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ن المرأة:    ي تمكي 
ن
الدوليةاإلقليمية و  التجارب أبرز  الدروس المستفادة من دور الشمول المالي ف

ن الالشمول المالي و  لمرأةاالقتصادي ل  تمكي 

يعتب  كل من الشمول المال  والتمكي   االقتصادي للمرأة من  

  تسىع أهداف التنمية المستدامة لتحقيقها  
أهم الغايات الت 

عام     
المرأة  ، حيث  2030ف  تمكي    ة  يمثل  األساسية الركب  

ال لعالم مزدهر ومستدام الخامس  . فوفق  من أهداف  هدف 

حقيق المساواة  ت إل "تسىع دول العالم  التنمية المستدامة  

يتعي   عىل  ، حيث  ت"بي   الجنسي   وتمكي   كل النساء والفتيا

فجوات النوع االجتماع  ف  عدد رأب    العمل عىلالحكومات  

،  لمرأةفاعلة لكاملة و مشاركة    من خالل ضمان  من المجاالت

تكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة عىل قدم المساواة  ضمان و 

الحياة   ف   القرار  صنع  مستويات  جميع  عىل  الرجل  مع 

، والقيام بإصالحات لتمكي    السياسية واالقتصادية والعامة

الخدمات المالية،  و   الموارد االقتصادية  المرأة من النفاذ إل

ها   .1للقواني   الوطنية وفقا  وغب 

يرتبط الشمول المال  بشكل مباشر بتحقيق  من جانب آخر،  

دامة  ــة المستــــــداف التنمي ـــــــداف من أهـــــأه  سبعةما ال يقل عن  

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الدول العربية، "أهداف التنمية   1

"، متاح من خالل الرابط: 2030المستدامة 

https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sus

tainable-development-goals.html 
تام  بما يشمل الهدف األول: القضاء على الفقر، والهدف الثاني: القضاء ال   2

بين   المساواة  الخامس:  الجيد، والهدف  التعليم  الرابع:  الجوع، والهدف  على 

االقتصاد،   ونمو  الالئق  العمل  الثامن:  والهدف  التاسع:  الجنسين،  والهدف 

وعات إل     توسيع نطاق نفاذ األفراد والمشر
حيث يسهم ف 

بما  ا الذاتية  قدراتهم  بناء  من  ويمكنهم  االقتصادية  لفرص 

عام يدعم   بشكل  االقتصادي  المستوى    . 2التمكي    عىل 

  مستويات الشمول المال  ما  
العالم  ورغم حدوث تحسن ف 

 عام   
متاحة    2017و  2011بي  

ُ
مع  وفقا ألحدث البيانات ال

إل  ع  ا ارتف للذكور  المال   الشمول  المائة،    72مستويات    
ف 

  المائة، إال أن   65بالنسبة لإلناث إل مثيلتها و 
فجوة النوع  ف 

ة الفب  خالل  ا  تغب  تشهد  لم  المال   بالشمول  عىل    الخاصة 

ة الفب  تلك  خالل  العالم     كما  .  مستوى 
الت  الدراسات  تشب  

   
  المائة من عمالء    65  الرجال يمثلون  دولة أن  18نفذت ف 

ف 

و  نحو  البنوك،  إجمال     80يمتلكون  من  المائة  رصيد ف  

  المائة من  75نحو القروض، و 
 .3الودائع رصيد   إجمال  ف 

اإلطار،   هذا    
بيانات  ف  بقاعدة  المتضمنة  التقديرات  تشب  

مليار نسمة من    1.1الشمول المال  للبنك الدول  إل وجود  

اإلناث محرومات من النفاذ إل الخدمات المالية من مجمل  

 .4مليار نسمة عىل مستوى العالم غب  مشمولي   ماليا  2

والهدف العاشر: الحد من أوجه عدم  الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية،  

 المساواة. 
3 Trivell,C. et al. (2018). “Financial Inclusion for Women: 

A Way Forward”, G20. Available at: https://www.g20-

insights.org/wp-content/uploads/2019/10/Financial-

Inclusion-for-Women-Final.pdf. 
4 World Bank, (2019). “FINDEX Database”. 

عش    الثامنموجز سياسات: العدد 
   2021يناير 

 إعداد: 
د. ســفيان قعلول        د. هبة عبد المنعم

o    االقتصادي  للمرأة. زيادة وصول اإلناث إل الخدمات المالية يعزز استقالليتهن المالية ونفاذهن للفرص االقتصادية بما يدعم التمكي
o  .سوق العمل  

 
المنطقة العربية تتسم بأكب  فجوة للنوع عىل مستوى العالم سواًء عىل صعيد الشمول المال  أو مشاركتهن ف

o تهن ف   مشارك للشمول المال  لإلناث و   مستوياتاإلمارات والكويت والبحرين أعىل نسبة ل   من  كل  تسجل  فرادى  العربية  الدول  مستوى  عىل
 العمل. سوق 

o واحدة  مئوية  بنقطة  ارتفاع  كل  يساهم    
 
    ف

    اإلناث  نسبت 
    حسابات  لديهن   الالب 

 
اض  وحسابات  مالية،  مؤسسات  ف     اقب 

 
مستويات  زيادة  ف

   بمشاركتهن  مقاسة  المرأة تمكي   
 
 . التوال   عىل  مئوية  نقطة  0.23و  0.44  بنسبة العاملة القوى  ف

o   
اتيجيات  تبت     العقبات  تذليل  عىل   تركز  المال   للشمول  وطنية  اسب 

يعية  اإلناث، وتعديل األطر  إدماج  تواجه  الت    الخدمات  التشر
، والتوسع ف 

ور    الخدمات المالية الرقمية ض 
  الدول العربية.  ات المالية المصممة لمواكبة احتياجات اإلناث، والتوسع ف 

 لزيادة الشمول المال  لإلناث ف 

http://www.amf.org.ae/
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من   العالم عدد  اإلناث عىل مستوى       التحدياتتواجه 
الت 

تحول دون النفاذ إل الخدمات المالية من بينها طبيعة األطر  

والسياسات الُممكنة  التنظيمية  والغب   المرتبطة  ،  تحديات 

، إل جانب عدم توفر  السائدة  االجتماعية واألعرافبالنظم  

ثبوتية  اإلناث  أوراق  من  عدد  وجود ،  لدى  ضمانات   وعدم 

المالية،  نلديه المعرفة  وبعد  ،  لإلناث  وانخفاض مستويات 

المالية،   الخدمات  توفر  أماكن  وبي    بينها  وكذلك  المسافة 

   
   قد  األطر القانونية الت 

تحد دون ملكية اإلناث لألصول ف 

  تحد  مجموعة أخرى من التحديات  و البلدان،    عدد من
الت 

للمرأة   المال   الشمول  فرص  جانت    من  من  عىل صعيد كل 

 . 5العرض والطلب عىل الخدمات المالية 

  سياق  بناًء عليه،  
  إطار اضطالع صندوق النقد العرب   ف 

وف 

المبادرة اإلقليمية للشمول المال  بتنفيذ عدد من األنشطة 

الداعمة لصنع السياسات بهدف زيادة مستويات النفاذ إل  

المالية،   الضوء  الخدمات  إلقاء  بمحاولة  الموجز  هذا  يهتم 

من   للمرأة  االقتصادي  التمكي      
ف  المال   الشمول  دور  عىل 

التمكي     ات  لمؤشر الراهن  الوضع  عىل  الوقوف  خالل 

   
ف  المالية  للخدمات  اإلناث  نفاذ  ومستويات  االقتصادي 

و  العربية،  اإلقليمية  كذلك  الدول  التجارب  من  االستفادة 

  طرح بعض التوصيات عىل صعيد دعم  وال
ة ف  دولية المتمب  

 . للمرأة  التمكي   االقتصادييعزز الشمول المال  لإلناث بما 

ن  ن المرأة العالقة بي  الشمول المالي وتمكي 

عىل إدارة  عىل وجه الخصوص  يساعد الشمول المال  المرأة  

أفضل بشكل  فيما،  األموال  حصافة  أكبر  قرارات  واتخاذ 

واالستثمار يتعلق   االدخار  تأسيس    ،بقرارات  عىل  وكذلك 

وعات جديدة لريادة األعمال، إضافة إل دوره اإليجاب     مشر

نفاذه مستويات  زيادة    
للفرص   عوائلهنونفاذ    نف 

  الحصول عىل خدمات التعليم والصحة  
االقتصادية ممثلة ف 

شأنها   من  العوامل  هذه  العمل. كافة  سوق    
ف  واالنخراط 

االستق الفردي،  تعزيز  المستوى  عىل  للمرأة  المالية  اللية 

5  CGAP, “Gender, Policy, and Financial Inclusion”. 

Available at: https://www.cgap.org/blog/series/gender-

policy-and-financial-inclusion. And 

Trivell,C. et al. Op cit. (2018). 
6 Trivell,C. (2018). “Financial Inclusion for Women: A 

Way Forward”, G20. Available at: https://www.g20-

insights.org/wp-content/uploads/2019/10/Financial-

Inclusion-for-Women-Final.pdf 
 في هذا السياق يمكن االطالع على:للمزيد  7

وتعزيز مستويات التمكي   االقتصادي للمرأة عىل المستوى  

  ، الكىل  وهو ما يعمل بدوره عىل زيادة مستويات الدخل القوم 

من  و  والحد  الفقر،  واإلدماج أوجه  خفض  المساواة،  عدم 

 .6االجتماع  

 الشمول المال  
وتمكي      من جانب آخر، فإن العالقة ما بي  

ماقتصاديا  المرأة   عالقة  يتيح  ته   المال   فالشمول  بادلة. 

بكافة   االقتصادية  الفرص  إل  المرأة  نفاذ  لتسهيل  قنوات 

أنواعها بما يسمح لها بتحسي   مستويات دخلها وإدارة أمورها  

التمكي     يدعم  ما  وهو  أفضل  بشكل  المالية  وقراراتها 

للمرأة فيما  االقتصادي  السيما  المالية  ،  بالخدمات  يتعلق 

من جانب آخر، فإن التمكي      .7الخاصة باالدخار واإلقراض 

االقتصادي للمرأة يساعد عىل زيادة دخل المرأة ومستويات  

المال    الشمول  يعزز  ما  وهو  المالية  الخدمات  عىل  طلبها 

 كذلك. 

  منهجية
  ضوء ما سبق، تم تبت 

بي     لعالقةقياسية لتقدير ا  ف 

    المرأة  مشاركة
)كمؤشر للتمكي   االقتصادي    العمل  سوق  ف 

اتأبرز  و   ،للمرأة( ممثلة    باإلناث  الخاصة  المال    الشمول   مؤشر

   
    اإلناث  نسبةف 

    حسابات  لديهن  الالب 
 مالية،  مؤسسات  ف 

    النساء  نسبةو 
اإلناث   نسبةو   بنكية،  بطاقات  لديهن  الالب 

  
اض  حسابات  نهلدي  الالب   لعينة  مالية  مؤسسات  من  لالقب 

 الناشئة  واالقتصادات  النامية  الدول  من  دولة  100  تشمل

  
 االقتصادي  القياس  ألغراض  كافية  بيانات  حولها   تتوفر   الت 

 .مقطعية بيانات  باستخدام وذلك 

رغم صعوبة قياس السببية، ارتأينا تحليل العالقة بي   نسبة  

المال     اإلناثمشاركة   الشمول  ات  ومؤشر العاملة  القوة    
ف 

  االعتبار التجانس عن طريق باإلناثالخاصة  
، والذي يأخذ ف 

ات المستقلة.   بناًء عليه، تم  استخدام القيم المتأخرة للمتغب 

خطوتي    من  تقدير   Two Stage Least)استخدام 

Squares TSLS)  إل إضافة  مساعدة ،  ات  متغب  استخدام 

بهدف ذلك  الدخل،  مستويات    
ف  عىل    ممثلة  السيطرة 

- Boyd, C. & U. Aldana (2015). The Impact of

Financial Education on Conditional Cash 

Transfer Beneficiaries in Peru. En: Veras, F. & C. 

Robino “Social Protection, Entrepreneurship and 

Labour Market Activation” Policy in Focus 

Volume 12, Issue No.2. IPC-UNDP. pp. 26-27.   

- Holloway, K., Niazi, Z., Rouse, R. (2017). IPA

Women’s Economic Empowerment Through 

Financial Inclusion A Review of Existing 

Evidence and Remaining Knowledge Gaps. 

http://www.amf.org.ae/
https://www.cgap.org/blog/series/gender-policy-and-financial-inclusion
https://www.cgap.org/blog/series/gender-policy-and-financial-inclusion
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عال  وتوضيح  اختبار  التجانس    
ف  تكمن    

الت  االرتباط  قة 

 . فرضيتنا 

ات   مؤشر بيانات    
قاعدب  من  البيانات  عىل  الحصول  تم 

استخدام  تم  .التنمية الدولية، والشمول المال  للبنك الدول  

ات  2017  عام  قيم ية  للمتغب  المتاحة   البيانات  وفق  التفسب 

وبيانات عام  ،  المال    للشمول  الدول    البنك  بيانات   قاعدة  من

  القوى العاملة، وذلك بهدف    2019
لنسبة مشاركة اإلناث ف 

    االرتباط  عالقة  وتوضيح  التجانس  عىل  سيطرةال
تكمن   الت 

  
وفق    المتاحة  البيانات   به   تسمح  ما   بقدر   فرضيتنا    اختبار   ف 

 :  النموذج التال 

  𝑭𝑳𝑷𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑨𝒄𝒄𝒐𝒖𝒏𝒕_𝑭𝒊𝒕−𝟐 + 𝜷𝟐𝑪𝒓𝒆𝒅_𝒄𝒂𝒓𝒅_𝑭𝒊𝒕−𝟐

+ 𝜷𝟑𝑩𝒐𝒓𝒓𝒘_𝑭𝑰_𝑭𝒊𝒕−𝟐  + 𝜺

حيث  

𝐹𝐿𝑃 القوى العاملة  
 . نسبة مشاركة اإلناث ف 

𝐴𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡_𝐹𝑖𝑡−2   
ف  حسابات  لديهن    

اللواب  اإلناث  نسبة 
 مؤسسات مالية. 

𝐶𝑟𝑒𝑑_𝑐𝑎𝑟𝑑_𝐹𝑖𝑡−2  بطاقات لديهن    
اللواب  اإلناث  نسبة 

 ائتمانية. 

𝐵𝑜𝑟𝑟𝑤_𝐹𝐼_𝐹𝑖𝑡−2  حسابات لديهن    
اللواب  اإلناث  نسبة 

اض من مؤسسات مالية.   اقب 

ε الخطأ  حد   
العشواب 

i

t

ترمز للدولة 

ترمز للزمن

: أشارت نتائج النموذج إل

بي   وجود   - ما  إيجابية  المال   عالقة  الشمول  ات  مؤشر

  
ف  ممثلة  من  لإلناث  لديهن    كٍل    

الالب  اإلناث  نسبة 

مالية مؤسسات    
ف       ،حسابات 

الالب  اإلناث  ونسبة 

اض تمكي      ومستويات  من جهة،  لديهن حسابات اقب 

  سبنسبة مساهم  ةمقاس  المرأة
من    وق العملة المرأة ف 

  حي   لم تثبت وجود عالقة ما بي    جهة أخرى
نسبة ، ف 

والتمكي     االئتمانية  للبطاقات  اإلناث  امتالك 

للمرأة هذا  االقتصادي  ارتباط  إل  ُيعزى  قد  ما  وهو   ،

عمليات بشكل أكب  بلإلناث  النوع من الخدمات المالية  

اء والتسوق.   الشر

نسبة  -   
ف  مئوية  نقطة  واحد  بنحو  ارتفاع  يساهم كل 

الال    اإلناث 
مالية، ب  مؤسسات    

ف  حسابات  لديهن 

  ة اإلناث  ونسب
اض ف  زيادة    الالب  لديهن حسابات اقب 

المرأة مقاسة بمستويات مشاركته  نمستويات تمكي   

  القوى العاملة بنسبة  
عىل    نقطة مئوية  0.23و  0.44ف 

 .  التوال  

    الجنسي     بي     الفجوة   تؤثر  -
  )  المال    الشمول   ف 

فهم   الت 
ُ
ت

ا  سلب (  المال    النظام  إلعدم الوصول المتكاف      أنها   عىل

   المرأة مشاركة نسبة عىل
.العاملة القوى ف 

المستوى   عىل  األهمية  بالغ   أمر   لإلناث  المال    الشمول -

فيما   التقدم  عىل  البلدان  ومساعدة  للمرأة  االقتصادي

 يتيح، حيث  الجنسي     بي   االقتصادية    بالمساواة  يتعلق 

خلق عىل    جيد   بشكل  يعمل   مال    نظام  إل  المرأة  وصول

 المستبعدات  للنساء  ،االقتصادية  الفرص  تكافؤ   ظروف

واجتماعيا       بفعالية  والمساهمةاقتصاديا 
التمكي      ف 

 . االقتصادي

ن المرأة العربية الشمول المالي وتمكي 

العربية   المنطقة  تسجيل  تعتب   من حيث  نوعها  من  فريدة 

  قوة العمل  سواًء عىلأكب  فجوة للنوع  
،  مستوى المشاركة ف 

لإلناث حيث تنخفض مستويات    ويات الشمول المال  أو مست

  القوة العاملة إل نحو  
  المائة وهو   20.8مشاركة اإلناث ف 

ف 

  39ما يعتب  منخفضا بالقياس المتوسط العالم  البالغ نحو  

  المائة 
ات التنمية    ف  .  للبنك الدول    الدوليةوفق بيانات مؤشر

العاملة كذلك   القوى    
ف  اإلناث  مشاركة  معدل  يعتب   كما 

منخفضا بشكل كبب  بالمقارنة مع بعض األقاليم الجغرافية 

اوح الن ومجموعات الدخل األخرى، حيث   60حول  سبة  تب 

الهادئ، والمحيط  آسيا  ق  شر دول  من    كل 
ف  المائة    

،  ف 

  كل من مجموع
ة الدخل  وأفريقيا جنوب الصحراء، وكذلك ف 

  سوق  نخفضالم
ف  المرأة  مشاركة  مستويات  تمثل  حيث   ،

الدول     هذه 
ف   المسجل  المعدل  نحو ثالثة أضعافالعمل 

 عىل مستوى الدول العربية. 

من جانب آخر، تعتب  مستويات الشمول المال  لإلناث األقل  

الدول   ومجموعات  الجغرافية  المجموعات    
بباف  مقارنة 

  المائة    25.6بحسب مستويات الدخل، حيث يتوفر لدى  
ف 

مؤسسات فقط     
ف  حسابات  العربية  الدول    

ف  اإلناث  من 

مالية بما يمثل أقل من نصف المتوسط العالم  البالغ نحو  

  المائة، فيما ترتفع النسبة عىل سبيل المثال لتسجل    64.8
ف 

البحر    52نحو   ومنطقة  الالتينية  أمريكا  دول    
ف  المائة    

ف 
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    ، الكاريت   
 الدول مرتفعة الدخل  وتسجل أعىل مستوى لها ف 

  المائة.  93نحو بنسبة تبلغ 
 ف 

عىل مستوى الدول العربية فرادى تسجل كل من مستويات  

  قوة العمل ونسبة الشمول المال  لإلناث  
مشاركة اإلناث ف 

  
اإلمارات بنسبة    ثالث دول عربية وه    أعىل مستوى لها ف 

، والكويت ف  المائة عىل التوال    76.4ف  المائة و  52.4بلغت  

  المائة و  49.7
  المائة، والبحرين    73.5ف 

  المائة    45.0ف 
ف 

  المائة 75.4و
 .  ف 

مستويات  يالحظ   ارتفاع  بي    ما  المال  ارتباط  ، الشمول 

ٌمقاسا   العربية  الدول    
بنسبة والتمكي   االقتصادي للمرأة ف 

العمل سوق  ف   المرأة  نسب  مساهمة  أعىل  تتوفر  حيث   ،

  تسجل كذلك أعىل  
  الدول الت 

للتمكي   االقتصادي للمرأة ف 

المال  وغالبيتها من دول مجلس  م للشمول  لتعاون استوى 

ذات  العربية  الدول  تسجل  فيما  العربية،  الخليج  لدول 

المال    الشمول  من  أقل  مستويات  المتنوعة  االقتصادات 

 (.  1(، والشكل رقم )1التمكي   االقتصادي، الجدول رقم )و 

 ( 1جدول رقم )
  القوى العاملة ومستويات الشمول المال   

نسبة مشاركة اإلناث ف 
  المناطق الجغرافية األخرى  

  الدول العربية مقارنة مع باف 
لإلناث ف 

 حدث بيان* ا أل وفق

الدول 

نسبة مشاركة  

  القوى  اإلناث
ف 

العاملة  

   نسبة النساء 
الالب 

    لديهن
حسابات ف 

المؤسسة المالية  

 26.6 18.1األردن

 76.4 52.4اإلمارات 

 75.4 45.0البحرين 

 28.4 23.8تونس 

 29.3 14.6الجزائر 

 58.2 22.1السعودية 

 19.5 11.6العراق 

 .. 31.0ُعمان

 15.9 17.7فلسطين

 .. 56.8قطر

 .. 36.6القُمر

 73.5 49.7الكويت 

 32.9 22.9لبنان 

 59.6 33.9ليبيا 

 27.0 21.9مصر

 15.5 28.9موريتانيا 

 16.8 21.5المغرب

الدول 

نسبة مشاركة  

  القوى  اإلناث
ف 

العاملة  

   نسبة النساء 
الالب 

    لديهن
حسابات ف 

المؤسسة المالية  

 .. 5.8اليمن 

 71.5 58.6 شرق آسيا والمحيط الهادئ 

 36.9 61.5أفريقيا جنوب الصحراء  

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

 الكاريبي 
52.0 52.0 

 92.9 53.0الدول ذات الدخل المرتفع 

 29.9 58.0 الدول ذات الدخل المنخفض 

 25.6 20.8الدول العربية 

 64.8 47.1العالم 

  القوى العاملة، وعام    2019* عام  
 2017بالنسبة لبيان مشاركة المرأة ف 

لإلناث المال   الشمول  لمستويات  بيانات بالنسبة  نشر  يتم  حيث   ،
 المال  كل ثالث سنوات. الشمول 

(  ، الدول  البنك  التنمية  2021المصدر:  ات  مؤشر بيانات  "قاعدة   .)
 . "الشمول المال  قاعدة بيانات الدولية، و 

 ( 1شكل رقم )
  القوى العاملة ومستويات الشمول المال   

نسبة مشاركة اإلناث ف 
  الدول العربية وفق أحدث بيان* 

 لإلناث ف 

البنك   )المصدر:   ، التنمية  2021الدول  ات  مؤشر بيانات  "قاعدة   .)
 .  الدولية، والشمول المال 

الدروس المستفادة عىل صعيد السياسات

األردن
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البحرين
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سبق ما  ضوء  أبرز    ، عىل  باستخالص  التال   الجزء  يهتم 

والدولية   اإلقليمية  التجارب  واقع  من  المستفادة  الدروس 

يدعم  فيما يتعلق بزيادة مستويات الشمول المال  لإلناث بما  

 التمكي   االقتصادي. 

اتيجيات وطنية للشمول المالي تركز عىل تذليل ي استر
تبنن

ي تواجه إدماج اإلناث
 واقتصاديا  العقبات النر

ً
 ماليا

  تبنت  عدد الدول    تزايد مع  
،  الت  اتيجيات للشمول المال  اسب 

اتيجيات    توجهظهر   االسب  هذه  إطار    
ف  تدابب     

تبت  نحو 

أهداف    اعتماد   لتشجيع نفاذ اإلناث إل الخدمات المالية مع

.  محددة    الشمول المال 
 برأب فجوة النوع ف 

اتيجية الشمول     هذا المجال اسب 
ة ف  من بي   التجارب المتمب  

  وضعت  
الت  لألردن  أالمال   بي    مستويات  هف اهدمن  رفع  ا 

  المائة   24.6الشمول من نحو 
  عام    ف 

    36.6  إل   2014ف 
ف 

  هدف    ،2020  عام  بحلول  المائة
بي     الفجوة   تقليل مع تبت 

  الشمول المال    الجنسي   
  ال  53  من  األردنبف 

35 إل  مائةف 

  المائة،  
اإلجمال    المحىل    الناتج  زيادةمن شأنه  األمر الذي  ف 

  المائة   5بنحو  
  يعول عليها    . 8ف 

من بي   أهم السياسات الت 

هذه   وفق  لإلناث  المال   الشمول  مستويات  لزيادة 

اتيجية   ات المالية الحساب  فتحالمصارف عىل  تشجيع  االسب 

ائح   الفئة العمرية    من  األولوية  ذات  للشر
18- 15)اإلناث ف 

 . المنخفض الدخل وذوي ات والالجئ والنساء، (سنة

يعية والتنظيمية بما يسمح بالمزيد من   تعديل األطر التش 

 الشمول المالي للمرأة  

يعات  تشر أساس  عىل  المالية  الخدمات  من  العديد  ُبنيت 

  حد ذاتها    وأطر تنظيمية
  الشمول    دونقد تحول ف 

التوسع ف 

للمرأة.  المثال  المال   سبيل  فتح    ،فعىل  عملية  ترتبط 

  عدد من الدول  
وجود حد أدب  من  بالحسابات المرصفية ف 

  هذا الحساب، كما أن غالبيتها يرتبط بوجود  
األموال مودع ف 

من   يحة  نفاذ شر دول  يحول  ما  وهو  الحساب  لفتح  رسوم 

اإلناث لهذه الحسابات. من جهة أخرى، ورغم كون اإلناث 

  المنطقة العربية،  الشابات يشكلن نسبة مهمة من اإلناث  
ف 

8 CBJ, The National Financial Inclusion Strategy 2018 – 

2020. Available : 

https://www.cbj.gov.jo/EchoBusv3.0/SystemAssets/PDFs

/2018/The%20National%20Financial%20Inclusion%20St

rategy%20A9.pdf. 
صندوق مشاريع المرأة العربية، "إنجاح التمويل الرقمي للمرأة في منطقة   9

 دروس من الميدان".  8الشرق األوسط وشمال أفريقيا: 

   
ف  ترتبط  زالت  ال  المرصفية  الحسابات  فتح  عملية  أن  إال 

العديد من الدول بحد أدب  للسن حت  ُيسمح بفتح الحساب.  

اتجهت   والتنظيمية،  يعية  التشر التحديات  هذه  ولمواجهة 

  ، فلسطي     
فف  األطر.  تعديل هذه  إل  العربية  الدول  بعض 

يعية بما  قامت سلطة النقد الفلسطينية بت عديل األطر التشر

إلنشاء الحسابات  فتح  قواعد  بتعديل  ُيعرف    يسمح  ما 

البنكية"ب المال   الشمول  دمج    "حسابات  عىل  يساعد  بما 

اإلناث من ذوي الدخل المحدود، حيث يسمح هذا الحساب  

ات اآلالف من المستفيدين للحسابات المرصفية   بدمج عشر

  يوفر فرض  بدون  
.9ها هذا الحسابرسوم عىل الخدمات الت 

السعودي   المركزي  البنك    
تبت  نماذج  -كذلك  إل  استنادا 

االختبارية   الرقابية  البيئة    
المالية ف  التقنيات  كات  أعمال شر

أنشطة  تنظم  مجموعة من القواعد    - البنكقبل  الُمتبناة من  

منتج   بتقديم  المتعلقة  وتلك  المدفوعات،  مقدم  خدمات 

متناه    االستهالك   فتح  و الصغر،  التمويل  قواعد  تحديث 

البنكية ة    الحسابات  عشر الثامنة  سن  دون  لإلناث  للسماح 

 .10بفتح الحسابات

االعتماد عىل الخدمات المالية الرقمية

    الرقم    التمويل  يساعد   أن  يمكن
  المحىل    الناتج   تعزيز   ف 

    6  بنسبة  العالم    اإلجمال  
تقدر   مكاسب   وتحقيق  المائة  ف 

  الخدمات   وتوفب    2025  عام  بحلول  تريليون  3.7بنحو  

  عىل   البنوك  مع  ون يتعامل  ال نسمة    مليار   1.6  لحوال    المالية

 لبعض  وفقا   النساء  من  نصفهم  من  أكبر   ،  العالم  مستوى

 .11التقديرات

تجاوز   عىل  تساعد  أن  الرقمية  المالية  الخدمات  شأن  من 

نفاذ   دون  تحول    
الت  التحديات  من  إل  العديد  اإلناث 

الخدمات المالية الرسمية السيما إذا ُصممت هذه الخدمات  

المالية   الخدمات  من  اإلناث  احتياجات  مع  يتالءم  بما 

 المختلفة. 

العربي    10 النقد  الرقابية االختبارية"،  2021، )صندوق  البيئات  (. "مرصد 

 . قيد النشراإلصدار األول،  
11 Mckinsey Global Institute, (2016). “Digital Finance 

For All: Powering Inclusive Growth In Emerging 

Economies”, 2016.  
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  تعزيز  الخدمات المالية الرقمية  االستفادة من  يتطلب نهج  
ف 

لإلناث   المال   أفضل الشمول  وفق  المقومات  من  عدد 

 : 12الممارسات الدولية وذلك بما يشمل 

    الثبوتية  والوثائق   الهوية  أنظمة  جعل -
متناول   ف 

 . العالم مستوى عىل والفتيات النساء جميع

النقال  تسهيل - الهاتف  لخدمات  اإلناث  نفاذ 

نت.   واالنب 

للتحويالت - ونية  اإللكب  النظم  نحو  التحول 

   
ف  التحويالت  تلك  إيداع  ليتم  للنساء  االجتماعية 

المرأة من النفاذ إل  حسابات مالية رقمية بما يُمكن  

 مجموعة متنوعة من الخدمات المالية. 

األنظمة - بي    ما    
البيت  التشغيل  قابلية  ضمان 

االجتماعية   التحويالت  لمدفوعات  الحكومية 

ومزودي الخدمات المالية من القطاع الخاص. 

مستوياتو   للمرأة  الرقمية  المهارات  قويةت - تعزيز 

 معرفتها المالية. 

لمستهلك  الخدمات المالية  الحماية الشاملة  توفب   -

حتياجاتهن  االرقمية من اإلناث وبطريقة تتالءم مع  

    وقدراتهن بما 
  أسعار   عن  الكشف  متطلبات  ذلك  ف 

وط  المنتجات   مناسبة   وتدابب    واضحة  بلغة  والشر

 . البيانات وأمن  خصوصية لضمان

المالية   الخدمات  ي 
ن
ف لمواكبة  التوسع  الُمصممة 

 لمرأة االحتياجات المالية ل

للمرأة    المال   الشمول  الدراسات إل أن توسيع فرص  تشب  

نظر إل ذلك من منظور أوسع يمتد ليشمل يتم التتطلب أن  

التحديات   يشمل  بما  ذلك  تحول    
الت  الحواجز  طبيعة 

المجتمعات   وطبيعة  الثقافية  والموروثات  االجتماعية 

  بعض  
  تحول ف 

البلدان دون توسيع فرص النفاذ  المحلية الت 

المالية المالية  للخدمات  المؤسسات  من  يستلزم  ما  وهو   ،

 
ً
هذه    بداية تجاوز  إل  يهدف  بما  المالية  الخدمات  تصميم 

  تختلف من دولة  
الت  اآلليات  العقبات من خالل عدد من 

تابعة   فروع  تأسيس  عىل  الدول  بعض  تركز  حيث  ألخرى 

تو  أو  إناث،  بها  تعمل  مزودي  للمصارف  وكالء  شبكة  سيع 

 الخدمات المالية لتشمل شبكة من الوكالء اإلناث. 

12 GPFI, (2020). “Advancing Women’s Digital Financial 

Inclusion”, Report prepared for the G20 Global 

Partnership for Financial Inclusion by the Better Than 

Cash Alliance, Women’s World Banking, and the World 

Bank Group, July. 

نطاق  يتطلب  كما   المال   توسيع  جيدا  الشمول  فهما  للمرأة 

لطبيعة االحتياجات المالية للمرأة وكيفية تلبيتها من خالل  

االحتياجات   هذه  لتلبية  خصيصا  تصمم  مالية  خدمات 

  تواجه  
نفاذ المرأة إل كل نوع من أنواع  وتذليل التحديات الت 

الخدمات المالية سواء تعلق األمر بخدمات المدفوعات أو 

من   ها  غب  أو  التأمي    أو  االستثمار  أو  االدخار  أو  التحويالت 

 الخدمات المالية األخرى. 

الخدمات   من  المرأة  احتياجات  تعقد  إل  تشب   فالدالئل 

ت للمدفوعات  فه  تحتاج إل خدما  ،المالية مقارنة بالرجل

وسداد المدفوعات   ألبنائها لسداد مصاريف التعليم والصحة  

عالوة   األشة،  عليها  تحصل    
الت  العامة  للخدمات  الدورية 

صدمات   أية  ضد  ماليا  األشة  لتأمي    مالية  خدمات  عىل 

عىل   للحصول  خدمات  جانب  إل  متوقعة،  اقتصادية 

وعا بالتال   .  تاإلقراض والتمويل متناه  الصغر إلدارة المشر

األجل   ة  المالية قصب  الخدمات  تقترص عىل  ال  فاحتياجاتها 

مثل خدمات المدفوعات والتحويالت وإنما تمتد كذلك إل  

باالدخار  ترتبط    
الت  األجل  طويل  المالية  الخدمات 

. من جانب آخر  تختلف هذه الخدمات    ،واالستثمار والتأمي  

المجتمع بحسب  تختلف كذلك  ألخرى، كما  دولة  ات  من 

حسب   أخرى  إل  امرأة  ومن  بل  دولة،  داخل كل  المحلية 

وفئة الدخل. كافة هذه العوامل    ،والعمر   ، المستوى التعليم  

  نهج للشمول المال  للمرأة يستند إل الموائمة ما  
ترجح تبت 

 بي   الخدمات المالية للمرأة واحتياجاتها المالية. 

من أبرز التجارب الدولية ف  هذا اإلطار تجربة بنك جرامي    

كآلية   لإلناث  الصغر  متناه   التمويل  توفب   إل  الموجهة 

المرأة   وتمكي    الفقر  امج  لخفض  الب  من  العديد  خالل  من 

المحلية المجتمعات  من  الوكالء  من  شبكة  مع  اكة   بالشر

[Community Agent Network (CAN)]    تستهدف

  تواجه نفاذ اإلناث إل الخدمات الماليةتذليل العق
.  بات الت 

  بنجالديش  تقوم  
عىل توفب  خدمات مالية  إحدى التجارب ف 

الزراعية   المشاريــــع  إدارة  من  اإلناث  لتمكي    ُمصممة  رقمية 

ستفادة من  باال بكفاءة و عب  الهاتف المحمول بكلفة ميسورة 

  الخطط الز   الوكالء المحليي   لتمكينهن منشبكة  
راعية  تبت 

http://www.amf.org.ae/
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و  مالية  المالئمة  قرارات  واتخاذ  واالدخار  األموال  إدارة 

ة   .13مستنب 

ُيشار ف  هذا السياق، إل أن تجربة بنك جرامي   الذي تأسس  

  عام  
الملهمة عالميا    1983رسميا ف  التجارب  إحدى  تعتب  

وزيادة   الفقر  خفض  صعيد  عىل   السياسات  صنع  لعملية 

المال    الشمول  تقديم  مستويات  عىل  البنك  يركز  للمرأة. 

التمويل متناه  الصغر للعمالء من الفقراء ويستهدف اإلناث 

  المائة من العمالء من اإلناث(. قدم البنك    94باألساس )
ف 

تأسيسه   بمعدالت   16منذ  الصغر  متناه   قرضا  مليون 

  المائة 98للسداد بلغت 
 .14ف 

خاصة  المالي   برامج  الد  للشمول  ذوي  من  خل  لإلناث 

 المنخفض

مهمة من الفئات تمثل اإلناث من ذوي الدخل المحدود فئة  

المحرومة من النفاذ للخدمات المالية مقارنة بمثيالتهن من  

عليه بناًء  والمرتفع.  المتوسط  الدخل  المهم    ،ذوات  من 

  الدولة تصميم برامج مخصصة  
بالنسبة للجهات المعنية ف 

وتذلل   احتياجاتهن  مع  تتواكب  الفئة  لهذه  المال   للشمول 

  الحصول عىل التمويل.   التحديات
  تواجهن ف 

 الت 

  مرص  
فعىل سبيل المثال، تتبت  وزارة التضامن االجتماع  ف 

للمرأة   الصغر  متناه   التمويل  "مستورة"  برنامج  المعيلة 

لذوات   التمويل  لتوفب   االجتماع   ناض  بنك  مع  بالتعاون 

قروض   عىل  حصولهن  تسهيل  خالل  من  المحدود  الدخل 

والخدمات   والصناع     
والحيواب  الزراع   لإلنتاج  توجه 

ذوي   من  اإلناث  نامج  الب  يستهدف  لية.  المب   وعات  والمشر

  إطار هذا ال
 
نامج تقديم  الدخل المنخفض أو المعدوم. تم ف ب 

     20نحو  
ف  المستهدفة  للفئات  قرض  محافظة    26ألف 

بنحو   قيمتها  تقدر  قروض  بإجمال   مليون    332مرصية 

 .15جنيه

ونية التحول نحو نظم التحويالت االجتماعية اإللكتر

برامج التحويالت االجتماعية من أهم مصادر التمكي    تعتب   

للمرأة   الدول  االقتصادي  من  العديد    
توفر  ف  النامية حيث 

13 Grameen Foundation, “Making cash digital is the key to 

possibility: When poor women control their own money, it 

no longer controls them”. Available at: 

https://grameenfoundation.org/solving-poverty/mobile-

money. 
14  The Global Development Research Center, Grameen 

Bank - Banking on the Poor: Summary Paper from the 

لهن وألشهن الفرصة للوفاء باالحتياجات األساسية لألشة  

ودعم فرص نفاذ األبناء إل خدمات التعليم والصحة. مؤخرا  

من   للمرأة  المال   الشمول  تعزيز  إل  الدول  من  عدد  اتجه 

خالل التحول إل برامج التحويالت االجتماعية الرقمية عب   

حس  فتح  عىل  اإلناث  التحويالت  تحفب    أموال    
لتلف  ابات 

بسهولة   أموالهم  إدارة  عىل  تشجيعهن  وبالتال   االجتماعية 

التمكي       
ف  التحويالت  من هذه  ة  المباشر واالستفادة  ويش 

 االقتصادي. 

  هذا اإلطار 
  هذا المجال، حيث يتم   ،ف 

لمرص تجربة رائدة ف 

لنحو   النقدي  الدعم  برنامج    2تقديم    إطار 
مليون سيدة ف 

مليون جنيه من    977وكرامة بكلفة تقدر شهريا بنحو    تكافل

اإل االجتماعية  التحويالت  برامج  بهدف  خالل  ونية  لكب 

رغم كون الدعم ممنوح لألشة  ف.  التمكي   االقتصادي للمرأة

ط للحصول عليه أن يتم   إال أنه ف  العديد من الحاالت ُيشب 

79مثل  بأسمائهن )بما ي  تقديمه لإلناث المعيالت لهذه األش 

نامج(.    المائة من إجمال  المستفيدين من الب 
 ف 

التضامن   وزارة  بي    ما  التعاون  نامج  الب  هذا  إطار    
ف  تم 

، والبنك المركزي المرصي، والجهاز القوم  لتنظيم   االجتماع 

لتقديم   األربــع  المحمول  الهاتف  كات  وشر االتصاالت، 

الرق  الحوافظ  لإلناث من خالل  االجتماعية  مية  التحويالت 

المال    الشمول  من  المزيد  بهدف  المحمولة  للهواتف 

 . 16لإلناث 

الحسابات  فتح  اإلناث عىل  حفز  من  الهند  تمكنت  كذلك 

المرصفية من خالل التحول إل نظم التحويالت االجتماعية 

  ساعدت أكبر من  
الت  مليون سيدة عىل فتح  200الرقمية 

.  نقديحسابات مرصفية ألول مرة مؤخرا للحصول عىل دعم  

  إطار ذلك    ساعد 
عىل زيادة مستويات الشمول المال  للمرأة ف 

نظم ُمصممة بعناية لتقديم الخدمات المالية لهذه الفئة من  

Grameen Support Group, Australia, available at: 

https://www.gdrc.org/icm/grameen-supportgrp.html. 
الرابط:   15 خالل  من  متاح  مصر،  االجتماعي،  التضامن  وزارة 

https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/sector-service-

detail.aspx?sid=14 
الرابط:   16 خالل  من  متاح  مصر،  االجتماعي،  التضامن  وزارة 

https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/news-

details.aspx?nid=1650 

http://www.amf.org.ae/
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، وعزز كذلك  الفئات المستبعدة ماليا خالل السنوات السابق

  الهند
 .17من مستويات التمكي   االقتصادي للمرأة ف 

ي نظم الهوية الرقمية 
تبنن

نحو مليار   الدول  وجود  البنك  لديهم    نسمةٌيقدر  تتوفر  ال 

ل الخدمات  هم إثبوتية بما يحول دون نفاذ العديد من هوية  

أوضح المالية. فبحسب مسح الشمول المال  للبنك الدول   

  المسح من الدول منخفضة    26
  المائة من المشمولي   ف 

ف 

أن سبب عدم نفاذهم إل الخدمات المالية ُيعزى إل    الدخل

. كما أشار المسح إل أن اإلناث األكبر  عدم توفر هوية لديهم

فرص حصولهن عىل   تقل  الدخل  منخفضة  الدول    
ف  فقرا 

بنسبة   ثبوتية  المائة    30هوية    نفس   ف    بالرجال   مقارنةف  

ائح   .18دخل ال شر

الرئاسة   إطار    
ف  الُمتبناة  للتنمية  الهوية  مبادرة  إطار    

ف 

عام     
ف  ين  العشر لمجموعة  2019األرجنتينية 

Identification for Development (ID4D) 

Initiative    مقومات ثالث  توفر  أهمية  الدول   البنك  أكد 

  الهويات الوطنية
   .  1بما يشمل    أساسية ف 

وجود إطار قانوب 

صفات فريدة ُمعرفة  .  2هذه الهويات، وقوي داعم إلصدار  

  هذا  .  3لكل شخص، عالوة عىل  
  صورة رقمية. ف 

توفرها ف 

ل العديد من البلدان عىل الهويات الرقمية مؤخرا  عو    السياق،

ن توفر هذه  إلزيادة مستويات الشمول المال  للمرأة، حيث  

التحقق من   المالية عىل  الخدمات  الهويات يساعد مزودي 

متطل    توفر 
ف  التوسع  وبالتال   للعميل  الواجبة  العناية  بات 

 تقديم هذه الخدمات.  

الهندية   التجربة  اإلطار  هذا    
 
ف التجارب  أهم  حيث  من 

المعتمد   الرقمية  الهوية  نظام    
تبت  من  الحكومة  استفادت 

باسم   والمعرف  الحيوية  الصفات   Aadhaar)عىل 

number)     ة رقما والذي يغط   عشر
     99المكون من اثنت 

ف 

برنامج   إطار    
السكان وف   Jan Dhan Yojana]المائة من 

(JDY)]    مليون شخص   300لنحو  من فتح حسابات مرصفية

نقطة مئوية    30وبالتال  زيادة مستويات الشمول المال  بنحو  

 عام   
  النفاذ  2017و  2011ما بي  

، ومن تقليل فجوة النوع ف 

17 GPFI, (2020). “Advancing Women’s Digital Financial 

Inclusion”, KSA Presidency, July. Available at: 

https://www.gpfi.org/sites/gpfi/files/sites/default/files/sau

dig20_women.pdf 
18 Appaya, S. and Varghese , M. (2019)., “Digital ID – a 

critical enabler for financial inclusion”, World Bank. 

Available at: https://blogs.worldbank.org/psd/digital-id-

critical-enabler-financial-inclusion. 

  عام  نقطة مئوية    20دمات المالية من  للخ
6إل    2011ف 

 . 19نقطة مئوية

ن عىل شمولية شبكة وكالء مزودي الخدمات المالية كت 
التر

 لإلناث

اآلليات  تمثل   أحد  المالية  الخدمات  مزودي  وكالء  شبكة 

المالية   للخدمات  المال   الشمول  مستويات  لزيادة  المهمة 

  المناطق الريفية  
  العديد من البلدان.   الواعدةالرسمية ف 

ف 

اقتصاديا   تتسم بارتفاع مستوى هيمنة الذكور هذه الشبكة  

بالخدمات   الوصول  أمام  تحدي  يمثل  ما  وهو   ، بشكل كبب 

  العديد من المجتمعات. 
   المالية بطريقة مالئمة لإلناث ف 

زيادة الشمول المال  للمرأة  بناًء عليه، تركز الجهود الرامية إل  

تأسيس    
ف  التوسع  الخدمات    عىل  لمزودي  الوكالء  شبكات 

 اإلناث.   الُمدارة من قبلالمالية 

  
كات  مع   جرامي     بنك  يتعاون  اإلطار   هذا   ف   التقنيات  شر

 Community Agentالمحليي     الوكالء   وشبكة   المالية

Network (CAN)   اإلناث  من   
    للتوسع   الفلبي     ف 

تقديم   ف 

    الدفع  منصات  خدمات
وب  المحمولة   الهواتف  عب    اإللكب 

  
    واسع  نطاق  عىل  تنتشر   الت 

 تسىع.  المحلية  المجتمعات  ف 

اللوحية   واألجهزة  البيع  نقاط  وحدات  نشر   إل   الشبكات  هذه

    والمحمولة
    المنازل  ف 

 األنشطة  ممارسةبها    يتم  الت 

ة،   التجارية  والمحالت  ،الصغر   متناهية  االقتصادية الصغب 

    النائية  والجزر ،  الصيد   وقوارب 
لقاطنيها   يمكن  ال   الت 

. كلفتها   تحمل  أو   الرسمية  المالية  الخدمات  عىل  الحصول 

مكن
ُ
فورية   مدفوعات  عىل  الحصول  من  التجار   الشبكة  هذه  ت

عمليات   إجراء  إمكانية  وكذلك  وخدماتهم،  منتجاتهم  نظب  

    لإليداع
زهيدة   بكلفة  المنصات  هذه  خالل  من  المرصف 

ساهم .  البنوك  خالل  من  الُمقدمة  المثيلة  بالخدمات  مقارنة

    الشبكات  هذه  مثل  وجود 
المال    الشمول  مستويات  زيادة  ف 

    الدخول  مستويات  زيادة  ومن
من   اإلناث  عليها   تحصل  الت 

   30  إل  20 عن تقل ال  بنسبة  الوكالء
 .20ة المائ ف 

19 GPFI, (2020). Op cit. 
20 Grameen Foundation, “Female shop owners catalyzing 

financial inclusion in the Philippines”. Available at: 

https://grameenfoundation.org/stories/press-

releases/female-shop-owners-catalyzing-financial-

inclusion-in-the-philippines. 

http://www.amf.org.ae/
https://blogs.worldbank.org/team/sharmista-appaya
https://blogs.worldbank.org/team/minita-varghese
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    ينطبق ذاته األمر 
   العربية، المنطقة ف 

 الذكور  بها  يهيمن الت 

  يحول   ما   وهو   المالية،  الخدمات  مزودي   وكالء  شبكات  عىل

  الوكالء   من  الشبكة   هذه   بي     ما   الدوري  التواصل  دون  نسبيا 

    اإلناث  من  والعميالت
  والمجتمعات   العربية  الدول  بعض  ف 

  ن وتدريبه  المختلفة  المالية  بالخدمات  وتعريفهم  المحلية

    اآلليات  فإحدى  بالتال  .  استخدامها   عىل
  تساهم   أن  ُيمكن  الت 

  
    تتمثل  للمرأة  المال    الشمول  مستويات  زيادة   ف 

  جعل   ف 

  شمولية   أكبر   المالية   الخدمات  مزودي   وكالء  شبكات

   للجنسي   
 .  العربية الدول  ف 

كة  تركز   سبيل،  فعىل   "  دينارك "  شر
كات   أبرز   من  تعتب    الت  شر

المالية   الخدمات  وكالء   شبكة  ف    التوسع   عىل  األردن   ف    الدفع

"  العربية  المرأة   مشاريــــع  صندوق"  من   بدعم  اإلناث  من

للمرأة   المحمولة  الهواتف  عب    المالية  الخدمات  تقديمل

ماليا   األردنية     المستبعدة 
ولما .  والريفية  النائية  المناطق  ف 

   التحديات أهم من واحدا  يُمثل القدرات بناء كان
تواجه   الت 

كة   تركز   اإلناث،  من  المالية  الخدمة  مزودي  وكالء  شبكة شر

    االستثمار   عىل"  دينارك"
ليس   الوكيالت  شبكة  تدريب  ف 

من   والتحقق  المالية  الخدمات  تقديم  كيفية  عىل  فقط

عىل   التدريبعىل    أيضا   وإنما   يالت،العم  امتثال  متطلبات

" دينارك"  أن  إل  ُيشار .  التسويق  ومهارات  المبيعات  إدارة

    نجحت
ونية  محفظةألف    16  تسجيل  ف  المحمول   عب    إلكب 

 Equal“  جائزة  عىل  وحصلت  إناث  يمتلكها   عامي     مدى  عىل

in tech” ،  المبعوث   ومن  هولندا   ملكة  من  بزيادة   وحظيت

 .21التنمية  أجل من المال    للشمول  المتحدة لألمم الخاص

    مماثلة  تجربة  تتوفر   كذلك 
كة  من   ُمقدمة  مرص   ف  "  فوري"  شر

  
كة  أكب    تعتب    الت      الدفع  لخدمات  مزودة  شر

وب       اإللكب 
ف 

   مرص  
ف  مؤخرا  توسعت    

    الوكالء  شبكاتالت 
تديرها   الت 

بسيطة   تسجيل  ومتطلبات  المال  رأس  من  قليل  بقدر   اإلناث

  "  فوري  ه  "   منصة  خالل   من
إضافية   مزايا   تقدم  الت 

 الصغر،  متناه    للتأمي     برامج  خالل   من  اإلناث  من  للوكيالت 

 مرجع سابق. صندوق مشاريع المرأة العربية،  21
 مرجع سابق. صندوق مشاريع المرأة العربية،  22

23  OECD, “Addressing women’s needs for financial 

education”, International Network on Financial Education. 

Available at: https://www.oecd.org/daf/fin/financial-

education/OECD_INFE_women_FinEd2013.pdf 

متناه    التمويل  قروض  تقديم  إل  كذلك  المنصة  تتجه  كما 

    المرصيات  المنصة  لعميالت  الصغر 
الجغرافية   المناطق  ف 

 .22النائية

ن عىل  كت 
للمرأةالتثقيف المالي التر

  الدول النامية وإنما كذلك  
تشب  الدالئل الدولية ليس فقط ف 

التثقيف   انخفاض مستويات  إل  المتقدمة  الدول  المال  ف  

وهو ما يعزى    المال  للمرأة مقارنة بالرجلالسلوك  اختالف  و 

ال   بالتال   واالجتماعية.  االقتصادية  العوامل  من  عدد  إل 

  تمكنها من المقارنة ما بي    تتوف
ر للمرأة المعرفة المالية الت 

المالية،   المصطلحات  وفهم  المختلفة،  المالية  الخدمات 

بالتال    األموال.  إدارة  بشأن  صائبة  مالية  قرارات  واتخاذ 

تنخفض مستويات الثقة المالية لديهن ويتعرضن بشكل أكب  

  سلوكهن المال  مقارنة بالرجال 
 .23للتقلبات ف 

مهما   محددا  المالية  المعرفة  أن  إل  الدالئل  يرتبط  تشب  

وة، البر وتراكم  إدارة  صعيد  عىل  النتائج  من  بمجموعة 

والتخطيط للتقاعد، وقرارات االدخار، والتمكي   االقتصادي  

 .24للمرأة 

من   الجغرافية  المجموعات  أقل  من  العربية  الدول  تعتب  

حي للمرأة  المالية  المعرفة  مستويات  ترتفع حيث  ث 

  عدد  
  المعرفة المالية ما بي   الجنسي   ف 

مستويات الفجوة ف 

كبب  من الدول العربية إل ما يفوق المتوسط العالم  البالغ  

  المائة 5.6
 .25ف 

 ( 2جدول رقم ) 
  الدول العربية لإلناث نسبة التثقيف المال  

وفقا ألحدث بيان ف 

  اإلناث)عدد لإلناث التثقيف المالي 

اإلناث  مالياً بالنسبة إلجمالي  المثقفات

 (  البالغات

 22األردن 

 41اإلمارات

 38تونس 

24  Van Rooij, M., Lusardi, A. and Alessie, R., 2012. 

‘Financial literacy, retirement planning and household 

wealth’, Economic Journal, 122: 449-478.; Lusardi, A., 

and Mitchell, O., 2007. ‘Baby boomer retirement security: 

the roles of planning, financial literacy and household 

wealth’, Journal of Monetary Economics 54(1): 205-224; 

Postmus J. et al., 2013. ‘Financial literacy: building 

economic empowerment with survivors of violence’, 

Journal of Family Economic Issues, 34: 275-284. 
"إنجاح التمويل الرقمي للمرأة  (. 2020)صندوق مشاريع المرأة العربية،  25

 ، يونيو. الميدان"دروس من  8في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا: 

http://www.amf.org.ae/
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  اإلناث)عدد لإلناث التثقيف المالي 

اإلناث  مالياً بالنسبة إلجمالي  المثقفات

 (  البالغات

 36البحرين

 28الجزائر 

 28السعودية  

 20السودان  

 15الصومال  

 25العراق  

 21فلسطي    

 40الكويت 

 39لبنان  

 25مرص 

 29موريتانيا  

 8اليمن  

 27.7المتوسط 

. مؤسسة ستاندرد أند بورز، المؤشر العالم  للمعرفة الماليةالمصدر: 

العربية الدول  أعىل  تونس  اإلمارات و تسجل    ،عىل مستوى 

مستوى للتثقيف المال  لإلناث من مجمل اإلناث البالغات 

بلغت   . ويشار إل أن    38و  41بنسبة  التوال  المائة عىل    
ف 

العربية   الدول  تعتب   بها  اإلمارات  ترتفع    
الت  الوحيدة 

مستويات التثقيف المال  لإلناث بما يفوق الرجال أي وجود  

 .  فجوة نوع سالبة فيما يتعلق بالتثقيف المال 

للتثقيف   ة  الممب   التجارب  العربية عدد من  الدول    
تتوفر ف 

من     كل 
ف  المسجلة  التجارب  أبرزها  من  اإلمارات،  المال  

و  الوالمغرب  من  وعدد  ولبنان  العربيةمرص     دول 
فف   .

اإلمارات أطلق اتحاد المصارف مبادرة لتعزيز المعرفة المالية  

  
الت  األنشطة  من  عدد  بتنفيذ  المصارف  خاللها  من  تقوم 

تستهدف رفع الوع  المال  السيما بالنسبة للمرأة والشباب  

األنشطة   تركز هذه  للبنوك.  االجتماعية  المسؤولية  إطار    
ف 

اءة اتخاذ القرارات المالية بتقديم  لعمالء من كفعىل تمكي   ا

بإدارة   يتعلق  فيما  التفاعلية  واإلرشادات  المعلومات  كافة 

انية والمب   واألصول  ومبادرات   ،الدخل  أنشطة  إل  إضافة 

  المدارس والجامعات. 
 معززة للتعليم المال  ف 

  تسىع إل االستفادة  "عشان بكرة"  مبادرة  مرص  كما تتبت   
الت 

من أفضل الممارسات لدعم صناع السياسات بهدف زيادة  

:(. "الثقافة المالية في العالم العربي2017اتحاد المصارف العربية، ) 26

 شرط أساسي لتحقيق الشمول المالي"، أكتوبر. 

محورين   عىل  كب   
الب  خالل  من  المالية  المعرفة  مستويات 

   
ألطفال والشباب،  لالتعليم والتثقيف المال   يتمثل األول ف 

  ف  
مساعدة البنوك ف  ابتكار منتجات وخدمات مالية  والثاب 

 .مناسبة لألطفال والشباب

   
  تأسست ف 

  المغرب، تستهدف المؤسسة المغربية الت 
وف 

من    2013عام   المال   الوع   رفع  المغرب  بنك  بمبادرة من 

  تعتب   
اتيجية الوطنية للتعليم المال  الت 

خالل إطالق االسب 

يتم     
الت  العربية  الدول  مستوى  عىل  نوعها  من  األول 

أصحاب  اك  إشر وتستهدف  سنوات  ثالث  كل  مراجعتها 

صلحة من القطاعي   العام والخاص والمؤسسات الدولية  الم

كب   عىل  
بالب  المال   التثقيف  مستويات  لزيادة  برامج  لتنفيذ 

محو   برامج    
ف  المالية  المعرفة  وتضمي    التعليمية  المناهج 

 .26األمية

توفت  اإلحصاءات الخاصة بالشمول المالي لإلناث 

  توضيح العديد  
من الجوانب  تلعب اإلحصاءات دورا مهما ف 

العرض   جانت    للمرأة عىل صعيد  المال   بالشمول  المرتبطة 

إحصاءات   توفر  شأن  ومن  المالية.  للخدمات  والطلب 

دعم     
ف  تسهم  أن  النوع  وبحسب  المال   للشمول  موثوقة 

اتيجيات الوطنية والسياسات وتقييم عمليات صياغة  االسب 

   . ةالخاصة بالشمول المال  للمرأ

كما أن هذه النوعية من البيانات كذلك من شأنها أن تساعد 

تصميم خدمات مالية مصممة  مزودي الخدمات المالية عىل  

  هذا اإلطار، أشارت بيانات 
بشكل أفضل لخدمة اإلناث. فف 

لإلناث   المال   الشمول  الدولية حول  البنوك  وفرتها جمعية 

  خمس قارات  
 
إل أن  وسلوكهن المال  من خمسة عشر بنكا ف

الخدمات المالية المصممة لإلناث بشكل جيد من شأنها أن  

أكبر   يدخرن  اإلناث  لكون  المالية  المؤسسات  أداء  تدعم 

القروض   مدفوعات  بسداد  مون  يلب   كما  بالرجال،  مقارنة 

و  للذكور،  بالنسبة  مثيالتها  من  أعىل  والًءهن  بمعدل  أكبر 

 لبنوكهن إذا ما تمت خدمتهن بشكل جيد. 

