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 املقدمة  .1

ُ
 
االقتصاديةُُاملديونيةُأحدُاهمُالتحدياتُُمثلُُت

ُ
 
ت ُالتيُ العالمُ ُواجهُ تسارعُُاملعاصُر ظلُ فيُ خاصةُ

ُ ُُواألزماتُ ُالتيُ املديونيةُ بمستوياتُ لىُُإدفعتُ
قياسيةمُ  حوالُيستوياتُ بلغتُ حيثُ ترليون303ُُُُُُ،ُ

للناتجُُيتُر96.3ُُُُُبُُمقارنة2021ُُسنةُُُُدوالُر ليونُدوالُر

العاملي. اإلجماليُ العامليةُُُُاملحليُ املديونيةُ نمتُ وقدُ

،2019ُُقارنةُبمستواهاُعامُُمُ 2020ُُسنةُُ%28ُُبمعدلُُ

نحُوُ وهو256ُُلتمثلُ العاملي،ُ االجماليُ الناتجُ منُ ُ%

الحربُُ منذُ العامليةُ املديونيةُ لنمُو األكبُر املعدلُ

ُُ الثانية. لهُُالعامليةُ الدينُ منُ املتفاقمُ املستوىُ هذاُ

ُإلقاءُُإلُىإضافةُعديدةُُمخاطُراقتصاديةُواجتماعيةُ

أعباءُإضافيةُعلىُكاهلُاألجيالُالقادمة.ُوقدُزادُمنُُ

العامينُُ خاللُ الدولُ واجهتهُ ماُ األزمةُ هذهُ حدةُ

ُ جاملاضيينُ ظلُ كوفيدفيُ 19ُ-ائحةُ ُاإُلبُ ُُإلُىضافةُ

 ُُتداعياتُالحربُالروسيةُاألكرانية.

منُموجُزالسياساتُُهذاُاإلصدارُُينصبُتركيزُُ

تحديُاملديونيةُفيُالدولُالعربيةُوبخاصةُالدينُُعلىُ

اُُُمُلواُل،ُلثالثةُعوامل.ُأالداخليُوالخارجُيُُبشقيهالعامُُ

ُ الدينُ ضمنُُالعامُُيمثلهُ عاليةُ نسبيةُ أهميةُ منُ

ُهيكلُاملديونيةُللدولُالعربية،ُُ
 
أنهُعلىُاملستوىُُُعلما

%50ُُنحُوالزيادةُفيُاملديونيةُالحكوميةُُمثلتالعامليُ

الدينُُُُكماُمثُلُُ،منُالزيادةُاملحققةُفيُحجمُاملديونية

ُالعامُُ من40ُُنحُو العامليةُُإ%ُ املديونيةُ وهيُُجماليُ

أماُالعاملُالثانيُُُ.الحصةُاألكبُرمنذُنحُوستةُعقود

مل بهُُفيعودُ يتمتعُ ُُاُ الحكومي العربيةُُالدوُر الدولُ فيُ

العامُُُُاإلنفاقعولُفيهاُعلىُدورُُزالُيُ ُُالتيُاُلُومنُاهميةُُ

السبب أماُ التنمية.ُ تناميُُُفهُوالثالثُُُُلتمويلُجهودُ

دولُُبماُفيهاُُالعربيةُُحجمُالدينُالعامُفيُأغلبُالدولُُ

 مجلسُالتعاونُالخليجي.ُُ

هذي اإلصداُرُسعىُ علىُُُُإلُىاُ الضوءُ تسليطُ

ُالتعرفُُ ُفيُالدولُالعربية،ُمنُخالل إشكاليةُاملديونية

ُ ُأعلىُ ُمُ همُ ُ
 
وصوال املعالجةُُُلسبباتهاُ سياساتُ

ويستندُهذاُاالصداُربشكلُواسعُعلىُتقريرُُُُ.ةاملناسب

ُ فيُ الصادُر العربيةُ 2021ُالتنميةُ العربيُُُ )املعهدُ

ُُ(.2021للتخطيط،ُ

 واقع وخماطر املديونية يف الدول العربية:  .2

فيُُ جذريةُ تحوالتُ األخيرةُ السنواتُ شهدتُ

مديونيةُالدولُالعربية،ُنتيجةُلألزماتُاملتتاليةُالتيُُ

ُُءُ تعرضتُلهاُوتأثيراتهاُاملمتدةُعلىُموازناتهاُالعامةُبد

ُبحاالت2008ُُمنُاألزمةُاملاليةُالعامليةُفيُعامُُ
 
،ُمرورا

ُع فيُ االستقراُر عامُُعدمُ منهاُ التراجع2011ُُُُددُ ثمُ

العاُم النفطُمنذُ الذيُشهدتهُأسعاُر ُُالكبيُر ُ ُ2014ُ

وماُنتجُعنُذلكُمنُانحساُرمساحةُالحيُزاملاليُاملتاحُُ

سببتهُُالقتصاداتُالدولُالعربيةُالنفطية،ُإضافةُملاُُ

كوفيد الضغوطُعلى19ُُُ-جائحةُ منُ مزيدُ منُوضعُ

ُنتيجةُالسياساتُُهاُُموازنات ُتمُُاملاليةُُدونُاستثناء التي

الجائحة تلكُ تأثيراتُ منُ للحدُ ُُتبنيهاُ ُُإلُىُُباإلضافة،

النمُو تباطُؤ نتيجةُ العامةُ اإليراداتُ تراجعُُُُُوُُتراجعُ

ُُ.الطلبُالعاملي

ُالدولُُُُإلُىاألزماتُاملتواترةُُأدتُُ ارتفاعُمديونية

إيراداتُُمنها،ُنتيجةُتراجعُُُُةالعربية،ُالسيماُالخارجي

سواءُُال األجنبيُ النفُطفيُُنقدُ التيُُُُيةالدولُ تلكُ أُو
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العاملينُُ وتحويالتُ السياحةُ عوائدُ علىُ تعتمدُ

