــي للبحــث والتطويــر و«مختلــف البــدالت الرأســمالية المعــززة للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم«. 

ــة  ــر سياس ــي »أكب ــر ه ــث والتطوي ــة للبح ــاءات الضريبي ــرون )2005( أن اإلعف ــكي وآخ ــر أبراموفس ــد اعتب ــة 10(. لق )الصفح
ــادة النشــاط االبتــكاري للقطــاع الخــاص« 133. ــدة وحيــدة تهــدف إىل زي جدي

ومــن األمثلــة عــى هــذه السياســات الضريبيــة هنــاك إعانــات الرأســمال للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم 

مثــل تعويــض 40% مــن تكلفــة االســتثمار الرأســمالي الجديــد مقابــل األربــاح الخاضعــة للضريبــة فــي الســنة األوىل 

مــن المشــروع و100% مــن االســتثمارات فــي تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت. وهــذه األنــواع مــن التدابيــر مطلوبــة فــي 

ــر أساســية لعمليــة االبتــكار.  ــر التــي تعتب ــادة نفقــات البحــث والتطوي المنطقــة العربيــة لزي

سياسات التنمية اإلنتاجية

ــن  ــة ل ــوق الخالص ــج الس ــاع نه ــد أن اتب ــكل متزاي ــح بش ــن الواض ــح م ــاد، أصب ــي االقتص ــة ف ــكار واإلنتاجي ــز االبت ــي تعزي ف

ــة  ــة اإلنتاجي ــات التنمي ــر سياس ــة. تعتب ــطة االبتكاري ــات واألنش ــي التكنولوجي ــتثمارات ف ــن االس ــازم م ــتوى ال ــد المس يول

ــة  ــد المرئي ــة إىل »الي ــاك حاج ــدد، هن ــذا الص ــي ه ــي. وف ــول الهيكل ــة والتح ــادة اإلنتاجي ــامل وزي ــو الش ــق النم ــة لتحقي الزم

131ج. ديبه )2014( االقتصاد السياسي للسياسة النقدية في االقتصادات العربية الغنية بالموارد. مجموعة ورقات عمل المؤسسة رقم 896. 

ــي  ــات« ف ــم المؤسس ــة تنظي ــات »ودول ــو البعث ــة نح ــات الموجه ــي )2021(. السياس ــون وأ. روفانتين ــو وم. نابوليتان ــي وم. مذوكات ــي وف. المبيرت 132 د. دوس
https://www.ucl.  :متوفــر عــى .)IIPP WP 2021/10( لإلبــداع والغــرض العــام، سلســلة ورقــات عمــل UCL العمــل: استكشــاف قائــم عــى الوكيــل. معهــد

.ac.uk/bartlett/public-purpose/wp2021-10

133لورا أبراموفسكي وستيف بوند وروبرت هاريسون وهيلين سمبسون )2005( سياسة اإلنتاجية. مذكرة إحاطة االنتخابات رقم 6 لعام 2005. 
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ــن  ــاون بي ــى التع ــد ع ــة تعتم ــم جماعي ــة تعل ــر اآلن عملي ــا »تعتب ــاالزار-زيريناكس أنه ــيه م.س ــول خوس ــي يق ــدة« الت الجدي

القطاعيــن العــام والخــاص الــذي هــو نتيجــة لحــوار اجتماعــي واســع النطــاق أو بيــن أصحــاب المصلحــة المتعدديــن«134. كمــا 

أن أهميــة الدولــة فــي إيجــاد اقتصــاد مبتكــر ومنتــج تــزداد شــعبية135. تقــع المهمــة عــى عاتــق الدولــة فــي تمويــل البحــث 

والتطويــر، واالســتثمار فــي المجــاالت ذات المخاطــر العاليــة، وتحديــد اتجــاه ووتيــرة التغيــر التكنولوجــي، وفــي الواقــع إطــاق 

دفعــة »تكنولوجيــة« كبيــرة136. 

يجــادل دوســي وآخــرون )2021( بــأن سياســات االبتــكار المباشــرة التــي تنشــئ مؤسســات وصناعــات وأســواق جديــدة تغــذي 

االبتــكار عبــر االقتصــاد. ومــن األمثلــة عــى هــذه السياســات االبتكاريــة المباشــرة »إنشــاء مؤسســة رأســمالية عامــة موجهــة 

نحــو البحــث وإنشــاء مختبــر وطنــي للبحــوث يحــاول اكتشــاف ابتــكارات جذريــة لتوســيع نطــاق مجموعــة الفــرص التكنولوجيــة 

المتاحــة فــي االقتصــاد«. قــد يكــون دور الدولــة جــزًءا مــن سياســة صناعيــة أكبــر توجــه الخطــط االقتصاديــة فــي المنطقــة 

ــة  ــات المتعلق ــد المؤلف ــدد، تع ــذا الص ــي ه ــة. وف ــة منتج ــات إنمائي ــاد سياس ــاك اعتم ــه، هن ــق نفس ــن المنطل ــة. م العربي

بالسياســات الصناعيــة الجديــدة التــي تــؤدي إىل تطويــر أنشــطة اقتصاديــة حديثــة جديــدة وتعزيــز القــدرة التنافســية واالبتــكار 

ــات  ــتكون السياس ــي، 2020(137. س ــانغ وأندرون ــك، 2020؛ تش ــر ورودري ــط )أيجينج ــاء الخط ــبة لبن ــرة بالنس ــة كبي ذات أهمي

الصناعيــة محوريــة أيًضــا فــي انضمــام المنطقــة العربيــة إىل الثــورة الصناعيــة.

أهمية الطابع الرسمي

هنــاك أدلــة متزايــدة عــى أن الطابــع غيــر الرســمي يرتبــط ارتباًطــا ســلبًيا بنمــو اإلنتاجيــة. يزعــم ألبريزيــو ونيكوليتــي )2016( 

أن الطابــع غيــر الرســمي يــؤدي دوًرا مهًمــا فــي إيقــاف اإلنتــاج فــي االقتصــادات الناميــة138. إنــه يــؤدي دوًرا عــى المســتوى 

ــي لاســتثمار فــي  ــز المال ــدرة الحكومــات عــى اســتخدام الحي ــة وق ــر ســلًبا عــى االســتدامة المالي ــي مــن حيــث التأثي الكل

ــا حجــم دون المســتوى  ــر الرســمية له ــإن المؤسســات غي ــك، ف ــة إىل ذل ــة. باإلضاف ــة الحاســمة لنمــو اإلنتاجي ــى التحتي البن

المطلــوب، ومــوارد مخصصــة بشــكل غيــر مناســب، وتســبب المنافســة غيــر العادلــة، وتســتخدم التكنولوجيــات المتخلفــة، 

ولديهــا توجــه داخلــي. فــي هــذا الصــدد، يجــب أن تنظــر الخطــط االقتصاديــة العربيــة فــي ضــرورة تخفيــض حجــم القطــاع غيــر 

ــل  ــي يعم ــاد الت ــزاء االقتص ــي أج ــيما ف ــة«، الس ــي اإلنتاجي ــة ف ــوة العالمي ــد الفج ــا »س ــا وعليه ــاد. كم ــي االقتص ــمي ف الرس

