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تمهيد•

التشريعيةالنواظمدور•

التشريعيةالنواظمأثر•

للنواظممي األثر التنظيتحليل )الجيدة الممارسة التشريعية •

(التشريعية

؟(ريعيةالتشللنواظماألثر التنظيمي تحليل )نحتاج لماذا •

العرضمحتويات



تمهيد 
:واألنظمةالتشريعات

اتوالتوجهالقواعدمنلمجموعةوفقا  معقدةأنظمةإلدارةموجزةمفاهيم

:ضمنهيستخدمالذيللسياقوفقا  المصطلحمعنىويختلف

الحكوميالمجالفي-

الصكإلنفاذالمنظمالموضوعفيخبراءصاغهاتنظيميةوثيقة

األساسيالتشريعي

األعمالمجالفي-

دفبهاألعمالاتحاداتوتمارسهالذاتيبالتنظيمعادةيسمىمايظهر

التدخلمنقدربأقلللممارسةضوابطوضع

الحكومي



دور التشريعات واألنظمة 

التشريعيةالنواظمدور

تنظمهاالتيالمجاالتفيالدولةسياساتتنفيذ

االجتماعي-

(المستهلكحمايةاالجتماعية،الرعايةالتعليم،)

االقتصادي-

(...االستيراد،الضرائب،المالية،األسواق،)



أثر النواظم التشريعية

منافعتوفركمالكلفتؤديأنللتشريعاتيمكن

(التخرجلقبمالطالببالتدريسالعلياالدراساتطالببتكليفقرارات)

محسوبةغيرأومقصودةغيرآلثارتؤديأنللتشريعاتيمكن

(تركيامعالحرةالتجارةاتفاق)

منافعهاالتشريعاتكلفتفوقأنيمكن



الممارسة التشريعية الجيدة 

(التشريعيةللنواظمتحليل األثر التنظيمي )

:بأنهظيميالتناألثرتحليلوالتنميةاالقتصاديالتعاونمنظمةتعرف•

واظمللنالمتوقعةالتأثيراتوتقييمتحديدخاللهامنيتمعملية

بيلسعلىمحددة،تحليليةمنهجيةباستخدامالمقترحة،التشريعية

.والكلفةالمنفعةتحليل:المثال

تحديدإلىترتكز:مقارنةعمليةالتنظيمياألثرتحليلعمليةتعتبر•

وكلفةالعامةالسياساتمضموناتنفيذالممكنةالبدائل

منهاكل



لماذا نحتاج 

؟(التشريعيةللنواظمتحليل األثر التنظيمي )