قيمةُُُُإجمالُيبلوغُُُُالبياناتُاملتاحةتوضحُُُوُُ .بالخارج

2020ُونُدوالُرعامُُيتريل1.54ُُُُنحُوالدينُالعامُالعربيُُ

دوالُرعام608ُُُُمقارنةُبنحوُُ يُ 2010ُُملياُر ماُ مثلُوهُو

ُ
 
ُقدرهُُُُارتفاعا هذهُُ،ُُ%154نحُو نسبةُ ارتفعتُ كماُ

املديونيةُللناتجُاملحليُاالجماليُبشكلُمطردُمنُنحوُُ

ُُُإلُى28.8ُُ% التوالُي63.4نحُو علىُ العامينُ لذاتُ ُ%ُُ

ُ.1الشكلُرقمُُوذلكُكمُهُومبينُفيُ

ُ
ُُ.2022ابريلُُ–املصدُر:ُإعدادُالباحثُاستناداُلبياناتُصندوقُالنقدُالدوليُ

ُوعلىُاملستوىُالقطريُُ
 
وضحُالبياناتُارتفاعُُت

ُدونُاستثناءديونيةُالدولُالعربيةُم
 
ُوضحُ،ُكماُت

 
ُُُزترك

ُُ من من90ُُأكثُر ُ%ُُ دولُُحجم عشُر فيُ املديونيةُ تلكُ

وقدراتهاُُ التنمويةُ مستوياتهاُ فيُ التباينُ أشدُ تتباينُ

 ُُ(.2املاليةُ)الشكلُرقمُ

إلىُُ املديونيةُ تحديُ تسللُ التطوُر هذاُ ؤكدُ وي 

وكذلكُُ الحجمُ ستوىُ م  علىُ العربية،ُ الدولُ أغلبُ

بوضوحُُ ارتفعُ حيثُ االجمالي.ُ املحليُ للناتجُ النسبةُ

دولُُ فيهاُ بماُ العربيةُ الدولُ فيُ املديونيةُ هذهُ عدلُ م 

بدولُُ ُ
 
تاريخيا عرفتُ التيُ الخليجيُ التعاونُ مجلسُ

سبةُعلىُسبيلُاملثالُفيُُالفائضُاملالي،ُلترتفعُهذهُالُن

%ُعام71.4ُُإلىُنحو2010ُُُُ%ُعام6.2ُُعمانُمنُنحوُُ

2020ُُُُ نحُو منُ قطُر إلى30.4ُُوفيُ وفي%72.6ُُ ُ،%

ُُ من 8.4ُُالسعوديةُ إلى على%32.4ُُُ العامينُ لذاتُ ُ%

التوالي،ُوكذاُالحالُمعُباقيُدولُاملجلسُوباقيُالدولُُ

ُ(.3العربيةُ)الشكلُرقمُ

ُ
ُُ.2022ابريلُُ–ُاملصدُر:ُإعدادُالباحثُاستناداُلبياناتُصندوقُالنقدُالدوليُ

ُ*:ُوفقُحساباتُصندوقُالنقدُالدوليُووتقديراتهُللدينُوللناتجُاملحليُاالجمالي.

ُ
 
العامُُُُوفقا بياناتُ السيماُ السابقةُ للبياناتُ

التمييزُُيُ 2020ُُ ُُمكنُ الدولُُُُثالثُُمجموعاتبين منُ

املديونية ومخاطُر بعبءُ يتعلقُ فيماُ تضمُُالعربيةُ ُ:

ُ
 
دوال األولىُ مُ ُُاملجموعةُ الدُيلهاُ منُ عاليةُ ُُُنستوياتُ

والداخلي(ُُُُالعام الناتج100ُُتفوقُُ)الخارجيُ منُ ُ%

اإلجمالُي ُاملحليُ ُوهُيُ ُُ ولبنانُ ُُُُ.البحرينُوالسودانُ

ُُو
 
دوال الثانيةُ املجموعةُ املؤشرُُُُتضمُ هذاُ فيهاُ يشهدُ

تصاعديُُ ُُواضحُُمنحىُ ُُلكنه ُحُلاُُإلُىُُيتعدلم اجزُُــــنُ

ُُُ،وتونسواألردنُوالعراقُواليمنُُُُ:ُمصُر%ُوهُي100الــ

ُوقطُروعمانُ.ُ،واملغرب
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 . 2022ابريل  –املصدر : إعداد الباحث استنادا لبيانات صندوق النقد الدولي 