فيهــا معظــم الســكان )مثــل الزراعــة أو المؤسســات الصغيــرة الحجــم أو االقتصــاد غيــر الرســمي الحضــري( )منظمــة العمــل 

ــة، 2020، ص 8(.  الدولي

المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في سوق العمل

بالرغــم مــن التقــدم المحــرز، ال تــزال توجــد فجــوات بيــن الرجــال والنســاء فــي المنطقــة العربيــة مــن حيــث فــرص الحصــول 

عــى الفــرص االجتماعيــة واالقتصاديــة. تســاهم التفاعــات بيــن االقتصــاد والعوامــل االجتماعيــة واالقتصاديــة وغيرهــا مــن 

العوامــل الثقافية/التقليديــة فــي تفاقــم أوجــه عــدم المســاواة بيــن الجنســين فــي المنطقــة. تؤثــر الفجــوات بيــن الجنســين 

فــي معــدالت المشــاركة فــي العمــل عــى دخــل المــرأة، وثروتهــا ورعايــة التقاعــد الخاصــة بهــا. تتفــاوت معــدالت مشــاركة 

ــة  ــة الحادي ــورد اإلنمائي ــر وأفضــل، »محاضــرة برادف ــة للنمــو الشــامل وفــرص العمــل األكث ــة اإلنتاجي 134 خوســيه ســاالزا-زيريناكس )2015( »سياســات التنمي
ــر عــى  والعشــرون. متوف

 .https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/statement/wcms_401186.pdf
 .https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/statement/wcms_401186.pdf 

135ماريانا ماززوكاتو )2018(: )ديبانكينغ( العام ضد )أساطير القطاع الخاص(. البطريق.

136كيفين إم ميرفي وأندري شليفر وروبرت دبليو فيشني. 1989. » التصنيع والدفع الكبير«. مجلة االقتصاد السياسي 97 )5(: 1003-1026. 

137 ها-جون تشانغ وأندروني )2020( »السياسة الصناعية في القرن الحادي والعشرين«، التنمية والتغيير 51 )2(: 324-351.
Aiginger, and D. Rodrik )2020( “Rebirth of Industrial Policy and an Agendafor the Twenty-First Century,” Journal of Industry, Com-

 .petition and Trade )2020( 20:189–207

ــي  ــي المعن ــدى العالم ــة. المنت ــة خلفي ــات. ورق ــة للسياس ــة مرجعي ــل وقائم ــار للتحلي ــة: إط ــز اإلنتاجي ــي )2016( تعزي ــيبي نيكوليت ــو وجيوس ــيلفيا ألبريزي 138س
ــدان االقتصــادي.  ــة فــي المي ــة، منظمــة التعــاون والتنمي باإلنتاجي
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ــا للبنــك الدولــي )2018(139. ــدول العربيــة بيــن 6% )اليمــن( و57% )قطــر(، وفًق المــرأة فــي العمــل فــي ال

ــا  ــة. فوفًق ــة العربي ــي المنطق ــل ف ــي العم ــرأة ف ــاركة الم ــدالت مش ــاض مع ــباب انخف ــأن أس ــي اآلراء بش ــق ف ــد تواف ال يوج
لــروس )2008(، يشــرح وجــود النفــط وهيــكل اقتصــادات الــدول العربيــة هــذه الظاهــرة140. باإلضافــة إىل ذلــك، فــإن الــرأي 

الشــائع بــأن الديــن يــؤدي دوًرا فــي انخفــاض مشــاركة المــرأة فــي المنطقــة هــو أيًضــا رأي مثيــر للجــدل. يُظهــر هايــو وكاريــس 

)2013( أن التقاليــد، وليــس الديــن، هــي التــي تخفــض معــدالت مشــاركة المــرأة فــي العمــل فــي منطقــة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا، التــي تشــمل دول فــي المنطقــة العربيــة. تجــد عمليــة الرصــد التجريبيــة أدلــة هامــة عــى أن »األشــخاص 

ــم  ــل«141 . تدع ــوق العم ــول س ــة لدخ ــي المائ ــبة 5 ف ــل بنس ــال أق ــم احتم ــة لديه ــة قوي ــات تقليدي ــون بهوي ــن يتمتع الذي

هــذه النتائــج الدعــوات إىل ســن سياســات حكوميــة لمواجهــة هــذه الحواجــز التقليديــة أمــام ســوق العمــل، التــي تخلــق عــدم 

ــة وراء انخفــاض معــدالت مشــاركة المــرأة فــي أســواق  المســاواة وتســاهم فــي تفاقمهــا. عــى الرغــم مــن األســباب الكامن

ــة ســلبية.  ــا نتيجــة اقتصادي ــإن مثــل هــذه الظاهــرة له العمــل، ف

بحســب ويتــي، »تــؤدي زيــادة بنســبة 1 فــي المائــة فــي النســبة المئويــة للنســاء مــن مجمــوع العمالة فــي دول مجلــس التعاون 

الخليجــي إىل خلــق نمــو فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي يعــادل زيــادة بنســبة 2 فــي المائة فــي الســعر الدولي للنفــط«142.

المنافسة في أسواق المنتجات والعمل

فــي خطــط التنميــة العربيــة الــواردة فــي هــذا الفصــل، ال تتــم مناقشــة أي سياســات تحفــز المنافســة فــي أســواق المنتجــات 

ــرون، 2019(،  ــي وآخ ــرض )أنتنوتش ــب الع ــن جان ــة م ــرك لإلنتاجي ــة كمح ــة المنافس ــرًا ألهمي ــكارات. نظ ــكلة االحت وال مش

يجــب معالجــة مســألة المنافســة فــي خطــط التنميــة المقبلــة. عــى المنــوال نفســه، ال يوجــد أيًضــا أي ذكــر لهيــاكل ســوق 

العمــل والحاجــة إىل المنافســة فــي أســواق العمــل143. فبالنظــر إىل العاقــة الســلبية بيــن أحاديــة الجنــس واإلنتاجيــة، مــن 

ــة144. ــة العربي ــي المنطق ــودة ف ــة الموج ــن األحادي ــص م ــر للتخل ــن تدابي ــم س المه

األجور واإلنتاجية والحد األدنى لألجور

ــا، كانــت صفقــات األجــور  ــة ونمــو األجــور. تاريخًي ــة بيــن اإلنتاجي ــة )2021(، تضاعفــت العاق ــا لمنظمــة العمــل الدولي وفًق

ــة  ــرب العالمي ــد الح ــا بع ــرة م ــي فت ــي ف ــتهاك الجماع ــع االس ــبة لمجتم ــار وبالنس ــق االزده ــي تحقي ــدة ف ــة مفي واإلنتاجي

ــب  ــة، ويج ــورة منصف ــة بص ــو اإلنتاجي ــد نم ــم فوائ ــي تقاس ــي، ينبغ ــة. بالتال ــمالية المتقدم ــادات الرأس ــي االقتص ــة ف الثاني

139 البنك الدولي )2018(. مؤشرات التنمية العالمية. متوفر عى 
.https://data.worldbank.org/products/wdi

