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كانت اللجنة السباعية لمحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية قد أوصت ،عند اجتماعها في
فبراير  ، 1980بأن يتولى صندوق النقد العربي مسؤولية إعداد تقرير سنوي موحد يتناول التطورات االقتصادية
في الوطن العربي بالتنسيق والتعاون مع األمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة،
بغية الحد من تعدد الجهود التي تبذل من جانب كل من المنظمات في إعداد مثل هذا التقرير ،ولتوفير قاعدة
موحدة من البيانات والمعلومات عن إقتصادات الوطن العربي ،بحيث يوفر التقرير الموحد خلفية تمكن السادة
وزراء المال واالقت صاد العرب ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية خالل اجتماعاتهم
الدورية ،وغيرهم من المهتمين بالشؤون االقتصادية العربية ،من مناقشة أهم القضايا التي تواجه الوطن العربي،
سواء فيما يتعلق بالعالقات بين األقطار العربية ،أو فيما يتصل بالعالقات بينها وبين دول العالم الخارجي.
صدر العدد األول من التقرير االقتصادي العربي الموحد في أغسطس  1980وكان ذلك العدد ثمرة للتعاون بين
صندوق النقد العربي والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي .ثم انضمت األمانة العامة لجامعة
الدول العربية لهذا الجهد المشترك منذ العدد الثاني ،كما انضمت منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول منذ
العدد الثالث.
تأمل الجهات األربع المشاركة في التقرير أن تكون قد وفقت في تحقيق األهداف المرجوة منه ،وعملت على
توصيف الواقع االقتصادي العربي بصورة علمية وموضوعية دقيقة وحيّدة تامة ،في إطار متماسك يعكس أهم
أبعاد مسارات االقتصادات العربية ،وأن تكون بذلك قد قدمت ما يفيد ويعين المسؤولين والباحثين المهتمين
بالشؤون االقتصادية وتطورها في المنطقة العربية .كما تأمل أن يظل هذا الجهد موضع تطور مستمر ،بفضل ما
يثيره من تحليالت وتعليقات ،وأن يصبح أحد محاور االرتكاز في متابعة تطورات االقتصاد العربي ،وعامالً
مساعدا ً في وضع السياسات االقتصادية التي تحقق التنمية واالستقرار في أرجاء الوطن العربي ،وتدعم مسيرة
التعاون والعمل العربي المشترك.
وهللامنوراءالقصد ،،،
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يتناول العددالثامن والثالثون من التقرير االقتصادي العربي الموحد الصادر عام  ،2018وكعادته منذ صدور العدد
األول منه عام  ،1980التطورات االقتصادية في الدول العربية .ويعتبر التقرير االقتصادي العربي الموحد نموذجا ً
للتعاون المثمر بين مؤسسات العمل العربي المشترك ،حيث يشارك في إعداده كل من األمانة العامة لجامعة الدول
العربية والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي وصندوق النقد العربي ومنظمة األقطار العربية المصدرة
للبترول (األوابك) .وفي إطار هذا الجهد المشترك تقوم الجهات األربع بإعداد الفصول المناطة بها وفق التصور المتفق
عليه لتقرير كل عام .وإضافة لذلك ،يضطلع صندوق النقد العربي منذ بداية صدور التقرير في عام  1980بمهام تحرير
التقرير وإصداره .ويعرض التقرير في صورة أولية محدودة التداول للمناقشة وإبداء الدول األعضاء مالحظاتها ،وذلك
خالل اجتماعات مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ،والمجلس االقتصادي واالجتماعي ،في
دورة سبتمبر من كل عام .وفي ضوء تلك المالحظات يقوم صندوق النقد العربي ،بالتنسيق مع المؤسسات المشاركة
األخرى ،بتحرير الصيغة النهائية من التقرير وإصداره قبل نهاية العام.
وقد حرصت المؤسسات المشاركة في إعداده على أن يعكس التقرير بصورة موضوعية وعلمية أوضاع االقتصادات
العربية سواء من ناحية البيانات والمعلومات المتاحة ،أو ما يتضمنه من منهجية في إعداده وتطويره .من ناحية البيانات
والمعلومات ،يعتمد القائمو ن على إعداد مواد التقرير على الحصول على البيانات والمعلومات من المصادر الوطنية
الموثوقة ،وإجراء التقديرات لما ال يستطيعون الحصول عليه ،إلنجاز مادة التقرير في الوقت المحدد .وتبذل الجهات
الرسمية في الدول العربية جهودا ً مشكورة ،في االستجابة لطلبات استكمال االستبيان الخاص بالتقرير .ونأمل أن يستمر
هذا االتجاه اإليجابي حتى يتمكن المسؤولون عن إعداد مواد التقرير من إعطاء صورة متكاملة لمختلف جوانب
االقتصادات العربية.
ومن ناحية منهجية إعداد التقرير وتطويره ،تحرص المؤسسات المشاركة على أن تتضمن فصول التقرير تحليل
التطورات االقتصادية في الدول العربية باستخدام المؤشرات الرئيسية ،وتصنيف الدول العربية حسب الموضوع قيد
الدراسة لتسهيل عملية التحليل المقارن .وفي سبيل ذلك ،تم احتساب البيانات المتعلقة بالتطورات االقتصادية في الدول
العربية بالدوالر األمريكي حسب أسعار صرف العمالت الوطنية المستقاة من البيانات التي توفرها الدول ألغراض
التقرير .وأخيراً ،يتناول التقرير فصالً خاصا ً كل عام يشكل محورا ً حول أحد المواضيع االقتصادية الهامة بحيث تعكسه
الفصول األخرى كلما أمكن ذلك .ونرجو أن يكون هذا العدد من التقرير االقتصادي العربي الموحد كاألعداد السابقة
مرجعا ً للمسؤولين والمحللين ألحوال االقتصادات العربية.
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خاللعام2017



المساحة 
المساحة الكلية
نسبتها إلى العالم

13.3
9.6

مليون كم 1.4( ²مليار هكتار)
في المائة

السكانوالعمالة 
عدد السكان
نسبتهم إلى العالم
القوى العاملة
معدل البطالة

413.4
5.5
136.4
15.4

مليون نسمة
في المائة
مليون نسمة (لعام )2016
في المائة

الناتجالمحلياإلجمالي 
القيمة باألسعار الجارية
معدل النمو السنوي (باألسعار الجارية)
معدل النمو السنوي (باألسعـار الثـابتـة)*
متوسط نصيب الفرد من االناتج (باألسعار الجارية)
نسبة مساهمة القيمة المضافة للقطاع الزراعي في الناتج
فجوة الغذاء
نسبة مساهمة القيمة المضافة للصناعات االستخراجية في الناتج
نسبة مساهمة القيمة المضافة للصناعات التحويلية في الناتج
نسبة مساهمة القيمة المضافة لقطاع الخدمات في الناتج

2471
3.8
1.0
5979
5.6
33.0
21.7
10.2
51.9

مليار دوالر أمريكي
في المائة
في المائة
دوالر أمريكي
في المائة
مليار دوالر أمريكي
في المائة
في المائة
في المائة

النفط 
نسبة احتياطي النفط المؤكد إلى االحتياطي العالمي
نسبة احتياطي الغاز الطبيعي إلى االحتياطي العالمي
إنتاج النفط الخام
نسبة إنتاج النفط الخام إلى اإلنتاج العالمي
نسبة إنتاج الغاز الطبيعي المسوق إلى اإلنتاج العالمي
عوائد الصادرات النفطية (تقديرات باألسعار الجارية)

49.4
27.8
24.4
30.5
15.8
345.4

في المائة
في المائة
مليون برميل يوميا ً
في المائة
في المائة
مليار دوالر أمريكي

التجارة 
الصادرات السلعية (فوب)
نسبة الصادرات إلى الصادرات العالمية
الواردات السلعية (سيف)
نسبة الواردات إلى الواردات العالمية
إجمالي الصادرات العربية البينية
نسبة الصادرات العربية البينية إلى إجمالي الصادرات العربية

955.5
5.4
808
4.5
106.5
11.1

مليار دوالر أمريكي
في المائة
مليار دوالر أمريكي
في المائة
مليار دوالر أمريكي
في المائة

االحتياطياتالخارجيةالرسمية
قيمة االحتياطات الخارجية
متوسط تغطية االحتياطيات الرسمية للواردات العربية (فوب)

947.6
15.8

مليار دوالر أمريكي
شهراً

الدينالعامالخارجيللدولالعربيةالمقترضة 
قيمة الدين العام الخارجي
قيمة خدمة الدين العام الخارجي
نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي اإلجمالي
نسبة خدمة الدين الخارجي إلى حصيلة صادرات السلع والخدمات

256.7
29.3
31
13.7

مليار دوالر أمريكي
مليار دوالر أمريكي
في المائة
في المائة

الرسمية**

*باستثناء سوريه وليبيا واليمن.

**باستثناء الذهب النقدي.
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الرموزالمستخدمة
فيالتقرير










…

البيان غير متوفر أو ال ينطبق

ــ 

القيمة أو النسبة تعادل الصفر

( )%

نسبة مئوية

ج

جرام

كم 
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ملليلتر ( 1000/1لتر)
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متر مكعب

ب/ي 

برميل نفط يوميا ً

بمن 

برميل مكافئ نفط

بمن/ي 

برميل مكافئ نفط يوميا ً

طمن 

طن مكافئ نفط

وحب 

وحدة حرارية بريطانية

أوبك 

منظمة الدول المصدرة للبترول

أوابك 

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

ك.و .
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م.و .
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ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ 2017
ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻌﺎﻡ  2018ﺗﺤﻠﻴﻼً ﻟﻠﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ  .2017ﻭﻳﺒﺪﺃ ﺑﺎﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻷﺩﺍء ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﺛﻢ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻴﺚ
ﻳﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺛﻢ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ.
ﻭﻳﺴﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺛﻢ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ
ﺍﻟﺼﺮﻑ .ﻭﻛﻤﺤﻮﺭ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻮﺿﻮﻉ "ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ" ،ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﺮﺿﺎ ً ﻟﻠﻌﻮﻥ ﺍﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﺑﺮﺍﺯ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ،ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻳﻀﺎ ً ﻓﺼﻼً ﻋﻦ "ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ
ﺇﻧﺸﺎء ﺳﻮﻕ ﻋﺮﺑﻴﺔ ُﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء" ،ﻭﻳﺨﺘﺘﻢ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﻔﺼﻞ ﻳﺴﺘﻌﺮﺽ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.

ﺃﺩﺍء ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﺷﻬﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ  2017ﻋﺪﺩﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺛﺮﺕ ﺇﻳﺠﺎﺑﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺋﻪ ،ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ
ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻤﻮﺱ ﻓﻲ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ،ﻭﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻧﻤﻮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ،
ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺗﺒﺎﻁﺆ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺑﻞ ﻭﺍﻧﻜﻤﺎﺵ ﺍﻟﻨﻤﻮ
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ.
ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺩﺍﻓﻌﺔً ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ  ،2017ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﺎﻧﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ
ﻣﻌﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺗﻴﺔ ﻓﻲ
ﺑﻌﺾ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ ﻋﺎﻡ  2017ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮ ﺫﻟﻚ
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ .ﻛﻤﺤﺼﻠﺔ
ﻟﺬﻟﻚ ،ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻧﺤﻮ  3.8ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ  ،2017ﻣﻘﺎﺑﻞ  3.2ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ .2016
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ،ﺳﺠﻞ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ً ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ً ﻣﻦ ﻧﺤﻮ  1.7ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ  2016ﺇﻟﻰ
 2.3ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ  2017ﺑﻔﻌﻞ ﺗﺤﺴﻦ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻓﺈﻥ ﻣﻌﺎﻭﺩﺓ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﺗﺠﺎﻫﻬﺎ
ﻧﺤﻮ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ  2017ﻟﻴﺒﻠﻎ  4.8ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ  4.4ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﺑﺪﻭﺭﻩ ،ﺍﻧﻌﻜﺲ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻋﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻤــــــــﻬﺎ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻄﻠﺐ ،ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ
ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺿﺒﻂ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ.
ﺐ ﺁﺧﺮ ،ﺷﻬﺪﺕ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ً ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ً ﻟﺘﺴﺠﻞ ﻧﺤﻮ  4.9ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ 2017
ﻣﻦ ﺟﺎﻧ ٍ
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ  2.3ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ  2016ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻝ ﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ  .2011ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪ ﻋﺎﻡ
 2017ﻧﻤﻮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻮﻕ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ .ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﺫﻣـﺔ
ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴـﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼـــﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴــﻮﻕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌــﺔ ﻟﻴﺒـﻠـﻎ ﻧﺤﻮ  9389ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  2017ﻣﻘﺎﺑﻞ  8642ﻣﻠﻴﺎﺭ
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ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  .2016ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪﺕ ﻋﺪﺓ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ ،2017
ﺣﻴﺚ ﻭﺍﺻﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌُﻤﻼﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻗﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟ ُﻤﺴﺠﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻻﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ
ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻟﻴﻦ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ.

ﺃﺩﺍء ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺗﺄﺛﺮ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ  2017ﺑﺄﺭﺑﻌﺔ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺑﺮﻣﺘﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﺍﻷﻭﺑﻚ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟ ُﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺨﻔﺾ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
ﻟﺘﻮﺍﺯﻧﻬﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﻴﻬﺎ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﺃﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ
ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﻭﺑﻌﺪ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻜﻤﺎﺵ ،ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2017ﺑﻨﺴﺒﺔ  3.8ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ .ﻭﺳﺠﻠﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ 1.0
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﻭﻗﺪﺭ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ  0.7ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  3.1ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ .ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ
ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻜﻞ ﺣﻮﺍﻟﻲ  5979ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ  5889ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  ،2016ﻣﺤﻘﻘﺎ ً ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻎ
ﻧﺤﻮ  1.5ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻧﻜﻤﺎﺵ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ  5.4ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ .2016
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ،ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ ﻋﺎﻡ  2017ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺣﺼﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ،ﺣﻘﻖ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻌــﺪﻝ ﻧـﻤﻮ ﺑﺎﻷﺳـﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠـﺎﺭﻳﺔ
ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ  21.5ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻧﻜﻤﺎﺵ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ  16.7ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ  .2016ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺯﻳﻊ
ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺣﺴﺐ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ،ﺳﺎﻫﻢ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﺑﻨﺤﻮ  68.9ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ،ﺭﻏﻢ ﻛﻮﻧﻪ ﻗﺪ
ﺷﻬﺪ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ً ﻛﺎﻧﻌﻜﺎﺱ ﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺿﺒﻂ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ  2017ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﺟﺎء ﺗﺎﻟﻴﺎ ً ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﻫﻢ ﺑﻨﺤﻮ  27ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﺛﻢ ﻓﺠﻮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮﺍﻟﻲ
 4.1ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ
ﻋﻦ ﺳﺖ ﺩﻭﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﺗﺤﺖ ﺧﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﺗﺤﺖ ﺧﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺑﻴﻦ ﺭﺑﻊ ﻭﺛﻠﺚ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻊ ﺩﻭﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ .ﺣﻘﻘﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺧﻔﻀﺎ ً ﻧﺴﺒﻴﺎ ً
ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﺑﺪﻻﻟﺔ ﻣﺆﺷﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﺗﺤﺖ ﺧﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ "ﻋﺪﺩ
ﺍﻟﺮﺅﻭﺱ" ) (Head countﺑﺪﺭﺟﺎﺕ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ .ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺑﻌﺎﺩ
ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ،ﻓﺘﻈﻬﺮ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻓﻘﺮ ﻭﻓﻖ
ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻫﻲ ﺃﻳﻀﺎ ً ﺍﻷﻓﻘﺮ ﻭﻓﻖ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺣﺴﺐ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻧﻔﺲ
ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻊ .ﻓﻔﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺴﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻗﻞ ﺩﺧﻼً ،ﻳﺴﻬﻢ ﺑُﻌﺪﻱ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ.
ﻭﻳﻔﻴﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺄﻥ ﺣﻮﺍﻟﻲ  41ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻘﻌﻮﻥ ﺗﺤﺖ ﺧﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ

ii

ii

ﻳﻌﻴﺶ ﺣﻮﺍﻟﻲ  13ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻓﻘﺮ ﻣﺪﻗﻊ .ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﺧﻞ ،ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﺑﺘﺤﺴﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﻣﺆﺷﺮ ﺟﻴﻨﻲ ،ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺗﻐﻴﺮ
ﻫﻴﻜﻞ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺃﻭ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  2005ﻭ 2012ﻓﻲ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ.

ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻓﺈﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﻮﺍﺟﻪ
ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ،ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻧﺴﺒﺔ
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﻓﻲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻭﻝ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ  -ﻭﻫﻲ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ  -ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺪﺭﻩ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ،ﺗﺤﺘﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ  42ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺗﻠﻴﻬﺎ
ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺗﺐ  43ﻭ 47ﻭ 50ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ .ﺃﻣﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﻴﻀﻊ
ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭ ُ
ﺟﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .ﻳﺪﻝ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺟﺴﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺎﻟﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻔﺎءﺓ ﻭﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
ﻳﺘﺮﺟﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻎ ﺣﻮﺍﻟﻲ  0.687ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ  2016ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺬﻱ
ﺃﺣﺮﺯﺗﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻑ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺫﺍﺕ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ .ﺭﻏﻢ ﻛﻮﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻔﻮﻕ ﻧﻈﻴﺮﻩ ﺍﻟ ُﻤﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ  ،0.508ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳُﻈﻬﺮ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﻠﺤﺎﻕ ﺑﺮﻛﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺠﻞ
ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﻬﺎ  0.892ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺫﺍﺗﻪ .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣﻦ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ.

ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ
ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ  138.3ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2017ﺃﻱ ﺑﺎﻧﻜﻤﺎﺵ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ
ﺣﻮﺍﻟﻲ  2.8ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻋﺎﻡ  2016ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ  6.0ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2016ﺇﻟﻰ 5.6
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2017ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ  366ﺩﻭﻻﺭﺍ ً ﺑﺎﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻌﺪﻟﻪ
 4.4ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ .ﻳﻌﻮﺩ ﺳﺒﺐ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻣﻘﻮﻣﺎ ً ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  77.4ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ  29.4ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻭﺗﻮﻧﺲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  12.6ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﻧﻤﻮ ﻗﻄﺎﻋﻲ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ،ﻭﻗﺪ ﺷﻜﻠﺖ ﻣﺴﺎﺣﺔ
ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﺰﺭﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2016ﺣﻮﺍﻟﻲ  38.1ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔُ ،ﺯﺭﻉ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ ً
ﺣﻮﺍﻟﻲ  67.5ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳُﻘﺪﺭ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ  274ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ
ﻭﺑﻤﻌﺪﻝ ﺣﺼﺔ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2017ﻳﺒﻠﻎ ﺣﻮﺍﻟﻲ  662ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ.
ﺍﻧﺨﻔﺾ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺎﻡ  2016ﺑﻨﺴﺒﺔ  2.3ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺃﺻﺒﺤﺖ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﻮﺍﻟﻲ  18.3ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ .ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
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أهم أسباب هذا االنخفاض وفي مقدمة المعوقات التي تعترض التنمية الزراعية في الدول العربية .على صعيد
التجارة الخارجية الزراعية ،ارتفعت قيمة العجز التجاري الزراعي للدول العربية من حوالي  60مليار دوالر
في عام  2015إلى حوالي  62مليار دوالر في عام  2016أي بزيادة نسبتها  3.3في المائة .بلغت فجوة الغذاء
في الدول العربية حوالي  33مليار دوالر عام  ،2016في ظل انخفاض نسبة االكتفاء الذاتي الغذائي لعدد من
السلع الغذائية الرئيسية وفي مقدمتها مجموعة الحبوب بنسبة  38في المائة ،والقمح بنسبة  34في المائة،
والزيوت بنسبة  32في المائة ،والشعير بنسبة  28في المائة.

الصناعة
حافظ قطاع الصناعة في الدول العربية على دوره المحوري في االقتصاد العربي ذلك بفضل ارتفاع معدل نمو
قطاع الصناعات االستخراجية بما يعكس التحسن الملحوظ في أسعار النفط في األسواق العالمية ،حقق الناتج
الصناعي في الدول العربية نموا ً إيجابيا ً في عام  2017بلغ حوالي  14في المائة ،حيث ارتفع من  691.6مليار
دوالر في عام  2016إلى حوالي  787.8مليار دوالر في عام .2017
ساهم الناتج الصناعي للدول العربية بحوالي  31.9في المائة من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي للعام ،2017
توزعت بين  21.7في المائة ،للصناعات االستخراجية ،و 10.2في المائة ،للصناعات التحويلية .ساهم قطاع
الصناعة في توفير فرص العمل لحوالي  17.7في المائة ،من القوى العاملة العربية .كما ساهم القطاع في دفع
جهود ومعدالت التنمية والتجارة الخارجية وزيادة الدخل القومي ،حيث بلغ متوسط نصيب الفرد العربي من
الناتج الصناعي في عام  2017حوالي  2,081دوالر مقارنة بنحو  1710دوالر عام .2016
حققت الصناعات االستخراجية والتحويلية العربية نتائج هامة في عام  ،2017فقد بلغ اإلنتاج العربي من النفط
حوالي  24.4مليون برميل /في اليوم منخفضا ً بنسبة  1.4في المائة في إطار التزام الدول العربية باتفاق الدول
ال ُمنتجة للنفط داخل منظمة األوبك والدول ال ُمنتجة الرئيسية األخرى خارج المنظمة بخفض إنتاج النفط بواقع
 1.8مليون برميل /يوم وهو ما ساهم في رفع مستوى األسعار بحوالي  29في المائة .بلغ إنتاج الدول العربية
من الغاز الطبيعي المسوق في عام  2017حوالي  579.8مليـار متر مكعب وبنمو بلغ حوالي  0.6في المائة.
إضافة لما سبق ،أظهرت مؤشرات التعدين استقرار مؤشرات االحتياطي واإلنتاج من خامات الحديد ،وصخــر
الفوسـفات ،والزنك ،والرصاص ،والنحاس وبلغ إنتاج الدول العربية من الفحم الحجري حوالي  1,265ألف
طن عام .2017
شهدت الصناعات التحويلية العربية نموا ً إجماليا ً طفيفا ً بلغ حوالي  0.5في المائة .بلغت القيمة المضافة في
قطاع التشييد والبناء في عام  2017حوالي  175مليار دوالر مسجالً انكماشا ً بنسبة بلغت  0.4في المائة ،بينما
وصل إنتاج الدول العربية من اإلسمنت في عام  2016إلى حوالي  233مليون طن وبمعدل نمو بلغ حوالي 4
في المائة .ووصل إنتاج الدول العربية من الحديد الصلب في عام  2017إلى حوالي  21.5مليون طن وبمعدل
نمو ملحوظ بلغ حوالي  7.1في المائة .وبلغ اإلنتاج العربي من صناعة السكر في عام  2016حوالي 3.6
ب أخر ،بلغ إجمالي الطاقة
مليون طن تشكل حوالي  28.8في المائة من إجمالي االستهالك العربي .من جان ٍ
التكريرية لمصافي النفط العاملة في الدول العربية في عام  2017حوالي  8.9مليون برميل يوميا ً بانخفاض
حوالي  248ألف برميل يوميا ً عن مستواه في عام  .2016وشهدت الصناعات البتروكيماوية نموا ً بلغ حوالي
 3.7في المائة مدعومةً باستثمارات إضافية جديدة في هذا القطاع ،فيما استقر مستوى إنتاج االيثلين عند
مستواه ال ُمسجل العام السابق والبالغ حوالي  27.3مليون طن /سنة.
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ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺑﺪﺃﺕ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﻧﺤﻮ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ  ،2017ﻣﻨﻬﻴﺔً ﻓﺘﺮﺓ ﻁﻮﻳﻠﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻳﺄﺗﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﺰﺍﻣﻨﺎ ً ﻣﻊ ﺑﺪء ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺧﻔﺾ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺩﻭﻝ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺃﻭﺑﻚ ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺠﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ  ،2016ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺗﻤﺪﻳﺪﻩ
ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ  ،2018ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻅ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
ﺳﺠﻠﺖ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ً ﻣﻠﺤﻮﻅﺎ ً ﻟﻴﺼﻞ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﺴﻌﺮ ﺳﻠﺔ ﺧﺎﻣﺎﺕ ﺃﻭﺑﻚ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ 2017
ﺇﻟﻰ  52.5ﺩﻭﻻﺭ /ﺑﺮﻣﻴﻞ ،ﻭﻫﻮ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻟﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ  ،2014ﻣﺘﺄﺛﺮﺓ ﺑﻌﻮﺍﻣﻞ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻪ
ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺄﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺎﺕ ﻭﻗﻮﺓ/
ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ .ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻧﻤﻮﺍً ﺑﻨﺤﻮ  1.6ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ،ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻨﻤﻮ ﺑﻠﻎ 1.7
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻋﺎﻡ  ،2016ﻟﻴﺼﻞ ﻣﺴﺘﻮﺍﻩ ﺇﻟﻰ  97ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻋﺎﻡ .2017
ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻓﺮﺓ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻛﻤـﺎ ﺗـﺄﺛﺮﺕ ﺃﺳﻌــﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔـﻂ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴــﺔ ﺑﻌﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﻓـﻲ ﺃﺩﺍء ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋـﺎﻡ .ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺍﻻﻣﺪﺍﺩﺍﺕ
ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺃﻭﺑﻚ ﺑﻨﺤﻮ  800ﺃﻟﻒ )ﺏ/ﻱ( ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ  57.8ﻣﻠﻴﻮﻥ )ﺏ/ﻱ( .ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ
ﺍﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺩﻭﻝ ﺃﻭﺑﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﻔﻮﻁ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ  100ﺃﻟﻒ )ﺏ/ﻱ( ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ  38.7ﻣﻠﻴﻮﻥ
)ﺏ/ﻱ( .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ  700ﺃﻟﻒ )ﺏ/ﻱ( ،ﻟﻴﺒﻠﻎ  96.5ﻣﻠﻴﻮﻥ
)ﺏ/ﻱ( .ﻭﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ  2017ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﻣﺨﺰﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﺨﺰﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨـﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﺪﻱ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ .ﻭﺗﺤﻘﻘﺖ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ  2017ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻁﻔﻴﻔﺔ ﻓﻲ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ  0.3ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻭ 0.7ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﻧﻔﻄﻴﺔ ﻭﺧﻤﺴﺔ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﻏﺎﺯﻳﺔ ،ﻭﺍﺳﺘﺤﻮﺫﺕ
ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  49ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭ 27.8ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ .ﻭﺍﺳﺘﺄﺛﺮﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  30.5ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ
ﺍﻟﺨﺎﻡ ،ﻭﺷﻜﻠﺖ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺴﻮﻕ ﻧﺤﻮ  15.8ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺎﻡ  2017ﺑﻨﺤﻮ  281ﺃﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ 1.9
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ  14.9ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ ﻳﻮﻣﻴﺎً ،ﻭﻅﻞ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﻳﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﻴﻦ
ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺷﻜﻠﺖ ﺣﺼﺘﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ ً  98.5ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﻧﻔﻮﻁ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ً ﻓﻲ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ  2017ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  18.4ﻭ 24.2ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺄﺛﺮﺕ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ،2017ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ً ﺑﻌﺪ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺳﺎﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺗﻨﺎﺯﻟﻲ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ .ﻋﻤﻠﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟ ُﻤﺼﺪﺭﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﻨﻌﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺗﻬﺎ ﺇﺯﺍء ﺍﻟﺼﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻨﻔﻂ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺑﺮﺯ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ

v

ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻮﺗﻴﺮﺓ ﺑﻄﻴﺌﺔ ،ﻭﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ،ﺩﻭﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺼﻴﻠﺔ
ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ.
ﻭﻗﺎﻣﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ  2017ﺑﺒﺬﻝ ﺟﻬﻮﺩ ﺣﺜﻴﺜﺔ ﻻﺣﺘﻮﺍء ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺈﻁﺎﺭ
ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻭﺧﻄﻄﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﻮﺿﻊ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﺗﻀﻤﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﻣﻊ ﺇﻳﻼء ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺧﺎﺹ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .ﻣﻦ
ﺟﻬ ٍﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺗﺄﺛﺮﺕ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌــﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﻣﺎ
ﺗﺒـﻌﻬﺎ ﻣـﻦ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺃﺛﺮﺕ ﺳﻠﺒﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻣﻤﺎ ﺃﻟﻘﻰ ﺑﺎﻟﻀﻐﻮﻁ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺟﺮﺍء ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺮﺃﺕ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟ ُﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ.
ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ،ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮﺍﻟﻲ
 17.1ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ  675.2ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ،ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﺣﻮﺍﻟﻲ  27.3ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻁﻔﻴﻔﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮﺍﻟﻲ  0.3ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ  826.7ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ،ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  33.4ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺗﺤﺴﻨﺎ ً ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻜﻠﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟ ُﻤﺠ ّﻤﻌﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ  151.4ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2017ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  6.1ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ،ﻣﻘﺎﺭﻧﺔً ﺑﻌﺠﺰ ﺑﻠﻎ ﺣﻮﺍﻟﻲ  247.8ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2016ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ  10.4ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ )ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ( ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ،ﻓﻘﺪ
ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺑﻨﺤﻮ  6.1ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ  658.5ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2017ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ  620.4ﻣﻠﻴﺎﺭ
ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﺑﺬﻟﻚ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻟﺘﺒﻠﻎ ﺣﻮﺍﻟﻲ  116.5ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2017ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ  99.8ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2016

ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﺄﺛﺮ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻮﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺒﺎﻁﺆ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻌﺠﻮﺯﺍﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ .ﻓﻲ ﻅﻞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
ﻭﺍﺗﺠﺎﻩ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﺎﻡ  2017ﺑﻨﺤﻮ  75ﻧﻘﻄﺔ
ﺃﺳﺎﺱ ﻋﺎﻡ  ،2017ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﻧﻈﻤﺎ ً ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ
ﻭﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ .ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺃﺳﻌﺎﺭ
ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﻧﻈﻤﺎ ً ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﺣﺘﻮﺍء
ﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .ﺍﻧﻌﻜﺴﺖ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻟﻴﺔ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ
ﺟﺎﻧ ٍ
ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻭﺳﺪﺍﺩ
ﺍﻟﻌﺠﻮﺯﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧـﺎﺕ ﺍﻟﻌـﺎﻣﺔ ،ﻭﻫـﻮ ﻣـﺎ ﺍﻧﻌﻜﺲ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.
ﺐ ﺁﺧﺮ ،ﻭﺍﺻﻠﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺳﻌﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧ ٍ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﺓ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺼﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻅﻞ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻻﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ
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ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ .ﻣﻜﻨﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﻓﻲ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ً ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎﺕ ﻛﻤﻴﺔ ﻟﻤﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ .ﻓﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ،ﻭﺍﺻﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺳﻌﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺑﻨﺎء ﺃﻁﺮ ﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ،
ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻤﺆ ّ
ﺷﺮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﻛﻬﺪﻑ ﻭﺳﻴﻂ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﺴﻌﺮ
ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻛﻬﺪﻑ ﺗﺸﻐﻴﻠﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.
ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ  2017ﻋﺪﺩﺍً ﻣﻦ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻧﻮﺍﻓﺬ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﻭﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻭﻣﺰﺍﺩﺍﺕ ﺑﻴﻊ ﻭﺷﺮﺍء ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ،ﻟﺪﻋﻢ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻌﺮﻱ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ،ﻭﺍﺻﻠﺖ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ  2017ﺳﻌﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻷﻁﺮ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ
ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻌﺮﻱ ﻭﺣﻔﺰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.
ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ،ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ  2017ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ .ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺤﺴﻨﺎ ً ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ،ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺮﻑ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻘﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻧﻜﻤﺎﺷﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻤﺎ
ﻳﻌﻜﺲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻭﻗﺪ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ
ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗـﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻧﺴﺒﻴـﺎ ً ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌـﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ  ،2017ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ
ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎﺯﻝ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  10.5ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺟﺎء ﺃﺩﺍء ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ  2017ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ً ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ،ﻭﺫﻟﻚ
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻋﺎﻡ  .2016ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺒﻮﺭﺻﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻀﻤﺔ ﺑﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻨﺤﻮ  25.6ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ .ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺃﺣﺠﺎﻡ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﻟﺘﺴﺠﻞ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ً ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ .ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ – ﻭﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ  -ﻓﻲ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻻﺟﺎﻧﺐ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺸﻜﻞ
ﻁﻔﻴﻒ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻋﺎﻡ  ،2016ﻭﺳﺠﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺗﺪﻓﻖ ﺳﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺻﺎﻓﻲ ﺗﺪﻓﻖ ﻣﻮﺟﺐ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ .ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﺣﻔﻞ ﻋﺎﻡ  2017ﺑﻤﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﺷﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ
ﻟﻼﺭﺗﻘﺎء ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻭﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﻌﺰﺯﺓ ﻟﻺﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ.

ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ )ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ(
ﺑﻠﻐـﺖ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴـﺔ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﺧـﻼﻝ ﻋـﺎﻡ  2017ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  1,764ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ 1580
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  2016ﻣﺤﻘﻘﺔً ﻧﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮﺍﻟﻲ  11.6ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ  956ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  2017ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  786ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  2016ﺃﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮﺍﻟﻲ  21.6ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎﻡ  .2016ﺃﻣﺎ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ً ﻁﻔﻴﻔﺎ ً ﻋﺎﻡ  2017ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  808.1ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﺤﻮ  794.4ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ
ﻋﺎﻡ  ،2016ﺃﻱ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ  1.7ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒــﺔ ﻻﺗﺠـﺎﻫــﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠــﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﺧـﻼﻝ ﻋــﺎﻡ  ،2017ﻓﻘﺪ ﺃﻅﻬﺮﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻮﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﻮﺩ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﺗﻐﻴﺮ ﻭﺻﻞ ﺍﻟﻲ  11.6ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ،
ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺑﻠﻐﺖ  6.4ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﻭﺁﺳﻴﺎ ﺑﺘﺤﺴﻦ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  16.7ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺴﺒﺔ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﻰ  43.0ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ .ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎء ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ  ،2017ﺳﺠﻠﺖ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

vii

نسبة انخفاض بلغت  2.8في المائة ،بينما ارتفعت الواردات من الدول العربية بنسبة  9.4بالمائة وكذلك
الواردات من الدول اآلسيوية بنسبة  0.1بالمائة.
بالنسبة للهيكل السلعي للتجارة الخارجية ،مازالت تستأثر فئة الوقود والمعادن على الحصة األعلى في
الصادرات اإلجمالية العربية بلغت حوالي  60.1في المائة مع ثبات في نسب القطاعات االخرى رغم الجهود
المبذولة لتنويع االقتصادات العربية .كما احتفظت المصنوعات بحصتها التي تبلغ  30.5في المائة وكذلك السلع
الزراعية بأهمية نسبية تُقدر بنحو  7.7من إجمالي قيمة الصادرات .فيما يتعلق بالهيكل السلعي للواردات،
فتشي ر البيانات إلى أن المصنوعات حافظت على المرتبة األولى في الواردات العربية ما نسبته  66.1بالمائة،
بينما سجلت األهمية النسبية للسلع الزراعية انخفاضا ً طفيفا ً لتصل إلى نحو  18.9في المائة من إجمالي
الواردات العربية خالل عام .2017
بخصوص التجارة السلعية العربية البينية ،فقد تحسن أداءها مع االرتفاع الذي شهدته أسعار النفط العالمية
خالل عام  . 2017هذا ،بينما تواصل تأثر حركة التجارة بين الدول العربية بالظروف الداخلية التي تشهدها
بعض دول المنطقة .نتيجة لتلك التطورات ،ارتفعت قيمة التجارة العربية البينية خالل عام  2017بنسبة بلغت
حوالي  9.9في المائة لتصل الى نحو  218.6مليار دوالر ،مقابل حوالي  198.8مليار دوالر محققة خالل
العام السابق .فيما يتعلق بالهيكل السلعي للصادرات البينية العربية ،بلغت حصة التجارة البينية للنفط الخام
حوالي  4.7في المائة من متـوسط قيـمة التجارة البـينيـة العـربيـة خـالل عـام  .2017وبالنسبة لمكونات
التجارة البينية غير النفطية ،استحوذت مجموعة السلع الصناعية على النصيب االكبر ،ثم مجموعة السلع
الزراعية.
فيما يخص تجارة الخدمات ،فقد تراجع العجز في صافي ميزان تجارة الخدمات للدول العربية كمجموعة خالل
عام  2017كمحصلة اساسيه الرتفاع مستويات المتحصالت من الخدمات وتراجع المدفوعات الخدمية .فقد
زادت المتحصالت الخدمية للدول العربية بنسبة قدرها حوالي  9.7بالمائة خالل عام  2017لتصل الى 202.3
مليار دوالر مقارنة مع نحو  184.4مليار دوالر محققة في العام السابق .يرجع ذلك الرتفاع العائدات من
قطاع السياحة في بعض الدول مع استقرار ظروفها الداخلية .بينما ارتفعت قيمة المدفوعات الخدمية للدول
العربية بنحو  5.7في المائة لتصل الى نحو  319.8مليار دوالر خالل عام  2017مقابل حوالي  302.6مليار
دوالر مسجلة خالل عام  .2016جاء ذلك نتيجة ألثر ارتفاع قيمة الواردات السلعية للدول العربية على بنود
مدفوعات النقل والشحن والتأمين .نتيجة للتطورات المذكورة في كـل من المتـحصالت والمدفوعات فقد استمر
انخفض عجـز الميزان الخـدمـي للـدول العـربيـة كمجمـوعة خـالل عـام  2017بنسبة  0.6في المائة عام
 2017ليقتصر على حوالي  117.5مليار دوالر مقارنة مع عجز قدره  118.3مليار دوالر خالل عام .2016
وخالل عام  ،2017شـهدت منــطقة التــجارة الحـرة العـربية الكبرى استــكمال المفاوضات حول مختــلف
الجوانب المتــعلقة بالتــشريعات والوفاء بمتطلبات منـطقة التجارة الحرة العربية الكبــرى ،ســواء مــن حــيث
تــحرير تجارة الخـــدما ت بين الــدول العـــربيــــة ،أو تحرير تجارة السلع ،باإلضافة الى متابعة مرحلة
االنتقال نحو إقامة االتحاد الجمركي العربي.

موازين المدفوعات والدين العام الخارجي وأسعار الصرف
استفاد أداء موازين مدفوعات الدول العربية خالل عام  2017من التحسن النسبي الذي شهدته األسعار العالمية
للنفط والمواد الخام ،مما نتج عنه زيادة الفائض بالميزان التجاري لتلك الدول بما يفوق الضعف ليبلغ حوالي
 174.1مليار دوالر .إضافة لذلك فقد انخفض العجز بميزان الخدمات والدخل وصافي التحويالت ،بالتالي
تحول العجز المسجل في الميزان الجاري للدول العربية كمجموعة خالل عام  2016الى فائض قدره 30.3
مليار دوالر يمثل  1.2بالمائة من الناتج المحلي االجمالي في عام  .2017وقد نتج عن تلك التطورات السابقة

viii
viii

انخفاض العجز الكلي لموازين مدفوعات الدول العربية كمجموعة البالغ  137.5مليار دوالر عام  2016إلى
حوالى  58مليار دوالر خالل عام .2017
على صعيد الدين الخارجي ،ارتفع إجمالي الدين الخارجي للدول العربية المقترضة كمجموعة بنسبة بلغت 10
في المائة في عام  2017ليصل إلى حوالي  256.7مليار دوالر مقارنة بحوالي  233مليار دوالر في عام
 .2016تُعزي الزيادة في المديونية الخارجية إلى لجوء عدد من الدول العربية إلى االقتراض الخارجي لتمويل
العجز المالي ال ٌمرتفع في ضوء الضغوطات المالية التي تواجهها .من جانب آخر ،ارتفعت خدمة الدين العام
الخارجي ،بنسبة بلغت  54.5في المائة لتبلغ حوالي  29.3مليار دوالر في عام  ،2017مقارنة بنحو 18.9
مليار دوالر في عام .2016
فيما يتعلق بمؤشرات المديونية الخارجية للدول العربية المقترضة كمجموعة ،فقد ارتفعت نسبة الدين العام
الخارجي إلى الناتج المحلي اإلجمالي في عام  2017بحوالي  4.3نقطة مئوية ،حيث وصلت إلى نحو 31.0
لتسارع نمو الدين العام الخارجي
في المائة مقارنة بحوالي  26.7في المائة في عام  .2016جاء ذلك نتيجة
ُ
مقارنة بنمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية الذي نما بنسبة  3.8في المائة في نفس العام .وفي ذات
السياق ،ارتفع مؤشر خدمة الدين العام الخارجي إلى الصادرات من السلع والخدمات في الدول العربية
المقترضة في عام  2017بحوالي  4.1نقطة مئوية ليصل إلى  13.7في المائة مقارنة بنحو  9.6في عام
.2016
عكست أسعار صرف العمالت العربية المثبتة مقابل الدوالر التطورات التي شهدتها العمالت الرئيسية في
أسواق الصرف الدولية خالل عام  2017حيث تراجعت قيمة هذه العمالت مقابل اليورو في ظل ارتفاع قيمة
اليورو مقابل الدوالر خالل ذلك العام .من جانب أخر تراجعت قيمة بعض عمالت الدول العربية التي تتبنى
نظما ً أكثر مرونة ألسعار الصرف مقابل اليورو والدوالر على ضوء الضغوطات التي شهدتها التوازنات
الخارجية لهذه البلدان والسياسات التي تم تبنيها في بعض تلك الدول لزيادة مستويات مرونة نظم الصرف.

(فصل محور التقرير)
آفاق التوليد الكهربائي باستخدام مصادر الطاقات المتجددة في الدول العربية
تعتبر الطاقة المحور الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة واالستقرار والتقدم ألي مجتمع ،أخذا ً في االعتبار
فعالية إدارة وتنويع مصادرها األولية ،وتحسين كفاءة وترشيد استخدامها وتوافر تكنولوجياتها ،وتأمين
الحصول عليها بأسعار مقبولة من جانب الم ستهلك .وقد أولت الدول العربية ،خالل العقود الماضية ،اهتماما ً
كبيرا ً بقطاع الكهرباء ،وتمكنت من تحقيق إنجازات ملموسة في إنشاء وتطوير بنية هذا القطاع ،حيث ارتفعت
كمية الطاقة الكهربائية المولدة بحوالي الضعف خالل الفترة ( ،)2017 – 2005وارتفع الطلب على الحمل
األقصى بالمقدار ذاته.
تتمتع الدول العربية بوفرة كبيرة في مصادر الطاقة المتجددة ،خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ،حيث تقع
معظم الدول العربية في منطقة الحزام الشمسي ،متمتعة بأعلى فيض إشعاعي شمسي على مستوى العالم .كما
تتمتع معظم دول المنطقة العربية أيضا ً بإمكان ات جيدة في مجال طاقة الرياح لتوليد الكهرباء ،عالوة على
مصادر الطاقة المائية وطاقة الكتلة الحيوية.
وفي إطار تخفيض االستهالك المستقبلي من النفط والغاز ،وللحفاظ على البيئة وتخفيض االنبعاثات من
محطــات التوليد الحــرارية ،توجـه العديد من الـدول العـربيـة إلـى زيـادة االعــتمـاد عـلـى التوليد الكهربائي
من محطات ال توليد التي تعمل على الطاقات المتجددة .وقد حققت اإلمارات واألردن ومصر والسودان
والمغرب وموريتانيا شوطا ً كبيرا ً في هذا المجال ،وقطعت السعودية وتونس والجزائر بعض التقدم ،بينما
تسعى باقي الدول العربية للتوسع في استخدام تلك الطاقات في مجال التوليد الكهربائي.
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إال أن هناك العديد من األمور الفنية الواجب أخذها في االعتبار عند إنشاء محطات توليد كهربائية تعمل
بالطاقات المتجددة ،أهمها اختيار موقع المشروع وقربه من شبكة الكهرباء ،وذلك لتحقيق عائد اقتصادي
مناسب منه .وب النظر إلى أن الطاقة المولدة من المحطات الهوائية والشمسية غير مؤكدة ،تحرص شركات
الكهرباء على أن تكون القدرة المركبة من المحطات الحرارية مساوية ،على األقل ،للحمل األقصى على
الشبكة ،وبالتالي ال يؤدي التوسع في إنشاء محطات توليد هوائية وشمسية إلى تخفيض االستثمارات في
محطات التوليد الحرارية.

العون اإلنمائي العربي
واصلت الدول العربية المانحة خالل عام  2017تقديم المساعدات اإلنمائية استجابة الحتياجات الدول النامية
ومن بينها الدول العربية ،وذلك من خالل التعاون الثنائي المباشر وعبر مؤسسات مجموعة التنسيق( .)1حيث
قُدر إجمالي المساعدات الرسمية المقدمة من الدول العربية المانحة) (2خالل عام  2017بحوالي  11.9مليار
دوالر بتراجع قدره حوالي  14.4مليار دوالر مقارنةً بالمساعدات المقدمة خالل عام  .2016وبذلك بلغ إجمالي
ما قدمته الدول العربية من مساعدات ميسرة خالل الفترة ( )2017-1970حوالي  241.7مليار دوالر .وقد
بلغت نسبة العون اإلنمائي العربي إلى الناتج القومي اإلجمالي للدول العربية المانحة الرئيسية حوالي  0.9في
المائة في عام .2017
من جانب أخر ،بلغت المساعدات اإلنمائية المقدمة من مؤسسات مجموعة التنسيق في شكل قروض
ومعونات في عام  2017حوالي  19.7مليار دوالر مقابل حوالي  20.0مليار دوالر في عام  2016مسجلة
بذلك انخفاضا ً نسبته حوالي  1.5في المائة .تمثل االلتزامات التمويلية المقدمة منها للدول العربية ما نسبته
 43.2في المائة في عام  2017من إجمالي تلك االلتزامات مقارنة بنسبة  47.5في المائة عام .2016
يوضح التوزيع القطاعي للعمليات التمويلية لمؤسسات مجموعة التنسيق لعام  ،2017االهتمام المتواصل
بدعم مشروعات البنى األساسية وعلى وجه الخصوص مشاريع الطاقة بمختلف أنواعها .إذ بلغ إجمالي
المساعدات اإلنمائية الموجهة لهذه المشروعات حوالي  6.0مليار دوالر تشكل حوالي  30.7في المائة من
إجمالي المساعدات ال ُمقدمة خالل عام .2017

) فصل التعاون االقتصادي العربي المشترك)
التعاون العربي في مجال إنشاء سوق عربية ُمشتركة للكهرباء
حظي مشروع الربط الكهربائي العربي باهتمام بالغ من أعلى المستويات التنفيذية في الدول العربية حيث يعتبر
الربط الكهربائي العربي أحد أهم المشروعات التكاملية العربية ويشكل جانبا ً مضيئا ً في مسيرة العمل العربي
المشترك .يمهد الربط الكهربائي العربي إلقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء بين الدول العربية تتم من خاللها
عم ليات تبادل تجارة الكهرباء بشكل يحقق الكثير من المزايا االقتصادية واالجتماعية لكافة الدول المشاركة في
السوق .شهدت جملة القدرات المركبة إلنتاج الكهرباء في الدول العربية زيادة خالل السنوات الماضية حتى
بلغت نحو  287,968ميجاوات في عام  ،2017كنتيجة لتزايد معدالت استخدام الطاقة الكهربائية وكرد فعل
للنمو السكاني المطرد والتـوسع في مجـاالت البنية التحتية والصناعية .في المقابل ،تعاني البنية األساسية

( )1مؤسسات مجموعة التنسيق :البنك اإلسالمي للتنمية ،صندوق أبوظبي للتنمية ،صندوق األوبك للتنمية الدولية (أوفيد) ،الصندوق
السعودي للتنمية ،الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي ،الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية ،المصرف العربي
للتنمية االقتصادية في إفريقيا ،برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) ،صندوق النقد العربي ،وصندوق قطر للتنمية.
( )2يشمل هذا المبلغ إجمالي التزامات المساعدات اإلنمائية ال ُمقدمة من السعودية ،وصافي السحب بالنسبة للدول األخرى.

x
x

ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺼﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻔﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ  19ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﺌﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ  8ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ.
ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  19.4ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ) ،(2014 -2010ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ
ﺣﻮﺍﻟﻲ  1166.4ﺗﻴﺮﺍﻭﺍﺕ /ﺳﺎﻋﺔ .ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ  1639ﺗﻴﺮﺍﻭﺍﺕ /ﺳﺎﻋﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ
 ،2023ﻭﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ  2029ﺗﻴﺮﺍﻭﺍﺕ /ﺳﺎﻋﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ  .2028ﻫﺬﺍ ﻭﺗﻮﺟﺪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻴﺄﺕ
ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺭﺑﻂ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ:
-

ﺗﻨﻮﻉ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻁﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﻧﻔﻂ ﻭﻏﺎﺯ ﻁﺒﻴﻌﻲ.
ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﻔﺼﻠﻲ ﻭﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

ﺗُﻌﺪ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ
ﺍﻟﻔﺎﺋﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺧﻴﺼﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻣﺎ ﻛﺎﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ.
ﻟﺬﻟﻚ ﺃﻭﻟﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ً ﻛﺒﻴﺮﺍ ً ﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺇﺩﺭﺍﻛﻬﺎ ﻟﻠﻌﻮﺍﺋﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﺑﻂ ﺷﺒﻜﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ:
 ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔً ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ.
 ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺬﺭﻭﺓ ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺒﺎﺩﻟﻬﺎ ﺑﻴﻦﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ.
 ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻳﺘﻬﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ. ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺇﻧﺸﺎء ﺷﺒﻜﺎﺕ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ.ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻭﺗﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﻧﻈﻢ ﻣﻌﺰﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ
)ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﻭﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﻭﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘُﻤﺮ ﻭﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ( ،ﻭﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ
ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺇﻧﺸﺎء ﺳﻮﻕ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء ﻹﻧﺸﺎء ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ
ﺳﻮﻕ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﻐﻄﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺇﻧﺸﺎء ﺳﻮﻕ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺪﻯ
ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻹﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﻋﺮﺑﻲ ﻋﺎﻡ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻭﻁﻨﻲ ،ﻭﺑﺘﻤﻜﻴﻦ ﺗﺠﺎﺭﺓ
ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻭﺑﺎﺋﻌﻲ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺳﻮﺍﻗﻬﻢ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ،ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺳﻮﺍﻕ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ .ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.
ﺧﺮﺟﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ
ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻓﺮ ﺍﻟ ُﻤﻘﺪﺭ ﻓﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ  2030ﺣﻴﺚ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮﻓﻮﺭﺍﺕ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻋﺎﻡ  2014ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ  35ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻓﺮ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﻳﻘﺪﺭ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ  11ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻧﺒﻌﺎﺙ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ.
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(فصل تطورات االقتصاد الفلسطيني في ظل االحتالل)
االقتصاد الفلسطيني
استمر االقتصاد الفلسطيني خالل عام  2017في التراجع والتزال معاناته تتزايد في ظل استمرار الحصار،
وارتفاع معدالت البطالة واإلغالق المتكرر للمعابر التجارية ،وبطء عملية إعمار ما خلفته الحروب ،على
ضوء ما سبق ،انخفض معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة إلى نحو  3.1في المائة في عام
 2017مقارنة مع  4.5في المائة عام .2016
يشكل االحتالل العائق األبرز لجميع مساعي السلطة الوطنية الفلسطينية لتحقيق التنمية ،وبالتالي ال يمكن
تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة في ظل وجوده وتحكمه في المعابر والحدود ،فهو من ناحية يقيد حرية الحركة
على المعابر ويفرض القيود على تواصل االقتصاد الفلسطيني مع العالم الخارجي ،ومن ناحية أخرى يعزز
استمرار سيطرة قواته على األجواء البرية والبحرية والجوية ،وبالتالي يساهم بشكل كبير في خنق االقتصاد
الفلسطيني .أدى ما سبق االشارة إليه إلى إعاقة النمو على نطاق واسع وإلى فقدان فرص العمل ،وألحق ذلك
أضرارا ً بالغة باالقتصاد الفلسطيني وبالموارد اإلنتاجية والبنية التحتية ،وأثَر بصورة مباشرة أو غير مباشرة
على العديد من المرافق الصناعية والزراعية والتجارية والسكنية بسبب البنية التحتية المنهكة والندرة الحادة في
المدخالت والكهرباء والوقود.
فال تزال سلطات االحتالل تتحكم في أغلب مصادر نمو االقتصاد الفلسطيني وتمنع الفلسطينيين من االستفادة
منها واستثمارها ومنها بعض األراضي المتواجدة في المنطقة المعروفة بالمنطقة (ج) والتي يتواجد بها نحو
 61في المائة من حجم الموارد االقتصادية والطبيعية الكفيلة بإنعاش االقتصاد الفلسطيني ،كما أن منع سلطات
االحتالل للفلسطينيين من االستفادة من كل المناطق يعتبر إحدى العراقيل الرئيسية لحدوث تنمية اقتصادية
حقيقية في األراضي الفلسطينية المحتلة.
ال تُمكن هذ القيود والممارسات التمييزية اإلسرائيلية دولة فلسطين من االستفادة من الشروط التفضيلية التي
تتمتع بها مع العديد من األسواق الدولية ،ح يث لم تساهم اتفاقيات التجارة الحرة مع االتحاد األوروبي والمنطقة
العربية والواليات المتحدة األمريكية في زيادة وتنويع الصادرات الفلسطينية بالمستوى المطلوب ،وأصبح
االقتصاد الفلسطيني يعتمد بشكل أساسي على االستيراد .لذا فقد تزايدت فجوة الموارد نتيجة لنمو الواردات
بمعدل أكبر من الصادرات لتبلغ  5.4مليار دوالر عام  ،2017كما ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة لتبلغ
نحو  257مليون دوالر ،وهذا ما انعكس على حجم الدين العام ليبلغ عام  2017نحو  2.5مليار دوالر ،كما بلغ
معدل البطالة في فلسطين عام  2017نحو  27.4في المائة.
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ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﺍﻷﻭﻝ

ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ

ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ
ﺷﻬﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ  2017ﻋﺪﺩﺍً ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺛﺮﺕ ﺇﻳﺠﺎﺑﺎ ً ﻋﻠﻰ
ﺃﺩﺍﺋﻪ ،ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻤﻮﺱ ﻓﻲ
ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ،ﻭﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻧﻤﻮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ،
ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺗﺒﺎﻁﺆ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺑﻞ
ﻭﺍﻧﻜﻤﺎﺵ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻓﻀﻼً
ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ.
ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺩﺍﻓﻌﺔً ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺧﻼﻝ
ﻋﺎﻡ  ،2017ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﺎﻧﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻌﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺗﺰﺍﻳﺪ
ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ،
ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ ﻋﺎﻡ
 2017ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ .ﻛﻤﺤﺼﻠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻧﺤﻮ  3.8ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ
 ،2017ﻣﻘﺎﺑﻞ  3.2ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ .2016
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ،ﺳﺠﻞ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ً ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ً ﻣﻦ ﻧﺤﻮ  1.7ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻋﺎﻡ  2016ﺇﻟﻰ  2.3ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ  2017ﺑﻔﻌﻞ
ﺗﺤﺴﻦ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ  2017ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮ
ﺍﻟﻤﻄﺮﺩ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻤﻌﺎﻭﺩﺓ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ
ﺍﺗﺠﺎﻫﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ  2017ﻟﻴﺒﻠﻎ
 4.8ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ  4.4ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
.2016

ﺑﺪﻭﺭﻩ ،ﺍﻧﻌﻜﺲ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻋـﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻤــــــــﻬﺎ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ.
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ
ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺿﺒﻂ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ
ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ.
ﺐ ﺁﺧﺮ ،ﺷﻬﺪﺕ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧ ٍ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ً ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ً ﻟﺘﺴﺠﻞ ﻧﺤﻮ  4.9ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ  2017ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ  2.3ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻋﺎﻡ  2016ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻝ ﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ  .2011ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪ ﻋﺎﻡ  2017ﻧﻤﻮ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻮﻕ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ .ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺳﺎﻫﻤﺖ
ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﺫﻣـﺔ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴـﺔ
ﻭﺍﻗﺘﺼـــﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴــﻮﻕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌــﺔ ﻟﻴﺒـﻠـﻎ ﻧﺤﻮ
 9389ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  2017ﻣﻘﺎﺑﻞ 8642
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  .2016ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺃﺳﻌﺎﺭ
ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪﺕ ﻋﺪﺓ
ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ  .2017ﺣﻴﺚ ﻭﺍﺻﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻗﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟ ُﻤﺴﺠﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻻﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻟﻴﻦ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ.
ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﺮﻏﻢ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻋﺪﺓ
ﺃﺛﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﺇﻻ ﺃﻥ
ﻋﺎﻡ  2017ﺣﻤﻞ ﻣﻌﻪ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ
ﺑﺎﻷﺩﺍء ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻟﻸﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺑﻌﺾ ﺩﻭﻝ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ
ﺛﺮﺍ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴًﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺩﺍء ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﺎﺭﺱ ﺃ ً
ﺍﻟ ُﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻂ.
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اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻄﻮرات
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول:
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ:

ﻧﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﺷﻬﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ  2017ﻋﺪﺩﺍً ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺛﺮﺕ ﺇﻳﺠﺎﺑﺎ ً ﻋﻠﻰ
ﺃﺩﺍﺋﻪ ،ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻤﻮﺱ ﻓﻲ
ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ
ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﻓﻲ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻧﻤﻮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺗﺤﺴﻦ
ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ،ﻭﺗﺤﺴﻦ ﺃﺩﺍء ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺑﻌﺪ
ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺗﺒﺎﻁﺆ ﺍﻟﻨﻤﻮ ،ﺑﻞ ﻭﺍﻧﻜﻤﺎﺵ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺩﺍﻓﻌﺔً ﻟﻠﻨﻤﻮ ،ﻓﻔﻲ
ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﺎﻧﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻌﻴﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﻧﺤﻮ
ﺍﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ
ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ ﻋﺎﻡ  2017ﺑﻌﺪ
ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ
ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ.
ﻛﻤﺤﺼﻠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻧﺤﻮ  3.8ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ ،2017
ﻣﻘﺎﺑﻞ  3.2ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ .2016
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ،ﺳﺠﻞ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ً ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ً ﻣﻦ ﻧﺤﻮ  1.7ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻋﺎﻡ  2016ﺇﻟﻰ  2.3ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ  2017ﺑﻔﻌﻞ
ﺗﺤﺴﻦ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺢ
ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ
ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ،ﻓﺈﻥ ﻣﻌﺎﻭﺩﺓ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ
ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮﺍﺕ
ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ 1.1
ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2017ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﻣﻜﺎﻥ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻋﺎﻡ  2017ﻟﻮﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﻮﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻚ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺄﺛﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
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ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺗﻌﻘﺪ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻓﻔﻲ ﺣﻴﻦ
ﻭﺍﺻﻞ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﺍﺗﺠﺎﻫﻪ ﻧﺤﻮ
ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ  ،2017ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ ،ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ ﻣﺮﺷﺤﺎ ً ﻷﻥ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻭﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
ﻭﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ
ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ً ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻋﺎﻡ  ،2017ﻓﻲ
ﻅﻞ ﺧﺮﻭﺝ ﻋﺪﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ
ﻋﺎﻡ  2017ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ ﻭﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ﻭﺭﻭﺳﻴﺎ ﻓﻲ
ﻅﻞ ﺗﺤﺴﻦ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ
ﺩﻋﻢ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ
ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻤﺤﻘﻖ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ
ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ  2017ﻟﻴﺒﻠﻎ  4.8ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ  4.4ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2016ﻣﻊ
ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ،ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ
) (1/1ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ ).(1
ﺍﻟﺸﻜﻞ ) : (1ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ

)(2017-2013

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ).(1/1

اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول:
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
اﻟﺘﻄﻮراتﻭﻝ :ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷ

ﺑﺎﻟﻨﺴ���ﺒﺔ ﻟﻤﻌ���ﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤ���ﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼ���ﺎﺩﻱ ﻓ���ﻲ ﺍﻟ���ﺪﻭﻝ
ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋ��ﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ��ﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼ��ﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣ��ﺔ )،(1
ﻓﻘﺪ ﺟﺎءﺕ ﻛﻨﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛ��ﺰ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻤﻌ��ﺪﻝ ﻧﻤ��ﻮ ﺑﻠ��ﻎ
 3ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋ��ﺔ ﻭﻫ��ﻮ ﻳﺘﺠ��ﺎﻭﺯ ﺿ��ﻌﻒ ﻣ��ﺎ ﺣﻘﻘﺘ�ﻪ ﻋ��ﺎﻡ
 ،2016ﻭﺍﻟﺒ����ﺎﻟﻎ  1.4ﻓ����ﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋ����ﺔ .ﻛﻤ����ﺎ ﺗﻤﻜﻨ����ﺖ
ﺍﻟﻮﻻﻳ����ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤ����ﺪﺓ ﻣ����ﻦ ﺍﺳ����ﺘﻌﺎﺩﺓ ﻣﻌ����ﺪﻝ ﻧﻤﻮﻫ����ﺎ
ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ﻟﻴﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ  2.3ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋ��ﺔ ،ﻣﻘﺎﺑ��ﻞ  1.5ﻓ��ﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ  .2016ﺃﻣ��ﺎ ﻣﻨﻄﻘ��ﺔ ﺍﻟﻴ��ﻮﺭﻭ ﻓﻤ��ﻊ ﺗﺤﺴ��ﻦ
ﺍﻷﺩﺍء ﻓ���ﻲ ﺍﻗﺘﺼ���ﺎﺩﺍﺗﻬﺎ ،ﻓﻘ���ﺪ ﺗﻤﻜﻨ���ﺖ ﻣ���ﻦ ﺗﺤﻘﻴ���ﻖ
ﻣﻌ��ﺪﻝ ﻧﻤ���ﻮ ﺑﻠ��ﻎ  2.3ﻓ���ﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋ��ﺔ ،ﻭﻫ���ﻮ ﻣﻌ��ﺪﻝ ﻟ���ﻢ
ﺗﺤﻘﻘﻪ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﺬ ﻋ��ﺎﻡ  ،2007ﻣﻘﺎﺑ��ﻞ ﻣﻌ��ﺪﻝ ﻧﻤ��ﻮ
ﺑﻠ����ﻎ  1.8ﻓ����ﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋ����ﺔ ﻋ����ﺎﻡ  .2016ﺃﻣ����ﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴ����ﺒﺔ
ﻟﻼﻗﺘﺼ��ﺎﺩ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄ��ﺎﻧﻲ ﻓﻘ��ﺪ ﺑﻠ��ﻎ ﻣﻌ��ﺪﻝ ﻧﻤ��ﻮﻩ ﺧ��ﻼﻝ
ﻋ��ﺎﻡ  2017ﻧﺤ��ﻮ  1.8ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋ��ﺔ ،ﻣﻘﺎﺑ��ﻞ  1.9ﻓ��ﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺋ��ﺔ ﻋ��ﺎﻡ  ،2016ﻓ��ﻲ ﺣ��ﻴﻦ ﺗﺤﺴ��ﻦ ﻣﻌ��ﺪﻝ ﻧﻤ��ﻮ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ  2017ﻟﻴﺒﻠﻎ  1.7ﻓ��ﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  0.9ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ  2016ﺑﻤ��ﺎ ﻳﻤﺜ��ﻞ
ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ُﻣﺴﺠﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ،ﻓﻘﺪ ﺣﻘﻖ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎ ﺣﻘﻘﻪ ﻋﺎﻡ ،2016
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﻟﻤﺎ ﺣﻘﻘﻪ ﻋﺎﻡ  ،2015ﻓﻘﺪ
ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻋﺎﻡ  2017ﻧﺤﻮ  2.3ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻣﻘﺎﺑﻞ  1.5ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ  .2016ﺳﺎﻫﻤﺖ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ
ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻬﺠﺘﻬﺎ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ،ﺣﻴﺚ ﺯﺍﺩ ﺇﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺑﻤﻌﺪﻝ ﺑﻠﻎ  3.0ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ  2017ﺣﻴﺚ
ﻳﻌﺪ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻲ
ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ.
ﺐ ﺁﺧﺮ ،ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧ ٍ
ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﻨﺤﻮ 3.8
ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻭﻫﻲ
ﺃﺳﺮﻉ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﻧﻤﻮ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ،ﻭﻣﻊ
ﺗﺴﺎﺭﻉ ﺇﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﻨﺤﻮ  1.9ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻫﻲ ﺃﺳﺮﻉ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﻧﻤﻮ
ﺐ ﺃﺧﺮ ،ﺳﺠﻞ
ﻓﺼﻠﻴﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻣﻦ ﺟﺎﻧ ٍ
ً
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻧﻤﻮﺍ ﺑﻠﻎ
)(1

ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ " ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ :ﺇﺑﺮﻳﻞ
 "2018ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ،ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ،ﻭﻛﻨﺪﺍ.

 11.4ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﻤﺎ ﻳُﻤﺜﻞ ﺃﺳﺮﻉ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﻧﻤﻮ ﻓﺼﻠﻴﺔ
ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ  .2014ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺟﺪ ﺩﻋﻤﺎ ً ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺨﻔﻴﺾ
ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﺍﻟﺘﻲ
ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺟﺮﺍء ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ
ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻅﻞ ﺗﺤﺴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ
ﺐ ﺃﺧﺮ ،ﺗﻌﺎﻓﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺃﺳﻌﺎﺭﻩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ .ﻣﻦ ﺟﺎﻧ ٍ
ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺳﺠﻞ ﺍﻧﻜﻤﺎﺷﺎ ً ﻟﻔﺼﻠﻴﻦ
ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﻴﻦ .ﻳﻌﺪ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ  2017ﻣﻦ ﺃﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ .ﺗﻤﻴﺰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ  2017ﺑﻘﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻣﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ
ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻴﺒﻠﻎ
 4.1ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ،ﻓﺮﻏﻢ ﺃﻥ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ
 2017ﺷﻬﺪﺕ ﺃﺩﺍ ًء ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺠﻊ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ،
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ
ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ 2.3
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ  2017ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺤﻮ  1.8ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻋﺎﻡ  .2016ﻳﺮﺟﻊ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ،ﻟﻴﺤﻘﻖ ﺃﺳﺮﻉ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﻧﻤﻮ ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ
ﻋﻠﻰ  20ﻋﺎﻣﺎ ً ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻟﻼﺗﺠﺎﻩ ﻧﺤﻮ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺣﺠﻢ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺗﻪ ﻣﻦ
ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ
ﻟﻠﺘﻴﺴﻴﺮ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍً ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ  .2018ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ،ﺣﻘﻖ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺃﺩﺍ ًء
ﺃﻓﻀﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ،ﺣﻴﺚ ﻗﻔﺰ
ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺇﻟﻰ  60.0ﻧﻘﻄﺔ
ﻣﻦ  58.5ﻧﻘﻄﺔ ﻋﺎﻡ  ،2016ﻭﻫﻲ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻋﻠﻰ
ﻗﺮﺍءﺓ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻗﺮﺍءﺓ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻣﻦ
ﻋﺎﻡ .1997
ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺩﻭﻝ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﻭﻅﺎﺋﻒ
ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ  8.9ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻭﻫﻮ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻓﻲ  8ﺳﻨﻮﺍﺕ .ﺣﻘﻖ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ،ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ،ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ  ،2011ﺑﻠﻎ
ﻧﺤﻮ  2.5ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ  2017ﻣﻘﺎﺑﻞ  1.9ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ  .2016ﻳُﺮﺟﻊ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺓ ﺃﺳﺒﺎﺏ
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺧﺼﻮﺻﺎ ً
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اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻄﻮرات
اﻷول:
اﻟﻔﺼﻞ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ
ﺍﻷﻭﻝ:
ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﻤﻮ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ.
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ،ﺳﺠﻠﺖ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺭﻗ ًﻤﺎ
ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ ً ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﺣﻴﺚ
ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
)ﻳﻨﺎﻳﺮ -ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ(  2017ﻧﺤﻮ  1.18ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ
ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ  6.5ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﺎﻡ  .2016ﺍﻧﻌﻜﺲ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﺃﻳﻀﺎ ً ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻴﺮ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ
ﻟﻔﺎﺋﺾ ﻳﻘﺪﺭ ﺑﻨﺤﻮ  38,4ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻳﻮﺭﻭ .ﻣﻦ ﺟﻬ ٍﺔ
ﺃﺧﺮﻯ ،ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻟﻴﺒﻠﻎ 1.5
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ  ،2017ﻣﻘﺎﺑﻞ  0.9ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ
 ،2016ﻭﻫﻮ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ .2010
ﻛﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﻴﺒﻠﻎ  1.8ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ  ،2017ﻣﻘﺎﺑﻞ  1.2ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ
 ،2016ﺇﻻ ﺃﻥ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻓﻴﺘﺶ ﻗﺪ ﺃﺑﻘﺖ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ  AAﻓﻲ
ﻳﻮﻧﻴﻮ  2017ﻣﺒﺮﺭﺓً ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺗﻤﺜﻞ ﺃﺣﺪ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.
ﻕ ﺁﺧﺮ ،ﺭﻓﻌﺖ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ
ﻓﻲ ﺳﻴﺎ ٍ
"ﺳﺘﺎﻧﺪﺭﺩ ﺁﻧﺪ ﺑﻮﺭﺯ" ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻟﻠﻴﻮﻧﺎﻥ
ﻣﻦ  B-ﺇﻟﻰ  Bﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺤﺴﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻌﺪ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺳﻨﻮﺍﺕ ،ﻭﻗﺪ ﺑﻴﻨﺖ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻌﻪ ﻣﺠﺪﺩﺍ ً ،ﻭﺑﺮﺭﺕ ﺫﻟﻚ
ﺑﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻗﺪ ﺷﻬﺪ ﺗﺤﺴﻨﺎ ً ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﺍﻧﺘﻌﺎﺵ
ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ.
ﻧﻤﻮﺍ
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ،ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ً
ﺑﻨﺤﻮ  1.8ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ  2017ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ
 1.9ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ  2016ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ
ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﻭﻳﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ً ﻟﺘﺄﺛﺮ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺨﺮﻭﺝ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ
ﺇﻟﻰ ﺍﺟﺮﺍء ﺍﺳﺘﻔﺘﺎء ﺑﺸﺄﻥ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2015ﻭﺑﺪء ﺍﺗﺨﺎﺫ
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ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﺎﻡ  .2017ﺍﺳﺘﻤﺮ ﻗﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻧﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻓﻲ
 ،2017ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ
ﺇﻟﻰ ﺗﺒﺎﻁﺆ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﻨﻤﻮ ،ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺒﺎﻁﺆ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ .ﺣﻴﺚ ﺃﺛﺮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻷﺳﺮ،
ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺇﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﻷﺯﻣﺔ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻘﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ
ﻛﺄﺣﺪ ﺍﻟﻤﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .ﻓﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ،ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ
ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﻣﻊ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﻌﺪﻻﺕ
ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻟﻤﻌﺪﻻﺕ ﻧﻤﻮ ﺍﻷﺟﻮﺭ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻴﺮ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﺒﺎﻁﺆ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺇﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ
ﻟﻴﺴﺠﻞ  0.3ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ
 ،2017ﻭ 1.8ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺑﻤﺎ
ﻳﻤﺜﻞ ﺃﺑﻄﺄ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﻧﻤﻮ ﻟﻺﻧﻔﺎﻕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﻣﻨﺬ
.2012
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺧﻔﻀﺖ ﻭﻛﺎﻟﺔ "ﻣﻮﺩﻳﺰ"
ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ  AA1ﺇﻟﻰ
 ،AA2ﻭﺃﺭﺟﻌﺖ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻳﺨﻠﻖ ﻏﻤﻮﺿﺎ ً ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ً ،ﻓﻲ
ﻭﻗﺖ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺑﺴﺒﺐ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ .ﻭﻋﺪﻡ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮﺓ
ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺿﺤﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺳﻴﺴﺘﻐﺮﻕ
ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ،ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻄﻴﻞ ﺃﻣﺪ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ .ﻣﻦ
ﺐ ﺃﺧﺮ ،ﺧﻔﻀﺖ ﻭﻛﺎﻟﺔ "ﻣﻮﺩﻳﺰ" ﺃﻳﻀﺎ
ﺟﺎﻧ ٍ
ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻁﻮﻳﻞ ﺍﻷﺟﻞ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ
ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ،ﻣﻦ "ﺳﻠﺒﻲ" ﺇﻟﻰ "ﻣﺴﺘﻘﺮ".
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ،ﻓﻘﺪ ﺑﺪﺃ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ
ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ  2017ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ،ﺍﻟﺘﻲ
ﺟﺎءﺕ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ  ،2000ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪﻝ
ﻧﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻣﻦ  0.9ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ
 2016ﺇﻟﻰ  1.7ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ  .2017ﻳﺮﺟﻊ ﺫﻟﻚ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟ ُﻤﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻮﻕ 10
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﺑﻨﺤﻮ
 1.7ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ .ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ،ﺷﻬﺪ ﻋﺎﻡ 2017
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ارتفاع مؤشر "تانكان الصناعي" ،وهو من أهم
المؤشرات التي تقيس أداء االقتصاد الياباني إلى
أعلى مستوى له منذ  12عاماً ،وارتفاع أرباح
الشركات ،وهبوط مؤشر ُمكمش الناتج المحلي
اإلجمالي من  3في المائة إلى  0.7في المائة.
إضافةً لما سبق ،سجل االقتصاد الياباني تحسنا ً
قياسا ً بعدد من المؤشرات األخرى ومن بينها نمو
اإلنتاج الصناعي بنحو  4.5في المائة خالل العام
مقابل انكماش بنسبة  1.6في المائة عام .2016
كما قفز معدل نمو نشاط تصنيع السيارات إلى
مستوى بلغ حوالي  8.8في المائة عام 2017
مقابل انكماش في انتاج السيارات بنسبة  0.5في
المائة عام .2016
تجدر اإلشارة إلى أن هذا النمو سيسهم في
تعزيز مكانة اليابان العالمية كمالذ اقتصادي
آمن ،وذلك بعد أن حققت تقدما ً نوعيا ً في مختلف
القطاعات االقتصادية الرئيسية ،بحيث تأتي
المرحلة الجديدة تماشيا ً مع المرحلة الثانية من
خطة الحكومة للنهوض باالقتصاد الياباني.
بالنسبة للدول المتقدمة األخرى( ،)2فقد شهدت
ارتفاعا ً في معدل النمو عام  2017ليبلغ نحو
 2.5في المائة مقابل  2.1في المائة عام ،2016
وهو ما يُعد معدل نمو جيد خاصة في ظل
االرتفاع النسبي في أسعار النفط ،لكون دول
المجموعة تعد من الدول المستوردة للنفط وتعتمد
التنمية الصناعية لديها عليه .كما أن تحسن معدل
النمو في الصين ودول االتحاد األوروبي
والمملكة المتحدة أثر إيجابا ً على أداء تلك
المجموعة باعتبار هذه الدول السوق الرئيسي
لصادرات هذه المجموعة .على مستوى بعض
دول المجموعة ،بلغ معدل النمو خالل عام
 2017حوالي  3.8في المائة في هونج كونج،
و 3.6في المائة في سنغافورة ،و 3.1في المائة
في كوريا.
أما الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة
األخرى( ،)3فقد تحسن األداء االقتصادي في عدد
()2

()3

تضم الدول المتقدمة األخرى في تقرير "آفاق االقتصاد
العالمي :إبريل  "2018كل من استراليا ،وقبرص،
والدانمارك ،وايرلندا ،وإسرائيل ،ونيوزيلندا ،والنرويج،
والسويد ،وسويسرا.
تضم الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة األخرى،
المجموعات الدولية التالية :إفريقيا جنوب الصحراء،

من االقتصادات ذات األهمية النسبية الكبيرة في
دول المجموعة ،من بينها البرازيل ونيجيريا
وروسيا في عام  ،2017في ظل تحسن األسعار
العالمية للنفط والسلع األولية ،مما انعكس إيجابا ً
على معدل النمو بتلك المجموعة ،كما أن ظروف
التمويل العالمية ال تزال مواتية ،وهو ما يدعم
طلبا ً قويا ً على االستثمار في أصول هذه البلدان
واستمرار تدفقات رؤوس األموال إليها .كما
ساهم تحسن نمو االقتصاد العالمي في ارتفاع
الطلب الخارجي على منتجاتها ،وهو ما انعكس
في تحقيق المجموعة لمعدل نمو بلغ  4.8في
المائة عام  ،2017مقابل  4.4في المائة عام
.2016
عزز النمو ال ُمحقق بمجموعة الدول النامية
واقتصادات األسواق الناشئة من دورها كمحرك
رئيسي للنمو االقتصادي العالمي ،حيث مازالت
تقود النمو العالمي بمعدالت نمو تزيد عن ضعف
معدل نمو الدول المتقدمة ،إال أنه يالحظ تباين
أداء المجموعات الفرعية ،حيث تأتي الدول
النامية اآلسيوية( )4كأكبر المجموعات ارتفاعا ً
في معدالت نموها خالل عام  ،2017بين كافة
المجموعات في العالم وليس بين المجموعات
الفرعية للدول النامية واقتصادات السوق الناشئة
فحسب ،كما أنها تعد وحدها مسئولة عن نصف
معدل نمو االقتصاد العالمي.
فيما يتعلق باالقتصاد الصيني ،فقد تسارع معدل
النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ليبلغ 6.9
في المائة عام  ،2017متجاوزا ً المعدل
المستهدف من قبل الحكومة الصينية والبالغ نحو
 6.5في المائة ،ويرجع هذا التحسن في معدل
النمو لعدة أسباب من أهمها ،االرتفاع في
االستثمار في األصول الثابتة في الصين ،حيث
ارتفعت هذه االستثمارات بنحو  7.1في المائة
في  ،2017كما ارتفع اإلنتاج الصناعي بنسبة
 6.6في المائة مقابل ارتفاع بنسبة  6في المائة
في عام  .2016ساهمت بعض القطاعات

()4

ورابطة الدول المستقلة ،والدول النامية اآلسيوية ،ودول
وسط وشرق أوروبا ،دول الشرق األوسط وشمال
أفريقيا ،ودول أمريكا الالتينية والكاريبي.
الدول النامية اآلسيوية تضم كل من بنغالديش ،وبوتان،
وكمبوديا ،والصين ،وفيجي ،والهند ،وأندونيسيا،
وماليزيا ،وماينمار ،ونيبال ،وباكستان ،والفلبين،
وسيريالنكا ،وتونكا ،وفانوات ،وفيتنام.
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اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻄﻮرات
اﻷول:
اﻟﻔﺼﻞ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ
ﺍﻷﻭﻝ:
ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ،ﻓﻲ ﻅﻞ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻬﺪﺗﻪ
ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﻭﺑﻮﺗﺎﺕ )ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻵﻟﻲ( ،ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ
ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ .ﻛﻤﺎ ﻋﻤﺪﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻤﺎ ﻋﺰﺯ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﺬﻱ
ﺃﺗﺎﺡ ﻟﻠﺼﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻦ
ﻧﻤﻮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ
ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺘﻌﺸﺖ ﺑﻘﻮﺓ ﻓﻲ ،2017
ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ،ﻟﺘﺴﺠﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ً ﺑﻨﺴﺒﺔ  8ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ .2017

ﺣﻘﻘﺖ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺠﺎﺣﺎﺕ ،ﺣﻴﺚ ﻧﻤﺖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ  55.7ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻌﺎﻡ
 ،2016ﻭﻧﻤﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  9.28ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼﻝ
ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻣﺤﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺤﺒﻮﺏ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻎ
 30ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻌﺎﻡ  ،2016ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﺆﺷﺮ
ﺛﻘﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺫﺭﻭﺗﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎ ً  90.3ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ
 ،2017ﻭﻫﻮ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻟﻪ ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻟﻴﻮ .2014
ﻛﻤﺎ ﺃﺿﻔﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺛﺮ
ﺑﺸﻜﻞ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ.

ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪ ،ﻓﻘﺪ
ﺷﻬﺪ ﻋﺎﻡ  2017ﺗﺒﺎﻁﺆ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮﻩ ﻟﻴﺒﻠﻎ  6.7ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ  ،2017ﻣﻘﺎﺑﻞ  7.1ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ
 .2016ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﺮﺍﺟﻊ
ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﻭﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺻﻞ ﻷﺩﻧﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ .ﺳﺎﻫﻢ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ
ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ
ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﺒﺎﻁﺆ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪ.

