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  مستخلص
  

العـالم العربـي    تقارير حكومية رسـمية فـي مؤسسـات و برلمانـات              
. ومتابعـة  إيجابيـة ومحـل عنايـة        التقدم النمـو  وتيرة  تؤكد على أن    بل  تشير  

المتعلقة بالنشـاط االقتصـادي لمنطقـة شـمال أفريقيـا            عند اعتبار المعطيات  و
معتبـر وأن   مـثال   أن حجـم االسـتثمارات      فعال  والشرق األوسط يجد المالحظ     

حركة المعامالت التجارية في تطـور جـد سـريع ومسـتمر خاصـة خـالل                
  . العقود األخيرة

د سـوى، فـإن زيـادة حجـم         فبالنسبة لالقتصاديين و السياسيين على ح        
االستثمار أصبح أمرا ضروريا ويـدل علـى رغبـة الحكومـات فـي تحقيـق                

كمـا أنـه ينظـر      . أعلى مستويات ممكنة من النمـو االقتصـادي واالجتمـاعي         
 فـي االقتصـاد     االنـدماج إلى التجارة باعتبارها ليس عـامال أساسـيا لتحقيـق           

لسـالم فـي المنطقـة    العالمي فحسب و لكن أيضـا كوسـيلة لتحقيـق السـلم وا           
  .ذاتها و عبر العالم

ذلـك، فـإن آفـاق النمـو الفعلـي والمسـتديم            كـل   اعتبار  لكن و رغم       
ليست جيدة في نظر صـاحب هـذه الورقـة البحثيـة، حيـث يـرى أن هنـاك                   
نقائص خطيرة في السياسات واالسـتراتيجيات المعتمـدة خاصـة علـى األمـد              

  .البعيد
و اقتصـاديات توغلـت فـي خضـم         و بالفعل، و بينمـا توجـد بلـدان             

االقتصاد الرقمي، هناك بلدان واقتصاديات أخرى إما أنهـا تـأخرت فـي ذلـك               
و عليـه، فـإن إعـادة النظـر        . كثيرا أو أنها خطت خطوات تبدون أكثر شـكلية        

 .في تلك السياسات و االستراتيجيات أصبح فـي غايـة مـن األهميـة القصـوى               
ـ        تصـميمها  وارد بقـدر مـا هـي فـي          و تضحى اإلشكالية ليست في انعدام الم

  .إدارتهاوضبطها و



 :مقدمة -1

  
 النمـو   أنهنـاك الفكـرة      ،في عالمنـا المعاصـر    و الشائعة جدا    من المسلمات القائمة    

االقتصادي أضحى العامل األساسي و المعتمد عليـه رسـميا فـي قيـاس رقـي و تقـدم                   
ـ           . األمم والمجتمعات  ورة و الظـروف    فكلما كانـت قوتهـا و نشـاطاتها االقتصـادية متط

التي تباشر فيها محفزة وشفافة،  كلما زادت حظوظهـا فـي تـولي مرتبـات أعلـى فـي                    
و على أسـاس التغييـرات اإليجابيـة أو السـلبية المسـجلة، يتقـدم               . سلم الترتيب العالمي  

  .البلد أو يتأخر في القائمة
  

 إذا كانـت     مـا  محلل يتساءل عن حقيقـة األمـر؛      غير أن تعمق النظر في المسألة يجعل ال       
 تـؤدي فعـال إلـى ضـمان         -عندما تكـون سـريعة فـي مجملهـا        - الحركية االقتصادية 

. ازدهار فعلي ومستديم، بحيث يستفيد منهمـا المسـتهلكون بمـا فيـه المـواطن المحلـي                
  .هذا هو السؤال الجوهري الذي ستعالجه هذه الورقة البحثية في فقراتها الموالية

 
 :المغاربية و الشرق األوسطيةي البلدان التوجهات االقتصادية القائمة ف -2
  

، بـادرت جميـع     1 أو تحت تـأثير الضـغوطات السياسـية األجنبيـة          ةبطريقة طواعي 
 إلـى إدخـال إصـالحات فـي         3 و الشـرق األوسـط     2حكومات بلدان منطقة شمال أفريقيا    