 هــذا وقــد تــم قيــاس عــدم المســاواة بيــن الجنســين فــي المنطقــة العربيــة بواســطة مؤشــر عــدم المســاواة بيــن الجنســين، وهــو تدبيــر مركــب يعكــس عــدم 
ــي  ــن )0( فــي الحــاالت الت ــراوح المؤشــر بي ــن وســوق العمــل. يت ــة والتمكي ــة البشــرية: الصحــة اإلنجابي ــاد للتنمي ــة أبع ــن المــرأة والرجــل فــي ثاث المســاواة بي

يتســاوى فيهــا الرجــال والنســاء، و )1( حيثمــا يكــون أحــد الجنســين ضعيًفــا بقــدر اإلمــكان فــي كل األبعــاد المقاســة. يتفــاوت مؤشــر التفــاوت بيــن الجنســين 

ــي، 2016(.  ــدة اإلنمائ ــم المتح ــج األم ــن )برنام ــة 159( لليم ــا و0.77 )المرتب ــة 38( لليبي ــن 0.17 )المرتب بي

140 م. روس، )2008(، النفط واإلسام والمرأة. استعراض العلوم السياسية األمريكي، المجلد 102، رقم 1، ص. 107–123. متوفر عى
https://www.sscnet.ucla.edu/polisci/faculty/ross/papers/articles/Oil%20Islam%20and%20Women%20-%20apsr%20final.pdf 

141 بيرنــد هايــو وكاريــس توبيــاس )2013(. مشــاركة المــرأة فــي قــوة العمــل فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا: دور الهويــة. اســتعراض االقتصــاد 
والماليــة فــي الشــرق األوســط، المجلــد 9، رقــم 3، ص 271-292.

ــرق  ــي الش ــة ف ــاد والمالي ــتعراض االقتص ــي. اس ــاون الخليج ــس التع ــي دول مجل ــو ف ــة والنم ــة الغربي ــرأة، الثقاف ــل الم ــت )2011(. عم ــد وي ــارك ديفي 142 م

ــم 1، ص 20-31. ــد 7، رق ــط، لمجل األوس

143 هنــاك أدلــة متزايــدة عــى العاقــة الســلبية بيــن أحاديــة الجنــس واإلنتاجيــة. راجــع روديجــر باكمــان، وكريســتيان بايــر، وهيكــو ســتوبر، وفيليكــس ويلتشــميد 
ــك،  ــة إىل ذل ــة. باإلضاف ــرقية«، مخطوط ــا الش ــارب ألماني ــم تتق ــاذا ل ــا: لم ــة أيًض ــر منتج ــل غي ــب، ب ــرة فحس ــات صغي ــل المؤسس ــة ال تجع )2021(. »األحادي
ــاو أمبــر لــي ووي كيــان )2019( »اســتغال العمــل؟ »  تــؤدي األحاديــة إىل خســارة فــي حصــة اليــد العاملــة. راجــع وايــت بروكــس، وجوزيــف ب. كابوســكي، وي

القــوة األحاديــة التقليديــة وحصــة العمــل، ورقــة العمــل رقــم 25660. 

 JPE « ــدة ــة المتح ــارات العربي ــن اإلم ــة م ــرة: أدل ــل المهاج ــواق العم ــي أس ــة ف ــوة األحادي ــغ )2016( »الق ــي وان ــينغ ي ــو، وش ــاو نيارك ــادو، وي ــوريش ن 144 س
ــدد 6. ــد 124، الع المجل

 .https://doi.org/10.1086/688877 
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ــة.145  ــاج الشــامل ونمــو األجــور جــزًءا ال يتجــزأ مــن الحــوار االجتماعــي فــي المنطقــة العربي ــة بيــن اإلنت جعــل هــذه الصل

أمــا خطــط التنميــة الوطنيــة، التــي ال تذكــر حالًيــا هــذه المســألة، فيجــب أن تنظــر فــي هــذه الجوانــب الحاســمة مــن جــدول 

أعمــال األجــور والعمــل الائــق. عــاوة عــى ذلــك، هنــاك أدلــة متزايــدة عــى العاقــة بيــن الحــد األدنــى لألجــور واإلنتاجيــة. 

ــي  ــو ف ــة إىل نم ــو اإلنتاجي ــة نم ــب ترجم ــن جوان ــا م ــا هاًم ــا جانًب ــكل أيًض ــور تش ــى لألج ــد األدن ــألة الح ــإن مس ــم، ف ــن ث وم

ــة .146 ــة العربي ــي المنطق ــة ف ــل الئق ــروف عم ــور وظ األج

��   4.3.4.  نحو إطار جديد للسياسات 

إن عناصــر التحــول الهيكلــي المذكــورة أعــاه فــي المنطقــة العربيــة والعوامــل المحركــة لإلنتاجيــة والنظــام اإليكولوجــي لإلنتاجية 

ــة. ينبغــي إدراج  ــة العربي ــة فــي المنطق ــز اإلنتاجي ــد لسياســة تعزي ــة ترســي األســاس إلطــار جدي فــي منظمــة العمــل الدولي

ــذه  ــؤدي ه ــث ت ــتقبل بحي ــي المس ــة ف ــرؤى االقتصادي ــة وال ــة الوطني ــط االقتصادي ــي الخط ــات ف ــاالت والسياس ــذه المج ه

ــة.  ــد نمــو اإلنتاجي ــع العــادل لفوائ ــة فــي المنطقــة باإلضافــة إىل التوزي ــادة اإلنتاجي الخطــط إىل زي

� 4.4  المستوى الجزئي. دور منظمات أصحاب العمل

 وعضوية األعمال )EBMO( في عملية تعزيز وتبني 

 نمو اإلنتاجية كأولوية للتنمية                                                                             

ــو ونيكوليتــي )2016(، أظهــرت البحــوث المتعلقــة باإلنتاجيــة أن تحســين اإلنتاجيــة يرتبــط بالعوامــل الهيكليــة  ــا للبريزي وفًق

عــى مســتوى الصناعــة أو المؤسســات. وفــي هــذا الصــدد، فــإن المؤسســات التجاريــة فــي المنطقــة العربيــة، ومــن أجــل 

القيــام بــدور أكبــر فــي تعزيــز اإلنتاجيــة، ينبغــي أن تنفــذ التغييــرات فــي ثاثــة مجــاالت: ترتيــب أولويــات االبتــكار، وتحســين 

ــة.  ــم المؤسســات اإلنتاجي الممارســات المتعلقــة بالمــوارد البشــرية واإلدارة، وإنشــاء مؤسســات تعــزز تنظي

الموارد البشرية، اإلدارة وممارسات الملكية

ــات  ــا ممارس ــال، ولديه ــل والعم ــاب العم ــن أصح ــة بي ــة أو التقليدي ــات المعياري ــة العاق ــات العربي ــم المؤسس ــع معظ تتب

ــة فــي مجــال المــوارد البشــرية ونظــم هرميــة. ومــن شــأن انفتــاح المؤسســات العربيــة عــى إمكانيــة وجــود هيــاكل  تقليدي

