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فــي ظــل العدیــد مــن التطــورات التــي تشــهدها الجمعیــة العربیــة للبحــوث " نشــرة الربــاط"مــن) ٥٣(یصــدر العــدد الحــالي رقــم 
االنتهـاء مـن إعـداد حیث تم، الممتدة ألكثر من ثالثین عاماً لمسیرة الجمعیة االقتصادیة، والتي تمثل في مضمونها نقلة نوعیة

٢٠١٩لســنة ) ١٤٩(رقــم فــي مصــر،یتوافــق مــع متطلبــات قــانون الجمعیــات األهلیــة ، بمــاجدیــد للجمعیــةالساســي األنظــام ال
شـراء المقـر الحـالي للجمعیـة، إنهـاءتـمكمـا . ، وقـد خصصـنا لـذلك الموضـوع عرضـًا بـین صـفحات هـذا العـددوالئحته التنفیذیة

یبــًا لمــوارد الجمعیــة الحالیــة، ولمصــلحة األجیــال العربیــة االقتصــادیة یمثــل حفظــًا طوبمــاللجمعیــة دارًا یحفــظ أصــولها، لیصــبح
االنتهــاء مــن إعــداد موقــع ، وكــذلكمــن القــاهرة) بحــوث اقتصــادیة عربیــة(انتظــام صــدور مجلــة الجمعیــة فضــًال عــن.القادمــة

انتظمـت ورش كـذلك و لمـي،العفي مجال النشـر ها ضمن المجالت العلمیة الُمحكمة تصنیفبهدف رفع،للمجلةمستقل الكتروني 
وذلك عبر التطبیقات اإللكترونیة المرئیة، تماشیًا مع الظروف السـائدة فـي ظـل ، ٢٠٢١-٢٠٢٠العمل للموسم الثقافي العلمي 

األمانـة مـن خـاللذلكوقد تم إنجاز . والمهتمین وشباب الباحثینوبمتابعة ومشاركة ُمقدَّرة من األعضاءتفشي جائحة كورونا، 
، فقـد قـرر العمـل المؤسسـي بالجمعیـةولتعزیـز. لجمعیـة، وبمسـاندة مجلـس إدارتهـا وأعضـاء الجمعیـة والتفـافهم حولهـاالعامة ل

محمـد الزینـي، أحــد / مجلـس اإلدارة فـي اجتماعـه األخیـر تعیـین مـدیر تنفیـذي للجمعیـة مـن االقتصـادیین الشـباب، هـو الـدكتور
.المؤسسوناآلباءالجمعیة، كما سطرها وأهداف آمالتحقیق لالذین یتوقع منهم إنجاز الكثیر من الجهود 

لـذا . جائحـة كورونـاتـداعیات قتصـادي مـن االتعـافي بالاالقتصـاد العـالمي المـأمول مـنفـي ظـل النشرة منالعددهذا یصدر 
مؤسسـات الدولیـة خصصنا في هذا العدد ملفًا نستعرض فیه لمحات من التقـاریر االقتصـادیة العربیـة، والتـي تضـمنت توقعـات ال

بأنــه مــن المنتظــر تحقیــقصــندوق النقــد الــدولي لالقتصــاد العــالمي واالقتصــاد العربــي، ومــن أهــم هــذه التوقعــات مــا صــدر عــن
التـي أقرتهـا المالیـةتـدابیر التحفیـز و ، مدفوعًا بتطویر اللقاحـات الطبیـة، ٢٠٢١خالل العام % ٥,٥االقتصاد العالمي نموًا قدره 

تـدریجي التعـافي التحقیـق أنـه مـن المـأمولعلـى صـعید االقتصـاد العربـيبینمـا تشـیر التوقعـات .دول العالممن حكوماتالعدید 
السـائدة توقعـات لتواكـب بـدورها ال، بحسب التقدیرات%٢,٨وبمعدل نمو اقتصادي حوالي، ٢٠٢١في عام لالقتصادات العربیة 

ــافي النشــاط االقتصــادي العــالمي، ب ــدیرات اال تع ، وبــزوغ اآلثــار المــواد األولیــة والــنفطأســعار المتوقــع فــي رتفــاعومدفوعــة بتق
االقتصـادات العربیـة عدد من الدول العربیـة، فضـًال عـن اسـتمرارالجاري تنفیذها فيلإلصالحات االقتصادیة المحتملةاإلیجابیة

،والتحـدیات الناتجـة عنهـا،العالمیـة والعربیـةوفي ظل التطورات. السیاسات النقدیة والمالیة التوسعیةفي اتباع وتنفیذ إجراءات 
متابعـة كیفیـة التحـدي المتمثـل فـي ا، هـذأمـام تحـد كبیـرفي المجال االقتصـاديالبحث العلمي كافة المعنیین والمهتمین بیكون

ــى تقــدیم فكــر اقتصــادي عربــي وبحــث علمــي منهجــي ورصــین بشــأن توصــیفاســتیعاب هــذه التطــورات، و  الوضــع والعمــل عل
ــل اال ــة االقتصــادیة فــي األقطــار العربیة،علــى المتبعــةلسیاســات االقتصــادیة اآثــار قتصــادي الســائد، وتحلی بهــدف تقــدیم التنمی

.ات العربیةقتصاداالتوصیات قّیَمة لراسمي السیاسات ومتخذي القرار على مستوي 

فتح الرحمن صالح/ د
النشرةعضو مجلس اإلدارة والمشرف على تحریر

افتتاحیة العدد

٣



ـــة للبحـــوث االقتصـــادیة"عقـــدت  ـــة العربی ـــق " الجمعی ـــوم الســـبت المواف ـــة مســـاء ی ـــر العادی ـــة وغی ـــة العادی ٢٢هیئتهـــا العمومی
تضـم اقتصـادیین مـن مختلـف البلـدان التـيوقـد توافـق أعضـاء الجمعیـة . للنظر فـي مختلـف شـئونها التنظیمیـة٢٠٢١آیار/مایو

هـذه فـيصدور أعضائها من مشـاعر قویـة في، على التعبیر عما یجیش )راضياالفت(العربیة ومن بینها فلسطین، في اجتماعهم 
للفلســطینیین فــي القــدس والضــفة الغربیــة، والعــدوان اإلســرائیليالظــروف الدقیقــة التــي تمــر بهــا القضــیة الفلســطینیة، ضــد القمــع 

عامـًة، بـأقوى آیـات التضـامن لفلسـطینيابخاصة، وٕالى الشـعب الفلسطینیینحیث تتقدم إلى االقتصادیین . الغاشم على قطاع غزة
:اآلتیة المعانياألخوي، وتجد لزامًا علیها أن تؤكد على 

.كفاحه من أجل تحریر أرضه وٕاقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدسفيالمساندة المطلقة للشعب الفلسطیني :أوالً 
قـوّى ومسـتقل، ومـرتبط تكاملیـًا وتنمویـًا باالقتصـادات العربیـة الشـقیقة فـي أقـرب فلسـطینيالتأكید علـى أهمیـة بنـاء اقتصـاد :ثانیاً 

.مالیًا ونقدیًا وٕانتاجیًا وفى التجارة الخارجیةاإلسرائیلياآلجال، وضرورة فك االرتباط الراهن باالقتصاد 
. ن قطـاع غـزة والضـفة الغربیـة والقـدسكـل مـفـيكفاحه التحرري بمختلف مناطقه فيالتأكید على وحدة الشعب الفلسطیني :ثالثاً 

مــع الَهّبــة الَمقِدســیة الرائعــة، وفــى المــدن الفلســطینیة، فــى الّلــد وحیفــا ویافــا وعكــا األخــويوالتعبیــر عــن أســمى آیــات التضــامن 
الممــارس ضــد الشــعب الفلســطیني، اســتنادًا إلــى قــانون القومیــة العنصــريوغیرهــا، مــن أجــل رفــض سیاســات التمییــز والفصــل 

فـيبكاملـه الفلسـطینيإنكـار الحـق الثابـت للشـعب وبالتـالي، الیهـوديالذى نص على إسـرائیل كدولـة قومیـة للشـعب سرائیلياإل
.القوميتقریر مصیره 

فـيقطـاع غـزة وبطوالتـه الُمقـّدرة فـيالفلسـطینيُتعّبر الجمعیة العربیة للبحوث االقتصـادیة عـن أقـوى آیـات التقـدیر للشـعب :رابعاً 
الهمجـياإلجرامـيخـالل العـدوان األخیـر ومـا سـبقه، مـع التأكیـد علـى إدانـة السـلوك " ضـد اإلنسـانیة"االحتالل وجرائمـه مواجهة 

الكهربــاء و المیــاه (قطــاع غــزة مــن تــدمیر وحشــى للبنیــة األساســیة فــيالفلســطینيضــد الشــعب اإلســرائیليلســلطات االحــتالل 
.رؤوس أهلیها، وقتل السكان الُعّزل، وهدم المساكن المدنیة لألبریاء على )وغیرها
إن الجمعیــة العربیــة للبحــوث االقتصــادیة إذ تُــثّمن كــل الجهــود المخلصــة التــي ُبــذلت فــي الفتــرة األخیــرة علــى المســتویین :خامســاً 

الحكومي وغیر الحكومي في الـوطن العربـي مـن أجـل مسـاندة الشـعب الفلسـطیني فـي التحریـر والتعمیـر، فإنهـا تـدعو أعضـاءها 
ذلـك فـيإعادة تعمیر ما خربته أیدى االحتالل اآلثمـة فـي قطـاع غـزة البطـل، بمـا فيوأصدقاءها إلى المساهمة القومیة والفعالة 

تقدیم المشورة االقتصادیة وٕاعداد الدراسات والبحوث ذات الصلة، والتواصل مع المنظمات االقتصادیة العربیة واإلقلیمیـة والدولیـة 
.مام عملیة إعادة التعمیر من النواحي المالیة واإلنشائیةوالحكومات، من أجل إتالمدنيوالجمعیات األهلیة ومنظمات المجتمع 

مختلــف البلــدان فــيتؤكــد الجمعیــة العربیــة للبحــوث االقتصــادیة علــى تضــامن أعضــائها المطلــق مــع الفاعلیــات الشــعبیة :سادســاً 
عـن تقـدیرها الَجـْم للفاعلیـات كما تعبـر الجمعیـة . البطل من أجل التحریر والتقدم الشاملالفلسطینيالعربیة، دعمًا لكفاح الشعب 

مختلـف مـدن وعواصـم العـالم مـن أبنـاء شـعوبها، ومـن أبنـاء الشـعوب العربیـة واإلسـالمیة، وعلـى مسـتوى العـالم فـيالتضـامنیة 
.دعمًا للقضیة الفلسطینیة العادلةلندن وباریس ونیویورك وغیرها، فيالنامي، وكذلك في بعض مدن وعواصم الدول الغربیة 

تؤكد الجمعیة نداءها لالقتصادیین العرب كافـة مـن مختلـف أقطـارهم ومنـاطقهم ومـن شـّتى مشـاربهم الفكریـة، للتعبیـر عـن :سابعاً 
موقفهم المساند للشعب الفلسطیني، بمختلف الصور وبـأقوى األشـكال، اقتصـادیًا وسیاسـیًا واجتماعیـًا وفكریـًا، حتـى حصـوله علـى 

فــي هــذه الظــروف الدقیقــة التــي یمــر بهــا الــوطن العربــي والقضــیة الفلســطینیة، رأس كافــة حقوقــه الثابتــة دون نقصــان، وخاصــة
.القضایا العربیة على اإلجمال

...وعلى اهللا قصد السبیل

٤

بیان عن الجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة ضد العدوان اإلسرائیلي، ومع الشعب الفلسطیني



إعداد
.المدیر التنفیذي للجمعیة–محمد الزیني / د
.السكرتیرة التنفیذیة للجمعیة–هدى حمودة /أ

