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 مقدمــــة 

على المستوى الداخلي   ، سواءً خالل العقود األخیرة  ةاالقتصادی  التحدیاتمن الدول موجة من    عدد  واجھ
في  أ العجز  مستویات  زیادة  في  التحدیات  تلك  انعكست  الخارجي.  وموازین   الموازناتو  العامة 

االمدفوعا نتج عنھ زیادة مستویاتأل ت،  الذي  المترتبة علیھاوالخارجیة  الدیون    مر  وارتفاع    ،األعباء 
المؤسسات اإلقلیمیة  ھذه الدول برامج إصالح اقتصادي مدعومة بتسھیالت من    ت. تبن معدالت التضخم

تتمتع  ،  والدولیة في    قدرةبالتي  مواجھتھاالتعامل  تراكمیة  وسبل  التحدیات،  على    ةقدرالتعزیز  ل  ،مع 
األوقات في مرحلة التعافي من األزمات. حتى في  االستدامة والعودة مجدداً للمسارات االعتیادیة للنمو  

یُمكنھا من  لتعزیز قدرة الدول على خلق حیز مالي مناسب  دور ھذه المؤسسات استباقیاً    ، یعداالعتیادیة
االقتصادیة التي  مع األزمات  وتعزز قدرتھا على التعامل  من اقتصاداتھا،    يإجراء إصالحات ھیكلیة تقو 

،  البلدان قدرةتفوق تلكفة تحدیات  ھذه الحیث قد یترتب عن ، ا یصعب على العدید من الدول تحمل تكلفتھ
 إصالحات ھیكلیة في األوقات االعتیادیة أي قبل حدوث األزمات. وتقلص من إمكانیة قیامھا بإجراء 

 

 الدول العربیة لى قیام  إالداخلیة والخارجیة وزیادة مستویات الدیون  االقتصادیة    االختالالتوقد أدت    ،ھذا
إقلیمیة  على اتفاقھا مع مؤسسات    تصحیح ھیكلي بناءً یت اقتصادي/ب تثتطبیق برامج  بتوجیھ جھودھا نحو  

تتضمن ھذه البرامج وتحقیق االستقرار االقتصادي.    تجاوز االختالالت بھدف  على برامج إصالح  ودولیة  
المتبني   الكلیتشمل  سیاسات  جموعة من  المثالمنھا    ،ینجانبي الطلب والعرض  سیاسات    ،على سبیل 
ترشید مستویات    ،انكماشیة  نقدیة/مالیة الكلي بھدف    برامج اإلصالح شملت    ،ذلك  إلى . إضافة  الطلب 

سعر الصرف، وزیادة القدرة   غییربزیادة القدرة التنافسیة للدولة من خالل تتبني سیاسات خاصة    الھیكلي 
   اإلنتاجیة وكفاءة تخصیص الموارد، وتشجیع دور القطاع الخاص، وتحریر التجارة.

 

الدول خاصة   التي تواجھ  التحدیات  الدیون الخارجیة أحد أھم  النامیة، و منھا  تعتبر أزمة  ھو ما  الدول 
القضایا ذات األولویة، حیث تواجھ    ، لكونھا منالقرار وصانعي السیاسات   جعلھا في بؤرة اھتمام متخذي 

طلبات التنمیة االقتصادیة في في الوفاء بااللتزامات المتعلقة بخدمة الدیون وتوفیر مت تحدیاتھذه الدول 
ترتب على ذلك من ظھور حاالت تعثر، فضالً عن مواجھة عدد من الدول لتحدیات تتعلق  ی آن واحد، مما  

 .بتمویل الواردات من السلع الضروریة
 

منح،    ،لذلك تتضمن  تیسیراً  أكثر  قروض  على  بالحصول  الدول  ھذه  تُطالب  أن  الضروري  من  كان 
سعار الفائدة على التمویل الُمقدم من تلك المؤسسات، لتجنب حاالت التعثر واالضطرار  أل   وتخفیضات

بصورة    ھمللجوء إلى إعادة جدولة الدیون، التي ال تعدو كونھا ترحیالً لألزمة إلى فترة مستقبلیة، وال تس
في مواجھة التحدیات بصورة جذریة، بل تفاقم منھا في كثیر من األحیان نتیجة صعوبة نفاذ الدول  فعالة 

 التي تُجدول دیونھا إلى األسواق المالیة الدولیة الستیفاء احتیاجاتھا التمویلیة قصیرة ومتوسطة األجل. 
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في برامج التثبیت االقتصادي    ممثالً األول    :نوعینإلى    االقتصادي  برامج اإلصالح، تنقسم  في ھذا اإلطار
ت ومیزان ركز  التي  العامة  الموازنة  في  العجوزات  ومعالجة  الكلي،  االقتصادي  التوازن  استعادة  على 

الثاني  النوع  أما  الھیكلي   ممثالً   المدفوعات.  التصحیح  برامج  وُمَشجعة   المعنیة  في  مناسبة  بیئة  بتھیئة 
  ، من خالل تطویر منظومة اإلنتاج واألطر التنظیمیة والقانونیة، وزیادة الشفافیة  ،لألعمال واالستثمار

الحوكمة واألجنبي،    ،وتعزیز  المحلي  بشقیھا  االستثمارات  وتشجیع  جذب  خلق  والمساھمة  بھدف  في 
 .المستدامة  التنمیةفرص العمل، وتحقیق 

  
بتنفیذ   تتعھد  فإنھا  واإلقلیمیة،  الدولیة  المؤسسات  إمكانات  من  لالستفادة  الدول  سعي  سیاق  برامج في 

بعینھا التشاور    ،إصالح لتحقیق أھداف اقتصادیة  یتم  بین واالتفاق  وانتھاج سیاسات تصحیحیة  حولھا 
اقتوالجانبین،   الھیكلیة في  إلى تصحیح ومعالجة االختالالت  أساسیة    عزیز صاداتھا، وت تھدف بصورة 

 . تحقیق النمو االقتصادي الشامل والمستدام في المدیین المتوسط والطویل فرص
 

خر، تقدم المؤسسات اإلقلیمیة والدولیة المساعدة للعدید من الدول منخفضة الدخل لمواجھة آمن جانب   
تسھیالت ائتمانیة مرنة   توفیرالمباشرة وغیر المباشرة على اقتصاداتھا، من خالل  الخارجیة  التأثیرات  

. في  قتصادیة المختلفةاال وُمیسرة لتلبیة المتطلبات المالیة الالزمة لتعزیز قدراتھا على مواجھة التحدیات  
ة ــــة أنواع من القروض المیسرة للدول منخفضــــھذا اإلطار، قام صندوق النقد الدولي بتطویر ثالث

 االقتصــــاديالنمو  لدعم  الالزم    الي ـــــالدعم المر وتوفیر  ــــیف حدة الفقــــالدخل لدعم جھودھا في تخف
(Poverty Reduction and Growth Trust – PRGT)  كالتسھیل االئتماني الممدد، والتسھیل ،

 . االئتماني االستعداد  االئتماني السریع، وتسھیل
 

ید العربي   عم صندوقفي حین  العربیة   النقد  الدول  في  والھیكلي  والمالي  االقتصادي  جھود اإلصالح 
األعضاء من خالل القروض العادیة والممتدة والتي تدعم برامج اإلصالح على مستوى االقتصاد الكلي، 
ومن خالل تسھیل التصحیح الھیكلي والذي یدعم برامج اإلصالح في قطاع المالیة العامة والقطاع المالي 

إلى جانب تسھیل دعم البیئة المواتیة للمشروعات الصغیرة والمتوسطة والذي یدعم   والمصرفي، ھذا
ودعم  المالیة  والخدمات  التمویل  إلى  والوصول  القانونیة  البیئة  تشمل  القطاع  ھذا  في  إصالحات  عدة 

 القدرات والتثقیف المالي. 
  

مساعدات مالیة سریعة بشروط  الذي یتم بموجبھ تقدیم    ،  القرض التعویضي ھذه التسھیالت  كما تشمل  
القرض التلقائي مساعدة  یوفر  في حین  محدودة للدول التي تواجھ حاجة طارئة في میزان مدفوعاتھا،  

نتیجة صدمات محلیة أو    ،رلدعم میزان المدفوعات على المدى القصیالتي تواجھ احتیاجات فعلیة  للدول  
 .خارجیة
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دول عربیة تشمل كل    أربعة تطبیق    عن ار المترتبة  ألث قیاس الفاعلیة وا   إلى تھدف الدراسة  ضوء ما سبق،    في 
بتسھیالت ائتمانیة من كل من    ة اقتصادي مدعوم   صالح إ لبرامج    ، ومصر   ألردن، وتونس، والمغرب ا من  

المستھدفة  البرامج  تطبیق  فترة  الدولي خالل  النقد  العربي وصندوق  النقد  باستخدام  ،  صندوق  طریقة  ذلك 
التصحیح الھیكلي،    برنامج ب   المتأثرة ، و المقارنة القبلیة والبعدیة ألداء أھم المتغیرات االقتصادیة ذات الصلة 

تم تحقیقھ فعلیاً. ھذا وتعتبر ھذه الطریقة من المنھجیات سھلة التطبیق من  ویتم مقارنة أھداف البرامج مع ما  
 تطبیق البرنامج. وبعد  متغیرات االقتصاد الكلي قبل  رصد أداء  خالل  

 

عناصر برامج التثبیت والتصحیح  ھداف وطبیعة برامج اإلصالح الھیكلي، ثم  أ   تتناول الدراسة في البدایة 
  ني ا ث في الجزء ال تستعرض الدراسة  .  والسیاسات المتضمنة في برامج اإلصالح الھیكلي اإلجراءات  و   الھیكلي، 

االقتصادي المدعومة من كل من صندوق النقد    في إطار برامج اإلصالح   التسھیالت االئتمانیة   بشكل تفصیلي 
  اإلصالح االقتصاديتطورات األوضاع االقتصادیة وبرامج  یلي ذلك عرض ل   ، العربي وصندوق النقد الدولي 

الدول المشار    مج التصحیح الھیكلي في ا تقییم بر ل . تنتھي الدراسة بعرض  في بعض الدول العربیة   ة المطبق 
 . والدروس المستخلصة في ھذا الشأن   ت االستنتاجا لیھا وأھم  إ 
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 رامج اإلصالح الھیكلي  باإلطار النظري ل  أوالً:

الماضي،   القرن  من  التسعینات  اقتصاداتھا خالل  استقرار  بعدم  الدول  من  العدید    تطورات كنتیجة  تأثرت 
لصادراتھا  التنافسیة    مستویات ، وتراجع في  بھا   االقتصادي   نمو ال تراجع معدالت    خارجیة وداخلیة أدت إلى 

أدت  وتراجع اإلیرادات العامة.  ،  األجنبیة إلیھا رؤوس األموال    ات انخفاض تدفق فضالً عن  باألسواق العالمیة،  
األسباب  و   ھذه  العامة  الموازنة  عجز  ارتفاع  الجاریة إلى  المعامالت  من  وانخفاض  ،  میزان  االحتیاطیات 

وھو ما ساھم   ، الدول إلى مصادر داخلیة وخارجیة لتمویل العجوزات   ء لجو  نتج عنھ العمالت األجنبیة، مما 
اتجھت  في ھذا اإلطار،  أعباء الدین.  ترتبط بارتفاع متزاید في مواجھة تحدیات و  ، في ارتفاع حجم المدیونیة 

 بھدف:   ، الدول لتبني برامج تثبیت وإصالح ھیكلي مع المؤسسات اإلقلیمیة والدولیة العدید من  

   للدولة  عجزاحتواء العامة  العامةالناتج عن  ،  الموازنة  اإلیرادات  المساعدات    ،تراجع  وانخفاض 
 نفاق الحكومي. إل الخارجیة، وازدیاد ا

   احتواء الزیادة في المستوى العام لألسعار الناتجة عن االرتفاع في مستویات الطلب الكلي بما یفوق
 والخدمات. الزیادة في مستویات المعروض من السلع 

   اللجوء لتمویل العجز من المصادر المحلیة أو الخارجیة،  الناتج عن  زیادة حجم الدین العام،  الحد من
تبني برامج إصالح ھیكلي، وإعادة جدولة الدیون إلى  أحد أھم األسباب التي أدت  ذلك  حیث یتعبر  
 المتراكمة.

 تحسین  التجاري،    لالتباد  شروطإنخفاض    الحیلولة دون إلى  اإلنتاجیة والحاجة    من جھة،   القدرة 
 . من جھة أخرى التنافسیة في األسواق العالمیةتحسین و

اإلصالح   برامج  ماھیة  استعراض  سیتم  یلي  برامج  االقتصاديفیما  في  المتضمنة  العناصر  یتبعھا   ،
الدراسة من  الجزء  ھذا  ینتھي  ثم  ببرامج    ،اإلصالح،  الخاصة  واإلجراءات  للسیاسات  باستعراض 

 االقتصادي. اإلصالح 

 الھیكلي  واإلصالحالتثبیت االقتصادي ماھیة برامج   1.1

أن  یمكن واإلصالح الھیكلي السبیالن اللذان ، تصحیح االقتصاد الكلي  / برامج التثبیت االقتصادي  عتبرت
بالنمو االقتصادي.   بھ من اختالالت اقتصادیة والنھوض  البلدان لمعالجة ما تمر  تمثل برامج  تسلكھما 

حتواء الزیادة في جانب الطلب  إلى إالذي یھدف بدوره  أھمیة خاصة لتحقیق االستقرار  التثبیت االقتصادي  
و أساس النمو االقتصادي  وتحقیق وضع خارجي قابل لالستمرار، وھ  ،التضخم  تض معدال ا خفان، والكلي 

تسھیل  رفع معدل النمو في البلد المعني و تستھدف  اإلصالح الھیكلي فبرامج  على المدى المتوسط. أما  
ً   الدولوألن    ،جانب العرض الكلي  التثبیت االقتصادي  ، فإن تدابیر  تسعى لتحقیق االستقرار والنمو معا

ً  الھیكلي  واإلصالح  ما یجري تنفیذھا بصورة متزامنة.  غالبا
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مجموعة متنوعة من التدابیر على صعید السیاسات  إضافة إلى ذلك، تتوفر ضمن البرامج المنوه عنھا  
والتأثیر على توجھات السیاسات النقدیة    ،واإلصالح الھیكلي   االقتصادي  للعمل على تحقیق االستقرار 

سعر الصرف    على  قد تتضمن كذلك سیاسات للتأثیر  كما    .خفض الزیادة في الطلببھدف  المالیة العامة  و
بما یؤدي إلى تعزیز وضع میزان المدفوعات عن طریق   سعر الصرف الحقیقي والتحرك باتجاه    سمي إل ا

ً ، بل إنھ  تخفیض الطلب على الواردات وزیادة القدرة التنافسیة للصادرات   یمكن تطبیق طائفة أوسع نطاقا
  سیاسات التسعیرالحاجة إلى تعزیز  االقتصادیة التي تعزى إلى    لتحدیاتجة امن التدابیر الھیكلیة لمعال 

والنظر في ،  ةالمحلیرفع درجة المنافسة  مؤسسات، وكفاءة ال  رفعالمؤسسي، وتقویة البناء  الحكومي، و
فعالیة  رفع  والمؤسسات المالیة والنظم القانونیة،    تقویةالتجارة، و تدفق  دون  تحول    قدالتي    حواجزإزالة ال

 دارة الضریبة. اإل  تحسینبرامج اإلنفاق الحكومي و 

عالوة على ذلك، تستطیع الحكومات إصالح برامج شبكات األمان االجتماعي الرامیة إلى امتصاص  
في المجتمع مع اإلبقاء على التكلفة الكلیة لتلك   ذات الدخل المحدودعلى الفئات  االقتصادي  آثار التصحیح  

تعزیز وتوسیع نطاق تغطیة  قد یكون  والبرامج متوافقة مع اعتبارات الحیطة في سیاسة المالیة العامة.  
ً في حد ذاتھمھما لیس    أمراً   جتماعي اال مان  شبكات األ   . الھیكلي   التأیید لتدابیر التصحیحتعزیز  ل  ، وإنما أیضا

ألمان االجتماعي جیدة التصمیم، إلى جانب برامج الصحة والتعلیم الموجھة لمستحقیھا،  فبرامج شبكات ا
 ً معا المعیشة    یعززان  مستویات  تحسین  في  السریع  االقتصادي  النمو  إسھام  الفئات  جمیع  لإمكانات 

  ل. تحقیق العدالة في توزیع الدخالفقر و تخفیف حدة دخل، وبالتالي المتباینة مستویات المجتمعیة، وال

، وھو ما الھیكلي   فمن المھم تضمین ھدف تخفیف الفقر في تصمیم برامج التصحیح  بناًء على ما سبق،
الصحیة    المثال،یتطلب، على سبیل   الرعایة  توجیھھا لخدمة برامج  تعدیل  أو  معینة  تخصیص موارد 

