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  :ملخصال

الشسػ تشاولت ىحه الجراسة دور االستثسار في رأس السال البذخي في 
دراسة حالة عمى مسمكة البحخيغ.   -في دول مجمذ التعاون الخميجياالقترادي 

وتأتي اىسية الجراسة في كػن أن االستثسار في السػرد البذخي ىػ مغ أىع األىجاف 
، كحلظ التخكيد عمى الشيػض بالسػرد البذخي الذاممة لتي تعسق مفاليع التشسيةا

الػششي والتي ىي مغ أىع السدمسات التي تجفع عجمة اإلقتراد باإلتجاه الرحيح دون 
التي ُتبِصئ تكػيغ  ااإلعتساد عمى القػى البذخية األجشبية.يتعمق أكثخ التحجيات إلحاح  

بشػاتج التعمع ومعجالت بقاء مجمذ التعاون الخميجي دول  رأس السال البذخي في
البالغيغ عمى قيج الحياة، فإنتاجية األشفال السػلػديغ اليػم في دول مجمذ التعاون 

% عشجما يكبخون مقارنة مع ندبة إنتاجية كاممة 76% و85الخميجي ستبمغ ما بيغ 
 إذا تستعػا بقجر كامل مغ التعميع والرحة الجيجة.

وال يدال عجد السػازنة  اقترادي بصيً  في البحخيغ ال يدال معجل الشسػ اال
مسا  9002عمى سياسة مالية تػسعية مشح عام  وقج حافطت البحخيغ العامة كبيخا، 

مع تخاجع ايخادات   9008 عجد في السالية العامة. وقج تفاقع ىحا الػضع  أدى إلى
 السػازنة عجد إجسالي في إجسالي الشاتج السحمي وتدجيل  مغ %  00الشفط بشحػ 

ر بشحػ   .9003% في عام  4.3% مغ إجسالي الشاتج السحمي مقابل  09.5ُقجِّ
وكان مغ أىع نتائج الجراسة أنو يجب االخح في االعتبار عشج وضع الخصط التشسػية 

ووضع خصط شسػحة لمشيػض بسذاركتيا  ،السدتقبمية مدألة زيادة األىتسام بالقػى البذخية الػششية
كسا يجب إعتبار تشسية السػارد  ،9040صة في ضل الخؤية االقترادية في السديخة التشسػية،  خا

 ،مغ خالل تذغيل الخخيجيغ مغ الذباب ،البذخية كأحج مقػمات التشسية األقترادية الذاممة
مغ خالل تشسية  ،ودفعيع في الػضائف التي تحتميا العسالة الػافجة، وتعديد رأس السال البذخي 

ب السػضفيغ والتصػيخ وإعادة ترسيع السكافآت السالية والحػافد السػاىب داخميا وتػفيخ تجري
 وتػضيف السديج مغ السػاىب في الدػق السفتػحة وإدارة القػى العاممة الستعجدة األجيال.
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Abstract: 

This study examined the role of investment in human capital in 

economic growth in the GCC countries - a case study on the Kingdom 

of Bahrain. And the importance of the study in the fact that investment 

in human resource is one of the most important goals that deepen the 

comprehensive development concepts, as well as focus on the 

advancement of the national human resource, which is one of the most 

important postulates that drive the economy in the right direction 

without relying on foreign manpower. The most pressing challenges 

that slow down the composition of human capital in the GCC are 

learning outcomes and adult survival rates. The productivity of 

children born today in the GCC will be between 58% and 67% when 

they grow up compared to full productivity if they enjoy full of 

education and good health. In Bahrain, economic growth remains slow 

and the budget deficit remains high. Bahrain has maintained an 

expansionary fiscal policy since 2009, leading to a fiscal deficit. This 

situation worsened with oil revenues falling by about 10% of GDP 

and a gross budget deficit of 12.8% of GDP compared to 3.4% in 

2014.  

One of the main results of the study that should be taken into 

account when developing future development plans. Increased 

attention to the issue of national manpower, and ambitious plans for 

the advancement of their participation in the development process, 

especially in light of Economic Vision 2030,It also should be 

considered human resource development as one of the elements of the 

overall economic development, through the operation of young 

graduates, and push them in jobs occupied by expats, and enhance 

human capital, through the development of talent internally and 

provide staff training and development the redesign of the financial 

rewards, incentives and hire more talent in the open market and 

management of multi-generational workforce. 
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 :مقجمة

اىتسام الشطخية االقترادية بقزية رأس السال البذخى ىػ اىتسام قجيع قجم  إن
عمع االقتراد ذاتو، فسشح الكتابات األولى آلدم سسيث والتى تخكدت حػل أىسية 
التخرز وتقديع العسل فى أسباب ثخوة وتقجم األمع، كان العشرخ البذخى محػر 

قترادى الججيجة رأس السال البذخى ولقج اعتبخت نساذج الشسػ اال .العسمية التشسػية
ويخجع الفزل لو فى معطع الشجاحات التى تحققت  العشرخ الحاسع فى عسمية التشسية.

  .يا الشسػر األسيػيةفى العجيج مغ دول العالع ومش

رأس السال البذخي بأنو ذلظ الجدء السزاف الي العسالة   M.todaroويعخف 
لتي يحتػي عمييا الفخد نفدو وىي تذسل عمى الخام بأنو االستثسارات اإلنتاجية ا

السيارات والقجرات والكيع والرحة وغيخىا مغ األمػر التي يشتجيا االتفاق عمى التعميع، 
بأنو مجسػعة الصاقات البذخية التي يسكغ استخجاميا Theador & Schultsويعخفو 

عمى تصػيخ قجرات ويعخفو الحسيج بأنو اإلنفاق  " الستغالل مجسل السػارد االقترادية
كسا يعخفو السرخي  ." وميارات ومػاىب اإلندان عمى نحػ يسكشو مغ زيادة إنتاجيتو

بأنو مجسػعة السفاليع والسعارف و السعمػمات مغ جية والسيارات والخبخات وعشاصخ 
األداء مغ جية ثانية واالتجاىات والدمػكيات والسثل والكيع مغ جية ثالثة التي يحرل 

والتي تداىع في  ،ان عغ شخيق نطع التعميع الشطامية وغيخ الشطاميةعمييا اإلند
ويسكغ تعخيف  .سشافع والفػائج الشاجسة عغ عسموتحديغ إنتاجيتو وتديج بالتالي مغ ال

االستثسار في رأس السال البذخي بأنو ) استخجام جدء مغ مجخخات السجتسع أو األفخاد 
وسمػكيات الفخد بيجف رفع شاقتو اإلنتاجية في تصػيخ قجرات وميارات ومعمػمات 

وبالتالي شاقة السجتسع الكمية إلنتاج مديج مغ الدمع والخجمات إلى تحقق الخفالية 
 .في مجتسع اصالح   المسجتسع كحلظ إلعجاده ليكػن مػاشش  
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يتسثَّل جدء حيػي مغ أجشجة التحػل االقترادي واإلصالح في دول مجمذ و 
يغ رأس السال البذخي. وفي مذخوع رأس السال البذخي الحي التعاون الخميجى في تكػ 

ُأشمقو البشظ الجولي في اآلونة األخيخة، كانت درجات ترشيف دول مجمذ التعاون 
الخميجي عمى مؤشخ رأس السال البذخي أعمى مغ الستػسط في مشصقة الذخق األوسط 

مة مثل ألسانيا وشسال أفخيكيا، لكشيا أدنى مغ دول أخخى ذات مدتػيات دخل مساث
ىي الدعػدية -وأيخلشجا وسشغافػرة. وكانت ثالث مغ دول مجمذ التعاون الخميجي 

مغ أوائل السشزسيغ إلى مذخوع رأس السال البذخي التابع لمبشظ  -والكػيت واإلمارات 
 الجولي، وىػ دليل عمى التداميا بتحديغ رأسساليا البذخي.

 :مذكلة الجراسة 

إلحاحا التي ُتبِصئ تكػيغ رأس السال البذخي في مجمذ يتعمق أكثخ التحجيات 
التعاون الخميجي بشػاتج التعمع ومعجالت بقاء البالغيغ عمى قيج الحياة. فإنتاجية 

% 85األشفال السػلػديغ اليػم في دول مجمذ التعاون الخميجي ستبمغ ما بيغ 
جر كامل مغ التعميع % عشجما يكبخوا مقارنة مع ندبة إنتاجية كاممة اذا تستعػا بق76و

وقج " تػقع تقخيخ دولي بعشػان ) مجمذ التعاون الخميجي عام  .والرحة الجيجة
تػقع ارتفاع عجد الدكان في دول مجمذ التعاون  ،مشصقة الخميج وشعبيا( -9090

مميػن ندسة بحيث تكػن  53 ليرل إلى 9090الخميجي بشدبة الثمث في العام 
"، مسا يدتمدم  تأميغ السدتقبل االقترادي  اعام   98الغالبية العطسى مشيع تحت سغ 

 (0).لألجيال مغ خالل تأميغ السػارد االقترادية السدتجيسة

يعتبخ ضعف مذاركة السػارد البذخية الػششية في التشسية االقترادية مغ أىع و 
كان السذاكل االقترادية في بمجان مجمذ التعاون الخميجي ومشيا مسمكة البحخيغ. و 