بمستوياتُُ فتتميُز الثالثة،ُ املجموعةُ أماُ

منُُ )أقلُ املؤشُر لهذاُ تضم60ُُمنخفضةُ وهيُ ُ.)%

ُةجموعم ُُ االقتصاداتُ ذاتُ الدولُ منخفضةُُمنُ

ُ والجزائرُُومُ الدخلُ موريتانياُ مثلُ الدخلُ توسطةُ

مُ ُووفلسطينُوجيبوتيُُ الدخلُمثلُُكذلكُدوالُ رتفعةُ

ُأتشهدُُُُوالكويتُوالتيماراتُوالسعوديةُُإُلا
 
ُُُيضا

 
ُُتناميا

ُستوياتُمديونيتها.ُُفيُمُ 

مؤشُرُيكذلكُُ الخارجيُُُُبرُز الدينُ نسبةُخدمةُ

حيثُُالصادراتُنتائجُمتفاوتةُبينُالدولُالعربية.ُُُُإلُى

ُا ُُملؤشرُُشهدُ ليبلغُُارتفاعاُكبيرا لبنانُ في127.5ُُفيُ ُ%

مصُرواألردنُُأماُفيُُ.2010ُُُ%ُفي50ُُمقابلُنحو2020ُُُُ

ُُ ُُتضاعفتُُفقد النسبة تقريباُُهذهُ مراتُ ثالثُ بنحُو

.ُوقدُشهدتُنهايةُالعام2020ُُوعام2010ُُُُبينُعاميُُ

2019ُ ُُ كوفيدبدايةُ وباءُ 19ُ-تفش يُ أسعارُُُ وانهياُر

ودخولُُ الدوليةُ السياحةُ حركةُ وتوقفُ النفطُ

أزمةُُ منذُ األعنفُ هيُ ركودُ أزمةُ فيُ العامليُ االقتصادُ

ُُ عام فيُ الكبيُر ذلكُُُُ .1929الكسادُ تأثيراتُ تكنُ لمُ

عنُُ ُُبعيدةُ التي العربيةُ الدولُ منُ فيُُتوسعتُُالنيلُ

عامُُ فيُ الخارجيُ فجواتُُاُللتمويل2020ُُُُاالقتراضُ

ُُُ.الجائحةُنتيجةُمواجهةُتداعياتالتيُظهرتُليةُاامل

كذلكُيظهُرتحليلُهيكلُاملديونيةُتناميُواضحُُ

ُبجانبُنظيرتهاُُفيُُ ُالداخلية ،ُفوفقاُُالخارجيةاملديونية

فيُُُُارتفعتفقدُُللمعلوماتُاملتوفرةُُ 7ُُهذهُاملديونيةُ

والسودانُُ واملغربُ ولبنانُ )مصُر فقطُ عربيةُ دولُ
ملياُردوالر393.5ُُُُوريتانيا(ُمنُنحوُُواالردنُوتونسُومُ 

2019ُُُعامُُ نحُو يمثلُ من65ُُوبماُ الناتجُُإ%ُ جماليُ

2020ُُملياُردوالُرعام438ُُُُنحوُُُُإلُىاملحليُلتلكُالدولُُ

نحُوُ يمثلُ ا70وبماُ املحليُ الناتجُ منُ لهُاإُل%ُ ُُجماليُ

ُُ.2021صندوقُالنقدُالعربي،ُتقديراتُحسبُ

ُُُيف الدول العربية أسباب االستدانة  .3

العربيةُُ الدولُ فيُ املديونيةُ إشكاليةُ ترتبطُ

بوجودُأسبابُوعواملُعديدةُبعضهاُداخليُوبعضهاُُ

الطابُع يرتبخارجيُ بعضهاُ أنُ كماُ باختالالتُُ،ُ طُ
مُ  أوُُهيكليةُ ظرفيةُ بأسبابُ يرتبطُ وبعضهاُ زمنة،ُ

ُ
 
ُُطارئة.ُوتتفاوتُهذهُاألسبابُفيُطبيعتهاُوذلكُارتباطا

ومُ  واملاليُ التنمويُ اقعهاُ و ستوياتُُبمعطياتُ

ُو والسياس يُ االقتصاديُ وتتمثلُُاأُلاستقرارهاُ مني.ُ

ُأهمُهذهُاألسبابُفيُالتاليُ:

ُُُقرار النمو االقتصاديواستقوة وجودة  1.3

ُ
 
تمك مُ رغمُ الدولُالعربيةُمنُتحقيقُ عدالتُُنُ

ُنمُومُ 
 
خاللُالعقودُاألربعةُاملاضيةُلتبلغُُُُرتفعةُنسبيا

للُف3.9نحُوُ كمتوسطُ قارنةُُمُ 2020ُُُُ–1990ُُترةُُ%ُ

كانُشديدُُ%(،ُإالُأنُهذاُالنمو3.3ُُُ)باملتوسطُالعاملي

افقُواملعدلُاملقترحُُهذاُاألداءُُُُكماُأن،ُُالتقلب لمُيتو

ُ
 
للتمك الناميةُ للدولُ املتحدةُ األممُ جانبُ منُُمنُ نُ

بنحوُُ واملقدُر املستدامةُ التنميةُ أهدافُ تحقيقُ

اأُل7.0 اماُ ُ،%ُ فهُو الثالثُ مُ مُر فيُُضعفُ ساهمتهُ

ُُ
 
تحويليا ُ

 
نموا ليصبحُ الهيكليُ التحولُ تحقيقُ

Transformative growthُُالهيكل احتفظُ حيثُ ُ،
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ُُُُُُنتاجُيإُلا العربية الدولُ أغلبُ بذاتُُُُإلُىفيُ كبيُر حدُ
مُ  وبقيتُ العقود،ُ تلكُ خاللُ قطاعُُالسماتُ ساهمةُ