سبل الكفیلة بزیادة  األولیة والتعلیم األساسي التي تكتسب أھمیة خاصة لدى الفقراء، وكذلك استكشاف ال
 حتى تصل إلى عدد أكبر من األسر ذات الدخل المنخفض.  القائمة،شبكات األمان االجتماعي فعالیة 

 عناصر برامج التثبیت والتصحیح الھیكلي  2.1
 

عنصرین   الداعمة  والمؤسسات  الدول  مع  علیھا  االتفاق  یتم  التي  الھیكلي  التصحیح  برامج  تتضمن 
یُْعنى   ألداء  أساسیین،  العام  اإلطار  معالم  تحدید  خاللھا  من  یتم  التي  والمالیة  النقدیة  بالسیاسة  األول 

الكلي، و مالي ونقدي،تبني  االقتصاد  استعادة االستقرار االقتصادي وتحقیق    برامج إصالح  تسھم في 
رفع  والتنمیة المستدامة. في حین یرتكز العنصر الثاني على تحسین عملیة تخصیص الموارد المتاحة  

 كفاءة القدرة اإلنتاجیة، ورفع مستوى التنافسیة لصادرات الدولة في األسواق العالمیة. 
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 : البنود التالیةالھیكلي التثبیت والتصحیح یتضمن العنصر األول لبرامج 
   ،الداخلي التوازن  وتحقیق  العامة  الموازنة  عجز  لمعالجة  المالیة،  السیاسة  أدوات  وتطویر  تنویع 

یتضمن مكونات رئیسة تھدف إلى ترشید مستویات    إصالح في إطار زمني ُمحدد،والتقید ببرنامج  
الضریبیة  إل ا المنظومة  إصالح  خالل  من  العامة  اإلیرادات  وزیادة  اإلیرادات نفاق  نسبة  ورفع 

، وربط الرسوم ي والحد من حاالت التھرب والتجنب الضریب  اإلجمالي،لناتج المحلي  االضریبیة إلى  
  عن تخفیض الجمركیة بمتطلبات التنمیة االقتصادیة، وإعادة النظر في الرسوم الجمركیة، فضالً  

 ترشید اإلعفاءات، وضبط فاتورة األجور، وترشید الدعم الحكومي للسلع والخدمات غیر األساسیة.و
  .العمل على تخفیض معدل السیولة وإصالح أسعار الفائدة واستھداف صافي االحتیاطي األجنبي 
   ،أسعار الصرف   إصالح  من خاللإعادة التوازن الخارجي وتخفیض العجز في المیزان الجاري

 وتخفیض مستوى الواردات. ،وزیادات الصادرات ،إلعادة توازن میزان المدفوعات
   المال، وذلك  وضع بتحریر أسواق  الودائع والقروض، وأسعار بتحریر  برامج معنیة  القیود على 

 الفائدة. 
 

وزیادة القدرة   ،رفع مستوى اإلنتاجیة  على  برامج التثبیت والتصحیح الھیكلي من الثاني  العنصر ینطوي
التنافسیة في األسواق العالمیة والمحلیة، حیث یتضمن عدد من البنود التي تھدف إلى تحریر التجارة  
الخارجیة، ورفع القیود عن االستثمار، والتركیز على دینامیكیة األسوق من خالل تفعیل آلیات العرض 

 والطلب واستعمال الموارد المتاحة بكفاءة عالیة. 
 

 الھیكلي  التصحیحالمتضمنة في برامج  والسیاسات جراءاتاإل  3.1
 

المجمل   اإلصالح    تُقدمفي  من  برامج  واسعة  امجموعة  النمو  لھیكلیاإلجراءات  تحقیق  إلى  الھادفة  ة 
تخفیف تصاعد وعجز الموازنة و الكلي  ومعالجة االختالالت في ھیكل االقتصاد    زیادة الدخلالمستدام و

)  1، والمحافظة على معدالت التضخم ضمن المستویات المستھدفة. یستعرض الجدول رقم ( نسب البطالة
  :ألبرز اإلجراءات المتضمنة في برامج التثبیت االقتصادي واإلصالح الھیكلي ملخصاً  
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 ) 1جدول رقم ( 

 الھیكلي االقتصادي والتصحیح التثبیت المتضمنة في برامج  جراءاتأبرز اإل

 السیاسات  اإلجراءات المتضمنة في برامج التثبیت االقتصادي والتصحیح الھیكليأبرز 
الموجھ لبند األجور كنسبة من اإلنفاق    نفاق الحكوميإلنفاق الحكومي على األجور: تحدید اإلا .1

تطویر سیاسات التوظیف ووضع ضوابط  اإلجمالي، والعمل على االلتزام بتلك النسبة من خالل 
 للتوظیف. 

االنفاق الحكومي على السلع والخدمات، وتخفیض اإلنفاق على بعض السلع، وتحدید سقف  ضبط   .2
 ن خالل وضع برامج معینة.نفاق، والعمل على تحسین الرقابة على اإلنفاق مإلا

وضع برامج تھدف إلى الرقابة على وساسیة،  ألالسلع غیر ا  علىدعم  الترشید  الدعم والتحویالت:   .3
، وتحسین مستویات كفاءة شبكات األمان االجتماعي من خالل  الحكومیةاإلنفاق في المؤسسات  

 . االستھداف الدقیق للمستحقین
الرأسمالي .4 و  :االنفاق  تطویر  على  ا   ، االستثماربیئة  تحسین  العمل  مستویات  نفاق إلوزیادة 

الحكومي العام االستثماري  القطاعین  بین  المشتركة  االستثمارات  وتشجیع  كفاءتھ،  وتحسین   ،
 والخاص من خالل:  

 .العمل على تحسین فعالیة إدارة الضرائب 
 ةالضریبی  اتاإلصالحنطاق وتوسیع   ،صالح نظام ضریبة الدخلإ. 
   من خالل تحسین وتطویر منظومة  ،  لشركاتلة  ی ضریب ال  المتأخرات   ةمعالجالعمل على

مصلحة   بین  الضریبیة  المنازعات  لفض  مستقلة  لجان  وتشكیل  الضریبي،  التحصیل 
 .الضرائب وكبار الممولین

   رسوم  إ دراسة على  إضافیة  دراج  الرسوم  ورفع  الغازیة،  والمشروبات  التبغ  سلع  على 
 . الوسیطة  ، وتعدیل ضریبة المبیعات على بعض السلعمنتقاه

 واألخرى الجمركیة  الواردات،  :الرسوم  رسوم  معدل  والقیود  إورفع  التعرفة  صالح 
منظومة    توسیع تغطیة الصادرات وإصالح ورفع الرسوم على السلع الكمالیة،  و الجمركیة،  
 . تحسین رسوم الخدمات الحكومیة ،الصادرات

العمل على تخفیض الدین العام الداخلي، وكذلك تخفیض مستویات العجز إلى الناتج المحلي   .5
 اإلجمالي. 

 رفع حوكمة المالیة العامة والتوجھ نحو مكننة الخدمات الحكومیة.  .6

 أوال : السیاسات المالیة 

 من البنود: ياإلقراض على ما یل النظر في محددات نمو .1
 .القروض الحكومیة المصرفیة 
 .القروض لشركات القطاع العام 
 .السقف الكلي إلجمالي القروض المصرفیة 

لیات وأطر وبرامج لمواجھتھا والحد  آالنسبة المقبولة للقروض المتعثرة، مع ضرورة وجود  
 منھا. 

 معدل نمو السیولة.  النظر في .2
 .إصالح أسعار الفائدة .3
 تحسین واستھداف صافي االحتیاطي األجنبي. .4
 العمل على رفع نصیب القروض الموجھ للقطاع الخاص لتحریك عجلة النمو االقتصادي. .5
 التوزیع القطاعي للقروض.توازن العمل على تحسین  .6

 ثانیاً: السیاسات النقدیة 

 التحقق من استدامة الدین، وإنشاء مكتب الدین العام. .1
 إدارة وإعادة جدولة الدیون وتحقیق االستفادة القصوى من المساعدات الدولیة.تطویر سیاسة  .2
 ودیون القطاع الخاص. ،مستویات آجال الدین، خاصة الدین العام والمضمون إدارة .3
 تطور إحصاءات الدین العام. .4

ثالثاً: سیاسات تتعلق  
 عام بالدین ال

 إصالح سعر الصرف. .1
 إصالح النظام التجاري. .2

سیاسات تتعلق    رابعا:
   بأسعار الصرف

 .األجورإصالح سیاسات  .1
 .لغاء التشوھات في نظام األسعارإ .2
 نظم التسعیر في قطاعات الزراعة والصناعة. ةمراجع .3
 لألسعار. تطویر آلیة للتمریر التلقائيعلى ، والعمل سلع منتقاهرفع أسعار  .4
 .إعادة ھیكلة القطاعات وتحسین اإلدارة .5

سیاسات تتعلق  خامسا: 
باألجور واألسعار  

 واإلجراءات الھیكلیة 
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 االقتصادي  في إطار برامج اإلصالح لدول العربیةإلى ا التسھیالت االئتمانیة المقدمة  ثانیاً:

من قبل كل من صندوق النقد العربي  العربیة    دولإلى الالمقدمة  القروض  التسھیالت االئتمانیة و   تھدف 
االستقرار   دعمتساھم في    التي   تصحیحیةالسیاسات  جھودھا الرامیة لوضع وتنفیذ الوالدولي إلى دعم  

تختلف ھذه البرامج والسیاسات باختالف ظروف كل دولة  ، والمستدامالشامل واالقتصادي وتحقیق النمو  
انخفاض  فمثال ھناك دول تواجھ  نتیجة    في   على حدة،  الرأسمالیة  تدفقات االستثمار  التدفقات  انخفاض 

العامة ومیزان  في عجزارتفاع    منیواجھ تحدیات  ، وبعضھا  ألجنبي واستثمارات الحافظةا  المیزانیة 
 .ن العامارتفاع في رصید الدیأو من المدفوعات، 

 1للدول األعضاء  العربيالتسھیالت االئتمانیة الُمقدمة من صندوق النقد  1.2
 

الطارئة للدول العربیة األعضاء من خالل القروض التلقائیة  لبي صندوق النقد العربي احتیاجات التمویل  یُ 
والتعویضیة وتسھیل السیولة قصیرة األجل وتسھیل النفط، والتي تخفف من اثر التحدیات الطارئة على 

 . موازین المدفوعات ووضع اإلحتیاطیات في الدول األعضاء

ھم قروض  ا تس  مجموعتین رئیستین،النقد العربي  تتضمن القروض والتسھیالت التي یوفرھا صندوق   
تقدم قروض    في حین  األعضاء،معالجة االختالالت في موازین مدفوعات الدول  في    المجموعة األولى
تتمثل القروض والتسھیالت التي  .  عدد من القطاعات االقتصادیةاإلصالحات في  دعم    المجموعة الثانیة 
  على ما یلي: المجموعة األولىفي یوفرھا الصندوق 

یقدم كقرض قصیر األجل لغرض المساھمة في تمویل العجز الكلي في میزان مدفوعات    قرض التلقائي،ل ا 
اتفاق  ،  العضو للحصول علیھ  یشترط  برنامج تصحیحي مع  وال  الصندوق على  مع  المقترضة  الدولة 

 لتخفیف العجز في میزان المدفوعات. 

  یھ لحصول عللیشترط  ، ولالقتراض  ةلعضو المؤھلللدولة ایقدم كقرض متوسط األجل،    لقرض العادي،ا
، یمتد لفترة زمنیة ال تقل عن سنة،  المقترضةالدولة  بین الصندوق و  االتفاق على برنامج تصحیح مالي 

 مدفوعات خالل فترة استحقاق القرض.التخفیف العجز في میزان إعادة التوازن المالي، وبھدف 

للدولة كقرض متوسط األجل تمتد فترة استحقاقھ لمدة أطول من القرض العادي،  قدم  یُ   القرض الممتد،
ناجم عن خلل ھیكلي في   الالقتراض، في حالة وجود عجز كبیر في میزان مدفوعاتھ  ةالمؤھلالعضو  
ویُشترط لتقدیم القرض، االتفاق مع الدولة العضو على برنامج تصحیح اقتصادي شامل یغطي    .ااقتصادھ 

 فترة زمنیة ال تقل عن سنتین. 

 
 لمزید من المعلومات یمكن مراجعة موقع صندوق النقد العربي.  1
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عاني من موقف طارئ في میزان المدفوعات، ناتج عن یُقدم لمساعدة الدول التي تُ   القرض التعویضي،
كبیرة   زیادة  أو  والخدمات  السلع  من  صادراتھا  عائدات  في  المنتجات  ھبوط  من  وارداتھا  قیمة  في 

على یُشترط للحصول  كما  الزراعیة، نتیجة تردي مستویات اإلنتاج المحلي من المحاصیل الزراعیة.  
أن یكون كالً من الھبوط في الصادرات أو الزیادة في الواردات الزراعیة أمراً طارئاً    القرض التعویضي 

 ً    .ومؤقتا

النفط  بغرض  بدئھا،    ذلمدة خمس سنوات من، كآلیة إقراض مؤقتة  2007  عام  في   تم إنشائھ،  2تسھیل 
من المنتجات النفطیة والغاز الطبیعي، ومساعدتھا    الوارداتتوفیر الدعم للدول المتأثرة بارتفاع أسعار  

 على تنفیذ اإلصالحات المناسبة التي تعزز قدرتھا على مواجھة الصدمات الخارجیة.  

مؤقتة في السیولة  تحدیات، یمثل آلیة إقراض لمساعدة الدول على مواجھة  تسھیل السیولة قصیر األجل
قدم القرض في إطار التسھیل بإجراءات سریعة  حیث یُ   ،بسبب التطورات في األسواق المالیة العالمیة

 إصالح. ودون اشتراط االتفاق مع الدولة المؤھلة على برنامج 

عدد من القطاعات  اإلصالحات في  بالقروض والتسھیالت المتاحة لدعم    المجموعة الثانیة  في حین تتعلق
الھیكلي على  تشمل  واالقتصادیة،   التصحیح  القطاع    تسھیل  التصحیح  في  المالي والمصرفي، وتسھیل 

البیئة المواتیة للمشروعات    دعم، وتسھیل اإلصالح التجاري، وتسھیل  الھیكلي في قطاع مالیة الحكومة
 .الصغیرة والمتوسطة

القرض في إطار دعم  یتم تقدیم ، حیث  1998عام  في ھذا البرنامج بدأ العمل  الھیكلي،تسھیل التصحیح 
الحكومة.  مالیة  قطاع  وفي  والمصرفي،  المالي  القطاع  في  المقترضة  الدول  تنفذھا  التي  اإلصالحات 

ال التسھیل، أن یكون  القروض في إطار ھذا  لتقدیم  بدأ  ةالمقترض  دولةیُشترط  جھود  في  مباشرة  ت  قد 
الكلي. یُمنح التسھیل بعد االتفاق على قدراً مناسباً من االستقرار االقتصادي    تاإلصالح الھیكلي، وحقق 

 برنامج إصالح ھیكلي یشرف الصندوق على متابعة تنفیذه. 

، من أجل توفیر الدعم للدول األعضاء لمواجھة األعباء  2007عام  تم إقراره    التجاري،تسھیل اإلصالح  
لرفع قدرتھا  ودعم اإلصالحات الضروریة  التي قد تترتب على سیاسات وإجراءات اإلصالح التجاري،  

الدولیة  المالیة  تقدمھا األسواق  التي  القروض  العمل    ، على االستفادة من  النمو وخلق فرص  بھدف تعزیز 
 المنتج.  

لدعم وذلك  ،  2016ثھ في عام  ا ستحدا تم  دعم البیئة المواتیة للمشروعات الصغیرة والمتوسطة،    تسھیل
اإلصالحات في قطاع المشروعات الصغیرة والمتوسطة، ألھمیة الدور الذي تلعبھ الشركات العاملة بھذا 

 القطاع في دفع عجلة النمو االقتصادي وتوفیر فرص العمل. 