وفقًا ١٩٨٨واالنتهاء من إجراءات إشهارها في القاهرة في أوائل عام ١٩٨٧تعمل الجمعیة منذ  تأسیسها في ربیع عام 
، ٢٠٠٢لســنة ) ٨٤(ألحكــام القــانون المصــري فیمــا یخــص تنظــیم شــئون الجمعیــات األهلیــة، وكــان آخرهــا هــو القــانون رقــم 

ه العدیـــد مـــن اإلیجابیـــات أهمهـــا،تحقیق ســـهولة إجـــراءات التســـجیل واإلشـــهار، وأصـــبحت الســـلطة والـــذي حقـــق عنـــد صـــدور 
، تـم التوافـق مـن ٢٠١٨وفـي نـوفمبر عـام . القضائیة بموجبه هي المخولة بالفصل بین السلطة التنفیذیة والجمعیـات األهلیـة

لجمعیات األهلیة، بما یضمن تحقیق التوازن بین خالل الحوار المجتمعي على إعادة صیاغة العالقة بین الدولة المصریة وا
حریــة العمــل األهلــي واعتبــارات األمــن القــومي، وبمــا یعــزز الهویــة المصــریة والحفــاظ علــى االســتقرار، ویضــمن المشــاركة 

وبناء على مخرجات الحوار المجتمعي، أعدت وزارة التضامن االجتماعي مشروًعا لقانون تنظیم ممارسة العمـل. المجتمعیة
، وتـم نشـر قـانون تنظـیم ٢٠١٩یولیو عـام ١٥األهلي، ووافق علیه مجلس النواب بشكل نهائي بجلسته العامة المنعقدة في 

أغســــطس عــــام ١٩مــــن الجریــــدة الرســــمیة فــــي ) ب(مكــــرر ٣٣فــــي العــــدد -٢٠١٩لســــنة ) ١٤٩(رقــــم -العمــــل األهلــــي
، وقــد تـم نشـرها فــي ٢٠٢١لسـنة ) ١٠٤(الــوزراء رقـم ،تـال ذلـك إصـدار الئحتــه التنفیذیـة بموجـب قــرار رئـیس مجلـس ٢٠١٩

وبصـدور قـانون تنظـیم العمـل األهلـي، .٢٠٢١ینـایر عـام ١١بتـاریخ ٦٤السـنة )  مكـرر(الجریدة الرسمیة فـي العـدد األول 
وصــدور الئحتــه التنفیذیــة، خضــعت كافــة مؤسســات المجتمــع األهلــي فــي مصــر للعمــل وفقــًا ألحكامــه، وأصــبح لزامــًا علیهــا 

قیام بتوفیق أوضاعها وفقًا لهذه األحكام خالل سنة من تاریخ بدء العمل بالئحته التنفیذیة، وٕاال قضت المحكمة المختصة ال
١٤٩لذا قام مجلس إدارة الجمعیة بإعداد مشروع تعدیل الئحة النظام األساسي للجمعیة، بمراعاة أحكام القانون رقم . بحلها
ضــوء سیاســات وأنشــطة ومتطلبــات الجمعیــة، وذلــك باالســتعانة بالالئحــة االسترشــادیة والئحتــه التنفیذیــة، وفــي٢٠١٩لســنة 

وقد تم إقرار الالئحة الجدیدة للجمعیة في الجمعیة العمومیـة غیـر العادیـة التـي تـم عقـدها . المرفقة بالالئحة التنفیذیة للقانون
ة،  دأوجه االختالف بین الالئحتین القدیمـة والجدیـوفیما یلي عرضًا موجزًا ألهم.٢٠٢١آیار /مایو٢٢یوم السبت الموافق 

:والنقاط المستحدثة في الالئحة الجدیدة
التنمیة االقتصادیة " من الالئحة الجدیدة وهو ) ٣(تم إضافة میدان جدید إلى میادین عمل الجمعیة في المادة رقم 

:عمل الجمعیةمجاالت :لتصبح نص المادة على النحو التالي." واالجتماعیة والبیئیة
الرئیسي. (الخدمات العلمیة والتعلیمیة والثقافیة.(
التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة.

إقامة الجامعات والمعاهد والمدارس : من الالئحة الجدیدة للجمعیة، أهمها) ٤(تم إضافة أنشطة جدیدة في المادة رقم 
إنشائها بعد موافقة الجهات المختصة، إقامة البرامج التدریبیة في مجاالت عمل الخاصة أو المشاركة والتعاون في 

الجمعیة، القیام بكل األنشطة المتعلقة بحمایة البیئة مثل الندوات والمحاضرات والمؤتمرات والبرامج الخاصة بتوعیة 
فضًال .على البیئة مثل التشجیر وغیرهاالمواطنین بكیفیة المحافظة على البیئة وٕاقامة الخدمات التي تساعد على المحافظة

وٕاجراء البحوث االقتصادیة النظریة تشجیع: عن الحفاظ على األنشطة الرئیسیة للجمعیة في الالئحة القدیمة وأهمها
.تعزیز ودعم النشاط التوثیقي للبیانات والمعلومات والمعارف االقتصادیةوالتطبیقیة، 

٥

والمستقبلالجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة بین الحاضر
، والئحته التنفیذیة٢٠١٩لسنة ١٤٩توفیق أوضاع الجمعیة وفقًا ألحكام القانون رقم 

إعداد
.المدیر التنفیذي للجمعیة–محمد الزیني / د
.السكرتیرة التنفیذیة للجمعیة–هدى حمودة /أ

وفقًا ١٩٨٨واالنتهاء من إجراءات إشهارها في القاهرة في أوائل عام ١٩٨٧تعمل الجمعیة منذ  تأسیسها في ربیع عام 
، ٢٠٠٢لســنة ) ٨٤(ألحكــام القــانون المصــري فیمــا یخــص تنظــیم شــئون الجمعیــات األهلیــة، وكــان آخرهــا هــو القــانون رقــم 

ه العدیـــد مـــن اإلیجابیـــات أهمهـــا،تحقیق ســـهولة إجـــراءات التســـجیل واإلشـــهار، وأصـــبحت الســـلطة والـــذي حقـــق عنـــد صـــدور 
، تـم التوافـق مـن ٢٠١٨وفـي نـوفمبر عـام . القضائیة بموجبه هي المخولة بالفصل بین السلطة التنفیذیة والجمعیـات األهلیـة

لجمعیات األهلیة، بما یضمن تحقیق التوازن بین خالل الحوار المجتمعي على إعادة صیاغة العالقة بین الدولة المصریة وا
حریــة العمــل األهلــي واعتبــارات األمــن القــومي، وبمــا یعــزز الهویــة المصــریة والحفــاظ علــى االســتقرار، ویضــمن المشــاركة 

وبناء على مخرجات الحوار المجتمعي، أعدت وزارة التضامن االجتماعي مشروًعا لقانون تنظیم ممارسة العمـل. المجتمعیة
، وتـم نشـر قـانون تنظـیم ٢٠١٩یولیو عـام ١٥األهلي، ووافق علیه مجلس النواب بشكل نهائي بجلسته العامة المنعقدة في 

أغســــطس عــــام ١٩مــــن الجریــــدة الرســــمیة فــــي ) ب(مكــــرر ٣٣فــــي العــــدد -٢٠١٩لســــنة ) ١٤٩(رقــــم -العمــــل األهلــــي
، وقــد تـم نشـرها فــي ٢٠٢١لسـنة ) ١٠٤(الــوزراء رقـم ،تـال ذلـك إصـدار الئحتــه التنفیذیـة بموجـب قــرار رئـیس مجلـس ٢٠١٩

وبصـدور قـانون تنظـیم العمـل األهلـي، .٢٠٢١ینـایر عـام ١١بتـاریخ ٦٤السـنة )  مكـرر(الجریدة الرسمیة فـي العـدد األول 
وصــدور الئحتــه التنفیذیــة، خضــعت كافــة مؤسســات المجتمــع األهلــي فــي مصــر للعمــل وفقــًا ألحكامــه، وأصــبح لزامــًا علیهــا 

قیام بتوفیق أوضاعها وفقًا لهذه األحكام خالل سنة من تاریخ بدء العمل بالئحته التنفیذیة، وٕاال قضت المحكمة المختصة ال
١٤٩لذا قام مجلس إدارة الجمعیة بإعداد مشروع تعدیل الئحة النظام األساسي للجمعیة، بمراعاة أحكام القانون رقم . بحلها
ضــوء سیاســات وأنشــطة ومتطلبــات الجمعیــة، وذلــك باالســتعانة بالالئحــة االسترشــادیة والئحتــه التنفیذیــة، وفــي٢٠١٩لســنة 

وقد تم إقرار الالئحة الجدیدة للجمعیة في الجمعیة العمومیـة غیـر العادیـة التـي تـم عقـدها . المرفقة بالالئحة التنفیذیة للقانون
ة،  دأوجه االختالف بین الالئحتین القدیمـة والجدیـوفیما یلي عرضًا موجزًا ألهم.٢٠٢١آیار /مایو٢٢یوم السبت الموافق 

:والنقاط المستحدثة في الالئحة الجدیدة
التنمیة االقتصادیة " من الالئحة الجدیدة وهو ) ٣(تم إضافة میدان جدید إلى میادین عمل الجمعیة في المادة رقم 

:عمل الجمعیةمجاالت :لتصبح نص المادة على النحو التالي." واالجتماعیة والبیئیة
الرئیسي. (الخدمات العلمیة والتعلیمیة والثقافیة.(
التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة.

إقامة الجامعات والمعاهد والمدارس : من الالئحة الجدیدة للجمعیة، أهمها) ٤(تم إضافة أنشطة جدیدة في المادة رقم 
إنشائها بعد موافقة الجهات المختصة، إقامة البرامج التدریبیة في مجاالت عمل الخاصة أو المشاركة والتعاون في 

الجمعیة، القیام بكل األنشطة المتعلقة بحمایة البیئة مثل الندوات والمحاضرات والمؤتمرات والبرامج الخاصة بتوعیة 
فضًال .على البیئة مثل التشجیر وغیرهاالمواطنین بكیفیة المحافظة على البیئة وٕاقامة الخدمات التي تساعد على المحافظة

وٕاجراء البحوث االقتصادیة النظریة تشجیع: عن الحفاظ على األنشطة الرئیسیة للجمعیة في الالئحة القدیمة وأهمها
.تعزیز ودعم النشاط التوثیقي للبیانات والمعلومات والمعارف االقتصادیةوالتطبیقیة، 

٥

والمستقبلالجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة بین الحاضر
، والئحته التنفیذیة٢٠١٩لسنة ١٤٩توفیق أوضاع الجمعیة وفقًا ألحكام القانون رقم 

إعداد
.المدیر التنفیذي للجمعیة–محمد الزیني / د
.السكرتیرة التنفیذیة للجمعیة–هدى حمودة /أ

وفقًا ١٩٨٨واالنتهاء من إجراءات إشهارها في القاهرة في أوائل عام ١٩٨٧تعمل الجمعیة منذ  تأسیسها في ربیع عام 
، ٢٠٠٢لســنة ) ٨٤(ألحكــام القــانون المصــري فیمــا یخــص تنظــیم شــئون الجمعیــات األهلیــة، وكــان آخرهــا هــو القــانون رقــم 

ه العدیـــد مـــن اإلیجابیـــات أهمهـــا،تحقیق ســـهولة إجـــراءات التســـجیل واإلشـــهار، وأصـــبحت الســـلطة والـــذي حقـــق عنـــد صـــدور 
، تـم التوافـق مـن ٢٠١٨وفـي نـوفمبر عـام . القضائیة بموجبه هي المخولة بالفصل بین السلطة التنفیذیة والجمعیـات األهلیـة