مغ أىع التحجيات التي تػاجو الخؤساء التشفيحييغ في مشصقة الخميج العخبي رأس السال 
البذخي والتذخيعات الحكػمية وعالقات العسالء والسخاشخ االقترادية والدياسية 
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العالسية والتػسع العالسي والعالمة التجارية والدسعة، واالستجامة، والثقة في 
التعاون الخميجي السختبة الثالثة في العالع بعج وقج احتمت دول مجمذ .(9)األعسال

الػاليات الستحجة األمخيكية التي احتمت السختبة األولى وجاءت أوربا بعجىا بالسختبة 
 .(4)في مجال أستقصاب األيجي العاممة السياجخة ،الثانية

 وخالل العقػد القميمة الساضية، اعتسجت اقترادات دول مجمذ التعاون الخميجي
عمى العسالة األجشبية الػافجة لتحقيق األىجاف اإلنسائية والحج مغ  مسمكة البحخيغومشيا 

وضل التػضيف في القصاع العام يجعع مدتػيات السعيذة .ضغػط فػرة الشذاط االقترادي
غيخ أنو في ضل التدايج الدخيع في عجد الدكان مغ الذباب أصبح خمق فخص .السختفعة

مجمذ التعاون يسثل تحجيا وقج يختفع معجل البصالة في عسل في القصاع الخاص لسػاششي 
الدشػات القادمة ما لع تتػفخ فخص العسل في القصاع الخاص لسديج مغ السػاششيغ. ورغع 
    أن مذاركة السػاششيغ في القػى العاممة ال تدال مشخفزة في مجمذ التعاون الخميجي

ت ىحه السذاركة عمى ادزدلإلناث في الستػسط(، فقج ا 98% لمخجال و %  89نحػ)
مجار العقج الساضي، مع احتسال حجوث زيادات أخخى نتيجة انزسام مػاششيغ مغ ذوي 

واستشادا إلى معجالت .الجرجات العمسية العالية، ال سيسا اإلناث، إلى القػى العاممة
كل  3و % 4السذاركة في القػى العاممة، فقج تشسػ القػى العاممة بسعجل يتخاوح بيغ %

ذ التعاون مميػن مػاشغ في مجم 0.9-0.7ولحلظ فإن عجدا إضافيا يتخاوح بيغ -م، عا
التي ُتبِصئ تكػيغ و  اويتعمق أكثخ التحجيات إلحاح  (3).9005قج دخل إلى سػق العسل في 

رأس السال البذخي في مجمذ التعاون الخميجي بشػاتج التعمع ومعجالت بقاء البالغيغ عمى 
األشفال السػلػديغ اليػم في دول مجمذ التعاون الخميجي ستبمغ ما قيج الحياة، فإنتاجية 

% عشجما يكبخون مقارنة مع ندبة إنتاجية كاممة إذا تستعػا بقجر كامل 76% و85بيغ 
 (8)  ..مغ التعميع والرحة الجيجة

وال يدال عجد السػازنة  ابصيً  االقترادي ال يدال معجل الشسػ وفي البحخيغ 
مسا  9002عمى سياسة مالية تػسعية مشح عام  وقج حافطت البحخيغ  ،العامة كبيخا
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مع تخاجع ايخادات   9008 عجد في السالية العامة. وقج تفاقع ىحا الػضع  أدى إلى
السػازنة  عجد إجسالي في إجسالي الشاتج السحمي وتدجيل مغ %  00الشفط بشحػ 

ر بشحػ  قج و (7).9003% في عام  4.3% مغ إجسالي الشاتج السحمي مقابل  09.5ُقجِّ
% في عامي  0.2تع تخفيس تػقعات نسػ إجسالي الشاتج السحمي الحكيقي إلى 

عمى  ااستسخار أسعار الشفط عمى مدتػى متجن يؤثخ سمب   إذ أن ،9005-و 9006
كسا أن حاجة سػق العسل إلى بعس التخررات  (6)االستيالك الخاص والحكػمي. 

 والتخررات الفشية الجقيقة تعامل بالمغات األجشبيةالسيسة؛ وخاصة التي تحتاج لم
ألصحاب الخبخة مغ العسالة الػافجة، وذلظ  ا؛ جعمت مغ ىحه الػضائف فخص  وغيخىا

بدبب محجودية ندبة العسالة الػششية السؤىمة إلشغال ىحه الػضائف، حيث يعػد 
 السشاىج التعميسية.بعس الدبب إلى القرػر في 

 :أىمية الجراسة
نطخا لشجرة البحػث السختبصة بعشػان البحث، كسا  اختيار مسمكة البحخيغ لمبحثتع 

انيا حققت مخكدا متقجما في تقخيخ مؤشخ التشسية البذخية  بسا ال يتشاسب مع معجل الشسػ 
 ابصيً  االقترادي ال يدال معجل الشسػ ، فجل البصالة الخسسيعرغع انخفاض م االقترادي ليا

ل الحداب الجاري لسيدان السجفػعات إلى   وال يدال عجد السػازنة العامة كبيخا وقج تحػَّ
عمى ربط سعخ   وجػد ضغػط كبيخة  تدجيل عجد، وتخاجعات احتياشات الشقج األجشبي مع

السالية العامة، فإن البحخيغ ىي أشج دول مجل   لزبط  ورغع الجيػد األخيخة .الرخف
لسحجودية  افي مػاجية انخفاض أسعار الشفط والبػكديت نطخ    االتعاون الخميجي ضعف  

 مجخخاتيا وارتفاع مدتػى ديػنيا، مسا يجعميا عخضة لمسخاشخ التسػيمية.
يعج االستثسار فى رأس السال البذخي مغ أىع العػامل التي تؤثخ عمى الشسػ 

ال البذخي االقترادي في االقتراد القػمي أو السجتسع، وال يعتسج تكػيغ رأس الس
عمى التعميع والتجريب فقط بل عمى مقجار الخجمات الرحية واالجتساعية التي تعسل 
عمى بشاء وصيانة رأس السال البذخي. لحلظ ىشالظ ربط بيغ ما عخف بالتشسية البذخية 
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والشسػ االقترادي،حيث أن كل واحج مشيسا يشعكذ عمى األخخ سمبا وإيجابا، حيث أن 
مغ خالل تحديغ القجرات البذخية، كسا أن تحقيق الشسػ السشذػد  الشسػ االقترادي يتع

يشعكذ عمى التشسية البذخية حيث يػسع مغ الخيارات أمام السػارد البذخية بذكل 
 (5)خاص وأمام الدكان بذكل عام.

إن االستثسار في السػرد البذخي في دول مجمذ التعاون الخميجى ومشيا 
األىجاف التي تعسق مفاليع التشسية الذاممة، كسا أن مسمكة البحخيغ ىػ مغ أىع 

التخكيد عمى الشيػض بالسػرد البذخي الػششي ليذتخك في السذاريع التشسػية ىي مغ 
 أىع السدمسات التي تزع األساس الػششي في إشار يجفع عجمة الشسػ االقترادي

 قصعي. باالتجاه الرحيح دونسا االعتساد عمى القػى البذخية األجشبية بذكل

 :أىجاف الجراسة
تعديد دور رأس السال البذخي في تحقيق التشسية السدتجامة مغ خالل تستع  .0

الكػادر الػششية بالكفاءة العالية، والسيشية الستقجمة واالحتخافية والجاذبية، وروح 
السبادرة والسقجرة اإلبجاعية، والتججد العمسي والسعخفي، ولتربح ىحه الكػادر ركيدة 

 .لكافة قصاعات األعسال عسل أساس
إيجاد و ، تػشيغ السػارد البذخية التي تتصمبيا التشسية االقترادية في مسمكة البحخيغ .9

 .شخق لالستفادة السثمى مغ السػارد البذخية الػششية في مسمكة البحخيغ

 حجود الجراسة 
 حجود زمانية:  -0

  .م9007 – 9000سػف تغصي ىحه الجراسة الفتخة الدمشية مغ عام 
 حجود مكانية: -0

دور االستثسار في رأس السال البذخي في الشسػ سػف تكػن الجراسة عغ دور 
 .دراسة حالة عمى مسمكة البحخيغ، دول مجمذ التعاون الخميجياالقترادي في 
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 :جراسةمنيج ال

دور االستثسار في اعتسج البحث عمى السشيج الػصفي التحميمي في تحميل 
في دول مجمذ التعاون الخميجي )دراسة ة الشسػ االقتراديلسال البذخي في رأس ا

لمتػصل  االستقخائياالستشباشي،كسا تع االعتساد عمى السشيج حالة عمى مسمكة البحخيغ(
 .فخص العسل في مسمكة البحخيغ وإتاحةنتائج وتػصيات لتعطيع التذغيل  إلى

 :فروض الجراسة
فى الشسػ  اممسػس   اوالرحة تمعب دور  أن تشسية السػارد البذخية مغ خالل التعميع  .0

 االقترادى فى مسمكة البحخيغ
إن السػرد البذخي الػششي لو الحق واألفزمية في وضعو في اإلشار الحكيقي  .9

 والحي يتشاسب مع مختمف السخصصات التشسػية في مسمكة البحخيغ.
يتعجى حجود الحاجة العسمية في الحي زيادة االعتساد عمى القػى العاممة الػافجة تؤدي  .4

 التأثيخ عمى السشاخ االجتساعي والثقافي بعج الجانب االقترادي. إلىسػق العسل 

 :الجراسات الدابقة

الجراسات الدابقة السختبصة بعشػان الجراسة في السشصقة، فقج تع االخح قمة نطخا ل
 لشسػ االقترادي.بسا يمي مغ الجراسات التي ركدت عمى عالقة رأس السال البذخي وا

 -:ولىالجراسة األ 

   :Oluwatobi,Stephen.O  and Ogunrinola,I.Oluranti دراسة 

تيتع ىحه الػرقة بجراسة العالقة بيغ الجيػد الحكػمية السبحولة لتصػيخ رأس 
السال البذخى والشسػ االقترادى فى نيجيخيا , حيث استيجفت التعخف عمى تأثيخ 

وتسثل  .التعميع والرحة عمى الشسػ االقترادى فى نيجيخيااالنفاق الحكػمى عمى 
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السشيج الحى اتبعتو الػرقة فى تصبيق نسػذج سػلػ السعجل لكياس العالقة بيغ رأس 
     ''Augmented Solow Human Capital Growth Model ''.السال البذخى والشسػ

بيشسا تزسشت  ،وقج كان الستغيخ التابع فى الشسػذج ىػ الشاتج الحكيقى
الستغيخات السفدخة االنفاق الحكػمى )الخأسسالى والجارى( عمى التعميع والرحة. 