الراميةةالحكومياألدواتمنرئيسيا  جزءا  التشريعيةالنواظمتمثل•

والقطاعيةالعامةالسياساتلتنفيذ

جتمعالمفيومختلفةمتعددةفئاتعلىالتشريعيةالنواظمتؤثر•

لدىظاهرةرغيتكونقدالتيالتأثيراتمنالكثيرالتشريعيةللنواظم•

والتشريعاتاألنظمةصياغة



الغاية من تنفيذ  تحليل األثر التنظيمي

واالقتصادياألثرحجمتقديرعلىالتشريعيةوالنواظمالسياساتمعدييساعد

النواظمهذهتطبيقيسببهالذيوالبيئياالجتماعي

ليالدووالوطنيالمستوىعلىالمخاطرلمعالجةموحدةتشريعيةأنظمةاعتماديسهل

منهاالقصوىالفائدةلتحقيقاألنظمةوصياغةهيكليةلتعديلالحاجةعندوالتدخل

منهاالهدفتحقيقيعرقلالذيللنواظمالسلبيالتأثيرإزالةعلىالحكوماتيساعد

شنقاخاللبشفافيةاألعمالورجال،،والمستهلكينالسياساتمقريتوافقيؤمن

التشريع

المجتمعلىعالكبيرةاآلثارذاتالمسائلفيللتفكيرالحديثةالطرقاستخدامفييساهم

تقديملاألعمالورجالالمعنيينلدىالوعييزيدمماالدولةتدخلمعالجتهايتطلبالذي

.لعامةاالمصلحةعلىباالعتمادالخالفيةالمسائلعلىالتوافقيةوالمبادراتالبدائل



الغاية من تنفيذ  تحليل األثر التنظيمي

مجتمعاللمصلحةمنهالمتحققةاالقتصاديةوالفائدةالجدوىتقييملأداة

حتملةالمالسلبيةالتأثيراتاحتماالتمناألدنىالحديضمنوقائيجراءإ

وضعخاللمنإعدادها،مراحلمنمرحلةكلفيالتشريعيةلألنظمة

أهدافعلوضالمناسبةالبدائلالختيارالمعنيينأماموالمعلوماتالبيانات

األخطاءمسبقبشكلويعالج،سلبيةاثأرأيدونالتنفيذموضعاألنظمة

وقوعهاقبلالمحتملة



تقييم األثر التنظيميمراحل  تنفيذ

(ستفيدينممنفذين،مشرفين،)بالتشريعالمعنيينمعوبناءةصريحةمناقشةإجراء-

نتيجةعليهالالمتحصوالفوائدالكلفتحديدوالتشريعلتنفيذالعامةالمتطلباتلتحديد

(المستورداتقوائمتنظيمقرارات)تطبيقه

الجوانبىعلالتشريعلتأثيراتاالعتباربعينأخذتالتيوالبدائلللكلفالدراسة-

طفال،لألاإللزامياللقاحللحدود،العابرةاإلمراضمنالوقاية)العامةالصحة:التالية

وتداولرضعتشريع)،السالمة(الخ...الحدوديةالمنافذفيالرقابةباللقاح،السياحإلزام

لمعدنيةازيوتمعالتعاملالمستوردة،البطارياتأنواع)،البيئة(الشوارعفيالغذاء

(المستعملة

.نالمواطنيلرعايةاألفضلالحليقدمالذيالتشريعلوضعاألولويةتعطى-

جميعفيلالتحلينتائجاستدامةمنللتأكدالعمليةوالتطبيقاتالمعاييرتستخدم-
.المجتمعمفاصل



التقييم االقتصادي لتحليل االثر التنظيمي للتشريع

األمريكيةحدةالمتالوالياتفيمرةألولللتشريعاالقتصاديالتقييماستخدم-
دارإصوتكاليففعاليةتقييمبهدفريغانالرئيسقبلمن1981عام

.المتاحةوالخياراتالتشريع

وتحديديعالتشرإعدادفياكبرانضباطإلىالتوصلكانتالتقييمنتائج-
.المفيدغيروأالسلبيالتأثيرذوبالتشريعالعملأسبابتبريرمسؤوليات

الفنيةالتشريعاتمعديتفكيركيفيةحولجديدةهيكليةالتقييمقدم-

سات واالقتصاد البنية التحتية للهيئات الناظمة لتحليل السياتعزيزشجع على -
واإلحصاءات

لتشريع لإمكانية الدفاع والمناقشة الالحقة وسع-

يفبالتشريعالمعنيينالقرارأصحابوإقناعمعرفةزيادةفيساهم-
.الدولةمفاصل



الطرق المتبعة لتحليل األثر االقتصادي للتنظيم التشريعي

وظائف األنظمة التشريعية–المخرجات –المضمون : وفق 

الحقا  وليساإلعدادمرحلةخاللالمتبعةاألسستحليليتم:المضمونوفق

ناقشتها،منتائجوالمتاحةالخياراتللتشريع،الدولةحاجةمدىتحديد:مثال)

ريعيالتشالنظاماختيارمبرراتخيار،كلوفوائداإلصدارتكلفةتقييم

.(المعتمد

الجيدةةاالقتصاديالتحليلعناصركانتإذافيماللتأكدالمضموناختبار

النجاحمتطلباتاجتازتإذاوفيما.متطلباتالتلبيوالتحليل،فيموجودة

تكلفةالوالفوائدلتحليل



الطرق المتبعة لتحليل األثر االقتصادي للتنظيم التشريعي

حكوميةيئةهقبلمنالنهائيوالتقريرالمنفذالتحليلبمسودةالتدقيقيتم)