ا  بي       من 
الت  الخاصة  لتجارب  اإلحصاءات  بإنتاج  اهتمت 

تجربة   للمرأة  المال   حيث كانت    ) 27(رواندادولة  بالشمول 

تتعد   المال  ال  الشمول    عام    21نسبة 
ف  المائة    

،  2008ف 

  هدف رفع نسبة الشمول  
وهو ما دعا البنك المركزي إل تبت 

27  Murray, B. (2018). “Catalyzing Women’s Financial 

Inclusion: The Role of Data”, CGAP, Feb. available at: 

https://www.cgap.org/blog/catalyzing-womens-financial-

inclusion-role-data. 

http://www.amf.org.ae/
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  عام    80المال  إل نحو  
  المائة ف 

. بناًء عليه طلب  2017ف 

البنك المركزي تصنيف البيانات المرصفية بحسب الجنس  

القروض المرصفية  وهو ما أوضح انخفاض نصيب اإلناث من  

يتعد   ال  ما  عىل    20إل  الحكومة  عملت  بالتال   المائة.    
ف 

االدخار من  قنوات  إل  السكان  لتعزيز وصول  وضع خطط 

تأسيس  خالل   المجتمعات تشجيع  ف   االدخار  جمعيات 

المحلية، كما قام بتعديل القواعد التنظيمية للسماح للوكالء  

  المناطق البعيدة  
  هذه    ماليةالخدمات البتقديم  ف 

إل قاطت 

المال   األماكن الشمول  نسبة  ما ساعد عىل تضاعف  ، وهو 

     42لتصل إل  
  المائة بالنسبة للقنوات المالية الرسمية، ف 

ف 

إل  ارتفعتحي     للقنوات    72  النسبة  يشمل  بما  المائة  ف  

  عام  
. 2012المالية غب  الرسمية ف 

اتضح   النوع  بحسب  المرصفية  البيانات  توفر  للبنك  مع 

رغم المركزي بقاء نسبة اإلناث الحاصالت عىل قروض ثابتة  

البنك المركزي ألن يطلب    دفع ، األمر الذي  هذه التدخالت

المالية   المؤسسات  للخدمات  من  ات  ومؤشر بيانات  توفب  

   
 و المالية ولألداء المرصف 

ً
بحسب النوعُمصنفة  أكبر تفصيال

عىل   يساعد  ووسائل  فهمبما  المالية  للخدمات  دقة  أكبر 

المستبعدة  الفئات  إل    
الجغراف  الوصول  وكيفية  تقديمها 

   ، األمر الذي سبما يساعد عىل تصميم سياساتا مالي
اهم ف 

  ارتفعت بدورها من    الشمول المال  للمرأة  زيادة مستويات
الت 

عام    28   
ف  المائة    

عام    42إل    2011ف    
ف  المائة    

ف 

2017)28(. 

: باللغة العربية ائمة المصادرق

(. "الثقافة المالية في العالم2017اتحاد المصارف العربية، ) -

 "، أكتوبر. شرط أساسي لتحقيق الشمول المالي :العربي

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الدول العربية، "أهداف التنمية -

 ."2030المستدامة 

"إنجاح التمويل (.2020) صندوق مشاريع المرأة العربية،  -

  8الرقمي للمرأة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا: 

، يونيو. دروس من الميدان"

(. "مرصد البيئات الرقابية2021صندوق النقد العربي، ) -

 . قيد النشراالختبارية"، اإلصدار األول، 

مؤسسة ستاندرد أند بورز، المؤشر العالمي للمعرفة المالية  -

وزارة التضامن االجتماعي، مصر، متاح من خالل الرابط: -

https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/sector-

service-detail.aspx?sid=14 

وزارة التضامن االجتماعي، مصر، متاح من خالل الرابط: -
https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/news-

details.aspx?nid=1650. 

28  WB, (2019). “FINDEX Database”. available at: 

https://globalfindex.worldbank.org/. 
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   السلوك   االقتصاد  استخدام
 
دولية إقليمية و : تجارب االقتصادية السياسات صنع عملية دعم ف

. مقدمة: 1

االقتصاد   علمي  من  أسسه  السلوكي  االقتصاد  علم  يستمد 
  كردة فعل عل وبدرجة أقل من علم االجتماع، وظهر  والنفس،  

النماذج الكمية والمعادالت الرياضية عل علم   انتشار استخدام
 
ا
  عدم القدرة عن تواتر    االقتصاد ما جعلها تميل إىل الجمود فضل
العل ذات  الحيثيات  من  الكثير  فهم  القرارات  في  باتخاذ  قة 

فسير أسباب تو باألزمات االقتصادية  في التنبؤ  قصورها  المالية و 
ي  القصور  األسواق.  الذي  في  االقتصاد حدث    السلوكي   يتبن  
 
ا
تحسير    حلوال بهدف  النفس  علم  عل  باألساس    قائمة 

يستخدم    . العامة  السياسات القرار تحليل  أساليب  كما  اتخاذ 
ي ويدرس كيف يمكن أن يساعد التنبيه  الحث السلوكي   / البشر

كةمن أجل    عل اتخاذ خيارات عقلنية  األفراد  المصلحة المشير
 .(Puaschunder, 2020) للمجتمع 

علم    تحدى ي 
ف  أساسيتير   فرضيتير   السلوكي  االقتصاد  علم 

( وفرضية كفاءة  Rationalityقلنية )االقتصاد هما: فرضية الع
( ايدة  Market Efficiencyاألسواق  مير  أدلة  توجد  حيث   ،)

الفرضيتير    أن  النقائص،تثبت  من  الكثير  ي  هما 
عل  تعير وأن 

وفهم   ذلك،  إدراك  القرارات  ومتخذي  السياسات  صناع 
 .  الجوانب النفسية المرتبطة باتخاذ القرار االقتصادي والماىلي

 عالمي النفسأعمال إىل بواكر أعمال هذا االتجاه الفكري  تعود 
االحتمال   نظرية  طورا  اللذين  وكانمان  سكي   Prospect)تفير

theory)،  وهي نظرية بديلة لنظرية المنفعة  (Kahneman 
(& Tversky, 1979    ودراسة آلية اتخاذ القرارTversky &) 

(Kahneman, 1981  ثالر  د  ريتشار االقتصادي  ، وتلتها أعمال
(R. Thaller  ) شيلر  االقتصادي  و   (Shiller, 2003)روبرت 
همD. Arielyدان أرييلي )االقتصادي و     . ( وغير

علاالقتصاديير   يلقر القبول لدى    السلوكي االقتصاد  بدأ فرع  
فهم سلوكيات   من خلله  يمكن  الذي  النظري  اإلطار  اعتباره 

ي عالمنا المعاص   المتعاملير  
سواء كانوا مستهلكير  أو منتجير    ف 
ي   البداية إىل  اره في رغم افتق-  أو مستثمرين

النماذج والنظريات النر
ي ب -تدعمه

الظواهر االقتصادية من عدد  تفسير سبب نجاحه ف 
ي  
 أو معالجات ا ير تفس التقليدي    الفكر االقتصاديلم يقدم  النر

 .  كافية لها 

علم  و  أن  من  الرغم  أحدث    االقتصاد عل  من  يعتي   السلوكي 
متعددة  واسعة و استخدامات    ، إال أن لهاالقتصاد مجاالت علم  

من مستوى الفرد وتنتهي إىل مستوى الحكومات والدول،  تبدأ  
واألسواق  مرورا  السياسات    وحاليا ،  بالمؤسسات  تطبيق  صار 

الصناشائعا   أمرا   السلوكية الدول  ي 
ف  سواء  ي  ، 

ف  أو  ى  الكي  عية 

عشر   التاسع سياسات: العدد  موجز 
 2021أبريل 

 إعداد: 
 د. عبد الكريم أحمد قندوز 

o   السلوكية تستهدف باألساس تحسير  استجابة األفراد للسياسات العامة وزيادة مستويات كفاءتها السياسات االقتصادية
 و 

ا
 . للسياسات االقتصادية التقليدية ليست بديل

oما نتج عنه تغيير أكير من  ،عل المستوى الدوىلي   ا ليهإالسلوكية خلل السنوات الماضية لفت األنظار    السياسات  نجاح
 . سياسة حول العالم 136

o ايد إىل العلوم السلوكية لمعالجة تحديات السياسة  صانعي  اتجاه . االقتصاديةالسياسات بشكل مير 

o   ي   السلوكي   االقتصاد   من  تستفيد   العالم  مستوى  عل  حكومية  جهة  202هناك ما ال يقل عن
العامة  السياسات  صياغة  ف 

 والتنمية.  االقتصادي التعاون منظمة بحسب
o ي    الدالئل ي   السلوكي   الستخدام االقتصاد الدولية تشير إىل األثر اإليجاب 

،  االدخار   زيادة  ف  ي   القومي ين 
ام  واالمتثال الض  ، وااللير 

 . بسداد القروض المضفية، وترشيد االنفاق
o ي   نحو   العربية  الدول  بعض  لدىجديد    توجه

من    العامة  السياسات  تصميم  عملية  من  جزءا   وجعلها   السلوكية  السياسات  تبن 
 . السلوكي الحث و  للتنبيه مراكز خلل إنشاء وحدات و 
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إدراكا  الناشئة،  الدول ألهمية أخذ   االقتصاديات  هذا    من هذه 
ي  الجانب  

ف  الحكومية  السياسات  تصميم  عند  االعتبار  بعير  
 مختلف المجاالت االقتصادية وغير االقتصادية. 

  : . علم االقتصاد السلوك  2
اإلطار التعريف 

ا أو  منفردة  الدول  أصابت  ي 
النر األزمات  تواتر  لنظام  أدى 

، إىل تزايد   حول صلحية نماذج    التساؤالتاالقتصادي العالمي
ي تستند عليها، وحنر  

االقتصاد الكلي التقليدية، والفرضيات النر
إىل   تميل  النظرية  الناحية  من  فهي  عليها.  تقوم  ي 

النر المبادئ 
األفراد، وعقلنية  األسواق  اض كفاءة  افير خلل  من  المثالية 

بالجمود  الرياضية   ما حد  إىل    وتتسم  النماذج  طبيعة  بسبب 
فقد   التطبيق،  أما عل مستوى  إليها.  تستند  ي 

النر واإلحصائية 
المبادئ   عجزت  ي 

النر والمالية  االقتصادية  األزمات  تكررت 
ي  
ها وأخفقت النماذج االقتصادية التقليدية ف  النظرية عن تفسير

 التنبؤ بها أو التقليل من آثارها.  

بعد أن وصلت نظرية كفاءة األسواق ذروتها  عل سبيل المثال،  
ا من ين، وصار االعتقاد بصحتها جزءا ي سبعينيات القرن العشر

ف 
الثقة   تضاءلت  االقتصادي،  ما  الفكر  حد  النظرية  إىل  بهذه 

 عن  إىل حد ما   وتوابعها 
ا
األكاديميير  فضل الكثير من  ما دفع   ،
وقناعت النماذج،  تلك  جدوى  في  الشك  إىل  القرار  هم  متخذي 

ي  
بحاجتها إىل مراجعات شاملة تبدأ من الفرضيات واألسس النر

عنها،   تنبثق  ي 
النر والتطبيقات  بالنماذج  وتنتهي  إليها،  تستند 

ي الفكر االقتصادي مع ظهور علم  
لتبدأ بذلك حقبة جديدة ف 

 .  االقتصاد السلوكي

الذي   السلوكي  االقتصاد  علم  ظهر  سبق،  ما  ضوء  ي 
يستمد  ف 

االقتص علمي  من  علم  أسسه  من  أقل  وبدرجة  والنفس،  اد 
عل   فعل  استخداماالجتماع، كردة  الكمية    انتشار  النماذج 

إىل   تميل  جعلها  ما  االقتصاد  علم  عل  الرياضية  والمعادالت 
تواتر   عن   

ا
فضل القدرةالجمود  من    عل  عدم  الكثير  فهم 

وتفسير والتنبؤ  الحيثيات ذات العلقة باتخاذ القرارات المالية  
الحاصل  الأسباب   علم    تساءل األسواق.  عمل  في  قصور 

السلوكي   ي علم االقتصاد  حول  االقتصاد 
فرضيتير  أساسيتير  ف 

توجد   حيث  األسواق،  وفرضية كفاءة  العقلنية  فرضية  هما: 
الفرضيتير    أن  تثبت  ايدة  مير  من  أدلة  الكثير  عل  تنطويان 

وأن عل صناع السياسات ومتخذي القرارات   جوانب القصور،
ذ القرار إدراك  باتخاذ  المرتبطة  النفسية  الجوانب  وفهم  لك، 

 .  االقتصادي والماىلي

والمعرفية   النفسية  العوامل  آثار  السلوكي  االقتصاد  يدرس 
األفراد  قرارات  عل  واالجتماعية  والثقافية  والعاطفية 
ي  
النر تلك  عن  القرارات  تلك  تختلف  وكيف  والمؤسسات 

الكلسيكية االقتصادية  النظرية  هذا    . تتضمنها  حداثة  رغم 
االقتصاد   علم  من  الصعيد    تطبيقاتهومحدودية  الفرع  عل 

التجربة  العملي  هذه  أن  إال  إمكانية  ،  إىل  األنظار  لفتت 
وفي   استخدامها  العامة  السياسات    التنمية   عملية  لدعم 
  بناء   الفرد   تخاطب  تنموية  برامج  صياغة  خلل   من  المجتمعية

  النفسيةالعوامل    باالعتبار وثقافته، مع األخذ    احتياجاته  عل
ي 
  كمنهج   استخدامه  يمكن  كما .  معير    بسلوك   قيامه  عل   تؤثر   النر
  واألهداف  التنمية تحقق قرارات وصياغة العامة السياسات في 

. ال يقتض األمر  األفراد   سلوكيات  دراسة  خلل  من  المجتمعية

كاتعل الحكومات، وإنما هناك إمكانية استفادة   من    قطاع الشر
العلم  هذا  عل  تطبيقات  يساعدها  الكفء  تصميم  ال  بما 

أدوات    وتطويرها، لمنتجات  ل واستخدام  فعاليتها  وقياس 
سلوكياته تغيير  عل  األشخاص  عل    م لمساعدة  ومساعدتهم 

ي تواجههم  التحدياتحل 
   . (Wendel, 2020) النر

اقتصادية  .  3 ترصفات  عن  تستطعأمثلة  النظرية    لم 
ها:    تفسير

 
 التقليدية ف

فإن الكثير  فرضية كفاءة األسواق،  و   ة داإذا رجعنا إىل مبدأ الرش
ية   البشر التضفات  الصعبمن  عل    من  منها  نذكر  يرها،  تي 

 سبيل المثال: 

ي سوق األسهم عند ارتفاع  –
لماذا تزداد أعداد المستثمرين ف 
؟   ي التضف الرشيد  أسعار األسهم بشكل كبير

عند    أنه  يعن 
لألسواق،   الدخول  عدم  يستحسن  األسعار  ارتفاع 
واألفضل هو البيع ألن األسعار ال يمكنها أن ترتفع إىل ما ال  

 أن تعاود االنخفاض. نهاية، وال بد 
لماذا يميل األشخاص إىل إنفاق الكثير من األموال عندما   –

حوزتهم؟   في  االئتمان  بطاقات  الرشيد  تكون  التضف 
ب الشخص  إنفاق  يتأثر  أال  بيستدعي  ملحوظ  وجود  شكل 

 بطاقة ائتمانية من عدمه. 
بينما ال نفعل ذلك مع   ،المطعم إكرامية عامللماذا نعطي  –

  المراكز التجارية؟موظف المبيعات في 
ي –

الحقيقر ماء )سعرها  اء قارورة  االستعداد لشر لدينا  لماذا 
درهم، وال نقبل   15درهمان( خلل رحلة سياحية بقيمة  
البقالة   ي 

ف  دراهم  بثلثة  اءها  البشر ل  جوار  األيام  مي   ي 
ف 

 العادية؟
لماذا نستمر باالحتفاظ باستثمارات خاشة رغم أن القرار   –

ي  الحكيم هو التخلص 
ي أقرب وقت ألن حيازتها يعن 

منها ف 
 مضاعفة الخسائر. 

العائلة   – من  فرد  أو  إلقراض صديق  االستعداد  لدينا  لماذا 
 
ا
ات طويلة؟ وهو ما يتناقض مع  أمواال دون فوائد وربما لفير

ي هي مقابل التضحية بالمنفعة الحالية؟
 مبدأ الفائدة النر
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المنفعة نظرية  تستطيع  ال  السابقة،  األسئلة  ي كل 
مبدأ   ف  وال 

أنها    ة الرشاد رغم  التضفات،  تلك  ير  تي  األسواق  وال كفاءة 
وليست   ، البشر عموم  لدى  وموجودة  متسقة  تضفات 

إجابات   من  الكثير  لجوانب  تلك  استثناءات.  يعود  األسئلة 
لديه   فالشخص  واجتماعية،  وأخلقية  ونفسية  عاطفية 
ولدي أفضل،  بحال  يشعر  ألنه  بالمال  ع  بالتي  ه  االستعداد 

مع   التعاطف  من  فوائد كنوع  دون  ماله  إلقراض  االستعداد 
للتملك   لحبه  الخاشة  باستثماراته  اآلخرين، ويميل للحتفاظ 
بسلوك   ويتأثر  قيمتها،  من  بأكي   بحوزته  ي 

النر األشياء  وتقدير 
ي ذروة ارتفاع األسعار ألنه يرى 

اآلخرين، فيدخل األسواق حنر ف 
بط من  المال  وينفق  ي،  يشير منالجميع  بأكير  االئتمانية  اقته 

 قدرته لعدم قدرته عل إدراك العواقب.  

،  قد  بدورها   عل  تؤدي التضفات الفردية السابقة إىل آثار أكي 
ةحدوث  غرار   المال  تقلبات كبير أسواق  ي 

الخاطئ  و   ف  التسعير 
السعرية   والفقاعات  ة،  الكبير المالية  واألزمات  لألصول، 

اء(   الشر عل  البيع( )التهافت  عل  )التهافت  الماىلي  والذعر 
وصعوبة الديون  سداد  ي 

ف  التعير  نتيجة  المضفية  واألزمات 
ها. التنبؤ بحركة السوق،     وغير

أن   سبق  ما  تلك  خلصة  يجمع كل   ، السلوكي االقتصاد  علم 
المنهجية    / العوامل ويحاول أخذها بعير  االعتبار لفهم اآللية  

ي اتخاذ قرا
ي يتبعها األفراد ف 

راتهم االستثمارية. يقر االقتصاد  النر
ي الكثير من األخطاء، 

ي ف  السلوكي أن البشر يقعون بشكل منهج 
  ، البشر العقل  في  ات  التحير  وجود  ذلك  العقلنية  و ومرد 

واستخدام االستدالل كجزء أساسي في عملية اتخاذ    ، المحدودة
ي  القرار،  

ات والسلوكيات النر وري فهم التحير  لذا، يصبح من الض 
َملة. تؤثر  

َ
ب األخطاء الُمحت

ُ
َجن
َ
عل اتخاذ القرارات، مما يفيد في ت

السياسات السلوكية: . هندسة وتصميم 4

عند تصميم السياسات االقتصادية التقليدية، فإن هناك الكثير  
إصدار   ذلك  ومن  السلوك،  عل  للتأثير  المتاحة  األدوات  من 

، كما قد يتم ت ي تلزم باتباع إجراء معير 
قديم بعض  القوانير  النر

الرقابية   الجهات  بتوجيهات  ام  االلير  نتيجة  المادية  المحفزات 
وأحيانا  افية،  عل    واإلشر ائب  الض  أو  المالية  الغرامات  فرض 

ي حاالت أخرى يتم استخدام إجراءات أقل  .  نشاطات معينة
ف 

ح أهداف السياسات االقتصادية   قوة كاإلفصاح والشفافية لشر
من خلل الكتيبات التوعوية و ،  ر وضمان التأييد لها من الجمهو 

ها، وقد تكون أحيانا  بالطرق األدبية كالتواصل مع الجمهور    وغير
ي كجزء من سياساته   أو ما يقوم به البنك المركزي من إقناع أدب 

هي سياسات قائمة عل علم  أما السياسات السلوكية ف  . النقدية
  ،  االقتصاد السلوكي

ا
لوكية  يرتبط تنفيذ السياسات الس ما    وعادة

تسم وحدات    السلوكي وأحيانا   الحث  /التنبيه  بوجود وحدات

ي  
التبض، ولها تطبيقات متنوعة تختلف من بلد آلخر كما سيأبر

 ذكره: 

: التنبيه/ الحث السلوك  . وحدات 1.4

إنشاء وحدات يرتبط  ما  السلوكي    عادة  الحث  بمدى  التنبيه/ 
ي تحقيق أهداف  

قناعة صانعي السياسات بأهميتها وجدواها ف 
االقتصادية.   إنشاء  السياسات  من  الحث  الهدف  التنبيه/ 

التبض    السلوكي  هو  (  Insights Units)أو وحدات  باألساس 
تأخذ   عامة  واجتماعية  اقتصادية  سياسات  وصياغة  هندسة 

السلوكي   االعتبار،  البعد  فهم  بعير   فراد  األ   سلوكوتعمل عل 
االستفادة من األفكار  ، و والتواصل معهم والتأثير عليهم إيجابا 

والنتائج العلمية الحديثة في مجال االقتصاد السلوكي في تعزيز  
  وتعميق أثر السياسات العامة. 

تعاون مع األجهزة الحكومية  لإىل اكذلك تهدف هذه الوحدات  
ال ورصد  اختبارات  بنتائج  وتزويدها  الحكومية  سلوك  وشبه 

االقتصادي لألفراد واستجابتهم للمحفزات بهدف رفع فعالية  
العامة، المقدمةو   السياسات  الخدمات  و تحسير   اح،  اقير

ات منتقاة وغير مكلفة عل ديناميكية تطبيق السياسات   تغيير
ائب...( ص  أجور،  )مالية،  إضافة  االقتصادية  ا،  لتوسع إىل 

السلوكي  االقتصاد  علم  استخدام  ي 
ف  ي  القطاعات   التدريج  ي 

ف 
)الحوادث   الصحة  بقطاع  يتعلق  فيما  ا  خصوصا المختلفة، 
( وسوق العمل )سلوك   المرورية، تناول األدوية، األكل الصجي
ي االستجابة للفرص  

المتقدمير  للوظائف والباحثير  عن العمل ف 
ها.   المختلفة( والتعليم والعمل التطوعي وغير

وآلية العمل: . هيكل وحدة السياسة السلوكية 4. 2

من اثنير   السياسات السلوكية بفريق صغير  تبدأ معظم وحدات  
ة تجريبية )مدتها سنتان إىل  إىل أربعة موظفير  بدوام كامل ولفير

التأثير  إلثبات  سنوات(  تشمل  ثلث  مستشاري   الوحدة . 
اإل  النفس  وعلماء  واإلالسياسة  التجريبيير   جتماعي  قتصاديير  

ورية لتوجيه  الخي    وتعتي    وعلماء السلوك.  ي القطاع العام ص 
ة ف 

أيضا  المهم  من  الدعم.  وبناء  يكون    الحكومة  طاقم    لدىأن 
 عمل دراية بتصميم التجارب وتشغيلها. ال

النفس   وعلم  النفس  علم  األخرى  المهمة  المهارات  تشمل 
وبولوجيا   ،االجتماعي  ، والتسويق  ،واألنير يوالتفكير التصميمي

. ف 

ي القطاع  حير  أن هذه المهارات ليس 
ا بسهولة ف  ت متاحة دائما

أن جميع وحدات الرؤى السلوكية    ملحظةفمن المهم    العام،
اكات بشر المجال.   قامت  هذا  ي 

ف  اء  وخي  أكاديميير   تظهر    مع 
ي البداية ا جميع الوحدات تقريبالتجارب أن 

عل تحقيق  تركز ف 
الوعي  وزيادة  التأثير  وإظهار  دعم  لبناء  وألن  مكاسب شيعة   ،
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ء غير معهود لدى صانعي السياسات، فإن   ي
عدم األمر يتعلق بشر

ها قد يؤدي إىل    هالقائمير  عل هذ  قدرة الوحدات في إظهار تأثير
(،  1)  رقم   يوضح الشكلفي هذا السياق،  وأد التجربة بالكامل.  

 . مراحل عملية تصميم أو هندسة السياسات السلوكية

 ( 1رقم ) شكل
السلوكية السياسات نفيذ وت  تصميم  عملية مراحل

. المؤلف: المصدر 

تطبيق  4. 3 )مناهج(  نماذج  صنع  .    
 
ف السلوك   االقتصاد 

 : السياسات االقتصادية

قامت ي 
النر الدول  من  ات  العشر اليوم  الرؤى    يوجد  بدمج 

ي  
، ومع ذلك ال يمكن الزعم  عملية صنع السياساتالسلوكية ف 

األنجح أو األفضل  وصفه عل أنه  نموذج واحد يمكن    بوجود 
يعقوب،    للجميع   & ت(،  2019)النجار  التطبيقات ختلف  بل 

ويظهر  ،  ا وتتنوع، فبعضها قائم عل المركزية وبعضها ال مركزي
نوعير   )السياسات السلوكية( من خلل    الحثتطبيق سياسات  

 من النماذج: 

. النماذج المركزية: 4. 1.3

ألمانيا  ، و الوزراء(المملكة المتحدة )مكتب رئيس  كل من  أنشأت  
اإل  المستشار  السياسات(  )مكتب  تخطيط  وحدة  ي 

ف  تحادي 
المتحدة   لسياسة األمريكية  والواليات  األبيض  البيت  )مكتب 

المستوى    ةيأولفرقا  الوطنية(    والتقنية  العلوم الفيدراىلي عل 
السلوكي  السلوكية    ، للحث  الرؤى  كير  عل توفير 

الير لدعمل مع 
التنفيذي المستوى  مع  عل  مباشر  بشكل  الفرق  عملت   .

وتقييم   واختبار  وتصميم  تشخيص  عل  المنفذة  الوكاالت 
ي جميع األمثلة    كما تمللسلوك.    المستكشفةالتدخلت  

  الثلثة ف 
أيض السلوكية  الفرق  أو ا  تشكيل   / و  الوزاري  المستوى  عل 

. قدمت الفرق الفيدرالية التوجيه  )المحافظة(  مستوى الوالية

ي   اتيج  بناءعملت عل تعزيز عملية  و   ،ةالعامللسياسات  االسير
ي    الدعم المباشر للوكاالت الحكومية األخرىتقديم  و   القدرات،

ف 
 . هذا المجال

االنتشار )غير المركزي( . نماذج4. 2.3

نموذ  هولندا  االنتشار يا "شبكجا  اعتمدت  قائما عل  للحث    " 
الخاصة    ،السلوكي  فرقها  الوزارات  شكلت  هذا  حيث  لتحقيق 
المنسق عل دور  بوزارة الشؤون االقتصادية  مع تكليف  الهدف  

 وحدات الرؤىكما  .  المستوى القومي 
ا
اليا أوال أنشأت كندا وأسير

الوالي مستوى  عل  عل    اتالسلوكية  فرق  تشكيل  قبل 
ي بعض و ، المحلي ى المستو 

ل  تم إنشاء الوحدات ألو  البلدان،ف 
ذلك  عل  األمثلة  ومن  الوزاري.  المستوى  عل  تأسيس    مرة 

ي  (  MineduLab)  وحدة
و،ف  ي    بير

إنشاؤه  النر بمساعدة   ا تم 
الدوىلي   والتنمية)البنك  السلوك  الذهن،   (. eMBeD)  وحدة 

الموثوقة حيث تختي  األبحاث    للبتكار،تعمل الوحدة كمختي   
ي مجال التعليم والعلوم السلوكية لمعالجة قضايا مثل  

والرائدة ف 
المعلمير    هم، تغيب  أولياء    وتحفير  وأداء    األمور،ومشاركة 

ها.  الطلب  وغير

عاىلي النماذج  تتمتع   والدعم  التنسيق  تقديم  ة 
بمير  المركزية 

اللمركزية   المستوى، أن درجة معينة من  تظهر  التجربة  لكن 
بالنظر إىل أن معظم التدخلت السلوكية تتم    منه،ال مفر  ا  أمر 

 . نفذةالمُ الوحدات المحلية عل مستوى 

. السياسات السلوكية: تجارب وتطبيقات 5

عل الرغم من أن الكتابة في موضوعات االقتصاد والسياسات 
ثمانين منذ  بدأ  أنيالسلوكية  إال  ين،  العشر القرن  تلك   ات 

بعد   إال  للتطبيق  طريقها  وتجد  بالقبول  تحظ  لم  السياسات 
ي هذا  (Thaler & Sunstein, 2009)الكتاب الذي أصدره  

. ف 

لصانعي   يمكن  المؤلفان كيف  السياسات دمج  الكتاب، وضح 
السياسات.   تصميم  ي 

ف  السلوكية  فإنالرؤى  صناع    واليوم، 
االقتصادية   ي السياسات 
بالغ    ف  يولون  العالم،  دول  من  الكثير 

من  با االهتمام   االستفادة  خلل  من  السلوكية  لسياسات 
ي التصدي للتحديات  

مخرجات ونتائج علم االقتصاد السلوكي ف 
السياسات  صياغة  مجال  ي 

ف  والمستعصية  المتجددة 
، ورفع  الوعي الماىلي   وتطبيقاتها، وزيادةاالقتصادية واالجتماعية  

ر، وتعزيز الطاقة والحفاظ عل الموارد، وزيادة  معدالت االدخا
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وتعزيز    ، الصجي القطاع  ممارسات  وتحسير   اإلنتاجية، 
  المؤسسات، والحد من الفساد. 

ما    حقق هذا النهج نتائج مبهرة خلل السنوات الماضية وهو 
ما نتج عنه تغيير أكير    ،ليه عل المستوى الدوىلي إلفت األنظار  

ات المبادرات  نشاء  إكما تم    . سياسة حول العالم  136من   عشر
ي العديد من الدول من ضمنها: ال

  الواليات المتحدة   حكومية ف 
ي ودول االتحاد األور و المملكة المتحدة،  و ،  األمريكية وكندا،    ،ب 

اليا،  و  ها من الدولو اسير تجه صانعو  ، واسنغافورة، والهند وغير
ايد إىل العلوم السلوكية   لمعالجة تحديات  السياسات بشكل مير 

 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية   ، وبحسبالعامة  السياسة
(OECD, 2020)  كيان عام في   202هناك ما ال يقل عن  ، فإن

العامة.   سياساتها   لدعمجميع أنحاء العالم تطبق رؤى سلوكية  

السلوك  1.5 االقتصاد  استخدام  السياسات    .  صياغة    
 
ف

 المكتسبات المحققة : العامة

 ا
ُ
ي  ستخد

ف  السلوكي  االقتصاد  علم  من  المستقاة  األفكار  مت 
ي  
ف  مجملها  ي 

ف  تصب  ومتعددة،  واسعة  ترغيب  مجاالت 
ألنفسهم دونما تدخل مباشر   اتخاذ خيارات أفضل عل األفراد

ي . أو تأثير مكلف
  من المجاالت المالية واالقتصادية الشائعة النر

تم استخدام االقتصاد السلوكي في صياغة السياسات، ما يتعلق  
االدخار،   ،  و بسياسات  ي ين 

الض  االمتثال  التخطيط  و تحسير  
  ، هناك العديد من األمثلة ومجموعة    . التخطيط للتقاعد و الماىلي

أخرى   مجاالت  ي 
ف  ذلك  استخدام  حول  األدلة  من  ايدة  مير 

والتوظ واألمن  االجتماعية،  والعادات  يف  كالصحة 
الطاقة بعض   واستخدامات  يلي  فيما  وسنذكر  ها،  وغير

 االستخدامات في المجال الماىلي واالقتصادي: 

1.1.5 : يب   . زيادة االمتثال الرص 

الرسائل   المتحدة  المملكة  في  السلوكية  الرؤى  فريق  استخدم 
( قبيل  من  األعراف(  )أو  االجتماعية  المعايير  عل   9القائمة 

من كل   لل  10أشخاص  عون  أو  يتي  ية  الخير في    95جمعيات 
بانتظام...(.  ائبهم  الموظفير  يدفعون ص  في رسائل   المائة من 

مجموعات من    إىل  ائبهم  ص  دفع  عن  المتأخرين  أجل  من 
ي  ين 

 The. تم اختيار مجموعة ضابطة )تشجيع االمتثال الض 
control group  .)  يبية  هذه  تلقت ص  خطابات  المجموعة 
لتذكير   ي  قياسية 

ف  عليهم  المستحق  المبلغ  بدفع  المستلمير  
نفس    أخرى مستهدفةتلقت مجموعات    ، في حير  المتأخرات
ي النموذجإضافة  ولكن مع    ،الرسائل

،  رسالة معيارية اجتماعية ف 
( ي    10من كل    9نصها: 

ائبهم ف  يدفعون ص  لندن  ي 
ف  أشخاص 

.  (Behavioural Insights Team, 2011)الوقت المحدد( 

ي تشجيع    جد   كانتالطريقة    هذه   أشارت النتائج إىل أن
فعالة ف 

بير   االمتثا الفرق  ووصل  مجموعة  ل،  بير   االمتثال  معدالت 
من  مجموعة  الو   الضبط أكير  تستند بالمائة.    15المستهدفة 
المعايير االجتماعية، وهي تمثل  إىل هذه   الحث السلوكي طريقة 
جما  جماعيةرا  صو  مقبول  لسلوك  اعتباره  عي  لدرجة  يصل 

أنه ذلك  نقد    نموذجيا،  أو  رفض  دون  اجتماعي  بقبول  يتكرر 
علإويعتي    بواسطته  يحكمون  للناس  كا  مشير مرجعيا  طارا 

والمجتمع الجماعة  في  وسلوكياتهم  ينظر  األفراد  ما  وعادة   ،
ع االجتماعية  المعرفة  للمعايير  تمثل  ثقافية  نواتج  أنها  ل 

ي 
ينبع  أنه  يتصورون  وما  اآلخرون  يفعله  بما  لألفراد  األساسية 

فعله المعايير  عليهم  بهذه  ام   
االلير إىل  األفراد  يميل  وبالتاىلي   ،

  نها أمرا عواعتبار الحياد 
ا
 في المجتمع.  غير مقبوال

. برامج التقاعد: 2.1.5

عليها   يحصل  أن  يمكن  ي 
النر التقاعدية  المعاشات  إىل  إضافة 

الم أو  ارتفاع  العامل  بسبب  تكون كافية  ال  قد  ي 
والنر وظف 

ي  
تكاليف المعيشة أو انخفاض الراتب، فقد أتاحت األنظمة ف 

مبتكرة   األمريكية طريقة  المتحدة  التقاعهي خطالواليات  د ة 
(401K وهي الحساب(  من  خاص  نوع  خلل    ةالممول  ات  من 

ائب الض  قبل  الرواتب  حيثاستقطاعات  استثمار    ،  يمكن 
ي ال
ي عدد من األسهم  األموال ف 

  ، السنداتأو    ،المختلفةحساب ف 
أو أو   االستثمارية،  تخضع    الصناديق  وال  األخرى،  األصول 

يتم   حنر  فوائد  أو  أرباح  أو  رأسمالية  أرباح  أي  عل  يبة  للض 
 .  سحبها 

قبل منها حنر  اض  االقير بالمرونة وإمكانية  الخطة  تتمير  هذه 
تمنح  اري حيث  التقاعد، فضل عن إمكانية التخصيص االستثم

لكيفية  الخيارات  من  مجموعة  الموظفير   التقاعد  خطط 
أصول تحمل  استثمار  عل  وقدرتهم  استعدادهم  بحسب  هم 

القدرة  لفرد الذي يعرف أنه ليس لديه  األخطار )مثل: يمكن ل
ي  
ف  أعل  أصول  تخصيص  يختار  أن  المخاطر  تحمل  عل 

  نظرا الحكومية(.  استثمارات منخفضة المخاطر مثل السندات  
قرار   يمثل  الخطة،  تتيحها  ي 

النر ة  الكثير والخيارات  للمزايا 
االنخراط في الخطة من عدمه، ومن ثم تحديد نسبة المساهمة  

االستثمارات    طريقةو  ما  ا كبير   تحديا تخصيص   ، كير 
للمشير

ين   الكثير ددونيجعل  اختيار    يير يحسنون  ال  أو  االنخراط  ي 
ف 

 الخطة األنسب لهم.  

ي لها بعدان، 
ي حل هذه المشكلة النر

ساهم االقتصاد السلوكي ف 
من   ممكن  عدد  أكي   ينخرط  أن  ي 

ف  الدولة  ترغب  جهة  من 
ي هذه الخطط، ومن جهة أخرى  

ي أنالموظفير  ف 
يختار    ترغب ف 

واال  الحاىلي  االنفاق  حيث  )من  له  مناسبة  خطة  دخار الفرد 
ي الحقيقة يعتي  زيادة

(. ف  ي خطة    والتقاعد المستقبلي
المشاركة ف 
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موضو  التقاعد  السلوكي عا  شائعا  ادخار  االقتصاد  ي 
وقد  ف   ،

التجارب بهذا الخصوص،   العديد من  ي  تأجريت 
النر ثالر  جربة 

ي كتابه الشهير )النكز 
 Nudge )(Thaler( )الحث/ أشار إليها ف 

& Sunstein, 2009)  . 

 Gabler, et)عل سبيل المثال، كشفت دراسات عديدة منها  
al., 2020)  و (Lusardi, et al., 2009)   و (Choi, et al., 

ي كانت تحول دون  (2009
ي  أن العوائق النر

انخراط الموظفير  ف 
: )أ( الشعور أنهم ال يعرفون من أين يجب أن يبدؤوا   نامج هي الي 
لديهم ما   يعتقدون أن  لديهم معلومات كافية )ب( ال  ليس  أو 
ضبط   وجود  عدم  )ج(  للدخار  لتخصيصه  المال  من  ي 

يكق 
تبسيط  تم  التجربة،  هذه  ي 

ف  التخطيط.  وغياب  النفس 
ي  برنامج االدخ  اإلجراءات من خلل

اض  بتسجيلوذلك  ار االفير
ي خطة  

ا ف  أن    ت الدراسات(، واكتشفk)  401الموظفير  تلقائيا
ي الوضع  

  كان ثاب  التلقابئ
 
بشكل ال يصدق سواء من حيث عدد  تا

األشخاص الذين لم يختاروا االنسحاب وعدد األشخاص الذين 
 . ي
 تمسكوا بمعدل االدخار التلقابئ

تحفير  االدخار: . 3.1.5

من الكثير  سياسات    أثبتت  استخدام  إمكانية  الحث  التجارب 
لتحفير  األفراد عل المزيد من االدخار، منها عل سبيل    السلوكي 

ي تجربة ثالر،  (Thaler & Benartzi, 2004)المثال دراسة 
. ف 

نامجال  استخدم التوجيهي   ي  الغد"    االدخاري  ي 
ف  المزيد  "ادخر 

(SMarT  اضية االفير اإلعدادات  الوضع(  تحير   توافق  ي 
)والنر

نامج واضح  .  لزيادة معدالت ادخار الموظفير  الراهن(   جوهر الي 
من  حيث    ومباشر  جزء  بتخصيص  ا  مقدما األشخاص  م  يلير 

 . زيادات رواتبهم المستقبلية نحو مدخرات التقاعد 

ي توصل  جاءت
ي استمرت  النتائج الرئيسة النر

ت لها التجربة النر
 : عل النحو التاىلي ألرب  ع زيادات سنوية 

)مام  انض .1 عالية  ممن    78نسبة  عليهمبالمائة(   عرضت 
 الخطة،  

ام   .2 المسجلير   الير  من  العظم  )بالالغالبية  80خطة 
ي األجور، 

 بالمائة( من خلل الزيادة الرابعة ف 
متوسط  ا ارتف .3 برنامج ع  ي 

ف  للمشاركير   االدخار  معدالت 
SMarT    40بالمائة عل مدار    13.6بالمائة إىل    3.5من

 .  هرا ش

النتائج إىل أنه يمكن استخدام االقتصاد السلوكي  بالتاىلي   تشير 
 لتصميم برامج وصفية فعالة للقرارات االقتصادية المهمة. 

ي تجربة أخرى قائمة عل سياسات  
ي دولة    الحث السلوكي وف 

ف 
استخدام )ضغط   تم   ، شيلي و)المساعدة  نامية وهي  األقران( 

ام باالدخار.  ة لللير  وعات الصغير الذاتية( لدفع أصحاب المشر
الباحثير   من  مجموعة  قام  التجربة  هذه   ,.Kast, et al)  في 

األقران      (2012 ضغط  آثار  النظراء  بدراسة  ومجموعات او 
المساعدة الذاتية عل سلوك االدخار ووجدوا أنها كانت فعالة  

األفراد   مساعدة  ي 
ة  ف  الصغير وعات  المشر توفير  أصحاب  عل 

 المال.  

: مجموعة ادخار   تم تقسيم المجموعات المستهدفة لقسمير 
هذه   وتقوم  الذاتية،  للمساعدة  أقران  مجموعة  تحوي 

)طوعا  باإلفصاح  تالمجموعة  مدى  عن  تحقيق  (  في  قدمها 
تقدمهم بشكل أسبوعي   الخاصة بهم ومراقبة  أهداف االدخار 

في المائة، ومجموعة أخرى ال تحوي أقرانا    0.3مع سعر فائدة  
ي المائة )وهو أفضل سعر متاح    5لكن الحساب يعطي فائدة  

ف 
  .) شيلي ي 

للمساعدة  ف  األقران  مجموعات  أن  التجربة  وجدت 
عدد الودائع  ، حيث نما  لمدخراتالذاتية هي أداة قوية لزيادة ا 

و ضع  3.5بمقدار   االدخار  فا،  رصيد  متوسط    ا تقريبتضاعف 
عل العكس من ذلك، فإن معدل الفائدة المرتفع بشكل كبير  و 

 . عل معظم المشاركير   أو تأثير ضئيل جدا له أي تأثير  لم يكن

. سداد القروض المتأخرة: 4.1.5

تجرب بإجراء  الباحثير   من  مجموعة  ميدقام  أوغندا  ة  ي 
ف  انية 

ي  الختبار  
تبن  القروض تأثير  سداد  سلوك  مختلفة عل  حوافز 

(Cadena & Schoar, 2011)  )أ( الحوافز:  مكافأة  ، شملت 
نقدية عند إتمام الدفعات )تعادل تخفيض سعر الفائدة بنسبة 

ي المائة  25
تخفيض سعر الفائدة بنسبة   ، )ب(عل القرض(  ف 
ي المائة  25
رسالة نصية تذكير شهرية    ، )ج(عل القرض التاىلي   ف 
 سداد القرض. حلول استحقاق قبل 

فعالة   البسيطة كانت أداة  تشير النتائج إىل أن الرسائل النصية
ا(
ا
ضير  عل إدارة  ، ساعدت)خاصة للعملء األصغر سن

المقير
ي    نتائج التجربة أمرا . تظهر  تواري    خ السداد بشكل أفضل

غاية ف 
)وهي التذكير  حث بسيطة  األهمية، وهو أن استخدام سياسة  

ات مماثلة    في هذه الحالة( كانبسداد مدفوعات القرض   لها تأثير
ة في تكلفة رأس المال بنسبة   ات الكبير المائة   25للتغير من    في 

ما  الفائدة الفائدة(،  أسعار  تخفيض  أو  النقود  داد  اسير )سواء 
ي 
واألخطار المالية ال يجب أن    التحديات  أن حلول بعض  يعن 

ورة باستخدام األساليب التقليدية.   يكون بالض 

السلوك  عي  العالم:  الحث. وحدات 5. 2

)وحدة   أول  أن  اعتبار  يمكن  سلوكي عمليا،  حث  تم  تنبيه/   )
ي  إنشاؤها  
األمريكية   2009عام  ف  الحكومة  عينت  عندما 
سنشتاين    االقتصادي مكتب  (  C. Sunstein) كاس  لرئاسة 
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اللوائح.   لتبسيط  التنظيمية  والشؤون  عام والمعلومات  ي 
ف 

سلوكية  2010 رؤى  وحدة  أول  المتحدة  المملكة  أنشأت   ،
(Behavioral Insights Team  اف مكتب مجلس ( تحت إشر

أخرى    الوزراء.  دول  الواليات    حذوها،حذت  ذلك  ي 
ف  بما 

اليا وأ  ،األمريكيةالمتحدة   بعد  ، وهولندا   ،وكندا   ، سير وألمانيا. 
ة   ة،فير و وسنغافورة  وجير  بدأت دول مثل الهند وإندونيسيا وبير

الرؤى   تطبيق  استكشاف  ي 
ف  األخرى  البلدان  من  والعديد 

المؤسسات  أنشأت  كما  وبرامجها.  سياساتها  عل  السلوكية 
ومنظمة   المتحدة  األمم  ووكاالت  الدوىلي  البنك  مثل  الدولية 

ي  (  OECD)والتنمية  االقتصادي  ون  التعا األوروب  واالتحاد 
   وحدات رؤى سلوكية لدعم برامجها. 

التطبيقات الرائدة الحالية: . 5. 1.1

الحقيقة   ي 
ة    تتعدد ف  السلوكية كثير السياسات  تطبيق  تجارب 

 
ا
دوال لتشمل  وتتوسع  بالقبول  تحط   تزال  ما   ومتعددة، وهي 

 . وقطاعات ومؤسسات دولية أكير

ي 
تأسيس فريق    2015تم عام    الواليات المتحدة األمريكية  ف 

اء السلوكيير  واالجتماعيير  لغرض تصميم السياسات  من الخي 
ي  
هذا المنهج لجميع االجهزة  السلوكية وأصدر أمر رئاسي بتبن 

بريطانيالحكومية ي 
وف  السلوكية  ا،  ،  الوحدة  تأسيس  تم 

(The Behavioral Insights Team (BIT)( )مكتب  التابعة ل
( أيضا  وتسم  الوزراء(  الدكتور  Nudge Unitرئيس  أدارها   )

أصدر كتابا  والذي  ن  هالبير التجربة    حديثا   ديفيد  فيه  يوثق 
وأه المتبعة  )والمنهجية  بعنوان:  نجاحاتها   Inside theم 

Nudge Unit .) 

البنك الدول  أنشأ  أما عل مستوى المؤسسات الدولية، فقد  
والتنمية   السلوك  الذهن،  وحدة  مسم:  تحت  وحدة 

(eMBeD  تستند علمإ  الوحدة (.  بمبادئ  شد  تسير أبحاث  ىل 
السلوك لجعل السياسات اإلنمائية أكير فاعلية.

أو   المالية  الموارد   
ا
المعيارية عادة اإلنمائية  السياسة  تستهدف 

يستخدمها   ي 
النر التقليدية  األدوات  أي  الحوافز،  أو  القوانير  

تعمل   السياسات.  فرق    الوحدةصانعو  مع  وثيق  بشكل 
والحكومات وشر  وعات،  وتصميم  المشر لتشخيص  آخرين  كاء 

شد بمبادئ العلوم السلوكية.   ي تسير
كانوتقييم التدخلت النر

ي حققتها وحدة الذهن والسلوك والتنمية: من بير  
 النتائج النر

الناس    • حياة  وتغيير  التفكير  أنماط  صياغة  إعادة 
و(  . )بير

ي المجتمعات المحلية وتمكير  النساء  •
إقامة الروابط ف 

 . )نيكاراغوا(
انيا( •  الشمول الماىلي )تي  

اكة من أجل تحسير  . إقامة شر

الدحسير   ت • بإمساك  ام  االلير  وتوفير  مستويات  فاتر 
الذكية   الرعاية الصحية  لتمويل خدمات  المعلومات 

 . )نيكاراغوا(
ي )بولندا( • ين 

 . زيادة االمتثال الض 

ماذا عن الدول العربية؟.  5. 2.2

وتوصياتها تبير    السلوكية  العلمية  التجارب  وكذا      النوعية، 
ي  
النر المبهرة  النتائج  أهمية  الدول  من  العديد  في  تطبيقها 
العامة السياسات  أهداف  تحقيق  في  تسهم  إذ  بما    حققتها، 

ة عل الخزينة العامة، و يساعد عل   سهم  يتوفير مبالغ مالية كبير
الفرد  معيشة  مستوى  رفع  السلوكي  .  في  الجانب  أهمية  رغم 

ورة أخذه باالع تبار عند سن السياسات العامة، إال  لألفراد وص 
الدول   من  الكثير  ي 

ف  السياسات  لتلك  الحالية  الممارسات  أن 
 كما    . إال قليل   العربية ال تراعي ذلك الجانب

ا
 ال تزال فكرة

ا
 جديدة
العالم   ي 

ف  جديدة  فكرة  السلوكي  للقتصاد  وحدة  استحداث 
سياسات  ي 

بتبن  العربية  الدول  بعض  بدأت  وقد   ، ي العرب 
، وفيما يلي نظرة شيعة عل اقتصا ي دية سلوكية بشكل تدريج 

 . تلك الدول

ي  
السعودية ف  العربية  والمملكة  ضوء  ،  ي 

المملكة  "ف  رؤية 
كة   ،"2030العربية السعودية  ي  )هوز(  تم إنشاء شر

تضطلع  النر
 تأنشأة، كما  حكومالبتطوير برنامج للقتصاد السلوكي لفائدة  

للدراسات   ي 
الوطن  المركز  والتخطيط  االقتصاد  وزارة 

السلوكي التصور  وحدة  يضم  والذي  التنموية  اتيجية 
االسير
أفكار    بهدف باستخدام  فاعلية  أكير  وبرامج  تصميم سياسات 

امج    إىل تقييم العلوم السلوكية. تهدف الوحدة   السياسات والي 
اح التحسي  نات اللزمةالقائمة باستخدام العلوم السلوكية واقير

تصميم سياسات جديدة  و   ،من أجل الحصول عل نتائج أفضل
ي البشر للسلوك  واقعية  نماذج  المشورة    ،باستخدام  وتوفير 

السلوكيات  لتضمير   القرار  وصناع  السياسات  لصناع 
ي تصميم السياسات. 

 االقتصادية كجزء من االتجاه العام ف 

ز السياسات السلوكي في مرك  الحثإنشاء وحدة    ، تمالكويت  في و
الكويتية   والتنمية  للتخطيط  األعل  للمجلس  التابع  العامة 

ي ا
ي تطبيق السياسات المتضمنة ف 

شاد بها ف  لخطةبهدف االسير
ي    االنمائية الخمسية الثالثة لدولة الكويت. 

  قطر وكذلك الحال ف 
ي أنشأت

، وتهدف إىل توظيف    النر وحدة قطر للتوجيه السلوكي
لل  السلوكي  التوجيه  عدة  علوم  ي 

ف  تحديات  مواجهة  ي 
ف  سهام 

مجاالت منها الصحة، والرياضة، واالستدامة، ورعاية العمال، 
ها.  وغير األعمال،  ي    وريادة 

 وف 
 
العامة ،  مانع األمانة  أنشأت 

( مكتب االقتصاد السلوكي  2019للمجلس األعل للتخطيط )
.  وهو وحدة مركزية لصنع السياسات العامة وتحسير  نتائجها 

المكتب  ت ي تمثل أهداف 
السلطنة،    ف  الدولية إىل  المعرفة  نقل 
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ومعرفة ما يصلح وما ال يصلح للبيئة العمانية من خلل اتباع  
علمية   تطبيق  دعم  و   ،رصينةمناهج  عل  العام  القطاع  قدرة 

التعاون مع  و   ،االقتصاد السلوكي من خلل التدريب والممارسة
 مة. مؤسسات دولية لتعزيز صنع السياسات العا

التجربة ي    كانت 
إذ   لبنان ف  التجارب،  بقية  عن  كان    مختلفة 

)تأسيس   السلوكي  للقتصاد  اللبنانية   Nudgeالجمعية 
Lebanon  )عل  ك تعمل  ربحية  وغير  حكومية  غير  مبادرة 
السياسو   العلومتطبيق   لتحديات  السلوكية   العامة  اتالرؤى 
ي  
باستخدام مناهج وأدوات تجريبية    تواجهالنر ثوقة مو لبنان، 

الجمعية   تهدف   . السلوكي االقتصاد  مجال  ي 
ف  عادة  تستخدم 

غيب الير مجاالت  جميع  ي 
ف  الرشيدة  الممارسات  لتعميم 

الصالحة   والمواطنة  المستهلك  حماية  مسائل  عل  والتوعية 
العامة   أساليبوتعميم   اإلدارات  ي 

ف  السلوكي  االقتصاد 
ها من المؤسسات لغايات تنموية ومجتمعي ، ةوالجامعات وغير

الخيارات  أفضل  اتخاذ  نحو  والمنظمات  الناس  وتوجيه 
ي  ألنفسهم ومجتمعاتهم. 
، ورغم عدم وجود وحدة  اإلمارات  ف 

(، إال أنه  حثتحت مسم )وحدة تبض( أو )وحدة   تم    سلوكي
، والمتتبع للمهام  إنشاء وزارة تحت مسم )وزارة اللمستحيل(

 سياسات سلوكية هادفةالموكلة لهذه الوزارة، يجد أنها تتبن   
  . لتحقيق المسهدفات القومية

ي أخذها باالعتبار عند إنشاء  كذلك 
ي ينبع 

من األمور المهمة النر
توفير الشفافية وحدات للوكز وتصميم السياسات السلوكية،  

السلوكية التدخلت  عن  ُيعد ،  والمساءلة  وري   ا أمر   الذي   ص 
 
ا

ي  
يجب اإلفصاح  كما  .  السياسات العامةالستدامة أو بناء الثقة ف 

العلوم   من  المستوحاة  األخرى  والتدخلت  التنبيهات  عن 
ومناقشتها   ا، السلوكية 

ا
للسياسات    علن بالنسبة  الحال  هو  كما 

، ومن األمور المطمئنة بهذا الخصوص، أن بشكل عام  . العامة
أجراها   ي 

النر وزملؤه  االقتصادي  األبحاث  لوينشتاين  جورج 
"التنبيه  عن  الكشف  أن  فعالية تظهر  أقل  يجعلها  ال   ات" 

(Loewenstein, et al., 2015) 

: 19-السياسات السلوكية وجائحة كوفيد. 6

اآلن تقود السياسات التقليدية )النقدية والمالية عل وجه    حنر 
ي حير  ما تزال  الخصوص( عمليات ترميم ما سببته الجائحة،  
ف 

بإمكانية وفعالية    التنبؤ محدودة، ذلك أن    طرق التدخل السلوكي 
السياسات المستقبلية  السلوكية  التدخلت   مجال  ي 

ف  سواء 
أو   العامةاالقتصادية  اال و ،  الصحة  للتدخلت  طريقة  ستجابة 

أ يعتي   ي 
استثنابئ ي ظرف 

ف  مع مر السلوكية  الصعوبة.  غاية  ي 
ف  ا 

ذلك، تتيح السياسات السلوكية مجموعة من الخيارات ممكنة  
ي ظل هذه الظروف االستثنائية. 