 .واجسالى التكػيغ الخأسسالى الثابت وقػة العسل

  :وتسثل الشسػذج السصبق فى السعادلة االتية
Log    y= α0+ α1 log  k + β log HL+ α2 log RE + α3 log 

CE+ v. 
Y  عشو بالشاتج السحمى االجسالى امعبخ  = مدتػى االنتاج. 
Κ   عشو بإجسالى التكػيغ الخأسسالى الثابت ا= مخدون رأس السال العيشى معبخ. 

HL  مكياس الجسالى السخدون مغ رأس السال البذخى وىػ عبارة عغ حاصل =
 .(L( وكحلظ اجسالى قػة العسل )H) ضخب السعجل الكمى لاللتحاق بالتعميع

CE ,RE   االنفاق الجارى والخأسسالى عمى كال مغ التعميع والرحة وذلظ كسؤشخ =
 .لسدتػى تشسية رأس السال البذخى 

ولقج أضيخت نتائج الشسػذج أن ىشاك عالقة مػجبة بيغ االنفاق الحكػمى الجارى 
عمى تصػيخ رأس السال البذخى ومدتػى الشاتج الحكيقى , وبالتالى يعتسج الشسػ االقترادى 

بيشسا  .عمى رأس السال البذخى فى االجل الصػيل –ضسغ عػامل أخخى  –جيخيا فى ني
بالشاتج الحكيقى ,  ايختبط االنفاق الحكػمى االستثسارى عمى رأس السال البذخى  سمبي  

وفدخت الػرقة ذلظ مغ خالل انتذار الفداد وسػء استخجام االمػال العامة السخررة 
 (2).لمسذخوعات الخأسسالية مثل مذخوعات البشية االساسية التعميسية والرحية
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 -: .Owlabi S.A.and Okwn A.T لثانيةا جراسةال

مغ خالل جانبي التعميع تتشاول ىحه الػرقو دور تصػيخ السػارد البذخيو 
ولقج تسثل السشيج الحي تبشتو الػرقو  .والرحة فى تحقيق الشسػ االقترادي في نيجيخيا

فى تصبيق نسػذج انحجار متعجد باالعتساد عمي شخيقة السخبعات الرغخي العادية  
(OLS) حيث جاء الشاتج السحمى االجسالى ،(GDP)  كستغيخ تابع ) وذلظ كسؤشخ

قترادى ( فى الشسػذج الحى احتػى عمى عجد مغ الستغيخات السفدخة  عمى الشسػ اال
, واالنفاق الحكػمى عمى التعميع  (GEH)االنفاق الحكػمى عمى الرحة  :وىى

(GEE)  ومعجل االلتحاق بالتعميع االبتجائى ,(PER)  ومعجل االلتحاق بالتعميع ,
, وىى كميا مؤشخات عمى  (TER), ومعجل االلتحاق بالتعميع العالى  (SER)الثانػى 

-0254مدتػى التشسية البذخية والتعميسية فى نيجيخيا , وذلظ خالل الفتخة الدمشية )
 (00) -:وقج تع  التعبيخ مغ الشسػذج مغ خالل العالقة التالية .(9006

GDP = f( GEH , GEE, PER, SER, TER ) 

  :وقج أخح نسػذج االنحجار متعجد االبعاد الذكل التالى
GDP = λ0+λ1GEH + λ2 GEE + λ3 PER+ λ4 SER + λ 5TER +  µ 

= ىػ مدتػى الشسػ االقترادى الستحقق عشجما تكػن قيع  λ0 :حيث
 .الستغيخات السفدخة = صفخ

λ1, λ2 , λ3 , λ4 , λ 5 معامالت الستغيخات السفدخة =. 
µ قترادى والتى= متغيخ عذػائى يتزسغ تأثيخ السحجدات االخخى لمشسػ اال 

 .ال يتزسشيا الشسػذج
  -:ولقج قام النمهذج على اختبار فرضتيين رئيديتين ىما
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Ho:  أن تشسية السػارد البذخية مغ خالل التعميع والرحة ليذ ليا دور أو تأثيخ
 .ممسػس عمى الشسػ االقترادى فى نيجيخيا

H1:   ى الشسػ ف اممسػس   اأن تشسية السػارد البذخية مغ خالل التعميع والرحة تمعب دور
 .االقترادى فى نيجيخيا

ولقج أضيخت نتائج الشسػذج أن كال مغ االنفاق الحكػمى عمى التعميع والرحة    
, ومعجل االلتحاق بالسدتػيات التعميسية السختمفة مجتسعة كان ليا تأثيخمػجب ومعشػى 

% مغ  24.5عمى الشسػ االقترادى , وقج استصاعت الستغيخات السفدخة تفديخ  ااحرائي  
أى أنو يسكغ قبػل الفخض  .%28التغيخات التى تصخأ عمى الستغيخ التابع وذلظ بجرجة 

القائل بأن تشسية السػارد البذخية مغ خالل التعميع والرحة ليا تأثيخ ممسػس عمى الشسػ 
أوصت الػرقة بديادة الجيػد الحكػمية السػجيو نحػ تجعيع ولقج   .االقترادى فى نيجيخيا

قصاعى الرحة والتعميع مغ خالل زيادة السيدانية السخررة لكل مشيسا , حيث تتحسل 
الحكػمة السدًػلية الخئيدية فى تحديغ جػدة التعميع وتػفيخ رعاية صحية مالئسة , بيشسا 

 (00).فى ىحا الذأن مكسال  ايمعب القصاع الخاص دور  
     A.A.Awead S.O.Ajayi: ثالثةالجراسة ال

تحاول تمظ الجراسة اختبار سببية العالقة بيغ االستثسار فى رأس السال 
, وذلظ بإستخجام  9008 -0268البذخى والشسػ االقترادى فى نيجيخيا خالل الفتخة 

ولقج عبخت  ،Error Correction Mechanism (ECM)شخيقة ترحيح الخصأ 
( GDPالجراسة عغ الشسػ االقترادى فى نيجيخيا باستخجام الشاتج السحمى االجسالى )

( باستخجام HCIباالسعار الجارية , كسا عبخت عغ االستثسار فى رأس السال البذخى )
وقج أشارت نتائج الشسػذج الى أن  .اجسالى االنفاق الحكػمى عمى التعميع والرحة

يخات التى حجثت فى الشسػ االقترادى قج تع تفديخىا بالستغيخ % مغ التغ70اكثخ مغ 
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االخخ الستعمق باالستثسار فى رأس السال البذخى ومغ ثع فإنو يسكغ القػل بأن ىشاك 
 (09).(HCI(,  )GDPعالقة سببية مباشخة بيغ )

ولقج قامت دراسة أخخى بإختبار نفذ العالقة فى نيجيخيا ولكغ خالل الفتخة 
 (04).وتػصمت الى نفذ الشتيجة الدابقة 0260-9002

 المبحث االول

 في دول مجلس التعاون الخليجياالستثمار في رأس المال البذري 

                         المؤشرات االقترادية واالجتماعية لنمط النمه االقترادي الراىن في دول  0.0
 مجلس التعاون الخليجي

 التعاون الخليجيالناتج المحلي االجمالي لجول مجلس  0.0.0

 (0ججول رقم )

 معجل نمه الناتج المحلي االجمالي لجول مجلس التعاون الخليجي باالسعار الثابتة

 % م 0206 – 0200للفترة 
البيان 

(0202=022) 0200 0203 0204 0205 0206 

 3 0.9 4.4 5.4 3.7 البحرين
 0.7 4.0 3.7 0.7 5.4 الدعهدية
 3.0 4.9- 2.0 2.0- 5.0 الكهيت
 3 3.8 3.3 5.8 5.0 االمارات
 5.4 4.7 0.0 5.3 9.0 عمان
 0.0 3.6 4.2 4.4 4.7 قطر

