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 اإلصدار الرابع  –نافذة على طریق اإلصالح: إصالحات نظم الدعم السلعي  

 

 

  تقدیم
 

  العربیة،   الدول  في  االقتصادیة  السیاسات   وصناع  القرار  متخذي  لدعم  العربي  النقد   صندوق  جھود   إطار  في

  السیاق،   ھذا  في.  العربي  االقتصادي   بالشأن  تھتم  التي  والدراسات   الدوریة  التقاریر  من  عدداً   الصندوق   یُصدر

تقریر متخصص یتطرق بشكل مفصل  ك "  نافذة على طریق اإلصالح"   تقریر  إصدار  أھمیة  الصندوق  ارتأى

العربیة بما یسمح بعرض    الدول ھا في  وتحلیلي ألحد محاور برامج اإلصالحات االقتصادیة التي یجري تنفیذ 

،  لقائمةوماھیة السیاسات واإلجراءات التي یجري تنفیذھا، والتحدیات ا  تلك الدول في ھذا المجال،تجارب  

 ً   .والدروس المستفادة من واقع برامج اإلصالح المثیلة المنفذة عالمیا

التقریر   األعضاء    مساندةیستھدف  الدول  تطبیق  جھود  اإلصالح  في  وبرامج  سیاسات    االقتصادي حزم 

، وصنادیق التقاعد ،  الخدمة المدنیةنظم    ات المختلفة التي یجري تطبیقھا في مجاالت بعینھا من بینھا إصالح

  العربي   النقد   صندوق  ذوي الدخل المحدود. یأملالتنافسیة، واستھداف    وتعزیز،  والمنتجات   ق العملاسوأو

 في  المساھمة  التي یقوم بھا لخدمة دولھ األعضاء بھدف  البحثیة  للجھود   جدیدةً   إضافةً   التقریر  یمثل  أن  في

 التقدم االقتصادي المنشود.  تحقیق مسیرة البلدان العربیة باتجاه عملیة صنع السیاسات ودعم 

 

 التوفیق،،،  ولي وهللا

 

 الحمیدي عبدهللا بن  الرحمنعبد 
 اإلدارة  مجلس رئیس  العام المدیر

 العربي  النقد صندوق                                                               
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 رقم الصفحة  قائمة األشكال 

 7 . (%) على مستوى العالم نفاق العامنسبة االنفاق على نظم الدعم والتحویالت إلى إجمالي اإل: ) 1شكل ( 

 11 ): األھمیة النسبیة لكل من اإلنفاق الجاري والرأسمالي في ھیكل الموازنة العربیة الًمجمعة (%). 2شكل ( 

) المحلي 3شكل  الناتج  من  كنسبة  العربیة  للدول  الُمجمعة  العامة  الموازنة  ورصید  العامة  والنفقات  اإلیرادات   :(
 اإلجمالي (%). 
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) (الدی   :  )8شكل  النفطیة  المشتقات  الطاقة:  إجمالي دعم  الممیع/المسال)، غاز ز توزیع  البترول  البنزین، غاز  ل، 
 . 2020المیثان وغاز البوتان) والكھرباء، حسب الشرائح االجتماعیة في الجزائر عام الطبخ (غاز 
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 ). 2020( الجزائر
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 اإلصدار الرابع  –نافذة على طریق اإلصالح: إصالحات نظم الدعم السلعي  

 مقدمة  .1

في ظل حاجة الحكومات إلى تبني تدابیر    كبیرةٍ   تواجھ إدارة السیاسة المالیة في العدید من دول العالم تحدیاتٍ 
إلنفاق  للتوسع في امن شأنھا تحقیق االنضباط المالي وضمان االستدامة المالیة بھدف توسیع الحیز المالي الُمتاح  

وكذلك مواجھة األزمات والصدمات االقتصادیة المتوالیة التي یشھدھا العالم خاصة في    ،الداعم للنمو والتشغیل
 ة. اآلونة األخیر

جھت الكثیر من االنتقادات خالل العقود الماضیة افي ھذا اإلطار، تبدو أھمیة إصالح نظم الدعم السلعي التي و
دقیقة لالستھداف تكفل  ، وافتقارھا آللیات  كلفة ھذه البرامجرتفاع  اببرامج الدعم الُمعمم نتیجة  السیما فیما یتعلق  

على سبیل المثال في ھذا الصدد  الدولي والبنك الدولي تشیر    وصول الدعم إلى مستحقیھ، فتقدیرات صندوق النقد
یأتي ذلك في .  في المائة من السكان  20شریحة أغنى    تذھب إلى   في المائة من دعم الجازولین  90إلى أن قرابة  

  18إلى نحو    الدعم السلعي على مستوى العالم  إلى ارتفاع كلفة برامجالوقت الذي تشیر فیھ اإلحصاءات الدولیة  
، وھو ما  ملیار دوالر كلفة برامج دعم الوقود األحفوري  640من بینھا    2021تریلیون دوالر سنویاً في عام  

والتحول في    ،یتطلب المزید من التركیز من قبل الحكومات على تكثیف وتیرة إصالحات نظم الدعم السلعي 
ة في ظل توجھ الحكومات مؤخراً إلى خاص  أكثر كفاءة لتلك النظمكبدیل المقابل إلى شبكات األمان االجتماعي 

مستوى  تبني آلیات دقیقة الستھداف المستحقین للدعم ومن االستفادة من نظم الدعم النقدي المشروط في تحسین  
ربط الدعم النقدي بالنفاذ إلى التعلیم والصحة والتدریب وفرص العمل بما  و  للفئات المستحقة،األحوال المعیشیة  

 التنمیة المستدامة.  تحقیق أھدافیساعد على 
المختارة  العربیة عض التجارب بھذا اإلصدار من تقریر نافذة على طریق اإلصالح    یتناول،  ضوء ما سبق في 

بما یشمل كل من  المصدرة للنفط والمستوردة لھ،  في عدد من الدول  إصالح نظم الدعم السلعي  على صعید  
إلى استبیان أعده الصندوق في ھذا الصدد و  ،والمغربالبحرین، والجزائر، والسعودیة، ومصر،   تم استناداً 

 .الدولفي ھذه ذات الصلة الرسمیة  المصادركذلك إلى استیفائھ من قبل المختصین في وزارات المالیة، و
، والسیاسات واآللیات  نظم الدعم السلعي   إصالحالوقوف على عناصر تجارب  ب  في ھذا اإلطار، یھتم ھذا التقریر

وتحسین    ،تبناة في ھذا الصدد، والجھود الموازیة التي تم اللجوء إلیھا لتعزیز وتقویة شبكات األمان االجتماعي الم
وكذلك اآلثار االقتصادیة الناتجة عن تبني ھذه اإلصالحات على الموازنة العامة للدولة بھدف   ،آلیات االستھداف 

 استخالص العدید من الدروس المستفادة في ھذا الصدد. 
أجزاء أساسیة إضافة إلى المقدمة، حیث یتطرق القسم األول إلى   أربعةحقیقاً لھذا الھدف یتكون التقریر من  ت

مبررات    أھمیة إصالحات نظم الدعم السلعي وفق السیاق العالمي، فیما یتطرق الجزء الثاني من التقریر إلى 
ھي ، وینت المشار إلیھاتجارب الدول العربیة    الثالث الجزء  إصالح نظم الدعم السلعي في الدول العربیة، ویتناول  

 بالخالصة وأبرز الدروس المستفادة واالنعكاسات على صعید السیاسات. في الجزء الرابع التقریر 

 أھمیة إصالحات نظم الدعم السلعي: السیاق العالمي .2

تھدف إلى توجیھ   التي   منذ عقود تتبنى دول العالم المتقدم أو النامي على حد سواء نظم وبرامج الدعم السلعي 
لتحقیق أھداف  ال یستھان بھا  مخصصات مالیة  وتخصص لذلك  المجتمعیة،  ت / الفئات  الدعم لبعض األولویا 

. تتسع منظومة الدعم السلعي لتشمل أشكال كثیرة من الدعم من أھمھا دعم الطاقة، ودعم السلع ھذه البرامج
قتصادي  المصدرین، وغیرھا من أشكال وبنود الدعم األخرى لتخفیف العبء اال المزارعین والغذائیة، ودعم  

عض الدول على كاھل المستھلكین وفي بعض الحاالت المنتجین كذلك، كما یتسع نطاق نظم الدعم لیشمل في ب
   كذلك بعض الخدمات بھدف تخفیف األعباء االقتصادیة على بعض الفئات المستھدفة.

في المتوسط  نفاق على نظم الدعم التي ارتفعت  في مستویات اإل   وقد شھد العالم خالل العقود الماضیة زیادةً كبیرةً 
في   41) لتسجل نحو  2019-2002نقطة مئویاً سنویاً خالل الفترة (   0.50وبحسب أحدث بیانات متاحة بنحو  

. اتخذت مستویات اإلنفاق  على مستوى دول العالم  المائة من إجمالي اإلنفاق العام في المتوسط خالل تلك الفترة
  37.7على وجھ الخصوص في أعقاب األزمة المالیة العالمیة حیث ارتفعت من  ملموسةً  على نظم الدعم زیادةً 
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في المائة    43إلى ما یقرب من  ،  2006في عام  على مستوى العالم  اإلنفاق العام  متوسط  في المائة من إجمالي  
على نظم الدعم   نفاقفي ظل حاجة الحكومات إلى زیادة مستویات اإل   2008من إجمالي اإلنفاق العام في عام  

. وفي حین تراجعت مستویات االنفاق على لمواجھة التداعیات الناتجة عن األزمة في بعض الدول  والتحویالت
نظم الدعم والتحویالت االجتماعیة في أعقاب األزمة المالیة العالمیة في ظل محاوالت دول العالم إلى تبني 

،  2019لتسجل أعلى مستوى لھا في عام    2016بدایة من عام    برامج االنضباط المالي، إال أنھا عاودت االرتفاع 
نفاق على نظم الدعم والتحویالت ارتفاعھا وبشكل ملموس خالل  كما واصلت كذلك مستویات اإل .  )1شكل رقم (

االقتصادیة  بفعل التدابیر العدیدة التي تم تبنیھا لدعم التعافي االقتصادي والتغلب على التداعیات    2020عام  
  .)1(  19- واالجتماعیة الناتجة عن جائحة كوفید

نفاق على برامج الدعم السلعي ارتفاعاً وانخفاضاً بالعدید من العوامل من بینھا اتجاھات تطور  تتأثر وتیرة اإل 
أسعار السلع األساسیة، وبتوجھات السیاسة المالیة ومدى مواكبتھا للدورة االقتصادیة، وبالعوامل ذات الصلة 

تعكس كما  أخرى،  إلى  دولة  من  المتباینة  العوامل  وبعض  السیاسي،  األحیان   باالقتصاد  بعض  في  كذلك 
 الصعوبات التي تواجھ العدید من الدول على صعید إصالح نظم الدعم السلعي. 

وقد نتج عن االرتفاع لإلنفاق على الدعم السلعي تزاید مستوى الضغوط على المالیة العامة وارتفاع مستویات  
ثلّت حاجة الحكومات لتخصیص  عجوزات الموازنات العامة للعدید من الدول وتزاید حاجتھا لالقتراض. وم 

أحد العوامل التي أدت إلى تصاعد مستویات    19- وتمویل حزم التعافي من جائحة كوفید  موازنات لبرامج الدعم
في المائة من الناتج    351تمثل نحو    2021تریلیون دوالر بنھایة عام    303  نحو  لتصل إلى المدیونیة العالمیة  

 . )2( بحسب أحدث البیانات المحلي اإلجمالي العالمي 
 

 (%)  على مستوى العالم نسبة االنفاق على نظم الدعم والتحویالت إلى إجمالي االنفاق العام. )1شكل (

World Bank, (2022). “World Development Indicators Database". 

 
 

 
1 World Bank, (2022). “World Development Indicators Database”, Visited at: 18-02-2022. 
2  IIF, (2021). “Global Debt Monitor”, Q4. 
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وفي حین تتعدد البنود المشمولة في إطار نظم الدعم السلعي في الكثیر من دول العالم، إال أن أھمھا من حیث 
خاصة دعم وقد بدأت الدعوات تتصاعد عالمیاً إلصالح نظم الدعم السلعي  الكلفة یتمثل في نظم دعم الوقود.  

، وما أسفرت عنھ من  1992اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ في عام  في أعقاب إقرار  الوقود  
،  2050وبتحقیق الحیاد الكربوني بحلول عام    ات االحتباس الحراريالتزامات لدول العالم بخفض انبعاثات غاز

ة لھ ومن ثم  یلفة االقتصادیة والبیئحیث تعتبر نظم دعم الوقود أبرز مسببات انخفاض أسعاره إلى ما دون الك
   ارتفاع مستویات استھالكھ وتزاید االنبعاثات الكربونیة.

،  2050بخفض انبعاثات الكربون إلى الحد المطلوب في عام  التزامات    دولة  83بناًء علیھ، قطعت حكومات  
). على الرغم  3( العالمیةإجمالي االنبعاثات الكربونیة  في المائة من    74.2بما یمثل نحو    2060والصین في عام  

، وھو ما یستدعي تكثیف  المنشودالحیاد الكربوني  بعیداً حتى اآلن عن تحقیق ھدف    العالم  ال یزالمن ذلك،  
  .)4( الجھود في ھذا اإلطار

، كما تعمل على تشویھ  عالوة على ما سبق، تشیر العدید من الدالئل الدولیة إلى أن تلك النظم تتسم بعدم الكفاءة
آلیة توزیع الموارد االقتصادیة، ویتوجھ الجزء األكبر منھا إلى غیر المستحقین، وتؤدي إلى عدم الكفاءة في 

وجھ جانب كبیر من االستثمارات إلى إنتاج الوقود األحفوري على حساب قطاعات  تو نتاج واستھالك الطاقة،  إ
التشغیل.   المتجددة والقطاعات كثیفة  الدول إنتاج الطاقة  العدید من الحكومات في  بناًء على ما سبق، ركزت 
الوقود   نظم دعم  والنامیة على إصالح  التركیز علیھا  أبرز اإلصالحات االقتصادیة  كالمتقدمة  تم  خالل  التي 

 العقدین الماضیین. 

ترشید وإلغاء "اإلعانات  تبني إصالحات لعلى    2009عام  فعلى سبیل المثال، تركز دول مجموعة العشرین منذ   
ول نحو  على المدى المتوسط، مع ضمان التح "االستھالك  على ھدر  غیر الفعالة للوقود األحفوري التي تشجع  

عالن  القمم المتعاقبة للمجموعة ومن بینھا إ  تحرصوھو األمر الذي  شد فقراً،  فئات األ نظم الدعم المستھدف لل
تأتي أھمیة ھذه التعھدات في ضوء كون دول  .  على التأكید علیھ  2020نوفمبر    22قادة الریاض الصادر في  

في المائة من   81عن    مسؤولةً أیضاً  لعالمیة، وھي  ثالثة أرباع إجمالي إمدادات الطاقة امجموعة العشرین تنتج  
لمجموعة  دعم الطاقة  مستویات  بقیت  ومع ذلك،  انبعاثات غازات االحتباس الحراري السنویة في العالم.  إجمالي  
ملیار    159.3حیث بلغت  عقد من الزمن،    مستقرةً تقریباً عند نفس مستویاتھا األسمیة المسجلة قرابة  العشرین

  .)5(  2010ملیار دوالر أمریكي في عام  161.8 بحوالي مقارنة  2020في عام  دوالر أمریكي 

ال سیما ذلك  دعم السلعي  التزایدت المطالبات بإصالح كافة أشكال نظم    19- مؤخراً وفي أعقاب جائحة كوفید
وتقویة شبكات األمان االجتماعي   ،وتوفیر موارد مالیة یمكن توجیھھا لدعم التعافي االقتصادي ،المضر بالبیئة

و الھشة،  الفئات  لدعم  كفاءة  وأكثر  قوي  كبدیل  ظھرت  اإل التي  مستویات  العام  ترشید  ظل  نفاق  في  خاصة 
من بینھا    2021في عام  تریلیون دوالر سنویاً    18التقدیرات التي تشیر إلى ارتفاع كلفة تلك البرامج إلى نحو  

 .)6( ملیار دوالر كلفة برامج دعم الوقود األحفوري  640

ا یُعرف  ـــــون" أو مربـــــد األدنى لتسعیر الكــــــــالحلیة  تبني "آد الدولي  ــــفي ھذا السیاق، اقترح صندوق النق
باریس    بحیث ،  ]  International Carbon Price Floor (ICPF)   [بــ التفاق  مكملةً  من تكون  للحد 

بمقدار الربع الكربونیة  خفض االنبعاثات  ومن ثم  درجة مئویة    2و  1.5إلى  العالمي إلى ما یتراوح بین    االحتباس

 
3  Net Zero Tracker, (2022). Visited on: 18-02-2022, Available at: https://www.climatewatchdata.org/net-zero-

tracker 
 األمین العام یشدد على الحاجة إلى التعجیل أكثر في تحقیق الحیاد الكربوني"، نوفمبر.  ). "2020األمم المتحدة، ( 4

5  G20, Italian Presidency, (2020. “Update On Recent Progress in Reform of Inefficient Fossil-Fuel Subsidies That 
Encourage Wasteful Consumption 2021”, July. 