لجمعیات األهلیة، بما یضمن تحقیق التوازن بین خالل الحوار المجتمعي على إعادة صیاغة العالقة بین الدولة المصریة وا
حریــة العمــل األهلــي واعتبــارات األمــن القــومي، وبمــا یعــزز الهویــة المصــریة والحفــاظ علــى االســتقرار، ویضــمن المشــاركة 

وبناء على مخرجات الحوار المجتمعي، أعدت وزارة التضامن االجتماعي مشروًعا لقانون تنظیم ممارسة العمـل. المجتمعیة
، وتـم نشـر قـانون تنظـیم ٢٠١٩یولیو عـام ١٥األهلي، ووافق علیه مجلس النواب بشكل نهائي بجلسته العامة المنعقدة في 

أغســــطس عــــام ١٩مــــن الجریــــدة الرســــمیة فــــي ) ب(مكــــرر ٣٣فــــي العــــدد -٢٠١٩لســــنة ) ١٤٩(رقــــم -العمــــل األهلــــي
، وقــد تـم نشـرها فــي ٢٠٢١لسـنة ) ١٠٤(الــوزراء رقـم ،تـال ذلـك إصـدار الئحتــه التنفیذیـة بموجـب قــرار رئـیس مجلـس ٢٠١٩

وبصـدور قـانون تنظـیم العمـل األهلـي، .٢٠٢١ینـایر عـام ١١بتـاریخ ٦٤السـنة )  مكـرر(الجریدة الرسمیة فـي العـدد األول 
وصــدور الئحتــه التنفیذیــة، خضــعت كافــة مؤسســات المجتمــع األهلــي فــي مصــر للعمــل وفقــًا ألحكامــه، وأصــبح لزامــًا علیهــا 

قیام بتوفیق أوضاعها وفقًا لهذه األحكام خالل سنة من تاریخ بدء العمل بالئحته التنفیذیة، وٕاال قضت المحكمة المختصة ال
١٤٩لذا قام مجلس إدارة الجمعیة بإعداد مشروع تعدیل الئحة النظام األساسي للجمعیة، بمراعاة أحكام القانون رقم . بحلها
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٥

والمستقبلالجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة بین الحاضر
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یكون لمجلس اإلدارة السلطات الالزمة إلدارة شئون : "ي تنص علىفي الالئحة الجدیدة والت) ٤١(م  تم استحداث المادة رق

) ٧(ة على إضفاء صفة النفع العام على الجمعیة طبقًا ألحكام المادة الموافق:الجمعیة، وله على وجه الخصوص ما یأتي
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٦



نیسان / محمد رضا على العدل فى أبریل / ولد الدكتور 
.بقریة زرقان، مركز تال، محافظة المنوفیة١٩٣٩عام 

لتحـــق الراحـــل بكلیـــة التجـــارة جامعـــة القـــاهرة، وتخصـــص فـــي ا
، ١٩٦٢االقتصاد البحت، وتخرج منهـا فـى یونیـو عـام شعبة 

.جدا مع مرتبة الشرف الثانیة، وكان ترتیبه الثاني على دفعتهبتقدیر جید
، ١٩٦٢ام عــأكتــوبر / بمعهــد التخطــیط القــومي فــي ســبتمبر -درجــة معیــدب-مســاعد باحــث عقــب تخرجــه كن یِّ ُعــ

.١٩٦٣و عامواجتاز الدورة التدریبیة السنویة التي ینظمها المعهد في یولی
حیـث سـنوات ، ٧نح بعثة إلى إنجلترا لدراسة الدكتوراه في موضوع النظم االقتصادیة المقارنة والتي استمرت نحـو مُ 

ین مدرسـًا لالقتصـاد َعـیُ للیعـود إلـى أرض الـوطن، .١٩٧١عـام فـي االقتصـاد فـي الفلسفة هكتورادحصل على درجة 
ثــم أســتاذ،١٩٧٨عــام ، ثـم رقــى إلــى أســتاذ مســاعد فــي ١٩٧٢نیســان عــام/بریــلأكلیـة التجــارة جامعــة عــین شــمسب

لمرحلـــة البكـــالوریوس االقتصـــاد تـــدریس قـــام خـــالل رحلتـــه العلمیـــة ب. قســـم االقتصـــاد بالكلیـــةب١٩٨٣عـــام لالقتصـــاد
فضـًال عـن اإلشـراف علـى وفـى كلیـات أخـرى داخـل الجامعـة، كلیة التجارة جامعة عـین شـمس،والدراسات العلیا في 

لـه العدیـد مـن المؤلفـات واألبحـاث بـاللغتین العربیـة واإلنجلیزیـة فـي المالیـة د من رسائل الماجسـتیر والـدكتوراه، و العدی
.التخطیط االقتصاديو ، والتمویلاقتصادیات البنوكو االقتصاد الكلي، و العامة، والتنمیة االقتصادیة، 

الكلیـةوكیـل فـي كلیـة التجـارة جامعـة عـین شـمس، أهمهـا رئـیس قسـم االقتصـاد، و المناصـبالراحل العدید مـنتولى
. ١٩٩٨-١٩٩٥الفترة بین عاميلكلیة خالل اعمیدو ، لشئون الدراسات العلیا والبحوث

فــي الهیئــات االقتصــادیة المناصــبالــدكتور رضــا العــدل خــالل مســیرته العلمیــة والعملیــة الحافلــة العدیــد مــن شــغل
المصــریة والدولیــة، كمــا عمــل مستشــارا لــوزیر قطــاع األعمــال العــام ورئیســا للشــركة القابضــة للصــناعات الكیماویــة 

منصـب األمانـة العامـة فضـًال عـن تولیـه .لبنك مصر والعدید مـن الهیئـات االقتصـادیةاالقتصادیةومستشارا للبحوث 
.قدم العدید من اإلسهامات واإلنجازات للجمعیةحیث .للجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة

رسـة فراغـًا كبیـرًا فـى المجـال األكـادیمي والمد، تاركـاً ٢٠٢١آیـار عـام /مـایو ٦عامـًا فـى ٨٢توفي عـن عمـر نـاهز 
االقتصادیة العربیة،فقد كان المغفور لـه مـن االقتصـادیین البـارزین، الـذین خـدموا الـوطن واألمـة العربیـة فـى الحقلـین 

.األكادیمي والمؤسسى لسنوات لسنوات طویلة

،،،، وألهم أسرته الصبر والسلوانرحم اهللا الفقید وأسكنه فسیح جناته
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نیسان / محمد رضا على العدل فى أبریل / ولد الدكتور 
.بقریة زرقان، مركز تال، محافظة المنوفیة١٩٣٩عام 

لتحـــق الراحـــل بكلیـــة التجـــارة جامعـــة القـــاهرة، وتخصـــص فـــي ا
، ١٩٦٢االقتصاد البحت، وتخرج منهـا فـى یونیـو عـام شعبة 

.جدا مع مرتبة الشرف الثانیة، وكان ترتیبه الثاني على دفعتهبتقدیر جید
، ١٩٦٢ام عــأكتــوبر / بمعهــد التخطــیط القــومي فــي ســبتمبر -درجــة معیــدب-مســاعد باحــث عقــب تخرجــه كن یِّ ُعــ

.١٩٦٣و عامواجتاز الدورة التدریبیة السنویة التي ینظمها المعهد في یولی
حیـث سـنوات ، ٧نح بعثة إلى إنجلترا لدراسة الدكتوراه في موضوع النظم االقتصادیة المقارنة والتي استمرت نحـو مُ 

ین مدرسـًا لالقتصـاد َعـیُ للیعـود إلـى أرض الـوطن، .١٩٧١عـام فـي االقتصـاد فـي الفلسفة هكتورادحصل على درجة 
ثــم أســتاذ،١٩٧٨عــام ، ثـم رقــى إلــى أســتاذ مســاعد فــي ١٩٧٢نیســان عــام/بریــلأكلیـة التجــارة جامعــة عــین شــمسب

لمرحلـــة البكـــالوریوس االقتصـــاد تـــدریس قـــام خـــالل رحلتـــه العلمیـــة ب. قســـم االقتصـــاد بالكلیـــةب١٩٨٣عـــام لالقتصـــاد
فضـًال عـن اإلشـراف علـى وفـى كلیـات أخـرى داخـل الجامعـة، كلیة التجارة جامعة عـین شـمس،والدراسات العلیا في 

لـه العدیـد مـن المؤلفـات واألبحـاث بـاللغتین العربیـة واإلنجلیزیـة فـي المالیـة د من رسائل الماجسـتیر والـدكتوراه، و العدی
.التخطیط االقتصاديو ، والتمویلاقتصادیات البنوكو االقتصاد الكلي، و العامة، والتنمیة االقتصادیة، 

الكلیـةوكیـل فـي كلیـة التجـارة جامعـة عـین شـمس، أهمهـا رئـیس قسـم االقتصـاد، و المناصـبالراحل العدید مـنتولى
. ١٩٩٨-١٩٩٥الفترة بین عاميلكلیة خالل اعمیدو ، لشئون الدراسات العلیا والبحوث

فــي الهیئــات االقتصــادیة المناصــبالــدكتور رضــا العــدل خــالل مســیرته العلمیــة والعملیــة الحافلــة العدیــد مــن شــغل
المصــریة والدولیــة، كمــا عمــل مستشــارا لــوزیر قطــاع األعمــال العــام ورئیســا للشــركة القابضــة للصــناعات الكیماویــة 

منصـب األمانـة العامـة فضـًال عـن تولیـه .لبنك مصر والعدید مـن الهیئـات االقتصـادیةاالقتصادیةومستشارا للبحوث 
.قدم العدید من اإلسهامات واإلنجازات للجمعیةحیث .للجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة

رسـة فراغـًا كبیـرًا فـى المجـال األكـادیمي والمد، تاركـاً ٢٠٢١آیـار عـام /مـایو ٦عامـًا فـى ٨٢توفي عـن عمـر نـاهز 
االقتصادیة العربیة،فقد كان المغفور لـه مـن االقتصـادیین البـارزین، الـذین خـدموا الـوطن واألمـة العربیـة فـى الحقلـین 

.األكادیمي والمؤسسى لسنوات لسنوات طویلة

،،،، وألهم أسرته الصبر والسلوانرحم اهللا الفقید وأسكنه فسیح جناته

٧

ملف التكریم

األمین العام األسبق للجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة 

محمد رضا على العدل/ السید األستاذ الدكتور 



عن رحیل المفكر الكبیر
خیر الدین حسیب/ الدكتور

قامت الجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة بإصدار عدد خاص من 
خیر الدین / لكبیر الدكتور عن رحیل المفكر ا" الرباط"النشرة الدوریة 

وذلك تقدیرًا لدور وٕاسهامات المفكر العربي الراحل، الذى حسیب،
.٢٠٢١فى الثاني عشر من مارس عام وافته المنیة

واستعرض العدد الخاص السیرة الذاتیة الثریة للمفكر الكبیر، الذى ولد
ى ، وحصل على شهادته الجامعیة من بغداد قبل أن یتابع دراسته ف١٩٢٩فى مدینة الموصل بالعراق عام 

مدرسة االقتصاد بلندن،إلى أن حصل على درجة الدكتوراه من جامعة كامبریدج فى المالیة العامة عام 
١٩٦٠.

