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 التعريف باجمللة 

في مجال علم مجلة علمية فصلية محكمة تصدر عن المعهد العربي للتخطيط. وتعنى بنشر البحوث النظرية والميدانية  
الكتب والتقارير، ومتابعة الندوات والمؤتمرات وفعاليات  االقتصاد وسياسات التنمية االقتصادية ، باإلضافة إلى عروض 

 العلمية المرتبطة بعلم االقتصاد. 
 

About the Journal  
 
A scientific journal published bi-annually by the Arab Planning Institute. The journal publishes 
theoretical and field research in economic policy development, in addition to book reports, 
seminar and conferences proceedings and events related to the field of economics. 

 األهداف 

على وجه الخصوص  الدول العربيةفي  تختص المجلة بالدراسات المرتبطة بقضايا التنمية والسياسات االقتصادية ▪
 في ضوء المتغيرات المحلية واإلقليمية والدولية. 

في المجال  ةـــات التنمويـــائج الدراســـ بأحدث نت ةــالعربي  الدولن في ـــرار والممارسين والباحثيــــصانعي القد ـــــتزوي ▪
 .  االقتصادي

 ع القرار بالمنطقة.  اخلق حوار علمي بناء بين الباحثين والمهتمين باالقتصادات العربية وصن ▪
 

Goals 
 

▪ The Journal is specialized with studies related to development issues and economic 
policies in Arab countries. 

▪ Provide policy makers and researchers in the Arab word with the latest research results 
and recommendation in development and economic fields.  

▪ Creating a constructive scientific dialogue between all stakeholders interested in the 
economic policy of the Arab world.

 
  

 



   
 

   
 

Publication Guidelines 
 

▪ The journal publishes original research and 
studies (Arabic and English) that have not 
been previously published and were not 
submitted publication in other journals or 
periodicals. 

▪ Studies submitted to the journal may not 
exceed 30 pages or 10000 words, including 
figures, illustrations, tables, references, and 
appendices.  

▪ Book and Report reviews must not exceed 10 
pages and review recent books/reports that 
were published through certified publishers.  

▪ Submissions to the journal should be 
addressed to the Editor on the following 
email address: jodep@api.org.kw taking in 
account the following points:  
- Margins in all directions should be 2.5 cm 
- Research Tittle should be written 

between quotation marks (i.e “Title”) 
- Title should be in font size 16 Bold and 

the title must be accurate and expressive 
of the content of the search. 

- Font size (12 \ Simplified Arabic) for 
Arabic texts and (10 \ Time New Roman) 
for English texts. 

- The research shall be accompanied by 
two abstracts, in Arabic and English, of 
no more than 300 words each. And the. 
The research should contain the name of 
the researcher (researchers), e-mail 
address and current position. 

- The journal uses the (American 
Psychological Association APA) 
reference system. 

- Six key words relative to the research 
must be added under the abstracts in both 
Arabic and English. 

- At least 3 classifications in accordance 
with the American Economic 
Classifications must be added to the 
paper 

▪ The peer review process is conducted in two 
stages using the blind review method, as 
follows: 
- Internal blind review to ensure that the 

research paper is in line with the journal’s 
requirements (the researcher will be 
notified within a week) 

- External blind peer review in which the  
research is reviewed to two referees (the 
researcher is answered within a month after 
the initial review, and in case the research 
is accepted by a reviewer and is rejected by 
the other. A third reviewer determines the 
validity of the research) 

▪ All opinions expressed in the research  papers 
are those of the authors and do not express the 
opinion of the journal or the Arab Planning 
Institute. 

 قواعد النشر

والدراسات   ▪ األبحاث  المجلة  العربية  األ تنشر  )باللغتين  صيلة 
نشرها سابقًا ولم تكن مقدمة للنشر  واإلنجليزية( والتي لم يتم 

 في مجالت أو دوريات أخرى.
تكون األوراق العلمية والدراسات المقـدمة بحجـم ال يتجاوز الـ   ▪

الكلمات    30 عدد  يتجاوز  وأال  بما  ،  كلمة  10000صفحة 
 فيها األشكال والرسوم والمالحق.  

صفحات على أن   10مراجعة الكتب والتقارير ال تزيد على الـ   ▪
المجلة وصدرت حديثًا عن   تتناول كتب من ضمن مواضيع 

 دور نشر معروفة.
تقدم البحوث والدراسات ومراجعات الكتب والتقارير إلى رئيس  ▪

اإللكتروني   البريد  على  التحرير، 
 اصفات التالية:بالمو    jodep@api.org.kwللمجلة

 سم.  2.5تكون الهوامش من كافة االتجاهات   -
-- يكتب عنوان البحث بين عالمتين تنصيص هكذا "    -

---  ." 
ويجب أن يكون  Bold مع    16يكتب العنوان بخط حجم    -

 العنوان دقيقًا ومعّبرًا عن محتوى البحث.
( للنصوص  Simplified Arabic  \  12حجم الخط )   -

  ( و  للنصوص  Time New Roman  \10العربية   )
 االنجليزية.

يرفق مع البحث ملخصان، باللغتين العربية واإلنجليزية،    -
 كلمة لكل منهما.   300بما ال يزيد على 

أن يحتوي البحث على اسم الباحث )الباحثين( وعنوان    -
البريد   وعنوان  للباحث  الوظيفي  والمسمى  العمل  جهة 

 .االلكتروني
-   ( نظام  المجلة  تعتمد   Americanالتوثيق: 

Psychological Association APA  للنشر  )
 العلمي.

كلمات مفتاحية، وتكون    6يرفق مع البحث ما ال يزيد عن   -
 باللغتين العربية واإلنجليزية.

رموز حسب تصنيف   3يرفق مع البحث ما ال يزيد عن   -
لالقتصاد األمريكية  للجمعية  المفتاحية   JEL الكلمات 

Classification  . 
التحكيم    ▪ عملية  مرحلتينتتم  التحكيم    على  أسلوب  باستخدام 

 ذلك على النحو التالي:  و  ى مع الم
تحكيم داخلي للتأكد من مطابقة قواعد النشر للمجلة )يتم    -

 الرد على الباحث خالل أسبوع(
)يتم تحكيم خارجي بحيث يتم عرض البحث على محكمين   -

الرد على الباحث خالل شهر بعد التحكيم األولي وفي حال  
تم قبول البحث من قبل محكم ورفضه من قبل المحكم اآلخر  

 ل بمدى صالحية البحث(.  يعرض على محكم ثالث للفص 
تعبر   ▪ وال  كتابها،  عن  تعبر  المجلة  في  الواردة  اآلراء  جميع 

 بالضرورة عن وجهة نظر المجلة أو المعهد العربي للتخطيط.
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قائمة ت�صنيف بحوث العدد

الت�صنيف

Code

لغة البحث

Papers's 

Language
عنوان البحث

Paper Tittle

اقت�صاد

Economics
عربي

Arabic

فعالية ال�صيا�صات العامة ودورها يف �صوء روؤية م�صر للتنمية 

امل�صتدامة 2030 

 The Effectiveness of Public Policies and their Role in
 View of Egypt's Vision for Sustainable Development 2030

اقت�صاد

Economics
عربي

Arabic
اأثر ال�صكوك ال�صالمية على النمو القت�صادي 

The Impact of Islamic Sukuk on Economic Growth

اقت�صاد

Economics
عربي

Arabic

تاأثري �صعر الفائدة على �صعر �صرف اجلنيه امل�صري 

اأنور النقيب

 The effect of the interest rate on the exchange rate
of the Egyptian pound

اقت�صاد

Economics
اجنليزي

English

 Efficiency of Public Health Expenditures in GCC: A
focus on Kuwait

كفاءة النفاق العام على ال�صحة يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي: 

بالرتكيز على دولة الكويت

اقت�صاد

Economics
اجنليزي

English

Investigating the Impact of CAP on Consumption and 
MPC of Saudi Beneficiaries

التحقق من تاأثري برنامج ح�صاب املواطن )CAP( على ال�صتهالك 

وامليل احلدي لال�صتهالك ))MPC للم�صتفيدين ال�صعوديني



املحتويات العربية

البحوث: 

فعالية ال�صيا�صات العامة ودورها يف �صوء روؤية م�صر للتنمية امل�صتدامة 2030 .

   حازم ح�صانني                                 7

اأثر ال�صكوك ال�صالمية على النمو القت�صادي.

 

                   هبة اهلل اأحمد �صليمان      45

تاأثري �صعر الفائدة على �صعر �صرف اجلنيه امل�صري .

              

اأنور النقيب          75  

                                 

                   



 افتتاحية العدد
العدد   أيديكم  بين  يضع  أن  للتخطيط  العربي  املعهد  امللثاني  ايسر  الثالث  جلد  من 

أوراق بحثية تناولت  خمس  ملجلة التنمية والسياسات االقتصادية، حيث تضمن العدد  والعشرون  

 من القضايا االقتصادية  
ً
 .والتنمويةاإلدارية عددا

فعالية السياسات العامة ودورها في ضوء رؤية مصر    "بعنوان  استهل العدد بورقة بحثية  

املستدامة   نموذجا(  2030للتنمية  التوزيع  إعادة  حيث  )سياسات  تحليل    هدفت"  إلى  الدراسة 

العامة السياسات  أنواع  كأحد  مصر  في  التوزيع  إعادة  الوصفي   توظيف  عبر   سياسات  املنهج 
التحليلي. وتوصلت الدراسة إلى وجود تعدد ملفاهيم السياسات العامة يصل بها إلى درجة االتصال 

يختلف األمر في   والوحدة، صاحبها اهتمام متزايد بأليات صياغة وصناعة السياسات العامة، وال

 حالة الدول املتقدمة عن النامية. 

حيث  .  "أثر الصكوك االسالمية على النمو االقتصادي  " فقد تناولت    ،أما الورقة الثانية
الدراسة إلى محاولة قياس أثر إصدار الصكوك اإلسالمية على النمو االقتصادي باستخدام    تهدف

املقطعية الفترة  -البيانات  خالل  من    2017-2011الزمنية  مكونه  عينة  على  ه   5بالتطبيق   ي دول 

تكامل و البحرين  و قطر  و السعودية  و )اإلمارات   عالقة  وجود  إلى  الدراسة  توصلت  وقد  ماليزيا(. 
مشترك طويل اآلجل بين إصدار الصكوك والنمو االقتصادي مما يعني أن أسواق الصكوك تلعب 

دور ذا اهميه في تحفيز النمو االقتصادي على املدى الطويل. مما يتطلب زيادة إصدار الصكوك  

   يئة التشريعية املالئمة لتطوير سوق الصكوك.  اإلسالمية لدعم النمو االقتصادي وتهيئة الب 

" الثالثة بعنوان  الورقة  املصري   في  الجنيه  الفائدة على سعر صرف    بهدف  "تأثير سعر 
ان العالقة بين سعر الفائدة )على  الىوتوصل    إختبار تأثير سعر الفائدة على قيمة الجنيه املصري 

ا الجنية  صرف  وسعر  االجنبية(  او  املحلية  تأثير العملة  يوجد  ال  حيث  مستقلة،  عالقة  ملصري 

لسلوك سعر الفائدة املحلية على الودائع بالجنيه املصري او الفوائد على الودائع بالعملة األجنبية  
او فروق أسعار الفائدة على سعر الصرف الجنية املصري. كما ال توجد عالقة سببية من سعر  

 ر الصرف. الفائدة املحلي او فروق أسعار الفائدة إلى سع

الورقة عل"  املعنونة  وهدفت  العام  االنفاق  التعاون    ىكفاءة  مجلس  دول  في  الصحة 

الكويت الخليجي: دولة  علي  التعاون  الى  "    بالتركيز  مجلس  دول  في  الصحي  اإلنفاق  كفاءة  تقييم 

على التركيز  مع  الفترة    دولة الخليجي  خالل  النتائج    أظهرت  حيث .2017-2000الزمنية  الكويت 



 املثال،   سبيل  على.  اإلنفاق  زيادة  دون   األداء  تحسين   يمكن  الصحة  قطاعللورقة  التجريبية  
املوارد،   من  املزيد  إنفاق  دون   %35  بنسبةالصحة    قطاعفي    نتاجاال   زيادة   يمكن   أنهاستنتجت الورقة  

 %. 23بنسبة    في هذا القطاع أنه يمكن تحقيق نفس النتائج عن طريق خفض اإلنفاق    استنتجتكما  

 " بعنوان  الخامسة  الورقة  )  وفي  املواطن  حساب  برنامج  تأثير  من  على  CAPالتحقق   )

منذ عام توضح الدراسة انه  "  للمستفيدين السعوديين  MPCاالستهالك وامليل الحدي لالستهالك ))
اإلصالحات  2017 من  العديد  السعودية  العربية  اململكة  تبنت  واإليجابية  ،  اآلثار  املهمة  لتقليل 

الورقة تحديد كيفية تعديل   الجديدة وقد حاولت  املالية  السياسات  تنفيذ  املترتبة على  الجانبية 

فهم وكذلك  الدعم،  عن  الناتجة  الدخل  لتغيرات  استهالكهم  السعوديين  النماذج    املستهلكين 
ا مع تعديالت االستهالك التي لوحظت في البيانات.  

ً
 حيث أظهرت النتائج االقتصادية األكثر اتساق

% من الدخل اإلضافي 16.8% و25.5% و19.5أن املستهلكين السعوديين يخصصون في املتوسط  

تنبؤ النظري  للسلع غير املعمرة والسلع شبه املعمرة والخدمات على التوالي. وهذه النتائج تدعم ال

 ما خلصت إليه الورقة.  حسب والنتائج التجريبية التي توصلت لها البلدان األخرى 

راء  وفي الختام نأمل أن نكون بهذا العدد قد وضعنا بحوث وآراء علمية بناءة بين أيدي الق
على حرص وترحيب املعهد العربي للتخطيط على تلقي والنظر    ذاتهواملهتمين، مؤكدين في الوقت  

 ي جميع املساهمات املقدمة للنشر في مجلة التنمية والسياسات االقتصادية.  ف
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 حازم حسانين* 
 

 ملخص 
 

تهدف الدراسة  الاللة  لل  تاية  سةةلسةلع لةلدل التع ةي مص  كةر  أاد ع عاس السةةلسةلع الول    عةنر ال  هف العكةلص التايةيص    
عتعكةيع الدراسة  لل  عدعد تودد ل للمةا السةةلسةلع الول   ةكة  نهل لل  درد  ا تكةل  عالعادل  كةلانهل امت لا  ت اةد نألةلع 

ول    ع  ةختيف األ ر مص الل  الدع  ال تقد   ةن ال ل ة   ل  عن األ ر  ثةرا  ل ةكةةلب نللين  كةةةل   عكةة لة  السةةةلسةةلع ال
عالخرعج ةن سةةةلا القةةةة  ال ةرعا     ل كد فةة   مدعل  نةرل مص ة ية  ا و ل  ال لهعا ةي  الدعا ب التةنةقة  لر  ع هرع  

التع ةي  عالذي ةندع  ن  عن السةةلسةلع الول   الق ةرل التص تاقك  يتل   الدراسة  عدعد ةقك  نةن السةةلسةلع الول   عالت  ة  علةلدل
السةةلسةتةن عمدامه ل  ول عع نفة     لكة   عم ذا  ثيع السةةلسةلع الول    قة   ردوة  ةلخع  للةهل ركةد عتاية  الوقكلع الدا رة  

 اع لةلدل التع ةي لا ة ن لةللكةةةن ة ر نفةةة    نةن ال ثيث ال ذ عر    ل نة ع الدراسةةة  ةي   سةةةتعل الالل  ال كةةةرة  عن التعدر
 نلفةةةةر  علا ة ن ةلخع  للةر الو لة  التص ت   ر  ن لوب دعر نلر  مص تعمةر ال هف الت  عي ال ق ا لةنةو  ا كتكةةةةلد ال كةةةةري   

لع التع ةي علةلدل ع ذلك لا تت لع  ة ية  لةلدل التع ةي  ن كن  السةةلسةلع الول    قةةة  ععلعة   عخيكةع الدراسة  لل  عن سةةلسة 
التع ةي لا ت ن  قرع   نسةةلسةلع الت  ة    ي اافةلرل لل  عن    ا تدلملع التص اتخذع كد اكتكةرع ةي  فة   عالدي مة ل ةتويك 
نللسةةةةةلسةةةةلع الول   اةلدل التع ةي  عادث ت لم  تلا لو لكةةةةر مل    ث  لةلدل تع ةي الثرعل عةدال  تع ةي اللر. الع ةلة      

 ع ةرمل 

 
The Effectiveness of Public Policies and their Role in View of Egypt's 

Vision for Sustainable Development 2030  

(Redistributive Policies as A model( 

 
Hazem Hassanein 

Abstract 

The current study aims to analyze the redistribution policies in Egypt as one of the types of public 
policies, and through the descriptive analytical approach the study indicates the existence of                       
a multiplicity of public policy concepts that bring it to the degree of communication and unity, 
accompanied by a growing interest in the mechanisms of formulating and making public policies, and 
the matter is not different in the case of developed countries from Developing. However, the matter 
often becomes confused and out of the context of the issue at hand, which has formed a major gap in 
the process of reflecting the concept on the applied aspects of it. The study revealed a correlation 
between public policies, development, and redistribution, which starts from the fact that the bridge 
policies that achieve both policies achieve their goals together or separately. Thus, the public policies 
represented a reference point that enables it to monitor and analyze the circular relations between the 
mentioned triangle. The study also showed at the level of the Egyptian case that the trend towards 
redistribution was not directly disclosed by his family, nor was he entrusted with the care that would 
enable him to play a prominent role in providing the appropriate development approach to the nature 
of the Egyptian economy. Likewise, the redistribution process was not addressed by public policies as 
a priority issue. The study concluded that the policies of distribution and redistribution were not 
associated with development policies, noting that all the directions that were taken were monolithic in 
relation to the general policies for redistribution, and a complete disregard for important elements such 
as the redistribution of wealth and the fair distribution of job opportunities ... And others . 

اقتصاد*    دكتوراه  والتشريع  -باحث  واالحصاء  السياسي  لالقتصاد  المصرية  الجمعية  العربية، عضو  مصر  جمهورية   ،               
 Hazem.h1991@yahoo.com  البريد االلكتروني: 

mailto:Hazem.h1991@yahoo.com


 
 

 

-8 - 

  2030فعالية السياسات العامة ودورها يف ضوء رؤية مصر للتنمية املستدامة 

 )سياسات إعادة التوزيع منوذجا (  

 

 

 مقدمة  

ون ااألخيرةاعلىاخلفم اعالقةتهةابةاتنمم اأهمم اخةصببببب افيااآفيااكتسبببببسياااسبببببمة بببببة ااا ة  اا
ااتداولااامتزايداواا ميقا ناقسلاااسبببببببة ببببببب اوااملسراناوصبببببببةن ياااسبببببببمة بببببببة او  ا ااام  بببببببسبببببببة ا

ااواألفراد.او عات ددااألز ة اتةرةاوتوااياااتوجهة انحواااتنمم ابتطوراتهةااامختلل ،اامتخصبببببببببببصببببببببببب اا
ا سيرا ااا ازاحيوأخ  ا ةلاااشبببببب و اآخطوا ااادولاوااحكو ة اوا ونهةاا-ااااسببببببمة ببببببة ااا ة  اأضببببببحي
تختصاوترتبطابقضببببةحةا حددةاهنةابةاسببببمة ببببة اا-يدااادولااامتقد  اواانة م اعلىاااسببببوا  علىاصبببب
 أحدااألر ةنااألرب  األنواعاااسببببمة ببببة ااا ة  اااتياتشببببملاتاىاااا-و ببببمة ببببة اتعةدةاااتوزاعااتنموا ا

جةنباذا اااسبببببمة بببببة اااتنسممم او بببببمة بببببة اااتوزاع.اوعلىاخلفم اتشبببببو ا سبببببةراعملم اااتنمم افيا
االقتصبببببةدااامصبببببرباتةرةابسبببببسباعدلاوضبببببوتااارتا اااتنموا اااتياتنتهمهة،اوأخر ابسبببببسبا ل ا ناا

طسم ته،اأضببببببحياااوضببببببعاأواواة اه  اااتنمم اواالنسببببببمة اورا انمةذناتنموا االاتنة بببببببأخطة افياا
ااسببمة ببة ااا ة  اتشببكلا الذا اأ نة احمكنااالرتسةزاعلمه،ابحم اتصببحم ااامسببةراو  ةام اااتشببوهة ا
ااقةئم افيا لا نااارتا اوااتنلي .اوعلىاضبببببببببو ا ةاتقدلاتحةولااادرا ببببببببب اا جةب اعلىاااتسبببببببببةتال ا

ا :اااتةام

  ةاهيااا الق ابيناااسمة ة ااا ة  اوااتنمم ااامستدا  اوااتوزاع؟ -
 كمفاحمكناتحليلاوإعةدةاااتوزاعافيا صرا أحداأنواعاااسمة ة ااا ة  ؟ -
هبلاتوجبدا رتسزا احمكنا ناخالاهبةات زازاف بةامب اااسببببببببببببببمبة ببببببببببببببة ااا بة ب ا ناأجبلاااتنممب ا -

ااامستدا  ؟
ا،اوتشمل:الدراسةاأهدافا

 املةهممياحولاعالق اااسمة ة ااا ة  ابةاتنمم اوإعةدةاااتوزاع.ااتطر ااإلطةراا .1
 اا ة  .ااااسمة ة اأنواعا أحدا صراافياااتوزاعا مة ة اتعةدةاتحليل .2
بمةناف ةام اااسببببمة ببببة ااا ة  اودورهةافياتحقيقارتا ا صببببراالتنمم ااامسببببتدا  اا .3

2030. 
 فرضيات الدراسة: وهي:

حمكناأناتتزا ناااقببدرةاعلىاتحقيقاأهببداتاااتنممبب ااامسببببببببببببببتببدا بب اعسراااقببدرةاعلىاتحببديببداا -1
أواواة اااسمة ة ااا ة  ،اوااتياتقولاعلىاخلفم ااالتصةلاوااترابطابيناصنةع اااسمة ة ا
اا ة  اوصبببببببببببنةع اااتنمم ااامسبببببببببببتدا  ،احيباتدوراااحلق ابينهمةاعسراعدةا سبببببببببببةرا افيا

 و سةراتعةدةاااتوزاع.ا قد تهةااامسةراااتنموبا
تستنفاف ةام اااسببببببمة ببببببة ااا ة  اعددا نااامحددا اااتياتسببببببةعدافيازاةدتهة،افياااوقيا -2

ااا باتواجهابمثبطة اتقللا ناقدراتهة.
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ت تمدااادرا بببببب افيا ببببببسيلااختبةرافرضببببببمةتهةاوتحقيقاأهدافهةاعلىااامنه اااتحليليامنهج الدراسةةةةة:  
تصبببةلاوااتشبببةب ابيناااسبببمة بببة ااا ة  اوااتنمم افيااانسرا احسبببتخدلااسمةناعالق ااالااااوصبببليااا ب

وب ضااادرا بة اااتطسميم ،ا  ااا روناعلىاواقعااالقتصبةدااامصبرباعسراعرتاوتحليلاااسبمة بة ا
اا ة  االتنمم اوإعةدةاااتوزاعافمه،اوااتطر األه ا رتسزا اتل يلادوراااسبببببببمة بببببببة ااا ة  افياتحقيقاا

ا.ا2030 ا صراأهداتارتا اااتنمم ااامستدا 

ا:اوتشملا ةايلي:االدراسةاأقسام

اااقس ااألول:اااسمة ة ااا ة  اوااتنمم اوااتوزاعا)تطةرانسرباوتطسمقي(.

ا.نموذجةاااتوزاعا مة ة اتعةدة:ا صرافيااا ة  اااسمة ة اااراهناااوضعاااقس اااثةني:

اااتنمم ااامستدا  افيا صر.ااقس اااثةاب:انحوات زازاف ةام اااسمة ة ااا ة  ا ناأجلا

 األول القسم

 (وتطبيقي نظري  إطار)والتوزيع  والتنمية العامة السياسات 

 مقدمة  
اقدات ةظ اااترابطابيناااسبببمة ببب اواالقتصبببةداتاىاأناأضبببحىابمثةب اعمل اواحدةاذا اوجهةن،ا عااااا

االحتلةظابوجوداتلردااسلا نهةافممةايت لقابب ضاااممةال ااابحثم ،اتالاأناااغةاباو ةاحسبتتب ها ناا
دثافياأحدهمةااوقةئعاالاح سراتالاعناأنهمةابيئ اواحدة،اتتداخلاوتتسببببببببببب ابةات قداوااتشبببببببببببةب ،افالاحح

ةاتصبببببدعااآخر،اوإذاقوباأحدهماةحةدثاأواأ راتالاواكونااآلخرانصبببببيبا نه،افصذااتصبببببدعاأحدهم
ازداد اشبو  ااآخر.اوا ااالاحمكنااالصبلابينهمةاعلىاأح احةلاوالاحمكناااحديباعناأحدهمةادونا

يقاه ااااآخر.او ناهنةافصناااسببببببببمة ببببببببة ااا ة  اتشببببببببكلا مةالاخصبببببببببة احمكناخالاهةادرا بببببببب اوتحق
االتصبةل،اتذاأناااتنمم ااامسبتدا  االاحمكنااهةاأناتسبيرادونا بمة بة اعة  اتقودهةاوتوجها سبةراتهةا

ادرا  اف ةام اااسمة ة وت ملاعلىاتحقيقا ةاتصسوااتامها ناأهدات.اوعلىاه اااأل ةساتسدأاعملم اا
القتصةداااتياذ رنةهةاآنلة ،ااا ة  ا ناأجلاااتنمم ااامستدا  اعلىاخلفم ااا الق ااأللابيناااسمة  اوا

وذا اعسراااسرا  اواامخططبة اواألهداتاااتياتتسنبةهةاااسببببببببببببببمبة ببببببببببببببة ااا بة  او ةات ولاتامبهاأهداتا
اااتنمم ااامستدا  .اا

 مفاهيم السياسات العامة 1/1     

ااحشبببكلاااحديباعنا لةهم اااسبببمة بببة ااا ة  ابيئ ابحداذاتهةاوالاحكةداح رتابدايتهةا نانهةيتهة،ااااا
األ رااا باج بلاهنبةعاعديدا نااات رالبة او لب ا نااامنبةظيراواألب بةداااتياحمكنا ناخالاهبةااانسرا

ت هباتاىاأنهةا"ا ببببببمة ببببببة ااا(1)تاىات رافاااسببببببمة بببببب ااا ة  افةامو ببببببوع ااادوام اال لولااالجتمة م 
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ااحكو  اوتحددهةابأنهةا مموع ا نااألهداتاااتياتسببببب ىاعدةابرا  ا صبببببحوب اب ددا ناااقرارا ،ا
ااتياتوصبببفاعملم اصبببن هةاوتنلي هةاوااسرا  اااتياتتضبببمنهةاو ةاتهدتاتامها نا لال .افياااوقيا
اا باح رفهةاجةروداروزاوام لهةاأكثراتخصببببصببببم اذاهبةاتاىاأنهةا"ا ببببلسببببل ا نااألنشببببط اااحكو م ا

ا.ا(2)اامترابط اقلياُلاأوا ثيرا اعلىاأنانتةئمهةات  راعلىا ناتهمه ا ستقسال ،اوامسياقرارا ا نلصل 

واطرتاجممساأندر ببببوناااسببببمة بببب ااا ة  ا"ا سرنة  اعملاهةدتاح يبهاأدا افردباأواجمةعياااااااا
صببةاهةااافياااتصببدباامشببكل اأواامواجه اقضببم اأوا وضببوعا ة.اوتب هافياذا ا ةرلافرادرا ااا ب

أحضبببة افياشبببكلابرنة  اعملا قترتااشبببخصاأواجمةع اأوااحكو  افيانطة ابيئ ا حددةاااتوضبببم ا
واالرصااامسببببتهدف اواامحددا ااامراداتمةوزهةاالوصببببولاتاىاهدتا حدداأوااتحقيقاأاراتاب ينهة.ا
ااواسبببببتطردافياذا ا سينةاأناااسبببببمة ببببب ااا ة  اتختصابهةااألجهزةاااحكو م ا ناخالصا سببببب وايتهةا
علمةابأناب ضاااقو اايراااحكو م اأواايرااار بببمم اقداتسبببه افيار ببب اوتطواراب ضاااسبببمة بببة ا

ا.ا(3)اا ة  اوتستمداخصوصيتهةا نا ونهةا تخ ةا ناقسلاااسلطة ااامخوا 

وب داااتطر اتاىا لهولاااسبببمة ببب ااا ة  ايتضببب اوجوداحةاتين،ااألواىاهياحةا ااالتصبببةلابيناااااا
كو  اأداةار بببببب اوتنلي اه  اااسببببببمة ببببببة افياذا اااوقي.اوتختصاااثةنم ابحةا اكلاااملةهم ا وناااح

ااتبةيناأوااالنلصببببةلابينا لا نسوراو لا سببببتو ايت ا ناخالاهاصببببمةا اور بببب اوتنلي اااسببببمة ببببة ا
اا ة  ،اوااتياتتنوعابينا نسوراااحكو  اوتحليلاوأدا ااانسةل،او  ا ا صبببببببببببةدراااقوةاااتياتسبببببببببببتمدا

.اوبةانسراتاىاذا اااتبةين،افصنهايتحققاعنداصببمةا ا ببمة ببة اتختلفافيا سببتواهةا نهةاآام اتحيمقهة
ااسلياعنانسير اااقطةعياأواااخةصابنشببببةيا  ين.اوفياحةا ابحثنةاااحةايافصناااسببببمة ببببة ااا ة  ا
  نم اهنةافيااامقةلااألولابرتا اااتنمم ااامسببتدا  او ةا بببقهةا ناعملمة اااتوزاعاو ةاحقترنابهةاأواا

ا هةا ناعملمة اتعةدةاااتوزاع.ايتب

 نشأة السياسات العامة 2/1

ُت ز انشببببأةاتحليلاااسببببمة ببببة ااا ة  ا  ل ا سببببتقلاأوا أحداأفرعااا لولاااسببببمة بببب اوعلولاا دارةااااا
فياخمسببينمة اااقرنااامةضببي،اا" The Policy Science "  اا ة  اتاىاهةرواداال ببوالافيا تةبها

ا لولاااسببمة بب اونسةلاااحك ااأل راكي.او عاظهورااامدر بب اااسببلو م اوذا اارتبةط ةابتطورا لا ناا
اا باُعنيابتحليلا دخال او خرجة ااانسةلااا-فيابداحة اعقداااسببببببببببتينمة ا ناااقرنااامنصببببببببببرلاا

 ةنااتحليلاااسبمة بة ااا ة  اشبةناآخراخةصب ا عاوجوداعوا لاعدةا بةهميافياتنة يااا-ااسبمة بي
لااادوايا حر  ااال بببببببببببببتقاللاوااتحررااانةشبببببببببببببئ افياجوانبااا ةا ،ااأهميتها نهةا ةاحخصابيئ ااانسة

ووجوداخصببببوصببببمة اتت لقابةاممتمعااأل راكيااا با ببببرعةنا ةاأصبببببحيادواتهاااقطبااامسببببمطرا
واامتحك افيا مراة اه اااانسةل،ا ثلااامشببببكال اااخةصبببب ابةاتلرق ااا نصببببرا ابيناااسمضاوااسببببوداا

ا باتنة يا  هاداخلااام  بببببسبببببة ااأل راكم اااحةج اتاىاتحليلاوااحر ابيناأ راكةاوفيتنةل،ااأل راا
ا.ا(4)ه  ااامشكال او حةوا اصمةا اااسمة ة اااتيات ةامهة



 

 

 

-11 - 

 ننيحازم حسا

و ناهنةاازداد اأهمم ادرا بب اوتحليلاااسببمة ببة ااا ة  اوتواد ا هن ا حللاااسببمة ببة اوبدااأنااااا
ياتميز اعنااير .او نا  ابرز احقالاقبداشببببببببببببببباعمالقبةاابها بةاابها نااألطراااتحليلمب اواامال  ااات

عديدا نااالتمةهة اااتياتر اأناااسببببمة ببببة ااا ة  ا ةاهياتالا حصببببل االتلةعال ااار ببببمم اوايرا
اار ببمم ابيناعددا نااالةعليناعلىااامسببتواينااامحلياواامر زب.اوأناااسببمة ببة ااا ة  ا ةاهياتالا

دةا ةاحكونوناأعضة افياشبك ا نسم اأوانتةناأوات سيراعناترادةاوخطوا اه ال ااالةعلينااا يناعة
وقداتواايااادرا ببة ااامت لق ابتحليلاااسببمة ببة اخاللاعقدباا.اا Policy Networkابببببببببببببببب ةاح رتاب

ااسبببببب ينمة اوااثمةنينمة ا تأ رةا بةشبببببرةاوبدرج ا سيرةابةاسيئ ااامت لق ابةانسةلاااسبببببمة بببببياواالقتصبببببةداا
اادواي،اوا احكناهنةعاتر يزا سيراعلىاااب داااخةرجيااام نيابخصبببوصبببم اااسبببمة بببة ااا ة  ااسلا

 ا ناعقود.او عااادخولافياعصبببببببببببببرااا وام اوظهوراتطسمقة ا  ةصبببببببببببببرةادوا ،اتالافيا ةاتالاذا
 بببببمة ببببب اواقتصبببببةدح ا ثلااادخولافياااحر ااابةردة،او ةاتالهةا ناتلس ااالتحةداااسبببببوفيتياوظهورا
 نسم اااتمةرةااا ةامم اوانتشبببببةراااشبببببر ة ا ت ددةااامنسبببببمة اوبروزاااتستال ااالقتصبببببةدح اوشبببببيوعا

ت رهةاحةا ا ناااترابطابينااانتشببببببراعلىا،اااتيااحقو اا نسببببببةناواامسببببببةواةاأفسةراااتحولااادحمقراطياوا
ااسببمة ببة ااا ة  ا ببوا افممةايت لقاب ملم اصببن هةاأواتنلي هةاوعملم اااتنمم افياجوانسهةااالقتصببةدح اا

ا.(5)واالجتمة م اوااسمة م ا

م اتقيم اوتقوا ا سببةرهة،اوانتقلاااتوجها نا مرداتنلي اااسببمة ببة ااا ة  اوتحليلاجوانسهةاتاىاعملاااا
خةصبببببببببببب ا عااحة ااالشببببببببببببلابب ضاتمةر اا ببببببببببببتخدا هة،ا ةاج لهةا حطاأنسةراأوائ ااام نينابهةا
وااقةئميناعلىاصببببمةاتهةاوتنلي اخطواتهة.او نا  افقدااكتسببببباه اااالرعاااتحليلياأهمم اخةصبببب افيا

 تغيرا اااسبببمة ببب ااالقتصبببةدح ،اااآون ااألخيرةافيااا لولاااسبببمة ببب اوعلولاا دارةااا ة  ،ا نطلقة اتاى
 عا الحس اااتر يزاعلىاخصببببوصببببم ا لاحةا اتحيااادرا بببب او حةوا اااخرونابأنمةياعة  اتت لقا

ابةاقدرا اوااممكنة ،اااتياحمكناا تقةتهةافياااسمة ة ااا ة  ااسلادوا .ا

 السياسات العامة في المدارس الفكرية  3/1 

ا اتخفاااسداحة ااامتأخرةاالرعاااسمة ة ااا ة  او ةاتالهةا نارت اوأفسةرا زاحم ا ةا بقهةا ناااا
رت اونسراة افياعصببببببورا ببببببةبق ،او  ا ا ببببببرعةنا ةااحتليا كةن ا تنة م افيااألو ببببببةيااا لمم اا

ااشببروعااالسببمة بب اواالقتصببةدا  ة .افمن اااسببتينمة ابدااالمحلليناو ناقسله اصببنةعاااسببمة ببة ،اأهمم اا
فياقواابانسرا اتغطيا ةاحمرباتطسمقهاعلىاأرتاااواقع.ا ةا ةعدافياوجودات هة ة اجداخطيرةا
تت لقابسبببببلوعاا نسبببببةنا مواطن،اوتأ يراااسواهرااالجتمة م اعلمها أحدااا نةصبببببراااممتم م اااتيا

 اااسبببببمة بببببة ااتتأ رابمةاحمربا نا بببببمة بببببة .اوا تدااأل راالتنس ابردوداأف ةلااألفراداواامنسمة اتمة
.اوقداقة ياعملم اتحليلاااسببببببببمة ببببببببة ااا ة  اخاللااا قودااامةضببببببببم ا(6)وااتغيرا اااتياتحدثافيهةا

علىافرضببببمة انسراة ااالقتصببببةدااامزئي،اخةصبببب ااامت لق ابةارشببببةدةاوااحمةدةاو سدأات سم ااامنل  ا
اااتياحس ىااالردا ناخالاهانحوات سممهة.ا

ا
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 :(7)(، وتشمل ما يلي1لعامة: والتي تظهر في الشكل رقم )مراحل عملية صنع السياسات ا 4/1

وات افيهةاتحديدااامشبببكل افياتطةرا نااايم اوااواقع،اامرحلة تحديد إطار صةةنع السةةياسةةة:   -اأ
وحصببببببراااموارداااتنسممم ااامتةح ،ا عاتحديداجهةزار بببببب اااسببببببمة بببببب اوتحديداا ببببببتراتممم ا

 صن هةاوتقيممهةابصورةادورا .ا
وات افيهةاتخصبببببببمصاااموارداوتحديدااألهداتاواألواواة ا عامرحلة صةةةةنع السةةةةياسةةةةة:    - 

ة ببببببم اوااتوق ة ابخصببببببوصا نةف هةاونلقةتهةاوتقديرانلق اتعدادا مموع ا ناااسدائلااأل بببببب
 و نل  اااسديلااألفضل.

وتشبببببملاتنلي اااسبببببمة ببببب ا عاتقيممهةاأ نة اتنلي هةاوب دامرحلة ما بعد صةةةةنع السةةةةياسةةةةة:    - 
 تنلي هة.اا

:اوتقولافيهةاااقنوا ااامت ددةابةالتصببببببببببببببةلاوااتغ ح امرحلة التغذية العكسةةةةةةةةةية للمعلومات  -ث
بربطاجممعاه  ااامراحلابب ضبببببببببهةاااب ض.اوفياه  ااامرحل اححدداااا كسبببببببببم االم لو ة 

واضببببب وااااسبببببمة ببببب اأوجهاااقوةاوااضببببب فاو ةايترتباعليهةا ناآ ةرا توق  اوايرا توق  ،ا
وتتسللاااتغ ح ااا كسبببببببم ابصعةدةافت ادوائراااسبببببببمة ببببببب ااصبببببببمةا ابدائلاُت دلاأواُتلغياتل ا

اااسمة  .اا
اة ااا ة  اا(ا راحلاصمةا اااسمة 1شكلارق ا)ا

 
اامصدر:احسيناعالوب،اتخطمطاااسمة ة ااا ة  افيااا را :اتطةرا نهميانحواا

ال را اا اا ة  ا السمة ة ا اا دداا2017اا-2012أجندةا دائرةاا12،ا مل ا قةفتنة،ا ،ا
ا.اا111،اص2013اا القة اااثقةفم ااا ة  ،اوزارةاااثقةف ،ابغداد،ا



 

 

 

-13 - 

 ننيحازم حسا

 األهداف    –عاد األب  -التنمية المستدامة: المفاهيم اا5/1اااا

اا متمعاافياااامب راب ااااتغيرا اا نا مموعب ااتحبداثااعملمب اعلىاالبدالاب ااااتنممب ااحسببببببببببببببتخبدلا لهولا   
اااتحسبببببببنااحضبببببببمناابم دلااامسبببببببتمراااا اتيااااتطورااعلىاااقدرةاااممتمعااذا اتكسبببببببة اابهدتا  ين؛
االحةجة ااال ببتمةب ااعلىاااممتمعاقدرةاابزاةدةا مةاُت نياااتنمم .اأفراد ااسلاااحمةةاانو م افيااامتزايد

اعنااااحةجة ؛اتل ااتشببةعاادرجة ازاةدةاتسللاااتياابةاصبورةااألعضبةئه؛ااامتزايدةااوااحةجة اااأل بة بم 
.ااال ببتغاللاذا ااعةئدااتوزاعاوحسببناااامتةح ،ااالقتصببةدح اااامواردااال ببتغاللاااامسببتمراااترشببيدااطراق

ا ثلمةااا مليااوهوااقتصببببببببةدب،او  ا او قةفياجتمةعياابدور اوااتغييرااااتغيير،ازائدااانمواهيافةاتنمم 
اانةس.اوا رتاتقرارااأل  ااامتحدةاالتنمم اااحمةةاااانوعياااتحسببيناهوااأل ببة ببياوااملهولا مي،اهو

ااتنمم اعلىاأنهةا"اعملم ازاةدةاااخمةرا ااامطروح اعلىااانةساو سبببببببببتو ا ةااا1997اابشبببببببببرا اا ةلا
ححققونها نارخة ،اوه  اااخمةرا اامسبببببببببببيانهةئم اأوا ةبت .اوبغضااانسراعناااتنمم افياحداذاتهة،ا

ىااا مشاحمةةا رام اوطوال اوفياصببببببح اجيدة،افصناعنةصببببببرهةااأل ببببببة ببببببم اتتلخصافي؛اااقدرةاعل
واكتسبببببببة ا  ةرتاو هةرا ا ناخالاهةاتزدادا  هةاااقدرةاعلىاا بببببببتغاللاوا بببببببتخدالاااموارداااالز  ا
اضبببببببببببمةناحمةةاالئق .اوالاتقفاعنداه اااحدابلاتمتدااتشبببببببببببملاااحرا اااسبببببببببببمة بببببببببببم اواالقتصبببببببببببةدح ا

ان.اااواالجتمة م ،افضال اعناتتةح ااالرصااإلبداعاوا نتة

اامسببببببببببببببتبدا ب افيا وببهااامبديبداااا لهولاااتنممب اا2015وب بدا زابدا ناأطروحبة ااألافمب اظهراعبةلاااااا
ااااخصبةئصاشبأنا رون ا نااااتقليلادوناااواامسبتقسلم ااااحةام ااألجمةلااحتمةجة اتلسم اعملم ااعلىاأنه
اا مببلاعلىا،ابببدأاا2016فياينببةيرااوااا.(8)اانس ااالجتمببة مبب ااوتمببة بببببببببببببببب ااتسببة ببلااأوااالحمببةةااااببداعمبب 

عتمدهةاقةدةااا ةا اااااتياا،اا2030اخط اااتنمم ااامستدا  اا ةلااا17ااباا أهداتاااتنمم ااامستدا   تنلي 
و بببت ملاااسلداناخاللاااسبببنوا اااخمساعشبببرةااامقسل ،اواضببب  انصبببباأعينهةااا.2015 بببستمسراااافي

علىااامممع،ابحشببببببببببدااامهوداالقضببببببببببة اعلىااالقرابمممعاااألهداتااامديدةاااتياتنطسقاعةاممة اه  ا
وتسبتنداأهداتاا.أشبكةاهاو كةفح اعدلااامسبةواةاو  ةام اتغيرااامنة ،ا عا لةا اعدلاااتخلياعناأحد

وتهدتاتاىااامضبياقد  ةاالقضبة اعلىااالقرا هداتاا نمةئم ااألافم األاااتنمم ااامسبتدا  اعلىانمةت
جممعاااسلدان،ااالقيرةاابمممعاأشبببببببكةاه.اوت تسرااألهداتااامديدةافرادةا نانوعهةا ناحيباأنهةاتدعو

وااغنم اواامتو ببببببببببببببط ااادخلاااىااتخةذاا جرا ا اااالز  ا ناأجلات زازااارخة ،اواا ملافياااوقيا
 و بااألرت.اوتدرعاه  ااألهداتاأناااقضببببة اعلىااالقراحمباأناحسببببيراجنبة اانلسببببهاعلىاحمةح 

حتمبةجبة اوتتنبةولا مموعب ا نااالاا،تاىاجنببا عااال ببببببببببببببتراتمممبة اااتياتسنيااانموااالقتصبببببببببببببببةدب
االجتمة م ابمةافياذا ااات لم اوااصبببببببح اوااحمةح ااالجتمة م اوفرصااا مل،اوتتصبببببببد افياااوقيا

اا نااألب داااات رافاوتل ااألهداتااه اااواشببببببتملانطة .اا(9)نة اوحمةح اااسيئ نلسببببببهاام ةام اتغيرااام
ا:ااتةايااانحواعلىااال تدا  اأب ةداأرب  اخالاهابينانلر ااذا ،

اا حكواوجم ااانس *ا

ااالجتمة م ااألنشط ا ناوايرهةااالقتصةدح ااانس *ا

http://sustainable-development-goals/
http://www.un.org/ar/millenniumgoals/
http://www.un.org/ar/millenniumgoals/
http://www.un.org/ar/millenniumgoals/
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اااسمة ياواانشةياااحك *ا

ااام  سم اوااقدرا ااألدا *ا

اا،اهي:" نهمم اشروي"ابأرب  ااالجتمةعيااانسةلاايتميزاأناحمبا ستدا ة ،اامصب 

ا.واامرون اااتوازناااتثسياتحكواوجم انس (اأ)

ا.االحكواوجم ااانس اشأنا ناالاتقللايااتااألخر ااواألنشط اا قتصةد(ا )

ا.اواال تمةب ااامشةر  اح كسااا باااحك (ا )

ا.اواانتةئ اااتسمفايفاحسهراباا ااام  سيااألدا (اث)

ا.ااشرويابه  ااالاتزالاأت اتذااتالااال تدا  انحواينطلقاأنانسةلاألبااحمكناوال

ا: (10)أهداف التنمية المستدامة  -
اأكسراأحداب داصبببمةاتهةات اااةح اا169اوتتخللهةااهدفة ااا17ااتصبببلاأهداتاااتنمم ااامسبببتدا  اتاىااااا

.اااا ةا اادولاا ةف او ناااممةال اا ةف ا ناا ختصبببوناافيهةاشبببةرعااوااتياااا ةامم ،اااال بببتشبببةرةااحمال 
افياوااتنمم اواال بتقرارااأل نااتحقيقااادائ ااوااسب يااامشبترعاال ملانتةجة ااجة  اهدفة اااعشبراااسبب  
ااامسببتدا  اااتنمم اأهداتا ببسقافقدااامتحدة،ااأل  اأعضببة ااواطةامةااهت ااادولاا.اام مورةاأرجة ااكةف 
اوااتياا،(2000اا بةلاااألافمب ااا نمبةئمب اااألهبدات)ااعليهبةااأطلقاوااتياااألهبداتا ناأخر ااا مموعب اهب  

اضمنهةا نااأهداتاا مةنم ااعنا بةرةااو ةنياا2000ااعةلاافياااامتحدةااأل  ااأعضة اااادولابهةاااتز ي
ابينااامسببببببببببةواةااوتحقيقااألطلةل،اوفمة اوتقليلااأل ببببببببببة ببببببببببي،ااات لم اوتوفيراوااموع،اااالقرا نااااحد

ااا ةا احصبب اااسيااامتحدةااأل  ااتطل ة ا عاتتمةشبىاوااتيااأل بة بم ااألهداتاا ناوايرهةااامنسبين
اه  اتحقيقاتاىااااتوصببببلايت اا ااواسناا،2015ااعةلافيافترتهةااتالاأنهةاانتهي.ااسببببكةنهااأفضببببلاا كةن ة

اخاللاتنمةز ايت اا ا ةاال ببببببتسمةلااامسببببببتدا  اااتنمم اأهداتاتسنياجة اوا اابصببببببورةا ثلى،اااألهدات
ا.اااسةبق ااألافم اعة ة ااعشراااخمس 

ا

ا
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ا17أهداتاااتنمم ااامستدا  االاا:(ا2شكلارق ا)ا

ا
 اامصدر:ااأل  ااامتحدة،ا

اا/http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goalsا                    
 

وتت دداه  ااألهداتااتشبملاأهداتااقتصبةدح اواجتمة م او بمة بم اوصبحم اوبيئم ا مةايوضبحهةااااا
(،اوالاحمكنابأباحةلا نااألحوالااالصبببببببببببلابينهةاأواتصبببببببببببنملهةا نلرد افهدتا ثلا2ااشبببببببببببكلارق ا)

ااقضبة اعلىااالقراوااموعاوهواااهدتااألولاحصبنفاعلىاأنهاهدتااقتصبةدباواجتمةعياو بمة بي،ا
ن ااوااتغ ح ااااغ ائيااأل نااوتوفيرااااموعااعلىااااقضببببببببببة واأتياا اامسببببببببببتدا  ،اااااازراع ااوت زازاااامحسبببببببببب 

األعمبةراامكونبةاااهبدتاااثبةنيااااجممعافيااوببةارفبةهمب اصببببببببببببببحمب ا مشااببأنمبةياااامممعااتمت عاوضببببببببببببببمبةن
افرصاوت زازاالمممعاوااشببببببببة لاااامنصببببببببفااااميدااات لم اوااثةاب،ابينمةايهت اااهدتااارابعابضببببببببمةن

ااامنسببببببببببببينابيناااامسببببببببببببةواةااااتحقيقاالمممع.اواتب هاااهدتاااخة سااا باحسبببببببببببب ىاااحمةةا د اا اات ل ا
اااممة اتوافرااضببببببببمةنااواالتمة .اوامن ا ال ا ناااهدتاااسببببببببةدساوااسببببببببةبعانحوااانسببببببببة ا لااوتمكين
ا مسبببورةابتسلل ااامممعاحصبببولاوضبببمةناا سبببتدا  ،اتدارةااوإدارتهةاالمممعااااصبببحيااااصبببرتاوخد ة 

ااانمواااواامسببببببببببببببتبدا ب .ابينمبةايب هبباااهبدتاااثبة ناتاىات زازاااامو وقب ااااحبديثب ااااطبةقب ااخبد بة ااعلى
اااالئقااا ملاوتوفيراواامنتم ااااسة ل ااواا مةا ااواامسببببببببببتدال،ااالمممعااوااشببببببببببة لااامطردااالقتصببببببببببةدب

ااااشببببببة لاااتصببببببنمعااوتحليزااااصببببببمود،ااعلىاقةدرةااتحتم اُبنىاالمممع،اواتطر اااهدتاااتة ببببببعا قة  
ااداخلااامسبببةواةااان دالاا ناااالبتسةر.اوانصبببرتاااهدتااا ةشبببراتاىاااحداوتشبببممعااواامسبببتدال،االمممع
اواامسبتوطنة ااامدناابينهة،ا  ا اير زاااهدتااااحةدباعشبراوااثةنياعشبراعلىاج لااوفممةااااسلدان

انتةنا اوااال ببببببببتهالعاوضببببببببمةناو سببببببببتدا  اااصببببببببموداعلىاوقةدرةاوآ ن االمممعااشببببببببة ل ااابشببببببببرا 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals/
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االتصبدبااعةجل اتجرا ا ااتخةذااواضب اااهدتاااثةاباعشبراواارابعاعشبراوااخة ساعشبراااامسب واين،
ااتحقيقااا ستدالانحوااعلىااوا تخدا هةاااابحرا ااواامواردااواابحةرااامحمطة ااوآ ةر ،اوحلظاااامنة ااتغير
ا سبببتدال،اانحوااعلىااا بببتخدا هةااوت زازااوتر ممهةااااسرا اا حكواوجم ااانس ااامسبببتدا  ،اوحمةح اااتنمم 
اووقفا سببةر ،اوعكسااألراضببيااتدهوراووقفااااتصببحر،او كةفح اا سببتدال،اانحوااعلىاااغةبة ااوإدارة
ااواا دلااااسبباللااااسيواوجي،افممةاحسبب ىاااهدتاااسببةدساعشببراوااسببةبعاعشببراتاىاتحقيقاااتنوعاافقدان

ااامستدا  .ااااتنمم اجلأا نااا ةامم اااشراك ااوتنشمطاااتنلي او ةئلااواام  سة ،اوت زاز

(،احمدا169(اواةحةتهةا)17وخالصبب اااقول،افصنااامتأ لاجيدا األهداتاااتنمم ااامسببتدا  ااابببببببببببببببب)اااا
أنهةاتصببببببببافيا لاااموانب،اوتسببببببب ىاتاىاتقة  احمةةا تسة ل ااألر ةن،اتضبببببببمناااوفة ابةحتمةجة ا

لاااقةد  ااألجمةلاااحةام اواا مشاااسرا اوااسببببببباللاواأل ن،اوا بببببببتدا  اااموارداات ميرا سبببببببتقسلااألجمة
اوااحلةظاعلىاحقوقه افياااموجودا اااحةام اوتنميتهة.