و ما يالحظ على هذه اإلصـالحات هـو أن بعضـها جذريـة و بعضـها                 . 4مجاالت شتى 
كمـا أن بضـعها سـريعة       . ودة، بعضها شـاملة وبعـض اآلخـر جزئيـة         سطحية أو محد  

وفعالة و بعضها بطيئة دون أثـر جيـد كمـا هـو مرتقـب مـن طـرف المـواطنين أو                      
  . و الهيئات الوطنية أو الدولية المراقبةالمتتبعينالباحثين 

  
إن أهم اإلصالحات الجديرة بالذكر هي تلك التي تخـص اإلصـالحات الجذريـة و التـي                 

ن التعددية الحزبية و االنتقال التام و الصـريح مـن اإليديولوجيـة االشـتراكية إلـى                 تتضم

                                                 
.من طرف الحكومات أو المنظمات أو الهيئات الدولية خاصة منها صندوق النقد الدولي:  1  

  2 . ياموريتانوئر، تونس، ليبيا ابما فيها المغرب األقصى، الجز: 
.بما فيها مصر و بلدان الخليج العربي:  3  

.دون أي استثناء:  4  



وحيث تنطوي هذه األخيرة علـى االنفتـاح االقتصـادي التـام            . إيديولوجية االقتصاد الحر  
  .6 و كذلك القطاع الوطني الخاص5وذلك بالسماح لالستثمار األجنبي المباشر

  
لتنافس قائما بـين مؤسسـات القطـاع العـام و القطـاع             أصبح ا فقد  في هذا اإلطار الجديد،     

األمـر الـذي أدى إلـى نتيجـة إيجابيـة           . الخاص وبين تلك التي تنتمي إلى هذا األخيـر        
إآل أنـه   . تتمثل في زوال هيمنة القطاع الحكومي و ما يتصف مـن بيروقراطيـة و فسـاد               

ات التجاريـة   من جهة أخرى، فإن التنافس القائم يطغى، بصـورة عامـة، علـى النشـاط              
  .  والخدمية

  
الخاص و أهدافه، فإنه ليس مـن الغريـب أن يسـعى إلـى تعظـيم                القطاع  باعتبار طبيعة   

المشكلة تتمثل في محاولته تحقيـق مثـل ذلـك الهـدف علـى حسـاب                 تتمثل    و . األرباح
ففـي غيـاب القـوانين مـثال أو نقـص           . المستهلكين أو المواطنين و كذا االقتصاد الوطني      

، يميل القطاع بشكل تلقائي إلى انتهـاج سياسـات أو اعتمـاد إجـراءات و طـرق                  فعاليتها
  .شتى بما فيها الغير قانونية و حتى الغير أخالقية

       
  :الخصائص العامة لإلصالحات: 2-1

  
إن مصادر أغلبية اإلصالحات في العـالم العربـي هـي إمـا الضـغوطات الداخليـة                 

أو مـن بعـض البلـدان أو المجموعـات          رجيـة   إمـا الضـغوطات الخا     ووالدامية أحيانا   
االجتمـاعي السـيئ    -فالوضع الـداخلي السياسـي و خاصـة االقتصـادي         . ااالثنين كالهم 

في البلدان العربية هو فعال سبب هام ولد االنفجار مـن خـالل تكـرار اإلضـرابات فـي                   
 مختلف القطاعات و كذلك االحتجاجات والمظاهرات التي اكتسـت طابعـا عنيفـا نتيجتـه              

  . قتلى ومفقودين و مسجونين
  

كما أن الضـغوطات الخارجيـة للبلـدان أو مجموعـة البلـدان القويـة فرضـت أيضـا                   
قرارات وإجراءات إصالحية معينة، على رأسـها االنفتـاح السياسـي بالسـماح للتعدديـة               