همُسماتُالتحولُُأرةُعنُاملعبُ -الصناعاتُالتحويليةُ

والصاعدةالهي املتقدمةُ الدولُ تجاربُ وفقُ فيُُُُُ-كليُ

ُُ. (World Bank,2022)%ُفقط11ُ-9دودُح ُ

أوضاع املالية العامة وتراجع  عدم استقرار 2.3

 استدامتها

املوازنات تأثرت ال العامة أوضاعُ  دوُلفيُ

السيماُخاللُالعقدينُاملاضيينُبعدةُعواملُُ العربية

 أوضاعُاالنضباط انعكستُبالسلبُعلُىُُغيُرمواتيُة

وأهمهاُتداعياتُاألزمةُاملاليةُالعامليةُعامُُ،ُُفيها املالُي

أحداثُُُُإلُى،ُوأزمةُالديونُالسيادية،ُباإلضافة2008ُُ

العربية2011ُُُُ الدولُ بعضُ شهدتهاُ وكذلكُُالتيُ ُ،

منُُ الثانيُ النصفُ بدايةُ فيُ النفطُ أسعاُر انخفاضُ

توضحُالبياناتُتحولُُُوُُ،2021ولغايةُنهاية2014ُُُُ عامُُ

ُ البالغُ األوليُ املحلي17.1ُُالفائضُ الناتجُ منُ ُ%

عامُُ فيُ للبترولُ املصدرةُ العربيةُ الدولُ فيُ اإلجماليُ

%ُمنُالناتجُاملحليُفيُعام2.2ُُعجُزأوليُبلغُُُُإلُى2005ُُ

كماُُ ُ.%9.3نحوُُُُإلُى2020ُُليرتفعُهذاُالعجُزعام2018ُُُُ

العرب الدولُ تحقيقُ للبترولُُاستمُر املصدرةُ غيُر يةُ

،ُوإن2020ُُوحتى2005ُُلعجُزأوليُعلىُمداُرالفترةُمنُ

قدُُ العجُز هذاُ منُُكانُ عام7.9ُُُُإلُى%5.0ُُارتفعُ ُ%

2020ُُ التراجعُُ. املتاحُُُُإلُىأدىُهذاُ املاليُ الحيُز تقلصُ

أنُفوائضُُبياناتُالوضحُتلكافةُالدولُالعربية.ُكماُ

فيُُ منُُامليزانُ انخفاضاُ شهدتُ قدُ العربيةُ الدولُ

ملياُردوالُرعام318.4ُُُُإلُى2008ُملياُردوالُرعام457.7ُُ

2018ُُ ،ُُ عام فقط.65.5ُُُُنحو2020ُُُُليبلغُ دوالُر ملياُر

ُافائضُُاُلتراجعُُوهُواألمرُالناجمُعنُُ لدولُالنفطيةُُفي

ُُباقيُالدولُالعربيُةفيُُعجزُُالتفاقمُُكماُُُُبشكلُأساس يُ.

ُُُُحيث دوالر63.8ُُُُمنُُارتفع مليار78.5ُُُُنحوُُُُإلُىملياُر

العربيُ 2008ُُ،2020ُُبينُُماُُدوالُرُ النقدُ )صندوقُ

2021)ُ.ُ

 الدولاألسباب الظرفية لالستدانة يف  3.3

 العربية

عامُُ أواخُر منذُ العربيةُ الدولُ منُ عددُ شهدُ

ُحداثأ2010ُُ
 
موازينهاُُواضطراباتُُُُا علىُ ُ

 
سلبا أثرتُ

تلكُُ تأثيراتُ انعكستُ كماُ واملالية.ُ االقتصاديةُ

اُُاُثاألحد نفاقُالعامُُإُلعلىُدولُأخرىُلتضغطُعلىُ

قيام خاللُ منُ األجورُُُُهافيهاُ بزيادةُ استباقيُ بشكلُ

امتدادُُاالجتماعيةوالتحويالتُُ الحتمالُ ُ درء  وذلكُ ُ،

 ,Quilter and Symons)جتمعاتهاُُمُ ُُإلُىتلكُالحركاتُُ

2013)ُ
 
الخسائُرالتيُُفيُُُُ.ُوقدُظهُرهذاُالتدهوُرواضحا

علىُُُُاألحداُثالدولُالعربيةُعقبُهذهُُبعضُُتكبدتهاُُ

بنحوُُصندوقُالنقدُالدوليُوجهُالتحديدُوالتيُقدرهاُ

ُُُُ،ملياُردوالر600ُُ
 
عنُخسارةُالناتجُاملحلىُُُُهذاُفضال

ملياُردوالر،289ُُُبلغتُأكثُرمنُُوالتيُُاإلجماليُالعربيُُ

ُ نحُو 35ُوخسارةُ مُ ُ دوالُر قيمةُُملياُر فيُ مثلةُ

املنطقةُُ فقدتهاُ التيُ املباشرةُ األجنبيةُ االستثماراتُ

دفعتُ ُُ.ُ(IMF, nov 2012ُ) باتانتيجةُلهذهُاالضطُر

تلكُالعواملُالدولُالعربيةُللبحثُعنُمصادُرتمويلُُ

ُ
 
اللجوءُُتمك ذلكُ فيُ بماُ بالتزاماتهاُ الوفاءُ منُ ُُإلُىنهاُ

املديونيةُالخارجيةُللحصولُعلىُالتمويلُاملطلوبُفيُُ

األوضاعُُ وتدهوُر املحليةُ املصادُر ضعفُ ظلُ

ُ االقتصاديةُالداخليةُ.

منذُُ النفطُ أسواقُ أزمة2014ُُُُشهدتُ ولغايةُ

ُ الحاليةُ الروسيةالطاقةُ الحربُ عنُ ُ-الناجمةُ

ُُأُلا ُُوكرانية الحادة التراجعاتُ منُ التقلباتُُُوالعديدُ

السوقُُ فيُأساسياتُ التغيراتُ تعكسُ والتيُ السعريةُ

ُ الصخريُُواالعتباراتُ النفطُ إنتاجُ فيُ البيئيةُ

العقودُُ أسواقُ وتعامالتُ الدوالُر فيُسعُر والتطوراتُ

ُ.وكذلكُالعواملُالجيوسياسيةُالجلة

كوفيد أزمةُ جاءتُ السياقُ ذاتُ 19ُُ-وضمنُ

العربية للدولُ املاليُ الوضعُ امتدتُُحيثُُ،ُُلتفاقمُ

والتشغيلُوكذلكُُمُ ُُإلُىتأثيراتهاُالسلبيةُُ عدالتُالنمُو
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ُإلُى مشكلةُُُ العربيةُ الدولُ فيُ الكليةُ املوازينُ كافةُ