6  Business for Nature, (2022). “Global destruction of nature being subsidized by $1.8 trillion annually”, Feb. 
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في ھذا  إحراز تقدم كاٍف  ووفق ھذه اآللیة فإن  .  الحیاد الكربوني خالل العقد الحالي لتحقیق ھدف  إلى النصف  
  : 7تقوم على عنصرین أثنین وھما لنظم تسعیر الوقود األحفوري الصدد یستلزم تبني إصالحات 

من  تبني ھذه اآللیة من قبل الدول المسؤولة عن القدر األكبر من االنبعاثات الحراریة ممثلة في كل   )1(
التي ستكون مسؤولة عن نحو ثلثي    ،واالتحاد األوروبي   ،األمریكیةوالوالیات المتحدة    ،والھند  ،الصین

دیدة لتخفیفھا). وبإضافة (إذا لم تتخذ إجراءات ج  2030انبعاثات ثاني أكسید الكربون المتوقعة في عام  
، وبحیث یمكن  من إجمالي االنبعاثات   في المائة  85كل بلدان مجموعة العشرین تصل ھذه النسبة إلى  

 .التوسع في النظام بالتدریج لیشمل بلدانا أخرى
الكربون یتناسب مع المستوى التنموي في كل دولة ومسؤولیاتھا عن مستویات    لتسعیروضع حد أدنى   )2(

تحقیق ھدف خفض االنبعاثات الحراریة بالقدر المطلوب  في الوقت ذاتھ  یكفل  واالنبعاثات الحراریة  
 بحد أدنى سعريللُمناخ  تعزیز تعھدات اتفاق باریس  من المقترح  . في ھذا اإلطار،  2030حتى عام  

كندا والصین واالتحاد األوروبي والھند بما یشمل:    ثالثة مستویات لستة مشاركین فقطمن    للكربون
لألسواق الصاعدة    دوالراً   25و،  دوالراً   50و،  دوالراً   75والمملكة المتحدة والوالیات المتحدة یبلغ  

المرتفع  ،المتقدمة الدخل  یساعد  ،وذات  أن  ویمكن  الترتیب؛  على  إلى ذلك    والمنخفض،  باإلضافة 
مستوى  المقارنة ب  في المائة  23السیاسات الجاریة، على تحقیق خفض في االنبعاثات العالمیة بنسبة  

االحتباس  . وھذا القدر یكفي للوصول باالنبعاثات إلى مستوى یتیح إبقاء  2030حلول عام المستھدف ب 
یُشار في ھذا الصدد، إلى أن أنظمة تسعیر الكربون آخذة    .العالمي أقل من درجتین مئویتین  الحراري

نظاماً على مستوى العالم، بما في ذلك مبادرات أساسیة أطلقتھا    60في االنتشار، حیث تم تنفیذ أكثر من  
 )8(الصین وألمانیا ھذا العام

نتاج الطاقة المتجددة  إبالطبع یستلزم التوجھ نحو إصالح نظم دعم الوقود المزید من االستثمارات في مجال  
وال تؤدي إلى ارتفاعات في مصادر الطاقة األخرى األكثر تلویثاً    ،وذلك حتى تؤتي تلك اإلصالحات ثمارھا

صاحبھا ت البد وأن  دامھ كوقود للطاقة. كما  مع توجھ المستھلكین نحو المزید من استخ   ،للبیئة وعلى رأسھا الفحم
كذلك تدابیر لتبني نظم الدعم القائم على آلیات االستھداف الدقیق للمستحقین للدعم والتحول من الدعم العیني إلى  
الدعم النقدي للتخفیف من أثر االرتفاعات السعریة التي تصاحب ھذا النوع من اإلصالحات على المستھلكین 

 شبكات األمان االجتماعي.  وتدابیر لتقویة

من جانب آخر، تعتبر كذلك نظم دعم الغذاء من أبرز نظم الدعم السلعي المطبقة السیما في الدول النامیة والدول 
خفض أسعار    بموجبھایتم  لعقود طویلة في ھذه الدول وبحیث    ى في إطار العقد االجتماعي المتبنمنخفضة الدخل  

سعر السوق في شكل إعانات توجھ إلى المستھلكین من الفئات الفقیرة لضمان  بعض السلع األساسیة إلى ما دون  
حصولھا على الحد األدنى من التغذیة الالزمة للوفاء باحتیاجاتھم األساسیة من الغذاء وتحسین القوة الشرائیة  

 .)9(لضمان االستقرار االجتماعي والسیاسي، وعدد من األھداف األخرى لھذه الفئات

واسعة على  ھا التأثیرات ، في ظل  البرامج العدید من اآلثار االقتصادیة على مستوى االقتصاد الجزئي والكلي لھذه  
وتكوین رأس المال البشري والدخل واإلنتاجیة،  المحلي اإلجمالي  مستویات االستھالك والفقر والتضخم والناتج  

 ستقرار السیاسي.ویتعدى أثر ھذه البرامج النطاق االقتصادي لتؤثر كذلك على اال 

 
7  Parry, J. et al. (2021), “Proposal for an International Carbon Price Floor among Large Emitters”, IMF Staff 

Climate Note, June. 
8  Gasper, V. (2021). “A Proposal to Scale Up Global Carbon Pricing”, IMF BLOG, June. 
9  Per Pinstrup-Andersen, Ed, “Food subsidies in developing countries: costs, benefits, and policy options”, 

International Food Policy Research Institute. 
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 دوافع إصالح نظم الدعم السلعي في الدول العربیة  .3

إلى تبني العدید من اإلجراءات على صعید  على وجھ الخصوص  خالل العقدین الماضیین    اتجھت الدول العربیة
إصالح نظم الدعم السلعي سواًء فیما یتعلق بدعم الطاقة أو دعم الغذاء. كان لھذا التوجھ العدید من المبررات،  

تخفیف    والتي تم تبنیھا بھدفحقبة األربعینیات من القرن الماضي  یعود تاریخ تبني بعضھا إلى    التي فتلك النظم  
ظل شمولیة ھذه  في  شیة على كاھل الفئات الفقیرة في الدول العربیة عانت من العدید من المثالب  األعباء المعی

، وھو ما جعل نسبة كبیرة  النظم لشرائح كبیرة من السكان بدون أسس واضحة الستھداف الفئات المستحقة
مستویات كفاءة  إلى تقلیل  من اإلنفاق على نظم الدعم یتوجھ إلى الشرائح األغنى من السكان، األمر الذي أدى  
في المائة من    90  أن نحو  اإلنفاق العام الموجھ إلى تلك النظم. ففي ھذا السیاق، تشیر بعض اإلحصاءات إلى 

تبني برامج اإلصالح  قبل   )11)(10( ألعلى دخالً  العشرین بالمائة اشریحة  یتوجھ إلى    في مصر كان  الجازولیندعم  
   األعلى دخالً في المغرب العشرین بالمائة  شریحة  شكلَّ نصیب  ، فیما  )2019- 2016( االقتصادي خالل الفترة 

 .)12(العشرین في المائة األدنى دخالً من دعم البنزین والدیزل نحو ستة أضعاف نصیب شریحة 

ة برامج الدعم  ارتفاع مستویات كلفمن جانب آخر، فقد تعزز التوجھ نحو إصالح نظم الدعم السلعي في ضوء  
اإلنفاق السلعي   حساب  على  البرامج  تلك  إلى  الموجھ  اإلنفاق  وتضخم  للدولة  العامة  للموازنة  بالنسبة 

دیرات إلى أن كلفة برامج دعم  حیث تشیر التق.  النمو االقتصادي وخلق فرص العملالرأسمالي الموجھ لتعزیز  
  ملیار دوالر  287تشكل الجانب األكبر من اإلنفاق على نظم الدعم السلعي قد بلغت نحو  كانت  الطاقة والتي  

وقبل تكثف وتیرة اإلصالحات االقتصادیة الھادفة إلى إصالح نظم   2011في الدول العربیة في عام    أمریكي 
كما أن ستة من الدول العربیة ُصنفت في ذلك الوقت من بین أكبر عشرة دول    أعقاب ذلك.في    الدعم السلعي 

في المائة من األسعار العالمیة   85و  40داعمة للطاقة على مستوى العالم بمستویات للدعم قُدرت بما یتراوح بین  
 .الدول العربیةط تباین لمستویات دعم الطاقة ما بین س للنفط والكھرباء، و

التوسع  ج للنمو االقتصادي  اء ھذا  الداعم  الرأسمالي  الدعم السلعي على حساب اإلنفاق  في اإلنفاق على نظم 
وقد كان ذلك األمر أكثر وضوحاً خالل العقدین الماضیین حیث شھدت    ،وخلق فرص العمل في الدول العربیة

كفیلة بخفض معدالت  العدید من االقتصادات العربیة تحدیات كبیرة لدفع النمو االقتصادي وخلق فرص العمل ال
ارتفاع زاد من صعوبة األمر معاناة العدید من الدول العربیة من جمود ھیكل الموازنات العامة في ظل  البطالة. و

في الدول العربیة   من مجمل اإلنفاق العامفي المائة    80یشكل في المتوسط نحو  حصة اإلنفاق الجاري إلى ما  
 صص على نظم الدعم السلعي. في جانب كبیر منھ إنفاق مخ والذي یتضمن 

  

 
10 World Bank, (2017). “Energy Subsidy Reform Facility (ESRF): Egypt”, March. 
11 IMF, (2014). “Subsidy Reform in the Middle East and North Africa Recent Progress and Challenges Ahead”. 

 ). " صندوق النقد العربي: استبیان تقریر نافذة على تقریر اإلصالح"، اإلصدار الرابع. 2022المصدر: وزارة المالیة، الجزائر، (  12
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 جمعة (%)األھمیة النسبیة لكل من اإلنفاق الجاري والرأسمالي في ھیكل الموازنة العربیة المُ . )2شكل (

 

 أولي  )1(
 ). "قاعدة البیانات االقتصادیة". 2022المصدر: صندوق النقد العربي، (

على البنود   لإلنفاقوفي ضوء حاجة الدول العربیة سواء النفطیة أو غیر النفطیة إلى توسیع الحیز المالي الداعم  
حینما تصاعدت الضغوط على الموازنات العامة للدول    ،2014بنھایة عام  والسیما    المحفزة للنمو االقتصادي

للنفط  العربیة   بنالمصدرة  للنفط  العالمیة  األسعار  تراجع  وتنام   45سبة  مع  المائة،  على    تفي  الضغوطات 
، شرعت العدید من الحكومات العربیة  موازنات الدول العربیة المستوردة للنفط لدفع النمو االقتصادي والتشغیل

وزیادة مستویات    ،العامة  ات تبني إصالحات عمیقة لنظم الدعم السلعي بھدف خفض كلفتھا على الموازن  في 
للدعم المستحقین  دقیقة الستھداف  تبنیھا على صعید    كفاءتھا وفق أطر  تم  بین إصالحات عدیدة  كواحدة من 

المالیة خاصة في ظل   المالي وضمان االستدامة  لتحقیق االنضباط  العامة  المسجل في  المالیة  الفائض  تحول 
 بنسبة عجز  في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي إلى    1 الموازنة العامة الُمجمعة للدول العربیة المسجل بنسبة

 . 2015في المائة في عام  11

 اإلیرادات والنفقات العامة ورصید الموازنة العامة الُمجمعة للدول العربیة  . )3شكل (
 (%)  كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

 
 أولي  )1(

 البیانات االقتصادیة". ). "قاعدة 2022المصدر: صندوق النقد العربي، (
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 اإلصدار الرابع  –نافذة على طریق اإلصالح: إصالحات نظم الدعم السلعي  

ذلك   الدول  واكب  تركیز  استلزم  بما  الشامل والمستدام  النمو  تحقیق  نحو  التحرك  إلى  العربیة  الدول  حاجة 
الھشة الفئات  حمایة  في  دورھا  وتعزیز  االجتماعي  األمان  شبكات  تقویة  على  العبء    العربیة  وتخفیف 

االقتصادي الملقى على كاھل ھذه الطبقات جراء تنفیذ برامج اإلصالح االقتصادي من خالل توجیھ الوفورات  
المتحققة من خالل إصالح نظم الدعم المعمم غیر الكفؤة إلى تقویة البرامج المختلفة المتضمنة بإطار شبكات  

لمشروط بھدف تقلیل مستویات الفقر وتحسین مستویات نفاذ  األمان االجتماعي ومن أھمھا برامج الدعم النقدي ا
 الفئات الفقیرة إلى خدمات التعلیم والصحة. 

ضوء ما سبق، یستھدف الجزء التالي من التقریر التطرق إلى بعض التجارب العربیة الممیزة على صعید    في 
إصالح نظم الدعم السلعي. ویتناول تجارب بعض الدول العربیة المصدرة للنفط ممثلة في تجربة مملكة البحرین  

تجارب بعض الدول العربیة كذلك  یة، و، والمملكة العربیة السعود جمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالو
بھدف الوقوف على خلفیة تنفیذ    والمملكة المغربیة   جمھوریة مصر العربیةفي كل من    ةً المستوردة للنفط ممثل

المستفادة  بغیة استخالص بعض الدروس  الناتجة عنھا  التنفیذ، واآلثار االقتصادیة  ھذه اإلصالحات، وآلیات 
 الدعم السلعي في الدول العربیة. على صعید تطبیق إصالحات نظم 

  



 

 

 اإلصدار الرابع  –إصالحات نظم الدعم السلعي  نافذة على طریق اإلصالح: 

 

13 

 تجارب إصالحات نظم الدعم السلعي في الدول العربیة   .4

 مملكة البحرین . 1.4

 خلفیة ومبررات اإلصالح 

برنامج للتوازن المالي بھدف الوصول لنقطة التوازن المالي بین المصروفات    2018تبنت البحرین في عام  
  2018موقّعة عام  ترتیبات إطاریة للتعاون المالي بشأن البرنامج،وفق اتفاقیة  2022واإلیرادات بحلول عام 

 یتابع. الكویتدولة و ودولة اإلمارات العربیة المتحدة  والمملكة العربیة السعودیةكل من  بین مملكة البحرین و 
النقد العربي كجھة استشاریةالبرنامج   أساسیة لتحقیق االنضباط    مبادرات  ستتبني  یتضمن  و  )13(  صندوق 

 :)14( المالي بما یشمل

 تقلیص المصروفات التشغیلیة للحكومة.  .1
 الحكومة. طرح برنامج تقاعد اختیاري لمن یرغب فیھ من موظفي  .2
 زیادة كفاءة ھیئة الكھرباء والماء لتحقیق التوازن بین إیراداتھا ومصروفاتھا.  .3
 تعزیز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقیھ من المواطنین.  .4
 تعزیز كفاءة اإلنفاق الحكومي. .5
 تسھیل اإلجراءات الحكومیة وزیادة اإلیرادات غیر النفطیة. .6

العامة، حیث بلغت    الموازنةساھمت مبادرات برنامج التوازن المالي في تحقیق تقدم كبیر في تقلیص عجز  
أن    إال .  2019و   2018عامي    في المائة على التوالي في   4.7و   6.3المحلي اإلجمالي  نسبة العجز من الناتج  

  12.8العجز لیصل إلى  ارتفاع    تأد   19- وتداعیات جائحة كـوفـیـد  2020انخفاض أسعار النفط في بدایة عـام  
تطلب  في ظل التحدیات التي شھدتھا األوضاع المالیة خالل العامین الماضیین،  و  .2020ي عام  في المائة ف

الحكومة   التوازن  األمر من  برنامج  التوازن    المالي مراجعة  نقطة  تحقیق  البرنامج نحو  تعدیل مسار  لضمان 
 .  2024بحلول عام  المالي 

ارتـأت حكومة مملكة البحرین تبني مـبـادرات إضافیة لخفض المصروفات الحكومیة وتنمیة  ،  في ھذا السیاق
عدد من المبادرات على  التركیز  مع  تمدید برنامج التوازن المالي لمدة عامین إضافیین  واإلیرادات غیر النفطیة،  

، ومراجعة أسعار السلع  دولةالمملوكة للالرئیسة كتنمیة اإلیرادات غیر النفطیة عبر زیادة مساھمة الشركات  
والخدمات المقدمة للشركات، ومبادرات تنمیة اإلیرادات الحكومیة، وزیادة معدل ضریبة القیمة المضافة لیصبح 

 في المائة.  5في المائة، بدالً من   10

في  20إلى  التشغیلیة في الجھات الحكومیة، بنسبة تصلمنھا كما تشمل المبادرات خفض المصروفات خاصة 
. إضافة إلى تعزیز كفاءة  2024و   2023للسنتین    في المائة  15وبنسبة إضافیة تصل إلى    ،2022لسنة    المائة

میزانیة المشاریع، وضبط المصروفات المتعلقة بنفقات القوى العاملة، وتعزیز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي  
ً وإیصالھ إلى  المباشر   وحوافز المیزانیة بھدف تعزیز    "أداء"، إطالق نظام  مستحقیھ. كما تشمل اإلجراءات أیضا

 . النفقات الجاریةوتحقق وفورات في    التخطیط المالي للوزارات والجھات الحكومیة التي تنجح في تنمیة إیراداتھا

  

 
لیة المملكة العربیة السعودیة  بیان صادر عن اجتماع أصحاب المعالي وزراء ما  ). " 2021وزارة المالیة واالقتصاد الوطني، مملكة البحرین، (  13

  ودولة الكویت ودولة اإلمارات العربیة المتحدة مع معالي وزیر المالیة واالقتصاد الوطني بمملكة البحرین بخصوص تطورات برنامج التوازن
 "، أكتوبر. المالي لمملكة البحرین 

 حكومة مملكة البحرین، "مستجدات برنامج التوازن المالي".   14
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 اإلصدار الرابع  –نافذة على طریق اإلصالح: إصالحات نظم الدعم السلعي  

 ) 4شكل (
 نسبة عجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلي اإلجمالي وفق  

 )2024-2018( مستھدفات برنامج التوازن المالي في البحرین

 

 "مستجدات برنامج التوازن المالي".  ).2022( المصدر: حكومة مملكة البحرین، 

 )15( المتبعةاإلصالح وآلیات سیاسات 

یعود بعضھا إلى ما   لمستحقیھالسلعي بمختلف أنواعھ  عدد من اإلجراءات بغرض إعادة توجیھ الدعم  تم اعتماد  
 فیما یلي:تمثلت ، قبل تبني برنامج التوازن المالي 

المُ إل .1 الدعم  المكافئ  غاء  المبلغ  مبدأ  حسب  للمواطنین  شھریة  مبالغ  توزیع  المقابل  وفي  للحوم،  قدم 
 الدعم عن اللحوم).(التعویض النقدي لرفع 

مع اإلبقاء    2016غیر المنزلي ابتداًء من مارس  المنزلي وتعدیل تعرفة الكھرباء والماء لالستھالك   .2
 على التعرفة الساریة للمشترك البحریني لحساب سكني واحد فقط. 

 رفع أسعار الجازولین الممتاز والجید لخفض مستوى الدعم. .3
أنواع مختلفة من الطحین، فھناك    على سبیل المثالیوجد  الدعم الجزئي للحبوب، حیث  التوجھ نحو   .4

نفاذ حصتھ لى المشتري بعد  إ  ایتم بیعھ  التي نوع یتم دعمھ وفقا لكمیات محددة لكل مشتري، ومنھا  
 . المدعمة من الحبوب

 عناصر برامج اإلصالح 

انتھجت الحكومة سیاسة إعادة توجیھ الدعم المقدم لمستحقیھ وذلك تزامنا مع برنامج التوازن المالي من خالل 
تم   ضمان وصولھ لمستحقیھ.وتطویر آلیات صرف الدعم ل الدعم الحكومي المباشرتوزیع تعزیز كفاءة وعدالة 

المالي   التوازن  برنامج  النقديفي إطار  للدعم  برامج  قبل عدة جھات  تُ   كانت  توحید خمسة  من  صرف سابقاً 
الحكومة   مكنّ بما    "من خالل إطالق خدمة "الدعم المالي الحكومي في حزمة واحدة من برامج الدعم  حكومیة  

للبیانات تحلیل شامل  إعداد  المستحقینلتركیز على  ل  من  للمواطنین  الدعم  تم    .تعزیز كفاءة  توحید موعد  كما 
بھدف زیـادة استفادة   دفعة واحـدة وفـي تاریخ واحـد  لمستحقین، بحیث یتم صرفھصرف الدعم المقدم للمواطنین ا

   متطلبات أفراد األسرة. الوفاء ب إلنھاء التزاماتھم وفي تاریخ محدد  مبالغ كافة برامج الدعم  صرف  المواطنین من  
 لمقترحة. ھذا وجاري العمل على مراجعة خیارات تعزیز كفاءة وعدالة الدعم ووضع الخطط الزمنیة ا

 
 صندوق النقد العربي: استبیان تقریر نافذة على تقریر اإلصالح"، اإلصدار الرابع.   ). " 2022المالیة واالقتصاد الوطني، البحرین، (وزارة  15
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 آلیات االستھداف 

للدعم،   المستحقة  العائالت  بكیفیة تحدید  یتعلق  التنمیة االجتماعیةفیفیما  بمعرفة وزارة  ، وتختلف  تم تحدیدھا 
 المعاییر بناء على نوع الدعم، حیث لم یتم توحید معاییر االستحقاق حتى اآلن.

دارتھا المختلفة، بإجراء عدد من الدراسات والمسوحات إلكترونیة من خالل  تقوم ھیئة المعلومات والحكومة اإل
من   المتخصصة وغیرھا  العاملة  للقوى  ومسح  االستھالك،  معدالت  وقیاس  واألسرة،  الفرد  دخل  بمستوى 

إعطاء تصور عن حجم االسر    على ھذه الدراسات متخذي القرار وواضعي االستراتیجیات  عد  تسا.  الدراسات
مواجھة ھذه  الالزمة ل األساس لوضع االستراتیجیات  ، بما یمثل  وأسباب العوز وغیرھا من المعلوماتالمعوزة،  
 الظاھرة. 