و مهمـا كانـت نوايـا القـوى         . الحزبية والتداول على السلطة علـى أسـاس االنتخابـات         

                                                 
.دخول شركات عالمية تنشط في مختلف المجاالت، يذكر منها خاصة قطاع التغذية و المشروبات، كحالة شركة كوكاكوال:  5  
.بروز من العدمسواء بإحيائه من جديد في حاالت تواجده بصورة معينة أم مجال محدد أو بالسماح له لل:  6  



ؤثرة على القرارات في البلدان العربية، فـإن هنـاك حركيـة معينـة نتائجهـا                األجنبية الم 
  .          اإليجابية قد تطول وقد تقصر تبعا لجدية و نوايا اإلصالحات الجارية

  
  :اإلصالحات االقتصادية: 2-2

  
تتمحور أهم اإلصالحات االقتصادية المعتمدة رسـميا مـن طـرف حكومـات البلـدان              

ق األوسطية حول إعـادة الهيكلـة االقتصـادية و الماليـة، إلـى جانـب                المغاربية و الشر  
  .تحرير التجارة واعتماد اإللكترونية أو المعلوماتية

  
بالنسبة لمسألة إعادة الهيكلـة االقتصـادية، فقـد شـهدت االقتصـاديات العربيـة تحـوال                 

خـاص أو   جذريا من هيمنة القطاع العمومي أو الحكومي إلى إعـادة االعتبـار للقطـاع ال              
إذ أن انتهاج نمـوذج االقتصـاد االشـتراكي قـد حـل             . تعزيز مكانته على الساحة الوطنية    

محله نموذج اقتصاد السوق، حيث المنافسة أصـبحت مفتوحـة بـين القطـاعين العمـومي                
و الخاص و إن كان درجاتها أو شدتها قد مـرت بمراحـل معينـة لـم تكـن كلهـا فـي                       

  . صالح أحدهما على حساب اآلخر
  

 يتفق أغلب المفكرين االقتصاديين على أن لـيس هنـاك مثاليـة بالنسـبة للمـزيج بـين                   و
ال كثيـرا مـن الحكومـة و ال         "دور الحكومة والسوق، حيث أن القاعدة المشـهورة هـي           

و هذا يعني أنه في حالة هيمنة أحـدهما علـى اآلخـر يترتـب عنـه                 . 7"كثيرا من السوق  
ـ        ع؛ فاالقتصـاد الغيـر ليبرالـي مـثال يكـون           ضرر بالنسبة لكل من االقتصـاد والمجتم

خاضعا لهيكلة عمومية مهيمنة على المجتمـع متسـمة بخصـائص معينـة منهـا خاصـة                 
 8 مسـتوى كـل مـن الفاعليـة        تـدني تحديد األسعار بشـكل إداري، مركزيـة القـرار و           

  . 9والفعالية
  

لـى  أما بالنسبة لمسألة تحريـر التجـارة، فقـد فتحـت األبـواب بمصـراعيها محليـا ع                 
 و كـذا الشـراء والبيـع فـي مختلـف            11 و الحديثة  10نشاطات شتى منها الخدمات التقليدية    

                                                 
 .(Not Too Much Government and Not Too Much Market) :7  

.متمثلة في بطء القرارات و العمليات و الخدمات:  8   
.متمثلة أيضا في ضعف مستوى األداء من حيث خاصة الجودة و التكلفة:  9   

.مثل النقل و التجارة:  10  
.مثل خدمات اإلنترنت:  11   



و إذ لم يعد يقتصر النشاط فقـط بالنسـبة للسـلع االسـتهالكية بـل امتـد                  . المواد والسلع 
أيضا إلى السلع الوسيطية و الكمالية و كـذا االسـتثمارية، سـواء المصـنوعة محليـا أو                  

تبعا لذلك، أصبح باإلمكـان اسـتيراد مختلـف المـواد و السـلع         و  . المستوردة من الخارج  
والتجهيزات كم طرف القطاع العمـومي و الخـاص علـى حـد سـوى، مـع أن وجـود                    