ــي  ــتدامة ف ــات مس ــر مؤسس ــي تطوي ــهم ف ــرية أن يس ــوارد البش ــال الم ــي مج ــية ف ــر قياس ــات غي ــة وممارس ــة مختلف ملكي

المنطقــة. وفــي هــذا الصــدد، أظهــرت البحــوث أن هــذه الطــرق غيــر القياســية لمعالجــة ممارســات الملكيــة واإلدارة لهــا أثــر 

إيجابــي عــى نمــو اإلنتاجيــة. وفًقــا ألبراموفســكي وآخــرون )2005(، يــؤدي نصيــب الموظفيــن فــي الملكيــة عــن طريــق ربــط 

ــة.  ــادة اإلنتاجي ــة إىل زي ــة العمــل وأداء المؤسســات التجاري دخــول العمــال بإنتاجي

145وفًقــا لمنظمــة العمــل الدوليــة )2021( فــإن النظــام البيئــي لإلنتاجيــة يســتجيب لحقائــق القــرن الحــادي والعشــرين مــن خــال إعطــاء كل شــخص مصلحــة 
فــي زيــادة اإلنتاجيــة، القــدرة عــى االســتخدام والنمــو المســتدام والتوزيــع األكثــر إنصافــا للمكاســب. هــذا هــو جوهــر العقــد االجتماعــي المناســب لغــرض تلبيــة 

ــة  ــر لحمل ــا أكب ــق أرباًح ــع: فهــو يخل ــا للجمي ــا مربحً ــة موقًف ــع اإلنتاجي ــة لمســتقبل العمــل. يشــكل رف ــة والبيئي ــات االجتماعي ــة، والتحدي االحتياجــات االقتصادي

األســهم، وظــروف عمــل أفضــل للعمــال، وأســعار أقــل للمســتهلكين«. )الصفحــة 16(.

ــر«، ومــن مؤسســات أقــل أجــرًا  ــع العمــال ذوي األجــور المنخفضــة مــن األصغــر إىل األكب ــا بـــ »إعــادة توزي 146 ارتبــط األخــذ بالحــد األدنــى لألجــور فــي ألماني
ــا لكريســتيان دوســتمان، وأتيــا ليندنــر، ويوتــا شــونبرغ، وماثيــاس  إىل مؤسســات أعــى أجــرًا، ومــن مؤسســات أقــل أجــرًا إىل مؤسســات أكثــر إنتاجيــة«. وفًق

ــار إعــادة توزيــع الحــد األدنــى لألجــور«، مجلــة االقتصــاد الفصليــة،  أومكيهــرر، وفيليبــس فــوم بيــرج )2021( »آث

 .https://doi.org/10.1093/qje/qjab028 
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ــات  ــل آلي ــر القياســية للمــوارد البشــرية مث ــط الممارســات غي ــي )2016(، ترتب ــو ونيكوليت ــا للبريزي فــي المســار نفســه، وفًق

ــة.  ــادة اإلنتاجي ــكار وزي ــة األداء باالبت ــل العالي ــات العم ــز وممارس الحواف

تنظيم المؤسسات عىل الصعيدين الجماعي واإلنتاجي

بحســب منظمــة العمــل الدوليــة )2021(، »إنــه أيًضــا وقــت العمــل الجماعــي والمنســق فــي مــا بيــن المؤسســات، إذ يمكنهــا 

العمــل مًعــا لتعزيــز المنافســة، وتدريــب المزيــد مــن العمــال، ونشــر مكاســب اإلنتاجيــة عــى نطــاق واســع وإقامــة شــراكات 

ــات  ــب المؤسس ــن جان ــي م ــل الجماع ــة إىل العم ــذه الحاج ــق ه ــدد، تتف ــذا الص ــي ه ــات«. ف ــال والحكوم ــع العم ــة م قوي

مــع المؤلفــات التــي تنــص عــى أن تنظيــم المؤسســات الجماعيــة يــؤدي دوًرا هاًمــا فــي الرأســمالية فــي تعزيــز التعــاون بيــن 

المؤسســات التــي تدعــم االبتــكار باســتخدام المســاهمات المشــتركة للهيــاكل األساســية والشــبكات العلميــة147. 

ــة  ــات التجاري ــة، أي المؤسس ــورة منتج ــات بص ــم المؤسس ــجيع تنظي ــة إىل تش ــات الرامي ــإن السياس ــك، ف ــى ذل ــاوة ع ع

التــي قــد تســهم فــي توليــد القيمــة المضافــة، وتحســين المنتجــات والخدمــات، واالبتــكار والعمالــة المنتجــة، تتســم 

ــد أولوياتهــا.  بأهميــة قصــوى وينبغــي تحدي

االبتكار التكنولوجي في المؤسسات

وفًقــا لمنظمــة العمــل الدوليــة )2021( »إن االســتثمارات فــي تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت واالبتــكار، ومــا إذا كانــت 

ــي  ــدم التقن ــز التق ــال تعزي ــن خ ــة م ــو اإلنتاجي ــية لنم ــركات رئيس ــك مح ــكل كذل ــر أم ال، تش ــث والتطوي ــتند إىل البح تس

ــل  ــكار وتحوي ــي فــي االبت ــى المســتوى الجزئ ــات ع ــإن مســاهمة المؤسس ــدد، ف ــذا الص ــاءة«. وفــي ه ــرات فــي الكف والتغي

االقتصــاد إىل رقمنــة فــي خضــم الثــورة الصناعيــة الرابعــة أمــر بالــغ األهميــة148. باإلضافــة إىل الــدور الــذي تقــوم بــه 

الدولــة عــى الصعيديــن الكلــي والمتوســط مــن حيــث السياســات الصناعيــة، والسياســات االســتثمارية والضريبيــة فــي مجال 

ــكار كجانــب أساســي مــن جوانــب ممارســات  ــة أن تضــع االبت ــر، ينبغــي للمؤسســات فــي المنطقــة العربي البحــث والتطوي

ــة مــن االســتهاك إىل  ــة الرابع ــورة الصناعي ــم نقــل منتجــات الث ــة خاصــة حيــث يت ــذا أهمي ــة. يكتســب ه األعمــال التجاري

ــا لمؤسســة مورجــان ســتانلي )2019(. عــاوة عــى ذلــك، يُعــد االبتــكار الطريقــة التــي يمكــن بهــا للمؤسســات  اإلنتــاج وفًق

ــاك  ــة، وهن ــدول النامي ــا لل ــد متاًح ــم يع ــر« ل ــج »األوز الطائ ــم أو نه ــي القدي ــوذج اإلنمائ ــث أن النم ــا حي ــس عالمًي أن تتناف

حاجــة إىل اســتراتيجية إنمائيــة جديــدة تســتند إىل نمــو اإلنتاجيــة والتكنولوجيــات الجديــدة )ســاكس، 2019(. يســتتبع ذلــك 

قيــام المؤسســات فــي المنطقــة العربيــة بتخصيــص المزيــد مــن االســتثمارات فــي التكنولوجيــات الجديــدة مثــل تكنولوجيــا 

ــات  ــات، وأنظمــة الذكاءاالصطناعــي، والبيان ــال الروبوت ــة )عــى ســبيل المث المعلومــات واالتصــاالت والتكنولوجيــات الرقمي

الضخمــة(149.