ﺃﻣﺎ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ) ،(5ﻓﻘﺪ
ﺣﻘﻘﺖ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ  2.6ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ
 2017ﻣﻘﺎﺑﻞ  4.9ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﺗﻌﺪ
ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﻫﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮﺍ ً ﺧﻼﻝ  2017ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻝ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  6.7ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ
ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ،ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ،
ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ
ﺑﻌﺾ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺩﻭﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ  3ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ،
ﻭﺳﺠﻠﺖ ﺑﻌﺾ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ،
ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻧﻜﻤﺎﺷﺎ ً ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻﺕ
ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ،ﻭ ُ
ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ.

ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺤﺴﻦ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ
ﻋﺎﻡ  2017ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﻣﺤﺪﻭﺩﺍً ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ 1
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﻭﺷﻬﺪ ﻋﺎﻡ  2017ﺗﻮﺳﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺸﻒ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻴﺚ
ﺗﻢ ﻭﺿﻊ ﺳﻘﻒ ﻟﻺﻧﻔﺎﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ
ﻭﺻﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﺰﻣﺔ ﺗﻘﺸﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .ﻣﻊ ﺿﺨﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻠﻲ ،ﻟﺠﺄﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ
ﺍﻏﺴﻄﺲ  2017ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺭﻓﻊ ﺳﻘﻒ
ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻟﻠﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﻅﻞ ﺗﺮﺍﺟﻊ
ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺗﺒﺎﻁﺆ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،
ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻞ ﺳﻘﻒ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺇﻟﻰ  50ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ
ﻟﻌﺎﻡ  2017ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺎﺩﻝ  43.7ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ
ﻭ 40.6ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﻋﺎﻣﻲ 2015
ﻭ.2016

6

6

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء ،ﻓﻘﺪ ﺣﻘﻘﺖ
ﺗﺤﺴﻨﺎ ً ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻟﻴﺒﻠﻎ  2.8ﻋﺎﻡ  2017ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺤﻮ  1.4ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ .2016
ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺗﻀﺎﻓﺮﺕ ﻟﺘﺴﻬﻢ ﻓﻲ
ﺗﺤﺴﻦ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ
ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ
ﺃﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺘﻌﺎﺵ ﺃﻛﺒﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ
ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺐ ﺃﺧﺮ ،ﺳﺎﻫﻢ ﺗﺤﺴﻦ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ
ﻭﺃﻧﺠﻮﻻ .ﻣﻦ ﺟﺎﻧ ٍ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ
ﻷﻏﻠﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﺓ
ﻋﺎﻡ  ،2017ﻣﻤﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﺠﻮﺯﺍﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ
ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ .ﺷﻬﺪ ﻋﺎﻡ  2017ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ً ﻓﻲ ﺇﺻﺪﺍﺭ
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ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸـﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤـﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔً ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺇﻳﺮﺍﻥ ،ﻭﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ،
ﻭﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.

اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻄﻮراتﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول:ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ:

ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ﻭﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ ﻭﻛﻮﺕ ﺩﻳﻔﻮﺍﺭ ﺳﻨﺪﺍﺕ
ﻓﻲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ،ﻭﺗﺤﺴّﻦ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ.
ﻛﻤﺎ ﺣﻘﻘﺖ ﺩﻭﻝ ﻏﺮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻧﻤﻮ ﺟﻴﺪﺓ
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ،ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻠﺪﺍﻥ ﺷﺮﻕ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻌﺪﻝ
ﻧﻤﻮ ﺑﻴﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﻣﺪﻋﻮﻣﺔً
ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﺍﻧﺘﻌﺶ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻛﻴﻨﻴﺎ ﻣﻊ ﺗﺮﺍﺟﻊ
ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ،ﻟﻜﻨﻪ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻓﻲ ﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ ﺑﺴﺒﺐ
ﺑﻂء ﻭﺗﻴﺮﺓ ﻧﻤﻮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ.
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ) ،(6ﻓﻘﺪ ﺗﻤﻜﻨﺖ
ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻎ  2.1ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ
 2017ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻤﻮ ﺑﻨﺤﻮ  0.4ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ
 ،2016ﻓﻲ ﻅﻞ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ
ﻓﻲ ﺭﻭﺳﻴﺎ ،ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﺑﻤﺎ
ﻳﻌﻜﺲ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ،ﺣﻴﺚ
ﻧﻤﺎ ﻧﺎﺗﺠﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﻨﺤﻮ  1.5ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ
 2017ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻧﻜﻤﺎﺵ ﻣﺴﺠﻞ ﻋﺎﻡ  2016ﺑﻨﺤﻮ
 0.2ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ .ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺑﻌﺾ ﺩﻭﻝ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻧﻤﻮ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﺎﻡ
 2017ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻧﻜﻤﺎﺵ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﺎﻡ  ،2016ﻣﺜﻞ
ﺑﻴﻼﺭﻭﺳﻴﺎ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺣﻘﻘﺖ ﺑﻌﺾ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻧﻤﻮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﺎﻡ  2017ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻋﺎﻡ
 ،2016ﻣﺜﻞ ﺃﺭﻣﻴﻨﻴﺎ ،ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،ﻁﺎﺟﻜﺴﺘﺎﻥ،
ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮﻫﺎ  7.5 ،6.5 ،7.1ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ.
ﻓﻴﻤ��ﺎ ﻳﺘﻌﻠ��ﻖ ﺑ��ﺪﻭﻝ ﻭ���� ﻭ���ﺮ� �ﻭﺭﻭﺑ��ﺎ ) ،(7ﻓﻘ��ﺪ
ﺣﻘﻘﺖ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ  5.8ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﻋ��ﺎﻡ
 2017ﻣﻘﺎﺭﻧ��ﺔ ﺑﻨﺤ��ﻮ  3.2ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋ�ﺔ ﻋ�ﺎﻡ .2016
ﻭﻫ��ﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺴ��ﻦ ﻓ��ﻲ ﻣﻌ��ﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤ��ﻮ ﻣﻨﻄﻘ��ﻲ ﻓ��ﻲ ﻅ��ﻞ
ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ،ﻭﻛ��ﺬﻟﻚ ﺍﺭﺗﻔ��ﺎﻉ
ﻣﻌ���ﺪﻝ ﻧﻤ���ﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼ���ﺎﺩ ﺍﻟﺘﺮﻛ���ﻲ ﺍﻟ���ﺬﻱ ﻳُﻌ���ﺪ ﺃﻛﺒ���ﺮ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺗﻬﺎ ،ﻓﻘﺪ ﺣﻘﻖ ﻣﻌ��ﺪﻝ ﻧﻤ��ﻮ ﺑﻠ��ﻎ  7ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋ��ﺔ
)(6

)(7

ﺗــﻀـﻢ ﺭﺍﺑــﻄﺔ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤـﺴﺘــﻘﻠﺔ ﻛــﻞ ﻣـﻦ :ﺭﻭﺳﻴــﺎ،
ﻭﻛـﺎﺯﺍﺧﺴﺘـﺎﻥ ،ﻭﺃﻭﺯﺑﻜﺴﺘﺎﻥ ﻭﺃﺫﺭﺑﻴﺠﺎﻥ ،ﻭﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺴﺘﺎﻥ،
ﻭﺃﻭﻛﺮﺍﻧﻴﺎ ،ﻭﺑﻴﻼﺭﻭﺳﻴـﺎ ،ﻭﺟﻮﺭﺟﻴﺎ ،ﻭﺃﺭﻣﻴـﻨـﻴـﺎ،
ﻭﻁــﺎﺟـﻜﺴـﺘـــﺎﻥ ،ﻭﻗﻴﺮﻏﻴـﺰﺳﺘﺎﻥ ،ﻭﻣﻮﻟــﺪﻭﻓﻴــﺎ.
ﺗﻀﻢ ﺩﻭﻝ ﻭﺳﻂ ﻭﺷﺮﻕ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ :ﺃﻟﺒﺎﻧﻴﺎ ،ﻭﺑﻠﻐﺎﺭﻳﺎ،
ﻭﻛﺮﻭﺍﺗﻴﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﺸﻴﻚ ،ﻭﺃﺳﺘﻮﻧﻴﺎ ،ﻭﺍﻟﻤﺠﺮ ،ﻭﻻﺗﻔﻴﺎ ،ﻭﻟﺘﻮﺍﻧﻴﺎ،
ﻭﻣﻘــﺪﻭﻧﻴـﺎ ،ﻭﻣـﺎﻟﻄــﺎ ،ﻭﺑــﻮﻟﻨــﺪﺍ ،ﻭﺭﻭﻣـﺎﻧﻴـﺎ ،ﻭﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ،
ﻭﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﻨﺎ ،ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ.

ﻋ����ﺎﻡ  2017ﻣﻘﺎﺑ����ﻞ ﻧﺤ����ﻮ  3.2ﻓ����ﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋ����ﺔ ﻋ����ﺎﻡ
 ،2016ﻛ���ﺬﻟﻚ ﺑﻠ���ﻎ ﻣﻌ���ﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤ���ﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼ���ﺎﺩﻱ ﻓ���ﻲ
ﺭﻭﻣﺎﻧﻴﺎ  3.2ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ  2017ﻣﻘﺎﺑﻞ  4.8ﻓ��ﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ .2016
ﺃﻣ�������ﺎ ﻓﻴﻤ�������ﺎ ﻳﺘﻌﻠ�������ﻖ ﺑ�������ﺪﻭﻝ ��ﺮﻳﻜ�������ﺎ ﺍﻟ��ﻴ�ﻴ�������ﺔ
ﻭﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻲ) ،(8ﻓﻘﺪ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻧﻜﻤ��ﺎﺵ ﻓ��ﻲ
ﺍﻟﻨ���ﺎﺗﺞ ﺑﻨﺴ���ﺒﺔ  0.6ﻋ���ﺎﻡ  2016ﺇﻟ���ﻰ ﺗﺤﻘﻴ���ﻖ ﻧﻤ���ﻮ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.3ﻓﻲ ﺍﻟﻤ��ـﺎﺋﺔ ﻋ��ﺎﻡ  ،2017ﻭﻫ��ﺬﺍ ﺍﻧﻌﻜ��ﺎﺱ
ﻟﺘﺤﺴ���ﻦ ﻣﻌ���ﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤ���ﻮ ﻓ���ﻲ ﺃﻛﺒ���ﺮ ﺍﻗﺘﺼ���ﺎﺩﻳﻦ ﺑﺘﻠ���ﻚ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋ������ﺔ ،ﻓﻘ������ﺪ ﺗﺤ������ﻮﻝ ﺍﻧﻜﻤ������ﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼ������ﺎﺩ
ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻠﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  3.5ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋ��ﺔ ﺇﻟ��ﻰ ﻧﻤ��ﻮ ﺑﻨﺤ��ﻮ 1
ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋ��ﺔ ﻋ��ﺎﻡ  ،2017ﻓﻴﻤ��ﺎ ﺗﺮﺍﺟ��ﻊ ﻣﻌ��ﺪﻝ ﻧﻤ��ﻮ
ﺍﻻﻗﺘﺼ����ﺎﺩ ﺍﻟﻤﻜﺴ����ﻴﻜﻲ ﻣ����ﻦ  2.9ﻓ����ﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋ����ﺔ ﻋ����ﺎﻡ
 2016ﺇﻟﻰ  2.0ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ .2017

ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ
ﺳﺠﻞ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ً ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ
ﻟﻴﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ  1.7ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ  2017ﻣﻘﺎﺑﻞ 0.8
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ  ،2016ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ
ﺗﺤﺴﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻧﻈﺮﺍً
ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻄﻠﺐ .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ
ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ
ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﺪﻭﺭ
ﺃﺳﺎﺳﻲ ﺃﻳﻀﺎ ً ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ
ﻳﻌﻜﺲ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﻪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﻏﻴﺮﻩ
ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ.
ﺑﺪﺩ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ،ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻧﻜﻤﺎﺷﻴﺔ،
ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﻴﻦ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺍﻧﻜﻤﺎﺵ
ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ،وﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻌﺮﻗﻠﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺤﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ .ﺷﻬﺪ ﻣﻌﺪﻝ
ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺒﺎﻳﻨﺎ ً ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻨﻪ
ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﺪﻝ
ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ،ﺳﺠﻞ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ
ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ً ﻣﺤﺪﻭﺩﺍً ﻋﺎﻡ ،2017
ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻟﻴﺒﻠﻎ  4ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
)(8

ﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺩﻭﻝ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻭﺗﻀﻢ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺗﻴﻦ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺘﻴﻦ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﻛﻨﺪﺍ( ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺩﻭﻝ
ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻲ.
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اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻄﻮرات
األول:اﻷول:
اﻟﻔﺼﻞ
االقتصادية الدولية
التطورات
الفصل

مقابل  4.3في المائة عام  .2016ذلك على
خالف ما كان متوقعا في ظل التحسن النسبي في
أسعار النفط وارتفاع أسعار المواد األولية والسلع
الغذائية خالل عام  ،2017وهو ما يُعزى إلى
األثر االنكماشي لتدابير ضبط أوضاع المالية
العامة في عدد من بلدان المجموعة.
ضا
رغم أن الدول النامية كمجموعة شهدت انخفا ُ
في معدل التضخم عام  ،2017إال أن دول وسط
وشرق أوروبا ودول الشرق األوسط وشمال
إفريقيا ،شهدتا ارتفاعا ً في معدل التضخم.
فبالنسبة للمجموعة األولى ،فقد جاء االرتفاع في
معدالت التضخم عام  2017بسبب التحسن
النسبي في أداء منطقة اليورو ومن ثم ارتفاع
معدل التضخم بها ،مما انعكس على ارتفاع
اسعار واردات تلك المنطقة لكون معظم وارداتها
مصدرها منطقة اليورو .أما بالنسبة لدول الشرق
األوسط وشمال افريقيا ،فيُعزى ارتفاع معدل
التضخم بها إلى عاملين أساسين وهما االرتفاع
النسبي في أسعار النفط ،في ظل قيام عدد من
حكومات دول المنطقة بخفض مستويات دعم
الطاقة وما نتج عنه من ارتفاع في أسعار تلك
المنتجات في األسواق المحلية بما يعكس
التغيرات التي شهدتها األسعار العالمية للنفط ذلك
باإلضافة إلى ارتفاع معدالت التضخم في بعض
دول المجموعة في أعقاب تبني نظما ً أكثر مرونة
ألسعار الصرف انخفضت على أثرها قيمة
بعض العمالت الوطنية في ظل برامج اإلصالح
االقتصادي ،وهو ما أدى إلى ارتفاع معدل
التضخم على سبيل المثال في كل من السودان
ومصر بنسبة  ،32.5و 29.5في المائة على
التوالي ،الشكل ( )2والملحق (.)2/1
الشكل ( :)2معدالت التضخم في الدول المتقدمة والدول
النامية واقتصادات السوق الناشئة األخرى
()2017–2013

أما على صعيد المجموعات الفرعية ،فيالحظ
تفاوت في درجة ارتفاع األسعار المحلية .ففي
مجموعة الدول المتقدمة ،تجاوز معدل التضخم
متوسط المجموعة في ثالث دول هي المملكة
المتحدة ،والواليات المتحدة ومجموعة الدول
المتقدمة األخرى ليبلغ نحو  2.7في المائة2.1 ،
في المائة ،و 1.8في المائة على التوالي عام
 ،2017مقابل  0.7في المائـة ،و 1.3في المائـة،
و 1في المائة عام  .2016أما اليابان ومنطقة
اليورو وكندا فقد ارتفع المستوى العام لألسعار
بها بنسبة  0.5في المائة و 1.5في المائة و1.6
في المائة عام  2017مقابل ( )0.1-في المائة
و 0.2في المائة و 1.4في المائة عام .2016
بالنسبة لمعدل التضخم بالدول النامية واقتصادات
األسواق الناشئة األخرى ،فقد انخفض عام
 2017لمستوى بلغ  4في المائة خالل العام
المذكور ،مقابل  4.3في المائة عام  ،2016برغم
ذلك االنخفاض ،إال أنه يظل عند مستويات
مرتفعة مقارنة بمعدالت التضخم ال ُمسجلة في
االقتصادات المتقدمة والدول المتقدمة األخرى.
بالنسبة لمعدالت التضخم ،فقد تصدرت مجموعة
دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا قائمة
المناطق مرتفعة التضخم وفق بيانات صندوق
النقد الدولي لعام  ،2017حيث قُدر التضخم في
تلك المنطقة بنسبة  6.3في المائة عام ،2017
ذلك مقابل تضخم بنسبة  4.1في أميركا الالتينية
والكاريبي ،و 2.4في المائة في الدول النامية
اآلسيوية ،فيما سجلت مجموعة دول أفريقيا
جنوب الصحراء أعلى معدل للتضخم بلغت
نسبته  11في المائة عام  .2017ساهم في ارتفاع
التضخم بدول المجموعة إجراءات تحرير أسعار
صرف بعض العمالت ،وتقليص دعم الوقود
خالل  ،2017مما تسبب في ارتفاع معدالت
التضخم بقوة في بعض دول المجموعة.

البطالة

المصدر :الملحق (.)2/1
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وفقا ً لبيانات منظمة العمل الدولية ،تراجع عدد
العاطلين عن العمل في العالم إلى  192مليون
عاطل عام  2017مقابل نحو  197.7مليون
عاطل عام  ،2016مما انعكس على معدل

اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻄﻮراتﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول:ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ:

ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﺎﻡ  2017ﻟﻴﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ
 5.6ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ  6.2ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ ،2016
ﻭﻫﻮ ﻣﻌﺪﻝ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟ ُﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ
ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ
ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ
ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ .ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻝ
ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ،ﺍﻧﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ
ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﻋﺎﻡ  2017ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ
ﻟﻴﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ  1.3ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ  1.5ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻋﺎﻡ  ،2016ﻭﻗﺪ ﺃﺧﺬ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ
ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﻧﻔﺲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﻛﻨﺪﺍ ﺍﻟﻠﺘﻴﻦ
ﺷﻬﺪﺗﺎ ﺯﻳﺎﺩﺓً ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ
ﻋﺎﻡ  2017ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻌﺎﻡ ) ،2016ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ .(3/1
ﻣﻊ ﺗﺤﺴﻦ ﺍﻻﺩﺍء ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ
ﻓﻘﺪ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﻭﻅﺎﺋﻒ
ﺟﺪﻳﺪﻩ ﻋﺎﻡ  ،2017ﻣﻤﺎ ﺍﻧﻌﻜﺲ ﻓﻲ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻋﺪﺩ
ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻣﻦ  15.6ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  2016ﺇﻟﻰ  14.2ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ،2017ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻧﺨﻔﺾ
ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ  9.1ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 2017ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻟﻪ ﻣﻨﺬ ﺗﺴﻊ
ﺳﻨﻮﺍﺕ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺤﻮ  10ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ .2016
ﺳﺠﻠﺖ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻌﺪﻝ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ
ﻋﺎﻡ  2017ﺑﻤﻌﺪﻝ ﺑﻠﻎ  3.8ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﺳﺠﻠﺖ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻝ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ  20.3ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻭﺻﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ
ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ  2017ﺇﻟﻰ  989ﺃﻟﻒ ﻣﻮﺍﻁﻦ ،ﺭﻏﻢ
ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﻘﻞ
ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢ ﻋﻦ  25ﻋﺎﻣﺎ ﺃﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻞ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺑﻠﻐﺖ  18.2ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﺳﺠﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  6.6ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ 45
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ.
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪﺕ ﺗﺤﺴﻨُﺎ ﻓﻲ
ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﻋﺎﻡ  2017ﻣﻤﺎ ﺳﺎﻋﺪﻫﺎ ﻓﻲ
ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻌﺪﻝ
ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﺎﻡ  ،2017ﻭﺍﻣﺘﺪ ﺫﻟﻚ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻏﻢ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ

ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ،ﺍﻧﺨﻔﺾ ﺑﻬﺎ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﻲ ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻧﺤﻮ  4.4ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ
 2017ﻣﻘﺎﺑﻞ  4.9ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ  ،2016ﺇﻻ ﺃﻥ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘ ّﻞ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢ ﻋﻦ  24ﻋﺎﻣﺎً ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ
ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 2017ﻧﺤﻮ  1.47ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﺨﺺ.

ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﺷﻬﺪ ﻋﺎﻡ  2017ﻗﻴﺎﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮﻓﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ ﻛﺎﻥ
ﺁﺧﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﻟﺘﺠﻨﺐ
ﺗﺪﻓﻖ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺇﻟﻰ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ .ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻗﺼﻴﺮ ﺍﻷﺟﻞ ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﻦ  1.056ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ
 2016ﺇﻟﻰ  1.476ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ  ،2017ﻭﻫﻮ
ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎ ً ﻛﺒﻴﺮﺍ ً ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻜﻠﻔﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﻭﺗﻮﻟﻴﺪ ﺿﻐﻮﻁﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ،ﻧﻈﺮﺍً ﻟﺘﺤﺮﻙ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﺘﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻫﻨﺎﻙ،
ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺳﻴﺠﻌﻞ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻘﻮﻣﺔ
ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻛﻠﻔﺔ.
ﻟﻢ ﻳﺼﺎﺣﺐ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ً ﻣﻤﺎﺛﻼً ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ،ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ
ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﻮﺳﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻅﻞ ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ
ﺗﺒﺎﻁﺆ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ،ﻟﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﺍﻧﺨﻔﺾ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﻗﺼﻴﺮ ﺍﻷﺟﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ،ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ،ﻣﻦ  0.260-ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﻭ 0.500ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ  2016ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﻧﺤﻮ 330-
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﻭ 0.360ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﻋﺎﻡ
 2017ﻓﻲ ﻅﻞ ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﻣﻦ ﺗﺒﺎﻁﺆ ﺍﻟﻨﻤﻮ .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﺑﻘﻴﺖ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺍﻷﺟﻞ ﻓﻲ ﻛﻨﺪﺍ ﻋﺎﻡ  2017ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ
ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﺍﻟ ُﻤﺴﺠﻞ ﻋﺎﻡ  2016ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ  0.500ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻗﺼﻴﺮﺓ
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االقتصادية الدولية
التطورات
الفصل
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻄﻮرات
األول:اﻷول:
اﻟﻔﺼﻞ

األجل ارتفاعا ً لتبلغ نحو  0.015في المائة مقابل
 0.013في المائة عام .2016

الشكل ( :)3معدل نمو حجم التجارة الخارجية في الدول
المتقدمة ()2017 – 2013

باستثناء المملكة المتحدة ،شهدت أسعار الفائدة
طويلة األجل ارتفاعا ً بالدول المتقدمة لتبلغ
 2.330في المائة في الواليات المتحدة
األمريكية ،و 0.060في المائة في اليابان،
و 1.090في المائة في منطقة اليورو ،و2.010
في المائة في كندا عام  2017مقابل  1.830في
المائة ،و 0.050-في المائة ،و 0.860في المائة،
و 1.800في المائة خالل عام  2016على
التوالي ،الملحق (.)4/1

التجارة والمدفوعات
شهدت التجارة العالمية تحسنا ً ملحوظا ً عام
 ،2017حيث تراجعت العوامل التي أعاقت
نموها ،فقد تحسنت التوقعات االقتصادية العالمية
مع ارتفاع معدالت النمو منذ أواخر ،2016
وانتعاش االستثمار في الواليات المتحدة،
واالنفاق االستهالكي في الصين .في ضوء ذلك،
بلغ معدل نمو حجم التجارة العالمية نحو  4.9في
المائة خالل عام  2017مقابل  2.3في المائة عام
 .2016على مستوى الدول المتقدمة ،فقد ارتفع
معدل نمو حجم صادراتها ليبلغ عام  2017نحو
 4.2في المائة مقابل  2في المائة عام ،2016
كما ارتفع معدل نمو حجم وارداتها ليبلغ  4في
المائة عام  2017مقابل  2.7في المائة عام
 2016في ظل ارتفاع أسعار واردات تلك الدول
من النفط والمواد األولية.
في حين ارتفع معدل نمو حجم صادرات الدول
النامية واقتصادات السوق الناشئة ليبلغ نحو 6.4
في المائة عام  2017مقابل  2.6في المائة عام
 ،2016بما يُعد انعكاسا ً الرتفاع أسعار النفط
وكذلك أسعار المواد األولية ،حيث يتركز
إنتاجهما في الدول النامية .كما ارتفع معدل نمو
حجم وارداتها ليصل إلى  6.4في المائة عام
 2017مقابل  1.8في المائة عام  ،2016الشكلين
( )3و( )4والملحق (.)5/1
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المصدر :الملحق ()5/1
الشكل ( :)4معدل نمو حجم التجارة الخارجية في الدول
النامية واقتصادات السوق الناشئة
()2017 – 2013

المصدر :الملحق ()5/1

فيما يخص معدالت التغير في شروط التبادل
التجاري السلعي ،فقد انخفضت بالنسبة للدول
المتقدمة لتبلغ نحو  0.2-في المائة عام 2017
مقابل  0.9عام  ،2016في حين تحسنت شروط
التبادل التجاري للدول النامية واقتصادات السوق
الناشئة عام  ،2017حيث بلغت  0.6في المائة
مقابل  1.4-في المائة عام  ،2016وهو ما يرجع
إلى التحسن النسبي في أسعار النفط والسلع
الغذائية والمواد األولية خالل عام  .2017فحسب
تقارير منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة
(الفاو) ،ارتفعت أسعار الغذاء في العالم بنسبة

اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻄﻮراتﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول:ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ:

 8.1ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ  2017ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ،2016
ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮﻫﺎ ﻟﻴﺒﻠﻎ ﻣﻌﺪﻟﻪ  174,6ﻧﻘﻄﺔ
ﻓﻲ  2017ﻣﻘﺎﺑﻞ  161.5ﻧﻘﻄﺔ ﻋﺎﻡ  ،2016ﺑﻤﺎ
ﻳﻤﺜﻞ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻝ ﺳﻨﻮﻱ ﻣﻨﺬ  ،2014ﻛﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ
ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻫﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ً ﻋﺎﻡ ،2017
ﻭﻭﺍﺻﻠﺖ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻛﻤﺼﺪﺭ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻟﺘﺤﺴﻦ ﺷﺮﻭﻁ
ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺧﻼﻝ
ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ).(5/1
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻮﺍﺯﻳﻦ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ،ﻓﻘﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ً ﻓﻲ ﻓﺎﺋﺾ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻋﺎﻡ
 2017ﻟﻴﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ  396.2ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
ﺑﻨﺤﻮ  316.7ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  ،2016ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﻦ  451.7ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  2016ﺇﻟﻰ
 466.2ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  .2017ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﺗﺤﺴﻦ ﻓﺎﺋﺾ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ
ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﻦ  408.2ﻣﻠﻴﺎﺭ
ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  2016ﺇﻟﻰ  442.4ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ
 2017ﻣﺤﻘﻘﺎ ً ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻎ  8ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﻭﻳﺮﺟﻊ
ﺫﻟﻚ ﻟﻠﺘﺤﺴﻦ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻬﺎ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻌﻜﺲ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻬﺎ.
ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻴﺎﺑﺎﻥ ،ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ  188.1ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ
 2016ﺇﻟﻰ ﻧﺤﻮ  195.4ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ 2017
ﺑﻤﻌﺪﻝ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﻠﻎ  3.9ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ).(6/1
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺍﻧﻌﻜﺲ
ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻣﻌﻈﻢ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺬﺍء
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ،ﻭﺗﺤﺴﻦ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ
ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺩﻭﻝ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ،ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ
ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻠﺺ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻋﺎﻡ
 2017ﻟﻴﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ  25.2ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ 90.6
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  .2016ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﻭﻝ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﺍﻧﺨﻔﺾ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ
ﻟﺒﻌﺾ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﺍﻧﺨﻔﺾ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻟﺪﻭﻝ
ﺃﺧﺮﻯ ،ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺨﻔﺾ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ
ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﻴﺒﻠﻎ 28
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  2017ﻣﻘﺎﺑﻞ  130.3ﻋﺎﻡ
 ،2016ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ،ﻛﻤﺎ
ﺍﻧﺨﻔﺾ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻟﺪﻭﻝ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﺤﻮ  85.4ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ 2017
ﻣﻘﺎﺑﻞ  96.2ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  ،2016ﻭﻫﺬﺍ

ﻳﺮﺟﻊ ﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ
 2017ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺼﺪﺭﺍً ﺻﺎﻓﻴﺎ ً
ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ،ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻧﺨﻔﺾ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ
ﻟﺪﻭﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء ﺇﻟﻰ ﻧﺤﻮ  40ﻣﻠﻴﺎﺭ
ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  .2017ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻵﺧﺮ ،ﺍﻧﺨﻔﺾ
ﻓﺎﺋﺾ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ
ﻣﻦ  226.6ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  2016ﺇﻟﻰ ﻧﺤﻮ
 151ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  2017ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ
ﺑﻠﻐﺖ  33.3ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ.

ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
ﻓﻲ ﻅﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ
ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻠﺘﺤﻮﻁ ﻣﻦ ﺃﻱ
ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺗﻬﺎ ،ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ،ﻭﺗﺘﻨﻮﻉ
ﻋﻤﻼﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺍﻟ ُﻤ َﻜ ّ ِﻮﻧﺔ ﻟﺴﻠﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟ ُﻤﺤﺪﺩﺓ ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺐ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ،ﻭﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ،ﻭﺍﻟﻴﻦ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ،
ﻭﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ،ﻭﺍﻟﻴﻮﺍﻥ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ .ﻳﻌﺰﺯ ﺍﺣﺘﻔﺎﻅ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺑﺮﺻﻴﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺰﻳﺪ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪ
ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ
ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ،ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﺃﻳﺔ
ﺩﻭﻟﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻳﺠﻌﻞ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﻗﺒﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﺿﺦ
ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺜﻘﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺃﺭﺑﺎﺣﻬﻢ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺣﺎﻝ ﺭﻏﺒﺘﻬﻢ
ﻓﻲ ﺫﻟﻚ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻄﻮﺭ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﻳُﻼﺣﻆ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺃﺩﺍء
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ
ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
ﻋﺎﻡ  2017ﺇﻟﻰ ﻧﺤﻮ  7372.1ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ
 7207.5ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2016ﺑﻤﻌﺪﻝ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ  2.3ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ.
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اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻄﻮرات
اﻷول:
اﻟﻔﺼﻞ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ
ﺍﻷﻭﻝ:
ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ
ﺷﻬﺪﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻲ ﺩﻭﻝ ﻭﺳﻂ ﻭﺷﺮﻕ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ
ﻭﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ،
ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻴﻦ
ﻣﻦ ﻧﺤﻮ  3097.8ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  ،2016ﺇﻟﻰ
 3235.9ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  2017ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻧﺴﺒﺔ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ  4.4ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ .ﻛﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻲ ،ﻭﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء ،ﺑﻨﺴﺒﺔ  13.9ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﻭ3.4
ﻓﻲ ﻣﺎﺋﺔ ،ﻭ 8.4ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻭﺳﻂ
ﻭﺷﺮﻕ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  3.2ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ 11.5 ،ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ،ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ).(7/1

ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻟﻠﺪﻭﻝ
ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ

ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

ﺳﺎﺭﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻧﺔ ﺑﻐﻴﺔ
ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺮﺍﻣﺠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﻟﻜﻦ
ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻁﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺗﻮﺍﺟﻪ
ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻓﺎء ﺑﺪﻳﻮﻧﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻋﺠﺰ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻥ ﻳﻨﺸﺪﻫﺎ ،ﺑﻞ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ
ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻋﺎﺋﻘﺎ ً ﻓﻲ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻬﺎ .ﺇﺯﺍء ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﺪﻣﺘﻬﺎ ﻟﺠﺄﺕ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻛﺎﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻭﺽ ﻣﻴﺴﺮﺓ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻧﺔ ﺃﻭ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺟﺪﻭﻟﺔ ﺩﻳﻮﻧﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻀﺨﻢ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺃﻳﻀﺎ،
ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﺼﻌﻮﺩ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ
ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ﺑﻨﺤﻮ
ﺧﻤﺲ ﻣﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺼﺎﺣﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ.
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺖ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻧﺔ،
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻭﻋﺠﺰ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺛﺮ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ
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ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ،
ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻛﺘﺒﺎﻁﺆ ﻧﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻣﻨﺬ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺃﺳﻌﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺳﻌﺎﺭ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ،ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ،ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ
ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺫﻟﻚ
ﻣﻦ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺭﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺗﻔﻮﻕ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻮء ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ،ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ ً ﺍﻟﻌﺠﺰ
ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﻭﺍﻟﻤﺰﻣﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ.
ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ،ﺑﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﺎﻡ  2017ﻧﺤﻮ 9389.1
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ،ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ  8642ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ
ﻋﺎﻡ  ،2016ﻣﺴﺠﻼً ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ
 8.6ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ .ﻭﻗﺪ ﺃﺧــﺬ ﺣـﺠـﻢ ﺍﻟـﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌـﺎﻡ
ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﺗﺠﺎ ُﻫﺎ ﺗﺼـﺎﻋـﺪﻳُﺎ ﺧﻼﻝ
ﻋﺎﻡ  ،2017ﺣـﻴـﺚ ﺟـﺎءﺕ ﺩﻭﻝ ﺃﻓـﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮﺏ
ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻎ
 14.3ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﺛﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻷﺳﻴﻮﻳﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ
ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻎ  12.1ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ .ﻛﻤﺎ ﺣﻘﻘﺖ ﺩﻭﻝ ﻭﺳﻂ
ﻭﺷﺮﻕ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ،ﻭﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﺸﺮﻕ
ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻭﺩﻭﻝ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻲ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻧﻤﻮ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﻠﻐﺖ 9.6
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﻭ 4.0ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﻭ 6.5ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ،
ﻭ 4.9ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ )(8/1
ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ ).(5
ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(5ﺗﻄﻮﺭ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ

)(2017 – 2016

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ).(8/1

اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻄﻮراتﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول:ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ:

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻭﻓﻖ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ،ﺗﺴﺘﺤﻮﺫ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ  23.4ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ،ﻭﺩﻭﻝ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻲ ﻋﻠﻰ
ﻧﺤﻮ  21.96ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻭﺩﻭﻝ ﻭﺳﻂ ﻭﺷﺮﻕ
ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  12.8ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ
ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺘﻬﺎ ﻧﺤﻮ  12.05ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ،
ﺛﻢ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  10.06ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﻭﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء ﺑﻨﺤﻮ  5.98ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ.
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ،ﻓﻔﻲ ﻅﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﻟﻠﺘﺤﺴﻦ
ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ،ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﺎﺋﺪﺍﺗﻬﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ ﻋﺎﻡ  2017ﺗﺤﺴﻨﺎ ً
ﻧﺴﺒﻴﺎ ً ﻓﻲ ﻫﺬ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ  37.8ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ  42.3ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ  .2016ﺭﻏﻢ
ﺫﻟﻚ ،ﻳُﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ً ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﻭﺳﻂ
ﻭﺷﺮﻕ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ  54.4ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ،
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ  46.2ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺩﻭﻝ
ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻲ ﻋﺎﻡ  .2017ﺃﻣﺎ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻷﺳﻴﻮﻳﺔ ﺭﻏﻢ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﺤﺘﻞ
ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ  38.5ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ
 2017ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻓﻀﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎﻡ
 .2015ﻭﺗﻌﺪ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﻣﻘﺒﻮﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮﺏ
ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ  26.5ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ،
ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 21.6ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ.

ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ
ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ
ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ،ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺃﺳﻌﺎﺭ
ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺘﻮﺟﻪ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺝ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ
ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻋﺒﺮ ﺭﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ،ﻭﻗﺪ ﺷﻬﺪ ﻋﺎﻡ
 2017ﺭﻓﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ

ﻛﺎﻥ ﺃﺧﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  2017ﺑﻮﺍﻗﻊ  75ﻧﻘﻄﺔ
ﺃﺳﺎﺱ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﺷﻬﺪ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ
ﺍﻻﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﺍﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ً ﻋﺎﻡ ) 2017ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ
ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ( ،ﻓﺒﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻻﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻳﻌﺎﺩﻝ  1.350ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ
 ،2016ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻋﺎﻡ  2017ﻟﻴﻌﺎﺩﻝ
 1.287ﺩﻭﻻﺭ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺑﻠﻐﺖ  4.67ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ .ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ،ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ
ﺧﺮﻭﺝ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ،ﻭﺑﺪء
ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﺍﺭﺗﻔﻊ
ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻣﻦ 1.106
ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  2016ﺇﻟﻰ  1.127ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ 2017
ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 1.89ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ .ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻴﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ً ﻣﻦ  0.008ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ 2016
ﺇﻟﻰ ﻧﺤﻮ  0.009ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  2017ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﺑﻠﻐﺖ  12.5ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ).(9/1

ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻣﺎﺭﺳﺖ ﻋﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻮﺍﻕ
ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﺰﺯﺕ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺃﺩﺍء
ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﻭﺍﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍء
ﺑﺎﻗﻲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ .ﻓﻘﺪ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ
ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ
ﺃﺩﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻟﻪ ﻣﻨﺬ  ،2001ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ
ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻗﺪ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺃﺩﺍء ﺃﺳﻮﺍﻕ
ﺍﻷﺳﻬﻢ ،ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﺳﻬﻢ
ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﻮﺗﻴﺮﺓ
ﻣﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻣﻨﺬ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ
 2.3ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ.
ﺐ ﺁﺧﺮ ،ﺣﻘﻘﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﺳﻬﻢ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧ ٍ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ  ،2017ﻓﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻏﻠﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﺎﻡ  2017ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻌﺎﻡ
 ،2016ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ) ،(1ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ ).(6
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اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻄﻮرات
األول:اﻷول:
اﻟﻔﺼﻞ
االقتصادية الدولية
التطورات
الفصل

جدول رقم ()1
طور مؤشرات أسواق األسهم العالمية
()2017-2013
قيمة المؤشر نهاية العام

السوق

المؤشر

المملكة المتحدة

FTSE 100

6749

فرنسا

CAC 40

4295

4245

ألمانيا

DAX

9552

9770

10743

طوكيو

Nikkei 225

16291

17451

19033

19114

هونج كونج

Hang Seng

23306

33605

21914

22001

29919

الواليات المتحدة
األمريكية

Dow Jones

16577

17833

17425

19762

24719

2013

2014

2015

2016

2017

6566

6242

7143

7687

4637

4862

5312

11481

12917
22764

المصدر :المواقع االلكترونية ألسواق األسهم العالمية.

شكل رقم ( :)6طور مؤشر أسواق األسهم العالمية
()2017 – 2016

المصدر :الجدول رقم (.)1

يُالحظ من الجدول والشكل السابقين ،ارتفاع
مؤشر سوق األوراق المالية بالمملكة المتحدة،
حيث ارتفع مؤشر "فوتس  "100ليصل إلى
 7687نقطة في نهاية عام  2017مقارنة بنحو
 7143نقطة في نهاية عام  ،2016محققا ً نسبة
ارتفاع بلغت  7.6في المائة ،وفي بورصة
الواليات المتحدة ،ارتفع مؤشر "داوجونز" من
 19762نقطة عام  2016إلى  24719نقطة

14
14

بنسبة ارتفاع بلغت  25.1في المائة ،كما شهدت
بورصة هونج كونج ارتفاعا ً هي األخرى عام
 2017بلغ نحو  36في المائة ،لتبلغ قيمة المؤشر
نحو  29919نقطة عام  ،2017مقابل 22001
نقطة عام .2016
في فرنسا ،ارتفع مؤشر " كاك" من  4862نقطة
بنهاية عام  2016إلى  5312نقطة بنهاية عام
 2017بنسبة ارتفاع بلغت  9.2في المائة ،وفي

اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻄﻮراتﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول:ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ:

ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ "ﺩﺍﻛﺲ" ﻣﻦ  11481ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ
ﻋﺎﻡ  2016ﺇﻟﻰ ﻧﺤﻮ  12917ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ
 2017ﻣﺤﻘﻘﺎ ً ﺑﺬﻟﻚ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﻠﻐﺖ  12.5ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ .ﺃﻣﺎ ﺑﻮﺭﺻﺔ ﻁﻮﻛﻴﻮ ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ
"ﻧﻴﻜﺎﻱ" ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻦ  19114ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ
 2016ﺇﻟﻰ  22764ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ  2017ﻣﺤﻘﻘﺎ ً
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﻠﻐﺖ  19ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ.

ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺗﻢ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ  2016ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟ ُﻤﺼﺪﺭﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺧﺎﺭﺝ ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﺍﻷﻭﺑﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ )ﺃﻭﺑﻚ (+ﻟﺨﻔﺾ
ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﻮﺍﻗﻊ  1.8ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ
ﻳﻮﻣﻴﺎ ً ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﻧﻌﻜﺲ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺧﻼﻝ
ﻋﺎﻡ  2017ﻣﻦ  40.7ﺇﻟﻰ  52.5ﺩﻭﻻﺭﺍ ً ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﻗﺮﺍﺭ ﺃﻭﺑﻚ ﻟﺨﻔﺾ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ،ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺗﺤﺴﻦ ﺃﺩﺍء ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2017ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ
ﻭﺍﻟﺼﻴﻦ .ﻛﻤﺎ ﻟﻌﺒﺖ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﺼﺎﻋﺪ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﺍﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺩﻭﺭﺍً ﺭﺋﻴﺴﺎ ً ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ.
ﺭﻏﻢ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺻﻌﻮﺩﺍً ﻭﻫﺒﻮﻁﺎ ً ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺃﺳﻮﺍﻕ
ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪ ﻣﺆﺧﺮﺍً ﻋﺎﻣﺎ ً ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ
 ،2017ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻬﺪ ﺻﻌﻮﺩ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺨﺎﻡ
ﺑﺮﻧﺖ ﺇﻟﻰ  62.1ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎﻡ .2015
ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﺴﻌﺮ ﺳﻠﺔ ﺧﺎﻣﺎﺕ ﺃﻭﺑﻚ ﺧﻼﻝ
ﺩﻭﻻﺭﺍ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،ﻭﻫﻮ
ﻋﺎﻡ  2017ﻧﺤﻮ 52.5
ُ
ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﺍﻩ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﻋﺎﻣﻲ ،2015
ﻭ .2016ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺳﺠﻞ
ﻧﻤﻮﺍ ً ﺑﻤﻌﺪﻝ  1.6ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ/ﻳﻮﻡ ﻋﺎﻡ ،2017
ﻟﻴﺼﻞ ﻣﺴﺘﻮﺍﻩ ﺇﻟﻰ  97ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ/ﻳﻮﻡ ،ﻛﻤﺎ
ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻧﺤﻮ 96.5
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ/ﻳﻮﻡ ﻋﺎﻡ  ،2017ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 0.7
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ /ﻳﻮﻡ.
ﺃﻣﺎ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺩﻭﻝ ﺃﻭﺑﻚ ،ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ  32.6ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﺑﺮﻣﻴﻞ/ﻳﻮﻡ ،ﺑﺎﻧﺨﻔﺎﺽ ﺑﻠﻎ  400ﺃﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻋﻦ
ﻋﺎﻡ  2016ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻧﺤﻮ  40.8ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻣﻨﻪ ﻧﺤﻮ  24.3ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ/ﻳﻮﻡ ﻋﺎﻡ
 ،2017ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻧﺤﻮ  30.5ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
)ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ( ﻟﺘﺒﻠﻎ  8551ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ  ،2017ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺑﻨﺤﻮ
 247ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ ،ﺃﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺑﻠﻐﺖ
 2.8ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .ﻭﺫﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﻧﺨﻔﺎﺽ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ  1449.5ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺑﺮﻣﻴﻞ
ﻋﺎﻡ  ،2017ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﻠﻐﺖ  0.3ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻋﺎﻡ  ،2017ﻭﺗﻤﺜﻞ
ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ  49.4ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﺎﻡ  ،2017ﻛﻤﺎ ﺃﺭﺗﻔﻊ
ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻋﺎﻡ  2017ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.7
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ  196.9ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﺗﻤﺜﻞ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻧﺴﺒﺔ  27.8ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ.

ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ
)(9
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺭﻏﻢ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ
ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻋﺪﻳﺪﺓ ،ﺳﻮﺍء ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﻭ
ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ،ﺃﺛﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻪ
ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ،ﻓﻘﺪ
ﻣﺎﺭﺳﺖ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﺎﻡ .2017
ﻓﺮﻏﻢ ﺍﻧﺘﻌﺎﺵ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺤﺴﻦ
ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ
ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺗﺨﻄﻴﻪ ﻣﺴﺘﻮﻯ  60ﺩﻭﻻﺭﺍً
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ،2017ﺇﻻ ﺃﻥ ﺇﻟﺘﺰﺍﻡ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺃﻭﺑﻚ ﻟﺨﻔﺾ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ،
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺘﺒﻨﻲ
)(9

ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻓﺼﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻋﻠﻰ
ﻋﺪﺓ ﺃﺻﻌﺪﺓ.

15

15

االقتصادية الدولية
التطورات
الفصل
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻄﻮرات
األول:اﻷول:
اﻟﻔﺼﻞ

برامج لتحقيق االنضباط المالي ،ووضع الدين
العام في مسارات تنازلية قد أثر على معدالت
النمو االقتصادي المسجلة خالل عام  .2017كما
استمر خالل العام تأثر بعض دول المنطقة
ببعض األوضاع الداخلية غير المواتية للنمو.
نظرا ً ألن الدول العربية غير متجانسة من حيث
اتجاه وحجم تأثرها بتلك العوامل ،نظرا ً الختالف
هياكلها اإلنتاجية والتصديرية ،لذا فسوف يتناول
هذا التحليل الدول العربية باعتبارها مجموعتين
تشمل األولى الدول العربية المصدرة الصافية
للنفط( ،)10والثانية تشمل الدول العربية
المستوردة الصافية للنفط( )11وهي الدول التي قد
يكون لديها إنتاج من النفط إال أنه ال يكفي
احتياجاتها منه مما يجعلها تغطي باقي احتياجاتها
عن طريق االستيراد ،وفيما يلي أهم انعكاسات
التطورات االقتصادية العالمية على االقتصادات
العربية:

النمو االقتصادي
في ظل استمرار اعتماد المجموعة األولى على
النفط كونه المحرك الرئيسي القتصادات تلك
الدول ،فإن التحسن النسبي في أسعار النفط عام
 ،2017انعكس حتما ً على النمو االقتصادي من
خالل تأثيره اإليجابي على أوضاع الموازنات
العامة بتلك الدول ،إال أن قرار منظمة األوبك
بخفض كميات االنتاج النفطي وفق اتفاق أوبك+
بواقع  1.8مليون برميل يوميا ً لفترة تمتد من
يناير  2017وحتى مارس  ،2018ترتب عليه
تراجع إنتاج النفط في البلدان العربية ال ُمصدرة
للنفط ،خاصة أن الدول العربية النفطية تعد
مسؤولةُ عن نحو  90في المائة من الخفض
المقرر في إطار اتفاق أوبك ،+وهو ما حد من
مستويات استفادة تلك الدول من أثر ارتفاع
األسعار العالمية للنفط.
من جانب آخر ،فإن القطاعات غير النفطية في
هذه البلدان تأثرت سلبا ً بتدابير ضبط أوضاع
المالية العامة في ظل االرتفاع النسبي لمستوى
العجوزات في الموازنات العامة ،وهو ما أثر
()10
()11

تتألف من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
إضافةً إلى الجزائر ،والعراق ،وليبيا ،واليمن.
تتألف من :األردن ،وتونس ،جيبوتي ،والسودان،
وسوريا ،والصومال ،وفلسطين ،والقُمر ،ولبنان،
ومصر ،والمغرب ،وموريتانيا.
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على معدالت النمو ال ُمسجلة عام  2017بتلك
الدول .على الجانب األخر ،تأثر النشاط
االقتصادي في الدول النفطية التي تشهد أوضاعا ً
داخلية غير مواتية للنمو مثل ،العراق وليبيا
واليمن ،أثرت سلبا ً على مستوى اإلنتاج النفطي
واالستثمارات .لذا فقد شهدت بعض الدول
النفطية انكماشا عام  2017وهو مالم يحدث منذ
سنوات طويلة ،في حين كان النمو متواضعا ً في
بعضها االخر.
أما المجموعة الثانية ،فقد حققت معدل نمو
أفضل من دول المجموعة االولى ،في ظل
وجود أربع عوامل ساعدت على دفع النمو قدما ً
في تلك الدول ،يأتي في مقدمتها اإلصالحات
االقتصادية التي يجري تنفيذها في إطار برامج
اإلصالح االقتصادي المدعومة بتسهيالت ُمقدمة
من مؤسسات إقليمية ودولية ،ساعدت على
تحسن مستويات االستثمار والصادرات بتلك
الدول عام  ،2017وكذلك فإن قيام بعض الدول
بتخفيض أسعار صرف عمالتها ،مارس أثرا ً
إيجابيا ً على صادراتها ،ومن ثم كان له تأثيرا ً
ايجابيا ً على النمو .من جانب أخر ،ساهم تحسن
أداء االقتصاد العالمي وخاصة في منطقة
اليورو ،التي تستوعب الجزء األكبر من
صادرات تلك المجموعة في تحفيز معدالت نمو
دول المجموعة الثانية.
في المـقابـل ،انـعكس ارتـفاع أسـعـار الفــائدة
األمريكية في ارتفاع تكاليف التمويل لتلك الدول،
وهو ما كان له تأثيرا ً معاكسا ً على أدائها
االقتصادي.
ال تزال الدول العربية المستوردة للنفط تواجه
تحديات تؤثر على النمو االقتصادي من أهمها
ضعف البنية التحتية ،وتواضع معدالت
االستثمار ،وارتفاع مستويات المديونية،
ومعدالت البطالة.
في ضوء ذلك ،سجلت الدول العربية كمجموعة
تراجعا في معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي
باألسعار الثابتة 12عام  ،2017ليبلغ  1.0في
المائة مقابل  2.7في المائة عام .2016

( )12باستثناء كل من :سوريا ،وليبيا ،واليمن.
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اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
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المالية العامة
تعرضت الدول العربية المصدرة للنفط (دول
المجموعة األولى) للسنة الرابعة على التوالي
لضغوطات كبيرة جراء فقدان أسعار النفط أكثر
من ثلثي قيمته منذ منتصف العام  2014وحتى
نهاية عام  ،2016رغم تحسن األسعار عام
 ،2017ولعل تخفيض الموازنات العامة لبعض
الدول العربية النفطية عام  ،2017واألعوام التي
سبقتها يمثل خير دليل على حجم التحديات التي
تواجه حكوماتها فيما يختص بوضع تقديرات
واقعية لإليرادات العامة ال سيما مع تحدي
احتماالت بقاء األسعار العالمية للنفط عند
مستويات منخفضة لفترة طويلة ،ومن ثم
انخفاض مستوى اإليرادات النفطية التي الزالت
موازناتها معتمدة ً عليها بنسبة كبيرة تتجاوز 90
في المائة في بعض دول المجموعة.
أدى انخفاض عائدات النفط خالل السنوات
السابقة إلى تحول فائض موازنات تلك الدول إلى
عجز ،وتراجع معدل النمو ،وانكماش في
مستويات السيولة المحلية ،وبهدف الحد من
العجوزات المالية ،اعتمدت تلك الدول تدابير
وإصالحات لتحقيق االنضباط المالي .ساعدت
هذه التدابير دول المجموعة على خفض مستوى
العجوزات في موازنات تلك الدول عام ،2017
في ظل إتجاه الدول العربية النفطية إلى تنويع
مصادر اإليرادات العامة بعيدا ً عن النفط وأحد
األمثلة على ذلك االتجاه على فرض ضريبة
القيمة المضافة في اإلمارات والسعودية ،واتجاه
السعودية نحو رفع رسوم الخدمات الحكومية
والضرائب على األراضي الشاغرة ،في حين
تدرس دول أخرى إدخال إصالحات ضريبية
على أرباح الشركات .إضافةً إلى تنفيذ حزمة من
اإلجراءات التقشفية في معظم الدول النفطيه،
وهو ما انعكس في انخفاض معدل النمو في
النفقات العامة لموزنات  2017مقارنة بالسنوات
السابقة.
أما الدول العربية المستوردة للنفط ،فقد شهدت
خالل عام  2017تطورات كبيرة في ظل ارتباط
بعضها ببرامج اصالح اقتصادي بدعم من
مؤسسات إقليمية ودولية ،ومن ثم فقد عمدت تلك
الدول إلى خفض عجز موازناتها العامة ،من
خالل العمل على زيادة اإليرادات العامة من

خالل رفع معدالت الضرائب ،فعلى سبيل المثال
شهدت تونس ارتفاعا في الضرائب على
السيارات والمشروبات الكحولية واالتصاالت
الهاتفية واإلنترنت وأسعار الفنادق وغيرها،
وزيادة ضريبة القيمة المضافة بواقع  1في
المائة .وفي مصر ،قامت الحكومة بإقرار
ضريبة القيمة المضافة ،وزيادة الضرائب على
السجائر مرتين .وفي األردن تم التوسع في
التحصيل الضريبي من خالل زيادة الضرائب
والرسوم على شريحة كبيرة من السلع
والخدمات ،وفي المغرب لجأت الحكومة إلى
زيادة ضريبة القيمة المضافة على الوقود من 10
في المائة إلى  14في المائة.
كما أن إجراءات الحد من العجز كانت أكثر
وضوحا ً في جانب النفقات ،حيث اتخذت كافة
الدول العربية إجراءات لإللغاء التدريجي للدعم
وتعديل أسعار الخدمات الحكومية ،وهذا ما تمثل
في قيام مصر برفع أسعار المنتجات البترولية
والكهرباء والمياه ،والمغرب برفع أسعار
منتجات الوقود ال سيما في ظل تحرير سعر
البنزين ،وإلغاء األردن الدعم الذي كانت تقدمه
للخبز باعتباره المادة التموينية الوحيدة التي
كانت ال تزال مدعومة بشكل مباشر في البالد
منذ عدة سنوات.