ُ
 
زيادةُُُُإضافيةُُضغوطا نحُو توجههاُ منُ بدورهاُ تزيدُ

البرامجُُ تمويلُ استحقاقاتُ ملواجهةُ مديونيتهاُ

األساسية،ُوسدُالعجُزاملتولدُعنُزيادةُاالنفاقُالعامُُ

ُ العامة.ُ اإليراداتُ املوتراجعُ لألبعادُ تعلقةُُإضافةُ

ا وتفاقمُُُُقليمُيإلباالستقراُر استمراُر الحربُُالسيماُ

ُالروسية الطاقةُُأُلواُ امداداتُ وازمةُ وكرانيةُ

ُسرهُ.أوتداعياتهاُعلىُالعالمُب

 جهة املديونية يف الدول العربيةسياسات ُموا  .4

ُ ضوءُ اأُلفيُ األسبابُ لتناميُُتحليلُ ساسيةُ

العربية الدولُ فيُ منُُيُ ُُ،املديونيةُ عددُ اقتراحُ مكنُ

ُ يُ التوصياتُ ُمكنالتيُ تبنيهاُ العربيةُ ُللدولُ ُُ
 
ُُوفقا

في السائدُ والتنظيميُ املؤسس يُ اقعُ الو ،ُُهاملحدداتُ

ُ
 
وفقا املديونيةُُُُوكذلكُ لعبءُ الحاليُ الحجمُ لتباينُ

ُلحيُزاملاليُاملتاحُفيها.ُُوا

 النمو االقتصادي التحولي  تعزيز 1.4

القويُُُُعتبُريُ  االقتصاديُ النمُو العاملُُتحقيقُ

ُُاأُل ُوساس ي املديونيةُ ،ُحيثُُستدامتهاالتقليصُعبءُ

.ُكماُأنهُسيحدُُعدالتُُمُ تتراجعُُ
 
الدينُوخدمتهُتلقائيا

منُالحاجةُفيُاملستقبلُملزيدُمنُالديونُأُوالوقوعُفيُُ

فيُُُُةمصيد الدولُ أولوياتُ االعتباُر فيُ ُ
 
أخذا الدين،ُ

الذيُُ العجُز وطبيعةُ حجمُ وفقُ أُو التنميةُ تمويلُ

ُ
 
بهيكلُُت بدورهُ واملرتبطُ العامة،ُ موازناتهاُ واجههُ

لالعتباراتُُ إضافةُ واستقراره،ُ العامةُ إيراداتهاُ

وفقُُ وذلكُ التمويلُ بدائلُ بينُ باملفاضلةُ املتعلقةُ

امل مصادرهُ منُ التمويلُ كلفةُ هذاُُمعياُر وفيُ ختلفة.ُ
يُ  ُاإلطاُر السياساتُ منُ حزمُ طرحُ ُُالصناعيُةمكنُ

اُُإلُىالهادفةُُ الهيكليُ التحولُ ضمنُُُُنتاجُيإُلتسريعُ

الوظيفي،ُُ أُو األفقيُ النطاقُ وهماُ أساسيينُ نطاقينُ

الوظيفيُلدفعُُُُاملساُرونظيرهُالرأس يُأُواالنتقائي.ُيقومُُ

الدولُُ إتباعُ ضرورةُ علىُ التحوليُ االقتصاديُ النمُو

مُُُدبُعتتسمُُُُيسياساتُذاتُطابعُوظيفي/ُأفقالعربيةُُ

القطاعاتُواألنشطةُاالقتصادية،ُمثلُُمابينُُُُتمييزهاُُ

ُُتحقيقُُسياساتُُ الكلي، االقتصاديُ وبناءُاالستقراُر

ل البشرُينوعيُ املالُ ُرأسُ والبنيةُ ُُوالتكنولوجيُا،ُ

واالتصاالت،ُُ واملواصالتُ والطرقُ األساسية،ُ

البنيةُُ وتطويُر والتطوير،ُ البحثُ علىُ واإلنفاقُ

للدولة واملؤسسيةُ والقانونيةُ ُالتشريعيةُ وتحسينُُُ

ُُ األعماُلاالعمالبيئة كلفةُ خفضُ فيُ تسهمُ بحيثُ ُ،ُُ

ُ.ُُوتشجيعُاالستثمار

توظيفُ التحويليُ النمُو تحقيقُ يحتاجُ كماُ

اُلج ُ منُ ُملةُ ُاالنتقائيةسياساتُ بناءُُُ تعيدُ الطابعُ

ُ االقتصاديُ النمُو هذاُ علُىمصادُر ُُباالعتمادُ

ُُ التي واإلجراءاتُ لنشاطُُتالسياساتُ أُو لقطاعُ تحيُز
مُ  فيُ التأثيُر بهدفُ معين،ُ أوُُاقتصاديُ نموه،ُ عدالتُ

مُ  أُو التصديرية،ُ إنتاجيتهُُقدرتهُ ستوياتُ

(Robinson,2009; Rodrik, 2007).ُ تتضمنُُُ

االنتقائية ُالسياساتُ منُ ُجملةُ دعمُُُ سياساتُ

والتيُُ املنتقاة،ُ االقتصاديةُ واألنشطةُ الصناعاتُ

أوُُ الحصصُ أنظمةُ آلياتُ استخدامُ تتضمنُ

الواردات علىُ الجمركيةُ ُالتعريفاتُ واالعفاءاتُُُ

للصادرات،ُُالضريبية املالي/االئتمانيُ الدعمُ وتوفيُر ُ،

واستخدامُُ خاصة،ُ اقتصاديةُ مناطقُ وإنشاءُ

وُإ للدولة،ُ اململوكةُ العامةُُالشركاتُ افقُ املر نشاءُ

وتوفيرُُ اإلنتاجية،ُ للعملياتُ الالزمةُ املدخالتُ وتوفيُر

لسياسةُُ التنمويُ والتوظيفُ العامة،ُ الضماناتُ

ُ.املشترياتُالحكومية

 التقشفيةالسياسات املالية  2.4

ُ
 
أهمُُت أحدُ التقشفيةُ املاليةُ السياساتُ عدُ

املمارساتُالتيُتقترحهاُاملؤسساتُالدوليةُلحكوماتُُ
وبالتاليُُُُالعاُمُُاالنفاُقستوياتُُالدولُللحدُمنُتناميُمُ 