 تحليل السياسات العامة ودورها في التنمية المستدامة وإعادة التوزيع  6/1

ُحخولاتاىاااسبمة بة ااا ة  ا هم ادفعا سبةرا اااتنمم ااامسبتدا  اوا حةط ابكةف اأب ةدهةاخةصب ااااا
تنمم او بببببيل اارفعا سبببببتواة اااشببببب و اوتحسبببببينااقتصبببببةداتهةاب ديهةااابشبببببرباوااميلي.اوإذاا ةنيااا

بخةص انو م اااحمةة،افصناااسمة ة ااا ة  ابمثةب اااقنطرةاااتيا ناخالاهةاحمكناأناتحققااألهداتاا
ااتياتتضببببمنهةاااتنمم ااامسببببتدا  افيا لاأب ةدهةاواةحةتهة.اايراأنا سببببأا اعدلاااوعياب ا اااترابطا

اتاااتنمم ،االايزالاححتةناتاىاجهودا ضببنم اخةصبب افياااسلدانااانة م ،ابيناااسببمة ببة ااا ة  اوأهد
ا ناأجلااات رافابةألدواراواألف ةلااامنويابهةااسلاعنصرا ناعنةصراااممتمع.ااا

 

أناااسببببببمة ببببببة ااا ة  اتتأ رابةامتغيرااالقتصببببببةدبا ببببببوا ا ةنايت لقااا(11)وقدارأ اروبر ادابااااا
جتمة م اأوابسبببمة ااانسةلااالقتصبببةدباواالجتمةعي.اوإ بببتطردافيابمسبببتو اااتنمم ااالقتصبببةدح اواال

أنااامتغيرا اااخةصببب ابةانموااالقتصبببةدبا)ااتحضبببر،اااتصبببنمع،ااات لم اواادخل(ااهةاتأ يراأكسرا نا
 ببببمة ااانسةلاااسببببمة ببببيافياااتأ يراعلىاااسببببمة ببببة ااا ة  افياااوالحة ااامتحدةااأل راكم ،اونةد ا

رةاتغيرااانسةلاااسببمة ببيا ناأجلاتغييراااسببمة ببة ااا ة  اواغرتا واكب اابضببرورةاتنمم افسرةاضببروا
اأهداتاااتنمم .اا

وعلىاهدبا ةاتقدل،اتستسببببببببباااسببببببببمة ببببببببة ااا ة  اجلااهتمة هةا ناخاللادورهةافياصببببببببمةا اااااا
وصبببببنةع اتنلي ا بببببمة بببببة اااتنمم ،اوالاحختلفااأل رابيناحةا ادوا ا تقد  اأوانة م ،اوإنا ةنيافيا

تت ةظ افيهةااألهمم اعلىاخلفم احةجةتهةااامسبببببببببببببتمرةااتدبيراوإدارةا واردهةاوفقا نه اعلمياااااألخيرة
 نضببببببطاو سبببببةيرااتطل ة اه  ااادولاوااسيئ ااامحمط ابهة.اوا لاه  ااانقط اتثيراحيمق ااالتصبببببةلاا

فه ابيناعملم اصبنعاااسبمة بة ااا ة  افيابيئ اتتسب ابةال بتقراراااسبمة بيا ناعد ه.او نا  اف ملم ا
نقةيااالختالتابيناااسببببمة ببببة ،احمكناأناتلسببببر اطسم  ااا الق ااادائرا ابينااانس اااسببببمة بببب اواانس اا
االقتصبببةدح اوااسبببمة بببة ااا ة  ،ابةعتبةر ا ثلباالاانىاعنهااله اعالق اااثةبياواامتغير،ا ناخاللا
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 ننيحازم حسا

ااأفضبلاتسونااا ،اوربمةدورااالواعلاوااسواعباااداخلم اوااخةرجم اااتيات ملافياظلهةاااسبمة بة ااا ة 
ااألافم اا نمةئم ااألهداتا نااقدرتهةاعلىااا سوراهياااا ة  اااسببببمة بببب اافيااال ببببتدا  اا رج م انقط 

(MDGاا)اااامسبببببببتدا  اااتنمم اأهداتااتاى(SDGا)اخاللاالسبببببببمة بببببببة ا هدتااامتحدةااأل  ااقسلا ن
ا ناجةنبا لافيااالند ةنافياااسيئم ااواال بببببببببتدا  اااسيئ ا خةوتابدأ اواقد.اا2030-2015اااالترة

 سيرةابمةايهدداعملم اااتنمم اابسبببببببببرع ااتتزايداااسيئ ااا بببببببببتنزاتا نااامخةوتااأناحيباااتنمم ،اجوانب
ااامنسببببينابينااامسببببةواةااعدلاا،اوجودااتسببببةعافياحةا 2018وقداأظهراعةلااا.(12)علىا سببببتو ااا ةا 

بمةاح نياأناهدتااامسبببببببببببةواةابينااامنسبببببببببببيناا ايتحققاب د،ابلاا.اااتنمم ااطراقاافيااعيب ابمةاج لهة
علىااانيمضافقداازداد ااأل ورا ببببببببو  ،ابمةاُححملاااسببببببببمة ببببببببة ااا ة  ا زادا ا نااامسبببببببب وام اتمة ا

ا.(13)ااقضةحةااا ةامم ا ناه اااانوع

ااا ة  اااسبببببببببمة ببببببببب ااا الق ابيناا(14)(Okeke and IFEAGWAZI, 2018وحلليادرا ببببببببب ا)اااا
اا ةاي.اوذا اااات لم اافياااقسولاا بمة بة ااعلىاخةصابشبكلاااتر يزاا عاانمميراةاافياااوطنم اوااتنمم 

فياااسلدااام  ورااااوطنم اوااتنمم اااا ة  ااااسبببببببمة بببببببة ابينااااروابطاا"اأنابة بببببببتخدالافرضبببببببم ا لةدهة
ا. بببلسم ااوضببب م افيااااسالداافياااوطنم اوااتنمم اااا ةايااات لم ا بببمة بببة ابيناااا الق اضببب مل ،او  ا 

اا دارةافيااأنهابةال لاااادرا ببببببببب اووجد .اااا ةلااالختمةراانسرا اهواانسرباااوذا ابةالعتمةداعلىاتطةر
اا بببتمرا،اقد(وااتنلي ااوااصبببمةا ااات سيرا-ااات لممم االسبببمة بببة اااامحدداااسبببمة ااوفي)ااااسلدافياااا ة  
ااامسبةرا افيااوتوصبليااادرا ب اأحضبةاأنه.ااعة  اا سبمة بة اااات سبفم ااواألوا رااااصبةر  ااااقواعدانشبر

ا قسوا اوجهة اتاىااانمميرا اااادوا اافياااا ةايااات لم اافياااقسولاا بببمة بببة ااتقودااا اااوطنم ،اااتنموا 
ااامقينااعدلااحةال ااهيااهةااامصبةحب اااسبينةراوهة ااعلىااامترتب ااآ ةراافصناوبةاتةاي.اصبةر اابشبكل

ا.ااسلدافيانمم ااتاخطوا افياااامستمرة

تاىااات رتاعلىا ببمة بب اا  ببكةنافيا صببرا،اا(15)(2014نوراوإ ببمةعيل،اا(فممةاهدفيادرا بب اااااا
كنموذناالدولااانة م افياضببو اتشببكةام اااتقوا االسببمة ببة ااا ة  .اوا ببتخدلااابحبااامنه اااوصببلياا
ااتحليلي.اوتمثلببياأدوا ااابحبببافيا يمببةسا سببببببببببببببتوباا نمببةزاو يمببةسادرجبب اااتقببدلاأواااتخلفا

ا،اقدا اااسببببمة ببببة ااا ة  افيااادولااانة م ناعملم اتقواأاالجتمةعياالممتمع.اوتوصببببليااانتةئ اتاىاا
 ناااتهممشاوعدلااالهتمةلابشبببببببببكلاعةل،ا مةاأ راعليانمةتاااسبببببببببمة بببببببببة اوااسرا  اااشبببببببببهد انوعة ا

هتمبةلاب ملمب اااتقيم او ب اب اببةانسبببببببببببببببب االممبةاساااااامتب ب ،اف ليا سببببببببببببببتوباااتنليب اا احكناهنبةعاأباا
فتلب اااممبةاسااا. او راقبب اعمبلااامهبة اااتنليب حب اامنتخبب اوااتياحكونااهبةادورارقبةبيايتم ااهبةا تبةب ب

ااتوجهة اااها اتستغلاذا ااادورافياتقيم اااسمة ة ااا ة  ،اوقدايرجعاذا افياحةا ا صراتاىاتشةب
ابي.اةبينااامهةزاااتنلي باواارق

 السياسات العامة والبيروقراطية -
تذاا ةنياااسبببمة بببة ااا ة  ات دااادائرةااألواىاالهتمةلا ةف ااألفراداوااممةعة اواام  بببسبببة افيااااا

دوا ا ة،افصناااحكو  ات دااارا ب ااه  اااسبمة بة اوااقةئ ابتنلي هةاعسراأجهزتهةااامختلل .اوا داوضبعا
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ادحمقراطم اأواايراااسببمة ببة ااا ة  اعنصببرااالاانىاعنهافيااا ملم اااسببمة ببة ا ببوا افيااألنسم اا
اادحمقراطم ،اتالاأنهةاتختلفابةختالتاطسم  ااانسةلااامدنياواألحزا اواام  بببببببسبببببببة اااحكو م ا نهةاا
وايراااحكو م .اوفيااادولااانة م اذا ااادوراايرااامحدوداالدوا ،افصنااتمة اااسبببببببببمة بببببببببة ااا ة  ا

رت ات هباتاىاأناضببببببببببب فاتسبببببببببببتمداأهميتهةا ناقدرتهةاعلىاتحقيقاأهداتااامواطنين.او عاوجوداا
ااسمة ة ااا ة  اوعدلاف ةايتهة،ايرجعابةأل ةساتاىاعدلااهتمةلاصةئغيهةاوصةن يهةابةاطر ااا لمم اا
اادقمق اواامنضبببببط ااه  اااصببببمةا اوتل اااصببببنةع اوامتدااأل راأحضببببةاأل ببببةايباااتنلي .اتاىاجةنبا

 اتتسبببب ابةاشببببموام اواال ببببتدا  افياعدلاوجوداآامة اتتسبببب ابةاسلة ةافياعملم اتقوا اااسببببمة ببببة ااا ة 
ب ضااألحمةن.ا مةاتواجهاااسببببببببببمة ببببببببببة ااا ة  افياااسلدانااانة م اعلىاوجهاااخصببببببببببوصاعملمة ا
تضببببببببببببببليبببلاوإاهبببة افياأوقبببة اب ينهبببة،اتتنوعا ناحيببببااألدوا اواا ملمبببة ،اااتياقبببداترونااهبببةاب بببدا

ةاالاحصبدقهةاااواقع.افقطابحم اااحكو ة اأواااسبلطة ا ثلاقمة هةابةاتروا اانمةحة اوهمم ااسبمة بةته
اال ببببتمرارا افياااسببببلط اأوابم نىاأد ااحتسةرهة.اوفيهةاتسونانسببببب ااالشببببلاالسببببمة ببببة ااا ة  اذا اا
 توام اهند بم اوتتبعا لا حةوا ااتحقيقااألهداتااام لن ،اوذا اعلىاضبو ااالموةاااسسيرةاواامتزايدةا

بيناا نمةزااال ليااامتحقق.اوبةاتةاياتلشبببببلابيناااطموحة اواألهداتااام لن االسبببببمة بببببة ااا ة  اوا
اااسمة ة ااا ة  افياتصحم ا سةراااسلدانااانة م اوإخراجهةا ناحةال اااتخلفاوااتب م .

و م اأ ببببببببببة اعدةاتقفاورا اه ااا خلة ا نابينهةاأ ببببببببببة اتت لقابحةا اااسمةنة اواام لو ة اااااا
ات رافااادقيقابو ةئلاتحقيقااألهداتااام لن ،ااااسمة ة ااا ة  ،ا عاعدلااااحستخد هةاصةن يااتياا

وأحمةنة اا فراياااال حدودافياطموحة اه  اااسببمة ببة .اوإاىاجةنبا ةاتقدل،اتسهراعملم اااتنةقضا
ااتياقداتحملهةاه  اااسبببمة بببة افيا تناوصبببلبابرا مهة.اوا لا ةات اذ ر ا ناأ ببببة االاُحخلياوالا

لم اصبببببببنعاااسبببببببمة بببببببة اذاتهة،او ةايلحقابهةا نااموتااُيهملاوجوداأ ببببببببة اأخر افممةايت لقاب م
و ر زا ا لرط او شببببببببةر  ا حدودةاالئة اب ينهة،ا عاوجوداتوزاعاخةطي ااسرا  اه  اااسببببببببمة ببببببببة ا
 ببببببببببببببوا ا نااانببةحمبب ااامغرافمبب اأواااز نمبب ،احتىاحببد ابببةاب ضاااقولاأناااقببةئميناعلىاتنليبب اهبب  ا

ألنارا ببببميهةاقداأخلوااعنه اطسم  اه  اااسببببمة ببببة اااااسببببمة ببببة اأحمةنةاحكونوناأب دا ةاحكونوااعنهة،
و مفم اتنلي هةابةاطراقاااتياتسببتطمعا  هةاتحقيقاأهدافهةاأباأنااام نينااامبةشببرانابةاسببمة ببة اقداا
حكونوااعلىاايرادراح ابب ضانقةطهة،اااتياتحدثاخلال افياعملم اااصبببببببببنةع او نا  اعملم اااتنلي ا

سدوااذا اجلمةافياضببببببببب فاقدرةاااهيئة ااامسببببببببب وا اعناوضبببببببببعا.اوا(16)تقتصبببببببببراعلىاأفراداب ينه اا
ااسببببببمة ببببببة ااا ة  اوتقدح اااحم اااموضببببببو م اواا لمم اااتياتسرراوجوداه  اااسببببببمة ببببببة اوتطل هةا
ألهداتاب ينهة،ا مةاأنهةاقداتدع اخمةرا ا  ين ،افضبببببال اعناامة ااامسبببببة ا ااامسبببببتمرةاواامتنوع ،اا

سبببببقطاأحدااادعةئ اواار ةئزااأل بببببة بببببم اال ةام اااسبببببمة بببببة اااتيا عاامةبهةاأواحتىاضببببب فادورهةات
ااا ة  .اااااا

واسهرابمال افياه اااصبببددادورااااسيروقراطم اواامهةزاا داربافيااادوا ،اعسراااصبببل اااو مق ااااا
بينهمةاوبيناااسببمة ببة ااا ة  ،اتذاتمثلاااسيروقراطم اأحدااامثبطة اااسسر اال ةام اااسببمة ببة ااا ة  اا

 ببببببببببة اقصبببببببببورهةاوعدلاتحقيقاأهدافهة.اوذا اانطالق ةا نااادوراايراااحميدااا باتمةر بببببببببه،اوأحداأ
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واسهراأ ر اعلىاااسببببمة ببببة ااا ة  افيا رحلتياااتنلي اوااتقيم .اواام نىاهنةاحقصببببدابهاااسيروقراطم ا
نافيااا بةا اااثبةابباأوافيادولااامنو .افيااامقبةببل،افيادولاااشببببببببببببببمبةلاأوااابدولااامتقبد ب اُير اأ

ا غةيراتمة ةاامةاعلمهاااحةلافيانسرائهةا ناااسلدانااانة م ،افهياتل بادوراا ااتاىانسرا ا ةكسافيسرافياااسيروقراطم ،اااتياتمخضاعنهةااا ديدا نااامبةد افياااسيروقراطم اتأخ ا  نى  تحمةبمة اا بببببببببببتنةد 
كينااألجهزةاااحكو م ا قد تهةاااخةصبببببببم ااأل بببببببة بببببببم االتنسم اااسيروقراطي،ااا باح داأحداأدوا اتم

ا.(17) نل ةاااسمة ة ااا ة  ا ناتحقيقاأعلىاقدرا ناااسلة ة

وا لااات ةرتاااسةهراأواااتنةقضاااحةدثاه ااالايرجعاتاىاطسم  ااادورااانسرب،ااسنهاح ز اااااا
لبداناااطسم ب اااسيئب اااتياتطسقاعليهبةااامببةد .افحبةاب اااسلبدانااانبة مب اتختلفا لمبةاوجزئمبةاعناحبةاب اااس

اامتقد  ،اااتياتسةداتسوناوصبلياتاىاقم ااانضب ااام  بسبياوأضبحياهرلا سيراالتنسم اااسبمة بي.ا
و نا  ،افبصنبهافياحبةاب اوحبدةااألدوا ااامسببببببببببببببتخبد ب افيا الهمبةاتختلفاطسم ب اااسيئب اااتياتلرتا

هب  اتحبدحبة اجمب اوعيببة ا سر ،ايتغيرا  هبةااابدوراااب باحمكناأنايل ببهاااتنسم اااسيروقراطيابيناا
وتل .اوأحضببة،اتمةرسااا الق ابيناااسيروقراطم اوااسببمة بب احةا اجة   احمكنا ناخالاهةااالصببلافيا
تحديدا ةهم ااادورااا باحمةرساو  ا ااتمةهةته.اوألنااا الق ابيناااسيروقراطم اوااسمة  اتتس اب دلا

هةزاااسيروقراطياااتوازنااصببببةا ااامهةزاااسيروقراطيانتمم اضبببب فااارقةب اااسببببمة بببب اعلىاعملااام
اا بايرجعابةأل ببةسااضبب فادوااام  ببسببة اااسببمة ببم ااار ببمم اوايرااار ببمم ا ةألحزا اوااممتمعا

ا.ا(18)اامدنياوخالفه

 السياسات العامة ودور الدولة -
تسدأااانسرةااألواىاالسبببببمة بببببة ااا ة  افياعالقتهةابدورااادوا ا نا ونهةاأدوا احكو م ،اتنلرداااااا

وتقولاعلىاتنلي هة،ابمةاح نياأناااحكو  اتتخ ا ناااسبببببمة بببببة ااا ة  او بببببيل ااااحكو  ابصبببببمةاتهةا
اتحقيقاأهداتاااممتمعافياشببتىاااممةال .ابمةاحقودونةاالقول،اأناااسببمة ببة ااا ة  او ببيل اوامسببيا
اةح اتسبببتخدلافيااات سيراعناتوجهة ااادوا او مفم اا بببتغالاهةاامةاتحوز ا نا متلسة او وارد،ا نا

قفاعلىاطسم  ادورااادوا اوف ةايتهةا ناعد ها ناجةنباآخر.او م ااتلة اضمنيابيناجةنب،اواتوا
ااسبمة بة ااا ة  اواادوا اتالاأناه اااالتلة االاحسبربافياجممعااألحوال،اوقداحختلفابحسبباطسم  ا
اانسةلاااسببمة ببياواالقتصببةدباواالجتمةعيا حلاااتطسيق.افلياحةا ااانسةلااارأ ببمةاياُتغلايدااادوا اا

ياعملم اوضببعاوتنلي اااسببمة ببة ااا ة  اواصببب ادورهةاهة شببمةاالاتسةداتسوناتالادوا احةر بب ااه ااف
اانسةلاالاتتدخلاتالابةان رااامسبببببببيراوالاحكوناه ااااتدخلا بببببببو اذرااالر ةدافيااا يوناوالاححدثاأبا

ا ة  افياتغييراي  ر.اأباأنااادوا اهنةابمثةب ا شبببببةهد.اوعلىااانيمضا ناذا ،اتسدواااسبببببمة بببببة اا
اانسةلااالشببببببببتراكيااهةااايدااا لمةافياعملم ابنة اوتحديدااانسةلاو مكةنيزلاااسببببببببمة ببببببببة ااا ة  ،افهيا
اامحدداوااسلوراوااصببببببببةئماوااقةئ ابهةاوعليهة،او  ا اوهياااموزعاأحضببببببببة ااألدواراواامواردافياضببببببببو ا

ناعسراجهةزاتداربا سيرااهاارتا اشببببموام ،اتقولابصببببمةاتهةاوتنلي هةاو تةب تهة.اوا لاه اااادوراحكوا
 ناااقدرا اوااممكنة اواال ةام افياصببمةا اااسببمة ببة اوتحديداااسرا  اووضببعااألواواة اواألهداتاا

ااامخططااهة.ا
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 مةاتوجداتشببببببكةام ا سر اتت لقابكونااامهةزاا دارباالدوا اأداةاوو ببببببيل اوامساصببببببةنعاقراراأوااااا
صبببببنةعاااسبببببمة بببببة ااا ة  .افمعاوجوداعديدا نااامثةاباااتيات تورا لة ةاه اااامهةز،اوتنحمهاعنا

متعااقمة هابأدوار ابشببببببكلاف ةل،اتضببببببطر اخطوا اتنلي اه  اااسببببببمة ببببببة .اوحيباأناااقةئ ابهةاالايت
بقبدراعبةايا ناااسلبة ة،اتسهرااا بديبدا نااألخطبةراعلىاعملمب اااتنممب افياجبلاجوانسهبة.ااأل راااب باا
ير ياتاىاضرورةاوضعاوفرتارقةب اصةر  ا نااانسةلاااسمة ياعلىااامهةزاا دارب،اخةص افيا

ونا ناهب  ا.اواتبأتىاااخرا(19)اابدولااانبة مب اااتياتتمتعابقبدرا سيرا ناااخروقبة افياجهبةزهبةاا داربا
ا شببكةام ابةاتحديدااادقيقاواامنضبببطااألدوار،اوترقم او ببةئلاااسببمطرةا ناقسلااانسةلاااسببمة ببياعلىاا

 ةا ناشبأنهاتفسبةتاااممةلاأ ةاتطال اا–اامهةزاا دارباا–صبةن ياااسبمة بة ااا ة  اوعلىا نل يهةاا
قو ااابدواب انحواتحقيقا بةاتصببببببببببببببسواتامبها ناأهبداتاتنمواب اتتسبببببببببببببب اببةاسلبة ةاواال بةامب .اونسراااوجودا
اتصببببةلاوترابطاو يقاااصببببل اواتميزابأنها بةشببببرابينااانسة يناااسببببمة ببببياواالقتصببببةدباوااسببببمة ببببة اا

ألهداتا الااانسة ينا عانسة ة ا ةاثة اهوااااا ة  ،احيباأنهةااألداةاااتيا ناخالاهةاحمكناااوصبببببببببببول
اانسةلااالجتمةعي،افصناااتأ يراحأتياعسراآام اأقو اوهياآام اتوزاعاااسلطة افيااادوا ،اوااتياتأخ ا

ا:(20)شكلين،اهمةا

طة ،ااا باححيلاتاىاااال ر زا اااتياتهدتاتاىاتقسببببببم اااسببببببلط االااتوزاعااا مودباالسبببببب ❖
اسلطة اا دارا افيااادوا .او ناااضرورباا شةرةاهنةاتاىابيناااحكو  ااامر زا اوبيناا

ااتأ راااشببببببببديداالسببببببببمة ببببببببة ااا ة  ابدرج اااال ر زا اااموجودةافيااادوا ابينااامسببببببببتو ا
 األعلىاواامستو ااألدنى.ا

طة ،اوفيهةاتتأ راااسببببببببببمة ببببببببببة ااا ة  ابدرج اااتر زاااموجودةابينالااتوزاعااألفقياالسبببببببببب ❖
 ناااملترتاوجوداخطوياوفواصببلاواضببح اتسدأا نااحترالا سدأاااااسببلطة ااامختلل ،اتذ

االصبببببببببببلابيناااسبببببببببببلطة اوفقاااتنسم اااحديباالحك افيااادوا ااا باحسبببببببببببتنداتاىااالسرا
اااليسرااي.اا

(اأه اوظةئفاااسببمة ببة ااا ة  اااتياتتصببلاب ملم ا) لةهم اوأهداتاوآام اا3واوضبب اااشببكلارق ا)ااا
تتقد هةاااوظةئفااال بببببببببتخراجم ،اااتياتسبببببببببتخدلافياتحديدا مفم ات سئ اتنلي (اااتنمم ااامسبببببببببتدا  ،اوا

اامواردااامةدح اواابشبببببببرا ا بببببببوا ا ةناذا ا صبببببببدر اااسيئ اااداخلم اأواااخةرجم ،او ناأ ثل اذا انس ا
ااضبببببرائباوا عةنة اوايرهة.اوتأتياااوظةئفاأواااسبببببمة بببببة اااتوزا م ا)وهيا حلادرا بببببتنةابةادرج ا

انلراداااسببببببببببمة بببببببببب ااا ة  ابتخصببببببببببمصاااو ةال اااحكو م ا ختلفاأ وااهةاوااسببببببببببلعاااألواى(،اب ملم اا
وااخبد بة اواالرصاوتوزا هبةاعلىااألفراداوااممبةعبة او ب اب ااامنبةطق.اوذاب اعسراتمتينااا القب ابينا
االحتمةجة ااابشبببببببببرا اوااتوزا م اااحكو م ااارا م اتاىاتلسم اتل اااحةجة .افممةاُت نىاااسبببببببببمة بببببببببة ا

،ابممةر بببببب ااانسةلااارقةب اعلىااألفراداوااممةعة افياااممتمع،اوهنةايت اربطاااتنسم اعةدةاااتنسممم 
بةامسرا اااقةنونم اأواااتهديدابهة.اوقدااتسبببببعاه اااانشبببببةياااتنسممياالدوا افيااا صبببببراااحديبابل لا

تلوثااامشبببببببببببةكلاااتياأفرزتهةاعمليتياااتحديباوااتنمم .ا ةامروراوااصبببببببببببح اواأل ناااصبببببببببببنةعياواا
وااتغيرااامنةخياوا ببببببتغاللااا مةا اوا  ببببببكةنا...اتاع.اوأخيرا،اح ز اتاىاااوظةئفاأواااسببببببمة ببببببة ا
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اار زا ،اعملم اخلقاوا ببتخدالااار وزاااسببمة بب اااتياتدع اااشبب ورابةامواطن ،اوتدفعااامواطنينانحوا
اتقسلاااتضحمة اواامصةعبا ناأجلاعملم اااتنمم ابر تهة.

ا همال اا ةناأناب داااحديبااالقتصبةدباااالسرا ناا هم اا سبةح اااتوزاعااتعةدةا وضبوعاوقدااحتلاااا
االل ةام اااتشبراعا صبدرااوهيااألهمم ،اافيااةح اا سبأا ااعلىااابحباانصببااوقدا ضبي،اا ثيرةاا قود

ااال ةام ااقوانينااصبببببمةا اافياانسبببببسياا ملهولاااا داا ا سبببببأا اتسرزاحيبااوأهدافة،ااصبببببمةا اااالقتصبببببةدح 
اااشبب باحمثلا ناوانتخة اااتصببواياحقافيااامسببةواةااا صببدرهةاااا داا ااأنااعتبةرااعلىاااالقتصببةدح ،

ا سبةرا ااتصبحم اجة  اااتوزاعاوإعةدةااعةدلااأل بةساه اااعلىافةاتوزاعاااتشبراع،ا صبدرااه اااا ين
واتلقاااسال ببببببم اا.(21)ااسليااأدا هةافيااام تةداطورهةااعنااتخرجهةاااالقتصببببببةدح اااال ةام ااعلىاطةرئ 

و بببةر سافيانسرته اتاىانسراببب اااتوزاعاببببةعتببببةرهبببةانسراببب ااجتمبببة مببب اُت بببةا ا ناخالاهبببةااا وا بببلاا
ااحةكم ااسمفم ااقتسببببةلاااطبقة ااامختلل االنةت اااقو ي.اوه  ااانسرا اا اتسشببببفاشببببيئةاعةرضببببةافيا

نااانةت اااصببببةفي،اواا باا نهمه ،اتذاأناااتراك ا حكولابةالةئضااالقتصببببةدباأوا ةاأ ببببمة اااطسم يوا
هوا حكولابببدور اب القببة اااتوزاع،افببصناأ كناتحببديببداعالقببة اااتوزاعاأ كنابببةاتببةايااات رتاعلىاا
 صبببةدراااتراك اواانمواطوالااألجل.او نا  ااهتمة ه ابةاتوزاعاا احأ ا سبببتقال اعنااهتمة ه ابةانموا

واوااتوزاعاعنةصبببراوحد اواحد اهيااوالاعنااهتمة ه ابموضبببوعاااتنمم .او ناهنةاشبببكلياقضبببةحةااانم
ا.ا(22)عملم اااتنمم او ةايتب هةا ناعملمة اااتوزاعاوإعةدةاااتوزاع

االتصبةلابيناااسبمة بة ااا ة  اوااتنمم ااامسبتدا  ،اوار ااابةحثةن،افياضبو ا ةاتقدل،اأناعملم ااااا
 ناأجلاتحقيقااااامسببببببياعملم اانتقةئم ا ببببببةكن ،ابلاهياعملم ادينة مكم اتتداخلاجلاعنةصببببببرهةا  ة

أهداتاااسببمة ببة ااا ة  ،اااتياقداتسونافياذا اااوقياهيا لاأواب ضاأهداتاااتنمم ااامسببتدا  ا
دوراافةعالافياتحديدا الا ناأهداتاااامشببببببببببببةراتايهةافياااسنداااسببببببببببببةبق.اوالاعمباأناتمةرساااسيئ 

تا  ين اتت لقابمسبأا اااسبمة بة ااا ة  اوأهداتاااتنمم ااامسبتدا  ،اأواحتىاحمتدااأل راالرتاأهدا
ااألواواة اخةص ا سأاتةاااتنمم اوااتوزاعاو ةايليهمةا ناتعةدةاااتوزاع.ا

اوظةئفااانسةلاااسمة ياوعالقتهةابملةهم اااتنمم اوااسمة ة ااا ة  ا:ا(3شكلارق ا)ا

ا
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ا
 .9اامصدر:ا ر زاهياالسمة ة ااا ة  ،ا رجعا ةبقاص

 الثاني القسم 

 الوضع الراهن السياسات العامة في مصر: سياسات إعادة التوزيع نموذجا  

 السياسات العامة إلعادة التوزيع في مصر بين الثبات والتغيير  1/ 2

حمثلاااحديباعناقضبببببةحةاااتوزاعاأحداأعمدةاااتوجهة ااالسرا ا بببببوا افيااا صبببببراااحةاياأوافياااا
ةدلاهوا كمناقوةااانموااالقتصببةدباوا ببتدا ته،افصنهافيااألز ن اااسببةبق ،اوعلىاضببو اأناااتوزاعااا 

كبلا رةايت افيهبةاااحبديبباعناااتنممب االاحمكناببأباحبةلا نااألحوالااضاااطرتاعناااتوزاع.اوقبدا
تنةواياعديدااادرا ببببببببة اااسببببببببةبق اااموانباااخةصبببببببب اب ملم اااتوزاعا ببببببببوا افياذاتهةاأوافياجوانسهةا

،انتمم ا لةدهةاأناااتطورانحوا زادا نااا داا اظلا(23)(1993اامت ددة،افقد يادرا ب ا)اا مسبوب،ا
(ا ثليانقط اتحولافياتطورا صببببرااالجتمةعي،ااا با1976-1952 ببببةربااامل ول،اوأنااالترةا)

طراقااانمواواا داا .ااأوضبب افشببلااانسةلااالجتمةعيااامصببربافياااوصببولاتاىاتوازنا سببتقراعناا
بأنهااب اااسبببب ينمة ،اقداشبببهد انمواااقتصبببةدبايتسببب وخلصبببيااادرا ببب اتاىاأنا صبببرافياأعقة احي

 بببراع،ااسنهةاأحضبببةاتزايدافيهةاااتلةو افياتوزاعااادخلافياااممتمع.ابمةاح نياأنااا الق ابينااانموا
ا واا داا افياتوزاعااادخلاا اتسناذا اطسم  اواحدةاخاللااالترةااام  ورة.اا

،افقبببداذهسبببياتاىاأناااتر يزاعلىااا القببب ابينااانموا(24)(2005أ بببةادرا بببببببببببببببب ا)بورجونيون،ااااااا
االقتصبةدباو  دلااالقرا ناجه ،اوبيناتوزاعااادخلاو  دلااالقرا ناجه اأخر ،افياايرا حله،ا
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حيباتناااتقليلا ناحدةااالقراهوارهنابةاتر يزاعلىاااتلةعلابينااانموااالقتصبببةدباوتوزاعااادخل،اا
ناذا ا ناخاللاأ رااانسةلاااضبببببببببراسياواادع اوتخصبببببببببمصاانطالقةا ناأنهمةاالايت ةرضبببببببببةناواكوا

االئتمةناوإعةدةاتوزاعااألصببببببببببولاعلىا لا نااانموااالقتصببببببببببةدباوعداا اتوزاعااادخل،او نا  افقدا
بةانسببببب ااالقتصببببةدااامصببببرب.ااوفياذا اااسببببمة ااا(25)أظهر ااادرا بببب اعدلاصببببح افرضببببم ا وزنتس

،اااتيااعتسر اأناخلضا  دال ااالقرا نااألهداتاا(26)(2006تب تهةادرا  ا)اخيراااديناوااليثي،اا
ا.ااا بايتطلباتنةامةابينا مة ة ااانمواوااتوزاعاارئمسم االتنمم ااالقتصةدح ،ا

لقاب دلاصبببببببببالحم ا  ة لاجينيا،اصبببببببببورةا غةيرةاتت (27)(2012 مةاقد يادرا ببببببببب ا)يو بببببببببف،اااا
.اوطرحيااادرا  اصورةا  دا ااها ناخاللاتحاللا ستو ااا مةا اكميمةساال داا افياتوزاعااادخل

 حلاااسبببببببببببكةناوا نتةجم ا حلااادخل،اوذا األنااا مةا اهيااامحورااامه االسبببببببببببكةن،اوأناأبافئ ا
ساأه ا صببببببببببببببببةدرااانمواتحصببببببببببببببببلاعلىادخلهببةا ناخاللااامز ااا ببة ببلابهببة.اوأناا نتببةجمبب ات ك

االقتصببببببةدب،اعلىااعتبةراأنهةانتمم اا ا ااانمو.ا مةاأضببببببةفيااادرا بببببب ا يمة ببببببة اآخراوصببببببفابأنها
،اتاىاأنها(28)(2013تسميلياام ة لاجينياوهوا لة ةااانمواااُمحةبيااللقرا .ابينمةاذهبا)اا مسوب،اا

اادخل،او نا  افلمسا نااامسا ناااصببببببوا ااامطةبق ابيناااال سببببببةواةااالقتصببببببةدح اوااال سببببببةوةافي
ااصبببببوا اأحضبببببةاحصبببببرااا داا ااالقتصبببببةدح افيا سبببببأاتيااادخلاوااثروة.اذا اأناعدلااامسبببببةواةافيا
اادخولاامساهوااامسهراااوحيداا دلااامسببببببببةواةااالقتصببببببببةدح .اتذاتوجدا سةهراأخر االاتقلاأهمم ،ا

ةواةافياااحصبببببولاعلىااك دلاااحصبببببولاعلىاعملا بببببوا ا نانةحم اا تةح اأواااتمكين،اوعدلااامسببببب
اقدرا اوحراة اذا اصل ابةاوضعااالقتصةدبااا ةلااللرد.

وعلىاضببو ا ةاتقدل،افقداظليااادرا ببة اااتطسميم اعنااالقتصببةدااامصببرباالاتخرناعناتطةراااااا
،اا(ا29)(2015واحداهواعملم اتوزاعااادخلا بوا ا نانةحم ااارصبداأواااتقيم .اايراأنادرا ب ا)على،اا

لاااتياتنةواياأ راااسببببمة ببببة ااا ة  اعلىااانمواوتوزاعااادخلافيا صببببر.اوتوصببببليات دا ناااقالئ
تاىاأناوجوداأ راتحمةبيااسببمة بب اا نلة ااا ةلاعلىااانمواوعداا اتوزاعااادخل،ابينمةا ةنيا ببمة بب ا
ااتوظمفاااحكو ياذا اأ را  ةكساعلىا لا نااانمواوتوزاعااادخلاواالقراعلىاااسببببببببوا .ا مةاأنا

دع اتحسبناعداا اتوزاعااادخلاوتسةف ااالقراايراأنهةات ملاعلىاتعةق ااانموااالقتصبةدب.ا بمة ب ااا
فممةاأوضبحيااادرا ب اعدلاف ةام ا بمة ب اااضبمةنااالجتمةعيابةانسبب اامكةفح ااالقراوإر بة ااا داا اا

ااالجتمة م .

و مبةاهواجبديراببةاب  ر،اأناااحبديبباعناعملمب اتعبةدةاااتوزاعاا احكنااملصبببببببببببببب اعنبهابصببببببببببببببورةاااااا
 بةشبببببرة،اوا اتسرزاتشبببببكةام اتعةدةاااتوزاعا صطةراعةلاُحخولاتامهااامسبببببةعدةافياتوفيرااانه اااتنموبا

ىاااامالئ اواامنة بببببااحةا ااالقتصببببةدااامصببببرب.اواقتصببببر اجلااادرا ببببة اااسببببةبق اعلىاااتر يزاعلا
عملم اتعةدةاتوزاعااادخلا شكلاأحةدب،اااله اتالاب ضااادرا ة اااتياج ليا كةفح ااالقرا الز  ا
 عةدةاتوزاعااادخل.اوحتىاوإناا اتتنةولاقضبببم اتعةدةاااتوزاعا ناقسلاااسبببمة بببة ااا ة  افياأطرهةا

من اا ديدا نااالقتصةدح اواالجتمة م اوااسمة م ابشكلا ةفياو قضم اذا اأواوا ا نانةحم ،او تض
األب ةداوا شبببكةامة افيا قد تهةاا نلة اعلىااات لم اوااصبببح ابةعتبةرهمةاجنةحةارأسااامةلااابشبببربا



 
 

 

-24 - 

  2030فعالية السياسات العامة ودورها يف ضوء رؤية مصر للتنمية املستدامة 

 )سياسات إعادة التوزيع منوذجا (  

 

 

و  شببرا ااالكتلة ااا اتياواأل ناااغ ائياو ببسلا كةفح ااالسببةداا دارباواامةايافضببالاعناااقضببةحةا
ةفح ااابطةا اوااحدا نااالقر.اوا لااارئمسبببم اا ملم اتعةدةاااتوزاعاااخةصببب ابتوزاعااادخلاوااثروةاو ك

فياعرتاه  اااقضبةحةاحأتيا نااالتصبةلابأهداتاااتنمم ااامسبتدا  اأوابةألحر اتسةداتسوناأهداتا
.اوعلىاا2030عملم اتعةدةاااتوزاعاهياأهداتاااتنمم ااامسبتدا  اوفقارتا ا صبراالتنمم ااامسبتدا  اا

م ابةادرج ااألواى،افصنهةافياذا اااوقياتتسب اضبو اأنا هم اعملم اتعةدةاااتوزاعات دا هم اتصبالح
بةاتر يباواات قيداااشبببببببديدين.او م ااتصبببببببةلاواضببببببب ابيناانتسةلاوا بببببببتدا  اعملم اااتنمم اودينة مكم ا
تعةدةاااتوزاعاعلىااختالتا  شببراته.افةادولاااتياترابافياأناتتسبب ااقتصببةداتهةابةال ببتقرار،اعليهةا

حتمةا بببببتسبببببةعدهةافياأناتسوناأقلاعرضبببببهااتقلبة ااانشبببببةياأناتصبببببح ا سبببببةراتهةاااتوزا م ،اااتياا
ااالقتصةدب.ا

 بعض مجاالت السياسة العامة إلعادة التوزيع 2/1

اصبةن ياااسبمة بة ااااتتسب ا بمة بة اتعةدةاااتوزاعابةتسبةعارق تهةاوتنوعا مةالتهة،اتذاحمكنااااااا
أهبداتاااتوزاعاااة"اأنانمبةتاا بة ب اأناحختبةرواا نهبةا بةاح كساأواوابةتهبة،اانطالقبةا ناقبةعبدةا لبةدهب

عبديبدا ناااالاحمكناأناح تمبداعلىاأ ببببببببببببببلو اأواأداةاواحبدةا نااألدوا ااامتبةحب ،اببلايتضببببببببببببببمن
تعةدةاااألدوا اااتياتسبببببببببببةعدافياتحقيقاأهداتاااسبببببببببببمة بببببببببببة ااا ة  ا ناتعةدةاااتوزاع".اوتسدوا

نممبب ا ناجببةنببب،اااتوزاعاذا اأهممبب ا سر اانطالقببة ا ناأهممبب ااألهببداتاااتوزا مبب افياعملمبب ااات
وضببببببببرورةا  ةام اأهداتاتعةدةاااتوزاعاعلىاأنهةاتشببببببببكلاجز  ا تسة ال ا ناا ببببببببتراتممم اااتنمم ا
وذا اتأ ببببببببمسببببببببة اعلىاأناااتنمم اتخلضا ناعوا لاعدلااامسببببببببةواةافياتوزاعااادخلاوترفعا نا
ا سبببببتواة ااام مشببببب اخةصببببب اعناطراقا"اااسرا  ااالجتمة م اواات لم اوااصبببببح ".او نا  ،افصن
نقصاااحر ة ااالجتمة م ابينا مموعة ااادخلااامختلل اوعدلاوجودانسةلاضبراسياعةدل،اقدا
 ةعدافياتر زااا وائدااامكتسب ا ناااملسم افياأيدبافئة ااادخلااا لمة،اوأدباتاىاعدلا سةواةا

اأكسرافياتوزاعااادخل.اوا اان رتاااموقفاااراهناا ددا نا مة ة اتعةدةاااتوزاع،اوهي:
و الهمةاحمثالنااا مودااألولاالسبببببببمة بببببببة ااا ة  اااعادة توزيع الدخل والثروة،سةةةةةياسةةةةةة إ -1

واتصبببببدراااامشبببببهدابةعتبةرهمةااامسبببببةه ااألكسرافياعملم اتعةدةاااتوزاع.اوبةارا ا ناوجودا
،اوببةألخصا2011 رتل ب انسببببببببببببببسمبةاخاللااا قودااألخيرةا بةاقسبلا ورةاينبةيراااا  بدال انمو

ناتوزاعااابدخبلا بةنا تلبةوتبة .ا مبةاأناانخلبةتاحبدةاااتلبةو ااا قبدااألولا نااألافمب ،اتالاأ
فياتوزاعااادخل،اا اتسناوبصبورةاصبراح اهياااشبغلاااشبةالااصبةن ياااسبمة بة ،ابقدرا
 ببةا ببةناتحقيقا  ببدلا مياالنمواهواااهببدتااامببأ ول.اوقببداتراوتا  ببة ببلاجينيا ببةابينا

،اااتياأفضبببياأحضبببةاتاىاعدلاوجودا(30)(2015،ابحسببببادرا ببب ا)ااسبببيد،اا0.30واا0.45
تبأ يرا  نوباام بة بلاجيني،اااب باحيمسا سببببببببببببببتو ااا بدااب افياتوزاعااابدخبلاعلىااانبةت اا

،اأناامة ااا داا ااالجتمة م ا(31)(2013اامحلياا جمةاي.ا مةاأكد ادرا بب ا)اامغةزب،اا
تدهورافياوعدلا لةح اااتنمم ااابشرا ،ابة ضةف اتاىاتأخرااالصالتاااسمة ياتاىاحدوثا
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 سببببببببببببببتو ااادخلاوتبةينافممةابينااامحةفسة ،اوحر ةناشببببببببببببببرائ اعديدةابةاممتمعا نانيلا
 حقو ا تسةوا افيااادخل،ا مةاح طيا سررااقواةاادرا  اااتوزاعااامكةنياالدخل.ااا

وهنبةاالاحخطئنبةاااقول،اتذاا ةاذهسنبةاتاىاأناااتنممب افيااالقتصببببببببببببببةدااامصببببببببببببببرباا اتسنا قرون اااااا
توزاعااأل ثلاالدخل،اوبشبببببكلاأكثرادق اا احكناه ااااهدتابةأل بببببةسا ناأواواة اصبببببةن ياب ملم ااا

ااسببمة ببة ،اوهوا ةافمراطةقة ا متم م ،اقة ياعلىاضببو اصببرخةتهةا ورةاااخة ساواا شببرانا نا
.افةا سرةاامسببببيافقطابوجودانموا مياأواعددب،افقدايزادااادخلاوالايتأ رادخلاااغةاسم ا2011ينةيراا

مع،اوهوا ةاحدثاف لمة ،اوقةداتاىاتأجم ا بببخطاااممتمعاوأخرجهاعناااقضببببةن،ااا باأُعدا ناااممت
ااها سبقةا ناااال سةواةاوتردباتوزاعااادخل.ا

وقداحختلفاااحديباعناااثروةاعنانسير ا نااادخل،اامسافقطافياوجوداعملم ا نسم ااغضااااااااا
هة اتقضبببببببيابأ ببببببببيم اااتنمم اعلىاتعةدةاااطرتاعنه،اوإب ةد اعناااسبببببببةح ،اواسناربمةااتغولااتمة

ااتوزاع.اأوابببةألحر ،اتمنعاوالاتلقيابببةال األهممبب اتعببةدةاتوزاعاااثروا ،افياا ببببببببببببببتراتمممببة اااتنممبب اا
توجداأ بببببببة اأخر ،اتت لقابأناتوزاعاااثروةافيا صببببببراعملم اتخضببببببعاالسببببببمة ببببببة ااامختلل .ا مةاا

 عا الحسبب اأناتوزاعاااثروةاح تمببدابببدور اعلىاا.اوا(32)ب ينهببةاااالجتمببة مبب اااقببةئمبب اواامنحببةزةاالئببة 
  دال ااا ةئداعلىااألصبببببولاا نتةجم ،اواا باعةدةا ةاحكونانتمم ااتأ يراااسبببببمة بببببة ااا ة  اعلىاا
تر يب ااا وائداعلىاتل ااألصببببببببول.اوأناتوزاعاحقو اااملسم اوحمةيتهةاأحضببببببببة ،اعةدةا ةاحكونانتمم ا

لسمبب ،او راج بب اهبب اااات رافا عاااز نا ناأنسمبب اااحك ااالت رافااابب بايتسنببة اااممتمعااحقو ااام
اامختلل ،اوأناتر يب ااأل بببببببببببب ةراامختلفاعوا لاا نتةناوااسببببببببببببلعاعةدةا ةاحكونانتمم اتدخلاااقو اا

ا.ا(33)ااسمة م ااالةعل افياااممتمع

ياتوزاعاوفيا صر،اورا ا نةداةا ورةاينةيرابةا داا ااالجتمة م او ةاحستتب هاذا ا ناعداا اف"ااااااا
توزاعااادخولاواامطةاب ابت ديلاااحدااألدنىاواألقصببببببببببىااألجور،اتالاأناااياادخلاوااثروا اواانسراف

ااوضبببعاا ايزداتالا بببوا اب داأنا شبببفاتقراراااال سبببةواةاااصبببةدراعنابن ا رادبا بببواساعناتزايدا
و يا%ا ناتجمةايااادخلاااق18%ااألكثراانى(ااا بابلما1نصببببببببببيباااشببببببببببراح ااا لمةا)شببببببببببراح ا

ةااتصبببببلاتاىاا  ليونااا2.9اامصبببببرب،افياااوقيااا باشبببببهد اااطبق اااو بببببطىافيا صبببببراانخلةضببببب 
%ا ناتجمةايااابةاغين،اب داأنا ةنيا5بنسببببببب ااا2015شببببببخصابةاما ناتجمةاياااسببببببكةنافياعةلاا

ةابنسببب اا2000 ليوناشببخصابةامافياعةلاااا5.7 %،اوبلغيانسببب ا سببةهمتهةا48.2أباحدثاتراج  
وفياه ااااسمة ،افصنااالوار ااالجتمة م ااهةاعدةا ستواة ااسنهةا  .ياااثروة%ا ناتجمةا25.2نحوا

ة،ا ناخاللاأناتسوناحسبببببببببباااموقعااامغرافياواهنةانقةرنابينا روا اودخولا اهةاتقةط ة اأحضببببببببب 
و سبببببتو ا  مشببببب اااوجهاااقسليابةاوجهااابحرب،اوقداحكونااهةاعالق ااانمطااالقتصبببببةدباواالجتمةعيا

%ا ناااسببكةناأبا ةايزاداعنانصببفاااسببكةن(اأشببدافقر اا57اا باحمثلاالمنةطق؛افنمداأنااارافا)اا
 ناااحضبببببببرافيا  س اأنحة اااممهورا ،احيبايتمهارجةلااألعمةلاتاىااال بببببببتثمةرافيااا ةصبببببببم اا
اعناتوجهاتاىا حةفسة اأخر اا دلاااتهيئ ابهةااال ببببببتثمةر،ا  انمداأنااانوعااالجتمةعيااها فضببببببال 

موارد،افببةامرأةاعببةدةاأكثرافقر اا ناحيبببااارعببةحبب ااالجتمببة مبب اوااتببأ يناعالقبب ابببةالقراوااحر ببةنا نااا
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اا.ااصبببببحيافنمداأنااانسبببببة افيارافاااوجهاااقسلياهنااألكثرا  ةنةةافياااوصبببببولاالحقو اااصبببببحم ا
اادوا اتاىاخصببببخصبببب اااخد ة ااأل ببببة ببببم ا ةاصببببح ااافيودف ياااسببببمة بببب ااالقتصببببةدح اااتياُتنته اا

وتسببببب ىاااحكو  األناحكونااامصبببببدرااألكسرااا.تسبببببلمعاتل اااخد ة اواات لم اوااسبببببكن،اوتسبببببسسيافي
ادخلهةاهواضببراب ااال ببتهالعااارج م ا ناخاللاضببراب ااايمم ااامضببةف ،افياحينافشببلياااحكو  ا

وتراج ياعنااا2015فياجمعاااضببرائباعلىااألربةتااارأ ببمةام افياااسورصبب اااتيات اتطسمقهةاعةلاا
باتتنة ببا عاأربةحه ،اوتنشبغلاااقو اااسبمة بم اواالقتصبةدح ااتحميلاأصبحة ااادخولااألعلىاضبرائ

فيا صببببببببببرابةاسبببببببببب ياتاىاتحقيقانموااقتصببببببببببةدبا رتلع،افمنااامتصببببببببببوراأنااادولاذوا  دلانموا
ةاقليلاااتلةو ،اواسناه اا ةاحدثافيا صرافيااا قودااامةضم ا رتلع ا(34)."احكونا متم  

توزا بةاعبةدال افيااامقبةلااألولا بأحبدا،احبأتياتوزاعافرصااا مبلااعةدالةة توزيع فرا العمةل -2
أ ببببةايبا  ةام اوتحسببببينا سببببتواة ااام مشبببب اواتحقيقااامسببببةواةافياااحصببببولاعلىا ةف اا
ااخد ة ا ثلااات لم اوااصح اه اا نانةحم ،اوفياأخر ،ا ونهةاأحدااألوجهااأل ة م افيا

را بببببببلسياعملم اتعةدةاتوزاعااادخل.اوقدا ةناا لممة اااتحولااالقتصبببببببةدبافيا صبببببببر،اأ 
واضبببب اعلىاخلقافرصااا ملاو  ا اتوزا هةا ببببوا اااطبقياأواااميلياأوااامكةني،اتذاا ا
حكنااالقتصبببببةداقةدرااعلىاتدارةا بببببمة بببببة اااتوظفابمةاحكلياالوصبببببولاتاىاحةا اااتشبببببغيلا

خاللااالترةااا(36).اوقبببداتطورا  بببدلااابطبببةاببب (35)ااسبببة بببلاأواحتىاااحبببدودااأل نببب االبطبببةاببب 
%اعةلااا9.2يالحظاوصبببببببببببواها نا(.اا4(ا مةايوضبببببببببببحهاااشبببببببببببكلارق ا)اا1990-2017)

،اقسلاأناحصببببببببلا2000%اعةلاااا9ا،ا  اتراجعا سببببببببمال ا1995%اعةلاااا11.3تاىاا1990
اا12.8%.اوصببوال اتاىاا8.98 سببمالااا2010،احتىاتراجعاعةلاا2005%اعةلا11.2تاىاا
اامغرافياالبطةا ايتضب ابحسبباوبةانسراتاىاااتوزاعااا.2017%اعةلاا11.6واا2015عةلاا

،اوااتياح رضبهةااامدولارق ا2016بمةنة ااامهةزااامر زباالت سئ ااا ة  اوا حصبة اا ةلا
(اوجوداتوزاعاالا تسببةفي افيانسبببببببببببببببببااامت طلين،احيببباترتلعا  ببدال ااابطببةابب افياا1)

%اتتب هةاأ ببببببببببوانابنسببببببببببب اا21.2واا23.8 حةفسة ااابحرااألحمراوااسببببببببببواسابنسببببببببببباا
تأتيابو بب يداواألقصببراوااقةهرةاواأل ببكندرا ا ثةاباتصببنمفاألعلىااامنةطقا%،ا  ا19.4
%اعلىاااترتيبببب.اوهببب ااااتوزاعاح نيابمال اوجودا  بببدال ا14.2واا15و16.2واا17.6

 رتل ب االبطبةاب افيااامنبةطقااامكتسب اببةاسببببببببببببببكبةن،ا  ايلياذاب ا حبةفسبة ااابداتبةاااشببببببببببببببرقمب ا
أنااابحرااألحمراوإنا ةنياهياصبببببببببببةحب اااوااقليوبم اوااغربم او  ه اا  بببببببببببمةعيلم .ااير

أعلىا  دلابطةا اتالاأنهةاالاتحوبا ببببو اعدداقليلا ناااسببببكةن،اواندراوجوداا ببببتثمةرا ا
(،ااا بايسيناأناأعلىانسببببببببب ااتقديرا2فيهة.او مةاي  داذا اهوا ةاح رضببببببببهااامدولارق ا)

بحيرةاوهيا دنا%(،اتتب هبةاااشببببببببببببببرقمب اوااميزةاواا13.3اامت طليناتوجدافياااقبةهرةاوهيا)
  ليونم او أهوا ابةاسكةن.