147يبيــن تشــانغ أهميــة النظــرة الجماعيــة وليــس التقليديــة إىل تنظيــم المؤسســات الفرديــة فــي الرأســمالية، ها-جــون )2011(. 23 شــيًئا ال يخبرونــك بهــا عــن 
الرأســمالية. لنــدن: كتــب البطريــق. فــي هــذه العمليــة، يمكــن أن تحــل وفــورات النطــاق محــل وفــورات الحجــم كأســلوب للتنظيــم الصناعــي )ســكوت، 1988(. 

وقــد أصبحــت المنتجــات تنتــج بواســطة دفعــات مــن المؤسســات التــي تربطهــا نظــم المعلومــات، والتعاقــد مــن الباطــن، واقتصــادات التكتــل وأحيانـًـا تكامــل 

المنتجيــن المســتقلين بواســطة مــخ أساســي مثــل بينيتــون )هارفــي، 1989(. هارفــي، ديفيــد )1989( شــرط مــا بعــد الحداثــة، باســل باكويــل. ســكوت، أ. ج. 

)1988( المســاحات الصناعيــة الجديــدة: منظمــة اإلنتــاج المــرن والتنميــة اإلقليميــة فــي أمريــكا الشــمالية وأوروبــا الغربيــة، لنــدن: بيــون.

ــرة فــي  ــادات كبي ــج زي ــات ذات أغــراض عامــة أساســية مــن شــأنها أن تنت ــة هــي تكنولوجي ــات الرقمي ــا لبرينجولفســون ومكافــي )2014(، التكنولوجي 148وفًق
ــة  ــات الرائع ــن التكنولوجي ــي زم ــار ف ــدم واالزده ــل والتق ــي: العم ــدرو مكاف ــون وأن ــك برينجولفس ــاد. إري ــاء االقتص ــع أنح ــي جمي ــارها ف ــع انتش ــة، وم اإلنتاجي

 ،2014 كومبــان  و  و.و.نورتــن 

149 مورجان ستانلي )2019( »عصر اآللة الثاني يضرب نقطة التحول«، متاح في 
 .https://www.morganstanley.com/ideas/fourth-industrial-revolution

ساكش، ج. د . )2019( بعض األفكار الموجزة عن التكنولوجيات الرقمية والتنمية االقتصادية«، األخاقيات والشؤون الدولية، 33، )2019(، ص 159-167. 
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�  استنتاجات                                                                                  

يهــدف هــذا التقريــر إىل فهــم مامــح بيئــة األعمــال التجاريــة المؤاتيــة لنمــو اإلنتاجيــة وتنميــة المشــاريع المســتدامة 

بهــدف خلــق فــرص عمــل الئقــة فــي دول عربيــة مختــارة. أوالً، يحلــل هــذا التقريــر اتجاهــات اإلنتاجيــة فــي المنطقــة خــال 

ــدد  ــاً، يح ــة. وثالث ــال التجاري ــي أداء األعم ــة ف ــات اإلداري ــث دور الممارس ــه يبح ــاً، إن ــن 1950-2019. ثاني ــدة بي ــرة الممت الفت

التحديــات والفــرص المتاحــة للتنويــع والتغييــر الهيكلــي. أخيــراً، يقّيــم هــذا التقريــر مــا إذا كانــت خطــط التنميــة الوطنيــة قــد 

ــز التنميــة االقتصاديــة ورفــع مســتويات المعيشــة.  عالجــت نمــو اإلنتاجيــة كوســيلة أساســية لتعزي

��   إنتاجية العمل في الدول العربية  

لقــد استشــعرنا فــي المتوســط تباطــؤا فــي إنتاجيــة العمــل عــىل الصعيــد اإلقليمــي منــذ أواخــر العــام 1970. عندمــا 

ــك عــن  ــج ذل ــة. ينت ــم، تكــون هــي األســوأ أداء مــن حيــث نمــو اإلنتاجي ــة بمناطــق أخــرى مــن العال ــة العربي ــارن المنطق تُق

ــز  ــق، وعج ــدم التواف ــارات وع ــوات المه ــة فج ــج، لجه ــالت إىل نات ــل المدخ ــة تحوي ــة لجه ــاءة العام ــف الكف ضع

ــه  ــي تواج ــتمرة الت ــات المس ــة. إن التحدي ــي اإلنتاجي ــب ف ــمالية إىل مكاس ــتثماراتها الرأس ــة اس ــن ترجم ــة ع المنطق

منظمــات القطــاع الخــاص فــي وضــع نمــاذج أعمــال تجاريــة نشــطة وتنافســية بســبب التدخــات الحكوميــة، واإلنجــازات 

ــل  ــة عوام ــي بمثاب ــة، ه ــىل اإلنتاجي ــم ع ــي القائ ــر الهيكل ــز التغيي ــة إىل تعزي ــع الرامي ــات التنوي ــدودة لسياس المح

ــادات  ــة باالقتص ــل مقارن ــن الدخ ــرد م ــب الف ــو نصي ــف نم ــر إىل ضع ــذا األم ــد أدى ه ــك. لق ــي ذل ــهم ف ــرى تس ــة أخ هام

ــرة نســبياً.  ــة الفقي ــة خاصــة فــي االقتصــادات العربي ــق بصف ــر القل ــا يثي ــة، مم المتقدم

��   النظــام البيئــي لإلنتاجيــة فــي منظمــة العمــل الدوليــة: العوائــق التــي تعتــرض 
نمــو اإلنتاجيــة عــىل المســتويات الكليــة والمتوســطة والجزئيــة  

فيمــا يتعلــق بتنفيــذ النظــام اإليكولوجــي لإلنتاجيــة فــي منظمــة العمــل الدوليــة، يجــدر تســليط الضــوء عــىل 

ــص  ــبب نق ــي، بس ــط والجزئ ــي، والمتوس ــتوى الكل ــىل المس ــة ع ــات تجريبي ــراء تقييم ــه إج ــي تواج ــات الت التحدي

البيانــات عــىل الصعيديــن القطاعــي والمؤسســاتي الموثوقيــن والمحدثيــن فــي البلــدان العربيــة. مــع ذلــك، ومــن 

خــال اســتخدام بيانــات ثانويــة نتجــت عــن المســوحات التــي أجراهــا البنــك الدولــي بشــأن المشــاريع فــي العــراق، اليمــن، 

لبنــان، األردن واألراضــي الفلســطينية المحتلــة، الحظنــا انتفــاء بيئــات األعمــال التجاريــة المائمــة بســبب التحديــات 

ــول  ــي، الحص ــتقرار السياس ــدم االس ــيما ع ــدان، وال س ــذه البل ــي ه ــتدامة ف ــاريع المس ــة المش ــه تنمي ــي تواج ــتمرة الت المس

عــى االئتمــان، الحصــول عــى الكهربــاء، ومعــدالت الضرائــب.  