ُو املاليُ العجُز فيُ املبررُُالتحكمُ ويتمثلُ املديونية.ُ

قادرةُُُالتقليديُالتباعُالسياساتُالتقشفيةُفيُكونها
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ُالجيدةُُُُ،لنمُوالدينُالعاُمعلىُوضعُحدُُ وبناءُالسمعة

املاليةُُ واملالءةُ االئتمانيةُ الجدارةُ فيُ والثقةُ

ُ.للحكومات ُُ أكدتُ الدراساتُُكماُ منُ العديدُ

ُ املوجبةُ الثاُر أنُ املاليةُُلالتطبيقيةُ إلجراءاتُ
ؤشراتُُالتقشفية،ُخاصةُفيماُيتعلقُبالتحسنُفيُمُ 

ُ العام،ُ والطويلُُتالدينُ املتوسطُ األجلينُ فيُ زدادُ

الثاُر فيهُ تكونُ والذيُ القصيُر األجلُ فيُ وليسُ

علىُُُُعلُىسلبيةُُاالنكماشيةُُ ثمُ ومنُ الكليُ الطلبُ

ُُمُ ُُتبقى . الناتجُاملحلُي
 
ُتلكُالسياسةُرهنا حدداتُنجاح

يُ  الذيُ املاليُ املضاعفُ لقيمةُ الدقيقُ حددُُبالتقديُر

التقشفي املاليةُ السياساتُ ُُ،ةفعاليةُ ُُ
 
ُعلما أنُُُ

مُ املضاعفُُ أحدُ تغييُر أثُر السياسةُُيقيسُ تغيراتُ

الحكومي اإلنفاقُ أُو الضرائبُ  Jordàُ)ُُاملاليةُسواءُ

and Taylor, 2015)ُُ.ُ

مُ  البرامجُُيجبُ طرحُ توقيتُ اختياُر راعاةُ

املاليُُُُ،التقشفية إنُتطبيقُإجراءاتُالتقشفُ حيثُ

ُ فتراتُ ُالرواُجخاللُ ُيُ ُ
 
األثرُُقل منُ معنويُ بشكلُ لُ

آخر،ُُ بمعنىُ الناتج.ُ علىُ اإلجراءاتُ لتلكُ االنكماش يُ

ُاإلجراءاتُُ تعدُأوقاتُالركودُهيُأسوءُاألوقاتُلتنفيذ

يثُتكونُُالتقشفيةُمنُحيثُاألثُرعلىُاالقتصاد؛ُح

قيمةُاملضاعفُاملاليُأكبُرفيُتلكُاألوقات.ُهذاُإضافةُُ

لضرورةُاالهتمامُبإجراءُالدراساتُالتطبيقيةُاملعنيةُُ

بتقديُرقيمةُاملضاعفُاملاليُبشكلُعام،ُواملضاعفُُ

خاص،ُُ بشكلُ املختلفةُ اإلنفاقُ بمكوناتُ املرتبطُ

الهيكلُُ طبيعةُ علىُ القيمُ تلكُ اعتمادُ ومدىُ

علىُُاالقتصادي؛ُحيثُأنُذ لكُيساعدُصناعُالقراُر

اإلجراءاتُُ اتباعُ علىُ التعويلُ إمكانيةُ تحديدُ

التقشفيةُلتحسينُاألداءُاملالي،ُوهيُالحالةُالتيُتكونُُ

،ُأُوأنُتلكُُ
 
فيهاُقيمةُاملضاعفُاملاليُمنخفضةُنسبيا

الثاُر كانتُ إذاُ ُ
 
سوءا الوضعُ تزيدُ قدُ اإلجراءاتُ

مُ  الناتجُ مستوىُ علىُ لهاُ مُ االنكماشيةُ قارنةُُرتفعةُ

ُأنُبعضُأوجهُُ،ُُبدورهاُفيُتخفيضُعجُزاملوازنة
 
نظرا

انكماشُ  أثُر لتخفيضهُ يكونُ قدُ الحكوميُ ُُُياإلنفاقُ

مُ  الخركبيُر بالبعضُ وعليهُُقارنةُ قيمةُُفانُُ،ُ معرفةُ

املختلفةُُ اإلنفاقُ ملكوناتُ ُ
 
وفقا فيُُيسهمُُاملضاعفُ

يُ  مكنُأنُتستهدفهاُالبرامجُُتحديدُأوجهُاإلنفاقُالتيُ

لتلكُُ االنكماشيةُ الثاُر تكونُ بحيثُ التقشفية،ُ
مُ  علىُ يُ البرامجُ ماُ أقلُ الناتجُ يعظمُُستوىُ بماُ مكن،ُ

ُمنُفعاليةُتلكُالبرامجُفيُتحقيقُأهدافهاُاملرجوة.