الستفادة من خدمات المساعدات االجتماعیة المتوفرة لدى وزارة التنمیة االجتماعیة یتطلب امن جانب آخر،  
االجتماعیة المختلفة الموزعة في جمیع محافظات البالد، أو من  التسجیل لدى الوزارة سواًء من خالل المراكز 

اإل  التسجیل  بالباحثین  خالل  باالستعانة  الُمقدم  الطلب  دراسة  ذلك  بعد  ویتم  الوزارة.  موقع  على  لكتروني 
االقتصادیة    االجتماعیین الجوانب  مختلف  من  الحالة  بدراسة  یقومون  الذین  االجتماعیة،  التنمیة  وزارة  لدى 

 تماعیة والصحیة والنفسیة، لیتم بعدھا تقدیم المساعدة المناسبة لھذه االسرة.  واالج

تم اختیار ھذه المنھجیة للتمكن من الحصول على المعلومات التقنیة الصحیحة والدقیقة من مصادرھا لتجنب  
ت األكثر حدوث أي تالعب أو ضیاع للمعلومات. تقوم آلیة االستھداف على توزیع الدعم الحكومي على الفئا

استحقاقا فیما یتم إعادة دراسة معاییر االستحقاق وتحدیثھا بحسب الظروف االقتصادیة واالجتماعیة كما یتم  
ویتم صرف المساعدات االجتماعیة النقدیة لألفراد ولألسر المحتاجة وفقا    إجراء تتبع دوري للحاالت المستفیدة.

 لضمان االجتماعي وفقاً للمعاییر سالفة اإلشارة.بشأن ا  2006) لسنة 18لما ینص علیھ القانون رقم (

 التقییم والمتابعة 

یتم تحدید الشروط والمعاییر المطلوبة للفئات المستحقة بالتنسیق مع الجھات المعنیة ویتم العمل على المتابعة  
وقاتھ المحددة وذلك لتعزیز كفاءة وعدالة تقدیم الدعم الحكومي للمواطنین المستحقین  أوضمان صرف الدعم في  

لى إالدعم الحكومي غیر المباشر. إضافة    أوللدعم. ھذا، ویتم الدعم الحكومي عن طریق الدعم النقدي المباشر  
، حیث تقوم تلك  بالتنسیق مع الجھات المعنیة على ضمان وصول الدعم لمستحقیھتحرص  ذلك، فان الحكومة  

 لى مستحقیھ وفق الشروط والمعاییر المحددة. إلیة سیر الدعم وضمان وصولھ آالجھات المعنیة بالرقابة على 

 )16( إجراءات دعم شبكات األمان االجتماعي

جاھدةً  البحرین  مملكة  حكومة  عإ  تسعى  دائمة  بصورة  تبحث  لذا  البحریني،  بالمواطن  االرتقاء   أفضل  نلى 
اآللیات في مجال الدعم لألسر والفئات المحتاجة بھدف توفیر سبل العیش الكریم لھا. ال تقف ھذه الجھود عند  

لذا   .شكالھا، ولكن تعمل على تعزیز االعتماد على الذات واالستقاللیة المالیةأتقدیم المساعدات المالیة بمختلف  
مستقلة أسر  لى  إمعوزة  أسر  سر من  لى تحویل األ إوضعت البحرین مجموعة من البرامج والمشاریع الھادفة  

 ً من خالل تقویة شبكات األمان االجتماعي السیما في السنوات األخیرة التي شھدت تأثر معدالت النمو    مالیا
 . بانخفاض األسعار العالمیة للنفط، وارتفاع معدالت البطالة

تشتمل شبكات األمان االجتماعي في البحرین برامج التامین االجتماعي، واإلسكان، ودعم ذوي االحتیاجات  
الكھرباء والماء،  إ  باإلضافةالخاصة،   التعطل، وتخفیض رسوم  التأمین ضد  البرامج األخرى مثل  لى بعض 

و المالي،  حرالوالدعم  عن  الدعم  ائق  تعویض  لرفع  النقدي  والتعویض  ضد  المساكن،  والتأمین  اللحوم،  عن 

 
 ). "تقریر نافذة على طریق اإلصالح: إصالح شبكات األمان االجتماعي"، اإلصدار الثاني. 2019صندوق النقد العربي، ( 16
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 اإلصدار الرابع  –نافذة على طریق اإلصالح: إصالحات نظم الدعم السلعي  

وبرامج اإلسكان ودعم ذوي   االجتماعي مین  أالشیخوخة والعجز والوفاة، والتأمین ضد إصابات العمل. یمثل الت
ھم مكونات شبكات األمان االجتماعي. ھناك تباین في طبیعة وحجم الدعم الممنوح للفئات  أاالحتیاجات الخاصة  

على نفاق  حجم اإل   إجمالي التقدیرات، بلغ    ألحدثاالجتماعي. وفقاً    المستھدفة من خالل برامج شبكات األمان
موزعة على أربعة برامج   2021خالل عام  ملیون دینار بحریني    318.1  شبكات األمان االجتماعي حوالي 

ملیون دینار    21.0ملیون دینار)، وبرنامج الضمان االجتماعي (  116.5رئیسة تتمثل في: برنامج الدعم المالي (
  162.0(   ملیون دینار)، وبرنامج تحسین المعیشة  18.6(   االحتیاجات الخاصةني)، وبرنامج دعم ذوي  بحری 

 . ملیون دینار)

 اآلثار االقتصادیة الناتجة عن تبني برامج اإلصالح 

ساھم تنفیذ برنامج إصالح نظام الدعم السلعي في البحرین في توجیھ الدعم إلى المستحقین، وتحقیق وفورات  
حیث تراجعت نفقات الدعم   ،ملیون دینار بحریني وفق بیانات الموازنة العامة للدولة  290نحو  بإجمالیة تقدر  

  451ء في تنفیذ ھذه اإلصالحات إلى نحو  وقبل البد   2015ملیون دینار في عام    700الحكومي المباشر من نحو  
ساعدت إصالحات نظام الدعم السلعي إلى جانب ما تم تبنیھ من مبادرات   .2022ملیون دینار في موازنة عام 

اتخاذ نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي اإلجمالي   على أخرى على صعید جانبي الموازنة العامة للدولة  
للدعم المالي لألسر  ةالذي شھد تكثیف الحكوم 2020) باستثناء عام  2021- 2016لمسار نزولي خالل الفترة ( 

 . 19- والشركات للتخفیف من التبعات الناتجة عن جائحة كوفید

 ) 5شكل (
 ) 2022-2015قیمة الدعم الحكومي  ورصید الموازنة العامة إلى الناتج المحلي اإلجمالي في البحرین (

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 الموازنة العامة.تقدیرات تقدیري من واقع  2022* بیان عام 
 . استناداً إلى بیانات الموازنة العامة للدولة ). "قاعدة بیانات تقریر آفاق االقتصاد العربي"2022المصدر: صندوق النقد العربي، (
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 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة . 2.4

 السلع المدعمة واآللیات المستخدمة حالیاً لتنفیذ سیاسة الدعم الحكومي 

المدعمة، ما بین دعٍم  تتنوع أشكال الدعم في الجزائر بالنسبة للسلع االستھالكیة التي یشملھا الدعم بتنوع السلع 
دعم شكل ی  على رأس السلع المدعمة حیث  منتجات الطاقة  ).  تأتي 1رقم ( جدول، اللألسعار وتخفیض ضریبي 

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، في حین تشكل المواد الغذائیة المدعمة ما نسبتھ    8.5ما نسبتھ  الطاقة   
ة  الطاق  لمنتجات. بلغ حجم الدعم اإلجمالي 2020یانات عام بحسب ب  في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي  1.6

في المائة من    37.8والي  ما یمثل ح،  2020في عام  جزائري  ملیار دینار    1886ي الجزائر حوالي  ء فوالغذا
في المائة من إجمالي النفقات). وكنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي، یشكل    25.5إجمالي اإلیرادات العامة (و 

 في المائة.  10.1حوالي إلنفاق على برامج الدعم السلعي (الطاقة والغذاء) ا

 ). 1( جدول
 )2020االستھالكیة في الجزائر (سنة  أشكال دعم السلع نطاق و 

حجم الدعم   نوع أو شكل الدعم  منتجات الطاقة 
 بالعملة المحلیة 

 نسبة الدعم إلى إجمالي 
 الناتج  النفقات العامة  اإلیرادات العامة 

الدیزل، البنزین، غاز البترول 
ملیار   548 دعم األسعار الممیع/المسال   %11 %7,4 %3 

غاز الكھرباء، غاز الطبخ (
غاز البوتان) المیتان،   

دعم األسعار 
ملیار   وتخفیض ضریبي  1.034  %20,8 %14,1 %5,5 

ملیار   1.585 إجمالي دعم منتجات الطاقة   %31,8 %21,5 %8,5 

دعم األسعار  القمح ومشتقاتھ  
ملیار  206 وتخفیض ضریبي   4,1% 2,8% %1,1 

زیت الطعام  األبیض، السكر 
 (الزیت النباتي) 

دعم األسعار 
 0.1% 0.2% 0.3% 17 ملیار وتخفیض ضریبي 

دعم األسعار  الحلیب الموضب في أكیاس 
ملیار   78 وتخفیض ضریبي   %1,5 %1 %0,4 

الغذائیة السلع إجمالي دعم  ملیار   301   %6 %4 %1,6 
 صندوق النقد العربي: استبیان تقریر نافذة على تقریر اإلصالح"، اإلصدار الرابع.   ). " 2022المصدر: وزارة المالیة، الجزائر، (

) أن غاز الطبخ یستحوذ على حوالي 7حسب السلع، یظھر الشكل (الدعم بفیما یخص التوزیع النسبي إلجمالي 
في المائة لغاز المیثان).    23.5و   ،في المائة لغاز البوتان  27.1الدعم المخصص لمنتجات الطاقة (بنسبة  نصف  

في  5.8في المائة والدیزل  15.8في المائة (البنزین  27.4تأتي بعد ذلك المنتجات النفطیة بحصة إجمالیة تبلغ  
في المائة من إجمالي الدعم   21.6لكھرباء بحصة  في المائة)، ثم بعدھا ا  5.8المائة وغاز البترول المسال بنسبة  

الدعم  ءالغذادعم  المخصص لمنتجات الطاقة. أما فیما یخص   ثلثي  ، فتستحوذ الحبوب ومشتقاتھا على قرابة 
بنسبة النباتي  في المائة ثم الزیت    22.4في المائة)، تأتي بعدھا مادة الحلیب بنسبة    66.3المخصص لھذه السلع ( 

 في المائة.  11.2
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 ) 2020(توزیع دعم منتجات الطاقة والسلع الغذائیة في الجزائر . )6شكل (
 

 
). "صندوق النقد العربي: استبیان تقریر نافذة على تقریر اإلصالح"، اإلصدار  2022المصدر: وزارة المالیة، الجزائر، ( 

 الرابع.

السلعة (إنتاج محلي، استیراد، سلعة وسیطة، منتج نھائي،  إنتاج تتعدد آلیات تنفیذ سیاسات الدعم حسب مصدر 
). فبالنسبة للمنتجات النفطیة، یتم دعم سعر البترول المستعمل كمادة أولیة  2(  رقم  كما یوضحھ الجدول   ،إلخ)

ً لتحویل المنتجات النفطیة بالنسبة للمنتجات المصنعة   ، بینما یتم دعم سعر البیع للمستھلك النھائي بالنسبة  محلیا
للمنتجات المستوردة. وبالنسبة للكھرباء، فیتم دعم سعر الغاز الطبیعي المستعمل كمادة أولیة إلنتاج الكھرباء، 

من حیث مستویات الدخل،    في المائة من السكان  20لشریحة أقل  ثم دعم سعر الكھرباء مع تخفیض ضریبي  
. وفیما یخص غاز الطبخ المتمثل في غاز المیثان، فیتم دعم  لباقي شرائح الدخل األخرىسعر الكھرباء    ودعم

  على استھالك سعر الغاز الطبیعي المستعمل إلنتاج غاز الطبخ، ثم دعم سعر غاز الطبخ مع تخفیض ضریبي  
السكان  20  أقل  لشریحة من  المائة  الدخل  من  في  مستویات  احیث  غاز  سعر  ودعم  ل،  الشرائح لمطبخ    باقي 

 یتم دعم سعر الغاز الطبیعي المستعمل إلنتاج غاز البوتان.فاألخرى. وبالنسبة لغاز البوتان، 

 ً محلیا المنتجة  الحبوب  أسعار  دعم  ومشتقاتھا،  للحبوب  بالنسبة  فیتم  الغذائیة،  السلع  یخص  فیما  ما  وتلك   أما 
الحبوب  تطبیق  و ،  المستوردة استیراد  ً   وأتخفیض ضریبي سواٌء على  المنتجة محلیا الحبوب  بیع  وتلك    على 

ھوامش الربح و المستوردة. وبالنسبة للسكر األبیض وزیت الطعام، فیتم تحدید السعر األقصى عند االستھالك  
 القصوى عند اإلنتاج واالستیراد وعند التوزیع بالجملة والتجزئة.  

زیت  اللدعم أیضاً تخفیضاً ضریبیاً على استیراد المواد األولیة الموجھة إلنتاج السكر وإضافة إلى ذلك، یتضمن ا
وعلى بیع المواد األولیة الموجھة إلنتاج ھاتین السلعتین. أما بالنسبة لمادة الحلیب، فیتم دعم سعر بیع    النباتي 

وخفض  االستیراد  عملیات  على  تخفیض ضریبي    عبأ من خالل إقرارمسحوق الحلیب الموجھ إلنتاج الحلیب المُ 
 . الضرائب المفروضة على المنتج النھائي 

  

الدیزل
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البنزین
15.8%

غاز الطبخ 
)المیثان(

الكھرباء23.5%
21.6%
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الحبوب ومشتقاتھا
66.3%
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 في الجزائر  آلیات تنفیذ سیاسات الدعم. )2( جدول
المدعمة السلع   وصف آلیة أو كیفیة تنفیذ سیاسة الدعم 

 أوالً: الطاقة  
المنتجات   -

 النفطیة
 (الدیزل، البنزین)

 

البترول المستعمل كمادة أولیة لتحویل المنتجات  دعم سعر : بالنسبة للمنتجات المصنعة محلیا -
 .النفطیة

 . دعم سعر البیع للمستھلك: بالنسبة للمنتجات المستوردة -

 الكھرباء  -
 . دعم سعر الغاز الطبیعي المستعمل كمادة أولیة إلنتاج الكھرباء -
 . دعم سعر الكھرباء مع تخفیض ضریبي لالستھالك على الشطر االجتماعي األول -
 . الكھرباء لألشطر الثالثة األخرىدعم سعر  -

الطبخ  - غاز 
 (غاز المیتان)

 .دعم سعر الغاز الطبیعي المستعمل إلنتاج غاز الطبخ -
في المائة من السكان   20 الــ شریحة دعم سعر غاز المطبخ مع تخفیض ضریبي لالستھالك على -

 . األقل دخالً 
 .األخرى  لباقي شرائح الدخلدعم سعر غاز المطبخ  -

 . دعم سعر الغاز الطبیعي المستعمل إلنتاج غاز البوتان - البوتان غاز  -
 ثانیاً: السلع الغذائیة األساسیة

الحبوب  -
 ومشتقاتھا 

 . دعم أسعار الحبوب المنتجة محلیا وكذا تلك المستوردة -
 . تخفیض ضریبي على استیراد الحبوب -
 .المستوردة تخفیض ضریبي على بیع الحبوب المنتجة محلیا وتلك  -

 السكر األبیض  -
الطعام   - زیت 

(الزیت 
الغذائي 
المكرر 
 العادي)

ھوامش الربح القصوى عند اإلنتاج واالستیراد وعند التوزیع  وتحدید السعر األقصى عند االستھالك   -
 .بالجملة والتجزئة للزیت الغذائي المكرر العادي والسكر األبیض

 .األولیة الموجھة اإلنتاج السكر وزیت الطعامتخفیض ضریبي على استیراد المواد  -
 .تخفیض ضریبي على بیع المواد األولیة الموجھة اإلنتاج السكر وزیت الطعام -

 الحلیب -
في  الموضب 

 أكیاس 

 في أكیاسعبأ الموجھ إلنتاج الحلیب الم سعر بیع مسحوق الحلیب دعم -
 في أكیاس عبأ الم تخفیض ضریبي على استیراد مسحوق الحلیب الموجھ إلنتاج الحلیب -
 في أكیاس عبأ المتخفیض ضریبي على بیع مسحوق الحلیب الموجھ إلنتاج الحلیب  -

 
). " صندوق النقد العربي: استبیان تقریر نافذة على تقریر اإلصالح"، اإلصدار  2022المصدر: وزارة المالیة، الجزائر، (

 الرابع. 

 للسلع االستھالكیة  لدعم الحكومينظم ا األطر المؤسسیة ل 

تتفاوت تجارب الدول فیما یتعلق بالجھات المسؤولة عن تنفیذ سیاسات الدعم. ففي عدد من الدول ھناك جھة  
واحدة محددة تتولى مسؤولیة اإلشراف على تخطیط وتنفیذ سیاسات الدعم، بینما في دول أخرى تتوزع ھذه  

ل بتخطیط وتنفیذ سیاسات الدعم في الجزائر حسب المسؤولیات بین عدد من الجھات. ھناك عدة جھات تتكف
تتكفل سلطة ضبط المحروقات، ولجنة ضبط فالغازیة)، و(المواد النفطیة لمنتجات الطاقة بالنسبة ف .نوع السلعة

الكھرباء والغاز، والشركة الوطنیة للمحروقات، والشركة الوطنیة للكھرباء والغاز، بتنفیذ سیاسات الدعم. أما 
تطبیق والدیوان الوطني المھني للحلیب، ب  ،مواد الغذائیة، فیتكفل الدیوان الجزائري المھني للحبوب بالنسبة لل

ب الدعم  الدعم  سیاسات  آلیات  بتنفیذ  لجنة وزاریة مشتركة  تتكفل  بینما  التوالي،  والحلیب على  للحبوب  النسبة 
األبیض   السكر  لمادتي  النباتي بالنسبة  ( والزیت  الجدول  یلخص  طبیعة3.  كل    )  وآلیات    ھیئةواختصاصات 

 التنسیق فیما بینھا. 
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 الجھات المكلفة بوضع وتنفیذ سیاسات الدعم وآلیات التنسیق فیما بینھا . )3( جدول
آلیات التنسیق المتبعة مع الجھات األخرى المعنیة   طبیعة دورھا  اسم الجھة 

 بالدعم 
سلطة ضبط  
 المحروقات 

المستعمل   البترول  سعر  المنتجات  تحدید  لتحویل  أولیة  كمادة 
إلنتاج   أولیة  كمادة  المستعمل  الطبیعي  الغاز  وسعر  النفطیة 

 . الكھرباء وغاز المطبخ

للمحروقات، تحت إشراف  التنسیق مع  ب الشركة الوطنیة 
 . وزارة الطاقة والمناجم

لجنة ضبط  
 الكھرباء والغاز 

مستوى   حسب  الطبخ  وغاز  الكھرباء  سعر  االستھالك  تحدید 
 (أربعة أشطر)

مع   والشركة  بالتنسیق  للمحروقات  الوطنیة  الشركة 
الطاقة   وزارة  إشراف  تحت  والغاز،  للكھرباء  الوطنیة 

 والمناجم 

الشركة الوطنیة  
 للمحروقات 

 نقل الغاز الطبیعي والبترول نحو وحدات التحویل   -
 استیراد المنتجات النفطیة  -
المستوردة والمنتجة محلیا نحو نقاط  توزیع المنتجات النفطیة   -

 البیع للمستھلك 

مع   ضبط  بالتنسیق  ولجنة  المحروقات  ضبط  سلطة 
 الكھرباء والغاز تحت إشراف وزارة الطاقة والمناجم 

الشركة الوطنیة  
 للكھرباء والغاز 

 إنتاج الكھرباء  -
 توزیع الكھرباء والغاز  -

مع   ضبط  بالتنسیق  ولجنة  المحروقات  ضبط  سلطة 
تحت    الكھرباء للمحروقات  الوطنیة  والشركة  والغاز 

 إشراف وزارة الطاقة والمناجم 
الدیوان  

الجزائري  
 المھني للحبوب  

 

 شراء الحبوب من طرف المنتجین المحلیین  -
 استیراد الحبوب حسب احتیاجات السوق الوطنیة  -
 تخزین الحبوب  -
 لوحدات التحویل بیع الحبوب  -

بالتنسیق مع وزارتي تحت وصایة وزارة الفالحة 
 ة التجارة والصناع

الوطني   الدیوان 
 المھني للحلیب  

 استیراد مسحوق الحلیب حسب احتیاجات السوق الوطنیة  -
 تخزین مسحوق الحلیب  -
 التحویل  بیع مسحوق الحلیب لوحدات -

وزارة الفالحة بالتنسیق مع وزارتي  إشرافتحت 
 التجارة والصناعة 

وزاریة   لجنة 
 مشتركة 

 

 دراسة وتقییم طلبات التعویض المرفقة باإلثباتات الضروریة 
یتخذ ھذا اإلجراء بمجرد أن یتبین للمتعامل االقتصادي المعني  
إن األسعار عند االستیراد لزیت الصویا الخام والسكر األحمر 

 تجاوز األسعار القصوى عند االستھالك. تؤدي إلى 

تحت رئاسة وزارة التجارة بالتنسیق مع وزارتي المالیة  
 والنقل  

). " صندوق النقد العربي: استبیان تقریر نافذة على تقریر اإلصالح"، اإلصدار  2022المصدر: وزارة المالیة، الجزائر، (
 الرابع. 