 0.5 3.0 3.0 3.6 5.3 دول مجلس التعاون 
 9006السرجر: السخكد االحرائي لجول مجمذ التعاون لجول الخميج العخبية، 
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بالخغع مغ نسػ الشاتج السحمي اإلجسالي يتزح مغ الججول الدابق أنو 
م 9007-م9004باألسعار الثابتة عمى مدتػى مجمذ التعاون خالل الفتخة مغ 

% خالل عام 0.9%، إال أنو تخاجع بسا ندبتو 4.0وبشدبة سشػية بمغت في الستػسط 
%، حيث 4.3م نتيجة انخفاض نذاط الكيسة السزافة لمقصاع الشفصي بحػالي 9006

مميار دوالر  0359.6قارنة بـ مميار دوالر أمخيكي، م 0,362.4وصل إلى ما قيستو 
وسجمت كل دول السجمذ ارتفاعا في ايخاداتيا العامة  .م9007أمخيكي في عام 

%، مقارنة بانكساش بمغت ندبتو 44.6وبمغت ندبة الديادة في جسمة إيخاداتيا 
م. وبالسثل، ارتفع االنفاق العام في دول السجمذ في العام 9007% في العام 05.5

%، وبشدبة 04.2م بشدبة 9008%، مقارنة بانخفاض في العام 8.4م بشدبة 9006
م. وزاد اإلنفاق العام بذكيو االستثساري والجاري في العام 9007% في عام 6.9

مميار دوالر أمخيكي  27.9مغ  002.2م، حيث زاد االنفاق االستثساري إلى 9006
مميار  305.3%، وزاد االنفاق الجاري إلى 03.0م، أي بحػالي 9007في العام 

م، أي بحػالي ندبة 9007مميار دوالر في العام  427.0دوالر أمخيكي، مغ 
4.0%. .(93) 

في دول مجلس التعاون  نريب الفرد من الناتج المحلي اإلجماليمتهسط  0.0.0
 الخليجي

يدتخجم مؤشخ نريب الفخد مغ الشاتج السحمي اإلجسالي كسؤشخ عمى ثخوة 
 األمع وتحدغ مدتػى دخل الفخد. 
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 (0ججول رقم )
 االجمالي التعاون من إجمالي الناتج المحلينريب الفرد في دول مجلس متهسط 

 )دوالر أمريكي(
 

 الكهيت قطـــر عمان الدعهدية البحرين اإلمارات 
دول 

 المجلس
Year U.A.E Bahrain K.S.A Oman Qatar Kuwait GCC 

2012 
42,08

8 25,434 25,471 21,147 101,933 53,261 33,526 

2013 43,31
6 

25,965 25,213 20,435 99,180 50,499 33,472 

2014 
44,44

2 25,398 24,929 20,305 93,053 43,184 32,952 

2015 39,33
8 

22,714 21,063 16,567 67,537 28,842 27,236 

2016 
38,23

5 22,602 20,288 15,139 58,240 26,540 25,346 

Source: Secretariat General of GCC 2017 

واضح في نريب الفخد الخميجي انخفاض يتزح مغ الججول الدابق أن ىشاك 
؛ 9005الساضية، وبرػرة خاصة مشح األزمة العالسية عام الخسذ عمى مجار الدشػات 

)بدبب  9009بالسقارنة مع العام  9007حيث ُيالَحع االنخفاض في الستػسط العام 
 .(08)الشفصي، وىػ ما يفدخ الييسشة شبو السصمقة لمشفط عمى ىحا السؤشخ تخاجع الشاتج

 في دول مجلس التعاون الخليجي الدكاني االختالل 0.0.3

مغ أخصخ العػاقب الدياسية واالقترادية االختالل الدكاني يعتبخ 
 واالجتساعية التي وّلجىا نسط الشسػ االقترادي الخميجي الخاىغ.
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 (0شكل رقم) 

 المهطنين وغير المهاطنين من إجمالي الدكان بحدب الجولةندبة 

 
 بػابة )الكػيت(، السجنية لمسعمػمات العامة الييًة )البحخيغ(، لمسعمػمات السخكدي  والجياز السفتػحة البيانات بػابة السرجر:

 (gulfmigration.eu) الخميج في واليجخة العسل سػق  بخنامج )عسان( والسعمػمات لإلحراء الػششي السخكد السفتػحة البيانات
 )اإلمارات( لإلحراء الػششي السخكد )الدعػدية(، لإلحراء العامة الييًة )قصخ(، الدكان وتعجاد

أن دولة اإلمارات العخبية الستحجة تترجر قائسة دول  الدابق ذكليتزح مغ ال
بشدبة  دولة قصختمييا % 52الدكاني بشدبة  االختاللمغ حيث التعاون الخميجي مجمذ 

%، 38سمصشة عسان بشدبة ثع %،84%، ثع البحخيغ بشدبة 72، تمييا الكػيت بشدبة 57%
عتبخ السرجر الخئيدي تأن األيجي العاممة األجشبية كسا يتزح %، 46بشدبة  ثع الدعػدية

يشاك لكش،لمديادات الدكانية، ويفتخض أن تكػن عسالة مؤقتة تعتسج عمى حجع السذاريع السشفحة
% مغ العسالة األجشبية في دولة اإلمارات العخبية الستحجة مزى عمى 83ضح أن تػ  دراسات

  .سشػات 00% فتخة بقائيا أكثخ مغ 94سشػات مشيا  3بقائيا أكثخ مغ 
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 :في دول مجلس التعاون الخليجي سهق العمل

نسط الشسػ االقترادي الخميجي  ناتج عغإن واقع سػق العسل الخميجي الخاىغ 
الخاىغ, والتي ال يسكغ التعامل معيا وعالجيا مغ خالل اإلجخاءات الترحيحية التي 
اتخحتيا دول السجمذ لغاية اآلن لمتأثيخ عمى جانب الصمب )رفع تكمفة العسالة األجشبية، 

اتب تحجيج ندب التػشيغ في بعس القصاعات، تحخيخ سػق العسالة األجشبية، دعع رو 
العسالة الػششية، وىي جسيع ا إجخاءات خمقت السديج مغ التذػىات في سػق العسل( 
وجانب العخض )تصػيخ بخامج التعميع والتػسع في السجارس والسعاىج الفشية والتقشية(، بل 

 .مغ خالل تغييخ نسط الشسػ االقترادي الخاىغ برػرة جحرية

 ( 3ججول رقم )
 عاون الخليجيدول مجلس التمعجل البطالة في 

 % م 0206 – 0200للفترة 
 020

0 
020

0 
020

3 
020

4 
0205 0206 

 %3.3 %3.3 3.6 4.0  %4 البحرين
5.8 الدعهدية

% 
5.5 5.6 00.7 00.5

% 
00.0

% 
 %4.7 %4.7 5 7 - %7 الكهيت
 %6.9 - - - - - االمارات
 - - - - - - عمان
 2.4 %2.8 2.9 0.5 2.5 %4 قطر

 االحرائي لجول مجمذ التعاون لجول الخميج العخبية، اعجاد مختمفة.السرجر: السخكد 

يتزح مغ الججول الدابق الثبات الشدبي لشدبة البصالة في البحخيغ عغ 
% وىػ اعمى ندبة بصالة في دول مجمذ 09% والدعػدية عشج مدتػى 4مدتػى 

 9007% عام 3.6الى  9000% عام 6وانخفاضة في الكػيت مغ ي التعاون الخميج
 %.7.2في حيغ كان في االمارات العخبية الستحجة 
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إن االقتراد الخيعي الخميجي وّلج أجيدة إدارية حكػمية متزخسة وصشاعات 
متقجمة كبيخة تقػم عمى الشفط والغاز، وقج لعبت دور ا كبيخ ا عمى مجار سشيغ في 

البصالة السقشعة استيعاب جدء كبيخ مغ األيجي العاممة الػششية. لكغ مع تزخع ضاىخة 
في األجيدة الحكػمية والتصػر التقشي الكبيخ لمرشاعات الكبيخة، باتت قجرة ىحه القشػات 

ونتيجة لزعف ليكل  .عمى امتراص السديج مغ األيجي العاممة الػششية محجودة
األجػر في القصاع الخاص بخزت فجػة كبيخة بيغ سػق عسل القصاع الخاص وسػق 

ػ ما يذّكل عامل إحباط كبيخ ا لجى السػاششيغ الخاغبيغ في عسل القصاع العام؛ وى
العسل لجى القصاع الخاص. ويفدخ ذلظ جانب ا ميس ا مغ تفذي البصالة في صفػف 
الذباب الخميجي بالحات. كسا تتدع سػق العسل الخميجي بتجني مذاركة اإلناث 

 (07)ألسباب اجتساعية واقترادية. 
 ىالتذهىات في سهق العمل الخليج 0.0.4

 (4ججول رقم )
 دول مجلس التعاون الخليجيإجمالي وندب القهى العاملة في 

 % م 0205 – 0200للفترة 
 0205 0204 0203 0200 0200 الدنة

  القهي 
العاملة  

 المهاطنة

 6.7 6.6 6.3 6.2 5.7 اجمالي

 34.4 %36.5 %36.4 %36.4 %36 ندبو

 القهي  
 09.5 08.0 07.3 06.5 05.8 اجمالي العاملة      

 وتع حداب الشدب بػاسصة الباحث، 9006السرجر: السخكد االحرائي لجول مجمذ التعاون لجول الخميج العخبية، 