حسیب العدید من المناصب، الهامة، حیث تم تعیینه رئیسًا لشعبة اإلحصاء / شغل المغفور له الدكتور 
، ثم عمل بعدها على ١٩٦١ق عام العرافيواألبحاث في شركة نفط العراق، وبات مدیرًا التحاد الصناعة 

تولي منصب ١٩٦٣وفي عام . إعداد تشریعات منها قانون تأمیم البنوك وقانون ضریبة الدخل والتركات 
.محافظ البنك المركزى فى العراق بدرجة وزیر، وأصبح رئیسًا للمؤسسة االقتصادیة العامة

فى ١٩٧٥،وساهم عام ١٩٧٤فى بیروت عام عمل الفقید فى اللجنة االقتصادیة التابعة لألمم المتحدة 
مستهدفًا تعمیق اإلدراك والوعي بقضایا األمة العربیة،وشغل منصب تأسیس مركز دراسات الوحدة العربیة،

على نشر الل تلك الفترة ،وأشرف خ٢٠١٧عام المدیر العام للمركز ثم رئیس مجلس اإلدارة حتى سبتمبر 
فى إنشاء منظمة المؤتمر حسیب / فضًال عن مساهمة الدكتور .بل جلة المستقمئات الكتب والدراسات، وم

من المثقفین والكتاب والسیاسیین، كان من بینهم رؤساء دول ٨٠٠، والتي ضمت نحو ١٩٩٠العربي عام 
مصادر الفكر االقتصادي العربي فى "حكومات ووزراء سابقین، باإلضافة إلى إصداره عدد من الكتب منها 

".العراق

الصادرة عن الجمعیة وقائع حفل التأبین الذي نظمته الجمعیة بتاریخ " الرباط"لعدد الخاص من نشرة ووثق ا
.خیر الدین حسیب/ وذلك بحضور زمالء وأصدقاء وأسرة الدكتور ،٢٠٢١نیسان عام /أبریل ١٢

،،،رحم اهللا الفقید وأسكنه فسیح جناته

صدور عدد خاص لنشرة الرباطتنویه عن

٨

عن رحیل المفكر الكبیر
خیر الدین حسیب/ الدكتور

قامت الجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة بإصدار عدد خاص من 
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واستعرض العدد الخاص السیرة الذاتیة الثریة للمفكر الكبیر، الذى ولد
ى ، وحصل على شهادته الجامعیة من بغداد قبل أن یتابع دراسته ف١٩٢٩فى مدینة الموصل بالعراق عام 

مدرسة االقتصاد بلندن،إلى أن حصل على درجة الدكتوراه من جامعة كامبریدج فى المالیة العامة عام 
١٩٦٠.

حسیب العدید من المناصب، الهامة، حیث تم تعیینه رئیسًا لشعبة اإلحصاء / شغل المغفور له الدكتور 
، ثم عمل بعدها على ١٩٦١ق عام العرافيواألبحاث في شركة نفط العراق، وبات مدیرًا التحاد الصناعة 

تولي منصب ١٩٦٣وفي عام . إعداد تشریعات منها قانون تأمیم البنوك وقانون ضریبة الدخل والتركات 
.محافظ البنك المركزى فى العراق بدرجة وزیر، وأصبح رئیسًا للمؤسسة االقتصادیة العامة

فى ١٩٧٥،وساهم عام ١٩٧٤فى بیروت عام عمل الفقید فى اللجنة االقتصادیة التابعة لألمم المتحدة 
مستهدفًا تعمیق اإلدراك والوعي بقضایا األمة العربیة،وشغل منصب تأسیس مركز دراسات الوحدة العربیة،

على نشر الل تلك الفترة ،وأشرف خ٢٠١٧عام المدیر العام للمركز ثم رئیس مجلس اإلدارة حتى سبتمبر 
فى إنشاء منظمة المؤتمر حسیب / فضًال عن مساهمة الدكتور .بل جلة المستقمئات الكتب والدراسات، وم

من المثقفین والكتاب والسیاسیین، كان من بینهم رؤساء دول ٨٠٠، والتي ضمت نحو ١٩٩٠العربي عام 
مصادر الفكر االقتصادي العربي فى "حكومات ووزراء سابقین، باإلضافة إلى إصداره عدد من الكتب منها 

".العراق

الصادرة عن الجمعیة وقائع حفل التأبین الذي نظمته الجمعیة بتاریخ " الرباط"لعدد الخاص من نشرة ووثق ا
.خیر الدین حسیب/ وذلك بحضور زمالء وأصدقاء وأسرة الدكتور ،٢٠٢١نیسان عام /أبریل ١٢

،،،رحم اهللا الفقید وأسكنه فسیح جناته

صدور عدد خاص لنشرة الرباطتنویه عن
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خیر الدین حسیب/ الدكتور

قامت الجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة بإصدار عدد خاص من 
خیر الدین / لكبیر الدكتور عن رحیل المفكر ا" الرباط"النشرة الدوریة 

وذلك تقدیرًا لدور وٕاسهامات المفكر العربي الراحل، الذى حسیب،
.٢٠٢١فى الثاني عشر من مارس عام وافته المنیة

واستعرض العدد الخاص السیرة الذاتیة الثریة للمفكر الكبیر، الذى ولد
ى ، وحصل على شهادته الجامعیة من بغداد قبل أن یتابع دراسته ف١٩٢٩فى مدینة الموصل بالعراق عام 

مدرسة االقتصاد بلندن،إلى أن حصل على درجة الدكتوراه من جامعة كامبریدج فى المالیة العامة عام 
١٩٦٠.

حسیب العدید من المناصب، الهامة، حیث تم تعیینه رئیسًا لشعبة اإلحصاء / شغل المغفور له الدكتور 
، ثم عمل بعدها على ١٩٦١ق عام العرافيواألبحاث في شركة نفط العراق، وبات مدیرًا التحاد الصناعة 

تولي منصب ١٩٦٣وفي عام . إعداد تشریعات منها قانون تأمیم البنوك وقانون ضریبة الدخل والتركات 
.محافظ البنك المركزى فى العراق بدرجة وزیر، وأصبح رئیسًا للمؤسسة االقتصادیة العامة

فى ١٩٧٥،وساهم عام ١٩٧٤فى بیروت عام عمل الفقید فى اللجنة االقتصادیة التابعة لألمم المتحدة 
مستهدفًا تعمیق اإلدراك والوعي بقضایا األمة العربیة،وشغل منصب تأسیس مركز دراسات الوحدة العربیة،

على نشر الل تلك الفترة ،وأشرف خ٢٠١٧عام المدیر العام للمركز ثم رئیس مجلس اإلدارة حتى سبتمبر 
فى إنشاء منظمة المؤتمر حسیب / فضًال عن مساهمة الدكتور .بل جلة المستقمئات الكتب والدراسات، وم

من المثقفین والكتاب والسیاسیین، كان من بینهم رؤساء دول ٨٠٠، والتي ضمت نحو ١٩٩٠العربي عام 
مصادر الفكر االقتصادي العربي فى "حكومات ووزراء سابقین، باإلضافة إلى إصداره عدد من الكتب منها 

".العراق

الصادرة عن الجمعیة وقائع حفل التأبین الذي نظمته الجمعیة بتاریخ " الرباط"لعدد الخاص من نشرة ووثق ا
.خیر الدین حسیب/ وذلك بحضور زمالء وأصدقاء وأسرة الدكتور ،٢٠٢١نیسان عام /أبریل ١٢
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صدور عدد خاص لنشرة الرباطتنویه عن
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إعداد
.المدیر التنفیذي للجمعیة–محمد الزیني / د
.السكرتیرة التنفیذیة للجمعیة–هدى حمودة /أ

آفاق االقتصاد العربي الصادر لمحات من تقریر
عن صندوق النقد العربي

تقاریر اقتصادیة

عن ٢٠٢١أعلن صندوق النقد العربي في إبریل عام 
اإلصدار الثالث عشر من تقریر آفاق االقتصاد العربي، 
والذي تناول فیه مالمح األداء االقتصادي للدول العربیة 

مقارنًة بالعام السابق له، وأهم التوقعات ٢٠٢٠خالل عام
ویتناول . ٢٠٢٢و٢٠٢١لالقتصادات العربیة خالل عامي 
الدولیةاالقتصادیةالبیئةالتقریر نقطتین رئیسیتین هما 

االقتصادياألداءالعربیة، وتوقعاتالدولعلىوانعكاساتها
واستهل .٢٠٢٢و٢٠٢١خالل عاميالعربیةللدولالكلي

وضوعاته بعرض التطورات االقتصادیة الدولیة في التقریر م
، وأثرها على االقتصادات ١٩-ظل تفشي جائحة كوفید

: العربیة، من خالل تناول أربعة موضوعات رئیسیة وهي
اتجاهات النمو العالمي، والسیاسات النقدیة ، والتجارة الدولیة، 

االقتصاديثم تناول التقریر األداء.والمخاطر االقتصادیة
النمو : في خمسة موضوعات أساسیة هيالعربیةللدوللكليا

االقتصادي، واتجاهات تطور األسعار المحلیة، والتطورات 
وقد . النقدیة والمصرفیة، والتطورات المالیة، والقطاع الخارجي

أشار التقریر ضمن صفحاته إلى أهم التوقعات خالل العامین 
كورونا، الحالي والمقبل بشأن كل من تطورات جائحة 

ومسارات النمو االقتصادي العالمي، والتجارة الدولیة، 
واألسعار العالمیة للنفط، وتوجهات السیاسة النقدیة، والتي 

:جاءت على النحو اآلتي
أشار التقریر في :التوقعات بشأن تطورات الجائحة: أوالً 

١٩-كوفیدلجائحةاالقتصادياألثرتقدیراته إلى استمرار
،٢٠٢٢عامنهایةحتى

ویتوقف مدي ذلك األثر على قدرة الدول علي توفیر 
والبدء في التخلي التدریجي عن اإلجراءات اللقاحات، 

االحترازیة، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لدعم النشاط 
.للسلع والخدماتاالقتصادي وتنشیط حركة التجارة الدولیة

أوضح التقریر أنه من :العالمياالقتصادنمومسارات:ثانیاً 
خالل%٣,٨و%٤,٦بنسبةالعالمياالقتصادنموالمتوقع
حركة، في ظل التوقعات بتنشیط٢٠٢٢و٢٠٢١عامي
الداعمةاالقتصادیةالسیاساتواستمرارالدولیة،التجارة
المواردفضًال عن إعادة تخصیصاالقتصادي،للتعافي

فيدینامیكیةاألكثراالقتصادیةالقطاعاتنحواالقتصادیة
.تداعیات الجائحةمعالتعامل

التقریر في توقعاته إلى تعافيأشار : الدولیةالتجارة:ثالثاً 
أوالسلعیةالتجارةمستوىعلىسواءالدولیة،التجارةحركة

تدفقاتفياألخیرة النموتقودأنالمتوقعمنوالتيالخدمیة،
ومن المنتظر أن .٢٠٢٢عامنهایةحتىالدولیةالتجارة
الشركاءألبرزالمتوقعالتعافيمنالعربیةالدولتستفید

الصاعدةاالقتصاداتوباقيالصینوخاصةً التجاریین،
٢٠٢١عامفي%٨,٣بمعدالتنموهاوالمتوقعاآلسیویة،

.٢٠٢٢عامفي%٥,٩و
التقریربحسبالمتوقعمن: للنفطالعالمیةاألسعار:رابعاً 

الطلب مستویاتمدفوعة بزیادةللنفطالعالمیةاألسعارارتفاع
وهو ما قد العرض،في مستویاتبمعدالت أعلى من الزیادة

.للنفطالُمصدرةالعربیةالدولاقتصاداتیدعم

٩

إعداد
.المدیر التنفیذي للجمعیة–محمد الزیني / د
.السكرتیرة التنفیذیة للجمعیة–هدى حمودة /أ

آفاق االقتصاد العربي الصادر لمحات من تقریر
عن صندوق النقد العربي

تقاریر اقتصادیة

عن ٢٠٢١أعلن صندوق النقد العربي في إبریل عام 
اإلصدار الثالث عشر من تقریر آفاق االقتصاد العربي، 
والذي تناول فیه مالمح األداء االقتصادي للدول العربیة 