 ال تحد مـن وجـود حـاالت غيـر قانونيـة و بالتـالي تعـرض                  ةاإلجراءات الجمر وكي  
ي، فـي   ولقد اعتبر البعض، فـأن تطـوير النشـاط التجـار          .  االقتصاد إلى أضرار مختلفة   

منطقة الشرق على وجه الخوص،  عـامال أساسـيا و وسـيلة عمليـة لتوطيـد العالقـات                   
و أمــا بالنســبة العتمــاد  .12التبادليــة و كــذا إحــالل الســلم و الســالم فــي المنطقــة

 و المعلوماتية، فإن أغلبية الحكومـات العربيـة بـادرت إلـى االسـتثمار فـي                 ةاإللكتروني
بصـورة عامـة، يمكـن تقسـيم تلـك البلـدان            . ت مختلفة المجالين لكن بمستويات و نطاقا    

  :مت حيث المجهودات و االستثمارات في المجالين المذكورين على النحو التالي
  

؛ المجموعـة  13المجموعة األولى و تضم تلـك البلـدان التـي أعطـت األوليـة للحاكميـة        
؛ 14 التحتيـة  الثانية وهي تلك البلدان التي  ركـزت علـى الهياكـل و البنيـة المعلوماتيـة                

وأخيرا المجموعة الثالثة و هـي البلـدان التـي عملـت علـى توسـيع مجـال اسـتعمال                    
وعلـى  . المعلوماتية في مختلف المجاالت منها خاصة، الخدميـة، التربويـة و الصـناعية            

أية حالة و مهما كان مجال اإلصالح الهيكلي المعتمد، فـإن هنـاك حقيقـة قائمـة وهـي                    
حد استطاع أن ينفذ بوضـوح مـن دائـرة البلـدان الناميـة أو               أنه ليس هناك بلد عربي وا     

المتخلفة إلى الدوائر األخرى أوالها تلـك التـي تنتمـي إليهـا عمالقـة آسـيا السـبع أو                    
فمسـتوى األداء عمومـا لـيس قويـا يـوحي باالنتقـال إلـى               . البلدان الصناعية الجديدة  
  .   حظيرة بلدان العالم المتقدم

            
  :عطيات و المؤشرات الحساسةبعض الم: 2-3
  

ـ  على الصـفحة   1رقم  في الجدول     تـم التركيـز إذن علـى التطـور الـذي            ةالموالي
سجلته مجموعة البلـدان العربيـة، إلـى جانـب تركيـا، و المتعلـق بنوعيـة أو طبيعـة                    

  :إن قراءة الجدول تمكن من استخالص الحقائق التالية. الصادرات وأهميتها

                                                 
12 ) :Barshefsky, 2003.(  

.، على رأسها دولة قطر و عمان) Governance) : 13    
.مثل مصر و البحرين و تونس و المغرب و الجزائر:  14    



  
  ات اإليجابية تخص بعض الدول العربية؛هناك بعض المؤشر: أوال

  
  بالمقارنة مع تركيا وحدها، تضحى هذه المؤشرات ضعيفة؛: ثانيا  

  
منطقة شمال أفريقيا حققت عموما قفزة أهم مـن بقيـة الـدول العربيـة بمـا فيهـا                   : ثالثا 

  دول الخليج و الشرق األوسط؛
  

  . أمد زمني معينأن التطور الفعلي يبقى يتوقف على استمراريته على: رابعا
  

 :المستديمالفعلي و  النمو  آفاق-3 
  

من الفكـر االقتصـادي و اإلداري الحـديث يتضـح أن مصـدر النمـو االقتصـادي                  
الفعلــي والمســتديم لــيس فقــط اســتغالل المــوارد و المــواد األوليــة، باســتخراجها  

 فـي    و هـي التـي تتمثـل       15وتصديرها بل تطوير أربعة أنواع من القدرات التكنولوجيـة        
أوال، القدرات االستثمارية؛ ثانيا، القدرات الهندسـية؛ ثالثـا، القـدرات اإلنتاجيـة ورابعـا،               