 

و مب ا سهراآخراالاحقبلاخطورةافيا سببببببببببببببأاب اعبدااب اتوزاعافرصااا مبلاو ب اب اتوزاعااااا
اابطةا ا نانةحم ا سببببببببتواة ااات لم ،اوامكناوصببببببببل ابأنهااألكثراخطورة،اتذايسينااامدولاا
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%،اوهيانسبب اتدلاعلىاا44(اأناتاىانسبب ابطةا ااامت لمينا نااالنييناتصبلاهيا3رق ا)
تردبا خرجبةتبه،ايليهبةااات لم ااامبة  ياوفو ااامبة  ياتواضببببببببببببببعا سببببببببببببببتو ااات لم ااالنياوا

%،اوهنةافصنا خرجة ااات لم ا ةاهياتالابطةا ا سببتقسلم ،اوأنااات لم افيا صببراالا31.4
يزالاححتةناامهودا ضببنم احتىاحخرناانةاأفراداذا ا لة ةاوف ةام .اوهنةاااسببمة ببة ااا ة  اا

تمةلاعلىا لا نااات لم ااالنيا  ا  نم ابصعةدةار بب اخراط ااات لم افيا صببراوصببباااله
اامة  ي.اايراأنااابطةا افيا صبببراالاتزالا شبببكل ا  قدةاتت دداأب ةدهةاوتتنوعاخطورتهةا
 نا نطق األخر او ناجيلاتاىاآخر،ابلاتنهةاتمتدااتصيباجممعااألعمةراوجممعااالئة ا

 ناآ ةراجمهاااو لا سببتواة ااات لم .اواسناتبقىااانقط اااحة ببم اتسمنافياتحملهااابطةا 
ا.ا(37)علىاأص دةا ةف ا نهةاااسمة ياواالجتمةعياوااثقةفياتاىاجةنبااالقتصةدباأحضة ا

ا
ا.اامصدر:اتعدادااابةحثةنااعتمةدااعلىابمةنة اااسن ااادوايااااااااااااااااااااااااااااا
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ا(1جدولارق ا)ا

ا
  2018  القلمرل   لةع   2018عا اكلء   كر مص عركلا  ال كدر: الدهل  ال ر  ي ليتون   الول                  

 

ا
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ا(2جدولارق ا)ا

ا
 .ا2018،اااقةهرة،ا ةيو،اا2018اامصدر:ااامهةزااامر زباالت سئ ااا ة  اواالحصة ،ا صرافياأرقةلاا
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ا(3جدولارق ا)ا

 
  2018القلمرل   لةع      2018ال كدر: الدهل  ال ر  ي ليتون   الول   عا اكلء   كر مص عركلا  
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%ااا26.3،اتذاوصببببليانسببببب ااالقراواالقرااامدقع،اواا با ببببملااالفقر واسةةتهداف الفقراء  -3
%اعببةلاااا15،ا  اتاىاا2020%اعببةلاا23وتسببببببببببببببتهببدتاااخطبب اترجببةعببهاتاىاااا2015عببةلاا

اا2020عةلاااا2.5  اتاىاااا2015%اعةلاا4.4.ابينمةا بببببببببمليانسبببببببببب ااالقرااامدقعا2030
.اتالاأنااادالئلاتشبببيراتاىاطراقا  ةكساوالاتن را2030اوصبببوال اتاىاااصبببلرابحلولاعةل

بةاسببيرافيااتمة اتحقيقاأهداتاااخط اااموضببوع .افقداوصببلا  دلااالقرافيا صببراعةلا
(،اوذا ارا اوجوداجهودا4%اوفقا ةايوضبببببحهاااشبببببكلارق ا)27تاىا ةايزاداعناااا2017

هبدتا كبةفحب ااالقر،اتسببببببببببببببتاي"برنبة  اتسبةفبلاو را ب "ا ناااسرا  ااامهمب اااتاحكو مب اأعبد 
حيباح ةا ابرنة  اتسةفلاااموانباااصببببببببببحم اواات لممم ااتل ااأل ببببببببببر،ابينمةاح تمدابرنة  ا

 مةاحسهرااا.(38)كرا  اعلىاتقدح ا سببةعدا ا ةام االلئة ااالقيرةا نا بةراااسببناواام ةقين
أحضبببببببببببببة اجةنباآخرا ناجوانباتوزاعااالقراوهوااالقرابحسببببببببببببببااامنةطقاواألقةام ،اواا باا

%،اتليهةااامنطق ا56.7(،ا نطق ارافاااوجهاااقسليابنسببب اا4جة  ابحسبببااامدولارق ا)
%(.اوتبعاذابب ارافاااوجببهااابحربا27.4ااحضببببببببببببببرابب اابب ا اااوجببهابببةانصببببببببببببببفاتقرابببة ا)

%اعلىاااتوااي.ا مةايوضببببب اااشبببببكلااا با15.1واا19.7ةااواامحةفسة اااحضبببببرا ابنسبببببست
(.ابمةاح نيا2017-1999يتبعااامدولاأحضبببببببببببببة اتطورانسبببببببببببببب ااالقراااسلياخاللااالترةا)

أخيرا،اوجوداتوزاعاايراعبةدلابينااامنبةطقااامختللب ااممهوراب ا صببببببببببببببرااا ربمب ،اج لبيا
ُححملاااسببببمة ببببة ااا ة ل ااهنةعا نةطقاحصببببيسهةاواقتلهةااالقراوأخرهةاتغمرهةااارفةهم ،ابمةا

  س وام اتعةدةاااتوزاناو كةفح ااالقراأوااألقلاأعةدةاتوزا هابصورةاعةدا .ا
ااه اا ناوب ايااأواوا ،اذاااقطةعةواااات لم اقطةعا صببببببببببببببرااعتسر اتذا،اإلنفاق على التعليم -4

ااتاىاااات لم ااقطبببةعااعلىاااا بببةلااا نلبببة ااتجمبببةايااارتلعااوقبببداااتطوار اا سيرةااجهودا ااااامنطلق
ااعتمةداب داااد ببببتورا ااال ببببتحقةقة اتنلي ااوذا ا ببببنوا اا5اخاللاجنمها لمةراا474.986
ا لمةرااا129.6ابنحواا2017/2018ااااحةاياااامةاياااا ةلابموازن ااالقطةعا ةام اا خصصة 

ابلماابوااب اا2013/2014اعبةلاااقطبةعااعلىااال ليااالنلبة اعن%اا54اانمواابنسبببببببببببببببب اجنمبه
اا نلة ،اه اا كونة اهوا نهااأله اأناتالا ه ااا نلة اوابقى.اجنمها لمةراا84.067انحو
اأطراتاااو هببةرا ااقببدرا ااتنممبب ااتاىاا نهببةاااألكسراااامز اابتوجمببهاا  هببةاااات ببة ببلااحمبببااوااتي

اببببةامهبببةرا اايت لقاافممبببةاااامرونببب اا ناااامزابببدااتتبببةحببب ااح نياا بببة.اابر تهبببةاااات لمممببب اااا ملمببب 
(اتراج ةافيانسببببب اا نلة اا5وا رتااامدولارق ا)ا.اابشببببرباااا نصببببرااوتطوارااامسببببتدا  

اا بببببببةلا ناا ا نلبببببببة ا تاىا اات لم ا علىا تاىاا11.5اا بببببببةلا عبببببببة يا10.7%ا بينا %ا بببببببةا
.اوإذاا بةنبياهب  ااانسبببببببببببببببب اتستسببببببببببببببباأهممب افياحبداذاتهبةا2016/2017واا2015/2016

نصببببببببببببببراأكثرا،افصنبهاالايزالاهنبةعاع(39)كم سراعنا بد ا لبةحب اأواعبدلا لبةحب اا نلبة ااا بةل
أهمم اوهواعنصبببببببببببراااسلة ةافياه ااا نلة ،اواا باحشبببببببببببيراأحضبببببببببببةاامكونة اه ااا نلة ا

ا(40)(2012وتوزا هاعلىا مموعة ااات لم ااامختلل .اوقداعضبببببد ادرا ببببب ا)عسدااامميد،اا
همم اتحليلادوراا نلة ااا ةلاعليااات لم افيا صرافيارفعا لة ةااا ملم ااات لممم ،ا ناأا

لبة اعليااات لم ا ناأبرزاااقضببببببببببببببةحبةاااتياتسبببببببببببببب يااابدولااامتقبد ب اواانبة مب احيبباح بداا ن
ات سم ااا بةئبدا نبه؛اتالاأنااابدولااامتقبد ب احققبياتقبد بةاو  بدال ا رتل ب ا نااا بةئبداعليا

 .ا(41)ا نلة اعليااات لم 
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 (4جدولارق ا)ا

ا
  2018  القلمرل   لةع   2018عركلا  ال كدر: الدهل  ال ر  ي ليتون   الول   عا اكلء   كر مص        

تذاانسرنةاتاىاا نلة اعلىااات لم ااا ةايابةانسببببببببببببب االت لم ا التحيز للتعليم الجامعيوإاىاجةنبااااااا
قسلااامة  ي،ا بنالحظاتحيزااواضبحةااصبةا ااات لم ااا ةاياعلىاحسبة ااات لم ااأل بة بي.افمثالافيا

%ا ناجمل ا88فيا رحل ااات لم اقسلااامة  يااا،ابلغيانسبببببببببببب اااطلب ااامقيدين2007/2008عةلاا
ااطلب ااامقيدينافيااات لم اوبلمانصببببببببببببيباه  ااامرحل ااات لممم ا ناجمل اا نلة ااا ةلاعلىااات لم ا

%ا نا12%افقطافيااا ةلاذاته،ابينمةابلماا نلة ااا ةلاعلىااات لم ااا ةايااا باحسبببتحوذاعلىاا72
تاىاأناهنبببةعااا(42)%ا ناجملببب اا نلبببة ااا بببةلاعلىااات لم اا28جملببب اااطلبببب ااامقيبببدينافيااات لم اا
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اتحبة اببةات لم ارتببةيابيناااخلفمب ااأل ببببببببببببببراب االلرد،اوببةألخصا روةاوت لم ااأل اواألل،اواحتمبةامب ااالا
%(اا27.1ااراب  ا)ااامة  ي.افنمداأناطلب ااامة   اينتمونابصببببببببل اعة  اتاىاااشببببببببرائ اااخمسببببببببم 

%(االدخول.اأ ةااالقرا افه ا مثلينابشببببكلاأكسرابيناطال ااام ةهداذا ااا ة ينا46.5وااخة سبببب ا)
%ا ناااطلب ابتمثيلاعةلاالمنةطقااارافم ،اواشبكلاأبنة اااشبراح اااخمسبم ااادنمةا11فمشبكلونانسبب ا

اا ةايا ناا نلة ااا ةلاعلىاا%افقطا ناطلب ااات لم ااا ةاياوا ا اح تسراارتلةعاحصب ااات لم ا4.3
ا.(43)اات لم اتحيزااضمنمةاضدااالقرا ااصةا اااطبقة ااألانى

ااااصببببببح ااعلىاااا ةلااا نلة ااامصببببببرباألهمم اااد ببببببةتيراتنبهارا االصةةةةحة، على  اإلنفاق -5
اوهوااالةئت ا ببببببنوا اااثالثااخاللاا سيرةابصببببببورةاااصببببببح ااعلىااا نلة ابزاةدةاااادوا ااوإازال
اتال.ااازاةدا اااه  اايتسلاا واردااتوايدااالقتصببببةدباا صببببالتابرنة  افيااااشببببروعا عااتزا نة ا

افيات ب بة ا(اا6)ارق اااامدولافياُتسهراوا حصبة اااا ة  ااالت سئ ااامر زباااامهةزاابمةنة ااأن
ابةامدول،ااااملحقاااشببكلابحسبببااالدوا اااا ةلاا نلة ااتاىااااصببح ااعلىاااا ةلااا نلة انسببب 
اتذاا،%(4.49)اا2008/2009ااعةلااتاىااا نلة ااانسبب ااحميدةاايرااعودةااأحضبة ااُيالحظااكمة
اابة نلة اااالهتمةلااأناح نيابمة.ااعنهة%(اا4.50)اا2017/2018ااعةلاانسب اتختلفاتسةدااال

اامةاعةدةاحتىاوأهملياتةرةااات ب  افيااأخ  انسبببببب ااعلىاا وقوفة ااظلااااصبببببح ااعلىاااا ةل
اااامسب ولاهواااا ة  ااااسبمة بة اأواواة ااتغيراحكوناااقدااوربمة.ااأخر اااتةرةا بنوا ااعشبراقسل

ااعلىاا ة نلة اأخر ااأواواة اتقدح اظلافيااخةصبببب اااتراجع،ااوذا ااات ب  ااه اااعنااألول
او بةدرا ابرا  اوجوداأحضبببببببةاحخفاا ااه ااأنااتال.اوايرهةااااتسبببببببل اوخد ة اااتحتم اااسنى

ا سبببببتمرةازااياوالا2018اعةلاافياأطلقيااوااتيااوااضبببببغطاوااسبببببكرا بببببيافيروساكمكةفح 
ا توطنهااظلياااتيااآاللاب ضاو  ةام اارصبببببببببداانحوااااتوجهاح نياابمةاااامختلل ،اابمراحلهة
ا.ا صرافيااامواطنينااةاسم اوتوجع
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 (5جدولارق ا)ا

 
ا   ردي سلنك 2018ال كدر: الدهل  ال ر  ي ليتون   الول   عا اكلء   كر مص عركلا         

ا
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 (6جدولارق ا)ا

 
    ردي سلنك 2018ال كدر: الدهل  ال ر  ي ليتون   الول   عا اكلء   كر مص عركلا              

ا ببببترداداالاوحيوبااضببببروربااشببببريااوهوا،الغذائي  األمن وسةةةياسةةةات الذاتي  كتفاءاال   تحقيق -6
ااوا رتااااالقتصبببببببةدح .اااهوا ا بببببببتردادالازاوا ااحمزاابمثةب احكوناااا بااالقتصبببببببةدب،ااااقرار
اوضمةناألفراد ااأل ة م ااااغ ائم احتمةجةتهااتوفيرااعلىاااممتمعاقدرةاا"ابأنهااااغ ائيااأل ن
احصببيل ااعسراأوااااغ ائم ااااسببلعاتنتةناعسراا ببوا اانتسةلصباااالحتمةجة اتل اا نااألدنىااااحد
اا نتةنافيااانقصااسبببببببببداايلزلاا ةاا بببببببببتيراداافيا بببببببببتخدا هةالاااتصببببببببديرااعةئدا ا ناكةفم 

ا ةنا صبببدراأبا نااضبببغوياأواأز ة األح ااااممتمعات رتاادلعاتضبببمنابصبببورةااااغ ائي
ااعلىاالقضببة او ببسيلاا ميزةااعال  ااح دااااغ ائي،ااأل نااتحقيقاافصنا  ااو ناا."وقياأبااوفي
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ابكلاقراراتهةاتخةذااعلىاحسببببةعدهةااأناشببببأنها نا ةاوهواااامصببببرا ،ااالدوا ااااغ ائم اا مااتسم 
كتلة ا(ااا باحسهرانسبااال7رق ا)اااسنااامدولا.هنةعااأواهنةا ناضغويااأح ااودونااحرا 

 بببببتراتممم ،االايزالاحقدلاانةاصبببببوةا قلق ،ايتضببببب افهةااا اتيا ناب ضاااسبببببلعااازرا م ااال
%اعةلا55.7اا اتيا نااامحصبببببببببببولااارئمسبببببببببببياااقم ا ناااا كتلةبمال اتراجعانسببببببببببببااال

كتلة ا نااا رةاااشبببببة م ،اتراج ةا.ا مةاشبببببهد انسبببببب ااال2016%اعةلا47.7تاىاااا2012
تاىاا102.3هوااآخرا نااااهببةبط%اوأخبب ااألرزانلساااسببببببببببببببلوعااا56.3تاىاااا67.7ناا 

واحولااابببدواجناواالولااا اابببدر ا بببببببببببببببببةر ا بببلا نااالحولاااحمراااس%.اوعلىانل99.7
تسببببببببب ااالسناااحليباواالواكهاااطةزج ابةاثبة ااانسبببببببببسي،ابينمةااواابطةطس.افياذا ااالترة،اا

 ة ااا اتيا ناااخضروا اااطةزج اواامواا اواا دس.اتلكزاد انسب ااال
اااا(ااا7)اااجدولارق اااا

 
ا   ردي سلنك 2018ال كدر: الدهل  ال ر  ي ليتون   الول   عا اكلء   كر مص عركلا              
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،افتشببيراااسببمة ببة اااسيئم اتاىاااممةال اااتياتتوجهافيهةاااسببمة ببة اتحقيق األمان البيئي -7
ااحكو م انحواتحسبببببينانو م اااسيئ اعلىااامسبببببتواة اااوطنم اوا قلممم ،او  ا اا بببببتخدالاا
آامة اوتقنمة ،ا وجه انحواااقدرا اااتشبةر م اواام  بسبم اام ةام اااقضبةحةاااسيئم ابصبورةا

ف ةا .اوذا احمةح اوحلةظ ةاعلىاصببببح اا نسببببةن،اااف ةا ا ناخاللاوضببببعا ببببمة ببببة ابيئم 
وهياااتزالاأخالقيا ناااملروتاأناي خبب اب ينااالعتبببةراعنببدااايمببةلابببأباعمببلا ناقسببلا
ااممتمعاواادوا او  ا احمةح ااامصبببةدراااطسم م ا ةاترب اواامة اوااهوا ،اوااتيات تسراجز ا

اإلنسبببببببببةناوااحيواناواانبة ،اارئمسبببببببببيافيااانسةلاااسيئياو  اا أ بببببببببةساالتواجداواام مشببببببببب 
وامتطلبة ااال ببببببتثمةرااامتنوع االممتمعاا نسببببببةني.اوتحمم اااممةر ببببببة اواألنشببببببط اااتياا
ت دباتاىاتدهورا وارداااسيئ ،اوا بت ةدةاااوضبعااأل ثلاامكونة اااسيئ اااهة  اوخصبةئصبهةاا

اااليزاةئم اوااسمممةئم اوااحيوا .ا
 القسم الثالث  

 اسات العامة من أجل التنمية المستدامة في مصر نحو تعزيز فعالية السي
اتتس اعلميببببببببببببب اتقواببببببببببببب اعمليببببببببببببب ا نااالرتسةزاعلىادوا األباعة ببببببببببببب اا مة  اأباايسدأانمةتااااااا

ااار ببمم اابأجهزتهةاااادوا ا ببلطة اتمةرساتذ,اااا ة ببببببببببببببببب ااااسببمة ببة اار بب ا راحلا لاافياابةال ببتمرارا 
ااا ة ببببب ااامشكال ات ةا ااوعقالنيببببب اارشيببببدةااعة ببببب ا مة بببب ااتاىااالوصولاااا مليببببب اه  ااار ميبببب ااواير

اوخةرجيبببببب اااداخليبببببب ااادقمقبببببب ااام لو ة ا ناونس ااأجهببببببزةااتاىاا ستنببببببدةااهةاااامنة سبببببب ااااحلببببببولاوتصنع
,ااوتلسيرهةااام لو ببببببب انقبببببببلافياااامببببببب هلاااا ةامبببببببياااتطوراتواكباا تطورةاواتصةال ااأعاللاوو ةئبببببببل

ااا ة ببب االسمة ة اااتقواببب ااأناابرزهةاا بببلا همببب انتةئببب ااتاىااااتوصلاابحبااخاللاا ناانستنت ااوعليبببه
احيمق اابصورةاأهببببدافهةااوتحققانةجحبب اااا ة بب اا مة تهةااتسوناااأناتراببدااحكببببو بب األباوهببةلاجوهببربااأ ببر
احكبببو يااابرنة ببب اأبااعنااوحديثببببببهادقمقبببهااو  لو ة اعلميببب ااأرضبببم ااتاىاااامستنبببداهبببوااااتقببببببوا ااأنااتذ,ا

األبااااالهميبب ااةيبب اافياا رااكةن,االسرنة  اااا مليااااتنليبب اااغةيبببب ااامشكلبب ااتحببديببدا نا راحلببها لااوفي
ونقدلاعددا ناا.ااممةال ا لاوفيااااهةئلببببببب اوااتقنيببببببب اااا لميببببببب اااثورةااعصراتواكبااأنااترابببببببداادوابببببببببببببب 

ا رتسزا ات زازاف ةام اااسمة ة ااا ة  ا ناأجلاااتنمم ااامستدا  ،اوتتمثلافممةايلي:
اا باحمثلااار يزةااألواىافياتحقيقاوت زازاف ةام اااسببمة ببة ااا ة  ،احيباادور الدولة، و -1

ايوصببببفاه اااادورابةالزدوان،افةادوا اهياااصببببةنعاواامنل ااه  اااسببببمة ببببة اوااقةئ اعليهة،
عسراجهةزهةاا دارب،او لمةازاد ادرج ا لة ةاه  اااسبمة بة ،ا لمةازاد اقدرةااادوا اعلىا
تحقيقاأهداتاااسبببببببمة بببببببة ااا ة  .ا مةاُت ز االدوا ادوراآخراعسرا بببببببلطةتهةاااتشبببببببرا م اا

 خةصابر  اتطةراتشرا يا الئ ااتحقيقاأهداتاااسمة ة ااا ة  ،اوحمةح ا كتسبةتهة.
تذاتضبطلعاااسبمة بة ااا ة  افياعالقتهةابةاطبق اااو بطىاااسةطى،إعادة إحياء الطبقة الو  -2

بدوراهةلافياصبببمةا اوتوجمهاوتطسيقاه  اااسبببمة بببة اوتنلي هة،او ونهةاااطبق ااامسبببتليدةاا
واألواىابلليااالنتبة اواالهتمةلا نا مملاااسبببببمة بببببة اااتنموا او بببببمة بببببة اتعةدةاااتوزاع،ا

وا  بكةن.....اوايرهة.ا مةاأنهةاصبةحب اخةصب افيا مال اااصبح اواات لم اواامواصبال اا
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اا-اانصببببببببببببببيببااألكسرا ناتلقياااخبد بة اااتياتطرحهبةااابدواب اعسرا)األطببة اااممرضببببببببببببببونا
اا مةلا....اتاع.اوبةاتةايااه ا صبببببببببلح ااا–اامدر بببببببببوناواامديروناا–اامهند بببببببببوناواالنيوناا

كسر افياا ببببببببببببببتمراراب اتقبدح اااخبد بة اودعمهبةاتالاأناهب ااينطسقاببةاضببببببببببببببرورةاعلىاحبةاب اا
ا.44االقتصبببببةدااامصبببببرب،ااا باحكةداحكوناقداودعاااطبق اااو بببببطىا ن اعقديناعلىااألقل

وذا ا نتةنااحمة ا بببببمة بببببة اعة  ايتواداعنهةارت اتنموا اوتوزا م اتحولادونافنة اه  ا
ااطبقب .ااب ااتسبلااابدعوةاقبةئمب ا عبةدةاتحمبة ادوراهب  اااطبقب اامبةااهبةا ناتبأ يرافبةعبلايسبدأا
 ناتوجهبة اااسببببببببببببببمبة بببببببببببببببة ااا بة ب ،اوالايتوقفافقطاعنبداآ بةرهبة،اببلاحمتبدا عبةدةاهمكلب ا

 االقتصةدابر ته.ااا
،اوهيانقط اجداخطيرةافةاتنمم اإعادة الصةةالت بين االقتصةةاد النقدي واالقتصةةاد الح يقي -3

ااتياتقولاعلىادعببةئ اوأر ببةناحيمقبب اتختلفاأحمببةااختالتاحولاتلبب اااتياتببأخبب ااامببةنبببا
اانقدباأوااامةايافقط.اوعلمه،افصنا ببببببببببببدااالموةاااقةئم ابينااالقتصببببببببببببةداااحيمقياو الا نا

دب،اح داأ راالاانىاعنها ناأجلات زازاف ةام اااسبببببمة بببببة ااا ة  ااالقتصبببببةدااامةاياواانق
ااوتوزاعااتخصبمصااو ةايتب هةا ناتحقيقا بمة بة اااتنمم اتعةدةاااتوزاع.اواحدثاذا اتعةدة

اتاىات دبافصنهةاتوجيههةاُأحسبببببببببببنا ةاتذاااوااتياااحيمقي،اااالقتصبببببببببببةدااقطةعة انحوااااموارد
اتخصبببببمصاوألن.اصبببببةا اعملم اااتنمم ابر تهةوا نتةجم اواصببببببافيااااانةت ا نا لازاةدة

اا ببببببببمة ببببببببةتهةاااححك اا  مةرا ااااادوا اتضبببببببب هةاااتيااألواواة ا ببببببببل ااعليااح تمداااامواردااوتوزاع
اااتنمم اااعلياااتأ يرافياااا ةلااا نلببببببببة ااسمة ة اأكسرااف ةام اااتحقيقاوااتنلي ح ،اااتخطمطم 

اااسبببببمة بببببة اه  اوتنلي ار ببببب اعلياا ااقةئاا داربااالمهةزاتتوفرااوأنااالبداافصنهاااالقتصبببببةدح ،
 .ااسمة ة اتل اتنلي او تةب  اااحةجة ابيناااملةضل افياعةام ااكلة ة

اأه ا نااواحدةات دااوااتياا.الموائمة بين السةةةةةةياسةةةةةةات االقتصةةةةةةادية وعدالة توزيع الدخل -4
وااتوزاعااعليهةافياتحقيقاف ةام اااسبمة بة ااا ة  اوت زازهة،افةاتنمم اااح ولااااتياااامرتسزا 

اخاللا ناااادخلااتوزاعاافياااامسةواةاااعدلاوتسدأا  ةام .اوجهةناا لم اواحدةاهياااسمة ة 
اااسبمة بة اااأدوا اخاللاا نااألجورااتوزاعااعلىاا بةشبرااوايراا بةشبراابشبكلاات  راا بمة بة 
ااتحقيقاااثةنم ااآام اوتسمن.ااوااتحواال اااضبببرائبا قد تهة،افياعدةاآامة اعسراااامةام ،
ااااصببببببببببح ااعلىااا نلة ا نا زاداعسراااابشببببببببببرب،اااامةلارأسااتراك اافياااادخلاتوزاعا عةدة

اا مل،اذا اااتأ يراايرااامحدوداااوإنتةجم ااألجورا ناا لازاةدةاافياحسةه ااواا بااواات لم ،
علىابيمب اأهبداتاااتنممب ااامسببببببببببببببتبدا ب .ااأل راااب باحسببببببببببببببةه افياتحراب ااامبة اااراكبدااهب  اا
األهدات،اوا ملاعلىاا بببببببببتدا  اااصبببببببببل ابيناااسبببببببببمة بببببببببة ااا ة  اورتا ا صبببببببببراالتنمم ا

ااامستدا  .ا
سةةةةةياسةةةةةات أو راجعة من وإلى المسةةةةةتهدفين من ال بوجود عملية تغذية مرتدةالسةةةةةما    -5

،اوااببب يناه اعمبببةداعملمببب اااتنممببب اوهبببدفهبببةافياذا اااوقبببي،اوببببةاتبببةايافبببصناآرائه االعةةامةةة
ونقةشببةته ات داذا اأهمم افيا لاخطوا اااسببمة ببة ااا ة  ابد  اب ملم اااصببمةا اوصببوالا

اتاىا رحل اااتقوا ااامستمر.ا
بصببببببببلتةا،او  ا ااتسببببببببة هةااصةةةةةالحية المعلومات سةةةةةواء من حيث الدقة ومن حيث الوفرة -6

ااشببببببببمولاوااتحديب،افةاسببببببببمة ببببببببة ااا ة  اتحتةناتاىاقةعدةابمةنة ادورا ااسلاأهدافهةا نا
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نةحم ،اواتسونا راح اصبببببببةدق ات كسا ق اأفراداااشببببببب بافياصبببببببةن ياااسبببببببمة بببببببة ااا ة  ا
و نل يهةاعلىاحدا ببببببببببوا .اوبةاتةاياتقترتااادرا بببببببببب اعلىاصببببببببببنةعياااقراراتدشببببببببببيناقةعدةا

ونا همتهةاتوفيرااام لو  اااصببببحمح افياااوقيااامنة بببببا  لو ة االسببببمة ببببة ااا ة  اتس
ااسلا نايرادهة.اا

،اوااسبب يااادتو اتوسةةيع نطاق المشةةاركة في صةةياعة ووضةةع أهداف السةةياسةةات العامة -7
نحوا شبةر  ا ةف افئة اوهيئة اااممتمع،ابمةاحضبمناصبمةا اتراعياااب داا قلممياوااب داا

هةرا اواألدوا اااالز  ااه اال بادوراقمةدبافيابةام ةرتاواامااميلياالممتمع.اوإ داده اا
تنمم ا متم ةته اعناطراقاتحليلاوصبببببمةا اااسبببببمة بببببة ااا ة  ،اوتصبببببمم ابرا  االتروا اا

وه  ااامزئم احمباأناتسونا تضببببمن افياااا.امقترحة اااسببببمة ببببة اااتياحقو ونابصببببمةاتهة
رهةار نارصببينااتحقيقاكالا ناااسببمة ببة ااا ة  او ببمة ببة اااتنمم اوإعةدةاااتوزاع،ابةعتبة

ااألهداتااامرجوةا نا لاه  اااسمة ة .ا
 النتائج 

اااسبببمة بببة اأنواعا أحدا صبببرافياااتوزاعاوإعةدةاااتنمم ا بببمة بببة احةوايااادرا ببب اااحةام اتحليلااا
ابةاتطر ااإلطةراااملبةهممياوعروجةاعلىاعددا نااادرا ببببببببببببببة اااتطسميمب .اوعسرااامنه ا ااتحليلياوفرضببببببم ا لةدهةا"احمكناأناتتزا ناااقدرةاعلىاتحقيقاأهداتاااتنمم ااامسببببببتدا  اااوصببببببلياااا بة  .ابد  
عسراااقدرةاعلىاتحديداأواواة اااسببببببببمة ببببببببة ااا ة  ،اوااتياتقولاعلىاخلفم ااالتصببببببببةلاوااترابطابينا
صببنةع اااسببمة ببة ااا ة  اوصببنةع اااتنمم ااامسببتدا  ،احيباتدوراااحلق ابينهمةاعسراعدةا سببةرا ا

ايا قد تهةااامسةراااتنموباو سةراتعةدةاااتوزاع.اتوصليااادرا  اتاىااانتةئ اااتةام :ف
أفضبياأواىانتةئ ااادرا ب اتاىاوجودات ددااملةهم اااسبمة بة ااا ة  احصبلابهةاتاىادرج ا -1

االتصببةلاوااوحدة،اصببةحسهةااهتمةلا تزايدابأامة اصببمةا اوصببنةع اااسببمة ببة ااا ة  ،اوالا
وااخروناعنا ببببمة اااقضببببم ااامطروح ،ااأل رااا باشببببكلافموةا سيرةافياعملم اان كةساا ااادولااامتقد  اعنااانة م .اتالاأنااأل را ثير اا ةاحصببببببببة ابةالبساحختلفااأل رافياحة

 ااملهولاعلىاااموانباااتطسميم ااه.
ناأظهر ااادرا ب اوجوداعالق ابيناااسبمة بة ااا ة  اوااتنمم اوإعةدةاااتوزاع،اواا بايسدأا  -2

كوناااسبمة بة ااا ة  اااقنطرةاااتياتحققا لتةاااسبمة بتيناأهدافهمةا  ةاأوابشبكلا نلصبل.ا
وهك اا ثلياااسببببمة ببببة ااا ة  انقط ا رج م اُحخولاتايهةارصببببداوتحليلااا القة ااادائرا اا
بينااامثلبااام  ور.اوااتيات ز اتايهةاقوةاأواضب فاااسبمة بة ااا ة  افياتحقيقاااتنمم ا

ةاااتوزاع،اوااتياحأتيافيا قد تهةاعملم اصبببببمةا اااسبببببمة بببببة ابحداذاتهةاو بببببمة بببببة اتعةد
و  ا اامة ا لة ةاعملم اااتقوا اوااتقيم اواامراقب اخةصببب افيااادولااانة م .ا مةاأظهر اا
اادرا بببب اأنافضببببلاااسببببمة ببببة ااا ة  اقدايت لقابحةا اااسمةنة اواام لو ة اوعدلااات رافاا

م لنب اوأحمبةنبةاا فراياايرااامحبدودافياأهبداتاهب  ااابدقيقابو بببببببببببببببةئبلاتحقيقااألهبداتااا
ااسبمة بة .افضبالاعمةاتحواهاه  اااسبمة بة ا ناتنةقضبة افيابرا مهةاوآام اتنلي هة،اوقدا
حكونافشببببلاااسببببمة ببببة ااا ة  انةبعا ناااداخلا ةاسببببمة بببب ااامتسنة ا مةاذ رنةاأنلةاأوادورا
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م ا ةاسيئ ااادوام اأواا قلممم ااادوا اأوااامهةزاا دارباأواخةرجمةابحسببببببببببببببباعوا لاخةرج
  نا وارثاوأز ة .ااهو ةاتحوا

كمةابينيااادرا ببببببببب اعلىا سبببببببببتو اااحةا ااامصبببببببببرا اأناااتوجهانحواتعةدةاااتوزاعاا احكنا -3
امُلصب اعنهابشبكلا بةشبر،اوا احكناُحخولاتامهااا نةح اااتياتمكنها ناا بادورابةرزافيا

تصبببببببببةدااامصبببببببببرب.او  ا اا اتتنةولاعملم اتعةدةاتوفيرااانه اااتنموبااامالئ ااطسم  ااالق
ااتوزاعا ناقسلاااسببببمة ببببة ااا ة  ا قضببببم اأواوا .اوخلصببببيااادرا بببب اتاىاأنا ببببمة ببببة ا
ااتوزاعاوإعةدةاااتوزاعاا اتسنا قرون ابسمة ة اااتنمم ،ا عاا شةرةاتاىاأنا لااالتمةهة اا

ا ة  ا عةدةاااتوزاع،اااتيااتخ  اقدااقتصبر اعلىاشبكلاأحةدبافممةايت لقابةاسبمة بة اا
وحبدثاتغبةفبلاتبةلاا نبةصببببببببببببببراهبة ب ا ثبلاتعبةدةاتوزاعاااثروةاوعبدااب اتوزاعااالرصاااوظمفمب اا

ا...اوايرهة.ا
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ابنات بببمةعيل،ادوراااسيروقراطم افياصبببنعاااسبببمة بببة افياايسمة،ا مل اآفة ااقتصبببةدح ،ا لم ااالقتصبببةداااا مةداطةهراا(17)
 .ا5،اص2018وااتمةرة،اجة   ااامرقب،اايسمة،اينةير

كمةاتوجداأ بببببببة اأخر اقداأ ر اعلىادوراااسيروقراطم افياصببببببنعاااسببببببمة ببببببة ااا ة  اوهياتسببببببمساا دارةااا ة  اااا(18)
ة ااامشبببببةر  اوشببببب فاااقدرا ااام  بببببسبببببم ،اواصبببببةحباذا ااالسبببببةداا دارباوضببببب فاااقدرا ااوامة اجلاأواب ضاآام

اابشبببببرا ااا با ةنااهادورا سيرافياااصبببببمةا اايرااامثلياالسبببببمة بببببة ا ناجةنباوااتلي اايراااممدبا ناجةنباآخر.ا

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/development-agenda/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/development-agenda/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/development-agenda/
https://www.agora-parl.org/ar/interact/blog
https://economictimes.indiatimes.com/blogs/ResponsibleFuture/public-policy-can-drive-social-responsibility-and-sustainability-says-rajesh-chakrabarti-co-author-public-policy-in-india/
https://economictimes.indiatimes.com/blogs/ResponsibleFuture/public-policy-can-drive-social-responsibility-and-sustainability-says-rajesh-chakrabarti-co-author-public-policy-in-india/
https://www.iisd.org/blog/public-policy-gender-inequality-sustainable-development
https://www.researchgate.net/publication/323228673_PUBLIC_POLICY_AND_NATIONAL_DEVELOPMENT_IN_NIGERIA_A_FOCUS_ON_ADMISSION_POLICIES_IN_TERTIARY_EDUCATION
https://www.researchgate.net/publication/323228673_PUBLIC_POLICY_AND_NATIONAL_DEVELOPMENT_IN_NIGERIA_A_FOCUS_ON_ADMISSION_POLICIES_IN_TERTIARY_EDUCATION
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العاعلىاتوق ةته اا مةاقطعاعلىاااسيروقراطم اقدرتهةاعلىاا تصببببببببببببةلابةامواطنيناو   ببببببببببببسببببببببببببة اااممتمعااامدنيااإلط

اوخمةراته احولاقضةحةاااسمة ة ااا ة  ا ناجدواهةاتاىاتطوارهة.ا
،ا1977،اااقةهرة،اتبرال،اا4،ااا دد9أحمدارشيد،اااسمة ة ااا ة  اوااحكو  اوا دارة،ا مل اااتنمم اا دارا ،ااامملداااا(19)

 .ا37ص
 .اا26،اص2015  ،ابرنة  اهي،اااقةهرة،ا ر زاهياالسمة ة ااا ة  ،ا قد  افياتحليلاور  اااسمة ة ااا ةا(20)
عةدةاتوزاعااادخلابيناا عةا اوااتشببببببغيلافياضببببببو ااامسببببببةواةاواا داا :ادرا بببببب ا قةرن ا عااأحمداتبراهم ا نصببببببور،اتااا(21)

اتحةداارتاااتمةرةاا،ا ر زااابحوثاوااتو يق،اا114،ااا دد29،ا مل اآفة ااقتصببببببببببببةدح ،ااامملداالقتصببببببببببببةداا  ببببببببببببال ي
ااhttps://search.mandumah.com/Record/236535،ا تةتاعلىااارابطاااتةاياا2008وااصنةع ،اا  ةرا ،اا

وزاعاواانمواوااتنمم :اب ضااامسبببببببةئلااانسرا اوااشبببببببواهداااتطسميم ااا لمم ا عاتشبببببببةرةاخةصببببببب ااتبراهم ااا مسبببببببوب،اااتاا(22)
امصببببببر،ااام تمرااا لمياااسببببببنوبااارابعااالقتصببببببةديينااامصببببببراينا"اااتنمم ااالقتصببببببةدح اواا داا ااالجتمة م افيااالسرا

صبةداااسبمة بياواالحصبة اوااتشبراع،اااقةهرة،ااااتنموباااحديبا عاتشبةرةاخةصب االتمرب ااامصبرا ،ااامم م ااامصبرا ااالقت
 .ا162،اص1981

تبراهم ااا مسبوب،اااتشبةبكة ابيناتوزاعااادخلاواانموااالقتصبةدب،افياجودةاعسداااخةاق،ااالقتصبةداااسبمة بيااتوزاعاااا(23)
 .اا1993،اااهيئ ااا ة  ااامصرا االستة ،اااقةهرة،اا1976-1952اادخلافيا مة ااانموااالقتصةدبافيا صرا

فرانسببببببببببببببواابورجونيون،ااا القبب ابينااانموااالقتصبببببببببببببببةدباوتوزاعاااببدخببلاوااحببدا نااالقر:ا عات ليقاعلىا صببببببببببببببراااا(24)
 ,2005،ااامر زااامصرباالدرا ة ااالقتصةدح ،اااقةهرة،اا2005/ا2004ا-1991/ا1990

ح بدا وزنتمساأولا نادرسااا القب ابيناتوزاعااابدخبلاواانموااالقتصبببببببببببببببةدباببةاتطسيقاعلىابراطبةنمبة،اوذاب ااتحبديبداااا(25)
اا وا لاااتياتسينا د اااتلةو افياتوزاعااادخلا نسةلاااضببرائباوا عةنة اوااخد ة ااا ة  ا ناجه اأخر ،ا وضببحة اا

واىاالنموااالقتصببةدب،ا  ايتمهاتاىااال ببتقرارا  اا نخلةتااأناااتلةو افياتوزاعااادخلاحكونا نخلضببة افيااامراحلااأل
فيااامراحلااامتقد  ا نااانموااالقتصةدب.اوأوض اأنهافيااامراحلااألواىاالنموايزاداااتلةو انتمم االتحر ة اااسكةنم اا

ةع افيااامدناابمةافيهةااا مةا ا ناقطةعااازراع اتاىاقطةعاااصببببنةع ،احيباتنا سببببتو ادخولااا مةا افياقطةعاااصببببن
أكسرا نهافياقطةعااازراع افياااراف.اوذا ااوجودافةر افيا سبببببتو ااأل ببببب ةراواام مشببببب ابينااامدناوااراف،اواسبببببتمراا
ه ااااوضببعاتاىاأناحصببلاااتلةو اتاىاحد ااألقصببى.اوب داذا ايسدأاااتلةو افياااتنةقصا عازاةدةااانمواواالنتةجم افياا

 اتقتر ااادخولابيناااقطةعين.اامزادا ناااتلةصببببببيلاحولافرضببببببم ا وزنتمسااكلا ناقطةعيااازراع اوااصببببببنةع او نا 
تاببىاا ااببرجببوعا  Simon Kuzents, Economic Growth and Income Inequality, American Economicحببمببكببنا

Review, Vol 14. No 1, March,1955.ا
 نااالقر،ااامر زااامصببببببببببببببرباالببدرا بببببببببببببببة ااهنببة اخيراااببديناوهبببهاااليثي،ااا القبب ابينااانمواوتوزاعاااببدخببلاوااحببداااا(26)

ا.ا2006االقتصةدح ،اااقةهرة،اا
 حمداعطوةايو بببببف،اتطوارا  ة لاجينيا م شبببببراتحليليا تمةهة ا بببببمة بببببة ااانموااالقتصبببببةدبابةاتطسيقاعلىااا(27)

 .ا2012،ا  هداااتخطمطاااقو ي،اااقةهرة،اا1،ااا دد20االقتصةدااامصرب،اااممل ااامصرا االتخطمطاوااتنمم ،اااسن اا
تبراهم ااا مسبببببوب،ااآفة ااامسبببببتقسلم ااتحقيقااا داا اوااتنمم افيااقتصبببببةداااربمعااا ربي:احةا ا صبببببر،ا مل اااتنمم اااا(28)

ا.ا205،اص2013وااسمة ة ،ااا ددااألول،ا"ااقتصةدحة اااربمعااا ربي"ا  هداااتخطمطااا ربي،اااسواي،اينةير،اا
 اعلىااالقراوتوزاعااادخلافياجمهورا ا صببببببببرااا ربم ،ا مل ااحلصببببببببهاعسدااا ةطياعلى،اأ راااسببببببببمة ببببببببة ااا ة اا(29)

 .اا2015،اجة   ااامنصورة،ا صر،اا6االقتصةدااازراعياواا لولااالجتمة م ،ااا دداا
زانباتوفيقاااسبيد،اعداا اتوزاعااادخلاواانموااالقتصبةدب:اااحةا ااامصبرا انموذجة،ا مل ابحوثااقتصبةدح اعربم ،اااا(30)

 .ا33،اص2015،ا ر زادرا ة اااوحدةااا ربم ،اااقةهرة،اا70-69اا دداناا
 اااتنمم اوااسبببمة بببة ااأحمدااامغةزب،اااتوزاعااامكةنياالدخلافيا صبببر:ادرا ببب افياااتنمم اواا داا ااالجتمة م ،ا ملاا(31)

 .ا63،اص2013،ااام هدااا ربياالتخطمط،اااسواي،ايوايو،اا12،ااا دداا15االقتصةدح ،ااامملد
عزةاعسبدااا زازا ببببببببببببببلممبةنا)ببةحببارئمسببببببببببببببي(،ااا بدااب افياتوزاعا مبةراااتنممب افياب ضاااممبةال ااالقتصببببببببببببببةدحب اااا(32)

،ا  هداااتخطمطاا168اتخطمطاوااتنمم ،ااا ددااواالجتمة م افيا حةفسة ا صببببببرا"ادرا بببببب اتحليلم "،ا ببببببلسببببببل اقضببببببةحةاا
 .ا3،اص2003ااقو ي،اااقةهرة،ايوايو،اا

https://search.mandumah.com/Record/236535
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علىاعسداااقةدر،ا لخصاوقةئعااام تمراااسبببببببنوباااخة ساعشبببببببراامنتد ااابحوثااالقتصبببببببةدح احولا"اا نصبببببببةتاااا(33)

،اا1،ااا دداا11امملداا،ا مل اااتنمم اوااسببببببمة ببببببة ااالقتصببببببةدح ،اا2008نوفمسراااا25-23وااتنمم ااالقتصببببببةدح "،اااقهرة،اا
 .ا42،اص2009اام هدااا ربياالتخطمط،اااسواي،اا

و بببببببةلا حمد،ا مفات مقياظةهرةاااال سبببببببةواةافيااادخلاوااثروةافيا صبببببببر؟،اأورا ابحثم ،ا ر زاااسديلاالتخطمطاااا(34)
فببسببرايببر،اا ااببقبببببببةهببرة،ا ا  بببببببببببببببتببراتببمببمببمببببببب ،ا ااببتبببببببةاببياا2018واابببببببدرا بببببببببببببببببببببة ا ااببرابببطا عببلببىا -https://elbadil،ا ببتبببببببةحببرا

pss.org/2018/02/25/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8ااا/اا
 .اا19عزةاعسدااا زازا لممةن،ا رجعا ةبق،اصا(35)
وت زبااابطةا اتاىاأ ببببببببببببة اعدةا نابينهةاتخلفا  دلانمواااتشبببببببببببغيلاعنا  دلانمواقوةااا مل،اواا باالاح نياااا(36)

 بو اوجودااابطةا اوإتمةههةاتاىاااتزايدا بوا ابةألرقةلااامطلق اأوا نسبب ا ناقوةااا مل.اوارجعاه ااتاىا بسسينارئمسبيين:ااا
(ا،اااتيااا2009 سبتو ااا مةا ،اوهوا ةاأكدتهادرا ب ا)ااشبوربميا،اااأواهمة:اهشبةشب ااانمواا قتصبةدباوضب فاتأ ير اعلى

تنتهياتاىاوجوداأ را  نوباضبببببببببئيلاالنمواا قتصبببببببببةدباعلىااا مةا .اوا ايتوقفاذا اعلىااالترةاااتياتسنتهةااادرا ببببببببب اا
نخلضببب اا،اوأخر ا عا  دال ا 2008و2007أعال ،ابلاتنهات بببتمراتةر ا عا  دال ا رتل  االنمواا قتصبببةدبا  ة يا

.او ةنيهمة:اضبببب فاقدرةاأ ببببةايباا نتةنااامسببببتخد  اعلىات ببببتم ة اأعدادا سيرةاا2016حتىااا2011خةصبببب افياأعقة اا
 نااا مةل،اوارجعاه ااااسسبابةألحرباتاىا ةاحطلقاعلمها"ا  شراااسثةف اااتشغيلم االنمواا قتصةدبا"او  شرا" رون ا

اااتشغيلابةانسب االنةت ااامحلياا جمةاي".ا
امزادا ناااتلةصبببيلاحولاآ ةرااابطةا احمكنااارجوعاتاىاحةزلاحسبببةنين،ااآ ةرااالقتصبببةدح اواالجتمة م اوااسبببمة بببم اااا(37)

 .اا36،اص2018،اأورا ااإل تشةرا ،ااأل كندرا ،افسراير،ا5وااثقةفم االبطةا ،ا مل اأورا ااقتصةدح ،ااا دد
 راحلااات لم ااامختلل ا ناااياديهةااطلةلايت لمونافاايواهدتابرنة  اتسةفلاتاىاتقدح ادع انقد ااأل ببببرااالقيرةاوااتاا(38)

اا ملم ااات لممم احيباحقدلاااايا بببببببببتمراراه ال ااألطلةلافاي رحل اااحضبببببببببةن اوحتىااامرحل اااثةنوا اوذا االمسبببببببببةعدةاف
ا100اامرحلب اا عدادح ا،اواايجنيهبةاالتلميب افا80اامرحلب ااالبتبدائمب ا،اواايجنيهبةاالتلميب افا60برنة  اتسبةفلااسبلاا ببببببببببببببرةاا

ااحضببورابةامدارسااايااثةنوا ا،اواشببتريااحصببولااأل ببرةاعلىاه  ااامبةامااناحسببتمرااطلةاهةافااامرحل اايجنمهاالتلمي اف
اسرنة  اتسةفلاا ةابةانسبببببببب االمةنبااااي%ا نااحةلااادرا ببببببب ااال لم ا،اه اابةانسبببببببب االمةنبااات لمم80عنااابنسبببببببب االاتقل

 بببببنوا ا(ا،اواأل هة ااا6اديهةااطلةلاقسلا بببببنااامدر ببببب ا)اقلا ناااايالسرنة  افهواحقدلادعمةانقدحةااأل بببببراااتاايااصبببببح
تضبببب هةاوزارةاااصببببح ا ناحيبا تةب  اااحملااااي اااتاارعةح اااصببببحماااحوا لاوذا ابشببببريااناتقولااأل ببببرةابتنلي ابرا  

 ببببببببببببببنوا ،اوااحبدااألقصببببببببببببببىااألطلبةلاااا6ااوالدةاواألقبلا نااااياأل هبة اوتنليب ابرا  اااتط ممبة اوااوقبةحب ااألطلبةلاحبديث
ناااامسبببتليدينا ناه ااااسرنة  اهوا ال  ااطلةلااأل بببرةاااواحدةا.ا مةايهدتابرنة  ا را  اااىاتقدح ا سبببةعدةا ةام االئتي

عة ة اوأناا65بةأل ببرااالقيرةاهمةا بةراااسببناواام ةقين،ابةانسببب ااسبةراااسببنافمشببتريابرنة  ا را  اأناحكوناااسببنافو اا
حكوناايراقةدراعلىااا ملاوااسسببببببببببببباوأالاحكونااأل ببببببببببببرةادخلا ةبيا ثلااام ةشببببببببببببة اااتأ ينم اأوا  ة اااضببببببببببببمةناا

عناطراقاتقدح اشبببهةدةاطسم اااعةق ا ةن  اعنااا ملاواكوناذا ،اأ ةابةانسبببب االم ةقينافمشبببتريااناتسوناا يجتمةعا 
واقدلابرنة  ااااااتةبعااهااامسببتليداواام تمدا ناوزارةاااصببح اتثسياعدلاقدرتهاعلىااا مل.اااي  تمدةا ناااقو مسببيوناااطس

 بببرةاااواحدة،ااجنيهةااللرديناداخلااألا425جنيهةااسلافرداتنطسقاعلمهاشبببروياااسرنة  اداخلااأل بببرةاو سلمااا325كرا  اا
وبصببرتااانسراعنا د اف ةام اه  اااا.ا38جنيهةااثال  اافرادا)وهواااحدااألقصببىاالسرنة  (اداخلااأل ببرةاااواحدةااا550و

ااسببببمة ببببة ا ناعد ه،افصناوجوداخطوا اأكثراعمقة ايتطلبا"ات ببببتهداتااالقرا افيا صببببر"االابداوأناحشببببملا ببببمة ببببة اا
اعلىااامستوايناااسلياواامزئي.ا

(احمكناتقيم اا نلة ااا ةلاعلىااات لم افيا صبببببببرابةانسبببببببب االدولااألخر ا نا2010وعلىاارارا ةاقد هااا ربيا)ااا(39)
(.فصذاانسرنةاتاىااefficiency(اوااسلة ةا)اequity(اواا داا ا)اadequacyحيبا ال  ا  ةييراأ بببة بببم اأالاوهيااامالئم ا)ا

اامخصبصب االت لم االوفة ابمتطلبةتهةاوإذااتميا قةرن اا نلة ااا ةلاا  مةرااامالئم ااا باح سراعنا لةح ا مموعااانلقة اا
علىااات لم افيا صببببببرابةادولااا ربم ااألخر افسببببببنمداأنانسببببببباا نلة اعلىااات لم ا ناا نلة ااا ةلافيا صببببببراتقلاا

ة ااا ةلافياا%ا ناجمل اا نل25بشكلاواض ا قةرن ابنسيراتهةافياب ضااادولااا ربم احيباحصلانصيبااات لم اتاىاا
%افيااادواتيناا5.9%او7.4دولا ثلاتونساواامغر ،ا مةاتسلمانسبب اا نلة اعلىااات لم ا نااانةت ااامحلياا جمةاياا