مقارنًة بالعام السابق له، وأهم التوقعات ٢٠٢٠خالل عام
ویتناول . ٢٠٢٢و٢٠٢١لالقتصادات العربیة خالل عامي 
الدولیةاالقتصادیةالبیئةالتقریر نقطتین رئیسیتین هما 

االقتصادياألداءالعربیة، وتوقعاتالدولعلىوانعكاساتها
واستهل .٢٠٢٢و٢٠٢١خالل عاميالعربیةللدولالكلي

وضوعاته بعرض التطورات االقتصادیة الدولیة في التقریر م
، وأثرها على االقتصادات ١٩-ظل تفشي جائحة كوفید

: العربیة، من خالل تناول أربعة موضوعات رئیسیة وهي
اتجاهات النمو العالمي، والسیاسات النقدیة ، والتجارة الدولیة، 

االقتصاديثم تناول التقریر األداء.والمخاطر االقتصادیة
النمو : في خمسة موضوعات أساسیة هيالعربیةللدوللكليا

االقتصادي، واتجاهات تطور األسعار المحلیة، والتطورات 
وقد . النقدیة والمصرفیة، والتطورات المالیة، والقطاع الخارجي

أشار التقریر ضمن صفحاته إلى أهم التوقعات خالل العامین 
كورونا، الحالي والمقبل بشأن كل من تطورات جائحة 

ومسارات النمو االقتصادي العالمي، والتجارة الدولیة، 
واألسعار العالمیة للنفط، وتوجهات السیاسة النقدیة، والتي 

:جاءت على النحو اآلتي
أشار التقریر في :التوقعات بشأن تطورات الجائحة: أوالً 

١٩-كوفیدلجائحةاالقتصادياألثرتقدیراته إلى استمرار
،٢٠٢٢عامنهایةحتى

ویتوقف مدي ذلك األثر على قدرة الدول علي توفیر 
والبدء في التخلي التدریجي عن اإلجراءات اللقاحات، 

االحترازیة، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لدعم النشاط 
.للسلع والخدماتاالقتصادي وتنشیط حركة التجارة الدولیة

أوضح التقریر أنه من :العالمياالقتصادنمومسارات:ثانیاً 
خالل%٣,٨و%٤,٦بنسبةالعالمياالقتصادنموالمتوقع
حركة، في ظل التوقعات بتنشیط٢٠٢٢و٢٠٢١عامي
الداعمةاالقتصادیةالسیاساتواستمرارالدولیة،التجارة
المواردفضًال عن إعادة تخصیصاالقتصادي،للتعافي

فيدینامیكیةاألكثراالقتصادیةالقطاعاتنحواالقتصادیة
.تداعیات الجائحةمعالتعامل

التقریر في توقعاته إلى تعافيأشار : الدولیةالتجارة:ثالثاً 
أوالسلعیةالتجارةمستوىعلىسواءالدولیة،التجارةحركة

تدفقاتفياألخیرة النموتقودأنالمتوقعمنوالتيالخدمیة،
ومن المنتظر أن .٢٠٢٢عامنهایةحتىالدولیةالتجارة
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المتوقعـة للـنفط بالسـلبالسـعریةالزیـاداتهـذهبینما قـد تـؤثر
.للنفطالمستوردةالعربیةالدولمنعددموازناتعلى

استمرارالمتوقعمن:النقدیةالسیاسةتوجهات:خامساً 
العالمیة،المركزیةالبنوكفيالتوسعیةالنقدیةالسیاسة

،األمریكيالفیدرالياالحتیاطيمجلسمنكلوباألخص
الحفاظ علىمنذلكوما یعنیهاألوروبي،المركزيوالبنك
فضًال عن. السالبةأوالمعدالت الصفریةذاتالفائدةأسعار

منحعلىالبنوكلتحفیزالكمي،التیسیربرامجتنفیذاستمرار
هذهالعربیةالمركزیةومن المتوقع أن تواكب البنوك. االئتمان

وفیما یلي قراءة . النقدیةالتوسعیة للسیاساتاالتجاهات
إصداره مختصرة لمالمح تقریر آفاق االقتصاد العربي في 

.الثالث عشر
وانعكاساتها على الدول ، البیئة االقتصادیة الدولیة: أوال

.العربیة
یستهل التقریر عرضه للبیئة االقتصادیة الدولیة باإلشارة إلى 
الوضع االستثنائي لالقتصاد العالمي في ظل انتشار جائحة 

تأثر سالسل اإلمداد وخاصةً .، وتداعیاتها الشدیدة١٩-كوفید
ة، وحركة التجارة الدولیة، وأنشطة االستهالك العالمی

ویشیر . عدم الیقینحالةواالستثمار والتصنیع، وارتفاع 
التقریر إلى حالة االنكماش في االقتصاد العالمي عام 

بنسبةالعالمياإلجماليالمحليالناتجتراجع، حیث٢٠٢٠
وأشار التقریر . الدوليالنقدصندوقبحسب تقدیرات%٣,٥
والمالي، والتي قدرالنقديللتحفیزحزمالعالمدولتبنيإلى 

دوالر،األمر الذي تریلیون١٤إلى١٣بینیتراوحبماتقیمتها
بلغتالعالمیة، والتيمستویات المدیونیةارتفاعانعكس على

العالمي وفق تقدیرات اإلجماليالناتجمن%٣٥٥حوالي
المأمول أن یشهد وبحسب التقریر، فمن .المؤسسات الدولیة

االقتصاد العالمي حالة من التعافي التدریجي مع توفر 
ولكن یشوب هذه . اللقاحات وتواصل عملیات التطعیم

منعددبهوتحیطالیقین،عدمالتوقعات قدرًا كبیرًا من
علىالسیطرةعلىالقدرةعدمالمخاطر،أهمها التخوف من

.عالمیةمدیونیةأزماتواحتماالت نشوبالوباء،

اقتصـادیة تسـتهدف التـي تتطلـب اتبـاع سیاسـاتالمخاطرهذه
ودفــعالعــالمي،االقتصــاديالتعــافيمســاراتباألســاس تعزیــز

ـــوازناالقتصـــاديالنمـــو ـــةوالمســـتدام،المت تراجـــعدونوالحیلول
الـــــدوللــــدعمالعـــــالميوالتنســــیقالبشـــــریة،التنمیــــةمكتســــبات

.دیونهاجدولةوٕاعادةاللقاحاتعلىفي الحصولالفقیرة
یطرح التقریر في :اتجاهات النمو االقتصادي العالمي-١

هذا اإلطار رؤیة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
. والتنمیةواألمم المتحدة ومنظمة التعاون االقتصادي للتعاون 

نموبارتفاع معدالتالدوليالنقدصندوقفأشار إلى توقعات
، وذلك مقارنًة ٢٠٢١عامفي%٥,٥إلىالعالمياالقتصاد

جائحةتداعیاتنتیجة٢٠٢٠عام%٣,٥بنسبةباالنكماش
النمویعكس توقعات الصندوق بتعافيوهو ما. ١٩-كوفید

في ظل تخفیف ٢٠٢٠عامنهایةالعالمي فياالقتصادي
والحزم الداعمةالسیاساتواستمراراإلجراءات االحترازیة،

فضًال عن التوقعات بشأن االقتصادي،والمحفزة للنشاط
التطورات والتغیراتمعالعالمياالقتصادتكیفإمكانیة

السیاق، ذات في و . الجائحةفرضتهاالتيوالهیكلیةالقطاعیة
نمو االقتصاد بلدوليالبنك اأشار التقریر إلى توقعات

، أخذًا في االعتبار٢٠٢١عام % ٤العالمي بنسبة 
لم تقم ،إذاالتعافي االقتصادي العالميتراجعاحتماالت 

.لمنع انتشار الجائحةالسیاسات الالزمةالحكومات بتبني 
من المتوقع تعافي اقتصادات وطبقًا لتقدیرات البنك الدولي، ف
، مقارنة ٢٠٢١عام %٣,٣الدول المتقدمة لتنمو بنسبة 

تقدیراتتشیر بینما ..٢٠٢٠في عام % ٥,٤قدرهنكماش با
األسواقالبلدان النامیة واقتصادات إلى تحقیق البنك الدولي 

في العام الحالي، % ٥معدالت نمو اقتصادي تبلغ الصاعدة 
وذلك مقارنًة باالنكماش في معدالت النمو االقتصادیة بنسبة 

.٢٠٢٠في العام % ٢,٦
تقریرها كما أشار التقریر إلى تقدیرات األمم المتحدة في

االقتصاد، حیث ُقدر معدل نمو٢٠٢١الصادر في ینایر 
مقارنًة بانكماش،٢٠٢١عامفي%٤,٧بحواليالعالمي
.٢٠٢٠عامفي%٤,٣بنسبة



مما ،٢٠٢١عام %٣,٤لـالنمومعدلتراجعالمتوقعومن
تحسینعلىالتركیز-وفقًا لتقریر األمم المتحدة–یستلزم 

الشفافیةوتعزیزالعمل،أسواقمرونةوزیادةاألعمال،بیئة
.والحوكمة

وفي ذات اإلطار، أشار تقریر صندوق النقد العربي إلى 
والتنمیة بارتفاع الناتجاالقتصاديالتعاونتقدیرات منظمة

في %٥,٥العالمي، وبنسبة نمو حوالياإلجماليالمحلي
نموتشیر ذات التقدیرات إلى، فیما٢٠٢١نهایة عام 

.٢٠٢٢عامفي%٤بنحوالعالمياالقتصاد
أشار تقریر آفاق االقتصاد :أسعار الفائدة والصرف-٢

العربي إلى السیاسات النقدیة التوسعیة المتبعة في 
، والمستهدفة تقدیم الدعم ٢٠٢٠االقتصادات المتقدمة عام 

. الالزم لتوفیر السیولة ودعم االئتمان الموجه للقطاع الخاص
سجلت فكانت أهم اإلجراءات خفض أسعار الفائدة، حیث

معدالت الفائدة مستویات صفریة أو سالبة في بعض الدول، 
فضًال عن تبني برامج التیسیر الكمي في االقتصادات 

.المتقدمة، وفي عدد من الدول النامیة
الفیدرالياالحتیاطيمجلسففي الوالیات المتحدة، أبقى

عنداألمریكيالدوالرعلىالفائدةسعرعلىاألمریكي
تم تنفیذ كما. %٠,٢٥إلىصفربینماتراوحمستویات

.شهریاً دوالرملیار١٢٠بقیمةالكميللتیسیربرنامج
اللجوء٢٠٢٠عامخاللاألوروبيالمركزيالبنكوواصل

الفائدةسعرالتحفیزیة، فأبقى علىالنقدیةالسیاسةتدابیرإلى
علىإنجلترابنكوكذلك أبقى. صفرمستوىعندالرسمي

أساسنقاط١٠مستوىعندمنخفضاً الرسمیةالفائدةسعر
الكميالتیسیربرنامجفضًال عن تعزیز،٢٠٢٠عامبنهایة
ملیار٨٩٥إسترلیني، وبإجماليجنیهملیار١٥٠بمقدار
السیاسةالحفاظ علىالیابانبنكوواصل. إسترلینيجنیه

عملیاتواستمر في،٢٠٢٠عامخاللالتوسعیةالنقدیة
الفائدةأسعارعلىاإلبقاءبهدفالحكومیةالسنداتشراء
مستوىعندسنواتعشرلمدةاألجلطویلةالسنداتعلى

.الصفر

الثانيالنصفخاللالصینيالشعببنكقامالصین،وفي
ببعض إجراءات السیاسةالعملالماضي بتعلیقالعاممن

فيتفشي الجائحة،أعقابفيتبنیهاتمالتيالتوسعیةالنقدیة
الذياالقتصادیةلألنشطةالملحوظاالقتصاديالتعافيظل

البنكرغبةعنالحالیة،الفترة خاللالصینيالقتصادسجلها
حدوثدونوالحیلولةالدیون،منحفياإلفراطتجنبفي