عــى المســتوى القطاعــي )المتوســط(، أشــار تقييمنــا اىل وجــود فجــوة كبيــرة فــي األجــور بيــن المؤسســات الكبيــرة 

والمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة الحجــم وليــس بيــن القطاعــات. تميــل المؤسســات الكبيــرة إىل دفــع أجــور أعــى 

مقارنــة بالمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم، وقــد يُعــزى ذلــك إىل التبايــن فــي اإلنتاجيــة. عــاوة عــى ذلــك، تحظــى 

قطاعــات التكنولوجيــا المتوســطة والمنخفضــة بفرصــة كبيــرة لجهــة التحســين واالنتقــال نحــو الحــدود التكنولوجيــة، وهكــذا 

ــادة اإلنتاجيــة. ــاً لزي ــا واعتمادهــا أمــراً جوهري يكــون تمكيــن نشــر التكنولوجي

ــل إىل أن  ــنوات( تمي ــا 5 س ــنوات عمله ــوق س ــي تف ــة )الت ــركات الناضج ــا أن الش ــرة، وجدن ــركات الصغي ــتوى الش ــى مس ع

ــة. ــركات اليافع ــن الش ــة م ــر إنتاجي ــون أكث تك

فيمــا يتعلــق بالممارســات اإلداريــة، وجدنــا أن المؤسســات التــي تبتكــر ممارســات إداريــة جيــدة وتتمتــع بهــا تســتطيع، عــى 

ــا وســجلت فــي المتوســط، تحســيناً فــي أداء  ــال، التصــدي عــى نحــو أفضــل لعــدم االســتقرار السياســي، كم ســبيل المث
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ــا إىل أن  ــداً و/أو تحســن عملياته ــي تدخــل منتجــاً جدي ــا المنخفضــة الت ــل المشــاريع ذات التكنولوجي ــة. تمي ــا التجاري أعماله

تكــون إنتاجيتهــا أكبــر أيضــاً. عــى مســتوى فــرادى العمــال، يشــير تقييمنــا إىل أن ســنوات الخبــرة مهمــة فــي أداء األعمــال 

التجاريــة. 

��   أثر وباء كوفيد-19عىل األعمال التجارية  

ــي  ــبب ف ــد-19 تس ــاء كوفي ــة إىل أن وب ــت الدراس ــي، خلص ــا البنــك الدول ــي أجراه مــن خــال مســوحات المشــاريع الت

ــي  ــح نحــو 30 ف ــدة، أصب ــات معق ــر بأزم ــذي يم ــذا البلــد ال ــان، ه ــي لبن ــا. ف ــر حجم ــات أصغ ــض المؤسس ــل بع جع

المائــة مــن المشــاريع المتوســطة الحجــم صغيــرة، وأصبحــت نســبة مماثلــة مــن المشــاريع الكبيــرة متوســطة الحجــم بحلــول 

ــك، لقــد كافحــت المؤسســات مــن أجــل اعتمــاد العمــل عــن بعــد، وتكييــف عملياتهــا  ــة عــام 2020. باإلضافــة إىل ذل نهاي

ــا. ــة لعملياته ــول رقمي ــت، وإدراج حل ــى اإلنترن ــة ع ــات المتاح ــع الخدم م

ــطينية  ــي الفلس ــان، األراض ــي األردن، لبن ــاريع ف ــحاً للمش ــاً مس ــري أيض ــة، أج ــات أولي ــاء بيان ــل بإضف ــة التحلي ــة تكمل بغي

المحتلــة، عمــان واليمــن. لقــد أكــدت النتائــج عــى األثــر الســلبي لوبــاء كوفيد-19عــى المؤسســات التجاريــة. أبلغــت 

معظــم المؤسســات التــي شــملها المســح عــن انخفــاض فــي اإليــرادات والعمالــة. فــي جميــع البلــدان التــي شــملها 

البحــث، تمثــل التحــدي الرئيســي المبلــغ عنــه والــذي واجهتــه المؤسســات بيــن آب/أغســطس وتشــرين الثاني/نوفمبــر 2021 

فــي عــدم كفايــة التدفــق النقــدي للحفــاظ عــى العمليــات التجاريــة، يليــه الزيــادة فــي أســعار المدخــات والهبــوط فــي الطلــب 

ــات. ــاء الطلب ــبب إلغ بس

عــاوة عــى ذلــك، الحظنــا أن التحديــات التشــغيلية لألعمــال التجاريــة خــال جائحــة كوفيــد-19 تختلــف باختــاف 

ــة  ــة الازم ــات النقدي ــص التدفق ــاً بنق ــراً خاص ــح تأث ــملها المس ــي ش ــة الت ــارة التجزئ ــات تج ــرت مؤسس ــد تأث ــات. لق القطاع

لتشــغيلها. أبلغــت مؤسســات الصناعــات التحويليــة عــن تأثرهــا بارتفــاع أســعار الســلع الوســيطة فــي حيــن تأثــرت األعمــال 

التجاريــة الخدماتيــة بصــورة رئيســية بإلغــاء الطلبــات المرتبــط بانخفــاض الطلــب والتغيــر الحاصــل فــي أنمــاط االســتهاك. 

أخيــراً، تبيــن أن الشــركات العاملــة فــي مجــال البنــاء تكافــح تغيــب العمــال، فــي حيــن أبلغــت الشــركات العاملــة فــي مجــال 

ــا المعلومــات. تكشــف هــذه النتائــج  خدمــات المعلومــات واالتصــاالت عــن وجــود تحديــات تتعلــق بالبيانــات أو بتكنولوجي

أيضــا عــن عــدم تجانــس المؤسســات، التــي قــد تعمــل فــي مراحــل مختلفــة مــن دورة تطويــر األعمــال التجاريــة، وبالتالــي 

تلزمهــا احتياجــات مختلفــة كمــا وتواجــه تحديــات مختلفــة.  

��   القضايا الرئيسية في بيئة األعمال التجارية  

فيمــا يتعلــق ببيئــة األعمــال التجاريــة، لقــد أثنــت نتائــج المســح عــى النتائــج التــي توصلنــا إليهــا مــن التقييــم الــذي أجرينــاه 

ــي  ــا. أبلغــت المؤسســات الت ــي للمؤسســات، وتماشــت معه ــة مســتمدة مــن مســح البنــك الدول ــات ثانوي باســتخدام بيان

شــملها المســح أن محدوديــة فــرص الحصــول عــىل التمويــل، وانعــدام اليقيــن االقتصــادي واالســتقرار السياســي، 

هــي بمثابــة عقبــات رئيســية تعيــق العمــل. يشــكل الوصــول المحــدود إىل التمويــل عقبــة هامــة أمــام المشــاريع الصغيــرة 

الحجــم والمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة الحجــم، وأمــام األعمــال التجاريــة فــي قطاعــي الخدمــات والبنــاء. لقــد وجدنــا أيضــا 

ــات بمــوارد  ــل يرجــح أن تمــول العملي ــات فــي الحصــول عــى التموي ــر مــن نصــف المؤسســات التــي تواجــه صعوب أن أكث

خاصــة. يبــدو أن ذلــك أكثــر شــيوعا بيــن المشــاريع الصغــرى والصغيــرة. مــا يثيــر الفضــول أن معظــم المؤسســات، فــي جميــع 

البلــدان واألحجــام والقطاعــات التــي شــملها المســح، ال يُعتقــد أن لــدى الحكومــات سياســات كافيــة لتعزيــز االبتــكار واعتمــاد 

التكنولوجيــا.