علىاااترتيب.او  ا افصنا تو بببطانصبببيباااطةابا ناا نلة اعلىااات لم افيا صبببرا ةازالا نخلضبببةابصبببورةا لحوظ اا

https://elbadil-pss.org/2018/02/25/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%20/
https://elbadil-pss.org/2018/02/25/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%20/
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ا2239حينايسلما تو بببببببببطانصبببببببببيباااطةابا ناا نلة اعلىااات لم ااا ةايااا قةرن ابةا ديدا نااادولااا ربم ،افمثالافي

دوالراافياااا4634دوالراافيااسنببةناواا4500دوالراافيااألردناواا4421دوالراافيااامغر اواا3442دوالراافيا ببببببببببببببوراببةاو
راةاا%ا نادخلااالردافيا ببببوا53دوالر.اه  ااامتو ببببطة اتمثلااا902تونس،اتسلماقمم اه اااامتو ببببطافيا صببببراحوااياا

%اا23%افيااألردنابينمبةاتمثبلاا98%افيااامغر اوأكثرا ناا90%افيااسنبةناو84%ا نادخبلااالردافياتونساو56و
 نا تو بببطادخلااالردافيا صبببر.او ناخاللاه  ااانسبببباو قةرن انصبببيباا نلة ااا ةلاعلىااات لم افيا صبببرابةادولاا

ةح اأوااامالئم ابةانسبببببببب االدولااألخر .او  مةراااا ربم ااألخر انمداأنا صبببببببراتحتلاتقيممةا بببببببيئةا ناحيبا  مةراااسل
اا داا ،احقصبدابم مةرااا داا اضبمةناعدلاحر ةناأباطةابا نااالنخرايافيااا ملم ااات لممم ابسبسباعدلاااقدرةااامةام اا

نا ببسب،ااأوااانوعاأواااتوزاعااامغرافي.اواتضبب اأناا نلة ااا ةلاعلىااات لم االاححققاه اااام مةرابشببكلا سيراألكثرا 
نمملهةافيااانقةياااتةام :اأوال،اااتحيزاالت لم ااا ةاياعلىاحسة ااات لم ااأل ة ياأوااألشكةلااألخر ا نااات لم .ا ةنمة،اا
ااتلةو اااواضببببببب افيااامسبببببببتو ابينااات لم اااخةصاواات لم اااحكو ي.او ةاثة،ا ناخاللابحبا سبببببببأا اااتوزاعااامغرافياا

 الم  سة ااات لممم .ا
ااسببببيدايو ببببفاعسدااامميد،ادوراا نلة اااحكو يافيارفعا لة ةااات لم ا)ااحةا ااامصببببرا ابةامقةرن ابةاتمةر اااافتحياا(40)

 .اا2012 ،اجة   اااقةهرة،ااماادوام (،ار ةا ا ةجستير،ا لم ااالقتصةداواا لولاااسمة 
 نا  ببدال اا امببةلابببةاقرا ةااااببدولااانببة مبب اااتيات ببةنيا ناانخلببةتافيا ببلااىاابيببداأنااأل راحختلفابببةانسببببببببببببببببب اتااا(41)

وااستةب ابينااابةاغين،انسبببببببببباااقيداا جمةام ،اوتدنياجودةااا ملم ااات لممم ابهة؛اوقدا ةنيااانتمم اا ا اتواضبببببببببعاعوائداا
قصبببببببببورااانسةلااات لممياعنات دادا بببببببببو ااا ملااااىا نلة افيااات لم افياتل ااادولاو نهةا صبببببببببر؛اه اابة ضبببببببببةف اتا

وإنطالقةا مةان رفهاعنانصببببببيبااات لم اااا. اااالز  ،اوارتلةعا  دال ااابطةا ابيناخراميااامة  ة بةامهةرا اااضببببببرورا
 .ايت ابهةاتخصمصهاايفيا وازن ااادوا اوااسمفم ااات

)42(اا نتبببد اااسبببدائبببلااا ربي،ااتقيم ا ببببببببببببببمبببة ببببببببببببببببة اا نلبببة ااا بببةلاعلىااات لم افيا صببببببببببببببر،ا تبببةتاعلىااارابطاااتبببةاياا

http://www.afalebanon.org/ar/publication/5642/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-
%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A اا/ا  

أشببرتااا ربي،اتقيم ا ببمة ببة اا نلة ااا ةلاعلىااات لم افيا صببرافياضببو ا  ةييراااسلةح اواا داا اوااسلة ة،اورق اااا(43)
م تمرااادواياااخةصابتحليلا"أواواة اا نلة ااا ةلابةاموازنة ااا ة  افيا صببراواادولااا ربم "،ا ر زاشببر ة االقد ياا

ا19-13،اص2010ااتنمم ،اااقةهرة،افسراير،اا
امزادا ناااتلةصبيلاحولاوداعاااطبق اااو بطىافيا صبراحمنااارجوعاتاىار زباز ي،اوداعةاااطبق اااو بطى،ادارااا(44)

 .ا1997اامستقسلااا ربي،اااقةهرة،اا

http://www.afalebanon.org/ar/publication/5642/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A/
http://www.afalebanon.org/ar/publication/5642/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A/
http://www.afalebanon.org/ar/publication/5642/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A/
http://www.afalebanon.org/ar/publication/5642/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A/
http://www.afalebanon.org/ar/publication/5642/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A/
http://www.afalebanon.org/ar/publication/5642/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A/
http://www.afalebanon.org/ar/publication/5642/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A/
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 أثر الصكوك االسالمية على النمو االقتصادي  

 سليمان*   هبة هللا أحمد
 ملخص 

 
الزمنية خالل -قتصادي باستخدام البيانات المقطعيةقياس أثر إصدار الصكوك اإلسالمية على النمو االتهدف الدراسة إلى محاولة  

 من خاللوذلك  ،  دول وهم )اإلمارات، السعودية، قطر، البحرين، ماليزيا(  5  عينة مكونه من  بالتطبيق على  2017-2011الفترة  

لى وجود عالقة تكامل مشترك إ توصلت نتائج الدراسة  وقد  وطريقة المربعات الصغرى المعدلة.  اختبارات التكامل المشترك    تطبيق
واق الصكوك تلعب دور ذا اهميه في تحفيز النمو االقتصادي طويل اآلجل بين إصدار الصكوك والنمو االقتصادي مما يعني أن أس

سالمية لدعم النمو االقتصادي وتهيئة البيئة التشريعية المالئمة لتطوير  مما يتطلب زيادة إصدار الصكوك اإل.  على المدى الطويل
 .  سوق الصكوك

 
The Impact of Islamic Sukuk on Economic Growth 

Hebatallah A. Soliman 
 

Abstract 

This paper is trying to measure and explores the role that Sukuk has on Economic growth, over the 
period 2011-2017 applied to 5 countries. (UAE, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Malaysia), through co- 
integration tests, and FMOLS.The results showed that there is a long-run relationship between the 
issuance of sukuk and economic growth, which means that the sukuk market plays an important role 
in stimulating economic growth in the long run. This requires increasing the issuance of Islamic Sukuk 
to support economic growth and creating an appropriate legislative environment for developing the 
Sukuk market.  
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 أثر الصكوك االسالمية على النمو االقتصادي  
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 المقدمة  .1

شهد العقد الماضي نموًا غير مسبوق في صناعة الخدمات المالية اإلسالمية، ولفت التمويل   
اإلسالمي المزيد من االنتباه في السنوات الماضية، حيث تشير العديد من الدراسات إلى أن صناعة  

ألزمة  التمويل اإلسالمي أظهرت مخاطر أقل وأداء أفضل واستقرار أكبر من نظيرتها التقليدية خالل ا
، وهم يعزون هذا األداء إلى المزايا الفريدة للعقود اإلسالمية وكذلك التوسع 2008المالية العالمية عام  

في إصدار الصكوك وشهادات االستثمار التي تتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية كبديل إلصدار  
 Beck et al.,2013; Hasan)األوراق المالية ذات الدخل الثابت أو السندات القائمة على الفائدة.  

and Dridi 2010) ومن الممكن أن يحد التمويل اإلسالمي من األزمات، حيث أن التمويل اإلسالمي ،
في  اإلسالمي  التمويل  ويهدف  الدين  بيع  على  قيود  ويوجد  المكشوف  على  والبيع  الغرر  بيع  يمنع 

الممكن   إلى تمويل شراء سلع وخدمات حقيقية وبالتالي من  أن يساعد في حقن مزيد من  األساس 
المالي.   النظام المصرفي وبالتالي الحد بشكل كبير من عدم االستقرار   ,Chapra)االنضباط في 

تعد الصكوك جزء ال يتجزأ من االقتصاد والتمويل اإلسالمي، وتعد مصدر متميز لتمويل و   (2008,1
للحصول على تمويل خارجي   الحكومات من خالل إصدار الصكوك السيادية، وكذلك وسيلة للشركات

ويمكن للحكومات جذب االستثمار األجنبي   (Wilson, 2006,1)من خالل إصدار صكوك الشركات.
المباشر من خالل إصدار الصكوك السيادية لتوسيع البنية التحتية، حيث أن هذه المشاريع تكون على 

أن تستخدم الصكوك في تمويل   المدى الطويل مما يجعل الصكوك وسيلة مناسبة لتمويلها. كذلك يمكن
عدد   إرتفع  وقد  متنامية  تعد صناعة  حيث  الخضراء،  الصكوك  من خالل  النظيفة  الطاقة  مبادرات 
مبادرات الطاقة النظيفة في دول مجلس التعاون الخليجي ويمكن أن تساعد الصكوك الخضراء في 

المطلوب. التمويل  المحل(Shaikh, 2015,30-31) تعبئة  الشركات  الجنسيات وتقوم  والمتعددة  ية 
والهيئات السيادية والمؤسسات المالية بإصدار الصكوك، مما يجعل الصكوك مجموعة فرعية أساسية 

 (Khiyar & Galfy, 2014,31)من النظام المالي الدولي.
 
وتجدر اإلشارة إلى أن الدراسات التي تفحص التمويل اإلسالمي ونمو العالقة االقتصادية،    
هتمت بالتمويل اإلسالمي الكلي دون تحديد األثر الخاص بالصكوك. حيث تعد الصكوك من أحد  ا 

قتصرت على اأهم مصادر التمويل في إطار التمويل اإلسالمي. وكذلك يوجد العديد من الدراسات  
المنهج الوصفي لتوضيح دور الصكوك في التنمية االقتصادية. بينما الدراسات القياسية التي ركزت 

 .Alkhawajaعلى دراسة تأثير الصكوك على التنمية االقتصادية تعد نادرة، ومن أهم هذه الدراسات  
M., 2019  ،Smaoui. H & Nechi. S., 2017  ،Malikov. A, 2017  ،Echchsbi.A, 

et. al., 2016 مما يتطلب مزيد من البحث، وبالتالي تساهم هذه الورقة في األدبيات الموجودة .
للتمويل  بطرق عديدة   المحتمل  التأثير  نسبًيا حول  المساهمة في مجال بحث غير مكتشف  ومنها. 

اإلسالمي المتمثل في الصكوك على النمو االقتصادي. عالوة على ذلك، تساهم النتائج في فهمنا 
للقنوات التي من خاللها يمكن تحفيز أسواق الصكوك وكذلك تحفيز النمو االقتصادي. كذلك، تعالج  

ا باستخدام  الدراسة  االقتصادي  والنمو  الصكوك  بين تطوير سوق  المقطعيةلعالقة  الزمنية  -البيانات 
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 سليمان هبة اهلل أمحد  

الفترة   الخليج    2017-2011خالل  ماليزيا وعدد من دول  في  المشترك  التكامل  اختبارات  بتطبيق 
العربي والتي تتشابه مع خصائصها العديد من دول الشرق األوسط وأفريقيا مما يساعد متخذي القرار 

 هذه الدول بالتوجه نحو استخدام الصكوك في تمويل التنمية.  في

ويقسمممم البحث في الجزء التالي إلى تعريل الصمممكوك وتطور إصمممدارها وأنواعها ودورها في 
تحفيز النمو االقتصممادي، يليه نظرة عامة عن إصممدار الصممكوك في الدول محل الدراسممة، ثم أهداف 

، النماذل وصمممف النموذل المسمممتخدمبقة، منهجية البحث، الدراسمممة، فرول الدراسمممة، الدراسمممات السممما
 القياسية. كما يتلو ذلك النتائج والتوصيات.

 نظرة عامه عن الصكوك وأنواعها ودورها في تحفيز النمو االقتصادي  .2
 

تعرف هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية واإلسالمية الصكوك في المعيار الشرعي    
( بالصكوك االستثمارية تمييزًا لها عن األسهم وسندات القرل بأنها "وثائق متساوية القيمة  17رقم)

تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في موجودات مشروع معين أو نشاط 
ستثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب األكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت ا

( مما يعني أن    467،  2015من أجله" )هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية واإلسالمية،  
ح الصكوك أوراق مالية مدعومة باألصول التي توفر ألصحابها ملكية في األصل األساسي، وأي أربا 

وفقا لهذه الملكية، وتكون المدفوعات في شكل ربح من مشروع مشترك، أو ربح من بيع أصول ويتوقف 
 & Samoui)ذلك على هيكل األصول، وهذا يختلف عن السندات والتي يتم فيها دفع فائده ثابتة.  

Nechi, 2017) 
 
الصكوك اإلسالمية     المِصدرين والمستثم  األداة تعد  قبل  رين في مختلف  األكثر جذبا من 

مليار دوالر خالل الفترة   979المناطق والمراكز المالية، حيث بلغ إجمالي إصدار الصكوك العالمية  
رتفع إجمالي احيث    (IIFM,2018,p21).  مليار دوالر صكوك دولية  219، منها  2001-2017

(.  بينما 2017-2001مليار دوالر خالل الفترة )  37مليار دوالر إلى    9إصدار الصكوك الدولية من  
مليار دوالر عام    117إلى    2001مليار دوالر عام   23أرتفع إجمالي إصدار الصكوك المحلية من  

. 2017مليار عام    79رتفاع إلى  اال ثم عاود    2015مليار دوالر عام    45نخفض إلى  اثم    2012
(IIFM,2018,24-25)  حيث اإلصدارات  أنواع  قائمة  في  المتصدرة  السيادية  الصكوك  بلغ   وتعد 

(، بينما بلغ إجمالي 2017-2001مليار دوالر خالل الفترة )   540إجمالي إصدار الصكوك السيادية  
مليار دوالر خالل    123مليار دوالر، والصكوك العالمية شبه السيادية    265إصدار صكوك الشركات  

   (IIFM, 2018,32-34)نفس الفترة.
 
% من إجمالي قيمة الصكوك  62.5وتعد ماليزيا رائدة في سوق الصكوك حيث أصدرت    

وقد حققت حجمًا اقتصاديًا كبيرًا من خالل استخدام جزء من رأس المال    2017- 2001خالل الفترة  
 ,Kantarci & Eren, 2018)الذي تم توفيره من خالل إصدار الصكوك لتسريع تطورها التكنولوجي  
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غافورة والصين وهونج كونج واليابان  % باإلضافة إلى سن1.6%، باكستان  6.4، يليها أندونيسيا  (598
السعودية  الخليجي والشرق األوسط تعد  التعاون  لدول مجلس  بالنسبة  أما  لقارة آسيا،  بالنسبة  وذلك 

الصكوك بنسبة   %، 2.64%، قطر  2.8%، البحرين  7.34%، اإلمارات  9.7الرائدة في إصدار 
%، وبالنسبة للدول األوروبية  2يث تمثل  وبالنسبة لدول أفريقيا فتعد السودان الرائدة في اإلصدار ح

-IIFM,2018,57)%.  0.02%، ألمانيا  0.14%، المملكة المتحدة  0.14أصدرت الواليات المتحدة  
 مما يعني أن إصدار الصكوك لم يقتصر على الدول العربية واإلسالمية بل تجاوزها. (58

، تتيح أسواق الصكوك  أوالا للبلد بعدة طرق منها    ويسهم سوق الصكوك في النمو االقتصادي 
من خالل تعبئة المدخرات من مختلف الفئات، التمويل طويل األجل للمدينين وبالتالي المساهمة في 
األداء الفعال ألسواق رأس المال، نظرًا ألن التمويل طويل األجل أمر ضروري وحيوي لتحقيق مكاسب 

اإل الصكوك  تتمتع  ذلك  إلى  إضافة  االقتصاد.  في  لمخاطر سعر اإلنتاجية  تعرضها  بعدم  سالمية 
التضخم، بل تتأثر  الفائدة، ألنها ال تتعامل بها، كما أن الصكوك اإلسالمية ال تتعرل لمخاطر 

شكل أعيان وخدمات ترتفع أسعارها   يبالتضخم إيجابيًا، ألن هذه الصكوك تمثل أصواًل حقيقية ف
قد يحفز   ثانيا،ئدات الصكوك لتلك األصول.  بارتفاع المستوى العام لألسعار مما يؤدي إلى ارتفاع عا

سوق الصكوك المتطور جيدًا إلى جانب هيكل مالي متقدم النمو االقتصادي من خالل اإلبتكارات 
تعتمد شهادات الصكوك على مشاركة    ثالثا،ا وتعزيز إنتاجية العمل في القطاع الخاص.    ةالتكنولوجي

ر يتقاسمان مخاطر االستثمار ويقتسمان األرباح المخاطر وهذا يعني أن ٌمصدر الصكوك والمستثم
أو الخسائر بينهما وفقا للشروط المتفق عليها، وستقود ميزة مشاركة المخاطر في الصكوك المقترضين  
االستثمار  يحفز  قد  مما  األرباح،  مقابل حصة من  في  األعمال  إلى مشاركة مخاطر  والمقرضين 

أن تستنزف الصكوك مدخرات المسلمين الذين ال يرغبون في ، يمكن  رابعاا وبالتالي النمو االقتصادي.  
نها ال تلبي احتياجاتهم وهذا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ألاالستثمار في السندات القائمة على الفائدة 

الشمول المالي وبالتالي تحفيز االستثمار والنمو االقتصادي، وفي حالة عدم وجود شهادات الصكوك 
رات بكفاءة وبالتالي ال يتم توجيهها إلى القطاع المالي الرسمي مما قد يعيق لن يتم استخدام المدخ

 ,Al-raeai & Abdul Rahim)،  (Samoui & Nechi, 2017)االستثمار والنمو االقتصادي.
الت خامساا   (2018,244 التحتية والتنموية  البنى  الصكوك في تمويل مشاريع  أن تساهم   ي ، يمكن 

كبيرة، وهى بذلك تحقق فوائد لكل من المصدر والمستثمر، فالصكوك   تتطلب إقامتها رؤوس أموال
تمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع الحيوية بداًل من االعتماد   ياإلسالمية تلبي احتياجات الدول ف 

، تتيح الصكوك فرص لسداد عجز الموازنة العامة للدولة سادساا على سندات الخزينة والدين العام.  
وفيرها موارد حقيقية غير مؤثرة سلبًا على المستوى العام لألسعار بما يمكنها من تمويل  من خالل ت

مشروعات التنمية األساسية بصورة غير مكلفة. كذلك يتيح تنوع صكوك االستثمار وتعددها، فرصًا 
، تساعد الصكوك على التخصيص سابعاا ومجاالت أكثر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.  

الناحية  االمث من  الجدوى  دراسات  أساس  على  تقوم  االستثمارية  الصكوك  الن  وذلك  للموارد  ل 
االقتصادية، وعلى أساس الحالل من الناحية الشرعية، وهذا يعني أن المشروعات عند دراستها تخضع 
لألولويات اإلسالمية من ضروريات وتحسينات. وكذلك تساعد الصكوك في الحد من البطالة والتضخم 
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على وذل الطلب  يزداد  ثم  ومن  حقيقة  إنتاجية  أصول  تمويل  هو  اإلسالمي  التمويل  هدف  ألن  ك 
ثم يحدث  العرل ومن  الطلب مع  اإلنتال ويتقارب  يزداد  البطالة وكذلك  الحد من  التوظيل ويتم 

 ,Kantarci & Eren, 2018)استقرار في المستوى العام لألسعار ومن ثم االستقرار االقتصادي. 
(599 

وفقا للمعيار الشرعي رقم    وجد ما ال يقل عن تسعة أنواع مختلفة من هياكل الصكوكوي  
(، وتستند هياكل   471-467، 2015)هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية واإلسالمية،  17

 ,Echchabi et al, 2016)على المرابحة، المشاركة/ المضاربة، واإلجارة.  الصكوك بشكل أساسي
تغطية العجز في الموازنة العامة للدولة من    في  المضاربة والمشاركة  صكوكويمكن استخدام    (65

خالل طرح سندات للمضاربة بدال من سندات الخزانة، كذلك يمكن استخدامها في تمويل المشاريع 
للدولة إصدار ا الكهرباء والموانئ وغيرها، حيث يمكن  االيراد مثل محطات  لصكوك وطرحها ذات 

لالكتتاب العام، بحيث تشكل قيمة هذه الصكوك األموال التي تحتاجها الدولة لتمويل المشروع، ويكون  
المشاركة   معين من خالل  برنامج زمني  بالتدريج وفق  الصكوك  الدولة شراء نصيب حملة  بإمكان 

لمخصصة لبناء حينما أصدرت نوع من صكوك المشاركة ا1984المتناقصة، كما فعلت تركيا عام  
جسر البوسفور. وتعد صيغ المشاركة من أفضل الحلول في معالجة المشاكل التي يعاني منها القطاع 
العام، كما يمكن من خاللها إعادة تأهيل مؤسسات القطاع العام بدال من خصخصتها. )علي حسين، 

2019 ،321  ) 
 
في تمويل أصول معمرة، وقد يتم إصدار صكوك التأجير على    صكوك اإلجارةبينما تستخدم    

صيغة إجارة أو مشاركة في االنتال وقد تمثل حصة في أصول حكومية كما في السودان. )سامر 
 ه ( ويمكن في حالة قيام الدولة ببناء مبني، فبداًل من امتالكه تستطيع استئجار 2015،441قنطقجي، 

قترال للحصول على األموال الالزمة، ويتم إنشاء المبنى ويكون  بإصدار سندات إجارة بداًل من اال
مملوكا لحملة الصكوك وتتعهد باستئجار المبني بمبلغ معين مدة من الزمن ثم تنتقل ملكيته في نهاية  

( كذلك من الممكن أن تقوم الحكومة بطرح نسبة معينة 321، 2019المدة للحكومة. )علي حسين، 
ول، ثم تقوم باستئجار األصل من المالكين الجدد )حملة الصكوك( بعائد  من ملكيتها في بعض األص

تأجيري وبموجب عقد إجارة منتهية بالتمليك. بنهاية االستحقاق يسترد المستثمر أصل الصك فقط بينما 
يمثل اإليجار العائد )الربح( على هذه الصكوك. وفي حالة رغبة المستثمرين في بيع هذه الصكوك 

أولوية لشراء هذه الصكوك، حيث يلتزم كافة المستثمرين بعرضها على الحكومة لشرائها   تمنح الحكومة
بسعر السوق. وفي حالة عدم رغبة الحكومة في الشراء يمكن عرل الصكوك على جهات أخرى 

 (.  2015،442لشرائها. سامر قنطقجي، 
 
ن تلجأ الحكومة  أداة مناسبة لتمويل شراء األصول حيث يمكن أ  صكوك المرابحةوتعتبر    

اإلنتال من   المرابحة بغرل توفير مستلزمات  استخدام صكوك  ت ومعدات وأجهزة وسلع اآلالإلى 
وسيطه ومواد خام لدعم وتطوير الكفاءة اإلنتاجية لالقتصاد وتسهيل تمويل بنود الموازنة العامة المتعلقة  
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( 321،  2019ف.)علي حسين،  بشراء السلع والمعدات ووسائل النقل عن طريق المرابحة مع المصار 
كذلك تعتبر المرابحة أداة تمويل رئيسية واسعة االنتشار، ويتم التمويل بصكوك المرابحة من خالل بيع 

تفاق عليها، االالدولة أصواًل أو سلعًا وتسليمها فورًا مع تأجيل تحصيل الثمن إلى أجل أو آجال يتم  
الت والمعدات والسلع المعمرة، وعلى اآلواد الخام و ويمكن أن تستخدم صيغ المرابحة لتمويل شراء الم

الرغم من عدم إمكانية تداول هذه الصكوك إلنها تدخل عندئذ في مسألة بيع الديون، إال أن الجهة 
المصدرة لها يمكن أن تستردها شريطة أال يتوسط في العملية طرف ثالث وذلك حسب فتوى مجمع 

 (  9، 2012. )سليمان ناصر وربيعة بن زيد، الفقه اإلسالمي في دورته السابعة بجدة
 
في استثمارات المصارف اإلسالمية الخليجية بشكل خاص    ستصناعاالصكوك  وقد برزت    

منتجات  تصنيع  أو  عمرانية  مشاريع  بناء  الحكومة  أرادت  إذا  تمويلي  كأسلوب  استخدامها  ويمكن 
تفاق مع الشركة مقابل دفع مبلغ مقدم والباقي يقسط على أقساط يتفق االبمواصفات خاصة وذلك ب

 (.  322، 2019عليها.)علي حسين، 
 
السلمدف  وته   قبل    صكوك  المدفوعات  سداد  فيها  يتم  التي  للمشاريع  التمويل  توفير  إلى 

تقوم  حيث  والتعدين.  الزراعة  صناعات  في  واسع  نطاق  على  للتطبيق  قابلة  العقود  هذه  المعاملة. 
المؤسسة المالية بالدفع مقدًما لشراء األصول، والتي من المفترل أن يزودها البائع في تاريخ متفق 

مسبًقا. وبالنسبة للدفع مقدًما تحدد األطراف المتعاقدة تاريًخا مستقبلًيا لتوريد السلع ذات الكمية    عليه
 (Smaoui, Khawaja, 2016,7)والنوعية المحددة. 

 

 نظرة عامة على إصدار الصكوك في الدول محل الدراسة  .3

حيث إصدار  تعد ماليزيا أكبر سوق للصكوك، حيث تأتي في المرتبة األولى عالميا من   
نسبته   ما  تمتلك  إذ  و25الصكوك،  الدولية،  للصكوك  اإلجمالية  القيمة  من  القيمة %73  من   %

الفترة الزمنية )  (IIFM,2018,41,45)(.  2017-2001اإلجمالية للصكوك المحلية وذلك خالل 
ثبتت وعلى الرغم من االنكماش االقتصادي العالمي ال تزال ماليزيا رائدة في إصدار الصكوك وقد أ

وقد حققت   (Ahmad and Radzi 2011, 33)في الواقع أنها مبدعة في تطوير هيكل الصكوك.  
التحتية والمشاريع  البنية  لتمويل مشاريع  الصكوك  الماليزية نجاحًا كبيرًا من حيث إصدار  التجربة 
الصغيرة، ويعد مطار كوااللمبور نموذجا شهيرًا للمشروعات التي قامت على فكرة الصكوك اإلسالمية، 

بل الدولة مرة أخرى حيث تم إصدار صكوك مدتها عشر سنوات وبيعها ثم شراء هذه الصكوك من ق
فيها عائدات  للدولة ولكن بعد عشر سنوات تذهب  ملكيته  القيمة إلعادة  اللحظة وبنفس  في نفس 
المطار لحملة الصكوك، وخالل هذه الفترة تمكنت الدولة من أن تستخدم األموال المحصلة وقدرها 

، 2019ة. )علي حسين،  مليار دوالر أمريكي في مشاريع تنموية خاصة في مجال البنية التحتي  100
البنية  325 بلغ حجم إصدارات صكوك  التحتية، حيث  البنية  ماليزيا على تمويل مشاريع  ( وتركز 
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ماليزيا   في  الفترة    29.8التحتية  خالل  دوالر  التحول    2012- 2006مليار  برنامج  خالل  من 
بحلو  مرتفع  دخل  ذات  دولة  إلى  ماليزيا  تحويل  إلى  يهدف  الذي  الوطني  عام  االقتصادي  ل 

2020.(Malikov, 2017,14) 

حتلت المرتبة الثانية عالميًا والثالثة على مستوى دول مجلس التعاون  اأما دولة اإلمارات فقد   
% من القيمة اإلجمالية 29الخليجي من حيث إصدار الصكوك اإلسالمية، حيث امتلكت ما نسبته  

- 2001محلي وذلك خالل الفترة )% من إجمالي االصدارات على المستوى ال1للصكوك الدولية، و
2017  .)(IIFM, 2018, 42,46)    لتمويل استخدمت  صكوك  المصدرة  الصكوك  أبرز  وكانت 

تجاوز   بمبلغ  دبي  في  الحرة  والمنطقة  والجمارك  الموانئ  بينها   2.8مؤسسة  كان من  دوالر  مليار 
 ( 326،  2019،  صكوك إجارة بقيمة مليار دوالر لتطوير وتوسعة مطار دبي الدولي. )علي حسين

وقد تولت حكومة دبي زمام المبادرة، وتعد ناسداك دبي أحد أسرع المنتجات المالية نموًا في المؤسسات 
 . (Onagun, 2016,1)المالية اإلسالمية.

وتعد السعودية الدولة الثالثة على مستوى إصدار الصكوك الدولية حيث أصدرت صكوك  
لة الثانية في إصدار الصكوك المحلية حيث تبلغ  (، والدو 2017-2001% )17.78دولية بنسبة  

وقد تم تمويل إنشاء مطار   (IIFM, 2018,42.46)(،  2017- 2001% خالل الفترة )7.40النسبة  
بقيمة   الصكوك  إصدار  بجدة من خالل  عبدالعزيز  الشركة   7.2الملك  أصدرت  كما  دوالر  مليار 

بقيمة   للكهرباء صكوك  الكهربية. مليار دوالر الست  1.75السعودية  الطاقة  خدامها في مشروعات 
 ( 326، 2019)علي حسين، 

وتعد البحرين رائدة في مجال إصدار صكوك اإلجارة، وصكوك السلم، وقد بلغت حصتها   
 % من جملة اإلصدارات المحلية وذلك خالل الفترة 2.27%، و4.76من جملة اإلصدارات العالمية  

(2001 -2017  ،)(IIFM, 2018, 42,46)  مها إصدار صكوك التأجير المرتبطة بمطار كان أه
النقد البحرينية صكوك سلم ساهمت في امتصاص السيولة   البحرين الدولي، كما أصدرت مؤسسة 

 ( 326،  2019التي كانت فائضة عن حاجة المصارف. )علي حسين،  

الدولي    المستوى  على  الصكوك  نسبة  فتبلغ  قطر  المحلي  5.22أما  المستوى  وعلى   %
، وقد أصدرت شركة قطر العالمية (IIFM, 2018,42-46)(2017-2001الفترة )  % خالل1.90

مليون دوالر لتمويل إنشاء مدينة حمد    700للصكوك التابعة للحكومة القطرية صكوك إجارة بقيمة  
 ( 326، 2019الطبية. )علي حسين، 

 فرضية الدراسة  .4

 ينطلق البحث من فرضية رئيسية مفادها: 

تأثير حيوي وهام في النمو االقتصمممادي، وكذلك تعد من مسمممببات  الصمممكوك اإلسمممالمية لها  
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 االقتصادي من خالل مساهمتها في تمويل القطاعات االقتصادية المتنوعة. النمو

 أهداف الدراسة  .5

 تهدف الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:

 نظرة عامة عن تطور إصدار الصكوك ودورها في التنمية االقتصادية.  5.1
 قياس أثر إصدار الصكوك على النمو االقتصادي.  5.2

 أهمية الدراسة  .6

تكمن أهمية الدراسة في كونها تتناول أحد الموضوعات المعاصرة في تمويل ودعم التنمية   
ايا تتمثل أهمها في مرونتها االقتصادية من خالل الصكوك اإلسالمية، لما تتمتع به من مز 

ومساهمتها في التنوع االستثماري واستقطابها لجميع فئات المجتمع. وكذلك ندرة عدد الدراسات  
 القياسية في هذا المجال مما يتطلب المزيد من البحث.

 الدراسات السابقة .7

إنه هناك   إال  العالم،  األسواق على مستوى  الصكوك في مختلف  الرغم من ظهور  على 
اسات محدودة للغاية حول األثار االقتصادية للصكوك حيث ركزت معظم الدراسات على التمويل  در 

والتي ركزت على   (Muharam et al 2019)اإلسالمي بشكل عام. ومن هذه الدراسات دراسة  
تحليل العالقة الثنائية بين سوق األوراق المالية اإلسالمية وتطور سوق الصكوك والنمو االقتصادي، 

والنمو   وما الصكوك  وسوق  اإلسالمية  األسهم  سوق  تطور  على  يؤثر  التجاري  االنفتاح  كان  إذا 
الفترة   النتائج أن  2017-2008االقتصادي بالتطبيق على إندونيسيا وماليزيا خالل  . وقد أظهرت 

تجاه بين تطور سوق األوراق المالية اإلسالمية وتطور سوق الصكوك االهناك عالقة سببية ثنائية  
تجاه بين تطور سوق األسهم اإلسالمية وسوق االإندونيسيا وماليزيا. وهناك عالقة سببية ثنائية    في

الصكوك مع النمو االقتصادي في إندونيسيا، وكذلك وجد أن لالنفتاح التجاري تأثير كبير وإيجابي 
 على تطور سوق الصكوك وكذلك النمو االقتصادي في ماليزيا.

( على دراسة الدور التنموي لصكوك الوقف من  2019بدالسالم  وقد ركزت دراسة )مفتاح ع 
خالل المنهج الوصفي التحليلي وتوصلت الدراسة إلى أن الصكوك الوقفية لها دور فعال في التنمية 
يتناسب مع حاجة كل  تمويلي واستثماري مرن  أسلوب  به من  تتميز  لما  واالجتماعية  االقتصادية 

كما أنها تفتح المجال أمام كل فئات المجتمع بالمساهمة في الوقف القطاعات االقتصادية والخدمية  
 بحيث يصبح لهم دور في التنمية المجتمعية.

التنموي 2019وفي دراسة )عبدالجليل مقدم وخولة عدناني    ( والتي تهدف لمعرفة الدور 
الوقفية  الفترة    للصكوك  إل  2016-2010خالل  الدراسة  دبي، توصلت  إمارة  أن  بالتطبيق على  ى 
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مساهمة التمويل بالصكوك الوقفية في الناتج المحلي االجمالي كان ضئيال كما أن تعبئة الموارد من  
البنوك  الدراسة  دبي اإلسالمي، وأوصت  بنك  لدى  بالصكوك كان ضعيفا ومحدودا  التمويل  خالل 

المجال لزيادة   اإلسالمية بضرورة تشجيع أساليب التمويل القائمة على الربح والخسارة وتنويعها لفتح
 رتفاع أرباحها.اأصولها و 

( على دور الصكوك في تمويل العجز في الموازنة  2019وركزت دراسة )علي السائح عام   
العامة من خالل المنهج الوصفي وأوضحت الدراسة نجاح عدة دول في استخدام الصكوك اإلسالمية  

العبء المالي على الموازنة العامة كأسلوب لتمويل مشروعات البنية التحتية مما أسهم في تخفيل  
كما أصبحت الصكوك اإلسالمية تمثل بدياًل فعااًل لوسائل التمويل القائمة من خالل التوسع في عملية 

 اإلصدار والتطبيق.

بقياس تأثير كل من الصكوك السيادية    (Alkhawaja. M., 2019) وقد أهتمت دراسة  
. وتشير 2017-2010لي في تركيا خالل الفترة الزمنية  والخاصة على إجمالي الناتج المحلي اإلجما

ه الحكومة  أن  إلى  إيجابي   ي النتائج  تأثير  ووجد  تركيا،  في  الصكوك  في سوق  الرئيسي  الالعب 
 للصكوك السيادية على النمو االقتصادي. 

قياس تأثير تطور سوق الصكوك  (Smaoui. H & Nechi. S., 2017) وتحاول دراسة   
دولة(، خالل الفترة   18صادي باستخدام عينة تضم جميع الدول المصدرة للصكوك )على النمو االقت

. وتوصلت الدراسة إلى أن تطور سوق GMMستخدام النموذل القياسي  ا. ب2015- 1995الزمنية  
الصكوك له تأثير إيجابي قوي على النمو االقتصادي، بينما االنفاق الحكومي واالنفتاح التجاري يبدو 

 ن سلبًا على النمو االقتصادي.أنهما يؤثرا

بدراسة ما إذا كان إصدار الصكوك السيادية له تأثير على    (Malikov. A, 2017 )قام  
. وأوضحت 2011- 2002التنمية االقتصادية بالتطبيق على ماليزيا والسعودية خالل الفترة الزمنية  

ال المماثلة  تي شهدت اختالفات كبيرة قبل النتائج أنه كان لدى ماليزيا والسعودية بعض المؤشرات 
المؤشرات، هذه  وتشمل  التحتية  البنية  قطاع  في  السيادية  الصكوك  إصدار  المحلي   وبعد  الناتج 

اإلجمالي، نصيب الفرد من الدين الحكومي، االحتياطيات الدولية، ومؤشر الرفاه االجتماعي. وبالتالي 
 دية والمالية واالجتماعية. إصدار الصكوك كان له تأثير إيجابي على التنمية االقتصا

على توضيح مساهمة التمويل اإلسالمي في    Daly & Frikha, 2016)وركزت دراسة )
عينة مكونة من   على  بالتطبيق  االقتصادي  الزمنية    120النمو  الفترة    2012- 2005بنكًا خالل 

بتطبيق طريقة المربعات الصغرى وتوصلت الدراسة إلى أن تطوير البنوك غير الربحية يدعم النمو 
التمويل بين  التعاون  فإن  ذلك  على  عالوه  النمو   االقتصادي،  يحسن  التقليدي  والتمويل  اإلسالمي 

 االقتصادي وبالتالي يوجد تكامل بين التمويل اإلسالمي والتمويل التقليدي. 
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النمو Echchsbi.A, et. al., 2016بينما درس)  الصكوك يشجع  إذا كان تمويل  ( ما 
من   عينة  باستخدام  الزمنية    17االقتصادي  الفترة  خالل  للصكوك  ُمصدرة  . 2012-2005دولة 

، وأشارت النتائج إلى أن  Toda and Yamamoto Granger Non Causality testبأستخدام 
 إصدار الصكوك كان له تأثير إيجابي على الناتج المحلي اإلجمالي.  

دراسة   على  (Onagun.A 2016وتوضح  دبي  ناسداك  عن  الصادرة  الصكوك  تأثير   )
دار الصكوك من ناسداك دبي له تأثير إيجابي االقتصاد اإلماراتي، وتوصلت الدراسة إلى أن إص

على االقتصاد اإلماراتي وذلك نتيجة لتطور سوق الصكوك، الذي حول اقتصاد اإلمارات إلى قطاع 
 أكثر تنوعا مدفوعا من القطاع الخاص.  

على دراسة تأثير التمويل اإلسالمي على    (Lawal & Imam., 2016)وركزت دراسة  
بتطبيق نموذل التكامل المشترك وسببية   2015-2012النمو االقتصادي في نيجيريا خالل الفترة  

البنوك اإلسالمية والنمو  إلى أنه يوجد عالقة إيجابية قوية بين تمويل  الدراسة  جرانجر، وتوصلت 
جيد يعمل على تعزيز النمو االقتصادي، عالوة االقتصادي، مما يعزز فكرة أن النظام المصرفي ال

تجاه واحد من تمويل البنوك اإلسالمية إلى النمو االقتصادي مما اعلى ذلك، وجدت عالقة سببية في  
 يعني أن التمويل اإلسالمي يسبب النمو االقتصادي.

التنمية (  2015دراسة )هناء الحنيطي،  وتهدف    إلى معرفة دور الصكوك اإلسالمية في 
، توصلت الدراسة إلى وجود تذبذب في معدالت 2013-2007القتصادية في دبي، خالل الفترة  ا

المحلي  الناتج  إلى  التمويل بالصكوك  انخفال في نسبة  نمو نسبة االستثمار بالصكوك، وحدوث 
مما يعني أن مساهمة التمويل بالصكوك في الناتج المحلي اإلجمالي راسة  اإلجمالي خالل فترة الد

لدى بنك دبي   اً أن تعبئة الموارد من خالل التمويل بالصكوك كان ضعيفّا ومحدود  كما. ئيالكان ض
الربح  القائمة على  التمويل  البنوك اإلسالمية بضرورة تشجيع أساليب  الدراسة  اإلسالمي، وأوصت 

 .والخسارة وتنويعها لفتح المجال لزيادة أصولها وارتفاع أرباحها

على قياس تأثير أسوق السندات     ( (Thumrongvit. P. et al, 2013وركزت دراسة  
- 1989دولة خالل الفترة الزمنية    38وأسواق األوراق المالية على النمو االقتصادي بالتطبيق على 

، وتوصلت الدراسة إلى Panel data، باستخدام المربعات الصغرى وتحليل القطاع الزمني  2010
النمو االقتصادي، وأن  المالية يحفز  السندات الحكومية لها تأثير إيجابي   أن تطوير سوق األوراق 

 على النمو االقتصادي.

قتصادية  االكان الهدف هو دراسة تأثير العوامل   (Ahmad.N, et.al,.2012) وفي دراسة
الزمنية   الفترة  القياسي اب  2011-1996على إصدار الصكوك في ماليزيا خالل  النموذل  ستخدام 

Vector Autoregressive Models (VAR)بين . وتوص سببية  إلى وجود عالقة  الدراسة  لت 
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قتصادي، أي إن تطور الصكوك يسبب زيادة في الناتج المحلي اإلجمالي، وبالتالي االالصكوك والنمو  
 يجب على متخذي القرار تصميم سياسات جديدة لتطوير سوق رأس المال االسالمي.  

اإلسالمية والنمو    بفحص العالقة بين التنمية المصرفية  ((Abduh& Omar, 2012 قام 
اختبارات   باستخدام  ماليزيا  في   Toda-Yamamoto and Bootstrap grangerاالقتصادي 

non causality tests( وتشير النتائج على وجود عالقة أحادية 2012 –  1998. خالل الفترة .)
 االتجاه من التطور المالي اإلسالمي إلى النمو االقتصادي.

( فحص العالقة قصيرة األجل وطويلة األجل  (Abduh & Omar, 2012تحاول دراسة   
بين تطوير الخدمات المصرفية اإلسالمية والنمو االقتصادي في إندونيسيا، وذلك باستخدام بيانات 

، ووجدت Autoregressive Distributed Lag (ARDL)( باستخدام نموذل2010  –   2003)
 ن المتغيرين. الدراسة دلياًل على وجود عالقة ثنائية االتجاه بي

( إلى دراسة الديناميكية طويلة المدى  (Abduh & Chowdhury, 2012وتهدف دراسة
(، 2011  –   2004بين تنمية التمويل اإلسالمي والنمو االقتصادي في حالة بنجالديش. خالل الفترة )

قة إيجابية بتطبيق اختبارات التكامل المشترك. وأشارت النتائج إلى أن تمويل البنوك اإلسالمية له عال
ومعنوية على النمو االقتصادي في األجل القصير والطويل، مما يعني أن تطوير الخدمات المصرفية  

 اإلسالمية هو إحدى السياسات التي يجب على الحكومة النظر فيها وتحسينها. 

على دراسة العالقة بين التمويل اإلسالمي   (Furqani & Mulyani, 2009)ركزت دراسة   
(، بتطبيق نماذل التكامل المشترك 2005 -1997قتصادي في حالة ماليزيا خالل الفترة )والنمو اال

(. وتوصلت الدراسة إلى أنه على المدى الطويل والقصير، هناك VECMومتجه تصحيح الخطأ )
 دليل على وجود عالقة ثنائية اإلتجاه بين التمويل اإلسالمي والمنو االقتصادي.

الدراسة الحالية    أجريت من حيث أن  ي الت  الدراسات السابقةيختلف البحث الحالي عن  و 
االستثمار  تدفق  التجاري،  االنفتاح  المصرفي،  القطاع  حجم  الصكوك،  من  كًل  أثر  تقدير  تحاول 
األجنبي المباشر، مؤشرات الجودة المؤسسية على الناتج المحلي اإلجمالي وذلك خالل الفترة الزمنية  

 ن.  بالتطبيق على ماليزيا، اإلمارات، السعودية، قطر، البحري 2011-2017

  النموذج القياسي  .8

النمو االقتصادي، تم اإلعتماد على منهجية   الصكوك على  لتحديد أثر  الدراسة  في هذه 
على التوصل إلى نتائج   Panelحيث تساعد بيانات    panel dataالتكامل المشترك في بيانات  

تتحكم في عدم أوثق وأكثر دقة حيث يتم إدمال البيانات من االتجاهات الزمنية والمقطعية، وكذلك  
التجانس الفردي. حيث أنها تفترل أن بيانات الدول غير متجانسة، في حين أن السالسل الزمنية  

Time series  والبيانات المقطعية ،Cross section    ال تسيطر على عدم التجانس وبالتالي تكون
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والمزيد من التقلبات النتائج أكثر عرضة للتحيز، كما إنها تعطي المزيد من المعلومات عن البيانات  
وتكون أقل قيم خطية بين المتغيرات، وأكثر كفاءة في حين تعاني السالسل الزمنية العديد من المشاكل  

 . وفيما يلي وصف النموذل والمعادلة المقدرة.(Baltagi, 2005, 4-9)الخطية. 

 منهجية التكامل المشترك  8.1

 االقتصادية النماذل تقدير عملية إن حيث مشكلة، الزمنية توجد  السالسل  مع التعامل عند 
 للمتغير والتباين المتوسط أن  أي االقتصادية، للمتغيرات الزمنية السلسلة سكون  تتطلب  الديناميكية

 االقتصادية  للمتغيرات الزمنية السالسل غالبية ولكن . الزمن عبر كبير بشكل  يتغيران ال الدراسة محل
 زائف  انحدار إلى يؤدي ذلك ساكنة فإن غير للمتغيرات  الزمنية السالسل كانت وإذا . ساكنة غير

Spurious Regression ، حالة توجد ولكن . مضللة  تكون  المقدر النموذل نتائج أن يعني مما 
االتجاه    في الداخلة  المستقرة غير الزمنية السالسل كانت إذا وذلك خاصة، نفس  لها  االنحدار 

Trending Together   أو بعبارة أخرى تعمل على نفس الموجة ،Same Wave Length  ، 
ويمكن بناء على  ، I(0) ويكتب صفر، الدرجة  من تكامل ذو الجديد المركب بأن إليه يشار ما وهو

 ومقارنتها ،T و F إحصاءات من كل  في المقدرة بالمعلمات الخاصة ذلك االعتماد على اإلحصاءات
 ، Co-integration المشترك  التكامل مفهوم لنا يظهر وهنا بهما الخاصة الجداول في بنظيراتها

 وهو   الطويل، األجل  في  عالقة  بينها أي متكاملة، تكون  المستقلة الغير المتغيرات هذه أن يعني مما
، 2015. )غزال عامر،  الطويل األجل  في التابع المتغير على تؤثر المفسرة المتغيرات أن يعني ما

 تنحرف لن الطويل األجل في االقتصادية  المتغيرات أن إلى االقتصادية النظرية وتشير (1696
 عن  القصير  المدى في تتباعد قد أنها حين في الطويل، األجل في لها التوازني المستوى  عن بعيًدا
 اقتصادية قوى  خالل  من  أخرى  مرة  تعود التوازنية  العالقة فإن  لذلك ونتيجة التوازني، المستوى  ذلك

 .الحكومة  تدخل أو السوق، آلية مثل االقتصادي النظام في موجودة

إن   الدرجة في مستقرة الكلية االقتصادية للمتغيرات الزمنية السالسل من العديد وحيث 
 First Difference األولى الفروق  أخذ يتم المستقرة غير السالسل  مع وللتعامل ، 𝐼(1)  األولى

 اقتصار يعني الزمنية للسالسل األولى  الفروق   على تعتمد عالقات استخدام  ولكن السالسل، لهذه
 محل للظاهرة  التوازن  عدم حالة أو   Short-Run Results األجل قصيرة النتائج على اهتمامنا
 تعتمد  التي التوازن  أو حالة    Long Run Results األجل طويلة للنتائج إهمالنا ثم ومن الدراسة،

 حل يمكن وبالتالي  .االقتصادية النظريات غالبية تقتضي كما الفعلية المتغيرات بقيمها  ظهور على
.  وسيتم Error-Correction Model (ECM) الخطأ تصحيح  نماذل خالل  من المشكلة هذه

في االولى  الخطوة  تتمثل  أربع خطوات.  على  المسماه   التحليل  الزمنية  السالسل  استقرارية  اختبار 
"، وذلك الن العديد من اختبارات التكامل المشترك ال "Unit Root Tests"اختبارات جذر الوحدة  

 يمكن استخدامها إال إذا كانت المتغيرات لها نفس الترتيب تكامليا. وسيتم استخدام االختبارات التالية: 
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Levin Lin and Chu (LLC)& Fisher type augmented Dickey –Fuller test (F-
ADF). 

 فتتمثل المعادلة الرئيسية كما يلي: ADFوبالنسبة الختبار  

𝑃 = −2 ∑ lnpi

𝑛

𝑖=1

→ χ2 (2n) 

 حيث cross section iالختبار جذر الوحدة للمقطع   value-pقيمة مقاربة لم  iPحيث تكون 
𝑝𝑖 = 𝐹(𝐺𝑖𝑇𝑖

) 
. وأضاف العديد من الباحثين مثل iGدالة التوزيع للمتغيرات العشوائية  يه (.)Fحيث  

choi (2001)    العديد من اإلختبارات األخرى بجانب اختبار كاي تربيع العكسي لفيشر منها مثال
 logit testوثانيا االختبار اللوغاريتمي   inverse normal testاالختبار الطبيعي العكسي 

(Baltagi, 2005, 243-244). 

 

 اختبارات التكامل المشترك  8.1.1

 فسوف نستخدم   Same orderالخطوة الثانية عندما تصبح السالسل متكاملة في نفس الترتيب  

 kaoاختبار كاو  .8.1.1.1
 

 Panel cointegration testوذلك الختبار عالقة التكامل المشترك للبيانات اإلطارية    
حيث أن هذا   (Baltagi, 2005, 252-253)(.1والتي سوف تعتمد علي البواقي المقدرة للمعادلة )

اختبار   على  يعتمد  -Engle Granger two step (residual-based) coاالختبار 
integration tests  ويتبع اختبار ،kao  نفس منهجيةpedroni    ولكن يحدد مقطعيا الحد الثابت

intercept  .وأيضا تجانس المعامالت في أول خطوة أو مرحلة 
𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝐹𝐷𝐼𝑖𝑡 + 𝛽3𝐸𝑋𝑖𝑡 + 𝛽4𝐸𝐷𝑈𝑖𝑡 + 𝛽5𝑆𝑘𝑢𝑖𝑡 + 𝛽6𝑏𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡

+ 𝛽8𝐶𝑐𝑜𝑢𝑟𝑖𝑡 + 𝛽9𝑅𝑙𝑜𝑤𝑖𝑡 + 𝛽11𝑃𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑡 +  𝛽13𝑉𝑜𝑖𝑎𝑐𝑐𝑖𝑡
+ 𝜀it(1) 
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ستطبق على المعادلة    OLSلمربعات الصغرى  وإذا وجد تكامل بين متغيرات الدراسة فإن ا 
( وال تؤدي إلى نتائج انحدار زائف باإلضافة إلى أن المعلمات المقدرة تصبح أكثر تماسكا واتساقا 1)

 (Baltagi, 2005,257)في األجل الطويل.