 التطبيق ف 

لفهم آلية االختيار وفهم الدوافع  أداة مهمة  ألن الرؤى السلوكية  
ي معالجة يموالعوائق لدى األفراد، فإن ذلك  

كن أن يساهم ف 
من خلل تدخلت (  Pandemic fatigue)"إجهاد الجائحة"  
ي مجال 

 .  (ECDPC, 2021) الصحة العامة مدروسة ف 

ي حاالت الجوائح،  
مما يدل عل أهمية السياسات السلوكية ف 

 ,OECD)ورقة سياسات لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية  
الحوكمة(2020 منظور  من  تناولت  ي 

والنر لماذا   التنظيمية  ، 
سياسات  جزءا   السلوكية  الرؤى  اعتبار   يجب من  يتجزأ  ال 
كوفيد  شاملةال  ستجابةاال  تحديات   وأهم  ،19-لجائحة 

ي   الحوكمة
السلوكية  نشر   عليها   ينطوي   النر ي   الرؤى 

مواجهة   ف 
)  . الوباء  العالمية  الصحة  منظمة  أنشأت  فقد  (  2020كذلك 

،  بالرؤى السلوكية والعلوم الصحية   معنيا   تقنيا   فريقا استشاريا 
ي مجال    تقوم العمل الذي  يهدف لتوسع وتعميق  

به المنظمة ف 
متانة أكير  صحية  مشورة  تقديم  ويدعم  السلوكية،  العلوم 

ل وفعالية.  يمكن  السلوكي  كذلك  فهم  لقتصاد  ي 
ف  المساهمة 

ي  كيف يتأثر  األوضاع الجديدة للقتصاد، مثل:  
سلوك األفراد ف 

ظروف الجوائح؟ هل يؤدي الخوف من العدوى إىل المزيد من  
إ أم  االستهلكي  يتضف  االنفاق  االدخار؟ كيف  من  المزيد  ىل 

نتيجة   المتوقعة  تضفاتهم  وما  اإلغلق؟  حاالت  ي 
ف  األفراد 

؟ ما أثر الجائحة عل تكافل  العمل عن بعد والتباعد االجتماعي
 األفراد؟

الصحة   تدابير   لفرض   تنظيمية  مناهج  الحكومات  تستخدم
وس  انتقال  وتخفيف  الحتواء  العامة إىل   اللوائح  تسع.  الفير
ات   فرض ي   الطريقة  من  كل  عل  النطاق  وواسعة  شيعة  تغيير

النر
الحياة   وفي   الكلي   المستوى  عل  واالقتصاد   المجتمع   بها   يعمل
ي   المستوى  عل  لألفراد   والروتينية  اليومية

 السياق  نوأل.  الجزبئ
ات  االجتماعي  السلوكيات   عل  تؤثر   أن  يمكن  السلوكية  والتحير 
ها   المبذولة  الجهود   وكذلك إىل   حاجة  هناك ، فل شك أن  لتغيير
 بشكل  ستفيد ي  19  -جائحة كوفيد  خلل   للتنظيم  شامل  نهج 
ي   بما   المتاحة،  األدوات   جميع  من  كامل

. السلوكية  الرؤى   ذلك  ف 

ي   السلوك  نماذج   تشير 
الوقائية   السلوكيات  أن  إىل  الوبابئ

والتباعد   الوجه،  أقنعة  استخدام  مثل  البسيطة،  الشخصية
، تحد   أن  يمكن  الوجه  لمس  وعدم  اليدين  وغسل  االجتماعي

وس انتقال من كبير   بشكل  .  الفير

خاتمة: . 7

كبير باالقتصاد  بشكل    االقتصادية  لقد تأثر تصميم السياسات
قرار   صانعو  أنهم  عل  األفراد  إىل  ُينظر  حيث  التقليدي 

مو   عقلنيون، جميع يا  عرفمتمكنون  لمعالجة  كافية    بدرجة 
 
ا
من  ا  المعلومات ذات الصلة، وال يتأثرون بالعاطفة. لكن عقود
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ليسوا   البشر  أن  أظهرت  السلوكي  االقتصاد  علم  ي 
ف  البحث 
ات واألخطاء عقلنيير    . ، بل تتأصل فيهم التحير 

التأثير عل تضفاتهم  األبحاث أن  أظهرتكما     ه يمكن بسهولة 
( مكلفة  وغير  بسيطة  ات  تغيير خلل  من  في  حثوقراراتهم   )

صورة طريقة تقديم الخيارات أو المعلومات وسياقها، وسواء  
ي  تطورا جوهريا  عتي  هذا األمر  ا .  أو دون قصد   كان ذلك عمدا 

ف 
يتيح   أنه  ذلك  االقتصادية،  السياسات  هذه   لصانعي مجال 

ي يتم بها تقديم الخيارات  
ي الطريقة النر

السياسات النظر بعناية ف 
يوالمعلومات   في بما  أفضل   ساعد  نحو خيارات  الناس  توجيه 

إن   االقتصادية.  للسياسات  العامة  األهداف  تحقيق  ويخدم 
 
ا
بديل ليست  السلوكية  االقتصادية  للسياسات    السياسات 

والتجارية   والمالية  النقدية  كالسياسة  التقليدية  االقتصادية 
ها، بل هي تهدف لتحسير  االستجابة للسياسات  واألجور وغير

جعل نتائجها أكير فعالية من خلل استخدمالمتعارف عليها و 
يستفيد في عدد من جوانبه من  مبادئ االقتصاد السلوكي الذي 

النفس.  عل الدول م  ي 
ف  السلوكية  السياسات  تجارب  تظهر 

ي الدول النامية أن  
للمقاربات    ا كبير   ا هناك متسعالمتقدمة كما ف 

صيل   تحير  االقتصادية المختلفة كتحس السلوكية في المجاالت  
سداد   في  التأخر  وتقليل  االدخار،  وتشجيع  ائب  الض 

نفاق أو توجيهه،  المستحقات للمؤسسات المالية، وترشيد اإل 
ها.   وحشد التأييد للسياسات االقتصادية وغير

ي السياسات السلوكية، وقد  
تتجه بعض الدول العربية نحو تبن 

منها  أنشأت   من  عدد  النوع  هذا  تطبيق  تستهدف  مراكز 
ي التطبيق،  هناك  ، ولكن ما يزال  السياسات

دد ف  وهو  بعض الير
علم االقتصاد السلوكي لم يستقر بعد عل    ما قد ُيعزى إىل أن

الموضوعات   بعض  تزال  ما  بل  واضحة،  وتطبيقات  نظريات 
مدى صلحيته  تحتاج إىل نقاش معمق حيالها، ولعل من أبرزها  

؟ أم هو صالح فقط عل ال مستوى  للتطبيق عل االقتصاد الكلي
تصلح   وهل  محددة(؟  فئات  أو  األفراد  توجيه  )مثل  ي 

الجزبئ
ى   بالنسبة تطبيقاته وهي في معظمها في الدول الصناعية الكي 

الثقافية ل الفروقات  باالعتبار  األخذ  مع  العربية  لدول 
 كلها أسئلة تحتاج المزيد من البحث والدراسة. واالجتماعية؟  
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ي الدول العربية نحو عقد اجتماعي جديد 
 
 : دور المالية العامةف

مقدمة: 

دور الدولة عىل مدى القرون الماضية العديد من   شهد 
ات االقتصادية  يتالءمالتحوالت بما  مع طبيعة التغير

 . واالجتماعية والفكر االقتصادي السائد في كل عرص من العصور 
ي تهيئة السبل   حرص تراوح هذا الدور ما بير  دعاة 

دور الدولة ف 
الية القائمة عىل الحرية االقتصادية   الكفيلة بنجاح النظم الليي 

ي كتابه "ثروة األمم" 
ي إطار ما دعا له آدم سميث ف 

ي عام  )ف 
ف 

 في النشاط دعاة (، وما بير  1776
تدخل الدولة المباشر

ي أنظمة اإلنتاج  
االقتصادي بما يفرضه ذلك من مشاركتها ف 

اكي الذي رو  
ي إطار الفكر االشير

يوالتوزي    ع )ف 
ج له كارل ماركس ف 

ي عام  
 (. 1867كتابه "رأس المال" ف 

ي النشاط الحديث عن دور  البد من اإلشارة إىل أن    بداية 
الدولة ف 

شيد دور   االقتصادي ينصب باألساس عىل اآلليات الكفيلة بير
الدولة وتحسير  أدائها وليس مناقشة مدى أهمية وجود دور  

للدولة في الحياة االقتصادية من عدمه
السافر  لدولة  اتدخل  ف.  1

ي 
ي الحياة االقتصادية له العديد من المثالب التر

لمفكر  ل سبق ف 
ي  ي التحذير بن خلدون االعرب 

  ر حيث               القرن الرابع عش  منها ف 

وق، الطبعة 1998حازم الببالوي، ) 1 ي االقتصاد"، دار الشر
(. "دور الدولة ف 

 األوىل. 

ي عام 
، 1377تضمن كتابه "مقدمة ابن خلدون" الذي نشر ف 

ة بالرعايا مفسدة  فصال كامال بعنوان "التجارة مع السلطان مرص 
ي اإلنتاج ،2للجباية" 

عىل  ،تعرض فيه لمخاطر تدخل الدولة ف 
ي ظدعاة الخصخصة مماثل ألفكار نحو 

في نهاية  هرت التر
ينالسبعينيات من القرن  ي المقابل،  . العشر

يجب أال ننىس  ف 
 في فشل عكان  غياب دور الدولة  كذلك أن  

ً
األنظمة دد من  سببا

كير  عليهفما ي. بالتاىلي  خالل العقود السابقة  االقتصادية
جب الير
ي الحياة االقتصادية. 

 هو الشكل األمثل لتدخل الدولة ف 

ي هذه 
تربط وتجمع ما بير  الدولة والمواطن درج  العالقة التر

"  المفكرون عىل تسميتها بما ُيعرف "بالعقد االجتماعي
(Social Contract) بالعمل   . فالدولة وفق هذا العقد مطالبة

عىل تلبية بعض االستحقاقات االجتماعية واالقتصادية  
. لمواطنيها تختلف من حقبة ألخرى ومن دولة ألخرى

ي إطار هذا العقد االجتماعي خرى والمواطن من جهة أ
م  وف  يلير 

ي   تحقيق المستهدفاتلبالمشاركة المجتمعية 
القومية التر

ي  كل بحسب دوره  بلوغها يسىع المجتمع إىل 
، وهو ما يساعد ف 

(. "مقدمة ابن خلدون".1377ابن خلدون، ) 2

ونسياسات: العدد  موجز     العشر
 2021 يونيو

 إعداد: 
هبة عبد المنعم   د. سفيان قعلولد. 

o  إىل جائحة  ابداية من أفكار 
 
ورة لمواكبة دور الدولة  : 19-كوفيدبن خلدون وصوال ديناميكية غايات العقد االجتماعي ض 

 لطموحات الشعوب. 
o  إىل عقد اجتماعي جديد يركز عىل حماية الوظائف وضمان العدالة االجتماعية تحول الحكومات  كورونا   ائحةجفرضت

ي دعم وتقليل أوجه عدم المساواة و 
 . المستدامالتعاف 

o   ي ضوء العقد االجتماعي الجديد  تبنت  الحكومات العربية
ي المائة منها   49، مليار دوالر  281حزم للتحفير  بلغت قيمتها ف 

ف 
 . بهدف دعم األش واألفراد وتعزيز مرونة وديناميكية االقتصادات العربيةتحملتها الموازنات العامة 

o  ورة لضمان المشاركة المجتمعية زيادة و  التواصلتعزيز آليات ي سعيها لتحقيق  ض 
دعم المواطنير  لمؤسسات الدولة ف 

 . الجديد  غايات العقد االجتماعي 
o اك القطاع ا ي تحقيق الغايات إشر

ي إطار المسؤولية المجتمعية من شأنه تحقيق التماسك االجتماعي   الوطنيةلخاص ف 
ف 

 . العامة الموازناتوتخفيف الضغوطات عىل  وزيادة مصداقية العقد االجتماعي 
o ة ةاالنضباط الماىلي واالستدامة المالي استحقاقات العقد بية الموارد لتل تعبئةأساسية لتعزيز قدرة المالية العامة عىل  ركير 

 االجتماعي الجديد. 
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 Social“مجمله عىل ضمان تحقيق التماسك االجتماعي 
Cohesion”  ة األساسية لتحقيق االستقرار الذي يعد الركير 
. االقتصادي وا  الجتماعي

تتباين غايات العقد االجتماعي ما بير  الدول النامية والمتقدمة، 
ي الدول النامية بشكل    اتغاي  انصبتلطالما  ف

العقد االجتماعي ف 
ي  ، خالل العقود الماضية تحسير  مستويات التنمية عىلعام 

ف 
العقد االجتماعي في الدول المتقدمة عىل  ت غايات نصب احير  
هذه   شعوبرفاهية مستويات تعزيز  بدور أساسي لالدولة  قيام 
ي عرفت فيما بعد ب "دول الرفاه" ) الدول

 Welfare، والتر
states .) 

عقد اجتماعي جديد والحاجة إىل  19-جائحة كوفيد

رغم تعدد وتباين غايات العقد االجتماعي ما بير  دول العالم،  
  إال 

ً
 أن كال من المجموعتير  من الدول قد شهدتا تحوال ملموسا
ي أعقاب انتشار جائحة

ي غايات العقد االجتماعي ف 
 ف 
ً
كا ومشير
الجائحة   أعادت، حيث  2021و   2020خالل عامي    19-كوفيد

 . بشكل عاماالعتبار لدور الدولة 

ي ظل الفقدان غير المسبوق لفرص العمل الذي بلغ وفق  
ف 

مليون وظيفة بدوام    225العمل الدولية لنحو  تقديرات منظمة  
ارتفاع عدد السكان تحت خط الفقر ، و )3( 2020كامل عام 

ي  130بنحو 
العالم  ، وخسارة مليون نسمة خالل العام الماض 

اجع المسجل ية نتيجة الير في لمكاسب عقود من التنمية البشر
مستويات عدم  وزيادة، والدخولالتعليم والصحة  مستويات
خاصة في ظل تأثر سبل   بمختلف صورها وأشكالها  المساواة

مليار عامل يمثلون ما يقرب من نصف    1.3يش ما يقدر بنحو  ع
ي العالم

ي  إىل  ، اتجهت حكومات دول العالم  4القوى العاملة ف 
تبت 

تريليون   14حزم مالية ونقدية ضخمة قدرت قيمتها بنحو 
مساندة مؤسسات األعمال،  دوالر  لإلبقاء عىل الوظائف، و 

ي االقتصادي
 . ودعم التعاف 

عودة دور الدولة بقوة في عدد من   األزمةهذه فرضت 
تمثل أبرزها في ضمان أقىص مستويات للُمنعة  ،المجاالت

ي مواجهة الجائحة مع ما يفرضه  
االقتصادية واالجتماعية ف 

ي اإلبقاء عىل الوظائف وتعزيز 
ذلك من وجود دور فاعل للدولة ف 

دور شبكات الحماية االجتماعية، وزيادة مستويات مرونة  
ي مواجهة الجائحة مع ما  

وديناميكية القطاعات االقتصادية ف 
 . ة التحول الرقمي   يستلزمه ذلك من الدفع باتجاه تشي    ع وتير

ي  من التدخالت ليشمل العديد هذه الحزم اتسع نطاق 
التر

استهدفت ضمان توفير السلع والخدمات األساسية 
كات  لل ، وتأجيل سداد مدفوعات الديون لألفراد والشر مواطنير 

3  ILO, (2021). “ILO Monitor: COVID-19 and the world 

of work. Seventh edition Updated estimates and 

analysis”. 

ي القطاع  
للمؤسسات المالية، وضمان رواتب العاملير  ف 

وفي بعض الدول امتدت مظلة الحماية من فقدان  ،الخاص
ها   ، وغير ي القطاع غير الرسمي

الوظائف لتشمل كذلك العاملير  ف 
 
ُ
ي ن

فذت للحد من التداعيات من السياسات األخرى التر
 االقتصادية واالجتماعية للجائحة. 

كات  هذه التدابير لحماية األفراد    بارز إحياء كانت بمثابة والشر
لتشكل في مجملها مالمح لعقد اجتماعي  لدور الدولة القوي 
  المواطنير  تقاسم المخاطر والمكاسب بير  جديد يتم في إطاره 

االجتماعي  في إطار هذا العقد  . الدولة المختلفة ومؤسسات
 
ُ
ي  ،بق عىل نطاق واسعالجديد الذي ط

حركة عالمية  ظل وف 
لعبت   ،وسبل العيشجماعية للحفاظ عىل األرواح الشبه 

برزها شبكات الحماية  أتدخالت الدولة المختلفة ومن 
 غير مسبوق لدعم األفراد عىل اختالف  

ً
االجتماعية دورا

 ، ، منتجير  ضأدوارهم )عمال، مستهلكير  ،ير  مقير
(. إلخ.... ن، ير مستثم

ي هذا اإلطار، وفي 
عىل سبيل األمريكية الواليات المتحدة فف 

بفضل التحويالت  ارتفع متوسط الدخل المتاح لإلنفاق    ،المثال
ي   8بنسبة  الطلب الكىلي  لدعموالتدابير الموجهة 

ي المائة ف 
ف 

عىل الرغم من انخفاض  2020من عام والثابي  الربعير  األول
ي بنسبة الناتج المحىلي اإلج

في نفس في المائة 10ماىلي الحقيفر
ة ي    . الفير

أوروباكما منحت نظم اإلبقاء عىل الوظائف المطبقة ف 
ي ألمانيا  (Kurzarbeitنظام العمل المؤقت ) مثل

نظام  و  ،ف 
في فرنسا األمن الماىلي   (Chômage Partiel) البطالة المؤقتة

 . ي
للموظفير  للنجاة من األزمة من خالل حماية وضعهم الوظيف 

ي 
ي حير  انخفض الناتج المحىلي اإلجماىلي الحقيفر

ي أوروبا  ف 
ف 

والرب  ع   2019في المائة بير  الرب  ع األخير من عام  14بنسبة 
لم ترتفع البطالة إال بنسبة محدودة  ، 2020الثابي من عام 

ي الم 3بلغت 
ي خففت   ةئاف 

بفعل حزم التحفير  الحكومية التر
   . من األثر االقتصادي للجائحة

ي ب كذلك مكنت نظم الحماية االجتماعية 
لدان المطبقة ف 

مليون عامل، أو  50 حو نمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
من  في دول المنظمة من العاملير   حواىلي واحد من كل أربعة

كون العديد من هذه النظم    منرغم  عىل ال االحتفاظ بوظائفهم.  
إال أن نطاق شموليتها اتسع بشكل   ،كانت مستخدمة من قبل

ة   19-غير مسبوق في أعقاب جائحة كوفيد ليشمل عشر
 في هذه األنظمة مق

ارنة باألزمة المالية  أضعاف المشمولير 

4  WEF, (2020). “'Normal wasn't working' - John Kerry, 

Phillip Atiba Goff and others on the new social contract 

post-COVID”, June. 
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ي   كان من بير  التحوالت البارزة  . ( 5) 2008العالمية لعام 
ف 

ير الذي شهدته نماذج العقد  التغ 19-أعقاب جائحة كوفيد
ي لطالما ُعرفت بتدخلها المحدود في  

االجتماعي في الدول التر
 . النشاط االقتصادي

الواليات المتحدة  فعىل سبيل المثال اتجهت بلدان مثل 
إىل زيادة مستويات اإلنفاق المملكة المتحدة األمريكية و 

ي أعقاب الجائحة لمستويات فاقت بكثير تلك  
االجتماعي ف 

المسجلة في الدول المعهودة بارتفاع مستويات انفاقها  
ا االجتماعي وعىل رأسها 

ً
ي كانت تصنف سابق

من  الدنمارك، التر
 . من حيث اإلنفاق االجتماعي بير  الدول األعىل 

ي عام ف
صيب الفرد من اإلنفاق متوسط ن زاد  وحده، 2020ف 

ي الواليات المتحدة األمريكية 
6500ما يقرب من ب االجتماعي ف 

الزيادة المثيلة في نصيب الفرد من  دوالر وهو ما يفوق بكثير 
ي البالغ اإل دول حكومات نفاق االجتماعي في اإل  ما  تحاد األوروب 

ة دوالر  2300من  يقرب ي نفس الفير
. (6)ف 

 (1شكل رقم )
ي اإلنفاق عىل الجوانب ذات الصلة بالعقد االجتماعي 

التغير ف 
(2019-2020) 

Source: Mckinsey & Company, (2021). " COVID-19 has 

revived the social contract in advanced economies—for 

now. What will stick once the crisis abates?”, Jan.

5  Mckinsey & Company, (2021).” The COVID-19 crisis 

has revitalized the social contract. For how long?”, Jan. 
6  Mckinsey & Company, (2021).” The COVID-19 crisis 

has revitalized the social contract. For how long?”, Jan. 
7 International Institute of Finance, (2021). “Global Debt 

Monitor”, Feb. 

ي 
ي   عىل الرغم من التحول البارز ف 

نماذج العقد االجتماعي التر
ومن أهمية   ،19-شهدته دول العالم في أعقاب جائحة كوفيد

هذا التحول لضمان التماسك االجتماعي واالقتصادي، إال أن  
 غير 

ً
ي استدامة هذه النماذج بحد ذاتها أمرا

 ف 
ً
ضوء الكلفة ممكنا

امج ي هذه الي 
مستويات  ممثلة في ارتفاع  غير المسبوقة لتبت 

ي لتصل    24المديونية العالمية بنحو  
تريليون دوالر العام الماض 

ي المائة من الناتج   355تريليون دوالر تمثل نمو  281إىل 
ف 

ي ذلك ارتفاع في مستويات  
. يعت  المحىلي اإلجماىلي العالمي

نقطة  35المديونية إىل الناتج المحىلي اإلجماىلي العالمي بنحو 
ي مستويات المديونية  مئوية بم

ا يفوق االرتفاع المسجل ف 
البالغ   2008و 2007نتيجة األزمة المالية العالمية في عامي 

نقطة مئوية عىل التواىلي   15و 10نحو 
7. 

جاء نصف االرتفاع المسجل في مستويات المديونية العالمية  
التوسع في حزم التحفير    جراءكنتيجة للمديونيات الحكومية 

وس ودعم  احتواء اآلثار السلبيةالهادفة إىل  النتشار الفير
اإلنفاق االجتماعي في إطار العقد االجتماعي الجديد الُمشار 

ي الزيادة المسجلة في المديونية نتيجة  إليه
، فيما جاءت بافر

ي ديون ا
كاتاالرتفاع ف   . (8) والبنوك لشر

  الصحية من المتوقع أن تتمخض األزمة  ،كنظرة مستقبلية
ي شهدها العالم نتيجة جائحة  واالجتماعية و 

االقتصادية التر
أكير صالبة واستدامةعن عقد اجتماعي جديد  19-كوفيد

ي توزي    ع الفرص االقتصادية  
وشموال يراعي اعتبارات العدالة ف 

إىل تلبية  من خالله سىعي الدولة ت ،النمو  مقوماتواستدامة 
ام كافة حقوق اإلنسان، وضمان العمل الالئق، والحد من واحير
كافة أوجه عدم المساواة، وضمان العدالة ما بير  األجيال،  

عالقة األنسان بالبيئة والموارد المحيطة في إطار والتوازن في 
ام ولية الشفافية واالسؤ من الم متبادل ما بير  الحكومات  ال لير 

 نسانية. إل لح المجتمعات اومواطنيها بالعمل لصا 

في   التحوالت في دور الدولة خالل العقود األرب  ع الماضية
 الدول العربية

ي شهد
ها  تعي  العصور الماضية ورغم التحوالت العديدة التر

"فكرة   ي الدول العربية  "العقد االجتماعي
، إال انه يمكن التميير   ف 

ما بير    حوالت جديرة باالهتمام في إطار العالقةتما بير  أرب  ع 
الدولة والمواطن في العقود األرب  ع الماضية عىل النحو التاىلي 

9: 

8   International Institute of Finance, (2021). “Global Debt 

Monitor”, Feb. 
ي  قد   9

   هذه  ما بير  غاياتالدقيق  يكون الفصل الزمت 
ً
العقود بشكل دقيق أمرا

ي ضوء تداخل غايات 
 ف 
ً
، العقد االجتماعي ما بير  العقود المختلفةصعبا

بالتاىلي فما يركز عليه هذا الموجز هو السمة الغالبة لكل عقد اجتماعي خالل 
ة زمنية . كل فير
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دور الدولة كموفر أساسي لفرص العمل وموظف   .1
ة منذ عقد الستينيات وحتر الثمانينياتللعمالة : الفتر

ين  (1989-1960)  من القرن العشر

ة منذ عقد الستينيات وحتر انصب دور الدولة خالل الفير
ي  
ين عىل التدخل بشكل كبير ف  الثمانينيات من القرن العشر

كات   النشاط االقتصادي من خالل تأسيس العديد من شر
ي العديد من المجاالت اإلنتاجية 

ي توزعت ف 
القطاع العام التر

لعمالة  والخدمية. استتبع ذلك بروز دور الدولة كموظف رئيس ل
 في  ما نتج عنه خالل هذه العقود 

ة في أعداد العاملير  زيادة كبير
 في الدول العربية المستوردة للنفط أو   القطاع العام

سواء 
ي ركزت من خالل هذا العقد االجتماعي عىل  

المصدرة له والتر
ي القطاع العام كآلية لتقاسم الري    ع االقتصادي. 

 التوظيف ف 

ي ظل عدم مالئمة أنظمة اإل 
ي واجهت  ف 

دارة والتحديات التر
ي لم خاصة تلك  العديد من مؤسسات القطاع العام

عمل  تالتر
وفق آليات السوق، تراجعت مستويات إنتاجية وتنافسية هذه  
ي وللموازنة العامة  

كات وزادت مديونياتها للقطاع المرصف  الشر
ي المقابل، لعب القطاع الخاص خالل تلك المرحلة   للدولة. 
ف 

  
ً
 محدودا

ً
ي ظل الهيمنة االقتصادية  دورا

ي النشاط االقتصادي ف 
ف 

 للدولة عىل أنشطة اإلنتاج والتوظيف. 

انعكست طبيعة العقد االجتماعي الُمتبت  خالل هذه المرحلة  
ي العديد من  عىل هيكل اإل 

ي الموازنة العامة للدولة ف 
نفاق العام ف 

الدول العربية مع ارتفاع نسبة اإلنفاق عىل األجور الحكومية  
ي للعديد من السلع والخدمات  وا

نسبة  بذلك  ليشكل  لدعم العيت 
ة من النفقات التشغيلية، و  ي انخفاض مستويات كذلك كبير

ف 
 العام السيما فيما يتعلق باالستثماراتكفاءة االنفاق الرأسماىلي 

ي نفذتها مؤسسات القطاع العام، 
ة  حدوث بالتاىلي التر زيادة كبير

سسات القطاع العام  في مستويات مديونيات الكثير من مؤ 
ة.  المتعير

ي المجمل، 
لم يؤت هذا العقد االجتماعي ثماره المرجوة  ف 

بالنسبة للمواطن في ظل تراجع مستويات الكفاءة اإلنتاجية،  
وارتفاع مستويات البطالة   ،وترهل مؤسسات القطاع العام

ي توظيف المزيد  ة قدر الومن ثم عدم  ،المقنعة
عىل االستمرار ف 

دور القطاع الخاص، وتوجه  ضعف مشاركة العمالة، و من 
جانب كبير من الدعم الحكومي للسلع والخدمات إىل صالح  
 ماىلي مناسب للمزيد  

الفئات غير المستحقة، وعدم توفر حير 
وعات البنية األساسية  والخدمات العامة  ،من اإلنفاق عىل مشر

 . موفرة لفرص العملالداعمة للنمو وال

ي ظل التحديات ا
ةف  ي هذه الفير

ي واجهت العقد االجتماعي ف 
لتر

ي  
استلزم األمر توجه العديد من الحكومات العربية إىل تبت 

إصالحات اقتصادية خالل عقدي الثمانينيات والتسعينيات 

ي 
برامج لخصخصة مؤسسات القطاع  تضمنت    من القرن الماض 

ي النشاط االقتصادي  ،العام
، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص ف 

العديد من القطاعات االقتصادية والتجارة الدولية  وتحرير 
 
ُ
اإلقليمية  بدعم من المؤسسات  هذه اإلصالحات    فذ عدد منون
اإلصالحات نظم الخدمة  هذه جانب من  شملالدولية. كما و 

المدنية من خالل إعادة هيكلة العديد من المؤسسات 
ي التعيينات و الحكومية، ووضع سق

ف عىل المزيد من التوسع ف 
في القطاع الحكومي في بعض    كومية، وربط األجر باإلنتاجيةالح

 . الدول العربية

رث اإلرغم ذلك استمرت المالية العامة للدولة متأثرة بتبعات 
ة  للعقد االجتماعي  الثقيل حتر وقتنا الُمتبت  خالل تلك الفير
ي جمود هيكل اإل هذا 

ي ظل استمرار ارتفاع  ممثال ف 
نفاق العام ف 

ة دولة عربية   األجور الحكوميةعبء  ي إحدى عشر
خاصة ف 
رب  ع مستويات اإلنفاق  ما يفوق تستنفذ فيها األجور الحكومية 

 ، نفاق الرأسماىلي الجاري، ما ينعكس بدوره عىل مستويات اإل 
ي هذه الدول استخدامه  

 الماىلي الممكن للحكومات ف 
وعىل الحير 

 لدعم النمو االقتصادي والتشغيل. 

 (2شكل رقم )
نسبة اإلنفاق عىل األجور إىل اإلنفاق الجاري والناتج المحىلي اإلجماىلي )%(

 . اإلمارات، والكويت، والعراق، والجزائر لكل من:  2019بيانات عام 
 . قطر، والبحرين، ومرص لكل من:   2020بيانات عام 
السعودية، وليبيا، والمغرب، كل من: : وفق الموازنات األولية ل2021بيانات عام 

 . وتونس، واألردن، ولبنان
 المصدر: وزارات المالية في الدول العربية المعنية. 

ات دور الدولة الداعم للقطاع الخاص والُمهيأ لبيئ .2
 ( 2010- 1990ة )خالل الفتر  األعمال

ة السابقة ي الفير
ي ف 
ي ضوء ما أسفر عنه العقد االجتماعي الُمتبت 

ف 
ة اإلصالحات   ي الدول العربية وتير

لعقد التسعينيات، تسارعت ف 
ين  االقتصادية المنفذة   خالل عقد التسعينيات من القرن العشر
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ين  بهدف دعم القطاع  والعقد األول من القرن الواحد والعشر
ي توليد الناتج 

المحىلي اإلجماىلي  الخاص وزيادة مساهمته ف 
ي والتشغيل خاصة من خالل أدوات السياسة المالية  

  المتمثلة ف 
وعات القطاع  يبية مزايا الخاص منح مشر وإعفاءات ض 

وعات وتوظيف العمالة وجذب    لتأسيس المزيد من المشر
االستثمارات المحلية واألجنبية، إىل جانب تنفيذ عدد من  
اإلصالحات الهيكلية الهادفة إىل زيادة مستويات مرونة أسواق  

تحول اهتمام المالية   كما   العمل وأسواق السلع والمنتجات. 
إىل تشجيع تنفيذ   في إطار هذا العقد االجتماعي  العامة

اكة ما بير  القطاع ي إطار الشر
وعات ف  ير  العام والخاص  المشر

نفاق عىل الموازنة العامة  إل بما يساعد عىل تخفيف عبء ا
للدولة ويوفر العديد من الفرص الجاذبة للقطاع الخاص  
ها من   وعات البنية األساسية وغير ي مشر

لالستثمار ف 
ي تساعد عىل تجاوز االختناقات المؤثرة عىل  

وعات التر المشر
ما انصب جانب  جانب العرض الكىلي من السلع والخدمات. ك

ليس بالهير  من هذه اإلصالحات عىل تهيئة بيئة األعمال  
المواتية للقطاع الخاص من خالل سىعي الحكومات العربية إىل  
خفض تكلفة ممارسة األعمال وزيادة مستويات جاذبيتها  

ي مستويات   وتنافسيتها. 
أسفر هذا العقد االجتماعي عن زيادة ف 

ي الناتج ا
ي العديد  مشاركة القطاع الخاص ف 

لمحىلي اإلجماىلي ف 
اكة ما بير  القطاعير  ز من الدول العربية، و  ي مستويات الشر

يادة ف 
ي الدول العربية المصدرة للنفط أو   العام والخاص

سواء  ف 
ساعدت هذه اإلصالحات فعىل سبيل المثال،  . المستوردة له

ي توليد الناتج 
ي زيادة ملموسة لنسبة مشاركة القطاع الخاص ف 

  ف 
ي السعودية  إلجماىلي المحىلي ا

ي المائة  14من نحو  ف 
ي  ف 

ف 
ي إىل نحو  المتوسط  

في    40في عقد الثمانينيات من القرن الماض 
ي المتوسط المائة 
ي من القرن الواحد  ف 

خالل العقد الثاب 
ينو     . 10العشر

ي رغم التحسن المسجل 
ي عدد من ف 

النشاط االقتصادي ف 
الدول العربية ممثال في زيادة مستويات مشاركة القطاع الخاص  

ي الناتج  
نتيجة العقد االجتماعي الُمتبت  خالل  المحىلي اإلجماىلي  ف 

ة، إال أن هذا التحسن لم يصاحبه تحسن مماثل أو   تلك الفير
ي التوظيف

، كما  بالقدر المأمول من مشاركة القطاع الخاص ف 
ائح  ل م يتم توزي    ع ثمار النمو المحقق بعدالة عىل كافة شر

ي  السكان
 عىل مستويات رضا المواطنير  ف 

ً
، وهو ما انعكس سلبا

  . عدد من الدول العربية عىل العقد االجتماعي المطبق آنذاك

من جانب آخر، لم تؤت اإلصالحات المنفذة لتحسير  بيئة  
 
 
و ما يمكن استنتاجه  كلها في عدد من الدول العربية، وهاألعمال أ

ي آن واحد من  
ي تمكنت ف 

من انخفاض عدد الدول العربية التر
خفض عدد اإلجراءات المطلوبة لبدء ممارسة األعمال وتكلفتها  
كنسبة من متوسط دخل الفرد إىل خمس دول عربية فقط دون 

(. المملكة العربية السعودية. 2021الهيئة الوطنية لإلحصاء، )  10

، كما لم تستطع نظم التعليم مجاراة   المتوسط العالمي
دة مخرجات العملية  احتياجات سوق العمل من حيث جو 

التعليمية، ومن ثم واجهت االقتصادات العربية تحديات تتعلق  
 بمستويات اإلنتاجية والتنافسية. 

 (3شكل رقم )
عدد اإلجراءات الالزمة لبدء ممارسة األعمال وتكلفتها كنسبة من متوسط 

 ()%( 2020دخل الفرد )

  . المصدر: قاعدة بيانات البنك الدوىلي

دور الدولة في ضمان عدالة نفاذ كافة المواطني   إىل   .3
ة  الفرص االقتصادية ( 2019-2011) خالل الفتر

ين   ي من القرن الواحد والعشر
 بداية من العقد الثاب 

ً
أصبح واضحا

ي تبنتها الدول العربية لم  
أن نماذج العقد االجتماعي السابقة التر

ي الدول العربية    تنجح بشكل
كبير في تلبية طموحات مواطت 

عدم نجاح  لعدد من األسباب لعل من أهمها وكما سبق اإلشارة  
هذه النماذج في ضمان عدالة توزي    ع الفرص االقتصادية ما بير   

ي عدد   ،كافة المواطنير  
ي ضمان النمو الشامل والمستدام ف 

وف 
 . من الدول العربية

ي عدم نجاح هذه كما 
ي توفير فرص  تجسد ذلك ف 

النماذج ف 
 ، العمل الالئق للمزيد من الشباب المتدفقير  إىل سوق العمل
ي االنفصال بير  احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم،  

وف 
ي عدد من الدول العربية، و 

ية ف  تراجع مستويات التنمية البشر
واتجاه معدالت الناتج الممكن الوصول إليه نحو االنخفاض 

ي تواجه   ،عربيةعىل مستوى الدول ال
بما يعكس التحديات التر

كذلك  الدول العربية عىل صعيد التوظيف األمثل للموارد، و 
 تراجع مستويات اإلنتاجية والتنافسية. 

ة السابقة لهذا العقد، فخالل  بقيت معدالت البطالةالفير
ي المتوسط نحو اإلجمالية 

  11عند مستويات مرتفعة بلغت ف 
ين، وزاد   ي المائة خالل العقد األول من القرن الواحد والعشر

ف 
ي فئة الشباب    البطالةمن حدة  

بمعدل إجماىلي بلغ نحو  تركزها ف 
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ي المائة 27
حيث سجلت معدالت بطالة الشباب الذكور  ،ف 
ي المائة واإلناث نحو    25نحو  

ي المت   33ف 
ي المائة ف 

وسط خالل  ف 
ة ي فئة المتعلمير  إضافة إىل ، تلك الفير

والداخلير ، تركزها ف 
منخفضة ومتوسطة  وأبناء الطبقات إىل سوق العمل،  الجدد 
ي تواجه   ،الدخل

بما يشير إىل وجود العديد من التحديات التر
أنظمة التعليم وأسواق العمل وعدالة نفاذ السكان إىل الفرص 

ي ظل العقد االجت االقتصادية
ةف  .ماعي السائد خالل تلك الفير

بناء  عىل ما سبق، أدركت العديد من الدول العربية أهمية  
ي طموحات شعوب  ها   التحول نحو عقد اجتماعي جديد يلت 
ويضمن عدالة توزي    ع الفرص االقتصادية السيما فيما يتعلق  

النفاذ إىل خدمات الصحة والتعليم  في بحق كافة السكان 
صة فيما يتعلق بالشباب واإلناث  واإلسكان وسوق العمل خا

 ومحدودي الدخل. 

 (4شكل رقم )
ي الدول العربية )

(2019-1995معدل بطالة الشباب ف 

 . المصدر: البنك الدوىلي

ي عدد  
ي ضوء ما سبق، شهدت فكرة العقد االجتماعي تحوال ف 

ف 
ة عىل من الدول العربية لتتمحور باألساس خالل تلك الفير
ي ضمان عدالة النفاذ إىل الفرص االقتصادية".  

"دور الدولة ف 
ي هذا السياق أهمية قيام الدو كما  

 ف 
ً
بتشجيع دور    لةكان واضحا

ي تيسير فرص النفاذ 
للتمويل خاصة بالنسبة القطاع الماىلي ف 

ة  متناهية الصغر و والشباب والمؤسسات  لإلناث، الصغير
، وهو ما ساهم في عدد من الدول العربية في زيادة  والمتوسطة

  مستويات االئتمان الممنوح للقطاع الخاص. 

ي إطار  
ي ركزت ف 

انعكس هذا التحول عىل دور المالية العامة التر
يبية هذا العقد االجتماعي عىل منح حواف ز وإعفاءات ض 

ة والمتوسطة. كذلك توجه جانب كبير من   للمؤسسات الصغير
إصالحات المالية العامة إىل إصالح نظم الدعم السلىعي من  

ي آليات دقيقة الستهداف المستحقير  
، إىل جانب  خالل تبت 

وط بنفاذ التحول من  ي إىل الدعم النقدي المشر
الدعم العيت 

عليم والصحة بهدف دعم  المستحقير  للدعم إىل خدمات الت
ي .  2030لتحقيق أهداف التنمية المستدامة  رأس المال البشر

كما انصب دور المالية العامة في هذا العقد عىل تقوية شبكات  
األمان االجتماعي وتعزيز اإلنفاق عليها السيما باالستفادة من  
. فعىل  ي حققتها إصالحات نظم الدعم السلىعي

الوفورات التر
تضمن برنامج اإلصالح االقتصادي الذي طبقته  ،سبيل المثال

ة ) ي المائة من 1( تخصيص 2019-2016مرص خالل الفير
ف 

الناتج المحىلي اإلجماىلي لدعم شبكات الحماية االجتماعية 
 ،باالستفادة من الوفورات المالية المحققة في الموازنة العامة

 من إصالح نظم دعم الوقود. 

 (5)شكل رقم 
ي نسبة 

االئتمان الممنوح للقطاع الخاص إىل الناتج المحىلي اإلجماىلي ف 
 (2020-2011الدول العربية )

 . ي والبنك الدوىلي المصدر: قاعدة بيانات صندوق النقد العرب 

ين: دور الدولة   .4 العقد الثالث من القرن الواحد والعشر
في أعقاب  كداعم للُمنعة االقتصادية واالجتماعية

 19-كوفيدجائحة  

ي شهدتها فكرة  
ات التر كما سبق اإلشارة وعىل نحو مماثل للتغير

-العقد االجتماعي عىل مستوى العالم في أعقاب جائحة كوفيد
ي الدول العربية بداية من  19

 ف 
ً
 واضحا

ً
، شهد دور الدولة تناميا

ي  2020عام 
 ف 
ً
 مهما

ً
، حيث لعبت الحكومات العربية دورا

جتماعية االقتصادية الناتجة عن التخفيف من حدة التبعات اال 
مليار دوالر  281الجائحة وتبنت حزم للتحفير  بلغت قيمتها 

بهدف دعم األش    2021حتر نهاية الرب  ع األول من عام  أمريكي  
كات مول   وتعزيز مرونة وديناميكية االقتصادات العربية والشر
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ي المائة منها من الموازنات الحكومية  49
 . تمير  هذا العقد (11) ف 

كير  دور الدولة عىل وجه
االجتماعي وبخالف العقود السابقة بير

مجاالت ال الخصوص ومن خالل السياسة المالية عىل عدد من  
 :  عىل النحو التاىلي

اإلبقاء عىل الوظائف  –

هذا العقد وألول مرة عىل مدار العقود السابقة، تدخل شهد 
ي  غير مسبوق للدولة لدعم اإلبقاء عىل الوظائف بشكل  

مباشر ف 
في هذا السياق، ساهمت تدخالت   . القطاعير  العام والخاص

ي اإلبقاء عىل الوظائف من خالل العديد من التدابير   الدولة
ف 

كات   من بينها تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة عىل الشر
، وتقديم تسهيالت عديدة من قبل البنوك   للقطاع الماىلي

كات لت عزيز قدرتها عىل الوفاء  المركزية ووزارات المالية للشر
، ورأس المال العامل ال سيما بند األجور ، بنفقاتها التشغيلية

ي بعض الدول العربية بسداد  
إضافة إىل قيام الحكومات ف 

ي القطاع الخاص بهدف اإلبقاء عىل  
مستحقات العاملير  ف 

ة انتشار وباء كوفيد ، خاصة في الدول19- الوظائف خالل فير
ي يتوفر ل

. العربية التر  ماىلي
 ديها حير 

ي السعودية، 
من خالل برنامج "ساند"   قامت وزارة الماليةفف 
ي القطاع الخاص   60دعم سداد ب

ي المائة من رواتب موظف 
ف 
كذلك، ساهمت اإلجراءات  . مليار ريال  9السعوديير  بقيمة 

ي التخفيف من تداعيات  
ي البحرين ف 

جائحة  الحكومية المتبناة ف 
كات  19-كوفيد من خالل دفع أجور البحرينيير     عىل قطاع الشر

ي الدولتير  عن دعم التوظيف  المؤمن عليهم، 
وهو ما أسفر ف 

ي معدالت البطالة الناتجة عن الجائحة. 
 واحتواء الزيادة ف 

دعم الفئات الهشة  –

اتجهت الدول العربية وفي إطار هذا التحول في العقد  كذلك 
مان ات اإلنفاق عىل شبكات األ ياالجتماعي إىل تعزيز مستو 

 . من جانب  االجتماعي وتوسيع نطاق شموليتها بشكل كبير
آخر، انصبت كذلك تدخالت المالية العامة في عدد من الدول  
ي الناتج  

ي تتسم بارتفاع مساهمة القطاع غير الرسمي ف 
العربية التر

 في القطاع غير الرسمي من  
المحىلي والتشغيل عىل دعم العاملير 
 Universal basicمم خالل ما يشبه برامج الدعم الُمع

Income (UBI)  ي استهدفت
، فئة العمالة الموسميةالتر

ي القطاع غير الرسمي 
ومنحها مساعدات اجتماعية والعمالة ف 

ة انتشار الوباء عىل غرار ما تم تبنيه في بعض
شهرية خالل فير

 الدول العربية مثل مرص والمغرب. 

11 ( ، ي "، العدد 2021صندوق النقد العرب  ي (. "تقرير آفاق االقتصاد العرب 
. الثا  لث عشر
تأثيرات فيروس كورونا على القطاع غير  (. " 2020سيرج، كينزي، ) 12

 الرسمي والفقر"، المركز المصري للفكر والدراسات االقتصادية، مايو.

ي ظل مساهمة القطاع غير الرسمي بنحو 
ي مرص، وف 

ي   63فف 
ف 

اوح بير  
في المائة من الناتج 40و 30المائة من العمالة، وما يير
، ونحو  ي المائة من المنشآت 90المحىلي اإلجماىلي

، قررت  12ف 
الحكومة في إطار خطة شاملة لضمان األمان والحماية  

بقيمة  شهرية االجتماعية لهذه الفئة ضف عالوة استثنائية 
لعمالة غير  لكل فرد من اجنيه من الموازنة العامة للدولة  500

العاملة  ىقواعد بيانات مديريات القو الموسمية المسجلة في 
 . بالمحافظات

ي شكلت  
ي المغرب، قررت لجنة اليقظة االقتصادية التر

ف 
لصياغة التدابير المخصصة لتجاوز التداعيات االقتصادية 

توسيع نطاق شمولية المستفيدين من   واالجتماعية للوباء
ي  
ي تعمل ف 

برنامج الحماية االجتماعية "راميد" ليشمل األش التر
رت دخولها جراء الجائحة بمنحها   ي ترص 

القطاع غير الرسمي والتر
اوح قيمتها بير  

، درهم 1200و 800مساعدات شهرية تير
ممولة من صندوق محاربة جائحة كورونا الممول من الحكومة  

 .13ع الخاص والقطا 

من جانب آخر، شملت تدخالت المالية العامة توجه الدولة  
بشكل مباشر لدعم األنشطة االقتصادية من خالل تقديم  
الضمانات المالية للقروض الممنوحة من المؤسسات المالية  
لعدد من القطاعات االقتصادية سواء  تلك المتأثرة باألزمة  

ان(، أو بعض القطاعات ا ي تدعم مستويات  )السياحة والطير
لتر

المرونة االقتصادية )القطاعات االقتصادية المساندة للتحول  
(، والمعززة لمستويات الناتج والتشغيل )قطاع  الرقمي
ة والمتوسطة( بهدف تقوية الموقف الماىلي   المؤسسات الصغير
كات العاملة في هذه القطاعات وتمكينها من مواجهة األزمة   للشر

 لة. بدون االستغناء عن العما

تشجيع التحول الرقمي  –

الدولة عىل تشجيع عملية التحول الرقمي في  ر كما انصب دو 
الدول العربية عىل عدد كبير من األصعدة خاصة فيما يتعلق  
بتقديم الخدمات الحكومية والتحول نحو الحكومات الذكية،  
وهو ما ترجمه عىل سبيل المثال توجه عدد من الدول العربية  

ي خطوةلتوسيع نطاق الخدم
ونية ف  ات الحكومية اإللكير

مستويات  وترشيد تستهدف زيادة مستويات كفاءة الخدمات 
 نفاق العام. اإل 

ي هذا اإلطار، 
عت اإلمارات فف  من   -عىل سبيل المثال -ش 

تم االضطالع بها   مؤسسية عملية إعادة هيكلةإلجراء خططها 

عملية الدعم  (. "2020وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة، )  13

فيروس كورونا المؤقت لألسر العاملة في القطاع غير المهيكل المتضررة من  

 :29/03/2020 ." 
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ً
ي التكيف مع  مؤخرا

، كان أحد أهدافها ضمان الشعة والمرونة ف 
الوضع الجديد الذي فرضه انتشار جائحة كورونا بما يشمل  

دمج الوزارات والجهات لتقليل اإلنفاق الحكومي  و عادة هيكلة إ
ي    50يشمل الهيكل الجديد إغالق    . نفاق العامكفاءة اإل وزيادة  

ف 
يلها إىل منصات رقمية  من مراكز الخدمة الحكومية وتحو   المائة

، فضال عن دمج حواىلي 
ي غضون عامير 

ي المائة 50ف 
من   ف 

 . (14) خرىأتحادية مع هيئات أو وزارات الجهات اإل 

رغم توافق هذا التغير في مالمح العقد االجتماعي لدور الدولة  
 في أعقاب 

في الدول العربية مع طموحات وتطلعات المواطنير 
اب قد جاء عىل حساب19-جائحة كوفيد ، إال أن ذلك االقير

اعتبارات استدامة أوضاع الموازنات العامة في عدد من الدول  
ي السابق 

ي كانت قد نجحت ف 
ي تنفيذ إصالحات  العربية التر

ف 
لتحقيق االنضباط الماىلي والتحرك باتجاه مسارات أكير  

ي مجملها 
انخفاض نسبة عجز باستدامة للدين العام تكللت ف 

الموازنة العامة الُمجمعة للدول العربية إىل الناتج المحىلي  
ي عام  11 اإلجماىلي من

ي المائة ف 
ي   1.6 حواىلي  إىل  2015ف 

ف 
ي عام  

قبل أن تقفز نسبة العجز إىل الناتج  ، وذلك  2019المائة ف 
ي عام  10.4المحىلي اإلجماىلي إىل 

ي المائة ف 
بما يعكس   2020ف 

العبء الماىلي الكبير الذي تحملته الموازنات العربية للتخفيف  
كات.   من حدة الركود الناتج عن الجائحة عىل األفراد والشر

 (6شكل رقم )
ىلي اإلجماىلي للدول العربية الناتج المحعجز الموازنة الُمجمعة إىل نسبة 

(2014-2021*) 

 * بيانات أولية. 
 . ي المصدر: قاعدة بيانات صندوق النقد العرب 

14  Khoori, Y. (2020). “MoF: Government spending 

efficiency is key to mitigate the economic 

repercussions of COVID-19”, Ministry of Finance, 

UAE, 

ي الدول العربية: 
 
نظرة مستقبلية نحو عقد اجتماعي جديد ف

 دور المالية العامةل

ي ضوء جائحة كوفيد
الدعوات إىل عقد اجتماعي    19- تجددت ف 
ي  
ي طموحات الشعوب العربية  تواففر ي صياغته  يلت 

ك ف  كافةتشير
ائح المجتمع والمنظمات المدنية، و  ،  قطاعات األعمالشر

ي عقد اجتماعي و 
ال يستبعد أي فئة من فئات المجتمع،  احتواب 

كة تتمحور حول    وطنيةتحقيق غايات  ويستهدف   تحقيقمشير
 يراعي  

ً
مستويات نمو اقتصادي شامل ومستدام ومتوازن بيئيا

 جذري ويتضمن تحوال  ،الحالية والمستقبلية حقوق األجيال
ً
في   ا

إطار عالقة مؤسسية تحكمها  في معاملة الدولة لمواطنيها 
اهة  باتجاه ضمان العمل الالئق،  المسؤولية والشفافية والي  
، والعدالة بير  األجيال وفئات المجتمع    والمساواة بير  الجنسير 

 المختلفة. 

صياغة العقد االجتماعي وفق عملية تشاركية البد وأن تتم 
من   من خالل آليات قد تختلفكافة فئات المجتمع تشمل  

ي  دولة إىل أخرى. فقد يصاغ من 
ي الدول التر

خالل الدساتير ف 
نص فيها عىل األولويات  ويُ  ،تسمح أنظمتها السياسية بذلك 

ي يجب عىل الدولة أن تعمل عليها، ذلك  
األساسية للمواطن التر

وعدد من الدساتير العربية األخرى  عىل غرار الدستور المرصي 
ي تنص ع

 في الحصول عىل مستويات الئقة التر
ىل حق المواطنير 

ي من خدمات التعليم والصحة. 
الدستور المرصي عىل  إطار فف 

ي سياق الموازنة العامة للدولة  م الدولة تلير  سبيل المثال 
ف 

ي  4للتعليم ال تقل عن  بتخصيص نسبة من اإلنفاق الحكومي 
ف 

،اإلجما من الناتج القومي  المائة تتصاعد تدريجيا حتر تتفق   ىلي
أو قد تتم عملية صياغة العقد   . 15مع المعدالت العالمية

ي إطار سياقات أخرى
األهم، رغم ذلك يبفر  االجتماعي الجديد ف 

  عملية من خالل أن يتم صياغة العقد االجتماعي الجديد 
مجتمعية تشاركية تجمع ما بير  كافة فئات المجتمع والقطاع  

ي الشباب و الخاص و 
تحادات  واال  منظمات المجتمع المدب 

من خالل سلسلة من الحوارات المجتمعية المعلنة في   المهنية 
ي والمسموع ووسائل ا إل كافة وسائل ا

لتواصل  عالم المرب 
لضمان تأييد المواطنير  لمؤسسات الدولة في إطار  االجتماعي 

  ، سعيها لتحقيق الغايات المنشودة للعقد االجتماعي الجديد 
ي قد  

وتحمل المواطنير  للصعوبات االقتصادية واالجتماعية التر
 . تواجههم لتنفيذ اإلصالحات المطلوبة عىل اختالف أنواعها 

ي المجمل
ي عملي   ،ف 

فىص 
ُ
ة صياغة العقد االجتماعي إىل  البد وأن ت

دور الحكومة من خالل  تحديد األولويات المجتمعية و 

(. "المادة التاسعة عشرة".2013دستور مصر، ) 15
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   . لتحقيق هذه الغاياتسياساتها المختلفة 
ً
كما تتسع أيضا

الذين يتعير  عليهم  لتشمل األدوار المناطة بالمواطنير  
ي تحقيق غايات هذا العقد من خالل 

المشاركة اإليجابية ف 
ائب المفروضة  امتثالالعديد من األدوار لعل من أهمها  هم للرص 

لتعزيز قدرة الحكومة عىل تلبية استحقاقات العقد عليهم 
 ، ي إطار المسؤولية  إضافة إىل االجتماعي

دور القطاع الخاص ف 
  .  (Corporate Social Responsibility)االجتماعية 

 في إطار هذا ،  في الواقع
ً
ا  كبير

ً
يقع عىل عاتق السياسة المالية دورا

 التحول وهو ما نوضحه في األجزاء التالية: 

وتقليل أوجه عدم المساواة    العدالة االجتماعيةتحقيق   –

يعتي  تحقيق العدالة االجتماعية وتقليل أوجه عدم المساواة  
ي  صلب أي عقد اجتماعي 

 ناجح، فالفئات الضعيفة والهشة ف 
أي مجتمع لن يمكن لها البقاء وتأمير  سبل العيش الكريم بدون  
ي الحاالت 

مؤازرة الدولة لها. وإذا كان ذلك هو الوضع ف 
فإن تلك الفئات عىل وجه الخصوص تواجه  االعتيادية، 

ي أوقات الجوائح  
تداعيات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة ف 

 هو ما يستلزم تركير  الدولة عىل دعم هذه الفئات. واألزمات و 

فبحسب تقديرات األمم المتحدة، أدى انتشار الجائحة إىل 
مليون نسمة    14.3بنحو  في الدول العربية  زيادة في عدد الفقراء  

  ُيمثل مليون نسمة بما  115ليبلغ العدد اإلجماىلي للفقراء نحو 
ي   ،رب  ع سكان الدول العربية

ي أعداد الفقراء التر
ومعظم الزيادة ف 

ي أوساط الطبقات 
ي أعقاب الجائحة كانت مركزة ف 

حدثت ف 
المتوسطة وهو ما من شأنه أن يؤثر عىل التماسك االجتماعي  

ي  لهذه المجتمعا
ت. من جهة أخرى، أدت الجائحة إىل ارتفاع ف 

ي ال
ي من عام أعداد العاطلير  عن العمل بلغ ذروته ف 

  رب  ع الثاب 
فيما اسفرت  ،مليون وظيفة بدوام كامل(  17.0نحو ) 2020

ي المجمل عن فقدان 
ي عام  5ف 

ماليير  وظيفة بدوام كامل ف 
ها العبء االقتصادي  2020 . تحملت بعض الفئات دون غير

جتماعي األكي  للجائحة ممثلة في فئات الشباب واإلناث واال 
 في القطاع غير  

وذوي الدخل المحدود والمتوسط، والعاملير 
، والمهاجرين فعىل سبيل المثال، كان الشباب    . 16الرسمي

معرضون لفقدان الوظائف نتيجة للجائحة بخمسة أضعاف 
ي حير  أن  

لعربية  المشاركة االقتصادية للمرأة ا الفئات األخرى. ف 
ي العالم بنسبة  

ي المائة، وأكير من    25هي األدب  ف 
ي المائة  39ف 

ف 
ي  17من الشابات العربيات عاطالت عن العمل

. كما أن المرأة ف 

16  UN, (2020). " The Impact of COVID-19 on the Arab 

Region An Opportunity to Build Back Better”, Policy 

Brief, July. 
17   ESCWA and the United Nations Entity for Gender 
Equality and the Empowerment of Women. 

ي القطاع   62الدول العربية تمثل نحو 
ي المائة من العاملير  ف 

ف 
 غير الرسمي الذي تعرض لفقدان كبير للوظائف. 

ي الدول العربية  كما زادت الجائحة من أوجه عدم الم
ساواة ف 

ي بعض  
ي كانت بالفعل قد سجلت مستويات مرتفعة ف 

والتر
وس الدول العربية قبل انتشار الجائحة.  حيث زاد انتشار الفير

وة في المنطقة توزي    ع من مستويات عدم عدالة 
ي  الير

كانالتر
ي مستوى أعىل  وقبل انتشار الجائحة لديها بالفعل

تفاوت ف 
وة  توزي    ع  الير

ً
ي المائة من سكان 90تحمل ، حيث (18) عالميا

ف 
المنخفض والمتوسط التبعات  لالدول العربية من ذوي الدخ

 
ً
ا أعىل معيشة مستويات األكي  للجائحة، في حير  لم تتأثر كثير

، الذين يمتلكون  السكان  في المائة من    10 في المائة    76البالغير 
وة   اوتات الحاليةق من مستويات التفمما عم    ، بالجائحةمن الير

ي تشهدها الدول العربية. 
 التر

ييُ 
لفر عىل عاتق السياسة المالية مسؤولية تقليل التفاوت ف 

عىل الدور الكبير الذي تلعبه أدوات السياسة    توزي    ع الدخل بناء  
ي اإليرادات والنفقات بشكل  المالية المختلفة عىل صعيد جانت 

ي  مستويات ا ويقلليقلل من مستويات عدم العدالة 
لتفاوت ف 

 توزي    ع الدخل ذلك بما يشمل: 

يبية ورفع الحد األدب  لإلعفاء من   – تصاعدية النظم الرص 
يبة الدخل.   ض 

دعم شبكات الحماية االجتماعية وتوسيع نطاق شموليتها.  –
نفاق عىل تعزيز مستويات رأس المال  زيادة مستويات اإل  –

ي خاصة فيما يتعلق باإلنفاق عىل الصحة والتعليم.  البشر
ي  –

وعات تبت   تدخالت مالية موجهة لحفز  نشاط المشر
ة والمتوسطة.   متناهية الصغر والصغير

تنفيذ برامج األشغال العامة السيما في المناطق الريفية   –
 والواعدة بهدف تشجيع خلق الوظائف وتوليد الدخل. 

ي برامج الدخل األساسي الُمعمم  –
 Universal Basicتبت 

Income  ائح ا مع استهداف دقيق للشر
ً
ألكير احتياجا

امج.   لالستفادة من هذه الي 

اإلبقاء عىل الوظائف وضمان أسواق عمل الئقة

1.3عىل سبل عيش ما يقدر بنحو  19- ت جائحة كوفيدأثر 
ي العالم،  

مليار عامل يمثلون ما يقرب من نصف القوى العاملة ف 
.  19مما أدى إىل تضخيم عدم المساواة االقتصادية واالجتماعية

ي العمل الالئق أهم
عىل مدار العصور السابقة يبفر االنخراط ف 

18  ESCWA estimates based on Forbes and Credit Swiss 

data. 
19 WEF, (2020). “'Normal wasn't working' - John Kerry, 

Phillip Atiba Goff and others on the new social contract 

post-COVID”, June. 
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ي تعميق شعور المواطن  
غايات االنسان كونه يساهم ف 

للفرد  واالرتباط المسؤول ، الهوية االجتماعيةو  ،باالنتماء 
الحكومة  ب تهوثقوهو ما ُيعزز من قناعته ورضائه  ، بالمجتمع

اماته    بما يجعله مقبال   العقد االجتماعي القائم بو  عىل الوفاء بالير 
ائب وبالتاىلي توسيع حير    ،المجتمعية بما فيها سداد الرص 

نفاق الحكومات من المزيد من اإل  السياسات المتاح بما يمكن  
عىل البنية األساسية والخدمات العامة والحماية االجتماعية 
وهو ما يدعم بدوره توفير المزيد من العمل الالئق في دائرة من  

تبادلية القوية ما بير  العمل الالئق وصالبة العقد  العالقة ال
عي  ي المقابل، يؤدي ا . 20االجتما

رتفاع معدالت البطالة،  ف 
العمالة غير الرسمية،  وانتشار كافة أشكال العمل الهشة )

ها من  ل العمالة الموسمية، العم تحت ظروف غير آمنة، وغير
سواق  أشكال العمل غير الالئق، التميير  ضد بعض الفئات في أ

ثقة المواطن بالحكومة   إضعاف ، إىل العمل السيما اإلناث
وضعف اإليرادات العامة ومحدودية قدرة الحكومة عىل  

بالتاىلي تعميق أسواق العمل الهشة وغير   ،نفاق الداعم للنمو اإل 
يتطلب إعادة البناء بشكل أفضل في أعقاب  لذلك  المنظمة. 

ش الحلقة المفرغة النعدام األمن  ك 19-جائحة كوفيد
ي هذا السياقحير  السياسةوانخفاض الثقة وتقلص مساحة  

، . ف 
دعا األمير  العام لألمم المتحدة إىل عقد اجتماعي جديد "يدمج  
العمالة والتنمية المستدامة والحماية االجتماعية، عىل أساس  

  .21الحقوق والفرص المتساوية للجميع

جائحة تداعيات طويلة المدى عىل  من المتوقع أن يكون لل
أسواق العمل، كما ستدفع المزيد من الدول باتجاه ضمان  
ي مر بها العالم عىل  

أسواق الئقة للعمل. فاألزمات المختلفة التر
ي سياسات مدار السنوات السابقة حفزت توجه الدول إىل 

تبت 
الحد من عدم المساواة  و حماية مصالح العمال، تستهدف 

ي نظام الحماية االجتماعية وتحديد   وانعدام األمن 
)مثال: تبت 

ي  
ي الواليات المتحدة األمريكية ألول مرة ف 

الحد األدب  لألجور ف 
، وإنشاء نظام الرعاية الصحية  1929أعقاب الكساد الكبير عام  

 (. بعد الحرب العالمية الثانية  في المملكة المتحدة الشامل

ي    الدول العربية  في   واضىعي السياسة الماليةلذلك يتعير  عىل  
تبت 

 لعل من بينها:  ، تدابير لضمان العمل الالئقالالعديد من 

ي الموازنة لدمج القطاع غير   – ي تدابير عىل صعيد جانت 
تبت 

 .  الرسمي في منظومة االقتصاد الرسمي
وعات متناهية  – يبية وجمركية للمشر ات ض  ي تحفير 

تبت 
ي خلق  

ي ضوء دورها ف 
ة والمتوسطة ف  الصغر والصغير

 ف. الوظائ

20  United Nations, (2021). “A changing world of work: 

implications for the social contract”, Economic and Social 

Department, Policy Brief, No. 94. 