يتزح مغ الججول الدابق اتجاه القػى العاممة لجول مجمذ التعاون الخميجي 
كسا يتزح ايزا مغ الججول  .9008عام  02.8مميػن فخد ألى  08.5لمرععػد مغ 

الثبات الشدبي الجسالي القػي العاممة السػاششة في دول مجمذ التعاون الخميجي عشج  
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ولكشيا انخفزت كشدبة مغ اجسالي القػى  .9008و 9000% بيغ عامي 7حػالي 
 .9008% عام 43.3العاممة الى 

 -:وقج ادت العػامل التالية إلى خمق تذػىات في سػق العسل الخميجى
الصبيعة العائمية القتراديات القصاع الخاص )تديصخ الذخكات العائمية عمى  .0

  .% مغ األنذصة االقترادية الخاصة(20
ضعف االستثسارات السػجية لمرشاعات الكبيخة غيخ السعتسجة عمى الصاقة ذات  .9

  ٍ.تذجيع األنذصة السزاربيةو  ،الكيسة السزافة العالية
األجشبيةعمى مرخاعيو )وبحلظ تع تعصيل قانػن  فتح أبػاب االستيخاد لمعسالة .4

العخض والصمب الحي يفتخض أن محجودية السعخوض مغ األيجي العاممة الػششية 
تؤدي إلى تحديغ األجػر وذلظ لكػن جانب العخض بات ال يزع ىحه العسالة 
ا ىائمة غيخ محجودة مغ األيجي العاممة األجشبية ُتجمب وفق ا  فحدب بل وأعجاد 

 .وقيػد أقخب لمدخخة لذخوط
 -:تذػىات في سػق العسل الخميجيوأبخز ال .3
  أن القدع األعطع مغ الػضائف الستػلجة عغ نسط الشسػ االقترادي الخاىغ تكػن

ضعيفة الخواتب وتتصمب ميارات محجودة؛ مسا يخمق ديشامية متشامية لمصمب عمى 
مالييغ  6الجولي إلى نحػ وتذيخ تقجيخات صشجوق الشقج   األيجي العاممة األجشبية.

وضيفة تع تػفيخىا في أسػاق العسل الخميجية خالل العقج الساضي، إال أن نحػ 
قج تػّلج ، و مميػني وضيفة فقط مغ ىحه الػضائف ذىبت لمسػاششيغ مغ دول السجمذ

وفق ا لمتقخيخ الدشػي لسشطسة و  عغ ذلظ زيادات كبيخة في األيجي العاممة األجشبية.
ة؛ فقج أدى انخفاض رواتب ونػعية الػضائف الستػفخة في القصاع العسل الجولي

 .الخاص إلى تيافت األيجي العاممة الػششية لمعسل في القصاع الحكػمي
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 ندبة المهاطنين وغير المهاطنين من إجمالي المذتغلين بحدب الجولة 0.0.5

 ( 0شكل رقم)

 الجولةندبة المهاطنين وغير المهاطنين من إجمالي المذتغلين بحدب 

 
 السجنية لمسعمػمات العامة الييًة )البحخيغ(، لمسعمػمات السخكدي  والجياز السفتػحة البيانات بػابة السرجر:

 ووزارة العاممة القػى  مدح )عسان(، الدشػية اإلحرائي والكتاب والسعمػمات لإلحراء الػششي السخكد )الكػيت(،
 )الدعػدية(. لإلحراء العامة الييًة )قصخ(، واإلحراء التشسية التخصيط

السػاششيغ مغ إجسالي غيخ ندبة بمغت يتزح مغ الذكل الدابق أن في الكػيت 
السػاششيغ مغ غيخ ندبة بمغت وفي قصخ  .%53 9007السذتغميغ بحدب الجولة عام 

غيخ ندبة بمغت  الدعػديةفي و  ،%28 9008إجسالي السذتغميغ بحدب الجولة عام 
غيخ ندبة عسان في . و %53 9008السذتغميغ بحدب الجولة عام السػاششيغ مغ إجسالي 

ندبة  حيغ بمغت في. %50 9007السػاششيغ مغ إجسالي السذتغميغ بحدب الجولة عام 
 .%65 9008عام فيالبحخيغ  السػاششيغ مغ إجسالي السذتغميغغيخ 
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  ندبة المذتغلين في القطاع العام والخاص بحدب الجندية والبلج 0.0.6
 (3شكل رقم )

 ندبة المذتغلين في القطاع العام والخاص بحدب الجندية والبلج

 
 )الكػيت(، السجنية لمسعمػمات العامة الييًة )البحخيغ(، لمسعمػمات السخكدي  والجياز السفتػحة البيانات بػابة السرجر:

 التشسية التخصيط ووزارة العاممة القػى  مدح )عسان(، الدشػية اإلحرائي والكتاب والسعمػمات لإلحراء الػششي السخكد
 العدكخية. الخجمة في ىع مغ تذسل ال البيانات ىحه معطع )الدعػدية(.مالحطة: لإلحراء العامة الييًة )قصخ(، واإلحراء

أليجي العاممة األجشبية كعجد وكشدبة مجى تزخع االذكل الدابق يتزح مغ 
 أنمغ مجسػع األيجي العاممة في كافة دول مجمذ التعاون الخميجي.  حيث نجج 

 عسل ويتخكد الحكػمي، أو العام القصاع في يعسمػن  السجمذ دول مػاششي مغ العجيج
 إجسالي مغ %98 نحػ يذتغل حيث الخاص، القصاع في األجشبية العاممة األيجي
 السشازل(، عاممي فيو )بسا الخاص القصاع في وعسان البحخيغ في األجشبية العسالة

 الكػيت في الػافجة العسالة إجسالي مغ %93 عمى الخاص القصاع يدتحػذ بيشسا
 قصخ. في الػافجة العسالة إجسالي مغ %90و

http://studies.aljazeera.net/issues/2013/04/2013421104252798915.htm#a4
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  :لكتروني لتهظيف الخليجيين في القطاع الخاصاإل  0.0

شخح في األساس مغ قبل  وقج، 9000نػفسبخ ىػ مذخوع أعمغ عشو في 
اتحاد مجمذ الغخف الخميجية، وييجف إلى إيجاد قاعجة معمػمات خميجية تحتػي عمى 
رصج الكفاءات والسيارات التي يتستع بيا أبشاء دول السشصقة ومغ أجل تدييل عسمية 
انتقال العسالة الخميجية البيشية. وىحا السذخوع في اعتقادي يخجم السجتسع الخميجي 

عمى األرض، فالذبكة إذا  افة فًاتو، وسيجعل مغ شعارات السػاششة الخميجية واقع  بكا
ما تع تشفيحىا، سُتسكغ صاحب العسل الدعػدي عمى سبيل السثال مغ معخفة كافة 
الكػادر التخررية والسيشية الستػافخة في دول السجمذ األخخى، وبالتالي فإنو سيرل 

عشيا، مسا سيعدز  امغ المجػء إلى الخارج بحث   جال  إلى الخبخة الخميجية التي يخيجىا ب
 انتقال العسالة بيغ دول السجمذ بكل سيػلة ويدخ.

 المبحث الثاني

 االستثمار في رأس المال البذري 
 ودوره في النمه االقترادي في مملكة البحرين

ترّجرت مسمكة البحخيغ الشدخة األولى مغ مؤشخ البشظ الجولي لخأس السال 
مشصقة الذخق األوسط وشسال أفخيكيا، والحي يخكد عمى قصاعي الرحة  البذخي في

والتعميع، ويكيذ إنتاجية السػاليج الججد عشج بمػغيع سغ الثامشة عذخة.وسجمت البحخيغ أداء  
في مجال التعميع، مع تبػئيا السختبة األولى بيغ دول مجمذ التعاون الخميجي في  امسيد  

في عجد  اا حمت السسمكة في السختبة األولى عالسي  مدتػى التحريل األكاديسي، كس
سشة لكل فخد  04.4 الدشػات التي يقزييا الصالب في التحريل األكاديسي، بستػسط بمغ

وبالتػازي مع التعميع، جاء ترشيف البحخيغ ضسغ  سشة مغ عسخ الفخد. 05خالل أول 
بقاء البالغيغ عمى قيج  الفًة األولى مغ حيث التجابيخ الرحية الخئيدية، مثل معجالت

(، ومعجالت بقاء 70سشة الحيغ يعيذػن حتى سغ الـ  08الحياة )ندبة األشفال بعسخ 
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شيجت مسمكة البحخيغ وقج  .األشفال )ندبة األشفال الحيغ يعيذػن حتى سغ الخامدة(
خالل الدشػات القميمة الساضية تصػرات كبيخة في قصاعي الرحة والتعميع، حيث يرشفيا 

التشسية البذخية التابع لبخنامج األمع الستحجة اإلنسائي، اليػم، ضسغ فًة البمجان ذات مؤشخ 
٪ بيغ عامي 04.3التشسية البذخية السختفعة لمغاية، حيث تحدغ تختيب السسمكة بشدبة 

آخخ عمى األداء  . ويعّج مؤشخ البشظ الجولي لخأس السال البذخي دليال  9006و 0220
لسعاييخ الخئيدية لالستجامة االقترادية واالجتساعية".كسا أن الستسيد لمبحخيغ وفق ا