 

كليا    8.1.2 المعدلة  الصغرى  المربعات  باستخدام  المشترك  التكامل   Panel coتقدير 
integration estimation FMOLS  

المربعات   استخدام  يتم  األجل  المشترك طويل  التكامل  متجه  الثالثة الختبار  الخطوة  في 
 Fully Modified Ordinary Least Square (FMOLS)الصغرى المعدلة كليا

 اختبار سببية جرانجر  8.1.3

اإلطارية من خالل    للبيانات  المتغيرات  بين  السببية  إتجاه  اختبار  يتم  الرابعة  الخطوة  في 
، ويشير وجود تكامل مشترك إلى أنه توجد عالقة   Granger causalityاختبار جرانجر للسببية  

ام نموذل متجه تصحيح الخطأ طويلة األجل في اتجاه واحد على األقل بين المتغيرات. ويتم استخد
VECM    لتصحيح عدم التوازن في عالقة التكامل وذلك باستخدامECT    باإلضافة إلى اختبار السببية

 i=1,…Nكما يلي: حيث    VECMفي األجل القصير والطويل بين المتغيرات المتكاملة، ويتم تقدير  
أن يكون الخطأ غير مرتبط ذاتيا،   يفترل  𝜀itتشير إلى الفترة الزمنية،   t=1,…Tتشير إلى الدول،  

ECT   يشير إلى تصحيح الخطأ المشتق من عالقة التكامل طويلة األجل، ويتم تحديد فترة االبطاء
التحديد   لمعامل  قيمة  أكبر  اختيار  الخطي من خالل  للنظام  ، ومعيار 𝑅2األمثل في كل معادلة 

 ( (Akaike Information Criterion (AIC).Furqani and Mulyany, 2009أكيكى
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 بيانات الدراسة وتحليلها  .9

، وسبب اختيار 2017وحتى    2011تم استخدام سلسلة زمنية لمتغيرات الدراسة خالل الفترة   
هذه الفترة هو توفر بيانات السلسة الزمنية لمقياس قيمة الصكوك وفقا لبيانات تقرير السوق المالية  

دول وهم اإلمارات، السعودية، قطر، البحرين،   5اإلسالمية الدولية خالل هذه الفترة. وتضم الدراسة  
لقي البيانات  الدول هو توفر  لتقرير الصكوك ماليزيا. وسبب االقتصار على هذه  مة الصكوك وفقًا 

وكذلك توفر البيانات للسالسل الزمنية لجميع المتغيرات خالل نفس الفتره لهذه الدول وذلك للحصول 
تم الحصول على بيانات  . balanced panel dataعلى بيانات متزنة لجميع الدول محل الدراسة

تقارير   األخري IIFMالصكوك من  استخدام   ، والمتغيرات  تم  الدولي. وقد  البنك  بيانات  قاعدة  من 
اللوغاريتم الطبيعي في توصيل العالقة طويلة األجل بين الناتج المحلي اإلجمالي، وقيمة الصكوك، 
وذلك بهدف تقريب السالسل الزمنية إلى الشكل الخطي، ولم يتم أخذ اللوغاريتم بالنسبة لصافي تدفق 

السلسة الزمنية بها أرقام سالبة ولكن تم القسمة على مليار، وكذلك   االستثمار األجنبي المباشر ألن
لم يتم أخذ اللوغاريتم لمؤشرات الجودة المؤسسية ألن بها أرقام سالبة، وكذلك االنفتاح التجاري والتعليم 

 ويتم كتابة المعادلة كما يلي: الممنوح من القطاع المصرفي النهم نسب مئوية.  والتمويل

 
𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝐹𝐷𝐼𝑖𝑡 + 𝛽3𝐸𝑋𝑖𝑡 + 𝛽4𝐸𝐷𝑈𝑖𝑡 + 𝛽5𝑆𝑘𝑢𝑖𝑡 + 𝛽6𝐷𝐶𝑖𝑡

+ 𝛽7𝐶𝑐𝑜𝑢𝑟𝑖𝑡 + 𝛽8𝑅𝑙𝑜𝑤𝑖𝑡 + 𝛽9𝑃𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑡 +  𝛽10𝑉𝑜𝑖𝑎𝑐𝑐𝑖𝑡
+ 𝜀it(1) 
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صافي تدفق االستثمار األجنبي المباشر،    𝐹𝐷𝐼الناتج المحلي اإلجمالي،    𝐺𝐷𝑃حيث أن  
𝐸𝑋 ،الصادرات من السلع والخدمات𝑒𝑑𝑢  ،معدل اإللتحاق بالتعليم اإلبتدائي𝑠𝑘𝑢    ،قيمة الصكوك
𝑑𝑐    ،مساهمة القطاع المصرفي في تقديم االئتمان𝑐𝑐𝑜𝑢𝑟    ،التحكم في الفساد𝑟𝑙𝑜𝑤  ،إنفاذ القانون

𝑝𝑠𝑡𝑎𝑏  ،االستقرار السياسي  𝑣𝑜𝑖𝑎𝑐𝑐    ،المحاسبة والمسألة𝜀t    الخطأ المعياري. وقد تم الحصول
الزمنية   الفترة  خالل  الدولي  البنك  في  التنمية  مؤشرات  من  السنوية  الزمنية  السالسل  بيانات  على 

2011-2017. (1 ) 

الزمني    iوتشير    القطاع  في  الوحدة  وترمز  i= 1,2,3,….,Nإلى   ،t   الزمنية الفترة  إلى 
t=1,2,3,…,T  وتشير ،𝛽i   ،إلى تقدير المرونة طويلة األجل بين صافي االستثمار األجنبي، التجارة

والنمو  المؤسسية،  الجودة  مؤشرات  التقليدي،  المصرفي  القطاع  حجم  الصكوك،  إصدار  التعليم، 
.االقتصادي حيث أن   𝑖 = 2,3, … وفقا للنظرية االقتصادية، يتوقع أن تكون العالقات فيما بين و 10

 المتغيرات )اإلشارة( كما يلي: 

: تشير النظرية واألدلة العلمية إلى أن االستثمار في رأس المال البشري هو أحد التعليم 
-Solow, 1956; Lucas, 1988; Barro & Sala-iالمحددات الرئيسية للنمو االقتصادي. )

Martin, 1995  العالقة المتغير نستخدم معدل االلتحاق بالمدارس االبتدائية. نتوقع  (ولقياس هذا 
 . (Smaoui & Nech 2017)اإليجابية بين التعليم والنمو االقتصادي. 

: من الممكن أن تسهم أسواق الصكوك في تعميق األسواق المالية تطور سوق الصكوك 
ستثمار في السندات القائمة على الفائدة، مما يؤدي واستنزاف مدخرات المسلمين الغير مستعدين لال

ستخدام  ا( تم  (Smaoui and Nech 2017إلى زيادة الشمول المالي  وتحفيز النمو االقتصادي.  
 القيمة السوقية للصكوك )حجم إصدارات الصكوك(.

يجابي  : أوضحت أدبيات النمو أن االنفتاح على التجارة الدولية له تأثير إاالنفتاح التجاري  
االقتصادي) النمو   & Harrisson, 1996; Sachs & Warner, 1997; Grossmanعلى 

Helpman, 1992 حيث أن االقتصادات المفتوحة من المرجح أن تكون أكثر استفادة من النقل ،)
التكنولوجي وزيادة وفورات الحجم في اإلنتال، مما يؤدي إلى زيادة نمو الصادرات، وزيادة المنافسة  

األ )في  االقتصادي.  النمو  تعزيز  وبالتالي  الموارد،  تخصيص  وتحسين  المحلية،   ,Dollarسواق 
(، مع ذلك فإن االنفتاح على التجارة الدولية قد يؤدي إلى انخفال النمو االقتصادي ألنه 1992

في  عاِل  تركيز  وجود  ظل  في  خاصة  الخارجية  للصدمات  عرضة  أكثر  البلدان  يجعل  أن  يمكن 

 
1Source: The World Bank World Development Indicators: 

http://databank.worldbank.org/data/views/variable  

Selection/selectvariables.aspx?source=world-development-indicators 

http://databank.worldbank.org/data/views/variable
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( تم قياس االنفتاح التجاري بنسبة إجمالي الصادرات كنسبة  Imam & Kpodar, 2015الصادرات.)
 ( (Smaoui & Nech 2017،  (Thumrongvit et al., 2013)من الناتج المحلي اإلجمالي.

: تشير النظرية االقتصادية إلى أن االستثمار األجنبي المباشر  االستثمار األجنبي المباشر 
االقتصادي، حيث أن زيادة االستثمار األجنبي المباشر تعني سهولة تدفق   له تأثير إيجابي على النمو

التمويل الخارجي من المستثمرين األجانب مما سيؤدي إلى تحسين ودعم النمو االقتصادي. وتشير 
األدلة التجريبية إلى أن االستثمار األجنبي المباشر يلعب دورًا مهمًا في المساهمة في نمو االقتصاد 

ذلك   اآلومع  هذه  لتحقيق  األهمية  بالغ  أمر  المحلية  المالية  األسواق  مستوى  تطوير  ثار فإن 
تأثير إيجابي  Gammoudi et al., 2016وقد وجدت دراسة  (Alfaro et al., 2004)االيجابية.

لتدفقات االستثمار األجنبي على النمو االقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي. كذلك أوضحت 
المباشر محرك أساسي في نقل    (Borensztein et al 1995,1)دراسة   أن االستثمار األجنبي 

لالستثمار األجنبي   التكنولوجيا، وله دور هام أكبر من االستثمار المحلي، وتتوقف االنتاجية المرتفعة
 على كفاءة رأس المال البشري في البلد المضيل.

مقاس بم حجم االئتمان المحلي المقدم من القطاع المالي    لحجم القطاع المصرفيبالنسبة   
لمختلف القطاعات كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي، يعد محددًا لتطور سوق السندات بالدولة، 

التأث يكون  أن  المتوقع  االقتصادي.  ومن  النمو  على  إيجابي   ,Thumrongvit et al)ير 
2013),Smaoui and Nech 2017)   حيث أن االدبيات توضح أن األسواق المالية التي تعمل ،

-Demirgucجيدًا تساهم في التخصيص الفعال للموارد االقتصادية وبالتالي تحفز النمو االقتصادي.
K. & Maksimivic,1998;King & Levine, 1993;)Beck et al., 2000 ) 

المؤسسيةوفيما يتعلق بمؤشرات    إلى توافق في    الجودة  فقد توصلت األدبيات التجريبية 
للنمو االقتصادي. )اآل الجودة المؤسسية هي أحد المحددات الرئيسية   & Easterlyراء على أن 

Levine, 2003; Mauro, 1995; Knack & Keefer, 1995; Dollar & Kraay, 2003; 
Hall & Jones, 1999  ألنها تشكل الحوافز االقتصادية في االقتصاد، وتعزز خيارات السياسة )

( تعني أداء ضعيل   2.5-بشكل أفضل، وتساهم في التخصيص الفعال للموارد، وتأخذ قيم من )
مدى ثقة الوكالء في    Rule of Law( مما يعني أداء قوي. ويعكس مؤشر سيادة القانون  2.5إلى ) 

لتزام بها، بما في ذلك جودة إنفاذ العقود وحقوق الملكية، والسياسات وكذلك الجريمة  اإلعد المجتمع و قوا 
والعنف، وبالتالي يوضح المقياس تقييم لقوة ونزاهة النظام القانوني وااللتزام الشعبي بالقانون، ويتوقع 

 Smaoui and Nech 2017أن يكون التأثير إيجابي على النمو االقتصادي.

الفساد    على  السيطرة  لمؤشر  داخل  Control of Corruptionوبالنسبة  الفساد  فيوضح 
النظام السياسي ويرتبط ارتفاع مستوى الفساد والذي يقًول تطبيق القانون سلَبا على تطوير سوق 

 الصكوك، وبالتالي كلما ارتفعت قيمة المؤشر كلما كان التأثير إيجابي على النمو االقتصادي. 
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العنف  وبالنس  وغياب  السياسي  االستقرار  لمؤشر  يقيس   Political stabilityبة  والذي 
رتفعت القيمة  ااحتمال عدم االستقرار السياسي أو العنف بدوافع سياسية، بما في ذلك اإلرهاب. وكلما  

والنمو  السياسي  االستقرار  بين  إيجابية  عالقة  وجود  ويتوقع  السياسي،  االستقرار  على  ذلك  دَل 
 دي.االقتصا

يعبر عن مدى قدرة مواطني الدولة على    Voice and Accountabilityوبالنسبة لمؤشر   
المشاركة في اختيار حكومتهم، فضال عن حرية التعبير وكلما ارتفعت قيمة المؤشر دَل ذلك على 

 تمتع المواطنين بمزيد من الحرية. يتوقع وجود تأثير إيجابي على النمو االقتصادي.

توقع   القياس  الرمز المتغير 
 المصدر  اإلشارة 

 Gdp GDP,PPP current النمو االقتصادي
international   $   WBI 

  االجنبي  االستثمار
 Fdi Foreign direct investment, net المباشر 

inflows (BoP, current US$) + WBI 

 Ex Exports of goods and االنفتاح التجاري 
services (% of GDP) 

+ 
- WBI 

 Dc Domestic credit provided by حجم القطاع المصرفي 
financial sector (% of GDP) + WBI 

 Edu School enrollment, primary التعليم 
(% gross) + WBI 

 Suk Sukuk valuemillion $ + IIFM قيمة الصكوك 

 pstab االستقرار السياسي 
Political Stability and 

Absence of 
Violence/Terrorism 

+ WBI 

 rlow Rule of Law + WBI سيادة القانون 
 ccour Control of Corruption + WBI التحكم في الفساد 
 voiacc voice and acco + WBI المسائلة والمحاسبة 

 

( اإلحصاءات الوصفية لجميع المتغيرات المستخدمة في الدراسة.  1يوضح الجدول رقم )  
% كحد 24.66%، وتتراوح بين 26.77نالحظ أن متوسط معدل النمو بالنسبة للدول محل الدراسة 

% كحد أقصى وذلك ألن الدول محل الدراسة من فئة الدخل المرتفع ومتوسطة مرتفعة  28.2أدنى و  
، كذلك نالحظ أن متوسط قيمة إصدار الصكوك (2)2019تصنيل البنك الدولي عام  الدخل وفقا ل

وذلك ألن الدول محل الدراسة أكثر الدول    %، الوسط الحسابي للناتج المحلي اإلجمالي مرتفع،22
 

2https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-
country-and-lending-groups 

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups
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إصدارًا للصكوك. بينما متوسط معدل نمو االستثمار األجنبي، التعليم، القطاع المصرفي التقليدي، 
الصادرات، مؤشر المسألة والمحاسبة، مؤشر إنفاذ القانون، والتحكم في الفساد واالستقرار السياسي 

 منخفض. 
 (: التحليل الوصفي للمتغيرات 1جدول رقم ) 

Variable 𝑚𝑒𝑎𝑛 𝑆𝑡𝑑. 𝐷𝑒𝑣. 𝑀𝑖𝑛 𝑀𝑎𝑥 
GDP 26.77 1.13 24.66 28.21 
𝐷𝐶 0.85 0.46 -0.10 1.48 
𝐹𝐷𝐼 5.97 4.94 -0.84 16 
𝐸𝑋 0.74 0.22 0.31 1.05 
𝑆𝑘𝑢 22.06 1.29 19.39 24.18 
𝐸𝐷𝑈 1.05 0.07 0.95 1.22 

𝑃𝑠𝑡𝑎𝑏 0.08 0.78 -1.33 1.22 
𝑅𝑙ow 0.50 0.25 0.05 0.96 

𝐶𝐶𝑜𝑢𝑟 0.51 0.48 -0.31 1.28 
𝑉𝑜𝑖𝑎𝑐𝑐 -1.13 0.48 -1.91 -0.34 

 
 القياسي النموذج . 10

يبدأ التحليل القياسي للمتغيرات بإجراء اختبارات جذر الوحدة، حيث أن العديد من اختبارات  
التكامل المشترك ال يمكن استخدامها إال إذا كانت المتغيرات لها نفس الترتيب تكامليا. ويوضح جدول  

غير  جميع المتغيرات( يتضح أن 1( نتائج اختبارات جذر الوحدة للمتغيرات. من جدول رقم ) 2رقم ) 
وبالتالي يمكن    I(1)مستقرة في المستوى ومستقرة في الفرق األول. أي أنها متكاملة من الدرجة األولى  

 إجراء التكامل المشترك.
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 )سياسات إعادة التوزيع منوذجا (  

 
 
 
 

 (: اختبارات جذر الوحدة للمتغيرات 2جدول رقم ) 

 المتغيرات 
LLC-test F-ADF -test F-PP-test 

Level Difference Level Difference Level Difference 
GDP 0.79 -2.92* 5.09 18.46** 0.003 18.89** 
𝐷𝐶 -0.88 -3.01* 5.29 21.48** 6.03 21.81** 
𝐹𝐷𝐼 -0.37 -6.73* 9.31 34.17* 15.83 48.40* 
𝐸𝑋 -0.48 -5.22* 11.89 25.71* 15.67 33.37* 
𝑆𝑘𝑢 -0.15 -12.06* 6.83 36.84* 6.01 37.29* 
𝐸𝐷𝑈 1.13 -4.81* 3.84 27.95* 1.88 19.90** 

𝑃𝑠𝑡𝑎𝑏 1.11 -2.68* 5.11 19.84** 8.43 40.86* 
𝑅𝑙 -0.22 -3.136* 7.58 18.49** 5.36 43.41* 

𝐶𝐶𝑜𝑢𝑟 0.302 -3.76* 5.38 24.74* 5.97 26.27* 
𝑉𝑜𝑖𝑎𝑐𝑐 1.35 -3.88* 3.36 17.97** 8.29 40.21* 

 %.5%،  1*، **تعني المعنوية عند         

 
  panel co-integration test resultsاختبارات التكامل المشترك  10.1

 
وذلك الختبار وجود عالقة توازنية طويلة األجل بين    kao ختبارإتم االعتماد على     

 المتغيرات وكانت النتائج كالتالي:
 نتائج اختبار كاو  (:3جدول رقم ) 

All panel 
Prob t- Statistic  
0.034 -1.820 ADF 

  

% أي إننا نرفض فرل العدم  5أقل من      p valueيتضح من جدول اختبار كاو أن قيمة 
 ونقبل الفرل البديل وهو وجود عالقة توازنية طويلة األجل . 

  



 

 

 

-65 - 

 سليمان هبة اهلل أمحد  

 تقدير التكامل المشترك للبيانات   10.2
 

المتغيرات لجميع المجموعات، يجب أن  بعد التأكد من وجود عالقة التكامل المشترك بين    
تقدير العالقة باستخدام    يتبعها تقدير للعالقة طويلة األجل. والختبار مدى قوة العالقة بين المتغيرات، تم

 . وكانت النتائج كالتالي:FMOLSالمربعات الصغرى المعدلة كليا  
 

 FMOLS(:  نتائج   4جدول رقم ) 

(5) (4) (3) (2) (1)   
Coeff Coeff Coeff Coeff Coeff core Variables 

0.686* 
(0.084) 

0.821* 
(0.071) 

0.803* 
(0.076) 

0.694* 
(0.08) 

0.686* 
(0.095) 

0.666* 
(0.087) suk 

-0.042 
(0.322) 

1.617* 
(0.417) 

0.836** 
(0.339) 

0.135 
(0.274) 

0.091 
(0.304) 

0.224 
(0.286) 𝑑𝑐 

10.49* 
(1.64) 

4.162*** 
(2.041) 

6.646* 
(1.869) 

10.523* 
(1.66) 

10.64* 
(1.866) 

10.94* 
(1.714) 𝑒𝑑𝑢 

0.375 
(0.539)  

0.022 
(0.1426) 

 0.256 
(0.810) 

0.412 
(0.544) 𝑒𝑥 

 
0.283** 
(0.131) 

0.239*** 
(0.137) 

 0.046 
(0.362) 

 
𝑝𝑠𝑡𝑎𝑏 

   
0.451*** 
(0.093) 

0.248 
(0.621) 

 
𝐶𝑐𝑜𝑢𝑟 

 
-2.20* 
(0.549) 

-1.165* 
(0.409) 

 
 

 
𝑉𝑎𝑖𝑎𝑐𝑐 

 
0.069** 
(0.031)  

 
  

 
𝑓𝑑𝑖 

0.658 
(0.577)   

 
 

 
𝑅𝑙𝑜𝑤 

0.67 0.71 0.74 0.71 0.66 0.65 Adj. 𝑅2 
0.306

[0.858]
 1.671

[0.434]
 1.096

[0.577]
 0.219

[0.896]
 0.168

[0.919]
 0.4554

[0.796]
 𝑋𝑛𝑜𝑟

2  
10971.4
[0.000]

 15030.5
[0.000]

 13705.03
[0.000]

 13207.5
[0.000]

 8801.92
[0.000]

 12432
[0.000]

 𝑊𝑎𝑙𝑑𝑡𝑒𝑠𝑡 

5 5 5 
5 

5 
5 Num. of 

Count 
30 30 30 30 30 30 Obs. 

 %.10%، 5%، 1*،**، *** معنوية عند   
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 )سياسات إعادة التوزيع منوذجا (  

 
 
 
 

 اختبارات جذر الوحدة للبواقي في المستوى : ( 5جدول رقم ) 
 LLC-test F-ADF-test F-PP-test 

Core 
29.566*             16.37***             -8.893* 

 (1) 
   -3.889*   27.853*   17.324*** 
                   (2) 
   -4.230*   29.411*   19.425** 

 (3) 
   -4.118*   26.116*   19.69** 

 (4) 
   -3.452*   28.31*   18.90** 

 (5) 
   -5.233*   29.423**   17.46*** 

 %.5%، 1*، **تعني المعنوية عند                    

( في جميع النماذل نجد أن إشارة المتغيرات تتفق تماما مع  4بالنظر إلى نتائج جدول رقم )  
أن   االقتصادية، ونالحظ  الصكوكالنظرية  النمو   زيادة إصدار  إلى زيادة  النماذل تؤدي  في جميع 

االقتصادي، مما يعني أن تطور سوق الصكوك، أي حجم إصدار الصكوك له تأثير إيجابي هام 
الن . وبالنسبة  Smaoui and Nech 2017مو االقتصادي. وهو ما يتفق مع نتائج دراسة  على 

فإنه يؤدي إلى زيادة النمو االقتصادي، مما   لزيادة نسبة االئتمان الممنوح من القطاع المصرفي
 Smaouiيعكس تطور سوق السندات في الدول محل الدراسة وهو ما يتفق مع نتائج دراسة كل من  

and Nech 2017 &Thumrongvit. P. et al, 2013  . 

إيجابيا وكبيرأ وهو ما نالحظه من نتائج التحليل حيث أن   التعليم ويتوقع أن يكون معامل   
زيادة معدل االلتحاق بالتعليم االساسي يؤدي إلى زيادة النمو االقتصادي، مما يعكس أهمية االستثمار 

 Smaoui andنتائج الدراسة مع نتائج دراسة  في رأس المال البشري لدعم النمو االقتصادي وتتفق  
Nech 2017  تلف نتائج خإلى زيادة النمو االقتصادي، وت  االنفتاح التجاري ، وكذلك يؤدي زيادة

حيث وجد أن االنفتاح التجاري له تأثير   Smaoui and Nech 2017الدراسة عن نتائج دراسة  
 سلبي على النمو االقتصادي. 

يؤدي إلى زيادة   االستقرار السياسينالحظ أن مؤشر    ة المؤسسيةلمؤشرات الجودوبالنسبة   
النمو االقتصادي. مما يدل على االستقرار السياسي لهذه الدول وغياب العنف حيث إنها لم تواجه 

تأثير سالب، ويمكن تفسير ذلك بأن    المسألة والمحاسبةثورات الربيع العربي، بينما سجل مؤشر  
النظام الملكي بما يعكس انعدام دور المواطن في المشاركة في اختيار الدول عينة البحث تتميز ب

والنمو االقتصادي إال   سيادة القانون الحكام والحكومات. وعلى الرغم من وجود عالقة ايجابيه بين  
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على الرغم من العالقة الوثيقة بين فاعليه ومصداقية الحكومات أن البحث لم يجد أي دالله معنوية  
الدول في   داخل  لالستثمار  المستثمرين  انجذاب  وبين  بسياستها  النمو   ةااللتزام  تحفيز  ثم  ومن 

، وتعكس التحكم في الفسادووجدت الدراسة عالقة إيجابية بين النمو االقتصادي ومؤشر  االقتصادي،  
أهمي مدى  النتائج  الن  ةتلك  لتعزيز  االستثمار  جذب  في  الفساد  في  والتحكم  السياسي  مو االستقرار 

  زيادة تدفق االستثمار األجنبياالقتصادي. وكذلك وجدت الدراسة عالقة إيجابية ومعنوية التأثير بين  
والنمو االقتصادي مما يعكس ثقة المستثمرين في مدى التزام تلك الدول بالسياسات الرشيدة ألداره 

وكذلك االستقرار السياسي أعمالها ونزاهة القانون باإلضافة إلى التزام الشركات والحكومات بالقانون  
 Gammoudi وتتفق نتائج الدراسة مع نتائج دراسة  , والذي يساعد في جذب العديد من االستثمارات

et al., 2016 أي تعاني من  النماذل ال  أن جميع  التشخيصية نالحظ  االختبارات  إجراء  ، وعند 
 مشاكل إحصائية.

سبق  نسبة  مما  زيادة  الصكوك،  إصدار  زيادة  أن  القطاع    يتضح  من  الممنوح  االئتمان 
المباشر، زيادة  بالتعليم االساسي، زيادة تدفق االستثمار األجنبي  المصرفي، زيادة معدل االلتحاق 
االستقرار السياسي، زيادة الصادرات، التحكم في الفساد، إنفاذ القانون جميع هذه المتغيرات تؤدي إلى 

الن زيادة  ثم  لالستثمار ومن  مناسبة  بيئة  المصرفي خلق  القطاع  أن  كذلك نالحظ  االقتصادي،  مو 
حيث أن االصالن متكامالن وليس بديالن لبعضهما   التقليدي مكمل للصكوك في التنمية االقتصادية.

  (Naifar et al,. 2017)البعض، وتتفق النتائج مع دراسة

 panel causality tests resultsاختبار جرانجر للسببية :نتائج  10.3

من   التأكد  على    بعد  مشترك  بشكل  متداخل  اإلجمالي  المحلي  النال  متغير  أن 
المدى الطويل مع باقي المتغيرات، يتم دراسة العالقة السببية بين هذه المتغيرات، والختبار العالقات 

 Theالسببية بين المتغيرات في المدي القصير والطويل تم استخدام نموذل متجه تصحيح الخطأ  
Vector Error Correction Model (VECM)  وقد أوضحت نتيجة ،ECM   يوجد عالقة    إنه

سببية في األجل الطويل، حيث أن االشارة سالبة ومعنوية إحصائيا، وكذلك يوجد عالقة سببية في 
. وقد كانت نتائج اختبار السببية في األجل القصير Wald testاألجل القصير من خالل تطبيق  

األجل الطويل    (. ومن هذا الجدول نجد أنه توجد عالقة سببية في6والطويل كما في الجدول رقم )
 ,.Ahmad et alوتتفق هذه النتيجة مع دراسة ) إصدار الصكوك والنمو االقتصاديوالقصير بين 

المال  2012 رأس  سوق  لتطوير  جديدة  سياسات  تصميم  القرار  متخذي  على  يجب  وبالتالي   ،)
 االسالمي. 

الطويل  االقتصادي في األجل    وكذلك االئتمان المقدم من القطاع المصرفي يسبب النمو
يعدوا من مسببات األساسي  والقصير، وزيادة تدفق االستثمار األجنبي، ارتفاع نسبة االلتحاق بالتعليم  

 النمو االقتصادي في األجل القصير. 
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 (: نتائج اختبار السببية   6جدول رقم ) 

GDP  
variables Long run 

t-statistics 
Short run 
Wald test 

-3.2857* 
(0.0047) 

10.7960* 
(0.0010) 

 
SUK 

-3.335* 
(0.0042) 

11.126* 
(0.0009) 

 
DC 

2.368 
(0.0308) 

5.6083** 
(0.0179) 

 
FDI 

0.7106 
(0.4875) 

0.5050 
(0.4773) 

 
EX 

3.6236 
(0.0023) 

13.1304* 
(0.0003) 

 
EDU 

1.4245 
(0.1735) 

2.0294 
(0.15430) 

 
Voiacc 

 
 والتوصيات النتائج . 11

 النتائج  11.1

الصكوك   االقتصادي مما إصدار  النمو  أساسي في  التأثير، كذلك سبب  إيجابي ومعنوي 
يعني أن أسواق الصكوك تلعب دور مهم في تحفيز النمو االقتصادي على المدى الطويل وبالتالي  

ثمار في السندات تسهم في تعميق األسواق المالية واستنزاف مدخرات المسلمين الغير مستعدين لالست
القائمة على الفائدة مما يؤدي إلى زيادة الشمول المالي وتحفيز االستثمار وبالتالي النمو االقتصادي. 
النمو  في  وهام  حيوي  تأثير  لها  اإلسالمية  الصكوك  أن  حيث  البحث  فرضية  تحققت  قد  وبالتالي 

لدراسة من خالل مساهمتها االقتصادي، وكذلك تعد من مسببات النمو االقتصادي في الدول محل ا
 في تمويل القطاعات االقتصادية المتنوعة. 

المصرفي   القطاع  من حجم  يعد  وكذلك  االقتصادي  النمو  على  التأثير  ومعنوي  إيجابي 
 مسببات النمو، مما يعني أن القطاع المصرفي مكمل للقطاع االسالمي في تمويل التنمية االقتصادية.

 ثيره إيجابي ومعنوي التأثير وكذلك يسبب النمو االقتصادي يالحظ أن تأ  للتعليموبالنسبة  
 مما يعكس أن االستثمار في رأس المال البشري هو أحد المحددات الرئيسية للنمو االقتصادي.

يالحظ أن تأثيره إيجابي ومعنوي التأثير، ويسبب النمو    لصافي االستثمار االجنبي  وبالنسبة
ولويات االستثمار ووضع معايير واضحة لتشجيع االستثمارات مما يتطلب ضرورة ترتيب أ  االقتصادي،

 النظيفة الصديقة للبيئة.
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االقتصادي  للتجارةوبالنسبة   النمو  على  إيجابي  تأثير  ذات  معنوية   فأنها  )غير  ولكن 
 إحصائيا(. 

المؤسسية  وبالنسبة    الجودة  أن  لمؤشرات  السياسيفنالحظ  وإيجابي    االستقرار  معنوي 
معنوي وإيجابي التأثير على النمو االقتصادي،   التحكم في الفسادالتأثير على النمو االقتصادي، كذلك  

إيجابي التأثير على النمو االقتصادي، مما يخلق بيئة مالئمة لجذب االستثمار   إنفاذ القانون كذلك  
 ومن ثم تحفيز النمو االقتصادي. 

 التوصيات 11.2

 ويمكن تلخيص التوصيات فيما يلي:
 

تمويل مشمروعات البنية التحتية من خالل الصمكوك لما لها من تأثير إيجابي على تحفيز النمو  -1
 االقتصادي.

ات واللوائح لزيادة التوسمممع في إصمممدار الصمممكوك ومواكبة التغيرات التكنولوجية في تهية التشمممريع -2
 صناعة التمويل.

نه مكمل للقطاع اإلسمممممممممالمي في التنمية ألزيادة تطوير مسممممممممماهمة القطاع المصمممممممممرفي التقليدي  -3
 االقتصادية.

المالئم لجذب المزيد من  ترتيب أولويات االسممتثمار األجنبي المباشممر وتهيئة المناس االسممتثماري   -4
 االستثمارات.

 زيادة االهتمام برأس المال البشري ألنه من مسببات النمو االقتصادي. -5
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 تأثير سعر الفائدة على سعر صرف الجنيه المصري  
 * أنور النقيب 
 ملخص 

 
، (VAR)قيمة الجنيه المصري، وتم ذلك باستخدام نموذج االنحدار الذاتي للمتجهات    ىختبار تأثير سعر الفائدة علتهدف الدراسة إلى إ

(. وتم قياس األثر من خالل نموذجين، األول يضم متغيرات سعر  2020يونيو  -  1991والبيانات السنوية لمصر خالل الفترة )يونيو  
ية ونسبة الودائع األجنبية إلى إجمالي الودائع في مصر، أما الصرف االسمي وسعر الفائدة المحلية وسعر الفائدة على الودائع األجنب

، ونسبة الودائع األجنبية إلى إجمالي الودائع في مصر، وفرق سعر الفائدة االسمي  النموذج الثاني فتم استخدام متغيرات سعر الصرف
 ىذجين الي ان العالقة بين سعر الفائدة )علسعر الفائدة على الودائع األجنبية(. وتوصل النمو   - )سعر الفائدة على الجنيه المصري  

صرف الجنية المصري عالقة مستقلة، حيث ال يوجد تأثير لسلوك سعر الفائدة المحلية على الودائع   رالعملة المحلية او االجنبية( وسع
كما ال توجد .  نية المصريسعر الصرف الج  ىالودائع بالعملة األجنبية او فروق أسعار الفائدة عل  ىبالجنيه المصري او الفوائد عل

 عالقة سببية من سعر الفائدة المحلي او فروق أسعار الفائدة إلى سعر الصرف. 

 
The effect of the interest rate on the exchange rate  

of the Egyptian pound 

Anwar El Nakeeb 
 

Abstract 

The study aims to test the effect of the interest rate on the value of the Egyptian pound, and the 

vectors self-regression model (VAR) was used, using the annual data for Egypt during the period 

(June 1991 - June 2020). The effect was measured through two models. The first model includes 

the variables of the nominal exchange rate, the domestic interest rate, the interest rate on foreign 

deposits and the ratio of foreign deposits to total deposits in Egypt. The second model includes 

the variables of the nominal exchange rate, the ratio of foreign deposits to total deposits in Egypt, 

and the difference Interest rate (the interest rate on the Egyptian pound - the interest rate on 

foreign deposits). The two models concluded that the relationship between the interest rate (on 

the local or foreign currency) and the Egyptian pound exchange rate is an independent 

relationship, as there is no effect of the behavior of the local interest rate on deposits in the 

Egyptian pound or interest on deposits in foreign currency or interest rate differences on the 

exchange rate of the Egyptian pound. There is also no causal relationship from the domestic 

interest rate or interest rate differentials to the exchange rate. 

 

 

 

 

 

 

 
  

  anwar0015@gmail.com  االلكتروني:البريد استاذ االقتصاد المساعد، كلية العلوم االدارية، اكاديمية السادات، جمهورية مصر العربية،  * 

mailto:anwar0015@gmail.com


 
 

 

-76 - 

 تأثري سعر الفائدة على سعر صرف اجلنيه املصري  
 
 
 
 

 المقدمة 
السياسة   وسيطًا تتضمن  هدفًا  الصرف  سعر  يعتبر  حيث  الصرف،  لسعر  هامًا  دورًا 
(Intermediate Target)     للسياسة النقدية(Tee, O., 2013: 308) ويستخدم كمحور ارتكاز ،

ألهدف السياسة النقدية، حيث يتم تثبيت المتغيرات االقتصادية الكلية،   Nominal Anchorاسمي  
بربطها بمتغير معين له أهمية واضحة، هذا المتغير هو سعر الصرف االسمي )عبدالخالق، جودة، 

همها االداء االقتصادي، متغيرات اقتصادية، ا  عدة  ى(. ويتحدد سعر الصرف بناءًا عل10:  1998
التجارة،  وشروط  التجاريين،  الشركاء  بين  التضخم  معدل  وفرق  التضخم،  ومعدل  الدولة،  وتنافسية 
وعجز الميزان الجاري والدين العام. وتعد العالقة بين أسعار الفائدة وأسعار الصرف محوًرا رئيسيًا 

وذات أهمية كبيرة ليس فقط لألكاديميين   للدراسات االقتصادية سواء على مستوي النظرية أو التطبيق،
ولكن أيًضا لواضعي السياسات، حيث يعتبر سعر الفائدة، جزءًا مهمًا من متغيرات السياسة النقدية 
للتعامل مع تقلبات سعر الصرف. وعلى الرغم من دراسة العالقة بين أسعار الصرف وأسعار الفائدة 

ي/ لم  فترة طويلة،  الفائدة منذ  أسعار  العلماء وصانعي فروق  بين  اآلراء  في  توافق  إلى  التوصل  تم 
أسعار (Si, Deng-Kui., et al, 2019)السياسات   بأن  النظرية  النماذج  معظم  تتنبأ  حيث   ،

الصرف تحددها األسس االقتصادية، وأحدها تلك االسس هو فرق سعر الفائدة بين الداخل والخارج. 
قة بين أسعار الفائدة وأسعار الصرف إنتهت إلى إال أن هناك بعض الدراسات التي فحصت العال

نتائج مختلطة و / أو متضاربة، ويشير البعض إلى عدم وصول الدراسات التطبيقية إلى نتائج حاسمة 
 .  (Hnatkovska, V., et al., 2008)بشأن تلك العالقة 

لية لدعم  البنك المركزي المصري سياسة سعر الفائدة كآ  وتشير الحالة المصرية الي استخدم
تزامن كل تخفيض سياسة سعر الصرف منذ بداية اإلصالح االقتصادي في أوائل التسعينات، حيث 

ففي عام لقيمة الجنيه المصري بواسطة البنك المركزي مع رفع سعر الفائدة على الجنيه المصري.  
بلغت عملية إحالل العملة األجنبية محل العملة المصرية ذروتها، حيث بلغت الودائع وعندما    1991

تم تخفيض قيمة الجنيه المصري   ،(World Bank, 2020)% من إجمالي الودائع  59األجنبية نحو  
جنيه/ دوالر في هذا العام، وفي الوقت نفسه تم رفع   3.1جنيه/ دوالر إلى    1.6للنصف تقريًبا من  

وفي بداية (.  World Bank, 2020)  %19.7% إلى  12ائدة على الجنيه المصري من  سعر الف
إلى    2002جنيه عام    4.5، تم تغيير نظام سعر الصرف، وارتفع سعر الصرف من  2003عام  
 2002% تقريبًا خالل الفترة من  10بيت سعر الفائدة على الجنيه عند  تث. وقد تم  2003عام   5.9
ام سعر الفائدة على الدوالر، حيث تم رفعها إلى أن وصلت ذروتها عام  ، ولكن تم استخد2015حتى  

الفائدة على 2007 المحلي وسعر  الفائدة  بين سعر  الفرق  لرفع  ذلك  بدأ تخفيضها بشدة بعد  ثم   ،
 ,World Bank  2015إلى    2008% من  9.5% إلى  8.1الدوالر، والتي ظلت ثابته عند حدود  

صالح االقتصادي، لإلاتجهت مصر إلى تطبيق برنامج جديد  ،  2016وفي نهاية العام  (.  (2020
, كما 2017جنيه عام    17.8إلى    2016جنيه نهاية عام    10وترتب عليه تخفيض قيمة الجنيه من  

ضافة الي رفع اإل، ب2017% عام  18.3إلى    2016% نهاية عام  12.9تم رفع سعر الفائدة من  
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، حيث انخفضت إلى 2018ة تخفيض الفوائد بعد عام  الفائدة على الودائع الدوالرية، ثم بدأت رحل
 . (CBE, 2018, 2020) 2020% في يونيو  9.75ثم إلى   2019% عام  14.5

تخفيض قيمة سعر الصرف الرسمي للجنيه يتم تحت ظروف   وتتمثل مشكلة الدراسة في أن
ي الدعم اقتصادية ضاغطة نتيجة ضعف اداء االقتصاد الحقيقي، وفي ظل ضعف االقتصاد الحقيق

)النقدية(، خاصة سياسة سعر  الي دعم السياسات االقتصادية  اللجوء  المصرية، يتم  العملة  لقيمة 
الفائدة. حيث يعتمد البنك المركزي على سعر الفائدة لدعم قيمة العملة، وخاصة في السنوات األولى 

دة تأثير فعال على من التخفيض. ومن ثم فإن التساؤل الرئيسي للدراسة هو؛ هل لسياسة سعر الفائ
العملة  الدراسة من خالل عدة أسئلة فرعية، وهي؛ هل تتأثر قيمة  سلوك سعر الصرف؟.. وستتم 
المصرية بسعر الفائدة على الجنيه المصري؟، هل تتأثر قيمة العملة المصرية بالفرق بين سعر الفائدة 

ة العملة المصرية بالودائع بالعملة  على الجنيه المصري وعلى الودائع بالعملة األجنبية؟، هل تتأثر قيم
 األجنبية؟، وأخيرًا هل تتأثر الودائع األجنبية بسعر الفائدة؟  

  ى وفي إطار المشكلة واألسئلة البحثية، تم صياغة فرضية الدراسة، وهي " سعر الفائدة عل
قيمة الجنيه المصري" أي أن رفع الفائدة يؤدي إلى تخفيض   ىثر موجب علأالعملة المحلية ذات  

سعر الصرف للجنيه مقابل العمالت األجنبية، أي ترتفع قيمة الجنيه. وتهدف الدراسة إلى اإلجابة  
على أسئلة الدراسة واختبار فرضيتها وتحليل العالقة بين تغيرات أسعار الصرف وسعر الفائدة في 

المصري. وتأتي أه الدراسة من أن  االقتصاد  الفائدة مية  المعرفة الجيدة بالعالقة بين تغيرات سعر 
انتقال   للغاية من أجل فهم أوضح آلليات  الناشئة مهمة  وتغيرات أسعار الصرف في االقتصادات 

حيث يمثل عدم وجود عالقة تطبيقية واضحة بين (. Kohlscheen, E.,  2014) السياسة النقدية
الفائدة وسعر الصرف  الممارسينإشكالية    أسعار  السياسات من منظور    M., 2008 ,)  وصانعي 

Sánchez  .) فسعر الفائدة قصير األجل هو أداة السياسة المعتادة التي يستخدمها صانعو السياسات
للتأثير على قيم العمالت. فإن لم تكن تلك االداة فعالة، فلماذا يستمر صانعو السياسة في استخدام 

للت الفائدة  سعر  سعرأداة  معدل  الدراسات   الصرف؟.   أثير  قلة  في ضوء  للدراسة  اهمية  توجد  كما 
 التطبيقية التي قامت بدراسة تلك العالقة في مصر. 

االستقرائ البحث  منهج  الدراسة  االحصائية  يوتستخدم  البيانات  على  باالعتماد  وذلك   ،
للجني االسمي  الدراسة، وهي سعر الصرف  بين متغيرات  العالقات  إلى  المصري مقابل  للوصول  ه 

، وسعر الفائدة على الجنيه المصري، وسعر الفائدة على الودائع األجنبية، والفرق بين سعر (1) الدوالر
إجمالي  إلى  األجنبية  الودائع  ونسبة  األجنبية،  بالعملة  الودائع  المصري وعلى  الجنيه  على  الفائدة 

 ،Vector Autoregressive (VAR)الودائع. وذلك من خالل نموذج االنحدار الذاتي للمتجهات  
 

علي اساس ان الدوالر هو العملة الرئيسية للتعامالت الخارجية   سعر الصرف االسمي للجنيه املصري مقابل الدوالرتم استخدام    (1)

 لالقتصاد املصري 
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الفترة )يونيو   السنوية لمصر خالل  البيانات  العالقة بين  2020يونيو  -   1991باستخدام  لقياس   )
متغيرات الدراسة. والذي يسمح باختبار التأثير المزدوج بين المتغيرات، حيث يعامل جميع المتغيرات 

وتم تحديد  ية.  على أنها متغيرات داخلية ال ُتفرض عليها عالقة معينة بناًء على النظرية االقتصاد
التخفيض لسعر الصرف عام   الفترة حتى تشمل بداية  الدراسة  ، وتزامن تخفيض سعر 1991فترة 

. وتنقسم الدراسة إلى 2016، ثم التخفيض األخير عام  2003الفائدة، وتخفيض سعر الصرف عام 
فائدة وسعر خمسة أجزاء رئيسية بخالف المقدمة والخاتمة؛ وهي اإلطار النظري للعالقة بين سعر ال

توصيف  ثم  الدراسة،  متغيرات  وتطور  العالقة،  تلك  تناولت  التي  التطبيقية  والدراسات  الصرف، 
 النموذج، والقياس والتحليل. 

 اإلطار الفكري لعالقة سعر الفائدة بسعر الصرف  .1
بين   ُتحدد       الفائدة  فرق سعر  ويعتبر  االقتصادية،  المتغيرات  الصرف  من خالل  أسعار 
تعتبر العالقة لخارج أحد أهم تلك المتغيرات االقتصادية التي تؤثر على سعر الصرف، و الداخل وا

بين سعر الصرف وفرق سعر الفائدة سالبة على المدى القصير وإيجابية على المدى الطويل، فعندما 
يكون التضخم ثابت في األجل القصير فإن إرتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى خفض سعر الصرف )رفع 

العملة(، كما أن الزيادة في سعر الفائدة في البلد األصلي بالنسبة إلى السعر األجنبي ستؤدي قيمة  
إلى تدفقات رأس المال المالي إلى البلد األم، مما يؤدي إلى الضغط على عملة تلك البلد لالرتفاع .  

بلد األصلي بالنسبة ويمكن تفسير العالقة اإليجابية طويلة المدى من خالل أن زيادة سعر الفائدة في ال
إلى األجنبي يعكس في كثير من األحيان زيادة في ظروف التضخم األعلى في البلد األصلي مقارنة 

 ,Hacker, S. et al)بالبلد األجنبي، مما يؤدي أيًضا إلى الضغط على عملة الدولة وتخفيضها  
2010) . 

الفا أسعار  بين  المختلفة  االرتباطات  تشرح  مختلفة  نماذج  الصرفوهناك  وأسعار              .ئدة 
الكينزية النظرية  الفائدة   وتشير  أسعار  فإن  )التضخم(،  الثابتة  األسعار  في ظل صالحية  أنه  إلى 

المرتفعة في السوق الناتجة عن تشديد إجراءات السياسة النقدية تخلق بيئة جذابة لتدفقات رأس المال 
في حالة عدم وجود زيادة في معدل التضخم،   إلى البلد المضيف. وذلك ألن أسعار الفائدة المرتفعة

رفع سعر الفائدة الحقيقي الذي يمثل عائًدا حقيقًيا على العملة المحلية لألجانب. نتيجة    تؤدي إلى
لذلك، سيكون هناك ارتفاع في قيمة العملة المحلية بسبب زيادة الطلب. اي تتحرك أسعار الصرف   

لعالمي بشكل عكسي مع أسعار الفائدة في ظل افتراض األسعار الثابتة. كما أن تطوير النظام المالي ا
يساهم في ظهور مثل هذه اآللية ُتمكن المستثمرين من االقتراض من حيث العملة ذات سعر الفائدة 

 وتشير   . Şen, H., et al, 2019)  (المنخفض واإلقراض من حيث العملة التي تدفع فائدة أعلى
ستحدد   إلى عالقة سلبية بين سعر الصرف وسعر الفائدة، حيث  Portfolioنماذج موازنة المحفظة  

صبح األصول المدرة للفائدة في بلد ، وتالتغييرات في سعر الفائدة عمليات إعادة تخصيص المحفظة
ما أكثر جاذبية في حالة زيادة أسعار الفائدة المحلية، مما يحفز المستثمرين على امتالك المزيد من 
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البلد   ارتفاع قيمة عملة ذلك  إلى  الدولة، وسيؤدي ذلك   ,.Branson, W. H)األصول في تلك 
1983& Branson, W. H., et al, 1977) .   

، الذي يتضمن افتراضين أساسيين وهما حرية الحركة  Mundell-Flemingويشير نموذج  
لرأس المال وأسعار محلية ثابتة، إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى زيادة الطلب على األصول 

 ,Fleming, M., 1962; Mundell) ين المتغيرين   المحلية، وبالتالي تؤدي إلى عالقة سلبية ب
R., 1963).  وعلى   .يتنبأ هذا النموذج بوجود عالقة سلبية بين سعر الفائدة وسعر الصرف  حيث

السعر   المرن  النقدي  النموذج  فإن  الذي يفترض أن   (،Frenkel, J., 1979)النقيض من ذلك، 
أسعار السلع مرنة تماًما، يولد عالقة إيجابية تؤدي إلى انخفاض في الطلب على النقود وزيادة في 

هالك بسبب ارتفاع التضخم المتوقع، بالنظر إلى زيادة خارجية في أسعار الفائدة الطلب على االست
(Si, Deng-Kui et al 2019)  .( ووفقًا لنظرية تأثير فيشر الدوليةIFE فإن عملة أي بلد ذات )

المتوقع  التضخم  تعكس  المرتفعة  االسمية  الفائدة  أسعار  ألن  ستنخفض  نسبًيا  أعلى  فائدة  معدل 
(Shalishali, M. K., et al, 2002) ، ( على أن أي زيادة في 1930وتؤكد فرضية فيشر ،)

الفائدة في البلد األصلي التضخم المتوقع يجب أن تقابلها زيادة في سعر الفائدة االسمي. كما أن سعر  
يرتفع بشكل خارجي، وليس بسبب اضطرابات سوق المال. ويمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات األسعار 
بسبب انخفاض الطلب على النقود إلى ارتفاع سعر الصرف. وفيما يتعلق بفرق سعر الفائدة، توجد  

و  الصرف.  وسعر  الفائدة  سعر  فرق  بين  القصير  المدى  في  سلبية  فإن عالقة  الطويل  المدي  في 
الصدمات النقدية ليس لها أي تأثير على فرق سعر الفائدة، لذا ال يمكنها إحداث أي عالقة طويلة 

 المدى بين فرق سعر الفائدة وسعر الصرف في ذلك النطاق الزمني.  

وجود عالقة إيجابية بين سعر الفائدة وسعر   (PPP) وتتوقع نظرية تعادل القوة الشرائية
يعتمد هذا النموذج على مرونة السعر على المدى الطويل. أما النموذج الذي صاغه  حيث  ،  الصرف

(Dornbusch, R. 1976)  يتضمن ثبات . حيث  فهو مزيج من النموذجين المعاكسين المتطرفين
المنتجات كميزة قصيرة المدى. ويعد تعديل السعر على المدى الطويل   نحو -األسعار في أسواق 

سمة من سمات النموذج النقدي للمعدل المرن. ويرتبط سعر الفائدة وسعر الصرف   -توازنه الجديد 
ارتباًطا سلبًيا على المدى القصير نتيجة للصدمات النقدية، بينما يرتبطان ارتباًطا إيجابًيا على المدى 

 .(Hacker, R., et al, 2010, Hacker R., et al, 2014)الطويل مما يتطلب تغيير األسعار

( نهجين أساسيين في شرح الروابط بين أسعار  Frankel, J. A., et al, 2007  (   ويقدم
الفائدة وأسعار الصرف : أحدهما هو نهج سوق السلع الدولية، واآلخر هو نهج سوق األصول. وفًقا 
لذلك، يمكن ربط أسعار الفائدة بأسعار الصرف من خالل سوق األصول. ألن أسعار الفائدة وأسعار 

العالمية بينما ال يرتبط سوق السلع الدولية مباشرة بأسعار   ؤثر على أسعارالصرف قد ت األصول 
المرنة تمامًا، يتم   الفائدة. فيما يتعلق بنهج سوق األصول، وترى مدرسة شيكاغو أنه في ظل األسعار

ا تحديد التغيرات في أسعار الفائدة في السوق بشكل أساسي من خالل معدل التضخم المتوقع. اما إذ
المشاركين  أن  المعتقد  فمن  العالم،  ببقية  مقارنة  الزيادة  إلى  تميل  المحلية  الفائدة  أسعار               كانت 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00181-019-01803-4#ref-CR15
https://link.springer.com/article/10.1007/s00181-019-01803-4#ref-CR30
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في السوق قد قاموا بالفعل بتسعير الزيادات في معدل التضخم المتوقع. في هذه الحالة، كما أنه من  
التضخم. لذلك، يرتفع سعر الصرف المتوقع أن تفقد العملة المحلية قيمتها بسبب تأثير انخفاض قيمة  

من حيث العملة المحلية )انخفاض( نظرًا النخفاض الطلب على العملة المحلية. وبالتالي، فإن هذا  
يشير إلى أن أسعار الصرف تتحرك في نفس االتجاه مع أسعار الفائدة االسمية. وقد تؤدي سياسة 

ألن الزيادة في سعر   ادة مستوى األسعارسعر الفائدة المرتفع إلى انخفاض الطلب على النقود وزي
الفائدة تعني زيادة في الدين الحكومي الذي سيتم تمويله عن طريق طباعة النقود. ونتيجة لذلك سيكون  
هناك انخفاض في سعر الصرف. وبالمثل، فإن زيادة سعر الفائدة قد تؤثر سلًبا على أداء الصادرات 

بلي الحتياطيات النقد األجنبي وبالتالي يؤدي إلى انخفاض في المستقبل مما يقلل من التدفق المستق
 .  (Sargent, T. J., et al, 1981) قيمة العملة

بأن هناك قناتين مهمتين من المحتمل أن تتأثر    (  (Furman, J., et al, 1998ويجادل  
ألخرى مخاطر التخلف عن السداد وا  يا بزيادة أسعار الفائدة. األولى همأسعار الصرف  من خالله

 The uncovered interestعالوة المخاطرة. نظًرا ألن نظرية تعادل الفائدة غير المكشوفة    يه
parity theory    المتوقع ال تفترض أي دور لكل من هاتين القناتين، فإن سعر الفائدة يمثل العائد 

لة ما بعد األزمة، على األصول المحلية، أي أن الفائدة الفعلية تساوي الفائدة الموعودة. ولكن في حا
قد تؤدي سياسة سعر الفائدة المرتفع إلى تقليل احتمالية السداد وزيادة عالوة المخاطرة على األصول 
المحلية بسبب تأثيرها السلبي على النشاط االقتصادي المحلي من خالل تقليل ربحية الشركات المحلية 

لفائدة إلى انخفاض سعر الصرف. وقد وزيادة تكاليف االقتراض. لذلك قد تؤدي الزيادة في سعر ا 
وعلى .  (Dash, P, 2012: 6)يكون هذا أقوى عندما يكون الوضع المالي للشركات والبنوك هًشا  

الرغم من أن الرأيين المذكورين أعاله فيما يتعلق بتأثير سعر الفائدة على سعر الصرف يتعارضان  
مع بعضهما البعض، فإن التأثير الفعلي لسعر الفائدة على سعر الصرف يعتمد على بعض العوامل  

 . The transmission Mmechanism Worksالتي تعمل من خاللها آلية االنتقال 

   The uncovered Interest Parity Theoryنظرية تكافؤ الفائدة المكشوفةوتفترض  
التي ُبنيت عليها النظرية التقليدية لتحديد سعر الصرف تحركًا كاماًل لرأس المال، وحيادية المخاطرة، 
وتوقعات منطقية. على الرغم من أن هذه االفتراضات ليست صحيحة في الحياة الواقعية، إال أن  

لمرتفعة الخاصة بالبلد بسبب ارتفاع أسعار الفائدة قد ال تسود على المدى الطويل ألن سعر العوائد ا 
ببطء لموازنة العوائد المحلية مع العائدات األجنبية. ولكن مع االستقرار السياسي الصرف ينخفض  

ئدة إلى والمعلومات الكاملة حول أساسيات االقتصاد، يمكن أن تؤدي الزيادة المؤقتة في سعر الفا
استقرار سعر الصرف وانخفاض التضخم، ألنها ستجعل المستثمرين يعتقدون أنه سيكون هناك ارتفاع 
متوقع في سعر الصرف، والذي بدوره الحًقا يؤدي إلى تغيير في تقدير سعر الصرف الفوري حتى 

دل الفائدة تشير نظرية تعاو (. Drazen, A. 2001لو تم سحب سياسة سعر الفائدة المرتفع الحًقا )
المكشوفة إلى أن سعر الفائدة المحلي هو مجموع سعر الفائدة العالمي، واالنخفاض المتوقع لقيمة  
العملة المحلية، بمعنى آخر، فرق سعر الفائدة بين البلد المحلي وبقية العالم يساوي التغيير المتوقع 
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المحلي. )إذا( سيت في سعر الصرف  العالمي  الفائدة  الخارج، فإن بافتراض أن سعر  م تحديده من 
العالقة بين سعر الفائدة المحلي وسعر الصرف تعتمد على كيفية استجابة سعر الصرف المتوقع 

   .et al (Dash, P., 2010: 23)للتغيرات في أسعار الفائدة 

  Signaling Channel، فإن قناة اإلشارة  (Bensaid, B.,et al 1997)ولكن وفًقا لـ 
دة للدفاع عن العملة، عندما يكون االقتصاد المحلي ضعيًفا، قد يكون له تأثير سلبي لزيادة سعر الفائ

على سعر الصرف. ومع ذلك، على مدى فترة من الزمن، قد تنعكس تكلفة الدفاع عن سعر الفائدة 
في ظل الهشاشة المالية للبنوك والمؤسسات المالية، وتحديد المركز المالي للحكومة، وانخفاض حصة 

ر الدخل القومي، إلى انخفاض قيمة العملة. لذلك، حتى لو كانت اآلراء التقليدية بشأن رفع تصدي
سعر الصرف مقنعة، فإن التأثير السلبي ألسعار الفائدة المرتفعة قد يفوق فائدة رفع سعر الصرف 

(Peyavali, J., et al, 2014). 