ي القطاعير  العام والخاص يكفل   –
فرض حد أدب  لألجور ف 

وريات الحياة.   قدرة العاملير  عىل الوفاء برص 
وعات كثيفة االستخدام للعمالة    حوافز منح   – يبية للمشر ض 

ة.  ي المناطق الريفية والفقير
 ال سيما ف 

ي موازنة النوع  –
ي إطار  ((Gender Budgetتبت 

ف 
عىل التعليم والصحة مستهدفات لزيادة مستويات االنفاق  

 لإلناث وتمكينهن من النفاذ إىل أسواق العمل الالئقة. 
 ماىلي مالئم  –

ي يتوفر لديها حير 
منح إعانات بقيام الدول التر

امج مهنية لالندماج في  للبطالة و  ربط ذلك بااللتحاق بي 
 . سوق العمل مستقبال 

 (7شكل رقم )
والعقد االجتماعي القويالعالقة التبادلية ما بير  العمل الالئق 

Source: ILO adapted from Kidd and others (2020). 

المستدام دعم التعافي  –

ة للتحول نحو  لدى عدد من دول المنطقة قدرات  مبشر
وزيادة نصيب مصادر الطاقة النظيفة من  المستداماالقتصاد 

وقد خطت عدد من الدول العربية    مزي    ج الطاقة المستخدم. 
ي هذا الشأن مثل مرص والمغرب واألردن  

خطوات متقدمة ف 
ي والعراق وفلسطير  ولبنان 

يعات  التر وضعت السياسات والتشر
وعات توليد الطاقة المتجددة   الالزمة لتنفيذ عدد من مشر

اك مع  القطاع الخاص من خالل أنظمة البناء والتشغيل  باالشير
  أو النقل لملكية الدولة بعد عدد محدد من السنوات  والتملك

(Build, Operate, Own or Transfer (BOO/BOOT) 

21  United Nations Secretary-General’s Nelson Mandela 

Lecture, “Tackling the inequality pandemic: a new social 

contract for a new era”. 

التقدم باتجاه 
العمل الالئق 

للجميع والمزيد 
من اإلمان 
االقتصادي

زيادة مستويات 
الثقة في 
الحكومات

االلتزام بالواجبات 
المجتمعية واتساع

حيز السياسات

المزيد من اإلنفاق 
على االستثمارفي 
الخدمات العامة 
والبنية األساسية 

والحماية 
االجتماعية
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Projects) .   ي المرحلة
من المتوقع أن تتسارع هذه الجهود ف 
ي 
ي ظل تركير  الحكومات عىل دعم التعاف 

. المستدامالمقبلة ف 

ي 
وعات فف  مرص عىل سبيل المثال، من المتوقع تنفيذ مشر

للطاقة المتجددة بالتعاون مع القطاع الخاص من شأنها زيادة  
ي بنسبة  

ي المائة بحلول عام    78قدرات التوليد الكهرباب 
2030ف 

تفع من    ي عام    45.3لير
جيجاوات  80.6إىل    2018جيجاوات ف 

ي 
ي تونس (22) 2030عام ف 

أن تسهم   ، والمغرب . فيما يتوقع ف 
من  في المائة  52وفي المائة   37مصادر الطاقة المتجددة بنحو  

ي 
 . (23) 2030بحلول عام المركبة  قدرات التوليد الكهرباب 

الدول العربية  عىل  المستداماالهتمام بدعم التعافي ال يقترص 
المستوردة للنفط وإنما اتسع نطاق ذلك في أعقاب الجائحة 

 الدول 
ً
عىل رأسها كل من   العربية الُمصدرة للنفطليشمل أيضا

. حيث أعلنت السعودية عن اتجاهها  اإلمارات والسعودية

ق األوسط  "م إلقرار  اء"، و"مبادرة الشر بادرة السعودية الخرص 
 ،
ً
" اللتير  سيجري إطالقهما قريبا سمان توجهو األخرص  سير

ي المملكة والمنطقة 
ي   المستداملدعم التعاف 

والمساهمة ف 
 األهداف العالمية لمكافحة أزمة تغير الُمناخ.  تحقيق 

ي إطار 
 ف 
ً
 مهما

ً
تلعب السياسة المالية عىل وجه الخصوص دورا

ي االقتصادي والنمو  
العقد االجتماعي الذي يركز عىل دعم التعاف 

ي الدول العربية خاصة  
ي صديق البيئة ف 

ضوء ارتفاع مستويات   ف 
ي الدول العربية 

ي المائة من   9بنحو إىل ما يقدر دعم الطاقة ف 
ف 

ف جانب مهم  وبما  الناتج المحىلي اإلجماىلي للدول العربية   يستي  
ي إطار برامج الدعم السلىعي من اإل 

ووجود العديد    ،24نفاق العام ف 
من الدالئل عىل تشب هذا النوع من أنواع الدعم. فعىلي سبيل 

ي مرص يتوجه   60المثال كان نحو 
ي المائة من دعم الطاقة ف 

ف 
إىل الفئات غير المستحقة قبل تنفيذ برنامج اإلصالح  

 (. 2019-2016االقتصادي )

ة  عىل الرغم من توجه العديد من الدول العربية في اآلونة األخير
ي  
ي آلية التمرير التلقاب 

إىل إصالح نظم دعم الطاقة من خالل تبت 
لألسعار العالمية للنفط إىل األسواق المحلية )اإلمارات، مرص،  
 من  

ً
 مهما

ً
ف جانبا المغرب(، ال يزال دعم الطاقة يستي  

ي عدد من الدول العربية. 
 الموازنات العامة ف 

ي إصالح نظم دعم الطاقة من شأن 
 ف 
ً
ي قدما

ي عدد من  المىص 
ف 

العادل للمنتجات  التسعير الدول العربية أن يساعد عىل 
النفطية ويضمن كفاءة توزي    ع الموارد االقتصادية ما بير   
ي مجال  

األجيال الحالية والمستقبلية، وتشجيع االستثمار ف 

المنتدى العربي لمنظمي الكهرباء، "تقرير حول التجربة المصرية لتنمية  22

 المتجددة.الطاقة 
، ووزارة الطاقة والتنمية المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 23

 Renewable Energy inالمستدامة في المملكة المغربية تقرير 

Morocco: Large Scale Deployment. . 

مصادر الطاقة صديقة البيئة. كما يمكن ألدوات المالية العامة  
ي تشجيع مصادر 

لطاقة النظيفة من خالل  نتاج اإ أن تساهم ف 
يبية ومن خالل  تنفيذ  فاق الرأسماىلي لنتوجيه اإل الحوافز الرص 

اكة مع القطاع الخاص لزيادة نصيب مصادر   وعات للشر مشر
ي مزي    ج الطاقة المستخدم. 

 الطاقة النظيفة ف 

تحقيق التماسك االجتماعي   –

ي يجب أن يكون للمالية  
العامة أحد غايات العقد االجتماعي التر

 في تحقيقها يتمثل في تحقيق التماسك االجتماعي  
ً
 أساسيا

ً
دورا

من خالل تقوية وتوسيع نطاق شمولية شبكات الحماية  
ي تعتي  من أهم دعائم تقوية قدرة المجتمع عىل  

االجتماعية التر
فالدالئل تشير إىل    مواجهة الصدمات االقتصادية واالجتماعية. 

ي سجلت مستويات أش 
ع للتعافي االقتصادي في  أن الدول التر

ها كانت الدول   أعقاب الجائحة وأداء اقتصادي أفضل من غير
ي استثمرت في شبكات الحماية االجتماعية

 .25التر

عززت الجائحة من حاجة الدول العربية إىل إصالح شبكات  
الحماية االجتماعية وتوسيع نطاق شموليتها لتشمل عدد أكي   

ي هذا . من المستحقير  
ي يتعير   ف 

اإلطار تشمل الجوانب التر
ي هذا اإلطار: 

كير  عليها ف 
الير

تخصيص المزيد من الموارد لدعم اإلنفاق عىل شبكات  –
االستفادة من الوفورات  الحماية االجتماعية من خالل 

المالية المتحققة من عدد من اإلصالحات المالية األخرى  
 السيما دعم الوقود. 

ة باالعتماد عىل  تحسير  آليات استهداف الفئات ال – فقير
قواعد البيانات القومية وبالتعاون مع منظمات المجتمع  

 . ي
 المدب 

ي من ش –
ي التر

نها تشويه طريقة أالتحول من نظم الدعم العيت 
توزي    ع الموارد االقتصادية إىل نظم الدعم النقدي القائمة 

 عىل آليات دقيقة لالستهداف. 
وط   – ي نظم الدعم النقدي المشر

 Conditional Cash)تبت 
Transfer)  بغايات قومية    ،لربط حصول المواطن بالدعم

مثل تحسير  مستويات التعليم والصحة واالرتقاء برأس  
ي ، وكذلك باالنخراط في برامج للتدريب أو المال البشر

ة ومتوسطة لتغ وعات صغير ير نظرة المجتمع  يتأسيس مشر
بما يسهم في المجمل في تحقيق   إىل اإلعانات الحكومية

 . 2030التنمية المستدامة أهداف 

24  UN, (2020). Op cit. 
25 WEF, (2020). “'Normal wasn't working' - John Kerry, 

Phillip Atiba Goff and others on the new social contract 

post-COVID”. 
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ذكية ال  حكوماتوالتحول نحو ال  تشي    ع التحول الرقمي  –

الدول العربية تحديات تتعلق  فرضت الجائحة عىل حكومات 
ي الموازنة   ة التحول الرقمي عىل صعيد جانت  ورة تشي    ع وتير برص 
العامة للدولة، وكذلك التحول إىل تقديم الخدمات العامة  

ي إطار العقدوالحكومية 
 بما يشمل االنتقال ف 

ً
ونيا إلكير

ي
وب  ي اإللكير يت 

االجتماعي الجديد إىل نظم التحصيل الرص 
يات الحكومية والتحويالت االجتماعية ورقمنة نظم المشير
عالوة عىل التوسع في رقمنة خدمات التعليم والصحة  
والخدمات الحكومية. مما ال شك فيه أن التحول الرقمي أصبح  

ورة ر  اهنة لضمان قدرة مؤسسات الدولة والقطاعات ض 
مجابهة الصدمات الداخلية   االقتصادية المختلفة عىل

 والخارجية. 

ي أنماط ومفاهيم جديدة  
كما فرضت الجائحة أهمية تبت 

ي يتعير  أن تطور من طريقة تفاعلها مع  
ألدوات الحكومات التر

احتياجات المواطنير  وتفاعلها معها باتجاه التحول نحو  
-Citizen) كومات الذكية المتمركزة حول المواطن الح

Centric Government) . لحكومة  يعد التحول نحو ا
  المتمركزة حول المواطن 

ً
أحد أهم التوجهات العالمية حاليا

 لزيادة مستويات الكفاءة الحكومية. 

تركز عىل تصميم  فالحكومات المتمركزة نحو المواطن 
ي احتياجات  الحكومية بما يتالءم مع التطور ال 

مستمر ف 
ي االعتبار 

المستخدمير  النهائيير  وتفضيالتهم من خالل األخذ ف 
 في هذا اإلطار  . 26لكامل مراحل تجربة المستخدم

وتستعير 
ي إطار الثورة الصناعية الرابعة 

ي ظهرت ف 
مثل  بالتقنيات التر

ة ،تقنيات الذكاء االصطناعي  نت األشياء  ، والبيانات الكبير ، وأنير
ي سبيل االرتقاء بالقيمة المضافة للخدمات

ية ف  والهوية البيومير
الحكومية وزيادة مستويات استفادة الحكومات العربية من  
ي تتباين من دولة عربية إىل أخرى بحسب  

هذه التقنيات التر
جاهزية الحكومات العربية لالستفادة من تقنيات الذكاء  مؤشر 

 .  االصطناعي

ي هذا اإلطار عىل ما سبق فقط  ال يق
ترص دور المالية العامة ف 

ي إطار االقتصاد  
وإنما يمتد كذلك لدعم األنشطة المتضمنة ف 

يبية   ها من  الرقمي من خالل منح الحوافز واإلعفاءات الرص  وغير
التدخالت األخرى عىل صعيد المالية العامة الداعمة لهذه  

 .  النوعية من األنشطة

26   Govtech, “Building a Foundation for Citizen-Centric 
Government Design”. 

 (8شكل رقم )
مدى جاهزية الحكومات العربية لالستفادة من تقنيات الذكاء االصطناعي 

ي أقىص مستويات الجاهزية( نقطة 100)الدرجة من 
  بما يعت 

Source: Oxford Insight and International Development 

Center, (2020). “Government AI Readiness Index?”. 

اهة والشفافية كإطار  – يجمع المواطن  الحوكمة والت  
 بمؤسسات الدولة 

أهمية   قبل جائحة كورونا  لطالما أكدت العديد من الدراسات
ي تستهدف زيادة مستويات حوكمة  

اإلصالحات المؤسسية التر
ونزاهة وشفافية مؤسسات الدولة المختلفة كأساس لتعزيز  

الدولة. وقد زادت أهمية هذه  و  الثقة ما بير  المواطن
ي أعقاب انتشار الجائحةاإلصالحات أكير من أي 

وقت مىص  ف 
ي 
ت قدرة األنظمة الصحية ومؤسسات الدولة عىل   التر اختي 

القتصادية واالجتماعية داعيات اللتالقصوى  االستجابة 
ي  للجائحة. 

وهو ما نجحت فيه عدد من الحكومات العربية التر
ي تقديم أفضل  

ركزت خالل العقود الماضية عىل االستثمار ف 
ت العامة والتحول نحو أطر الحكومات مستوى من الخدما

ة ونية، فيما واجهت حكومات أخرى تحديات كبير اإللكير
ي تقديم خدمات  

خاصة فيما يتعلق بقدرتها عىل االستمرار ف 
 التعليم والصحة لمواطنيها بالجاهزية المالئمة. 

ي  ناء  عليه،  ب
وفرها انتشار الجائحة يالبد من اقتناص الفرص التر

ي إ
ي عدد من  لإلشاع بتبت 

صالحات مؤسسية طال انتظارها ف 
تبدو   . الدول العربية بهدف حماية الفئات الضعيفة والهشة

أهمية استجابة الموازنة العامة لهذه اإلصالحات من خالل  
ام بشفافية الموازنة العامة للدولة وصياغة األطر المالية  االلير 

ي إطار عملية تشاركية تجمع بير  كافة األطراف الفاعلة. 
عالوة    ف 

ورة التحول نحو موازنة    أهمية وض 
ً
عىل ما سبق، تبدو أيضا
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ي تتيح تخصيص الموارد العامة للدولة إىل  
امج واألداء التر الي 

ي من شأنها تحسير  مستويات معيشة ورفاهية 
أوجه األنفاق التر

ات  و   المواطنير   مساءلة الجهات المعنية عن التنفيذ وفق مؤشر
جعل المواطن عىل قناعة أداء محددة متفق عليها بما ي

 بالتوجهات الحكومية وأولويات اإلنفاق العام. 

اك القطاع – كت   عىل المزيد من إشر
ي  التر

 
تنفيذالخاص ف

وعات تحقق األولويات االقتصادية  واالجتماعية  مشر
 في إطار المسؤولية المجتمعية 

اكة الحكومية مع القطاع الخاص  أكدت الجائحة أهمية الشر
ي اال

ي البد  لدعم التعاف 
قتصادي وتحقيق األولويات القومية التر

أن تجتمع مؤسسات الدولة وقطاع األعمال عىل تحقيقها في  
م بها هذه   ي يجب أن تلير 

إطار المسؤولية المجتمعية التر
كات. وقد حفزت الجائحة من هذا االتجاه حيث شاركت   الشر
ي صناديق خصصت لدعم  

ي ضخ أموال ف 
مؤسسات األعمال ف 

 . ي
 التعاف 

ي المغرب 
ي إطار حرص الحكومة عىل التخفيف من  وفف 

ف 
وس كورونا، قامت وزارة المالية بحشد الموارد   تداعيات فير
الحكومية والخاصة إلنشاء "الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة  

وس كورونا" الذي تقدر مساهمة الدولة به بنحو  15وباء فير
ي  وبحيث   ،(مليار دوالر أمريكي  1.6حواىلي ( مليار درهم مغرب 

ائب.  ي هذا الصندوق من الرص 
يتم إعفاء المؤسسات المشاركة ف 

- من أجل دعم جهود وزارة الصحة لمكافحة وباء "كوفيدو 
عات من  19  لجمع التي 

ً
ي صندوقا

"، أنشأ البنك المركزي العرافر
عات أولية بقيمة مليون دوالر من   37 المؤسسات المالية بتي 

ي ومليون دوالر من البنك ال 20بينها 
ماليير    5مركزي العرافر

 . ي
من جانب آخر، لمرص تجربة في    دوالر من بنك التجارة العرافر

مشاركة مؤسسات القطاع الخاص من خالل صندوق "تحيا  
مرص" لتوفير موارد مالية لتمكير  الحكومة من اإلنفاق عىل  
وعات الداعمة لتعزيز شبكة الحماية االجتماعية   عدد من المشر

كات وعات اإلسكان  بخالف مساهمة شر القطاع في تنفيذ مشر
االجتماعي لمحدودي الدخل مع الحكومة للقضاء عىل  
العشوائيات وتأسيس مجتمعات عمرانية توفر الحياة الالئقة  

  .  للمواطنير 

ي تحقيق غايات  
هذا االتجاه نحو مشاركة القطاع الخاص ف 

ي أعقاب جائحة كوفيد
، فعىل  19-العقد االجتماعي قد تعزز ف 

أشار المنتدى االقتصادي العالمي إىل أن  ،لمثالسبيل ا
  : ي
إدارة  مؤسسات األعمال تتواجد لثالث أسباب رئيسة تتمثل ف 

27 Mckinsey & Company, (2021).” The COVID-19 crisis 

has revitalized the social contract. For how long?”, Jan. 

مجموعة أوسع من  الحتياجات  ستجابة  األعمال بشكل جيد؛ اال 
؛ والمساهمة  ي ذلك المحرومير 

أصحاب المصلحة، بما ف 
ي إطار تدخالت  

ي المجتمع، وهو ما يجب أن يتم ف 
اإليجابية ف 

 
ً
من شأن. ( 27)أكير استدامة تستهدف الفئات األكير احتياجا

اك القطاع الخاص مع الحكومة   تكثيف المبادرات من أجل إشر
ضمان   أن يساعد عىل لبلوغ الغايات االقتصادية واالجتماعية 

 .  التماسك االجتماعي وزيادة مصداقية العقد االجتماعي

ة   ةاالنضباط الماىلي واالستدامة المالي تحقيق – ركت  
أساسية لتمكي   الحكومات من تلبية طموحات  

 المواطني   بإطار العقد االجتماعي 

ي تم اإلشارة إليها تتدخالت  الكافة  
مالية  موارد  حتاج إىل توفر  التر

وعات  لتمكير  الحكومة من اإلنفاق عىل الخدمات العامة ومشر
ل الالئق وتعزيز شبكات الحماية  البنية األساسية وضمان العم

ي كيفية  
ي هذا السياق يتمثل ف 

االجتماعية. لعل التحدي األبرز ف 
توفير الموارد المالية الالزمة لتحقيق هذه الغاية رغم صعوبة  
ي أثرت عىل قدرة  

ي فرضتها الجائحة والتر
األوضاع االقتصادية التر

تزال   توفير الموارد المالية. لكن رغم ذلك ال عىل الحكومات 
هناك دالئل عىل وجود قنوات وآليات من شأنها تعزيز قدرة  
ي هذا اإلطار 

السياسة المالية عىل توفير الموارد المالية الالزمة ف 
 لعل من بينها عىل سبيل المثال: 

اإليرادات   زيادة وتنوي    ع مصادر مواصلة إصالحات  –
يبية: العامة كير  عىل توسيع القاعدة الرص 

من خالل الير
ستويات التهرب وزيادة مستويات االمتثال  وتقليل م
ي  يت 

ي هذا   ، الرص 
ي العديد من اإلصالحات ف 

من خالل تبت 
ي   يت 

اإلطار عىل رأسها التحول نحو التحصيل الرص 
ي عدد من الدول العربية يشير  

ي والدالئل الحالية ف 
وب  اإللكير

ي مستويات القاعدة 
ي زيادة ف 

إىل أن هذا التحول ساهم ف 
ا يبية بما يير ي عدد من 32و  15وح بير  الرص 

ي المائة ف 
ف 

الدول العربية. كذلك يمكن من خالل آليات االقتصاد  
ي إصالحات بسيطة مثل تذكير الممولير  بسداد  

السلوكي تبت 
ائب المستحقة عليهم وحثهم عىل ذلك من خالل   الرص 

زيادة مستويات لإرسال رسائل نصية عىل هواتفهم الجوالة  
يبية. االمتثال والحصيلة    الرص 

ي بريطانيا، عىل سبيل المثال، 
استخدم فريق الرؤى  ف 

ي المملكة المتحدة الرسائل القائمة عىل المعايير  
السلوكية ف 
أشخاص في لندن   10من كل  9نصها: ) االجتماعية

ي الوقت المحدد(
ائبهم ف  ي  يدفعون ض 

، وهو ما ساهم ف 
ي المائة 15زيادة مستويات االمتثال بنسبة 

ك كذل  . ( 28)ف 

ي دعم عملية (. "2021عبد الكريم قندوز، ) 28
استخدام االقتصاد السلوكي ف 

"، صندوق النقد صنع السياسات االقتصادية: تجارب إقليمية ودولية 
، موجز سياسات، العدد ) ي  (. 19العرب 
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مواصلة جهود التنوي    ع االقتصادي  يبدو من األهمية بمكان  
ي من شأنها خلق الناتج  

وعات التر لتأسيس المزيد من المشر
وتوفير عدد أكي  من الوظائف وبالتاىلي توسيع الطاقة  

يبية.    الرص 
رت بعض القطاعات  عالوة عىل ما سبق، فكما ترص 

ها بشكل أكي  من تبعات الجائحة   عىل  االقتصادية دون غير
ان، هناك قطاعات  غرار قطاع السياحة والفنادق والطير

ي عىل رأسها قطاع االتصاالت   ، أخرى استفادت منها 
يأبر

ي العديد من  
 قياسية ف 

ً
ي حققت أرباحا

وتقنية المعلومات التر
معدالت  دول العالم، فمن ثم يمكن اللجوء إىل فرض

يبية أعىل ع كات ض  القطاع لتمويل الموازنة  هذا ىل شر
وةالعا ائب الير مة للدولة. كما يمكن كذلك اللجوء إىل ض 

يبية والممتلكات لزيادة مستوي اإليرادات  الُمحصلة.  الرص 

نفاق إل ضبط وترشيد اإلنفاق العام الجاري ورفع كفاءة ا –
 : ي العديد من  العام الرأسماىلي

ي الموازنات العامة ف 
تعاب 

الدول العربية من جمود جانب النفقات العامة نتيجة 
رتفاع قيمة بند األجور والتحويالت االجتماعية وفوائد  ا

من ثم هناك أهمية لضبط وترشيد جانب  . الدين العام
نفاق الجاري السيما  ترشيد اإل النفقات العامة من خالل 

ة بحفز بنود االنفاق غ ورية وغير ذات الصلة الكبير ير الرص 
عىل غرار نفقات السفر والمؤتمرات   الناتج والتشغيل

ي ظل آليات العمل وبناء القدرات عن بعد 
كما    . والتدريب ف 

ي عدد من الدول العربية لقواعد مالية  أن  
ورة لتبت  هناك ض 

(Fiscal Rules)  ام بسقوف محددة  يتم من خاللها االلير 
سواء  لإلنفاق الجاري أو العجوزات أو نسبة الدين إىل الناتج  

حتر ال تتصاعد   ا ال يمكن تجاوزهإلجماىلي المحىلي ا
ويصبح من الصعب   مستويات العجز والمديونية العامة

تلبية   منالحكومة  ضمان االستدامة المالية وعدم تمكن  
 . استحقاقات العقد االجتماعي 

كير  عىل زيادة مستويات كفاءة
وري الير كذلك من الرص 

وعات ا ي من  االنفاق الرأسماىلي وتوجيهه الدقيق للمشر
لتر

ي جانب العرض المحىلي و معالجة  شأنها  
زيادة  االختناقات ف 

مساعي بذل الناتج وفرص العمل. كما يتكامل مع ذلك 
يات العامة حثيثة لضمان شفافية ونزاهة نظم المشير

ي  وضبط اإل 
نفاق عىل بند األجور العامة وربطه بالزيادة ف 
ىلي  معدالت اإلنتاجية أو بمعدل نمو الناتج المحىلي اإلجما

ي سياق عىل غرار توجه 
 ف 
ً
تنفيذ  الدول العربية مؤخرا

 . (29)نظم الخدمة المدنية   اتإصالح

–

29  ( ، ي (. "تقرير نافذة عىل طريق اإلصالح: 2018صندوق النقد العرب 
ي الدولنظم الخدمة  إصالحات

 العربية"، العدد األول.  المدنية ف 

ي  –
 كفؤة إلدارة الدين العام   إصالحاتتبت 

 الماىلي تركير  السياسة المالية عىل  
يستلزم تقوية الحير 

اإلدارة الرشيدة للدين العام وتطوير أسواق إصدارات الدين  
بالعملة المحلية بما يساهم في تقليل مخاطر تزايد االعتماد  

تقليل من أعبائها عىل الموازنة العامة  لعىل المديونية 
ي هذ

ا اإلطار للدولة. لعل أبرز اإلصالحات المطلوبة ف 
اتيجية متوسطة المدى للدين العام تتضمن صياغة اسير
مستهدفات قومية لضمان االستدامة المالية في المدى  
المتوسط بما يأخذ في االعتبار كافة التوقعات االقتصادية  
ي حالة بعض  

ي هذا اإلطار ف 
المحلية والدولية. كما يتعير  ف 

ي  الدول
ي تقىص 

ي القواعد المالية التر
 بوضع  العربية تبت 

كنسبة من  سقوف محددة عىل مستويات الدين العام
وحدود قصوى لهيكلية الدين العام  المحىلي اإلجماىلي  لناتج  ا

من حيث اآلجال والعمالت وتوزي    ع الدين العام ما بير   
ها من االعتبارات  المصادر المحلية والداخلية إىل غير
 ماىلي يُمكن

ي تضمن وجود حير 
ازية األخرى التر االحير

ومات العربية من توفير موارد مالية توجه لتحقيق  الحك
 .  غايات العقد االجتماعي

: باللغة العربية رائمة المصادق

 (. "مقدمة ابن خلدون". 1377ابن خلدون، ) –
، "قاعدة البيانات".  –  البنك الدوىلي
المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ووزارة   –

ي المملكة المغربية تقرير  
الطاقة والتنمية المستدامة ف 

 Renewable Energy in Morocco: Largeبعنوان 
Scale Deployment . 

ي لمنظمي الكهرباء، "تقرير حول التجربة   – المنتدى العرب 
 المرصية لتنمية الطاقة المتجددة. 

ي االقتصاد"، دار  1998ببالوي، ) حازم ال –
(. "دور الدولة ف 

وق، الطبعة األوىل.   الشر
ة". 2013دستور مرص، ) –  (. "المادة التاسعة عشر
ي، )  – ج، كيي   وس كورونا عىل  2020سير ات فير (. " تأثير

القطاع غير الرسمي والفقر"، المركز المرصي للفكر  
 والدراسات االقتصادية، مايو. 

، "ق – ي  اعدة البيانات".. صندوق النقد العرب 
(. "استخدام االقتصاد السلوكي  2021عبد الكريم قندوز، )  –

ي دعم عملية صنع السياسات االقتصادية: تجارب  
ف 

، موجز سياسات،   ي إقليمية ودولية "، صندوق النقد العرب 
 (. 19العدد )

(. " عملية  2020وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة، )  –
ي القطاع غير المهيكل  الدعم المؤقت لألش العام 

لة ف 
وس كورونا :   رة من فير  ". 2020/ 03/ 29المترص 
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ية رقائمة المصاد :باللغة اإلنجلت  
– ILO, (2021). “ILO Monitor: COVID-19 and the

world of work. Seventh edition Updated 
estimates and analysis .” 

– International Institute of Finance, (2021).
“Global Debt Monitor”, Feb . 

– Khoori, Y. (2020). “MoF: Government
spending efficiency is key to mitigate the 
economic repercussions of COVID-19”, 
Ministry of Finance, UAE , 

– Mckinsey & Company, (2021).” The COVID-
19 crisis has revitalized the social contract. 
For how long?”, Jan. 

– WEF, (2020). “'Normal wasn't working' -
John Kerry, Phillip Atiba Goff and others on 
the new social contract post-COVID”, June. 

– United Nations, (2021). “A changing world of
work: implications for the social contract”, 
Economic and Social Department, Policy 
Brief, No. 94 . 

– United Nations Secretary-General’s Nelson
Mandela Lecture, “Tackling the inequality 
pandemic: a new social contract for a new 
era”. 

لالطالع عىل الإصدارات الأخرى من هذه السلسةل ميكن زايرة املوقع  

 :الإلكرتوين لصندوق النقد العريب من خالل الرابط التال 

www.amf.org.ae   

 :السلسةل صدر من هذه  

العدد الأول: الهنوض ابملرشوعات الصغرية واملتوسطة يف ادلول العربية  •

ىل المتويل )مارس   .( 2019من خالل زايدة فرص نفاذها اإ

 .( 2019العدد الثاين: رمقنة املالية العامة )أأبريل   •

 (. 2019العدد الثالث: العداةل الرضيبية )مايو  •

 (. 2019نيو  العدد الرابع: أأمن الفضاء الس يرباين )يو  •

العدد اخلامس: املدن اذلكية يف ادلول العربية: دروس مس توحاة من   •

 (. 2019التجارب العاملية )يوليو 

 (. 2019العدد السادس: اس تقاللية البنوك املركزية )سبمترب  •

 (. 2019العدد السابع: الاندماج يف سالسل القمية العاملية )أأكتوبر  •

 (. 2019املؤثر )نومفرب العدد الثامن: الاستامثر  •

 (. 2019العدد التاسع: العبء الرضييب )ديسمرب  •

العدد العارش: الرشاكة بني القطاع اخلاص والعام يف ادلول العربية )يناير   •

2020 .) 

صدار العمالت الرمقية يف ادلول العربية   • العدد احلادي عرش: واقع وأ فاق اإ

 (. 2020)فرباير 

ملتبناة يف مواهجة تداعيات فريوس  العدد الثاين عرش: حزم التحفزي ا •

 (. 2020كوروان املُس تجد )أأبريل 

فريوس كوروان املُس تجد عىل قطاع  أأزمة  العدد الثالث عرش: تداعيات   •

 (. 2020الطريان وس ياسات دمع التعايف يف ادلول العربية )مايو 

كوروان  فريوس أأزمة ظل  يف العام ادلين العدد الرابع عرش: خماطر •

 ( 2020و املُس تجد )يوني 

العدد اخلامس عرش: تداعيات أأزمة فريوس كوروان املس تجد عىل قطاع   •

 (. 2020الس ياحة يف ادلول العربية وس ياسات دمع التعايف )يوليو  

الاقتصادي  التعايف  دلمع  املُتاح الس ياسات  العدد السادس عرش: حزي •

 (. 2020العربية )سبمترب   ادلول يف املُس تجد كوروان  فريوس   جاحئة من

 (. 2020)ديسمرب العدد السابع عرش: الشمول املال الرمقي  •

 (. 2021)يناير    دور الشمول املال يف متكني املرأأةالعدد الثامن عرش:  •

اس تخدام الاقتصاد السلويك يف دمع معلية صنع  العدد التاسع عرش:  •

قلميية ودولية  (. 2021)ابريل  الس ياسات الاقتصادية: جتارب اإ

العرشون: حنو عقد اجامتعي جديد يف ادلول العربية: دور املالية العدد  •

 (. 2021العامة )يونيو 
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في الدول العربية   تمويل البنية التحتيةتحديات وخيارات 

تمهيد 

املبذوةل   اجلهود  العامةل رمغ  الاستامثرات  الس نوات    تعزيز  خالل 

تزالاملاضية،   مس توايت    مثة  ال  لتطوير  يف حاجة  التحتية  البنية 

العربي املتنايم  ملواكبةة  ادلول  العامة   الطلب  اخلدمات   عىل 

ب و ،  الأساس ية يفاء  املس تدامة تطلبات  االإ التمنية  أأهداف  حتقيق 

   .واملس تدام الشامل المنو وتعزيز 2030بهناية عام 

العربية   ادلول  تواجه  الاحتياجات،  هذه  ضوء  عىل  حتدايت  يف 

املوارد  من  مزيد  توفري  الاستامثر  مس توايت  زايدة  ل  املالية  صعيد 

التحتية البنية  املايل  ضيقيف  أأبرزها  متثل  ي   ،يف  وارتفاع    احلزي 

 نتيجة   الاس تثنائية  الظروف  ظل  يف  الس امي  مس توى ادلين العام

 الاس تفادة من أأسواق وحتدايت ، 19-كوفيد جاحئة لتداعيات

البنية تعزيز  و احمللية،  المتويل   متويل  يف  اخلاص  القطاع  مشاركة 

استامثرات    زايدة مساعي    تستندتأأسيسًا عىل ما تقدم،    التحتية.

عىل   التحتية  ل   بي   تُوازن  مقاربة البنية  اإ نفاق زايدة    احلاجة  االإ

املرشوعات    الرأأساميل هذه  ضامن و عىل  الاس تدامة    اعتبارات 

والبدائل   الصدد  هذا  يف  املهم  من  لعهلاملالية.   اخليارات  دراسة 

ضافية  موارد  لتعبئةاملتاحة   البنية   متويل  احتياجات  تلبيةتُمكن من    اإ

 .العربية يف ادلول التحتية

ابالعتبار   حتدايتأأخذًا  من  ليه  اإ االإشارة  مت  هذا    تربز  ، ما  يف 

 املوارد  تتضمن تعبئةلمتويل البنية التحتية    أأربعة خيارات  اخلصوص

نفاق    أأولوايت  ترتيبو  احمللية،  ، كفاءته  ورفع  احلكويماالإ

ضافة،  واخلاريج  ادلاخيل  الاقرتاض  والاس تفادة من فرص ل   اإ  اإ

ون موجز سياسات: العدد  الحادي والعشر
 2021 أغسطس

 إعداد: 
طارق إسماعيل أ.             الوليد طلحةد. 

ي عدد من الدول العربية دون  العامة األساسيةخدمات الال تزال مستويات النفاذ إىل  •
.  ف  مستويات الطلب المتنامي

ي عدد من الدول العربية  ارتفاع احتياجات تمويل البنية التحتية •
المناسبة لزيادة ضافية  ال موارد  التدبير  ب  تتعلق   تحديات  يفرض    ف 

واليفاء بمتطلبات التنمية الشاملة والمستدامة. العامة االستثمارات 

ي ضوء   •
ي مقاربة توازن بير  متطلبات زيادة النفاق الرأسماىلي  تف 

ز الحاجة إىل تبن  ي الدول العربية، تي 
حديات تمويل البنية التحتية ف 

 االستدامة المالية.  وضمان

 ماىلي   •
متطلبات  لتمويل االستثمارات العامة وتلبية  مناسب  تعد تعبئة الموارد المحلية أحد الخيارات المتاحة للدول العربية لخلق حير 

 . التحتية البنيةتطوير وزيادة أصول 

بع  هناك حاجة لعادة • أولويات النفاق    ترتيب 
ً
إنتاجيةيدا  فوراتو حقق  ي  بما    وتحسير  كفاءة النفاق  عن أشكال النفاق األقل 

 في البنية التحتية المعززة للنمو. زيادة االستثمارات العامة تخصص ل

يعة السالمية  وافقمتمنتجات مالية    ابتكار و أسواق السندات طويلة األجل    تطوير تنمية أسواق التمويل المحلية من خالل   • ة مع الشر
 
ً
عدا  هاب 

ً
ي ما
 . تمويل مشاري    ع البنية التحتيةلالمدخرات المحلية توجيه ف 

ي تمويل البنية التحتية رهير  بمدى القدرة عىل  تعزيز  ديدة لجفتح آفاق   •
تقليل المخاطر المرتبطة بمشاري    ع مشاركة القطاع الخاص ف 

اكة ورفع   . العائد عىل االستثمار الشر
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من    أ فاق  فتح  البنية   متويل   يف  اخلاص  القطاع  مشاركةللمزيد 

  .التحتية

التحتية والنمو االقتصاديالبنية 

دوره من  التحتية  البنية  يف  الاستامثر  أأمهية  المنو    تنبع  دمع  يف 

عالقة ال تستند الاقتصادي وحتقيق التمنية الاقتصادية املس تدامة.

والمنو  االإ  التحتية  البنية  بي  ل  جيابية  اإ من مجموعة  الاقتصادي 

، ةالنظريصعيد الأدبيات  الأدبيات النظرية والأدةل التجريبية. فعىل  

عاجل المنوذج الالكس ييك املعارص للمنو الاقتصادي البنية التحتية  

نتاج الأ مدخالت  أأحد    اعىل أأهن ل عنرصي رأأس االإ ضافة اإ خرى اإ

ن أأي توسع يف البنية التحتية س يكون تأأثريه اإ لتايل ف. اباملال والعمل

جيابيًا وخاضعًا لقانون الغةل املتناقصة   عىل عىل المنو الاقتصادي اإ

الأخرى  غرار نتاج  االإ  ترى  كذكل.  ((Solow, 1956  عوامل 

( ادلاخيل  المنو  أأن Endogenous growth modelsمناذج   )

و الاقتصادي من المن  ترامك أأصول البنية التحتية ميكن أأن يزيد أأيضاً 

نتاج   االإ عوامل  عىل  العائد  زايدة  خالل  من  الطويل  املدى  يف 

 . (Barro, 1990) ،الأخرى

عىل   الاقتصادي  المنو  عىل  التحتية  البنية  تأأثريل ابلنس بة  أأما  

اليت ُأجريت يف  ادلراسات  فقد تباينت نتاجئ  ،  التجرييباملس توى  

اب الصدد  أأصول   رصيد  يف  الأوليمتثل    مفهومي،  بيلمتيزي  هذا 

 .التحتية   البنية  يف  الاستامثر  تدفقيف  الثاين  و   التحتية،  البنية

 نطاقاً   غطت  اليت  ادلراسات  غالبية  أأشارت  ابلنس بة للمفهوم الأول،

ل  ادلول   من   واسعاً  جيايب  ارتباط  وجود   اإ  رصيد  مؤرشات  بي  اإ

 2005Romp & de)،  الاقتصادي  المنو  ومعدل  التحتية  البنية

Haan,  ) و ((Estache & Fay, 2009.  

ل  ادلراسات  بعض  تُشري  فبيامنأأما ابلنس بة للمفهوم الثاين،    التأأثري  اإ

 تُشري   الاقتصادي،   المنو   عىل  العام  الاستامثر  لتدفقات  االإجيايب

ل  أأخرى  دراسات ابلرضورة  يكون  ال   قد  العام  الاستامثر  تأأثري  أأن  اإ

جيابي ،  ,Arrow, and Kurz)  1970)  الاقتصادي  المنو  عىل  اً اإ

(2014 Andrew M., Warner،) و(2016 OEDC, )) . 

لحاجة إىل تعزيز البنية التحتية في الدول العربية ا

مع تنايم الطلب عىل اخلدمات العامة الأساس ية من طرق وكهرابء 

يف ادلول النامية  التحتية البنيةأأصول ال تزال وماء وتعلمي وحصة، 

املرغوب من حيث المك والنوع.   س توىامل   دون  با فهيا ادلول العربية

خدمات   ل  اإ الوصول  معدالت  ذكل   اء،وامل  ،الكهرابءتعكس 

 .  الرمقيةالتحتية وخدمات البنية  ،والنقل ،والرصف الصحي

تُشري االإحصاءات  ثال،  عىل سبيل امل ،  ابلنس بة خلدمات الكهرابء

حنو   أأن  ل  حيصلون    املائةيف    15اإ ال  العربية  املنطقة  ساكن  من 

الكهرابء خدمات   من  الفرد  نصيب  متوسط  يبلغ   حيث  ،عىل 

 / كيلوواط  4,477  حوايل  العربية،  ادلول  يف  الكهرابء  اس هتالك

دول   مجموعة  يف  ساعة  /كيلوواط  7,467  حبوايل  مقارنةً   ساعة،

 3,081  حوايلو   ،(OECD)  والتمنية  الاقتصادي  التعاون  منظمة

  .(1، شلك )العامل مس توى عىل ساعة /كيلوواط

ل   اإ ذكل  نتاج  سعة  يف  النس يب  الاخنفاضيُعزى   يف   الكهرابء  اإ

 1,189  حوايل  متوسطها  يبلغ   حيث  العربية،  ادلول  مجموعة

 2,273  حوايل  بلغ ي   بتوسط  مقارنة  نسمة،  1,000  للك  كيلوواط

التعاون   منظمة  دول  مجموعة  مس توى  عىل  ساعة  /كيلوواط

 نسمة   1,000  للك  كيلوواط  931  حوايل و   والتمنية،  الاقتصادي

 (. 2، شلك )العامل مس توى عىل
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 (  1شكل )
ي الدول العربية  الكهرباء متوسط نصيب الفرد من استهالك

ف 
(2018 ) 

. (2020) األمريكية الطاقة معلومات إدارة بيانات قاعدة: لمصدر ا

 (  2شكل )
العربية الدول الكهرباء في  سعة انتاج

(2018 ) 

 . (2020) لمصدر: قاعدة بيانات إدارة معلومات الطاقة األمريكيةا

الس ياق،   ذات  ل  النفاذ  مس توايت  تزال  اليف  مياه    خدمات  اإ

ل بذل مزيد من اجلهود  يف ادلول العربيةالرشب   لتوس يع   حباجة اإ

ل خدم  صوصًا يف املناطق الريفيةنطاق نفاذ الساكن خ مياه    ات اإ

حىت عام  لدلول العربية    ابلنس بة  شري املؤرشات املتوفرةتُ   .الرشب

أأنه    2019 ل  حوايل  اإ يزال  منيف    12ال  جاميل    املائة  ساكن اإ

الرشب   الريفيةاملناطق   مياه  خدمات  ل  اإ ينفذون   شلك   ،(1) ال 

(3.)   

(. "التقرير االقتصادي العربي الموحد".2021صندوق النقد العربي، )  1

مس توى  دون  تزال  فال  الصحي،  الرصف  خلدمات  ابلنس بة 

العربية.   ادلول  من  عدد  يف  علهيا   املؤرشات  تُشري   حيث الطلب 

ل  2019  عام  حىت  املتوفرة يف املائة من   18حوايل    يزال  ال  أأنه   اإ

جاميل ساكن   يف ادلول العربية خارج نطاق تغطية خدمات  الريف  اإ

 .(3الرصف الصحي ال منة، شلك ) 

 (  3شكل )
ب اآلمنة الذين األشخاص نسبة والرصف   ،لديهم نفاذ إىل خدمات مياه الشر

 (2019)دول العربية الصحي المالئم في ال

،  البنك  و   وطنية  مصادر :  المصدر  بيانات    الدوىلي ات"قاعدة   مؤشر
 . "الدولية التنمية

ل  النفاذ  مس توايت  تزال  الكذكل   البنية التحتية الرمقية   خدمات  اإ

 ادلول   ومس توايت   العاملي  املس توى  دون  العربية  ادلول   من  عدديف  

املثال،  ف.  املتقدمة سبيل  اذلين   نس بةزال  تالعىل  الأفراد 

العنكبوتية يس تخدمون   العربية   الش بكة  ادلول  ساكن  جاميل  اإ من 

مس توى  عىل  املسجةل  مثيالهتا  من   أأقل  يف املائة  55  حنو  البالغة

 يف  77 وحنو أأورواب، يف املائة يف  82 لغة حنوالبا اجلغرافية   الأقالمي

 .  (2)  الأمريكيتي يف املائة

ل خدمات االتصاالكذكل   يف عدد    ت ال تزال مس توايت النفاذ اإ

ادلول  ومس توايت  العاملي  املس توى  دون  العربية  ادلول  من 

الهاتف  خدمات  انتشار  صعيد  عىل  املُحرز   التقدم  رمغ. فاملتقدمة

)2( ITU World Telecommunication/ICT Indicators database. 
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ال  العربية  ادلول  يف  احملمول للك   النشطة  الاشرتأاكت  عدد  أأن   اإ

  مثيهل  عن  يقل  ادلول  هذه  يفاشرتأاكً    60مائة من الساكن البالغ  

 من   كذكل  وأأقل  اشرتأاكً،  75  البالغ   العاملي  املس توى  عىل  املسجل

 مثل  الأخرى  اجلغرافية  الأقالمي  من   عدد   يف   املسجل  املس توى

(. 4)  شلك،  املس تقةل  الكومنولث  ودول  والباس يفيك  وأ س يا  أأورواب

 ( 4شكل )
اكات السكان من مائة لكل  النشطة المحمول الهاتف  اشير

 (2020 ) 

Source:  ITU, )2021(. “World Telecommunication/ICT Indicators 

database. "

 البنية خدمات    نوعية  نسبياً   فتنخفض  النقل،  خلدمات  ابلنس بة

 أأداء  مؤرش  يُشريحيث    ،العربية  ادلول  من   عدد    يف  التحتية

ل  ادلويل  البنك  يصدره  اذلي  اللوجستية  اخلدمات ةجود  تراجع   اإ

( واملوائن واملطارات الطرق) والنقل للتجارة ادلامعة التحتية البنية

لأخرى  العربية  ادلول  من  عدد  يف دوةل  من  تبايهنا   مقارنةً   ،مع 

شلك ،  الأخرى  اجلغرافية  الأقالمي  من  عدد  يف  املسجل  ملس توىاب

(5.)   

إلى ضمان إحراز تحسن في األبعاد الثالثة للتنمية  169وغاياتها الـ  17تسعى أهداف التنمية المستدامة الـ  )3 (

.2030المستدامة، االقتصادية واالجتماعية والبيئية، مدعومة بالحوكمة الرشيدة والشراكات بحلول عام 

 (  5شكل )
(2018)عام  خالل العربية الدول في  للنقل التحتية البنية جود  مؤشر 

( الجودة حيث من [ األفضل5] إىل الجودة حيث من قلاأل[ 1] من)

  العام   القطاعين  بين  الشراكة  أطر"  ،(2020)  أسماعيل  عبدالقادر  طارق   بدوي،  أحمد  :المصدر
.   9. ص(  3) الشكل . العربي النقد  صندوق ،"العربية الدول  في والخاص

يف   التحتية  البنية  وتطوير  تأأهيلل   املبذوةل  اجلهود  من  الرمغ  عىل

العامة   دمات اخل  تزال  ال  املاضية،  الس نوات  خالل  العربية  ادلول

عىل خلفية تسارع وترية  ،  املتنايم  الطلب  مس توى  دون  الأساس ية

ساكن املناطق احلرضية  الساكين،  لمنوا  وارتفاع  ،واس مترار زايدة 

ل    الفرد،  دخل  متوسط اإ ضافة  التحول   متطلبات  لتلبية  احلاجةاإ

.  )3(2030الاقتصادي وحتقيق أأهداف التمنية املس تدامة بهناية عام  

عىل   الطلب  ارتفاع   يف  العوامل  هذه   تسامه  أأن  يُتوقع ذلكل  

 .   املنظور املس تقبل يف اخلدمات العامة

 عىل  الطلب   ارتفاع  املرج   منعىل صعيد املؤرشات ادلميغرافية،  ف

البنية البنية   أأصول  وزايدة   تطوير  يتطلب  مما  الأساس ية  خدمات 

 عدد   بزايدة  التوقعات  ضوء  يف  املقبةل   الس نوات  خالل  التحتية

 .العربية  املنطقة  يف  احلرضية  املناطق  ساكن  وارتفاع  الساكن،

زايدة  ل  اإ املتحدة  الأمم  توقعات  تُشري  العامل   حيث  ساكن  عدد 

ملياري   زايدةهذا  يعين  .  املقبةل  عاماً   الثالثييف    نسمةبقدار 

ل  2020عام  يف  نسمة  مليار    7.7  حوايل  ساكن العامل من  حوايل  اإ

ل2040لول عام  حبنسمة  مليار    9.2  حوايل  ، وأأن يصل العدد اإ
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العام    نسمة  مليار   11 حلول  العربية   .2100مع  لدلول  ابلنس بة 

حوايل   من  ساكهنا  عدد  يزيد  أأن  فيتوقع  مليون   437مكجموعة، 

عام   يف  حوايل    2020نسمة  ل  نسمة    600اإ عام  حبمليون  لول 

ل حوايل  2040  يف أأفقمليون نسمة    900، وأأن يصل العدد اإ

ذكل.  (4)2100العام   عىل   نس بة   ارتفاع  يُشلك  أأن  متوقع   عالوة 

من    يف  احلرضية  املناطق  ساكن أ خر   عامالً   العربية  ادلولعدد  

خصوصًا  ي  التحتية،  البنية  خدمات  عىل  الطلب  ارتفاع  يف  سامه 

السلوك  تأأثر  جراء  والتقنيات،  والطرق  ابلطاقة  املرتبطة  تكل 

ل   فراد املنتقلي اإ متوقع أأن يؤدي    كذكل   احلرض. الاس هتاليك للأ

ل    العربية  ادلول  يف  الفرد  دخل  متوسط  ارتفاع  عىل  الطلب  زايدةاإ

ل  البياانت  تُشري  حيث.  الأساس ية  العامة  اخلدمات  ارتفاع  اإ

جاميل  من   الفرد  نصيب  متوسط ( الثابتة   ابلأسعار)  احمليل  الناجت  اإ

ل  الس بعينات  فرتة  يف  أأمرييك   دوالر  4,600  حوايل  من  من   أأكرث  اإ

الاجتاه   ضوءيف  .  (6)  شلك  ،2019  عام  يف  أأمرييك  دوالر  6,400

جاميل   من   الفرد  نصيب   متوسطتطور  ل   العام مع   ،احمليل  الناجت  اإ

 املرج  من  ،العربية  الاقتصادات  منو  وترية  تسارعب   توقعاتال 

ل   س يؤدي  مما   املنظور،  املس تقبل  يف  الفرد   دخل  ارتفاع  اس مترار  اإ

.التحتية البنية خدمات  عىل الطلب ارتفاع

 (  6شكل )
ي الدول العربية ()باألسعار الثابتة إجماىلي الناتج المحىلي نصيب الفرد من 

 ف 
ة ) ( 2019 – 1975خالل الفير

(. 2021البنك الدوىلي ) -المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة 

(،  2019شعبة السكان )آفاق سكان العالم   -إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية  (4)
 . (2021والبوابة العربية للتنمية )

إلى ضمان إحراز تحسن في   169وغاياتها الـ    17تسعى أهداف التنمية المستدامة الـ   (5)
مدعومة بالحوكمة  األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة، االقتصادية واالجتماعية والبيئية

. 2030الرشيدة والشراكات بحلول عام 

ل  يُضاف  التمنية   أأهداف  حتقيق  متطلباتتلبية  ل   احلاجة  ،ما تقدم  اإ

أأهداف   تطلبي   حيث.  (5) 2030  عام  بهناية  املس تدامة حتقيق 

 مس تدامة   حتتية  بنية  تطوير ،  العربية  ادلول  يفاملس تدامة    التمنية

ذكل،  .  الصمود  عىل  قادرة عىل   التحول  حداث اإ   يتطلبعالوة 

و   المنو  وترية  وترسيع   املنشود   الاقتصادي  يف  املس تدامالشامل 

 . التحتية البنيةأأصول  زايدة العربية ادلول

الرأسماىلي في الدول العربية  لإلنفاق الوضع الراهن  

التباين واملس توى   رمغ  التحتية  البنية  خدمات  من  املتاح  بي 

االإ  معدالت  تزال  ال  مهنا،  والتمنوي املطلوب  الرأأساميل  نفاق 

حب  نسبياً   منخفضة   احتياجاتمقارنًة  البنية   جم  مس توايت  دمع 

تشري املؤرشات املالية حيث  .  يف عدد من ادلول العربيةالتحتية  

نفاق   االإ تراجع  ل  حبوايل  اإ مكجموعة  العربية  ادلول  يف  4الرأأساميل 

عايم   بي  االإجاميل  احمليل  الناجت  من  مئوية  ، 2019و  2015نقاط 

للنفط  5وحبوايل   املصدرة  ادلول  يف  مئوية  يف    3وحوايل    ، نقاط 

للنفط  املائة املس توردة  ادلول  املذكورين،    يف  العامي  عىلبي 

العربية   خلفية ادلول  غالبية  واهجت  اليت  الاقتصادية  التحدايت 

   .6خالل تكل الفرتة

نفاق الرأأساميل يف ادلول   كذكل تراوح متوسط نصيب الفرد من االإ

بي   للنفط  املصدرة  خالل    7,304و  569العربية  أأمرييك  دوالر 

( بي  2019–2009الفرتة  تراوح  بيامن  دوالر    1,161و  63  (، 

، شلك خالل نفس الفرتة  أأمرييك يف ادلول العربية املس توردة هل

(7) . 

كما واصلت مستويات االنفاق الرأسمالي اتجاهها نحو االنخفاض خالل عام   (6)

 بفعل تأثيرات الجائحة على األوضاع المالية في الدول العربية. 2020
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 ( 7شكل )
ونصيب الفرد ، من الناتج المحىلي الجماىلي كنسبة والجاري  نفاق الرأسماىلي ال 

، من ال  ة )نفاق الرأسماىلي ( 2019 – 2009متوسط الفير

ي  .  المصدر: قاعدة بيانات صندوق النقد العرب 

احتياجات تمويل البنية التحتية 

التحتية  للبنية  العاملي  املركز  عن  الصادرة  التقديرات  تُشري 

(Global Infrastructure Hub وجامعة أأكسفورد ،)    ل أأن اإ

التحتية    احتياجات البنية  يف  العاملالاستامثر  مس توى  للفرتة    عىل 

أأمرييك، ي تر   94حبوايل  تُقّدر    (2040  –  2016) دوالر  ليون 

 ابالعتبار   اً ذ. أأخدوالر يف الس نةتريليون    3.7بتوسط يبلغ حنو  

التحتية  الاستامثراتجحم  توقعات   البنية  العامل   يف  مس توى  عىل 

ل ل  الجتاهوفقًا  نفاق  احلايل  ليون ي تر   97حبوايل    ة املُقدر   الرأأساميلالإ

تبلغ   أأن  يُقدر  يف  دوالر،  الاستامثر  عهناجفوة  املنوه  حوايل   الفرتة 

و ي تر   15 أأمرييك،  دوالر  حوايل  أأن    مرجليون  ل  اإ 18تصل 

عني تر  أأمرييك  دوالر  ابالعتبار    دليون   اتالاستامثر جحم  الأخذ 

املس تدامة.  ةالالزم التمنية  أأهداف  هذه   لتحقيق  لتلبية 

ل زايدة  اتاجتيح الا تصلالناجت احمليل االإجاميل  يف  ، حيتاج العامل اإ

ل ئة وفقًا لالجتاهات ايف امل  3ئة، مقارنة بنحو  اامليف    3.5  حوايل  اإ

نفاق   للأ احلايلالسائدة   العربية،   ادلول  مس توى  عىل  .الرأأساميل 

ل ارتفاع    ادلول،  هذه  من  لعدد   املتوفرة  البياانتتُشري   احتياجات اإ

التحتية البنية  ل   دوةل  من  تبايهنا  مع   ،متويل  ل أأخرى  اإ اإ ضافة  اإ  ،

 قطاعات   هذه ادلول يف  يف  البنية التحتية  يف  الاستامثر  جفوةتركز  

شلك   واملطارات،  واملوائن  واالتصاالت  والكهرابء  واملياه  الطرق

(8  .) 
( 8شكل )

ي  االستثمار  فجوة
ي عدد من الدول العربية التحتية البنية ف 

حسب القطاعات  ف 
ة ) )مليار دوالر(   (2040 – 2016خالل الفير

Source: Global Infrastructure Outlook Report (2017).

ة عىل افرتاضات، وفرتة زمنية يّ ابلرمغ من أأن هذه التقديرات مبن 

 جاحئة   يف  املمتثةل  احلديثة  التطورات  قبل  أأي،  2016تبدأأ من عام  

ال أأهنا  ،19-كوفيد البنية متويل  تدل عىل ارتفاع احتياجات    ال تزال  اإ

أأن  .  التحتية ل  اإ االإطار  هذا  يف  والظروف يُشار  املس تجدات 

كوفيد جاحئة  تداعيات  متضمنة  حاليًا  ش   19-السائدة  أأن أأ من  هنا 

ل  .  ةالبنية التحتي احتياجات متويليف زايدة أأكرب نسبيًا   تؤدي اإ

تحديات تمويل البنية التحتية في الدول العربية

البنية التحتية خالل أأصول  يف تطوير احملرز تقدمال عىل الرمغ من 

أأناملاضيةالعقود   ال  اإ العربية    اً عدد  ،  ادلول  واجه ي  زاليال  من 

حتقيق    حتدايت دون  يف  زايدةحتول  الاستامثرات   ملموسة  جحم 

ل العامة   ُمعززة  حتتية  بنية  يوفر  الشامةل  با  للمنو لتمنية  وحمفّزة 

 ال يت:  التحدايت يفهذه . تمتثل أأبرز املس تدام

: الماىلي ضيق الحي    .1

بسبب ارتفاع  يواجه عدد من ادلول العربية ضيق يف احلزي املايل  

 شهدت   حيث  جعز املوازانت العامة ومس توايت ادلين احلكويم.
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 الس نوات   املايل خالل  العجز  يف  زايدةً   ادلول  من  موازانت العديد

ارتفاعاملاضية.    القليةل ذكل  ل  اإ من   ادلين  يُضاف  عدد  يف  العام 

حوايل   ل  اإ ليصل  العربية  الناجت   املائةيف    121الاقتصادات  من 

عام   يف  االإجاميل  العوامل 2020احمليل  من  مجلةل  ذكل  يُعزى   .