السسمكة تجرك أن تحديغ ميارات الدكان وصحتيع، وتصػيخ معارفيع وثقافتيع تعّج ركيدة 
أساسية لتحقيق التشسية السدتقبمية في البالد، ويدعجنا أن نخى جيػدنا تشعكذ بذكل 

بسقارنة نتائج مؤشخ رأس السال البذخي في و  إيجابي عمى نتائج البحخيغ في ىحا السؤشخ".
السسمكة مع نطيخاتيا مغ دول السشصقة، يطيخ مؤشخ البحخيغ مدتػيات أعمى لإلناث 
مقارنة  بالحكػر، نتيجة لتحريميغ العمسي العالي، في حيغ تبجو نتائج السؤشخ لإلناث 

 في السجال الرحي. اوالحكػر متصابقة تقخيب  

 :دول مجلس التعاون الخليجين و القهي العاملة في البحري 0.0
 (5ججول رقم )

 دول مجلس التعاون الخليجيو القهي العاملة في البحرين  مقارنة
 % م 0205 – 0200بين عامي

 0205 0200 الدنة
 07.0 09.0 البحرين
 46.0 44.8 الدعهدية
 04.4 09.4 الكهيت
 - - االمارات
 09.0 00.6 عمان
 5.0 6.0 قطر

 9006االحرائي لجول مجمذ التعاون لجول الخميج العخبية، السرجر: السخكد 
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تبايشت ندبة التػشيغ في دول السجمذ لترل أنو يتزح مغ الججول الدابق 
% في السسمكة 37.9% في مسمكة البحخيغ، و96.9% في دولة الكػيت، و03.3إلى 

%. 8.0% في سمصشة ُعسان، أما دولة قصخ فبمغت الشدبة 02.9العخبية الدعػدية، و
وشكمت العسالة الػافجة الشدبة األكبخ مغ إجسالي العسالة في دول مجمذ التعاون، 

%، تمتيا سمصشة ُعسان، ثع كل مغ السسمكة العخبية الدعػدية 23.2لتدجل دولة قصخ 
بمغ حجع العسالة قج و . .%72.4ومسمكة البحخيغ، فيسا سجمت دولة الكػيت ما ندبتو 

م بسعجل نسػ 9006مميػن مذتغل في عام  90ارب في دول مجمذ التعاون ما يق
  م. 9007عغ العام  %7.0

ترتيب البحرين بين دول مجلس التعاون الخليجي والعالم في تقارير التنمية  0.0
 البذرية 

احتمت ثالث دول خميجية السخاتب الثالث األولى عمى السدتػى العخبي في 
عغ  9006شيخ مارس/آذار  ، الحي صجر نياية9007تقخيخ التشسية البذخية لعام 

التابع لألمع الستحجة،  "UNDP"بـ ابخنامج األمع الستحجة اإلنسائي، السعخوف اخترار  
 اوثالث   اومقخه في ستػكيػلع، لتتخبع قصخ عمى العخش، وتحل الدعػدية واإلمارات ثاني  

"، وقج صجر تقخيخ األمع الستحجة تحت عشػان "التشسية البذخية لمجسيع .عمى التػالي
وأضيخ أىع السؤشخات واإلحراءات التي تبخز تختيب الجول؛ مغ خالل عخض كامل 
لسا حققتو، كسا أبخز التقخيخ التصّػر الحي شيجتو الجول في مجال التشسية االجتساعية 

ع التقخيخ إنجازات دول العالع الـ  .واالقترادية والبيًية في تحقيق التشسية  055وقدَّ
 0"، وضست الجول مغ التدمدل ام؛ "تشسية بذخية مختفعة جج  البذخية إلى ثالثة أقدا

، وجاءت ضسشيا قصخ والدعػدية واإلمارات والكػيت، وكل الجول الستقجمة، 80إلى 
، 008إلى  89و"تشسية بذخية مختفعة"، ضست الجول مغ  (06).إضافة إلى اليابان

و""تشسية بذخية  .لريغوجاءت ضسشيا ُعسان وماليديا، وتخكيا، والسكديظ والبخازيل، وا
و"تشسية بذخية مشخفزة" ضست الجول  .036إلى  007متػسصة" ضست الجول مغ 
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اعتسج التقخيخ في إرساء ىحا الترشيف عمى درجة تقجم وقج  .055إلى  035مغ 
البمجان في تحقيق التشسية البذخية في عجيج مغ الفيارس؛ مثل مؤشخ التشسية الذاممة 

 .والتعميع والعسل وتذغيل العسالةالحي يتعمق بالرحة 

، والخابع عمى صعيج الجول العخبية، ثع اعالسي   36وجاءت البحخيغ في السخكد الـ 
، واألردن 54، والجدائخ 67، ولبشان 60، وتخكيا 89، وُعسان 80الكػيت في السخكد الـ 

، والسغخب 090، والعخاق 003، وفمدصيغ 000، ومرخ 009وليبيا  26، وتػنذ 57
 .062، وإريتخيا 075، واليسغ 058، والدػدان 086، ومػريتانيا 032، وسػرية 094

البشظ الجولي مذخوع رأس السال البذخي بيجف تعديد االىتسام  وقج أشمق
بتصػيخ رأس السال البذخي لسا لو مغ أىسية كبخى في تحقيق الشسػ االقترادي 
السدتجام والحّج مغ الفقخ. ويحطى االستثسار في رأس السال البذخي بأىسية أكبخ 

في تغييخ أساليب عير الشاس  انتيجة لسا تديع بو التصػرات العمسية والتكشػلػجية حالي  
٪ عمى السؤشخ 7وعسميع في مختمف أنحاء العالع، حيث ارتفع ترشيف السسمكة بشدبة 

  .9009في العام  اسشػات، وتحجيج   8مشح انصالق ىحا السذخوع البحثي قبل 

وخالل العقػد القميمة الساضية، اعتسجت مسمكة البحخيغ عمى العسالة األجشبية 
وضل .ألىجاف اإلنسائية والحج مغ ضغػط فػرة الشذاط االقتراديالػافجة لتحقيق ا

غيخ أنو في ضل التدايج .التػضيف في القصاع العام يجعع مدتػيات السعيذة السختفعة
الدخيع في عجد الدكان مغ الذباب أصبح خمق فخص عسل في القصاع الخاص 

دمة ما لع تتػفخ فخص لمسػاششيغ يسثل تحجيا وقج يختفع معجل البصالة في الدشػات القا
العسل في القصاع الخاص لسديج مغ السػاششيغ. ورغع أن مذاركة السػاششيغ في القػى 
العاممة ال تدال مشخفزة فقج ازدادت ىحه السذاركة عمى مجار العقج الساضي، مع 
احتسال حجوث زيادات أخخى نتيجة انزسام مػاششيغ مغ ذوي الجرجات العمسية 

لحلظ فإن ضعف  .(05) 9002ناث، إلى القػى العاممة عامالعالية، ال سيسا اإل
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مذاركة السػارد البذخية الػششية في التشسية االقترادية مغ أىع السذاكل االقترادية 
في دول مجمذ التعاون الخميجي ومشيا مسمكة البحخيغ. وىػ مغ أىع التحجيات التي 

السال البذخي والتذخيعات تػاجو الخؤساء التشفيحييغ في مشصقة الخميج العخبي رأس 
الحكػمية وعالقات العسالء والسخاشخ االقترادية والدياسية العالسية والتػسع العالسي 

 .(02)والعالمة التجارية والدسعة، واالستجامة، والثقة في األعسال

% 9وشبقا لتقاريخ البشظ الجولي يتػقع أن يبمغ معجل الشسػ في مسمكة البحخيغ إلى 
. وتذيخ التشبؤات إلى أن نسػ القصاع غيخ 9090% في 9.9رل إلى ، وأن ي9002في 

% بدبب تجابيخ السالية العامة السشفحة في البجاية التي تخمي إلى 9.3الشفصي سيتخاجع إلى 
تحقيق التػازن السالي، وتقميز استثسارات السذخوعات العسالقة. وسيدتأنف االقتراد نسػه 

 (90).دة معجالت الكفاءة مغ جخاء اإلصالحاتفي األعػام التالية مع تحقُّق زيا

وال يدال عجد السػازنة العامة كبيخا وقج  ابصيً  االقترادي ال يدال معجل الشسػ لحا 
ل الحداب الجاري لسيدان السجفػعات إلى تدجيل عجد، وتخاجعات احتياشات الشقج   تحػَّ

ورغع الجيػد  .عمى ربط سعخ الرخف  ضغػط كبيخة وجػد  األجشبي مع
السالية العامة، فإن البحخيغ ىي أشج دول مجل التعاون الخميجي   لزبط  األخيخة

لسحجودية مجخخاتيا وارتفاع  افي مػاجية انخفاض أسعار الشفط والبػكديت نطخ    اضعف  
عمى سياسة  وقج حافطت البحخيغ  مدتػى ديػنيا، مسا يجعميا عخضة لمسخاشخ التسػيمية.