 الدراسات التطبيقية . 2
انتقل الجدل بشأن عدم حسم تأثير سعر الفائدة علي سعر الصرف من االطار النظري الي  
الدراسات التطبيقية، حيث لم تصل تلك الدراسات الي نتائج متطابقة فيما يتعلق بتأثير سعر الفائدة 

والتي قامت بفحص    (Keminsky, G., et al, 1998)علي سعر الصرف، فقد توصلت دراسة  
اليومية وأسعار الفائدة في إندونيسيا وكوريا وماليزيا ارتباط الس السل الزمنية بين أسعار الصرف  

، الي أن 1997والفلبين وتايالند والصين باستخدام البيانات اليومية خالل النصف الثاني من عام  
أال هذه االرتباطات كانت غير مستقرة تمامًا، وخلصت إلى أن أسعار الفائدة في تلك البلدان يجب  

بتحليل العالقة بين  (Goldfajn, I., et al,1998) ومن ناحية أخرى، قام  تكون متغيًرا خارجًيا.  
أسعار الفائدة االسمية وأسعار الصرف  االسمية في أعقاب أزمات العملة، مع التركيز بشكل خاص 

لصرف. وبفحص على األزمة اآلسيوية، ولم يجد أي دليل على تأثير إرتفاع أسعار الفائدة على سعر ا
  9تأثير الزيادة في سعر الفائدة والتضخم والعديد من العوامل غير النقدية على سعر الصرف في   

والفلبين  والمكسيك  كوريا  إندونيسيا،  إكوادور،  التشيك،  جمهورية  البرازيل،  )األرجنتين،  نامية  دول 
 الحقًا في سعر الصرف االسمي، ن ارتفاع سعر الفائدة كان مرتبًطا بانخفاضاً ( تم مالحظة أوسلوفاكيا

ولكن التأثير كان أكثر وضوًحا في البلدان ذات التضخم المنخفض عنه في البلدان ذات التضخم 
 . (Furman, J., et al, 1998)المرتفع 

بفحص فائدة ارتفاع أسعار الفائدة عبر هجمات المضاربة.    )   (Kraay. A, 1998وقام  
ي أو سلبي قوي بين رفع أسعار الفائدة ونتائج هجوم المضاربة علي ولم يصل إلى دليل الرتباط إيجاب 

العالقة المتزامنة بين سعر الفائدة وسعر الصرف في اربعة أسواق ناشئة )اندونسيا، بدراسة العملة. و 
ارتفاع أسعار  فائدة "مرتفعة مؤقتًا". تبين أن حجم ومدة  المكسيك(، تتميز بأسعار  كوريا، تايالند، 

زامن مع انخفاض سعر الصرف، وتم تفسير هذه النتيجة بأنها تجعل الفائدة من رفع أسعار الفائدة يت
أي دليل على أن أسعار حالة تركيا لم يوجد    الفائدة للدفاع عن سعر الصرف موضع شك. وبدراسة
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الفائدة المرتفعة تسبب ضعف سعر الصرف. وأشارت الدراسة إلى أن هذه النتيجة ليست دلياًل قاطًعا 
الدفاع عن سعر الصرف، ولكنها على األقل  ع القدرة على  المرتفعة على  الفائدة  لى تأثير أسعار 

الصرف  سعر  عن  للدفاع  فعالة  آلية  هي  الفائدة  أسعار  زيادة  بأن  القائل  االفتراض  عن  تتساءل 
Basurto, G., et al, 2001)     وبدراسة العالقة بين سعر الفائدة وسعر الصرف من خالل . )

تأثير سعر الفائدة، وعالوة المخاطر، واحتماالت التخلف عن السداد على أسعار الصرف في  تحليل
تبين أن أسعار الصرف في هذه )اندونيسيا وكوريا وماليزيا والفلبين وتايالند والمكسيك(    ستة بلدان

 ,Gould, D.,et al   (الفائدة   األسهم وليس أسعار   بهوامش االئتمان وأسعار  ذات ارتباط  البلدان 
2000 .) 

( فإن عملة أي بلد ذات معدل فائدة أعلى نسبًيا ستنخفض  IFEوفقًا لنظرية تأثير فيشر الدولية )
ألن أسعار الفائدة االسمية المرتفعة تعكس التضخم المتوقع. وبتطبيق تحليل االنحدار على أسعار 

ندا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، في ثمانية بلدان )ك IFEالصرف التاريخية وفروق الفائدة باختبار نظرية 
تم استخدام كل منهما بالتبادل كبلد موطن، وكدولة  حبث  هولندا، السويد، سويسرا، والمملكة المتحدة(.  

أجنبية للتحقق من اتجاه التأثير، وكانت النتائج مختلطة. وبينما تنطبق النظرية على بعض البلدان، 
 .  (Shalishali, M. K., et al, 2002) فإنها ال تنطبق على دول أخرى 

بشكل تجريبي العالقة ألزمات أسعار الصرف في كوريا   ( Cho, D., et al, 2003)واختبر 
الفائدة تسببت   أسعار  في  الخارجية  الزيادة  أن  الصرف في كوريا   يفوالفلبين، ووجد  ارتفاع سعر 

والفلبين، وانخفاض قيمة العملة في تايالند، ومع ذلك، فقد حصلوا على نتائج مختلطة. بالنسبة للبلدان  
ُوجد أن أسعار الفائدة تتفاعل بشكل مختلف مع الصدمات اعتماًدا على ما إذا كانت كما  نفسها.  

م التوصل إلى أن العالقة بين أسعار الصرف   عمليات انخفاضات العملة توسعية أو انكماشية، حيث ت
سلبية لالنخفاضات التوسعية وإيجابية   يوأسعار الفائدة مشروطة خالل صدمة المخاطر العكسية فه

دلياًل على   (Kim, J. K., et al, 2006). وقدمت دراسة   (Sánchez, M., 2005) لالنكماش
عمال التجارية، مما يزيد من تعميق أزمة سعر أن الزيادة الحادة في سعر الفائدة تؤدي إلى فشل األ

الصرف. ومن الناحية الفنية، ترتبط صدمات االنحراف المعياري في سعر الفائدة باستجابة ذات داللة  
 إحصائية )انخفاض( في سعر الصرف في تايالند وكوريا والفلبين. 

عر الفائدة االسمي  إلى أن العالقة بين س  (Hnatkovska, V., et al., 2008)وتشير دراسة  
في نموذج اقتصادي   non-monotonicوسعر الصرف االسمي هي في األساس عالقة غير رتيبة  

صغير مفتوح. حيث تؤدي أسعار الفائدة المحلية المرتفعة أواًل إلى زيادة الطلب على الودائع، وبالتالي 
لتم بنكية  قروض  إلى  الشركات  تحتاج  وثانًيا،  النقدية.  القاعدة  يقلل  زيادة  مما  األجور،  فاتورة  ويل 

اإلنتاج عندما ترتفع أسعار الفائدة المحلية. وأخيًرا، يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة العبء المالي 
للحكومة، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم المتوقع. فبينما يميل التأثير األول إلى رفع 

ان إلى انخفاض قيمتها، وتعتمد استجابة سعر الصرف على حجم قيمة العملة، يميل التأثيران المتبقي
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الزيادة في سعر الفائدة وعلى المستوى األولي لسعر الفائدة.  وبشكل خاص، تعتمد استجابة سعر 
 الصرف على حجم زيادة سعر الفائدة وعلى المستوى األولي لسعر الفائدة.  

إلى وجود  (Huang, P., et al. 2010  دراسةوتوصلت   المباشر لسعر (  التأثير  دليل على أن 
الفائدة على سعر الصرف في كوريا والتأثير غير المباشر في إندونيسيا وتايالند لهما سلوك متغير 
بمرور الوقت. وكشفت النتائج التجريبية التي حصلوا عليها أنه بالنسبة لجميع البلدان الثالثة ال توجد  

الفائدة إلى العملة وليس هناك دليل مهم يدعم وجهة النظر   قناة مباشرة يؤدي من خاللها ارتفاع سعر
التقليدية. وقد اتجهت العالقة بين سعر الصرف وفروق الفائدة إلى أن تكون سلبية في اآلفاق الزمنية  

 ,Hacker, s., et al)القصيرة، بينما تميل إلى أن تكون إيجابية على المدى الطويل في السويد  
2010)  . 

التجريبية األخرى إلى أن هناك ارتباًطا بسيًطا بين أسعار الصرف وفروق    وتشير النتائج
المتغيرات ليست  الهند، كما أن العالقة بين  الفائدة بين بنغالديش والصين وبنجالديش مع  أسعار 

لبنجالديش بالنسبة  بالمالحظة  تم (Alam, M. M., et al, 2011)  جديرة  أخرى،  ناحية  . ومن 
مس عالقة  إلى  الزمنية  التوصل  النطاقات  تحليل  خالل  من  الصرف  وسعر  الفائدة  سعر  بين  تقلة 

في الواليات المتحدة، وحيث أظهرت الدراسة أن العالقة بين    2008و    1990المختلفة بين عامي  
 ,Hamrita)عن الصفر على جميع المستويات    ي سعر الفائدة وسعر الصرف ال تختلف بشكل معنو 

M. E., et al, 2011)  .نيا، تم التوصل إلى أن الزيادة في سعر الفائدة ضرورية لتحقيق وفي كي
يستخدم بنك االحتياطي الهندي . و (Okoth, M. N., 2013)ف  االستقرار في انخفاض سعر الصر 

سياسة أسعار الفائدة المرتفعة الحتواء التقلب المفرط في أسعار الصرف في سوق الصرف األجنبي. 
النقدية في العديد من البلدان إلى سياسة أسعار الفائدة المرتفعة عندما تكون حيث تلجأ السلطات  

 ,Bhuniaفائدة منخفضة عندما تكون العملة في حالة طبيعية ) العملة تحت ضغط وسياسة أسعار
A., 2013  .) 

كما كشــــفت نتائج دراســــة عن نيجيريا بفحص العالقة طويلة المدى بين ســــعر الصــــرف وســــعر      
أن هناك عالقة ســــــــلبية بين ســــــــعر الفائدة   وســــــــعر   2010-1971والتضــــــــخم خالل الفترة  الفائدة

. ولم تتمكن دراســـة عن العالقة بين ســـعر الصـــرف  (Ebiringa, O. T., et al, 2014) الصـــرف
من   2012إلى نهاية    1993وســــــــعر الفائدة في ناميبيا باســــــــتخدام البيانات ربع الســــــــنوية للفترة من 

 ,Wilson, L., et al)جية واضــــــحة بين أســــــعار الفائدة و ســــــعر الصــــــرف  اكتشــــــاف عالقة منه
. وقد أظهرت العالمة الخاصـــة بالعالقة بين ســـعر الفائدة وســـعر الصـــرف تمايًزا فيما يتعلق (2014

ــعار الفائدة على الودائع بالعملة األلبانية إلى زيادة  ــها، ففي حالة ألبانيا، أدت زيادة أســــــ بالعملة نفســــــ
قابل الدوالر األمريكي، مع ارتفاع تكلفة الدوالر األمريكي. في حين تحقق العكس ســـــــعر الصـــــــرف م

وتعتبر ســـــــــياســـــــــة ســـــــــعر الفائدة المرتفع مهمة للتخفيف من    .Tafa, J., (2015))و مقابل اليور 
ــاعد على تجنب العديد من العواقب  ــغط التضـــخمي، وبالتالي يسـ ــعر الصـــرف وكبح الضـ انخفاض سـ
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التأثير الضــــــــار ألســــــــعار الفائدة  وال يزال  (Kumar, S., 2015)وب فيها االقتصــــــــادية غير المرغ
 .,(Sarac, T. B., et al, 2015)المرتفعة على سعر الصرف ال يزال مسألة نظرية 

وفي دراسة عن رومانيا توصلت إلى حركة مشتركة قوية بين أسعار الصرف وأسعار الفائدة  
ما أن هناك سلوك مختلف للعالقة بين سعر الفائدة ك في حالة تغيرات السياسة وفترات االضطراب

المدى القصير، تكون العالقة سلبية، . ففي  وسعر الصرف على المدى القصير مقابل المدى الطويل
مما يؤكد نماذج السعر الثابت، وعلى المدى الطويل، تكون العالقة إيجابية، مما يؤكد نظرية تعادل  

ومن خالل فحص سلوك سعر الصرف مع   .(Andries, A. M., et al, 2017)القوة الشرائية  
حتى مايو   2010عملة من يناير    61أسعار الفائدة االسمية السلبية باستخدام بيانات مقطعية عن  

، تم التوصل إلى أن أسعار الفائدة السلبية تبدو بأنها ذات تأثير ضئيل على السلوك الملحوظ 2016
راسة الحركة المشتركة والسببية بين  ومن خالل د.  (Hameed, A., et al 2017)  لسعر الصرف 

المشتركة   الحركة  أن  إلى  النتائج  أشارت  البريكس.  الفائدة في دول  أسعار  الصرف وفروق  أسعار 
والسببية بين فروق أسعار الفائدة وأسعار الصرف تختلف عبر الترددات وتتطور بمرور الوقت، وغالًبا 

 ,SI)على المدى القصير، في دول البريكس    ما تتحرك أسعار الصرف وفروق أسعار الفائدة مًعا 
Deng-Kui., et al, 2018) .  ودعمت دراسة  (Shodipe, T., 2018)   تأثير سعر الفائدة عن

الحقيقي على سعر الصرف الحقيقي في اليابان األدلة النظرية والتجريبية للعالقة اإليجابية بين سعر 
 . الفائدة الحقيقي وسعر الصرف الحقيقي في اليابان

إثبات إمكانية وجود عالقة طويلة المدى بين أســعار   (Sen, H., 2019)وحاولت دراســة  
الفائدة والتضــــــخم وأســــــعار الصــــــرف في خمســــــة اقتصــــــادات ســــــوق ناشــــــئة هشــــــة )البرازيل، والهند، 
ــتركة بين  ــة إلى أن هناك عالقة تكامل مشــــ ــلت الدراســــ ــيا، وجنوب إفريقيا، وتركيا(. وتوصــــ وإندونيســــ

وأسعار الصرف لثالثة بلدان )البرازيل والهند وتركيا(. ومع ذلك، على عكس التوقعات  أسعار الفائدة
النظريــة، فــإن البيــانــات ال تؤكــد وجود مثــل هــذه العالقــة في البلــدان المتبقيــة )إنــدونيســــــــــــــيــا وجنوب 
ــرف إلى  ــعر الصــــ ــعر الفائدة ومخاطر ســــ ــببية طويلة األجل من فرق ســــ أفريقيا(. وال توجد عالقة ســــ

ة. ويوجد عالقة سـببية أحادية االتجاه من فرق سـعر الفائدة الحقيقي إلى الدولرة ومخاطر سـعر الدولر 
الصـرف على المدى القصـير. كما تشـير هذه النتيجة إلى أن فرق سـعر الفائدة يقلل من الدولرة على  

ــعار ال ــينية مقابل الدوالر األمريكي، يبدو أن أســــ ــير فقط. وبمقارنة العملة الصــــ صــــــرف  المدى القصــــ
تتمتع بحركة مشــــــــــــتركة أقوى وأكثر ثباًتا مع فروق أســــــــــــعار الفائدة عندما ترتفع قيمة اليوان. وهناك 
ــعار الفائدة اإليجابية، وبين  ــرف وفروق أسـ ــعر الصـ ــوًحا بين انخفاض سـ ــتركة أكثر وضـ تحركات مشـ

ير من ارتفاع ســعر الصــرف وفروق أســعار الفائدة الســلبية. كما يتم مالحظة أســعار الصــرف في كث
 ,SI, Deng-Kui., et al)  األحيان على أنها تتحرك بشـــــــكل إيجابي مع فروق أســـــــعار الفائدة 

2019) . 

ــة تجريبية حديثة فحصـــــت العالقة بين   (Karamelikli, H., et al, 2020) وفي دراســـ
ــاد التركي خالل الفترة من فبراير  حتى ديســــــمبر  2003ســــــعر الفائدة وســــــعر الصــــــرف في االقتصــــ
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أظهر التحليل أن العالقة بين ســـعر الفائدة وســـعر الصـــرف إيجابية، ولكنها ليســـت معنوية ،   2016
ــلبي.  ــه، يوجد عدم تناســـــق على المدى الطويل مع ارتباط ســـ ــير. وفي الوقت نفســـ على المدى القصـــ
ــعر الصـــــــــــرف على المدى  ــعار الفائدة المحلية تأثير قوي على ســـــــــ وفًقا لذلك، يكون للزيادة في أســـــــــ

حين أن انخفـاض ســــــــــــــعر الفـاـئدة يعتبر أـقل فعـاليـة. وأشــــــــــــــارت النتـائج إلى أن التـأثير الطوـيل، في  
 اإليجابي لسعر الفائدة المحلي أقوى من التأثير السلبي له على سعر الصرف.

أن الطلب    إلى  )  (El-Erian, M., 1988وبالنسبة للدراسات عن مصر، أشارت دراسة  
المحلي على االحتفاظ بالعمالت األجنبية حساس للعوائد الحقيقية المتوقعة لالحتفاظ بها والضغوط 

دراسة   أما  الصرف.  انخفاض سعر  وتوقع  أنه في فوجدت    (Hussain, N., 1997)التضخمية 
األ المالي  التحرير  أداة  ليس  الحقيقي  الفائدة  النقدية، فإن سعر  السيولة  ارتفاع  أهمية. ظروف  كثر 

إلى أن المقيمين في مصر يحتفظون بالودائع بالعمالت األجنبية   ( (Alami, T., 2000وتوصل  
 كمخزن للقيمة وليس كوسيلة للتبادل.  

الفائدة على سعر الصرف، إلى  اإلويشير   لتأثير سعر  طار النظري والدراسات التطبيقية 
على سعر الصرف، ومن ثم سيتم قياس تلك عدم الوصول إلى نتائج حاسمة بشأن تأثير سعر الفائدة  

العالقة في مصر لتحديد ماهية العالقة، وما هو تأثير سعر الفائدة على سعر الصرف، وهل هناك 
تأثير أم ال، وفي حالة وجود تأثير هل هو تأثير سلبي أم إيجابي. وخاصة في ضوء قلة الدراسات 

 التي قامت بدراسة تلك العالقة عن مصر. 

 سلوك متغيرات الدراسة . 3
(، تم اتخاذ قرارًا رسميًا لتخفيض معدل صرف الجنيه  2020- 1991خالل فترة الدراسة )

مرات، وبالتزامن مع ذلك تم استخدام/رفع معدل الفائدة أو فرق سعر الفائدة )سعر   المصري ثالثة
التالي   الفائدة على الجنيه المصري منقوصًا منه سعر الفائدة على العمالت األجنبية(، ويوضح الجزء

 مراحل تخفيض سعر الصرف خالل فترة الدراسة:   

األولى ▪ عام    ؛1991عام    -المرحلة  م1991في  بدأت  االقتصادي ،  اإلصالح  برنامج  صر 
(، بدعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهدف البرنامج ERSAPوالتكيف الهيكلي )

الصرف(  تثبيت سعر  )أداة  االسمية  المرساة  متابعة  والداخلي،  الخارجي  التوازن  أسس  إرساء 
األس تشوهات  على  للتغلب  هيكلية  إصالحات  بناء  التضخم،  من  الحد  ومعالجة  لتحقيق  عار، 

وتضمن هذا البرنامج    (،(Subramanian, A. 1997إصالحات العملة لتحقيق استقرار العملة  
تم إلغاء نظام سعر الصرف    1991الفائدة، وتوحيد سعر الصرف. ففي فبراير   تحرير أسعار

كان الهدف األساسي آنذاك للسلطة النقدية هو و    المتعدد واستبداله بنظام صرف مزدوج مؤقت.
الفائدة لدعم سعر  .    (Riad, N., 208)  ضمان استقرار العملة المصرية  وتم استخدام سعر 

الصرف، حيث كانت هناك كتلتان داعمتان لسعر الصرف. األولى كانت تحرير القطاع المالي،  
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،  1991والتحول إلى سيطرة نقدية غير مباشرة بأسعار فائدة محددة من قبل السوق. في يناير  
الرسمية لسعر الفائدة، وبدء مزادات ألذون الخزانة. تال ذلك إلغاء حدود اإلقراض    تم رفع الحدود

كانت الكتلة الداعمة الثانية  ، و على التوالي   1993و    1992للقطاعين العام والخاص في عامي  
وتم    .(Subramanian, A. 1997)الستقرار سعر الصرف هي تصحيح االختالالت المالية  

، وفي نفس 1991جنيه عام    3.1إلى    1990جنيه عام    1.6بالفعل رفع سعر الصرف من  
-1992%. واستقر سعر الصرف خالل الفترة  19.7% إلى  12الفترة تم رفع سعر الفائدة من  

إلى أن وصلت    1992جنيه. وبدأت مرحلة تخفيض سعر الفائدة من عام    3.4عند    1999
 . (World bank, 2020) 2000% عام 10

، تم إعادة تصنيف نظام سعر الصرف إلى فئة  2003؛ في بداية  2003: عام  المرحلة الثانية ▪
الصرف    تعويم ُمدار، وتم التخلي عن الربط بدون مسار ُمعلن مسبًقا لسعر الصرف، وارتفع معدل

فائدة على  بيت سعر الث. وخالل تلك الفترة تم ت2003عام    5.9إلى    2002جنيه عام    4.5من  
، وتم استخدام سعر الفائدة على الدوالر،  2015إلى    2002% تقريبًا خالل الفترة  10الجنيه عند  

، ثم بدأ تخفيضها بشدة بعد ذلك لرفع الفرق  2007حيث تم رفعها إلى أن وصلت ذروتها عام  
إلى    %8.1بين سعر الفائدة المحلي وسعر الفائدة على الدوالر، والتي ظلت ثابته عند حدود  

 .(CBE, 2005, 2010, 2015) 2015إلى    2008% من  9.5

وقعت مصر اتفاقية مع صندوق النقد الدولي    2016: في نوفمبر   2016المرحلة الثالثة عام   ▪
، Extended Fund Facility (EFF)مدتها ثالث سنوات في إطار تسهيل الصندوق الممدد   

االقتصادي  لدعم   أجل  برنامج اإلصالح  النمن  االقتصاد تعزيز  استقرار  الشامل واستعادة  مو 
الكلي، حيث كان تخفيض معدل صرف الجنيه من أهم بنود حزمة سياسات برنامج اإلصالح 

  2016جنيه نهاية عام    10وتم بالفعل تخفيض قيمة الجنيه من    .(IMF, 2017)االقتصادي  
إلى    2016% نهاية عام  12.9من  , تم رفع سعر الفائدة أيضًا  2017جنيه عام    17.8إلى  

، كما تم رفع الفائدة على الودائع الدوالرية، ثم بدأت رحلة تخفيض الفوائد 2017% عام 18.3
   2020في يونيو    9.75ثم إلى    2019% عام  14.5ضت إلى  ف، حيث انخ2018بعد عام  

(CBE, 2020) 
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 (2020يونيو -1990تطور معدل الخصم على الجنيه المصري وسعر الصرف )يونيو  :( 1رقم ) شكل 

 
  Source: World Band data set, 2020 

 ( 2020يونيو -1990: تطور سعر الفائدة على الودائع بالدوالر وسعر صرف الجنيه المصري )يونيو (2)   رقم شكل

 
       Source: World Band data set, 2020 
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 (2020يونيو  -1990: تطور فرق سعر الفائدة وسعر الصرف للجنيه المصري ) (3رقم )  شكل

 
Source: World Band data set, 2020 

، حيث 1991وبخصوص الودائع األجنبية، فمع وصول عملية إحالل العملة ذروتها عام  
لكن مع تخفيض سعر %. و 59بلغت نسبة الودائع بالعملة األجنبية إلى إجمالي الودائع إلى نحو  

، بدأت عملية إحالل العملة تتناقص، إلى 1991الودائع بالجنيه عام    ىالصرف ورفع سعر الفائدة عل
، إال انها 2001، ثم عاودت االرتفاع مرة أخرى عام  2000أن وصلت إلى أدنى مستوي لها عام  

%، ثم بدأت في االنخفاض مرة أخرى إلى أقل قيمة  27، حيث بلغت  2004بلغت أقصى قيمة لها  
، ثم انخفضت في يونيو 2017م عاودت في االرتفاع عام  %(، ث15)  2016و    2015  يلها عام
 ارتفاع عملية إحالل العملة،  -وهو عام تخفيض سعر الصرف- 2003. ويالحظ أنه في عام  2020

، قبل بداية االنخفاض. وتكرر نفس السلوك، عند 2004وبلغت أقصى قيمة لها في العام التالي،  
قيمة لها في العام التالي لعملية التخفيض،   ، حيث بلغت أقصى2016تخفيض قيمة العملة عام  

 . 2020% في يونيو 15، ثم بدأت باالنخفاض بعد ذلك، إلى أن وصلت إلى 2017عام 
  

 ائع بالعملة األجنبية إلى إجمالي الودائع د: نسبة الو (4)   رقم شكل
 

Source: World Band data set, 2020    
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 توصيف النموذج . 4
  2020- 1991باستخدام البيانات السنوية لمصر خالل الفترة    VARستطبق الورقة نموذج  

نموذج  على  السابقة  الدراسات  معظم  اعتمدت  حيث  الدراسة.  متغيرات  بين  العالقة  لقياس 
للمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الذاتي  وأهمهاvector autoregressive (VAR)ـــــــــــــــــتجهات  االنحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار   ، 

Goldfajn I, et al ,1998, Dash, P., et al, 2010, Peyavali J, et al, 2014, 
Basurto, G., Ghosh, A., 2001, Dekle, Hsiao, and Wang (1999), Berument, 

H. 2007), Kim, J. K. & ratti, R. A. (2006)،وذج  . ويسمح نمVAR   التأثير باختبار 
داخلية ال تفرض عليها  أنها متغيرات  المتغيرات على  يعامل جميع  المتغيرات. حيث  بين  المزدوج 
عالقة معينة بناًء على النظرية االقتصادية، مما يجعل من األنسب دراسة العالقة المتبادلة بين سعر 

األجنبية في مصر، ونسبة الودائع األجنبية   الصرف، وسعر الفائدة المحلية، وسعر الفائدة على الودائع
النموذج بواسطة   المتغيرات في   Simsإلى إجمالي الودائع. وتم تطوير هذا  ، لتقدير العالقة بين 

المتجه   VARالنموذج، إلى جانب االعتماد المتبادل بين السالسل الزمنية المتعددة. تتضمن تقنية  
ننا نتعامل مع متجه من المتغيرات )متغيران أو أكثر(، واالنحدار الذاتي. حيث تعني كلمة متجه أ

 ,Merzaوتعني كلمة االنحدار التلقائي أنه على الجانب األيمن ستظهر قيم االبطاء للمتغير التابع )
E., 2007: 47-48 ويعتمد النهج الهيكلي التقليدي في نمذجة متغيرات االقتصاد الكلي على .)

العالقة بين المتغيرات. ومع ذلك، غالًبا ما تفتقر النظريات االقتصادية  النظريات االقتصادية في تحديد  
إلى أدلة كافية لتقديم مواصفات ديناميكية تحدد كل هذه العالقات. أيًضا، يصعب تحليل االستدالل  
الداخلية على جانبي المعادالت األيمن واأليسر. لذلك، تم إنشاء  المتغيرات  والتقدير بسبب ظهور 

( لنمذجة VEC( وتصحيح خطأ المتجه )VARهيكلية مثل االنحدار التلقائي للمتجه )  مناهج غير
وعادًة ما    (.E Views 8 User’s Guide II, 2013: 553العالقة بين العديد من المتغيرات  )

لتقدير أنظمة السالسل الزمنية المترابطة وفحص التأثير الديناميكي لالضطرابات   VARيتم استخدام  
ليست هناك حاجة للنمذجة الهيكلية ألنه يعالج كل   VARة على نظام المتغيرات. وفي حالة  العشوائي

 متغير داخلي في النظام كدالة للقيم المتأخرة للمتغيرات الداخلية في النظام. 

وليس الحقيقي   Nominal Exchange Rate-NERوتم استخدام سعر الصرف االسمي  
(Hnatkovska, V., Lahiri, A. & Vegh, C. A., 2008)  . وذلك بسبب ان الدراسة ستقيس

سعر الصرف )متغير تابع(، ويستخدم سعر الصرف الحقيقي عندما يتم قياس  ىثر سعر الفائدة علأ
استخدام أ وتم  مستقل(.  متغير  الصرف  سعر  ان  )اي  االخري  المتغيرات  علي  الصرف  سعر  ثر 

واالجنبيسعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المحــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي  الفائدة   ,(Ebiringa & Anyaogu, 2014) ,ـــــــــــــــــــــــر 
(Hameed & Rose, 2017), (Hamrita & Trifi, 2011)   , (Wilson & Sheefeni, 

2014)  (Karamelikli & Karimi, 2020)   Basurto & Ghosh, 2001),     ،)  ، كما تم
 Hacker, et)  ,(SI, et al., 2018) ,(SI, et al., 2019) ,ائدةـــــــــــــــــــإستخدام فروق أسعار الف

al., 2010)  , (Alam, et al., 2011) .   (Shalishali & Ho, 2002)  ،تم استخدام نسبة    كما
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الختبار  نموذجين  على  الدراسة  تتم  سبق  ما  على  وبناًء  الودائع.  إجمالي  إلى  األجنبية  الودائع 
 فرضيةالدراسة: 

INT (d  ))  ((، وسعر الفائدة المحلي  EXالنموذج األول ويتكون من سعر الصرف ) -1
األجنبية   الفائدة  وسعر   ،)(INT (f  الودائع إجمالي  إلى  األجنبية  الودائع  ونسبة   ،)

((DEP (f) / DEP (t  .) 

وفي النموذج الثاني، تم استبدال سعر الفائدة المحلي واألجنبي بفروق أسعار الفائدة.   -2
(، فرق سعر الفائدة )الفائدة المحلية  EXلذلك، يتضمن النموذج الثاني سعر الصرف )

((، والودائع األجنبية كنسبة مئوية من إجمالي  f) INT (d) _INTالفائدة األجنبية( )  -
 DEP (f) / DEP (t.)ئع ))الودا

 (Hacker, R. K., et al, 2010) وتتبنى هذه الورقة مواصفات النموذج المستخدمة من قبل
 (:VARولكن تم تعديلها لتالئم أهداف الدراسة وتتبع نهج ناقل االنحدار التلقائي )

𝒚𝒕 = 𝑨𝟏𝒚𝒕−𝟏 + ⋯ 𝑨𝒑𝒚𝒕−𝒑 + 𝑩𝒙𝒕 + 𝜺𝒕 
 

 ,𝐴1,…, 𝐴𝑝متجه للمتغيرات الخارجية،    dهي     𝑥𝑡للمتغيرات الداخلية،    متجة  kهو     𝑦𝑡حيث  
and 𝐵   و تقديرها،  المطلوب  المعامالت  مصفوفات  غير    𝜀𝑡هي  العشوائية  للصدمات  متجه  هو 

المتأخرة   المتغيرات على الجانب األيمن، ولكن قد    its lagged valuesالمرتبطة بقيمها  وجميع 
، كل متغير داخلي هو دالة للقيم المتأخرة لجميع VARزامن. وفي نموذج  تكون مرتبطة بشكل مت

المتغيرات الداخلية حتى المتغير التابع نفسه. لذلك، على الجانب األيمن من المعادلة، تظهر فقط 
 E Viewsتقديرات متسقة )  OLSالقيم المتأخرة للمتغير الداخلي، مما يتجنب مشكلة التزامن ويعطي  

8 User’s Guide II ،2013: 553 .) 

 منهجية ونتائج الدراسة   -5
 النموذج األول 5-1

،   (EX) يحدد النموذج األول الشكل الوظيفي التالي للعالقة بين تقلبات أسعار الصرف  
الفائدة الفائدة على الودائع األجنبية والودائع األجنبية  في مصر INT(d)المحلي   وسعر  ، وسعر 

INT(f), الو ونسبة  الودائع  دا،  إجمالي  إلى  األجنبية  الشكل  DEP(f)/DEP(t)ئع  ويمكن وصف   .
 على النحو التالي:  VARالمصغر غير المقيد لنموذج 

𝑦𝑡 = 𝐴0 + 𝐴1𝑦𝑡−1 + 𝐴2𝑦𝑡−2 + ⋯ + 𝐴𝑝𝑦𝑡−𝑝 + 𝜀𝑡 



 

 

 

-91 - 

 أنور النقيب 

 حيث 

𝑦𝑡 = {EX, INT(d), INT(f), DEP(f)/DEP(t)} is a (n×1) vector containing each 
of the n variables included in the VAR.- 𝐴0 = (n×1) vector of intercept terms 
- 𝐴𝑖 = (n×n) matrices of coefficients- 𝜀𝑡 = (n×1) vector of error terms 

سعر الصرف المستخدم هو ويتم استخدام المتغيرات في شكل لوغاريتمي طبيعي. ويجب التأكيد على  
 EXالزيادة في  جنيه مصري. ومن ثم فإن    1معدل العملة األجنبية للعملة المحلية، أي؟% دوالر=  

 يعني انخفاض قيمة الجنيه المصري.  EXتعني ارتفاع قيمة الجنيه المصري وانخفاض قيمة 

 Unit Root Testاختبار جذر الوحدة    1- 5-1

 Non Stationaryتعتبر األدبيات االقتصادية القياسية أن السالسل الزمنية غير المستقرة  
عقبة تؤدي إلى نتائج "زائفة" وغير مؤكدة. وذلك ألن المتغيرات غير المستقرة ليس لديها ميل للعودة 

والتنبؤ   VARأجل ضمان موثوقية تقدير نموذج    إلى مستوى توازنها على المدى الطويل. لذلك، من
بالقيم المستقبلية المعقولة، يجب فحص استقرار متغيرات النموذج، والسلسلة المستقرة هي سلسلة لها 

وتغاير تلقائي ال يتغير مع الوقت )ثابت مع الوقت(. وإذا كانت السلسلة المستقرة عند الفروق، متوسط  
هو عدد اختبارات جذر الوحدة   d، حيث     ,I(d)وُيشار إليها بالرمز  dرتيب  فُيقال إنها متكاملة من الت

المضمنة في السلسلة ، أو عدد العمليات المختلفة التي تتطلبها سلسلة مستقرة. وتم اختبار للسالسل 
 Augmented Dickey-Fuller Test، باستخدام اختبار  2020إلى    1991الزمنية خالل الفترة  

الفائ وسعر  المحلي  الفائدة  لسعر  الزمنية  السالسل  أن  وثبت  تتسم ،  األجنبية  والودائع  االجنبي  دة 
، أما متغير سعر الصرف فهو غير ساكن عند المستوي، ومن ثم تم I (0)بالسكون عند المستوي  

النتيجة أن سعر الصرف اصبح    First differencesاجراء االختبار عند الفروق األولى   وكانت 
  I (1)  ساكن عند الفروق االولي
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 النموذج االول  – ADF-test األولى  والفروق  للمستويات  الوحدة  فوللرلجذر ديكي  بار اخت : نتائج (1رقم ) جدول 

ADF at level 
Variables Intercept  Trend and Intercept 
LnEX 0.731171 [0]  -2.221215 [1]  
LnINT(d)  -3.477115 [1] ** -3.779440 [1] ** 
LnINT(f) -1.871799 [1] -4.264688 [2] ** 
LnDEP(f)/Dep(t) -3.769786 [0] * -4.096994 [0] ** 

ADF at first difference 
LnEX -3.507735 [0] **   -3.632706 [0] ** 
(1) The results of second column are based on assuming the existence of a constant in the 
regressions, while the results of third column are based on assuming the existence of a constant 
and a time trend in the regressions. (2) The * indicates rejection the null hypothesis of unit root 
at 1% significant level. (3) The ** indicates rejection the null hypothesis of unit root at 5% 
significant level. (4) The *** indicates rejection the null hypothesis of unit root at 10% significant 
level. (5) The lag length of the ADF regression is specified in brackets [ ]. (6) The lag length of 
the ADF regression is based on the Schwarz Information Criterion (SIC) for appropriate lag length. 
Source: Authors Analysis using eviews 10 

 

 lag Lengthالتأخير فترات االبطاء /   5-2-2

من المهم تحديد طول فترة االبطاء/التأخر المثلي، حيث سيكون لها   ، VAR لتقدير نموذج
تأثير كبير على النتائج،. ويمكن تقديم نتائج متحيزة عند إجراء اختيار غير مناسب لطول االبطاء. 
لذلك، لتجنب المشكلة، من الضروري الحصول على معلومات دقيقة حول ترتيب االبطاء في السلسلة. 

سنة ، حيث أننا نتعامل مع البيانات   2الفاصل الزمني الذي اقترحه العلماء هو     الحد األقصى لطول
وسيتم اختبار طول االبطاء األمثل باستخدام خمسة    .(Ahmad, F., et al , 2016: 18)السنوية  

 Akaike Information Criteria (AIC), Likelihood Ratio Testsمعايير مختلفة، وهي  
(LR), Schwarz Bayesian Information Criteria (SBIC), Hannan-Quinn 

Information Criteria (HQIC), and Final Prediction Error (FPE).  .   ويعتمد العدد
قيمة ممكنة هو  أدنى  والتأخر مع  معيار  على توصية كل  الزمني  الفاصل  األمثل الختيار طول 
الموصى به. وتم تحديد فترات االبطاء بناًء على جميع معايير اختيار االبطاء. والتي توصلت جميعها 

الي ان فترة االبطاء سنتين تأخير في النموذج. لذلك، قام الباحث بتشغيل النموذج   – SC باستثناء  -
 .اءنتائج اختيار فترات االبطاء. وتحديد فترة االبط 2وفًقا لذلك. ويوضح الجدول 
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 النموذج االول  -: فترات االبطاء( 2رقم )  جدول

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
0  .654998 NA   9.65e-06 -0.196667 -0.004691 -0.139582 
1  6.80553  114.3194  1.78e-07 -4.207817  -3.247938* -3.922395 
2  7.60360 27.73075*   1.36e-07*  -4.563230* -2.835447  -4.049469* 

* indicates the lag order selected by the criteria.  -  LR indicates the sequential modified LR test 
statistic; FPE the final prediction error; AIC the Akaike information criterion; SC the Schwarz information 
criterion; and HQ the Hannan-Quinn information criterion. 

Source: Authors Analysis using eviews 10. 

 

 نتائج تقدير النموذج  5-1-3

متغيرات داخلية ثالثة    من خالل فترة تأخير /ابطاء، ويتضمن أربعة  VARتم تقدير نموذج  
منها في شكل مستواها؛ وهي سعر الفائدة المحلي وسعر الفائدة األجنبية ونسبة الودائع األجنبية إلى 
إجمالي الودائع، بينما سعر الصرف في شكل الفرق األول، باإلضافة إلى المقطع باستخدام البيانات 

غيرات في الشكل اللوغاريتمي الطبيعي. . وكل المت2020يونيو    -  1991السنوية عن الفترة يونيو  
ت ، مع االنتباه إلى حقيقة أن تقديرات المعامال VARملخص نتائج تقدير نموذج    3ويوضح الجدول  

يتم تحديدها بعالمة نجمية أو اثنتين. وتشير النتائج إلى أن سعر الصرف ال يتأثر بسلوك   المعنوية
ايج ويتأثر  األجنبية،  او  المحلية  الفائدة  بسلوك سعر  سلبًا  ويتأثر  الماضية،  السنة  في  بسلوكه  ابيًا 

العام  الصرف  معدل  بسلوك  ايجابيًا  األجنبية  الودائع  وتتأثر  الماضية.  السنة  في  األجنبية  الودائع 
 الماضي، وال تتأثر بسلوكها وال بسلوك سعر الفائدة األجنبية وال بسلوك سعر الفائدة المحلية.  
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 االول   النموذج   - VAR  نموذج   نتائج   ملخص   : ( 3رقم)   جدول 

 LnINT(d) LnINT(f) LnDEP(f)/DEP(t) D(LnEX) 

LnINT(d) (-1) 
 1.075481 * 
 (0.39915) 
[0.0088] 

 0.617792 
 (2.04117) 
[0.7630] 

-0.382443 
 (0.42876) 
[0.3754] 

 0.502004 
 (0.35012) 
[0.1560] 

LnINT(d) (-2) 
-0.464974 
 (0.31407) 
[0.1431] 

-1.043998 
 (1.60610) 
[0.5177] 

 0.012341 
 (0.33737) 
[0.9709] 

-0.257883 
 (0.27549) 
[0.3524] 

LnINT(f) (-1) 
 0.045974 
 (0.05727) 
[0.4247] 

 1.105634 * 
 (0.29284) 
[0.0003] 

 0.116877 
 (0.06151) 
[0.0614] 

-0.075848 
 (0.05023) 
[0.1354] 

LnINT(f) (-2) 
-0.053705 
 (0.05207) 
[0.3058] 

-0.357923 
 (0.26628) 
[0.1831] 

-0.054950 
 (0.05593) 
[0.3292] 

 0.041252 
 (0.04567) 
[0.3694] 

LnDEP(f)/DEP(t) (-1) 
-0.266845 
 (0.32563) 
[0.4152] 

 0.420139 
 (1.66521) 
[0.8015] 

 0.157655 
 (0.34978) 
[0.6535] 

 0.874947 * 
 (0.28563) 
[0.0031] 

LnDEP(f)/DEP(t) (-2) 
 0.330266 
 (0.30508) 
[0.2826] 

 1.358033 
 (1.56012) 
[0.3869] 

 0.612426 
 (0.32771) 
[0.0657] 

-0.525466 
 (0.26760) 
[0.0534] 

D(LnEX(-1)) 
-0.474944 
 (0.47478) 
[0.3205] 

-1.582056 
 (2.42794) 
[0.5167] 

-1.114367 ** 
 (0.51000) 
[0.0321] 

 1.131235 * 
 (0.41646) 
[0.0083] 

D(LnEX(-2)) 
 0.144646 
 (0.23131) 
[0.5337] 

-0.807931 
 (1.18287) 
[0.4968] 

 0.096074 
 (0.24847) 
[0.7001] 

-0.018182 
 (0.20289) 
[0.9288] 

C 
 0.718961 
 (0.60396) 
[0.2378] 

-4.504463 
 (3.08851) 
[0.1491] 

 1.472142 ** 
 (0.64875) 
[0.0263] 

-1.625161 * 
 (0.52976) 
[0.0030] 

R-squared  0.778260  0.828787  0.721778  0.551033 
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 LnINT(d) LnINT(f) LnDEP(f)/DEP(t) D(LnEX) 
Adj. R-squared  0.679708  0.752693  0.598124  0.351493 
Sum sq. resids  0.222871  5.828317  0.257161  0.171477 
S.E. equation  0.111273  0.569030  0.119527  0.097604 

F-statistic  7.897003  10.89154  5.837082  2.761509 
Log likelihood  26.44813 -17.61437  24.51620  29.98708 

Akaike AIC -1.292454  1.971435 -1.149348 -1.554598 
Schwarz SC -0.860508  2.403381 -0.717402 -1.122653 

Mean dependent  2.429369  0.476375  3.039791 -0.059609 
S.D. dependent  0.196616  1.144239  0.188547  0.121202 

The standard errors are specified in brackets ()- The p-values are specified in brackets []- 
The * indicates a 1% significant level. - The ** indicates a 5% significant level. 
Source: Authors Analysis using eviews 10. 

 

التلقائي االرتباط  اختبار  جميع    -Auto-corelationوكان  الطبيعية  الحالة  واختبار 
االختبارات التشخيصية التي أجريت على البواقي في النموذج لضمان تحديد النموذج بشكل صحيح. 
وفًقا  ولذلك،  طبيعي.  بشكل  موزعة  المخلفات  وأن  تسلسلي  ارتباط  وجود  عدم  النتائج  أظهرت 

Hoffmaister, A. W., et al, 1996) )    يصعب تفسير تقديرات ،VAR    بشكل مباشر. نظًرا ألن
إلى  النظر  فإن  لذلك  الميزات؛  هذه  تغيير  المتزامنة  الحركات  لهذه  يمكن  مًعا،  تتحرك  المتغيرات 

 Impulseقد يكون مضلاًل. وبالتالي، ننتقل إلى االستجابات االندفاعية    VARمعامالت نموذج  
Response Function  لة لديناميكيات االقتصاد. ما هو مهم في نموذج للحصول على صورة كام

VAR  لنموذج االبتكار  محاسبة  تحليل  بناء  هو   ،VAR توصيات وتقديم  اآلثار  على  للحصول   ،
التباين على نموذج  النبضية وتحلل  االستجابة  دالة  تنفيذ  التالية هي  الخطوة  فإن  لذلك،  السياسة. 

VAR . 

 :Impulse Response Functionدالة االستجابة  5-1-4 

رد فعل أي نظام ديناميكي استجابة ألي صدمة عشوائية   (IRF)   ستجابةاإلتقيس دالة  
  هذا، ال تؤثر الصدمة في متغير معين على   VARلـ (lag) خارجية. من خالل الهيكل الديناميكي

تأثير الصدمة  IRF المتغير فحسب، بل تؤثر أيًضا على المتغيرات الداخلية األخرى في النظام. دراسة 
الداخلي   للمتغير  والمستقبلية  الحالية  القيم  على  العشوائية  الصدمات  أحد  على  واحدة   E) .لمرة 

Views 8 User’s Guide II, 2013: 561)   قد يصعب تفسير المعاِمالت في نموذجو VAR ،
نموذج في  المتغيرات  جميع  أن  نعلم  تقديرات  VAR ألننا  توفر  وال  البعض،  بعضها  على  تعتمد 
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ة سوى معلومات محدودة عن رد فعل النظام على الصدمة. لذلك، غالًبا ما يقدر  المعامالت الفردي
الديناميكي  للسلوك  أفضل  صورة  على  الحصول  أجل  من  النبضية  االستجابة  وظيفة  الممارسون 

في التابع  المتغير  استجابة  يتتبع  السلوك  VAR للنموذج.  ُيظهر  الخطأ.  في مصطلح  للصدمات 
كدالة لمتغير  له    الديناميكي  المعطاة  الخارجية  العشوائية  للصدمات  استجابًة  الزمني،  مساره  في 

والمتغيرات األخرى. هذا يجعل من الممكن مقارنة النظرية االقتصادية بتنبؤات النموذج. يتطلب إجراء 
 Choleskyوالتي يشار إليها باسم   VAR التحليل الهيكلي فرض ترتيب سببي على المتغيرات في

decomposition  لتحقيق IRF  بطريقة المتغيرات  ترتيب  بالترتيب. يجب  االهتمام  إلى  ، نحتاج 
بحيث يتم وضع المتغير الخارجي أواًل، ثم المتغير الثاني حتى نصل إلى المتغير األخير الذي تؤثر 

 .عليه جميع المتغيرات األخرى 

تصور    سنوات.  10لمدة    VAR( لنموذج  IRFsدوال االستجابة النبضية )  5يوضح الشكل  
كل لوحة في الشكل التأثير الديناميكي لصدمة انحراف معياري واحد على كل من المتغيرات األربعة. 
وتوضح دالة االستجابة أن استجابة سعر الصرف لصدمة في سعر الفائدة المحلي متقلبة، في العامين 

ا يعني أن الزيادة األولين كانت استجابة سعر الصرف للتغيرات في سعر الفائدة المحلي سلبية، مم
في سعر الفائدة المحلي ستؤدي إلى انخفاض القيمة من الجنيه المصري. ومع ذلك، بعد عامين، 
كانت استجابة سعر الصرف إيجابية حتى السنة الخامسة عندما تتحول إلى السلبية مرة أخرى. يمكن  

خفيض قيمة العملة إلى تبرير هذه العالقة بحقيقة أن صانعي السياسة في مصر يميلون في أوقات ت
زيادة سعر الفائدة المتصاص الصدمة في العامين األولين. وبعد ذلك يستقر سعر الصرف ويبدأون  
في خفض سعر الفائدة مرة أخرى. بينما كانت استجابة سعر الصرف للفائدة األجنبية إيجابية خالل  

استجابة سعر الصرف للودائع   العامين األولين وما بعدهما مستقرة نسبًيا. من ناحية أخرى، كانت
األجنبية سلبية في أول عامين وتكون إيجابية بعد ذلك )أي عندما تزيد الودائع األجنبية من المتوقع 
إيجابية خالل   المحلية  الفائدة  لسعر  األجنبية  الودائع  استجابة  وكانت  المصري(.  الجنيه  يرتفع  أن 

السنة السابعة ثم إيجابية مرة أخرى. كما ذكرنا السنوات الثالث األولى، ثم تتحول إلى سلبية حتى  
من قبل، خالل فترات تخفيض قيمة العملة، يميل صانعو السياسة إلى زيادة سعر الفائدة من أجل  
مكافحة الدولرة. هذه الزيادة في سعر الفائدة مصحوبة بانخفاض في الودائع األجنبية. ومع ذلك، فإنه  

ة إلى إجمالي الودائع بسبب الزيادة في قيمة العمالت األجنبية ال ينعكس في نسبة الودائع األجنبي
الودائع  في  بزيادة  مصحوبة  الفائدة  سعر  في  الزيادة  أن  يبدو  لذلك،  المحلية.  بالعملة  يتعلق  فيما 
األجنبية. كانت استجابة الودائع األجنبية لسعر الفائدة األجنبية سلبية خالل العامين األولين ثم تتحول  

ية. كما أن استجابتها لسعر الصرف كانت سلبية خالل السنوات العشر، مما يعني أنه مع إلى إيجاب
 ارتفاع قيمة الجنيه، تنخفض الودائع األجنبية كنسبة مئوية من إجمالي الودائع والعكس صحيح.
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 النموذج األول  -: دوال االستجابة( 5رقم) شكل 

 

        Source: Authors analysis using E-views 10 
 

 :Variance Decompositionsتحليل مكونات التباين   5-1-5

تأثير الصدمة على أحد المتغيرات الداخلية على المتغيرات األخرى   IRFبينما تظهر دالة  
( لكل متغير نسبة الحركة في هذا المتغير بسبب صدماته  VDC، يوضح تحليل التباين )VARفي  

اتجاه االستجابة    IRFsالخاصة، وكذلك الصدمات في أخرى المتغيرات. ومن ثم، في حين ُتظهر  
توفر حجم االستجابة للصدمات. لذلك، يعطي   VDCsالديناميكية للمتغيرات لالبتكارات المختلفة، فإن  

VDC    معلومات حول األهمية النسبية لكل ابتكار عشوائي يؤثر على المتغيرات فيVAR   بينما ،
 E Views 8 Users Guide)معلومات حول اتجاه استجابة متغير لالبتكارات المختلفة    IRFيقدم  

II, 2013: 564).    ويكشف تحليل اختالف الخطأ المتوقع لكل متغير عن نسبة الحركة في هذا
اق زمنية مختلفة. يتم المتغير بسبب صدماته الخاصة، مقابل الصدمات في المتغيرات األخرى في آف

في آفاق توقع مختلفة على مدى فترة عشر سنوات. يعطي تحليل  4اإلبالغ عن النتائج في الجدول  
 المقدرة. VARفرق الخطأ المتوقع للمتغيرات األربعة المدرجة في 
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من   %14.45كشــف تحليل التباين في ســعر الصــرف أنه في الســنة األولى، يتم تفســير  و 
ــكل تباين الخطأ المت ــدر التباين هذا بشـ ــه، ويزداد مصـ ــرف من خالل المتغير نفسـ ــعر الصـ وقع في سـ

ســــنوات. بعد ذلك، تعتبر التغييرات  10بعد  %17.28طفيف على المدى الطويل حتى يصــــل إلى  
ــير والمدى   ــعر الصــــرف على المدى القصــ ــدر للتغير في ســ ــعر الفائدة المحلي هي أعلى مصــ في ســ

على مدى السـنوات العشـر. ثاني أكبر مصـدر للتغير   %40حوالي   الطويل، حيث يبلغ تحلل التباين
في الســنة األولى وتزداد   %28في ســعر الصــرف هو التغيرات في الودائع األجنبية، حيث تبدأ عند 

على المدى الطويل. ومع ذلك، فإن أصـغر مصـدر للتغير في سـعر الصـرف هو التغيرات في سـعر 
ن لســــــــــــــعر الفــائــدة المحلي يمكننــا أن نالحظ أنــه يعتبر المتغير الفــائــدة األجنبيــة. ومن تحليــل التبــاي

ــعر الفائدة المحلي. ومع  ــر التغيرات في ســ الخارجي حيث أن التغيرات في المتغيرات األخرى ال تفســ
 ذلك، فإن االختالفات في المتغير نفسه تفسر التغييرات المستقبلية.