ــرز المســح الــذي قمنــا بــه أن معظــم المؤسســات التجاريــة فــي جميــع البلــدان التــي شــملها المســح تواجــه تحديــاً  لقــد أب



� نمو اإلنتاجية والتنويع والتغيير الهيكلي في الدول العربية 202

ــة  ــا إىل عرقل ــا كافي ــة تدريب ــة مدرب ــؤدي االفتقــار إىل قــوة عامل ــة. قــد ي فــي إيجــاد عمــال يتمتعــون بالمهــارات المطلوب

اإلنتاجيــة والتغييــر الهيكلــي، وإعاقــة نمــو األجــور، كمــا ويترتــب عليــه أثــر ســلبي لجهــة خلــق فــرص العمــل والنمــو 

االقتصــادي. تشــير هــذه النتيجــة إىل أن تنميــة المهــارات واالســتثمار فــي التعليــم الجيــد لتلبيــة احتياجــات الســوق لهمــا 

ــذا  ــي ه ــة. ف ــو اإلنتاجي ــز نم ــة لتعزي ــة العام ــار السياس ــي إط ــا ف ــى عنهم ــن ال غن ــا عنصري ــي اعتبارهم ــوى وينبغ ــة قص أهمي

ــل  ــة، العم ــارف التقني ــمل المع ــع تش ــب المرتف ــال الطل ــي مج ــارات ف ــاه إىل أن المه ــذي أجرين ــح ال ــير المس ــدد، يش الص

ضمــن فريــق، المهــارات التعاونيــة والمهــارات التنظيميــة واالهتمــام بالتفاصيــل، إضافــة اىل مهــارات االتصــال والمهــارات 

الرقميــة. قــد تكــون هــذه المعلومــات ذات صلــة بالمؤسســات التجاريــة، والحكومــات ومنظمــات »العمــال وأصحــاب العمــل« 

ــة المهــارات، وفقــا لذلــك.  عــى حــد ســواء، للعمــل معــا عــى وضــع برامــج لتنمي

ــات  ــات أو خدم ــم منتج ــي تقدي ــر ف ــح تنظ ــملها المس ــي ش ــات الت ــح أن المؤسس ــج المس ــرت نتائ ــك، أظه ــى ذل ــاوة ع ع

جديــدة، ضمــان اســتمرارية األعمــال التجاريــة، واالســتثمار فــي التكنولوجيــات الجديــدة بوصفهــا عناصــر رئيســية فــي 

اســتراتيجيات األعمــال التجاريــة لزيــادة اإليــرادات فــي أعقــاب وبــاء كوفيــد-19. والواقــع أن أولويــات االســتثمار المبلــغ عنهــا 

للســنوات الخمــس المقبلــة تشــمل اقتنــاء آالت ومعــدات جديــدة.  

عمومــاً، تشــير هــذه النتائــج إىل أن اعتمــاد المشــاريع للتكنولوجيــا فــي األجــل القصيــر إىل المتوســط قــد يزيــد مــن 

مرونــة األعمــال التجاريــة وتنويعهــا ونمــو إنتاجيتهــا. فــي هــذا الســياق، ولتســخير كامــل اإلمكانــات للتغيــر التكنولوجــي، 

ســتكون تنميــة المهــارات ضروريــة لتعزيــز إنتاجيــة اليــد العاملــة ومنــع البطالــة التكنولوجيــة. باإلضافــة إىل ذلــك، إن خفــض 

تكاليــف رأس المــال الثابــت إىل جانــب الحوافــز الحكوميــة ذات الصلــة ســيكون عامــا أساســيا فــي رفــع مســتوى 

ــر.  ــة الصغ ــرة والبالغ ــاريع الصغي ــبة للمش ــة بالنس ــة خاص ــه أهمي ــيكون ل ــذي س ــر ال ــاج، األم ــات اإلنت ــا وعملي التكنولوجي

ــة  ــي جائح ــي تل ــة الت ــة االقتصادي ــاء البيئ ــة لبن ــة العام ــار السياس ــو إط ــا ه ��   م
ــل؟ ــو أفض ــىل نح ــد-19 ع كوفي

كمــا أجــري تحليــل متعمــق للخطــط اإلنمائيــة الوطنيــة. فــي هــذا الصــدد، وجدنــا أن مثــل هــذه الخطــط عمومــاً، تفتقــر إىل 

ــتويات  ــع مس ــتدامة لرف ــتراتيجية والمس ــيلة االس ــه الوس ــة بوصف ــو اإلنتاجي ــز نم ــات تعزي ــق لسياس ــار متس إط

المعيشــة. عنــد مقارنتهــا بمناطــق أخــرى مــن العالــم، تكــون المنطقــة العربيــة هــي األســوأ أداء مــن حيــث نمــو اإلنتاجيــة. 

باســتثناء عمــان فــي الفتــرة 1979-2009، وبصفــة عامــة، فــإن المنطقــة متخلفــة لجهــة التغييــر الهيكلــي. إنهــا المنطقــة األقــل 

صناعيــة بيــن المناطــق الناميــة، بمــا فــي ذلــك أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى، كمــا وأن هيكلهــا االقتصــادي أقــل تنوعــاً.

فــي هــذا الســياق، إنــه لمــن الجوهــري وضــع نمــو اإلنتاجيــة والتنويــع والتغييــر الهيكلــي فــي صــدارة خطــط التنميــة 

الوطنيــة، التــي يتعيــن تصميمهــا عــى أنهــا أطــر سياســة عامــة متماســكة وشــاملة تهــدف إىل التصــدي للعقبــات الهيكليــة 

المســتمرة. 

ــع  ــرورة لدف ــاد ض ــاق االقتص ــى نط ــة ع ــة القطاعي ــة واإلنتاجي ــز اإلنتاجي ــل لتعزي ــل األج ــي طوي ــج منهج ــاد نه ــكل اعتم يش

العمليــة إىل األمــام، حيــث ينبغــي أن يقتــرن ذلــك بقــدرات كافيــة لجمــع بيانــات اإلنتاجيــة وقياســها عــى المســتوى الحكومــي 

الوطنــي. 

يحــدد التقريــر مجموعــة مــن األولويــات المشــتركة التــي ينبغــي أن تكــون جــزءا مــن أطــر السياســات الشــاملة هــذه. بيــد أنــه 

ــة،  ــة – االقتصادي ــة االجتماعي ــة التنمي ــن عملي ــة م ــل مختلف ــي مراح ــا ف ــة وقوعه ــدان وحقيق ــس البل ــدم تجان ــر إىل ع بالنظ

عــىل  المعتمــدة  البلــدان  فــي  التنويــع  اإلنتاجيــة،  نمــو  لتعزيــز  الوطنيــة  للظــروف  وفقــا  سياســات  وضــع  يتعيــن 

ــة ذات القيمــة  ــادة حصــة األنشــطة االقتصادي ــر الهيكلــي األوســع نطاقــا مــن حيــث زي النفــط، والتصنيــع والتغيي

المضافــة العاليــة فــي البلــدان غيــر المعتمــدة عــىل النفــط، عــى أســاس أن نمــو اإلنتاجيــة ناتــج عــن تفاعــل معقــد بيــن 

العوامــل الكليــة والجزئيــة. 