عجد في السالية العامة. وقجد تفاقع ىحا  مسا أدى إلى 9002مشح عام مالية تػسعية 
إجسالي الشاتج السحمي  مغ %  00مع تخاجع ايخادات الشفط بشحػ   9008 عامالػضع 

ر بشحػ  عجد إجسالي في وتدجيل  % مغ إجسالي الشاتج السحمي مقابل  09.5السػازنة ُقجِّ
نسػ إجسالي الشاتج السحمي الحكيقي  وتع تخفيس تػقعات (90).9003% في عام  4.3
استسخار أسعار الشفط عمى مدتػى  إذ أن ،9005-و 9006% في عامي  0.2إلى 

تعميق  اعمى االستيالك الخاص والحكػمي. ومغ السحتسل أيز   امتجن يؤثخ سمب  
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التحتية. وفي ضل غياب إجخاءات جحرية  البشية بعجد مغ اإلستثسارات في قصاع  العسل
 لمسخاشخ السالية. عمق بالسالية العامة، ستطل البحخيغ معخضةفي ما يت

 إعادة هيكلة رأس المال البذري في البحرين 0.3

أشمقت حكػمة مسمكة البحخيغ العجيج مغ السبادرات التي تيجف إلى التجريب 
تدتقصب الذباب ورواد األعسال والسخأة مغ القصاعيغ العام و السيارات  وتصػيخ

دج ول سػق العسل بسا يحتاج إليو مغ كفاءات وميارات ومعخفةوالخاص، وذلظ لجعع 
 -:ا يمي بعس األمثمة عمى السبادرات. وفيسالفجػة في القصاعات االقترادية

 تمكين صنجوق العمل )تمكين( 0.3.0

تعتبخ تسكيغ أحج الييًات الحكػمية التي تٌأسدت كأحج الخكائد األساسية لسبادرات 
وتيجف إلى دعع القصاع  9040البحخيغ والخؤية االقترادية لمبحخيغ اإلصالح الػششية في 

وىشاك دور كبيخ  الخاص في البحخيغ ووضعو كسحخك رئيدي لمشسػ االقترادي والتشسية.
تقػم بو تسكيغ في إعادة ليكمة رأس السال البذخي في البحخيغ مغ خالل دعع البحخيشييغ 

مل الخئيدية في نجاح العسمية اإلصالحية في ىػ أحج العػاو ودعع تػجياتيع االستثسارية 
مغ نػعو، حيث أن مرادر التسػيل  افخيج   اعالسي   ايعتبخ نسػذج تسكيغ نسػذج  و  سػق العسل.

والجعع تأتي مغ القصاع الخاص وترب في القصاع الخاص مخة أخخى في صػرة دعع 
دعع الذيادات الكفاءات ورواد األعسال وتسػيل مبادرات التجريب، إلى جانب بخامج 

االحتخافية، ودعع السؤسدات الرغيخة والستػسصة، ودعع األجػر وغيخىا ذلظ. والشظ بأن 
ىحا الشسػذج الفخيج يداىع بذكل كبيخ في تحقيق االستجامة في دعع القصاع الخاص ودعع 
 التجريب والتصػيخ بسا يرب في تحقيق االستجامة في التشسية االقترادية لسسمكة البحخيغ.

 .تعديد تصػيخ ونسػ السؤسدات  -:أوال   –ع تسكيغ ىجفيغ رئيدييغ أما نرب عيشيا وتز
ولتحقيق ىحه األىجاف   تقجيع الجعع لتعديد إنتاجية وتجريب القػى العاممة الػششية.  -اثاني

تخكد عمى تشػيع العخوض وتدخيع اإلنجاز والحفاظ  9090-9005فإن استخاتيجية "تسكيغ" 
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ات. كسا يتع تقجيع عجد مغ البخامج السبتكخة لألفخاد والذخكات البحخيشية عمى األثخ والسكتدب
في جسيع القصاعات االقترادية والتي تذسل التجريب السيشي والتسػيل والسشح والخجمات 
االستذارية ودعع ريادة األعسال وغيخىا. وتداعج ىحه البخامج في تصػيخ وبشاء قجرات األفخاد 

السسمكة، كسا تجمج مفاليع ىامة ججيجة لتصػيخ القصاع الخاص  والسؤسدات البحخيشية في
مبادرة مختمفة فقج قامت تسكيغ باستثسار  440ومدتجام. ومع أكثخ مغ  احيػي   اليكػن قصاع  

مميػن دوالر لجعع التجريب وتصػيخ األعسال، وقجمت خجماتيا ألكثخ مغ  330أكثخ مغ 
 ألف فخد وشخكة بحخيشية حتى اآلن. 060

 قانهن التأمين ضج التعطل 0.3.0

كسا أن قانػن التأميغ ضج التعصل لعب دورا ىاما في ىحا الذأن، حيث أن 
الجول السجاورة والتي تعتبخ أغشى مغ البحخيغ وتتستع بإمكانيات اكبخ لع تقجم عمى 

 مثل ىحا السذخوع الحي يحتاج إلى جخأة وحدم في اتخاذ القخار. 

 امةمعيج البحرين لإلدارة الع 0.4

ييجف معيج البحخيغ لإلدارة العامة "بيبا" إلى تحقيق أداء حكػمي متقجم يجعع 
خصط التشسية االقترادية واالجتساعية، ويتع تحقيق ىحا اليجف مغ خالل تصػيخ 
األداء بيجف مػاكبة الصسػحات التشسػية وتعديد السػارد، والتي تسكغ مغ تػفيخ ىحه 

شى مع التغييخات السبتكخة لمتشسية السدتسخة، إضافة الخجمات، وبشاء القجرات التي تتسا
إضافة إلى الجورات  إلى خمق سياسات واستخاتيجيات تزسغ تحقيق تشسية مدتجامة.

الستخررة بيبا، يقػم معيج اإلدارة بتجريب السػضفيغ الحكػمييغ ضسغ البخنامج 
غ يغ السدتججيالػششي لتصػيخ الكيادات الحكػمية، حيث يذسل البخنامج دورات لمسػضف

خفع مدتػى األداء الحكػمي اإلدارة التشفيحية، في خصػة لوالحالييغ واإلدارة الستػسصة و 
٪ مغ  88.8وقج قام "بيبا" بتجريب أكثخ مغ  صف ثاني لمكيادة السدتقبمية. وإعجاد

مذخوع ا لتصػيخ العسل الحكػمي،  487الستجربيغ مغ الخجمة السجنية، وقج قجم نحػ 
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٪ مغ الستجربيغ إلى مشاصب قيادية. كسا قام "بيبا" بتجريب نحػ 09كسا تست تخقية 
 (99)% مغ إجسالي رؤساء اإلدارات. 40

 الجورات اإللكتخونية الُسقجمة عبخ معيج البحخيغ لإلدارة العامة 

إضافة إلى ما سبق، ىشاك العجيج مغ السؤسدات التجريبية األخخى بسسمكة 
لخاص والتي تقجم بخامج ودورات تجريبية إلكتخونية معتسجة في البحخيغ مغ القصاع ا

 مسمكة البحخيغ.
 المذروعات والهحجات اإلسكانية في مملكة البحرين 0.5

في إشار حخص الحكػمة عمى تػفيخ سبل العير اآلمغ والكخيع لجسيع 
، استسخت السسمكة في بشاء السذخوعات والػحجات اإلسكانية وتقجيع خجماتيا مػاششييا

، حيث بمغ مجسػع الخجمات اإلسكانية لمسػاششيغ وتجييدىا بالخجمات والسخافق الالزمة
ألف خجمة  005,867( أكثخ مغ 9003-0270السقجمة لمسػاششيغ خالل الدشػات )

% مغ 78مميارات ديشار بحخيشي، استفاد مشيا أكثخ مغ  4.4إسكانية بتكمفة إجسالية 
 0,986وحجة سكشية، و 5,428خيخة تع تقجيع السػاششيغ، وخالل الدشػات األربع األ

وحجة  08209قخض لمسػاششيغ. وتقػم وزارة اإلسكان حالي ا بتشفيح  2,393قديسة، و
ألف وحجة سكشية وجو جاللة السمظ إلى سخعة بشائيا وتػزيعيا  30سكشية مغ أصل 

عمى السػاششيغ، في ضل بشاء خسذ مجن إسكانية ججيجة تذسل السجيشة الذسالية 
 .ومجيشة شخق الحج ومجيشة شخق ستخة وإسكان الجشػبية وإسكان الخممي

 إصالح سهق العمل في مملكة البحرين 0.6

تػاصمت مديخة اإلنجازات في إصالح سػق العسل وتػفيخ فخص التػضيف 
% 07والتجريب والتأىيل السيشي لمسػاششيغ، مسا أسيع في خفس معجل البصالة مغ 

كشدبة مغ إجسالي القػة العاممة الػششية وىي مغ  9003% عام 4.7إلى  9007عام 
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أدنى السعجالت العالسية، مع تقجيع إعانات مالية لمباحثيغ عغ عسل تقجر في الستػسط 
بذأن التأميغ  9007( لدشة 65دوالر ا شيخي ا بسػجب السخسػم بقانػن رقع ) 470بشحػ 

قػق العسالة الػافجة، ضج التعصل، وىي خصػة غيخ مدبػقة عخبي ا، إلى جانب احتخام ح
ومكافحة االتجار باألشخاص، وتشفيح العجيج مغ السذخوعات لتحديغ أجػر العسالة 
الػششية، وتأىيل وتػضيف الخخيجيغ الجامعييغ، وغيخىا مغ السبادرة لسج مطمة الحساية 
االجتساعية، وتػجت البحخيغ إنجازاتيا بانتخابيا عزػ ا في مجمذ إدارة مشطسة العسل 