  .   فضال عن تعزيز االستثمار ما بين البلدان العربية نفسها. القدرات اإلبداعية
  

                                                 
 (Dahlman et al, 1987): 15  



  :1 جدول رقم

  
  

 
 
  

 البلد منتجات صناعية عادية منتجات عالية التكنولوجيا
2002 1990 2002 1990  

     
 البحرين 9 13 .. أ(.) 
 الكويت 6 .. 3 ..
 قطر 16 10 .. 0

 46 4 ..   أ2
اإلمارات العربية 

 المتحدة
     

.. 0 .. 5 
الجماهيرية العربية 

 الليبية
المملكة العربية السعودية 7 10 .. (.)

 لبنان .. 69 ..  أ3  
 األردن 51 68 1 3

.. ..  .. 
األراضي الفلسطينية 

 المحتلة

 36 7 ..  ب1
الجمهورية العربية 

 السورية
 الجزائر 3 2 .. 4
 مصر 42 35 .. 1

 المغرب 52 66 .. 11
 السودان .. 3 .. 7

     
 اليمن .. .. .. ..
 موريتانيا .. .. .. ..

     
 العراق .. .. .. ..
 ترآيا 68 84 1 2

     



  :تعزيز القدرات االستثمارية: 3-1
تـي النمـو و التنميـة و حيـث          أن االسـتثمار جـوهري لعميل     هو  مما ال شك فيه     

يمكن التمييز بين اللفظين األخيـرين علـى أسـاس أن األول يـرتبط بـالمحور العمـودي                
، أي زيـادة    رلالستثمار أو رفع إنتاجيتـه و الثـاني يـرتبط بـالمحور األفقـي لالسـتثما               

  . المرافق اإلنتاجية و الخدميةحجمه الكلي، أي بمعنى آخر زيادة الهياكل و
   

على أن المشكلة األساسية التي تعاني منها معظم البلـدان العربيـة فـي مجـال االسـتثمار            
أولهمـا التمويـل و ثانيهمـا الطاقـة       : تتمثل فـي محدوديتـه علـى صـعيدين أساسـيين          

رة فبالنسبة للتمويل، هناك واقع مؤكـد أنـه حتـى البلـدان العربيـة المصـد               . االستيعابية
للبتــرول تلجــأ إلــى التمويــل الخــارجي باعتبــار ضــخامة االحتياجــات االقتصــادية 

و أما بالنسبة للطاقة االستيعابية، فإن النقائص مـن حيـث الهياكـل والبنيـة               . واالجتماعية
و الموارد البشرية يجعل عملية االستثمار تتعثـر، فضـال عـن طبـائع العمـل و طـرق                   

تأخر، مما يجعل اآلثار إيجابيـة أو سـلبية عنـد مقارنـة             اإلنجاز التي تتصف بالتباطؤ وال    
  .16البلدان بعضها البعض

  
  :القدرات الهندسية: 3-2

تتمثل القدرات الهندسية في مجمـل كفـاءات التصـميم و وضـع الخطـط التـي                 
بمعنـى آخـر، هـي تلـك القـدرات          . بدونها يفشل تنفيذ أو إنجاز المشاريع االسـتثمارية       

تطبيـق مخططـات إنجـاز األعمـال و العمليـات الضـرورية             الفنية التي تضع حيـز ال     
إلقامة المرافق أو الهياكـل الصـناعية مثـل الورشـات و المصـانع و هياكـل أخـرى                   

و عليــه، فباعتبــار القــدرات الهندســية ســابقة لعمليــات التنفيــذ . للخــدمات المختلفــة
رية، واإلنجاز، يصبح توفرهـا و تعزيزهـا أمـرا يضـمن تحقيـق المشـاريع االسـتثما                