واخلارجية الس نوات اليت    ادلاخلية  خالل  العربية  ادلول  شهدهتا 

أأسعار السلع الأساس ية يف الأسواق العاملية  يف  املاضية، مهنا تراجع  

كوفيد جاحئة  تداعيات  وحديثًا  العامة،  االإيرادات  عىل  -وتأأثرياهتا 

ادلين العام خالل   وعبءمن العجز املايل    تزيديُتوقع أأن  اليت    19

الس نوات القادمة.  

التمويل من األسواق:  تحديات .2

تواجه حتدايت يف جمال الاس تفادة من    العربية  ال تزال بعض ادلول

ل تطوير و يف ضوء احمللية  املدخرات  املال أأسواق تعميقاحلاجة اإ

عىل  وكذكل    احمللية، القدرة  المتويل تعزيز  أأسواق  ل  اإ الوصول 

 التصنيف االئامتين.  حتدايتادلولية يف ظل 

خيارات تمويل البنية التحتية في الدول العربية  

متويل البنية التحتية، والتحدايت اليت تواجه    يف ضوء احتياجات

ل  ذكل، تربز احلاجة    متويل  متطلبات  بي  تُوازن   ذكية  مقاربة  تبيناإ

املهم   من   لعهل.  املالية  الاس تدامة  وحتقيق  ،الرأأساميل  نفاقاالإ   زايدة 

موارد  لتعبئة  املتاحة  والبدائل  اخليارات  دراسة  الصدد  هذا  يف

ضافية  ادلول   يف  التحتية  البنية  متويل  احتياجات  تلبية  من  تُمكن  اإ

البدائل    .العربية هذه  املايل  تتضمن  احلزي  خالزايدة  تعبئة   لمن 

احمللية االإ   ،املوارد  أأولوايت  ترتيب  عادة  و واإ احلكويم،  تعزيز نفاق 

ادلاخيل  الاقرتاض  ل  اإ ضافة  اإ اخلاص،  القطاع  مع  الرشاكة 

واخلاريج.  

 املتاحة  واخليارات البدائل التايل اجلزء  ناقشي بناًء عىل ما س بق، 

لهيا  . يف هذا الصدد املشار اإ

: تعبئة الموارد المحلية .1

  ُ امل اخليارات  أأحد  احمللية  املوارد  تعبئة  لدلول تُعد  ابلنس بة  مكنة 

الاستامثرات لمتويل  زايدته  أأو  مايل  حزي  خللق  العامة  العربية 

ل  أأصولاملطلوبة  وزايدة  اخنفاض  ا  تطوير  ظل  ففي  التحتية.  لبنية 

 االإيرادات   نسب مسامهة   واخنفاضمنو االإيرادات العامة  معدالت  

املوازان متويل  يف  الفرصة  العامة  ت الرضيبة  تلوح  املوارد لتعزيز  ، 

خالل  ،  الرضيبية عام  النظر  من  القاعدة  توس يع   كيفية  يفبشلك 

صالحو   الرضيبية، االإدارة  حتسيو   ،الرضيبية   الس ياسات  اإ

توس يع   عىل  الرتكزي  يُمكن  ،الاقتصادية  ال اثر  مراعاة  ع . مفالرضيبية

دخال  كيفية  يف  النظر  خالل  من  الرضيبية  القواعد  غري   الأنشطة  اإ

املظةل   حتت   واخلدمات  السلع   من  واملزيد  للرضيبة  اخلاضعة

 االإعفاءات   وتقليص  ،ةالرضيبي  لكأالهي  وتبس يط  الرضيبية،

  .الرضيبية

الس ياق، هذا  املبارشة،    يف  للرضائب   يف   النظر  ميكنابلنس بة 

 املهين، ادلخل معاجلة كيفية يفو، ادلخل رضيبة معدالت مراجعة

دراهجا من  يُمكن با ،الزراعي وادلخل ،الأعامل رايدة ودخل  يف  اإ

كذكل  .الرضيبية  القاعدة  توس يع ويسهم يف    املبارشة  الرضائب  قاعدة

 عىل   سواءً   ادلخل  رضائب  وتصاعدية  مرونة  تعزيز  يف  النظر  يُمكن

 العداةل  حيقق  با  الرشاكت  أأو  الأفراد  دخل  ائبرض   مس توى

 . الرضيبية

 زايدة   عىل   اجلهود  تركزي  فُيمكن  املبارشة،   غري  للرضائب  ابلنس بة

 أأقل   س تكون  اليت  الواسعة  القواعد  ذات  الرضائب   من  االإيرادات

 القمية   رضيبة، خصوصًا  س هتالكالا  رضائب   مثل  المنو،  عىل  أأثراً 

كأ   الرتكزيميكن  اليت    املضافة  لزايدة  املتاحة  اخليارات  حدعلهيا 

عاقة  دون  االإيرادات  أأقل  ابعتبارها  قتصادي الا  التعايف  مسار  اإ

عادة  ميكن  اخلصوص،  هذايف  .  والمنو  ستامثرالا  لتثبيط  حامتليةا  اإ

صالح  يف  النظر ل   تريم  تدابري  خالل  من  الرضييب  املشهد  اإ  اإ

 والقطاع  احلكومية،  اخلدماتلتشمل    الرضيبية  القاعدة  توس يع 
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معفاة من    تُعترب  اليت  الرمقية  واخلدمات  املالية،  واخلدمات   العقاري،

 فرض   يف   النظر  ميكن  كذكل  الرضيبية يف عدد من ادلول العربية.

 رضيبة )  الكربون  ورضائب  الرثوة،  رضائب  مثل   جديدة،  رضائب

ضافة   البيئة،  ورضائب  ،(الوقود  يف  الكربون  حمتوى  عىل  تُفرض اإ

ل  السلع   من  املزيد  لتتضمن  الانتقائية  الرضيبة  نطاق   توس يع   اإ

.  ية وغريهاز رشوابت الغامثل التبغ والكحول وامل  ،ابلصحة الضارة

صالح  صعيد  عىل دارة  بناء  عىل  الرتكزي  فميكن  الرضيبية،  االإدارة  اإ  اإ

والبرشية  املاديةو  الفنية القدرات  تطوير  من خالل حديثة رضيبية

 .  املتسارع التقين التطور من الس تفادةاب

الحكومي ورفع كفاءته: اإلنفاق ترتيب أولويات  .2

عادة  يُمكن النظر يفيف هذا االإطار   نفاق  أأولوايت  ترتيب  اإ  داً بعي  االإ

نفاق  أأشاكل  عن نتاجية   الأقل  االإ  البنية   يف  الاستامثر  حنو  والتوجه  اإ

ُ   التحتية نفاق  كفاءة  وحتسي  للمنو   عززةامل  خطط  فمبراجعة.  االإ

نفاق   عادة   ميكن   احلكويماالإ نفاق    بتحويل  أأولوايته  ترتيب  اإ  مناالإ

ل   املنخفضة  والاجامتعية  الاقتصادية  العوائد  ذات  البنود  اإ

 .  التحتية البنية يف ستامثراتالا

ل  اخلصوص،  هذا  يف اإ احلاجة  دارة   قويةت  تربز   العامة  املالية  اإ

ب  يتعلق  ما  خالل   العامة  املوازانت  ختطيط  عمليةخصوصًا  من 

نفاقر  اطاإ   تطبيق للنفقات   ادلورية  املراجعةو   ،املدى  متوسط   االإ

يف  مم  العامة، يُساعد  عادة   احلكويم  الرصف  أأولوايت  حتديدا  واإ

   .التمنوية الأهداف حتقيق حنوالوفورات املُحققة جيه تو 

نفاق  وفعالية  كفاءة  تعزيز  ميكن النظر يف  كذكل   من   الرأأساميل،  االإ

دارة  ممارسات  حتسي  خالل ل   العامة،  الاستامثرات  اإ اإ يؤدي  با 

 . التحتية البنية متويل لتعزيز توجهيها ميكن وفورات حتقيق

3.  : ي اض الداخلي والخارج  االقير

أأشاكهل   يظل بلك  الرئيسة    الاقرتاض  الأدوات   لمتويلأأحد 

 التحتية   البنية  لمتويل  كخيار  الاقرتاض  طرح  عند  .الاستامثر العام

ابالعتبار    من  البد  وأأعباءها،   املديونية  أأوضاع  حتدايتالأخذ 

و   منيةت كيفية  و  احمللية  المتويل  ماكنيةأأسواق  ل  الوصول  اإ أأسواق   اإ

 . ادلولية المتويل

قراض ادلاخيلابلنس بة   املال  رأأس  أأسواق  تطويرل   حاجةهناك    ،لالإ

مشاريع   متويلصاحل  ل  احمللية  املدخرات  توجيه، با يُمكن من  احمللية

 الاقرتاض   عىل  الاعامتد  تقليل  عىل  ويساعد  التحتية،   البنية

احمللية  تمنية  تطلبت   .الأجنبية  تابلعمال المتويل  معاجلة   أأسواق 

تزال    تحدايتال  ال  ماكانهتا    دون  حتولاليت  اإ  متويليف  اس تغالل 

 . العامة ستامثراتالا

االإطار    التحدايت  هذه  أأبرز  ثليمت  هذا  ل    يفيف  اإ  تمنية احلاجة 

تطوير احلاجة  و   الأجل،  طويةل  احلكومية  الس ندات  أأسواق ل  اإ

وال  با  والصكوك،   ابلس ندات  املتعلقة  خاصة  قواعدالترشيعات 

يدمع  دواتالأ   هذه  تطور  تعزيز  يف  يسامه  توفري  يف  دورها  با 

ل  جالأ   طويل  المتويل ضافة اإ ين  املستمثر   قاعدة  وتنويع   توس يع ل، اإ

املؤسس  مهنم  خصوصًا   الاستامثر  صناديقمثل    ،يياملستمثرين 

 والوسائل  الأدوات  وتطوير  التأأمي  ورشاكت  التقاعد  وصناديق

 . لالس تفادة من مدخراهتا الالزمة

ي   الخاص القطاع مشاركة تعزيز  .4
 
التحتية:  البنية تمويل ف

 القطاع  مع   الرشاكة  أأطر  تعزيزيف  بذلت ادلول العربية هجودًا مقّدرة  

ذكل    اخلاص،  واملؤسس ية  القانونية  الأطر  تطويرمتضمنًا 

 والأدوات  الآليات  ووضع   البرشية،  القدرات  وبناء  والتنظميية،

دارة  ورصد  واملايل،  الفين  لدلمع  املناس بة والتداعيات  اخملاطر  واإ

هناك  .  املايل  الوضع   عىل تزال  ال  اجللكن  ل بعض  اإ حباجة  وانب 

اجلهود من  مزيد  أأبرزها  بذل  املتعلقة  ،  مس توايتت ب تكل   قليل 
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اخلاص  اخملاطر القطاع  مع  الرشاكة  بشاريع   وابتاكر،  املرتبطة 

البنية   متويل  سوق  دلخول  املستمثرين  جلذب  املالمئة  الوسائل

ضافة  التحتية، ل  اإ  القدرات بناء  و   احلومكة  لتعزيز  احلاجة  اإ

  .املؤسس ية

اخلاص،   القطاع  تواجه  اليت  للمخاطر  عىل   يُمكنابلنس بة  العمل 

يف   ميكن  حيث  الاكفية،  ابلضامانت  الس يوةل  دمع  خالل  من تقليلها

م   التحتية  للبنية  املدى  بعيدة  خطط  وضع   الس ياق،  هذا  تُس تخد 

 كذكل.  اجلديدة  التحتية  البنية  مشاريع   لمتويل  كضامانت  الأصول  فهيا

( الس يوةل)  املتاحة  الأموال  وزايدة  الثانوية  السوق  تمنية  يُمكن

اتحة  خالل   من  التحتية  البنية  لمتويل  البنية   استامثرات   تداول  اإ

 طويةل  س ندات  احلكومات  تصدر  كأن  الثانوية،  السوق  يف  التحتية

 . الاستامثري النشاط لتعزيز الثانوية السوق يف للتداول الأجل

خالل  يُمكن  كذكل أأدوات  من  من  االإساليم  المتويل  تطوير 

 مالية   منتجات  وتصممي  الرشيعة،  مع   متوافقة  وس ندات  صكوك

 حيث .  التحتية  البنية  لمتويل  كبرية  فرصاً   توفري  ،الأفراد  مع   متناس بة

 املدخرات   اس تقطاب  يف  املنتجات  هذهمثل    تسامه  أأن  يُمكن

من   مزيد  لمتويل  وتوجهيها   ابخلارج  العاملي   وحتويالت  احمللية

 .(Hassan A.  et .al  (2019االإمنايئ، الاستامثر

احلومكة لتعزيز  ابلنس بة   ُيمكن ف ،  املؤسس ية  القدراتبناء  و   أأما 

 بي   الرشاكة  وحدات  املثال  سبيل  عىل)   مس تقةلّ   كياانت  تأأسيس

 ، التحتية  البنية  مشاريع   تنفيذ  ورشاكت  ،واخلاص  العام  القطاعي

 املامرسات   أأفضل  تطبيق  لتتول(  التحتية  البنية  وصناديق  وبنوك

دارة  والتنفيذ  والرشاء  والمتويل  املشاريع  هيلكة   جوانب  يف  ادلولية واإ

. املستمثرين   ثقة  تعزيز   أأجل  من   اخلاص  القطاع   مع  والتنس يق  العقود

مع    الرشاكة  برشوعات   املعنية  اجلهات  قدرات  تعزيز   يُمكن   كذكل

 ذكل   متضمناً   ، (الصةل  ذات  والوحدات  الوزارات )  اخلاصالقطاع  

 واالإدارية   والفنية  القانونية  اخلربات  وبناء  البرشية  القدرات  تطوير

 .ةوالتنظميي الأطر املؤسس ية  اس تكامل، و املناس بة

قائمة المراجع والمصادر  
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االإصدارات الأخرى من هذه  لالطالع عىل  

السلسةل ميكن زايرة املوقع االإلكرتوين لصندوق  

 :النقد العريب من خالل الرابط التايل

www.amf.org.ae   

 :الأعداد التالية    صدر من هذه السلسةل 
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ل المتويل )مارس   .( 2019من خالل زايدة فرص نفاذها اإ

 .( 2019العدد الثاين: رمقنة املالية العامة )أأبريل   •

 (. 2019العدد الثالث: العداةل الرضيبية )مايو  •
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 (. 2019العدد السابع: الاندماج يف سالسل القمية العاملية )أأكتوبر  •

 (. 2019العدد الثامن: الاستامثر املؤثر )نومفرب  •

 (. 2019العدد التاسع: العبء الرضييب )ديسمرب  •

العدد العارش: الرشاكة بي القطاع اخلاص والعام يف ادلول العربية )يناير   •

2020 .) 

صدار العمالت الرمقية يف ادلول العربية   • العدد احلادي عرش: واقع وأ فاق اإ

 (. 2020)فرباير 

فريوس   • تداعيات  مواهجة  يف  املتبناة  التحفزي  حزم  عرش:  الثاين  العدد 

 (. 2020كوروان املُس تجد )أأبريل 

فريوس كوروان املُس تجد عىل قطاع  أأزمة  دد الثالث عرش: تداعيات  الع •

 (. 2020الطريان وس ياسات دمع التعايف يف ادلول العربية )مايو 

خماطر • عرش:  الرابع  كوروان   فريوس  أأزمة  ظل   يف  العام  ادلين  العدد 

 ( 2020املُس تجد )يونيو 

طاع  العدد اخلامس عرش: تداعيات أأزمة فريوس كوروان املس تجد عىل ق •

 (. 2020الس ياحة يف ادلول العربية وس ياسات دمع التعايف )يوليو  

الاقتصادي   التعايف   دلمع   املُتاح  الس ياسات   العدد السادس عرش: حزي •

 (. 2020العربية )سبمترب   ادلول يف املُس تجد كوروان  فريوس   جاحئة من

 (. 2020العدد السابع عرش: الشمول املايل الرمقي )ديسمرب  •

 (. 2021)يناير    دور الشمول املايل يف متكي املرأأةرش: العدد الثامن ع  •

 اس تخدام الاقتصاد السلويك يف دمع معلية صنعالعدد التاسع عرش:  •

قلميية ودولية  •  (. 2021)ابريل  الس ياسات الاقتصادية: جتارب اإ

العدد العرشون: حنو عقد اجامتعي جديد يف ادلول العربية: دور املالية  •

 (. 2021العامة )يونيو 

يف   • التحتية  البنية  متويل  وخيارات  حتدايت  والعرشون:  احلادي  العدد 

 ( 2021 أأغسطسادلول العربية )
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يبة "العرض، أثر الفر، ومبدأ جانب اقتصاديات  يبةت الضر : "قتل الضر

يبية بالدول العربية  مدخل  لإلصالحات الضر

: مقدمة. 1

رئيسة وظائف  ثالث  يبة  يشمل  ،  للضر المالية،  بما  الوظيفة 
االقتصادية االجتماعية.   ،والوظيفة  خالل  ف  والوظيفة  من 

يبة عىل   ر إيرادات مالية لخزينة  الوظيفة المالية، تعمل الضر تأمي 
ّما الوظيفة االقتصادية . أالعامة  تتغطية النفقا  بهدفالدولة  

ي  
يبة كأداة من أدوات السياسة المالية للدولة فتتمثل فر دور الضر

ي تستخدم
ر النمو    الت  ي توزي    ع  من أجل تحفث 

وتقليل التفاوتات فر
 ها من أهداف السياسات االقتصادية. أو غث  الدخل 

ات   ي فث 
يبية فر تسارع  عىل سبيل المثال، يتم رفع المعدالت الضر

اال بهدف  النمو  عالية،  تضخم  نسب  مع  افقة  المث  قتصادي 
يبة    فيما يتم   احتواء الضغوط التضخمية، خفض معدالت الضر

ر   ات االنكماش بغرض تحفث  ي فث 
ي منح اإلعفاءات فر

والتوسع فر
للسوقاالنفاق   التوازن  إعادة  وبالتالي  اإلنتاج  تتمثل  وزيادة   .

يبة ي   الوظيفة االجتماعية للضر
، تحقيق االستقرار االجتماعي   فر

الدخل  وتقليل   توزي    ع  ي 
فر التفاوت  الطبقات مستويات  ر  بي 

ألفراد  المختلفة،   الخدمات  من  ة  كبث  مجموعة  وتوفث  
ها.   المجتمع، ودعم الفقراء، ومحدودي الدخل، وغث 

االقتصاد رغم   ي 
فر ائب  الضر بأهمية  هناك  والمجتمع  اإلقرار   ،

المستوى   حول  السياسات  وصانعي   
ر االقتصاديي  ر  بي  جدال 
الذي   يبة  للضر ما  األمثل  أعىل  يبية  الضر الحصيلة  فيه  تكون 

ي  يمكن
يبة وظائفها المذكورة  ، ما يسهم فر سابقا أن تؤدي الضر
للنمو االقتصادي. عىل أكمل وجه تثبيط  لهذا  و    ، ودون  جدت 

ي لقياس العبء الضر تهدف  مجموعة من المنهجيات    الغرض يت 
لل  الوصول  العبء،ومحاولة  لهذا  األمثل  تلك    مستوى  ومن 

لورنز   منحتر  العبء  Lorenz Curve)المنهجيات:  لتوزي    ع   )
ي و الضر   .  (2019طلحة، ) (Laffer Curveمنحتر الفر )يت 

ر منحنيات لورنز المختلفة  تقوم منهجية لورنز عىل   المقارنة بي 
يبة يتم فرضها،   ي توزي    ع الدخل عند كل ضر

ات فر ي تمثل التغث 
الت 

الواحد  من  أكث   الدخل  توزي    ع  منحنيات  ر  بي  الفرق    فإذا كان 
ي ي الصحيح يكون االتجاه العام لتوزي    ع العبء الضر ،  تصاعديا   ت 

ي ا فإن العبء    أقل من الواحد الصحيح،  الفرقكان    إذا أما   يت 
  لضر

تنازليا  نتيجة    يكون  المجموعة  لدخل  الجديد  التوزي    ع  ويكون 
عدالة أقل  ائب  ضر لتغيث     لفرض  السابقة،  ة 

بالفث  مقارنة 
يبيةالسياسة    . الضر

  سياسات: العدد  موجز 
ون  الثانر والعشر

 2021 سبتمب  
 إعداد: 

 د. عبد الكريم أحمد قندوز 

o  ر نهج  تمحور السياسات االقتصادية حول ر   ي  ي    النمو االقتصادي يستهدفان دفع    أساسيي   جانت 
ر العرض والطلبعث  تحفث 

 . الكىلي 
o  يبية   اتالسياس تقوم عىل ركائز تشملو من أجل زيادة اإلنتاج  االستثمار  تنشيطعىل جانب العرض اقتصاديات تعتمد الضر

 النقدية. و التنظيمية  و 
o  ة ي تبناها اقتصاديو جانب العرض نجاحها بشكل خاص خالل فث 

ين. أثبتت السياسات الت  الثمانينات من القرن العشر
o   شاديا   " منحتر الفر"يوفر يبية  اتجاها اسث  ه عىل أهداف السياسة الضر ي وتأثث  يت 

 مع ذلك ال يعطي   ،للتحقق من العبء الضر
ة   إجابة  المنحتر  ي األمثل  وواضحة  مباشر يت 

 . عن الضغط الضر
o يبية.  التجارب الدولية أثبتت أن سياسات جانب العرض يمكن استخدامها لتقييم كفاءة السياسات الضر
o ي    لم تحظ سياسات جانب العرض بذات االهتمام الذي حظيت به السياسات االقتصادية المرتكزة عىل جانب الطلب

فر
 . الدول العربية

o ي ظل
ي    فر

ي تعرفها الكثث  من الدول العربية فر
" منحتر الفر"نظرية و  يمكن أن يسهم كل من،  سياساتها الماليةاإلصالحات الت 

ي 
يبيةفر  . تطوير األنظمة الضر
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ي   ستخدم منحتر لورنز كأداة لقياس  عىل هذا النحو، يمكن أن 
ي العبء   يت 

تواجه    الضر ي 
الت  الصعوبات  االعتبار  ي 

فر األخذ  مع 
النامية نظرا   الدول  القياس  عملية  ي 

اإلحصاءات    فر توفر  لعدم 
،  ة. أنظر: )بالجودة الكافي ي فيما    . (2019طلحة،  )و  (2016لعيت 

الثانية  تتمثل   استخدام  المنهجية  ي 
الفر"فر الذي  -  "منحتر 

مدى حيث يقيس المنحتر    -سنتناوله ببعض التفصيل الحقا
ي األعباء  أت

ات فر يثر اإليرادات الحكومية بالتغث  بمعتر    ة،بيالضر
العالقة   يقيس  فهو  العبء آخر  ر  ي   بي  يت 

يرادات  واإل   ، الضر
يبية استنادا إل بعض المسلمات االقتصادية، حيث   يمكن  الضر

يبيةتوليد إيرادات   ايدة من  ضر ر يبة    مث  خالل رفع معدالت الضر
ر تصل فيه اإليرادات إل   ، قبل  أقىص مستوى لها إل حد معي 

يبة  عد ذلك حيث  ب  تنازليا   أن تأخذ منح   ئا  عبعندها  تصبح الضر
 عىل النشاط االقتصادي. 

ر األوساطالنقاش    ينتهلم   عدل  األكاديمية والسياسية حول م  بي 
يبة المناسب   القتصاد ما، وما يزال هناك الكثث  من الحجج  الضر

من    الحالي   العدد . بناء  عليه، يتناول  والردود حيال هذا الموضوع
سياسات   ي  موجز  العرب  النقد  الموضوع  صندوق  المهم  هذا 

خالل   من  األبعاد  قد  ومتعدد  ي 
الت  النقاط  بعض  استعراض 

ات   ي فتح مجاالت بحثية وعملية للمزيد من الفهم لتأثث 
تسهم فر

السياسات  صانعي  عىل  ي 
ينبعر وما  االقتصاد،  عىل  يبة  الضر

عند    يومتخذ مراعاته  السياسات  وضع  القرار  نظم  تطوير 
يبية  . الضر

واقتصاديات العرض السوق  حركيات. 2

1.2  
السوق؟ حركيات. ماذا تعنر

القوى    العوامل أو   هي   (Market Dynamicsالسوق )  حركيات
، حيث   ر ر والمستهلكي  ي تؤثر عىل األسعار وسلوك المنتجي 

الت 
إل   القوى  هذه  لتغث    توليد تؤدي  التسعث  كنتيجة  إشارات 

ما.  خدمة  أو  لمنتج  والطلب  العرض  تلك    مستويات  تؤثر 
وعىل مستويات األسعار   العرض والطلب  كمياتعىل    حركياتال

من نماذج األعمال  القاعدة األساسية للعديد   تشكلو ،  التوازنية
االقتصادية السياسات   . والنظريات  عىل  تؤثر  قد  أنها  كما 

اع السياسات عىل اتخاذ أفضل الطرق  و   الحكومية،
ّ
تساعد صن

عىل  الستخدام األدوات المالية المختلفة، إلنعاش االقتصاد أو 
االقتصادي  العكس   اإلحماء  مستويات  من  التخفيف 

(Economic Overheating)1 .  ،رفع    يؤدي  عىل سبيل المثال
ائب أو خفضها   ي مستويات  الضر

ها من  إل تعديل فر األجور، وغث 

ة طويلة من النمو االقتصادي     1 ؤدي  ما ييقصد به الوضع الذي يشهد فث 
.  ارتفاعل إ ر  معدالت التضخم، تعززها ثروات المستهلكي 

ات ي    التغيث 
شالت  التوازن  أمن  اتجاهات  عىل  تؤثر  أن  نها 

 . االقتصادي العام

  النماذج االقتصادية  حركيات. 2.2
ر
السوق ف

النماذج    حركياتتساعد   من  العديد  تشكيل  ي 
فر السوق 

االقتصاد أفضل  والنظريات  حول  اآلراء  وتختلف  تلك  ية، 
نهجان النماذج   هناك  لكن  االقتصادي،  النمو  لتحقيق 

باعهما 
ّ
ات يتم  أساسيان  السياسات   اقتصاديان  وضع  عند 

يتمثالن   ي  االقتصادية 
من  فر ي    ياتاقتصادكل  العرض جانت 

. و   الطلب الكىلي

انوميكس"  جأيضا باسم "ري  العرضجانب    ياتاقتصادتعرف  
(Reaganomics) ان جرونالد ري األسبق لرئيس األمريكي نسبة ل
(Ronald Reagan)    ر لهذا النوع الذي كان من أشد المتحمسي 

ر    المستندة عىلمن السياسات   ة  تحفث  ر جانب العرض الكىلي كركث 
االقتصادي النشاط  ثم    ،لحفز  السياسات عىل   تهتممن  هذه 

والخدمات،    السلعتوريد  تشجيع االستثمار، وزيادة مستويات  
  . زيادة اإلنتاج بغرض

السياسة   : العرض ثالث ركائز، وهي   يات جانبتشتمل اقتصاد
النقدية.  والسياسة  التنظيمية،  والسياسة  يبية،  أما   الضر

جانباقتصاد من    فهي   ،الطلب  يات  النقيض  نهج  عىل 
ر جانب الطلب الكىلي    العرض  يات جانباقتصاد تركز عىل تحفث 

يرى أصحاب هذا االتجاه  حيث  ،  لزيادة الناتج المحىلي اإلجمالي 
يون(   ر ي نمو    الكىلي أن ارتفاع الطلب  )وعىل رأسهم الكيثر

يساهم فر
االقتصاد، فإذا كان هناك طلب كبث  عىل المنتجات والخدمات  

كة ما،   تقدمها شر ي 
التوسع وتوظيف  فإنها  الت  د  المزي تستطيع 

 االقتصاد الكىلي من العمال
ر  . ، وبالتالي تحفث 

. اقتصاديات جانب العرض 3.2

ي    انجاالقتصاديون المؤيدون للرئيس األمريكي رونالد ري  عمل
فر

ينثمانينات القرن   ر من الرئيس نفسه  العشر إظهار عىل    مدفوعي 
ي إلدارة    للنموذجأهمية اقتصاديات جانب العرض كبديل   ر الكيثر

ي تلت الحرب العالمية    الكىلي الطلب  
ة الت  الذي ساد طيلة الفث 

ر  و   ،(Xiao 2017)  الثانية وضع فريق المستشارين االقتصاديي 
ي االقتصاد 

   : شملت سياسات للتأثث  عىل جانب العرض فر

ريبية                     الض     من التخفيض    ات    س    لس    لةس    ياس    ة ل  تص    ميم ▪

  الدخار. او الستثمار تشجيع االحوافز ل لغرض زيادة
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عمال من القيود  األ مؤس        س        ات تش        جيع س        ياس        ة تحرير   ▪

. بغرض تحرير األ  رباح من التدخل الحكومي

ي    نظريا  امج  الث  أن و   ،التضخم  تحد منمكن أن  فإن مثل هذه 
ي معدال   ارتفاعد عنها  ليتو 

النمو بحيث إن إيرادات الحكومة    تفر
كاف   بقدر  علتزداد  تب  المث  النقص  تخفيض    نتعويض 
يبية جانب العرض عىل    هذه السياسات  ركزت  . المعدالت الضر

ي إطار إعادة االهتمام بقانون ساي الكىلي  
الذي    (Say’s Law)  فر

من هنا ذهب  .  الطلب)اإلنتاج( هو مصدر  العرض    أنيشث  إل  
ي من وجود  أ  العرض إلاقتصاديو جانب  

ن االقتصاد إن كان يعابر
من   يكون  الحل  فإن  مستخدمة  وغث   معطلة  وطاقات  بطالة 

ومن ثم    الدخل، إل زيادة  بدوره  يؤدي    الذي نتاج  خالل زيادة اإل 
ي اإلنتاج والدخلخلق طلب مساو ل

 .  هذه الزيادة فر

ر  ،  لتحقيق ذلك توفث   يتعي  تتيح  تنظيمية  ر عىل سياسة  كث 
الث 

التامةاألم والحرية  يبية  ان  ضر وسياسة  إل  ،  ر تسع  تحفث 
ائب المفروضة عىل  واإلنتاج من خالل    االستثمار  تخفيض الضر

النظريات االقتصادية وحيث أن    . األرباحالدخل وعىل     معظم 
وينخفض أن    تقر  يزداد  إجمالي    العرض  ي 

فر ات  للتغث  استجابة 
  ، فإن دور ب(بإجمالي الطلقا  وثي ا  اإلنفاق )الذي يرتبط ارتباط

المالية   خالل  هو  السياسة  من  اإلنفاق  إجمالي  عىل  التأثث  
  . الحكومي واإلنفاق  يبية 

الضر السياسة كما  السياسة  تعمل 
النقدية من خالل التأثث  عىل اإلنفاق االستثماري واالستهالكي  

اتمن خالل  ي   التغث 
 سعر الفائدة.  فر

ي  العرض،اقتصاديات جانب  مدرسة  ركز  ت عىل    اسمها دل  كما 
العرض اقتصاديات جانب  جانب العرض. كانت حجة مؤيدي  

الثمانينيات وأوائل  السبعينيات  أواخر  ي 
القرن    فر ين المن    عشر

ي   بسيطة
فر ليست  أ  وتتمثل  الحقيقية  المشكلة  جانب  ن  ي 

فر
بل  الكىلي   الطلب ي  ، 

واللوائح  فر المرتفعة  ائب  الضر معدالت 
ي قللت من الحافز عىل العمل واال 

دخار واالستثمار. الصارمة الت 
ليس   ر    حوافز فالمطلوب  لتحفث  أفضل  حوافز  بل  للطلب، 

ائب    ومن ثم فإذا تمالعرض.   بما يساعد عىل زيادة  تخفيض الضر
ي المزيد من  و   مستويات الدخول المتاحة لإلنفاق

بما يساهم فر
كات من االحتفاظ بقدر   ذا وإ  االستهالك واالدخار  تمكنت الشر

لة إل تخفيض حجم وكلفة األعباء وسعت الدو أكث  من أرباحها  
كات الشر هذه  عىل  .  التنظيمية  أكثر تستثمر  فسوف  بالتالي، 

ي من عرض السيؤدي 
ي   العمالةاإلضافر

واالستثمار، إل التوسع فر
التضخم   من  سيقلل  مما  والخدمات،  السلع  من  المعروض 

ي نفس الوقت.  
 والبطالة فر

ار المحفزة  العرض أن اآلثجانب  مدرسة اقتصاديات  أنصار    يرى 
ة   تكون كبث  أن  المرجح  من  العرض  جانب  درجة  بلسياسات 

المعدالت  تعوض   ي 
فر يبية،االنخفاض  العكس    الضر عىل  بل 

ت أن  مكن  يبيةي  الضر اإليرادات  زيادة  إل   Case, Fair) ؤدي 
and Oster 2017)   ي

فر المسجلة  الزيادة  مع  بالتوازي 
ائب ستكون ف  . االنتاجمستويات   عىل الرغم من أن معدالت الضر

المزيد من األشخاص سيعملون ويكسبون   ، دخل أقل، إال أن 
كات المزيد من األرباح القواعد  من خالل اتساع    وستكسب الشر

يبية )األرباح والمبيعات والدخل(، مما يؤدي ي المحصلة  الضر
فر

 إل زيادة اإليرادات الحكومية. 

؟ عودة لألساسيات" منحنر وأثر الفر". ما هو  4.2

ي    المتسارعة  الزيادةالفر أن    يرى يت 
دفع تلمعدالت الضغط الضر

وزيادة  إل اإلنقاص من وقت العمل    العائالت واألعمال  طاعي ق
ي    يثبت منحتر الفر   الوقت المخصص للراحة. 

بأن كل زيادة فر
يبية الضر الحصيلة  زيادة  إل  تؤدي  ي  يت 

الضر ،  للدولة  الضغط 
ل نقطة  وهذه تعتث  أمرا مسلما به، غث  أن ذلك لن يستمر إال إ

العتبة"   هي  ي الضغط  أخرى  تؤدي أي زيادة    وعندها   "نقطة 
فر

إل   ي  يت 
يدفع  الحصيلة  تراجعالضر ي  يت 

الضر الضغط  أن  ذلك   ،
، الشكل )ا ي يت 

كات إل التجنب أو التهرب الضر  (1ألفراد والشر

ي المستوىعندما يكون معدل  ف
يبة فر ن الحصيلة  إ(، ف1)م  الضر

يبية تكون عند أع ي   ممثل   لها   مستوى  ىلالضر
إذا تم    قيمة )أ(. ال  فر

ي   تجاوز هذا المعدل يت 
( إل معدل  1وانتقلنا من المعدل )م  الضر

ي  يت 
يبية تنخفض من )أ( إل  إ(، ف2)م  أعىل   ضر ن الحصيلة الضر

 (. 1997حجازي، ) )ب(

الفر (: منحتر وأثر 1) شكل

. (1997)حجازي : المصدر 

الفر  تم   منحتر  إل  بمبدأ  استنادا  عرف  ي  ما  يبة  اشتقاق  "الضر
يبة"ت الضر يبية"  قتل  الضر تقتل  يبة  الضر من  "المزيد  يف  ،أو 

فر
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ائب   المخصصات  و مواجهة زيادة االقتطاعات اإلجبارية )الضر
كات  ن المستثمرينإف،  االجتماعية( االستثمار    يتخلون عن  والشر

ن الجزء األكث  من األرباح المحققة سيتم اقتطاعه عىل  ذلك ألو 
ائبشكل   اجعاالقتصادي  يبدأ النشاط    ا وهن  ، ضر   وكذلك   . بالث 

ائب إل    للعمال، الحال بالنسبة   ،  عمل أقلحيث يؤدي رفع الضر
ائب  ومن ثم   ي ضر دخل أقل إل الحد الذي يجعل الدولة تجت 

ائب ي معدالت الضر
ما    و ه، و أقل مما كانت عليه قبل الزيادة فر

ي  قد ي
. ضمان الخدمات العامةجعل الحكومة تواجه صعوبات فر

م العكس  سبق،  عىل  ائؤدي  ي ما  الضر تشجيع  ب  تخفيض  إل 
كات ل  عىل  الشر أن،  كث  أ أرباح  تحقيق  االستثمار  األرباح    ذلك 
تعرضا أ  صارت ائب.    قل  ي  تخلق  للضر

فر المطردة  الزيادة  هذه 
من ساهم فيها سواء األنشطة ثروات جديدة يستفيد منها كل  

أ ة  مباشر )  و بطريقة  ة  مباشر غث   ،  المقرضون،  العمالبطريقة 
تؤدي  هذه  و   ،اإلدارات...(،  المؤسسات،  المساهمون الحركية 

االقتصادي النمو  حفز  جديد.    إل  اإلنفاق  و من  زيادة  مع 
الحصول عىل قيم  الدولة  تستطيع  ،  كذلك اإليراداتو الحكومي  

يبية  أ  الضر الحصيلة  من  بتلك  كث   تحصل  مقارنة  ي كانت 
الت 

ائب.  ي الضر
ويظهر من الوصف السابق    عليها قبل التخفيض فر

ا   أن أثر ومنحتر  ران  الهادفة إل    االقتصادية  لسياساتالفر يث 
لنقد الضغط    أساسا   نويشكالاالقتطاعات اإلجبارية،  تخفيض  

ي المرتفع يت 
 . (2003قدي،  ) الضر

منحنر الفرثر و النظري أل اإلطار . 3

يوجد  يرتكز إثبات وجود أثر الفر عىل قانون العرض والطلب.  
ي الواقع سبب

،  األولالسبب  :  ن يفشان هذه الظاهرةان رئيس افر
يبة  أن الدخل    الضر السعر تؤدي  عىل  ي 

فر تشوه  إحداث  إل 
العمل   ر  بي  ي  السبب األول،  الراحةو النست  يتبع  ي 

الثابر السبب   .

ي تفضيل األفراد التشوه إل  هذا  حيث يؤدي  
( فر انحراف )تغث 

االستهالك    Canto, Joines and)  االدخار و بخصوص 
Laffer 1983) . 

لمنحنر الفرالبناء النظري . 1.3

و   . 1.1.3 الدخل  عىل  يبة  الراحة  الوقت  قسيم  تالضر ر  بي 
 والنشاط 

يبة الذي يثبت وجود منحتر الفر   تشوه  ناتج عن   إن أثر الضر
ما  النسبية  الراحة    األسعار  ر  ائب  و بي  الضر بسبب  العمل 
ي تقسيم أوقاتهم    يتضفحيث    المفروضة عىل الدخل 

األفراد فر
ر من األنشطة: ال   غث  نقصد به األنشطة  و راحة  من خالل نوعي 

يبة الخاضعة ائب.   و هو العمل ، و للضر    نشاط خاضع للضر

ر العمل والراحة   ي تقسيم أوقاتهم بي 
تختلف تفضيالت األفراد فر

فرض   فيها  يتم  ي 
الت  الحالة  عن  ائب  وجود ضر عدم  حالة  ي 

فر
ائب.  للوقت    الضر تفضيل  حدوث  إل  ائب  الضر فرض  يؤدي 

حساب   عىل  للراحة  األجر  المخصص  أن  ذلك  العمل،  وقت 
وقت  من  المقدار  نفس  عند  يبة(  الضر خصم  )بعد  ي 

الحقيف 
ي تقسيم الوقت    العمل سيقل. 

إذا أدركنا هذا التشوه الحاصل فر
بإمكاننا   فإن  ائب،  الضر وجود  التقسيمتمثيل  نتيجة  عن    هذا 

التقليدي    الرسم طريق   ي 
بللمالبيابر العمل  فاضلة  ر  ،  الراحة و ي 

 . (2شكل )

ر العمل والراحة  (: 2) شكل منحتر تقسيم الوقت بي 

. (Lacoude 1995)المصدر: 

يبة . 2.1.3 ر عرض العمل ومعدل الضر العالقة بي 

ائب   ي  تقوم الضر
يبة    عند ف  (.w)  معدل األجر بالتغيث  فر معدل ضر

 ( ي   يكون،  (tنسبية 
الحقيف  األجر  ي   w(t-1)معدل 

فر الشكل   . 
جم  األول يبة، تث  ي معدل الضر

ي  (  t)  الزيادة فر
Bانتقال النقطة  فر

ي ومع كل    األسفل.   نحو  يت 
نقطة توازن جديدة  هناك    معدل ضر

E(t)  ر مختلف نقاط يمثل  ، وعىل ذلك المنحتر الذي يصل بي 
يبة S(t)منحتر عرض العمل ، E(t)التوازن  ،  بداللة معدل الضر

ي ال
 .(Lacoude 1995) (3شكل )كما هو فر
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يبة(: 3)شكل  منحتر عرض العمل بداللة معدل الضر

. (Lacoude 1995)المصدر: 

ظهر   المعدل    S(t)  المنحتر ي  ايد  ر بث  يتناقص  العمل  عرض  أن 
ائب.  للضر لكون    الحدي  العمل  ا مرتبط   اإلنتاجونظرا  ،  بعرض 

يبةارتفاع  مع    يشهد اإلنتاج تناقصا  ر   معدل الضر   . عن حد معي 
معدوما  العمل  مستوى عرض  إذا كان  ما  حالة  ي 

عند  و   فر ذلك 
يبة   ي المائة،  100معدل ضر

  عند   اإلنتاج بدوره معدوما يكون    فر
 . ي يت 

الضر المستوى  اإلنتاج  يتناقص  لذا    هذا  بشكل و مستوى 
من   غاي  *Cمنتظم  الصفر إل  الذي    ،(0)  ة  الوقت  نفس  ي 

فر
يبة من    تنتقل الضر إل معدل  0)  صفر المعدل  فيه  ي    100( 

فر
ح هذه النتيجة بطريقة    المائة.  االعتبار  أخذا ب مبسطةيمكن شر

يبة، حيث  منحتر  ال الذي يعتث  عن عالقة اإلنتاج بمعدالت الضر
يبية  تمثل المساحة المظللة   (. 4الشكل )،  للدولةالحصيلة الضر

يبة  (: 4)شكل  عالقة اإلنتاج بمعدالت الضر

. (Lacoude 1995)المصدر: 

يبية )مساحات    (5الشكل )يتيح   إمكانية مقارنة الحصيلة الضر
الناتجة عن معدالت مختلفة   ائب.  المستطيالت(  حيث  للضر

المضللة    ةالمساحتزيد   ي  المستطيلة 
فر ات  التغيث  يواكب  بما 

الفر  2 منحتر  يحدد  ات   ال  تغث  نتيجة  يبية  الضر الحصيلة  ي 
فر التغث   مقدار 

يبة، لكن مع ذلك يمكن من خالل الدالئل التجريبية قياسه  معدالت الضر
 وتمثيله. 

يبةال   الصفر   أن تصل إل  ثم تتناقص بعد ذلك إل  ،معدالت الضر
 . (2006)بلعزوز و قندوز 

يبة 5شكل ) (: عالقة اإلنتاج )واالستهالك( بمعدل الضر

. (Lacoude 1995)المصدر: 

يبية   . 3.1.3 يبية والمعدالت الضر ر الحصيلة الضر العالقة بي 
 )منحنر الفر(

يبة،   يبية للدولة مع معدالت الضر إذا قمنا بربط الحصيلة الضر
من معدل    ابتداء  الذي يوضح أنه  الفر  فإننا نحصل عىل منحتر  

يبة   عن  ،  *tضر ي  ينتج 
فر تراجع  ي  يت 

الضر الضغط  ي 
فر زيادة  كل 

يبية هذا    ن هذا المعدل هو أوال يمكننا الزعم ب،  الحصيلة الضر
حيث ال يحدد    الحال بالنسبة لقانون الطلب  ذاك، وكما هو   أو 

ن منحتر  إاألسعار، ف  الطلب عند تخفيض يقل  لنا عند أي قيمة  
ي  فر ال يحدد لنا  ال

يبية للدولة عند  مقدار التغث  فر الحصيلة الضر
يبة المعطاة  2. (6، شكل )تغث  معدالت الضر

(: منحتر الفر 6) شكل

. (Lacoude 1995)المصدر: 
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السابق، أن   التحليل  ،  ا تحليليإطارا  يمثل  منحتر الفر  خالصة 
للعمل ن األفراد مستعدون  مفادها أعىل بديهية    يعتمد أساسا 

ة، من ذلك يستمد منحتر وأثر  عند زيادة دخولهم الحقيقي  أكثر 
 الفر قوته وبرهان صحته. 

ين   حسب الفر 2.3
. محددات فعالية سياسة الخفض الضر

ي  
الت  ي  يت 

الضر الحفز  لسياسة  النظري  اإلطار  من  الرغم  عىل 
أخذها   يجب  عناض  ثالثة  بأهمية  يقر  أنه  إال  الفر،  حها  اقث 

  : النظرية صحيحة، وهي لتكون  التخفيض .  1باالعتبار  حجم 
ي  يت 

ي و  . 3، وتوقيته. 2و، الضر يت 
 . (Laffer 2004) الموقع الضر

يبية. 1.2.3 حجم التخفيضات الضر

ائب  لدفع  يستثمرون  وال   يستهلكون  وال   الناس   يعمل  ال  ،  الضر
ائب، خصم بعد  الدخل لكسببل    للحصول  ويستهلكون الضر
اؤه  يمكن  ما   أفضل  عىل ائب  بعد   شر   الناس   يهتم   ال   لذلك،.  الضر

ائب ي   بالضر
يبة  بعد   ما   بنتائج  يهتمون  بل  ،ا ذاته   حد   فر .  الضر

يبية  التخفيضات  باستخدام ي   الضر
ي   كينيديعهد    فر

  منتصف   فر
ين    الستينيات أثر   أن  إظهار   السهل  من  كمثال،من القرن العشر

يبية  التخفيضات تكون  الضر عندما  أكث    معدالت  يكون 
ائب  ي ف  وبالمثل،.  مرتفعة  الضر

ي   الهيكل  ظل  فر يت 
الضر

ي   للتخفيض  يكون   التصاعدي، ي   المتساوي  الشامل  النست 
  فر

ائب  معدالت ي   أكث    تأثث    الضر
يحة  فر يبية  الشر  وأقل  األعىل  الضر

ي  لها   تأثث  
يحة فر يبية الشر   .األدبر  الضر

يبية2.2.4 . توقيت التخفيضات الضر

،   المفهوم   يتعلق  ي
  التخفيضات   عن  أهمية  يقل  ال   الذي  الثابر

يبية، ي ف.  التخفيضات  تلك  بتوقيت  الضر
لكسب  سعيهم  فر

ائب، خصم  بعد  الدخل وا  أن للناس يمكن  الضر   فقط  ليس  يغث 
  ومت    يستثمرون،  ومت    يعملون،بل مت  س  يعملون،  ما   مقدار 
ائب  معدالت  ستؤدي.  ينفقون ي   المتوقعة  المنخفضة  الضر

  فر
يبة  الخاضع  االقتصادي  النشاط  تقليل  إل  المستقبل ي   للضر

  فر
 الحاضر   من  النشاط  تحويل  الناس  يحاول  حيث  الحاضر   الوقت
ائب  ذي ائب   منخفض  المستقبل  إل يا  نسب   المرتفعة  الضر   الضر
ي   التسوق  عدم  إل  الناس   نفس فكرة ميليا )نسب 

  قبل   متجر   فر
(، عنها  المعلن  المتجر   هذا   تخفيضات  عرض  من  أسبوع

ي وبالمثل، ف
ات   فر ي   الفث 

يبية  التخفيضات  شيان  سبقت  الت  الضر
ي 
  الدخل   ذلك   يدركون  ثم   ،الدخل  الناس   سيؤجل  إقرارها،   تم   الت 

ائبال  معدالت  تنخفض  عندما    تقييم   عند .  لها   حد   أقىص   إل  ضر
ي    ع  تأثث   ،  التشر ي يت 

وري  من  الضر ي   البدء  الضر
ة   قياس  فر   فث 

ي  التخفيض يت 
يبية التخفيضات جميع  تطبيق بعد   الضر  . الضر

ين   ال. 3.2.3
موقع الضر

ي وتوقيته يت 
للموقع تأثث  واضح،    ،إضافة لحجم التخفيض الضر

بعد   دخلهم  فيه  يكسبون  الذي  المكان  اختيار   للناس  يمكن  إذ 
ائب،  خصم  ينفقون   وأين   أموالهم،  يستثمرون  وأين   الضر
الواحد(،    اإلقليمية  االختالفاتف.  أموالهم البلد  )داخل 
ي   والقطرية
ائب   معدالت  فر ومؤثرة، وهذا    مهمة   المختلفة  الضر

بالمالذات يعرف  ما  ر وجود  مث  هو  الحقيقة  ي 
الجنات(   فر )أو 

يبية  .(Safe Havens) الضر

4  . 
 
ستفاد من فكرة الفر؟كيف يمكن أن ي

ي 
، سمحت الرؤى التجريبية والنظرية  العقود األربعة الماضيةفر

نطاق حول  واقعية  أكثر  يكونوا  بأن  ر  لالقتصاديي  الجديدة 
ائب الدخل األعىل.   ات الرفاهية لضر تم استخدام منحتر  وتأثث 

عىل   السياسةالفر  إدارة  لتقييم كفاءة  واسع  المالية    نطاق 
من  و  المزيد  لضمان  الالزمة  اإلجراءات  وتحديد  يبية،  الضر

عىل الرغم من بساطة فكرة منحتر الفر، إال أنه ليس  و   الفعالية. 
السهل   يبة والحصيلة  من  الضر ر  بي  )العالقة  المنحتر  اشتقاق 

ما.   بلد  القتصاد  يبية(  استطاع  ف الضر من  أوائل  اشتقاق من 
من وذلك  (Feige and McGee 1982)  المنحتر كل  ي  ، 

فر
ين،    الثمانينياتأوائل   العشر القرن  نحيث  من  ا موذجطورا 

للنموذج، يعتمد  قا  لالقتصاد الكىلي اشتقوا منه منحتر الفر. وف
للعرض،  الجانبية  اآلثار  قوة  عىل  الفر  منحتر  وموقع  شكل 

ال المرصود وتصاعدية  غث   االقتصاد  وحجم  ي  يت 
الضر نظام 

 )اقتصاد الظل(. 

  (Saez 2001) و  (Diamond 1998)  عىل سبيل المثال، قدم 
الفر   منحتر  ذروة  استخدام  يمكن  فيها كيف  أظهرا  مساهمة 

يبة  بداللة معلمات محددة )مثال   مرونة الدخل الخاضع للضر
تقيس   ي 

ائبة  قوة استجابوالت  ائب للضر ومعامل  ،  دافعي الضر
ائب ذوي  النسبة المئوية لمتوسط  وهو    باريتو  دخل دافعي الضر

ه يبة  ضر معدل  ألعىل  يخضع  الذي  المرتفع  (  امشيةالدخل 
االقتصاد.   ي 

فر المثىل  يبة  الضر معدالت  ائب  لتقدير  ضر تكون 
تشوي   أكثر  يبةها  الدخل  للضر الخاضع  الدخل  إذا كانت مرونة 

ي  يتم اكتسابه  الدخل  وإذا كانت نسبة أقل من متوسط    ،أعىل
فر
يبية أقل.  ي إيرادات ضر

يبية العليا، ألن هذا يعتر يحة الضر  الشر

ى 1.4 . الدول الصناعية الكب 

ي تحديد    يتمثل
لمنحتر الفر فر المفاهيمية  أحد االستخدامات 

)بمعتر   لإليرادات  األقىص  الحد  يد  ر سث  الذي  ائب  الضر معدل 
ر معدل   ي الخلط بي 

" تحصيل اإليرادات(. ال ينبعر ر آخر، "تحسي 
يبة   األمثل  ، اإليرادات  يعظمضر يبة  الضر الذي    ومعدل 
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نظام   ي 
فر ائب  الضر معدالت  لوصف  االقتصاديون  يستخدمه 

ي  يت 
يبية    ضر الضر الحصيلة  زيادة  إل  من  يسع  قدر  أقل  مع 

 (Slemrod and Kopczuk 2002) يةالقتصاداالتشوهات 

الواليات المتحدة األمريكية. 1.1.4

تعتث  تجربة الواليات المتحدة األمريكية بيئة نموذجية الختبار  
الفر   إن  بل   ، الشهث  ومنحناه  الفر  بشكل  أفكار  اعتمد  ذاته 

نظريته.  األمريكية إلثبات  االقتصادية  السياسات  أساسي عىل 
المثال سبيل  عىل  ين  العشر القرن  ثالث  خالل  هناك  ، كانت 

الواليات   ي 
فر ائب  الضر معدالت  لتخفيضات  رئيسة  ات  فث 

  كوليدج - تخفيضات هاردينج. 1بما يشمل:   األمريكية المتحدة
(The Harding-Coolidge cuts)  م ي 

ينيات فر عشر نتصف 
ينالقرن    The Kennedy)تخفيضات كينيدي  .  2؛  العشر

cuts  )ي منتصف الستينيات؛ و
 The)ان  جريتخفيضات  .  3فر

Reagan cuts  )  ات ة من فث  ي أوائل الثمانينيات. كانت كل فث 
فر

ناجحة بشكل ملحوظ يبية هذه  عىل األقل    التخفيضات الضر
ي جانب العرض.  من وجهة نظر اقتصادبي

اهتمت   (Goolsbee, Hall and Katz 1999)دراسة  كما 
معدالت  بدراسة   ي 

فر الرئيسة  ات  ائب الالتغث  الدخول    ضر عىل 
المتحدة    العالية الواليات  ي 

منذ فر القرن   األمريكية  ينيات  عشر
ين األ   العشر العقد  غاية  وأثبتت  وإل  ين،  العشر القرن  من  خث  

ل  أنها  الفر، كما  أثر  وجود  أن  الدراسة  عىل  دليل  أي  تجد  م 
ي الجانب األمريكية  الواليات المتحدة  

من  غث  المناسب    كانت فر
الفر  إليه  منحتر  توصل  ما  نفس  وهو  كوي،  ر  ج جون  ي 

(Quiggin 2012). 

استخدام أثر الفر لتوجيه السياسات ولنفهم كيف يمكن أن يتم  
ي أصدرها مكتب الموازنة    االقتصادية، فإننا نشث  إل 

الورقة الت 
األمريكي   The Congressional Budget)  بالكونجرس 

Office 2005)   والمتعلقة االقتصادية  اآلثار  "تحليل  بعنوان 
انية لخفض بنسبة   ر يبة الدخل  10بالمث  ي معدالت ضر

". بالمائة فر
يبية بسيطة حللت الدراسة   اآلثار االقتصادية الكلية لسياسة ضر

يشمل   بنسبة  بما  معدالت    10تخفيض  جميع  ي 
فر المائة  ي 

فر
الفردي  الدخل  عىل  الفيدرالية  ائب  المثال،    الضر سبيل  )عىل 

يبة الحدية من  ي المائة  30تخفيض الضر
ي المائة(.  27إل فر

 فر

ا لوجود القليل من اإلجماع حول   كيفية تأثث  التخفيضات نظر 
يبية عىل االقتصا ة  تحليله عىل مجموع  بتر المكتب، فقد  د الضر

ات   اضات حول كيفية استجابة الناس للتغث  مختلفة من االفث 
تدفقات  عىل  االقتصاد  انفتاح  ومدى  يبية،  الضر السياسة  ي 

فر
وكيف    ، ي األجنت  المال  أنرأس  خسارة    يمكن  تعويض  يتم 
ال التخفيض  من  هذه  اإليرادات  ظل  ي 

فر النهاية.  ي 
فر ي  يت 

ضر

اضات،  ات عىل اإلنتاج الدراسة قدر تاالفث  ر  التأثث  اوح بي 
بما يث 

المائة إل    0.5 ي 
الخمس    0.8فر السنوات  المائة عىل مدى  ي 

فر
ي المتوسط.  

خالصة ما سبق، أن باإلمكان تقدير تأثث   األول فر
ات االقتصادية الكلية يبية عىل المتغث  ث  وتفس   ،السياسات الضر

يبة التأثث  عىل النمو االقتصادي   كيف يمكن للتخفيضات الضر
ي الموازنة. 

 والعجز فر

: دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. 2.1.4

ي دراسة
قام الباحثان   (McGee and Feige 1982)  لكل من  فر

المتحدة للمملكة  الفر  لمنحتر  تقريبية  تجريبية  ،  بتقديرات 
المالية العامة من  عىل صعيد  عىل اآلثار  وتركز اهتمام الدراسة  
يمكن من خالله اشتقاق عائلة من    معياريخالل دراسة نموذج  

ر   النهائيي  الشكل والموقع  النموذج أن  منحنيات الفر. يكشف 
يعتمد الفر  للعرض،    انلمنحتر  الجانبية  اآلثار  قوة  عىل 

ي وحجم االقتصاد غث  المرصود.   يت 
 وتصاعدية النظام الضر

عام   ي 
ج  2017فر لوندبث  جاكوب  قدر   ،(Lundberg 2017)

ل  ينمنحنيات الفر  التعاون   سبع وعشر دول منظمة  من  دولة 
يبة الدخل إل الحد  االقتصادي والتنمية، مع زيادة معدالت ضر

اوح   ي تث 
يبية الت  ر األقىص لإليرادات الضر ئة ابالم  61إل    60  ما بي 

من   ي كل 
إل  و بولندا  و   هولندا و   جلوكسمبور و النمسا  فر السويد 

ي    ئةا بالم  74-76
سويشا، المملكة المتحدة، الوالياتو   انيا ألمفر

معدالت األمريكية  المتحدة حددت  البلدان  معظم  أن  يبدو   .

هذه المعدالت   تم تجاوز أقل من معدل الذروة، بينما  يبية  ضر 
ي  
دول  فر فنلندا و   ، الدنماركو   ، بلجيكا و   النمسا وهي  خمس 
   السويد. و 

ي   (Dalamagas 1998)  اختث    ،من جهة أخرى
منحتر الفر فر

دولة من دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، بهدف   13
عىل   يبيةالتعرف  الضر التخفيضات  بعض  ،  آثار  وتظهر 

جزء   ي 
فر الفر  لمنحتر  واسع  نطاق  عىل  ضة  المفث  الخصائص 

 . فقط من بلدان العينة

نج.  3.4 االقتصادية  حهل  السياسات  جانب ت  لمدرسة 
 ؟العرض

ر مستوى الضغط  يرجع ل ي وضع عالقة بي 
منحتر الفر الفضل فر

، ولكن  ي يت 
ي والمردود الضر يت 

الصعوبات  الضر ي من بعض 
يعابر ه 

العديد من   يواجه  أنه  التنفيذ، كما  ر  التطبيقية عند وضعه حث 
 . االنتقادات

جهة،   افمن  العرضيهتم  بجانب  إغفا  لمنحتر  جانب    لمع 
ضمن    ا أساسي  ا عنض يعد  ، مع العلم أن جانب الطلب  الطلب
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اقتصادالسوق،    حركيات مدرسة  أن  قادت    ياتكما  الطلب 
العالمي   طويل االقتصاد  ات  ي    توعرفة،  لفث 

فر ة  نجاحات كبث 
االقتصاد.  دفة  الدراسات   إدارة  من  الكثث   تصطدم  كذلك، 

العكسيةصعوبة  بحقيقة  التطبيقية   العالقة  ر    إثبات  بي 
والحصيلة يبية  الضر إجراء    المعدالت  بعد  إال  يبية،  الضر

 تعديالت جوهرية عىل الفكرة األصلية. 