 توزیــع الدعم 

تصاحب سیاسات الدعم تحدیات توجیھھ للفئات الُمستھدفة وتحقیق األھداف الُمعلنة، مما دفع عدداً من الدول  
إلى بیانات الدیوان الوطني لإلحصائیات بالجزائر   إلى اتخاذ تدابیر لضمان وصول الدعم لمستحقیھ. استناداً 

توزیع الدعم على السكان حسب  )  4م (، یُظھر الجدول رق2020في سنة    تحدیثھاوتم    2011تعود إلى سنة  
 مجموعات الدخل.

بالنسبة لتوزیع الدعم على الشرائح االجتماعیة حسب نوع المواد (المنتجات الطاقیة مقابل المنتجات الغذائیة)،  
) تكافؤاً نسبیاً بین توزیع المواد إذا ما اعتبرنا إجمالي الشرائح االجتماعیة حیث یشكل إجمالي 8یُظھر الشكل ( 

في المائة بالنسبة إلجمالي دعم منتجات    51في المائة من إجمالي الدعم في مقابل    49دعم السلع الغذائیة حوالي  
النفط وغاز الطبخ والكھرباء. لكن بالنظر إلى الشرائح االجتماعیة، یُظھر الشكل تفاوتاً وتدرجاً في االستفادة  

تستفید أكثر من الدعم الموجھ لمواد الطاقة،   األعلى دخالً بین الشرائح االجتماعیة حسب السلع، حیث إن الشرائح  
شكل الدعم المخصص  أكثر من الدعم الموجھ للسلع الغذائیة. فمثال، یُ   األقل دخالً االجتماعیة    حبینما تستفید الشرائ

بالنسبة للشریحة األدنى، في المائة للمواد الطاقیة    47.9في المائة مقابل    52.1بالنسبة للمواد الغذائیة حوالي  
 في المائة للسلع الغذائیة   46.7في المائة، في مقابل    56.3یشكل الدعم المخصص لمواد الطاقیة حوالي    في حین

 .  من السكان بالنسبة للشریحة األعلى 
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  )4( جدول
 (ملیون دینار)   2020توزیع الدعم على السكان حسب مجموعات الدخل في عام 

 صندوق النقد العربي: استبیان تقریر نافذة على تقریر اإلصالح"، اإلصدار الرابع.   ). " 2022وزارة المالیة، الجزائر، ( المصدر:
 . )2020في سنة  ُمحدثة 2011(بیانات  ئیاتاالدیوان الوطني لإلحصاستناداً إلى إحصاءات 

 
 ) 7شكل (

 2020حصة دعم السلع الغذائیة ومنتجات الطاقة حسب الشرائح االجتماعیة في الجزائر عام 

 ).4المصدر: محسوبة من بیانات توزیع الدعم في الجدول رقم (

 

) التوزیع النسبي للمنتجات النفطیة، وغاز الطبخ، والكھرباء، وإجمالي منتجات  9الشكل ( في ھذ اإلطار، یظھر  
بین الشرائح  كذلك  الطاقة المدعمة حسب الشرائح االجتماعیة الخمس.   یظھر توزیع المشتقات النفطیة تفاوتاً 

األعلى   الشریحة  تستفید  حیث  الد  40بحوالي  دخالً  االجتماعیة،  إجمالي  من  المائة  للمشتقات  في  الموجھ  عم 
.  نصیب الشریحة األقل دخالفي المائة فقط للشریحة األدنى وھو ما یمثل أكثر من ستة أضعاف    6النفطیة مقابل  

(  اإذ الجدول  في  األخرى  االجتماعیة  الشرائح  إلى  نسبة  األعلى  الشریحة  استفادة  احتساب مضاعف   ، ) 5تم 
) ومن الشریحة الثانیة 6.4األدنى بأكثر من ستة أضعاف (   استفادة الشریحة األعلى أكثر من الشریحة  فیتضح

في   140) والرابعة بأكثر من  2.1) ومن الشریحة الثالثة بأكثر من الضعفین ( 3.3بأكثر من ثالثة أضعاف ( 
 ). 1.4المائة ( 

األ  للشریحة  طفیف  تمیز  مع  االجتماعیة  الشرائح  بین  نسبیاً  تكافؤاً  التوزیع  یظھر  الطبخ،  لغاز  دنى بالنسبة 
في المائة    16في المائة على التوالي، مقابل    21.8في المائة و   22.3والشریحة الثانیة التي تستفید من حوالي  

شریحة الدخل                

 الطاقة 
 الشریحة األعلى   الشریحة الرابعة  الشریحة الثالثة  الشریحة الثانیة  الشریحة األدنى 

 9190 6563 4355 2752 1447 الدیزل 
 24847 17744 11773 7442 3913 البنزین 

 16238 18834 19408 21141 22090 غاز الطبخ 
 20828 19047 17840 17125 15116 الكھرباء 
غاز البوتان -أخرى   24793 24782 22518 23326 17369 
غاز البترول الممیع -أخرى   1507 2865 4532 6831 9566 

 98038 92345 80426 76107 68866 إجمالي دعم الطاقة 
 47906 52214 54797 57283 53279 الحبوب ومشتقاتھا 

 10189 9651 9069 8672 7278 زیت الطعام 
 18042 19184 19289 18845 14438 الحلیب -أخرى 

السلع الغذائیة إجمالي دعم   74995 84800 83155 81049 76137 
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الشریحة األدنى یةالشریحة الثان ثةالشریحة الثال عةالشریحة الراب الشریحة األعلى إجمالي الشرائح
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ھناك استفادة نسبیاً  ففي المائة للشریحتین الثالثة والرابعة. أما بالنسبة للكھرباء،    20للشریحة األعلى، وحوالي  
 في المائة للشریحة األدنى.  16.8في المائة مقابل   23.2أعلى بالنسبة للشریحة األعلى بنسبة 

 
 ) 5جدول (

 مضاعف استفادة الشریحة األعلى نسبة إلى الشرائح االجتماعیة األخرى
  

 الطاقة 
الشریحة األعلى إلى    

 الشریحة األولى 
الشریحة األعلى إلى    

الثانیة الشریحة   
الشریحة األعلى إلى    

 الشریحة الثالثة 
الشریحة األعلى إلى    

 الشریحة الرابعة 

 1.4 2.1 3.3 6.4 الدیزل 
 1.4 2.1 3.3 6.3 البنزین 

 0.9 0.8 0.8 0.7 غاز الطبخ 
 1.1 1.2 1.2 1.4 الكھرباء 
غاز البوتان -أخرى   0.7 0.7 0.8 0.7 
غاز البترول الممیع -أخرى   6.3 3.3 2.1 1.4 

 1.1 1.2 1.3 1.4 إجمالي دعم الطاقة 

  

 السلع الغذائیة 
الشریحة األعلى إلى    

 الشریحة األولى 
الشریحة األعلى إلى    

 الشریحة الثانیة 
الشریحة األعلى إلى    

 الشریحة الثالثة 
الشریحة األعلى إلى    

 الشریحة الرابعة 

 0.9 0.9 0.8 0.9 الحبوب ومشتقاتھا 
الطعام زیت   1.4 1.2 1.1 1.1 

الحلیب -أخرى   1.2 1.0 0.9 0.9 
 0.9 0.9 0.9 1.0 إجمالي دعم السلع الغذائیة 

). 4تم احتسابھا من الجدول رقم (المصدر:   
 

ل، البنزین، غاز البترول الممیع/المسال)، غاز الطبخ  زتوزیع إجمالي دعم الطاقة: المشتقات النفطیة (الدی . )8شكل (
 2020المیثان وغاز البوتان) والكھرباء، حسب الشرائح االجتماعیة في الجزائر عام (غاز 

 
).4محسوبة من بیانات توزیع الدعم في الجدول رقم (المصدر:   
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) التوزیع النسبي واستفادة كل شریحة من الشرائح المجتمعیة  10أما بالنسبة لدعم السلع الغذائیة، فیظھر الشكل ( 
نسبة للحبوب ومشتقاتھا، تظھر البیانات أن جمیع  الالدعم المخصص لكل سلعة من ھذه السلع. فبالخمس من  

في المائة   16.2من دعم زیت الطعام بحصة  ،الشرائح تستفید بصفة متقاربة، بینما تستفید الشریحة األدنى أقل
 بالنسبة لمادة الحلیب.  مقارنة بالشرائح األخرى خاصةً الشریحة األعلى، ونفس الشيء تُظھره البیانات

مواد الطاقة والسلع الغذائیة حیث التفاوت النسبي بین الطبقة  دعم  كخالصة، رغم ما تخفیھ بیانات الدعم إلجمالي  
في المائة) ونسب    16.6في المائة مقابل    23.6ویة بالنسبة للمواد الطاقیة (ئط م ا العلیا والدنیا ال یتعد سبع نق

یظھر بشكل أكبر  بة للسلع الغذائیة، إال أن  التفاوت النسبي بین الشرائح االجتماعیة  النس بمتكافئة بین الشرائح  
 من ھذا التحلیل الكمي، تظھر الحاجة إلى نظام یستھدف الفئات المعنیة بالدعم.  و في المشتقات النفطیة. 

كلیاً من الدعم الحكومي،  ال تستفید  قد  األسر    بعض  إضافة إلى ذلك، ووفقاً لتقاریر مسح استھالك األسر، تبین أن
بعض الوسطاء یستفیدون من جزء من الدعم الموجھ أساسا لألسر. كما أن النظام الحالي للدعم الشامل   إنحیث  

(البنزین   النفطیة  للمشتقات  بالنسبة  خاصةً  المحتاجة،  الفئات  من  أكثر  الغنیة  الفئات  باستفادة  یسمح  لألسعار 
 المعطیات السابقة. )، كما أظھرت والدیزل

 
توزیع دعم السلع الغذائیة: الحبوب ومشتقاتھا، زیت الطعام والحلیب، حسب الشرائح االجتماعیة في . )9( شكل

 )2020( الجزائر

 

 
 

). 4المصدر: من نسب توزیع الدعم المحسوبة في الجدول رقم (  
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 إصالحات الدعم الحكومي

تحدید األسر المستفیدة    الجزائریة إلى تبني إصالحات لنظام الدعم السلعي تسعى من خاللھا إلى   ةتتجھ الحكوم
من برنامج التعویض النقدي المباشر لألسر بعد وضعھ حیز التنفیذ، حیث قررت اللجنة الوطنیة أن االستفادة  

ول للخدمة العمومیة، بعدھا سیتم  تكریسا لمبدأ إتاحة الوص  دقیق لالستھدافتعتمد على نظام  سمن ھذا البرنامج  
 ُ مجموعة من   2016. وإلجراء اإلصالحات، اتخذت الدولة منذ سنة  دراسة الطلبات وفقا لمعاییر تحدد الحقا

دعم بھدف توجیھھ لمستحقیھ، تمثلت ھذه التدابیر في، تقییم شامل ألنظمة الدعم الحكومي  نظم الالتدابیر إلصالح  
الدعم الحكومي مشكلة  نظم  إصالح  بصیاغة سیاسات    لجنة وطنیة مكلفة  وتعیینقة،  للسلع الغذائیة ومنتجات الطا

المعنیة،   الوزاریة  الدوائر  المھنیة،  والخبراء  ومن  الحكومي عن  مع  المنظمات  الدعم  استھداف  مبدأ  تكریس 
المؤھلة،  تقدیم تحویالت نقدیة مباشرة لصالح األسر  تقضي ب،  2022طریق وضع مادة ضمن قانون المالیة لسنة  

وتصمیم   المدعمة،  والمنتجات  للسلع  الحكومي  الدعم  الدعم اووضع خطة عمل إلصالح  ستراتیجیة إصالح 
الحكومي، وتصمیم مشروع مخطط مؤسسي وإداري لتنفیذ إصالح الدعم، والمباشرة في تطویر ووضع أدوات  

وإحصائیة)   تقنیة  (أدوات  الحكومي  الدعم  لتنفیذ إصالح  بتقییم  ترقمیة  اإلصالحسمح  االقتصاد    اتأثر  على 
وقاعدة بیانات تشمل جمیع المعلومات المتعلقة باألفراد، تضم كمرحلة أولى   ،والقدرة الشرائیة لألسر  ،الوطني 

 . لألسر المنتظم الدخلقاعدة بیانات 

یز تمی الوعدم  لكافة شرائح المواطنین  ترجع مبررات ودوافع إصالحات الدعم إلى شمولیة نظام الدعم الحالي  
ك األسر.  یأتي  مبین  تحدي  ا  المتدخلینلیعالج  مراقبتھم  تعدد  المطبّقة  وصعوبة  األسعار  یخص  ووفرة   فیما 

باإلضافة إلى العبء الذي تشكلھ تكالیف   من قبل المستھلكین  المنتجات، وكذلك اإلفراط في االستھالك والتبذیر
ح النظام الحالي أھمھا، إجراء تقییم شامل  الدعم على میزانیة الدولة. لذلك اتخذت الدولة خطوات نحو إصال

ستراتیجیة إصالح  ا)، وتصمیم  2017- 2016منتجات الطاقة ( و ألنظمة الدعم الحكومي الحالیة للسلع الغذائیة  
 ). 2019)، وتصمیم وتطویر جزء من األدوات التقنیة (2019- 2018الدعم الحكومي ( 

 
 التدابیر المتخذة في الجزائرمبررات إصالحات الدعم وأھم  . )6جدول (

 
 مبررات اإلصالح  مجاالت الدعم 
المنتجات  
النفطیة  
(الدیزل،  
 البنزین) 

 ام،من ھذا النظ  بشكل أكبر غنیةاألسر البل واستفادة عدم التمییز بین األسر الغنیة واألسر الفقیرة؛  -
 ووفرة المنتجات، جمیع المتدّخلین واألسعار المطبّقة  تعقید وتعدّد األجھزة الحالیة للدعم یُصعّب عملیة وضع رقابة فعّالة على -
 التبذیر واالستھالك المفرط والتسرب عبر الحدود، -
 ھذه اإلعانات. ء  عدم قدرة میزانیة الدولة تحمل عب -

 عدم التمییز بین األسر الغنیة واألسر الفقیرة، - الكھرباء 
 التبذیر واالستھالك المفرط، -
 غاز الطبخ  ھذه اإلعانات. ء تحمل عب على عدم قدرة میزانیة الدولة  -

السلع الغذائیة  
 األساسیة 

 عدم التمییز بین األسر الغنیة واألسر الفقیرة، -
 المنتجات،ووفرة   تعقید وتعدّد األجھزة الحالیة للدعم یُصعّب عملیة وضع رقابة فعّالة على جمیع المتدّخلین واألسعار المطبّقة -
 التبذیر واالستھالك المفرط والتسرب عبر الحدود، -
  ھذه اإلعانات. ء  عدم قدرة میزانیة الدولة تحمل عب -

أھم التدابیر  
ومراحل 
 اإلصالح 

 ) 2017-2016(  منتجات الطاقةشامل ألنظمة الدعم الحكومي الحالیة للسلع الغذائیة وكذا  تقییم -
 )، 2019-2018الدعم الحكومي ( إصالح إستراتیجیةتصمیم  -
 ) 2019وتطویر جزء من األدوات التقنیة ( تصمیم -

 ). " صندوق النقد العربي: استبیان تقریر نافذة على تقریر اإلصالح"، اإلصدار الرابع. 2022وزارة المالیة، الجزائر، ( المصدر:

 

الخطوات  ووضعت  المختلفة  بأشكالھ  الدعم  إلصالح  ُمخططة  تدابیر  الحكومة  باشرت  عملیة،  وكإجراءات 
اللجنة الوطنیة  أعمال، إعادة تفعیل 2021سنة  الالحقة الستكمال إصالح منظومة الدعم السلعي حیث تم خالل 

والمنتجات بدون   السلع  لھذه  المستھدفة  الدولة وتوسیع تشكیلتھا، وتحدید األسعار  بملف إصالح دعم  المكلفة 
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والمنتجات، وتصمیم مشروع   السلع  لھذه  الحكومي  الدعم  الدولة، ووضع خطة عمل إلصالح  دعم  احتساب 
إص  لتنفیذ  وإداري  مؤسسي  لتسییر  مخطط  معلومات  نظام  إلنجاز  التقنیة  التعلیمات  دفتر  وإعداد  الدعم،  الح 

ومتابعة برنامج التعویض النقدي لصالح األسر، واستكمال المرحلة األولى للبطاقة الوطنیة االجتماعیة لألفراد 
 المنتظمة لألفراد).  الدخول(

تم خالل سنة   المالیة لسنة  مادة  ، إدراج  2022كما  الدولة   2022ضمن قانون  تكرس مبدأ استھداف إعانات 
احصائي مصغر    استبیانیتم إنجاز  بحیث  لألسر المؤھلة من خالل التحویالت النقدیة المباشرة لصالح األسر، و

السلع والمنتجات المدعمة من طرف الدولة، وتقییم أثر إصالح دعم الدولة   من  حول استھالك األسر وخاصة 
قدرة الشرائیة لألسر، والمصادقة من طرف السلطات العمومیة على مقترحات  على االقتصاد الوطني وعلى ال

للبطاقة   الثانیة  ... إلخ)، وإطالق المرحلة  اللجنة الوطنیة (خیارات اإلصالح، المخطط المؤسسي واإلداري، 
عویض النقدي  الوطنیة االجتماعیة لألفراد (ممتلكات األفراد)، وإنجاز نظام معلومات لتسییر ومتابعة برنامج الت

 لصالح األسر، وتصمیم إستراتیجیة االتصال، وإعداد النصوص القانونیة لتأطیر إصالح دعم الدولة. 