  .     الصناعية منها و غيرها
    
  :القدرات اإلنتاجية: 3-3  

يندرج ضمن القدرات اإلنتاجية المصـانع و هياكـل اإلنتـاج بمختلـف أحجامهـا               
دورها بديهيا هو إذن تحويل المدخالت إلى مخرجـات، أي إلـى مـواد وسـلع                . وأنواعها
 بفاعليـة و فعاليـة مثـل    و الجانب الذي يمكن التأكيد عليه هنا هـو مـا يتعلـق          . وخدمات
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إذ أنه على أرض الواقع يمكـن أيجـاد مصـانع و وحـدات إنتـاج                . تلك الهياكل المختلفة  
، ذات ملكية فردية و جماعية وغيـر ذلـك، لمـن بمسـتويات اسـتغالل                فالحيةصناعية و   

  .متفاوتة، أي منها ما هو طبيعي و منها ما دون ذلك
  

اجيـة دون المسـتوى الطبيعـي تعتبـر عمليـة           إن إقامة الهياكـل اإلنتاجيـة بطاقـات إنت        
و األمر أدهـى عنـدما تقـام مركبـات صـناعية        . محدودة اآلثار االقتصادية و االجتماعية    

مثال بحجم يصنف األكبر على المسـتوى الـوطني أو الجهـوي أو العـالمي مـع طاقـة                   
       .   إنتاجية بعيدة عن المستوى الطبيعي، ناهيك عن المستوى األقصى أو المثالي

  
  :الدور المتميز للقدرات اإلبداعية: 3-4

استراتيجيا، يعتبر هذا النـوع مـن القـدرات أهـم القـدرات التكنولوجيـة التـي                 
فهـي تثبـت فعـال علـى أن المؤسسـة           . يمكن أن تكتسب على المستوى الجزئي أو الكلي       

ـ  . و االقتصاد الوطني قد وصال إلى مرحلـة متقدمـة مـن التنميـة التكنولوجيـة                دما و عن
تكون مثل هذه القدرات متطورة وفعالة، يصـبح باإلمكـان القيـام لـيس فقـط بعمليـات                  
تحسين المنتجات وطرق اإلنتاج و لكن أيضـا بعمليـات تصـميم و عـرض المسـتجدات                 

  .في مجال نشاط التخصص
  

أبعد من ذلك كله هو انتقـال المؤسسـة إلـى مرحلـة أكثـر تقـدما متمثلـة فـي إنتـاج                       
التكنولوجيـة لتـدخل فـي خضـم مـا يسـمى باالقتصـاد الجديـد أو                 المعارف العلمية و  

و فـي مثـل هـذا النـوع مـن االقتصـاديات             . اقتصاد المعرفة أو حتى االقتصاد الرقمي     
  .   ترقى المعرفة العلمية والتكنولوجية إلى مرتبة أهم عنصر من عناصر اإلنتاج

  
  :استغالل فرص التصدير ما بين الدول العربية: 3-5
ر الصعوبات التي قد تعترض عمليـة التبـادل مـع الـدول الغربيـة، فـإن                 باعتبا   

البلدان العربية ذاتها يمكن أن تعزز التعـاون مـا بينهـا مـع التركيـز علـى االسـتثمار                    
علـى أن ال تبقـى الحالـة أو الصـورة مثلمـا تظهـره البيانـات                 .  الصناعية و اإلنتاجية  

  :الهامة في الجدول التالي
  

  :2 جدول رقم  



  2005االستثمارات ما بين الدول العربية االت مج  
--------------------------------------------------------  

  النسبة المئوية            القطاع    
--------------------------------------------------------  

  %75            الخدمات    
  %23            الصناعة    
  %1.3              الفالحة    
        %0.7              أخرى    
  2005 المنظمة العربية لضمان االستثمار، :المصدر       

  
 :خالصة -3

  
إن السداد في مجال النمو و التنمية ليس مسألة محـددة بـوفرة المـوارد بـل هـي                   
في األساس مسألة تـرتبط بـالفهم الجيـد للعمليـة و اختيـار اإلسـتراتيجيات و السـبل                   