 إصالح اإلدارة املالية احلكومية 3.4

منُُ الحكوميةُ املاليةُ اإلدارةُ إصالحاتُ تعدُ

ُ ُاملطلوبةاإلصالحاتُ علىُُُ التأثيُر علىُ لقدرتهاُ ُ
 
نظرا

مجموعةُواسعةُمنُاملجاالتُومنهاُتحقيقُاالستدامةُُ

ُ ُتاملالية.ُ ُتضمنُ االصالحاتُ ُهذهُ نظامُُأكافةُ ركانُ

والضوابطُُ القواعدُ منُ الحكوميةُ املاليةُ اإلدارةُ

ذاتُُواإلُج واللوائحُ القوانينُ تقرهاُ التيُ راءات،ُ

الصلة،ُوالتيُتحكمُوتنظمُإدارةُاملالُالعامُفيُجانبيُُ

(ُ واإليراداتُ  ,Prakash and Cabezonاإلنفاقُ

2008)ُُُ ،ُُ إضافة للرقابةُُُُإلُىهذاُ فعالةُ آلياتُ تطبيقُ

املواردُُ استخدامُ فيُ والشفافيةُ واملساءلةُ املاليةُ

والهدُر اإلسرافُ منُ الحدُ علىُ تعملُ ُالعامةُ أوُُُ

توفرُُ يعدُ ذلك،ُ عنُ ُ
 
فضال الفساد.ُ ممارساتُ

الفعالةُُ النظمُ الدقيقة،ُمنُخاللُ املاليةُ املعلوماتُ

اتخاذُُ دعمُ آلياتُ أهمُ أحدُ الحكوميةُ املاليةُ لإلدارةُ

الكفءُُالُق التخصيصُ فعاليةُ وضمانُ املاليُ راُر

للمواردُبماُيسهمُفيُكفاءةُاالنفاقُالحكوميُويقلصُُ

-Dabla)العجُزومنُثمُالحدُمنُالتوسعُفيُاالقتراضُُ

Norris et al. 2010. , Cheruiyot et al., 2017).ُُُُكما
املاليةُُيُ  اإلدارةُ نظمُ عناصُر أهمُ تصنيفُ مكنُ

مل استهدافهاُ يمكنُ التيُ مُ الحكوميةُ شكلةُُواجهةُ

ُثالثُمجموعاتُرئيسية،ُُ ُفي ُالدولُالعربية ُفي املديونية

املوازنة،ُُ إعدادُ وعملياتُ املوازنةُ بنظمُ األولىُ تتعلقُ

وترتبطُالثانيةُبتنفيذُاملوازنةُوعملياتُالرقابةُاملاليةُُ

ُُ الحوكمة بآلياتُ فتختصُ الثالثةُ أماُ منُُوالتدقيق،ُ

الث املجاالتُ تلكُ وتتضمنُ ومساءلة.ُ الثةُُشفافيةُ

ُ:ُالتوجهُُآلالعديدُمنُاإلجراءاتُوالبرامجُوال لياتُمثل
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املاليةُُ النظمُاإلداريةُ القائمُعلىُ ُاألسلوبُ نحُو أكثُر

اإلنفاقُُالهرمية إطاُر السياساتُ صناعُ وتبنيُ ُ،
األفقُُمُ  ذُو نظيرهُ علىُ التركيُز األجلُدونُقصُر توسطُ

وازنةُُالزمنيُالقصير،ُوتوسيعُممارساتُوتطبيقاتُمُ 

وازنةُاألداء،ُوالتوظيفُالكفءُالستخدامُُالبرامجُوم

ُفيُذلكُميكنتها،ُواصالحُُ ُبما نظمُاملشترياتُالحكوميةُ

إضافةُُ هذاُ الضريبية،ُ اإلدارةُ اإلصالحاتُُُُإلُىنظمُ
ُبخاصةُمُ  ُبآلياتُالحوكمة ستوياتُالشفافيةُُاملرتبطة

املاليةُُ املعلوماتُ إدارةُ نظامُ وتطبيقُ واملساءلةُ

ُالحكوميةُ.

 ليةتطوير األسواق واملؤسسات املا 4.4

السياس هذهُ ُتتوجهُ تنميةُاتُ ضرورةُ نحُو

ُ س  الحكوميةوصيانةُ املاليةُ لألوراقُ الةُ فع  ُوقُ فيُُُ

التكلفةُواملخاطرُُ للحدُمنُ العربية،ُوذلكُ ُُإلُىالدولُ
مُ  حدُ فمنُُأدنىُ والطويل،ُ املتوسطُ األجلينُ فيُ مكنُ

املاليةُُ األوراقُ لتداولُ فعالةُ سوقُ وجودُ شأنُ
للحكومةُآليةُلتمويلُمصروفاتهاُُالحكوميةُأنُيُ  وفُر

عجزُُ لتمويلُ املركزيُ البنكُ علىُ تعتمدُ الُ بطريقةُ

ذهُالسياسةُماُتضمنتهُاملبادئُُاملوازنة.ُويدعمُتبنيُه

لةُإلدارةُالدينُالعامُلصندوقُالنقدُُ عدَّ
 
التوجيهيةُامل

(ُ العام2014ُُالدوليُ الدينُ إدارةُ أنُ أكدتُ التيُ ُ،)
مُ  تكلفةُ بأقلُ املطلوبُ التمويلُ فيُاألجلُُوتوفيُر مكنةُ

املخاطرة،ُُ منُ معقولةُ بدرجةُ والطويل،ُ املتوسطُ

تتس املاليةُ لألوراقُ سوقُ إقامةُ بالكفاءةُُتتطلبُ مُ

والشفافية بالسيولةُ هيكلُُ ،ُُوتتمتعُ إقامةُ وكذلكُ
لتطويرُُمُ  قويةُ واجراءاتُ سليمُ وقانونيُ ؤسس يُ

ُ
 
ق درتهاُعلىُتعبئةُُاملؤسساتُواألسواقُاملاليةُلتعزيُز

املدخراتُبكفاءةُالُسيماُمنُخاللُاإلصداراتُاألوليةُُ

الحديثة وامللكيةُ الدينُ  Debt and Equity ألدواتُ

Initial Public Offers ُ
 
ت تمويلُُالتيُ علىُ ساعدُ

املخاطر وتنويعُ منُُُُ.التنميةُ فإنهُ ذلك،ُ علىُ عالوةُ

بالعمقُُ تتمتعُ سوقُ تنميةُ علىُ التشجيعُ خاللُ
يُ  الحكومية،ُ املاليةُ لألوراقُ ملديريُُوالسيولةُ مكنُ