 
 . تسھیل النفط منتھي العمل بھ برنامج  2
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 قدمة من صندوق النقد الدولي للدول األعضاءالتسھیالت االئتمانیة المُ  2.2
 

التي ندوق النقد الدولي لمواجھة األزمات  التي یستخدمھا صوالنوافذ اإلقراضیة  البرامج واألدوات  تتمیز  
وطبیعة  كل دولھالظروف الخاصة التي تمر بھا بدرجة عالیة من المرونة، لتالئم تلحق بدولھ األعضاء 

المخصص   االستئماني صندوق المن الدول منخفضة الدخل یمكنھا االقتراض فمثال ، ھیاكلھا االقتصادیة
النمو   من  لدعم  خالل  ب ،  Poverty Reduction and Growth Trust)(الفقر  والحد  من  میسرة  شروط 

النقد الدولي عدد  صندوق    یدعمخر،  آمن جانب      منخفضة.بأسعار فائدة  والتسھیالت التمویلیة المتاحة  
 التصحیح والتثبیت الھیكلي، وھي على النحو التالي: من برامج 

األسواق  دول  مساعدة  یھدف إلى    :(Stand-By Arrangements - SBAs)ي  الستعداد االئتمانا برنامج   .1
تحدید المدة التي   مرونة في كما أن للبرنامج    معالجة االختالالت في میزان المدفوعات.لالصاعدة،  

میزان   تحدیات حسبما یتناسب مع معالجة  ذلك    ،شھراً   36ال تتجاوز  التي  ، وفاقیةتفي اال   تغطیھا یتم  
الستفادة من موارد الصندوق المالیة في اشروط  . في حین تتضمن  المدفوعات على المدى القصیر

االستعداد االئتماني مدى احتیاج البلد العضو للتمویل، وقدرتھ على السداد، وسجلھ السابق    یةظل اتفاق
من المرونة فیما یتصل بحجم  تتیح اتفاقات االستعداد االئتماني قدرا ًكما  وارد الصندوق.  في استخدام م

 3.قتراض لدى البلدان األعضاءإل القرض وتوقیتھ، بغیة المساھمة في تلبیة احتیاجات ا
 

ب برامج   .2 االئتماني  والتسھیل    (Extended Fund Facility - EFF)  الممدد  التمویلتسھیل  ترتبط 
  ة واجھلممن األدوات المقدمة  یعتبر ھذین البرنامجین    :(Extended Credit Facility - ECF)  الممدد

م الموافقة على االتفاقات الممددة لفترات تبلغ  یتعادة ما  ات.  طویلة األجل في میزان المدفوع  التحدیات
ثالث سنوات، مع إمكانیة تمدیدھا لفترات تصل إلى أربع سنوات من أجل تنفیذ إصالحات ھیكلیة  

تُسدد المبالغ المسحوبة في ظل اتفاق بموجب "تسھیل الصندوق الممدد"  في حین  عمیقة ومستدامة.  
قسیم المدفوعات على اثني عشر دفعة نصف سنویة. سنوات، مع ت  10و   4.5على فترة تتراوح بین  

) على امتداد فترة تتراوح بین  SBA(االئتماني  في المقابل، تُسدد القروض في ظل اتفاق االستعداد  
 سنوات.   5و  3.5

 
تجنب  تعزیز قدرة الدول على  یھف إلى    : (Flexible Credit Line - FCL)  مرن ال ئتمان  اال خط    امج ن بر  .3

كخط ائتمان متجدد،    البرنامج یعمل    . األسواق تعزیز ثقة  من أجل    ، صدمات ال تخفیف  ل األزمات أو حدوث  
العضو من االحتفاظ بإمكانیة الوصول إلى    البلد   حتى یتمكن   یمكن أن یكون في البدایة لمدة عام أو عامین 

 سنوات.   5إلى    3یتم السداد على مدى  بحیث  موارد الصندوق في السنة الثانیة.  
 

لتلبیة  ھ  تم تصمیم  :(Precautionary and Liquidity Line - PLL)  والسیولةخط الوقایة  برنامج   .4
مع بعض نقاط  وقویة    مع وجود أسس اقتصادیة سلیمة  ،احتیاجات السیولة للبلدان األعضاء بمرونة
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استخدام "خط    یةتغطي اتفاق   كمن أنیُ   .)FCLمن استخدام خط االئتمان المرن (الضعف التي منعتھا  
تتاح مدة الستة أشھر للبلدان ، في حین  تراوح بین عام وعامینفترة تستة أشھر أو    ،الوقایة والسیولة"

ذات االحتیاج الفعلي أو المحتمل لتمویل میزان المدفوعات على أساس قصیر األجل، على أن یكون 
سد ھذا االحتیاج كفیال بتحقیق تقدم معقول في معالجة أوجھ القصور في میزان المدفوعات خالل ستة  

من حصة البلد العضو عند  في المائة    125  یمكن في األحوال العادیة صرف مبالغ تصل إلى كما  أشھر.  
الموافقة على عقد اتفاق مدتھ ستة أشھر. غیر أن حجم الموارد التي تتاح للبلد العضو یمكن أن یكون  
أكبر إذا كانت الحاجة لتمویل میزان المدفوعات ناشئة عن صدمة خارجیة تأثر بھا البلد العضو، بما في  

اإلقلیمیة أو العالمیة. في األحوال العادیة ال یمكن تجدید اتفاق "خط  ذلك ازدیاد الظروف الضاغطة  
المھلة المقررة إلعادة النظر    ، وھي الوقایة والسیولة" الذي تبلغ مدتھ ستة أشھر إال بعد مرور عامین 

لتي بالنسبة لالتفاقات ا أما    اعتبارا من تاریخ الموافقة على اتفاق الستة أشھر السابق المرتبط بھذا الخط.
یكون الحد األقصى لالستفادة من تسھیل الوقایة والسیولة عند الموافقة ف تتراوح مدتھا بین عام وعامین،  

من حصتھ   في المائة   500من حصة البلد العضو للسنة األولى وبمجموع    في المائة   250لنسبة    مساویاً 
المبالغ المخصصة  استالم  د، یمكن  طوال مدة االتفاق. وفي حالة االتفاقات التي تتجاوز مدتھا العام الواح 

لیتم صرفھا في العام األول عن طریق تعدیل مراحل الصرف حسب الحاجة، شریطة    ، مبكراً   للعام الثاني 
 .4موافقة المجلس التنفیذي للصندوق أثناء المراجعة التي یجریھا 

 
السری  يبرنامج .5 االئتماني  و(Rapid Credit Facility - RCF)ع  التسھیل  السریع ،  التمویل    أداة 

(Rapid Financing Instrument - RFI):    لمساعدات العاجلة للدول منخفضة  إلى تقدیم ایھدفان
اختالل موازین    أدت إلى  التي ،  الدخل لمواجھة أثر ارتفاع أسعار السلع األولیة والكوارث الطبیعیة

تُقدَّم المساعدات المالیة بموجب ھذا التسھیل في شكل قرض مباشر. ورغم أنھ یُْصرف    .المدفوعات
في دفعة واحدة، فإن تكرار استخدامھ ممكن في غضون أي فترة تبلغ ثالث سنوات إذا كانت احتیاجات  

لبلد المعني ِسِجل أداء سابق  میزان المدفوعات ناشئة في األساس عن صدمة مفاجئة وخارجیة أو كان ل
الموارد ال یجوز أن یزید على دفعتین  في تطبیق سیاسات اقتصادیة كلیة مالئمة. غیر أن صرف 

شھرا. وقد یؤدي تكرار استخدامھ إلى تیسیر االنتقال في نھایة المطاف إلى اتفاق لالستفادة    12  خالل
 ). ECFمن "التسھیل االئتماني الممدد" (

 

ً ثالث  المقترضة  الدول العربیةبعض  في االقتصادیة األوضاع تطورات: ا

متأثرة بعدة    لركود االقتصادي، تباینت وتیرة النشاط االقتصادي في الدولة العربیة بین فترات الرواج وا 
لشركاء التجاریین الرئیسین في كل من قارة آسیا ومنطقة  بالنسبة ل النمو العالمي خاصة  طبیعة  عوامل منھا  

العمالت  صرف  الضغوط على سعر  ، إضافة إلى  أسعار النفط في األسواق العالمیة تطورات  الیورو وكذلك  
نتیجة   الدول من    االحتیاطیات   تقلب الوطنیة  بعض  في  األجنبي  ات  األزم أثر  وكذلك  ،  العربیة   النقد 

إلى لجوء العدید من الدول    في ،  الماضیة السنوات    خالل التي سادت  الظروف    ساھمت حیث  االقتصادیة،  
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   2019إلى  2005في المائة خالل الفترة   7و  2.6ما بین الحقیقي معدل النمو   تراوح  ، لمغرب فیما یتعلق با 
  داء أ الذي شھده  تراجع  ال   : منھا   ، األسباب عدد من  إلى  یعزى ذلك    . 2020في المائة عام    6.3وإنكمش بحوالي  
الفالحي  یعتبر  ،  القطاع  المغرب أ حد  أ الذي  في  القطاعات  إضافة  ھم  أداء  إ ،  تراجع  الصناعات    قطاع لى 

  تحاد األوروبي إل دول ا ل النشاط االقتصادي  الذي شھده أداء  طؤ  ا تب االقتصاد المغربي بال   تأثر كما    . التحویلیة 
عام  في في المائة   1.6نحو  لدى ھذه الدول   الحقیقي   معدل النمو  بلغ ، حیث للمغرب   لتجاري األبرز لشریك ا ا 

 ). 1شـــكل رقم ( ،  2020عام  في    19- وكذلك بسبب تداعیات جائحة كوفید ،  20166

االقتصادیة في  التطورات  بلغ حوالي  فقد  ،  مصر   بخصوص  نمو حقیقي  المائة عام    3.6حققت معدل  في 
البنیة التحتیة    الذي قدمتھ الحكومة للمشاریع ، ویعزى ذلك إلى الدعم  19- ، بالرغم من جائحة كوفید 2020

 ملیار جنیھ مصري لتحفیز األنشطة الصناعیة.   10ملیار جنیھ مصري، وحوالي    100والمقدرة بنحو  

ا االئتمان الممنوح من القطاع المصرفي  بمعدل نمو    فیما یتعلق    معدل نمو   تراجع قد  لقطاع الخاص، ف إلى 
  4.9حوالي إلى  ت نسب بلغ ب  ومصر  والمغرب  تونس و األردن في كل من  تمان الممنوح للقطاع الخاص ئ اال 
على    2020في المائة عام    24.0  و   4.3و   6.9و    6.0وحوالي    2021في المائة عام    18.5و   4.3و    4.6و 

على التوالي، شكل    2005في المائة عام    36و   20.1و   7.9و   20.1و   30.4نحو  بنمو بلغ  مقارنة  التوالي،  
 ). 2رقم ( 

 

)2شكل رقم (  
 معدل نمو االئتمان الممنوح للقطاع الخاص في بعض الدول العربیة 

) 1202-2015و  5020خالل الفترة (  
 
 
 
 
 
 
 
 

 صندوق النقد العربي، قاعدة البیانات االقتصادیة.   المصدر:     

المدیونیة في السنوات    ھذه   من الدول العربیة ارتفاعاً في   عدد قد واجھت  ف فیما یخص المدیونیة الخارجیة،  
الھیكلیة، بسبب    التقلبات السابقة، بسبب ارتفاع العجز في الموازنة العامة والعجز في میزان المدفوعات، نتیجة  

  الخارجیة. إضافةات  التوسع في النفقات الحكومیة منذ بدایة التسعینات، وتراجع اإلیرادات وانخفاض المساعد 
 

 . 2016صندوق النقد الدولي، تقریر ""مستجدات آفاق االقتصاد العالمي" الصادر في یولیو  6
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االقتراض،  توسع  ال  أجل  في  المدفوعات من  ومیزان  العامة  الموازنة  في  العجوزات   ،یھ عل   بناءً   . تمویل 
عدد بعض الدول العربیة    ت واجھ   قتصادي للدول. على الوضع اال   ةً مباشر   ثر ما آ الخارجیة  الدیون    ارتفعت 

األزمة المالیة ، منھا على سبیل المثال  األخیرة خارجیة خالل السنوات  ال داخلیة و ال  التحدیات االقتصادیة من  
و العالمیة   العربیة،  الدول  بعض  شھدتھا  التي  المحلیة  تلك التي  والتطورات  دول  من  العدید  في  أثرت 

  . و غیر مباشر أ بشكل مباشر    سواءً   المجموعة 

عام  في  في المائة    8  من نحو   حقیقي ال نمو  ال عدل  م   اً في تراجع   ، األردن   الدول موضع الدراسة سجلت   ففي 
بالعدید    راً تأث ،  2020عام  في    1.6اً بحوالي  نكماش إ ، في حین سجلت  2019في المائة عام    2إلى حوالي    2005

،  وأزمة تراجع واردات الغاز تدفق الالجئین    : أبرزھا   من   ، الداخلي والخارجي   یین من األحداث على المستو 
  . وفاقمت  عجوزات الموازنة العامة والحساب الجاري ارتفاع  ، و نفاق العام إل في فاتورة ا إلى ارتفاع  والتي أدت  

  ، إلى  2020عام  من ھذه األوضاع غیر المواتیة، مما دفع الحكومة األردنیة منذ    19- تداعیات جائحة كوفید 
المحافظة على المستوى  و ھذه األزمات  للحد من تداعیات  احترازیة واستثنائیة،  تطبیق سیاسات مالیة ونقدیة 

 . عجز الموازنة العامة تخفیف  العام لألسعار و 
 

عام    خالل   المائة ب   1.3من  إلى  ،  2005عام  في  في المائة    4  من   ي ، تراجع معدل النمو الحقیق في تونس 
ارتفاع وكذلك    ، لى التطورات المحلیة إ   ذلك ، ویعزى  2020في المائة عام    8.7وانكمش بحوالي    2019

المائة    9میزان الحساب الجاري إلى نحو  ب عجز  ال رتفاع  ال نتیجة  ك المدیونیة الخارجیة    مستویات   من في 
من السلع   قیمة الواردات ع  ا رتف إ   بسبب   ، العجز التجاري رتفاع  إلى إ ویعزى ذلك  الناتج المحلي اإلجمالي،  

، وكذلك إلى تداعیات جائحة  الناتج المحلي اإلجمالي  من في المائة    50أكثر من    ت إلى نسب بلغ   والخدمات 
 . 2020عام  في    19- كوفید 

)1شكل رقم (  
 5معدل النمو الحقیقي للناتج المحلي اإلجمالي في بعض الدول العربیة

) 1202-2015و  5020خالل الفترة (  
 

 

 

 

 

 

 صندوق النقد العربي، قاعدة البیانات االقتصادیة.   المصدر: 
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   2019إلى  2005في المائة خالل الفترة   7و  2.6ما بین الحقیقي معدل النمو   تراوح  ، لمغرب فیما یتعلق با 
  داء أ الذي شھده  تراجع  ال   : منھا   ، األسباب عدد من  إلى  یعزى ذلك    . 2020في المائة عام    6.3وإنكمش بحوالي  
الفالحي  یعتبر  ،  القطاع  المغرب أ حد  أ الذي  في  القطاعات  إضافة  ھم  أداء  إ ،  تراجع  الصناعات    قطاع لى 

  تحاد األوروبي إل دول ا ل النشاط االقتصادي  الذي شھده أداء  طؤ  ا تب االقتصاد المغربي بال   تأثر كما    . التحویلیة 
عام  في في المائة   1.6نحو  لدى ھذه الدول   الحقیقي   معدل النمو  بلغ ، حیث للمغرب   لتجاري األبرز لشریك ا ا 

 ). 1شـــكل رقم ( ،  2020عام  في    19- وكذلك بسبب تداعیات جائحة كوفید ،  20166

االقتصادیة في  التطورات  بلغ حوالي  فقد  ،  مصر   بخصوص  نمو حقیقي  المائة عام    3.6حققت معدل  في 
البنیة التحتیة    الذي قدمتھ الحكومة للمشاریع ، ویعزى ذلك إلى الدعم  19- ، بالرغم من جائحة كوفید 2020

 ملیار جنیھ مصري لتحفیز األنشطة الصناعیة.   10ملیار جنیھ مصري، وحوالي    100والمقدرة بنحو  

ا االئتمان الممنوح من القطاع المصرفي  بمعدل نمو    فیما یتعلق    معدل نمو   تراجع قد  لقطاع الخاص، ف إلى 
  4.9حوالي إلى  ت نسب بلغ ب  ومصر  والمغرب  تونس و األردن في كل من  تمان الممنوح للقطاع الخاص ئ اال 
على    2020في المائة عام    24.0  و   4.3و   6.9و    6.0وحوالي    2021في المائة عام    18.5و   4.3و    4.6و 

على التوالي، شكل    2005في المائة عام    36و   20.1و   7.9و   20.1و   30.4نحو  بنمو بلغ  مقارنة  التوالي،  
 ). 2رقم ( 

 

)2شكل رقم (  
 معدل نمو االئتمان الممنوح للقطاع الخاص في بعض الدول العربیة 

) 1202-2015و  5020خالل الفترة (  
 
 
 
 
 
 
 
 

 صندوق النقد العربي، قاعدة البیانات االقتصادیة.   المصدر:     

المدیونیة في السنوات    ھذه   من الدول العربیة ارتفاعاً في   عدد قد واجھت  ف فیما یخص المدیونیة الخارجیة،  
الھیكلیة، بسبب    التقلبات السابقة، بسبب ارتفاع العجز في الموازنة العامة والعجز في میزان المدفوعات، نتیجة  

  الخارجیة. إضافةات  التوسع في النفقات الحكومیة منذ بدایة التسعینات، وتراجع اإلیرادات وانخفاض المساعد 
 

 . 2016صندوق النقد الدولي، تقریر ""مستجدات آفاق االقتصاد العالمي" الصادر في یولیو  6
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االقتراض،  توسع  ال  أجل  في  المدفوعات من  ومیزان  العامة  الموازنة  في  العجوزات   ،یھ عل   بناءً   . تمویل 
عدد بعض الدول العربیة    ت واجھ   قتصادي للدول. على الوضع اال   ةً مباشر   ثر ما آ الخارجیة  الدیون    ارتفعت 