ليـة و ذلـك باعتبـار عوامـل الوقـت           المناسبة لتحقيق األهداف بمستوى عال مـن الفعا       
و إن منطقتـي شـمال      . والتكاليف والجودة دون إهمال اآلثـار االقتصـادية و االجتماعيـة          

أفريقيا والشرق األوسط، فضاءان كبيران في حاجـة إلـى اسـتراتيجيات تنمويـة حقيقيـة                
  . تأخذ بعين االعتبار التحديات بمختلف أنواعها

  
لـى فضـاء تجـاري عـالمي جديـد يحتـاج إلـى ضـبط                و العالم العربي إذ هو مقبل ع      

ــتديمة  ــة ومس ــية فعلي ــدة ضــمانا لتنافس ــارات الصــناعية و االقتصــادية الجدي . الخي
فالديناميكية المطلوبة تقتضي ليس فقـط رفـع حجـم المبـادالت و لكـن المسـاهمة فـي                   

تحرير التجـارة لـيس لـه أثـر إيجـابي علـى االقتصـاد               . المستجدات السلعية والخدمية  
. وطني و مؤسساته إال إذا تضمن تعيير فـي طبيعـة المنتجـات و الخـدمات المتداولـة                 ال

و هنا بيت القصيد في ضرورة تحول اقتصاديات البلدان المعنيـة إلـى اقتصـاديات تفيـد                 
في عالمنا المعاصـر، فقـد أصـبح ال يمكـن الحـديث             . وتستفيد من التحوالت المعاصرة   

عيـة اسـتخدام الـذكاء و المعرفـة ضـمن عمليـة             عن النمو االقتصادي الفعال إال بمرج     
  .        اإلبداع التكنولوجي

  



 :توصيات -4
  

 بنجـاح فـي االقتصـاد العـالمي، فـإن           جمن أجـل التطـور المسـتديم و االنـدما         
االقتصاديات العربية في حاجة إلى ديناميكية تركز أكثـر علـى اإلنتـاج و اإلبـداع مـن                  

الضــرورة ضــبط النشــاطات التجاريــة و هــذا يعنــي ب. التجــارة و الســوق الســوداء
. المحضة، باعتبارها في نظر الكثيـر كمصـدر أساسـي لألربـاح الميسـرة والسـريعة               

  :وعليه، فمن بين التوصيات األساسية التي يمكن تقديمها ما يلي
  

إعطاء األولوية و التحفيز أكبر للنشـاطات و المشـاريع اإلنتاجيـة و اإلبداعيـة دون                  - أ
  على أساس الجنسية؛التمييز بين أصحابها 

 االعتماد الفعلي على الطاقات البشـرية الوطنيـة أينمـا كانـت و بتثميـر مبـادراتهم                  - ب
 وابتكاراتهم و إبداعاتهم؛

 ت ضمان تكوين مسـتحدث فـي مجـاالت االقتصـاد و اإلدارة أو التسـيير إلطـارا                 - ت
 المؤسسات الصناعية و اإلدارات المختلفة؛

رات باألهميـة الخاصـة و القصـوى لإلبـداع           القيام بعملية تحسيس متخـذي القـرا       - ث
 التكنولوجي؛

 توجيه متعمد للمنشآت الصغيرة و المتوسطة نحـو البحـث علـى الجديـد فـي كـل                   - ج
 المجاالت؛

 ربط الشفافية و ظروف المنافسة بالتنافسية على مسـتوى جـودة المنتجـات وطـرق                - ح
 اإلنتاج؛

ع و المـوارد البشـرية       تدارك القصور في إهمـال األفكـار و المنتجـات و المشـاري             - خ
  .     المحلية

 
  :ائمة مراجعق

  
     ):2003(باسم بن أحمد آل إبراهيم و آخرون 

  )الواقع و التحديات(ية السعودية بيئة االستثمار في المملكة العرب"  
  . أكتوبر8-6/ منتدى الرياض االقتصادي   
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