أن نســـــــــــــتنتج أن التغيرات في المتغير   عند مالحظة تحليل التباين للودائع األجنبية، يمكننا
نفســـــه تعتبر ذات التأثير األكبر في تفســـــير ســـــلوكه المســـــتقبلي. ومع ذلك، فإن التغييرات في ســـــعر 

ــط  ــدًرا كبيًرا للتباين في الودائع األجنبية، في المتوســـ ــر التغيرات في  الفائدة المحلي تعتبر مصـــ ، تفســـ
من التغيرات في الودائع األجنبية. ومع ذلك، فإن التغيرات في   %20ســــــــــــــعر الفائدة المحلي حوالي  

ســــعر الصــــرف ال تفســــر التغيرات في الودائع األجنبية في الســــنة األولى، ولكن على المدى الطويل 
يمكننا أن نرى زيادة تأثير التغيرات في ســــــــــــعر الصــــــــــــرف على الودائع األجنبية. لكن التغييرات في  

 بر ذات أقل تأثير على التغيرات في الودائع األجنبية.سعر الفائدة األجنبية تعت
 النموذج االول   -: تحليل التباين( 4رقم )  جدول

 Variance Decomposition of LnINT(d) 
Period S.E. LnINT(d) LnNTI(f) LnDEP(f)/DEP(t) D(LnEX) 

 1  0.111273  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000 
 2  0.193158  98.93347  0.154885  0.079283  0.832360 
 3  0.225073  97.74585  0.159397  0.229512  1.865243 
 4  0.229149  96.62447  0.450575  0.228792  2.696163 
 5  0.232479  95.25756  1.560629  0.232312  2.949502 
 6  0.241210  94.33310  2.453244  0.471681  2.741978 
 7  0.249348  93.25631  2.733139  1.218706  2.791841 
 8  0.253296  91.65119  2.741889  2.240043  3.366882 
 9  0.255456  90.13184  2.700297  3.056766  4.111094 
 10  0.257923  89.35093  2.649100  3.382632  4.617340 

 Variance Decomposition of LnINT(f): 
 Period S.E. LnINT(d) LnINT(f) LnDEP(f)/DEP(t) D(LnEX) 
 1  0.569030  38.42238  61.57762  0.000000  0.000000 
 2  0.920145  53.17091  44.44732  1.974782  0.406988 
 3  1.200156  58.85338  30.87846  7.534667  2.733500 
 4  1.359261  56.02375  25.49985  11.25778  7.218614 
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 يتبع ....
 5  1.428451  51.06073  23.55577  13.45935  11.92415 
 6  1.478947  49.05770  22.13751  13.91759  14.88720 
 7  1.514632  49.09266  21.30049  13.42902  16.17783 
 8  1.529137  48.71262  21.33480  13.26452  16.68806 
 9  1.542701  48.13275  21.64171  13.55209  16.67345 
 10  1.573403  48.72500  21.43118  13.70710  16.13673 

 Variance Decomposition of LnDEP(f)/DEP(t): 
 Period S.E. LnINT(d) LnINT(f) LnDEP(f)/DEP(t) D(LnEX) 
 1  0.119527  7.545854  3.676001  88.77815  0.000000 
 2  0.164466  23.71344  1.997749  67.96823  6.320574 
 3  0.182122  21.75246  3.048151  62.55304  12.64634 
 4  0.193960  19.55379  3.357155  60.40926  16.67979 
 5  0.202328  18.98141  3.554304  57.93536  19.52893 
 6  0.206841  18.45826  4.283383  55.74878  21.50958 
 7  0.210004  18.02490  5.424942  54.10080  22.44936 
 8  0.214411  19.03857  6.413749  52.13191  22.41577 
 9  0.220403  21.63407  6.891598  49.70294  21.77139 
 10  0.225650  24.12551  6.942787  47.77959  21.15210 

 Variance Decomposition of D(LnEX): 
 Period S.E. LnINT(d) LnINT(f) LnDEP(f)/DEP(t) D(LnEX) 
 1  0.097604  40.48279  16.87328  28.19231  14.45162 
 2  0.114494  30.59606  12.82184  32.63994  23.94216 
 3  0.133499  39.43571  9.551477  33.18417  17.82864 
 4  0.142890  42.42905  8.807758  32.52576  16.23744 
 5  0.147635  39.75257  8.349165  35.50280  16.39547 
 6  0.154237  38.46011  7.653861  37.36453  16.52150 
 7  0.159888  39.20063  7.141689  36.91159  16.74609 
 8  0.162953  39.80974  7.140240  36.06771  16.98231 
 9  0.164041  39.41546  7.683290  35.65123  17.25002 
 10  0.165660  39.36829  8.397862  34.95876  17.27509 

Cholesky Ordering: LnId LnIf LnDEP(f)/DEP(t) D(LnEX) 
  Source: Authors Analysis using Eviews 10 

 

 :Causality Testاختبار السببية  5-1-6
، سواء كانت عالقة سالبة أو موجبة، فهذا ال yو    xإذا كانت هناك عالقة بين متغيرين  

، أو أن كال المتغيرين يسببان بعضهما البعض. ومع ذلك، إذا    xتسبب    y، أو    yتسبب    xيعني أن  
. إذا كان من الممكن  yتسبب في    xبكفاءة، فإن    yعلى معلومات قيمة تمكننا من التنبؤ بـ    xاحتوت  

آخر. والهدف من اختبار السببية ليس   التنبؤ بمتغير ما بكفاءة باستخدام القيم السابقة والحالية لمتغير
إذا كان سعر  المثال،  العالقة السببية بينهما. على سبيل  إيجاد  المتغيرات، بل  العالقة بين  تحديد 
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(، فإننا نستخدم اختبار سببية  EX(( مرتبًطا بشكل إيجابي بسعر الصرف )d) INTالفائدة المحلي ))
Granger  ية ما إذا كانت السببية تمتد من سعر باختبار السب  لمعرفة اتجاه السببية بينهما. ويحدد

او أن كاًل منهما يسبب  الفائدة،  الفائدة المحلي إلى سعر الصرف، ومن سعر الصرف إلى سعر 
 ,.Granger, C. W., 1969: 428; Merza, E)اآلخر، او ال توجد اي عالقة سببية بينهم  

2007: 50). 

في القســم الســابق تم القيام بتحديد وتحليل العالقة بين ســعر الفائدة وســعر الصــرف، ولكن 
وجود عالقة بين المتغيرات ال يعني أن أحدهما يســـــــبب اآلخر. لذلك، واســـــــتخدمت الدراســـــــة اختبار 

قيد الدراســـــــة. يلخص الجدول    جرانجر الســـــــببية، من أجل تحديد الســـــــببية بين المتغيرات المســـــــتهدفة
ــببية بين المتغيرات قيد التحقيق. من الجدول   ــببية الي عدم  5التالي نتائج السـ ــة السـ ــلت دراسـ ، وتوصـ

ــببية تمتد من  ــيرة إلى أنه ال توجد عالقة ســ ــببية، مشــ ــفرية الختبار جرانجر الســ ــية الصــ رفض الفرضــ
ــببية تمتد من ســـعر الصـــرف إلى ســـعر  ســـعر الفائدة المحلي إلى ســـعر الصـــرف، وال توجد عالقة سـ

 الفائدة المحلي
 : اختبار السببية لجرانجر ( 5رقم ) جدول 

 Null Hypothesis: F-Statistic Prob. 
 LNID does not Granger Cause D(LNEX) 0.65856 0.5275 
 D(LNEX) does not Granger Cause LNID 0.08533 0.9185 

 

 اختبار النموذج الثاني  5-2

أسعار   وفرق  الصرف،  أسعار  تقلبات  بين  للعالقة  الوظيفي  الشكل  الثاني  النموذج  يحدد 
ئع بالجنية المصري وسعر الفائدة(، والودائع األجنبية في  االفائدة )الفرق بين سعر الفائدة على الود

 بأنه: VARمصر والودائع األجنبية. يمكن وصف الشكل المصغر غير المقيد لنموذج 
𝒚𝒕 = 𝑨𝟎 + 𝑨𝟏𝒚𝒕−𝟏 + 𝑨𝟐𝒚𝒕−𝟐 + ⋯ + 𝑨𝒑𝒚𝒕−𝒑 + 𝜺𝒕 

 حيث 

𝒚𝒕 = {EX, INT(d), INT(f), DEP(f)/DEP(t)} is a (n×1) vector containing 
each of the n variables included in the VAR  -   𝑨𝟎 = (n×1) vector of 
intercept terms -  𝑨𝒊 = (n×n) matrices of coefficients  - 𝜺𝒕 = (n×1) 
vector of error terms 

 ويتم استخدام المتغيرات في شكل لوغاريتمي طبيعي 
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 اختبار جذر الوحدة  5-2-1

توصل اختبار جذر الوحدة الي أن السالسل الزمنية للفرق بين أسعار الفائدة والودئع األجنبية 
، اما متغير سعر الصرف فهو غير ساكن عند المستوي، ومن ثم I (0)تتسم بالسكون عند المستوي 

صبح أوكانت النتيجة أن سعر الصرف  First differencesتم اجراء االختبار عند الفروق االولي 
 . I (1)ساكن عند الفروق االولي 

 النموذج الثاني  -: اختبا جذر الوحدة( 6)  رقم  جدول

ADF at level 
Variables Intercept Trend and Intercept 
EX -0.429763 [1] -3.352150 [2] ***  
INT(d)_INT(f)  -3.871171 [1] * -4.235119 [1] ** 
DEP(f)/Dep(t) -7.313284 [0] * -7.134702 [0] * 
ADF at first difference 
EX -3.375849 [0] **  -3.344173 [0] *** 
(1) The results of second column are based on assuming the existence of a constant in the 
regressions, while the results of third column are based on assuming the existence of a constant 
and a time trend in the regressions. (2) The * indicates rejection the null hypothesis of unit root 
at 1% significant level. (3) The ** indicates rejection the null hypothesis of unit root at 5% 
significant level. (4) The *** indicates rejection the null hypothesis of unit root at 10% significant 
level. (5) The lag length of the ADF regression is specified in brackets [ ]. (6) The lag length of 
the ADF regression is based on the Schwarz Information Criterion (SIC) for appropriate lag length. 
Source: Authors Analysis using eviews 10 

 
 فترة االبطاء  5-2-2

ــة، وهي    تم تحـدـيد فترة ســـــــــــــــنة كفترة ابطـاء في النموذج، ـقام   2االبطـاء لمتغيرات اـلدراســــــــــــ
 .الباحث بتشغيل النموذج وفًقا لذلك
 النموذج الثاني  -: فترات االبطاء( 7)  رقم  جدول

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
0 -64.18399 NA   0.029102  4.976592  5.120573  5.019405 
1 -18.06535   78.57249*  0.001873  2.227063   2.802990*   2.398316* 
2 -8.494133  14.17958   0.001850*   2.184751*  3.192624  2.484444 

  (1) * indicates the lag order selected by the criteria.  (2) R indicates the sequential modified LR 
test statistic; FPE the final prediction error; AIC the Akaike information criterion; SC the 
Schwarz information criterion; and HQ the Hannan-Quinn information criterion. 

       Source: Authors Analysis using eviews 10. 
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   VARنتائج تقدير  5-2-3

سـنة، باسـتخدام فرق سـعر الفائدة، والودائع    2من خالل فترة ابطاء  VARتم تقدير نموذج  
األجنبية كنسبة مئوية من إجمالي الودائع عند المستوى، في حين أن سعر الصرف، في شكل الفرق 

ــنوية عن الفترة يونيو   ــتخدام البيانات السـ ــتخدام باسـ ــول  2000يونيو  –  1991األول، باسـ . يتم الحصـ
،  VARملخص نتائج تقدير نموذج   8. يوضـــــح الجدول  OLSام تقديرات  على تقدير فعال باســـــتخد

ــير  مع االنتباه إلى حقيقة أن تقديرات المعامالت المعنوية يتم تحديدها بعالمة نجمية أو اثنتين. وتشــ
النتائج إلى أن ســـــعر الصـــــرف ال يتأثر بفروق ســـــعر الفائدة، ويتأثر ســـــعر الصـــــرف ســـــلبيًا بســـــلوك 

الودائع األجنبية تؤدي إلى انخفاض سـعر الصـرف )انخفاض  ام الماضـي، فزيادةالودائع االجنبية الع
وضـــــــــــعف الطلب على الجنيه المصـــــــــــري.    قيمة العملة(، نتيجة زيادة الطلب على الودائع األجنبية،

كما يتأثر ســـعر الصـــرف بســـلوكه خالل العام المضـــي ايجابيًا. اما بالنســـبة للودائع األجنبية فإنها ال 
ق أســعار الفائدة وال تتأثر بســلوكها، وتتأثر ايجابيًا بســلوك ســعر الصــرف العام الماضــي،  تتأثر بفرو 

بمعنى أنه عندما يرتفع ســـعر الصـــرف في مصـــر )ترتفع قيمة العملة( ترتفع الودائع األجنبية كنســـبة 
 مئوية من إجمالي الودائع.

 النموذج الثاني – VARت  : نتائج اختبارا( 8رقم )  جدول

     INTd_INTf DEP(f)/DEP(t) D(EX) 

INTd_INTf(-1) 
 1.012299* 
 (0.22161) 
[0.0000] 

-0.355414 
(0.36528) 
[0.3345] 

 0.003187 
 (0.00189) 
[0.0977] 

INTd_INTf(-2) 
-0.344955 
 (0.19667) 
[0.0845] 

 0.099489 
 (0.32418) 
[0.7600] 

-0.001308 
 (0.00168) 
[0.4394] 

DEP(f)/DEP(t)(-1) 
-0.164307 
 (0.14554) 
[0.2634] 

 0.447582 
 (0.23990) 
[0.0670] 

 0.003749* 
 (0.00124) 
[0.0038] 

DEP(f)/DEP(t)(-2) 
 0.003490 
 (0.11800) 
[0.9765] 

 0.273686 
 (0.19450) 
[0.1646] 

-0.001650 
 (0.00101) 
[0.1071] 

D(EX(-1)) 
-19.29938 
 (29.3581) 
[0.5135] 

-116.4614** 
 (48.3913) 
[0.0192] 

 0.743264** 
 (0.25093) 
[0.0044] 

D(EX(-2)) 
 11.47413 
 (22.4480) 
[0.6111] 

 7.130796 
 (37.0012) 
[0.8478] 

 0.194601 
 (0.19187) 
[0.3145] 

C 
 6.357991 
 (1.96254) 
[0.0020] 

 6.601600 
 (3.23487) 
[0.0457] 

-0.061708 
 (0.01677) 
[0.0005] 
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 يتبع .....
R-squared 
Adj. R-squared 
Sum sq. resids 
S.E. equation 
F-statistic 
Log likelihood 
Akaike AIC 
Schwarz SC 
Mean dependent 
S.D. dependent 

 0.777417 
 0.710642 
 44.87002 
 1.497832 
 11.64232 
-45.16843 
 3.864328 
 4.200286 
 8.951852 
 2.784486 

 0.704955 
 0.616441 
 121.9082 
 2.468889 
 7.964378 
-58.66167 
 4.863827 
 5.199785 
 21.25926 
 3.986444 

 0.508313 
 0.360806 
 0.003278 
 0.012802 
 3.446042 
 83.40985 
-5.659989 
-5.324031 
-0.008889 
 0.016013 

The standard errors are specified in brackets ()   -   The p-values are specified in brackets 
[]   -  The * indicates a 1% significant level.  - The ** indicates a 5% significant level. 
Source: Authors Analysis using eviews 10. 

 

 :Impulse Response Functionدالة االستجابة  5-2-4

الشكل   النبضية )  2يوضح  لنموذج  IRFsوظائف االستجابة   )VAR    سنوات.    10لمدة
وتشير دالة االستجابة إلى أن استجابة سعر الصرف لصدمة في فرق سعر الفائدة في العامين األولين  
سلبي، أي أن الزيادة في فرق سعر الفائدة يصاحبها انخفاض في قيمة الجنيه المصري. ومع ذلك، 

ن أنه مع زيادة فرق سعر بعد عامين، كانت استجابة سعر الصرف إيجابية حتى السنة السادسة. تبي
الفائدة، يرتفع سعر الصرف. بعد ذلك يبدأ في الوصول إلى حالة مستقرة. من ناحية أخرى، كانت 
استجابة سعر الصرف للودائع األجنبية سلبية في أول عامين وتكون إيجابية بعد ذلك )أي عندما 

ت استجابة الودائع األجنبية لفرق تزيد الودائع األجنبية من المتوقع أن يرتفع الجنيه المصري(. كان
سعر الفائدة إيجابية خالل السنوات الثالث األولى، ثم تتحول بعد ذلك إلى سلبية تظهر أن صدمة  
إيجابية لتفاوت أسعار الفائدة ستؤدي إلى انخفاض الودائع األجنبية بعد ثالث سنوات. كانت استجابة 

ات العشر، مما يعني أنه مع ارتفاع قيمة الجنيه، الودائع األجنبية لسعر الصرف سلبية خالل السنو 
 تنخفض الودائع األجنبية كنسبة مئوية من إجمالي الودائع والعكس صحيح.  
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 2نموذج   –: دالة االستجابة (8)   رقم شكل

 

     Source: Authors Analysis using Eviews 10 

 : تحليل مكونات التباين 5-2-5

يكشف تحليل اختالف الخطأ المتوقع لكل متغير عن نسبة الحركة في هذا المتغير بسبب  
صدماته الخاصة، مقابل الصدمات في المتغيرات األخرى في آفاق زمنية مختلفة. يتم اإلبالغ عن  

في آفاق توقع مختلفة على مدى فترة عشر سنوات. يعطي تحليل فرق الخطأ   9النتائج في الجدول  
 المقدرة. VARللمتغيرات الثالثة المدرجة في المتوقع 

٪ من تباين 46.4يكشـف تحليل التباين في سـعر الصـرف أنه في السـنة األولى يتم تفسـير  
الخطأ المتوقع في ســعر الصــرف من خالل المتغير نفســه، ويزداد مصــدر االختالف هذا قلياًل على  

ــير بعد ذلك على المدى الطويل يبدأ في االنخف ــل إلى حوالي  المدى القصــــ ٪  42اض حتى يبدأ تصــــ
ــنوات. بعد التغييرات في فرق ســـــعر الفائدة، اشـــــرح حوالي    10بعد  ٪ من التغير في ســـــعر 35.1ســـ

٪ في الســنة العاشــرة. 29.5الصــرف في الســنة األولى بعد ذلك يبدأ في االنخفاض حتى يصــل إلى  
ودائع األجنبية، حيث تبدأ ومع ذلك، هناك مصدر آخر للتغير في سعر الصرف وهو التغيرات في ال

٪ في الســــــــــــــنـة األولى وتزداد على المـدى الطويـل. وعنـد النظر إلى تحلـل التبـاين للودائع 18.5من  
األجنبـية، يمكنـنا مالحظـة أن التغيرات في ســــــــــــــعر الصــــــــــــــرف ليس لهـا أي ـتأثير على التغيرات في 
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٪  31شـــكل كبير حتى يصـــل إلى  الودائع األجنبية في الســـنة األولى. ومع ذلك، يزداد تحلل التباين ب
٪ من التغيرات 11بحلول العام العاشـر. كما لوحظ أن التغيرات في فرق أسـعار الفائدة تفسـر حوالي  

 في الودائع األجنبية على مدى فترة العشر سنوات.
 النموذج االول  -: تحليل التباين(9رقم)  جدول

 Variance Decomposition of INTd_INTf: 

 Period S.E. INTd_INTf DEP(f)/DEP(t) D(EX) 

 1  1.497832  100.0000  0.000000  0.000000 

 2  2.164390  97.76333  1.631967  0.604707 

 3  2.407461  89.69040  9.806787  0.502809 

 4  2.553341  80.60307  18.08986  1.307070 

 5  2.670945  73.70379  22.63250  3.663717 

 6  2.760308  69.07528  24.28074  6.643972 

 7  2.825110  66.17825  24.49177  9.329978 

 8  2.870814  64.46678  24.20194  11.33128 

 9  2.901188  63.48757  23.84620  12.66623 

 10  2.919776  62.93391  23.57239  13.49370 

 Variance Decomposition of DEP(f)/DEP(t): 

 Period S.E. INTd_INTf DEP(f)/DEP(t) D(EX) 

 1  2.468889  10.92101  89.07899  0.000000 

 2  3.236935  11.24162  78.91314  9.845237 

 3  3.537655  9.617882  72.68991  17.69221 

 4  3.762950  10.27370  67.33599  22.39032 

 5  3.928512  11.21687  63.25665  25.52647 

 6  4.038052  11.81207  60.51278  27.67515 
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 يتبع ....

 7  4.105669  12.06804  58.77154  29.16042 

 8  4.145412  12.15983  57.69869  30.14148 

 9  4.167684  12.19392  57.08376  30.72232 

 10  4.179570  12.20699  56.77854  31.01447 

 Variance Decomposition of D(EX): 

 Period S.E. INTd_INTf DEP(f)/DEP(t) D(EX) 

 1  0.012802  35.06196  18.53335  46.40469 

 2  0.015241  26.82022  22.34701  50.83276 

 3  0.016497  30.02722  24.85612  45.11665 

 4  0.016888  30.71553  26.10819  43.17628 

 5  0.017040  30.38061  27.19097  42.42842 

 6  0.017140  30.04544  27.85949  42.09506 

 7  0.017235  29.85813  28.22942  41.91245 

 8  0.017321  29.71969  28.42930  41.85101 

 9  0.017392  29.59546  28.50916  41.89539 

 10  0.017446  29.49394  28.50664  41.99942 

Cholesky Ordering: INTd_INTf  DEP(f)/DEP(t) D(EX) 

Source: Authors Analysis using Eviews 10 

 

 اختبار السببية  5-1-6

أســــعار الفائدة إلى توصــــلت دراســــة الســــببية إلى أنه ال توجد عالقة ســــببية تمتد من فروق  
 سعر الصرف، كما ال توجد عالقة سببية من سعر الصرف إلى فروق أسعار الفائدة.
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 2نموذج  -: اختبار جرنجر للسببية(10رقم )  جدول

 Null Hypothesis: F-Statistic Prob. 

 ID_IF does not Granger Cause D(EX) 0.45904 0.6378 

 D(EX) does not Granger Cause ID_IF 0.47931 0.6255 

 

وفي النهاية تشير نتائج الدراسة الي ان العالقة بين سعر الفائدة )علي العملة المحلية او  
لسلوك سعر الفائدة المحلية  االجنبية( وسع صرف الجنية المصري عالقة مستقلة، حيث ال يوجد تأثير  

ر الصرف، على الودائع الجنيه المصري أو الودائع بالعملة األجنبية او بفروق سعر الفائدة علي سع
وعدم وجود عالقة سببية تمتد من سعر الفائدة المحلي او من فروق أسعار الفائدة إلى سعر الصرف، 

مخالفة لبعض النظريات و بعض   وتتفق النتيجة السابقة مع بعض الدراسات التطبيقية التي، اال انها  
التطبيقية   لساألالدراسات  سلبي(  ام  )ايجابي  تأثير  وجود  تؤكد  والتي  سعر خري  على  الفائدة  عر 

ويمكن تفسير تلك النتائج بأن قيمة سعر صرف الجنية المصري تخضع لعوامل ادارية من  الصرف.  
للبنك المصري في دعم الجنية بصورة غير  التدخل المباشر  البنك المركزي، وكذلك  خالل قرارات 

ستثمارات األجانب مباشرة  من خالل ضخ عمالت اجنبية وذلك من خالل زيادة سعر الفائدة على ا
في أذون الخزانة التي تطرحها وزارة المالية )من خالل زيادة جاذبية وتنافسية السوق المصري مقارنًة 
باألسواق المنافسة األخرى مثل تركيا وغيرها(، حيث أن تلك االستثمارات تعزز من احتياطيات البنك 

يساعد على الحفاظ على استقرار سعر المركزي من النقد األجنبي )بشكل مباشر وغير مباشر(، بما 
مليار دوالر من تلك االستثمارات األجنبية    15الصرف. ولعّل خير دليل على ذلك هو خروج أكثر من  

، فلوال قيام (CBE, 2020)   19نتيجة جائحة كوفيد    2020في مصر خالل شهري مارس وإبريل  
مليار من سوق   5وق النقد الدولي ومليار من صند  8مليار دوالر )  13السلطات المصرية باقتراض  

. 2020السندات الدولية(، لكان من الصعوبة بمكان الحفاظ على استقرار سعر الصرف خالل عام 
م المصاحب خسعر الصرف بسلوك سعر الفائدة المحلية نتيجة ارتفاع التضعدم تأثر  كما يمكن تفسير  

 ثبات او انخفاض سعر الفائدة الحقيقي.   ىلرفع سعر الفائدة، والذي يعمل عل

يتأثر ايجابيًا بسلوكه في السنة الماضية وفي  فإن تأثر سعر الصرف    ى خر األومن الناحية 
قيمته العام القادم، كما أن تأثر سعر   ىالجنية هذا العام عل  نفس اتجاه التغير، يوضح الضغط لقيمة

لماضية، أي أنه عند نسبة زيادة الودائع األجنبية  الصرف سلبًا بسلوك الودائع األجنبية في السنة ا
إلى إجمالي الودائع ينخفض سعر الصرف وتنخفض قيمة الجنيه، وذلك نتيجة انخفاض الطلب على 
العام الماضي، أي عندما  إيجابيًا بسلوك معدل الصرف  الودائع األجنبية  المصري. وتتأثر  الجنيه 

ملة( ترتفع الودائع األجنبية كنسبة مئوية من إجمالي يرتفع سعر الصرف في مصر )ترتفع قيمة الع
الودائع، وال تتأثر الودائع األجنبية بسلوكها وال بسلوك بسعر الفائدة األجنبية، وال بسلوك سعر الفائدة 

 المحلية  
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كما يظهر كال النموذجين استجابة سعر الصرف لسعر الفائدة المحلي أو لفرق سعر الفائدة 
األولين ثم يتحول إلى إيجابي. ويمكن تبرير هذه العالقة ألن صانعي السياسة في  سلبًيا في العامين

مصر في أوقات انخفاض قيمة العملة يميلون إلى زيادة سعر الفائدة، المتصاص الصدمة في العامين  
األولين. وبعد ذلك يستقر سعر الصرف ويبدأون في خفض سعر الفائدة مرة أخرى. وينطبق الشيء 

استجابة سعر الصرف للتغيرات في الودائع األجنبية، مما يدل على أن الزيادة في الودائع نفسه على  
بعد عامين. كما أن معدل الودائع   األجنبية تصاحبها زيادة في سعر الصرف )انخفاض قيمة العملة( 

ي كال األجنبية إلى إجمالي الودائع ُيظهر استجابة سلبية متزايدة لصدمة إيجابية في أسعار الصرف ف
النموذجين. مما يدل على أنه مع ارتفاع قيمة الجنيه تنخفض الودائع األجنبية. من كال النموذجين، 
كانت استجابة الودائع األجنبية للصدمة سواء في سعر الفائدة المحلي أو فرق سعر الفائدة إيجابية 

تخفيض قيمة العملة، يميل   في البداية ثم تحولت بعد ذلك إلى سلبية. وكما ذكرنا سابًقا، خالل فترات
صانعو السياسة إلى زيادة سعر الفائدة من أجل مكافحة الدولرة. هذه الزيادة في سعر الفائدة مصحوبة  
إلى إجمالي  الودائع األجنبية  فإنه ال ينعكس في نسبة  الودائع األجنبية. ومع ذلك،  بانخفاض في 

يتعلق بالعملة المحلية. لذلك، يبدو أن الزيادة   الودائع بسبب الزيادة في قيمة العمالت األجنبية فيما
 في سعر الفائدة مصحوبة بزيادة في الودائع األجنبية. 

 

 الخاتمة والتوصيات 

تخفيض قيمة سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري تحت ظروف تتمثل مشكلة الدراسة في  
لقيمة العملة المصرية، اقتصادية ضاغطة، وفي ظل ضعف االقتصاد الحقيقي وعدم القدرة على الدعم  

الفائدة.  السياسات هي سياسة سعر  النقدية، ومن تلك  السياسات  الدعم من خالل  إلى  اللجوء  يتم 
وتحاول الدراسة اإلجابة على تساؤل رئيسي يتعلق بمدى تأثير سعر الفائدة على سلوك سعر الصرف؟. 

ثر موجب علي قيمة الجنيه  أالعملة المحلية ذات    ىوذلك من خالل اختبار فرضية "سعر الفائدة عل
الدراسة إلى تحليل العالقة بين تغيرات أسعار الصرف وسعر الفائدة في االقتصاد  وتهدف  المصري ".  

، وباالعتماد علي البيانات السنوية (VAR)المصري، باستخدام نموذج االنحدار الذاتي للمتجهات  
)يونيو   الفترة  الدراسة.  2020يويون  -  1991لمصر خالل  بين متغيرات  العالقة  لقياس  وتمت  ( 

الدراسة من خالل نموذجين، يشمل النموذج األول سعر الصرف االسمي للجنية المصري، وسعر 
الفائدة المحلية، وسعر الفائدة على الودائع األجنبية ونسبة الودائع األجنبية إلى إجمالي الودائع في 

تخدام متغيرات سعر الصرف، ونسبة الودائع األجنبية إلى إجمالي مصر. أما النموذج الثاني فتم اس 
سعر الفائدة على الودائع  -الودائع في مصر، وفرق سعر الفائدة )سعر الفائدة على الجنيه المصري 

 األجنبية(. 

توصلت الدراسة إلى أن نتائج كال النموذجين متماثلة، حيث توصل النموذجين إلى أن  و 
بسلوك سعر الفائدة المحلية على الودائع الجنيه المصري أو الودائع بالعملة  سعر الصرف ال يتأثر  
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(، 1األجنبية، كما ال توجد عالقة سببية تمتد من سعر الفائدة المحلي إلى سعر الصرف )النموذج  
ال توجد عالقة سببية تمتد من فروق أسعار الفائدة ال يتأثر سعر الصرف بفروق سعر الفائدة، كما  و 

(، وهذا مخالف لبعض النظريات والدراسات التطبيقية التي تؤكد وجود  2)النموذج    الصرف  إلى سعر
يتأثر ايجابيًا بسلوكه تأثير )ايجابي ام سلبي( لسعر الفائدة على سعر الصرف. ولكن سعر الصرف  

ة في كما أنه يتأثر سلبًا بسلوك الودائع األجنبي  في السنة الماضية، أي يكون في نفس اتجاه التغير،
السنة الماضية، أي أنه عند نسبة زيادة الودائع األجنبية إلى إجمالي الودائع ينخفض سعر الصرف 

(. وتتأثر الودائع 2و  1وتنخفض قيمة الجنيه، نتيجة انخفاض الطلب على الجنيه المصري )النموذج  
الصرف   يرتفع سعر  أي عندما  الماضي،  العام  الصرف  معدل  إيجابيًا بسلوك  في مصر األجنبية 

)ترتفع قيمة العملة( ترتفع الودائع األجنبية كنسبة مئوية من إجمالي الودائع، وال تتأثر الودائع األجنبية 
 (..  2و 1بسلوكها وال بسلوك بسعر الفائدة األجنبية، وال بسلوك سعر الفائدة المحلية )النموذج 

و لفرق سعر الفائدة  ويظهر كال النموذجين استجابة سعر الصرف لسعر الفائدة المحلي أ
سلبًيا في العامين األولين ثم يتحول إلى إيجابي. كما أن معدل الودائع األجنبية إلى إجمالي الودائع 
ُيظهر استجابة سلبية متزايدة لصدمة إيجابية في أسعار الصرف في كال النموذجين. وكانت استجابة  

فرق سعر الفائدة إيجابية في البداية ثم   الودائع األجنبية للصدمة سواء في سعر الفائدة المحلي أو
الودائع  في  التغيرات  أن نسبة صغيرة من  التباين  تحليل  إلى سلبية. كما يوضح  ذلك  بعد  تحولت 
األجنبية يتم تفسيرها من خالل االختالفات في سعر الفائدة األجنبية. وبناًء على تلك النتائج، توصي 

للدفاع عن قيمة الجنيه اال في اضيق الحدود ولفترة محدودة،   الدراسة بعدم استخدام سياسة سعر الفائدة
وخاصة في فترات تعرض العملة لهزات قوية كأحد السياسات التي يمكن ان ُتدعم قيمة العملة وتمنع 

هي تلك السياسة بسرعة، تنتان  ىمعدالت التضخم، عل ىانخفاضها بشكل كبير بشرط المحافظة عل
ثير لزيادة سعر الفائدة على سعر الصرف، وخاصة إن كانت هناك وخاصة في ظل عدم وجود أي تأ

 آثار سلبية لرفع سعر الفائدة على االستثمار والنمو االقتصادي.
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Efficiency of Public Health Expenditures in GCC: A focus on Kuwait 

Amany Abdl El Wahab* 

Abstract 

This paper follows the frame work of (Afonso and Aubyn ,2004), aiming to assess the efficiency of 

health spending in GCC countries with a focus on Kuwait during 2000-2017. This area where public 

expenditure is for great importance so that finding have strong implications in what concerns public 

spending efficiency.  This will be of great importance for all GCC countries especially Kuwait after 

being affected by double shock covid-19 outbreak and lower oil prices which put more pressure on its 

fiscal position and force the government to rethink to pass new debt law allowing Kuwait to access 

the global debt capital markets and diversify its funding options. The paper tries to measure efficiency 

of public spending in health in Kuwait during 2000-2017 by applying two non-parametric 

methodologies: Free Disposal Hull and Data Envelopment Analysis. The empirical results show that 

on average, public spending in health sector is inefficient, which means that performance in this sector 

can be enhanced without increasing expenditure. For example, it was found that in the health sector 

the outcomes can be increased by 35% without spending more resources, also it was found that the 

same results can be achieved by reducing public spending by 23%.  

 

           الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي: ىكفاءة االنفاق العام عل       
 دولة الكويت  ىبالتركيز عل

 أماني عبدالوهاب 

 ملخص 

، وذلك بهدف (Afonso and Aubyn ,2004)تعتمد هذه الورقة على المنهجية المستخدمة في ورقة عمل  
الكويت خالل الفترة الزمنية   دولة تقييم كفاءة اإلنفاق الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي مع التركيز على

بالغ األهمية حيث أن ترشيد و زيادة كفاءة   ا  يعتبر ترشيد اإلنفاق العام في القطاع الصحي أمر .2017- 2000
اإلنفاق العام في قطاع الصحة ستدعم بالتأكيد كفاءة االنفاق العام ككل وخاصة في ظل الصدمة المزدوجة المتمثلة 

فاض أسعار النفط التي يعيشها دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة الكويت مما  في تفشي فيروس كورونا وانخ
زاد الضغط على المالية العامة مما دفع الحكومة على إعادة التفكير في تمرير قانون للدين العام مما يسمح للكويت 

إلي قياس كفاءة اإلنفاق الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية وتنويع خيارات التمويل الخاصة بها.يهدف البحث  
    ةـــر بارامتري ــمن خالل تطبيق منهجيتين غي   2017-2000ال الصحة في الكويت خالل الفترة  ــــام في مجـــالع

Free Disposal Hull & Data Envelopment Analysis  . ،أظهرت النتائج التجريبية أنه في المتوسط
كفء، مما يعني أنه يمكن تحسين األداء في هذا القطاع دون زيادة يعتبر اإلنفاق العام في قطاع الصحة غير  

بنسبة   النتائج  يمكن زيادة  في قطاع الصحة  أنه  المثال، وجد  المزيد من   %35اإلنفاق. على سبيل  إنفاق  دون 
 .%23الموارد، كما وجد أنه يمكن تحقيق نفس النتائج عن طريق خفض اإلنفاق العام بنسبة 

* lecturer of Economics - The Institute of National Planning- Egypt. Email: amany.dpdag@gmail.com  

mailto:amany.dpdag@gmail.com
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1. Introduction  

        One of the key instruments through which the state implements its 

development goals is fiscal policy.  The expenditures help in executing different 

tasks, varies from providing public services, paying for wages and transportation 

infrastructure. The choice of the level and composition of government expenditures 

and its financing affect economic growth through the impact on investment, 

infrastructure, and human development. The expenditures provide an indication for 

the government size and they are usually less flexible than government revenues, 

they are also sensitive to the economic cycle (OECD,2011).  

The study measures public spending efficiency in Kuwait with more recent 

data hence marking an advance. The study is not focusing on how to reduce public 

expenditures, but rather more on increasing the efficiency and effectiveness of the 

money spent by the Kuwaiti government. The focus will be on health sector and its 

spending efficiency for its great impact on the Kuwait’s economic development and 

SDGs specially goal 3 that “ensure health lives and promoting the well-being at all 

ages”. The study is trying to answer if Kuwait can obtain better performance results 

in health sector using the same resources. There is a need to improve public 

spending efficiency to be in line with Kuwait 2035 vision and its related programs, 

which in turn will stimulate economic growth and promote growth of the private 

sector.  

 

The paper is set out as follow. Next section provides a brief explanation of 

public spending efficiency concept and its determinants; then a literature review 

about measuring public spending efficiency. Section 2 provides stylized facts. 

section 3 describes the data and methodology of measuring efficiency. Section 4 

summarizes the results and policy recommendations.  

 

2. Literature review  

Public spending is an important engine of the economic growth and human 

development as mentioned by (Lucas,1988) as when the government increases 

spending on education& health, the level of human capital will rise which in turn 

leads to high economic growth.  

The literature differentiates between productive or more growth oriented 

expenditure from unproductive one.  Productive expenditure   is defined by 

comparing outputs produced, or objectives achieved, with given expenditures, it 
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includes public infrastructure investments, education & training and health. The 

unproductive expenditure may be defined as the difference between the actual 

public spending on the program and the reduced spending that would yield the same 

social benefit with maximum cost-effectiveness (IMF,1995).  

The government efficiency, can be defined as the capability of the 

government to invest its public resources in order to produce public goods and 

services which benefit the majority in the economy and promote economic growth. 

Better quality of institutions ensures more effective government which allocates 

public resources more efficiently and spur economic growth. (Alfonso, Schuknecht 

and Tanzi ,2006) 

Another efficiency definition is introduced by (Farrell ,1957) that showed 

the relationships between inputs, outputs and outcomes.  Any economic sector can 

be expected to increase its output by simply increasing its efficiency, without adding 

further resources. The measurement of efficiency of public spending remains a 

challenge because public spending has different objectives, public sector outputs 

are not sold on the market, the price data is not available and that the output cannot 

be quantified.  

 

The level and the composition of expenditures are not informative of their 

efficiency in translating public resources into desired outcomes. For example, large 

spending on health does not automatically guarantee achieving high health 

outcomes. In this case, other performance indicators should be checked to assess 

the effect of spending on the quality of health. So small changes in the efficiency of 

public spending could have a significant impact on GDP and on the attainment of 

the government’s objectives. 

 

The government spending efficiency can be determined by the following: 

 

• The size and the composition of government expenditure:  according to 

different studies, there are mixed results, some have found negative relation 

between efficiency and the size of the government expenditure. Also the 

composition of government budget is an important factor in determining the 

efficiency of the public spending.  One of the efficiency indicators is the ratio of 

wage bill to the total budget. A high ratio indicates inefficiency which is the case 

in the Kuwaiti economy.  

• Quality of fiscal institutions: it is considered to be determinant of fiscal policy 

cyclicality.  The institutional problems affect the effectiveness of the 
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government expenditures. The low institutional quality leads to a more 

procyclical government expenditures that hinder economic growth. (Garayeva 

and Tahirova,2016). 

•  Quality of government planners is essential for the maximization of 

government efficiency thereby economic growth. (Shen et. al. 2015) ensured 

that the government planners should be able to foresee future economic 

conditions prior to the implementation of any public expenditure policy and 

injection of public funds. Planners must be capable of minimizing errors when 

they select public projects which will be financed during a particular fiscal year.  

• Good governance: is the core issues to be in place to ensure maximum 

efficiency that boosts the impact of government expenditure on economic 

growth. A 1%-point increase in the share of public health spending to GDP 

lowers the under 5 mortality rate by 0.32% in countries with good governance 

(as measured by corruption index) and by 0.20% in countries with average 

governance; while an increase in spending has no impact in countries with weak 

governance (Kim & Wang ,2019).  

 

( Afononso, , Aubyn & Miguel, 2005) addressed the efficiency in education and 

health sectors for a sample of OECD countries by applying Free disposal hull 

(FDH )and Data Envelopment analysis (DEA), about three countries appeared to be 

efficient regardless the sector or the methodology used as Korea, Japan and Sweden. 

Japan is the best performer in education and one of the best in health and it doesn’t 

spend too many resources. Korea is a very good education performer, and it spends 

little on health but with a very good outcome. 

    (Alfonso& Kazem,i 2016) assessed the public spending efficiency in 20 OECD 

countries during the period 2009-2013.They constructed the composite indicators 

on Public Sector Performance (PSP), Computed the Public Sector Efficiency (PSE), 

and a non-parametric approach called Data Envelopment Analysis (DEA) for 6 

different model is applied. The results showed that the only country that performed 

on the efficiency frontier is Switzerland. On average countries could have reduced 

the level of public expenditure by 26.8% and still achieved the same   level of public 

performance. The average output-oriented efficiency score is 0.769 denoting that 

on average the sample countries could have increased their performance by 23.1% 

by employing the same level of public expenditure. 

    (ERF, 2015) assessed the public spending efficiency of selected MENA 

countries that have recently experienced political changes to know how such 

economic and political changes effect public spending efficiency. the study 

analyzed the impact of governance, political and economic policies on public 
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expenditure efficiency across these countries using Data Envelopment analysis and 

Topin regression analysis for the period 1996-2011. The results show that more 

political stability is positively related to public spending. More political freedom 

has negative impact on the efficiency of public spending on education and 

infrastructure. trade freedom and economic growth are positively related to the 

efficiency of public spending. Jordon is relatively more efficient in public spending 

on administration, education and health. while Tunisia is the most efficient in public 

spending on infrastructure. Libya, Algeria and Yemen are relatively less efficient 

in public spending. Djibouti spends the highest percentage of government 

expenditure on education, but it presents a lower level of enrollment in secondary 

education.it spends significant amount on health but it has lower life expectancy at 

birth. In Jordan and Tunisia, enrollment in secondary education is high. Jordan 

has the highest % of government expenditure on health and has the highest life 

expectancy at birth in the MENA region. 

  For the country level analysis, study done by (Ouertani et. al. 2018) to 

measure the relative efficiency of Saudi Arabia’s public spending over the period 

1988–2013 using non-parametric approach and explain the inefficiency scores 

using a DEA-Bootstrap analysis(1) by incorporating environmental variables. The 

empirical results showed that on average, the public spending is inefficient, 

implying that Saudi Arabia can improve their performance on health, education and 

infrastructure without increasing spending. For the education sector, the 

government expenditure was only efficient in 2013. Policy makers can improve the 

level of education by saving 49.7% of the amount of inputs used. Health 

government expenditures was inefficient for all the time period. For the 

infrastructure sector, Government spending was inefficient and infrastructure 

outcomes can be enhanced by about 16% without spending more resources, but it 

was higher than education spending efficiency.  

In the united Arab of emirates, (IMF 2014) reviewed the efficiency of 

spending based on survey based indicators on health and education outcomes. 

According to different aspects, spending in the UAE is considered to be effective 

and efficient, as it controls corruption and avoid wasteful spending. Data suggests 

that education spending is efficient in producing educational outcomes compared 

to the amount spent (very low). For the health, the government spending is higher 

but less efficient compared with other countries. For the infrastructure, the UAE 

achieved the highest rank in term of the quality (at reasonable cost also). Data 

envelopment analysis and free disposable hull analyses suggest that UAE is among 

the most efficient countries in the region in public investment, however there is a 

lot to do specially in public investment management. 
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(Hauner, 2007) benchmarked the efficiency of public expenditure in the 

social sectors (health, education, and social protection) in the Russian Federation 

relative to other countries and among the country's regions at the general and local 

government levels. The efficiency in education seems to be relatively high, the 

current outcomes in health and social protection could be produced with only about 

two-thirds of the present spending. At the local government level, comparing 

spending and outcomes across regions suggests that, on average, the current 

outcomes in health, education, and social protection could again be produced with 

about two-thirds of the present inputs if the less efficient regions would imitate the 

more efficient ones. 

In summary, most of the studies that concerned with measuring public 

spending efficiency, they relate government expenditure to socio-economic 

indicators that are assumed to be targeted by public spending, such as education 

enrolment ratios or infant mortality; the results of cross-country examinations 

suggest that there are substantial efficiency differences between countries, 

irrespective of their income level. On average, the spending of emerging countries 

towards education, health and infrastructure are inefficient especially for the 

countries with higher expenditure levels. The relationship between efficiency scores 

and public expenditure is negative, implying that health output requires efficiency 

improvement more than increased budgetary allocations.  

1. Health expenditures in the GCC countries with focus on Kuwait  

    In order to assess the quality of public expenditures, review of the composition 

of public expenditure should be undertaken along with the analysis of the efficiency 

of expenditure within each category.  

Several aspects of the fiscal policy in Kuwait and other GCC are connected 

to oil as the oil based growth creates its own economic and social challenges. There 

has been rapid increase of government expenditure on health services on the level 

of GCC countries but it remains below 10% global average. The UK spends 9.3% 

GDP, USA spends 16.2% (Dhaoui,2015).   

 

In Kuwait, the health accounts for around 11% of public expenditures in 

year 2018, compared to 8.9% in 2017 (Figure 1), for other GCC the ratio is 10.1% 

in Saudi Arabia, 6.3% in Qatar, 7.9% in United Arab of Emirates and in Bahrain 

8.5%. For the public health expenditures as % GDP it ranges from 2.4% in UAE to 

4.6% in Kuwait (Table 1). For the out of the pocket expenses on health care it is 
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considered to be high in the GCC as it is ranging from 6.7% of GDP in Oman to 

30.6% in Bahrain in year 2017(Dhaoui,2019). 

 
Figure (1): Expenditure by function 2018/2019  

 

 Source:  Ministry of Finance – Kuwait  

Table (1): Public Health expenditures as % GDP in GCC 

 2005 2011 2017 

Kuwait 1.9 2.3 4.6 

Saudi Arabia 2.5 2.5 3.4 

United Arab Emirates  1.3 2.7 2.4 

Bahrain 2.1 2.2 2.8 

Qatar 1.9 1.2 2.1 

Oman 2.1 2.1 3.4 

          Source: WHO, https://apps.who.int/nha/database/country_profile/Index/en 
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      GCC governments pay on average for 70% of all healthcare bills and 

private-sector payers and providers remain relatively small, which means that the 

governments are the key player in the health sector (Table 2).(2)  

 

Table (2): Current Number of GCC health care providers 

 

  KSA UAE Kuwait Qatar Oman Bahrain  

Health care 

providers 

Total 5540 3323 813 276 1445 445 

hospitals Total 470 126 30 12 74 26 

 Govt 318 38 18 8 55 8 

 Pvt 152 88 12 4 19 18 

Primary health 

care centers 

Total 2325 150 96 24 266 124 

 Govt 2325 150 96 24 266 124 

 Pvt - - - - - - 

clinics Total 2745 3047 687 240 1105 295 

 Govt - 120 337 - - - 

 Pvt 2754 2927 350 240 1105 295 

Source: Kuwait life science, GCC health report 2018 

 
 

The overall access to medical care has improved in the GCC, but some gaps 

remain. Attracting and retaining medical staff is difficult. The UK has 8.4 nurses 

per 1,000 inhabitants, and the US 9.9 compared with just 3.1 nurses per 1,000 

inhabitants of the United Arab Emirates, and 5.2 in the Kingdom of Saudi Arabia 

and 5.6 in Kuwait (Table3) (3). 

 
Table (3): GCC Health indicators ,2018 

 
GCC health 

indicators per 000s 

population in 2018 

KSA UAE Kuwait Oman Qatar Bahrain 
Gcc 

Average 

Beds 2.2 1.2 2.0 1.5 1 1.9 1.6 

Physicians 2.8 1.7 2.3 1.5 2.1 2.6 2.1 

Nurses 5.7 3.4 5.6 4 4.9 4.7 4.6 

Pharmacist 0.8 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 

Allied health 

professionals 
3.4 2.7 2.7 2.5 2.9 2.0 2.5 

Source: Kuwait life science, GCC health report 2018 
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    For the cost of health sector, it seems to be high in the GCC as the estimated 

spending on medical travel in the GCC can reach $20 billion a year which put the 

government budgets under pressure during oil shocks while demand for healthcare 

continues to rise, driven by population growth, aging populations and increasing 

prevalence of chronic diseases and spread of pandemic. (4) 

 

The achieved outcomes of the health sector are low compared with 

spending in the GCC and it is below that of equivalent health systems in other 

regions, that is why the governments usually send many patients abroad for 

treatment of complex cases due to lack of specialized services. This can be 

contributed to several factors as inadequate infrastructure, lack of high Technology, 

capacity of staff, poor governance and control of corruption as these factors are 

essentials in improving health outcomes. The health system needs to decrease their 

unit costs and improve their quality level. When the health expenditure efficiency 

increases the level of outputs will also increase as the increase in life expectancy at 

birth, decreasing infant and maternal mortality (Dhaoui,2019).  

 

3- Empirical methodology and data description  

3.1 Empirical Methodology  

In order to assess the efficiency of public expenditures, the review of the 

composition of public expenditures that is done in the previous section should be 

complemented by an analysis of the efficiency of expenditure within each category.  

The main goal is to measure efficiency of the public health spending in 

Kuwait. When measuring efficiency, a distinction can be made between technical 

and allocative efficiency. 

 

Technical efficiency measures the pure relation between inputs and outputs 

taking the production possibility frontier into account. “Technical efficiency gains 

are a movement towards this production possibility frontier” (“best practice”). 

(Mandl, et al., 2008) . However, the Allocative efficiency reflects the link between 

the optimal combination of inputs taking into consideration the costs and benefits 

and the output achieved.  A maximum allocative efficiency can be achieved using 

an optimal combination of inputs. Thus, the measurement of allocative efficiency 

requires needs  an in-depth analysis of the area in question as well as information 

on the broad country-specific strategies and most notably information on input 

prices (Mandl, et al., 2008). In this research we are interested with Technical 

efficiency. 
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  The most widely methods to measure efficiency can be classified into 

parametric or non-parametric. The parametric approach assumes a well specified 

functional form for the relationship between the inputs and the outputs. The 

nonparametric approach calculates the frontier directly from the data without 

imposing specific functional restrictions.  Econometric methods are used for 

parametric methods, while the second one uses mathematical programming 

techniques. Also, methods can be classified into deterministic and stochastic 

approaches. The deterministic approach considers that the inefficiency is explained 

by all deviations from the frontier, while the stochastic approach considers those 

deviations a combination of inefficiency and random shocks outside the control of 

the decision maker. (Herrera & Ouedraogo, 2018) 

The paper uses non-parametric methods to avoid assuming specific functional 

forms for the relationship between inputs and outputs or for the inefficiency terms. 