يظهر أن متخذي القرار يميلون لربط  عىل صعيد السياسات،  
ي بشكل مباشر بحجم النفقات العامة،  يت 

نسب االقتطاع الضر
ي أ
نه  فكلما زادت تلك النفقات، زادت االقتطاعات، وهو ما يعتر

للضغط    ال  أمثل  مستوى  أو  ي  يت 
الضر للضغط  حدود  توجد 

ر  اوح بي 
، وهو يمكن أن يث  ي يت 

ي المائة   100و 1  الضر
طالما أن فر

ي قد يحتاج  الدولة  
تتكفل بتقديم جميع السلع والخدمات الت 

بالمجان المواطنون  لسياسات   . إليها  ر  المعارضي  بعض  يرى 
العرض  األمريكية   مدرسة  المتحدة  الواليات  ي 

سبيل   عىل   فر
إدارة  أن  المثال،   خفض  ان  جريالرئيس  سياسات  خالل  من 

ائب  إل ما هو مأمول من زيادة لإليرادات    لم تؤد   معدالت الضر
يبية، الديون    الضر زيادة  ي 

فر بأخرى  أو  بطريقة  ساهمت  بل 
ين.   الفيدرالية خالل الثمانينات من القرن العشر

سبق  لما  فإن  إضافة  ر  من  ،  لمدرسة  بي  الموجهة  االنتقادات 
ال تعطي  اقتصاد جانب العرض، وبشكل خاص ألثر الفر، أنها  

ي األفضل القتصاد ما، ومع أن بعض    محددا   رقما  يت 
للعبء الضر

ي تحقيق هذه الغاية، إال أن الواقع  
ر قد اجتهدوا فر االقتصاديي 

ي األمثل،  مأثبت أنه   يت 
ن الصعب إعطاء تقديرات للعبء الضر

الموضوعية والذاتية، وأقىص ما أمكن  ولذلك أس تقديمه  بابه 
ي هو وضع سقوف عليا أو حدود تقديرية ل يت 

ي  و لضغط الضر
الت 

نصح بال   . تجاوزها ي 

العرض أن  سياسات  ات  تطبيقكذلك، تظهر بعض   ي  اقتصادبي
بل  مور  األ  المطلوب،  باالتجاه  تش  بعض  لم  معاكس  باتجاه 
حدث انكمش شديد  ، فبدال من النمو الشي    ع المتوقع  ء ي الش 

ي الموازنة العامة حصل عجز  
 فيها. وبدال من أن يتحقق التوازن فر

اقتصاديات جانب العرض اإل  لم تستطع مدرسة  جابة  ولذلك 
ي طرحتها وقائع ناجمة بالدرجة األول  

عىل االسئلة القاسية الت 
الخاص    قويعن   كانت    ،()الحراالقتصاد  إذا  آليات وما 

عم  تمارس  الذاتية  ارتالتصحيح  الذي  النحو  عىل  فعال  ه  آلها 
 . ا منظروه

ي  عالوة عىل ما سبق
،  غث  المنظم ظل وجود االقتصاد  ، فإنه فر

إزاحة   من  القصوى  المكاسب  خسارة  إل  ائب  الضر تؤدي 
األكفاء  غث   ر  المنتجي  قبل  من  األكفاء  ر  و المنتجي  يحول  ، 

يبة تستند إل القدرة   يبة الثابتة إل ضر ي الضر يت 
عىل  التهرب الضر

 (. Hanousek and Palda 2009) الدفع

. ماذا عن الدول العربية؟4.4

يبية الخاصة بمدرسة اقتصاد   يات عندما لقيت السياسات الضر
ي كل من الواليات المتحدة األمريكية  

العرض القبول الواسع فر
البيئة مهيأة لذلك، فعىل  و ثم بريطانيا والدول األور  بية، كانت 

يسم   ما  األمريكية  المتحدة  بالواليات  ظهر  المثال  سبيل 
ائب  دافعي  تمرد  بحركات ي ) الضر

  بهدف   1978  عام  بدأت الت 
ائب   من  الحد  يبية   التخفيضات  هذه(.  الممتلكات  عىل  الضر   الضر

ي  -
ا تعد الت   العرض  جانب القتصاديات العامة الفلسفة من جزء 

ت - ي   ذلك  بعد  انتشر
األمريكية    المتحدة  الواليات  أنحاء  جميع  فر

الذي كان أكث     الرئاسية  انجري  رونالد   لحملة  دعم  بمثابة وكانت
العرض.  اقتصاد  لسياسات  ر    الحراك   لهذا   لقد كان  المتحمسي 

ي   ا كبث    ا تأثث  
سياسات  ت  ، وقد ألهماألمريكية  المتحدة  الواليات  فر

بتخفيضجري الخاصة  يبة  ان  القادة  الدخ  ضر بعض  ل 
ر   ي أنحاء العالم  السياسيي 
رئيسة   ومن بينهم   ، تباع نفس النهجإل فر

.  مارجريت  وزراء بريطانيا   تاتشر

ي 
ي   الضغط   وصل   الواقع،   فر

فر ي  يت 
ة المتحد  الواليات  الضر

ي   أكث    بشكلو   ،األمريكية
جهد   أي   يثبط  مستوى  إل  أوروبا،  فر

ي  ،   إنتاج  ي
سلبا   مما   إضافر والدخل   اإلنتاجعىل    بدوره   أثر 
المتوقع.  عام  بشكل  والنشاط  والمدخرات من  أن   لهذا كان 

ي  العبء انخفاض  يؤدي يت 
 وزيادة  ،اإلنتاج قوى تحرير إل الضر

 ة الخاضع لغا المب تزدادا بالتالي فعال،  حدث  ، وهذا ما  العرض
يبة  . اتهاعائد وكذلك للضر

إذا نقلنا التحليل إل الدول العربية، فهل من المتوقع أن يؤدي  
إل   العرض  اقتصاديات  لمدرسة  يبية  الضر السياسات  ي 

تبتر
 الوصول إل نفس النتائج؟

األمر   يحتاج  ومسوحات إل  قد  تطبيقية  دراسات  إجراء 
أخرى قد تحتاج المزيد من البحث  أسئلة    ميدانية، غث  أن هناك 

ر الدول العربية  والدراسة بشكل خاص ما تعلق منها با لفوارق بي 
لمدرسة   االقتصادية  السياسات  طبقت  ي 

الت  الغربية  والدول 
 : ومن أهم تلك التساؤالتجانب العرض، 

ر معدالت    تفسث  إل أي مدى يمكن ألثر الفر   - العالقة بي 
خ يبية،  الضر واإليرادات  يبة  أن  الضر علمنا  إذا  اصة 

ي بالدول العربية تختلف   يت 
بشكل مستويات الضغط الضر

ر دولة وأخرى. متباين   بي 

يمكن   - وهل  العربية  بالدول  يبية  الضر األعباء  اوح  تث  أين 
 اعتبارها عالية أم منخفضة أم مقبولة؟

إل منحتر الفر  - يبية   بالعودة  الضر المعدالت  ر  بي  للعالقة 
الع والحصيلة الدول  تقع  أين  ي  ، 

فر هي  هل  عموما؟  ربية 
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من   المزيد  أن  ي 
يعتر )الذي  المنحتر  من  األيش  الجانب 

الجانب   عىل  أم  اإليرادات(  من  للمزيد  سيؤدي  ائب  الضر
ائب سيؤدي   ي أن رفع الضر

األيمن من المنحتر الذي يعتر
يبية؟   لتقليل الحصيلة الضر

( الموحد  ي  العرب  االقتصادي  التقرير  تشكل 2020بحسب   ،)
الضر  بالدول    رئيسا   يبية مصدرا اإليرادات  الحكومية  لإليرادات 

. العربية ذات االقتصادات األكثر تنوعا 

يبية بالدول العربية ليس فقط عن   يختلف هيكل اإليرادات الضر
ر دولة عربية وأخرى   ى فحسب، بل ما بي  الدول الصناعية الكث 
أو مجموعة دول ومجموعة أخرى، بما يعكس اختالف طبيعة  
ر هذه الدول. هناك   يبية بي  األنشطة االقتصادية واألنظمة الضر
ائب   ضر مساهمة  نسبة  فيها  ترتفع  العربية  الدول  من  عدد 
والعراق،   ليبيا،  )مثل  يبية  الضر اإليرادات  ي 

فر واألرباح  الدخل 
ائب عىل السلع والخدمات نسبة   (، بينما تشكل الضر ي

وجيبوب 
واألرد السودان  )مثل  أخرى  دول  ي 

فر والسعودية  مرتفعة  ن 
يبية، بينما يتسم الهيكل    وموريتانيا( من إجمالي  اإليرادات الضر

تونس،   )المغرب،  بالتنوع  العربية  الدول  من  عدد  ي 
فر ي  يت 

الضر
ي لبنان(.   ( 2020)صندوق النقد العرب 

العربية توسيع   الدول  ي 
ي فر يت 

اتجاهات اإلصالح الضر تضمنت 
الضر  النسب القاعدة  ومراجعة  التحصيل،  ورفع كفاءة  يبية، 

القطاع   المتأخرات واإلعفاءات، وإدماج  يبية، ومعالجات  الضر
يبية   الضر اإلدارة  وإصالح  يبية،  الضر المنظومة  ي 

فر الرسمي  غث  
االقتصادي   الفكر  أن  ومع  يبية.  الضر العدالة  أسس  وتعزيز 
بل   يبية،  الضر السياسة  عىل  فقط  يقوم  ال  العرض  لمدرسة 

مل أيضا السياسة التنظيمية وبدرجة أقل السياسة النقدية، يش 
الفكري   االتجاه  لهذا  يبية  الضر السياسات  إل  االستناد  أن  إال 

ي الذي تنتهجه الدول  ي   يت 
ي عملية اإلصالح الضر

مكن أن يسهم فر
 العربية. 

الدول  صانعي السياسات بيمكن لمنحتر الفر أن يساعد  ،  عمليا 
ال  العربية أن  أساس  ب عىل  يعتث   ي  يت 

الضر معيار ضغط  مثابة 
، خاصة أن الكثث  من الدول  االقتصادية  اتسياساللمدى كفاءة  

يبية بها منخفضة بما يؤثر عىل  العربية   ال تزال المعدالت الضر
يساعد التعرف عىل العبء  .  ةاالقتصاديلتحقيق التنمية    فرصها 

ر   بي  ر  التميث  البلد عىل  اقتصاد  ي 
فر المناسب  ي  يت 

ر  الضر مستويي 
ين باالقتصاد  المستوى األول هو  . فومستوى أوسط مفيد  مضر

القو  ي  يت 
الضر عكس   يالعبء  يؤثر  ايا  الذي  إليرادات  عىل 
يبية  يبة(، و الضر ي سوف تتقلص  )وهو عكس الغاية من الضر

الت 
مما   دفعها  من  يبة  بالضر ر  المكلفي  تهرب  بسبب  فشيئا  شيئا 

االقتصادي النشاط  وتثبيط  تباطؤ  إل  عامة  سيؤدي  ،  بصفة 
ي  يت 

  ينتج عن الذي    الضعيف   والمستوى اآلخر هو العبء الضر

يبة وقد يكون له أسباب   التخفيض المفرط فيه لمعدالت الضر
مثال(.  ي  يت 

الضر )التهرب  يوجد  و   أخرى   ، ر المستويي  ر هذين  بي 
اإليرادات  يعظم  الذي  ي  يت 

الضر للعبء  األمثل  المستوى 
ي 
يبية من جهة، ويحفز جانب العرض فر  االقتصاد.  الضر

خاتمة. 5

إحدى مدارس الفكر االقتصادي  اقتصاديات جانب العرض هي  
ي  
فكرة  الت  عن تتبتر  تعظيمه  يتم  الكىلي  االقتصادي  الرفاه  أن 

)جانب   والخدمات  السلع  إنتاج  أمام  الحواجز  خفض  طريق 
عتقد   ي االقتصاد(. من خالل خفض هذه الحواجز، ي 

العرض فر
زي من  يستفيدون  ر  المستهلكي  السلع  أن  من  المعروض  ادة 

والخدمات بأسعار أقل. تدعو سياسة جانب العرض النموذجية  
ائب الدخل   ا إل خفض ضر كات بهدف  أرباح  و عموم  زيادة  الشر
كما تطالب بأن يكون حجم  المعروض من العمالة ورأس المال،  

ال يمكن، مع تخفيض  ما  تنظيمي عىل  العبء  الحكومة أصغر 
كات )لخفض التكاليف(.    الشر

غالب  ارتباط  رغم يبية  الضر مدرسة  ا  السياسة  أفكار  مع 
ي    إال أناقتصاديات جانب العرض،  

ر فر هذه المدرسة  االقتصاديي 
وليس   والخدمات  السلع  توريد  أمام  العوائق  بجميع  يهتمون 

ائب الضر والسياسة فقط  التنظيمية  السياسة  تلعب  لذا   ،
دورا  يبية(  الضر للسياسة  )إضافة  ي   أساسيا   النقدية 

البناء  فر  
 النظري للمدرسة. 

اقتصاد تمثل   سياسات  جوهر  يبية  الضر جانب    السياسة 
ا  كمدرسة أن لها إسهاما هذه اليعتقد رواد  حيث العرض،   ي    بث 

فر
يمثل منحتر الفر  ، و توجيه االقتصاد وتحقيق النمو االقتصادي

جانب    األدلةأحد   اقتصاديو  إليها  يستند  ي 
الت  القوية  العلمية 

يث العرض،   يبية  حيث  الضر المعدالت  ي 
فر الزيادة  أن  بت 

يبية للدولة،   ( يؤدي إل زيادة الحصيلة الضر ي يت 
)والضغط الضر

ر هو الحد األمثل الذي يمثل     " نقطة العتبة"لكن إل حد معي 
يبية للدولة.  اجع اإليرادات الضر  وبعدها ستث 

ة   سطع نجم الفكر االقتصادي لمدرس جانب العرض خالل فث 
ي الواليات المتحدة  

ين، وتم تبنيها فر الثمانينات من القرن العشر
الر  )عهد  رياألمريكية  )عهد  جئيس  المتحدة  والمملكة  ان(، 

(، وتبنتها بعض الدول األوروبية  مارجريت  رئيسة الوزراء   تاتشر
تعرضت مدرسة  مثل كل المدارس الفكرية،    بدرجات متفاوتة. 

نتقادات، من ذلك أن  إل العديد من اال   اقتصاد جانب العرض
ي 
الكثث  من التطبيقات العملية ال تعزز صحة النظرية، بل هي فر

تنفيها  الفر المجمل  منحتر  اشتقاق  صعوبة  عن  فضال   ،
بعينه   مع  القتصاد  خاصة  بديهية،  فكره  إل  استناده  رغم 

يبية.  ي تعرفها النظم الضر
  التعقيدات الت 
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أي  كذلك،   الفر  منحتر  يعطي  إشارة ال  أو  المعدل    فكرة  عن 
الحرج ي  يت 

إل    الضر يؤدي  اإليرادات  انخفاض  الذي  حصيلة 
رفع نتيجة  يبية  األهمية    معدالت  الضر يجعل  ما  يبة،  الضر

فالمعدل هذا يمكن أن  للمنحتر تكاد تكون منعدمة،  العملية 
ي المائة،    80أو     5يكون  

ي أنه حت  مع اإلقرار بصحة    ما فر
يعتر
، إال أن اإلشكال األساسي  وهو ما المعدل    يبف  مطروحا   المنحتر

المناسب   ي  يت 
الضر العبء  مستوى  وما  يبة؟  للضر األمثل 

 لالقتصاد؟ 

سبق لما  من  إضافة  بالعديد  مرهونة  الفر  أثر  صحة  فإن   ،
األقىص آثار المعدل  :  عىل سبيل المثالالعوامل األخرى، منها  

ر توزي    ع  لعتبة(،  )ا بي  الممكن  جيح 
الث  يبية،  الضر ائح  الشر

ائب يبةالمنتجات الخاضعة للضر يبة، مكان الضر ،  ، توقيت الضر
يبية الضر للتخفيضات  اإلنتاج  عوامل  ما  ...الخ،  استجابة  وهو 

تعقيدا يجعل   أكثر  المعدل  األمور  عن  البحث  محاولة  عند 
ي األمثل.  يت 

جيهها لمدرسة  إن ما سبق من انتقادات تم تو   الضر
بها، جاءت  ي 

الت  النماذج  أهمية  ي 
تنفر ال  العرض  اقتصاديات 

لتقييم    وأهمها منحتر الفر، وهو الذي يمكن أن يكون أساسا 
يبية وتوجيهها لتحقيق أهدافها.   كفاءة السياسات الضر
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" ن ي الدول العربية: قطاع التأمير
ن
ي ف

ن
"واقع وآفاق القطاع المالي غير المرصف

مقدمة: 

م باهتمام ملحوظ  ي 
المرصفن القطاع المالي غير  ي 

قبلحظن ن 
األزمة   أعقاب  ي 

فن الدولية  والمؤسسات  افية  اإلشر السلطات 
دور   تفعيل  أهمية  إل  االنتباه  لفتت  ي  الت  العالمية  المالية 

ي وصول التمويل إل كافة  مؤسسات المالية غير المرصفية ال
فن

المجتمع ائح  جهة، و   فئات وشر أية من  التحوط ضد  ورة  ضن
بهدف   هة أخرىمن ج  مخاطر محتملة تتعلق بعمليات القطاع

 . العالمي المالي  االستقرار  غير   تعزيز  المالي  القطاع  يشمل 
األوراق أسواق  يتضمن  القطاعات بما  من  العديد  ي 

المرصفن
، والتمويل متناهي الصغر، والتأجير التمويلي  ن ،  المالية، والتأمير

والمعاشات الضمان  من واالستثمار   وصناديق  ها  وغير  ،
ي تقديم عدد من ال

فن  
ً
ي تلعب دورا  قطاعات المالية األخرى الت 

1 FSB, (2020). “Global Monitoring Report on Non-Bank 

Financial Intermediation”, Dec. 

 . ن المتعاملير من  مختلفة  ائح  المتنوعة لشر المالية    الخدمات 
االستقرار المالي صأحدث بيانات   حسبب عن مجلس    ،ادرة 

ي عام   6.6بنسبة    العالمي صول القطاع المالي  أ نمت
ي المائة فن

فن
نمو أصول القطاع    معدوالر، تريليون   404لتصل إل    2019

بنسبة تفوق   ي 
المرصفن قبلالمالي غير  من  المسجلة  مثيلتها 

ي  
ي فن
دولة عل مستوى العالم ليبلغ 25القطاع المالي المرصفن

ي  إجمالي أصول
تريليون دوالر   202القطاع المالي غير المرصفن

ي المائة   9تقدر بنحو   بنسبة زيادة
ي عام فن

مقابل زيادة   2019فن
ي بنسبة  

ي  5أصول القطاع المرصفن
ي المائة فن

. (1)العام نفسفن

 (23) سياسات: العدد موجز 
كتوبر  2021  أ

 إعداد: 

ي الفرانــــــــــــ ص - د. هبة عبد المنعم  ير
 كـــريم زايدي   

o  لممتلكات األفراد حماية  من  يوفره  بما  االقتصادي والتنمية  النمو  أهداف  تحقيق  ي 
فن  
ً
هاما  

ً
ن دورا التأمير قطاع  يلعب 

و   . الوطنية  اتوالمؤسسات والمحافظة عل الير
o ن  إل  نمو ملحوظ  جمالي أصول قطاع التأمير

ً
ي المائة من إجمالي   17.6تريليون دوالر تشكل نحو    35.4نحو  إل  لتصل    عالميا

فن
ي 
ي األسواق الناشئة  أنشطة القطاعتنامي   تقديرات الدولية بما يعكسالأحدث وفق    أصول القطاع المالي غير المرصفن

فن
 . صناديق االستثمار   التحوط ضد المخاطر من قبل  اتساع عملياتو 

o   ن  توقع ي عام    3.9  بنحو نمو الطلب العالمي عل التأمير
ي المائة فن

ي  وفق التقديرات الدولية    2022فن
ة للتعافن قوى  تعتي  األ بوتير

 و 
ً
ين عاما ي ظل زيادة الطلب عل  األشع عل مدار العشر

ن  خدالماضية فن ي أعقاب جائحة كوفيدمات التأمير
 . 19-فن

o   ي الدول العربية إل ما ال يزيد عن   عمقتواضع مستويات
ن فن ي المائة   1.9التأمير

ن  ه ما  وتباين  ،من الناتج المحلي اإلجمالي فن بير
ي سجل يل  الدول العربية

ي المائة عل التوالي  3.9و 3.1ة تصل إل  المغرب بنسبلبنان و أعل مستوى له فن
 . فن

o ن   19-كان لجائحة كوفيد ات متباينة عل قطاع التأمير ي الدول العربيةتأثير
حيث أدت إل زيادة مستويات الطلب عل فن

ن عل الحياة  خدمات ي التأمير ن الطت  اإلمداد والهجمات  ،، والتأمير إرباك سالسل  مخاطر  ن للتحوط ضد  وخدمات التأمير
انية.   السيي 

o ي عامقيمة األقساط التأمينية   ارتفاع
ي عام    2020  فن

ي كل من السعودية وقطر ومرص فن
بما   2020لتسجل أعل مستوى لها فن

ن  اوح بير ي الدول العربية إل ما دون مستوى   18و  6يي 
ي باف 

 مليار دوالر.   6مليار دوالر، فيما تنخفض فن
o  ي ن  كز وتبعير المحافظ التأمينية وتر ، والمنافسة السعرية،  انخفاض هامش المالءة، و ضعف الوعي التأميتن ي نشاط التأمير

ها فن
.   ،عل المركبات ي ن العرب  ي تواجه قطاع التأمير  أهم التحديات الت 

o افية ن السلطات اإلشر ي الدول العربية  أهمية تركير
ن فن كات القطاع للمعايير    المسؤولة عن الرقابة عل قطاع التأمير ي شر عل تبتن

ي    منالدولية وتنوي    ع الخدمات التأمينية لتعزيز الشمول المالي واالستفادة   . تيحها يالفرص الت   التحول الرقمي
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أعقاب جائحة كورونا  ي 
االهتمام العالمي عل دراسة   ،فن تركز 

خلفتها   ي  الت  العالمية  االقتصادية  باألزمة  القطاع  تأثر  مدى 
ين برئاسة   الجائحة، حيث تضمن برنامج قمة مجموعة العشر

عام   ي 
فن السعودية  العربية  مجلس   2020المملكة  تكليف 

عل  الجائحة  انعكاسات  بدراسة  العالمي  المالي  االستقرار 
ي والمخاطر ذات الصلة بأنشطة هذهالقطاع المالي غ

ير المرصفن

بما  المرصفية،  المؤسسات  نشاط  مع  وترابطها  المؤسسات 
الحتواء   ي التدابير الالزمة  افية عل تبتن

يساعد السلطات اإلشر

المخاطر النظامية الناشئة عن قطاع المؤسسات المالية غير 
أهمية   . المرصفية ي  العرب  النقد  صندوق  ة   يولي    لتطوير   كبير

الدور  ضوء  ي 
فن الدول العربية  ي 

فن ي 
المرصفن القطاع المالي غير 

ي زيادة مستويات الشمول المالي وتوفير 
فن الذي يلعبه القطاع 

ي الدول  
ائح واسعة من السكان فن الخدمات المالية المتنوعة لشر

ي ضوء ما بما يحقق أهداف النمو الشامل والمستدام  العربية
. فن

ي إطار    ،ياساتسبق، يهتم هذا العدد من موجز س
ي فن
الذي يأب 

ي 
ي تتطرق إل القطاع المالي غير المرصفن سلسلة من األعداد الت 

ي  ي الدول العرب 
ي   قعإل وا  فن ن العرب  وآفاق قطاع التأمير

2  . 

  
ً
دورا ن  التأمير قطاع   يلعب 

ً
النمو   مهما أهداف  تحقيق  ي 

فن

األفراد  لممتلكات  حماية  من  يوفره  االقتصادي والتنمية بما 
عل  عالوة  الوطنية،  وة  الير عل  والمحافظة  والمؤسسات 

كف بشكل  الموارد  وتعبئة  ءتخصيص  المخاطر،  وإدارة   ،
ن عل تعزيز  المدخرات طويلة المدى. كما يساعد قطاع التأمير

خالل من  المالي  النظام  العمليات،    كفاءة  تكاليف  تخفيض 
 وخلق السيولة، وتيسير عمليات االستثمار. 

إجمالي   بلغ   ،
ً
نحو  عالميا ن  التأمير قطاع  أصول   35.4حجم 

ي عام  تريليون دوالر  
ي المائة من   17.6تشكل نحو    2019فن

فن
ي بنسبة نمو بلغت نحو 

إجمالي أصول القطاع المالي غير المرصفن

ي المائة    9
يمثل أعل نسبة نمو للقطاع    بما  2018مقارنة بعام  فن

ي الدول النامية  بما يعكس نمو    2002منذ عام  
ن فن عمليات التأمير

ا اتساع   ،لناشئةواقتصادات السوق  التحوط  وكذلك  أنشطة 
تسيطر  صناديق االستثمار عل مستوى العالم.  ضد المخاطر ل

عل األمريكية  المتحدة  المائة  31.5  نحو   الواليات  ي 
من   فن

ن العالمي سوق التأإجمالي   منطقة اليورو  فيما يبلغ نصيب  ،  مير
واليابان نحو    27.2  نحو  المائة،  ي 

المائة،    3.4فن ي 
وتسيطر  فن

ي   11.2  الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة عل
 المائة فن

(3) . 

استبيان أجراه صندوق تستند هذه السلسلة من موجز سياسات إل نتائج  2
ي 
ي حول واقع وآفاق القطاع المالي غير المرصفن ، وتم استيفائه من النقد العرب 

افية مسؤولة عن التنظيم والرقابة عل هذا القطاع بما  17قبل  جهة إشر
كات  ، سوق األوراق المالية، شر ن يشمل تسعة قطاعات فرعية )التأمير

ي أعقاب جائحة كوفيد
ن العالمي فن  19-قطاع التأمير

ي عام 
ن العالمي تحوالت ملموسة فن ي  2020شهد قطاع التأمير

فن
ي زادت من مستويات الطلب عل    19-أعقاب جائحة كوفيد الت 

ن لتعزيز مستويات تحوط األفراد والمؤسسات   خدمات التأمير
ب يتعلق  ما  خاصة منها  المحتملة  المخاطر  ن عل ضد  التأمير

ن  ،الحياة ظل المخاطر  أ  ،الصحي والتأمير ي 
ن العمليات فن و تأمير

ي تعرضت لها سالسل اإلمداد العالمي مخاطر الهجمات و ،  ةالت 
ي ظل 

انية فن ونية. بناء  السيي    ،عليه   انتشار بيئات األعمال اإللكي 
ل  ارتفعت اإلجمالية  مستوى  القيمة  عل  التأمينية  ألقساط 

ن   ي المائة 1.9و 1.7العالم بنسب تراوحت بير
 . (4)فن

القطاعات   ،بالتالي  ي 
أداء باف  من  القطاع أفضل  فقد كان أداء 

األخرى.   والمالية  عام  االقتصادية  نهاية  ، 2020بحلول 

أل  انخفضت الحقيقية  ن  القيمة  التأمير مستوى  قساط  عل 
ي المائة وهو ما يمثل    1.3بنحو  العالم  

معدل    حوالي ثلثفقط  فن

هذا  جاء   . العالمي اإلجمالي  الناتج  ي 
فن المسجل  االنخفاض 

ي  ا
لنمو األقساط التأمينية فن الدول  النخفاض المحدود كنتيجة 

ي المائة السيما  0.8الناشئة بنحو  النامية واقتصادات السوق  
فن

ي سجلت   ن الت  ي الصير
 بنسبة األقساط التأمينية بها  فن

ً
 3.6نموا

ي  
ي فن

فن التأمينية  2020عام    المائة  األقساط  سجلت  فيما   ،
 بنحو  

ً
ي االق 1.8انخفاضا

ي المائة فن
كنتيجة    تصادات المتقدمةفن

 . لالنكماش األكي  المسجل للناتج المحلي اإلجمالي 

 (1شكل رقم )
ن )  ( 2020معدل تغير القيمة الحقيقية ألقساط التأمير

Source: Swiss Re Institute (SIGMA). (2021). ““World 

insurance: the recovery gains pace”, No 3 /2021. 

كات االستثمار، الوساطة المالية، ، التمويل متناهي التأجير  شر  التمويلي
كات الرصافة(.  ، صناديق الضمان، شر  الصغر، منصات التمويل الجماعي

3 FSB, (2020). Ibid. 
4 Swiss Re Institute (SIGMA), (2021). “World insurance : 
the recovery gains pace”, No 3 /2021. 
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ي ضوء ما سبق، من المتوقع
ن    فن نمو الطلب العالمي عل التأمير
ي المائة 3.3ا يفوق  بم

ي عام    فن
ي  3.9و  ،2021فن

ي المائة فن
عام   فن

ة، 2022 ي   بوتير
ين   مدار عل   شعاألو وى  تعتي  األق  للتعافن العشر

ة   الكبير الزيادة  نتيجة  الماضية   
ً
األقساط المتوقعة  عاما ي 

فن
ن التأمينية   للتأمير التجارية  الخطوط  ي 
يد  ،  فن ن سير األقساط بما 

ي المائة مقارنة بمستوياتها المسجلة قبل    10التأمينية بنحو 
فن

 . (5)19-جائحة كوفيد

ن   ي الدول العربيةقطاع التأمير
 فن

ن   التأمير قطاع  شهد  العربية  الدول  مستوى   عل 
ً
خالل    نموا

ي تشهدها اقتصادات   امن مع التطورات الت 
ن ة بالي  السنوات األخير

، حيث بلغ   ن ي تعزز الحاجة لخدمات التأمير المنطقة العربية الت 
نهاية عام  ي 

ن القائمة فن ُيقارب    2020إجمالي أقساط التأمير ما 

أن  39.5 لجميع  كي  أمير دوالر  التقليدية مليار  ن  التأمير ،واع 
يعة    والمتوافقة ي نهاية   38.9مقابل  مع الشر

مليار دوالر أمريكي فن

 . 2019عام  

القائم ألقساط  الرصيد  ي 
فن المسّجل  النمو  من  الرغم  عل 

، إال أنه ال يزال بحاجة  ن التوسع، بما يعكس الفرص   إلالتأمير
 1.9المتاحة لنمو القطاع، حيث ال تتجاوز هذه األقساط نحو 

ي المائة من الناتج المحلي االجمالي للدول العربية
،  كمجموعة   فن

للمجموعات اإلقليمية   النسب المماثلة  عن  تقل  نسبة  وهي 

 األخرى. 

ي الدول العربية  
ن فن كذلك، تمثل الحصة السوقية لقطاع التأمير

نسبته   ، وهي   0.75ما  ن السوق العالمية للتأمير من  المائة  ي 
فن

قورن ما  إذا  متواضعة  السوقية للمناطق  حصة  بالحصص  ت 
ي  ،األخرى

افية فن األمر الذي يعكس أهمية قيام السلطات اإلشر

الساعية   جهودها  بمواصلة  العربية  هذا   إلالدول  تطوير 
 . (6)القطاع

واقع استبيان أجراه   عل مستوى الدول العربية فرادى، ومن 
واقع   لرصد  ي  العرب  النقد  المالي غير وآفاق  صندوق  القطاع 

ي 
كلمن قبل تسع دول عربية بما يشمل    استيفاؤهتم  ،المرصفن
ن وقطر ولبنان    األردن وتونس والسعودية وُعمانمن:   وفلسطير

كات ا7،  ومرص والمغرب ن  ، يتضح ارتفاع عدد شر ي هذه لتأمير
فن

كة ب  230نحو   إل  الدول ن  شر اوح بير ن    10ما يي  ي فلسطير
كات فن شر

ي عام   47و
ي لبنان فن

كة فن  . 2020شر

5 Swiss Re Institute (SIGMA), (2021). Ibid. 
(. "الكلمة 2021معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد هللا الحميدي، ) 6

ن ومكافحةاالفتتاحية لالجتماع  كات التأمي  عالي المستوى حول حوكمة شر

، يوليو. الجرائم المالية ي  "، صندوق النقد العرب 

ي الدول السابق اإلشارة إليها 
شهد إجمالي موجودات القطاع فن

 بنسبة 
ً
ي عام   5ارتفاعا

ي المائة فن
 58.8  نحو  ليصل إل  2020فن
ي عام   55.9مليار دوالر مقابل 

بما يعكس  2019مليار دوالر فن
ي أعقاب  

ي عدد من الدول العربية فن
ي األنشطة التأمينية فن

الزيادة فن
. ترتفع قيمة األقساط التأمينية لتسجل أعل 19-جائحة كوفيد

ي عام  
ي كل من السعودية وقطر ومرص فن

بما   2020مستوى لها فن

ن  اوح بير ي دوالر، فيما   مليار   18و  6يي 
فن ي الدول  انخفضت 

 باف 
 مليار دوالر.   6العربية األخرى إل ما دون مستوى  

 بنسبة إجمالي  
ً
ن )ُمقاسا عل مستوى مؤشر عمق قطاع التأمير

( والذي يعد من  األقساط المكتتبة إل الناتج المحلي اإلجمالي
الخدمات   وانتشار  تطور  مدى  عل  الدالة  ات  المؤشر أهم 

ي كل  التأمينية، فق
 3.9المغرب )من  د سجل أعل مستوياته فن

المائة( ولبنان ) ي 
ن    3.1فن حير ي 

فن المائة(،  ي 
بافي يفن ي 

فن نخفض 
دون   ما  العربية إل  الناتج المحلي   2.5الدول  من  المائة  ي 

فن

تنمية   الدول العربية عل  ن  أهمية تركير إل  يشير  اإلجمالي بما 
ي دعم األنشطة اال

ن وزيادة دورها فن  قتصادية. صناعة التأمير

 (2شكل رقم )
ي مجموعة من الدول العربية

ن العاملة فن كات التأمير  عدد شر
(2015-2020) 

( ، ي (. "استبيان الرقابة عل القطاع 2021المصدر: صندوق النقد العرب 
 ." ي
 المالي غير المرصفن

7 ( ، ي "استبيان الرقابة عل القطاع المالي غير (. 2021صندوق النقد العرب 
ي 
 ". : الواقع واآلفاقالمرصفن
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 (3شكل رقم )
ي مجموعة من الدول 

ن العاملة فن كات التأمير إجمالي موجودات شر
 ( 2020-2015) )مليون دوالر( العربية

( ، ي (. "استبيان الرقابة عل القطاع 2021المصدر: صندوق النقد العرب 
 ." ي
 المالي غير المرصفن

 (4شكل رقم )
ن  كات التأمير ي بعض الدول العربية إجمالي األقساط المكتتبة لشر
فن

 ( 2020-2015)دوالر(  مليون)

 ، ي (. "استبيان الرقابة عل القطاع 2021)المصدر: صندوق النقد العرب 
 ." ي
 المالي غير المرصفن

 (5شكل رقم )
 إل الناتج المحلي 

ن كات التأمير إجمالي األقساط المكتتبة لشر
ن %(  اإلجمالي )عمق قطاع التأمير

( ، ي (. "استبيان الرقابة عل القطاع 2021المصدر: صندوق النقد العرب 
 ." ي
 المالي غير المرصفن

عام   )بشكل  ة  الفي  مستوى  شهد2020-2018وعل  ت ( 
ي 
ن ممثلة فن ات ربحية قطاع التأمير ي األرباح، مؤشر

مستويات صافن
يوم ن   ؤشر ومعدل العائد    ،معدل العائد عل أصول قطاع التأمير

من   كل  ي 
فن  
ً
تصاعديا  

ً
اتجاها الملكية  حقوق   األردن،عل 
ن هذه الدول، سجلت مرص والسعودية وُعمان ومرص.   من بير

ي   6.1بلغا   ،وحقوق الملكية ،لي عائد عل األصولأعل معد
فن

و المائة  23.5المائة  ي 
التوالي   فن ي  .  عل 

 تسجل  ،المقابلفن
ن   التأمير قطاع  ربحية  ات  من  مؤشر ي كل 

فن  
ً
،تراجعا ن   فلسطير

 والمغرب وقطر ولبنان.  

 (6شكل رقم )
يبة )مليون دوالر( ن قبل الرصن ي أرباح قطاع التأمير

ي  إجمالي صافن
فن

 (2020- 2015مجموعة من الدول العربية )

( ، ي (. "استبيان الرقابة عل القطاع 2021المصدر: صندوق النقد العرب 

 ." ي
 المالي غير المرصفن

 (7شكل رقم )
ي مجموعة من الدول العربية 

ن فن ات ربحية قطاع التأمير )%( مؤشر
(2020) 

ي  2019بيان لبنان والمغرب وُعمان لعام 
 2020الدول بيان عام وباف 

( ، ي (. "استبيان الرقابة عل القطاع 2021المصدر: صندوق النقد العرب 
 ." ي
 المالي غير المرصفن
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ن  19-كوفيدانعكاســـــــات جائحة    الُمســـــــتطد عا قطاع التأمير
ي الدول العربية

 فن

عام، أدت جائحة كوفيد ات متباينة عل   إل  19-بشكل  تأثير

عن  نتج  جهة  فمن  العربية.  الدول  ي 
فن ن  التأمير قطاع  نشاط 

التأمينية  تراجع  الجائحة القطاعات    انكماشنتيجة    األقساط 

 
ً
ي تشكل محركا    الت 

ً
عل غرار  ات العربية  لنمو االقتصاد  أساسيا

أعمال  تأثرت    كما ،  والنقلالصناعة والتجارة والسياحة   نتائج 
كات ن نت شر ن    ارتفاعيجة  التأمير ي التأمير

التعويضات المدفوعة فن
والصحة الحياة  الجائحة  .  عل  زادت  المقابل،  ي 

فن ولكن 
بعض  عل  الطلب  مستويات  من  عنها  الناجمة  ات  والتأثير
  ، ي ن الطت  الحياة، والتأمير ن عل  التأمير ن السيما  خدمات التأمير
ن العمليات التجارية وأنشطة األعمال ضد بعض المخاطر   وتأمير

ي   ي أعقاب انتشار الجائحة.    تها زادت أهميالت 
 فن

الصدد،  ُيالحظ كما   هذا  ي 
الجائحة عل قطاع تفاوت تأثير    فن

ن   ي   من دولة عربية إل أخرى،التأمير
 فن
ً
حيث كان التأثير محدودا

ي تم تبنيها   المالي الت 
ن بعض الدول العربية نتيجة حزم التحفير

ن   للتخفيف من أثر الجائحة، واالتجاه إل زيادة مستويات التأمير
ي  كالطت  ي تلك الدول  ، عالوة عل تمتع شر

ن فن مالءة  بات التأمير
اماتها  ن الوفاء بالي  ي 

فن قدرتها  من تعزيز  تجاه    مالية كافية مكنتها 
ي ظل الظروف الحالية.   ةالتأميني  حملة الوثائق

  والمستفيدين فن

ي المقابل
ي عدد من الدول العربية    ،فن

ن فن األخرى  تأثر قطاع التامير
الحياة   عل  ن  التأمير ي 

فن المدفوعة  التعويضات  ارتفاع  نتيجة 

ي  الطت  ن  قبل  والتأمير من  ن  التأمير أقساط  تحصيل  وصعوبة   ،

عمليات   عل صعوبة  ن باألخص  إالعمالء، عالوة  عادة التأمير
  ، ي ن الطت  دها مما يتجد عنحاملي الوثائق  حجام بعض وإالتأمير

عل مستوى ال  
ً
سلبا دفقات النقدية والسيولة لدى  تانعكس 

ن  التأمير كات  العربيةشر بعض الدول  ي 
الذي    ،فن إل  دى  أاألمر 

   . المالية مالءتها انخفاض  

ي عدد من الدول  
 عليه تراجع إجمالي األقساط المكتتبة فن

بناء 

ن  اوح بير ي األردن ونحو    3.5العربية بما يي 
ي المائة فن

ي   69.3فن
فن

الرغم من   األقساط المكتتبة  قطر، فيما سجلت  عل 
ً
ارتفاعا

بنسبة   مرص  ي 
فن المائة  18.4الجائحة  ي 

التأثير    . فن يعكس  بما 
ي  األقل للجائحة عل االقتصاد المرصي مقارنة ببافي دول    النست 

األخرى الم  9.2بنسبة  ارتفعت  كما   . العالم  ي 
تونس فن ي 

فن ائة 
 863من   2020كنتيجة الرتفاع األقساط المكتتبة خالل عام  

ي عام  
ي عام    942إل   2019مليون دوالر فن

 . 2020مليون دوالر فن

ن المدفوعة  كما انعكست الجائحة كذلك عل تعويضات التأ مير
ن    بنسب تراوحت ما بير

ً
ي شهدت تراجعا ي  16خالل العام والت 

فن

األردن، و ي 
ي المغرب، فيما كانت مرص   53المائة فن

فن ي المائة 
فن

إجمالي   ارتفعت  حيث  السياق،  هذا  ي 
فن الوحيد  االستثناء 

عام   ي 
فن ن المدفوعة بها  التأمير ي   7بنسبة    2020تعويضات 

فن
أر   ،المائة. كمحصلة ي 

صافن عام  انخفض  ي 
ن فن التأمير قطاع  باح 

ن وقطر والمغرب بنسب تراوح 2020 ي كل من فلسطير
ن    تفن بير

والسعودية    45و  27 ومرص  األردن  ي 
فن ارتفع  المائة، فيما  ي 

فن
ن   بير تراوحت  أعل   72و  22بنسب  وسجلت  المائة،  ي 

فن

ي مرص بإجمالي  
 مليون دوالر.   488مستويات لربحية القطاع فن

 (8شكل رقم )
ي مجموعة من الدول  إجمالي معدل تغير 

ن المكتتبة فن أقساط التأمير
 )%( (2020-2019العربية )

( ، ي (. "استبيان الرقابة عل القطاع 2021المصدر: صندوق النقد العرب 
 ." ي
 المالي غير المرصفن

ن خالل   اهتمت السلطات الرقابية المسؤولة عن قطاع التأمير

ال  2020عام   من  عدد  ي  تستهدف  مبادرات  بتبتن ي  تفعيل  الت 
كات الشر لدى  األعمال  استمرارية  عل ،  خطط  حافظ  مما 

 . ن كات التأمير قبل شر كوسيلة   مستوى الخدمات المقدمة من 
ن   للمحافظة عل مراكز مالية متينة كات التأمير عملت بعض ،  لشر

العربية   تعليمات  إعل  الدول  احتساب    بشأنصدار  آلية 
، ن التأمير كات  شر لدى  الفنية  باالعتبار    المخصصات  لألخذ 

ي س  الجائحة. بسبب    مستقبال يتم تكبدها المطالبات الت 

ن  للتخفيف عل حملة الوثائق،   كات التأمير تم العمل من قبل شر
ن   تأمير وثائق  لحاملي  ي 

مجابن بشكل  ن  إضافيير شهرين  لمنح 

ة منع التجول   لألفراد لتعويض المستفيدين عن في  المركبات 
صدار تعليمات عن أهمية إ  تم العمل عل  كما   بسبب الجائحة. 

( تحمل  بناء  Stress Testingالقيام باختبارات  عدة    (  عل 
للتأكد من مستوى المالءة المالية ومعدالت السيولة    فرضيات

ن لدى  كات التأمير وتم  . للحفاظ عل حقوق حملة الوثائق  شر
باس االختبارات  هذه  بتخدام  إجراء  تتعلق  عوامل فرضيات 

ي  المخاطر المرتبطة بالنش مثل    ،الناتجة عن الجائحة اط التأميتن
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زيادة حجم التعويضات وزيادة معدالت إلغاء وتصفية الوثائق،  
ن  التأمير معيدي  دة من  المسي  انخفاض التعويضات  ،  وكذلك 

وهو ما أظهر تأثير متواضع إل معتدل النعكاسات الجائحة عل 
ي بعض الدول العربية. 

ن فن كات التأمير  شر

 (1رقم ) جدول
النتائج اإلجمالية لكل عامل من عوامل المخاطر الناشئة والمرتبطة 

ي مرص 19-كوفيد بجائحة
 فن

( ، ي (. "استبيان الرقابة عل القطاع 2021المصدر: صندوق النقد العرب 
 ." ي
 المالي غير المرصفن

ي 
للجائحة  فن ن كانت هناك جوانب إيجابية  تشجيع  منها  ،  حير

عل   ن العربية  التأمير كات  عل  شر الحديثة   التقنياتاالعتماد 
التواصل   ي  ووسائل 

وبن واكتتاب اإللكي  تسويق  عمليات  ي 
فن

كات و الشر التعويضات ،  ودفع  المطالبات  فتح  ي 
فن ،  كذلك 

للوصول بخدمات  التقنيات المالية الحديثة  واالستفادة من 
ائح أوسع من السكان ن لشر  . التأمير

ي الدول الطهات  
ن فن فة عا قطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع التأمير الرقابية المشر

 العربية

ي الدول   متقو 
ن فن افية المسؤولة عن قطاع التأمير الجهات اإلشر

ي    العربية ممثلة 
األخرى  ة والجهات المستقلة ك المركزيو البنفن

ن  الُمناط بها  ع والمنظم لقطاع التأمير األنظمة  بإصدار  دور المشر

ن ونموه إضافة إل العمل    ،  واللوائح لضمان سالمة قطاع التأمير
كات  ت، كما  معليه عل حماية مصالح المؤمن   خيص للشر قوم بالي 

ي القطاع والموافقة عل المنتجات التأمينية
 الجديدة.    العاملة فن

يعية  والتشر الرقابية  الجهات  ومسؤوليات  أدوار  تتلخص 
ن  ي الدول العربية  المسؤولة عن قطاع التأمير
:   فن  عل النحو التالي

ن كلها أو أي فئة منها،   • خيص للقيام بعمليات التأمير إصدار الي 
ن   خيص الممنوح لمزاولة أعمال التأمير ي  و إيقاف أو سحب الي 

فن
 حال مخالفة النصوص المحددة لإليقاف أو السحب. 

تلك  • ن والتدقيق عل نتائج  كات التأمير أنشطة شر مراقبة 
كات    بما يشمل األنشطة ن واعتماد خطط و شر  وكالء التأمير

وبرامج الرقابة والتفتيش عليها، وإعداد تقارير دورية حول  
فيه العاملة  والمؤسسات  ن  التأمير قطاع  و أداء  إعداد ، 

ن   التامير قطاع  عل  اف  باإلشر الخاصة  اتيجيات  اإلسي 
اف عل تنفيذها   . وتطويرها واإلشر

امتثال  مراقبة   • ن  مستويات  التأمير كات  ن  شر لمبادئ التأمير

ن األساسية الصادرة عن الج ي التأمير
فن .معية الدولية لمشر

ن جديدة   • إصدار قوانير عل  ن  لتنظيم العمل  التأمير قطاع 

ي 
فن يعات الثانوية الرئيسة المصاحبة له، بما يسهم  والتشر

الجمهور النمو   ثقة  وتعزيز  واستقراره  واستدامته  قطاع 

 . بالخدمات التأمينية

بهدف المراجعة  ال • الصادرة  والتعليمات  للوائح  مستمرة 
المستندة    تعزيز  التأمينية  األعمال  المخاطر،    إلنهج 

لتنفيذ أحكام القانون   الزمة  وقرارات  لوائح  أية  وإصدار 
 والئحته التنفيذية

المالءة   • بحد  ن  التأمير كات  شر احتفاظ  ، المالئممراقبة 

امات   ن لمقابلة الي  ومتابعة االحتفاظ باألموال المخصصة 
  . ن ن تجاه حملة وثائق التأمير كات التأمير  شر

عة مناسبة ا • ي تراها الجهة المشر لحماية    تخاذ اإلجراءات الت 

ي المستقبل  
ن فن ن أو المحتملير ن الحاليير حملة وثائق التأمير

أو   اماتها  ن كات عن الوفاء بالي  خطر احتمال عجز الشر من 
ن عل الحياة عن تنفيذ االحتماالت  عجز  ي مجال التأمير

ها فن

ي 
فن ن  ن أو المحتملير ن الحاليير المعقولة لحملة وثائق التأمير

 المستقبل. 

،  إ • ن التأمير كات  شر أصول  باستثمار  خاصة  لوائح  صدار 

ولوائح تنظيم إيداع الضمانات واستثمارها والترصف فيها 
مالية أو  الوراق  األبنكية أو  الضمان  الواستبدال خطابات 

تلك السندات   عوائد  سندات بقيمتها النقدية وتحصيل 
ي تستثمر فيها الضمانات من وقت آلخر وكذلك حاالت   الت 

ل الضمانات، وتحديد طريقة تقديم طلب  سحب وتحوي

وتحديد  والصور  والمستخرجات  والسجالت  خيص  الي 
خيص.   رسوم طلبات الي 

ي إ •
فن العاملة  كات  للشر اإلفصاح  وط  وشر ضوابط  صدار 

ي تؤثر   ن عن جميع الظروف أو المعلومات الت  مجال التأمير

المالية.   عل أنشطتها أو مراكزها 

ي تنظم شكل ومحت • ن  وضع اللوائح الت  ويات إعالنات التأمير

ي هذه اللوائح بأحكام مختلفة بالنسبة إلعالنات  
وقد تقضن

ن لألنواع المختلفة أو من خالل وسائل إعالن مختلفة.   التأمير

ن  • كات التأمير ن لشر ن التابعير اء اإلكتواريير ن الخي  اعتماد تعيير
ي مواكبة التطور و  ي العمليات التأمينية  التقتن

المش اركة ، و فن
ي تنمي ة  

ي الوعي فن . لدى الجمهور    التأميتن

 مستوى المخاطر نوع المخاطر

منخفضة  المالية معدالت المالءة ضعف

متواضعة  السيولة معدالت ضعف

معتدلة  التشغيلية الكفاءة انخفاض

 مقبولة المحفظة جودة تراجع

حد ما  إلمقبولة  والفائض الربحية تراجع
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 (1الجدول رقم )
افية المناطة   ي بها الرقابة عل  الجهة اإلشر

ن فن قطاع التأمير
 الدول العربيةبعض  

، )المصدر:  ي (. "استبيان الرقابة عل القطاع 2021صندوق النقد العرب 
 ." ي
 المالي غير المرصفن

يعيةتطوير األطر لالطهود المبذولة   والرقابية   التشر
ن  ي الدول العربية والمؤسسية الُمنظمة لعمل قطاع التأمير

 فن

يعية والرقابية عل  تعزيز وتطوير وتطبيق  تعمل الجهات التشر
عل الوفاء   يكفل قدرته  ن بما  األطر الرقابية عل قطاع التأمير

المالءة المالية،  امات وتعزيز  ن استكمال وضع   إل إضافةبااللي 
يعية الماأل ن وتحديثها وفق أفضل طر التشر نظمة لقطاع التأمير

الدولية،   عملياتالممارسات  المكتبية   ومواصلة  الرقابة 
ن   التأمير كات  شر عل  الميدانية  السالمة والرقابة  من  للتأكد 

كات وقدرتها عل احتواء المخاطر.   المالية لهذه الشر

ي الدول  
ن فن افية المعنية بالرقابة عل التأمير عملت الهيئات اإلشر

ن واللوائح الجديدة المنظمة  قعدد من الإصدار  ربية عل  الع وانير
ن   ي لقطاع التامير

ن واستدامته   تعزيز  بما يسهم فن نمو قطاع التأمير

بالخدمات التأمينية تحقيق  و  ثقة الجمهور  ،استقراره وتعزيز 
الصادرة   ن األساسية  لمبادئ التأمير االمتثال  وزيادة مستويات 

ي التأ
فن . عن الجمعية الدولية لمشر ن مير

افية علكما   السلطات اإلشر للوائح   الدوريةمراجعة  ال  تعمل 
الصادرة   ن والتعليمات  التأمير ي 

فن لمشر الدولية  الجمعية  عن 

، إل  بهدف تعزيز نهج األعمال التأمينية المستندة إل المخاطر 
المتعلق   ي  التقتن الجانب  تطوير  العمليات    بتطوير جانب 

تنظيم الحوكمة  بشأن وضع عدد من اللوائح كما تم    التأمينية. 
ن   التأمير كات  شر ي 

فن المخاطر  سوق  وتنظيم  وإدارة  سلوكيات 

ن  .  الواجبة لومبادئ العناية    ،التأمير ن كات التأمير إضافة  عمالء شر
لعمل  إل   المنظمة  القواعد  الصيغ  و إصدار  من  عدد  إصدار 

 . ن    الموحدة لوثائق التأمير

افية المعنية السلطات اإلشر االعتبار   ،تأخذ  ن  مخرجات    ،بعير
ي 
فن ن والتطورات  التأمير عل قطاع  الرقابة الميدانية والمكتبية 

يعات التشر تحديث  ن ألغراض  التأمير لقطاع    قطاع  المنظمة 
  . ن  التأمير

المتوافقة مع  المالية  الخدمات  سوق  حجم  تنامي  ضوء  ي 
فن

افية المعنية بالرقابة عل   يعة، قام عدد من السلطات اإلشر الشر
ن بإ يعات المنظمة لصدار  التأمير ن  التشر بما يساعد    التكافلي لتأمير

ائح من السكان   عل توسيع مظلة الخدمات التأمينية لتشمل شر
الحصول عل الخدمات التأمينية   من  لطالما بقيت محرومة 
ي 
فن يعة  الشر ن المتوافقة مع  خدمات التأمير لمحدودية  نتيجة 

   عدد من الدول العربية. 

بإصدار   افية  اإلشر السلطات  من  عدد  قام  جانب آخر،  من 

التعليمات الالزمة بشأن تفعيل إجراءات مكافحة غسل األموال 
ن ، وأصدر  وتمويل اإلرهاب  . نظام عمل صندوق طوارئ التأمير

السوق، أقرت  بهدف   ي 
فن تنظيم عمليات المنافسة واالندماج 

ن الموحد ،  مرصمثل  بعض الدول العربية   تم  الذي    قانون التأمير

لمان المرصي الي  قبل  الهيئة العامة مناقشته من  وأصدرت   ،
المالية، قرا مال للرقابة  رأس  ي 

فن المساهمة  بشأن ضوابط   
ً
را

ن  كات التأمير ي ب  شر
ن أو  السماح لأل عدم  تقضن شخاص الطبيعيير

كات   إحدى شر ي 
فن حصة مسيطرة  ن الذين يمتلكون  االعتباريير

ن  ن  لمساهمة بشكل مباشر أو  با  التأمير كة تأمير ي شر
غير مباشر إال فن
ي المائة   25واحدة أخرى تزاول ذات النشاط وبنسبة تقل عن  

فن

كة أو حقوق التصويت بها،     يجوز زيادةفيما  من أسهم تلك الشر

ن طلب التملك بتقديم خطة ملزمة   نسبة المساهمة إذا اقي 
، عل أن يتم تنفيذ عملية االندماج خالل   ن ي التأمير كت 

الندماج شر
ي  سنة ب وط الت   للشر

ً
تاري    خ تقديم الطلب ووفقا أقض من  حد 

ي هذا الشأن. 
 يقررها مجلس إدارة الهيئة فن

ي  
ن فن افية المسؤولة عن قطاع التأمير كذلك تحرص السلطات اإلشر

ة  عل    األردن وُعمان عدد من الدول العربية ومن بينها   تكثيف وتير

ن  تب عليه  ، الرقابة الميدانية عل قطاع التأمير لتعرف بشكل  ا  مما يي 
يواجهها إضافة إل   ي  القطاع والتحديات الت  وضع  أقرب عل 

ي يرتكبها القطاع، واتخاذ االجراءات القانونية بحق   المخالفات الت 
كات المخالفة ي  . كما تم تالشر

طوير آليات ونظم إدارة المخاطر فن

األخطار   طريقة احتساب مخصص  تطوير  ي 
فن القطاع متمثلة 

ي عل    المالية بناء  السارية وهامش المالءة   عل رأس المال المبتن

إعداد  . إضافة إل  (RBC) [Risk-Based Capital]ر  المخاط
كات   ام بشر ن ن ومسؤولي االلي  ن الداخليير لتقارير المدققير نماذج 

ن   .  التأمير

افية  الدولة ن الطهة اإلشر المعنية بالرقابة عا التأمير

ي  األردن
 البنك المركزي األردبن

المرصف المركزي اإلمارات

ن  تونس  الهيئة العامة للتأمير

 السعودي البنك المركزي السعودية

 الهيئة العامة لسوق المال ُعمان

ن   هيئة سوق رأس المال الفلسطينية فلسطير

 مرصف قطر المركزي قطر

ن  الكويت  وحدة تنظيم التأمير

 وزارة االقتصاد والتجارة – لجنة مراقبة هيئات الضمان  لبنان

 الهيئة العامة للرقابة المالية مرص

 هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي  المغرب
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ي 
فن ن  التأمير افية المسؤولة عن  اإلشر الجهات  إطار تحوط  ي 

فن
الدول العربية للمخاطر الناتجة عن تطبيق المعايير المحاسبية  

لهيئة العامة للرقابة  ُيشار كذلك إل قيام اوالمحلية والدولية، 
ي  المالية 
اف    مرصفن ن الخاضعة إلشر كات التأمير بإلزام كافة شر

الهيئة بتكوين   آثار تطبيق  ورقابة  احتياطي لمواجهة مخاطر 
الجديد  المرصي  المحاسبة  المالية  معيار  باألدوات    الخاص 

ي المائة   ، بما يعادل نسبة(47)المعيار رقم 
من إجمالي  واحد فن

ي  
ي أرباح العام المالي المنتهي فن

يونيو   30األصول وذلك من صافن

يبة،   خصمبعد  ، 2020من عام   إدراجه ضمن   بحيث يتمالرصن
، وال يتم الترصف فيه إال بعد موافقة الهيئة.   حقوق ن   المساهمير

ي  
اإلطار المرجعي للمالءة   ، العمل عل تعديلالمغربكما تم فن
ازي للمالءة  المالية   وع تفعيل اإلطار االحي  من خالل وضع مشر

المخاطر  السياق، تم  القائمة عل  ذات  ي 
فن استكمال اإلطار  . 