األزمة المالیة ، منھا على سبیل المثال  األخیرة خارجیة خالل السنوات  ال داخلیة و ال  التحدیات االقتصادیة من  
و العالمیة   العربیة،  الدول  بعض  شھدتھا  التي  المحلیة  تلك التي  والتطورات  دول  من  العدید  في  أثرت 

  . و غیر مباشر أ بشكل مباشر    سواءً   المجموعة 

عام  في  في المائة    8  من نحو   حقیقي ال نمو  ال عدل  م   اً في تراجع   ، األردن   الدول موضع الدراسة سجلت   ففي 
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  . وفاقمت  عجوزات الموازنة العامة والحساب الجاري ارتفاع  ، و نفاق العام إل في فاتورة ا إلى ارتفاع  والتي أدت  

  ، إلى  2020عام  من ھذه األوضاع غیر المواتیة، مما دفع الحكومة األردنیة منذ    19- تداعیات جائحة كوفید 
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 . عجز الموازنة العامة تخفیف  العام لألسعار و 
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 في بعض الدول العربیة طبقة مُ اإلصالح االقتصادي ال رابعاً: برامج 

لتحقیق التوازن ترمي    ، االقتصادي الستقرار  ل سیاسات  تتضمن برامج اإلصالحات االقتصادیة استحداث  
التشوھات  معالجة  كفاءة تخصیص الموارد، و وتنفیذ إجراءات تھدف إلى تحسین  ،  بین العرض والطلب 

التي تحد من كفاءة األسواق المحلیة بأشكالھا المختلفة، وتصب في زیادة درجة مرونة االقتصاد من خالل  
من أجل الحفاظ على أسعار الفائدة الحقیقیة عند مستویات موجبة،    ، اإلصالحات المتعلقة بھیكل أسعار الفائدة 

ختالالت المیزان الجاري، وتطویر  إ ویع مصادر تمویل عجز الموازنة، وإصالح  فضالً عن المساھمة في تن 
التشریعات المشجعة لالستثمار، وخلق بیئة تنافسیة ترتكز إلى المبادي المتعارف علیھا للحوكمة. كل ھذه  

ة اإلصالحات من شأنھا مجتمعة أن تزید من منعة االقتصاد وتعزز قدرتھ على تجاوز االختالالت الداخلی 
استطاع عدد من الدول .  11والخارجیة، وتصب في نھایة المطاف في تعزیز االستدامة المالیة واالقتصادیة 

حصلت بموجبھا    ، العربیة، التي تواجھ تحدیات اقتصادیة، إبرام اتفاقیات مع المؤسسات اإلقلیمیة والدولیة 
على دعم لتمویل تنفیذ برامج اإلصالح االقتصادي التي تتبناھا، وتتضمن عناصر ذات أبعاد محددة، تتعلق  
بالسیاسات االقتصادیة، ومكوناتھا، وتنطوي على إجراءات من شأنھا المساھمة في ترشید اإلنفاق العام 

لسلع والخدمات، فضالً عن إجراء مراجعات  وزیادة اإلیرادات، من خالل ترشید الدعم الحكومي الموجھ ل 
لتسعیرة بعض الخدمات الحكومیة، وإصالح منظومة اإلدارة الضریبیة. ھدفت ھذه البرامج في مجملھا  

 لتحقیق االستقرار االقتصادي، ومعالجة عجز میزان المدفوعات، والموازنة العامة. 

ى زیادة القدرة اإلنتاجیة والتنافسیة للدول، كذلك، شملت برامج اإلصالح المتفق علیھا إجراءات تھدف إل
للدخول إلى األسواق العالمیة. إضافة إلى    ،وتشجیع دور القطاع الخاص الریادي والفعال في المنافسة

في األنشطة   المتوازنةذلك، تضمنت البرامج خطط لتنمیة العنصر البشري وتعزیز المشاركة المجتمعیة  
ء من الموارد الحكومیة لتوجیھھا لدعم برامج تأھیل ورفع كفاءة  االقتصادیة، بما یتطلب تخصیص جز 

العاملین في مؤسسات الدولة، وتخلي الحكومة تدریجیاً عن مزاولة بعض األنشطة االقتصادیة لصالح  
القطاع الخاص وزیادة الشفافیة وتحریر التجارة واألسعار، وإصالح منظومة الصرف األجنبي، وزیادة  

 توى الواردات.الصادرات وتخفیض مس 

 

 

 

 

 
واحد  المعھد العربي للتخطیط بالكویت، "التصحیح الھیكلي"، سلسلة دوریة تعني بقضایا التنمیة في األقطار العربیة، السنة الثالثة، العدد ال 11

 http://www.arab-api.org/publication/pdfs/86/86 ، .2004والثالثون، یولیو 
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القروض المحلیة من البنوك التجاریة مما ساھم في ارتفاع الدین الداخلي،  لتوسع في  إلى أسباب أخرى تتعلق با 
نتیجة     . 7شروط التبادل التجاري مع الشركاء من الدول المتقدمة   انخفاض تحویالت الخارجیة و ال وتراجع  

تبنت الدول    بالتالي   .ذلك  عنالمترتبة    الدینقساط وخدمة  األ الدول على دفع  عدد من    تأثرت قدرة ،  لذلك 
   . واتباع سیاسة التمویل بالعجز   ، سیاسات نقدیة توسعیة لتمویل العجوزات 

 

سنویاً خالل    8ة ــ في المائ   4.0بنحو  ارتفاعاً  المدیونیة في الدول العربیة المقترضة  كنتیجة لما سبق سجلت  
مقارنة بنحو  ،  2020ملیار دوالر أمریكي بنھایة عام    378.4نحو  إلى    تھا ، لتصل قیم ) 2020  -   2005( الفترة  

 .  52009عام  في  ملیار دوالر أمریكي    0.913
 

في المائة سنویاً خالل الفترة من    4.3لدول العربیة المقترضة بنحو  الدین ل، ارتفعت خدمة  خر آمن جانب  
  2005عام  في  ملیار دوالر أمریكي    17.8خدمة الدین العام من نحو  بذلك  ، لترتفع  2020إلى    2005

 . 2020عام في ملیار دوالر أمریكي   33.3إلى 
 

 تمثلت أھمھا في: ،  العربیة  الدولعدد من  على اقتصادات    تحدیات  الخارجي   ارتفاع خدمة الدین  لَشككما  
إلى نحو    2005في المائة عام    10.8ارتفاع خدمة الدین إلى الصادرات من السلع والخدمات من نحو  

إجمالي صادرات السلع والخدمات لدفع  من  اذه  فیعكس ما یتم استن  بما ،  2020عام  في  في المائة    15.1
بالنسبة للدول 2020في المائة من إجمالي الصادرات خالل عام    16.4  ةوالبالغ  10قیمة خدمة الدین  ،

 . 2005عام  في  في المائة 9.9العربیة المقترضة، مقابل  

)3شكل رقم (  
في بعض الدول العربیة نسبة خدمة الدین العام الخارجي إلى الصادرات مـن السلع والخدمات   

2020-1520لألعوام   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 صندوق النقد العربي، قاعدة البیانات االقتصادیة.   المصدر: 

 
بسبب الكساد في الدول المتقدمة خالل بعض السنوات في تسعینات القرن الماضي، مما أدى تقلیص ھذه الدول طلب على صادرات    7

 الدول النامیة، بسبب السیاسات االنكماشیة التي تبنتھا في تلك الفترات. 
 معدل نمو مركب على أساس سنوي.  8
 یة. صندوق النقد العربي، قاعدة البیانات االقتصاد 9

 صندوق النقد العربي، تقریر االقتصاد العربي الموحد، أعداد مختلفة.  10
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بالسیاسات االقتصادیة، ومكوناتھا، وتنطوي على إجراءات من شأنھا المساھمة في ترشید اإلنفاق العام 

لسلع والخدمات، فضالً عن إجراء مراجعات  وزیادة اإلیرادات، من خالل ترشید الدعم الحكومي الموجھ ل 
لتسعیرة بعض الخدمات الحكومیة، وإصالح منظومة اإلدارة الضریبیة. ھدفت ھذه البرامج في مجملھا  

 لتحقیق االستقرار االقتصادي، ومعالجة عجز میزان المدفوعات، والموازنة العامة. 

ى زیادة القدرة اإلنتاجیة والتنافسیة للدول، كذلك، شملت برامج اإلصالح المتفق علیھا إجراءات تھدف إل
للدخول إلى األسواق العالمیة. إضافة إلى    ،وتشجیع دور القطاع الخاص الریادي والفعال في المنافسة

في األنشطة   المتوازنةذلك، تضمنت البرامج خطط لتنمیة العنصر البشري وتعزیز المشاركة المجتمعیة  
ء من الموارد الحكومیة لتوجیھھا لدعم برامج تأھیل ورفع كفاءة  االقتصادیة، بما یتطلب تخصیص جز 

العاملین في مؤسسات الدولة، وتخلي الحكومة تدریجیاً عن مزاولة بعض األنشطة االقتصادیة لصالح  
القطاع الخاص وزیادة الشفافیة وتحریر التجارة واألسعار، وإصالح منظومة الصرف األجنبي، وزیادة  

 توى الواردات.الصادرات وتخفیض مس 

 

 

 

 

 
واحد  المعھد العربي للتخطیط بالكویت، "التصحیح الھیكلي"، سلسلة دوریة تعني بقضایا التنمیة في األقطار العربیة، السنة الثالثة، العدد ال 11

 http://www.arab-api.org/publication/pdfs/86/86 ، .2004والثالثون، یولیو 
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 12صندوق النقد العربي من  االقتصادي المدعومة اإلصالحمج برا  .41
 

ا التسھیالت  نستعرض  یلي  العربیة،  إل فیما  الدول  بعض  إلى  العربي  النقد  المقدمة من صندوق  ئتمانیة 
 . ، ومصروالمغرب ،وتونس ،األردن :وھي 

 لألردن  قدمة التسھیالت االئتمانیة المُ  )1
عدد   المُ بلغ  االئتمانیة  العربي  التسھیالت  النقد  قبل صندوق  من  لألردن  حتى    27قدمة  نھایة قرضاً 

قروض تعویضیة وستة قروض تصحیح ھیكلي وثالثة قروض    ستةو   ةقروض تلقائی  بعةمنھا س ،  2021
  ، ملیون دینار عربي حسابي     224بقیمة بلغت نحو    ،وقرض عادي  ثالثة قروض ممتدة تسھیل التجارة و

 خاصة.  ملیون وحدة حقوق سحب  672  لأي ما یعاد
 

 لتونس  قدمة التسھیالت االئتمانیة المُ  )2
 

،  2021  نھایةقرضاً حتى    20بلغ عدد التسھیالت االئتمانیة المقدمة لتونس من قبل صندوق النقد العربي  
تلقائی تسھیل    ةمنھا سبعة قروض  ھیكلي وقرض  تعویضیة وسبعة قروض تصحیح  وأربعة قروض 

  207.9  بقیمة بلغت نحو  دعم البیئة المواتیة للمشروعات الصغیرة والمتوسطةعلق بیتالتجارة وقرض  
 خاصة.  ملیون وحدة حقوق سحب  623.8  لملیون دینار عربي حسابي أي ما یعاد

 

 للمغرب قدمة المُ  التسھیالت االئتمانیة )3

ً   30لمغرب من قبل صندوق النقد العربي  إلى ا  عدد التسھیالت االئتمانیة المقدمةبلغ      نھایة حتى    قرضا
ً ، منھا أحد عشر قرض تلقائی2021 وثمان قروض    ةوخمسة قروض تعویضیة وثالثة قروض ممتد   ا

  567.3، بقیمة بلغت نحو  وقرض تسھیل نفط وقرض عادي  تصحیح ھیكلي وقرض تسھیل التجارة
 خاصة.  ملیار وحدة حقوق سحب  1.7  لار عربي حسابي أي ما یعادملیون دین

 التسھیالت االئتمانیة الُمقدمة لمصر )4

ً   17 إلى مصر  صندوق النقد العربي المدعومة بموارد  بلغ عدد التسھیالت االئتمانیة   حتى نھایة    قرضا
وستة  منھا  ،  2021 تعویضیة،  قروض  وثالثة  ممتدد،  وقرض  تلقائیھ،  قروض  تصحیح  ستة  قروض 

 774.5  بقیمة بلغت حوالي بیئة مواتیة للمشروعات الصغیرة والمتوسطة،  ھیكلي، وقرض تسھیل دعم ال
 ملیار وحدة حقوق سحب خاصة.   2.3ملیون دینار عربي حسابي أي ما یعادل حوالي 

 

 

 
 صندوق النقد العربي. لمزید من المعلومات یمكن مراجعة موقع  12
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  لدوليمن صندوق النقد ا  المدعومة برامج التصحیح الھیكلي 2.4
 

إطار برامج التسھیل المقترحة من    في   والتسھیالت االئتمانیة المقدمة القروض  لي نستعرض  فیما ی
 : إلى بعض الدول العربیة قبل صندوق النقد الدولي 

 

 األردن التسھیالت اإلئتمانیة المقدمة من صندوق النقد الدولي إلى  )1
المتفق   االئتمانیة  التسھیالت  الدولي  بلغ عدد  النقد  بلغ  في حین  ،  قروض  ثمانعلیھا مع صندوق 

ملیار خالل   2حب منھا نحو  وق سحب، سُ ـــملیار وحدة حق  2.6  الت حوالي ـــھذه التسھیرصید  
 ) 2، جدول رقم ()2019-1989(رة ـــالفت

 
 ) 2جدول رقم ( 

 لألردن  ملخص التزامات التسھیالت االئتمانیة من صندوق النقد الدولي
 201813 أغسطس 31وحدة حقوق سحب) كما في (ألف 

 

 لدولي. صندوق النقد ا المصدر:      

 

 

 

 

 

 

 
 استناداً ألحدث بیانات التسھیالت االئتمانیة المقدمة للدول  13

تاریخ بدایة   التسھیالت
 االلتزام 

تاریخ آخر صرف  
یتم بموجب  
الترتیبات 

 المسحوبة بالكامل 

المبلغ  
الموافق  

 علیھ 
 المبلغ المسحوب 

تسھیل صندوق النقد الدولي الممدد  
)EFF ( 

أغسطس    24
 102,930 514,650 2019أغسطس    23 2016

أغسطس   SBAs ( 3االستعـداد االئتماني (
 1,364,000 1,364,000 2014أغسطس  2 2012

 10,660 85,280 2004یولیو  2 2002یولیو  SBAs ( 3االستعـداد االئتماني (
تسھیل صندوق النقد الدولي الممدد  

)EFF ( 
أبریل    15

 127,880 127,880 2002مایو   31 1999

الممدد  تسھیل صندوق النقد الدولي  
)EFF ( 9   202,520 238,040 1999فبرایر   8 1996فبرایر 

تسھیل صندوق النقد الدولي الممدد  
)EFF ( 25   130,320 189,300 1996فبرایر   9 1994مایو 

فبرایر   SBAs( 26االستعداد االئتماني (
 44,400 44,400 1994فبرایر  25 1992

 26,800 60,000 1991ینایر  31 1989یولیو  SBAs( 14ني (ااالستعداد االئتم

 2,009,510 2,623,550  اجمالي التسھیالت االئتمانیة (القروض)
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 تونس التسھیالت اإلئتمانیة المقدمة من صندوق النقد الدولي إلى  )2
 

ملیار وحدة    3.5  بلغ حوالي نحو عشرة قروض برصید  لتونس  المتفق علیھا    ئتمانیةإل بلغ عدد التسھیالت ا
  )، 2019- 1964( ترة  ـــدة حقــوق سحب خالل الفــار وحــملی 2.5و ــحب منھا نححب، سُ ــوق الســحق

 . )3جدول رقم ( 
 ) 3جدول رقم ( 
 تونس ل  من صندوق النقد الدوليملخص التزامات التسھیالت االئتمانیة 

 2019یونیو   30(ألف وحدة حقوق سحب) كما في 
 

 الدولي. صندوق النقد المصدر:          

 
 المغرب التسھیالت اإلئتمانیة المقدمة من صندوق النقد الدولي إلى  )3

 

، قرض   20نحو    1959االئتمانیة المتفق علیھا مع صندوق النقد الدولي منذ عام    بلغ عدد التسھیالت 
ملیار    1.5حب منھا نحو  ُس   ،ملیار وحدة حقوق سحب  15.3رصید التسھیالت االئتمانیة نحو  بلغ  بینما  

 سحب. الوحدة حقوق 

 

 

تاریخ بدایة   التسھیالت 
 االلتزام

تاریخ آخر صرف یتم بموجب  
 الترتیبات المسحوبة بالكامل 

المبلغ الموافق  
 المبلغ المسحوب  علیھ

 1,161,713 1,952,253 2019مایو  20 2016مایو  EFF ( 20تسھیل صندوق النقد الدولي الممدد (