Data envelopment analysis (DEA) and free disposal hull (FDH) analysis are 

alternative nonparametric techniques for constructing production and related 

frontiers, and for measuring the performance of production units relative to those 

frontiers. (Lovell& Eeckaut, 1993). The following is the description of the two 

methods: 

 

Data envelopment analysis 

Data envelopment analysis (DEA) is a linear programming-based technique 

for measuring the relative performance of organizational units when having 

multiple inputs and outputs. Having multiple outputs and multiple inputs makes the 

comparisons difficult. The main assumption of the DEA is that there is linear 

combinations of the observed input-output bundles are feasible. (Herrera & 

Ouedraogo, 2018) 

(Charnes, et .al. 1978)  recognized the difficulty in seeking a common set 

of weights to determine relative efficiency. They recognized the legitimacy of the 

proposal that   values of inputs and outputs for each unit may be different and 

therefore adopt different weights, and proposed that each unit should be allowed to 

adopt a set of weights which shows it in the most favorable light in comparison to 

the other units. Under these circumstances, efficiency of a target unit j0 can be 

obtained as a solution to the following problem:  

Maximize the efficiency of unit j0,  

subject to the efficiency of all units being < =1.  
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The variables of the above problem are the weights. The solution produces 

the weights most favorable to unit j0 and also produces a measure of efficiency.  

The algebraic model is as follows:  

 

Source: Charens A., Cooper W. and Rhodes E. (1978). Measuring the efficiency of decision 

making units, Eur. J. Opl. Res 2, 429-444.  

The u's and v's are variables of the problem and are constrained to be greater 

than or equal to some small positive quantity ε in order to avoid any input (𝑥𝑖𝑗) or 

output (𝑦𝑟𝑗) being totally ignored in determining the efficiency. The solution to the 

above model gives a value h0, the efficiency of each unit, and the weights leading 

to that efficiency. If h0 = 1 then this unit is efficient relative to the others but if h0 

turns out to be less than l, then some other units are more efficient than this unit. 

Figure (2) illustrates the single input single output DEA production 

possibility frontier. DEA frontier is a linear function that connecting all the efficient 

decision-making units (DMU). The piecewise linearity is used to display the 

feasibility assumption. It can be concluded that DMU’s A, C, and D are efficient 

using the definition of DEA frontier, while the DMU B is not efficient as it is lying 

below the variable returns to scale (VRS, further defined below) efficiency frontier.  
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   Figure (2): DEA production possibility frontier 

 

Both constant returns to scale (CRS), and Variable returns to scale (VRS) are  

type of frontier scale used in data envelopment analysis (DEA). If output increases 

by the same proportion as all inputs change; then there are constant returns to 

scale (CRS). However, the Variable returns to scale (VRS) helps to estimate 

efficiencies whether an increase or decrease in input or outputs does not result in a 

proportional change in the outputs or inputs respectively (Cooper, et al., 2011). 

Free disposal Hull (FDH) 

The FDH model was introduced and developed from the discussions in the 

field of production economics by (Deprins, Simar, and Tulkens ,1984), (Cherchye 

and Post ,2000). The main assumption of the Free Disposal Hull model is relaxing 

the convexity in defining the production possibility set from the observations. Free 

disposability means if a specific pair of input and output is producible, then 

combining any different pairs with more input and less output for the specific one 

is also producible. Using FDH the free disposability is allowed to be constructed by 

the production possibility set. Accordingly, the frontier line for FDH model is 

developed from the observed inputs and outputs allowing the free disposability. 

(Herrera & Ouedraogo, 2018)So, FDH is considered as an alternative approach to 

DEA for efficiency measurement.  

Figure 3 illustrates the single-input single-output case of FDH production 

possibility frontier. DMU’s A and B use input XA and XB to produce outputs YA 

and YB, respectively. The input efficiency score for country B is defined as the 

quotient XA/XB. The output efficiency score is given by the quotient YB/YA. 

https://www.projectguru.in/publications/data-envelopment-analysis-dea/
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DMU’s A, C, and D are efficient using the definition of FDH frontier, while the 

DMU B is not efficient. The DMU is called efficient if its score equals one, and this 

implies that the country is on the frontier. While, the score of 0.67 indicates that 

this particular DMU uses more inputs than the most efficient DMU to achieve the 

same output level. If DMU has an output efficiency score of 0.67, this indicates that 

the inefficient producer attains 67 percent of the output obtained by the most 

efficient producer with the same input intake. 

Figure (3) 

 

3.2 Data description.  

Kuwait is devoting significant resources to the health sector , on average 

health expenditure is around 2.8% ± 1.3% % of GDP  . Expenditure reveals an 

increasing trend during 2010-2017.  Government spending lead to improvement in 

health outcomes indicators, as the life expectancy has increased to 74.69 years in 

2017. Infant mortality rate in Kuwait has declined during 2010-2017 from 10.9 

per thousands in 2010 to 6.9 per thousands in 2017. Tuberculosis treatment 

success rate in Kuwait during the same period has increased from   55% to 97%.  

Table (1) in the annex.  
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Below, figure (4) illustrates the outputs indicators measuring the efficiency of 

Kuwait’s health sectors and the health expenditure: 

• Life expectancy                             

• Infant mortality 

• Tuberculosis treatment success.   

Figure (4): input and output for health sector variables over years. 

 

 

Source: World bank development indicators  

 

There are no outliers in the health expenditure as a percent of GDP as an 

inputs for measuring efficiency, they are to some extent normally distributed, so 

there is no need to deal with the logarithm scale of health expenditure as a percent 

of GDP.  Table (2) in the annex. 

To check how the input variable is correlated with the chosen output 

indicators, a correlation analysis between input and output variables for health 
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sector has been conducted, table (4). It is clear that there is a strong significant 

positive correlation analysis between health expenditure as a percent of GDP and 

life expectancy, and life expectancy index this with a 95% confidence. The analysis 

reveals also a weak positive significant correlation between health expenditure as a 

percent of GDP and tuberculosis treatment success this with 95% confidence 

interval. Also, there is negative strong significant correlation between health 

expenditure as percent of GDP and infant mortality with a 95% confidence interval. 

Table (4): Person Correlations 

 

  
life 

expectancy 

life expectancy 

index 

infant 

mortality 

tuberculosis 

treatment success  

Health 

expenditure 

as %GDP 
.795** .806** -.830** .366** 

** significant at 5% significance. 

 

4. Results of DEA and FDH analysis:  

The analysis is initially conducted with a single output, i.e. 1input-1output 

analysis.  Following, an analysis of aggregate outputs is performed with 1input-

multiple outputs. Also variable and constant return to scales in addition to FDH are 

presented for both input efficiency and output efficiency. The following results are 

obtained by using R-software.  

✓ According to the output indicator life expectancy index, 

expenditure on health in Kuwait in 2006 is efficient in terms of input and 

output efficiency using (VRS, CRS, FDH) measurements, and in 

2011,2013, 2016 and 2017 using (VRS, FDH) measurements. The reasons 

behind the efficiency in these years are due to the fact that it gave the 

highest score values for the outcomes (outputs), which was an indication 

of a considerable good public resources’ appropriation done by the 

Kuwaiti government during this year. It is true that one could wonder 

whether other variables such as the level of education, health culture, and 

even legislations, in addition to increasing health expenditure would drive 

better outcomes (outputs) such as life expectancy, infant mortality, and 

tuberculosis treatment success, but this is out of the scope of the paper. 
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✓  Also input inefficiency ranges between 0.172 to 0.96 which 

indicates that during the years that are input inefficient, Kuwait spent 

more than the efficient years and achieving the same life expectancy 

index as the efficient years. Output inefficiency ranges between from 

0.172 to 0.96 which indicates that during the years that are output 

inefficient Kuwait achieves lower percentage of life expectancy index 

than the efficient years without increasing public spending than efficient 

years.   

 

✓ According to the output indicator infant mortality, expenditure on 

health in Kuwait is efficient in 2006, in terms of input and output 

efficiency using (VRS, CRS, FDH) measurements, and in 2000 using 

(VRS, FDH measurements.  Input inefficiency ranges between from 0.115 

to 0.778 which indicates that during the years that are input inefficient 

Kuwait spent more than the efficient years and achieving the same infant 

mortality rate as the efficient years. Output inefficiency ranges between 

from 0.115 to 0.998 which indicates that during the years that are output 

inefficient Kuwait achieves higher percentage of infant mortality index 

than the efficient years without increasing public spending.  

 

✓ According to the output indicator tuberculosis treatment success, 

expenditure on health in Kuwait is efficient in 2006 in terms of input and 

output efficiency using (VRS, CRS, FDH) measurements, and on 2014 

using (VRS, FDH) measurements. Input inefficiency ranges between from 

0.171 to 0.75 which indicates that during the years that are input 

inefficient Kuwait spent more than the efficient years and achieved the 

same tuberculosis treatment success as the efficient years. The output 

inefficiency ranges between from 0.171 to 0.978 which indicates that 

during the years that are output inefficient Kuwait achieved a lower 

percentage of tuberculosis treatment success than the efficient years, 

without increasing the public spending than efficient years. In general, 

FDH analysis reveals that the years with efficient spending are more than 

that what is revealed by the DEA analysis. 
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Figure (5):  DEA and FDH efficiency for the output indicator  

life expectancy index 

 

Figure (6): DEA and FDH efficiency for the output indicator  

infant mortality rate 
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 Figure (7): DEA and FDH efficiency for the output indicator           

tuberculosis treatment success 

 

After presenting the single input-single output analysis, now we will 

present the single output- multiple input analysis. Note that the average for the three 

measures (CRS, VRS, FDH) is calculated for each of input and output efficiency to 

measure specifically which year is efficient. From table (3) in the annex we can 

conclude that year 2006 is an efficient year in health sector and this in terms of 

inputs and outputs. The year with the least input inefficiency is year 2004. This 

means that in year 2004 Kuwait spent more on heath than year 2006 and other 

inefficient years and achieving the same rate of the health output indicators (in other 

words far from frontier).  

The year with highest input inefficiency is year 2000. This means that in 

year 2000 Kuwait spent more on health than year 2006 (but not more than other 

inefficient years) and achieving the same rate of the output health indicators (in 

other words near from frontier). The year with the least output inefficiency is year 

2017. This means that in year 2017 if Kuwait spent on health the same as year 2006 

and other inefficient years it would achieve a lower rate of the output health 

indicators. 

  The year with highest output inefficiency is year 2000. This mean that in 

year 2000 if Kuwait spent on health the same as year 2006 but achieved a lower rate 

of the outputs than 2006, but more than other inefficient years (in other words near 

from frontier).  From figure (8) it is clear that health input and health output 
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efficiency take almost the same trend over years. However, the fluctuations within 

health output inefficiency are greater than the fluctuations within health input 

inefficiency. 

Figure (8): Input& output efficiency over years in health sector 

 
 

 

Finally, after presenting the efficiency of the public spending on health in 

Kuwait we will study the relationship between efficiency scores in health sector and 

health output indicators. Table (5) presents the relationship between efficiency scores 

and the output indicators. It is clear that there is positive significant correlation between 

each of output indicator and input efficiency and output efficiency except for infant 

mortality rate that is negatively significant correlated with input and output efficiency 

score. The negative relationship appears as the government seeks to decrease infant 

mortality rate. This ensures the compatibility of the chosen output indicators. 
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Table(5): Spearman's rho Correlations between input and output efficiency scores in 

health sector and the health output indicators  

 life expectancy 

index 
infant mortality 

tuberculosis 

treatment success 

Spearman's 

rho 

input 

efficiency 
.279** -.279** .390* 

output 

efficiency 
.752*** -.752*** .522* 

*** sig. at 0.01,   ** sig. at 0.05, * sig. at 0.1. 

In conclusion, Kuwait achieved a significant improvement in health 

outcomes over the past 20 years, especially in terms of increasing life expectancy 

and reducing infant mortality. It spends more than double emerging markets 

average on healthcare, while health outcomes are marginally above the emerging 

markets average. The empirical results show that on average, public spending in 

health sector is inefficient, which means that performance in this sector can be 

enhanced without increasing expenditure. it was found that on average the health 

sector outcomes can be increased by 35% without spending more resources and the 

same results can be achieved by reducing public spending by 23%. Building on the 

above main findings of the paper, it is important for the policy maker to give more 

attention to improve the efficiency of public sector expenditure in order to improve 

the health sector outcomes. The following recommendations can be considered: 

• Improving health sector governmental plans by considering a bottom-up 

approach (or participatory approach) in setting any health sector agenda. Such 

approach can guarantee better government appropriations when considering 

citizens’ view and civil society.  

• Developing a better following up mechanism which is based on a better health 

database.  

• Approving better quality standards in the health sector to improve the health 

outcomes per Kuwaiti dinar spent on the sector.  

• Introducing better governance frameworks in the health sector which reduces 

wasteful healthcare resources and ensures full coordination across all healthcare 

institutions. 

• The Kuwaiti government has a room for saving through tightening eligibility for 

treatment abroad and promoting private sector participation through 

privatization and public private partnership.  
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Footnote 

 
(1) This technique has many advantages as it doesn’t require specifying functional form for 

production technology. It can be used in the case of multi-inputs multi outputs and when 

we have one output or aggregate output.  
(2) Investcorp insights: https://www.investcorp.com/wp-    

content/uploads/2020/01/Healthcare_WhitePaper_Mar18.pdf 
(3) https://www.bain.com/insights/a-healthcare-prescription-for-the-gcc/ 
(4) See investcorp,op.cit. 
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Annex 

Table (1): Descriptive statistics of input and output variables 

                  for Health sector in Kuwait during 2010-2017             Table 
 (1)a descriptive statistics for input utput variables for health sector 

  Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Input Health expenditure 

as %GDP 

1.5% 5.7% 2.8% 1.3% 

Output  life expectancy 73.160 74.694 73.88539 .517180 

life expectancy index .818 .843 .82906 .008098 

infant mortality 6.9 10.9 9.244 1.2867 

tuberculosis 

treatment success.  

55 97 80.50 10.684 

 

Table (2): Test of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Health expenditure as 

%GDP 

.224 18 .017 .847 18 .008 

life expectancy .109 18 .200* .934 18 .227 

life expectancy index .123 18 .200* .939 18 .281 

infant mortality .138 18 .200* .929 18 .187 

tuberculosis treatment 

sucess 

.222 18 .019 .874 18 .021 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

b. It is clear that Health expenditure as % GDP, and tuberculosis treatment 

success are not normally distributed with confident 95% as the p-value 

(sig.) are less than 5%, while  the other variables are normally distributed  

with confident 95% as the p-value (sig.) are larger than 5 
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Table (3): Results of DEA & FDH single input-single output efficiency in health sector 

during 2000-2017  

    
Input Output  

year VRS CRS FDH VRS CRS FDH 

li
fe

 e
xp

ec
ta

n
cy

 i
n

d
ex

 

2000 0.500 0.496 0.50 0.983 0.496 0.983 

2001 0.333 0.331 0.33 0.980 0.331 0.980 

2002 0.333 0.332 0.33 0.981 0.332 0.981 

2003 0.500 0.498 0.50 0.987 0.498 0.987 

2004 0.333 0.333 0.33 0.983 0.333 0.983 

2005 0.500 0.499 0.50 0.989 0.499 0.989 

2006 1 1 1 1 1 1 

2007 0.625 0.501 1 0.993 0.501 0.993 

2008 0.688 0.502 1 0.994 0.502 0.994 

2009 0.542 0.335 0.667 0.992 0.335 0.992 

2010 0.583 0.336 0.667 0.993 0.336 0.993 

2011 1 0.505 1 1 0.505 1 

2012 0.833 0.337 1 0.998 0.337 0.998 

2013 1 0.338 1 1 0.338 1 

2014 0.950 0.254 1 0.999 0.254 1 

2015 0.920 0.204 1 0.999 0.204 0.999 

2016 1 0.204 1 1 0.204 1 

2017 1 0.171 1 1 0.171 1  

in
fa

n
t 

m
o

rt
a

li
ty

 

2000 1 0.545 1 1 0.545 1 

2001 0.630 0.360 0.667 0.991 0.360 0.991 

2002 0.556 0.353 0.667 0.972 0.353 0.972 

2003 0.778 0.525 1.000 0.963 0.525 0.963 

2004 0.444 0.343 0.667 0.945 0.343 0.945 

2005 0.556 0.505 1 0.927 0.505 0.927 

2006 1 1 1 1 1 1 

2007 0.5 0.49 0.5 0.899 0.490 0.899 

2008 0.5 0.485 0.5 0.890 0.485 0.890 

2009 0.333 0.317 0.333 0.872 0.317 0.872 

2010 0.333 0.307 0.333 0.844 0.307 0.844 

2011 0.5 0.445 0.5 0.817 0.445 0.817 

2012 0.3333 0.2833 0.3333 0.780 0.283 0.780 

2013 0.3333 0.2733 0.3333 0.752 0.273 0.752 

2014 0.25 0.195 0.25 0.716 0.195 0.716 

2015 0.2 0.15 0.2 0.688 0.150 0.688 

2016 0.2 0.144 0.2 0.661 0.144 0.661 

2017 0.167 0.115 0.167 0.633 0.115 0.633 
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tu
b

er
cu

lo
si

s 
tr

ea
tm

en
t 

su
cc

es
s 

 

2000 0.50 0.41 0.50 0.78 0.41 0.79 

2001 0.33 0.29 0.33 0.78 0.29 0.82 

2002 0.33 0.22 0.33 0.59 0.22 0.62 

2003 0.50 0.36 0.50 0.70 0.36 0.71 

2004 0.33 0.27 0.33 0.74 0.27 0.78 

2005 0.50 0.47 0.50 0.90 0.47 0.92 

2006 1 1 1 1 1 1 

2007 0.500 0.494 0.500 0.944 0.494 0.966 

2008 0.500 0.488 0.500 0.933 0.488 0.954 

2009 0.417 0.337 0.667 0.925 0.337 0.966 

2010 0.667 0.349 1 0.957 0.349 1 

2011 0.750 0.512 1 0.978 0.512 1 

2012 0.500 0.341 0.667 0.935 0.341 0.978 

2013 0.333 0.322 0.333 0.882 0.322 0.921 

2014 1 0.285 1 1 0.285 1 

2015 0.300 0.205 0.400 0.897 0.205 0.897 

2016 0.300 0.205 0.400 0.897 0.205 0.897 

2017 0.250 0.171 0.333 0.897 0.171 0.897 
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Figure (1): Histogram of public spending as % GDP for the health sector in Kuwait 
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Investigating the Impact of CAP on Consumption and MPC  

of Saudi Beneficiaries 

Hussain AlObaid* 

Abstract 

Since 2017, Saudi Arabia government adopted several reforms to minimize the side effects of 
implementing new fiscal policies such as energy price increases and the introduction of new taxation 
system (VAT). The Citizen’s Account Program (CAP) is one way to achieve this objective as cash 
transfer program that directed to minimize the side effects of implementing these policies. In this 
paper, following Keynesian theory and Shapiro & Slemrod (2003) model, we investigate how 
consumption and income can be affected directly by implementing new fiscal policies. By using data 
from Saudi Family Income and Expenditure Survey (FIES), this paper estimate households’ marginal 
propensity to consume (MPC) and examine how the propensity differs with income and find that CAP 
benefit derived Saudi households to spent an average of 20-halala for each one-riyal received. This 
paper is an attempt to determine how Saudi consumers adjust their consumption to income changes 
generated by subsidy, as well as understanding which economic models are more consistent with the 
consumption adjustments observed in the data. Empirically, we find that Saudi consumers would 
allocate on average 19.5%, 25.5% and 16.8% of the additional income to non-durables, semi-durable 
goods and services respectively. These findings corroborate with the theoretical prediction and 
empirical results from other countries.   

( على االستهالك والميل الحدي CAPالتحقق من تأثير برنامج حساب المواطن )
 للمستفيدين السعوديين  MPC)لالستهالك )

 حسين آل عبيد 

 ملخص 
، تبنت حكومة المملكة العربية السعودية العديد من اإلصالحات لتقليل اآلثار الجانبية المترتبة على 2017منذ عام  

المضافة(.  تنفيذ السياسات المالية الجديدة مثل زيادة أسعار الطاقة وإدخال النظام الضريبي الجديد )ضريبة القيمة 
( إحدى تلك الطرق المطبقة لتحقيق هذا الهدف باعتباره برنامج قائم على CAPويعد برنامج حساب المواطن )

التحويالت النقدية لحسابات المواطنين والذي يهدف إلى تقليل اآلثار الجانبية لتنفيذ هذه السياسات. وفي هذه الورقة 
(، تم التركيز على كيف يمكن أن 2003) Shapiro & Slemrodومن خالل اتباع النظرية الكينزية ونموذج  

يتأثر االستهالك والدخل بشكل مباشر من خالل تنفيذ سياسات مالية جديدة. حيث استخدمت الورقة بيانات مسحية 
( السعودية  لألسرة  واإلنفاق  الدخل  لألسر FIESعن  لالستهالك  الحدي  الميل  تقدير  الورقة  هذه  في  تم  وقد   ،)

(MPC وك ) ذلك تم فحص كيف يختلف الميل الحدي لالستهالك نتيجة للتغير في الدخل. حيث وجدت هذه الورقة
هللة عن كل لاير يتم الحصول   20تحفز إنفاق األسرة السعودية بما يعادل    CAPالبحثية بأن المنفعة المتحققة من  

ين السعوديين استهالكهم لتغيرات الدخل عليه من البرنامج. وقد حاولت هذه الورقة تحديد كيفية تعديل المستهلك
الناتجة عن الدعم، وكذلك فهم النماذج االقتصادية األكثر اتساقًا مع تعديالت االستهالك التي لوحظت في البيانات. 

 %16.8و  %25.5و  %19.5ومن الناحية الكمية، وجدنا أن المستهلكين السعوديين يخصصون في المتوسط  
غير المعمرة والسلع شبه المعمرة والخدمات على التوالي. وهذه النتائج تدعم التنبؤ    من الدخل اإلضافي للسلع

 النظري والنتائج التجريبية التي توصلت لها البلدان األخرى. 
 

* Arabia King Khalid University, Saudi. Email: halobaid@kku.edu.sa 
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1. Introduction.  

According to the permanent income hypothesis (PIH), households only react 

to change in income that readjust their lifetime resources.  Generally, households 

respond differently to the shocks of income of different determination as etimated 

by the PIH, but they also respond to lagged of the changes of income which is not 

estimated by the PIH. However, Keynesian theory stated that consumers respond to 

the permanent income hypothesis as opposed to temporary changes in income. 

Nevertheless, both theories do not explain how consumption may react to different 

forms of income change. Therefore, both consumption and income can be affected 

directly by implementing new fiscal policies such as higher prices of energy and 

imposing new taxation system. Theories are supposed that changes in income of the 

same level have the same change on consumption. Accordingly and due to the lack 

of previous research studies related to CAP benefits effect on consumption, this 

paper tries to clarify how consumption respond to income generated by CAP 

subsidy.   Essentially, the main purpose of this paper is to evaluate the effect of CAP 

subsidy implemented in Saudi Arabia between Dec 2017 and Dec 2019 on 

consumption. Since 2017, Saudi Arabia government adopted several policies to 

maximize the outcome of social benefits by increasing spending and developing 

subsidy instruments targeting eligible Saudi beneficiaries. The Citizen’s Account 

Program (CAP) is one way to achieve this objective as cash transfer program that 

directed to minimize the side effects of implementing new fiscal policies. CAP 

launched by the end of 2017 to compensate eligible individuals and households who 

are affected by this new reforms and initiatives such as the implementation of the 

second phase of the energy price reform and introducing value added tax (VAT) in 

January 2018. For this purpose, CAP became a platform to provide government 

support to eligible families and citizens (MoF, 2019). The subsidies of CAP reached 

SAR 32 ($8.33) billion in the end of 2019 increasing by 7.4% compared to 2018. 

Theoretically, in addition to its relevance for Saudi fiscal policy, this paper also 

contributes to the literature of the life-cycle/permanent income hypothesis 

(LC/PIH) of consumption. Consequently, the impact of income generated by CAP 

on consumption is expected to be different across households with different family 

characteristics especially the number of dependents and their liquidity positions. 

Theoretically, there is an argument about behaviors suggest an immediate marginal 

propensity to consume out of permanent shocks. Precisely, this paper estimates the 

MPC out of CAP benefit by using a panel Euler equation linking consumption to 

estimates of CAP benefit paid and different control variables by adopting methods 

used by Souleles (2002) and Johnson, Parker and Souleles (2006). Imperially, we 

follow Luengo-Prado and Sorensen (2008) who estimate the MPC out of current 

and lagged income using a panel of state consumption and income data, find that 
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the MPC out of current income is higher in states where income is more persistent 

and lower in agricultural states, but cannot identify clearly whether the state’s 

income variance affects consumption. The estimated MPC for semi-durables out of 

the CAP is lower but vary across different households. Data used in this paper 

collected from two sources, Ministry of Human Resources and Social Development 

(MHRSD) and the Family Income and Expenditure Survey (FIES). Using a monthly 

data of households from the Family Income and Expenditure Survey (FIES) for the 

period between Jan 2018 and Dec 2019, this paper explores the variation in the 

impact of CAP benefits episode across families with different numbers of family 

members and demographic differences to identify its impact on consumption. 

Survey included services, semi-durable and non-durables where non-durable goods 

include none- eating out food, fuel, light, water charges, medicines, plants, tobacco. 

Also, services include eating out, rents for housing, medical expenses, public 

transportation, communication, education, recreational services and personal care 

services. In addition, services included all semi-durables such as clothing, footwear, 

sporting goods, video games, computer hardware and software, and books.  On the 

other hand, survey excluded durable goods which is all products that do not need to 

be purchased frequently because they are made to be used for a long time. To 

investigate this effect, we use the responses from a representative sample of 1125 

Saudi  households and individuals to survey questions that ask how much they 

would consume of a positive income change because of the implementation CAP 

subsidy. 

This paper proceeds as follow. Section 2 summarizes CAP initiative and 

discusses the theoretical literature. Section 3 describes the data and presents the 

questions used in (FIES) to generate the MPC. Section 4 provides a descriptive 

analysis, and the regression results obtained when relating the MPC to demographic 

variables and household resources. Section 5 results discussion, and section 6 

concludes.  

2. Literature Review.  

2. 1. CAP Subsidy. 

  In the late of 2015, the Saudi government started its determined of new plan to 

reform energy prices, with the prices of electricity, water natural gas, gasoline and 

diesel all being reelevated and increased. Even though prices for these products 

increased from a very low base, they still significantly under international levels. 

The main objectives of this reform are to protect incomes of household especially 

those in low- and mid-income groups, to increase the competitiveness of energy-

intensive industries such as petrochemicals, to control inflation, and to attract 
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foreign and domestic investment. By April 2016, Vision 2030 was launched, 

followed by two executive programs, the 2020 National Transformation Program 

(NTP) and the Fiscal Balance Program (FBP) 2020, which aimed to balance the 

budget by 2020. Yet, Saudi government has long had in place generous social safety 

nets with components of social protection that benefit many social groups. More 

specifically, there is a clear focus toward applying several structural reforms 

directed by Vision 2030 and its implementation programs, including the 2020 

National Transformation Program (NTP), to transform the economy of Saudi 

Arabia into a more efficient and diversified economy. The Vision 2030 sets a 

roadmap for a deep and determined socioeconomic change in the Kingdom. As an 

important instrument to achieve this objective, Citizen’s Account Program (CAP) 

in Saudi Arabia has been lunched as cash transfer program that started in December 

2017. The CAP benefits protect low- and middle-income Saudi households from 

the direct and indirect effects of the various economic reforms. Most importantly, 

CAP eases the direct and indirect effect on low- and medium-income households 

resulting from the ongoing economic reforms such as the gasoline price adjustment, 

the electricity tariffs adjustment, and the value added tax (VAT) on all food and 

beverage items. Unlike CAP, which is a cash transfer program that directed to 

minimize the side effects of implementing new fiscal policies in Saudi Arabia, Hafiz 

is searching for employment program provides training and motivational services 

as well as financial assistance of up to 2,000 SAR monthly in order to support and 

enable the job search AlObaid (2015). Legitimately, eligible beneficiaries must be 

Saudi families, Saudi independent individuals, beneficiaries of social security, 

Saudi mothers married to foreigners, and holders of transport cards. In addition, in 

an individual level, CAP eligibility includes, single people who are not living with 

their family and all beneficiaries of the Supplementary Support Program (SSP). 

Through the program, citizens in Saudi Arabia get monthly payments from the 

government in a regular base with an average of (SAR 1000). Correspondingly, 

CAP applied to compensate citizen for the increase in prices as a result of the 

correction in electricity and gasoline prices, and the application of VAT on food 

and beverage commodities. In December 2017, immediately before the program 

began, more than 3.7 million households had registered, representing 13 million 

people, or more than half the Saudi nationalists' population. CAP beneficiaries 

received more than $613.33 million a month with an average of $250 for each 

household as a monthly payment. During the first quarter of 2018, compensation to 

employees and social benefits jumped by SAR 31 billion year-on-year, while 

government income from VAT, excise duties and gasoline was only SAR 17 billion 

higher year-on-year. Accordingly, the focus has been on ensuring that the 

disposable income of citizens, particularly at the lower end, is least affected due to 

https://en.wikipedia.org/wiki/Saudi_Arabia
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rising inflation from taxes and lower subsidies. However, the CAP amount will not 

affect any current Government support payments received by the households.  As 

socioeconomic policy, the CAP was applied to improve efficiency of government 

subsidies and mitigate the effects of energy prices adjustments and other measures 

on Saudi households through direct cash transfers to beneficiaries. In addition, these 

new policies also encourage sensible consumption of the Kingdom’s natural 

resources and products mentioned. The entitlement amount for eligible Saudi 

households is differed depending on three main factors: the total income of the 

household, number of dependents in that household and their ages. Potential 

beneficiary status must be updated quarterly and is validated based on the self-

declared profile and supporting documents. The Ministry of Finance stated that the 

program costed SAR 32 billion ($8.533 billion) by the end of 2018. The CAP 

database is helped consolidate the fragmented social safety net programs, and 

through electronic synchronization and interoperability among agencies are enabled 

the government to build an appropriate profile of socio-economic indicators related 

to household well-being (MoF, 2019). Because the program is applying for all 

nationals, there is no variation in program restrictions that are typically exploited 

by researchers to measure program impacts. 

2.2. The Previous Studies 

Early models of consumption suggested by Modigliani and Brumberg 

(1954) with the presentation of the life-cycle theory and by Friedman (1957) with 

the introduction of his permanent income hypothesis (PIH). They stated that 

individuals use saving to smooth income fluctuations, and that they should reacted 

little if at all to income changes that are estimated.  The consumption level predicted 

by the PIH is sometimes defined as permanent income, although Friedman appears 

to have produced several alternative definitions Chao (2003). The PIH presents the 

important finding that consumption selections made by consumers are mainly 

determined by changes in permanent income not transitory income that reflected in 

changes in the saving rate Friedman (1957). However, the temporary income shock 

is derived from temporary income defined as the difference between the current and 

regular income. The literature suggests three approaches to deal with this issue 

Jappelli and Pistaferri, (2010). Several researchers who adopted the first approach 

such as Browning and Crossley (2001), Stephens (2001), Souleles (1999) and 

(2002), Agarwal et al., (2007) and Misra and Surico (2014) finds cases in which 

changes in income due to exogenous events such as tax rebates, disability, 

unemployment and evaluates in a quasi-experimental setting how consumption 

responds to such changes. The second approach develop by Blundell et al., (2008) 

depends on the statistical decomposition of the shocks of income and the covariance 
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restrictions applied by the theory on the joint behavior of consumption and income, 

in combination with long panel data to link income shocks to the growth of 

consumption. Survey questions which measure the responses to hypothetical or 

actual changes of income are the third approach. In practical, Shapiro and Slemrod 

(1995) and (2003) and Sahm et al. (2010) and (2015) asked the households of US 

to report how they changed consumption in response to tax credits, tax rebates, and 

payroll tax changes in the previous 15 years. Dissimilarity, Jappelli and Pistaferri 

(2014) examine how a hypothetical tax rebate affects consumption, and find an 

opposite relationship between cash-on-hand and MPC, which inconsistent with 

models with liquidity constraints and precautionary saving. For testing spending 

tendency, Parker (1999) stated that a one-dollar anticipated rise in income increases 

non-durable consumption by approximately 20 cents. His results consider the 

impact on consumption of the anticipated income increase includes only high-

income taxpayers. However, there are several studies that investigates the impact 

of cash transfer programs such as Fishback and Kantor (1995), Hubbard, Skinner, 

and Zeldes (1995) and Gruber (1997) and in-kind transfer programs Gruber and 

Yelowitz (1999) on consumption and wealth. Bruce D. Meyer and James X. 

Sullivan (2003) study the impact of tax reform and welfare on consumption, 

providing the argument that consumption is an important measure of family well-

being that has been mostly ignored in the evaluation of transfer programs. In his 

aggregate study, Wilcox (1989) studies the response of aggregate consumption to 

preannounced increases in social security benefits. He finds that consumption will 

not only increases when the increase of income is announced, but also when income 

is actually implemented. For instance, he estimates that a 10% increase in social 

security benefits generates a 1% increase in retail sales in the same month and a 3% 

increase in durable goods purchase. Recently, the literature has sought to gain 

further understandings by differentiating between positions in which consumers 

expect an income decline and those in which they expect an income rise. In their 

recent work, Parker and Souleles (2017) try to compare reported preferences for 

spending in response to several tax policies with actual follow-up spending behavior 

and find that the two are well associated. On contrast, some authors such as Shapiro 

and Slemrod 2009, Leigh 2012 and Berger-Thomson et al. 2010) have discussed 

that there is no  significant relationship between household income and the rate of 

spending, as low-income households are needy today, and because they are 

expected to be needy in the future, they do not necessarily use the rebate to increase 

spending. In Saudi case, AlObaid (2011) suggested that stock price expectations 

have significant effect when other determinants of spending are taken into account. 

According to his finding, DSOIC survey data in Saudi stock market show some 

significant differences in spending behavior related to the value of holdings. He 
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stated that even though the majority of stockholders reported a considerable effect 

of stock prices on their spending or saving, the results of the DSOIC are consistent 

with life-cycle spending and saving and a modest wealth effect. 

2.2.1. The MPC Sensitivity Debate. 

The marginal propensity to consume (MPC) out of income changes plays an 

important role in the transmission of economic shocks to the real economy. In early 

hypotheses, Friedman (1957) in permanent income hypothesis predicts that 

consumption should move only in response to a change in life time resources and 

therefore the MPC out of temporary shock should be very small. MPC literature has 

considered whether household spending responses in the face of income shocks 

accord with the predictions of standard economic models. Several researchers 

analyze this   model such as Campbell & Mankiw (1989), Attanasio & Weber 

(1995), Jappelli & Pistaferri (2010), Krueger & Perri (2011). This literature has 

tended to focus on the magnitude of consumption responses, and the expectation 

that in the face of temporary shocks, households should respond little. There has 

also been particular interest in understanding how households with different 

characteristics respond to income shocks, and whether this can be rationalized by 

deviations from standard consumption theory. In the positive income shock, people 

would be able to save if the shock was sufficiently large to bring them off the 

constraint. Fixler and Johnson (2014) used simple technique to illustrate how 

different MPCs can be used to develop an autonomous expenditure multiplier that 

is larger than the standard MPC multiplier. Shapiro & Slemrod (2003, 2009) in their 

analysis of the 2001 income tax rebate and 2008 tax stimulus, they report a lower 

estimate of the marginal propensity to consume. They find that only 22% of the 

interviewed households reported specific plan to spend the tax rebate and little 

evidence of liquidity constraints. Where households reported the sign and size of 

their spending response and the sign and size of the income shock, we are able to 

compute their MPC as the ratio. Jappelli & Pistaferri (2014) find a similar ‘heaping’ 

of responses at round values (in their case at MPCs of zero, a half and one), when 

asking about the spending response to a hypothetical windfall. These studies focus 

on the impact of expected fiscal policies on expenditure at the time when households 

paid additional income. In terms of liquidity constraint, MPCs are mostly lower for 

the rich than for the poor, and liquidity constrained consumers show a higher MPC 

than households that can access credit markets to smooth consumption. MPCs are 

consistently higher for households reporting thinking a future fall in income is 

likely; having concerns about their debt; being credit constrained; or reporting that 

they have an insufficient buffer of savings in the event of an emergency. 
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3. Date and Methodology. 

In this section, the description of data used will be presented and we report 

descriptive statistics of the distribution of responses to hypothetical income 

changes, differentiating between services, non-durable consumption and semi-

durable consumption. We summarize the empirical correlations by employing 

regression analysis to examine how the MPC on semi-durable, non-durables and 

services varies with certain household characteristics. We review different 

empirical methods that researchers have adopted to estimate how consumption 

reacts to income changes.  

3.1 Data 

This paper uses data collected from two sources, Family Income and 

Expenditure Survey (FIES) and Ministry of Human Resources and Social 

Development (MHRSD). However, the primary source of data used in this paper is 

the Family Income and Expenditure Survey (FIES). To investigate this effect, we 

use the responses from a representative sample of 1125 Saudi  households and 

individuals to survey questions that ask how much they would consume of a positive 

income change. The survey collects detailed information on households and 

individual's incomes from original sources and CAP benefits, household 

expenditure on services, semi-durable goods and non-durable goods. Household 

characteristics, such as demographic and non-demographic characteristics are 

presented in the survey. Based on that, this paper explores the variation in the impact 

of CAP benefits episode across families with different numbers of family members 

and demographic characteristics to identify its impact on consumption.  

Table (1): CAP Participation Rates by Demographic Group (24 months) 

Demographic Group Participants Rate Average Amount SAR 

SF 611 0.543 1413.54 

SII 343 0.305 300 

BSS 103 0.092 795.18 

SMMF 3 0.002 1239.86 

HTC 1 0.001 1367.18 

BSSP 65 0.058 1118.05 

Total 1125 1.00 1001.099 (Average) 

*SF (Saudi Family), SII (Saudi Independent Individuals), BSS (Beneficiaries of 

Social Security), SMMF (Saudi mothers married to non-Saudi), HTC (Holders of 

transport cards) and BSSP (Beneficiaries of Supplementary Support Program). 
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As shown in Table-1, survey include 1125 households and individuals 

based on different demographic group include (611) Saudi Families, (343) 

Independent Individuals, (103) Beneficiaries of Social Security, (65) Beneficiaries 

of Supplementary Support Program, (3) Saudi mothers married to foreigners and 

(1) holders of transport cards. The participation rates are very reasonable when 

presented on the larger sample sizes. Nonetheless, we assume, as many researchers 

have assumed such as Blundell and Pistaferi (2003), Gruber (1997) and (2000), 

Hubbard, Skinner, and Zeldes (1995) and Zeldes (1989), that the CAP spending 

variables apply to this year (2019). All these observations for all nonelderly 

households who classified in another government aid.  In addition, we use the 

evidence from the (FIES) that asked households whether they spent or saved the 

money received from the CAP subsidy. This strategy follows the approach that 

Shapiro and Slemrod (2003, 2009) have taken to analyzing United States’ fiscal 

stimulus packages.  

  Table(2): Descriptive of consumption in the study sample in 2018 and 2019          

Monthly 

Spending 

2018                                                  2019            

Mean Std. Dev Mean Std. Dev 

Non-durable 

goods                   
1,854 1,256 1,887 1,325 

Semi-durable 

Goods                 
1,731 1,142                           1,797                 1,164 

Services                                     1,947                1,519                           1,971                 1,541 

Other items                               1,639                1,142                           1,651                 1,156                 

Total spending                          7,171                5,059                           7,306                 5,189                                                                                   

Table-2 illustrated the descriptive of consumption in the study sample between 2018 and 

2019. Comparing mean and Std. deviation of 2018 to mean and Std. deviation of 2019, we 

find that spending increase with an average of 1.8% in 2019 where subsidies of CAP reached 

SAR 32 ($8.33) billion by the end of 2019 increasing by 7.4% compared to 2018.  
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A large body of social security programs research requires cross-household 

variation in benefits, conditional on income, in order to estimate regression 

parameters of interest. In the following section a linear regression model for CAP 

spending is examined to show very simply why benefit variation is necessary, and 

in the following section the implications for a broader class of research methods are 

discussed.  

3.2 Methodology 

Following researchers such as Hall and Mishkin (1982), Zeldes (1989), 

Lusardi (1996), Blundell et al. (2008), and Dynan (2012) that examine the effects 

of income changes on changes in consumption, this paper estimate the marginal 

propensity to consume (MPC) using FIES data of consumption. Following 

conditions used by Lusardi (1996) and Parker (1999) studies, we estimate a typical 

version of a consumption Euler equation using a fixed-effects regression model. 

Given the theoretical predictions and empirical findings, this paper therefore 

assumes and test the hypothesis that the MPC from CAP payment is positive for 

households in Saudi Arabia.  

3.3.Hypotheses:  

In this section, we estimate consumption functions across income groups to test our 

hypothesis that the marginal propensity to consume from income (MPC) declines 

as income increase. The argument about these variables lead to the following 

hypotheses: 

H1. “There are not statistically significant between change of household's 

income represented by CAP benefit and household's consumption 

represented by MPC” means (β = 0) or (β ≠ 0) for the alternative. 

H2. “There are not statistically significant between change of household's 

income represented by CAP benefit and household's spending on semi-

durable goods represented by MPC” means (β = 0) or (β ≠ 0) for the 

alternative. 

H3. “There are not statistically significant between change of household's 

income represented by CAP benefit and household's spending on non-

durable goods represented by MPC” means (β = 0) or (β ≠ 0) for the 

alternative. 

H4. “There are not statistically significant between change of household's 

income represented by CAP benefit and household's spending on services 

represented by MPC” means (β = 0) or (β ≠ 0) for the alternative. 
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3.4.Model:  

This paper, as mentioned above, intends to provide a basis for assessing the 

effect of CAP payments on consumption. However, there are formulas to predict 

household's spending. According to the usual results of the permanent income 

theory:  

                     C = β1 YP,                                        (1) 

where C = spending, YP = permanent income (non- CAP), and β1 = a parameter. 

However, equation (1) indicated that the most important factor influencing 

consumption expenditure is the level of income. Similarly, a household that 

received CAP benefits but is not constrained by illiquidity will be assumed to spend 

according to the following linear function;  

 

                       C = β1 [ YP + CAP],                            (2) 

 

where CAP = Citizen Account Program benefits. (as with other income, we assume 

that CAP represents a flow of income that the household expects to receive at the 

end of each period). 

 

By assuming that the MPC is the extra amount that people consume when 

they receive an extra Riyal of disposable income. In other word, marginal propensity 

to consume is an increase in consumption caused by a change in a unit of income. Thus, 

Based on the assumption that C will be less than Y, the MPC should be positive and 

lies between 0 and 1 i.e. 0 < MPC < 1. 

 

Our model specification is broadly consistent with other studies that use 

household information to estimate consumption functions. Empirically, several 

models have been used to explain the relationship between disposable income and 

expenditure, for instance partial adjustment is widely recognized to determine 

consumption behavior (Langmeier and Patrick, 1990). By following specifications 

used by Lusardi (1996) and Parker (1999), this paper estimate a origin of a 

consumption Euler equation using a fixed-effects regression model. For households 

were eligible for CAP from January 2018 to December 2019, we use fixed effects 

to estimate a model of household expenditure across Family Income and 

Expenditure Survey (FIES), according to: 
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Ct = β 0 + β 1Yt + β 2Ct-1 + ϵt                         (4)       

 

where Ct = CAP Beneficiaries consumption expenditure; β 0 = intercept of the 

model; β1 & β2 = regression coefficients of respective variable; Yt = CAP 

Beneficiaries disposable income; t, t-1 = years; and ϵt= error term. 

 

 The model based on previous discussion is used to estimate the MPC for CAP 

beneficiaries.  

 

4. Results and Discussion 

In order to determine the consumption of CAP beneficiaries over time, the 

short-run MPC is estimated. However, the MPC is critical in determining how much 

an economy can gain from the increase in government spending. Depending on the 

purpose of the analysis, equation (4) can be used to test the hypothesis that expected 

income growth does not affect consumption growth. The parameter is precisely 

estimated and we reject the hypothesis that is equal to zero (β = 0). Yet, these 

estimates are run on the total sample which includes spending on semi-durable 

goods, non-durable goods and services. The Ordinary Least Squares (OLS) method 

is used to estimate the consumption function for each income group (Tabple-3). Our 

OLS regressions use the MPC as the dependent variable and the characteristics of 

the income group as well as the household characteristics as regressors.  

Table(3): Regression results for income groups 

Income Group Semi-durable Non-durable Services  

(SF) 0.0825*  (0.003) 0.1225**  (0.002) 0.0925**  (0.003) 

(SII) 0.5115***  (0.001) 0.2985***  (0.002) 0.2856***  (0.002) 

(BSS) 0.0350*  (0.002) 0.0982**  (0.002) 0.0825*  (0.002) 

(SMMF) 0.2081***  (0.002) 0.3105***  (0.001) 0.2008***  (0.002) 

(HTC) 0.2951***  (0.001) 0.2128***  (0.002) 0.1287**  (0.002) 

(BSSP) 0.0287* (0.003) 0.0884*  (0.002) 0.0279*  (0.003) 

Sample Size 1125 1125 1125 

Dependent Variable: Household Consumption 

R-squared 0.688 

*SF (Saudi Family), SII (Saudi Independent Individuals), BSS (Beneficiaries of Social 

Security), SMMF (Saudi mothers married to non-Saudi), HTC (Holders of transport 

cards) and BSSP (Beneficiaries of Supplementary Support Program). 

Note: ***, ** and * denoted statistical significance at the 1%, 5% and 10% level. 
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Since MPC relationship determine how much spending increases for each 

Riyal of additional income, MPC will be varies at different income levels and 

predicted to be the lowest for higher-income households. Our key regression result 

that the MPC out of income declines as household income increases based on an 

extra income generated by CAP benefits which is also supported by stylized 

evidence. Results shown in Table-4 present regression results of spending category 

for Saudi households.  

 
Table (4): Regression results for Spending Category 

Spending  Category 
MPC 

(Coef. = β ) 
Std. Err. t-stat. P> (t) CAP Average 

Semi-Durable 0.254135 0.000354 23.211 0.0000 1001.099 

Non-Durable 0.195324 0.000321 25.215 0.0000 1001.099 

Services 0.168752 0.000213 31.254 0.0000 1001.099 

Total 0.20012 0.000213 31.212 0.000 1001.099 

Obs. No. 1125 

R-Squared 0.6512 

 

The MPC from income, β, from the six income and three spending groups 

and pooled regression are statistically significant. We find that the MPC declines as 

household income increases because of CAP implementation, confirming our a 

priori prediction. However, all coefficients shown in Table-6 are positive and less than 

one means that changes in income levels lead to proportionately smaller changes in 

the consumption. According to findings shown in Table-6, following an increase 

their income through CAP benefits, Saudi consumers would allocate on average 

19.5% of the additional income to non-durable consumption including none- eating 

out food, fuel, light, water charges, medicines, plants, tobacco etc. Semi-durable 

goods gained 25.4% of the additional income obtained by CAP benefits including 

spending on clothing, footwear, sporting goods, video games, computer hardware 

and software, and books etc. However, services gained small proportion 16.8% of 

the additional income obtained by CAP benefits including spending on eating out, 

rents for housing, medical expenses, public transportation, communication, 
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education, recreational services and personal care services. Nevertheless, overall 

result of spending on (Semi-durable, Non-durable and Services) is also relatively 

small proportion 20% which represents less desire for spending on these items. 

Snice MPCs are positive and greater than zero in all cases, results are consistence 

with the rejection of H0 (β = 0) in all four hypotheses and with the acceptance of H1 

(β ≠ 0) in all four Hypotheses. 

 

Finding illustrated in Table-5 and Table-6 highlighted an evidence that 

follow Shapiro & Slemrod (2003) in their analysis of the 2001 income tax rebate 

and 2008 tax stimulus, they report a lower estimate of the marginal propensity to 

consume. On contrast, our findings are not supported by some authors findings such 

as Shapiro and Slemrod (2009), Leigh (2012) and Berger-Thomson et al. (2010) 

who discussed that there is no specific relationship between income of household 

and the rate of spending, as low-income households are needy today, and because 

they are expected to be needy in the future, they do not necessarily use the rebate to 

increase spending. In addition, our finding inconsistence with Gruber (1997) results 

who tests whether anticipated layoffs have no impact on consumption, and finds no 

rejection of this hypothesis. Given that he is considering anticipated income 

declines; this result is not inconsistent with his finding regarding the large impact 

of an unemployment shock. The regression results in Tables (3 and 4) also provide 

other explanation of consumption behavior among Saudi households and 

Individuals. Based on that, we find a positive and statistically significant coefficient 

across all income groups. This provides evidence of positive effects of Saudi fiscal 

policies, with higher wealth increasing lifetime resources and enabling consumers 

to increase their consumption with small portion. 

However, lower and mid-income households spend a smaller proportion of 

their income on services were MPC = 0.168752, reflected in the service-to-income 

ratio, and are thus high able to save. Meanwhile, findings show that lower and mid-

income households, on average, spent less on non- durable goods were MPC= 

0.195324. on the other hand, an evidence that lower and mid-income households 

spend a highest proportion of their income on semi-durable goods were MPC = 

0.254135. Nationally, if households tend to consume all of the increases of their 

income (where MPC is not very close to 1), the additional income from these 

increases will be want back into the economy. According to the model, discussed 

above, the overall effect of positive income change resulting from CAP benefits, 

the MPC was (0.20) which means, on average, a beneficiary spends 20 Halalahs (1 

US Cent = 3.75 halalahs) for each Riyal received from CAP payment in monthly 

base. However, MPC in Semi-Durable goods was (0.25) is less than Non-Durable 
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goods MPC (0.19) which means household spends on Semi-Durable goods 25 

Halalahs and spend on Non-Durable goods 19 Halalahs for each Riyal received from 

CAP. However, MPC in services MPC (0.16) is more less than both semi-durable 

and non-durable goods which means household spends on services only 16 Halalahs 

for each Riyal received from CAP. Even though, the baseline regressions in this 

paper do not distinguish between permanent and temporary variations in income, 

result can be generalized to give theoretical and empirical explanation for the 

relationship between increasing in income and spending behavior among Saudi 

consumers. However, since we only observe one measure of income for households 

and individuals in a specific period, it is difficult to distinguish between the effect 

of permanent and temporary income.  

4. Conclusion  

In this paper we addressed a gap in the knowledge about the impact of 

implementing CAP payments as new fiscal policies in Saudi Arabia and how 

different households and individuals in a different demographic group may respond 

differently to income changes. From the first half of second decade of the 21st 

century, policy makers in Saudi Arabia implementing new fiscal policies and 

reforms to protect household incomes specifically those in low and mid-income 

segments, increasing the energy-intensive industries competitiveness such as 

attracting foreign, controlling inflation, petrochemicals, and domestic investment. 

Citizen’s Account Program (CAP) in Saudi Arabia as a cash transfer program that 

started in December 2017 was lunched  to protect Saudi households and individuals 

low- and middle-income from the direct and indirect effects of the various economic 

reforms and fiscal policies. Data from Family Income and Expenditure Survey 

(FIES) in Saudi Arabia has been used to investigate this effect. In this regard, this 

paper try to estimate households’ marginal propensity to consume (MPC) and 

examine how the propensity varies with income. CAP eases the direct and indirect 

impact on low and mid-income households resulting from the ongoing economic 

reforms such as the gasoline price adjustment, the electricity tariffs adjustment, and 

the value added tax (VAT) on all food and beverage items. We find evidence that 

the MPC from income for lower and mid-income households have a tendency to be 

smaller. The policy implication of these finding is that the consumption reaction to 

a windfall of a comparable amount is similar in quantity but different in types of 

goods and services. 

 

Regression result show that the MPC out of income declines as household 

income increases based on an extra income generated by CAP benefits where 

overall MPC = 0.2.  Based on our findings, following an increase their income 

https://en.wikipedia.org/wiki/Saudi_Arabia
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through CAP benefits, Saudi consumers would allocate on average 19.5% of the 

additional income to non-durable consumption, semi-durable goods gained 25.4% 

of the additional income obtained by CAP benefits. However, services gained small 

proportion 16.8% of the additional income obtained by CAP benefits. Results 

supported by several research findings such as Shapiro & Slemrod (2003) in their 

analysis of the 2001 income tax rebate and 2008 tax stimulus, they report a lower 

estimate of the marginal propensity to consume. Generally, if households tend to 

consume all of the increases of their income (where MPC is not very close to 1), the 

additional income from these increases will be want back into the economy which 

is supported by our findings. Finally, this paper is an attempt to determine how 

Saudi consumers adjust their consumption to changes in income generated by 

subsidy, as well as understanding which economic models are more consistent with 

the consumption adjustments observed in the data. 
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