.األصولأسعارفقاعات
تراجعاً الدوالرقیمةأما بخصوص أسعار الصرف،فقد شهدت

على %٢,٩٧و%٣,٢٩بنسبةالیابانيوالینالیورومقابل
،٢٠١٩، مقارنًة بقیمة الدوالر عام ٢٠٢٠عامالترتیب خالل

بنسبةاإلسترلینيالجنیهمقابلالدوالرقیمةارتفعتفیما
.الفترةذاتخالل%٣,٤

أشار التقریر إلى تأثر حركة التجارة :التجارة الدولیة-٣
،حیث تراجعت تدفقات التجارة ٢٠٢٠الدولیة سلبًا خالل عام

وفق تقدیرات األمم المتحدة، بینما % ٧,٦الدولیة بنسبة
الدولي إلى تراجع التجارة الدولیة أشارت تقدیرات البنك 
خالل ذات العام، مدفوعة % ٩,٥بمستویات أكبر، حوالي

ومن المتوقع تعافي . بالخلل في سالسل اإلمداد العالمیة
أنشطة وحجم تدفقات التجارة الدولیة، وذلك بنموها بنسبة

وفق % ٦,٩بحسب تقدیرات صندوق النقد الدولي، و% ٨,١
كما یتوقع استمرار النمو في التجارة . تقدیرات األمم المتحدة

بحسب تقدیرات صندوق ٢٠٢٢عام% ٦,٣الدولیة بنسبة
.بحسب تقدیرات األمم المتحدة% ٣,٦النقد الدولي، وبنحو

أشار التقریر إلى استمرار :االقتصادیةالمخاطر-٤
االقتصاديبالنموالمحیطةالمخاطربعضالتوقعات بشأن
تعذرخطورةوأهمهاوالناشئة،المتقدمةالدولالمستقبلي في

المستمر في مستویات، واالرتفاع١٩-كوفیدجائحةاحتواء
العالمیة، والمخاوف من التعثر أو التوقف عنالمدیونیة

.الدیونسداد
توقعات األداء االقتصادي الكلي للدول العربیة : ثانیاً 

٢٠٢٢-٢٠٢١
صندوقتقدیراتأشار التقریر إلى : االقتصاديالنمو- ١

العربیةمعدالت النمو في االقتصاداتالعربي بانكماشالنقد
،٢٠٢٠عامخالل%٤,٤بنسبة

١١



١٢

للنفطالمصدرةالدولفقد تراجعت معدالت النمو القتصادات
معدالت النمو لالقتصاداتتراجعحیث،%٥,٢بنسبة

التوقعات وبالرغم من . %٢,٢بنسبةللنفطالمستوردةالعربیة
بتداعیات الجائحة،العالمياالقتصادتأثرالسائدة باستمرار

الحالي والمستقبلي االقتصادياألثریكونأنالمتوقعفمن
، وهو ما قد یعكس إمكانیة التعافي٢٠٢٠مقارنًة بعامأقل

من، حیث٢٠٢١عامفيالعربیةلالقتصاداتالتدریجي
اقتصادي لمعدالت نموالعربیةاالقتصاداتتسجیلالمتوقع
التحفیزیةتنفیذ الحزماستمرار، وذلك في ظل%٢,٨بمعدل

فضًال العربیة،الدولبعضفيالكليلتنشیط الطلبالداعمة
العالميالنسبیة في كل من الطلببالزیادةالتوقعاتعن

.النفط في األسواق الدولیةوارتفاع أسعارالدولیة،والتجارة
الدولالعدید من التحدیات التي تواجهوأوضح التقریر 

لالنتعاش الداعمةالسیاساتحیزضیقأهمهاالعربیة، ومن
علىالحفاظوكیفیةالمتوسط،المدىعلىاالقتصادي

تعزیزإلىوالحاجةالتوسعیة،المالیةاستمراریة السیاسات
فضًال عن ضرورة إعادة االجتماعي،األمانشبكات

التحوللمواكبةاالقتصادیةقطاعاتالبینتخصیص الموارد
وكذا تداعیات الجائحة،فرضتهالذيالدینامیكيالهیكلي

.الرقميالتحولبوتیرةضرورة اٍإلسراع
السیاساتالستمراروقد أكد التقریر أن هناك ضرورة ملحة

منعددفيالكليالطلبجانبلتنشیطالتحفیزیةوالتدابیر
تتنشیطسیاسیابینالمواءمةاالعتبارالعربیة، أخذًا في الدول
.العامةالمالیةأوضاعواستدامةالكليالطلب

سیاساتتبنيفيویدعو التقریر إلى ضرورة النظر
مصادرتنویعتستهدفوالمالي،االقتصاديلإلصالح
خاللمنالحكومي،اإلنفاقترشید وتوجیهوٕاعادةاإلیرادات

هوفعالیتوالتحقق منالدعم سیاساتفيالنظرإعادة
لتمویلخیاراتعنوالبحثالمستحقة،للفئاتتوجیهه

أخذًا في االعتبار أهمیة تعزیزالتحتیة،البنیةمشروعات
.المالیةاالستدامة

أشار التقریر إلى : المحلیةاألسعارتطوراتجاهات-٢
لألسعار في االقتصادات العربیة العامتأثر المستوى

،٢٠٢٠باتخاذها عام قامتالتياالحترازیةباإلجراءات
التضخم، مدفوعة باألثر معدالتانعكس علىالذياألمر

فمن.والطلب الكليالعرض الكليالمتباین علي مستویات
اإلمداد،سالسلانتظامعدمتفشي الجائحةعننتجناحیة
.أسعار السلع والخدماتارتفاعنتج عنهمما

إلىالوظائفوفقدانالدخولمستویاتتراجعبینما أدى
منجانبامتصاصالكلي، مما أدى إلىالطلبتراجع

فضًال . التضخمیة الناشئة عن تداعیات الجائحةالضغوط
العربیةالدولبعضبإجراءاتالتضخممعدالتعن تأثر

السلععلىالمضافةالقیمةضریبةمعدالتزیادةنحو
األمر الذي انعكس على المالیة،لدعم إیراداتهاوالخدمات

فيالزیادةحدةمنزیادة المستوي العام لألسعار، فیما خفف
الدولغالبیةاتخذتهاالتياإلجراءاتلألسعارالعامالمستوى
توفیرلضمانالجائحةتداعیات تلكمواجهةفيالعربیة
معدلوتمثل األثر النهائي في ارتفاع. والخدماتالسلع

عام %١٤,٤إلىكمجموعةالعربیةالدولفيالتضخم
ومن .٢٠١٩عامخالل%٤,٩بحوالي ، مقارنة٢٠٢٠
عام % ١٠,٦إلىالتضخممعدلتراجعالمتوقع
وذلك . ٢٠٢٢عام%٥,٩إلىاالنخفاض،واستمرار٢٠٢١

االحترازیة،اإلجراءاتبالحد منالعربیةالدولغالبیةقیاممع
.والخدماتالسلععرضفضًال عن الزیادة المتوقعة في 

األوضاعأشار التقریر إلى: والمصرفیةالنقدیةالتطورات-٣
بالتطوراتالعربیة، ومدى تأثرهاالدولفيوالمالیةالنقدیة

وقد أكد التقریر .٢٠٢٠عامفيوالدولیةاإلقلیمیةاالقتصادیة
التداعیاتمنالتخفیففيالنقدیةعلى دور السیاسات

العربیة، الدولفيتفشي الجائحةعنالناتجةاالقتصادیة
النقدیةالسیاسةالعدید من إجراءاتتبنيخاللمنوذلك

التوسعیة،
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السیولةودعمتالمستثمرین،ثقةمستویاتمنعززتوالتي
الركودمن حدةبهدف التخفیفاالئتمانووفرتالمحلیة،

ومؤسساتالمركزیةالبنوكاستمرارالمتوقعومن. االقتصادي
خاللالتوسعیة، منالنقدیةفي تبنیها السیاساتالعربیةالنقد

منخفضة،مستویاتعندالنقدیةالفائدةأسعارالحفاظ علي
الخاص، للقطاعالممنوحاالئتماندعمعلىیساعدبما

.وتنشیط الطلب الكلي في االقتصادات العربیة
أشار التقریر إلى دور السیاسات : المالیةالتطورات- ٤

حدةمنالتخفیففيالمالیة المتبعة باالقتصادات العربیة 
وخاصًة التداعیات على كل الجائحة،عنالناتجةالتداعیات
غیرالقطاعفيوكذا العاملینالدخل،ومحدوديمن الفقراء
منأكبربشكلالمتأثرةاالقتصادیةوالقطاعاتالرسمي،

وتجارةوالفنادقوالطیرانالسیاحةقطاعاتوأهمهاالجائحة، 
التوسعیة، ارتفعت المالیةالسیاسةوفي ظل. والتجزئةالجملة

%١١,٨إلىالعربیةللدولالُمجمعةالموازنةعجزمستویات
مقارنًة بعام ،٢٠٢٠عامفياإلجماليالمحليالناتجمن

إلىالعامةالموازنةعجزنسبة، والذي بلغت فیه٢٠١٩
الرغمویؤكد التقریر أنه على%. ٣,٤اإلجماليالمحليالناتج

لدعمتوسعیةمالیةالدول العربیة لسیاساتتبنيضرورة من
اتخاذ خطوات جدیة علیهافإنه یجباالقتصادي،التعافي

اإلجراءات علىالتركیزمعالعام،اإلنفاقترشیدنحو
االقتصادي، العام الموجه لدعم النمولإلنفاقاالنتقائیة

القطاعوتشجیعاألساسیةالبنیةمشروعاتدعموباألخص
."العامةالمالیةرقمنة"فضًال عن ضرورة االهتمام بـ الخاص،
للدولالُمجمعةالموازنةفيالعجزتراجعالتقریرویتوقع 
في اإلجماليالمحليالناتجمن%٨,٧إلىلیصلالعربیة
اإلیراداتبارتفاعالتوقعاتظلوذلك فيالحالي،العام

وتنویعزیادةإلىالهادفةاإلصالحاتواستمرارالكلیة،
.العاماإلنفاقوترشیدالعامة،مصادر اإلیرادات

منالخارجي،القطاعصعیدعلى:الخارجيالقطاع-٥
العربیةللدولالجاریةالمعامالتمیزانیشهدأنالمتوقع

تداعیات منالتعافيبعض٢٠٢١عامخاللكمجموعة
الجائحة،

للجائحة،المصاحبةواإلجراءاتالقیودتخفیفمعذلكو 
وعملیات التطعیمللقاحاتالواسعاالنتشارظلفيوخاصة

یتوقع معه تحسنالذياألمرالعالمي،المستوىعلى
إلىالدولیةالتجارةحركةوعودةالعالمي،الطلبمستویات

المتوقع فضًال عن األثر . مستویاتهاالمعهودة قبل الجائحة
أنیتوقعكما.األولیةوالموادللنفطالعالمیةاالسعارالرتفاع

زیادة الطلب علىمنالعربیةللدولالتجاريستفیدالمیزانی
لإلجراءاتاإلیجابياألثرإلىإضافةالسلعیة،الصادرات

، السلعیةالوارداتلترشیدالعربیةالدولبعضاتخذتهاالتي
وضع فضًال عن التوقعات بتحسن. منهااالستهالكیةوخاصة
مع عودة إیرادات كمجموعةالعربیةللدولالجاريالمیزان

السیاحة إلى مستویاتها الطبیعیة، وذلك بالتزامن مع تخفیف 
تحوللذلك فمن المتوقع. اإلجراءات االحترازیة للسفر عالمیاً 

العربیةالدولمستوىعلىالجاريالمیزانفيالعجز
إلىدوالرملیار٦٣,١بقیمة٢٠٢٠عامخاللكمجموعة