 1,002,750 1,146,000 2015دیسمبر  31 2013یولیو   SBAs( 7االئتمــــــاني (االستعـــــداد 

 207,300 207,300 1992یولیو   24 1988یولیو   EFF ( 25تسھیل صندوق النقد الدولي الممدد (

 91,000 103,650 1988مایو  31 1986نوفمبر   SBAs( 4االستعـــــداد االئتمــــــاني (

 7,500 7,500 1970دیسمبر  31 1970ینایر  SBAs( 1االستعـــــداد االئتمــــــاني (

 4,500 6,000 1969دیسمبر  31 1969ینایر  SBAs( 1االستعـــــداد االئتمــــــاني (

 9,610 9,610 1968دیسمبر  26 1967دیسمبر  SBAs( 27االستعـــــداد االئتمــــــاني (

 9,600 9,600 1967دیسمبر    4 1966دیسمبر    SBAs( 5االستعـــــداد االئتمــــــاني (

 5,600 5,600 1966نوفمبر   11 1965نوفمبر   SBAs( 12االستعـــــداد االئتمــــــاني (

 14,250 14,250 1965سبتمبر   30 1964أكتوبر   SBAs( 1االستعـــــداد االئتمــــــاني (

 2,513,824 3,461,764     التسھیالت االئتمانیة (القروض) اجمالي 
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 ) 4جدول رقم ( 
 للمغرب من صندوق النقد الدوليملخص التزامات التسھیالت االئتمانیة 

 2019یونیو   30(ألف وحدة حقوق سحب) كما في 
 

تاریخ آخر صرف یتم بموجب   تاریخ بدایة االلتزام  التسھیالت 
 المبلغ المسحوب  المبلغ الموافق علیھ الترتیبات المسحوبة بالكامل

 0 2,150,800 2020د�سم�ب  16 2018د�سم�ب  17 برنامج خط الوقا�ة والسيولة  

 0 2,504,000 2018يوليو  21 2016يوليو  22 برنامج خط الوقا�ة والسيولة  
 0 3,235,100 2016يوليو  21 2014يوليو  28 برنامج خط الوقا�ة والسيولة  
 0 4,117,400 2014يوليو  27 2012أغسطس  27 برنامج خط الوقا�ة والسيولة  

ي (
 18,396 91,980 1993مارس  31 1991يناير  SBAs ( 31االستعـــــداد االئتمــــــائن

ي (
 48,000 100,000 1991مارس  31 1990يوليو  SBAs ( 20االستعـــــداد االئتمــــــائن

ي (
 210,000 210,000 1989د�سم�ب  31 1988أغسطس  SBAs ( 30االستعـــــداد االئتمــــــائن

ي (
 230,000 230,000 1988أب��ل  30 1986د�سم�ب  SBAs ( 16االستعـــــداد االئتمــــــائن

ي (
 10,000 200,000 1986د�سم�ب  15 1985سبتم�ب  SBAs ( 12االستعـــــداد االئتمــــــائن

ي (
 300,000 300,000 1985د�سم�ب  15 1983سبتم�ب  SBAs ( 16االستعـــــداد االئتمــــــائن

ي (
 281,250 281,250 1983أب��ل  25 1982اب��ل  SBAs ( 26االستعـــــداد االئتمــــــائن

�سه�ل صندوق النقد الدو�ي الممدد  
)EFF( 9  136,500 817,050 1982أب��ل  25 1981مارس 

�سه�ل صندوق النقد الدو�ي الممدد  
)EFF( 8  147,000 810,000 1981مارس  8 1980أ�ت��ر 

ي (
 8,250 30,000 1972مارس  17 1971مارس  SBAs ( 18االستعـــــداد االئتمــــــائن

ي (
 10,000 25,000 1970د�سم�ب  14 1969د�سم�ب  SBAs ( 15االستعـــــداد االئتمــــــائن

ي (
 10,000 27,000 1969أ�ت��ر  26 1968أ�ت��ر  SBAs ( 257االستعـــــداد االئتمــــــائن

ي (
 50,000 50,000 1968أ�ت��ر  26 1967أ�ت��ر  SBAs ( 27االستعـــــداد االئتمــــــائن

ي (
 0 50,000 1967سبتم�ب  22 1966سبتم�ب  SBAs ( 23االستعـــــداد االئتمــــــائن

ي (
 0 45,000 1966سبتم�ب  22 1965سبتم�ب  SBAs ( 23االستعـــــداد االئتمــــــائن

ي (
 0 25,000 1960نوفم�ب  14 1959نوفم�ب  SBAs ( 15االستعـــــداد االئتمــــــائن

 1,459,396 15,299,580     اجما�ي التسه�الت االئتمان�ة 

 لدولي. صندوق النقد االمصدر:         

 مصر التسھیالت اإلئتمانیة المقدمة من صندوق النقد الدولي إلى  )4
 

قرض كما   11نحو   1962بلغ عدد التسھیالت االئتمانیة المتفق علیھا مع صندوق النقد الدولي منذ عام  
ملیار وحدة حقوق سحب، ُسحب    16.4، بینما بلغ رصید التسھیالت االئتمانیة نحو  2020مایو    30في  

 ملیار وحدة حقوق السحب.   14.9منھا نحو  
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 ) 5جدول رقم ( 
 لمصر من صندوق النقد الدوليملخص التزامات التسھیالت االئتمانیة 

 2020مایو   30(ألف وحدة حقوق سحب) كما في 
 

ام التسه�الت   ن  تار�ــــخ بدا�ة االل�ت
تار�ــــخ آخر �ف يتم 

تيبات بموجب  ال�ت
 المسح��ة بال�امل

المبلغ الموافق 
 المبلغ المسحوب عل�ه 

ي (
 3,763,640 3,763,640 2021يونيو  25 2020يونيو  SBAs ( 26برنامج االستعـــــداد االئتمــــــائن

ي ال��ـــــع  
 2,037,100 2,037,100 2020مايو  13 2020مايو  11 التسه�ـــــل االئتمــــائن

 8,596,570 8,596,570 2019يوليو  29 2016نوفم�ب  EFF( 11التم��ل الممدد  (�سه�ل 

ي (
 0 271,400 1998سبتم�ب  30 1996أ�ت��ر  SBAs ( 11برنامج االستعـــــداد االئتمــــــائن

 0 400,000 1996سبتم�ب  19 1993سبتم�ب  EFF( 20�سه�ل التم��ل الممدد  (

ي (برنامج 
 147,200 234,400 1993مايو  31 1991مايو  SBAs ( 19=7االستعـــــداد االئتمــــــائن

ي (
 116,000 250,000 1988نوفم�ب  30 1987مايو  SBAs ( 15برنامج االستعـــــداد االئتمــــــائن

 75,000 600,000 1981يوليو  27 1978يوليو  EFF( 28�سه�ل التم��ل الممدد  (

ي (
 105,000 125,000 1978أب��ل  19 1977أب��ل  SBAs ( 20برنامج االستعـــــداد االئتمــــــائن

ي (
 40,000 40,000 1995مايو  22 1964مايو  SBAs ( 23برنامج االستعـــــداد االئتمــــــائن

ي (
 42,500 42,500 1963مايو  6 1962مايو  SBAs ( 7برنامج االستعـــــداد االئتمــــــائن

إجما�ي التسه�الت اإلئتمان�ة 
 14,923,010 16,360,610     (القروض) 

 لدولي.صندوق النقد االمصدر: 

 ً  في بعض الدول العربیة  اإلصالح االقتصاديبرامج أثر تقییم : خامسا

مر السھل، حیث ال یمكن  أل باال یعتبر    اإلصالح االقتصادياآلثار المترتبة على تنفیذ برامج  قیاس  إن  
حزمة التدابیر  من خالل  التي تؤدى إلى تحقیق النتائج المرغوبة من ھذه البرامج،    األسباببسھولة تحدید  

أدوات السیاسة المالیة والنقدیة ومنظومة أسعار الصرف وإصالحات    العدید منوالتي تشمل    ، المعتمدة
 تحول دون ذلك. ، أو العناصر التي النظام المالي واألجور والنفقات

أن یتم استبعاد آثارھا الضمنیة على التطورات في   ،یعتبر المقیاس األفضل في قیاس فعالیة ھذه البرامج
متغیرات االقتصاد الكلي، ومقارنتھا بالبدیل المتمثل في حالة عدم تطبیق برامج التصحیح الھیكلي، حیث 

في عدم معرفة   لتحدي یكمنیة البرامج. إال أن اتعتبر ھذا الطریقة من الطرق الفعالة في قیاس مدى فعال
یتم   لذلك  البرنامج،  تطبیق  حالة عدم  في  تجارب  األوضاع  برنامج  رصد  التي طبقت  المشابھة  الدول 

قیاس آثار تنفیذ برامج لتتوفر خمسة طرق في المجمل  ومقارنة النتائج. ھاالتصحیح والدول التي لم تطبق 
   في االقتصادات الوطنیة. االختالالتالتصحیح الھیكلي ومدى مساھمتھا في معالجة 

 

 



21

 
ي  أثر  تقي�م

الدول الع���ة عينة مختارة من  برامج التصحيح اله�ك�ي �ف  

21 
 

 ) 6جدول رقم ( 
 14برامج التصحیح الھیكلي اثر طرق تقییم 

 
 الوصف الطریقة 

 طریقة ما قبل وبعد  .1

(منھجیة القبلي  

 والبعدي) 

التطبیق وفترة ما بعد التطبیق مع فترة ما كل من فترة خالل الكلي یتم مقارنة مؤشرات أداء االقتصاد  
قبل تطبیق برنامج التصحیح الھیكلي، ویتم مقارنة أھداف البرامج مع ما تم تحقیقھ فعلیاً، حیث تعتبر 

االقتصا متغیرات  اختیار  خالل  من  التطبیق  سھلة  المنھجیات  من  الطریقة  تطبیق  ھذه  قبل  الكلي  د 
 البرنامج وبعد تطبیق البرنامج.

وبــدون   .2 مــع  طــریــقــة 

 البرنامج

تتطبق   لم  مشابھة  دول  مع  التصحیح  برامج  طبقت  التي  للدول  الكلي  االقتصاد  أداء  مقارنة  نلك  یتم 
الدول  من  مع مجموعة  البرنامج  تطبق  التي  الشبیھة  الدول  من  اختیار مجموعة  یتم  البرامج، حیث 

 ومقارنة النتائج.  االشبیھة التي لم تطبق 

یتم مقارنة أداء الدول التي قامت بتطبیق برامج التصحیح الھیكلي مع عدد من الدول التي لم تطبق،   عمم طریقة التقییم المُ  .3
 وتعدیل فروق الشروط البدائیة والتحكم في التأثیرات الخارجیة. 

 حالة تطبیق النموذج مع األداء في حالة تطبیق سیاسات بدیلة.یتم مقارنة األداء في  طریقة المحاكاة  .4

 البرمجة المالیة  .5

  ،مستدام لمیزان المدفوعات مع تحقیق استقرار األسعارالمستوى  اللتحدید    )بوالك(تطبیق نموذج  یتم  
السیاسة لتحقیق استقرار میزان   واتإضافة إلى استخدام الحدود القصوى للقروض وسعر الفائدة كأد

حجر الزاویة لبرامج صندوق النقد الدولي في تصمیم سیاسات    )بوالك(ویعتبر نموذج    المدفوعات.
میزان اختالل  معالجة  في  لالقتصاد  المقدم  اإلقراض  حجم  تقلیص  على  یعتمد  والذي   التثبیت، 

المدفوعات، حیث یستند نموذج البرمجة المالیة الذي یتم من خاللھ تحدید اإلطار العلمي لسیاسة التثبیت  
 . ة موازنة االنفاق والدخلجواستقرار میزان المدفوعات إلى معال

Source: IMF (1998), Do IMF-Support Programs Work? A Survey of the Cross-Country Empirical Evidence 

بتقییم   یتعلق  الھیكلي أثر  فیما  التصحیح  بموارد    برامج  الدولي،  المدعومة  النقد  تطبیق فقد  صندوق  تم 
، المتفق علیھ  البرنامجتطبیق  تحدید ثالث سنوات قبل  ، فیما یتطلب تطبیق المنھجیة منھجیة "قبل وبعد"

. المتفق علیھ  البرنامج  تطبیق  وثالث سنوات ما بعدالغالب ثالثة سنوات،  التي تستمر في    وفترة البرنامج
متغیر وھمي للفترة الزمنیة الممتدة    تم تعریف  البرنامج ولغرض تحدید السنوات قبل وخالل وبعد ،لیھع

عل موضح  البرنامج،  وبعد  وخالل  القیمة    ى قبل  التالي:  قبل  1(النحو  سنوات  ثالث  خالل  للمتغیر   (
 . ) خالل ثالث سنوات ما بعد البرنامج3(  القیمة) للمتغیر خالل تطبیق البرنامج، و2(  القیمةو  البرنامج،

 عامتأسس في  الذي    15التابع لصندوق النقد الدولي   (IEO)مكتب التقییم المستقلمن جانب أخر، یعمل  
تقییم اإلجراءات   2001 المكتب    بشكل منھجي. والغرض منإستقاللیة  موضوعیة وب  على  تعزیز  ھذا 

التعلم داخل الصندوق، وتقویة المصداقیة الخارجیة للصندوق، ودعم اإلدارة المؤسسیة للمجلس   ثقافة 
الستكمال أعمال المراجعة والتقییم   (IEO) التنفیذي ومسؤولیات الرقابة. تم تصمیم مكتب التقییم المستقل

 
14 IMF (1998), Do IMF-Support Programs Work? A Survey of the Cross-Country Empirical Evidence. 
15 Independent Evaluation Office (IEO) of IMF (2007), Structural Conditionality in IMF-Supported 
Programs. 
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تحسین قدرة المؤسسة على استخالص الدروس  و  ، وكذلك لتقییم برامج التصحیح الھیكلي داخل الصندوق 
 .المستفادة

مكتب التقییم مستقل عن إدارة الصندوق وموظفیھ، ویعمل على أسس بعیدة عن المجلس التنفیذي  یعتبر   
للصندوق، ویقدم تقاریره بانتظام إلى اللجنة الدولیة للشؤون النقدیة والمالیة التابعة لصندوق النقد الدولي. 

بل مدیر مكتب التقییم المستقل  لضمان استقاللیة مكتب التقییم المستقل، یتم تحدید برنامج عملھ فقط من قو
بعد مشاورات مكثفة مع المجلس التنفیذي ومحافظي الصندوق واإلدارة وأصحاب المصلحة الخارجیین.  
كما یتم النظر في میزانیة مكتب التقییم المستقل والموافقة علیھا من قبل المجلس التنفیذي بشكل منفصل  

للصندوق المیزانیة اإلداریة  ا   .عن  تقییمین سنویًا ، إضافة إلى  یھدف مكتب  إنتاج  المستقل إلى  لتقییم 
وھذه التقییمات متوفرة    ،من إصدارھا ألول مرة  ،مراجعات تقییماتھ السابقة بعد خمس إلى عشر سنوات

 ). اإلنترنت الدولیة ( شبكة المعلوماتعلى  )IEO(  المكتب لى موقعع
 

   صندوق النقد العربيمع   ا المتفق علیھبرامج اإلصالح الھیكلي أثر تقییم  1.5
 

 16األردن المتفق علیھ مع مالیة الحكومة في قطاع اإلصالح  برنامجتقییم أثر أوال: 
 

الحكومة    مكن ُی   اإلصالح المدعوم بقرض تسھیل التصحیح الھیكلي في قطاع مالیة الحكومة برنامج  تطبیق  تم  
تبني مفھوم اإلطار المالي متوسط األجل، الذي   خالل  المتضمنة بالبرنامج من   ت تنفیذ اإلجراءا  من األردنیة 

استناداً إلى نماذج اقتصادیة تراعي    ، إعداد تقدیر لإلیرادات المحلیة على مدى متوسط أیضاً  یتم من خاللھ  
 یة الدولیة على أداء االقتصاد الوطني.  التطورات االقتصادیة المتوقعة وأثر التغیرات االقتصاد 

بین  علیھ  تسھیل التصحیح الھیكلي المتفق  لتقییم أثر برنامج    17منھجیة (قبل وبعد)   تم استخدام   الغرض لھذا  
. تشیر  إلى الناتج المحلي اإلجمالي   عجز الموازنة العامة نسبة    على مؤشر   األردن وصندوق النقد العربي 

إلى نحو    2015عام  في  ) في المائة  9.0(   نحو   من   ، فقد تراجع عجز الموازنة العامة نسبة    تحسن البیانات إلى  
 ). 4، شكل رقم ( 2015بعد تطبیق البرنامج المشار إلیھ في عام    ، وذلك 2016عام  في  ) في المائة  3.3( 

 

 

 

 
 