ي  الت  البناء  بمخاطر  المتعلق  التأمينات  التنظيمي  تخص   
ية"  . اإلجبارية "مخاطر الورش" و "المسؤولية المدنية العشر

عل  ن  كير الي  إل   
ً
افية مؤخرا اإلشر الجهات  من  عدد  اتجه  كما 

  ،
ً
ونيا إلكي  ن  التأمير خدمات  لتقديم  المنظمة  القواعد  إصدار 

أصدر   السعوديحيث  المركزي  المنظمة    البنك  القواعد 

ونيةل اإللكي  ن  التأمير وقامت  وساطة  لسوق .  العامة  الهيئة 
ي  إعداد دراسة تفصيلية حول التحول اإلب يةالُعمانالمال  

وبن لكي 

ونية عي  مواقعها  ن وتفعيل الخدمات اإللكي  كات التأمير لدى شر
العنكبوتية الشبكة  ي 

ووسائل   ،فن الذكية  وتطبيقات الهواتف 

ن    . التواصل االجتماعي  امج واألنظمة تم تدشير ن تلك الي  ومن بير
ي عل  نظام التدقيق اإل

ي الخاص بأعمال الفحص الميدابن
وبن لكي 

 . ن كات سمشة التأمير ن وشر كات التأمير  شر

ام بالمعايير الدوليةالا ن ن   لي  ي الدول   المحاســةية لقطاع التأمير
فن

 : العربية

ي  
  راف عل                    شات اإل                                                                          لهيئاد الدولي                                                                   تحاإل يأب 

ن                                                                                                                              الت  International Association of) [أمير
Insurance Supervisors (IAIS) [   عل رأس المؤس       س       ات

ن   تحاد اإل ويكثف  ،العالمي الدولية المعنية بتطوير قطاع التأمير
ي دول العالم للمعايير الدولية ي هذا اإلطار،  جهوده لدعم تبتن

. فن

ن  تعتي   اف والرق  اب  ة عل قط  اع الت  امير والب  الغ  مع  ايير نظم اإلشر
 28ع  دده  ا )

ً
ن    ( معي  ارا من أهم المع  ايير المنظم  ة لقط  اع الت  أمير

  . تحاد باإل للدول األعضاء 

الدول العربية   ينسجم ممارسات الحتنتهج  وكمة السليمة بما 

الدولية   الجمعية  مبادئ  ومنها  العالمية  المعايير  أفضل  مع 
ن  اف عل التأمير ن   عليساعد  بما  ،  (IAIS) لهيئات اإلشر تمكير

تحقيق   من  ن  التأمير يؤدي  جيدة نمو معدالتقطاع  . كما 

لتطبيق ال يعية  لضوابط السليم  ثقة    إل  الرقابية والتشر تعزيز 
ن بالسوق ويجذب المزيد من االستثمارات األجنبية  . المتعاملير

ام بالمعايير المحاسبية الدولية عامال  ُيشار إل أن   ن  االلي 
ً
 رئيسا

ي الدول العربية
ن فن ي ظل خصوصية  ،لنمو قطاع التأمير

قطاع فن
ن فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية لل التأمير  

ً
تعقيد الذي  نظرا

به   حيث طبيعلايتصف  من  طويلة قطاع  القطاع  أنشطة  ة 
طريقة احتساب وتحديد العائد بخالف أي  المدى وخصوصية  

ن    إلنشاط آخر مما يؤدي   كة التأمير اختالف القوائم المالية لشر
 خرى.  المالية األ قوائم  العن 

ي هذا اإلطار، أول مجلس معايير المحاسبة الدولية )
( IASBفن

  
ً
باهتماما  

ً
ا خالل  كبير من   ، ن التأمير كات  شر محاسبة  موضوع 

جديد    اعتماد  ي يجب   المحدداتيوضح  معيار  الت  األساسية 

قبل من  ن    اتباعها  التأمير كات  بالمعالجات  شر يتعلق  فيما 
بدء المجلس .  بالعقود التأمينيةالمحاسبية المختلفة الخاصة 

ي 
وع فن المعيار الدولي إلعداد التقارير   العمل عل صياغة  بالشر

ي عام  (IFRS 17)ية  المال
، ليحل محل المعيار الدولي  2017فن

عقود   مجال  ي 
فن بالمحاسبة  المالية الخاص  التقارير  إلعداد 

ن ) )IFRS 9التأمير ن IFRS 17(. سيدخل المعيار الجديد  ( حير
عام   ي 

فن ل،  2023التنفيذ  ُيمكن  ن تنفيذ  وبذلك  كات التأمير شر
الوقت.   17و  9المعيارين   نفس  ي 

اُيمك    فن المعيار  لجديد ن 
(IFRS 17  )  ن كات التأمير علمن  شر اماتاتقييم    العمل  ن   اللي 

ن   بصورة دقيقة كات التأمير انية العامة لشر ن ومن  من خالل المير
ا امات  ألعتمادها  ثم  ن االلي  هذه  تجعل  ي  الت  التقديرات  فضل 

العادلة   بالقيمة  قياسها  تم  ي  الت  األصول  مع  ي و تتوافق  الت 
كاهذه الالقيمة السوقية  ها  تعكس    . تلشر

الدول العربية ب ع عدد من  الصدد، شر ي هذا 
لمعايير امواكبة  فن

يتعلقالدولية   سيما فيما  للتقارير  الجديد  المعيار الدولي  ب  ال 
التحضير لتطبيق  العمل عل  بدء  (، حيث تم  IFRS 17المالية )

ي 
أربعة مراحل   خالل  منالدول العربية  بعض المعيار الجديد فن

ي عام    للتأكد من التطبيق السليم للمعيار 
 بما يشمل:  2023فن

 . المرحلة األول: تحليل الثغرات •

 . المرحلة الثانية: تقييم األثر المالي  •

 . المرحلة الثالثة: خطة التطبيق •

 . المرحلة الرابعة: التطبيق •

ي الدول  
يعية ورقابية فن من جانب آخر، تعمل عدة جهات تشر

تطبيق  األ العربية   عل  بأعضاء خرى  التقييم الخاص  برنامج 

ن اإل  ي التأمير تقييم مستوى   إلالذي يهدف   تحاد الدولي لمراقت 
يعات الدول األعضاء  ي تشر

ن فن تفعيل المبادئ األساسية للتأمير
ي هذه الجمعية

يعية أخرى عل تطبيق  فن . كما تعمل جهات تشر
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وضعها   ي  " الت  ن للتأمير ي  تحاد  اإل "المبادئ األساسية 
  المجالفن

ي  تمتع األشخاص الذين يشغلون مناصب   ،الرقاب  من  والتأكد 
ي هيئات  

ن أساسية فن ن    بمعايير المالءمة والتناسب  التأمير ي تعير
فن

اإل  مالءةمجالس  هوامش  واعتماد  ن  العاميير والمدراء    دارة 
العالمية الممارسات  مع  تلك  و   ،تتناسب  المبادئ  عكس 

ن و  كات التأمير .  المعايير ضمن األطر القانونية المنظمة ألعمال شر

ن باألطر    كما تقوم الجهات الرقابية كات التأمير ام شر ن بمتابعة الي 
من خالل الرقابة المكتبية والميدانية    ا القانونية الصادرة عنه 

ن   . المطبقة عل قطاع التأمير

، اتجهت ل ن ن بالمعايير الدولية للتأمير كات التأمير ام شر ن ضمان الي 
كات   ي بعض الدول العربية إل التعاون مع شر

افية فن الجهات اإلشر
ن   الخارجير ن  والمراجعير ن  االكتواريير اء  والخي  ن  التأمير قطاع 

للتأكد من التطبيق السليمل للمعايير   تشكيل مجموعات عمل 
 
ً
إطارا  إ الدولية، كما يتبتن بعضها 

ً
افيا ي عل المخاطر يتم   شر مبتن

خالله   كاتمن  الشر أن  من  القطاع  التأكد  تطبق كافة    ضمن 
عل عالوة  العالقة،  ذات  واألنظمة  المعايير تطبيق    اللوائح 

من جانب آخر، ينصب جانب من جهود  الدولية ذات الصلة. 
افية   ي الدول العربية السلطات اإلشر
كات  فن ام شر ن عل ضمان الي 

يعات الخاصة بجر وسطاء  و  ن والتشر ن بالقوانير غسل ائم  التأمير
 . األموال وتمويل اإلرهاب

ن التحــــديــــات و ي هواجــــل قطــــاع التــــأمير
ي الــــدول  المخــــاطر الت 

فن

 العربية: 

ي الدول  
ن فن ي تواجه قطاع التأمير كز أبرز التحديات الرئيسة الت 

تي 
ي 
فن ن يتمثالن  أساسيير ي محورين 

فن ام  العربية  ن معدل االلي   تعزيز 

بما ينسجم  بشكل متكامل  ممارسات الحوكمة السليمة  تطبيقب
العالمية،  المعايير  أفضل  ممارسات تطبيق  ساعد  يحيث  مع 

ي الدول العربية من تحقيق  
ن فن ن قطاع التأمير ي تمكير

الحوكمة فن
ة للنمو،  ن بالسوق،    إلقدراته الكبير جانب تعزيز ثقة المتعاملير

 .  األجنبية االستثمارات وجذب المزيد من

ا يؤثر  أخرى،  جهة  إدارة  من  عل  ن  كير الي  مستوى  نخفاض 
 عل  المخاطر  

ً
ن حيث  ،  القطاعاستمرار واستقرار نمو سلبا   يتعير
ن عل   كير رفع مستوى الوعي بأهمية إدارة المخاطر من خالل  الي 

المخاطر   تطبيق الخاصة بإدارة  تفعيلها و   أحدث الممارسات 
عل   المستوياتوتطويرها  ن بالمتعلقة    مختلف  التأمير   ،قطاع 

ي  
خفض مستوى المخاطر، ويساعد عل بالشكل الذي يساهم فن

كات القطاع عل مواجهة المخاطر.   دعم قدرة شر

ي 
ن فن التأمير ي تواجه قطاع  التحديات والمخاطر الت  ي 

تتباين باف 

ذلك بحسب العوامل االقتصادية واالجتماعية   ،الدول العربية
ي كل دولة عربية، وخصوصية التحديات   المؤثرة عل

القطاع فن

ن المقدمة، واختالف طبيعية   المتصلة بطبيعة خدمات التأمير
عل  المجمل  ي 

فن تشتمل  أنها  بيد  دولة،  كل  ي 
فن المستثمر 

 مجموعة التحديات التالية: 

ي المجتمع –
ي فن السيما  ات العربيةضعف الوعي التأميتن

ن عل الحياة   ي  وانخفاض الثقة  التأمير
ن قفن   طاع التأمير

ي بعض الدول العربية
ن فن ما ينتج  ،من قبل المتعاملير

ن وانخفاض حصة عنه   انخفاض معدل انتشار التأمير

ن  ي الكثير من الدول العربية  الفرد من أقساط التأمير
  . فن

ن   – كات التأمير الذي  انخفاض هامش المالءة لبعض شر
األ  بعض  ي 

فن يعود  رأسقد  إل  كات    حيان  الشر مال 
عل    ،المنخفض يؤثر  كات عل بما  الشر هذه  قدرة 

ي  ي السوق التأميتن
اماتها ومواكبة التطورات فن ن   الوفاء بالي 

إل االحتفاظ    ويؤدي  معدل  ي بالعمالء  انخفاض 
فن

المثال:    قطاعات سبيل  )عل  المتخصصة  ن  التأمير

ن   كات  تأمير ان(و الطاقة  عمليات شر  . الطير

بحجم و  – ن مقارنة  التأمير كات  شر من  عدد كبير  جود 
التأمينيةال المحافظ  وتبعير  المحلي  وتركز  سوق 

ن عل المركباتالمحافظ التأمينية   ي نشاط التأمير
 . فن

ن    يؤثر وجود الملكية – كات التأمير العائلية لعدد من شر

بتطبيق   كات  الشر هذه  ام  ن الي  مستويات  عل   
ً
سلبا

 لحوكمة المؤسسية.  ا

ضعف مستوى أداء بعض مقدمي الخدمات التأمينية   –

انخفاض نسبة االكتتابات من خالل مقدمي  المساندة، و 
وسيط    ، ن تأمير التأمينية المساندة )وكيل  الخدمات 

( مقارنة ب ي
ن المرصفن ، التأمير ن األخرى.دول  ال تأمير

ي  –
نقص أعداد الكفاءات الفنية المحلية المتخصصة فن

ن   العلوم اإلكتوارية ونقص أعداد االشخاص الحاصلير
ي ال

فن ن عل عل الشهادات المهنية المتخصصة  تأمير
ي القطاع ومدى مهنيتهم. 

ن فن  كفاءة العاملير

العربية   – الدول  عن  تحديتواجه  ناتجة  انتشار  ات 
ات جائحة   األنشطة التشغيلية    19-كوفيدتأثير عل 
ن   التأمير كات  أبرزها  لشر لتغطية  ومن  التسعير  خطر 

، ي ن الطت  كات    خدمات التأمير حيث ال يوجد لدى شر
ن بيانات تاريخية تساعد عل احتساب القسط   التأمير

 . بشكل صحيح

ي  –
ي تحديات تتمثل فن

ي منها القطاع فن
ي يعابن الخسائر الت 

قيمة   انخفاض  بسبب  للمركبات  االلزامي  ن  التأمير
خالل   من  تعديله  وصعوبة  ي  التأميتن  تغيير القسط 

بسبب  االقساط  هذه  حددت  ي  الت  التعليمات 
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بها   تمر  ي  الت  االقتصادية  العربيةالظروف  الدول 
اعتبارات  الجائحة إل  إضافة  العكسية  ،  المنافسة 

 . ق األسعار وسياسة حر 

إلالحاجة  ال – اتيجيات    ماسة  االسي  وضع  ورة  ضن
وأنظمة التشغيل الالزمة لمواكبة التحديات المرتبطة  

يشهدها    التقنيةبالتطورات   ي  بما قطاع  الت  ن  التأمير
ن    بتقنياتيعرف  كات التأمير ن وتوجه عمالء شر التأمير

ي وما يتبع ذلك من ظهور  لعمليات التحول اإل
وبن لكي 

كات يجب أن    رتبطةمخاطر جديدة م بعمليات الشر

 . تواكبها الخدمات التأمينية

مستويات   – زيادة  ي 
فن ن  التأمير قطاع  دور  محدودية 

ن عل الشمول المالي نتيجة  كات التأمير عدم قدرة شر

تواكب  جديدة  تأمينية  خدمات  استحداث 
لحتياجات اال  استحداث    عدمو   ،لجمهور المختلفة 

ة  الصغير المنشآت  تستهدف  تأمينية  خدمات 
(Micro-Insurance  )  الدول من  كبير  عدد  ي 

فن

. العربية   ي تعزيز الشمول المالي
 بما يسهم فن

بعض الدول   ي 
ن فن سبق، تواجه قطاعات التأمير عالوة عل ما 

هذه   تشهدها  ي  الظروف الت  إضافية نتيجة  تحديات  العربية 
سب عل  بينها  المثال  االقتصادات ومن  ، حيث يؤثر لبنانيل 

االجنبية    انخفاض العمالت  مقابل  المحلية  العملة  قيمة 
كي و وباألخص الدوالر األ ي استمرت  ضعف مير كات الت  قدرة الشر

ن بتحصيل   التأمير الرصف    وثائق  سعر  عل  المحلية  بالعملة 

 . ن ن التغطية المناسبة للمؤمنير كما    الرسمي المنخفض عل تأمير
ي  التحتمثل أحد أبرز 

ار  ديات الراهنة فن التغطية التأمينية لألضن

وت.  ي مرفأ بير
   الناتجة عن االنفجار فن

ي للديون السيادية الناتج  من جهة أخرى يؤثر  
التخفيض االئتمابن

لبنان    الراهنةالمالية واالقتصادية    وضاعاألعن   بها  يمر  ي  الت 
اللبنانية بالتوقف عن تسديد مستحقاتها عن  وقرار الحكومة 

ه عل األصول المالية  الديون السيادية بالعمالت األ  جنبية وتأثير
الت كات  شر من  المملوكة  ن والنقدية  إل    . أمير القيود  إضافة 

عل  القدرة  وعدم  المرصفية  الحسابات  عل  الموضوعة 
ن إال عي  الحصول  التحويل إل الخارج وب األخص لمعيدي التأمير

ضفه   سعر  يبلغ  والذي  الموازية  السوق  من  الدوالر  عل 
الرسمية   الجهات  قبل  من  المحددة  األسعار  عل أضعاف 

ن و  كات. أنشطة قطاع التأمير ة للشر    يسبب خسائر كبير

افيةالرؤى  ن المتعلقة بتطوير قطاع   االستشر ي الدول  التأمير
فن

 ت عا صعيد السياساتاالنعكاسا العربية: 

موجز السياسات    تطرق العدد من  إل واقع وآفاق قطاع هذا 
السلطات   بها  تقوم  ي  الت  الجهود  إل   

ً
ا مشير ي  العرب  ن  التأمير

القطاع   التنظيم والرقابة عل  افية المسؤولة عن  لدعم  اإلشر
خالل    تهأنشط التنظيمية والقيام  من  ن واللوائح  القوانير ي  تبتن

واحتواء   للقطاع  المستمر  الكفيلة بالتطوير  الرقابة  بعمليات 
المرتب وعملياتالمخاطر  بأنشطته  هذا هطة  ي 

فن تسعي  كما   .

والتطورات   المستجدات  من  مجموعة  مواكبة  إل  السياق، 
إل المعايير  االمتثال  بالحاجة إل  يتعلق  ما  أهمها  من  ولعل 

ي 
فن ي  التطور التقتن بركب  واللحاق  للقطاع،  المنظمة  الدولية 

تقديم الخدمات التأمينية، وتوسيع فرص النفاذ إل الخدمات  
مينية المختلفة والمتنوعة بما يتالءم مع احتياجات مختلف  التأ

  . ائح المجتمع بهدف تعزيز مستويات الشمول المالي عالوة شر
مساعيها إل عل  للقطاع تتيح مواصلة  يعات منظمة  صدار تشر

صدار تغطيات تأمينية بأسعار منافسة وابتكار منتجات جديدة  إ
تويات  ادة مسوزي المتنوعة للسكان حتياجاتاال تتناسب مع  

 كفاءتها. 

للرؤى المستقبلية لتطوير    
ً
افا واستشر سبق ذكره  واقع ما  من 

ي   يلي القطاع، فيما  بعض التوصيات عل صعيد السياسات الت 

ي  ن العرب  التأمير قطاع  تطوير  من تستهدف مواصلة  ، وتمكينه 
نطاق التغطية التأمينية  االستفادة من   الفرص القائمة التساع 

كات،   ي بما    زيادة عمقوبالتالي  لألفراد والشر ن العرب  قطاع  التأمير
ي الدول العربية: 

   يدعم النمو والتنمية االقتصادية فن

ي 
اهيطيات وطنية لأهمية هبتن ن تطوير اسي   قطاع التأمير

ي الدول العربية عل 
افية فن وري عمل السلطات اإلشر من الرصن

ي  ن العرب  اتيجيات وطنية لتطوير قطاع التأمير
ي اسي  تتضمن تبتن

كات القطاع من مواجهة  ن شر ي من شأنها تمكير كافة الجوانب الت 
تواجهه ي  الت  والرقابية    ،التحديات  القانونية  البيئة  وتوفير 

قطاع  أنشطة  شمولية  لتوسيع نطاق  ورية  الرصن والمؤسسية 
ن  ائح  ة هذه الخدمات  وتغطية  وزيادة مستويات كفاء  ،التأمير لشر

 أوسع من السكان. 

المثال، سبيل  ي    فعل 
فن العمل  ي  عل    السعوديةيتم  تبتن

اتيجي ن  ة اسي  ورفع قطاع التركز عل دعم وطنية لقطاع التأمير
ن عل  مستوى  كات التأمير وتطوير بالعمالء،  االحتفاظ  قدرة شر

التحتية وتوفير  البنية  ية  ،  البشر إل  المؤهلةالموارد  إضافة   ،
ن   جديدة من خدمات تطوير أنواع ن    إلبما يؤدي    ،التأمير تحسير

حماية   ن  تأمير ضمنها،  ، ومن 
ً
عالميا المملكة    االدخار،ترتيب 

ن عل األعمال الهندسية    تعزيز مستوىإضافة إل   أنشطة التأمير

ن ضد الكوارث  ي والتأمير
للمنازل والمبابن الحرائق  ن ضد  والتأمير

 الطبيعية. 
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تقوم   المالكذلك  لسوق  العامة  ي    الهيئة 
بوضع   ُعمانفن

ا العامة  اتيجيتها  توجهات  اسي  مع  عمان  "لمتوائمة  رؤية 
الرؤى المستقبلية الخاصة بقطاع   "،2040 منها  ي تنبثق  الت 
ن   من  التأمير عدد  الخاصة بالتقييم وإدارة وتتضمن  األهداف 

ن المخاطر   كات التأمير بالمالءة  لشر يتعلق  ما  تشمل كل  ي  والت 
يعية الخاصة   بتنظيم  المالية ووضع التعديالت القانونية والتشر

ن جودة آليات التسعير واألسس الخاصة بها  ،القطاع  ،وتحسير
،  ووضع الحد األدبن للتقارير االكتوارية الخاصة بتأمينات الحياة 

األهداف تم وضع   ا كم  . بالعمالءورفع مستوى نسب االحتفاظ  
الخاصة   اآللية  وتشمل  ن  التأمير مؤسسات  بتنظيم  الخاصة 

ن القوى العاملة الوطنية لشغل اإل  ظ والعليا  دارات الوسبتمكير
ن  كات التأمير ي شر

 . فن

لتطوير  الرقمي  يتيحها التحول  ي 
الت  الفرص  االستفادة من 

ن   قطاع التأمير

ي يتم تطويرها باالستفادة من  االبتكاراتتستحوذ  التأمينية الت 
أعمال   مستويات كفاءة  زيادة  تستهدف  ي  ي والت  التطور التقتن

أنشطة   أتمتة  عن  ناتجة  وفورات  وتحقيق  ن  التأمير كات  شر
ُيعرف   القطاع ن ب"أو ما  باهتمام    (Insutech)  "تقنيات التأمير

ي إطار تنامي أنشطة التقنيات المالية.  
يل فعل سبعالمي واسع فن

تقنيات   استخدام  أن  إل  الدولية  التقديرات  تشير  المثال، 
إدارة   ي 

فن ن  شأنه    العملياتالبلوكتشير من  تحقيق  التأمينية 
ت اوح  وفورات  ما  ي  ن  قيمتها  أمريكي   50و  40بير دوالر  مليار 

عام   إدارة    2022بحلول  تكلفة  تقليل  خالل  من  بعده  وما 

ي . (8) التأمينية  المطالبات
فن االستثمارات  شهدت  عليه،  بناء  

ن   تقنيات التأمير ي مجال 
فن  
ً
 ملحوظا

ً
ة  ارتفاعا األخير اآلونة  عل  

نحو  مستوى العالم   مليار دوالر خالل النصف   7.4لتسجل 
عام   من  بنحو    2021األول  يزيد  ما  مليون دوالر    300وهو 

ي عام  
 . (9)بأكمله 2020مقارنة بالمستوى المسجل فن

ي الدول العربية  يةالجهود الحال  تقوم
عل تطوير األطر الالزمة    فن

التأمينية    التقنياتالستخدام   الخدمات  توفير  ي 
فن الحديثة 

ن  ل التأمير قطاع  نفس  عمالء  ي 
فن  . ن المطلوبتير بالكفاءة والكلفة 

السياق، وب  هدف مواكبة التطورات التقنية، تتطلع عدة جهات  
ي الدول العربية عل غرار الهيئة  إ

افية ورقابية فن العامة لسوق  شر
ي 
إل رفع مستويات استخدام األدوات والتقنيات   ُعمانالمال فن

الرامية   مساعيها  ، وتواصل  ن التأمير مجال  ي 
فن المالية الحديثة 

ي المنتجات المقدمة من تعزيز  نحو  
فن تشجيع االبتكار والتنوع 

ن  التأمير كات  شر تقنية  قبل  أنظمة  عل  بالتدقيق  والقيام   ،

8 BIS  search, “Blockchain Technology in Financial 

Services Market - Analysis and Forecast: 2017 to 2026 

(Focus on Opportunity and Use Case Analysis).”  

كات العاملة  المعلومات ورفع مستوى األ ي لدى الشر
ابن من السيي 

ن  التأمير قطاع  ي 
هذا   ،فن ي 

فن القصور  جوانب  تصحيح  ومتابعة 
قبل   من  المقدمة  التأمينية  الخدمات  جودة  ورفع  الجانب 

 . ن ي قطاع التأمير
كات العاملة فن  الشر

 (9شكل رقم )
ن عل مستوى العالم  ي مجال تقنيات التأمير

االستثمارات فن
( 2021-2014))مليون دوالر( 

Source: GBINSIGHTS, (2021). “Insurance Tech Q2 2021”, 

July. 

ي 
فن ن  التأمير قطاع  عل  افية والرقابية  اإلشر الجهة  تعمل  كما 

ن  ن    التقنياتتعزيز استخدام  عل   فلسطير ي قطاع التأمير
المالية فن

تطوير   إلباإلضافة    قطروتستهدف   . وتوفير البيئة الممكنة لها 
ن ومتطلبات   تقنياتاألطر التنظيمية والرقابية لمواكبة   التأمير

ي  االمتثال
فن التقنية  التطورات  تلك  من  واالستفادة  مراقبة  ، 

ن ل كات التأمير لمتطلبات الرقابية المفروضة عل قطاع امتثال شر
ن ال ي تأمير

فن ي  فرص التطور التقتن إل االستفادة من  تسع  . كما 

الخدمات   توصيل  وسهولة  ن    إلشعة  التأمير قطاع  عمالء 
. كما تعول  مستويات  زيادة   إلباإلضافة   ن تنوي    ع خدمات التأمير

ي  
فن افية  اإلشر لزيادة    مرصالسلطة  ونية  اإللكي  الوسائل  عل 

وي    ج للمنتجات   . التأمينية ال سيما النمطية منها مستويات الي 

والذكاء االصطناعي   إل جانب االستفادة من التقنيات المالية
ي ضوء الحاجة الملحة  

ن فن ألنشطة  والميكنة لدعم نشاط التأمير
 . التقنيةمسايرة التطورات  القطاع إل 

ي  من جهة أخرى، يتم 
للتبادل الرقمي    المغربفن تطوير منصة 

المسؤولة   الهيئة  ن    عنتجمع  التأمير عل  كاتمع  الرقابة  شر
ن   التأمير وإعادة  ن  يُ التأمير القوائم    مكنّ بما  إعداد  توحيد  من 

9 GBINSIGHTS, (2021). “Insurance Tech Q2 2021”, July. 

http://www.amf.org.ae/
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كاتاإلحصائية من طرف هذه   معالجتها  شعةوالرفع من   الشر
افية قبل السلطة اإِلشر ي   . من 

فن يتم العمل   عل،  ُعمان  كذلك 
وضع  خالل  التأمينية من  الخدمات  عمليات تقديم  تسهيل 
الجهد  من  الكثير  تخترص  ي  الت  الرقمي  التحول  اتيجيات  اسي 

عل تنوي    ع واستحداث المنتجات التأمينية  ، و والوقت العمل 
 المختلفة وزيادة مساهمتها وكفاءتها. 

ن الصحي   مظلة هوسيع نطاق  أنظمة التأمير

المنتجات   أوعية  أهم  من  الصحي  ن  التأمير خدمات  تعتي  

ا قبل  من  االهتمام   التأمينية محل 
ً
نظرا افية  اإلشر لسلطات 
واالرتقاء  التنمية المستدامة  أهداف  دعم  ي 

فن الكبير  لدورها 

بناء    . ن المواطنير من يعليه،    بمستوى معيشة  ستهدف عدد 
ي عل رأسها  

توسيع نطاق    مرص والمغربالدول العربية ويأب 

ن الصحي ليشمل نطاق أوسع من المستفيدين.   من جانب  التأمير
ن الصحي العمل عل  ُعمانتستهدف آخر،   تطبيق نظام التأمير

ي السلطنة وإصدار األنظمة الخاصة به وإنشاء منصته 
اإللزامي فن
الصدد   ،الشاملة مستوى التوعية بهذا  تهدف    . ورفع    إلكما 

ي القطاع الصحي 
وضع مؤشر عام ألسعار الخدمات العالجية فن

ن   مرصكما تستهدف بعض الدول العربية مثل    الخاص.  تحفير
ال كيانات  نشاط  إنشاء  استهداف  خالل  من  ي  الطت  ن  تأمير

ي بمتطلبات  فقط  متخصصة  ن الطت  ي نشاط التأمير
لرأس المال  فن

ي تزاول أكير من نشاطتلك المفروضة عل   قل منأ كات الت    الشر
كات   شر أعمال  تطوير  ي 

فن ستساهم كافة هذه الجهود   . ي تأميتن
خدمات   تقديم  ي 

فن مستويات كفاءتها  وزيادة  العربية  ن  التأمير

  التأمينية المتخصصة. 

ن متناهي الصغر تشطيع  خدمات التامير

ائح كما سبق اإلشارة ، يعتي  الوصول بالخدمات التأمينية للشر
السكان   من  الدخل  العربمنخفضة  الدول  ي 
أهم ية  فن أحد 

ي وتحول دون زيادة   ن العرب  ي تواجه قطاع التأمير التحديات الت 
تركز  عليه،  العربية.  الدول  ي 

فن المالي  الشمول  مستويات 

المرحلة المقبلة عل  ي 
ي الدول العربية فن

افية فن السلطات اإلشر
ي الدول العربية. 

ن متناهي الصغر فن  تشجيع خدمات التأمير

ي 
ن ففن ن عل فلسطير كير يتم الي  حقيق أهداف الشمول المالي  ت، 

ن متناهي الصغر  يعي للتأمير
والسماح    ،من خالل وضع إطار تشر

كات متخصصة   شر ابتأسيس  مجال  ي 
ن متناهي الصغر فن لتأمير

ومزاولة النشاط   ،بمتطلبات قانونية أكير بساطة عند التأسيس

10  IFC, (2014). “Survey on Islamic Finance and SMEs”. 

The International Finance Corporation, Washington 

D.C. 

ات من   هيئة سوق رأس المال الفلسطينيةمع قيام   ن بمنح تحفير
فئات مجتمعية بسيطة.    إل  بهأجل نمو هذا النشاط والوصول  

ي هذا اإلطار، 
ي  كذلك  تم  فن

يعية  إصدار ، مرصفن أول صيغة تشر
ن متناهي الصغر  كات  اهتمت ب  ،للتأمير ة الشر وضع ضوابط مباشر

والجمعيات والمؤسسات األهلية المرخص لها من أجل توزي    ع  
ن متناهي الصغ  ر. وثائق التأمير

ي  
فن افية  اإلشر السلطات  تعمل  ت  المغربكما  فعيل  عل 

المالي   للشمول  الوطنية  اتيجية 
ن  بهدف  االسي  التأمير تطوير 

ن    الشامل ي  الخدمات المالية.    إل  الوصولوتحسير
،  هذا اإلطار فن

االجتماعي تعد   واالحتياط  التأمينات  مراقبة  وع   هيئة  مشر
اإلطار المرجعي لتوزي    ع    لتطوير مراجعة مدونة التأمينات وذلك  

الشفافية والممارسة   قواعد  ن وتعزيز  السليمةمنتجات التأمير

ن  ي لمنتجات التأمير
وبن اإللكي  للتسويق  وضمان  وإحداث إطار 

ن ذوي الدخل المنخفض.    حماية متناسبة وكافية للمستهلكير

ي الد
ن التكافاي فن  ول العربيةهطوير سوق التأمير

التأمينية   الخدمات  عل  الطلب  من  مهم  جانب  غير هناك 

خدمات   لمحدودية   
ً
نظرا العربية  الدول  من  عدد  ي 

فن ُمغظ 
يعة ن المتوافقة مع الشر (  التأمير ن التكافلي . فعل سبيل )التأمير

ي المائة   90المثال، تشير تقديرات المؤسسات الدولية إل أن  
فن

ي السعودي
ة تفضل الخدمات المالية  من مؤسسات األعمال فن

يعة.   ي المتوافقة مع الشر
ي  54 المغرب واألردن وتبلغ النسبة فن

فن
ي المائة عل التوالي  45المائة و 

ي الفن
اوح النسبة فن دول  ، فيما تي 

ن  خرى األ عربية  ال ي المائة 35و 20ما بير
   . )10(فن

ن التكافلي محدودة  كذلك عل مستوى    ال تزال خدمات التأمير
ن التكافلي نحو   ،العالم مليار   23حيث يبلغ حجم أصول التأمير

دوالر بحسب تقديرات مجلس الخدمات المالية اإلسالمية بما  
ي المائة فقط من إجمالي قيمة األصول المالية    0.9يمثل نحو 

فن

ي عام  
فن يعة البالغة قيمتها  الشر  2.7نحو    2020المتوافقة مع 

 . (11)تريليون دوالر  

11 IFSB, (2021). “Islamic Financial Services Industry 

Stability Report 2021”. 

http://www.amf.org.ae/
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 (10شكل رقم )
يعة عل  األهمية النسبية للخدمات المالية المتوافقة مع الشر

 (2020مستوى العالم )%( )

Source: IFSB, (2021). “Islamic Financial Services 

Industry Stability Report 2021”. 

الدول العربية وأهمية  ي 
التأمينية فن لخصوصية األسواق   

ً
نظرا

التكافلي تطوير   ن  التأمير من   منتجات  أوسع  ائح  شر لخدمة 

ي بعض الدول العربية    المستفيدين،
افية فن تسع السلطات اإلشر

ي    إل
هذه األسواق. ففن مثل  العمل عل مرصتطوير  ، يجري 

 . ن التكافلي للتأمير يعي 
ي  تطوير اإلطار التشر

فن ، المغربفيما تم 
ن التكافلي   ي لمزاولة التأمير

إلدخاله  توضع اإلطار القانوبن  
ً
مهيدا

ن التنفيذ  من تنوي    ع عرض المنتجات والخدمات مك  يُ بما حير ن 
 واستقطاب فئة غير  

ً
  إل حد اآلن.   مشمولة تأمينيا

ن  ام بالمعايير الدولية لقطاع التأمير ن  االلي 

ن  تركير المهم  ل  من  المستقبلية  يعية  لجهات  الجهود  التشر
العربية   الدول  ي 

فن افية  صناعة    االرتقاء  علواإلشر بمستوى 

ن من خالل انتهاج أحدث الممارسات العالمية ذلك من   ،التأمير
  الصادرة الصلةذات  المحاسبيةالمعايير  أحدث  خالل تطبيق 

ن عل إدارة المخاطر   إلإضافة   . عن المؤسسات الدولية كير الي 
خال من  بها  المتعلقة  المؤسسية  واألبعاد  المخاطر  إدارة  ل 

(Enterprise Risk Management-ERM ي تُمثل أحد ( الت 
ي تحد من المخاطر المصاحبة للكثير من التحديات   األدوات الت 

ن بشكل عام   كات التأمير شر ي تواجهها  عملية    وبالتالي تنظمالت 
 . ن ن عل قطاع التأمير   دعم عملية صنع القرار بشكل كبير للقائمير

ي   إلهعزيز الطهود الرامية 
 رفع الوعي التأميتن

افية المسؤولة عن  تتضمن الرؤى المستقبلية للسلطات اإلشر

ن  التأمير الدول العربيةقطاع  ي 
عل توفير طلب كاف    فن العمل 

مستوى ال رفع  طريق  عن  والثقافة  للمنتجات التأمينية  وعي 

ن  سواء  فيما يتعلق ب  التأمينية ن ضد    عل المشاري    عالتأمير والتأمير

الطبيعية.  الكوارث  ن ضد  والتأمير ي 
والمبابن للمنازل  الحرائق 

ي أعقاب  
، خاصة فن ي ن الطت  ن عل الحياة والتأمير عالوة عل التأمير

 .  19-جائحة كوفيد

ي 
، يواصل البنك المركزي تعزيز جهوده الرامية نحو األردنففن

ائح المجتمع المختلفة، حيث عملت   ن شر ي بير رفع الوعي التأميتن

افية المسؤولة عن قطاع  ن خالل السنوات  السلطة اإلشر التأمير
تستهدف زيادة مستويات  السابقة عل إصدار عدة منشورات  

ل نصية التوعية التأمينية من خالل الوسائل المختلفة )رسائ
ة   من خالل  التوعية ، التوعية التأمينية اإلذاعية، SMS)قصير

ي اإل  التواصلوسائل  استخدام  
وبن  ,Facebook, Egov)  لكي 

website, MIT application .)    من جهة أخرى، تقوم الجهة
ن حول أي  المختصة ب اإلجابة عل استفسارات جمهور المواطنير

ي وتوفير و  سائل لحل نزاعات  جانب من جوانب النشاط التأميتن
ن لضمان   ي إدارة التأمير

فن  من خالل مديرية مختصة 
ً
ن وديا التأمير

مستحقيه بشعة وكفاءة ومهنية   إلإيصال التعويض المناسب  
جانب  عالية ن ، إل  التأمير نزاعات  لهم   حل  المؤمن  ن  لتمكير

ن   كات التأمير ن من حل نزاعاتهم مع شر والمستفيدين من التأمير
ا للطرق  استنفاذهم  عللودية،  بعد  تعليمات    عالوة  إصدار 

ي  
الشكاوى بموضوعية وحيادية عالية مراعية  لضمان النظر فن

ذات العالقة وذلك بما  ن واألنظمة  يعات والقوانير بذلك التشر

  . ي اع التأميتن
ن  يكفل حقوق جميع أطراف الين

جهة أخرى عل    ،من    ،إعداد الدراسات والبحوث يتم العمل 
ن مؤسسات القطاع من خالل نشر  يجابية بوتعزيز المنافسة اإل  ير

ن   التأمير كات  شر واقع  عن  المختلفة  واإلحصاءات  البيانات 
  ، ن التأمير قطاع  اعمال  نتائج  تقرير  أهمها  من  ي  والت  والقطاع 

ن المركبات إضافة إلحصاءات مفصلة ، ومؤشر الشكاوى لتأمير
ي الخاص ن الطت  ن عل الحياة،  عن التأمير   وإحصاءات حول التأمير

سنوية، فيما يتم كذلك إصدار   ة  بدورية  حصائية شهرية إنشر
 . ن ات األساسية حول أداء قطاع التأمير  للمؤشر

تواصل التأمينات واالحتياط االجتماعي   كما  ي   هيئة مراقبة 
فن

من   المغرب المالي  والتثقيف  للتوعية  اتيجيتها  اسي  تفعيل 
عمل توعويةخالل إطالق حمالت   لرفع الوعي   وتنظيم ورش 

ي تسع الهيئة إل اتساع نطاق  بأه مية الخدمات التأمينية الت 
ن   . شموليتها لعدد أكي  من المواطنير

هع فرص  اإلقليمي  االستفادة من  التعاون  قطاع   لتطوير زيز 

ن  ي   التأمير  العربر

ي الدول  
ن فن ي مجاال أرحب لتعزيز نشاط التأمير يوفر التكامل العرب 

فورات السوق  العربية عل اختالف أنشطته باالستفادة من و 

ي يتيحها سوق قوامها   مليون نسمة. بناء  عليه، تسع   421الت 

يعة الخدمات المرصفية المتوافقة مع الشر
إصدارات الصكوك
يعة صناديق االستثمار المتوافقة مع الشر
 التكافلي 

ن التأمير
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ي بعض الدول العربية 
افية فن االستفادة من   إلالسلطات اإلشر

ي   الت  األسواق تالمكاسب  ي 
فن التوسع  مستويات  زيادة  تيحها 

ي 
ففن المجاورة.  افية  لبنان  التأمينية  اإلشر الجهات  تتطلع   ،

منصة  والرقابية   التأمينية  لإقليمية  لتوفير   تخدملخدمات 
سوري سيما  وال  ي  العرب  ق  المشر والعراق   ةمنطقة  ،  األردن 

ي  لكفاءات  باالستفادة من ا
ن المتوفرة فن ي قطاع التأمير

المتقدمة فن

كات  لبنان. إضافة إل السعي لجذب  ن شر ن    التأمير وإعادة التامير
ق األيكون مركزها األالعالمية ل ي منطقة الشر

فن ي ساسي 
فن وسط 

ي المنطقة العربية  لبنان
ن فن  . بما يعزز من تطور سوق التأمير

هقديم   عا  ن  التأمير كات  شر هأمينية  تشطيع  خدمات 
المناخيةو،  مستدامة المخاطر  المسؤولية   ،هغطية  وهعزيز 

 االجتماعية  

ي مجال تعزيز نظم تعتي   
ن فن ن الرئيسير ن أحد الفاعلير كات التأمير شر

والتحوط ضد المخاطر العالمية الناتجة  االستدامة االقتصادية  
ي 
افية فن ي هذا اإلطار، تسع السلطات اإلشر

عن تغير الُمناخ. فن

كاتتعزيز دور    إل  المغرببعض الدول العربية مثل  ن    شر التأمير
ي مجال  

ن فن من خالل إعداد  مة االقتصادية  االستداوإعادة التأمير

استثمار   تشجيع  أجل  من  المعنية  الجهات  مع  اتفاقيات 
كات اء  الشر ي األصول الخرصن
ي  ،  فن

ي تندرج فن التنمية  إطار  وتلك الت 

ي من شأنها توفير    إلالمستدامة. إضافة   وضع جميع التدابير الت 
 مخاطر المناخية. للمالئمة ومنتجات تأمينية   تغطية

ي  
فن المعنية  الجهات  تواصل  تحقيق    مرصكما  عل  العمل 

ن المرصي وأهداف التنمية   المسئولية االجتماعية لقطاع التأمير
لجنة من   الهيئة العامة للرقابة الماليةشكلت    ، حيثالمستدامة

ن التكافلي  توزي    ع فائض التأمير ي 
وقد   ،الموزع  غير أجل البت فن

عات من أجل تقديم الدعم المادي    أقرت اللجنة العديد من التي 

ي   تقدم    إلوالعيتن ي  الت  العامة  الصحية  الكيانات  من  العديد 
خدمات الرعاية الطبية لكافة فئات المجتمع، فضال عن توفير  

لذوي   الرعاية  توفير  عل  تعمل  لجهات  المادي  الدعم 
 االحتياجات الخاصة ودعم التعليم. 

 المصادر باللغة العربية

– ( ، ي (. "استبيان الرقابة عل القطاع 2021صندوق النقد العرب 
: الواقع واآلفاق".  ي

المالي غير المرصفن

(. 2021معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد هللا الحميدي، )  –
كات "الكلمة االفتتاحية لالجتماع عالي المستوى حول حوكمة شر
، يوليو.  ي ن ومكافحة الجرائم المالية"، صندوق النقد العرب   التأمي 

ية ن  المصادر باللغة اإلنطلير

– BIS search, “Blockchain Technology in
Financial Services Market - Analysis and 
Forecast: 2017 to 2026 (Focus on 
Opportunity and Use Case Analysis).” 

– FSB, (2020). “Global Monitoring Report on
Non-Bank Financial Intermediation”, Dec. 

– IFC, (2014). “Survey on Islamic Finance and
SMEs”. The International Finance 
Corporation, Washington D.C. 

– IFSB, (2021). “Islamic Financial Services
Industry Stability Report 2021”. 

– Swiss Re Institute (SIGMA), (2021). “World
insurance: the recovery gains pace”, No 3 
/2021. 

– GB INSIGHTS, (2021). “Insurance Tech Q2
2021”, July. 

ةل   ن هذه السلس خرى م صدارات الأ ىل الإ ع ع رىج زايرة لالطال ملوقع    يُ ا

ال  لت ل الرابط ا يب من خال ر د الع دوق النق لكرتوين لصن لإ  :ا

www.amf.org.ae   

ةل  ن هذه السلس در م ة: الأعداد    ص لي ا  الت

العربية من  • يف ادلول  الأول: الهنوض ابملرشوعات الصغرية واملتوسطة  العدد 

 .(2019المتويل )مارس  خالل زايدة فرص نفاذها اإىل  

)أأبريل   •  .(2019العدد الثاين: رمقنة املالية العامة 

 (.2019العدد الثالث: العداةل الرضيبية )مايو   •

 (.2019العدد الرابع: أأمن الفضاء الس يرباين )يونيو   •

دروس مس توحاة من التجارب   • العدد اخلامس: املدن اذلكية يف ادلول العربية: 

 (.2019العاملية )يوليو  

 (.2019العدد السادس: اس تقاللية البنوك املركزية )سبمترب   •

 (.2019العدد السابع: الاندماج يف سالسل القمية العاملية )أأكتوبر   •

 (.2019العدد الثامن: الاستامثر املؤثر )نومفرب   •

 (.2019العدد التاسع: العبء الرضييب )ديسمرب   •

وال • اخلاص  القطاع  الرشاكة بني  العارش:  )يناير العدد  ادلول العربية  يف  عام 

2020.) 

العربية  • ادلول  يف  اإصدار العمالت الرمقية  وأ فاق  عرش: واقع  احلادي  العدد 

 (.2020)فرباير 
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الثاين عرش: حزم التحفزي املتبناة يف مواهجة تداعيات فريوس كوروان   • العدد 

 (.2020املُس تجد )أأبريل  

فريوس كوروان املُس تجد عىل قطاع الطريان  أأزمة  العدد الثالث عرش: تداعيات   •

)مايو    (.2020وس ياسات دمع التعايف يف ادلول العربية 

الرابع عرش: خماطر • املُس تجد   كوروان  فريوس أأزمة  ظل  يف العام ادلين  العدد 

 (2020)يونيو  

فريوس كوروان  • أأزمة  عرش: تداعيات  اخلامس  قطاع العدد  عىل  املس تجد 

)يوليو    (.2020الس ياحة يف ادلول العربية وس ياسات دمع التعايف 

عرش: حزي • السادس   من  الاقتصادي  التعايف  دلمع  املُتاح  الس ياسات العدد 

 (.2020العربية )سبمترب   ادلول  يف  املُس تجد   كوروان  فريوس جاحئة

 (.2020العدد السابع عرش: الشمول املال الرمقي )ديسمرب   •

 (.2021)يناير    دور الشمول املال يف متكني املرأأةلعدد الثامن عرش:  ا •

صنعالعدد التاسع عرش:   •  اس تخدام الاقتصاد السلويك يف دمع معلية 

ودولية  •  (.2021)ابريل    الس ياسات الاقتصادية: جتارب اإقلميية 

العدد العرشون: حنو عقد اجامتعي جديد يف ادلول العربية: دور املالية العامة  •

 (.2021يونيو  )

ادلول   • يف  التحتية  البنية  وخيارات متويل  والعرشون: حتدايت  احلادي  العدد 

)أأغسطس    (.2021العربية 

• " والعرشون:  الثاين  ومبدأأ العدد  لفر،  أأثر  العرض،  جانب  اقتصادايت 

)سبمترب    الرضيبية ابدلول العربية  مدخل لالإصالحات  "الرضيبة تقتل الرضيبة":

2021). 

والعرشون:   • الثالث  ادلول  العدد  املرصيف يف  املال غري  وأ فاق القطاع  "واقع 

(.2021)أأكتوبر    العربية: قطاع التأأمني"
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"الموجة التضخمية العالمية: المسببات واالنعكاسات عىل االقتصادات العربية"

مقدمة: 

العالم خالل عام  امتدت آثارها   تضخمية   موجة   2021شهد 
العديد من   ي ظل   النامية. المتقدمة و  االقتصاداتلتشمل 

فف 

ي االقتصاد العالمي للخروج من أسوأ ركود اقتصادي ألم به 
تعاف 

، أقرت العديد من دول  19-جراء جائحة كوفيد  منذ تسعي   عاما 

 المالي ل
كاتتمكي    العالم حزم ضخمة للتحفب   من   األفراد والشر

ي االقتصادات    ،تجاوز التداعيات الناتجة عن الجائحة
وخاصة ف 

ي قامت ح ي  المتقدمة الت 
يليونات من الدوالر ف  كوماتها بضخ الب 

 األسواق لدعم النمو االقتصادي.  

مستويات الطلب  ي 
ف  ة  العالمي  أدت هذه الحزم إل زيادة كبب 

،  نشاط ملموس لحركة التجارة الدولية عىل السلع والخدمات و 
ي 
جانب العرض الكىلي مقيدا نتيجة لم يزل فيه  الوقت الذي  ف 

ازية   جائحة بما حال دون  المفروضة الحتواء  الاإلجراءات االحب 
ـــــسالسة استجابة جانب الع ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ي ـ

  رض الكىلي للزيادة المتسارعة ف 

ي مجمله مستويات الطلب الكىلي وهو ما شكل  
ضغطا استثنائيا  ف 

  عىل الموارد االقتصادية وبالتالي ظهور العديد من الضغوطات

ي طالت العديد من األسواق وأدت إل ارتفاعات   التضخمية الت 
ي مستويات  

 قياسية ألسعار العديد من السلع ونقص شديد ف 

هذه   حدة  تفاوتت  األساسية.  السلع  من  لعدد  التوريد 
الضغوطات من دولة إل أخرى بحسب اختالف طبيعة اقتصاد  

دولة بها و   كل  ي تمر  الت  بعض حيث  ،  التطورات  في  تفاقمت 
ي  االستثنائية الت  شهدتها خالل عام  الدول بما يعكس األوضاع 

انعكاسات    .  2021 التضخمية  الموجة  لهذه  يكون    سوف 
من   ملموسة   العديد  ي 

ف  النقدية  السياسة  توجهات  عىل 
والنامية المتقدمة  عن   االقتصادات  اسفرت  إذا  ما  حال  ي 

ف 
حيث ستفرض عىل بعض  ضغوطات تضخمية أكبر استمرارية،  

الدول  البنو  هذه  ي 
ف  المركزية  لمسارات  ك  المبكرة  العودة 

ي  
السياسة النقدية التقليدية، وهو ما قد يؤثر عىل فرص التعاف 

. كما أن سوف  هذه الموجة التضخمية    الكامل لالقتصاد العالمي
تنعكس بال شك عىل مستويات الفقر العالمية، وسوف تدفع  

خط ا األشخاص عىل مستوى العالم تحت  من  لفقر  بالمزيد 
دول   حكومات  عاتق  الملقاة عىل  المهمة  صعوبة  من  وتزيد 

 . التنمية المستدامةعدد من أهداف  العالم لتحقيق  

موجز السياسات الحالي إل الموجة    يتطرقاستنادا إل ما سبق،  
العالمية   حيث  التضخمية  أسبابها من  اتها، تحليل  ومؤشر  ،

 (24) سياسات: العدد موجز 
 2021 نوفمب  

 إعداد: 

 د. هبة عبد المنعم

o  ظل  يشهد  العالم ي 
ف  ي االقتصاديموجة تضخمية 

ة التعاف  ي أدت  تسارع وتب  ي   الت 
، الطلبمستويات  إل زيادة ف  ي  الكىلي

ف 
ازية لمواجهة  ة  مقيدمستويات العرض    ال تزال فيهالوقت الذي    . 19-جائحة كوفيدبسبب اإلجراءات االحب 

o   االقتصادات المتقدمة العديد من  ي 
لهذه الموجة التضخمية انعكاسات  عىل توجهات السياسة النقدية ف  سوف يكون 

ي حال ما إذا اسفرت عن ضغوطات تضخمية أكبر استمرارية 
 والنامية ف 

o   التضخمية العالمية بشكل أوضح عىل الرقم القياسي ألسعار المنتجي   في عدد من الدول العربية، مقارنة  ظهور أثر الموجة
األساسية   السلع  من  األقل  ي 

الذاب  االكتفاء  مستويات  ذات  العربية  الدول  وتأثر   ، المستهلكي   القياسي ألسعار  بالرقم 

 بضغوطات الموجة التضخمية العالمية. 
o ي تتبت  سياسة استهداف التضخمالضغوط التضخمية الحالي ، وتؤكد ة تمثل تحديات بالنسبة للبنوك المركزية العربية الت 

 . أهمية الرصد الدوري لتوقعات التضخم
o ورة كب   عىل  مواصلة  ض  ي االقتصادي للدول العربية بالب 

دعم العمل بأدوات السياسة النقدية غب  التقليدية لدعم التعاف 

ة والم ي ال زالت متأثرة   ،توسطةقطاع المؤسسات الصغب  ازية لمواجهة الجائحة.   واألنشطة االقتصادية الت   بالقيود االحب 
o  ي الدول العربية، و

ي ف 
ي إصالحات هيكلية لزيادة مستويات االكتفاء الذاب  ورة تبت 

النظر  الموجة التضخمية العالمية تعزز ض 

ي 
وتؤكد أهمية تأسيس بورصات السلع العربية، وتعزيز اعتماد آليات عقود التحوط ضد تقلبات أسعار السلع األساسية،  ف 

ي   . آليات التكامل العرب 
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اسة النقدية  وآثارها االقتصادية وتداعياتها عىل توجهات السي
االقتصادات   عىل  انعكاساتها  الوقوف عىل  العالمية، وكذلك 

فيما  العربية عىل صعيد الموجز  ينتهي  ،  االنعكاسات  ببعض 
التداعيات    السياسات مواجهة  من  العربية  الدول  لتمكي   
 . الناتجة عنها 

أسباب الموجة التضخمية الحالية

اوح بي    في أعقاب انكماش     3.6إل    3.1االقتصاد العالمي بما يب 
بحسب تقديرات المؤسسات الدولية،    2020في المائة في عام  

ي عام  
ي االقتصادي العالمي ف 

ة التعاف  ، حيث  2021تسارعت وتب 
اوح بي    تشب  التقديرات إل  إل    5نمو االقتصاد العالمي بما يب 

ي المائة   6
ي  بالعديد ما  مدفوعالعام الجاري  ف 

ي يأب  ن العوامل الت 
ي عدد 

ف  ي تم تبنيها   المالي الضخمة الت 
عىل رأسها حزم التحفب  

من االقتصادات المتقدمة وخاصة الواليات المتحدة األمريكية  
  . ي األوروب  ي واالتحاد 

ف  حزم تحفب    فالتقديرات تشب  إل ضخ 

بقيمة   بمفرده  األمريكي  أمريكي   1.8االقتصاد  دوالر  تريليون 
ي الم  8.8)

للواليات المتحدة    ائة من الناتج المحىلي اإلجمالي ف 

ي عام  األمريكية
، بخالف استمرار الدعم المقدم من (1)2021( ف 

ي  لتنشيط جانب الطلب  قبل أدوات السياسة النقدية
ممثال ف 

اوح بي     عند مستويات   اإلبقاء عىل أسعار الفائدة منخفضة  تب 
اإلبقاء وة عىل عال ، 2021نقطة مئوية خالل عام  0.25إل  0

اء األصول عند مستوى   ة برنامج شر مليار دوالر    120عىل وتب 
ي   شهريا لتحفب   البنوك عىل

خالل األشهر   منح االئتمان  التوسع ف 
عام   من  اإل    . 2021المنرصمة  أقر  سبق،  لما  تحاد إضافة 

ي في إطار ما يعرف  حزم للتحفب      "بخطة الجيل القادم"األوروب 
اض    750المالي بقيمة  مليار يورو يتم تمويلها من خالل االقب 

 . (2)تحاداإل دول  عىل مستوى  

التحفب    لحزم  الواليات    ،كان  ي 
ف  تبنيها  تم  ي  الت  تلك  خاصة 

انتشارية    ،المتحدة األمريكية للنمو آثارا   Spillover)  داعمة 
Effects  )الدول األخرى. فوق تقديرات العديد من  ي 

األمم   ف 
الواليات    سوف،  المتحدة ي 

االقتصادي ف  تسارع النمو  يسهم 
ي  
ف  النمو بما ال يقل عن  المتحدة األمريكية   0.5رفع معدالت 

ي كل من الصي   وأوروبا واليابان، فيما ترتفع اآلثار  
نقطة مئوية ف 

ي معدل 
االنتشارية اإليجابية لتصل إل نحو نقطة مئوية زيادة ف 

ي  نمو  ال
 .)3(والمكسيككل من كندا ف 

1 IMF, (2021). “Covid-19 Policy Tracker”. 
2 IMF, (2021).  Ibid. 

 (1شكل رقم )
(2022-2016معدل تغب  الناتج اإلجمالي العالمي )

 متوقعة. 2022و 2021بيانات عامي 
، واألمم المتحدة، ومنظمة  ، والبنك الدولي المصدر: تقديرات صندوق النقد الدولي

 التعاون االقتصادي.

 (2شكل رقم )

المجموعات االقتصاديةالدول و معدل تغب  الناتج اإلجمالي ألهم 
(2020-2022) 

 متوقعة. 2022و 2021بيانات عامي 
( ، كتوبر.2021المصدر: صندوق النقد الدولي ، أ (. "تقرير آفاق االقتصاد العالمي

ي من جانب آخر،  
ساهم تسارع تنفيذ برامج التلقيح الوطنية ف 

والسماح بعودة تدريجية  ،االقتصادات عب  العالمإعادة فتح  

االقتصادية عىل   ،لألنشطة  الطلب  دعم مستويات  ما  وهو 
ي   الت  سيما تلك  السلع والخدمات ال  تقوم عىل ال  العديد من 

ي هذا اإلطار، تشب  اإلحصاءات إل  
. ف  أساس االتصال المباشر

ي المائة من سكان العالم بجرعة واحدة عىل  49تلقيح نحو  
 ف 

3   UN, (2021). "World Economic Situation and Prospects”, 
August 2021 Briefing. 
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وس، بإجمالي   لقاحات مكافحة الفب  من  مليار جرعة    7األقل 
يوميا(  23.6)بواقع   جرعة  المسجل   مليون  الموقف  وفق 
 . 2021أكتوبر  29بتاريــــخ  

 (3شكل رقم )

ي عدد من دول العالم 
(2021أكتوبر  29)نسبة السكان الُملقحي   ف 

Source: Ourworldindata.org, (2021). “Covid-vaccinations”, Oct. 