 المملكة العربیة السعودیة . 3.4

 خلفیة ومبررات اإلصالح 

منتجات الطاقة والمیاه بشكل لفي تشجیع االستھالك المفرط  السلعي المطبقة بأشكالھا السابقة    الدعمنظم    ت ساھم 
منظومة شاملة من اإلصالحات المالیة التي تستھدف ترشید اإلنفاق  یؤدي إلى ھدر ھذه الموارد. لذلك تم إقرار 
برنامج حساب المواطن كأحد دعائم التحول االقتصادي عبر إعادة الحكومي وإیصال الدعم إلى مستحقیھ عبر  

المنافع الحكومیة المواطنینللفئات المس  توجیھ  بأسلوب یعمل على تحقیق    ،منھاھم  تلبیة احتیاجات و،  تحقة من 
جیال المتعاقبة دون التأثیر على ألالعدالة االجتماعیة، ویضمن االستخدام األمثل للمقدرات الوطنیة واستدامتھا ل

وزیادة  المعمم    في سیاق نجاح برامج الدعم النقدي عالمیاً في ترشید اإلنفاق على نظم الدعم  حاجة المستفیدین
 . مستویات كفاءتھا

 سیاسات وآلیات اإلصالح المتبعة 

عتماد میزانیة الحكومة  امواجھة  في تبني إصالحات مالیة شاملة ل  2015شرعت الحكومة السعودیة منذ عام  
اإلیرادات    لتعزیزسلسلة من اإلصالحات  تضمنت  ،  وتقلب أسعاره في األسواق الدولیة  بدرجة كبیرة على النفط

  ،2023تحقیق توازن المیزانیة بحلول عام  العام، بھدف  غیر النفطیة، وتخفیض دعم الطاقة، وترشید اإلنفاق  
، وإدارة النفقات وتقویة اإلجمالي   من إجمالي الناتج المحلي في المائة    30وعدم تجاوز دین الحكومة المركزیة  

تم تبنیھ كأحد ركائز رؤیة المملكة العربیة  ،للتوازن المالي  في إطار برنامج شامل عملیة إعداد الموازنة العامة
 .)17( 2030السعودیة  

، تبني العدید من اإلصالحات لنظم الدعم السلعي   المالي تم في إطار اإلصالحات التي تضمنھا برنامج التوازن  
تم   البترولیـــة حیث  المنتجـــات  دعـــم  منظومـــة  تعدیل  ذلك  یشـــمل  الحكومي،  الدعـــم  وتقییم  مراجعـــة 

تســـعیرھا   وإعـــادة  والكھربـــاء  مراعاة  والمیـــاه  التنفیـــذ  مع  فـــي  ( التدرج  الفترة  ،  )2022-2017خالل 
والمح الطاقـــة  اســـتخدام  في  الكفـــاءة  تحقیـــق  الھدر  بھـــدف  ووقف  الطبیعیـــة  المـــوارد  علـــى  افظـــة 

من    واالستخدام والتقلیل  الرشـــید،  الدخل،   اآلثارغیر  ومحـــدودي  متوســـطي  المواطنین  علـــى  الســـلبیة 
 . األعمالتنافســـیة قطـــاع ضمان و

 
التقریر  "، 2018المملكة العربیة السعودیة تقریر القضایا المختارة في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام  ). " 8201صندوق النقد الدولي، (  17

 . 264/18ُقطري رقم  ال
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قر البرنامج الوطني  وأ،  ه والكھربـــاءمنظومـــة دعـــم المنتجـــات النفطیـــة والمیـــافي ھذا اإلطار تم تعدیل  
  األسعار وضع خطـــة تعدیل    إلىالحوافـــز الحكومیـــة من قطاعـــي الطاقة والمیاه الذي یھـــدف    لتعظیم منافع  

قبـــل صندوق   من  مملوكة  الطاقـــة  كفاءة  لخدمـــات  وطنیة  شـــركة  وأنشـــئت  الطاقـــة.  منتجات  لجمیـــع 
تقدم  لعامـــا  االستثمارات وة  التدقیـــق  وتنفیـــذ  إخدمات  وا  واإلشرافدارة  المشـــاریع  جـــراءات  إل علـــى 

القطـــاع  الالزمة نفاق الحكومي  إل الخاص والعام، مما یســـاھم في خفـــض ا  ینلرفـــع كفاءة الطاقـــة فـــي 
التوســـع    االستثماراتوترشـــید   مشـــاریع  في  الكھرباء.    إلنتاجالرأسمالیة  وتوزیع  ونقـــل  وإطالق  وتولید 

لغاء الدعـــم الحكومي عن منتجـــات الطاقـــة تدریجیـــاً مـــع إبرنامـــج تحقیق التـــوازن المالي الذي یشـــمل  
 .)18(متوفیـــر دعـــم نقـــدي مباشـــر للمواطنین المســـتحقین للدع

تحقیق استدامة ورفع كفاءة قطاع الكھرباء في بني إصالحات لقطاع الكھرباء، بھدف  في ھذا السیاق، تم أیضاً ت 
االلتزام  السائل، ورفع مستوى  الوقود  للمحطات، وخفض استخدام  التولید  كفاءة  ن من رفع  یُمّكِ بما  المملكة، 

الكھرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بھدف تحقیق  البیئي، وتعزیز موثوقیة شبكة نقل الكھرباء لتمكین إنتاج  
مستھدفات مزیج الطاقة األمثل إلنتاج الكھرباء، وتحسین شبكات التوزیع وتحویلھا إلى شبكات ذكیة ورقمیة، 

ھیئة تنظیم الكھرباء واإلنتاج    تطبیق،  2021كما تم اعتباراً من ینایر    .لتعزیز موثوقیة الخدمة المقدمة للمستھلك
لیة جدیدة، ضمن اإلصالحات التنظیمیة لقطاع الكھرباء، لتحدید اإلیراد المطلوب بما یضمن تغطیة  آل المزدوج  

تكالیف الشركة المترتبة على تقدیم الخدمة وفقاً للكفاءة المستھدفة، وتحقیق عائد على رأس المال المستثمر، مع  
 .)19( ة ن التكلفة واإلیراد الفعلي للشركة من خالل حساب الموازناستمرار تغطیة الفارق بی

عام  في مبادرة السعودیة الخضراء التي أُعلن عنھا توجھ المملكة إلى تبني مؤخراً تكامل مع ھذه اإلصالحات ی
من خالل رفع نسبة مساھمة مصادر الطاقة المتجددة في مزیج الطاقة  الحد من انبعاثات الكربون،    بھدف  2021

تم في ھذا اإلطار تضمین موازنة العام   في المائة حالیاً.   1عوضاً عن    2030بحلول عام  في المائة    50إلى  
ر  الطاقـة الشمسـیة لسـعات أكبـالذي یُمكن من إنتاج  التنظیمـي  لتدابیر تستھدف تصمیم اإلطار    2022المالي  

المتجــددة داخــل   2 مـن للطاقــة  بنــاء محطــات تولیــد  المســتھلكین  للمواطنیــن وكبــار  لیتیــح  میجــاواط 
 .)20( منشــآتھم وتصدیــر الفائــض منھــا للشــبكة العامــة للكھربــاء وتأھیــل الشــركات المطــورة

 إجراءات دعم شبكات األمان االجتماعي 

المواطننشاء  إتم   حساب  اآل  برنامج  من  السعودیة  األسر  المباشر اثلحمایة  المباشر  ةر  لإلصالحات  وغیر  ة 
، والتي  2030االقتصادیة الُمتبناة في إطار برنامج التوازن المالي المتضمن في رؤیة المملكة العربیة السعودیة  

 عبء إضافي على بعض فئات المجتمع.  في قد تتسبب 

برنامجأ  أھمتتمثل   تخفیف  ھداف  في  المواطن  اإلصالحات حساب  المبادرات   االقتصادیة أثر  عن  الناتجة 
أسعار منتجات   (كتصحیح المختلفة على ذوي الدخل المنخفض والمحدود من بعض اإلصالحات االقتصادیة

والمشروبات) المضافة على جمیع األغذیة  القیمة  القادمة وضریبة  للمراحل  والمیاه  لى رفع إإضافة    .الطاقة 
فاءة الدعم الحكومي، ذلك من خالل تطویر نظام شامل یمكن من خاللھ توجیھ المنافع والدعم الحكومي المقدم  ك

الطاقة لمنتجات  المباشر  الدعم  من  بدالً  لمستحقی  یكفل  للمواطنین  الدعم  توزیع  ترشید  ھ،  إعادة  وتشجیع 
 .لمنتجات الطاقة والمیاه االستھالك

 
 ". 2017). "بیان المیزانیة العامة للدولة عام 2017وزارة المالیة، المملكة العربیة السعودیة، (  18
السعودیة للكھرباء توقّع اتفاقیة مع الحكومة ممثلة بوزارة المالیة لمعالجة صافي االلتزامات المالیة   ). "2020(الشركة السعودیة للكھرباء،   19

 "، نوفمبر.المستحقة للحكومة على الشركة 
 ". 2022). "بیان المیزانیة العامة للدولة عام 2022وزارة المالیة، المملكة العربیة السعودیة، (  20
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یعمل البرنامج على إعادة توجیھ المنافع الحكومیة للفئات المستحقة لھا بالشكل الذي یؤدي إلى تشجیع االستھالك  
نقدي مباشرة  الالدعم  ومن خالل تحویل  الرشید، ویضمن توجیھ الدعم بشكل فعال للفئات المستحقة المختلفة،  

 نامج حساب المواطن فیما یلي:تتمثل المبادئ التوجیھیة لتصمیم بر   للمستفیدین المستحقین.

 .الحمایة الالزمة ألصحاب الدخل المنخفض من التأثیر المحتمل لإلصالحات توفیر •
ً أن یكون الدعم نقد •  . بناًء على مستویات االستھالك الرشیدیا
 .أن یكون الدعم عادالً لكل فئة ومتغیراً حسب حجم األسرة •
 .إصالحات ھیكلیة تمس المواطنالبدء بصرف الدعم لألسر قبل تطبیق أي  •

 تحسین آلیات االستھداف 

تحرص المملكة على توفیر كافة الخدمات واالحتیاجات الالزمة بتكلفة مالئمة لجمیع المواطنین، إال أن آلیة  
تفاوت استھالكھم.   المستھلكین، مع  والمیاه شملت جمیع  الطاقة  لمنتجات  السابقة  الحكومة  الدعم  اتجھت  فیما 

لفئات األكثر استحقاقًا،  لالمواطن إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي من خالل إعادة توجیھ الدعم    حسابوعبر  
سعیھا إلصالح نظام الضمان االجتماعي بھدف  كما تواصل المملكة حالیاً   لتقلیل الھدر ورفع كفاءة االستھالك.

االستھداف  إنشاء سجل اجتماعي موحد والسماح بالتحول إلى نظام شبكة األمان االجتماعي المبني على أساس 
 .)21(الدقیق للمستحقین

 التقییم والمتابعة 

كافة  لمجاً شامالً  یمثل دعم اإلصالحات لألسر السعودیة الخطوة األولى لبرنامج حساب المواطن، لیكون برنا 
التي تحصل علیھا  المساعدات واإلعانات الحكومیة   بوابة واحدةللفئات المستحقة  البوابة    تتضمن  .من خالل 

مكن من استھداف الفئات المستحقة بشفافیة وفعالیة أكبر، وتحسین الخدمات المقدمة  نظاماً موحداً لتقییم األھلیة، یُ 
  .للمواطن

 االقتصادیة الناتجة عن تبني برامج اإلصالح اآلثار 

الطاقة   دعم  نظم  إصالح  برنامج  بین    في ساھم  الفترة  في  النصف  بمقدار  الدعم  مستویات    2010خفض 
التدابیر المتخذة إلصالح المالیة العامة بشكل عام في تقویة الحیز المالي للمملكة في كما ساعدت    .)22( 2020و

إلى   2015في المائة في عام    15.8لي من  انخفاض مستوى عجز المالیة العامة إلى الناتج المحلي اإلجماظل  
بین   كنتیجة  2021في المائة في عام    2.3 انخفاض مستویات  ھا  لآلثار اإلیجابیة لإلصالحات المالیة التي من 

 . 2021في المائة في عام    33.2إلى    2015في عام  في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي    40.8االنفاق العام من  
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 ) 2021-2010اإلیرادات والنفقات العامة ورصید الموازنة العامة في السعودیة (. )10شكل (

 
 بیان أولي. )1(

 ). "قاعدة البیانات االقتصادیة". 2022(المصدر: صندوق النقد العربي، 
 

 جمھوریة مصر العربیة 

 خلفیة ومبررات اإلصالح 

تأتي إصالحات نظم الدعم السلعي في مصر في سیاق برنامج اإلصالح االقتصادي الذي طبقتھ مصر خالل 
بھدف   أمریكي   ملیار دوالر  12)  في إطار تسھیل ممتد من صندوق النقد الدولي بقیمة  2019- 2016الفترة ( 

یتضمن البرنامج إصالحات أساسیة لحفز االقتصاد  التغلب على االختالالت االقتصادیة الداخلیة والخارجیة.  
وتعزیز مناخ األعمال وتحقیق نمو متوازن یشمل كافة فئات المجتمع. یتضمن البرنامج ثالثة محاور من سیاسات  

 اإلصالح تتمثل في:

قتصادي من خالل معالجة االختالالت االقتصادیة ومن أھمھا ارتفاع  إصالحات الستعادة االستقرار اال  -
 عجز الموازنـة العامة، ومعدالت التضخم، والعجز في میزان المدفوعات. 

أنـشطة الصناعة والتصدیر. یأتي ذلك من  منھا  إصالحات ھیكلیة لدعم القطاعات اإلنتاجیـة خاصـة   -
یر البنیة التحتیة وتوسیع القاعدة اإلنتاجیة، إضافة إلـى  خالل العمل على إصالح مناخ االستثمار وتطو 

دعم   في  واالستمرار  التحویلیـة  الصناعات  وتشجیع  الصادرات،  لمساندة  وحوافز  بـرامج  تنفیذ 
 المشروعات الصغیرة والمتوسطة. 

شرائح   - لجمیع  الالئقة  والرعایة  الحمایة  من  قدر  أكبر  لتوفیر  االجتماعي  األمان  شبكات  إصالحات 
 مجتمـع وخاصة الطبقات األقل دخالً واألولى بالرعایة. ال

عام   منذ  المطبق  االقتصادي  اإلصالح  برنامج  لالقتصاد    2016ساعد  ھیكلیة  ومرونة  مالي  حیز  خلق  في 
المصري لمواجھة األزمات وتحقیق االستقرار االقتصادي والمالي، وحمایة المواطنین األكثر تعرضا للخطر  

 .)23( 19-ناجمة عن جائحة كوفید جراء األزمة الصحیة ال

 
 ".  2021-2020). "نسخة المواطن من البیان المالي 2022وزارة المالیة، مصر، ( 23

-20

-10

0

10

20

30

40

50

إجمالي النفقات العامة إلى الناتج المحلي اإلجمالي
إجمالي اإلیرادات العامة إلى الناتج المحلي اإلجمالي
رصید الموازنة العامة إلى الناتج المحلي اإلجمالي



 

 

 اإلصدار الرابع  –إصالحات نظم الدعم السلعي  نافذة على طریق اإلصالح: 

 

29 

 عناصر برامج اإلصالح 

في إطار برنامج اإلصالح االقتصادي، تم تبني عدد من التدابیر اإلصالحیة التي شملت إصالحات نظم دعم 
، وزیادة أسعار الخدمات الحكومیة، وتنمیة اإلیرادات  2019بھدف تحریر أسعارھا بالكامل بحلول عام   الطاقة

في  117.5الضریبیة بھدف احتواء العجز في الموازنة العامة، ووضع الدین العام الذي بلغت نسبتھ إلى الناتج 
في مسارات تنازلیة تضمن االستدامة المالیة،   2015في المائة في عام    93.6ارتفاعاً من    2016المائة في عام  

إضافة إلى تحریر سعر صرف العملة المحلیة  وتطبیق ضریبة القیمة المضافة، وإصالح نظام الخدمة المدنیة،
، وإصدار قوانین مثل قانون تسویة المنازعات الضریبیة وقانون تیسیر  2016بدایة من شھر نوفمبر من عام  

إجراءات تراخیص المنشآت الصناعیة، واالنتھاء من إعداد مسودة قانون جدید لإلفالس وتصفیة المشروعات  
 ییر الدولیة وإصدار قانون ضمانات وحوافز االستثمار. المتعثرة بما یتفق مع المعـا

تضمن برنـامج اإلصـالح االقتصادي تدابیر وإجراءات لترشید وتحسین كفاءة منظومة الدعم السلعي (خاصـة  
یستفید منھ األغنیاء وغیر المستحقین أكثر من الفئات األقل دخال، كذلك تسعى الحكومة إلى ذي  دعم الطاقة) ال

مواردھا بشكل یتمیز باالستدامة والعدالة وبما یسمح بتمویل برامج لتحقیق التنمیة وكذلك إلیجاد منظومـة  زیادة  
البرنامج اإلصالحي للحكومة تحفیز االستثمار وتشجیع القطاع  . كما استھدف  حمایـة اجتماعیة عـصریة وشاملة

 . تؤدى إلى زیادة الموارد العامة التي الخاص وزیادة االستثمارات 

الطاقة   مثلت دعم  المالي  إجراءات  في    محوریةً   ركیزةً   إصالحات  والعدالة وتحقیق  الضبط  الشاملة  التنمیة 
االقتصادیة واالجتماعیة من خالل ترسـیخ مفھوم التنمیة الشاملة المستدامة التي تعم كل فئات المجتمع، ذلك 

بعدالة وجودة  ومـن خـالل تدعیم نظم الحمایة االجتماعیة   للمواطنین  توفیر الخدمات واالحتیاجات األساسیة 
اجتماعي وتعلـیم وصحة، وتطبیق سیاسات استھداف أكثر فعالیة    كنوس عالیة من كھرباء ومیاه وصرف صحى  

لحمایة الفئات األولى بالرعایـة والتخفیف من تأثیر اإلصالحات المالیة واالقتصادیة على القطاعات األقل دخـالً،  
رنامجي تكافل  مثل ب  ،التوسع فیھا   تمبرامج الدعم النقدي الموجھة للفئات األولى بالرعایـة التي  بما یشمل تبني  

وكرامة، وزیادة اإلنفاق على برنامج العالج على نفقة الدولة والتأمین الصحي، إضافة إلى البـرامج المـستحدثة  
مثـل الرعایة الصحیة لغیر القادرین من خالل استصدار قانون التأمین الصحي الشامل باإلضافة إلى تطویر  

التغذیة المدرسیة، ودعم المرأة المعیلة، ودعـم المـزارعین،  دیث عدد من برامج الدعم القائمة مثل برامج  حوت
 . وغیرھا

- 2021نفاق على الدعم في الموازنة العامة المصریة من عدد من البنود. فوفق موازنة عام  یتكون ھیكل اإل 
مصري تمثل  ملیار جنیھ    321.3یبلغ إجمالي النفقات المخصصة لبرامج الدعم على اختالف أنواعھا    2022

ون من أربعة  في المائة من مجمل المصروفات وتتك  17.5في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، ونحو    4.5
. الدعم والمنح للتنمیة  3المنح للخدمات االجتماعیة، و و. الدعم  2. الدعم السلعي، و1بنود أساسیة بما یشمل:  

 .)24( . الدعم والمنح لألنشطة االقتصادیة4االجتماعیة، و 
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 سیاسات وآلیات اإلصالح المتبعة 

، تم تبني عدد من السیاسات واآللیات على في سبیل تبني الحكومة المصریة لبرامج إصالح نظم الدعم السلعي 
 النحو التالي:

   الرفع التدریجي ألسعار الكھرباء:

  20 ةنسب 2016بدأت الحكومة في تبني سیاسات للرفع التدریجي ألسعار استھالك الكھرباء في یونیو من عام 
المائة الكھرباء    ،في  استھالك  لتعریفة  المراجعات  المالي بھدف  تلتھ عدد من  العام  في  الكھرباء  خفض دعم 

بحسب النسبة المستھدفة في إطار برنامج اإلصالح  في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي    0.6إلى    2017/2018
 . االقتصادي

 لفة قبل الضرائب:  رفع أسعار منتجات الطاقة للوصول إلى تغطیة السعر لمستویات التك

في المائة وأسعار    53أسعار البنزین والدیزل بنسبة  متوسط  رفع    2016نوفمبر من عام  ي یونیو و في شھرتم  
نسبة السعر إلى   لرفعفي المائة على التوالي    40و  ،  في المائة  55الكیروسین وزیت الوقود (لألسمنت) بنسبة  

  تمت زیادة في المائة لجمیع منتجات الوقود. كما    58بنزین والدیزل ولل  في المائة  55  إلى التكلفة قبل الضریبة  
زیادة أسعار البنزین والدیزل للوصول إلى االسترداد الكامل للتكلفة وإلغاء  بھدف    أسعار غاز البترول المسال

 .البترول المسال باستثناء غاز  2019/ 2018دعم الوقود في 

 تبني آلیة التسعیر التلقائي لمنتجات الطاقة:

بھدف الوصول بتغطیة السعر لمستویات التكلفة، تم في إطار البرنامج تبني آلیة التسعیر التلقائي ألسعار منتجات 
الوقود)  الطاقة   والكیروسین، وزیت  والبنزین،  (الدیزل،  الوقود  تعدیل أسعار  یتماشى مع التي من شأنھا  بما 