،٢٠٢١ملیاردوالر خالل عام ٤,٨حواليتبلغبقیمةفائض
للدولاإلجماليالمحليالناتجمن% ٠,٢نحویمثلوبما

المعامالتمیزانفيالفائضتحسنبینما یتوقع. العربیة
دوالر،ملیار٤١,٦حواليلیبلغ٢٠٢٢خالل عام الجاریة

للدولاإلجماليالمحليالناتجمن% ١,٦حواليیعادلبما
.كمجموعةالعربیة
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ورش العمل

عقدت الجمعیـة العربیـة للبحـوث االقتصـادیة بالتعـاون مـع 
الجمعیة المصریة لالقتصاد السیاسي واإلحصاء والتشریع 

مــنهج المباریــات ونظریــة "هامــةتحت عنــوانحلقــة نقاشــیة 
حیــــث تحــــدث فیهــــا األســــتاذ ، "٢٠٢٠نوبــــل : المــــزادات 
أســتاذ االقتصــاد بكلیــة -جــودة عبــد الخــالق/ الــدكتور 

وزیــــــر ، جامعــــــة القــــــاهرة–االقتصــــــاد والعلــــــوم السیاســــــیة 
التضــــامن والعدالــــة االجتماعیــــة ووزیــــر التمــــوین األســــبق، 

وذلــك یــوم ، االقتصــادیةوعضــو الجمعیــة العربیــة للبحــوث 
إلكترونیـا ٢٠٢١كـانون الثـاني/ینـایر٢٧األربعاء الموافق 

zoom)باسـتخدام تقنیـة االتصـال المرئـي عبـر منصـة(
ــــــــة النقاشــــــــیة مجموعــــــــة  ــــــــد حضــــــــر الحلق ــــــــارزة وق مــــــــن ب

مـن الـدول و االقتصادیین من أعضـاء الجمعیـة المصـریین 
فضـــــــــًال عـــــــــن البـــــــــاحثین والمهتمـــــــــین بالشـــــــــأن العربیـــــــــة و 
. االقتصادي

یة مجموعة من النقـاط الهامـة وقد تناولت الحلقة النقاش
: على النحو التالي

العـــرض جـــودة عبـــد الخـــالق/ اســـتهل األســـتاذ الـــدكتور
، وجـــوائز )١٨٩٦-١٨٣٣(یـــاة ألفریـــد نوبـــل بنبـــذة عـــن ح

ض وفیهــا عــر . العلــوم االقتصـادیةنوبـل، وجــائزة نوبـل فــي
جــودة عبـد الخـالق حیــاة مؤسـس الجــائزة / األسـتاذ الـدكتور

، وتــاریخ الجــائزة ومجاالتهــا وأهــم الحاصــلین "ألفریــد نوبــل"
.علیها منذ نشأتها

جـودة عبـد الخـالق الضـوء علـى  / ثم ألقي األستاذ الـدكتور
، والتــي ٢٠٢٠عــام جــائزة نوبــل فــي العلــوم االقتصــادیة
یدیة للعلـــــوم لكـــــل مـــــن منحتهـــــا األكادیمیـــــة الملكیـــــة الســـــو 

وتلمیـــــذه بـــــول میلجـــــروم، مـــــن جامعـــــة روبـــــرت ویلســـــون، 
وذلـــك تقـــدیرًا لتطویرهمـــا نظریـــة . كالیفورنیـــافـــي ســـتانفورد 

، Game Theoryالمـزادات فـي إطـار نظریـة المباریـات 
ـــدة للمـــزادات مـــن أجـــل  فضـــًال عـــن ابتكارهمـــا صـــیغًا جدی

ــــائعین والمشــــترین ودافعــــي الضــــرائبمصــــلح حیــــث . ة الب
كیــف : " قــدموا إجابــات عــن أســئلة نظریــة جوهریــة أهمهــا

یتصــــرف المزایــــدون فــــى إطــــار صــــیغ متنوعــــة للمــــزادات 
كمـا أن أبحاثهمـا ". وطبقًا ألنـواع مختلفـة مـن المعلومـات؟
كیـــــــف یصـــــــمم " –أجابـــــــت عـــــــن أســـــــئلة عملیـــــــة هامـــــــة 

عظــــــــــیم القیمــــــــــة المنظمــــــــــون والحكومــــــــــات المــــــــــزادات الت
جــــودة عبــــد / كمــــا أشــــار األســــتاذ الــــدكتور". االجتماعیــــة؟

الخـــــالق إلـــــى تطـــــویر  روبـــــرت ویلســـــون نظریـــــة مـــــزادات 
، Common Valueاألشــــیاء ذات القیمــــة المشــــتركة 

باعتبارهــــا القیمــــة غیــــر المؤكــــدة مســــبقًا، وقلــــق المزایــــدون 
، بمعنــى دفــع )Winner's Curse(بشــأن لعنــة الفــائز 

الـــالزم وبالتـــالي الوقـــوع فـــي فـــخ الخســـارة مبلـــغ أكثـــر مـــن
كمــا .بــالرغم مــن المكســب الظــاهري بترســیة المــزاد علــیهم

ـــــة ـــــر عمومی ـــــة أكث ـــــول میلجـــــروم نظری للمـــــزادات صـــــاغ ب
تختص بكل من القیم المشتركة بین الجمیع،

جامعة –أستاذ االقتصاد بكلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة 
القاهرة، ووزیر التضامن والعدالة االجتماعیة ووزیر التموین 

.االقتصادیةاألسبق، وعضو الجمعیة العربیة للبحوث 
.)Zoomتقنیة عبر (٢٠٢١كانون الثاني / ینایر٢٧بتاریخ 

جودة عبد الخالق/ السید األستاذ الدكتور 

٢٠٢٠نوبل : دات منهج المباریات ونظریة المزا
"
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. والقیم الخاصة التي تختلف من عارض إلى آخر
 وقام میلجروم أیضًا بتحلیل استراتیجیات عروض

األسعار، موضحًا أن البائع سیجني أرباحًا متوقعة 
أعلى عندما یعرف مقدمو العروض المزید عن القیم 
المقدرة لبعضهم البعض أثناء تقدیم عروض 

صیغًا وابتكر كل من میلجروم و ویلسون . األسعار
جدیدة لبیع العدید من األشیاء المترابطة بالمزاد 

، استخدمت ١٩٩٤وفي عام . العلني فى وقت واحد
السلطات األمریكیة ألول مرة إحدى صیغ المزادات 
التى اقترحاها لبیع الترددات الالسلكیة لمشغلي 

ومنذ ذلك الحین، حذت العدید من . االتصاالت
.الدول األخرى حذوها

جودة عبد الخالق إلى مفهوم / تطرق األستاذ الدكتور
، باعتبار المزاد هو وأنواعهأهمیتهAuctionالمزاد 

بیع السلع أو الممتلكات لمن یدفع أعلي ثمن، بدًال 
–أي المزاد –وباعتباره . من بیعها بسعر محدد

أیضًا هو آلیة اقتصادیة تستهدف تخصیص السلع 
المزایدة "یة تسمي وتحدید األسعار من خالل عمل

bidding ." وهو اآللیة التي یتم التعامل بها في عدة
النقد األجنبي، أذون الخزانة، حقوق : مجاالت مثل

التنجیم والتنقیب، الشركات العامة، حقوق البث عبر 
موجات األثیر، التحف، واألعمال الفنیة، وطوابع 

وفى العصور الغابرة كان . البرید القدیمة، والخردة
.بشر یباعون فى المزادات كعبیدال

جودة عبد الخالق إلى / كما أشار األستاذ الدكتور
المزاد العلني بنوعیة : أنواع المزادات وهي

).الهولندي(، والتنازلي )اإلنجلیزي(التصاعدي 

 المزاد بالمظاریف المغلقة بنوعیه المزاد ألعلـى سـعر و
والمــــــزاد طبقــــــًا لتقــــــدیر . والمــــــزاد لثــــــاني أعلــــــى ســــــعر

Privateالمتزایــدین بنوعیــه مــزاد القیمــة الخاصــة 
Value Auction ومـــــــزاد القیمـــــــة المشـــــــتركة ،

Common Value Auction.
جودة عبد الخـالق إلـى / واخیرًا تطرق األستاذ الدكتور

ــــــاألخص مــــــزادات  ــــــى مصــــــر، وب حــــــال  المــــــزادات ف
البضـــائع الحكومیـــة والمــــوارد الطبیعیـــة، ومنهـــا طــــرح 

. القرعـــة العلنیـــة والمـــزاد العلنـــي: األراضـــي بصـــیغتین
والغــــاز بنظــــام وطــــرح منــــاطق للتنقیــــب عــــن البتــــرول

ضــــرورة إتاحــــة الفرصــــةواقتــــرح . المظــــاریف المغلقــــة
الســتفادة مــن التطــورات الحدیثــة فــى نظریــة المــزادات ل

میلجروم، باستخدام صیغة –طبقًا إلسهامات ویلسون 
Simultaneousي متعـــدد الجـــوالت نـــالمـــزاد اآل"

Multiple Round Auction."
الســـادة وقـــد اختتمـــت النـــدوة بمـــداخالت ونقاشـــات مـــن 

:)مرتبة أبجدیاً (الحضور، والتي كان من أهمها
.  سعید عبد الخالق. د. أ
.فتح الرحمن صالح. د. أ
.فؤاد بسیسو. د. أ
.محمد البنا. د. أ
.وآخرون....محمود فتح اهللا . د. أ

على موقع ورشة العملیمكنكم مشاهدة 
الجمعیة من خالل الرابط التالى 

١٣١١/archives/org.asfer.www://http
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قراراتــهأهــموكانــت،٢٠٢١عــامنیســان/أبریــلفــياجتماعــهاالقتصــادیةللبحــوثالعربیــةالجمعیــةإدارةجلــسعقــد م
: التاليالنحوعلى

اجتمـاع الجمعیـة العمومیـة غیـر العادیـة لالعتمـاد ىالنظام األساسي الجدید وعرضـها علـاعتماد مسودة الئحة 
.النهائي

:فیما یخص عضویة الجمعیة قرر المجلس اآلتي
علـى أن یـتم رفـع ٢٠١٥تجمید عضویة السادة أعضاء الجمعیة المتوقفین عن سداد اشـتراكاتهم منـذ عـام ،

.التجمید بمجرد سداد االشتراكات المستحقة علیهم
 للجمعیة من رسوم العضویة مدي الحیاةإعفاء األعضاء المؤسسین.