مستويات    المذكورةساهمت التطورات   ي 
ف  زيادة ملموسة  ي 

ف 
وهوما جعل منظمة التجارة العالمية تتجه  نمو التجارة الدولية،  

لمعدل نمو   إل رفع تقديراتها  السلعية  مؤخرا  حجم التجارة  
ي  10.8الدولية إل نحو 

ي المائة ف 
 8.0عوضا عن   ،2021  عام ف 

ي المائ
ي   متوقعة  ةف 

ي   ف 
ي  .  شهر مارس الماض 

ي هذه التوقعات ف 
تأب 

ي من   التجارةحجم  نمو  ظل ارتفاع معدل
ي الربــع الثاب 

الدولية ف 
ي المائة 22.0  بنسبة 2021عام  

   . (4)سنوي أساس عىل  ف 

ي كما سبق اإلشارة، فقد حدث و
ة الطلب العالمي ف  وقت التسارع وتب 

إل حد ما  ومقيدة  سالسل اإلمداد العالمية متأثرة  فيهتزال الذي ال 
ازية المفروضة لمواجهة الجائحة. بالتالي 

لم تكن باإلجراءات االحب 
عىل أن تتجاوب مع هذه الزيادة التوريد عب  الحدود قادرة عمليات 
ي الطلب

ي ظل تعقد وتشعب سالسل اإلمداد الدولية ، ف 
خاصة ف 

توزع عمليات إنتاج و طق العالم وامتدادها عب  العديد من منا
ي حاالت توفر السلع بعد  لمدخالت عب  العديد من الدول. ا

حت  ف 
وقت طويل من طلبها، واجهت حركة الشحن العالمية السيما 

ي عام غب  مسبوقة  الشحن البحري اختناقات  
ي ظل تأثر  2021ف 

ف 
ي عدد من دول العالم بالقيود المفروضة 

ئ الرئيسة ف   الحتواء المواب 
وعدم كفاية الشاحنات للوفاء باحتياجات الطلب العالمي  ، الجائحة

ئ العالمية لمدد طويلة  ، في ظل تأخر العديد منها وانتظارها في المواب 
ئ و  ما أسفر عن ات الزمنية لوصول السلع إل المواب  ارتفاع طول الفب 

 تكلفة الارتفعت المثال، . فعىل سبيل قياسي ألسعار الشحن

4  WTO, (2021). “Global trade rebound beats 

expectations but marked by regional divergences”, Oct. 

ق المتوجهة قدم(  40لحاويات )سعة ية لاألسبوع من الصي   وشر
ي األسبوع ألف دوالر  20آسيا إل أمريكا الشمالية لتصل إل 

ي شهر  ف 
ف 

ي المُ  ات المماثل آالف دوالر لسعر الحاوي 4سبتمب  مقابل 
سجل ف 

ي 
ة من العام الماض  وهو األمر المتوقع استمراره حت   . (5)نفس الفب 

لزيادة طاقات الشحن  هناك فرصة حينما تكون  ، 2023عام 
إزالة القيود المفروضة بسبب الجائحة. ، ويتم عىل األغلب العالمية

 (4شكل رقم )

 مؤشر حجم التجارة السلعية الدولية

ي -2015)الربــع األول 
(100= 2015)  (2022الربــع الثاب 

Source: WTO, (2021). “Global trade rebound beats expectations 
but marked by regional divergences”, Oct. 

 (5شكل رقم )

ق قدما المتوجهة من  40سعة األسعار األسبوعية للحاويات  الصي   وشر
 )ألف دوالر( آسيا إل أمريكا الشمالية

ات الموجة التضخمية العالمية مؤشر

السلع وخاصة   أسواق  من  العديد  طالت الموجة التضخمية 
ي  
ي أسواق النفط الدولية، وف 

السلع األساسية والمواد الخام. فف 

التقديرات   ارتفاعظل  إل  تشب   ي  الطلب عىل   الت  مستويات 
بنحو   يوميا    6النفط  برميل  ي  لمواكبة  ماليي   

التعاف  عملية 

5 Yanelli, A. (2021), “Shipping container rates continue to soar 

despite increased attention” Independent Commodities  

Intelligence Services (ICIS0, Sep.  
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لتعديل كميات  االقتصادي، واستمرار العمل باتفاق "أوبك+"  
اإلنتاج الذي يستهدف تحقيق توازن السوق النفطية العالمية،  

ي المائة منذ   65ارتفعت األسعار العالمية للنفط بنسبة تقارب  
ف 

ين من شهر أكتوبر لتصل   الثامنوحت     2021بداية عام   والعشر
ميل، مقارنة بأسعار النفط المسجلة   68.3إل نحو   للب  دوالرا 

ي عام  وفق سلة خامات أ
. بل إن أسعار  2020وبك المرجعية ف 

النفط قد شهدت قفزات واسعة بداية من شهر يونيو من عام  
أكتوبر2021 شهر  ي 

ف  لها  شهري  مستوى  أعىل  وسجلت   ،  

2021. 
 (6شكل رقم )

األسعار الشهرية لسلة خامات أوبك 
 (2021أكتوبر -2020نوفمب  )

المصدر: منظمة األوبك.

ي   الموجة التضخمية إل أسواق السلع الغذائيةكما امتدت   الت 
فبحسب منظمة . شهدت ارتفاعات هي األعىل منذ عقد كامل

بلغ مؤشر أسعار  ، فقد  لمتحدة لألغذية والزراعة )الفاو(ااألمم 
مرتفعا بنحو ، 2021نقطة في سبتمب     130.0الغذاء متوسط 

لشهر من مقارنة بالمستوى المسجل في نفس ا،  بالمائة  32.8
ي 
ي إل حد كبب   مدفوعا   العام الماض 

أسعار الحبوب    بالزيادة ف 

فعىل أساس سنوي، ارتفعت أسعار مجموعة  والزيوت النباتية.  
ي المائة  27.3الحبوب بنسبة  

، فيما  2021خالل شهر سبتمب     ف 

ي المائة،   60ارتفعت أسعار الزيوت النباتية بنسبة  
واللحوم ف 

ي المائة، و  26.3بنسبة  
ي المائة.  15.3نتجات األلبان بنسبة  مف 

ف 

األساسية السلع  أسعار  شهدت  أخرى،  جهة  ارتفاعات    من 
عام   ي 

ف  المثال،  2021قياسية  سبيل  عىل  أسعار  .  ارتفعت 

ي عام    48المعادن بنسبة  
ي المائة ف 

وصلت أسعار  . كما 2021ف 

6   Trading Economics, (2021). “Natural gas”. 

الغاز الطبيعي والفحم إل مستويات قياسية وسط قيود العرض  
 .  ب عىل الكهرباءوانتعاش الطل

 (7شكل رقم )

اته الفرعية  مؤشر الفاو الرئيس ألسعار الغذاء ومؤشر
 (2021سبتمب  -2020)يناير 

Source: FAO, (2021). « FAO Food Price Index”, Sep. 

السياق، هذا  ي 
سبتمب    ف  شهر  ي 

ف  الغاز الطبيعي  سعر  ارتفع 
ي  
اير الماض   بلغت، 2014لمستويات لم يشهدها منذ شهر فب 
وبحلول ،  ( دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية5.3نحو )

ي   78شهر أكتوبر سجلت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعا بنسبة  
ف 

يمثل تحدي كبب  عىل وهو ما قد ،  (6)المائة عىل أساس سنوي

خاصة مع دخول فصل الشتاء الذي  األخص للدول األوروبية  
 .عىل الطاقة  يشهد ذروة الطلب

في أوروبا   للغاز الطبيعي فضال عن ارتفاع أسعار العقود اآلجلة 
)نوفمب   ة  للفب  أعىل (  2022  مارس-2021  وآسيا  لتسجل 

دوالرا لكل مليون   30عند نحو   عاما ثالثة عشر  مستوياتها منذ 
أسعار الغاز الطبيعي  (7) وحدة حرارية بريطانية سجلت  . وقد 

أ ي 
ف  قياسية  عام  ارتفاعات  خالل  نتيجة ك   2021وروبا 

ي توريد الغاز الطبيعي الروسي الذي تعتمد عليه  لال 
ضطرابات ف 
بنسبة   المائة    35أوروبا  ي 

الغاز،  إجمالي  من  ف  من  إمداداتها 
من  األوروبية  المخزونات  مستوى  ي 

ف  الكبب   واالنخفاض 

ي تدابب  الطاقة،   وتوجه العديد من الحكومات األوروبية إل تبت 

7 Oxford Institute for Energy Studies, (2021). “Quarterly 
Gas Review: Short Term and Medium-Term Outlook for 
Gas Market”, Oct. 
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للحد من استخدام الوقود عالي االنبعاثات الكربونيةتنظيمية  
. زادت من التوجه نحو استخدام الغاز الطبيعي 

 (8شكل رقم )

 (األسعار العالمية للغاز الطبيعي )دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية
 (2021سبتمب  -2020)ديسمب  

Source: Trading Economics. 

ي  
أسعار الغاز الطبيعي والفحم عىل  أثرت االرتفاعات المسجلة ف 

من  إنتاج   األخرىعدد  إل  السلع  أدت  حيث  إنتاج  ،  تقلص 
 تكاليف مدخالتوارتفاع أسعارها وهو ما انعكس عىل    األسمدة

ا من  لعدد  ارتفاع لمحاصيل الغذائية الرئيسة. كما  اإلنتاج  أثر 
عىل   الطاقة سلبا  منتجات  المعادن مثل أسعار  إنتاج بعض 

والزنك.  الطاقة  لفت  األلمنيوم  سوق  ي 
ف  ة  األخب  ت التطورات 

مصادر   عىل  الموثوق  االعتماد  أهمية  إل  العالمي  االنتباه 

االحتياطية   الكهرباء  توليد  أهمية  وإل  للطاقة  مستدامة 
ي  و 

ف  الطاقة  التوسع  منخفضة تخزين  مصادر  من  المولدة 

مستويالكربون   ظل  في  الطاقة  السيما  إنتاج  في  التقلب  ات 
أسعار  . المتجددة ي 

ئ ف  المفاج  الوقت نفسه، أدى االرتفاع  ي 
ف 

الطاقة الشمسية   إل جعل  العام  هذا  الغاز الطبيعي والفحم 
. (8)وطاقة الرياح أكبر قدرة عىل المنافسة كمصدر بديل للطاقة

تداعيات الموجة التضخمية عىل توجهات السياسة النقدية 

الكىلي  من   الطلب  مستويات  تسارع  يؤدي  أن  المتوقع 

الموجة   سياق  ي 
ف  المسجلة  ة  األخب  السعرية  واالرتفاعات 

ي   4.3التضخمية الحالية إل رفع معدل التضخم العالمي إل  
ف 

ي عام  
ي عام   3.2مقارنة بنحو    ،2021المائة ف 

ي المائة ف 
. 2020ف 

العالمي مدفوعة  التضخم  معدل  ي 
ي هذه الزيادة ف 

بارتفاع   تأب 
ي االقتصادات المتقدمة الذي من المتوقع أن  

معدل التضخم ف 

8    World Bank, (2021). “Soaring Energy Prices Pose 
Inflation Risks as Supply Constraints Persist”, Global 
Commodity Market Outlook”, Oct. 

عام   2.8إل نحو  بشكل كبب   يرتفع   ي 
ف  المائة  ي 

بما   ،2021ف 
عام   المسجل  التضخم  معدل  أضعاف  ثالثة  من  أكبر  يمثل 

المائة  0.7)  2021 ي 
معدل  ف  ي 

ضعف  عام  المسجل  (، ونحو 
المائة  1.4)  2019 ي 

طفيف  (ف  المتوقع ارتفاع  حي   من  ي 
ف   .

من   االقتصادات النامية  في  المائة    5.1للتضخم  عام  في  في 
عام   5.5إل    2020 ي 

ي المائة ف 
. من المتوقع انحسار  2021ف 

ي عامي 
ي العديد من   2023و 2022الضغوطات التضخمية ف 

ف 
السلع  مناطق العالم مع زيادة مستويات   المعروض الكىلي من 

ازية  وإزال والخدمات  لمواجهة الجائحة. الُمتبناة  ة القيود االحب 

الموجة التضخمية   ي 
فيه  الحالية  تأب  تكافح  الوقت الذي  ي 

ف 
لدعم النمو االقتصادي الذي ال  البنوك المركزية حول العالم 

وتحرص    ،19-جائحة كوفيديزال متأثرا بالتداعيات الناتجة عن  

لالقتصاد الكافي  الدعم  تقديم  استمرار  عىل  ات المحلية  فيه 
لضمان خروجها من هذه األزمة. إال أن هذه الموجة التضخمية  

دت من الخيارات المتاحة أمام البنوك المركزية وخاصة تلك عق 
ي تستهدف التضخم ي ظل المخاوف من أن تؤدي تلك . فالت 

ف 

أكبر  تضخمية  األسعار إل ضغوطات  ي 
ف  االرتفاعات المؤقتة 

هذه البنوكاستمرارية تضطر  قد  سياسات نقدية  إل    ،  ي  تبت 

ي االقتصادي معتمدا انكماشية  
التعاف  الوقت الذي ال يزال  ي 

ف 
ي ظل 

ي عىل التحفب   النقدي ف 
أي وقت مض  من  وبشكل أكب  

ي من خالل  عىل  محدودية قدرة الحكومات 
مواصلة دعم التعاف 

أدوات السياسة المالية خوفا من تداعيات ذلك عىل االنضباط  

 المالية.  المالي واالستدامة

غم إعالن عدد من البنوك المركزية الدولية  ضوء ما سبق، ور  في 
قناعته  طبيعة    بأن  ا عن  ذات  الحالية  السعرية  الضغوطات 

بمؤقتة عىل  قدرتها  عىل  تؤثر  لن  وأنها  مستهدفاتها ،  لوغ 
أن إال  المتوسط،  األجل  في  معدالت   التضخمية  مواصلة 

االرتفاع نحو  اتجاهها  العام    الربــعخالل    التضخم  من  األخب  
الدولية دفع   ،الجاري البنوك المركزية  من  عن لإلعالن  عدد 

ي من   ية قرب الخروج التدريج    ،تدابب  السياسة النقدية التيسب 
ة   خفض وتب  خالل  من  التيسب  الكمي السيما  هذا برامج  ي 

ف   .

إمكانية   إل  مجلس االحتياطي الفيدرالي األمريكي  ألمحالسياق،  
الفائدة   أسعار  برفع  عام  قيامه  ي 
من  2022ف  بدال   ،2023 ،

يات األصول وإ ة مشب  ي خفض وتب 
البالغ قيمتها  مكانية البدء ف 

. 2021من عام    نوفمب  مليار دوالر شهريا بداية من شهر   120

ي كما   ة إبطاء  قرر البنك المركزي األوروب  ياته الطارئة  وتب  مشب 
ي االقتصادي لمنطقة اليورو. 

ي ظل التعاف 
فيما ال    من السندات ف 

،  مماثلة    تزال بنوك مركزية دولية أخرى بعيدة عن اتخاذ قرارات  
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رأسها  عىل  ي 
محدودية   يأب  ظل  ي 

ف  ي 
الياباب  المركزي  البنك 

 . ي
ي يشهدها االقتصاد الياباب   الضغوط التضخمية الت 

 (9شكل رقم )

ضخم العالميةمعدالت الت
(2019-2024) 

Source: IMF, (2021). “World Economic Outlook Database”, Oct. 

االرتفاعات    تؤدي هذه الموجة التضخمية المخاوف من أن  تثب  
ضغوطات   إل  األسعار  ي 

ف  طبيعة    تضخمية    الحالية  ذات 
ي المستقبل

. فعىل الرغم من أن جانب مهم من هذه  مستدامة ف 

عوامل مؤقتة ناتجة عن تضخم الموجة التضخمية مدفوعا ب
النفقة  د واختناقات سالسل  Cost-push Inflationفع   ،

الدولية مع اإلمداد  الموجة التضخمية  هذه  تفاعل  أن  ، إال 

عن  يسفر  قد  الدول  بعض  في  العمل  سوق  ديناميكيات 
استمرارية   أكبر  تضخمية  التوقعات  عب   ضغوطات  قناة 

ي باتت تلعب دورا  االقتصادية ا ايدا لت  منذ بداية السبعينيات   مب  
ي في  

ات في المن القرن الماض  مستوى العام لألسعار  تفسب  التغب 

لمدرسة  والتطبيقية  النظرية  األسس  ي 
ف  لها  السند  وتجد 
 . (Rational Expectations Theoryالتوقعات الرشيدة )

السعرية االرتفاعات  استمرار  الفاعلون    ،فمع  يتجه  سوف 

ي كل مرحلة  (  أصحاب العمل)منتجون/موردون/ االقتصاديون  
ف 

حت    السلع أو الخدمات أو  )عقود توريد  تعاقدية يمرون بها 

تجديد العقود السنوية لألجور والمرتبات( إل تمرير االرتفاعات  
السعرية الحالية إل القيمة النهائية لهذه العقود، وهو ما سوف  

الن ي 
ف  استدامةيسفر  أكبر  تضخمية  عن ضغوطات   قد   هاية 

وبالتالي   العالمي  االقتصادي  ي 
التعاف  فرص  إمكانية  تقوض 

تضخمي   ارتفاع  (Stagflation)حدوث ركود  ي تزامن 
ف  ممثال 

من   التضخم  كل  الموجات    البطالةو معدالت  غرار  عىل 

9 Reading, B. (2021). “Return of cost-push inflation may 
lead to stagflation”, OMFIF, Oct. 

ي أسفرت   التضخمية السابقة المدفوعة بتضخم دفع النفقة الت 
ارتفاع   تضخمي عن حدوث ركود   أزمة  أهمها  أعقابها ومن  ي 

ف 
ي 
 .9األسعار العالمية للنفط خالل سبعينيات القرن الماض 

عىل صعيد  تحديات    القرار يواجه صناع سوف  في هذه الحالة 
السياسات   انتهاجها ةاالقتصاديصنع  سيتم  سياسة  فأي   .

تؤدي  )التضخم( و)الركود( سوف   الظاهرتي   لمعالجة أي من  
األخرى. فرفع الفائدة لمكافحة التضخم سوف يؤثر إل تفاقم  

ويسفر عن ارتفاع معدالت البطالة.    ،سلبا عىل النمو االقتصادي
في حي   أن خفض الفائدة للتغلب عىل الركود سوف ُيسفر عن 

لمعدالت التضخم.   ارتفاع أكب  

جانب آخر، أثارت الموجة التضخم ية الحالية المخاوف  من 
السوق   واقتصادات  النامية  الدول  تعرض  احتماالت  بشأن 

الناشئة لضغوطات مالية نتيجة الخروج الكبب  المتوقع لرؤوس 
تشديد  بداية  مع  االقتصادات  هذه  من  األجنبية  األموال 

المتقدمة   الدول  ي 
ف  النقدية  نحو السياسة  التوجه  ظل  ي 

ف 
المالذات اآلمنةا ي 

ف  التالي احتماالت حدوث نوبة ب.  الستثمار 

ي شهدتها األسواق   (Taper Tantrum) غضب مثيلة لتلك الت 
عام   ي 

ف  االحتياطي    2013الناشئة  مجلس  قيام  أعقاب  ي 
ف 

ي 
ف  السياسة النقدية  تشديد  باإلعالن عن  الفيدرالي األمريكي 

المقابل ي 
لكن ف  يرى البعض أن    ،الواليات المتحدة األمريكية. 

ي عام األمر قد يكون مخت
ف   عن ما شهدته األسواق  2021لفا 

ي عام   الناشئة
لعل من أهمها نتيجة عدد من األسباب  2013ف 

التوجيه المسبق   حاليا عىل  الدولية  البنوك المركزية  حرص 

المستقبلية    لألسواق   النقدية  السياسة  توجهات  بشأن 
(Forward Guidance)ل ي  تدريج  مسار  ي  وتبت  إل  لعودة  ، 

 ذلك بالتعافي  لمسارات التقلا
يدية للسياسة النقدية حت  ال يرص 

 .  االقتصادي العالمي

االقتصادات   عىل  العالمية  التضخمية  الموجة  انعكاسات 
 العربية

ها من االقتصادات العالمية المنفتحة عىل العالم، تأثرت   كغب 
الدول العربية بالموجة التضخمية الحالية خاصة خالل  بعض 

جاء ذلك االرتفاع نتيجة للعديد  . 2021الربــع الثالث من عام 
ي 
ي أدت إل ارتفاعات المستوى العام لألسعار ف  من العوامل الت 

 هذه الدول لعل من أهمها: 
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هذه الدول مع  - ي 
ة النشاط االقتصادي ف  وتب  تسارع 

بنسبة   نموها  عام    2.6توقع  ي 
ف  المائة  ي 

 ،2021ف 
ي عام   5.2مقارنة بانكماش بنسبة  

ي المائة ف 
 . 2020ف 

ي عدد من الدول العربية   -
 المالي ف 

استمرار حزم التحفب  

التعافي   دعم  لمواصلة  مالي   
حب   لديها  يتوفر  ي  الت 

 المالي بلغ إجماليها  
االقتصادي في إطار حزم للتحفب  

وحت  شهر  ،2020مليار دوالر منذ بداية عام   340

 . 2021سبتمب  
ة تنفيذ برامج التلقيح الوطنية في عدد من  - تسارع وتب 

اوح  نسبة الملقحي   إل ما يب  الدول العربية وارتفاع 
ي المائة، ما ساعد عىل فتح االقتصادات    86-40بي    

ف 

القطاعات   من  عدد  ي 
ف  النشاط  وعودة  العربية 

 االقتصادية. 

الدول   - من  عدد  في  المستورد  التضخم  تأثب   ارتفاع 
ظل ارتفاع نسبة مكونات اإلنتاج  العربية الس يما في 

المستوردة لتشكل نسبة مرتفعة من إجمالي الواردات  
نسبة الواردات   الدول العربية، وارتفاع  من  عدد  ي 

ف 

لتشكل   الواردات    12الغذائية  من مجمل  المائة  ي 
ف 

 .(10)ةالسلعية العربي

ي ظل  -
ف  الضغوط التضخمية الناتجة عن أثر التمرير 

العمالت العربية مقابل العمالت   تراجع قيمة بعض

 . 2021خالل عام    الدولية

المتوقع  وفق تقرير تماشيا مع التطورات سالفة اإلشارة، من 
ي   العرب  النقد  صندوق  عن  الصادر  ي  العرب  االقتصاد  آفاق 
ي الدول العربية كمجموعة مستوى  

ف  تسجيل معدل التضخم 

بالنسبة   بالمائة، أما  13.2يبلغ حوالي   2021مرتفع خالل عام  
ي للضغوطات التضخمية  2022لعام   ، من المتوقع انحسار نست 

بفعل زوال جانب من االختناقات الحالية المؤثرة عىل سالسل  
ي مستويات المعروض من السلع  

اإلمداد والزيادات المتوقعة ف 

المتوقع انخفاض معدل التضخم  والخدمات. بناء عليه، من 
ي ال 6.1العام المقبل ليسجل حوالي  

 مائة.  ف 

العربية   الدول  ي 
ف  الُمسجل  التضخم  معدل  ارتفاع  ُيعزى 

ي   2021خالل عام  كمجموعة  
ف  ة المسجلة  الزيادة الكبب  إل 

للتطورات   لبنان والسودان كنتيجة  ي كل من 
ف  معدل التضخم 

ي تشهدها هاتي   الدولتي   غب  المواتية  الداخلية   الت 
، إضافة  (11)

10 ( ، ي ي 2021صندوق النقد العرب  (. "التقرير االقتصادي العرب 
 .  الموحد"، قيد النشر

فيما يتوقع أن يبلغ معدل التضخم لمجموعة الدول العربية باستثناء كل  11
ي عام  3.3من لبنان والسودان نحو 

ي المائة ف 
ي المائة  3.0ونحو  2021ف 

ف 

إل تأثب   الموجة التضخمية العالمية الذي انعكس عىل بعض 
  . (12)الدول العربية عىل وجه الخصوص  

بعض تأثر  التضخمية  االقتصادا  ظهر  بالموجة  العربية  ت 

خالل الربــع الثالث من عىل وجه الخصوص واضحا  العالمية 
ي مرص 2021عام  

. فعىل سبيل المثال، ارتفع معدل التضخم ف 

ليصل إل    2021عىل أساس سنوي خالل الربــع الثالث من عام  
المائة، مقابل نحو    7نحو   ي 

للتضخم المسجل   5ف  المائة  ي 
ف 

ي  
من العام الجاري. وقد سجل معدل التضخم خالل الربــع الثاب 

في المائة   8نحو  ليصل إل ارتفاعا ملموسا خالل شهر سبتمب   
ي 
ينبما يمثل أعىل مستوى له ف   . (13)شهرا  عشر

األساسي   التضخم  مؤشر  شهد  -  (Core Inflation)كذلك 
ي المستوى العام لألسعار بعد استبعاد ا

ات ف  لذي يقيس التغب 

ومن  تقلبات ملحوظة  ي تشهد  الت  السلع  أسعار  في  ات  التغب 
السلع المحدد أسعارها إداريا و أهمها مجموعة السلع الغذائية،  

ي مرص  -
ي المائة خالل الربــع الثالث من عام   4.6إل ارتفاعا  ف 

ف 
المائة ب  3.5مقابل    2021 ي 

بيانات البنك المركزي   سبحف 

إل يشب   بما  األسعار    أن  المرصي،  ي 
ف  المؤقتة  االرتفاعات 

الرـبـع  صاحبها كذلك ضغوطات تضخمية أكبر استمرارية خالل  
 .  الثالث

اتيجية  أن البنك المركزي المرصي جدير بالذكر  ي إطار اسب 
وف 

للتضخم مستهدف  معدلوغ الستهداف التضخم يسع إل بل
ي   7يبلغ نحو  

 . 2022الربــع الرابع من عام    بحلول%(  2)±المائة  ف 

المسجلة خالل عام    االرتفاعات السعريةكما ُيشار كذلك إل أن  

أكبر وضوحا بالنسبة لمؤشر الرقم القياسي ألسعار    كانت  2021
ارتفاعا بنسبة   المائة   22.4المنتجي   الذي سجل  في مرص في 

في المائة خالل   7.5مقابل   ،2021خالل الربــع الثالث من عام  
ي من عام  

 . 2021الربــع الثاب 

ي تونس، 
اية من بداتجه المستوى العام لألسعار إل االرتفاع ف 

يونيو   ارتفاعه  2021شهر  العام  التضخم  معدل  وواصل   ،

نحو   ي   6.2ليسجل 
الربــع الثالث من عام  ف  ي 

المائة ف   2021 ،
ي  5.2مقابل  

ي المائة ف 
ي   ف 

. سجل التضخم 2020عام    الربــع الثاب 

سبتمب  حيث بلغ   ي شهر 
ف  ي المائة عىل   6.2ارتفاعا ملموسا 

ف 
التعليم   أسعار مجموعة  ارتفاع  إل  ُيعزى  سنوي بما  أساس 

ي المائة  6.1سبة  بن
ي  ف  ة الت 

الفب  متوقعا خالل تلك  ، وهو أمرا 

ي عام 
وسط تباين معدالت التضخم ما بي   مجموعات الدول  2022ف 

 . العربية المختلفة
12 ( ، ي "، اإلصدار (. "تقرير آفاق 2021صندوق النقد العرب  ي االقتصاد العرب 

 .  الخامس عشر
ة 2021الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، مرص، )  13 (. "النشر

"، أكتوبر.   الشهرية ألسعار المستهلكي  
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امن مع بداية العام الدراسي الجديد،  السلع الغذائية بنسبة  و تب  
ي أسعار الدواجن    7.2

ف  المائة كنتيجة الرتفاعات ملموسة  ي 
ف 

بنسبة    24بنسبة   والزيوت  المائة،  ي 
المائة،    22ف  ي 

ف 
وات بنسبة  ي المائة. كما س 18والخرص 

جل التضخم األساسي ف 
في المائة    5مقابل في شهر سبتمب   في المائة    6كذلك ارتفاعا إل  

ي شهر مايو
 . (14)ف 

ي األردن، وعىل الرغم من تسجيل الرقم القياسي العام ألسعار  
وف 

في المائة خالل شهر سبتمب    2المستهلكي   ارتفاعا محدودا بلغ  
الرقم القياسي فقد  عىل أساس سنوي،   2021  ألسعار  سجل 

السبعة أشهر األول  خالل    ارتفاعا ملموسا الصناعيي    المنتجي    
ي  9.3، حيث ارتفع عىل أساس سنوي بنسبة 2021من عام  

ف 
الصناعات   ألسعار  القياسي  الرقم  الرتفاع  كنتيجة  المائة 

تقارب   بنسبة  أهميتها   9التحويلية  تشكل  ي  والت  المائة  في 
، ومن المتوقع  في المائة من قيمة  86النسبية نحو   أن  المؤشر

  2021المؤشر ارتفاعات أكب  خالل الربــع الثالث من عام   يشهد 
ي ضوء تسجيل المؤشر ارتفاعا بنسبة 

ي المائة خالل    15.6ف 
ف 

 . (15) 2021شهر يوليو  

ي السعودية، سجل 
 الرقم القياسي العام ألسعار المستهلكي   وف 

ي شهر سبتمب  بلغ 
ف  ي المائة عىل أساس   0.2ارتفاعا محدودا 

ف 
الغذاء   مجموعة  تضخم  ارتفاع  باألساس  يعكس  بما  سنوي 

ي حي   سجل تضخم مجموعة   0.68بنحو 
ي المائة، ف 

السكن ف 
والغاز و أنواع ارتفاعا بنسبة    خرىاأل وقود ال  والمياه والكهرباء 

ي المائة 0.34
ي المقابل، ش . (16)ف 

هد الرقم القياسي العام  لكن ف 

ألسعار الجملة ارتفاعا ملموسا خالل شهر سبتمب  بلغ ما يقرب  
ي المائة عىل أساس سنوي مدفوعا بارتفاع العديد من  12من 

ف 

قابلة للنقل  السلع مجموعة المكونات المؤشر جاء عىل رأسها  
ارتفعت  ي  والت  واآلالت  والعدد  المنتجات المعدنية  بخالف 

تقارب مجموعة   21  بنسبة  تضخم  بلغ  فيما  المائة،  في 
ي المائة، والخامات    9.3  نحو المنتجات واآلالت والمعدات  

ف 

بنسبة   المائة  7.3والمعادن  ي 
وصيد   ،ف  الزراعة  ومنتجات 

ي المائة.   6.2األسماك بنسبة 
 ف 

ُيالحظ   عام  العالمية    ظهور بشكل  التضخمية  الموجة  تأثب  
القياسي ألسعار  الرقم  عىل  أكب   الدول    بشكل  ي 

ف  المنتجي   
ي عدد 

آخر  العربية مقارنة بالرقم القياسي ألسعار المستهلكي   ف 
الدول العربية، حيث ارتف الرقم القياسي ألسعار  كذلك  ع  من 

بنسبة  المنتجي     وقطر  وُعمان  فلسطي    من  ي كل 
ي   4.1ف 

ف 

ي لإلحصاء، ) 14
 أسعار االستهالك العائىلي  (. "2021الجهاز الوطت 

، "مؤشر
 2021سبتمب  

(. "األرقام القياسية". 2021)دائرة اإلحصاءات العامة، األردن،  15

المائة، و  16.9المائة، و ي 
ي المائة عىل التوالي خالل    85.1ف 

ف 
ي من  

   وبحسب أحدث بيانات متاحة.  2021عام  الربــع الثاب 

 (10شكل رقم )
ي الدول العربية 

تطور الرقم القياسي ألسعار المستهلكي   ف 
 ( )نقطة(2021الرـبـع الثالث -2018)الربــع األول 

( ، ي ة اإلحصاءات االقتصادية 2021المصدر: صندوق النقد العرب  (. "نشر
 . اإلصدار السادسربــع السنوية"، 

الٌمالحظ   ذات مستويات  تأثر االقتصادات العربية كذلك من 
ي األقل  

من الموجة التضخمية الحالية،  بشكل أكب  االكتفاء الذاب 
ي االقتصادات العربية األكبر اعتمادا عىل ال واردات لتلبية  بما يعت 

ومدخالت  األساسية  والمواد  الزراعية  السلع  احتياجاتها من 
اإلطار اإلنتاج.   هذا  ي 
ي   12، تشكل الواردات الزراعية نحو  ف 

ف 
إجمالي الواردات السلعية للدول العربية.     تفاوتيو المائة من 

مستوى االعتماد عىل الواردات الزراعية ما بي   دولة عربية إل  
سجل أعىل مستويات لالعتماد عىل الخارج لتلبية  أخرى حيث  
ُ
ت

ي  
ف  الزراعية  السلع  من  السكان  واليمن،  احتياجات  مر، 

ُ
الق

ي هذه  
ولبنان، والجزائر، ومرص حيث تمثل الواردات الزراعية ف 

اوح بي     ي  44إل   25الدول ما يب 
 المائة من إجمالي الواردات  ف 

 السلعية. 

الرقم القياسي ألسعار  (. "2021الهيئة العامة لإلحصاء، السعودية، ) 16
 ". المستهلك
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 (11شكل رقم )
ي الدول العربية

تطور الرقم القياسي ألسعار المنتجي   ف 
 ( )نقطة(2021الرـبـع الثالث -2018)الربــع األول 

( ، ي ة اإلحصاءات االقتصادية 2021المصدر: صندوق النقد العرب  (. "نشر
 ربــع السنوية"، أكتوبر. 

 (12شكل رقم )
الواردات الزراعية إل إجمالي الواردات السلعية لنسبة 

 لدول العربية )%(

ي الموحد، ) (. صندوق النقد 2021المصدر: التقرير االقتصادي العرب 
، قيد اإلصدار.  ي  العرب 

الموجة  بُيشار إل تباين مستويات تأثر االقتصادات العربية  كما 
للمجموعاتالحالية  التضخمية   النسبية  األهمية    بحسب 

القياسي ألسعار   الرقم  سلة  ي 
ف  المتضمنة  السلعية المختلفة 

ي حي   تمثل مجموعة السلع الغذائية والسلع  
. فف  المستهلكي  

نسبة  إداريا  أسعارها  القياسي  من    مهمة   المحدد  الرقم  سلة 
المستهلكي    المستوردة    ألسعار  العربية  الدول  من  عدد  ي 

ف 
ي  للنفط  ربــع إجمالي وزن السلة )عبما  المثال  قارب  ىل سبيل 

السكن في المائة في مرص(، تسجل مجموعة   28.2تسجل نحو  
األهمية النسبية   خرىاأل وقود  ال والمياه والكهرباء والغاز و أنواع

ي كب   األ 
ف  الرقم القياسي ألسعار المستهلكي    ي سلة مكونات 

ف 
المثال   سبيل  )عىل  للنفط  الُمصدرة  الدول العربية  من  عدد 

ي  25.5
ي السعودية(. ف 

   المائة ف 

تباينت معدالت التأثر بالموجة التضخمية  عالوة عىل ما سبق،  
ي كل حال

الية ما بي   الدول العربية بحسب خصوصية األوضاع ف 
ف ي حي   لم تتأثر بعض الدول العربية بالموجة  دولة عربية. 
ف 

التضخمية الحالية ومن بينها عىل سبيل المثال المغرب وهو ما 
ُيعزى إل جملة من العوامل من بينها الموسم الزراعي الجيد قد 

ي المغرب   2021عام 
حيث تراجع معدل التضخم المسجل ف 

ي الربــع الثالث من عام  1.4إل نحو  
ي المائة ف 

، مقارنة 2021ف 

ي من العام ذاته، شهدت كل  1.6بنحو  
ي الربــع الثاب 

ي المائة ف 
ف 

ي  
ة ف  ي من لبنان والسودان ارتفاعات كبب 

معدل التضخم بلغت ف 

ي الربــع الثالث من العام، ونحو   135لبنان  
ي المائة ف 

ي   387ف 
ف 

عام   من  ي 
الثاب  الربــع  ي 

ف  السودان  ي 
ف  نتيجة   2021المائة 

زيادة   إل  أدت  ي  الدولتي   والت  هاتي    ي 
ف  الداخلية  التطورات 

 . مستويات تأثرهما بالموجة التضخمية الحالية

إل الضغوطات التضخمية دفع    وإضافة  عوامل  الناتجة عن 

، شهدت  كذلك بعض الدول  (Cost Push Inflation)النفقة  
جذب الطلب   العربية ضغوطات تضخمية ناتجة عن عوامل 

(Demand-Pull Inflation)   نمو معدالت  ارتفاع  عكسها 
السيولة المحلية في بعض الدول العربية بما يفوق معدالت نمو 

ي من عام
 . 2021  الناتج خالل الربــع الثاب 

ي أسعار الغذاء خالل  
ف  بالطبع سيكون لالرتفاعات المسجلة 

ي قاربت نحو    2021عام  ي المائة عىل أساس سنوي    31والت 
ف 

العربية   للدول  التجارية  المعامالت  موازين  عىل  انعكاساتها 
الدول   الوارداتوخاصة  عىل  األكب   االعتماد  ،  الزراعية   ذات 

المتوقع ان تشهد   الدول ز حيث من  مستويات  تلك  ي 
ف  يادة 

ي ظل اعتماد العجوزات وخاصة  
عىل الكثب  من الدول العربية    ف 

للوفاء   ي  مكونات و الطاقة   مواد   باحتياجاتها منالعالم الخارج 

 . والسلع الزراعية  اإلنتاج

إل   الصدد،  هذا  ي 
ف  ي  ُيشار  العرب  النقد  صندوق  ونظرا أن 

ة  ي قد تطرأ عن الالنعكاسات الكبب  ي أسالت 
ات ف  عار السلع  لتغب 

الغذائية عىل التوازنات الخارجية لبعض الدول العربية سواء   
تعويضية  قروض  يقدم  الواردات،  أو  الصادرات  جانب  عىل 

.
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ان  مب   ي 
ف  طارئ  موقف  من  ي 

تعاب  ي  الت  األعضاء  لبلدانه 
السلع   ي عائدات صادراتها من 

ف  المدفوعات، ناتج عن هبوط 
واردا قيمة  ي 

ف  ة  زيادة كبب  و/أو  المنتجات  والخدمات  من  تها 
مستويات اإلنتاج المحىلي من المحاصيل   تراجعالزراعية نتيجة 

ي المائة   15لقروض التعويضية نحو  جدير بالذكر أن االزراعية.  
ف 

األعضاء  لبلدانه  الصندوق  قدمها  ي  الت  القروض  مجمل  من 

ة )  . (17)(2020-1978خالل الفب 

 (13شكل رقم )

اإلجمالي مقارنة بمعدل نمو السيولة المحلية معدل نمو الناتج المحىلي 
ي 
 ( )%(2021)الربــع الثاب 

( ، ي ة اإلحصاءات االقتصادية 2021المصدر: صندوق النقد العرب  (. "نشر

 ربــع السنوية"، أكتوبر. 

ستنعكس كذلك تلك االرتفاعات السعرية عىل من جهة أخرى،  

ة في أوضاع الموازنات العامة في عدد من الدول العربية وخاص
ي نظم للدعم السلعي  

ظل حرص عدد من هذه الدول عىل تبت 
ي تتبناها بهدف  ي إطار شبكات األمان االجتماعي الت 

والنقدي ف 

أو   ي  عيت  تقديم دعم  إطارها  ي 
ف  الفقر ويتم  مستويات  تقليل 

.  ( 18)نقدي لمجموعة من السلع الغذائية وبعض منتجات الطاقة

بالتالي سوف ترفع تلك االرتفاعات من حجم اإلنفاق عىل نظم 

17 ( ، ي  (. " التقرير السنوي". 2020صندوق النقد العرب 
ي هذا اإلطار إل أن عدد من الدول العربية قد تبنت خالل  18

ُيشار ف 
ي 
لألسعار العالمية للنفط إل السنوات الماضية آلية التمرير التلقابئ

ي تستهدف 
ي إطار إصالحات المالية العامة الت 

األسواق المحلية ف 
، بيد أن عدد من الدول العربية قد أوقف  تحقيق االنضباط المالي

ي عام العمل بهذه ا
ي سياق التدابب  الهادفة إل  2020آللية ف 

ف 
عىل األفراد  19-التخفيف من حدة الركود الناتجة عن جائحة كوفيد

المالية   العجوزات  مستوى  ارتفاع  ثم  ومن  السلعي  الدعم 
العام.  خالل  االرتفاعات كذلك  المسجلة  لتلك  سيكون  كما 

العربية   المنطقة  ي 
ف  الفقر  معدالت  عىل  مواتية  غب   ات  تأثب 

الت أهداف  بلوغ  عىل  المنطقة  دول  حكومات  نمية  وقدرة 
 المستدامة ذات الصلة. 

التوصيات عىل صعيد صنع السياسات  

ي  
إصالحات هيكلية لزيادة مستويات االكتفاء الذاتي  أهمية تبن 

 من السلع األساسية

ي المستوى العام  سوف تنعكس 
ة المسجلة ف  االرتفاعات األخب 

عىل االقتصادات  العربية  لألسعار مما ال شك فيه بشكل أكب  
ي تنخفض بها  ي من السلع الزراعية    الت 

مستويات االكتفاء الذاب 
ها أكبر عرضة  ، وهو ما يجعلها والصناعية من للتأثر سلبا  من غب 

االرتفاعات.  الدول    بهذه  تركب    بمكان  األهمية  فمن  بالتالي 
تعزيز  إل  الهادفة  الهيكلية  اإلصالحات  تنفيذ  عىل  العربية 

كب    عىل زيادة القيمة    المقومات االقتصادية الذاتية من خالل الب 
القطاعات   من  ها  والصناعة وغب  لقطاعات الزراعة  المضافة 

الدول العربيةاالقتصادية األساسية.   يساهم  ،  فعىل مستوى 
بنحو   الناتج المحىلي   5.7القطاع الزراعي  من  المائة فقط  ي 

ف 

، فيما تبلغ مساهمة قطاع الصناعة التحويلية نحو     11اإلجمالي
ي المائة

بمتوسط مساهمة وهو ما يعتب  منخفضا بالقياس    ،(19)ف 

بعض  ي 
ف  الناتج  إجمالي  من  التحويلية  الصناعة  قطاع 

البالغ   الصناعية  النامية  المائة  22االقتصادات  ي 
بحسب    ف 

 .  بيانات منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

ولعل الجائحة وما نتج عنها من تحديات اقتصادية بالغة الدقة  
الدفع باتجاه قيام عدد من الدول  قد   في  ساهمت بشكل كبب  

ي   العربية السيما دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتبت 
العديد من التدابب  الهادفة إل زيادة مستويات اإلنتاج الزراعي 

وتقنية   االتصاالت  سلع  من  واإلنتاج  ي 
والدوابئ والصناعي 

ركز   المعلومات.  من  كذلك    ت  بدورها  العربية  عدد  الدول 

للقدرات   ي إصالحات هيكلية معززة  المستوردة للنفط عىل تبت 
ي مرص عىل سبيل المثال، تركز المرحلة الثانية من 

الذاتية. فف 

اإلصالح ،    االقتصادي  برنامج  ي
الحقيف  القطاع  دعم  عىل 

ي 
ات السعرية ف  كات، كما اتجه بعضها اآلخر إل تمرير التغب  والشر
أسعار بعض منتجات الطاقة واإلبقاء عىل أسعار بعض المنتجات 

هدف الحد من ارتفاع تكاليف األخرى ثابتة ومن أهمها السوالر ب
 النقل ومن ثم المزيد من االرتفاع للمستوى العام لألسعار. 

19 ( ، ي ي 2021صندوق النقد العرب  (. "التقرير االقتصادي العرب 
 .  الموحد"، قيد النشر
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ي يتمتع بمزايا  وتحويل مسار االقتصاد المرصي إل اقتصاد إنتاج 
كب    خالل الب  لقطاعات  تنافسية من  ي  عىل زيادة الوزن النست   

واالتصاالت   والزراعة،  التحويلية،    وتقنيةالصناعات 
ي الناتج المحىلي اإلجمالي  

المعلومات، ورفع نسب مساهمتها ف 
ي  26من نحو 

ي المائة ف 
-30إل ما بي      2020/ 19  العام المالي ف 

ي  35
ي المائة ف 

 . 2024/ 23  العام المالي  ف 

ي  
تبن  ي 

ف  االستمرار  ورة  غبر  ض  النقدية  السياسة  أدوات 
 التقليدية لدعم التعافي االقتصادي

البنوك  بعض  قد تفرض التطورات االقتصادية المستقبلية عىل  
الفائدة. فالبنوك   مستويات  العربية التوجه إل رفع  المركزية 

ي سياسة سعر الرصف الثابت سوف ي تتبت    المركزية العربية الت 
ي ظل  

ف  للفائدة عىل الدوالر واليورو تتجه  إل  الرفع المحتمل 

الفائدة للح مواز ألسعار  الرصففرفع  سياسة سعر    اظ عىل 
ي تتبت  الثابت . فيما قد تتجه بعض البنوك المركزية العربية الت 

حال  المحلية  سياسة استهداف التضخم إل رفع أسعار الفائدة  
امة. تحول الضغوطات التضخمية الحالية إل ضغوط مستد

من  يتعاف بعد  لم  االقتصادات العربية  من  لكون عدد  نظرا 
ي 19-جائحة كوفيد

ف  البنوك المركزية  يستلزم من  ، فإن األمر 
تدابب  السياسة النقدية غب  التقليدية   هذه البلدان اإلبقاء عىل  

بالسياسات   فيما يتعلق  االقتصادي وخاصة  ي 
للتعاف  الداعمة 

عىل   البنوك  لتشجيع  للمالُمتبناة  التمويل  ؤسسات  توجيه 
ي ال زالت متناهية الصغر و  ة والمتوسطة، والقطاعات الت  الصغب 

من خالل إعفاء التمويل الموجه لهذه   بالجائحة. سواء   متأثرة 

االحتياطي اإللزامي  نسبة  احتساب  توفب     ،القطاعات من  أو 
وعات أو أية تدابب    ،الضمانات إل البنوك إلقراض هذه المشر

الزم الكامل أخرى  والفتح  التعافي  ة  وتب  تعزز  حي    إل  ة 
 لالقتصادات العربية. 

ورة قياس مؤشر التضخم األساسي  ض 

اتيجيات   اسب  ي  تتبت  ي  الت  تلك  السيما  البنوك المركزية  تهتم 

"، أو   الستهداف التضخم باحتساب مؤشر "التضخم األساسي
ّب التضخم"  

ُ
"ل ُيعرف بمؤشر  ، حيث  (Core inflation)ما 

ؤشر التضخم األساسي المكون التضخمي الذي ُيمكّن يقيس م
ي المكونات  

للبنوك المركزية التأثب  عليه بشكل أكب  مقارنة بباف 

التدقيق   التحديد  يساعدها عىل  ما  األخرى، وهو  التضخمية 
استهداف   عىل  قدرتها  مدى  وقياس  لالتجاهات التضخمية، 

مؤخرا  ي  التضخم.  العربية  الدول  من  ايد  مب   عدد  إل  تجه 
وتونس  األردن  بينها  ومن  األساسي  التضخم  احتساب مؤشر 

والمغرب   ومرص  والكويت  والعراق  رصد  بهدف  وسورية 

السيطرة   المركزية  للبنوك  يمكن  ي  الت  التضخمية  االتجاهات 
ثم بمكان    ،عليها بأدوات السياسة النقدية. ومن  األهمية  من 

ي تطوير عمليات احتساب مؤشر التضخم األس
اسي االستمرار ف 

التضخم و  مؤشر  احتساب  من  االستفادة  فرص  استكشاف 
لمؤشر   من  سعار المستهلكي   ألالرقم القياسي  األساسي كمكمل 

ي    أجل تحليل أدق لالتجاهات التضخمية بما يساعد عىل تبت 
 لتعامل مع هذه الضغوطات. لالسياسات المناسبة  

أهمية رصد توقعات التضخم

ورة بالنسبة للبنوك  الدوري لتوقعات  يعتب  الرصد  التضخم ض 
لمدى   مقياس  حيث يعتب   ي تستهدف التضخم،  الت  المركزية 

ي است
ي حالة ظهور  نجاح البنوك المركزية ف 

هداف التضخم. فف 
ي المستوى العام لألسعار، وقناعة الفاعلي    

ارتفاعات مؤقتة ف 

اآلليات   ي  بتبت  يقوم  سوف  المركزي  البنك  االقتصاديي   بأن 
باحتوا الضغوطاتالكفيلة  هذه  تمرير    ،ء  يتم  تلك لن 

بالتالي  ، و االرتفاعات إل المستوى العام لألسعار في المستقبل
نجاح البنوك المركزية في بلوغ مستهدفاتها التضخمية من خالل  

عىل  اإلبقاء  ي 
ف  تساعد  ذات مصداقية  سياسات نقدية  ي  تبت 

لن   ي  الت  الحدود  ي 
ف  التضخم  بلوغ توقعات  دون  تحول 

 Anchoring Inflation) يما ُيعرف بــف لتضخممستهدفات ا
Expectations)  الفاعلون يثق  لم  إذا  المقابل  ي 

ف  ولكن   .

ي مستويات  
االقتصاديون بقدرة البنوك المركزية عىل التحكم ف 

االرتفاعات   تمرير  سوف يتم  المستوى    المؤقتةالتضخم  ي 
ف 

ومن  ،متوسطة األمد التضخمية  ، إل االتجاهات العام لألسعار 
بلوغ مستهدفات ي 

ف  التضخم   ثم عدم نجاح البنوك المركزية 
( السيطرة  عن  التضخم  توقعات  خروج  ثم  -Deومن 

anchoring Inflation Expectations  .)  ز أهمية من هنا تب 
التضخم تتبت   ي  الت  المركزية  البنوك  توقعات  برصد    قيام 

توقعات  بالمسوحات المبنية عىل  سواء  فيما يتعلق  التضخم  
في   بما    ،لكي   المسته  أو توقعات االقتصاديي   والمتنبئي   المحب 

يساهم في استكمال المتطلبات الفنية الخاصة بإطار استهداف  
 . ونجاح األطر التشغيلية للسياسة النقدية التضخم

تقلبات  عقود  أهمية   ضد  السلع أسعار  التحوط  توريد 
 األساسية

لتوريد السلع األساسية  ترتبط العديد من الدول العربية بعقود 
الطاقة و  مواد  رأسها  ي عىل 

يأب  ي  الغذائيةالت  ظل   ،السلع  ي 
وف 

األسواق الدولية لهذه السلع  ي تشهدها    ،التقلبات الدورية الت 
ي 
مخاطر التقلبات ف  آليات التحوط ضد  تطورت بشكل كبب  

ي إطار العقود المستقبلية لتوريد هذه السلع. 
أسعار هذه السلع ف 

ي أحدث  ومن ثم من  األهمية بمكان توجه الدول العربية إل تبت 

ضد  التحوط  عمليات  ضمان كفاءة  شأنها  من  ي  الت  اآلليات 

أسعار السلع األساسية ي 
خالل   مخاطر التقلبات ف  توقيع  من 

السلع األساسية    أبرز عدد من عقود التأمي   ضد تقلبات أسعار  

http://www.amf.org.ae/


"الموجة التضخمية العالمية: المسببات واالنعكاسات عىل االقتصادات العربية"(:  2021  نوفمب  موجز سياسات )
ي   www.amf.org.aeصندوق النقد العرب 

86

ي الموازنة الالمستوردة  
عامة بهدف ضمان احتواء العجوزات ف 

واالستدامة  المالي  االنضباط  مستهدفات  وتحقيق  للدولة 
 المالية. 

تقوية شبكات األمان االجتماعي 

ة عىل   ة تبعات كبب  القرار عىل تفرض التطورات األخب  صناع 
اتها  ي ظل تأثب 

صعيد تقوية شبكات األمان االجتماعي وخاصة ف 

ي الدول العربية. وهو ما يستلزم السعي 
 إل  عىل معدالت الفقر ف 

شأنها تقوية شبكات األمان االجتماعي من  ي سياسات من  تبت 

للدعم   المستحقي    استهداف  مستويات كفاءة  زيادة  خالل 
وتوسيع نطاق شمولية هذه الشبكات بما يشمل الفئات األكبر 

معدالت  ي 
ف  ة المسجلة  باالرتفاعات األخب  للتأثر سلبا  عرضة 

 التضخم. 

يةبورصات السلع العربتأسيس  تشجيع 

للسلع أن   من شأن اتجاه الدول العربية إل تأسيس بورصات 

ي  
ف  كبب   بشكل  اإلنتاج    تحفب   يسهم  السلع  مستويات  من 

السلع الزراعية، وتوفب  مجال أكب    من أهمها  األساسية ولعل 

اتيجية  ي للمخزونات االسب  اتيج  لالستفادة من التخطيط االسب 
واسعة  سوق  ووجود  األساسية  السلع  من  العربية  للدول 

للسلع    منتستفيد   والتسويق  حلقات اإلنتاج والتوريد  تكامل 
ي هذا المجال،  األساسية. ولبعض الدول العربية تجا

ة ف  رب ممب  
 
ُ
أ ي  ي مرص الت 

بورصة السلع ف  مدينة  ولعل من أهمها  ي 
طلقت ف 

قبل   ي   140االسكندرية  فيما يعرف ببورصة القطن والت  عاما 
كانت من أبرز أسواق العقود اآلجلة عىل مستوى العالم.  كذلك 

إل إطالق بورصة  2022عام  خالل الربــع األول من تتجه مرص  
القمح والسكر أربــع سلع أساسية بما يشمل    تتضمن تداوالت

والزيت وتعزيز   والرز  األسواق  زيادة مستويات كفاءة  بهدف 
اتيجية  . اإلنتاج من هذه السلع االسب 

ي  تعزيز التكامل العرت 

ي سواء   تتبت  الدول العربية   آليات عديدة لتشجيع التكامل العرب 

ى العربية الكب  الحرة  إطار منطقة التجارة  ي 
م  ،ف  خالل  أو  ن 

من  الكثب   ي 
ف  كة  المشب  العربية  وعات  المشر من  العديد 

هذه   عىل  األمثلة  من  عدد  وهناك  االقتصادية.  القطاعات 
وعات   ي تم تأسيسها لدعم  المشر كة الت 

مستويات  العربية المشب 

ي من السلع األساسية. فعىل سبيل المثال   ي العرب 
االكتفاء الذاب 

ي الموحد، ) 20 ، قيد 2021التقرير االقتصادي العرب  ي (. صندوق النقد العرب 

 اإلصدار. 
ي آسيااللجنة  )21) تقييم التكامل(. "2019، )االقتصادية واالجتماعية لغرب 

ي  . "االقتصادي العرب 

ى تمويب  مؤسسات التنمية العربيةاهتمت  وعات الكب  ل المشر
بإجمالي بلغ حت  عام  القطاع الزراعي  ي 

 11.5حوالي   2020ف 
ي المائة من إجمالي تمويلها  9تمثل حوالي أمريكي مليار دوالر 

ف 
لهذه   كان  وقد  العربية.  الدول  ي 

ف  االنمائية  وعات  للمشر
تنمية القطاع الزراعي  في  من   المؤسسات دور رئيس  عدد  في 

 . (20)الدول العربية

ي هذا اإلطار، توضح بيانات  
منظمة األغذية والزراعة الدولية  ف 

أكب  مستورد للسلع الغذائية  تعتب  المنطقة العربية أن )الفاو(  
، وهي تستأثر بما يزيد عن   حجما  العالمي وقيمة عىل الصعيد 

. وال ثلث الواردات العالمية من سلع رئيسة وخاصة الحبوب

الدول الع ي 
ف  توفر األغذية  يواجه بتحديات  نتيجة يزال  ربية 

السلع المستوردة واال  العادلة مع  غب  المنافسة غب   ستخدام 

 للموارد الطبيعية وغياب اإلصالحات الزراعية الحديثة ء الكف

  ،ولما كان لدى بعض الدول العربية إمكانات زراعية هائلة  . (21)

االستفادة من الناتج    يمكن  تعزيز  نحو  االستثمارات  توجيه 
ي هذه البلدان  الزراعي 
وتيسب  عمليات التبادل التجاري للسلع    ،ف 

بي   الدول العربية التغلب عىل التحديات    الزراعية ما  بهدف 
تواجه   ي  الت  كة 

أوقات  المشب  ي 
ف  ي السيما  العرب  ي 

الغذابئ األمن 

، وهو ما ظهر جليا خالل األزمة المالية العالمية، وأزمة  األزمات
 . 19-جائحة كوفيد

جانب   ي  من  العرب  ي 
الكهربابئ الربط  وعات  مشر توفر  آخر، 

 
ُ
ة لمجموعة الدول العربية، حيث ت  مكنّ مكاسب اقتصادية كبب 

ي بلد ما من  
ف  االستعانة بقدرات التوليد الفائضة أو الرخيصة 

المستهلك  تزويد  يضمن  مما  األخرى،  للبلدان  كاحتياطي 
عالية وموثوقية  مناسبة  بأسعار  الكهربائية  تتمثل    . بالطاقة 

في تحقيق   كة للكهرباء 
مبادئ وأهداف إنشاء سوق عربية مشب 

النتائج عىل المدى القصب  والمدى الطويل إلمدادات  أفضل 

ي عام، وليس فقط عىل أساس  الكهرباء عىل أساس إقليمي عرب 
ي  السياق،  .  وطت  هذا  ي 

الجدوى  تشب   ف  دراسات  نتائج 

ي ال
وع الربط الكهربابئ ي الشامل االقتصادية والفنية لمشر إل  عرب 

للوفورات  أن الحالية  التوليد    القيمة  تكاليف  عن  الناتجة 
ي الدول العربية حت  عام 

ف  ي 
بأسعار عام  تقدر   2030الكهربابئ
ي يقدر    ،مليار دوالر   35بحوالي   2014

باإلضافة إل وفر إضاف 
مليار دوالر نتيجة النخفاض انبعاث الغازات الضارة   11بحوالي  

 . (22)  بالبيئة

22 ( ، ي ي الموحد"، 2019صندوق النقد العرب  (. "التقرير االقتصادي العرب 

 ، كة الفصل العاشر ي مجال إنشاء سوق عربية ُمشب 
ي ف  التعاون العرب 

 ، فصل محور التقرير. للكهرباء
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ودولية  •  (.2021)ابريل    الس ياسات الاقتصادية: جتارب اإقلميية 

العدد العرشون: حنو عقد اجامتعي جديد يف ادلول العربية: دور املالية العامة  •

 (.2021)يونيو  

ادلول   • يف  التحتية  البنية  وخيارات متويل  والعرشون: حتدايت  احلادي  العدد 

)أأغسطس  ا  (.2021لعربية 

• " والعرشون:  الثاين  ومبدأأ العدد  لفر،  أأثر  العرض،  جانب  اقتصادايت 

)سبمترب    الرضيبية ابدلول العربية  مدخل لالإصالحات  "الرضيبة تقتل الرضيبة":

2021). 

والعرشون:   • الثالث  ادلول  العدد  املرصيف يف  املال غري  وأ فاق القطاع  "واقع 

(.2021)أأكتوبر    التأأمني"العربية: قطاع 

• " والعرشون:  الرابع  وال اثر  العدد  املسببات  العاملية:  التضخمية  املوجة 

 (.2021"، )نومفرب  والانعاكسات عىل الاقتصادات العربية

http://www.amf.org.ae/




للحصول على مطبوعات صندوق النقد العربي

یرجى االتصال بالعنوان التالي :

صندوق النقد العربي
شبكة المعرفة
ص.ب. 2818

أبوظبي - اإلمارات العربیة المتحدة
ھاتف رقم: 6215000 ( 9712 + )
فاكس رقم: 6326454 ( 9712 + )

Publications@amfad.org.ae :البرید اإللكتروني

متوفرة إلكترونیاً بموقع الصندوق على اإلنترنت :
https://www.amf.org.ae
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