(يعالتشرسودةموتصحيحمراجعةالهيئةتطلبوقدحياديةأومختصة

:بطريقتينويجرى

شريعيالتالناظمتحليلكانإذافيماالتأكدالتحليليهدف:شاملبشكل-

القانونيةالمتطلباتيلبيالمقترح



الطرق المتبعة لتحليل األثر االقتصادي للتنظيم التشريعي

ميالتنظيالتحليلمكوناتجودةعلىالتركيزيتم:مركزبشكل-

يةتكرار:مثلاألخطاءإزالةأي)التنفيذ،جودةوبساطةعنعوضا  

والتحويل،يفوالتكالالفوائدبينالتمييزعدم،والتكاليفالفوائدحساب

كانإذايمافالتحققيجري.(يماثلهاوماغيرالصحيحالحسم،والتسديد

لمخرجاتاربطخاللمنالتنظيميالتحليلنتائجناقشواقدالمقيمون

حددوهلالموضوعة،األهدافتنفيذمنالتأكدتموهلبالمدخالت

(التحليلوأسسالعاماإلطارلتحليلالمنفذون



الطرق المتبعة لتحليل األثر االقتصادي للتنظيم التشريعي

نتائجلعليهاالمتحصلالنتائجبمقارنةتتم:المخرجاتتحليلوفق

يجبالتحليلىعلالقائمين)السابقةالنتائجمعللتشريعةالحاليالتحليل

مدروسرغيبشكلالتشريعاعتمادتملوفيماسيحدثماذايتوقعواأن

منتك،مصداقيتهمحولالتساؤلإلىسيؤدياألمرالذيكافبشكل

بعدكلفوالالفوائدلتحديدالمخرجاتتقييمبإجراءبالقيامالصعوبة

(التشريعصدور



الطرق المتبعة لتحليل األثر االقتصادي للتنظيم التشريعي

الحواالتسقفبتحديدالمركزيالمصرفقرار:مثال

للمواطنينالواردة

الواردةالحواالتكتلةفيالمتوقعالتغير-

النقديالمعروضعلىالتأثير-



الطرق المتبعة لتحليل األثر االقتصادي للتنظيم التشريعي

:التشريعيةاألنظمةوظائفوفق

أووظيفةيقلتحقالتنظيمإعدادإجراءاتوفقتحليلالنتائجاختالفتعني

هذامنوائدالفلتحديدالتشريعتنفيذخاللمنإليهاالوصولمطلوبأكثر

والبدائلالقرار

المستورداتقوائمضمنالمنتجاتتحديدقرارات:مثلةأ

الضريبيةوالشرائحالمطارحتحديدقرارات



مبادئ التقييم االقتصادي

لمباشرة ا) التنظيمية قواعد لتقييم التكلفة وضعيتم 
ل و تحديد الفوائد المتحصوغير المباشرة المعنوية

(عليها

األنشطة المتعلقة حول فرضيات واضحةاعتماد
.بالتشريع

العوامل اهفييوضح االقتصادية  حسابات التطبيق عملية 
في تحليل األثر التنظيميالداخلة وغير الداخلة



مشموالت التكاليف

التنظيميقيمة تكلفة تحليل األثر -

التكاليف المتعلقة بالمداخالت التي  ال تحقق فوائد-

االت عند مقارنة الح( بوحدات مختلفة )يتم تقدير التكاليف -

المتكافئة



التنظيميتحديد تكاليف األثر 

الو فر المتحققةالمقترحاألنظمة ةالحالياألنظمة 

تكاليف األشخاص

أدوات ومواد

تجهيزات 

وسائل الدعم

المجموع



الخاتمة 
،التنظيمياألثرتحليلالنجازوجودة،فنيةوقدرة،وقتإلىحتاجيالتشريعيةاألنظمةإعداد-

.الواحدالقطاعفيالتشريعاتإعدادعندللتكاملالقرارأصحابوإقناع

.املةمتككونهاالتنظيمياألثرتحليلقلتطبيطريقةالختيارواحدةطريقةيوجدال-

إقرارقبلتميأنيجبروتينياختباركالتنظيمياألثرتحليللاألفضلالطريقةاختيارأن-
التنفيذموضعاووضعهالتشريعيةاألنظمة

التشريعانجازلكلفالمكانيلتدقيقا:مؤسساتيةالتنظيمياألثرتحليلتنفيذعقبات-
.وتأثيراته

خرىأجهةبتكليفورغبتهابهالمعنيةالجهةفبلمنالتشريعدراسةانجازمنممانعةال

الدراسةكلفلتغطيةاالعتمادتوفرعدم

تباينها،والمعلوماتمصادرتعدد،الكلفبتحديدمتعلقالوالبياناتالمعلوماتتوفيرعدم
.وقدمها

الخ..باستخدامهايسمحالعلميةغيربطريقةمجموعةكونهاودقتهاموثوقيتهاعدم