االستغناء عن خدمات كل من المعاون الفني والمعاون اإلداري السابقین لهیئة تحریر المجلة، وتكلیـف األمـین 
العــام بتعیــین مــدیر تنفیــذي للجمعیــة وتحدیــد مهامــه،على أن یكــون مــن ضــمنها تقــدیم الــدعم الفنــي واللوجســتي 

على أن تقوم السكرتیرة . لنشرة الدوریة، باإلضافة لغیرها من المهام التي یحددها األمین العاملمجلة الجمعیة وا
.التنفیذیة للجمعیة بمعاونة المدیر التنفیذي إداریاً 

.تكلیف السید رئیس التحریر بسرعة االنتهاء من توقیع عقد توزیع المجلة
" الربـــاط"عضـــو مجلـــس اإلدارة باإلشـــراف علـــى تحریـــر نشـــرة –فـــتح الـــرحمن صـــالح/ تجدیـــد تكلیـــف الـــدكتور

. بالتنسیق مع األمین العام والمدیر التنفیذي للجمعیة
محمود فتح اهللا بالتنسیق مع السید األمین العام والسید رئیس تحریر المجلة باالنتهاء من الموقع /تكلیف الدكتور

٢٠٢١في موعد أقصاه األول من مایوالرسمي المستقل لمجلة الجمعیة، ورفع الموقع الجدید
، وذلك العتماد الئحـة النظـام األساسـي ٢٠٢١آیار/مایو٢٢الدعوة الجتماع جمعیة عمومیة غیر عادیة في

، والئحتــه ٢٠١٩لســنة) ١٤٩(الجدیــد للجمعیــة فــي ضــوء صــدور القــانون الجدیــد لممارســة العمــل األهلــي رقــم
.التنفیذیة
، وذلـك لمناقشــة جـدول األعمـال المقــرر ٢٠٢١آیـار/مــایو٢٢الجتمـاع الجمعیـة العمومیــة العادیـة فـيالـدعوة 

مــن الئحــة النظــام األساســي للجمعیــة، باســتثناء البنــد الخــاص بانتخــاب مجلــس إدارة جدیــد، ) ٢٣(وفقــًا للمــادة
ة فـــي ضــوء القـــانون الجدیـــد وذلــك لحـــین االنتهــاء مـــن إجــراءات إقـــرار الئحــة النظـــام األساســي الجدیـــد للجمعیــ

.والئحته التنفیذیة،٢٠١٩لسنة) ١٤٩(لممارسة العمل األهلي رقم
ةإلى عضویة عاملعبد الفتاح الجبالي من عضویة منتسبة/تحویل عضویة األستاذ

أخبار الجمعیة
هوأهم قراراتإدارة الجمعیةاجتماع مجلس 
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في إطار حرص الجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة ومجلـس إداراتهـا علـى بنـاء فریـق للعمـل التنفیـذي بالجمعیـة، وٕارسـاء 
محمــد الزینــي بمهــام المــدیر / قواعــد العمــل المؤسســي، قــرر مجلــس إدارة الجمعیــة العربیــة فــي اجتماعــه األخیــر تكلیــف الــدكتور

محمــد الزینــي حاصــل علــى درجــة دكتــوراه الفلســفة فــي / والــدكتور. ٢٠٢١و عــام التنفیــذي للجمعیــة ابتــداء مــن األول مــن مــای
جـودة عبـد الخـالق، / جامعـة القـاهرة، تحـت إشـراف األسـتاذ الـدكتور, االقتصاد بتقدیر ممتاز من كلیة االقتصاد والعلـوم السیاسـیة

رة وتحـت النشـر بـاللغتین العربیـة واإلنجلیزیـة، ولـه عـدد مـن األوراق البحثیـة المنشـو . محمد جمـال الـدین مظلـوم/ واللواء الدكتور
فضـًال . ویهتم بالنشر العلمي فـي مجـاالت االنفـاق العسـكري، والنمـو االقتصـادي، والتحلیـل الكمـي، والسیاسـات االقتصـادیة الكلیـة

وقـد . الثقافـةو لفنـون ايفـي مجـالعن مشاركاته المختلفة فـي العدیـد مـن المـؤتمرات العلمیـة واألنشـطة األكادیمیـة، وكـذا انخراطـه
ــدكتور ــاة / عمــل ال ــد بقســم االقتصــاد جامعــة قن ـــًا كمــدرس مســاعد بقســم االقتصــاد جامعــة بورســعید، وكمعی محمــد الزینــي ســابقـ

.السویس، وكباحث اقتصادي بجهاز مكافحة الدعم واإلغراق والوقایة بوزارة التجارة الخارجیة المصریة

محمد الزیني بمهام المدیر التنفیذي للجمعیة/ تكلیف الدكتور

"بحوث اقتصادیة عربیة"من المجلة العلمیة للجمعیة ٢٠٢١نیسان / أبریل ٨٣تنویه عن صدور العدد

نیسان /أبریل" بحوث اقتصادیة عربیة"مجلة الجمعیة من ) ٨٣(صدر العدد رقم 
:، متضمنًا ستة أبحاث، على النحو التالي ٢٠٢١

١-
أحمد رشاد الشربیني.د.

٢-
جمیل سالم العریقي.د

٣-
بوبریمة إحسان.د&رایس فضیل .د

٤-

محمد رمضان محمد الزیني.د
٥-

مى موسي سلیمان على.د
٦-

أحمد منیر الحمش.د

١٧

إدارة فعالة لالحتیاطیات الدولیة لمصرنحو 

السیاسات الزراعیة وانعكاساتها االقتصادیة على األمن الغذائي 
دراسة تحلیلیة–بالجمهوریة الیمنیة 

التصنیع كخیار استراتیجي لتنویع االقتصاد الجزائري

تفسیر التداعیات واستشراف : ١٩-COVIDاالقتصاد العالمي وجائحة 
اآلفاق في إطار نظریة األنساق

على االقتصاد الكلى للسودان) ١٩–كوفید(آثار جائحة كورونا

.واقع وآفاق التنمیة العربیة في ظالل متغیرات الدولیة واإلقلیمیة

في إطار حرص الجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة ومجلـس إداراتهـا علـى بنـاء فریـق للعمـل التنفیـذي بالجمعیـة، وٕارسـاء 
محمــد الزینــي بمهــام المــدیر / قواعــد العمــل المؤسســي، قــرر مجلــس إدارة الجمعیــة العربیــة فــي اجتماعــه األخیــر تكلیــف الــدكتور

محمــد الزینــي حاصــل علــى درجــة دكتــوراه الفلســفة فــي / والــدكتور. ٢٠٢١و عــام التنفیــذي للجمعیــة ابتــداء مــن األول مــن مــای
جـودة عبـد الخـالق، / جامعـة القـاهرة، تحـت إشـراف األسـتاذ الـدكتور, االقتصاد بتقدیر ممتاز من كلیة االقتصاد والعلـوم السیاسـیة

رة وتحـت النشـر بـاللغتین العربیـة واإلنجلیزیـة، ولـه عـدد مـن األوراق البحثیـة المنشـو . محمد جمـال الـدین مظلـوم/ واللواء الدكتور
فضـًال . ویهتم بالنشر العلمي فـي مجـاالت االنفـاق العسـكري، والنمـو االقتصـادي، والتحلیـل الكمـي، والسیاسـات االقتصـادیة الكلیـة

وقـد . الثقافـةو لفنـون ايفـي مجـالعن مشاركاته المختلفة فـي العدیـد مـن المـؤتمرات العلمیـة واألنشـطة األكادیمیـة، وكـذا انخراطـه
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اآلفاق في إطار نظریة األنساق
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بأن تدعو السادة أعضاء هیئة –ومقرها القاهرة–تتشرف الجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة
والباحثین المستقلین، والمعنیین بالكتابة العلمیة في حقل التدریس بالجامعات العربیة كافة، وأعضاء مراكز البحوث،

".بحوث اقتصادیة عربیة: "االقتصاد، إلى نشر أعمالهم العلمیة في مجلتها العلمیة الُمحكمة

كمجلة علمیة ُمحّكمة طوال أكثر من ربع قرن، منذ إصدار عددها " بحوث اقتصادیة عربیة"لقد ظلت
في ربیع" مركز دراسات الوحدة العربیة "ثمبعدإصدارهابالتعاونمع-١٩٩٢خریففیاألول، من خالل الجمعیة،

منبرًا لمدارس علم االقتصاد المتنوعة في الوطن العربي؛ وهى تعاهد جمهرة االقتصادیین العرب أن تظل –٢٠٠٧
رهین بثقة قرائها على امتداد وٕاْذ تؤكد الجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة أن أداء رسالة مجلتها . كذلك على الدوام
.المنطقة العربیة

وتهیب الجمعیة بالباحثین االقتصادیین العرب المهتمین بالنشر العلمي بالمجلة العلمیة للجمعیة، 
قواعد المنهجیة العلمیة في البحث االقتصادي، وبین سالسة بینمراعاة تنوع قاعدة القّراء، مما یستلزم الجمع

نظم، وبما قد یستتبعه ذلك من التخفیف أحیانًا من بعض التفاصیل التقنیة في صلب النص، مع العرض التحلیلي الم
.إمكان االحتفاظ بها في مالحق الدراسة

ومجلتها العلمیة، أنما یجمع شمل " الجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة"وغنّي عن البیان فیما یخّص 
ة التفكیر العلمي المشترك، مع إدراك بأن األدوات التقنیة المتجددة االقتصادیین العرب هو العمل على توسیع دائر 

للبحث العلمي، بما في ذلك من استخدام األسالیب الكمیة لقیاس التغیر في الظواهر االقتصادیة، إنماهي وسائل 
.الستجالء الحقیقة ولیست غایات في حدود ذواتها

رسالتها منذ ما یقرب من أربعة عقود، ومجلتها العلمیة منذ ما من هذا المنطلق الذي بدأت منه الجمعیة في أداء 
یقرب من ثالثة عقود، تستأنف الجمعیة ومجلتها مسیرتها الهادفة إلى المساهمة في بناء قاعدة للرؤى المشتركة 

لمشاركة بین االقتصادیین العرب، أینما كانوا، والتقریب البّناء فیما بینهم، وتشجیع البحث العلمي الهادف إلى ا
سعیًا إلى تنویع وتعمیق الُبَنى اإلنتاجیة، وتحقیق .. الفاعلة في عملیة التنمیة العربیة بآفاقها المستقبلیة الرحبة

.التطلعات االجتماعیة والثقافیة، والمشاركة الفعالة للمجتمع العربي في بناء عالم جدید

ة التي ستخضع للتحكیم، باإلضافة إلى وتستقبل المجلة المساهمات المتنوعة من األبحاث االقتصادی
أبواب خاصة لمقاالت الرأي، ومراجعات الكتب، والندوات، والمؤتمرات العلمیة، والعرض التحلیلي للتطورات االقتصادیة 

. العربیة والدولیة
:ترسل المساهمات بإحدى الطریقتْین اآلتیتین

مدینة نصر،–طریق صالح سالم–بعمارات العبور١٧: بالبرید العادي على العنوان التالي للجمعیة
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دعوة للنشر في المجلة العلمیة للجمعیة
"بحوث اقتصادیة عربیة" مجلة 
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بهــدف متابعــة االقتصــادات " الربـاط" ُتصـدر الجمعیــة العربیــة للبحـوث االقتصــادیة نشــرتها الدوریــة
فــي تــدعیم وتوثیــق الــروابط الفكریــة والعلمیــة بــین أعضــاء العربیــة وتطوراتهــا، فضــًال عــن الرغبــة 

.الجمعیة، وكذلك مع المهتمین بشؤون البحث العلمي واألكادیمي في المجال االقتصادي

ـــتظم بكافـــة  ـــا بشـــكل دوري ومن ـــة بموافاتن ـــى الســـادة أعضـــاء الجمعی ـــا نوجـــه الـــدعوة إل ـــذا فإنن ل
األكادیمیة، وكذلك التي تخص الشأن االقتصـادي األخبار التي تخص انجازاتكم العلمیة والمهنیة و 

للقطــــــــــــــــر العربــــــــــــــــي المنتمــــــــــــــــین إلیــــــــــــــــه، وذلــــــــــــــــك تمهیــــــــــــــــدًا لنشــــــــــــــــره اتباعــــــــــــــــًا فــــــــــــــــي نشــــــــــــــــرة
مـــعوأیضـــاً الجمعیـــة،أعضـــاءبـــینوالتـــرابط، وبهـــدف تعمیـــق روابـــط التواصـــل)الربـــاط(الجمعیـــة
إلــيالمنتمــینواألكــادیمي فــي المجــال االقتصــادي، وكــذلك مــعالعلمــيالبحــثبشــؤونالمهتمــین
. المتنوعةأنشطتهاخاللمنالجمعیة

:اآلتیتینالطریقتینبإحدىمساهماتهمإرسالاألعضاءالسادةمنویرجي•
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للجمعیةاإللكترونيالبریدعبراإلرسالیفضلبأنهعلماً 

دعوة للنشر في النشرة الدوریة للجمعیة 
"الرباط"نشرة العربیة للبحوث االقتصادیة
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