 (.9006-9003ية ضسغ فخيق الحكػمات لمجورة )الجول

 تطهير الخجمات العامة في مملكة البحرين 0.7

الحكػمة جيػدىا في تصػيخ الخجمات العامة، ومتابعة تشفيح البخامج  تواصم
والسذخوعات في السحاور الدياسية والتشسية االقترادية والسالية، والخجمات والتشسية 

 .% مغ بخامج ومذاريع التصػيخ اإلداري 68البذخية واالجتساعية، والبشية التحتية، وتشفيح 
تصػيخ التذخيعات الػششية واإلجخاءات التشفيحية بسا  كحلظ تابعت البحخيغ إنجازاتيا في

يتػافق مع السعاييخ الحقػقية الجولية، وحساية حقػق اإلندان وحخياتو السجنية والدياسية 
واالجتساعية والثقافية، وتعديد حخية الخأي والتعبيخ، واحتخام الحخيات الجيشية والتشػع الجيشي 

ت واألجيدة السعشية بحقػق اإلندان، في وجػد عذخ والسحىبي والثقافي، وتفعيل السؤسدا
جسعية أىمية، وتذكيل  706جسعيات معشية بحساية ومخاقبة حقػق اإلندان مغ بيغ 

، وإصجار يغ عام التطمسات بػزارة الجاخميةمفػضية حقػق الدجشاء والسحتجديغ بخئاسة أم
 .الػششية لمقانػن الجولي اإلندانيمخسػم ممكي بإنذاء المجشة 

مارست السخأة البحخيشية حقػقيا الدياسية واالقترادية واالجتساعية في قج و 
إشار مغ السداواة وتكافؤ الفخص وفق ا لمجستػر والتذخيعات الػششية، وبجعع مغ 
السجمذ األعمى لمسخأة، مشح تذكيمو بخئاسة صاحبة الدسػ السمكي األميخة سبيكة بشت 

، مغ خالل تسثيل السخأة في 9000ي عام إبخاليع آل خميفة قخيشة جاللة السمظ ف
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-9003فرل التذخيعي الخابع )% في ال08البخلسان بغخفتيو الشػاب والذػرى بشدبة 
، وحزػرىا السسيد في الدمظ القزائي والجبمػماسي وفي السجتسع السجني في (9005

% مغ القػى العاممة 48جسعية ندائية أىمية، وإسياميا بشدبة  93 أكثخ مغ وجػد
ػششية، وتتػيج إنجازاتيا بحرػل سسػ رئيذ الػزراء عمى الجائدة الحىبية مغ ال

 .9003االتحاد الجولي لديجات األعسال والييًات في أبخيل 

 0200 – 0209برنامج عمل الحكهمة  0.8

بشاء عمى متصمبات السخحمة القادمة مع  (9099-9002)بخنامج عسل الحكػمة  تع إعجاد
االستشاد بذكل أساسي عمى مخخجات ورش عسل عقجت خالل السشتجى الحكػمي تحت عشػان 
)التصمعات السدتقبمية( شارك فييا السدؤولػن مغ مختمف القصاعات الحكػمية، واستعخضػا خالليا 

سديخة التشسػية في ضل التحجيات السالية، وبسا أبخز التػجيات السدتقبمية اليادفة إلى مػاصمة ال
 (94) ، وأىجاف األمع الستحجة لمتشسية السدتجامة.9040يتػافق مع رؤية البحخيغ االقترادية 

أىجاف عامة تصسح الحكػمة إلى تحكيقيا خالل األعػام  2يتزسغ بخنامج عسل الحكػمة و 
الثػابت األساسية تعديد  -:ػياتعبخ التخكيد عمى ثالث أول 9099وحتى  9002األربعة مغ 

ة الجاعسة لمتشسية السدتجامة.، االستجامة السالية والتشسية االقترادية، علمجولة والسجتس  تأميغ البًي

 -األىجاف العامة التالية: تعسل الحكػمة مغ خالل بخنامج عسميا لتحقيقو 
  الحكػمية في االستثسار في السػاشغ مغ خالل تعديد وتصػيخ واستجامة الخجمات

 .التعميع والرحة والخجمات األخخى 
 مى مجتسع يدػده األمغ واالستقخارالسحافطة ع.  
   تعديد التشسية الذاممة في إشار تحقيق تػازن مالي يػاكب ويحافع عمى الشسػ

 .االقترادي اإليجابي
  دفع القصاع الخاص ليتبػأ دورا   أكبخ كسحخك رئيدي في عسمية التشسية لخمق

 .نػعية لمسػاششيغ ولمعسل واالستثسارفخص 
 تخسيخ قػاعج االستخجام األمثل لمسػارد وضسان استجامتيا لألجيال القادمة. 

https://www.fdpm.gov.bh/action_plan.html
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  اسـتـجامـة التشسية االجتساعية واالقترادية مـغ خالل تفعيل التذخيعات والسبادرات
 .الجشديغ بيغ السداواة  الجاعسة الستقخار األسخة وتحقيق

 استسخار تسػيل السذاريع التشسػية والبشى التحتية السحفدة لمشسػ ولخجمة السػاششيغ 
 عام مغ السحخك الخئيدي إلى السشطع والذخيظ، وتصػيخ إعادة رسع دور القصاع ال

 .وتدييل اإلجخاءات الحكػمية
  دعع اإلبجاع والتفػق ودور السخأة والذباب والخياضة في جسيع البخامج والسبادرات

 (93)الحكػمية.
  :النتائج

ومشيا مسمكة إن تحقيق نسػ اقترادي أكثخ استجامة يتصمب مغ دول الخميج 
في مدانجة تجابيخ ضبط أوضاع السالية العامة، وتشػيع الشذاط  االستسخارلبحخيغ 

 ع الخاص، ال سيسا لمشداء والذباباالقترادي، والشيػض بخمق الػضائف بكيادة القصا
ومشيا واالقترادية  اإلستخاتيجيةبػضع الحمػل والخصط ليكمة رأس السال البذخي كسا أن 

في البحخيغ وإيجاد فخص وتحديغ الشػاتج الرحية والتعميسية مذكمة البصالة الديصخة عمى 
عسل مشاسبة ووضع البخامج والخصط اليادفة إلى ربط مخخجات التعميع بستصمبات سػق 

 تحقق نسػ اقترادي أكثخ استجامة لجول مجمذ التعاون ومشيا مسمكة البحخيغ. العسل

ظ بعج ان حجدت رؤيتيا ن البحخيغ قج قصعت شػشا جيجا في التشسية البذخية وذلإ
كسا أن  .( التي تتزسغ تصػرات اقترادية واجتساعية عمى مجى بعيج9040بإستخاتيجية )

البحخيغ لجييا رأسسال بذخي مختفع الشػعية في التعميع وشػل عسخ الفخد وصحتو، ويعتبخ 
، وىحا يعشي أن مسمكة «األعمى بالسشصقة العخبية وبيغ دول مجمذ التعاون الخميجي

حخيغ قج أسدت لبشاء قاعجة مستازة لمتصػر البذخي مغ خالل حخكة التشسية الستػاصمة الب
وقج نجحت مسمكة البحخيغ في ميجاني تقجيع  .في قزايا الرحة والتعميع والتجريب والسعخفة

العالج والرحة والتعميع والتجريب لمسػاشغ مسا جعميا تتبػأ السخكد االول بيغ أخػاتيا 
 . بياشسػ االقترادي دفع عجمة اليداعج ذلظ عمى و يات، الخميجيات والعخب

https://www.bahrain.bh/wps/portal/QuickLinks_ar?current=true&urile=wcm:path:egovportal_ar/home/quick+links/sustainable+development/sdp+goals/goal5
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 :التهصيات
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وزيادة مذاركة اإلناث في األيجي العاممة، وتقميز التبايغ بيغ السيارات 

 واإلصابات.ومتصمبات سػق العسل، والػقاية مغ األمخاض السدمشة 
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التشػيع االقترادي مغ خالل تشسية األنذصة االقترادية التي تداىع في خمق فخص 
عسل ذات جػدة عالية لمبحخيشييغ؛ في مختمف القصاعات والسجاالت، في ضل استقخار 

 عشاصخ اإلنتاج ومشيا االستثسار في رأس السال البذخي.األسعار واالستثسار الكامل ل
إعجاد الذباب لستصمبات السدتقبل عغ شخيق تحديغ نػاتج تعمسيع، وربط التعميع  .4

باحتياجات سػق العسل، وتقميز عػامل الخصخ الخئيدية عمى الرحة مثل 
 التجخيغ، والخسػل، والشطام الغحائي غيخ الرحي.

تعديد االستثسار الحكػمي السذتخك مع القصاع الخاص في السذاريع التشسػية،  .3
وزيادة كفاءة وإنتاجية البحخيشييغ وتعديد مذاركتيع في سػق العسل، ودعع 

 السؤسدات الرغيخة والستػسصة، وتذجيع ريادة األعسال واالبتكار واالنفتاح. 
مغ اإلنفاق العام عمى  زيادة اإلستثسار فى التعميع وتحػيل الشدب السخررة .8
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