 
 طاع مالیة الحكومة المتفق علیھ مع الصندوق. )، برنامج تسھیل التصحیح الھیكلي في ق2015صندوق النقد العربي (  16
 مج اإلصالح االقتصادي. في تقییم برا صندوق النقد الدولي ھذه المنھجیة معتمدة من قبل  17
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)4شكل رقم (  
 في األردن  اإلجمالينسبة عجز الموازنة العامة للناتج المحلي 

 تسھیل التصحیح الھیكلي  برنامج خالل وبعد تطبیق  
)2014-2016 ( 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . ندوق النقد العربي، قاعدة البیانات االقتصادیةص  المصدر:
 

 
  18المتفق علیھ مع تونس برنامج اإلصالح في قطاع مالیة الحكومة تقییم أثر ثانیا: 

 

إصالح في قطاع مالیة الحكومة  ضمن برنامج  ت ، حیث  قطاع مالیة الحكومة تم تطبیق برنامج إصالح في  
تقویة وتطویر اإلدارة الضریبیة في  و   تحدیث إطار الموازنة العامة حزمة من اإلجراءات التي تساھم في  

 . تونس 
 

نسبة عجز الموازنة العامة للناتج المحلي  مؤشر  تم استخدم منھجیة (قبل وبعد) لتقییم أثر البرنامج على  
 2015) في المائة عام  5.8وتشیر اإلحصاءات إلى تراجع نسبة عجز الموازنة العامة من ( ،  اإلجمالي 

 . 2016ھ في عام شار إلی) في المائة بعد تطبیق البرنامج الم4.8في فترة تطبیق البرنامج إلى حوالي (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 )، برنامج اإلصالح في قطاع مالیة الحكومة المدعوم بموارد الصندوق والمتفق علیھ مع الصندوق. 2015صندوق النقد العربي (  18

-9.0

-3.4 -3.3

-10.0
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) 5شكل رقم (   
 في تونس نسبة عجز الموازنة العامة للناتج المحلي اإلجمالي

 تسھیل التصحیح الھیكلي  خالل وبعد تطبیق برنامج 
)2014-2016 ( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صندوق النقد العربي، قاعدة البیانات االقتصادیة المصدر:
 

 لمغربالمتفق علیھ مع ا تسھیل التصحیح الھیكلي في معامالت مالیة الحكومیة  برنامج  تقییم أثر  ثالثا:  

برنامج   تطبیق  الحكومیة  تم  مالیة  معامالت  في  الھیكلي  التصحیح  لمعالجة  تسھیل  وذلك  المغرب،  في 
على  تعزیز الشفافیة والكفاءة في المعامالت المالیة الحكومیة، حیث أرتكز البرنامج  االختالالت المالیة و

 .19في إطار إعداد إحصاءات مالیة الحكومة محاور خمسة  
 

البرنامج على   أثر  لتقییم  وبعد)  (قبل  منھجیة  استخدم  الناتج تم  إلى  العامة  الموازنة  نسبة عجز  مؤشر 
البیانات إلى تحسن العدید من المؤشرات بعد تطبیق البرنامج المتفق علیھ مع . تشیر  المحلي اإلجمالي 

  2016) في المائة في عام  3.8صندوق النقد العربي، حیث تراجعت نسبة عجز الموازنة العامة من ( 
 ). 6شكل رقم (  ، 2017) في المائة في عام 3.6إلى نحو ( 

 
 
 
 
 

 
والكفاءة في   )، برنامج تسھیل التصحیح الھیكلي في معالجة اإلختالالت المالیة ةوتعزیز الشفافیة2016صندوق النقد العربي ( 19

   معامالت مالیة الحكومة المتفق علیھ مع الصندوق.
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) 6شكل رقم (   
 المغربفي  للناتج المحلي اإلجمالينسبة عجز الموازنة العامة 

 تسھیل التصحیح الھیكلي  خالل وبعد تطبیق برنامج 
)2015-2017 ( 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صندوق النقد العربي، قاعدة البیانات االقتصادیة المصدر:

 

 المتفق علیھ مع مصر تسھیل التصحیح الھیكلي في معامالت مالیة الحكومیة برنامج تقییم أثر  رابعاً: 

،  2020  عام صندوق النقد العربي  و مصر  تم االتفاق حولھ بین  الذي  تسھیل التصحیح الھیكلي  تم تطبیق برنامج  
بإطار تسھیل التصحیح الھیكلي لقطاع مالیة الحكومة، في دعم الجھود الحكومیة المبذولة في سیاق البرنامج  

احتواء عجز    منھا على ثالثة محاور  البرنامج  یرتكز    . 2016  عام الوطني لإلصالح االقتصادي، الذي انطلق  
 . الموازنة العامة 

 

أثر   لتقییم  وبعد)  (قبل  منھجیة  استخدم  الناتج البرنامج على  تم  إلى  العامة  الموازنة  نسبة عجز  مؤشر 
مؤشربعد تطبیق البرنامج المتفق علیھ مع صندوق النقد  ال. تشیر البیانات إلى تحسن  المحلي اإلجمالي 

)  7.2إلى نحو (  2018) في المائة في عام  10.0العربي، حیث تراجعت نسبة عجز الموازنة العامة من (
أي بعد تطبیق البرنامج في المائة    2021و    2020و    2019) في المائة في األعوام  7.4) و ( 7.8و ( 

 ). 7،  شكل رقم ( المتفق علیھ
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) 7شكل رقم (   
 في مصر نسبة عجز الموازنة العامة للناتج المحلي اإلجمالي

 تسھیل التصحیح الھیكلي  خالل وبعد تطبیق برنامج 
)2018-2021 ( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 صندوق النقد العربي، قاعدة البیانات االقتصادیة. المصدر:

 صندوق النقد الدولي مع   ا تقییم أثر برامج اإلصالح الھیكلي المتفق علیھ 2.5
 

 تقییم أثر برنامج تصحیح االستعداد االئتماني المتفق علیھ بین األردن وصندوق النقد الدولي أوال:
الموازنة   ت على رصید أثر التي  ،  20جراء الصدمات الخارجیة من التحدیات    عدداالقتصاد األردني    واجھ 

فاتورة   ارتفاع  نتیجة  الجاري،  والحساب  و العامة  الطاقة  وتحویالت  تراجع  واردات  السیاحي  النشاط 
  االقتصادي إلصالح  ل   برنامجاً   بتبني الحكومة األردنیة    قامت .  العاملین في الخارج واالستثمار األجنبي 

التي   الخارجیة  لسلسلة الصدمات االقتصادیة  یعالج اختالالت المالیة العامة والحسابات الخارجیة، نظراً 
أ   واجھتھا  واالستثمار    ثرت والتي  الخارج  في  العاملین  وتحویالت  السیاحي  والنشاط  الطاقة  بواردات 
برنامج االستعداد االئتماني لمدة ثالث سنوات  على  الدولي االتفاق مع صندوق النقد تم  بالتالي . األجنبي 

أغسطس   من  عام  وینتھي   2012یبدأ  للبرنامج  األھداف    تمثلت .  2015  في  تصحیح  في  الرئیسة 
تم االتفاق مع   األھداف، ھذه لتحقیق  . النمو االقتصادي المستدام تعزیز ، و االختالالت المالیة والخارجیة 

 : من أھمھا   بعض اإلجراءات التي تساھم في معالجة ھذه اإلختالالت على   في األردن   السلطات 
مدعوم ة  ومتوسط   ة قصیر   ة مالی   ت تعدیال  .1 إدارة    ، ضریبي ال   النظام في  بإصالحات    ة المدى  وتحسین 

 . الضرائب 
 خاصة لبعض البنود المتضمنة في المالیة العامة.  نفاقإل ترشید ا .2

 
 . 2012نشرة صندوق النقد الدولي االلكترونیة، أغسطس   20

-12.9
-12.0

-11.0

-12.5

-11.1

-10.0

-7.2
-7.8

-7.4

-14.0

-12.0

-10.0

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021



27

 
ي  أثر  تقي�م

الدول الع���ة عينة مختارة من  برامج التصحيح اله�ك�ي �ف  

27 
 

إصالحات شاملة في قطاع الكھرباء إلعادة شركة الكھرباء الوطنیة إلى استعادة التكلفة، من خالل   .3
 . الطبیعي  الغاز اتإمدادتأثرخاصة بعد   تعرفة الكھرباء وتنویع مصادر الطاقة تعدیل

 . التجارةاألعمال وتعزیز الشفافیة وإصالحات ھیكلیة تھدف إلى تحسین بیئة  .4

  .41 التسھیل  قیمة  تبلغ .  5201 العمل بھ في أغسطسأنتھى  و  ،21سنوات   ثالث على مدى البرنامج  أمتد  
 .سحب خاصة حقوق وحدة ملیار

 
 

تشیر اإلحصاءات إلى أن المیزان الجاري   ، البرنامج قبل تطبیق  الوضع االقتصادي لألردن  ب فیما یتعلق  
في   في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي   14.9ملیار دوالر أمریكي بما یعادل   4.7سجل عجزاً مالیاً بلغ  

 .في المائة كنسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي   6.3بینما سجل رصید المالیة العامة عجزاً بلغ    )، 2012عام ( 
 العام في حین ارتفع صافي الدین   ، 2012عام  في   في المائة   4.6تضخم فقد بلغ حوالي  معدل ال بالنسبة ل أما  

 . 2012عام  في    في المائة   12.2ملیار دوالر أمریكي، وسجل معدل البطالة نحو    15.5إلى حوالي  
 

 ) 7جدول رقم ( 
 برنامج تصحیح االستعـــــداد االئتمــــــاني لألردن

 ) 2014- 2012خالل الفترة ( 

 وصندوق النقد الدولي.  صندوق النقد العربي، المصدر:   

لھذا الغرض تم استخدام منھجیة (قبل وبعد) المعتمدة من قبل صندوق النقد الدولي لتقییم أثر البرنامج  
على بعض مؤشرات االقتصاد الكلي، حیث یشیر جدول التحلیل الوصفي، أن رصید الموازنة العامة  

ملیـــار دینار أردني عن    1.3في المائـــة بما یمــثل    6.9كنسبة إلى الناتج المحلي اإلجمــالي بلغ حوالي  
)، وتراجع عجز رصید الموازنة العامة خالل فترة تطبیق البرنامج 2011- 2009متوســط الفتـــرة  (

)، واستمر  2014- 2012في المائة بما یمثل حوالي ملیار دینار أردني عن متوسط الفترة (   4.3إلى نحو  
)، بما یشیر إلى تحسن طفیف في 2017- 2015في المائة عن متوسط الفترة (  4.1في التراجع إلى نحو 

 عجز رصید الموازنة العامة عن الفترة ما قبل تطبیق البرنامج المشار إلیھ. 

 
21 IMF (2012), Country Report No. 12/343, Jordan: Request for a Stand-By Arrangement—Staff Report. 

 المؤشرات 
 سنوات بعد البرنامج  3 خالل برنامج االستعداد االئتماني  سنوات قبل البرنامج  3

2009 2010 2011 2012 2013 2014-
0152  2015 2016 2017 

 3.6 0.6- 1.1- 3.0 4.9 4.6 4.2 4.9 1.3- معدل التضخم (%) 
 18.3 15.3 13.1 11.9 12.6 12.2 12.9 12.5 12.9 معدل البطالة (%) 

العامة للحكومة (ملیون  الموازنة رصید 
 886- 1108- 1396- 573- 1063- 1406- 955- 1268- 1597- عملة محلیة) 

رصید المیزانیة العامة للحكومة نسبة  
 3.1- 4.0- 5.2- 2.2- 4.4- 6.3- 4.7- 6.9- 9.7- للناتج المحلي اإلجمالي (%) 

 21641 21059 20769 18927 17669 15509 12633 11071 9715 (ملیون دوالر أمریكي)صافي الدین 
 73.6 74.4 75.8 72.3 72.2 69.1 60.3 57.5 55.8 صافي الدین نسبة للناتج المحلي (%) 

میزان الحساب الجاري (ملیون  رصید 
 4399- 3857- 3475- 2612- 3509- 4718- 2960- 1885- 1245- دوالر أمریكي)

میزان الحساب الجاري نسبة  رصید 
 10.6- 9.7- 9.0- 7.1- 10.2- 14.9- 10.0- 6.9- 5.1- للناتج المحلي (%)

وضع األردن في مجلس المحافظین كما 
   في المائة 0.07) نسبتھا خاصة ملیون وحدة حقوق السحب 343.1الحصة ( 2021في مارس 
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بلغ   فیما یتعلق برصید الحساب الجاري، تُشیر اإلحصاءات  في    9.2إلى أن ھذا الرصید سجل عجزاً 
ملیار دوالر أمریكي قبل تطبیق البرنامج عن   2.7المائة إلى الناتج المحلي اإلجمالي، أي ما یعادل نحو 

 ) الفترة  بلغ حوالي  2011-2009متوسط  الجاري سجل عجزاً  الحساب  یذكر أن رصید  ملیار    4.7). 
في المائة إلى الناتج   10.7. تشیر اإلحصاءات إلى ارتفاع العجز إلى نحو  2011دوالر أمریكي في عام  

)، بینما سجل  2014- 2012ملیار دوالر أمریكي عن متوسط الفترة (   3.6المحلي اإلجمالي، ما یعادل  
. إال أن متوسط رصید عجز الحساب الجاري،  2014ملیار دوالر أمریكي في عام    2.6العجز حوالي  

)،  2017-2015متوسط الفترة ( ملیار دوالر أمریكي عن    3.9حوالي  سجل بعد انتھاء فترة البرنامج  
تحسن معدل التضخم في األردن بعد  من جھة أخرى،  وھو مستوى أعلى من متوسط الفترات السابقة.  

في المائة    0.61و   1.1االئتماني، حیث تراجع المستوى العام لألسعار بنحو    االستعـدادتطبیق برنامج  
على التوالي. في حین بلغ متوسط معدل التضخم خالل الفترة بعد البرنامج نحو   2016و  2015لألعوام  

 في المائة لمتوسط فترة تطبیق البرنامج.  4.2في المائة مقارنة بنحو  0.6

ئج التي تم التوصل إلیھا، فقد ساھم البرنامج في تحسن طفیف في عجز  في ضوء ما سبق واستناداً للنتا
الموازنة العامة مقارنة بمستویات ما قبل البرنامج. فیما لم یحدث تغیر یذكر في ضبط رصید الحساب  

ملیار دوالر   7الجاري، یعزى ذلك إلى عدة أسباب منھا ارتفاع العجز التجاري، الذي سجل قبل البرنامج  
ملیار دوالر أمریكي خالل فترة تطبیق البرنامج، في حین بلغ العجز ما    12وارتفع إلى نحو  أمریكي،  

ملیار دوالر أمریكي، كمحصلة الرتفاع الواردات بنسبة أعلى من الصادرات     10بعد البرنامج حوالي  
 ). 8) و( 7(  ینجدولالفي حین تحسن میزان الخدمات بدرجة أعلى من المیزان التجاري، 

 )8م (جدول رق
 ) األردن( االقتصاد الكلي  اتلمتغیرلمنھجیة قبل وبعد  التحلیل الوصفي

 

المتغیر الوھمي للبرنامج اإلصالح الھیكلي   المؤشرات 
 للفترة الزمنیة 

   قیمة للمتغیر   أصغر 
 عن متوسط الفترة  

  قیمة خالل نفس أكبر
 الفترة 

قیمة   أكبر
للمتغیر خالل  

 الفترة 

االنحراف المعیاري  
 للمتغیر خالل الفترة 

رصید الموازنة  
العامة (ملیون  
 وحدة محلیة)

 321 1597- 955- - 1306 الفترة قبل البرنامج   (1)
 419 1406- 573- 1014- الفترة خالل البرنامج   (2)
 256 1396- 886- 1130- الفترة ما بعد البرنامج  (3)

 معدل التضخم
(%) 

 3.4 1.3- 4.9 2.6 البرنامج الفترة قبل    (1)
 1.0 3.0 4.9 4.2 الفترة خالل البرنامج   (2)
 2.6 1.1- 3.6 0.6 الفترة ما بعد البرنامج  (3)

رصید المیزان  
 الجاري

(ملیون دوالر   
 أمریكي)

 867 2960- 1245- 2030- الفترة قبل البرنامج    (1)
 1057 4718- 2612- 3613- الفترة خالل البرنامج   (2)
 464 4399- 3475- 3910- الفترة ما بعد البرنامج   (3)

معدل البطالة  
(%) 

 0.2 12.5 12.9 12.7 الفترة قبل البرنامج   (1)
 0.4 11.9 12.6 12.2 الفترة خالل البرنامج   (2)
 2.6 13.1 18.3 15.6 الفترة ما بعد البرنامج   (3)

 الدراسة.محسوبة من قبل معدي  المصدر:    
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 مع صندوق النقد الدولي تونسالمتفق علیھ بین  االستعداد االئتماني تصحیح تقییم أثر برنامج ثانیا: 

الدولي    یةتفاقإبرام  إتم   النقد  تونس وصندوق  (بین  االئتمــــــاني  االستعـــــداد  برنامج  ) SBAsلتبني 
لبرنامج اإلصالح االقتصادي الذي وضعتھ الحكومة التونسیة بھدف  ، ذلك دعماً  2013یولیو    7بتاریخ  

الحفاظ على االستقرار المالي والخارجي وتعزیز النمو وتوسیع نقاطھ، ومعالجة جوانب الضعف في 
نھایة عام  في  البرنامج  بالعمل  ینتھي  و   ثالث سنوات،  على مدى  البرنامج  فترةتمتد    القطاع المصرفي.