التغیرات في سعر الصرف وأسعار النفط وحصة منتجات الوقود المستوردة في سلة االستھالك (مؤشر ھیكلي).  
ووفق ھذه اآللیة، تتم مراجعة أسعار المنتجات البترولیة كل ثالثة أشھر، على أال تتجاوز نسبة التغییر عشرة  

، قیام لجنة التسعیر  2021ار بالسوق العالمیة. وقد شھد عام  في المائة ارتفاعاً وانخفاضاً بحسب تقلبات األسع 
 .ئةافي الم 12بنسبة  أسعار البنزین  برفع التلقائي للمنتجات البترولیة

تدرس الحكومة المصریة في الوقت الحالي تطبیق آلیة التسعیر التلقائي إلمدادات الغاز الطبیعي إلى المصانع  
أسعار المحروقات التي یجري تحدیدھا بمعرفة  اآللیة الُمتبناة في تسعیر  على غراركل ثالثة إلى أربعة أشھر، 

اللجنة كل ثالثة أشھر. یأتي ذلك في أعقاب قرار الحكومة المصریة رفع سعر بیع الغاز الطبیعي للصناعات  
لمائة في ا  28كثیفة استھالك الطاقة (األسمنت والحدید والصلب والبتروكیماویات واألسمدة) بنسبة تصل إلى  

دوالر لكل    4.5  مقابل دوالر لكل ملیون وحدة حراریة بریطانیة،    5.75صل إلى  یاعتباراً من شھر نوفمبر ل 
یصل  ئة  افي الم  21ملیون وحدة حراریة بریطانیة في السابق، فیما تم رفع سعر الغاز للصناعات األخرى بنسبة  

 دوالر لكل ملیون وحدة حراریة. 4.75إلى 

 تبني آلیات لالستھداف الدقیق للمستحقین  مخصصات برنامج دعم الغذاء ومضاعفة 

بمضاعفة مخصصات برنامج دعم الغذاء بما    برنامج اإلصالح االقتصاديقامت الحكومة المصریة بموجب  
یحق للمستفیدین الحصول یشمل كل من برنامج دعم الخبز ودعم البطاقات التموینیة. بموجب برنامج دعم الغذاء  

تموینیة  البطاقات  یاً. ویحصلون في إطار برنامج دعم الدعم یومعلى ما یصل إلى خمسة أرغفة من الخبز المُ 
 اد الغذائیة.لشراء بعض الموعلى دعم 
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جنیھاً في عام   50إلى    2016جنیھاً مصریاً للفرد في عام    15تم زیادة البدل الشھري لكل بطاقة تموینیة من   
مبررة في  السیما الخبز  تعتبر ھذه الزیادة في مخصصات دعم الغذاء    ملیون مستفید.  69بما یغطي نحو    2017

في المائة من إجمالي السكان    32.5  ، وفق خط الفقر الوطني   الذي بلغ الفقر    ىضوء الزیادة المسجلة في مستو
تكالیف المعیشة في مصر في اآلونة األخیرة، وتوجھ الحكومة بشكل  المتواصل لرتفاع  اال و،  )25( وفق أحدث بیان

من خالل التحول لنظام البطاقات الذكیة والتطویر المستمر    مستمر نحو تحسین آلیات استھداف الفئات الفقیرة
 . ات االستھداف وتنقیح البطاقات التموینیةآللی

 إجراءات دعم شبكات األمان االجتماعي 

تم في إطار برنامج إصالح نظام الدعم السلعي في مصر تبني سیاسات من شأنھا االستفادة من الوفورات المالیة 
الحمایة الالزمة لدعم الفئات  الٌمحققة من برنامج إصالح دعم الوقود في دعم شبكات األمان االجتماعي لتوفیر  

الفقیرة بصورة مباشرة وذلك   الدعم إلى المستحقین من األسر  في إطار برنامج الحكومة لتوجیھ  األقل دخالً 
في المائة من    1للتخفیف من أثر ھذه اإلصالحات على الطبقات محدودة الدخل عبر التزام الحكومة بتخصیص  

تمول من خالل الوفر الُمتحقق من إصالح برامج دعم   ،حمایة االجتماعیةالناتج المحلي اإلجمالي لدعم شبكات ال
 الطاقة.

ن التحول من  الدعم السلعي إلى  الُمكلف  ظام  سعت مصر في إطار إصالحات نظام  الُمعمم  للدعم االجتماعي 
لدعم النقدي تقوم على نظم اشبكة أمان اجتماعي  وغیر العادل الذي یفتقر إلى آلیات دقیقة لالستھداف إلى بناء  

ً األ  توسیع برامج التحویالت النقدیة وزیادة المخصصات شبھ النقدیة    كما تم في إطار البرنامج.  فضل استھدافا
 . لتقلیل معدالت الفقر في إطار برنامج دعم الغذاء

، وبرنامج  تكافل وكرامةومن أھمھا برنامج لتحویالت النقدیة  شبكة األمان االجتماعي في مصر برامج لتشمل  
 ، مثل برنامج دعم البطاقات التموینیة، وبرنامج دعم عیني   ،شبھ نقدیة  دعم  ، وبرامجمعاشات التكافل االجتماعي 
 .  كما سبق اإلشارة  ممثل في برنامج دعم الخبز

 تكافل وكرامة   يبرنامج

كأحد برامج التحویـالت النقدیــة المشروطـة التي    2015في عام  للدعم النقدي  تكافل وكرامة    ي برنامج  تم إنشاء
التي    الفقیرة  لتوفیر دعم الدخل لألسر  تطویــر شــبكات األمـان االجتماعي لأطلقتھا وزارة التضامـن االجتماعي  

زیادة تغطیة  تم في إطار إصالح شبكات األمان االجتماعي . الھممواألشخاص ذوي  ،لدیھا أطفال، وكبار السن
ملیون أسرة في عام   3.4إلى    ،2016في عام  ملیون أسرة   1.5تكافل وكرامة من المستحقین في إطار برنامج 

، وقد على حجم األسرة  اعتماداً الواحدة  جنیھاً لألسرة    450و   323، یتم في إطار البرنامج صرف ما بین  2022
 ملیار جنیھ.   70نحو   2021وحتى نھایة عام  2015لبرنامج منذ إطالقھ في عام بلغت كلفة ا

بھدف توفیر  تستخدم الحكومة ھذه البرامج كآلیة لتخفیف األعباء المعیشیة على الفئات الھشة من وقت آلخر، ف
اسیة خالل عام الحمایة للفئات محدودة الدخل جراء االرتفاعات السعریة الكبیرة المحققة في أسعار السلع األس

العالمیة  2022 الجیوسیاسیة  للتطورات  من  نتیجة  المستفیدین  لزیادة عدد  المالیة عن خطتھا  أعلنت وزارة   ،
، في إطار حزمة من ملیار جنیھ  2.7أسرة جدیدة بكلفة تقدر بنحو    ألف  450كرامة بنحو  ول  فتكا  ي برنامج

بقیمة المالیة اإلجراءات االجتماعیة  االقتصادیة م  130  والحمایة  التحدیات  تداعیات  مع  للتعامل  جنیھ  لیار 
 .العالمیة، وتخفیف آثارھا على المواطنین

 
25 World Bank, (2022). “World Development Indicators”, March. 

https://www.masrawy.com/news/Tag/24908/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9#bodykeywords
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طفلین في األسرة حتى المرحلة   تعلیمنقدیاً موجھ لنفقات  لنقدي في إطار برنامج تكافل، تقدیم دعماً  یشمل الدعم ا 
بقیمة   الدعم  ویتوزع  ً   140الثانویة،  الثانویة  جنیھا المرحلة  في  ً جنیھ   100و   ،للطالب  المرحلة   ا في  للطالب 

االبتدائیة بحد أقصى طفلین داخل األسرة. یجري العمل حالیاً  للطالب في المرحلة  شھریاً  ھاً  جنی  80و  ،اإلعدادیة
جنیھ في الشھر، من خالل حصر عدد الطالب   200بقیمة  من أسر تكافل    الجامعي   على تقدیم دعم نقدي للطالب

 ألف طالب.  70حوالي  بلغ عددھمالذین المستفیدة من البرنامج  سراأل الجامعیین في 

عدم  ، حیث یشترط للحصول على الدعم  ل ھو برنامج مشروط للدعم النقديفكابرنامج تتجدر اإلشارة إلى أن  
التعلیم عبر انتظام أطفال  االلتحاق ب  ، بجانب مشروطیةالمشمولة بالدعمزواج مبكر في األسرة    توجود حاال 

لى عالحصول  من الحضور في الظروف العادیة، ومشروطیة    في المائة  80األسرة في التعلیم بنسبة ال تقل عن  
فیما یعد برنامج كرامة برنامجاً    .بتلقي األم والطفل لخدمات الرعایة الصحیة األولیة المجانیة  ،ةیالصحالخدمات  

  ، المرضحاالت  ة معاییر االستحقاق في إطار البرنامج التي تتمثل في  حكم طبیعب مشروط  الغیر  للدعم النقدي  
 أو األیتام.  ،الشیخوخةأو  ،اإلعاقةأو 

إطار   بطاقةفي  استحداث  تم  الرقمي،  تكافل    "میزة"   التحول  برنامجي  من  للمستفیدین  النقدي  الدعم  لصرف 
وكرامة إلكترونیاً من خالل فتح حسابات بنكیة لكل عمالء البرنامجین في بنك ناصر االجتماعي، للصرف من 

وإجراء    ،وفروع بنك ناصر االجتماعي   ، ومكاتب البرید  ،جمیع ماكینات الصراف اآللي لجمیع البنوك المصریة
 اء التجاریة والمدفوعات الحكومیة.جمیع معامالت الشر

تسعى وزارة التضامن حالیاً إلى التوسع في مساعدة أسر تكافل وكرامة للحصول على فرص عمل، لتخرجھم  
من المساعدات والدعم إلى االستقاللیة واإلنتاج في إطار سیاسة الوزارة للدمج بین التنمیة االجتماعیة والتنمیة 

الثالثة وھي   "فرصة"نامج  االقتصادیة، ذلك من خالل بر بالتعاون مع الجمعیات األھلیة من خالل محاوره 
نقل وامتالك األصول و ،  التدریب على فرصة عمل أو مھنة، و(توفیر فرصة عمل من خالل برامج التوظیف

 اإلنتاجیة). 

 برنامج معاش التضامن االجتماعي

ألف أسرة. واألسر التي تحصل   400حوالي  بیوفر معاش التضامن االجتماعي تحویالت نقدیة للفئات الضعیفة  
التي ال   الفئات  أو    اتالمطلق فئات  مثل    ،برنامجا تكافل وكرامة  یشملھاعلى معاش الضمان االجتماعي، ھي 

وھذه الفئات تسعى الحكومة المصریة قریباً لضمھا    ،وكبار السن  ،أبناء، واألیتام   نلیس لدیھالالتي  مل  ااألر
 لبرنامج تكافل وكرامة في مشروع قانون الدعم النقدي الموحد الذي یجري العمل علیھ حالیاً.

 تحسین آلیات االستھداف و التقییم والمتابعة

قواعد البیانات الخاصة بالمستحقین للدعم النقدي كل ثالث سنوات للتأكد من أھلیة المستحقین للحصول یتم تنقیح  
نتیجة تحسن مستوى  ما یقارب من ملیون مستفید  خرج  على الدعم. كنتیجة لعملیات المراجعة الدوریة للقوائم  

 ، أكثر أو    نصف فدانبواقع  راعیة  األسرة االقتصادي وتحقق أحد معاییر اإلقصاء مثل امتالك األسرة أرضا ز
عمل  ، أو  تأمینات اجتماعیةأو    ،معدات ثقیلةأو    ،سیارةامتالك  أو    ،فأكثرفدان  بواقع  أو إیجار أرض زراعیة  

، وتم في المقابل تضمین مستحقین  لألسرةبدخل یزید عن ضعف قیمة المساعدة المستحقة  اٍألسرة  ائل  ع منتظم ل
 آخرین.

تكافل وكرامة  المستحقة للدعم في إطار برنامجي  سر  األ تسجیل  ویتم في ھذا الصدد في المرحلة الحالیة إعادة  
ثانیة   مرة  األسر  المیدانیةلتقییم  بالبحوث  النواحي  باالستعانة  تقیس  اختباریة  معادلة  على  البیانات  وإدخال   ،

 واستحقاق األسرة. أمن معاییر اإلقصاء  سواءً االقتصادیة والسكنیة واالجتماعیة والتحقق بشكل كامل 
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 اآلثار االقتصادیة الناتجة عن تبني برامج اإلصالح 

القیمة الطاقة وضبط األجور وفرض ضریبة  الدولي، ساھم إصالح دعم  النقد  في   المضافة  بحسب صندوق 
وساعد في إفساح المجال لإلنفاق االجتماعي لدعم الفقراء، وتعزیز ثقة المستثمرین في    ،تقلیص العجز المالي 

ساھمت التدابیر الجاري تنفیذھا إلصالح نظم دعم فقد أما على صعید السیاسة المالیة،  .)26( االقتصاد المصري
اس  في  الكفاءة  زیادة  والتشجیع على  المالي  االنضباط  تحقیق  نحو  االتجاه  في  الطاقة.  الطاقة  كما ساھم  تخدام 

حمایة  الفي توفیر  االتجاه إلى تطبیق آلیة التعدیل التلقائي ألسعار الوقود وربطھ بالتحركات في األسعار العالمیة  
  .وضاع المالیة من التغیرات غیر المتوقعة في سعر الصرف وأسعار النفط العالمیةالنسبیة أل 

 ووضع الدین العام في مسارات قابلة لالستدامة  العامة للدولةالمساھمة في خفض العجز في الموازنة 

كان من بین أھم ثمار برنامج إصالح الدعم السلعي تخفیف العبء على الموازنة العامة للدولة وتوجیھ الدعم  
إلى المستحقین وخاصة من خالل خفض اإلنفاق على دعم منتجات الطاقة، األمر الذي ساھم في اتخاذ عجز  

إلى الناتج المحلي اإلجمالي لمسار ھبوطي بدایة من أول عام لتطبیق برنامج اإلصالح االقتصادي  الموازنة  
-2019في المائة في عام    4.5إلى    ،2016-2015العام المالي    في المائة في   12.5من    ت النسبةحیث تراجع 

المصري    . كما 2020 برنامج اإلصالح االقتصادي  تطبیقھا في إطار  تم  التي  ساھمت منظومة اإلصالحات 
وضع الدین العام في مسارات ) ومن بینھا إصالح نظم الدعم السلعي في  2019- 2016المطبق خالل الفترة ( 

- 2015مائة في عام  في ال  101نسبة الدین العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي من    تقابلة لالستدامة، حیث تراجع 
 . 2020- 2019في المائة في عام  86.1إلى  2016

 )11شكل رقم (
  نسبة عجز الموازنة والدین العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي في مصر

 "، مایو.2022-2021). "البیان المالي التمھیدي ما قبل الموازنة لعام 2021وزارة المالیة، مصر، (

 

 
26 IMF, (2017), “Arab Republic of Egypt: First Review Under the Extended Arrangement Under the Extended 

Fund Facility and Requests for Waivers for Nonobservance and Applicability of Performance Criteria-Press 
Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for the Arab Republic of Egypt”, Sep. 
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 )27(لقیمة وبنود الدعم قبل اإلصالح وبعد اإلصالحاألھمیة النسبیة 

تحول في ھیكل اإلنفاق لصالح برامج الدعم ذات  الكذلك في  تمثلت أبرز نتائج إصالحات نظام الدعم السلعي  
الصلة بتقویة شبكات األمان االجتماعي التي تتسم بمستویات أعلى من االستھداف وخفض وترشید بنود اإلنفاق  

وإلغاء بعضھا اآلخر بما یسھم في تقویة أوضاع  غیر القائمة على االستھداف،  لدعم السلعي  على بعض برامج ا
  الموازنة العامة للدولة وتوجیھ الدعم للمستحقین وذلك على النحو التالي:

انخفاض األھمیة النسبیة لإلنفاق على برامج الدعم السلعي كنتیجة لسیاسات اإلصالح المتبعة لتنخفض   -
- 2017في المائة من إجمالي اإلنفاق على الدعم في موازنة العام المالي    70.5نحو  أھمیتھا النسبیة من  

لح ارتفاع األھمیة ، لصا2022-2021في المائة في موازنة العام المالي    34إلى ما یقرب من   2018
اإلنفاق  النسبیة لإلنفاق على برامج المنح ودعم الخدمات االجتماعیة التي تتضمن اإلنفاق على برامج  

في المائة في موازنة العام   27الدعم النقدي والمعاشات من  على شبكات الحمایة االجتماعیة بما یشمل  
 . 2022-2021مالي في المائة في موازنة العام ال 57إلى  2018- 2017المالي 

 
 الھیكل النسبي لإلنفاق على بنود الدعم في الموازنة المصریة. )12ل ( شك

 

 المصدر: وزارة المالیة، مصر، البیان المالي لموازنات األعوام المذكورة. 

في المائة من إجمالي الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة في   64انخفاض دعم المواد البترولیة من  نحو   -
عام المالي   33إلى    ، 2012-2011  موازنة  العام  موازنة  مشروع  في  المائة  ،  2018- 2017  في 

المجال  ، لیفسح  2022-2021في المائة في موازنة العام المالي    5.7واستمرار انخفاضھ إلى ما یمثل  
مجملھا    في   ارتفعت  التي ودعم السلع التموینیة ودعـم صـنادیق المعاشات    النقديالدعم    في لزیادة كبیرة  

 لىإ  2012- 2011ي  العام المالفي  من إجمالي الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة  في المائة    26من  
  2022-2021لترتفع في موازنة العام المالي  و،  2018- 2017المالي  موازنة العام    في المائة في   42.7

 في المائة. 47.9إلى نحو 
 

  

 
 لموازنات األعوام المذكورة. وزارة المالیة، مصر، البیان المالي   27
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 لإلنفاق على دعم الوقود ما بین موازنتي العام الماليتغیر األھمیة النسبیة . )13شكل (
 (%)  2018-2017و 2011-2012

 المصدر: وزارة المالیة، مصر، البیان المالي لموازنات األعوام المذكورة. 

ملیـار جنیھ في العام المالي  10ارتفعت مخصصات معاشات الضمان االجتماعي وتكافل وكرامة من   -
 50نحو  ب  2018- 2017  لیار جنیـھ في مشروع موازنة العام المالي م  15.4إلى نحو    2017-2016

، واستمرار ارتفاعھا لتسجل  ملیون أسرة مستحقة 1.7حیث تغطى المعاشات المقدمة لنحو   ،في المائة
 . ملیون أسرة 3.8، وبما یغطي 2022- 2021ملیار جنیھ في موازنة العام المالي   19

 

 المملكة المغربیة . 4.4

السیاسات    ضمنیعود تاریخ سیاسة الدعم في المغرب إلى أواخر ثالثینات القرن الماضي وتندرج ھذه السیاسة  
الھادفة إلى إرساء الحمایة االجتماعیة للمواطنین. ویتجلى الھدف األساسي المتوخى من سن ھذه السیاسة ة  ماالع

وحمایة القدرة الشرائیة للمستھلكین والتنمیة االقتصادیة  في ضمان استقرار أسعار المواد االستھالكیة األساسیة  
 لعدد من القطاعات المنتجة. 

 السلع المدعمة واآللیات المستخدمة لتنفیذ سیاسة الدعم الحكومي 

الفترة   النفط في  الكبیر في أسعار  النفط  2013- 2012بعد موجة االرتفاع  ، مما انعكس على فاتورة استیراد 
نذاك لدعم أسعار استھالك المنتجات النفطیة، اضطرت الحكومة أة  ملھ الدولح الذي تتوضاعف الدعم المالي  

، ثم 2014إلى تحریر أسعار مادتي الدیزل والبنزین. على إثر ذلك، تم تحریر سعر البنزین كلیاً منذ فبرایر  
إنما ھناك  ك الكھرباء، وفال یتم دعم أسعار استھال . أما فیما یخص الكھرباء،  2015الدیزل كلیاً بدایة من ینایر 

 تدرج في األسعار حسب الكمیة المستھلكة. 