املعنيةُُ والجهاتُ املركزيُ البنكُ معُ بالتوازيُ الدين،ُ

ع والرقابةُ املاليةُ املؤسساتُ علىُ ليها،ُُباإلشرافُ

تكلفةُُ فيُ اُ خفض  يحققواُ أنُ السوق،ُ فيُ واملشاركينُ

ُ املتوسطُ األجلُ علىُ الدينُ ُإلُىخدمةُ معُُُ الطويلُ

صلبُُ فيُ تدخلُ التيُ السيولةُ عالواتُ تضاؤلُ

ُ .العائداتُعلىُالديونُالحكومية

 تمويل التنميةحديثة لبدائل  5.4

التُر يتمُ ُُحيثُ على ُُكيُز ُُأدواتُُتقديم غيرُُمالية

تقليديةُلتمويلُعمليةُالتنميةُوبرامجهاُومشروعاتهاُُ

ُمنُُاأُلعلىُوجهُالعموم،ُوهوُُ
 
مُرالذيُسيقلصُتلقائيا

ُ الدولُ ُإلُىلجوءُ اوُُُ الداخلُ منُ سواءُ االستدانةُ

ُمنُفرضيةُأنُالدولُالعربيةُُ،ُُالخارج
 
وذلكُانطالقا

ئلةُالحاليةُُلنُتتمكنُمنُتقليصُالفجوةُاملاليةُالها

القنواتُُ تتجاوُز جديدةُ ماليةُ قنواتُ تفعيلُ دونُ

منُاألدواتُُجملةُُجموعةُُهذهُاملتتضمنُُُُ.التقليدية

ُ املبتكرةُ العربيةُُُوالتمويليةُ الدولُ فيُ لةُ املفع  غيُر

الدينُُ تحويلُ أهمها:ُ ومنُ الكافي،ُ أداةُُُُإلُىبالشكلُ

 Debt to ملكيةُفيماُيعرفُبمبادلةُالديونُبامللكية"

Equity Swapsُوالتوريق، Securitizationُُالذيُيمثل

تجميعُُ علىُ تعتمدُ مستحدثةُ ماليةُ أداةُ بدورهُ

املتجانسةُواملضمونةُكأصول،ُُ الديونُ مجموعةُمنُ

ثمُعرضهُُ ُ
 
ائتمانيا فيُصورةُدينُواحدُمعزُز ووضعهاُ

سسةُمتخصصةُلالكتتابُُعلىُالجمهوُرمنُخاللُمُؤ

فيُشكلُأوراقُمالية،ُوالصكوكُاإلسالميةُالتيُتقومُُ

غيرُُ للدخلُ املدرةُ األصولُ منُ مجموعةُ تحويلُ علىُ

ُ ُإلُىالسائلةُ بهذهُُُ مضمونةُ للتداولُ قابلةُ صكوكُ

مراعاةُ معُ املاليةُ األسواقُ فيُ بيعهاُ ثمُ ومنُ األصولُ

التداوُل يُ ضوابطُ كذلكُ ُ.ُ ممارسةُُمكنُ تفعيلُ

ُبينُا بمختلفُُلقطاعُالخاصُوالقطاعُالعامُُالشراكة

التيُترغبُُ التنمويةُ أشكالهاُوفقُطبيعةُاملشروعاتُ

واالتصاالتُُ والطرق،ُ )الطاقة،ُ تمويلهاُ فيُ الدولةُ

سنداتُُ وأداةُ وغيرها(،ُ املوانئ،ُ واملواصالتُ

املغتربونDiaspora Bondsُُ املهاجريُن يعتبُر حيثُ
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تمويلُهامُللعديدُمنُالدولُالعربية،ُويمكُن ُُمصدُر

أنُتمثلُسنداتُاملهاجرينُأداةُفاعلةُفيُحشدُجزءُ

منُهذهُالتحويالت،ُوهيُتعاملُمعاملةُاألوراقُاملاليةُُ

عندُُ فقطُ استردادهاُ يتمُ والتيُ األجلُ طويلةُ

ُاالستحقاق.

 اخلامتة  .5

االصداُرأظهُرُ فيُُُُتنامىُُهذاُ املديونيةُ تحديُ

وفتراتُُ املاض يُ العقدُ وبخاصةُخاللُ العربيةُ الدولُ

املستقبلُوإنُكانُُ فيُ للزيادةُ أنهُمؤهلُ األزمات،ُكماُ

ُ
 
بينُالدولُالعربية،ُكماُأنُُُُذلكُبوتائُرمتفاوتةُنسبيا

ُ
 
علىُاالقتصاداتُالعربيةُُُُهذاُالتحديُلمُيعدُقاصرا

ومُ مُ  ُتوسطةُ
 
هاجسا أصبحُ بلُ الدخل،ُ ُُنخفضةُ

ُوم الدولُ منُ للعديدُ قلقُ ُصدُر رتفعةُُمُ العربيةُ

ُفيُهذاُاويُ الدخل.ُُ ُتبنيُالتوصياتُالواردة ُُصداُرإُلمكن
توجهُبعضهاُلتنميةُالقدراتُُ،ُبحيثُُتكاملةكحزمةُمُ 

ُاالقتصادية االنفاق،ُُاالنتاجيةُ لتقليصُ وبعضهاُ ُ،

األداُء وكفاءةُ املؤسساتُ وإصالحُ لتنميةُ ُُوبعضهاُ

منُُ بعضهاُُالهدر،ُُوالحدُ عنُُوتوجهُ للبحثُ الخُر

األمُرالذيُسيوفُرمساحةُأكبرُُ،ُُُُمصادُرتمويلُجديدة

منُُ قدُر أكبُر لحشدُ العربيةُ لتمويلُُُاللدولُ ملواردُ

ومخاطرُُ مستوياتُ تناميُ منُ والحدُ التنميةُ عمليةُ

ُالدينُفيُاملستقبل.ُُ
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