سحب ملیار  وتم    خاصة،  سحب  ملیار وحدة حقوق  1.2قیمة المبلغ المتفق علیھ حوالي    تبلغ   .2015
 .الخاصة حقوق السحبمن وحدة  

مزیج من السیاسات المالئمة للحفاظ على االستقرار االقتصادي،  البرنامج المتفق علیھ مع تونس    یتضمن
تحدید مكونات أفضل للنفقات العامة واستعادة الحیز المالي الكافي لإلنفاق على البنود    على والمساعدة  

 :  اإلجراءات التالیة على مع صندوق النقد الدولي االتفاق   حیث تم :ذات األولویة الرأسمالیة واالجتماعیة

 . انتھاج سیاسة نقدیة تھدف إلى احتواء التضخم واستقرار القطاع المصرفي  .1
تنافسیة االقتصاد وتحسین زیادة مرو .2 لتحسین  المصحوبة بإصالحات ھیكلیة  نة سعر الصرف 

 .مركز تونس الخارجي 
 إعادة بناء الحواجز الوقائیة المتمثلة في االحتیاطیات األجنبیة.  .3
 . األجور في القطاع العام استقرار .4
 . األعمال الصغیرة وكالة دعم .5
برنامج   .6 الفوارق    الخاص،االستثمار    تعزیزتنفیذ  وتقلیل  مستدامة،  عمل  فرص  خلق  وتعزیز 

 ً  .22اإلقلیمیة االقتصادیة واالجتماعیة، وتعزیز السیاسات االجتماعیة لحمایة الفئات األكثر ضعفا

تشیر اإلحصاءات إلى أن المیزان الجاري   ،البرنامجتطبیق    قبل  لوضع االقتصادي في تونسبالنسبة ل 
الناتج    منفي المائة    9.7ملیار دوالر أمریكي بما یعادل  4.5عجزاً مالیاً بلغ   2013بدایة عام في  سجل  

في المائة من    9.1بما یعادل    2012ملیار دوالر أمریكي في عام    4.1مقارنة بنحو    المحلي اإلجمالي 
المحلي اإلجمالي.   بلغ  الناتج  العامة عجزاً  المالیة  المائة    6.5بینما سجل رصید  المحلي    من في  الناتج 

  2013ام  عفي  بدایة البرنامج  في  معدل التضخم  . بینما بلغ  ملیار دینار تونسي   4.9وما قیمتھ    اإلجمالي 
 2013عام  في    ملیار دوالر أمریكي   26.2إلى  العام لیصل  ارتفع صافي الدین  ، كما  في المائة  5.3حوالي  

المائة،   في   15.3، وسجل معدل البطالة حوالي  2012عام    في   ملیار دوالر أمریكي   24.6مقارنة بنحو  
 ). 9جدول رقم ( 

 

 
 . 2الصحفي المتفق علیھ مع السلطات في تونس، صفحة رقم )، البیان 2013صندوق النقد الدولي ( 22
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 ) 9دول رقم ( ج

 لتونس برنامج تصحیح االستعـــــداد االئتمــــــاني 
 ) 2015- 2013خالل الفترة ( 

 وصندوق النقد الدولي.  صندوق النقد العربي، المصدر:  

المعتمدة من قبل صندوق النقد الدولي لتقییم أثر البرنامج    (قبل وبعد)  منھجیةتم استخدام    لھذا الغرض
منھجیة  ل التحلیل الوصفي ب  ) الخاص14رقم (یشیر جدول  على بعض مؤشرات االقتصاد الكلي، حیث  

برنامج   تطبیق  عند)  2015- 2013متوســـط الفترة ( عن  الموازنة العامة  عجز    ارتفاع   إلى قبل وبعد،  
  یسجل بعد البرنامج لا  لفترة مملیار دینار تونسي، واستمر في االرتفاع    4.3إلى نحو  ني  ا ئتمإل ستعداد اإل ا

رة  ـــلفتخالل ابني البرنامج  قبل ت تونسي    دینار  ملیار  2.4ملیار دینار تونسي، ذلك مقارنة بنحو    5.5نحو  
)2010 -2012(.  

 )10جدول رقم (
 االقتصاد الكلي (تونس)  اتلمتغیر لمنھجیة قبل وبعد التحلیل الوصفي

 محسوبة من قبل معدي الدراسة.  المصدر:         

 

 المؤشرات 
 سنوات بعد البرنامج  3 خالل برنامج االستعداد االئتماني  سنوات قبل البرنامج  3

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 7.3 5.3 3.6 4.4 4.6 5.3 4.6 3.2 4.4 معدل التضخم (%) 
 15.5 15.5 15.5 15.4 15.0 15.3 16.7 18.9 13.0 معدل البطالة (%) 

العامة (ملیون عملة  وازنة رصید الم
 محلیة) 

-739 -2160 -4198 -4891 -3438 -4443 -5664 -5829 -5067 

العامة نسبة للناتج  الموازنة رصید 
 المحلي اإلجمالي (%) 

-1.2 -3.3 -6.0 -6.5 -4.3 -5.3 -6.3 -6.0 -4.8 

 38981 34002 30729 28346 29044 26184 24609 23636 21544 صافي الدین (ملیون دوالر أمریكي)
صافي الدین نسبة للناتج المحلي نسبة 
(%) 

48.9 51.6 54.6 56.6 61.3 65.7 73.5 85.4 98.1 

میزان الحساب الجاري (ملیون  رصید 
 دوالر أمریكي)

-2468 -3869 -4110 -4466 -4689 -4186 -3893 -4080 -4443 

نسبة  كمیزان الحساب الجاري رصید 
 %) اإلجمالي ( للناتج المحلي

-5.6 -8.4 -9.1 -9.7 -9.8 -9.7 -9.3 -10.3 -11.2 

في مجلس المحافظین   تونسوضع 
 2021كما في مارس 

 في المائة  0.11ملیون وحدة حقوق السحب) نسبتھا  545.2الحصة (
 إجمالي الدول األعضاء  من 0.14نحو  )، بنسبة تبلغ 6910التصویت (العدد 

المتغیر الوھمي للبرنامج   المؤشرات 
 اإلصالح الھیكلي للفترة الزمنیة 

 قیمة المؤشر 
 عن متوسط الفترة 

أكبر قیمة للمتغیر  
 خالل الفترة 

قیمة   أصغر 
للمتغیر خالل  

 الفترة 

االنحراف المعیاري  
 للمتغیر خالل الفترة 

رصید الموازنة العامة 
 محلیة)(ملیون وحدة 

 1739 4198- 739- 2366- الفترة قبل البرنامج   (1)
 744 4891- 3438- 4257- الفترة خالل البرنامج  (2)
 401 5829- 5067- 5520- الفترة ما بعد البرنامج  (3)

 معدل التضخم 
(%) 

 0.7 3.2 4.6 4.1 الفترة قبل البرنامج   (1)
 0.5 4.4 5.3 4.8 الفترة خالل البرنامج  (2)
 1.8 3.6 7.3 5.4 ت الفترة ما بعد البرنامج  (3)

 رصید المیزان الجاري 
 (ملیون دوالر أمریكي) 

 887 4110- 2468- 3482- الفترة قبل البرنامج   (1)
 252 4689- 4186- 4447- الفترة خالل البرنامج  (2)
 280 4443- 3893- 4139- البرنامجالفترة ما بعد   (3)

 معدل البطالة (%) 
 3.0 13.0 18.9 16.2 الفترة قبل البرنامج   (1)
 0.2 15.0 15.4 15.2 الفترة خالل البرنامج  (2)
 0.0 15.5 15.5 15.5 الفترة ما بعد البرنامج  (3)
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، حیث  2010الحساب منذ عام  ھذا  ع عجز  اتُشیر النتائج إلى أرتففأما بالنسبة لمیزان الحساب الجاري،  
في  في المائة إلى الناتج المحلي اإلجمالي    9.7ما یعادل    ملیار دوالر أمریكي   4.5سجل العجز حوالي  
أي   ملیار دوالر أمریكي   4.7لیبلغ نحو   ع واستمر العجز في االرتفا  ،2013عام في بدایة تبني البرنامج 

بلغ متوسط  في حین  لبرنامج.  لفي السنة الثانیة    في المائة إلى الناتج المحلي اإلجمالي   9.8ما یعادل نحو 
- 2013(ملیار دوالر أمریكي خالل فترة تطبیق البرنامج    4.4ن الجاري في تونس نحو  عجز المیزا

 ملیار دوالر أمریكي قبل تبني البرنامج.   3.5مقارنة بنحو )، 2015

) إلى 2015- 2013( فترة البرنامج  خالل  معدل التضخم  متوسط  ارتفع  فقد  معدل التضخم،  فیما یتعلق ب
مقارنة ببدایة تبني البرنامج    2015و  2014  خالل عامي معدل التضخم قد تراجع  یذكر أن    .المائةفي    4.8
منذ عام  لھ  نسبة    أدني في المائة، لیستمر في التراجع لیصل إلى    5.3والمسجلة بنحو    2013عام  في  

بعد ذلك ارتفع معدل التضخم لیصل إلى أعلى    .2016عام  في  في المائة    3.6نحو    بلغت، حیث  2012
 . 2018في المائة عام   7.3لیسجل نحو  2010منذ عام لھ مستوى 

 صندوق النقد الدوليبین المغرب و المتفق علیھ  خط الوقایة والسیولةتقییم أثر برنامج : ثالثاً 

في   المغرب  صندوق  أربعدخل  مع  متتالیة  الدولي   اتفاقات  من    النقد  الوقایة برنامج  لالستفادة  "خط 
وتمتد لنھایة    2018عام  في  مبرمة مع صندوق النقد الدولي  خر اتفاقیة  كانت آ،  2012منذ عام    والسیولة"

لمواجھة الصدمة غیر    یةاالتفاق   هسحب الموارد المتاحة بمقتضى ھذقد  المغرب  . یذكر أن  2020عام  
 .  )19- كوفید( المسبوقة التي سببتھا جائحة 

  على  ،23في إطار برنامج "خط الوقایة والسیولة"   یةالمغرب الحكومة  م االتفاق بین صندوق النقد الدولي وت
دعم سیاسات السلطات لتخفیض مواطن الضعف في المالیة وحمایة االقتصاد من الصدمات الخارجیة،  

ذلك  والعامة   إلى  االقتصادي. إضافة  النمو  تحقیق  والعمل على  الخارجي  المتوقع  الحساب  یساعد  من 
على    اإلجمالي   تخفیض نسبة الدین العام إلى إجمالي الناتج المحلي والبرنامج على زیادة الضبط المالي  

 ما یلي طبیق  ت  وقد تم االتفاق على   ،المدى المتوسط مع تأمین أولویات اإلنفاق االستثماري واالجتماعي 
   :اإلجراءاتمن 

 . التركیز على جھود إصالحات منظومة الضرائب والخدمة المدنیة  .1
 .  المالیة العامة بصورة سلیمة وتعزیز اإلشراف على المؤسسات المملوكة للدولة في  مركزیة  ال ل ا تحقیق   .2
 تحسین استھداف اإلنفاق االجتماعي.  .3
   التنافسیة. یعزز  قدرة االقتصاد على استیعاب الصدمات و   بما یعزز زیادة مرونة سعر الصرف   .4
 . إجراء إصالحات في التعلیم والحوكمة وسوق العمل وزیادة مشاركة المرأة في سوق العمل  .5
   .وتخفیض مستویات البطالة، خاصة بین الشباب والنساء ،  النمو لتعزیز  تحسین بیئة األعمال،   .6

 
 . 18/477بیان صحفي رقم )، 2017صندوق النقد الدولي ( 23
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تشیر اإلحصاءات إلى أن المیزان  ،  البرنامج  قبل تبني   الكلي  االقتصادمؤشرات  فیما یخص تطورات  
بلغ   مالیاً  یعادل    8.1الجاري سجل عجزاً  بما  أمریكي  دوالر  المائة  7.6ملیار  المحلي   في  الناتج  من 

. في حین بلغ عجز المیزانیة العامة قبل تبني برنامج خط الوقایة والسیولة نحو 2013عام في اإلجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي، بینما سجل معدل    من في المائة    5.9ما یعادل نحو    ،درھم مغربي ملیار    53

 ).11، جدول رقم ( 2013عام  في في المائة   9.9في المائة وبلغ معدل البطالة حوالي  1.6التضخم نحو  

 ) 11جدول رقم ( 
 للمغرب برنامج خط الوقایة والسیولة 

 ) 2016- 2014خالل الفترة (

 الدولي. وصندوق النقد الدولي والبنك صندوق النقد العربي، المصدر: 

لھذا الغرض جرى استخدام منھجیة (قبل وبعد) المعتمدة من قبل صندوق النقد الدولي لتقییم أثر البرنامج 
. فقد أشارت النتائج إلى أن بعض المؤشرات قد تحسنت خالل فترة على بعض مؤشرات االقتصاد الكلي 

 البرنامج.البرنامج وبعد تطبیقھ مقارنة بفترة ما قبل تطبیق 

ملیار     5.9تحسن رصید الموازنة العامة خالل فترة تطبیق البرنامج وما بعد، حیث تراجع العجز من  
في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي عن متوسط الفترة قبل البرنامج   6.8ما یعادل نحو   درھم مغربي 

في المائة من الناتج    4.1و   5.3ملیار درھم مغربي ما یعادل نحو    4.5و   5.1) إلى نحو  2013- 2011(
 ) البرنامج،  وبعد  خالل  اإلجمالي  ( 2016-2014المحلي  و  بالنسبة 2017-2019)  التوالي.أما  على   (

لرصید عجز المیزان الجاري، فتشیر النتائج إلى أن البرنامج ساھم في تراجع عجز المیزان الجاري،  
في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي   8.3أي ما یعادل   ملیار دوالر أمریكي   8.3الذي سجل تراجعاً من  

 المؤشرات 
خالل برنامج خط الوقایة   سنوات قبل البرنامج  3

 سنوات بعد البرنامج  3 والسیولة 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 0.2 1.6 0.7 1.5 1.4 0.4 1.6 0.7 0.7 معدل التضخم (%)
 9.2 9.8 10.2 9.4 9.7 9.9 9.2 9.0 8.9 معدل البطالة (%) 

الموازنة العامة (ملیون رصید 
 46649- 43819- 45242- 49233- 45899- 58547- 52671- 64488- 56355- عملة محلیة)

رصید الموازنة العامة كنسبة  
 4.1- 4.0- 4.3- 4.9- 4.6- 6.3- 5.9- 7.6- 6.9- للناتج المحلي اإلجمالي (%)

إجمالي الدین الخارجي (ملیون 
 35886 34145 35646 30950 30385 30752 28801 25222 22048 دوالر أمریكي) 

نسبة إجمالي الدین الخارجي إلى  
 65.5 65.0 64.7 64.4 63.1 62.8 61.2 56.0 52.1 الناتج المحلي (%) 

رصید میزان الحساب الجاري  
 4920- 6219- 3750- 4185- 2165- 6521- 8133- 9168- 7661- (ملیون دوالر أمریكي) 

میزان الحساب  رصید 
الجاري كنسبة للناتج المحلي  

(%) 
-7.6 -9.3 -7.6 -5.9 -2.1 -4.1 -3.4 -5.3 -4.1 

وضع المغرب في مجلس  
المحافظین كما في مارس 

2021 
 في المائة  0.19ملیون وحدة حقوق السحب) نسبتھا  894.4الحصة (
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في المائة من الناتج   4.0ملیار دوالر أمریكي ما یعادل نحو    4.3)، إلى نحو  2013-2011خالل الفترة ( 
 ).  2016- 2014المحلي اإلجمالي خالل الفترة (

 )12جدول رقم (

 (المغرب) االقتصاد الكلي  اتللمتغیر  لمنھجیة قبل وبعد التحلیل الوصفي
 

المتغیر الوھمي للبرنامج   المؤشرات  
 اإلصالح الھیكلي للفترة الزمنیة

 قیمة المؤشر 
عن متوسط  

 الفترة 

أكبر قیمة  
للمتغیر 

 خالل الفترة 

قیمة   أصغر
للمتغیر خالل  

 الفترة 

االنحراف  
المعیاري للمتغیر 

 خالل الفترة 
رصید الموازنة 
العامة (ملیون 
 وحدة محلیة) 

 905 7689- 5883- 6824- الفترة قبل البرنامج 1)(
 926 6324- 4641- 5260- الفترة خالل البرنامج   (2)
 128 4194- 3938- 4062- الفترة ما بعد البرنامج  (3)

 معدل التضخم 
(%) 