في المقابل، تستمر الدولة في دعم غاز الطبخ فقط المتمثل في غاز البوتان من خالل دعم سعر البیع ویوجھ  
  12درھم للقنینة من فئة    40درھم للطن أي    3333.33  بنحوالدعم إلى الموزعین. یحدد ثمن بیع غاز البوتان  

(دون احتساب مصاریف النقل بین المناطق)، حیث تتحمل الدولة كل    كجم  3دراھم للقنینة من فئة    10و   كجم،
في   الغاز  من شھر آلخر حسب تطور سعر  الدعم  ویختلف  الحقیقیة.  التكلفة  وثمن  المحدد  الثمن  بین  الفارق 
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، شكلت  2020عام  مغربي في  ملیار درھم    9.09حوالي  بم الغاز  األسواق العالمیة. قُدرت التكلفة المالیة لدع
في المائة من إجمالي النفقات العامة. أما فیما    3.7وحوالي    ،في المائة من إجمالي اإلیرادات العامة  4.3حوالي  

ً   6.4والزیوت النباتیة   بلغ حجم دعم دقیق القمح اللین و السكرفقد  یخص المنتجات الغذائیة،   في   ملیار درھما
 في المائة من إجمالي اإلنفاق العام.   1.9و  ،في المائة من إجمالي اإلیرادات العامة  2.2 ، أي حوالي  2020سنة  

  ، اإلنتاج:  بما یشمل  ، فیتم الدعم على مستویات مختلفة)ودقیق القمح اللین (القمح اللین فبالنسبة للقمح و مشتقاتھ  
والنقل. على مستوى اإلنتاج، یتم إعطاء منحة مباشرة نقدیة للمجمعین والمطاحن من   ،واالستھالك   ،االستیرادو

أجل تجمیع وتخزین االنتاج الوطني من القمح اللین، حیث بلغت منحة التجمیع خالل الموسم الفالحي السابق  
ً   15درھم للقنطار لكل    2ومنحة التخزین    ،دراھم للقنطار  5)  2020/2021( على مجموع من التخزین    یوما

كمیات القمح اللین التي تم اقتناؤھا من طرف مؤسسات التخزین خالل فترة التسویق. أما على مستوى االستیراد،  
وفي حالة ارتفاع أسعار القمح اللین في األسواق العالمیة ومن أجل ضمان تزوید السوق الوطنیة بھذه المادة  

ة  جمركیبتعدیل التعریفة المر  یض عند االستیراد. یتعلق األ والحفاظ على أسعار الخبز، فیتم تفعیل نظام التعو 
ً دعممنح المستوردین  موسمي، و  بشكل ً نقدی  ا تكلفة االستیراد تتجاوز السعر المستھدف (یتم تحدیده    تجاوزتإذا    ا

بقرار وزاري) رغم حذف الرسوم الجمركیة، حیث تتحمل الدولة الفرق الناتج عن ارتفاع السعر العالمي. على  
  6. 26،  2020عام  في  من دقیق القمح اللین حیث بلغ    ةمستوى االستھالك، یتم دعم ثمن بیع حصص محدود

درھم للقنطار من أجل الحصول على دقیق یباع    143.7تقدم الدولة    .إلى المناطق الفقیرةملیون قنطار موجھٌ  
درھم للقنطار. على مستوى النقل من المطاحن إلى مراكز البیع، یُوجھ دعم نقدي لشركات النقل في    200بمبلغ  

 عمومیة. مشتریات إطار صفقة 

دعم نقدي للمصفاة المستوردة للسكر الخام في حال تجاوز  تقدیم  یتم على مستوى االستیراد  ف بالنسبة لمادة السكر،  
 في المائة   35سعر السكر الخام السعر المستھدف عند االستیراد (مع الحفاظ على التسعیرة الجمركیة في حدود  

المكرر (المصفى) یبلغ    من ثمن التكلفة والشحن). على مستوى االستھالك، یُمنح دعم جزافي لثمن بیع السكر
درھم للطن مع احتساب الرسوم، ویشكل السقف بالنسبة للدعم على مستوى االستھالك، بینما ال یوجد    2847

یوجد دعم سعري مباشر بعد أن تم تحریر    سقف للدعم على مستوى االستیراد. فیما یخص الزیت النباتي، ال 
جزافي للمنتجین المحلیین    دعمعلى إثر ذلك، تم تخصیص  .  2000سلسلة الزیوت النباتیة  في نوفمبر من سنة 

على سعر ھذا المنتج في السوق الدولیة،   بناءً  الدعملبذور عباد الشمس  والكولزا. وبالنسبة للسقوف، یتم تحدید  
درھم    500درھم للطن وبھامش تجمیع یساوي    5000ذلك من أجل ضمان سعر شراء لدى الفالحین یساوي  

 تستفید منھ التعاونیات المكلفة بعملیة التجمیع.، للطن

 األطر المؤسسیة للدعم الحكومي للسلع االستھالكیة: تدبیر وتنفیذ سیاسة الدعم  

والقانون  (الدعم)  الذي أعاد تنظیم صندوق المقاصة    1403. 74. 1قانون رقم  ال  وفقتم التأسیس لسیاسة الدعم  
للحبوب  12- 94رقم   الوطني  بالمكتب  لغاز    المتعلق  الموجھ  الدعم  تنفیذ وتدبیر سیاسات  والقطاني. ویخضع 
 ان والسكر والدقیق الوطني للقمح اللین لمجموعة من األطر المؤسسیة للدعم كاآلتي:تالبو

الدعم:   بتمن حیث تنفیذ سیاسة  الدعم ھیتختص  یدئ نفیذ سیاسة  الذي  المقاصة  ر دعم غاز یتان ھما: صندوق 
للحبوب  البوتان والسكر وبعض   المھني  الوطني  والمكتب  للمملكة،  الجنوبیة  المناطق  المواد االستھالكیة في 

فیما یخص القمح اللین والدقیق الوطني وبعض الزراعات الزیتیة. ومن حیث تدبیر سیاسة الدعم:    ،والقطاني 
وتتم دعوة   ،لفالحةتجتمع اللجنة المشتركة المكونة من ممثلي وزارات الطاقة والداخلیة والمالیة والصناعة وا

أي قطاع حكومي معني بالملف، لتدارس كافة االسئلة المتعلقة بسیاسة وتنفیذ الدعم بالنسبة لغاز البوتان والسكر  
والدقیق الوطني للقمح اللین، ذلك في إطار مقاربة تشاركیة، تفاعلیة وتشاوریة بین مختلف الفاعلین والمتدخلین  

 المعنیین. 
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حیث إن المھام الرئیسة    ،وزاریة المتدخلة في نظام المقاصة إلى اختالف المسؤولیاتیرجع تعدد القطاعات ال
الشرائیة  القدرة  على  والحفاظ  المدعمة  السلع  أسعار  في  االستقرار  تحقیق  على   تقتصر  المقاصة  لصندوق 

وتان وقطاع  للمستھلكین في حین أن اختصاصات القطاعات الوزاریة األخرى (كقطاع الطاقة  بالنسبة لغاز الب 
تتعدى   للسكر)  بالنسبة  الفالحة  وقطاع  والصناعة  المواد ذلك  التجارة  من  الوطنیة  السوق  تزوید  تأمین  إلى 

األساسیة بما فیھا المواد المدعمة، إنشاء مخزون السالمة بالنسبة للمواد النفطیة والسكر. وھو ما یتطلب تتبعا  
 واالستھالك.  ،والتوزیعالمحلي، واالستیراد، لكافة العملیات المرتبطة بھذه المواد كاإلنتاج 

 ً فیتم    ،. أما بالنسبة للدقیق المدعمبدون أیة أسس لالستھداف، یتسم نظام دعم مادتي السكر وغاز البوتان  حالیا
توزیع الحصة اإلجمالیة بین المراكز المستفیدة بمختلف أقالیم المملكة. ویعھد توزیع الحصص بین ھذه المراكز  

مجموعة من المعطیات أھمھا القدرة الشرائیة للمستھلكین وحالة    بعین االعتبار  تضم عدة وزارات أخذاً إلى لجنة  
التموین والخصوصیات الجھویة كنمط العیش والحاجیات المعبر عنھا من طرف السلطات المحلیة. وإلنتاج  

م تضم  لجنة  إطار  في  والقطاني  للحبوب  المھني  الوطني  المكتب  یقوم  الحصص،  المطاحن ھذه  قطاع  مثلي 
وإدارات أخرى بتحدید الكمیات التي یعھد إنتاجھا لكل مطحنة صناعیة، كما یعین المكتب المراكز التي تمونھا  

النقل. ویعھد  كل مطحنة أخذاً  تكالیف  المستفیدة لتجار یرجع  ب   بعین االعتبار  بالمراكز  تسویق ھذه الحصص 
 العمل، إلى المطاحن الممونة.  اختیارھم حصریا، وطبقا للقوانین الجاري بھا 

 وأھم التدابیر المتخذة لذلك 2020مبررات إصالحات الدعم وأبرز المراحل التي مر بھا حتى سنة  

المقاصة   نفقات  بلغت  حیث  تكلفتھ،  وتضخم  المقاصة  نظام  محدودیة  في  اإلصالح  مبررات  (الدعم)  تتجلى 
، وأثر ذلك سلباً على حسن برمجة الموارد المالیة 2012سنة    في ملیار درھم    6,56مستویات قیاسیة ناھزت  

قات المقاصة قد تجاوزت باستمرار والتنفیذ العادي للنفقات العمومیة. في ھذا اإلطار، تجدر اإلشارة إلى أن نف
االعتمادات المرصودة لھا خالل فترة ما قبل اإلصالح، حیث تم اللجوء إلى فتح اعتمادات إضافیة منذ سنة  

، السیما باالقتراض، وعلى حساب االستثمار العمومي، دون التمكن من الحد من تراكم المتأخرات التي  2008
  214. في ھذا الصدد، بلغ الغالف المالي الموجھ للمقاصة ما یناھز  2012سنة    بنھایة ملیار درھم    22ناھزت  

، كان من الممكن توجیھھا للمساھمة في استحداث وتطویر البنیات التحتیة  2014و    2010ملیار درھم بین سنتي  
  أو في تسدید جزء مھم من الدین العام. 

انعدام سیاسة االستھداف، إذ یقتصر الدعم الحالي  كما تُعزى الحاجة إلى مواصلة إصالح نظام الدعم حالیاً إلى 
من دقیق القمح اللین، ویتم دعم االستھالك الوطني    ةعلى غاز البوتان، والسكر والقمح اللین وحصص محدد 

إشكالیات   مما یطرح  نوع من االستھداف،  اللجوء إلى أي  البوتان بصفة عامة دون  السكر وغاز  مادتي  من 
 استفادة الفئات المستحقة منھا.   نجاعة ھذه المنظومة ومدى

ً   نظام الدعمغیر أن متابعة إصالح   بتفعیل السجل االجتماعي    وإعادة توجیھ االعتمادات المرصودة لھ یبقى رھینا
 ً ً   الموحد، الذي انخرط فیھ المغرب بشراكة مع البنك الدولي، والذي یمثل شرطا مسبقا لمواصلة إصالح   وأساسیا

  للسكان فية واالجتماعیة  للمعطیات االقتصادیَ    بیانات رقمیةنظام المقاصة، حیث ینص على إحداث قاعدة  
والتعرف على مختلف الطبقات االقتصادیة واالجتماعیة وبالتالي   السكانمما سیسھل عملیة تصنیف  ،  المغرب 

المؤھلین   للمستفیدین  ناجع  استھداف  مع  فئة  لكل  الضروریة  الفعالة  االجتماعیة  السیاسات  من رصد  التمكن 
ي بطریقة عادلة، وتجاوز لإلشكالیات التقنیة التي تعیق إیصال االستفادة الفعلیة من ھذه البرامج إلى الفئات الت

 ً  .  تستحقھا فعلیا
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 إصالحات الدعم الحكومي: مراحل اإلصالح، آفاق اإلصالح، والخطوات المستقبلیة 

ً كیاالقتصادیة الكبرى التي عرفت دینامی   اإلصالحاتشكل إصالح نظام المقاصة واحداً من   . ولقد  بارزاً   ة وتقدما
لتعدیل   القویة  واإلرادة  االلتزام  عن  األخیرة  السنوات  خالل  توالت  التي  واإلصالحات  التغییرات  أعربت 

اتسمت بتقلبات األسواق العالمیة    ظروفالتوازنات االقتصادیة للبالد وحسن تدبیر النفقات العامة، ذلك في ظل  
 منھا. التي أثرت بقوة على جل البنیات االقتصادیة وخصوصا الھشة 

من خالل مراجعة أولیة ألسعار الوقود،   2012تم الشروع في إصالح نظام المقاصة في عام    مراحل اإلصالح:
، من مواصلة ھذا اإلصالح  2015ونوفمبر    2013مكن بعدھا تطبیق نظام المقایسة، المعتمد بین سبتمبر  بما  

. وبعد تحدید فترة 2015عمة منذ أول ینایر  عبر حذف الدعم الموجھ لھذه المواد بصفة تدریجیة، إذ لم تعد مد
،  تمھیدیة، تمت خاللھا المصادقة على أسعار الوقود كمرحلة  2015انتقالیة تراوحت بین شھري ینایر ونوفمبر  

ً 2015تم تحریر ھذه المواد بصفة نھائیة منذ أول دیسمبر  ثم   لوضعیة السوق    ، حیث أصبحت تُحدد أسعارھا طبقا
 .  من حیث العرض والطلب

بمنظور شامل، یتوخى إصالح الدعم إعادة ھیكلة نظام الدعم االجتماعي، باالنتقال من منظومة   آفاق اإلصالح:
ً   وشاملةدعم كانت مرتكزة على األسعار   تعتمد على  لجمیع الفئات االجتماعیة، إلى منظومة دعم أكثر استھدافا

فالحكومة المغربیة منكبة على    " و"تیسیر"، إلخ.والسیما برامج "رامید  الخدمات وبرامج الحمایة االجتماعیة
السجل    إصالحاتتحسین منظومة االستھداف عبر انخراطھا في  و تطویر آلیات الدعم االجتماعي وترشیده،  

االجتماعي الموحد. شراكة مع البنك الدولي، تعمل الحكومة على إحداث قاعدة مركزیة للبیانات الدیمغرافیة  
البرامج   من  المستھدفة  الفئات  لتحدید  واألساس  المنطلق  ستشكل  التي  السكان،  بكافة  الخاصة  والبیومیتریة 

 ً إصالح برامج  وعطیات االجتماعیة واالقتصادیة  على مستوى رقمنة الم  جدیداً   االجتماعیة مما سیشكل منعطفا
  .الدعم االجتماعي 

 في المغرب  أھم التدابیر ومراحل اإلصالح. )7جدول (
 السلعة التدابیر المتبناة 

من اإلصالحات الجزئیة التي   العدیدتم تحریر أسعار الوقود بعد    ،2015  أول دیسمبرمنذ   •
تدریجیة بصفة  بدءاً توالت  بالماضي  ،  ثابتة  كانت  التي  األسعار  اعتماد  ،  بمقایسة  وبعدھا 

   :القطاع النفطي لھذه المرحلة ھیكلةالمصادقة على األسعار التي مكنت من 
ن لتحدید أسعار البنزی  2013  سبتمبر  16تم اعتماد نظام المقایسة الجزئیة بتاریخ    :2013 •

. وقد ھدف ھذا النظام إلى حصر الدعم الموجھ لھذه المحروقات 2والفیول رقم    والجازولین
تقلبات  الناتج عن  الفارق  المالیة، مع عكس  قانون  المالي المحدد برسم  الغالف  في حدود 

 األسعار العالمیة على األثمان الداخلیة سواء باالرتفاع أو باالنخفاض.  
الب:  2014 • عد  تحیث لم    ،تمت مقایستھما بشكل كلي  ،2نزین والفیول رقم  بالنسبة لمادتي 

  . 2014ھاتین المادتین منذ فبرایر  تدعم
: تم حذف الدعم الموجھ لھذه المادة بصفة تدریجیة ،حیث تم تحدید الجازولینبالنسبة لمادة   •

في   الدعم  ینایر  15.2مستویات  للتر في شھر  أبریل  درھم   70.1و  درھم    للتر في شھر 
 درھم للتر في شھر أكتوبر   .  80.0و للتر في شھر یولیو درھم 25.1و

والفیول الخاص الموجھین إلنتاج الكھرباء: فقد تم إدراجھما في نظام  2بالنسبة للفیول رقم  •
، حیث صارا خاضعان لنفس األحكام المطبقة على البنزین  2014یونیو    بدایةالمقایسة منذ  
 الصناعي، أي بارتباط تام بأسعارھا العالمیة .   2والفیول رقم 

المواد كل  تحریر أسعار  و  البنزین والفیول،على غرار    الجازولینرفع الدعم عن    :2015 •
 .  2015 دیسمبرفي  النفطیة

 المنتجات
 النفطیة 

،  لالدیز (
  ) البنزین

  

: ویجدر   حذف نظام تسویة ملفات استیراد غاز البوطان على مستوى صندوق المقاصة  - •
ماي   شھر  حدود  إلى  أنھ  وھي2016التذكیر  مستویات  ثالث  على  الدولة  تدخلت    )أ(  :، 

االستیراد و النقل و  )ب(مستوى  تم   )ج(مستوى  یونیو،  ابتداء من شھر  التوزیع.  مستوى 
 غاز الطبخ  
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 السلعة التدابیر المتبناة 
ھذه اآللیات وذلك بحذف الدعم الموجھ عند االستیراد العمل بنظام جدید مكن من تبسیط  

تم حصر دعم غاز البوتان على  ،  وبالتالي  وإدراجھ بشكل جزافي في بنیة سعر غاز البوتان.
    .2020تحیین تركیبة أسعار غاز البوطان عند التوزیع سنة ثم مستوى النقل والتوزیع.  