ــم  ــال تصمي ــن خ ــة، م ــع والخصخص ــة التنوي ــال لجه ــذا المج ــي ه ــا ف ــل جهوده ــة أن تواص ــى المنطق ــن ع أوالً، يتعي

ــق فــرص عمــل  ــن الجــدد إىل ســوق العمــل وخل ــة، واســتيعاب الوافدي ــة واإلنتاجي ــة الصناعي ــات التنمي ــذ سياس وتنفي
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عــن طريــق تشــجيع اإلصالحــات الراميــة إىل تحســين بيئــة األعمــال التجاريــة الراميــة إىل إعــادة تخصيــص المــوارد 

ألكثــر القطاعــات إنتاجيــة. بالنســبة لاقتصــادات خــارج نطــاق مجلــس التعــاون الخليجــي، والتــي شــهدت انعدامــاً مبكــراً 

فــي التصنيــع ومــا ترتــب عليــه مــن توســع فــي اإلنتاجيــة المنخفضــة وفــي قطــاع الخدمــات غيــر الرســمية إىل حــد كبيــر، وفــي 

إمكانــات قطــاع الصناعــة التحويليــة، الــذي يســتطيع اســتيعاب العمــال ذوي المهــارات المنخفضــة، فهــي كبيــرة.  

تقــدر الصــادرات فــي المنطقــة بثلــث إمكاناتهــا فقــط. بينمــا التحديــات كثيــرة، قــد تســاعد المحــاوالت الراميــة إىل إدمــاج 

اقتصــادات المنطقــة بإزالــة الحواجــز التجاريــة وإنشــاء مناطــق يمكــن أن تعمــل فيهــا كســوق واحــدة عــىل زيــادة 

ــم  ــورات الحج ــى وف ــتياء ع ــى االس ــاص ع ــاع الخ ــات القط ــز مؤسس ــي أن يحف ــل اإلقليم ــأن التكام ــن ش ــة. م اإلنتاجي

ــم.   ــطة الحج ــرة والمتوس ــاريع الصغي ــو المش ــل ونم ــم تدوي ــددة تدع ــر مح ــة لتدابي ــاء األولوي ــي إعط ــة. ينبغ ــادة اإلنتاجي وزي

عمومــاً، تحتــاج المنطقــة إىل وضــع سياســات اســتباقية وشــاملة للعمالــة الوطنيــة تجعــل ســوق العمــل أكثــر كفــاءة عبــر 

خلــق فــرص عمــل الئقــة، مــع مراعــاة احتياجــات القطــاع الخــاص بصفــة خاصــة. يعتبــر تعزيــز المســاواة بيــن الجنســين 

ومشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل والحــد مــن الطابــع غيــر الرســمي مــع تشــجيع نمــو االقتصــاد الرســمي أمــوراً 

أساســية وينبغــي أن تكــون محــاور أساســية لسياســات العمالــة الوطنيــة.  

إن االســتثمار فــي رأس المــال المعرفــي وتنميــة المهــارات والتكنولوجيــات بغيــة تحســين الكفــاءة العامــة الســتخدام 

المدخــات ذات أهميــة قصــوى للتحــول إىل نمــوذج للتنميــة االقتصاديــة مدفــوع باإلنتاجيــة. إن زيــادة المشــاركة مــع 

واضعــي السياســات، األعمــال التجاريــة والمؤسســات التعليميــة فــي مجــال تحفيــز سياســات مهــارات منســقة بشــكل 

أفضــل جوهريــة بالنســبة للقطــاع الخــاص كــي يضــع اســتراتيجيات تجاريــة موجهــة نحــو اإلنتاجيــة. إن منظمــات أصحــاب 

ــدور اســتراتيجي فــي تحديــد وتوقــع االحتياجــات الحاليــة أو  ــة األعضــاء قــد دعيــت أيضــا للقيــام ب العمــل واألعمــال التجاري

المســتقبلية مــن المهــارات حســب مجــال العمليــات التجاريــة، وفــي تصميــم برامــج تنميــة المهــارات والتلمــذة الصناعيــة، 

حيــث يعتبــر ذلــك أساســياً لزيــادة إنتاجيــة اليــد العاملــة والحــد مــن البطالــة.

ــة، األداء  ــاءة اإلنتاجي ــة هــو عامــل أساســي لتحســين الكف ــات اإلداري ــتوى الممارس ــع مس عــى مســتوى الشــركة، إن رف

التجــاري، وشــروط العمــل. كجــزء مــن إطــار السياســة العامــة، يوصــى أيضــا بتوفيــر حوافــز لتعزيــز ودعــم المؤسســات. فــي 

ــم خدمــات استشــارية  ــا مــن خــال تقدي ــؤدي المنظمــة دورا اســتراتيجيا فــي دعــم أعضائه هــذا الصــدد، يمكــن أيضــا أن ت

ــة األساســية، مــن حيــث كيفيــة وضــع  ــة، وأدوات عمليــة لتحســين الممارســات اإلداري ــة، دورات عملي وإعــداد مــواد تدريبي

اســتراتيجية مهنيــة لألعمــال التجاريــة ومــا شــابه ذلــك مــن منهجيــات إداريــة لمواصلــة التحســين. تحتــاج المشــاريع 

ــاء  ــتقطاب العم ــبية، اس ــات المحاس ــين الممارس ــم لتحس ــوص، إىل الدع ــه الخص ــى وج ــم، ع ــطة الحج ــرة والمتوس الصغي

ــات  ــة، وكتيب ــون دورات تدريبي ــد تك ــى األداء. ق ــة ع ــز قائم ــع حواف ــعير، ووض ــدة للتس ــاذج جدي ــذ نم ــم، تنفي ــاظ به واالحتف

عــن كيفيــة الحــد مــن النفايــات عــن طريــق تحديــد األنشــطة غيــر المضافــة القيمــة، وتبســيط العمليــات، والقضــاء عــى ســوء 

ترتيبــات العمــل، مجديــة لتعزيــز األداء، اإلنتاجيــة، االبتــكار، والتطــور. 

أخيــراً، إن تعزيــز نمــو اإلنتاجيــة والتنويــع والتغييــر الهيكلــي يتطلبــان نهجــا متماســكا وشــاما والتزامــا متضافــرا بيــن 

القطاعيــن العــام والخــاص. يهــدف هــذا التقريــر إىل المســاهمة فــي هــذا التفكيــر، ونأمــل أن تتمكــن هيئــات منظمــة العمــل 

ــي  ــل، والمض ــة األج ــة طويل ــع رؤي ــة، م ــتراتيجيات عملي ــع اس ــا لوض ــواردة هن ــات ال ــن المعلوم ــتفادة م ــن االس ــة م الدولي

قدمــا بشــكل أفضــل فــي بيئــة اقتصاديــة عقــب كوفيــد-19 ورفــع مســتويات المعيشــة فــي البلــدان العربيــة.
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