 0.5 0.7 1.6 1.0 الفترة قبل البرنامج    (1)
 0.6 0.4 1.5 1.1 الفترة خالل البرنامج   (2)
 0.7 0.2 1.6 0.9 الفترة ما بعد البرنامج  (3)

رصید المیزان  
 الجاري 

(ملیون دوالر  
 أمریكي)

 771 9168- 7661- 8321- الفترة قبل البرنامج    (1)
 2180 6521- 2165- 4290- الفترة خالل البرنامج   (2)

 1235 6219- 3750- 4963- الفترة ما بعد البرنامج  (3)

البطالة  معدل 
(%) 

 0.2 8.9 9.2 9.0 الفترة قبل البرنامج   (1)
 0.2 9.4 9.9 9.7 الفترة خالل البرنامج   (2)
 0.5 9.2 10.2 9.7 الفترة ما بعد البرنامج  (3)

 0.4 8.9 10.2 9.5 2019- 2011الفترة الزمنیة من 
 الدراسة. محسوبة من قبل معدي  لمصدر:ا                 

 مع صندوق النقد الدولي  مصرالمتفق علیھ بین  تسھیل التمویل الممددتقییم أثر برنامج  رابعاً:

المصریة   الدولي والحكومة  النقد  بین صندوق  االتفاق  التمویل  على    2016عام  في  تم  تسھیل  برنامج 
البرنامج    صندوقوالمدعوم بموارد    )EFFالممدد ( الدولي، حیث یدعم    إصالح اقتصادي شامل النقد 

الصرف األجنبي وتقلیص    سوقھدف البرنامج إلى تحسین أداء  ی.  ستقرار االقتصاد الكلي اإل الستعادة  
خاصة للنساء   وخلق فرص العمل  االقتصادي المستدام   والدیون الحكومیة وزیادة النمو   وازنةعجز الم

من خالل   وذلك  فئة ذوى الدخل المحدود، تعزیز شبكة األمان االجتماعي لحمایة  إضافة إلى    الشباب.فئة  و
 : وبما یشمل ، مالیة إلى الحكومة المصریةالمساعدة الفني والدعم التقدیم 

 .تحسین أداء أسواق الصرف األجنبي  .1
 . خفض عجز الموازنة .2
 . العام الدین خفض  .3
 االقتصادي.  النمو من معدالت رفع .4
 .تعزیز شبكة األمان االجتماعي لحمایة الفئات محدودة الدخل .5

  إلى الدین العام    أن یتم خفضب،  المتفق علیھا مع صندوق النقد الدولي سیاسة المالیة للحكومة  ارتكزت  
إلى حوالي   في المائة  98أن ینخفض الدین الحكومي العام من حوالي  یتوقع  حیث  مستویات أكثر استدامة،  
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زیادة اإلیرادات وترشید    البرنامج  یستھدفكما  .  2019عام  الناتج المحلي اإلجمالي في  إلى    في المائة  88
ي األولویة العالیة، مثل البنیة التحتیة والصحة وذلاإلنفاق لتقلیل العجز وتحریر األموال العامة لإلنفاق  

، 24علیھا موافقة  أن یتم ال ن ضریبة القیمة المضافة بعد  قانو  ي بنإضافة إلى ت  ، والتعلیم والحمایة االجتماعیة
ً   لبرنامجا  یستھدفكما   الطاقة  أیضا دعم  وترشید  على  ،  زیادة العمل  في  للمساعدة  الھیكلي  اإلصالح 

 .االستثمار وتعزیز دور القطاع الخاص

إلى   البرنامج  ؤدى یس  ،لسیاسة النقدیة وسعر الصرف المدعومة من البنك المركزي المصري بالنسبة ل
التضخم.  وخفض  األجنبیة،  االحتیاطیات  وزیادة  األجنبي،  الصرف  سوق  أداء  سیساھم    تحسین  كذلك 

نظام سعر الصرف المرن إلى تعزیز القدرة التنافسیة ودعم الصادرات والسیاحة وجذب  إلى    نتقال إل ا
 .من احتیاجات التمویللتقلیل  اوالوظائف واالقتصادي النمو  تعزیزوبالتالي   ، االستثمار األجنبي المباشر

حیث قوة استقرار النظام المصرفي،  وحمایة  إلى    فق علیھاالمت  سیاسات القطاع المالي في حین ستعزز  
استھداف   اللوائح  سیتم  وتبسیط  العمل  أسواق  وتعمیق  األعمال  بیئة  تحسین  إلى  الھیكلیة  اإلصالحات 

  ممارسة أنشطة األعمال وخلق بیئة أعمال تنافسیة   وتعزیز القدرة التنافسیة العالمیة وتحسین من مؤشرات
  .توفیر أرضیة خصبة لنشاط القطاع الخاص، وكذلك جذب االستثمار وزیادة اإلنتاجیةتساھم في 

ا برنامج  یعتبر  لحمایة االجتماعیة  أما  الزاویة  الذي  الفي  والمھم  حجر  تم  فقد  ي،  برنامج اإلصالحھذا 
أن   على  الحمایة  االتفاق  على  جزئیًا  األخرى  التدابیر  من  تأتي  التي  المیزانیة  مدخرات  إنفاق  یتم 

ستحافظ  ، كما  تحدید دعم المواد الغذائیة والتحویالت االجتماعیة المستھدفة، وذلك بما یشمل  االجتماعیة
الرضع  إحتیاجات  ، وإعانات  ودلذوى الدخل المحددعم التأمین واألدویة  إلى  تدابیر الحمایة االجتماعیة  

األساسیة الخدمات  ومقدمي  الصغار  لألطفال  الصحي  والتأمین  األطفال،  المھني    ، وأدویة  والتدریب 
ذلك  للشباب.   إلى  المدرسیةإضافة  الوجبات  لتعزیز برنامج  الحكومة خطة  ستعطى األولویة  و   ستضع 

 . في ھذا الجانب لالستثمار في البنیة التحتیة العامة

ی  بتطورات  فیما  البرنامج تعلق  تبني  قبل  الكلي  االقتصاد  المیزان   ، مؤشرات  أن  إلى  تشیر اإلحصاءات 

بلغ   مالیاً  یعادل    17.2الجاري سجل عجزاً  بما  أمریكي  دوالر  المحلي   5.2ملیار  الناتج  من  المائة  في 

نحو    تسھیل التمویل الممد   . في حین بلغ عجز المیزانیة العامة قبل تبني برنامج 2015اإلجمالي في عام  

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، بینما سجل معدل    11.0، ما یعادل نحو  جنیھ مصري ملیار    268

 ). 13، جدول رقم ( 2016في المائة في عام    12.9في المائة وبلغ معدل البطالة حوالي    10.9التضخم نحو  

 

 

 
 من مجلس النواب المصري.  24
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 ) 13جدول رقم ( 
 لمصرتسھیل التمویل الممد برنامج  

 )2016 -2019 ( 

 وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. صندوق النقد العربي، المصدر: 

جرى استخدام منھجیة (قبل وبعد) المعتمدة من قبل صندوق النقد الدولي لتقییم أثر البرنامج على بعض  

. فقد أشارت النتائج أن بعض المؤشرات تحسنت خالل فترة تطبیق البرنامج  مؤشرات االقتصاد الكلي 

 فترة ما قبل تطبیق البرنامج. وبعد تطبیقھ مقارنة ب

المتفق إلى الناتج المحلي اإلجمالي خالل وبعد تطبیق البرنامج  رصید الموازنة العامة  متوسط نسبة    تحسن

متوسط الفترة  عن    في المائة إلى الناتج المحلي اإلجمالي   12.0- العجز من  ة  ـــنسب، حیث تراجع  علیھ

- 2016رة (ـــة عن متوسط الفت ـــفي المائ  11.2- حوالي  إلى    قبل تطبیق البرنامج  ، أي)2015- 2013(

  ).2021-  2019(  لمتوسط الفترة في المائة بعد تطبیق البرنامج 7.5- حوالي )، و2018

بالنسبة من    أما  تراجع  فقد   ، التضخم  البرنام  10.2لمعدل  تطبیق  قبل  المائة  الفـــفي  لمتوسط  ترة  ــج 

) على 2021- 2019في المائة بعد تطبیق البرنامج لمتوسط الفترة (   8.1) إلى حوالي  2015- 2013(

) أي قبل  2015-2013في المائة عت متوسط الفترة (   13.1في حین تراجع معدل البطالة من    التوالي.

لمتوسط الفترة خالل وبعد تطبیق البرنامج المتفق   8.1و    11.9طبیق البرنامج إلى معدالت بلغت حوالي  ت

 علیھ على التوالي. 

ج المحلي اإلجمالي فلم یحدث أي تغیر  بالنسبة لرصید الحساب الجاري ونسبة الدین الخارجي إلى النات

 المتفق علیھ مع صندوق النقد الدولي.د تسھیل التمویل الممد  خالل وبعد تطبیق برنامج

ات  المؤ�ش
نامج  3 �سه�ل التم��ل  خالل برنامج  سنوات قبل ال�ب

نامج  3 الممدد  سنوات بعد ال�ب

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 4.5 5.7 13.9 20.9 29.5 10.2 10.9 10.1 9.5 معدل التضخم (%) 

 7.3 8.3 8.6 10.9 12.2 12.7 12.9 13.4 13.0 معدل البطالة (%) 

العامة (ملیون  موازنة رصید ال
 467195- 454031- 383742- 441886- 386423- 339495- 268109- 255445- 239719- عملة محلیة) 

نسبة  كالعامة وازنة رصید الم
 7.4- 7.8- 7.2- 10.0- 11.1- 12.5- 11.0- 12.0- 12.9- للناتج المحلي اإلجمالي (%) 

ملیار إجمالي الدین الخارجي (
 137.9 129.2 112.7 96.6 82.9 67.3 47.8 41.3 45.8 دوالر أمریكي)

إلى   إجمالي الدین الخارجينسبة 
 34.2 35.6 37.2 38.5 35.4 20.2 14.4 13.5 15.9 لناتج المحلي (%)ا

میزان الحساب الجاري  رصید 
 19737- 14227- 10209- 7682- 7919- 20468- 17211- 5923- 3787- (ملیون دوالر أمریكي)

میزان الحساب الجاري  رصید 
 4.9- 3.9- 3.4- 3.1- 3.4- 5.2- 5.2- 1.9- 1.3- نسبة للناتج المحلي (%)ك

في مجلس المحافظین  مصر وضع
 في المائة  0.43ملیون وحدة حقوق السحب) نسبتھا  2,037.1الحصة ( 2021 في دیسمبركما 
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 )14جدول رقم (
 االقتصاد الكلي (مصر)  اتللمتغیر  لمنھجیة قبل وبعد التحلیل الوصفي

 

المتغیر الوھمي للبرنامج اإلصالح   المؤشرات
 الھیكلي للفترة الزمنیة 

 قیمة المؤشر 
 عن متوسط الفترة  

أكبر قیمة للمتغیر 
 خالل الفترة 

أصغر قیمة للمتغیر  
 خالل الفترة 

االنحراف  
المعیاري للمتغیر  

 خالل الفترة

د  
ص�

 ر
بة

س
�

ة 
ام

لع
ة ا

ازن
مو

ال
�ي 

مح
 ال

تج
لنا

� ا
إ

 (%
) 

�ي
ما

إلج
ا

 

 1.0 12.9- 11.0- 12.0- ) تشیر الفترة قبل البرنامج 1(
 1.3 12.5- 10.0- 11.2- ) تشیر الفترة خالل البرنامج 2(
 0.3 7.8- 7.2- 7.5- ) تشیر الفترة ما بعد البرنامج2(

 2.9 12.9- 7.2- 10.2- 2019-2013الفترة الزمنیة من 

م 
خ

ض
الت

ل 
عد

م
 (%

)
 

 0.7 9.5 10.9 10.2 ) تشیر الفترة قبل البرنامج 1(
 9.7 10.2 29.5 20.2 ) تشیر الفترة خالل البرنامج 2(
 4.7 4.5 13.9 8.0 الفترة ما بعد البرنامج) تشیر 2(

 12.7 4.5 29.5 12.8 2019-2013الفترة الزمنیة من 

ة  
طال

الب
ل 

عد
م

 (%
)

 

 0.3 12.9 13.4 13.1 ) تشیر الفترة قبل البرنامج 1(
 0.9 10.9 12.7 11.9 ) تشیر الفترة خالل البرنامج 2(
 0.7 7.3 8.6 8.1 ) تشیر الفترة ما بعد البرنامج2(

 3.1 7.3 13.4 11.0 2019-2013الفترة الزمنیة من 

د  
ص�

 ر
بة

س
�

 �
ي إ

ار
ج

 ال
ان

ن �ي
لم

ا
�ي 

مح
 ال

تج
لنا

ا
 (%

) 
�ي
ما

إلج
ا

 

 2.0 5.2- 1.3- 2.8- ) تشیر الفترة قبل البرنامج 1(
 1.1 5.2- 3.1- 3.9- ) تشیر الفترة خالل البرنامج 2(
 0.8 4.9- 3.4- 4.1- ) تشیر الفترة ما بعد البرنامج2(

 2.0 5.2- 1.3- 3.6- 2019-2013الفترة الزمنیة من 

ن 
دي

 ال
�ي
ما

إج
ة 

سب
�

ج  
نات

 ال
�

 إ
�بي

ار
خ

ال
�ي 

ما
إلج

 ا
�ي
مح

ال
 (%

)
 

 2.0 13.5 15.9 14.6 ) تشیر الفترة قبل البرنامج 1(
 1.1 20.2 38.5 31.4 ) تشیر الفترة خالل البرنامج 2(
 0.8 34.2 37.2 35.7 ) تشیر الفترة ما بعد البرنامج2(

 2.0 13.5 38.5 27.2 2019-2013الفترة الزمنیة من 
 : محسوبة من قبل معدي الدراسة.المصدر     
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 الخالصة اً: سساد

،  والمغرب  ،وتونس  ،لكل من األردناإلصالح االقتصادي  برامج  لمن نتائج  لیھ  إالتوصل  ما تم  أھم    یتمثل
 فیما یلي:  ، صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي،  كل من المدعومة بموارد  ومصر،

   األردن: .1
 

 في : برنامج تصحیح االستعـــــداد االئتمــــــاني تمثلت آثار  
 

 المدعوم    برنامج تصحیح االستعـــــداد االئتمــــــاني العامة بعد تطبیق  وازنة  تراجع عجز الم
نفاق وإصالح  إل ضبط او العامة    موازنةخفض عجز ال  من خالل،  بموارد صندوق النقد الدولي 

 منظومة الضرائب. 
 التضخم بعد تطبیق البرنامج.  استقرار 
  ما قبل تطبیق    بفترةخالل وبعد تطبیق البرنامج مقارنة    عجز میزان الحساب الجاري  ارتفاع

 المیزان التجاري خالل فترة تطبیق البرنامج. ، نتیجة ارتفاع عجز البرنامج
 

 تونس:  .2
 

 في : ني ا برنامج تصحیح االستعداد االئتمتمثلت آثار  
 

 وبعد  البرنامج    خالل فترة  المدعوم بموارد صندوق النقد الدولي  العامة    وازنةارتفاع عجز الم
ملیار دینار تونسي   2.3، حیث أشارت النتائج إلى ارتفاع عجز المیزانیة العامة من  ھتطبیق

 . ملیار دینار تونسي خالل وبعد تطبیق البرنامج  5.5و  4.2قبل البرنامج إلى 
  ھوبعد تطبیقالبرنامج ارتفاع عجز میزان الحساب الجاري خالل فترة . 
 البطالة. خفض معدالت 

 

 المغرب:  .3
 

 في : برنامج خط الوقایة والسیولة آثار  تمثلت 
 

  5.2ملیار درھم مغربي إلى    6.8من  البرنامج    فترة تطبیقخالل  العامة    وازنةتراجع عجز الم  
 ملیار درھم مغربي خالل وبعد البرنامج على التوالي. 4.1و
   ملیار دوالر أمریكي إلى    8تراجع عجز الحساب الجاري بعد تطبیق البرنامج المشار إلیھ من

 .خط الوقایة والسیولةبرنامج  ملیار دوالر أمریكي خالل تطبیق   4.2
  تطبیقھوتراجعھ بعد   ،خالل فترة تطبیق البرنامج البطالة تفي معدال نسبي ارتفاع . 
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 مصر:  .4
 
 

 في :برنامج تسھیل التمویل الممدد تمثلت آثار  
 

 الموازنة العامة إلى الناتج المحلي اإلجمالي خالل وبعد تطبیق البرنامج المتفق    عجزنسبة    تراجع

 علیھ.

 تطبیق البرنامج. بعد التضخم معدل  استقرار 

   البطالة خالل وبعد تطبیق البرنامج.  تمعدال تحسن مؤشر 

   صید الحساب الجاري والدین الخارجي إلى الناتج المحلي اإلجمالي ر نسبة  لم یحدث أي تغیر في 

 خالل وبعد تطبیق البرنامج. 
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