من   − اللین  للقمح  الوطني  الدقیق  لحصة  التدریجي  قنطار    10التقلیص  سنة في  ملیون 
 . 2020سنة  خاللملیون قنطار  6.26لى إ 2009

 لغذائیة االسلع 

 المصدر: االستبیان 

 الخطوات المستقبلیة: 

الدعم مستقبال في باقي المنتجات  نظام  إصالح    عملیةتنوي الحكومة مواصلة مجموعة من الخطوات إلتمام  
لمناسبة  تھیئة الظروف االطبخ، تحریر سعر بیع غاز البوتان وذلك بعد    زمستوى غاالمدعمة، حیث تم على  

لوضع سجل موحد وتحدید شروط األھلیة للمستفیدین ومنحھم بطاقات اجتماعیة تخول لھم االستفادة من مجموعة  
التقلیص   طریق  عن  السكر  بیع  لسعر  التدریجي  الرفع  یتم  السكر،  لمادة  وبالنسبة  االجتماعیة.  البرامج  من 

، ثم مراجعة نظام التعریفة الجمركیة  للكیلو جرامدرھم    84.2التدریجي للدعم الجزافي لمادة السكر الذي یناھز  
المطبقة على الواردات من السكر أخذاً بعین االعتبار التحوالت الجوھریة التي عرفتھا أسعار ھذه المادة في  
األسواق العالمیة. كما سیتم على مستوى مادة الدقیق الوطني، االستمرار في التقلیص التدریجي لحصة الدقیق  

، ثم  2020ملیون قنطار سنة    26.6إلى    2009ملیون قنطار سنة    10ح اللین الذي انخفض من  الوطني للقم
بالنسبة للدقیق الوطني على أساس خریطة الفقر متعددة األ  بعاد الجدیدة لسنة مراجعة نظام توزیع الحصص 

 مع  تطویر آلیات المراقبة وتحسین التنسیق بین المتدخلین.  2014

 ذت لتخفیف أثر إصالح الدعم أھم التدابیر التي اتخ

 الجازولین بعد تحریر المنتجات النفطیة (الدیزل، البنزین)، تم دعم قطاع النقل من أجل التخفیف من وطأة مقایسة  
على أسعار النقل العمومي في إطار دعم شامل وإعادة تأھیل لھذا القطاع، حیث تم اتخاذ مجموعة من اإلجراءات  

 :تتلخص في 

 . الجازولین، تعویض شركات النقل الحضري بالحافالت من ارتفاع سعر أوالً 

 لسیارة.  ألف درھم ل 50بمنحة تقدر بنحو  ثانیاً، دعم تجدید سیارات األجرة من الصنف الثاني،  

،  2014یولیو    18بتاریخ    2.14.469الثاً، دعم تجدید سیارات األجرة من الصنف األول، بموجب المرسوم رقم  ث
 ألف درھم للسیارة.   80تحدد قیمة منحة تجدید سیارات األجرة من الصنف األول في 

الخاص الموجھین إلنتاج    والفیول  2كما تم على مستوى إنتاج الكھرباء، استبدال الدعم الممنوح للفیول رقم  
الكھرباء بمنحة مباشرة ومؤقتة لفائدة المكتب الوطني للكھرباء والماء الصالح للشرب في إطار عقد موقع بین  

 ، وذلك لتغطیة التكلفة الناتجة عن رفع الدعم عن ھذه المادة. 2017إلى    2014فترة الممتدة من  للالدولة والمكتب  

 19- كوفیدتأثر اإلصالحات بجائحة 

المتعلقة بجائحة   المستویین االقتصادي واالجتماعي،   19- كوفیدفي إطار تخفیف وطأة األزمة الصحیة  على 
بناءً  الحكومة  لفائدة    اتخذت  والتدابیر  القرارات  من  جملة  االقتصادیة  الیقظة  لجنة  مقترحات  األفراد على 

لحرة التي تواجھ صعوبات بسبب تداعیات  ، المھن ا، السیما المتوسطة والصغرى والصغیرة جداً والشركات
الحكومة عنایتھا   الجائحة. كما ضاعفت  الظرفیة االستثنائیة والعصیبة   في   ةاالجتماعی  بالفئات ھذه    ، ظل ھذه 
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حیث اتخذت مجموعة من التدابیر لدعم األسر العاملة في القطاع غیر المھیكل، المتضررة من تباطؤ النشاط  
فیروس جائحة  جراء  لألسر    االقتصادي  مؤقتة  بصفة  مباشر  دعم  منح  صرف  على  عملت  حیث  كورونا، 

 .  باشرت السلطات توزیع مؤن غذائیة على األسر األكثر تضرراً   ،المحتاجة والھشة. وبالموازاة مع ذلك

 الخالصة واالنعكاسات على صعید السیاسات .5

سیاق   المالیة  في  بإصالحات  العالم  حول  الحكومات  اھتمام  تبني    ،العامةتنامي  جانبي   تدابیروتسارع  على 
الموازنة العامة للدولة التي من شأنھا توسیع الحیز المالي بما یُمكن الحكومات من المزید من اإلنفاق الداعم 
للنمو والتشغیل ومواجھة األزمات االقتصادیة، یأتي ھذا اإلصدار من تقریر نافذة على طریق اإلصالح الذي 

عربیة متنوعة  الدول  عدد من ال، ویستعرض في ھذا السیاق تجارب  ظم الدعم السلعي یتطرق إلى إصالحات ن 
 من حیث الھیاكل االقتصادیة بما یشمل كل من البحرین، والجزائر، والسعودیة، ومصر، والمغرب. 

في    2014اإلصالحات خالل العقد األخیر السیما في أعقاب عام    تكثف وتسارع وتیرة تلك أشار التقریر إلى  
نتیجة لالنخفاض الكبیر المسجل    سواءً العربیة  الدول  في عدد من  الضغوطات التي شھدتھا الموازنات العامة    ظل

ضغوطات على موازنات الدول العربیة المصدرة للنفط، أو في ظل والذي تسبب في  في األسعار العالمیة للنفط  
الي بما یسمح بزیادة اإلنفاق العام الداعم حاجة عدد من الدول العربیة المستوردة للنفط إلى توسیع الحیز الم

الدالئل العدیدة التي أظھرت عدم كفاءة  إصالحات نظم الدعم السلعي مؤخراً  زاد من أھمیة  وللنمو والتشغیل.  
التي تفتقر إلى آلیات دقیقة الستھداف الشرائح المستحقة للحصول على الدعم، وتوجھ  الُمعمم  نظم الدعم السلعي  

على سبیل    حیث أشارت الدالئل  في عدد من الدول التي طبقت ھذه النظم،بل إلى الشرائح األغنى  الدعم في المقا
في دول   في المائة من السكان  20في المائة من دعم الجازولین إلى شریحة أغنى    90إلى توجھ نحو    المثال

أفریقیا وشمال  األوسط  الشرق  عن  ،  منطقة  السلعي    دورناھیك  الدعم  ھدر  الُمعمم  نظم  مستویات  زیادة  في 
 . ، وتشویھ آلیات توزیع الموارد االقتصادیةاالستھالك من السلع المدعمة 

تركزت في التحریر التدریجي ألسعار    ،علیھ، تبنت الدول العربیة العدید من اإلصالحات لنظم الدعم السلعي   بناءً 
تغیرات في األسعار العالمیة للطاقة إلى السوق المحلیة، وتوجیھ الوفر الطاقة، وتبني آلیات التمریر التلقائي لل

المالي الناتج عن تلك اإلصالحات إلى تقویة شبكات األمان االجتماعي، والتوجھ في المقابل إلى تبني نظم الدعم 
تجة عن برامج  المشروط أو غیر المشروط لتمكین الفئات الھشة من تحمل التبعات االقتصادیة النا النقدي سواءً 

اإلصالح االقتصادي المختلفة التي تم تبینھا خالل تلك الفترة. ركزت الجھود المبذولة في سیاق ھذه اإلصالحات  
على االستھداف الدقیق للمستحقین للدعم وعلى وضع أسس واضحة لالستھداف، وبناء قواعد بیانات قومیة،  

المستحقة للدعم وبحیث یتم تتبعھا زمنیاً بما یسمح وسجالت اجتماعیة تتضمن كافة خصائص األفراد واألسر  
 بتنقیة قوائم المستحقین بشكل مستمر وإضافة مستحقین جدد حال استلزم األمر ذلك. 

األسر   مساندة  من  العربیة  الدول  من  تمكین عدد  في  مھماً  دوراً  القویة  االجتماعي  األمان  لعبت شبكات  وقد 
فترة   خالل  للدعم  المستحقین  كوفید واألفراد  االقتصادیة  19-جائحة  التبعات  من  التخفیف  في  وساھمت   ،

واالجتماعیة للجائحة على تلك الفئات، وأظھرت دینامیكیة ملموسة في التعامل مع المستجدات التي فرضتھا  
الجائحة ولعل من أھمھا إمكانیة توسیع نطاق المستفیدین من الدعم في إطار ھذه الشبكات لیشمل العمالة غیر  

 میة خالل فترة الجائحة. الموس

تمكنت بعض الدول العربیة من    ،وفي ظل تركیز العدید من ھذه الشبكات على آلیات الدعم النقدي المشروط
تحسین مستویات معیشة الفئات المستحقة والمساھمة في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة من خالل ربط الحصول  

سر المستحقة بالتعلیم أو باالنتظام في الحصول على الخدمات الصحیة على الدعم النقدي بانتظام التحاق أبناء األ 
وغیرھا من شروط الحصول على الدعم التي ساعدت على زیادة مستویات العائد االجتماعي واالقتصادي من  
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بناء مقدرات األسر المستحقة للدعم من تلك الشبكات. كما تمیزت ھذه الشبكات كذلك بتركیزھا مؤخراً على  
عمل على تعزیز  . بالتالي الصغیرة ومتوسطةمن تأسیس مشروعات  ینھا  توفیر التدریب لتلك األسر أو تمكخالل  

مجموعة من البرامج والمشاریع  لتلك األسر من خالل التركیز على    االعتماد على الذات واالستقاللیة المالیة
ً أسر  لى  إمعوزة  أسر  سر من  لى تحویل األ إالھادفة    .شبكات األمان االجتماعي الدور القوي لمن خالل    مستقلة مالیا

، تم بمقتضاھا تبني  شاملة إلصالح قطاعات الطاقة في الدول العربیةمع ھذه اإلصالحات سیاسات    كما ترافق
وتعزیز مستویات االستثمار والربحیة، إضافة ،  سیاسات تعدیل تسعیر منتجات الطاقة بما یسمح باسترداد التكلفة

تشجیع مصادر الطاقة المتجددة وفق االستراتیجیات والرؤى المختلفة التي تبنتھا  سیاسات موازیة كذلك لإلى  
الدول العربیة مؤخراً والتي تستھدف زیادة نصیب مصادر الطاقة المتجددة في مزیج الطاقة في الدول العربیة 

 . في المائة مستقبالَ  50و  30إلى ما یتراوح بین 

ا اإلصالحات  ظل  ملموساً  وفي  انخفاضاً  البرامج  تلك  كلفة  شھدت  السلعي،  الدعم  لنظم  خلق  لمنفذة  ما  وھو 
وازنات عدد كبیر من الدول العربیة، خاصة فیما یتعلق بدعم الطاقة، حیث تشیر إیجاباً على مانعكست  وفورات  

لي اإلجمالي في  دعم إنتاج واستھالك الطاقة كنسبة من الناتج المحمخصصات اإلحصاءات المتاحة إلى تراجع 
وفورات تقدر بنحو  نقطتین مئویتین  ، بما ساھم في تحقیق  2020و   2015إحدى عشرة دولة عربیة ما بین عامي  

كنسبة  إصالح دعم الطاقة  ، فیما ترتفع وفورات  الدولعلى مستوى ھذه    في المتوسط  المحلي اإلجمالي   من الناتج
الناتج   نفذتمن  التي  العربیة  الدول  الطاقة  بشكل كبیر في  لدعم  ناجحة  ھذا سیاق  في    والمشمولة  إصالحات 

نقطة مئویة في   3.1، وفي البحرین  نقطة مئویة  4.4نقطة مئویة في السعودیة، و   5.1  نحو  لتصل إلى   ،التقریر
 .)28(  رمص

 العربیة نتاج واستھالك الطاقة إلى الناتج المحلي اإلجمالي في عدد من الدول إدعم مخصصات نسبة . )14شكل (
 (%)  )2020و 2015(

 

Source: Our World in Data, (2022).  

 

28 Our World in Data, (2022). “Fossil-fuel subsidies (consumption and production) 
as a proportion of total GDP”. 
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على مستوى الموازنات العامة، نتج عن إصالحات نظم الدعم السلعي مكاسب تمثلت في خفض نسبة اإلنفاق  
وبالتالي ترشید اإلنفاق العام، وھو ما أدى إضافة إلى إصالحات تعزیز    ،على اإلعانات إلى إجمالي اإلنفاق العام

جانب اإلیرادات العامة إلى تراجع مستویات العجوزات في الموازنات العامة للدول التي تبنت ھذه اإلصالحات  
في   ، وھو ما یشیر إلى نجاح تلك اإلصالحات )2021- 2016كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة (

توسیع الحیز المالي المتاح لتلك الدول، وھو ما یتضح من تراجع مستویات عجز الموازنة العامة في ھذه البلدان  
 .ترشید اإلنفاق العامدور تلك اإلصالحات في التي طبقت إصالحات نظم الدعم السلعي نتیجة 

الناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربیة التي توجھت  تطور نسبة اإلنفاق العام وعجز الموازنة العامة إلى . )15شكل (
 (%)  )2020- 2012إلى إصالح نظم الدعم السلعي (

 نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي اإلجمالي  نسبة اإلنفاق العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي 

  
 بیانات أولیة. )1(

 ). "قاعدة البیانات االقتصادیة". 2022المصدر: صندوق النقد العربي، (

اسات على صعید السیاسات نوردھا  ضوء ما سبق، خلص التقریر إلى عدد من الدروس المستفادة واالنعك  في 
 على النحو التالي: 

تنفیذ إصالحات دعم الطاقة في إطار خطة شاملة إلصالح قطاع الطاقة یتم بمقتضاھا التسعیر  أھمیة   −
 بما یسمح باسترداد التكلفة وتحقیق عائد یساعد على تعزیز الطاقات اإلنتاجیة.  العادل لمنتجات الطاقة

استخداماً من قبل الشرائح األعلى  التدرج في تنفیذ إصالحات دعم الطاقة بالبدء بمصادر الطاقة األكثر   −
بالنسبة    ،دخالً  أھمیة  الطاقة األكثر  الدخلوإرجاء إصالحات مصادر  البرنام  لمحدودي  نھایة    جإلى 

حین   االجتماعي ایتوفر  وإلى  األمان  شبكات  لتقویة  للدولة  الكافي  و لوقت  لألسر  الفرصة  تتاح  ، 
 . أكبر مع تلك الزیادات والشركات لتتكیف بشكل

االستفادة من آلیة التمریر التلقائي للتغیرات في األسعار العالمیة للنفط إلى السوق بما یسمح بتسعیر  −
والط للعرض  وفقاً  الطاقة  الطبیعي، منتجات  الغاز  تسعیر  في  كذلك  اآللیة  ھذه  تبني  إمكانیة  مع  لب 

، كما یمكن أن واالستفادة من المرونة التي یتیحھا استخدام ھذه اآللیة في أوقات األزمات االقتصادیة
تمھد للتعدیل في أسعار منتجات الطاقة وصوالً للتحریر    ،یعول علیھا كآلیة انتقالیة في بعض البلدان

على استمراریة مواصلة إصالح دعم الطاقة  في حد ذاتھ  سعار. كما أن تبني ھذه اآللیة یساعد  الكامل لأل
 وضمان عدم ارتداد ھذه اإلصالحات بشكل كبیر.
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لل − كآلیة  االجتماعي  األمان  شبكات  ا  وقایةأھمیة  األزمات  لصدمات  من  ومواجھة  االقتصادیة، 
على الفئات الھشة، وكبدیل أكثر كفاءة لنظم الدعم السلعي   لیف اإلصالحاتك   عبء  تخفیفاالقتصادیة، و 

 الُمعمم. 

تقویة شبكات األمان االجتماعي  أھمیة   − الدعم السلعي إلى  الناتجة عن إصالح نظم  الوفورات  توجیھ 
وتوسیع نطاق شمولیتھا للفئات المستحقة، ذلك عن طریق تخصیص نسب محددة من ھذه الوفورات  

الموجھة إلى ھذه الشبكات على غرار التجربة المصریة التي تم في إطارھا لدعم المخصصات المالیة  
الناتجة عن وفورات إصالح نظام دعم الطاقة  في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي    1تخصیص نسبة  

 سنویاً لتعزیز اإلنفاق على شبكات األمان االجتماعي.

ن مستویات معیشة الفئات الفقیرة والمساھمة  التحول إلى نظم الدعم النقدي المشروط بما یسمح بتحسی −
في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة السیما فیما یتعلق بربط الدعم بتحسین مستویات النفاذ إلى التعلیم  

 والصحة والتدریب وأسواق العمل. 

أسس واضحة لالستھداف على المستوى القومي یتم تطبیقھا  وفق معاییر وتبني نظم دقیقة لالستھداف   −
قواعد بیانات شاملة وسجالت اجتماعیة قومیة تتضمن كافة البیانات الخاصة بالمستھدفین ستناداُ إلى  ا

وفق ما ھو متاح من كافة مصادر البیانات من الجھات المعنیة على مستوى الدولة، وتنقیح ھذه القوائم 
للمستحقین بما یضمن شمولیتھا  دوري  لمعاییر  بشكل  الدوریة  المراجعات  او    من خالل  االستقصاء 

 .االستحقاق باالستفادة من الدور المحوري للجمعیات األھلیة في ھذا اإلطار

االستفادة من فرص التحول الرقمي في الربط اإللكتروني لقواعد البیانات ذات الصلة على المستوى   −
ظ الرقمیة  القومي ومن التحویل اإللكتروني لألموال لمستحقي الدعم عبر حساباتھم المصرفیة أو المحاف

 المتوفرة من خالل الھواتف الجوالة بما یساعد على زیادة مستویات الشمول المالي. 

المراجعة الدوریة لنظم تسعیر إنتاج واستھالك الطاقة بما یساعد على تشجیع مصادر الطاقة المتجددة   −
د من مستویات  ودراسة مدى إمكانیة التحول الستخدام نظم تسعیر الكربون في الدول العربیة بھدف الح

االحتباس الحراري وبالتالي التحرك تدریجیاً نحو الوفاء بمستھدفات خفض االنبعاثات الحراریة في  
 . بما یتماشى مع اتفاق باریس للُمناخ الدول العربیة

ل − وغیر ضریبیة  حوافز ضریبیة  الطاقإتشجیع  تبني  المستقبلیة  اتنتاج  المستھدفات  لبلوغ    ، المتجددة 
في المائة وفق  50و  30صادر في مزیج الطاقة للدول العربیة لمستویات تتراوح بین لمساھمة تلك الم

 المتبناة مؤخراً. الوطنیةالرؤى 

واسع    شعبي دعم    لحشدللترویج ألھمیة إصالحات نظم الدعم السلعي    استراتیجیة اتصال مكثفةتبني   −
وفوائد اإلصالح، بما في ذلك كیفیة تمویل  الجمھور على تكلفة السیاسات الحالیة ، بحیث یطلع  النطاق

، وھو ما یعتبر  التكالیف ووفورات المیزانیة المتولدة لتمویل اإلنفاق ذي األولویة العالیة أو تقلیل الدیون
ً متطلب ً أساسی   ا حیث تشیر إحصاءات صندوق النقد الدولي إلى أن غیاب   ،لنجاح إصالحات دعم الطاقة  ا

 في المائة من برامج إصالح دعم الطاقة  60سبباً في عدم نجاح  كان  صال  وجود استراتیجیة فعالة لالت 
تم دراستھ   28ل  صمن أ  17(   احتمالیة النجاح تضاعفت ثالث مرات تقریبًا مع . كما أن  )ابرنامجاً 

 .)29( الدعم العام القوي والتواصل العام االستباقي  توفر

 
29 IMF, (2014). “Subsidy Reform in the Middle East and North Africa Recent Progress and Challenges 
Ahead”. 
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 صادرالم

 صادر باللغة العربیة الم
 

 األمین العام یشدد على الحاجة إلى التعجیل أكثر في تحقیق الحیاد الكربوني"، نوفمبر.  ). "2020المتحدة، (ألمم ا −

). " السعودیة للكھرباء توقّع اتفاقیة مع الحكومة ممثلة بوزارة المالیة لمعالجة  2020الشركة السعودیة للكھرباء، ( −
 ركة"، نوفمبر.صافي االلتزامات المالیة المستحقة للحكومة على الش

الدولي، ( − النقد  المادة 2018صندوق  المختارة في إطار مشاورات  القضایا  تقریر  السعودیة  العربیة  المملكة   " .(
 . 264/18ُ"، التقریر القطري رقم 2018الرابعة لعام 

ق بشأن  ). " المملكة العربیة السعودیة: البیان الختامي الصادر عن خبراء الصندو2022صندوق النقد الدولي، ( −
 "، یونیو. 2022بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 

 ). "قاعدة البیانات االقتصادیة". 2022صندوق النقد العربي، ( −

). "إصالح دعم الطاقة في الدول العربیة"، صندوق النقد العربي،  2015د. محمد إسماعیل، ود. ھبة عبد المنعم، ( −
 سلسلة دراسات اقتصادیة. 

المالیة واالقت − ). " بیان صادر عن اجتماع أصحاب المعالي وزراء مالیة 2021صاد الوطني، البحرین، (وزارة 
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