التضخم
يعتبر استقرار المستوي العام لألسعار ضرورة
أساسية لضمان سالمة االقتصاد الكلي ،حيث أن
عدم االستقرار يؤثر سلبا ً على التوازن الداخلي
والخارجي .شهد عام  2017استمرار ارتفاع
معدالت التضخم بالدول العربية ككل ،وإن
اختلفت األسباب المؤدية الي ذلك والتي يمكن
إجمالها في:
• استمرار إنتهاج معظم الدول العربية تطبيق
سياسات هادفة إلى اإللغاء الكلي أو الجزئي
للدعم الحكومي.
• إنخفاض قيمة عمالت بعض الدول العربية
مقابل العمالت األجنبية في إطار تحريرها
لسعر الصرف ،مما أنعكس على معدالت
التضخم.
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اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻄﻮرات
اﻷول:
اﻟﻔﺼﻞ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ
ﺍﻷﻭﻝ:
ﺍﻟﻔﺼﻞ

 ﺇﺗﺨﺎﺫ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺗﻬﺪﻑ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ
ﺍﻻﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻻﺕ
ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺃﻭ ﻓﺮﺽ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﺟﺪﻳﺪﺓ،
ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎء ﺍﻻﻋﻔﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ.
 ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺧﺘﻨﺎﻗﺎﺕ ﻓﻲ
ﺳﻼﺳﻞ ﺇﻣﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ.
 ﺍﻟﻀ����ﻐﻮﻁ ﺍﻟﺘﻀ����ﺨﻤﻴﺔ ﻓ����ﻲ ﺑﻌ����ﺾ ﺍﻟ����ﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺘﻮﻟﺪﺓ ﻋﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ.
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﺮﺍﺩﻯ ،ﻛﺎﻥ ﻫﻨ��ﺎ� ﺗﺒﺎﻳﻨ�ﺎ ً ﺣ��ﺎﺩﺍ ً
ﺑ����ﻴﻦ ﺍﻟ����ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ����ﺔ ،ﺣﻴ����ﺚ ﺍﺭﺗﻔﻌ����ﺖ ﻣﻌ����ﺪﻻﺕ
ﺍﻟﺘﻀ��ﺨﻢ ﻓ��ﻲ ﺛ��ﻼ� ﺩﻭﻝ ﻋﺮﺑﻴ��ﺔ ﻓ��ﻮ� ﻣﺴ��ﺘﻮﻯ 25
ﻓ���ﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋ���ﺔ ﺧ���ﻼﻝ ﻋ���ﺎﻡ  2017ﺷ���ﻤﻠﺖ ﺍﻟﺴ���ﻮﺩﺍﻥ
ﻭﻣﺼﺮ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ .ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑ��ﻞ ،ﺳ��ﺠﻞ ﺍﻟﻤﺴ��ﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌ��ﺎﻡ
ﻟ�ﺳ��ﻌﺎﺭ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜ��ﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ��ﺔ ﺍﻟﺴ��ﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻧﻜﻤﺎﺷ �ﺎ ً
ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ  0.8ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ.

ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
ﺍﻧﻌﻜﺴﺖ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺷ��ﻬﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘ��ﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ��ﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣ���ﻞ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴ���ﺔ ﻓ���ﻲ ﺍﺭﺗﻔ���ﺎﻉ ﻣﻌ���ﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟ���ﺔ
ﺻ��ﻨﻔﺖ ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ
ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺎﻡ  ،2017ﻟﺬﺍ ﻓﻘ��ﺪ ُ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺃﻋﻠﻰ ﻋﺸ��ﺮﺓ ﻣﻨ��ﺎﻁﻖ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻌ��ﺎﻟﻢ ﻣ��ﻦ
ﺣﻴ��ﺚ ﻣﻌ��ﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟ��ﺔ .ﻛﻤ��ﺎ ﺗﻌ��ﺪ ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ��ﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘ��ﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴ��ﺪﺓ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻌ��ﺎﻟﻢ ﺍﻟﺘ��ﻲ ﺑﻠ��ﻎ ﻓﻴﻬ��ﺎ ﻣﻌ��ﺪﻝ
ﺍﻟﺒﻄﺎﻟ��ﺔ ﺑ��ﻴﻦ ﺍﻟﺸ��ﺒﺎﺏ  30ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋ��ﺔ ،ﺃﻱ ﺃﻛﺒ��ﺮ ﻣ��ﻦ
ﺿ���ﻌﻒ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳ���ﻂ ﺍﻟﻌ���ﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﻌ���ﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟ���ﺔ ﺑ���ﻴﻦ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ  13ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ .ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻜ��ﻮﻥ
ﻣﻌ���ﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟ���ﺔ ﺃﻛﺜ���ﺮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋ���ﺎ ﻓ���ﻲ ﺍﻟ���ﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘ���ﻲ
ﺗﺸ��ﻬﺪ ﺍﻭﺿ��ﺎﻋﺎ ً ﺩﺍﺧﻠﻴ��ﺔ ﻏﻴ��ﺮ ﻣﻮﺍﺗﻴ��ﺔ ﻭﻋﻠ��ﻰ ﺭﺃﺳ��ﻬﺎ
ﺳ���ﻮﺭﻳﺎ ،ﻭﺍﻟﻌ���ﺮﺍ� ،ﻭﺍﻟ���ﻴﻤﻦ ،ﻭﻟﻴﺒﻴ���ﺎ ،ﻭﻛ���ﺬﻟﻚ ﻓ���ﻲ
ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻟﺒﻨ����ﺎﻥ ﻛﻨﺘﻴﺠ����ﺔ ﻟﺘ����ﺄﺛﺮ ﻣﺴ����ﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﺸ����ﺎﻁ
ﺍﻻﻗﺘﺼ��ﺎﺩﻱ ﺳ��ﻠﺒﺎ ً ﺑﺘ��ﺪﻓﻖ ﻋ��ﺪﺩ ﻛﺒﻴ��ﺮ ﻣ��ﻦ ﺍﻟﻼﺟﺌ��ﻴﻦ
ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺑﻤ��ﺎ ﻳﻤﺜ��ﻞ ﺣ��ﻮﺍﻟﻲ
 25ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭ 10ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋ��ﺔ ﻣ��ﻦ
ﺳ����ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ .ﻭﻫﻨ����ﺎ� ﻋﺎﻣ����ﻞ �ﺧ����ﺮ ﺳ����ﺎﻫﻢ ﻓ����ﻲ
ﺍﺭﺗﻔ����ﺎﻉ ﻣﻌ����ﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟ����ﺔ ﺑﺎﻟ����ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ����ﺔ ،ﻭﻫ����ﻮ
ﺍﻹﺟ���ﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺸ���ﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘ���ﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬ���ﺎ ﻣﻌﻈ���ﻢ ﺍﻟ���ﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺭﻏﻢ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺴﺒﺒﺎﺗﻬﺎ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺑ��ﺎﻟﻄﺒﻊ ﻳﺤ��ﺪ
ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻭﻅﺎﺋﻒ ﺟﺪﻳﺪﺓ.
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ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺣﺘﻮﺍﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ  50ﻣﻦ
ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻭﻧﺤﻮ  27ﻓﻲ ﻣﻦ
ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻐﺎﺯ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﻮﻗﻊ
ﺟﻐﺮﺍﻓﻲ ﻳﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ،ﺇﺿﺎﻓﺔً
ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻄﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺒﺮ ﺑﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ،
ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻭﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺒﺮ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ
ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻤﺮ ﻣﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ُﻣﻤﺜﻼً ﻓﻲ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺴﻮﻳﺲ.
ﺗُﺪﻋْﻢ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ
ﺗﺤﺘﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻧﻔﺘﺎﺣﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ .ﺭﻏﻢ
ﺫﻟﻚ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ
 5ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﻤﺎ
ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻻﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ،ﻭﻗﺪ ﺗﺄﺛﺮﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ
 ،2017ﺃﻫﻤﻬﺎ ،ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ،
ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﻨﺤﻮ  70ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻅﻞ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ
ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﺤﻮ  35ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ،
ﺇﺿﺎﻓﺔً ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻦ ﺃﺩﺍء ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺧﺎﺻﺔ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺃﻛﺒﺮ ﺷﺮﻳﻚ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﻓﻲ ﺿﻮء ﺫﻟﻚ ،ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ
ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ  1764ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ
 1580ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  2016ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻧﺴﺒﺔ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮﺍﻟﻲ  11.6ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺪ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺮﻭﺍﻓﺪ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻋﺒﺮ ﻣﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺣﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺗﻨﻮﻉ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺗﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤﺪ
ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ِّ
ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻨﺘﺠﻪ
ﺍﻷﺭﺽ ﻛﺎﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ،ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ .ﻳﺮﺟﻊ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺗﻌﻴﻖ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺭﻏﻢ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺮﺓ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ  .2005ﻣﻦ ﺑﻴﻦ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ،ﻣﺎ ﻫﻮ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻳﺘﻠﺨﺺ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ
ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﻨﻲ ،ﻛﺘﻮﺣﻴﺪ

اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻄﻮراتﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول:ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ:

ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﻠﺪ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻭﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ،ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﺹ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻨﻤﻮ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎﻡ  2017ﻟﺘﺒﻠﻎ
ﻧﺤﻮ  109.3ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ  99.4ﻣﻠﻴﺎﺭ
ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ .2016

ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﺳﻬﻢ
ﺗﺄﺛﺮﺕ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2017
ﺑﺘﺤﺴﻦ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺑﺎﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺴﺒﻮﻕ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ
ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﺗﺰﺍﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﺗﺤﺴﻦ ﺃﺩﺍء
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻭﺻﻠﺖ ﻗﻴﻢ ﻭﺃﺣﺠﺎﻡ
ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻟﻢ
ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﻣﻨﺬ ﺍﻻﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﺃﺳﻌﺎﺭ
ﺍﻻﺳﻬﻢ ﻛﺎﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ،ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ،ﻗﺪ ﻛﺎﻥ
ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺿﻮﺣﺎ ً ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ،
ﺣﻴﺚ ﺣﻘﻖ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻧﺴﺒﺔ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﻠﻐﺖ  21.8ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻓﻀﻞ
ﺃﺩﺍء ﺳﻨﻮﻱ ﻟﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﺪﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ ،ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ً ﺑﻨﺸﺎﻁ
ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ،ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻗﺪ

ﻋﻮﺽ ﺃﻏﻠﺐ ﺧﺴﺎﺋﺮﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ ﻋﺎﻡ  ،2015ﺑﻞ
ﺇﻥ ﻣﺆﺷﺮ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ
ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎﻡ  .2015ﻛﻤﺎ ﺣﻘﻘﺖ ﺑﻮﺭﺻﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ  14.4ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.2ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻭﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﺪ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ً
ﺑﻌﺪ ﺗﺮﺍﺟﻌﻪ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻣﻲ  ،2014ﻭ.2015

ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ
ﺷﻬﺪ ﻋﺎﻡ  2017ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺃﺛﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
ﺣﻴﺚ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺿﻐﻮﻁﺎﺕ
ﺳﻮﺍء ﺟﺮﺍء ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻧﻈﻢ ﺃﺳﻌﺎﺭ
ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ .ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ
ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺗﻄﻮﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﻧﻈﻢ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ  ،2017ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﺳﺠﻠﺖ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻴﻮﺭﻭ
ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﺍﻟﺘﻲ
ﺳﺠﻠﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
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ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ
ﺗﺄﺛﺮ ﺍﻷﺩﺍ� ﺍﻻﻗﺘﺼ�������ﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼﻝ
ﻋﺎﻡ  2017ﺑﺄﺭﺑ ﻌﺔ ﻋﻮﺍ ﻣﻞ ﺭﺋﻴﺴ������� ﻴﺔ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ
ﺗﻌﺎﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼ��������ﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺄﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺑﺮﻣﺘﻪ
ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀ��������ﺎ� ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤ��ﺔ ﺍﻷﻭﺑ��ﻚ ﻣﻊ ﺍﻟ�ﺪﻭﻝ
ﺍﻟ ُﻤﺼ��������ﺪﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺨﻔﺾ ﻛﻤﻴﺎﺕ
ﺍﻹﻧﺘ����ﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻄﻲ ) (1ﺑﻬ����ﺪ� ﺍﻟﺘﺤﺮ� ﻧﺤﻮ ﺗﻮﺍﺯﻥ
ﺍﻟ ﺴﻮﻕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ،ﻭﻣﻮﺍ ﺻﻠﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﺴ�������ﺎﻋﻴﻬﺎ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﺇﺻ�������ﻼﺣﺎﺕ ﺗﺴ�������ﺘﻬﺪ� ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺍﻻﻧﻀ����ﺒﺎ� ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﺳ����ﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺛﺮﺕ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴ���ﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺑﺎﻹﺿ���ﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳ���ﺘﻤﺮﺍﺭ
ﺍﻟﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴ������ﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭ� ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﻭﺑﻌﺪ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻜﻤﺎﺵ ،ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ
ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳ�������ﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ��ﺔ ﻓﻲ ﻋ��ﺎﻡ  2017ﺑﻨﺴ�������ﺒ��ﺔ  3.8ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ .ﻭﺳ�������ﺠﻠﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﺪﻝ
ﻧﻤﻮ ﺑﺎﻷﺳ�������ﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑ ﺘﺔ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ  1.0ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ،
ﻭﻗ���ﺪﺭ ﻣﻌ���ﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ  0.7ﻓﻲ ﺍﻟﻤ���ﺎﺋ���ﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼ����ﺪﺭﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ����ﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ
 3.1ﻓﻲ ﺍﻟﻤ���ﺎﺋ���ﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋ���ﺔ ﺍﻟ���ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ���ﺔ
ﺍﻷﺧﺮﻯ.
ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳ�������ﻂ ﻧﺼ�������ﻴ��ﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨ��ﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳ�������ﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻛﻜ��ﻞ ﺣﻮﺍﻟﻲ  5979ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻘ��ﺎﺑ��ﻞ  5889ﺩﻭﻻﺭ
ﻋﺎﻡ  ،2016ﻣﺤﻘﻘﺎ ً ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ 1.5
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎ ﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻧﻜﻤﺎﺵ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ  5.4ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻋﺎﻡ .2016
ﻓﻴﻤ���ﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑ���ﺎﻟﻬﻴﻜ���ﻞ ﺍﻟﻘﻄ���ﺎﻋﻲ ﻟﻠﻨ���ﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ،ﻓﻘﺪ ﺷ����ﻬﺪ ﻋﺎﻡ  2017ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺣﺼ����ﺔ
ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴ�������ﻠﻌﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻨﺴ�����ﺒﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼ�����ﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳ�����ﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺣﺴ�������ﺎ� ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ،ﻭﺣﻘﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺃﻋﻠﻰ
ﻣﻌــﺪﻝ ﻧـﻤﻮ ﺑﺎﻷﺳـﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠـﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻛﻤﺠﻤﻮﻋ��ﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳ�������ﻂ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ  21.5ﻓﻲ ﺍﻟﻤ��ﺎﺋ��ﺔ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳ������ﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ
 2017ﺑﺎﻟﻤﻘ�ﺎﺭ ﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻧﻜﻤ�ﺎﺵ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ  16.7ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺣﺴﺐ
ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ،ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ
ﺣﻮﺍﻟﻲ  68.9ﻓﻲ ﺍﻟ ﻤﺎ ﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟ ﻨﺎﺗﺞ ﺑﺎﻟﻤ ﻘﺎﺭ ﻧﺔ ﻣﻊ
 27ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻺﻧﻔﺎﻕ ﺍﻻﺳ����ﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ،ﻭﺣﻮﺍﻟﻲ 4.1
ﻓﻲ ﺍﻟﻤ��ﺎﺋ��ﺔ ﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ .ﻭﻗ��ﺪ ﺳ�������ﺠ��ﻞ ﺍﻹﻧﻔ��ﺎﻕ
ﺍﻻﺳ��ﺘﻬﻼﻛﻲ ﻋﺎﻡ  2017ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ً ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻋﺎﻡ
 2016ﻓﻲ ﻋ��ﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ��ﺔ ﻧﺘﻴﺠ��ﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴ��ﺬ
ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻟﻀﺒﻂ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺗﺸﻴﺮ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ
ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺖ ﺩﻭﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ،
ﻭﺍﻟﺴــﻮﺩﺍﻥ ،ﻭﺍﻟﻘُــﻤﺮ ،ﻭﺍﻟﺼﻮﻣــﺎﻝ ،ﻭﺳـﻮﺭﻳﺔ،
ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﺗﺤﺖ ﺧﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ
ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﺗﺤﺖ ﺧﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺑﻴﻦ ﺭﺑﻊ ﻭﺛﻠﺚ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻊ ﺩﻭﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ .ﺣﻘﻘﺖ
ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺧﻔﻀﺎ ً
ﻧﺴﺒﻴﺎ ً ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،
ﺑﺪﻻﻟﺔ ﻣﺆﺷﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﺗﺤﺖ ﺧﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺃﻭ
ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ "ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺮﺅﻭﺱ" ""Head count
ﺑﺪﺭﺟﺎﺕ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ.
ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ،ﻭﻫﻲ
ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ،ﻓﺘﻈﻬﺮ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻓﻘﺮ ﻭﻓﻖ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺃﻭ
ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻫﻲ ﺃﻳﻀﺎ ً ﺍﻷﻓﻘﺮ ﻭﻓﻖ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺣﺴﺐ
ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻧﻔﺲ
ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻊ .ﻓﻔﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺴﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﺑﺸﻜﻞ
ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻗﻞ ﺩﺧﻼً،
ﻳﺴﻬﻢ ﺑُﻌﺪﻱ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ

) (1ﺃﻧﻈﺮ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ.

21
21

اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺘﻄﻮرات
اﻟﺜﺎﻧﻲ:
اﻟﻔﺼﻞ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ:
ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ .ﻭﻳﻔﻴﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺄﻥ ﺣﻮﺍﻟﻲ
 41ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻘﻌﻮﻥ ﺗﺤﺖ
ﺧﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﻴﺶ ﺣﻮﺍﻟﻲ 13
ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓــﻲ ﻓـﻘــﺮ ﻣـﺪﻗــﻊ.
ﺃﻣ��ﺎ ﻣﻦ ﺣﻴ��ﺚ ﻣﺴ�������ﺘﻮﻳ��ﺎﺕ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟ��ﺪﺧ��ﻞ ،ﺗﻔﻴ��ﺪ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﺑﺘﺤﺴ�������ﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺴ�������ﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪ ﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﻣﺆﺷ�������ﺮ
ﺟﻴﻨﻲ ،ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺗﻐﻴﺮ ﻫﻴﻜﻞ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﺧﻞ
ﺃﻭ ﺍﻹﻧﻔ���ﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠ� ﺍﻟﺸ�������ﺮﺍﺋ� ﻓﻲ ﺻ���������ﺎﻟ�
ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  2005ﻭ 2012ﻓﻲ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ.
ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺷ�������ﺮﺍﺕ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻓﺈﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﻌ��ﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻋﻤﻴﻘ��ﺔ ﻣﺰﻣﻨ��ﺔ ﻓﻲ
ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴ�����ﺒﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺸ�����ﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﻭﺳ�������ﺎﻁ ﺍﻟﺸ�������ﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ
ﺑﺸ����ﻜﻞ ﺧﺎ� ،ﻭﺗﺪﻧّﻲ ﻧﺴ����ﺒﺔ ﻣﺴ����ﺎﻫﻤﺔ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﻓﻲ
ﺃﺳ��ﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ .ﻭﻗﺪ ﻗُﺪّﺭ ﻣﺘﻮﺳ��ﻂ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟ���ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ���ﺔ ﻋ���ﺎﻡ  2017ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ  15.4ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻳﻤﺜﻞ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻝ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ
ﺍﻷﻗ��ﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ�������ﻴ��ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌ��ﺎﻟﻢ .ﻛﻤ��ﺎ ﺃﻥ ﺃﻭﻝ ﺩﻭﻟ��ﺔ
ﻋﺮﺑﻴ��ﺔ  -ﻭﻫﻲ ﺍﻹﻣ��ﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ��ﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤ��ﺪﺓ  -ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﺆﺷ����ﺮ ﺍﻗﺘﺼ����ﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺼ���ﺪﺭﻩ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ،ﺗﺤﺘﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ  42ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ
ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺴ����ﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ
ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭ ُ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺗﺐ  43ﻭ 47ﻭ 50ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ .ﺃﻣﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﻴﻀ�������ﻊ ﺟﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼ��������
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .ﻭﻳﺪﻝ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺟﺴ����ﺎﻣﺔ
ﺍﻟﺘﺤ��ﺪﻳ��ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﻮﺍﺟ��ﻪ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘ��ﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ��ﺔ
ﻋﻠﻰ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻻﻟﺘﺤ��ﺎﻕ ﺑ��ﺎﻟﺼ�������� ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻔﺎءﺓ ﻭﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
ﻳﺘﺮﺟﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟ���ﺬﻱ ﺑﻠ� ﺣﻮﺍﻟﻲ  (2)0.687ﺧﻼﻝ ﻋ���ﺎﻡ 2016
ﺍﻟﺘﻘ��ﺪﻡ ﺍﻟ��ﺬﻱ ﺃﺣﺮﺯﺗ��ﻪ ﺑﻠ��ﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘ��ﺔ ﻓﻲ ﻣﺠ���ﺎﻝ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻑ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺫﺍﺕ ﻣﺴ���ﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸ���ﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳ���ﻄﺔ .ﺭﻏﻢ
ﻛﻮﻥ ﻣﺘﻮﺳ�������ﻂ ﺩﻟ ﻴﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤ ﻴﺔ ﻟ ﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻔﻮﻕ
) (2ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﺪﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﺍﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻟﻌﺎﻡ .2016
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ﻧﻈﻴﺮﻩ ﺍﻟ ُﻤﺴ���ﺠﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴ���ﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟ�
 ،0.508ﺇﻻ ﺃ ﻧﻪ ﻳُﻈﻬﺮ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺍ ﺟﻪ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﻠﺤﺎﻕ ﺑﺮﻛﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺠﻞ
ﻣﺆﺷ�������ﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸ�������ﺮﻳﺔ ﺑﻬﺎ  (3)0.892ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺫﺍﺗﻪ .ﻛﻤﺎ ﺗ ُﻌﺒﺮ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻋﻦ ﺟﺴ��������ﺎﻣ��ﺔ ﺍﻟﺘﺤ��ﺪﻱ ﺍﻟ��ﺬﻱ ﺗﻮﺍﺟﻬ��ﻪ ﺗﻠ��ﻚ ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ
ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮ� ﺇ���ﺎﻓﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻸﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍ ﻟﺪﺍﺧﻠﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ
ﺧﺎﺻﺔً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ.

ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺑﻠﻐ��ﺖ ﻗﻴﻤ��ﺔ ﺍﻟﻨ��ﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤ��ﺎﻟﻲ ﺑ��ﺎﻷﺳ�������ﻌ��ﺎﺭ
ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻜﻞ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ 2017
ﺣﻮﺍﻟﻲ  2471.4ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﺴ���ﺠﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻌﺪﻝ
ﻧﻤﻮ ﻗﺪﺭ ﺑﻨﺤﻮ  3.8ﻓﻲ ﺍﻟ ﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻤ ﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻋﺎﻡ
 ،2016ﺑﻌﺪ ﺳ�������ﻨﺘﻴﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻧﻜﻤﺎﺵ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ.
ﻟﻜﻦ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﺴ�����ﺠﻞ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ������ 2017ﻌﻴﻔﺎ ً
ﺭﻏﻢ ﺗﺤﺴ������ﻦ ﺃﺩﺍء ﺍﻻﻗﺘﺼ������ﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪﺓ
ﻋﻮﺍﻣ���ﻞ ﺃﻫﻤﻬ���ﺎ ،ﺗ���ﺄﺛﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟ���ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ���ﺔ
ﺍﻟﻤﺼ������ﺪﺭﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ������ﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ �ﻞ ﺳ������ﻴﺎﺳ������ﺎﺕ
ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ
ﺑ ﻤﺎ ﺃﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣ ﻌﺪﻻﺕ ﻧﻤﻮ ﺍﻹﻧ ﻔﺎﻕ ﺍﻟ ﻌﺎﻡ ﻭﺍﻧﻌﻜﺲ
ﺑ��ﺪﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻘﻄ��ﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻄﻲ .ﺗ��ﺄﺛﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮ
ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺸﻜﻞ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ
ﻓﻲ ﻋ��ﺪﺩ ﻣﻦ ﺗﻠ��ﻚ ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ ﺑ��ﺎﺭﺗﻔ��ﺎﻉ ﺍﻟﻄﻠ��ﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﻭﻛ��ﺬﻟ��ﻚ ﺍﻟﺨ��ﺎﺭﺟﻲ ﻧﺘﻴﺠ��ﺔ ﺑ��ﺪء ﺗﻌ��ﺎﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼ��������ﺎﺩ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
ﺑﺸ�������ﻜ��ﻞ ﻋ��ﺎﻡ ،ﻋﻜﺲ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻻﻗﺘﺼ��������ﺎﺩﻱ ﻟﻠ��ﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻜﻞ ﺃﻳﻀ �ﺎ ً ﺍﻧﺤﺴ��ﺎﺭ ﺣﻴﺰ ﺍﺳ��ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼ�������ﺎﺩﻱ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ
ﻣﺴ�������ﺘﻮﻳ���ﺎﺕ ﺍﻟﻌﺠﻮﺯﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧ���ﺎﺕ ﺍﻟﻌ���ﺎﻣ���ﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﺍﺻ���ﻞ ﺍﻻﻧﻌﻜﺎﺳ���ﺎﺕ ﺍﻟﺴ���ﻠﺒﻴﺔ
ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭ�����ﺎﻉ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺳ��ﻮﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ،ﻭﻋﺪﻡ ﺍﺳ������ﺘﺮﺟﺎﻉ ﻧﺴ������ﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ
ﻣﺴ����ﺠﻼً ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ  2011ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬ����ﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻠ����ﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ����ﺔ ،ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ
) (2/2ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ).(1

)(3

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹﻧﻤﺎﺋﻲ )" .(2016ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ".

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺘﻄﻮرات اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

الفصل الثاني :التطورات االقتصادية واالجتماعية

الشكل ( :)1الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية للدول العربية
()2017-2001

*

* ال شيل اعصوماي ،بسور
(.)2/2
اعيصرر :اعي

ر عام .2010

نت ا ع ربل اع يذكور أعالل سااااااا ا عربي
اع ر كيايوع  ،اساااتب اد ساااور ن را ً عتق ا
نيو م رالت اع ناتج ب عرم تولر ا نات موثو ق ،
اإلجياااع
تراج اا ً ل م ااري نيو اعناااتج اعي
األساااااا ار اع ا ت  ،من تواع  2.7ل اعيائ عام
 2016إع  1.3ل اعيائ عام  .2017بتت ر

اساااااتب اد كل من اع ين بع ب ا إع جانا ساااااور
ن را ً ع ربل اعت تير هاااا اااذل اعاااربي ،لاااإ
متوساااااط م ري اعنيو األسااااا ار اع ا ت ل اعربي
اع ر كيايوع تراجع من  3.1ل اعيائ عام
 2016إع تواع  1.0ل اعيااائ ا عااام ،2017
اعشكل (.)2

الشكل ( :)2معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة للدول العربية
()2017-2001

( )1/2بتقر رات م رد اعتقر ر ناء ع مصادر بمن بدبع أخرى ،بع أساس تقر رات اعناتج اعقطرد اع يالت اعومن ب األس ار
اعيصرر :اعي
اع ا ت  ،بتاي ها ر توت ر سن األساس بت و ها إع تقر رات اعربالر تطب س ر صرل اع يالت اعومن مقا ل اعربالر عسن األساس.
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اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺘﻄﻮرات
اﻟﺜﺎﻧﻲ:
اﻟﻔﺼﻞ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ:
ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﻋﻠﻰ ﻣﺴ�������ﺘﻮ� ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ،ﺳ�������ﺠﻠﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺼ�����ﺪﺭﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ�����ﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ) (4ﻋﺎﻡ 2017
ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ  0.7ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
ﺑ�ﺎﻟﻤﻘ��ﺎﺭﻧ�ﺔ ﻣﻊ  3.0ﻓﻲ ﺍﻟﻤ��ﺎﺋ�ﺔ ��ﻝ ﻋ�ﺎﻡ .2016
ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﺠﻠﺖ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻧﻜﻤﺎ��ﺎ ً ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳ�������ﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ 0.1
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ  2017ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ
 2.0ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ  ،2016ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪﻝ
ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻋ���ﺎﻡ  2017ﺍﻟﻰ  3.9ﻓﻲ
ﺍﻟﻤ��ﺎﺋ��ﺔ ﻣﻘ��ﺎﺭﻧ��ﺔ ﻣﻊ  3.2ﻓﻲ ﺍﻟﻤ��ﺎﺋ��ﺔ ﻋ��ﺎﻡ ،2016

ﻭﻟﻴﺒﻴ��ﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻓﻴ���ﺎ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻧﺘﻴﺠ��ﺔ ﺯﻳ��ﺎﺩﺓ ﺇﻧﺘ��ﺎ�
ﺍﻟﻨﻔﻂ .ﻭﺳ�������ﺠﻠ����ﺖ ﺑﻘﻴ����ﺔ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻤﻮﻋ����ﺔ ﺍﻟ����ﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻤﺼ�������ﺪﺭﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ�������ﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ً ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻﺕ
ﺍﻟﻨﻤﻮ ،ﺣﻴ����� ﺍﻧﻜﻤ� ﺍﻟﻨ����ﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤ����ﺎﻟﻲ
ﺑﺎﻷﺳ�����ﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﻛ� ﻣﻦ ﺍﻟﺴ�����ﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑﻨﺴ����ﺒﺔ  0.9ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻭﺑﻨﺴ����ﺒﺔ  3.5ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ،
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ) .(1ﻭ ﻗﺪ ﺃﺛﺮ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻱ ﺗﻨﻔ ﻴﺬ ﺑﺮﺍﻣﺞ
ﻟ��������ﺒﻂ ﻧﻤﻮ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺩﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺛﺮ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻄﻲ.

ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )(1
ﻣﻌﺪّﻝ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
)(2017-2016

ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻷ ﺭ ﺩ ﻥ
ﺍﻹﻣـــﺎ ﺭﺍ ﺕ
ﺍﻟﺒـﺤــﺮﻳـــﻦ
ﺗﻮﻧـــــــــﺲ
ﺍﻟﺠـﺰﺍﺋــــــﺮ
ﺟـﻴـــﺒـﻮﺗـﻲ
ﺍﻟﺴــﻌـﻮﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺴــــﻮﺩﺍﻥ
ﺳـــــــﻮﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻌــــــــﺮﺍﻕ
ﻋُﻤــــــــــﺎﻥ
ﻓﻠﺴـﻄﻴــــﻦ
ﻗــﻄـــــــــــﺮ
ﺍﻟﻘُـﻤــــــــــﺮ
ﺍﻟﻜـﻮﻳــــــﺖ
ﻟﺒﻨــــــــــﺎﻥ
ﻟﻴـﺒـﻴـــــــــﺎ
ﻣﺼــــــــــﺮ
ﺍﻟﻤﻐـــــــﺮﺏ
ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧـﻴـﺎ
ﺍﻟﻴﻤـــــــــﻦ

ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ
ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
2017
2016
2.3
2.0
0.5
3.0
3.2
3.2
1.9
1.0
2.0
3.3
6.7
6.5
-0.9
1.7
3.2
3.5
...
...
1.0
9.4
-0.3
1.8
3.2
4.7
2.1
2.2
2.5
2.2
-3.5
2.9
1.2
2.0
70.8
-7.4
4.2
4.3
4.1
1.1
3.2
1.6
-13.8
-34.3

ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ
2017
2016
3.7
3.0
10.2
-2.6
9.8
3.3
5.9
6.8
8.6
4.2
7.0
4.5
6.5
-1.4
23.4
22.0
...
...
10.9
2.1
8.0
-3.0
8.0
5.9
9.9
-7.4
5.0
4.5
9.7
-4.1
3.5
3.0
31.7
11.5
28.1
10.9
4.9
2.6
-1.8
3.8
-1.7
-17.3

ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﻔﺮﺩ

ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ

ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
2017
2016
-0.3
-0.8
-0.3
2.8
-2.3
-0.7
0.6
-0.3
-0.3
1.1
4.0
3.7
-3.5
-0.6
0.1
0.4
...
...
-1.6
6.7
-3.6
-4.3
0.3
1.8
-2.4
-5.2
0.1
-0.2
-6.2
-1.9
1.1
1.9
67.6
-10.6
2.0
1.8
3.0
0.1
0.8
-0.8
-16.7
-37.2

ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ
2017
2016
3.7
3.0
10.2
-2.6
9.8
3.3
-6.0
-2.4
7.2
-4.4
7.0
4.5
6.5
-1.4
9.8
15.8
...
...
10.7
0.8
8.0
-3.0
8.0
5.9
9.9
-7.4
7.2
-1.8
9.3
-4.6
3.5
3.0
31.2
10.9
-27.6
-15.1
6.2
2.1
-3.7
-4.3
-24.1
-25.3

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ﻋﺎﻡ  ،2018ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟ ُﻤﻌﺪﺓ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ.

) (4ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ،ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ،ﻭﻋُﻤﺎﻥ ،ﻭﻗﻄﺮ،
ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ( ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ.
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)ﻧﺳﺏ ﻣﺋﻭﻳﺔ(

واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﺘﻄﻮرات
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴ������ﺘﻮﺭﺩﺓ ﻟﻠﻨﻔﻂ
ﺫﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻨﻮﻋﺎ ً ،ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﻌ��ﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻨ��ﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤ��ﺎﻟﻲ ﺑ��ﺎﻷﺳ�������ﻌ��ﺎﺭ
ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ  1.8ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ  2016ﺇﻟﻰ
ﺣﻮﺍﻟﻲ  3.1ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ .2017
ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﻴﺚ
ﺳ������ﺠﻠﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺗﻮﻧ� ﻭﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﻭﺍﻟﻘﻤﺮ
ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻣﻮﺭﻳﺘ��ﺎﻧﻴ��ﺎ ﺍﺭﺗﻔ��ﺎﻋ�ﺎ ً ﻓﻲ ﻣﻌ��ﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ
ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ  2017ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  .2016ﻭﺳ�����ﺠﻠﺖ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ً ﻓﻲ ﻧﺴﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻣﻦ  1.1ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻋﺎﻡ  2016ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ  4.1ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ 2017
ﻧﺘﻴﺠ���ﺔ ﻻﺭﺗﻔ���ﺎﻉ ﺍﻟﻘﻴﻤ���ﺔ ﺍﻟﻤﻀ���������ﺎﻓ���ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄ���ﺎﻉ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻋﻘﺐ ﺗﺴ�������ﺠﻴﻞ �ﺮﻭﻑ ﻣﻨﺎﺧﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ
ﻭﺗﺰﺍﻣﻦ ﺫﻟ���ﻚ ﻣﻊ ﺍﺭﺗﻔ���ﺎﻉ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻘﻄ���ﺎﻋ���ﺎﺕ �ﻴﺮ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺧﺎﺻ�����ﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ .ﻭﻳﻌﺰ� ﺳ�����ﺒﺐ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴ�������ﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ 2017
ﺑ���ﺎﻟﻤﻘ���ﺎﺭﻧ���ﺔ ﻣﻊ ﻋ���ﺎﻡ  2016ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴ���ﺬ ﻋ���ﺪﺩ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤ����������ﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔ���ﺎﻉ ﺣﺠﻢ
ﺍﻻﺳ���ﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ،ﻭﻓﻲ ﺗﻮﻧ� ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴ���ﻦ ﺃﺩﺍء ﺑﻌ�
ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ �ﺮﺍﺭ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻔﻮﺳ�������ﻔﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺴ������ﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺒﺪء ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌ� ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻹﺻ������ﻼ�
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻻﺳ�������ﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻭﻓﻲ
ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻮﺍﺻ�����ﻞ ﺍﻻﺳ�����ﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟ ﻴﺔ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ
ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘُﻤﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳ���ﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ،ﻭﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘ���ﺎﻧﻴ���ﺎ ﻧﺘﻴﺠ���ﺔ ﺍﻟﺘﺤﺴ�������ﻦ ﻓﻲ
ﻣﺴ�������ﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨ��������ﺎﻁ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎء
ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﺳﺠﻠﺖ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻧﻜﻤﺎﺷﺎ ً
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳ���ﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ،ﻭﺇﻥ
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻗﺪ ﺳ���ﺠﻠﺖ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ  2017ﺍﻧﻜﻤﺎﺷ���ﺎ ً
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟ ُﻤﺴﺠﻞ ﻋﺎﻡ .2016
ﺃﻣﺎ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻧﺴ���ﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ،
ﻓﻴُﻌﺰ� ﻓﻲ ﺍﻟﺴ���ﻮﺩﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﺳ���ﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺴ���ﻠﺒﻲ
ﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺴ��ﻮﺩﺍﻧﻲ ،ﻭﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺗﻮﻓﺮ
ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳ�������ﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺁﺛﺎﺭ
ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴ�����ﻮﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺁﻓﺎ� ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻊ
ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﺑﺎﻹﺿ�����ﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺑﺪء �ﻬﻮﺭ ﺍﻷﺛﺮ

ﺍﻹﻳﺠ��ﺎﺑﻲ ﺍﻟﻜ��ﺎﻣ��ﻞ ﺧﻼﻝ ﻋ��ﺎﻡ  2017ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﺤﻈﺮ
ﺍﻻﻗﺘﺼ����ﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻔﺮﻭﺿ����ﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴ����ﻮﺩﺍﻥ،
ﻭﻓﻲ ﻓﻠﺴ�������ﻄﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺤﺼ��������ﺎﺭ ﻭﻋﺪﻡ
ﺍﻻﺳ��ﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴ��ﻴﺎﺳ��ﻲ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼ��ﺎﺩﻳﺔ
ﻓﻲ �ﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿ�������ﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼ���������ﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌ��ﺎﻡ ﻓﻲ
ﻓﻠﺴ����ﻄﻴﻦ ﺭ�ﻢ ﺗﺤﺴ����ﻦ ﺍﻷﺩﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﻀ����ﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻋ��ﺎﻡ  .2017ﻭﻓﻲ ﻟﺒﻨ��ﺎﻥ
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ
ﻗﻄﺎﻋﻲ ﺍﻟ ﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺨ��ﺎﺭﺟﻴ��ﺔ ﻣﻦ ﻭﺇﻟﻰ ﻟﺒﻨ��ﺎﻥ .ﻭﺭ�ﻢ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻣﻌ��ﺪﻝ
ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻣﺼ���ﺮ ﺑ����ﻜﻞ ﻁﻔﻴﻒ ﻣﻦ  4.3ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻋ��ﺎﻡ  2016ﺇﻟﻰ  4.2ﻓﻲ ﺍﻟﻤ��ﺎﺋ��ﺔ ﻋ��ﺎﻡ  ،2017ﺇﻻ
ﺃﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﻘﻮﻻً ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻣﺮﺕ ﺑﻬﺎ ﻣﺼ��ﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴ��ﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴ��ﺖ ﺍﻟﻤﺎﺿ��ﻴﺔ،
ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﺩﺍء ﺑﺎﻟﺨﺼ�������ﻮ� ﺇﻟﻰ ﺑﺪء �ﻬﻮﺭ
ﺑﻌ� ﺍ�ﺛﺎﺭ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻹﺻ����ﻼ� ﻻﺳ����ﻴﻤﺎ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻋﺎﻡ  2016ﻣ ّﻤﺎ ﺃﺩ� ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴ������ﻦ ﻓﻲ ﺃﺩﺍء ﻗﻄﺎﻋﻲ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ.
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ

ﻗﺪﺭ ﻣﺘﻮﺳ�������ﻂ ﻧﺼ�������ﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳ�������ﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟ��ﻌ��ﺮﺑ��ﻴ����ﺔ ﺑ��ﺤ��ﻮﺍﻟ��ﻲ  5979ﺩﻭﻻﺭ ﻋ����ﺎﻡ 2017
ﺑ���ﺎﻟﻤﻘ���ﺎﺭﻧ���ﺔ ﻣﻊ  5889ﺩﻭﻻﺭ ﻋ���ﺎﻡ  ،2016ﺃﻱ
ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ  1.5ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ
).(2
ﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻧﺼ��ﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺑﻴﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ
 61ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﻭ 664ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﻔﺮﺩ
ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ .ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳ�������ﺠﻠﺖ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺃﻋﻠﻰ ﻣ ﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ
ﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ
 27.1ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺑﺎﻷﺳ�������ﻌﺎﺭ
ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ  31.7ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﺳ����ﺠﻠﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﺃﺩﻧﺎﻫﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻧﻜﻤﺎﺵ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺼﺔ
ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﺑﻨﺴ�������ﺒﺔ  29.2ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻭ 26.2ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ .ﻭﻳُﻌﺰ� ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻧﺼ�����ﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨ��ﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤ��ﺎﻟﻲ ﻣﻘﻮﻣ�ﺎ ً ﺑ��ﺎﻟ��ﺪﻭﻻﺭ ﻓﻲ
ﻣﺼ���ﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼ���ﺮﻱ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﺴ���ﺒﺐ ﺍﻷﺣﺪﺍ� ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺃﺩّﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻗﻴﻤ���ﺔ ﺍﻟﺮﻳ���ﺎﻝ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻭﺍﻧﻜﻤ���ﺎﺵ
ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.
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اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺘﻄﻮرات
اﻟﺜﺎﻧﻲ:
اﻟﻔﺼﻞ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ:
ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )(2
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ
 2000ﻭ 2005ﻭ)(2017-2010

*

ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ
2017-2016
)(%

ﻗﻄﺮ
ﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﻋﻤﺎﻥ
ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
ﻟﻴﺒﻴﺎ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﺍﻻﺭﺩﻥ
ﺗﻮﻧﺲ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﻣﺼﺮ
ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ
ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
ﺍﻟﻘﻤﺮ
ﺍﻟﻴﻤﻦ
ﺳﻮﺭﻳﺔ

28,925
33,070
17,226
12,582
9,255
8,121
4,618

49,151
37,241
36,827
15,140
14,068
12,388
5,720

72,958
35,078
39,324
20,930
19,164
20,573
10,180

96,812
40,465
50,249
24,080
23,655
20,642
10,620

101,928
42,089
53,264
25,434
25,208
21,147
11,605

99,166
43,316
50,516
25,969
24,893
20,437
12,160

93,062
44,442
43,190
25,390
25,214
20,305
12,628

67,531
39,338
27,019
22,720
21,180
16,568
13,040

58,232
38,235
24,608
22,579
20,289
15,139
13,412

61,259
41,762
26,137
24,002
21,057
15,827
13,863

5.2
9.2
6.2
6.3
3.8
4.5
3.4

2,655

3,874

5,988

7,174

7,978

7,377

7,282

6,222

5,889

5,979

1.5

652
6,130
1,801
1,742
2,247
1,368
430
1,413
1,557
817
405
366
622
1,160

1,784
7,186
3,132
2,300
3,216
2,063
994
1,377
1,279
911
623
627
953
1,560

4,263
8,850
4,479
3,951
4,166
2,897
1,914
1,265
2,775
1,267
1,290
764
1,335
2,912

5,572
4,001
5,454
4,130
4,291
3,112
1,624
2,510
2,930
1,336
1,501
825
1,304
...

6,374
9,639
5,575
4,171
4,177
2,980
1,776
2,627
3,394
1,523
1,492
788
1,308
...

6,686
7,944
5,476
4,146
4,244
3,203
1,792
2,822
3,409
1,592
1,561
809
1,420
...

6,346
4,101
5,468
4,075
4,302
3,260
2,126
2,794
3,520
1,691
1,452
787
1,518
...

4,860
3,297
4,160
3,942
3,905
2,965
2,523
2,706
3,562
1,788
1,275
758
1,239
...

4,769
3,541
3,894
3,951
3,762
2,996
2,833
2,787
2,952
1,817
1,191
726
899
...

5,319
4,501
4,081
3,991
3,490
3,148
3,017
2,926
2,091
1,893
1,120
761
664
...

11.5
27.1
4.8
1.0
-7.2
5.1
6.5
5.0
-29.2
4.2
-5.9
4.7
-26.2
...

* ﺗﻢ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﻨﺎﺯﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ .2017
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﻥ ) (2/2ﻭ ).(8/2

ﺳﺠﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ  1.5ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ
 2017ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻧﻜﻤﺎﺵ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ  5.4ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ
 .2016ﻭﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻧﻤﻮ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2017ﺣﻴﺚ
ﺑﻠﻐﺖ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ  27.1ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺤﺴﻦ ﻣﻌﺪﻝ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ
ﻋ ّﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﺃﺩﻧﺎﻫﺎ
ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﻜﻤﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻟﻠﻔﺮﺩ
ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ  29.2ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ.
ﺍﻷﺳﻌـﺎﺭ
ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳ������ﻂ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘ�������ﺨﻢ ،ﺍﻟﻤﻘﺎﺱ ﺑﻤﺘﻮﺳ������ﻂ
ﻣﻌ����ﺪﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻘﻴ����ﺎﺳ�������ﻲ ﻷﺳ�������ﻌ����ﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺴ�������ﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ،ﺣﻮﺍﻟﻲ  7.5ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ 2017
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  5.0ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ  .2016ﺑﺎﻟﻨﺴ�����ﺒﺔ
ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔُ ،ﻗﺪﺭ ﻣﺘﻮﺳ�������ﻂ ﻣﻌﺪﻝ
ﺍﻟﺘ�����ﺨﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟ ُﻤﺼ����ﺪﺭﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ����ﻴﺔ
ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻋﺎﻡ  2017ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ  4.5ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ
ﻣﻊ  10.5ﻓﻲ ﺍﻟﻤ��ﺎﺋ��ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ��ﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋ��ﺔ ،ﺳ�������ﺠﻠ��ﺖ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠ�

26
26

ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻗﻞ ﻣﺘﻮﺳ������ﻂ ﻟﻤﻌﺪﻝ
ﺗ�����ﺨﻢ ﻗﺪﺭ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ  1.0ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ .ﻳُﻌﺰﻯ ﺳ����ﺒﺐ
ﺍﻧﺨﻔ����ﺎ� ﻣﻌ����ﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘ��������ﺨﻢ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠ�
ﺍﻟ ﺘﻌ����ﺎﻭﻥ ﻟ����ﺪﻭﻝ ﺍﻟ ﺨ ﻠ ﻴﺞ ﺍﻟ ﻌﺮ ﺑﻴ����ﺔ ﺇ ﻟﻰ ﺗﺮﺍ ﺟﻊ
ﺍﻟ������ﻐﻮ�ﺎﺕ ﺍﻟﺘ������ﺨﻤﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺒﺎ�� ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ
ﺍﻟ�ﻠ��ﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻘ��ﺐ ﺍﺗﺨ��ﺎ� ﻋ��ﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍ�ﺍﺕ
ﻟﺨﻔ� ﺍﻻﻧﻔ��ﺎ� ،ﺇﺿ���������ﺎﻓ �ﺔً ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺃﺳ�������ﻌ��ﺎﺭ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺴ����ﻜﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﻤﺜﻞ ﻭﺯﻧﺎ ً ﻧﺴ����ﺒﻴﺎ ً ﻣﻬﻤﺎ ً ﻓﻲ
ﺳ��ﻠﺔ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳ��ﻲ ﻷﺳ��ﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴ��ﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺼ���ﺪﺭﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ���ﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓ�ﻥ
ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒ�ﺔ ﺑﺎﻧﺤﺴ�������ﺎﺭ ﻧﻤﻮ ﺍﻟ�ﻠﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺨﻔﺎ� ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘ������ﺨﻢ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻘﻲ �ﻟ�
ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ً ﻧﺴ����ﺒﻴﺎ ً ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ
 5.9ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎ� ﺃﺳ�����ﻌﺎﺭ ﺑﻌ� ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻻ ﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ
ﻧﺘﻴﺠ��ﺔ ﺍﻧﺨﻔ��ﺎ� ﻗﻴﻤ �ﺔ ﺍﻟ��ﺪﻳﻨ��ﺎﺭ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ� ﻣﻘ��ﺎﺑ��ﻞ
ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ،ﻭﺳ�����ﺠﻠﺖ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺴ�����ﺘﻮﻯ ﻟﻠﺘ������ﺨﻢ
ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ
�������ﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﻭﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴ������ﻠﻊ ،ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ
).(3

واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﺘﻄﻮرات
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )(3
ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ
 2000ﻭ 2005ﻭ )(2017-2010
)ﻧﺴﺐ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻷ ﺭ ﺩ ﻥ
ﺍﻹﻣـــﺎ ﺭﺍ ﺕ
ﺍﻟﺒـﺤﺮﻳـــــﻦ
ﺗﻮﻧـــــــــﺲ
ﺍﻟﺠــﺰﺍﺋــــــﺮ
ﺟـﻴـﺒـﻮﺗــــﻲ
ﺍﻟﺴــﻌــﻮﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺴــــــﻮﺩﺍﻥ
ﺳـــــــﻮﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻌــــــــﺮﺍﻕ
ﻋﻤـــــــــﺎﻥ
ُ
ﻓﻠـﺴﻄﻴـــﻦ
ﻗــﻄـــــــــﺮ
ﺍﻟﻘُﻤــــــــﺮ
ﺍﻟﻜﻮﻳــــــﺖ
ﻟﺒﻨـــــــــﺎﻥ
ﻟﻴـﺒـﻴــــــــﺎ
ﻣﺼـــــــــﺮ
ﺍﻟﻤﻐـــــﺮﺏ
ﻣﻮﺭﻳﺘـﺎﻧـﻴﺎ
ﺍﻟﻴﻤــــــــﻦ

2000
0.7
1.3
-0.7
2.8
0.3
2.0
-1.1
8.0
-0.6
5.0
-1.2
2.8
1.7
5.9
1.6
-0.4
-2.9
2.8
1.9
3.3
11.0

2005
3.5
6.2
2.6
1.4
1.4
3.1
0.5
8.5
7.8
37.0
1.9
3.5
8.8
3.0
4.1
-0.7
2.7
8.8
1.0
12.1
9.9

2010
5.0
0.9
2.0
4.4
3.9
4.0
3.8
13.0
4.9
2.4
3.2
3.7
-2.4
3.9
4.5
5.1
2.5
11.7
0.9
6.3
11.2

2011
4.2
0.9
-0.4
3.5
4.5
5.1
3.7
18.1
...
5.6
4.0
2.9
1.9
2.2
4.9
5.5
15.9
10.1
0.9
5.6
19.5

2012
4.5
0.7
2.8
5.1
8.9
3.7
2.9
31.9
...
6.1
2.9
2.8
2.3
5.9
3.2
6.0
6.1
7.1
1.3
5.0
9.9

2013
4.8
1.1
3.3
5.8
3.2
2.4
3.5
36.5
...
1.9
1.2
1.7
3.2
1.6
2.7
3.0
2.6
9.5
1.9
4.1
11.0

2014
2.9
2.3
2.7
4.9
2.9
2.9
2.7
36.9
...
2.2
1.0
1.7
3.4
1.5
3.1
1.0
2.4
10.1
0.4
3.5
8.0

2015
-0.9
4.1
1.8
4.9
4.8
2.2
2.2
16.9
...
1.4
0.1
1.4
1.7
1.3
3.7
-2.0
9.8
10.9
1.6
0.5
29.6

2016
-0.8
1.9
2.8
3.7
6.4
2.0
3.5
17.8
...
0.5
1.1
-0.2
2.7
2.2
3.5
0.0
22.7
10.2
1.6
0.7
17.6

2017
3.3
2.0
1.4
5.3
5.9
2.0
-0.8
32.5
...
0.2
1.6
0.2
0.4
2.2
1.5
4.5
28.5
29.5
0.7
2.5
16.1

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

2.1

6.1

4.5

5.9

6.0

5.3

4.8

4.8

5.0

7.5

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ  ،2018ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ.

ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﺳ��ﺠﻠﺖ ﺍﻟﺴ��ﻮﺩﺍﻥ
ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻝ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ ﻋﺎﻡ  2017ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ
 32.5ﻓﻲ ﺍﻟﻤ��ﺎﺋ��ﺔ ﻧﺘﻴﺠ��ﺔ ﻻﻧﺨﻔ��ﺎ� ﻗﻴﻤ��ﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠ��ﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭﺗﻮﺍﺿ��ﻊ ﺭ���ﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴ��ﺔ ﻣﻤ��ﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔ��ﺎ� ﺃﺳ�������ﻌ��ﺎﺭ
ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ .ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺼﺮ
ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻝ ﺗﻀ����ﺨﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻟﻠﻮﻗﻮﺩ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺳ�����ﻌﺮ ������ﺮ� ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻣﺎ
ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎ� ﺃﺳ������ﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴ������ﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴ������ﺘﻮﺭﺩﺓ
ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺭﻓﻊ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺴ���ﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟ�ﺳ���ﻌﺎﺭ ﺣﻴ� ﺗﻢ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﻣﻦ 13
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ  2016ﺇﻟﻰ  14ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ
ﻋﺎﻡ  .2017ﻭﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀ����ﺨﻢ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ

ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﻴﻦ  0.2ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴ�������ﻄﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
ﻭ 16.1ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ .ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳُﻌﺰﻯ ﺳ��ﺒﺐ
ﺍﺭﺗﻔﺎ� ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀ������ﺨﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻭﺿ������ﺎ�
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮ �ﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭ� ﻣﻦ ﺍﻟﺴ�������ﻠﻊ.
ﺗُﻌﺰﻯ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀ��ﺨﻢ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻧﺴ��ﺒﻴﺎ ً ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ
ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻛ��ﺎﻟﻜﻬﺮﺑ��ﺎ� ﻭﺍﻟﻤ��ﺎ� ﺑ��ﺎﻹﺿ��������ﺎﻓ��ﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻌ��ﺪﻳ��ﻞ
ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻷﺳ�������ﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻟﺘﻌﻜﺲ ﺍﻷﺳ�������ﻌﺎﺭ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴ��ﺎﺋﺪﺓ .ﻛﻤﺎ ﻳُﻌﺰﻯ ﺍﺭﺗﻔﺎ� ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀ��ﺨﻢ
ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺇﻟﻰ  4.5ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ
ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ
ﺍﻟ��ﺪﻳﻤﻮ�ﺮﺍﻓﻴ��ﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒ��ﺔ ﻋﻦ ﺇﻳﻮﺍ� ﻋ��ﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ.
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اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺘﻄﻮرات
اﻟﺜﺎﻧﻲ:
اﻟﻔﺼﻞ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ:
ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻨﻴﻮﻱ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ
ﺍﻟﻘﻄ����ﺎﻋﻲ ﻟﻠﻨ����ﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤ����ﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟ����ﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻜﻞ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) ،(2017-2010ﺷ����ﻬﺪ
ﻋﺎﻡ  � 2017ﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺣﺼ��������ﺔ ﻗ ﻄﺎ ﻋﺎﺕ ﺍﻹﻧ ﺘﺎﺝ
ﺍﻟﺴ��ﻠﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴ����ﺒﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼ����ﻨﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻻﺳ�������ﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺣﻴﺚ
ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴ�������ﺒﺘﻬﺎ ﻣﻦ  18.5ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ 2016
ﺇﻟﻰ  21.7ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ  ،2017ﻭﺫﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﻤﻮ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀ�������ﺎﻓﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺑﺎﻷﺳ�������ﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  21.5ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ).(4
ﺃﺩ� ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴ������ﺒﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼ������ﻨﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻻﺳ������ﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴ������ﺒﻴﺔ ﻟﺒﻘﻴﺔ
ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻹﻧﺘ��ﺎﺟﻴ��ﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤ��ﺎﻋﻴ��ﺔ .ﺍﺣﺘ��ﻞ ﻗﻄ��ﺎﻉ ﺍﻟﺨ��ﺪﻣ��ﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟ�ﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺤﺼ��������ﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺎﻡ  ،2017ﺑﻨﺴ��ﺒﺔ 14.3
ﻓﻲ ﺍﻟﻤ���ﺎﺋ���ﺔ ،ﻣﺘﺒﻮﻋ���ﺎ ً ﺑﻘﻄ���ﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠ���ﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻄ���ﺎﻋﻢ
ﻭﺍﻟﻔﻨ����ﺎﺩ� ﺑﻨﺴ�������ﺒ����ﺔ  12.0ﻓﻲ ﺍﻟﻤ����ﺎﺋ����ﺔ ﻭﻗﻄ����ﺎﻉ
ﺍﻟﺼ�������ﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺑﻨﺴ�������ﺒﺔ  10.2ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ،
ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ).(3/2
ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴ��ﺒﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼ��ﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤـ����������ﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤـ����������ﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺎﻡ  ،2017ﺣﻴـﺚ ﺍﺣﺘﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ

ﺍﻻ ﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺳﺒﻊ ﺩﻭﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ﻭﻫﻲ ﺍﻹﻣ��ﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﺴ�������ﻌﻮﺩﻳ��ﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍ�
ﻋﻤﺎﻥ ﻭﻗﻄﺮ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻭﺗﺠﺎﻭ�ﺕ ﺣﺼ������ﺘﻪ �ﻠﺚ
ﻭ ُ
ﺍﻟﻨ���ﺎﺗﺞ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻊ ﺩﻭﻝ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍ� ﻭﻟﻴﺒﻴ���ﺎ ﻭﻗﻄﺮ
ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ .ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﺣﺼ�������ﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻨ��ﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤ��ﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻛ��ﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴ�������ﻮﺩﺍﻥ
 31.8ﻓﻲ ﺍﻟﻤ����ﺎﺋ����ﺔ ،ﻭﺍﻟﻘُﻤﺮ  32.7ﻓﻲ ﺍﻟﻤ����ﺎﺋ����ﺔ،
ﻭﻣﻮﺭﻳﺘ����ﺎﻧﻴ����ﺎ  25.8ﻓﻲ ﺍﻟﻤ����ﺎﺋ����ﺔ .ﻭﺣ����ﺎ� ﻗﻄ����ﺎﻉ
ﺍﻟﺼ�������ﻨ��ﺎﻋ��ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴ��ﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒ��ﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺴ�������ﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ  18.6ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﻭﻣﺼ�����ﺮ 16.4
ﻓﻲ ﺍﻟﻤ�ﺎ ﺋﺔ ،ﺑﻴﻨﻤ�ﺎ ﻛﺎﻥ ﻗﻄ�ﺎﻉ ﺍﻟﺨ�ﺪ ﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴ��ﺔ
ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺴ����ﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻊ
ﺩﻭﻝ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ) 19.3ﻓﻲ ﺍﻟﻤ���ﺎﺋ���ﺔ( ،ﻭﺗﻮﻧﺲ
) 19.6ﻓﻲ ﺍﻟﻤ��ﺎﺋ��ﺔ( ،ﻭﻟﻴﺒﻴ��ﺎ ) 57.0ﻓﻲ ﺍﻟﻤ��ﺎﺋ��ﺔ(،
ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ) 17.4ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ(.
ﻭﺣﻘﻖ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ ﻋﺎﻡ 2017
ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻌ��ﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺑ��ﺎﻷﺳ�������ﻌ��ﺎﺭ ﺍﻟﺠ��ﺎﺭﻳ��ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﺴ�������ﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ  21.5ﻓﻲ
ﺍﻟﻤ��ﺎﺋ��ﺔ ﺑ��ﺎﻟﻤﻘ��ﺎﺭﻧ��ﺔ ﻣﻊ ﺍﻧﻜﻤ��ﺎ� ﺑﻠ� ﻧﺤﻮ  16.7ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ  ،2016ﻭﺳﺠﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻝ
ﻧﻤﻮ ﺑﺎﻷﺳ������ﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ  10ﺩﻭﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ
ﺳﺖ ﺩﻭﻝ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻨ�ﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤ�ﺎﻟﻲ .ﻭﺗﺒ�ﺎﻳﻨ�ﺖ ﻣﻌ�ﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ
ﺑﺎﻷﺳ����ﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠ�
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﻴﻦ ) (3/2ﻭ ).(4/2

ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )(4
ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 2010ﻭ 2015ﻭ 2016ﻭ2017

ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﻣﻨﻬﺎ:
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﺑﺎﻗﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ:
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ:
ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
2017
2016 2015 2010
46.7
44.5
47.0
57.2
5.6
6.0
5.8
6.2
21.7
18.5
21.5
33.9
10.2
10.6
10.6
9.5
9.1
9.4
9.1
7.6
51.9
54.1
52.0
42.1
14.3
15.3
14.4
11.3
1.8
1.8
0.9
0.9
100
100
100
100

)ﻧﺴﺐ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ*

)(2015-2010

)(2016-2015

)(2017-2016

-0.8
1.8
-5.7
5.5
7.0
7.7
2.7
4.8
3.2

-8.2
0.4
-16.7
-3.8
0.1
0.7
3.3
89.0
-3.1

8.8
-2.8
21.5
0.5
0.5
-0.4
-3.3
4.4
3.8

* ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ.
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﻥ ) (3/2ﻭ ) ،(4/2ﻭﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ.
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واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﺘﻄﻮرات
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺴﺐ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ
ﻳﺒﻴ� ﺗﻮ�ﻳﻊ ﺍﻟﻨ���ﺎﺗ� ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤ���ﺎﻟﻲ ﻋﻠ� ﺑﻨﻮﺩ
ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ � ،2017ﻥ ﺣﺼ�������ﺔ ﺍﻻﺳ�������ﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﺸ���ﻘﻴ� ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻗﺪ ﺑﻠ�ﺖ ﺣﻮﺍﻟﻲ
 68.9ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣ�ﻲ ﺍﻻﺳ�����ﺘ�ﻤﺎﺭ ﺑﺤﺼ�����ﺔ
ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ  27.0ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻭﺻ�������ﺎﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ
)(5
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻋﻠ� ﺍﻟﺴ�ﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨ�ﻮﺭﺓ
) ﻓﺠﻮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ( ﺑﻨﺴﺒﺔ  4.1ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ.

ﻭﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻋﺎﻡ � 2016ﺎﻧﺖ �ﻳﺎﺩﺓ ﺣﺼ��������ﺔ
ﻓﺠﻮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻋﻠ� ﺣﺴ������ﺎ� ﺣﺼ������ﺔ ﺍﻻﺳ������ﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺑﻤﻜﻮﻧﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
ﻭ��ﻟ� ﺣﺼ�����ﺔ ﺍﻻﺳ�����ﺘ�ﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺑﺸ�����ﻜﻞ
ﻁﻔﻴﻒ ،ﺍﻟﺸﻜﻞ ) (3ﻭﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ).(5

ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(3ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺴﺐ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ )(%
)(2017

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ).(5/2

ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )(5
ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺴﺐ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ
 2010ﻭ 2015ﻭ 2016ﻭ2017
ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ
2017
2016
2015
2010
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻓﺠﻮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

63.0
47.4
15.6
27.5
9.5
50.0
40.5
100

72.3
51.4
20.7
27.5
0.2
41.5
41.4
100

72.1
52.2
19.9
27.9
0.0
39.2
39.1
100

68.9
49.5
19.4
27.0
4.1
43.3
39.2
100

)ﻧﺴﺐ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ
)(2015-2010

)(2016-2015

)(2017-2016

6.0
4.9
9.3
3.2

-2.9
-1.3
-7.1
-1.7

-0.8
-1.6
1.3
0.4

-0.5
3.7
3.2

-8.6
-8.3
-3.1

14.8
3.9
3.8

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﻥ ) (5/2ﻭ ) ،(6/2ﻭﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ.
) (5ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺪﺧﻞ
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ.

29
29

االقتصادية واالجتماعية
التطورات
الفصل
اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺘﻄﻮرات
الثاني:اﻟﺜﺎﻧﻲ:
اﻟﻔﺼﻞ

زى سااااابا اعز اد اعيساااااا ل تصااااا لاو
اعيوارد عام  2017إع األداء اعا ر عصاااااااادرات
اعربي اع ر من اعسا ع باعخرمات ،ت ث سااا
ارتفاااع اا ً واع  14.8ل اعيااائ ا اااألساااااا ااار
اعاار اعيقارن مع نيو ل اعواردات ن و
 3.9ل اعيائ ميا أدى إع ارتفاي نسااااااب تغط
صااااادرات اعساااا ع باعخرمات ع واردات ل اعربي
اع ر كيايوع من تواع  100.0ل اع يائ
عااام  2016إع  110.5ل اعيااائا عااام ،2017
اعي ق ن ( )5/2ب (.)6/2
زى ساابا تراجع تصا االسااتهالح اعنهائ ل
عام  2017ل اعربي اع ر ككل اعيقارن مع
اعسن اعت سبقتها إع انكياش االستهالح اع ائ
األس ار اعاار نسب  1.6ل اعيائ مقا ل نيو

ن و  1.3ل اعيائ ل االسااااتهالح اع كوم .
بانخفض م ري نيو اإلنفاق االساااتهالك ل عرد
من اعربي اع ر اعيقارن مع اعسااانوات اعساااا ق
نت اااا عتنف اااذ عااارد من اعاااربي رامج ع ت كم ل
اإلنفاااق اع كوم الساااااا يااا عن مر تخف ض
اعرعم اعيقرم عب ض اعساااااا ع باعخرمات ،ميا أدى
ربرل إع ارتفاي األسااااا ار بانخفاض بت ر نيو
اال ستهالح اع ائ  .بترابح ن ص ا اعفرد اع ر
من االسااااااتهالح اإلجياع عام  2017ن تواع
 72.90دبالر ل قطر ،ب 2.29دبالر ل اع ين،
ن و  12.33دبالر ع فرد
مقاااا ااال متوسااااااط
اااع وم .متوسااااااط االسااااااتهالح اع ااائ ع فرد
تواع  8.86دبالر ع فرد اع وم ،اعشكل (.)4

الشكل ( :)4متوسط نصيب الفرد من االستهالك (دوالر في اليوم)
()2017

اعيصرر :اعي قا ( )5/2ب (.)8/2
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ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺍﻟﻔﺼﻞ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﺘﻄﻮرات

ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻻﺳ���ﺘﺜﻤﺎﺭ� ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻛﻤﺠﻤﻮﻋ��ﺔ ﻓﻲ ﻋ��ﺎﻡ  2017ﺣﻮﺍﻟﻲ  666.1ﻣﻠﻴ��ﺎﺭ
ﺩﻭﻻﺭ ﻣﺴ�������ﺠﻠﺔ ﺑﺬﻟ� ﺍﻧﻜﻤﺎ��������ﺎ ً ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ  0.4ﻓﻲ
ﺍﻟﻤ��ﺎﺋ��ﺔ ﺑ��ﺎﻟﻤﻘ��ﺎﺭﻧ��ﺔ ﻣ� ﻋ��ﺎﻡ  ،2016ﻭ�ﻟ��� ﻧﺘﻴﺠ��ﺔ
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻟﻀﺒﻂ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ
ﻓﻲ ����ﻞ ﺍﻟ�ﺮﻭ� ﺍﻻﻗﺘﺼ���������ﺎﺩﻳ���ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬ���ﺎ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﺒﺎﻁﺆ ﻧﻤﻮ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ.
ﻭﺳ�������ﺠ��ﻞ ﻋ��ﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ��ﺔ ﻣﻌ��ﺪﻻﺕ ﻧﻤﻮ
ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﻼﺳ����ﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﺑﻴﻦ  16.9ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻓﻲ ﻓﻠﺴ�������ﻄﻴﻦ ،ﻭ 2.8ﻓﻲ ﺍﻟﻤ��ﺎﺋ��ﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴ��ﺎ ،ﺑﻴﻨﻤ��ﺎ
ﺗﺮﺍﺟ� ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳ���ﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺎﻷﺳ���ﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻣﻦ ﺗﻮﻧ� ﻭﺍﻟﺴ����ﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴ����ﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﻗﻄﺮ
ﻭﻣﺼ�������ﺮ ﻭﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ،ﻋﻠﻤﺎ ً ﺑﺄﻥ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺳ��ﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻘﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺼ��ﺮ
ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻳﺮﺟ� ﺑ��ﺎﻟﺨﺼ�������ﻮ� ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺨﻔ��ﺎﺽ ﻗﻴﻤ��ﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ) ،(6ﺣﻴﺚ ُﻗﺪﺭ ﻣﻌﺪﻝ
ﻧﻤﻮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺎﻷﺳﻌـﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑـﺤﻮﺍﻟﻲ
 30.1ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﺼ�������ﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ

ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻹ��������ﻼﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﺳ����������ﺎ�ﻤ����ﺖ ﻓﻲ ﺗﻌ�ﻳ�
ﻣﺴ�ﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻻﺳ�ﺘﺜﻤﺎﺭ ﻻﺳ�ﻴﻤﺎ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳ�ﻌﺮ ��ﺮ�
ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻣﺴ��ﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻻﺳ��ﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ  4.3ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ )ﻧ ﺴﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ( ،ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻜﻞ
ﻓﻘ���ﺪ ﺑﻠﻎ ﺣﻮﺍﻟﻲ  26.9ﻓﻲ ﺍﻟﻤ���ﺎﺋ���ﺔ ﻋ���ﺎﻡ 2017
ﻭﺗﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ  54.1ﻓﻲ ﺍﻟ ﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ،ﻭ2.0
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ .ﻭﺑﻠﻎ ﻣ ﻌﺪﻝ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ )ﻧﺴ�������ﺒﺔ
ﺍﻻﺩﺧ��ﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨ��ﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤ��ﺎﻟﻲ( ﻓﻲ ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ  31.1ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﻭﺳ������ﺠﻠﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼ����ﺪﺭ� ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ����ﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ �ﻋﻠﻰ ُﻣﻌﺪﻻﺕ
ﻟﻼﺩﺧﺎﺭ ﺣﻴﺚ ﺗﺨﻄﺖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﻧﺼ��������
ﺍﻟﻨ����ﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤ����ﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻛ����ﻞ ﻣﻦ ﻗﻄﺮ
ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﺳ�������ﺠﻠﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﻭﻓﻠﺴ���ﻄﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘُﻤﺮ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺳ���ﺎﻟﺒﺔ ﻟﻼﺩﺧﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﺑﻤ��ﺎ ﻳﻔﻮﻕ ﻣﺴ�������ﺘﻮﻳ��ﺎﺕ ﺍﻟﻨ��ﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤ��ﺎﻟﻲ،
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ).(6

ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )(6
ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
)(*2017

)ﻧﺴﺐ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ )(%

ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ )(%

ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ

ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﺍﻻﺭﺩﻥ
ﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻘﻤﺮ
ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﻋﻤﺎﻥ
ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﻴﺒﻴﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻗﻄﺮ
ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
ﺗﻮﻧﺲ
ﺍﻟﻴﻤﻦ
ﻣﺼﺮ

-14.3
-4.6
52.2
-26.8
9.6
28.9
34.1
37.9
36.9
0.5
30.9
20.7
31.1
56.6
24.1
33.6
17.2
18.5
7.1
-25.9
3.1

22.8
17.2
25.1
10.4
54.1
32.6
31.7
24.1
52.3
21.2
25.7
2.0
26.9
41.0
50.4
27.9
20.8
8.6
19.6
5.5
15.3

16.9
11.2
9.4
7.8
7.4
4.5
5.5
4.6
4.3
4.3
3.1
2.8
-0.4
-0.4
-1.3
-3.2
-3.9
-7.2
-9.7
-19.4
-26.5

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﻴﻦ ) (5/2ﻭ).(6/2

)*( ﺗﻢ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ً ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ.

) (6ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴ�������ﺒﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ
 ،2017ﺣﻮﺍﻟﻲ  77ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻭ 30ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ.

31
31

اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺘﻄﻮرات
اﻟﺜﺎﻧﻲ:
اﻟﻔﺼﻞ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ:
ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﻓﺠﻮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﺍﺭﺗﻔﻌ��� ﻗﻴﻤ��ﺔ ﺍﻟﺼ��������ﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ��ﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴ�������ﻠ�
ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ  933ﻣﻠﻴﺎﺭ
ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  2016ﺇﻟﻰ  1070.6ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ
 2017ﻣﺴ��ﺠﻠﺔ ﺑ�ﻟ� ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ  14.8ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻧﻜﻤﺎﺵ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2016ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ 8.6
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺤﺴﻦ ﺃﺩﺍء ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ
ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.
ﻳُﻌ�� �ﻟ� ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃ������ﻌﺎﺭ ﺗﺼ�����ﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ
ﻅﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺗﺨﻔﻴﺾ
ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻨﻪ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ  ،2017ﺑﺎﻹ�������ﺎﻓﺔ
ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴ�������ﻦ ﺃﺩﺍء ﺍﻻﻗﺘﺼ���������ﺎﺩ ﺍﻟﻌ���ﺎﻟﻤﻲ ﻭ�ﻳ���ﺎﺩﺓ

ﻣﺴ��ﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻋﻠﻰ ���ﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﺍﺭﺗﻔﻌ� ﺃﻳ���������ﺎ ً ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ 932
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  2016ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ  968.6ﻣﻠﻴﺎﺭ
ﺩﻭﺭ ﻋﺎﻡ  2017ﺃﻱ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ  3.9ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻧﻜﻤﺎﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﺴ�������ﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ���������ﻘﺘ�ﺎ
ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ  8.3ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ .2016
ﺑ�ﻟ� ﺗﺤﺴ�������ﻦ ﻭ��������� ﺍﻟﻤﻴ�ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﺴ�������ﻠ�
ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺗﺤﺴ������ﻨ� ﻧﺴ�������ﺔ ﺗ�ﻄﻴﺔ ﺍﻟﺼ������ﺎﺩﺭﺍﺕ
ﻟﻠﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ��ﺔ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋ��ﺔ ﻓﻲ 17
ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ).(7

ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )(7
ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﻠﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
)(2017 -2016

)ﻧﺴﺐ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ/ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ 2016

ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ/ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ 2017

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻻ ﺭ ﺩ ﻥ
ﺍﻻﻣـﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺒﺤــﺮﻳﻦ
ﺗﻮﻧـــــﺲ
ﺍﻟﺠــــﺰﺍﺋﺮ
ﺟﻴﺒـــﻮﺗﻲ
ﺍﻟﺴـﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺴـــﻮﺩﺍﻥ
ﺍﻟﻌـــــﺮﺍﻕ
ﻋﻤـــــــﺎﻥ
ُ
ﻓﻠﺴــﻄﻴﻦ
ﻗﻄـــــــــﺮ
ﺍﻟﻘُﻤــــــــﺮ
ﺍﻟﻜـــــﻮﻳﺖ
ﻟﺒﻨــــــﺎﻥ
ﻟﻴﺒﻴـــــــﺎ
ﻣﺼـــــــﺮ
ﺍﻟﻤــﻐﺮﺏ
ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
ﺍﻟﻴﻤـــــﻦ

100.1
63.9
132.5
114.1
78.1
54.2
30.9
101.4
54.4
111.1
99.7
31.2
114.1
30.4
98.2
55.6
78.1
52.0
55.0
58.1
5.3

110.5
61.0
137.0
122.3
76.7
56.8
32.0
122.0
48.6
128.8
105.2
33.4
149.3
30.4
104.8
56.3
150.9
57.2
56.8
58.9
9.6

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﻴﻦ ) (5/2ﻭ).(6/2

32
32

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺘﻄﻮرات اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺟـﺮﺍء ﻭﻗـﻊ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ،
ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﻦ ّ
ﻭﻓــﻲ ﺍﻟﻴــﻤﻦ ﻧﺘﻴـﺠﺔ ﻟﻸﻭﺿــﺎﻉ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴــﺔ.

ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﻓﻖ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺁﺧﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ،ﺑﻴﻦ
 48.6ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭ 4.8ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ .ﻭﺇﺫ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺑﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﺧﺮﻯ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ
ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ

ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﺄﺛﺮﺓ
ﺑﻤﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻠﻤﻮﺱ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ
ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮ
ﻭﻭﺻﻮﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻸﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺒﻊ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ،ﺍﻟﺸﻜﻞ ) (5ﻭﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ).(7/2

ﺗﻄﻮﺭ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮ

ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(5ﻧﺴﺒﺔ ﻓﻘﺮ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺧﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ
)ﻭﻓﻖ ﺃﺣﺪﺙ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺘﺎﺣﺔ( )(%

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ).(7/2

ﻳﺮﺯﺡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﺑﺮﺍﺛﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ
ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺖ ﺩﻭﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ
ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﻘﻤﺮ ﻭﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﻭﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﻭﺳﻮﺭﻳﺔ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﻭﺍﻟﺜﻠﺚ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻊ
ﺩﻭﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ،ﻭﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻧﺴﺐ ﻓﻘﺮ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  10ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ.
ﺑﺘﻄﻮﺭ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺣﺴﺐ ﺃﺣﺪﺙ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ّ
ﻣﺘﻮﺍﻓﺮﺓ ،ﻓــﺈﻥ ﻣﻌﻈــﻢ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌـﺮﺑﻴــﺔ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ
ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺑﺪﺭﺟﺎﺕ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ
ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ).(7/2

ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﻓﺘﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﻓﻖ
ﻣﺆﺷـﺮ ﺧـﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﻣـﺼـﺮ ﻣـﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ
 16.7ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ  27.8ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2016ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺒﺎﻁﺆ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﻨﻤﻮ
ﺍﻟﺪﺍﻋﻢ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺑﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﺛﺮ ﺑﻌﺾ
ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﻯ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻠﺰﻡ ﻣﺆﺧﺮﺍ ً ﺳﻌﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺜﻴﺚ ﺇﻟﻰ
ﺩﻋﻢ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺃﺛﺮ
ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ .ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﻦ  15.3ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ
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اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺘﻄﻮرات
اﻟﺜﺎﻧﻲ:
اﻟﻔﺼﻞ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ:
ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺣﻮﺍﻟﻲ  4.8ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ  ،2014ﻭﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ
 25.4ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  15.2ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻋﺎﻡ  2015ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﺍﻣﺞ
ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍء ﺑﺸﻜﻞ
ﺃﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺩﻋﻢ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ).(7
ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ
ﺗﻌﺒّﺮ ﻣﺆﺷ�������ﺮﺍﺕ ﻓﻘﺮ ﺍﻟ��ﺪﺧ��ﻞ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﻔ��ﺎ� ﻋﻦ ﺑﻌ��ﺪ
ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻣﺴ�����ﺘﻮﻯ ﺍﻟﺮﻓﺎﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺒﺸ�����ﺮﻱ
ﺍﻟ��ﺬﻱ ﻳﻀ�������ﻢ ﻋ��ﺪﺩﺍً ﻣﻦ ﺍﻷﺑﻌ��ﺎﺩ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ
ﺗﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺳ���ﺎ� ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ
ﺃﻭ ﺍﻻﺳ�������ﺘ�ﺎﻋﺔ ،ﺃﻱ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻹﻧﺴ�������ﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣﺴ�������ﺘﻮﻳ��ﺎﺕ ﻣﻘﺒﻮﻟ��ﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣ��ﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴ��ﺎﺓ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤ��ﺔ
ﺑﺎﻹﺿ��������ﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺼ�������ﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻭﺍﻟﺴ������ﻜﻦ ﺍﻟﻼﺋﻖ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸ������ﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ).(8
ﻣﻦ ﺃﺑﺮ� ﺍﻟﻤﺤ��ﺎﻭﻻﺕ ﻹﻋ���ﺎء ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﺳ������ﺘ�ﺎﻋﺔ ﻣﻀ������ﻤﻮﻧﺎ ً ﻋﻤﻠﻴﺎً ،ﻫﻮ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺸ������ﺮﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻ������ﺒﺢ ﻣﻨﺬ ﺇﻁﻼ� ﻧﺴ������ﺨﺘ� ﻟﻌﺎﻡ
 2010ﻳﺼ����������ﺪﺭ ﺩﻟﻴﻼً ﻟﻠﻔﻘﺮ ﻣﺘﻌ����ﺪﺩ ﺍﻷﺑﻌ����ﺎﺩ،
ﻳﺘﻀ���ﻤﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻭﻫﻲ
ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ .ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻠﻚ
ﺍﻷﺑﻌ���ﺎﺩ  10ﻣﻜﻮﻧ���ﺎﺕ ﻓﺮﻋﻴ���ﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬ���ﺎ ﺳ����������
ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
ﻣﺪﻯ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ،ﻭﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺼ����ﺮﻑ ﺍﻟﺼ����ﺤﻲ
ﻭﻣﻴ��ﺎﻩ ﺍﻟﺸ�������ﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴ�������ﻜﻦ ﺍﻟﻼﺋﻖ ﻭﻭﻗﻮﺩ ﺍﻟ�ﻬﻲ
ﻭﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺻ������ﻮﻝ ،ﻭﻣﺆﺷ������ﺮﻳﻦ ﻳﻌﺒﺮﺍﻥ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ
ﺗﻘ���ﺪﻡ ﻣﺴ�������ﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﺘﻤﺜﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼ�������ﻴ���ﻞ
ﺍﻟﻤ����ﺪﺭﺳ��������ﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤ����ﺎ� ﺍﻷﻁﻔ����ﺎﻝ ﺑ����ﺎﻟﻤ����ﺪﺍﺭ�،
ﻭﻣﺆﺷ�����ﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴ�����ﺒﺔ ﻟﻠﺼ�����ﺤﺔ ﻳﻌﺒﺮﺍﻥ ﻋﻦ ﻭﻓﻴﺎﺕ
ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻭﻣﺴ���ﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ .ﻭﺗُﺴ���ﻨﺪ ﻟﻜﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻼﻣﺔ ﺑﺤﺪﻭﺩ ﻗﺼ����ﻮﻯ ﻣﺘﺴ����ﺎﻭﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﻞ
) (7ﺗﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻤﺴﻮﺣﺎﺕ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻟﺴﻨﺔ  2000ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
) (8ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮ ﻫﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  Amartya Senﺍﻟﺬﻱ
ُﻌﺮﻑ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻭﺿﺎﻉ
ﻳ ّ
ﻭﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ،ﺣﻴﺚ ﻳُﻌﺒﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻋﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ

34
34

ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺜﻞ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺒﻠﻎ
ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻘﺼ�������ﻮﻯ ﻟﻜﻞ ﺑﻌﺪ ⅓ .ﻭﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴ��������ﺎﺏ
ﻣ ﻌﺎ ﻣﻞ ﺣﺮ ﻣﺎﻥ ﻟ ﻜﻞ ﺃﺳ�������ﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴ ﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻ�������ﻮﺩﺓ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ
ﺍﻷﺳ�������ﺮﺓ )ﻭﻛﻞ ﺃﻋﻀ�������ﺎﺋﻬﺎ( ﻓﻘﻴﺮﺓ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺎﻣﻞ
ﺍﻟﺤﺮﻣ��ﺎﻥ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ⅓ ) .(9ﺛﻢ ﺑﻌ��ﺪ �ﻟ��ﻚ ﻳﺘﻢ ﺗﻘ��ﺪﻳﺮ
ﻗﻴﻤﺔ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺿ�������ﺮﺏ
ﻣﺆﺷ����ﺮ ﻧﺴ����ﺒﺔ ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ) (Hﻭﻣﺆﺷ����ﺮ ﺷ����ﺪﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮ
) ،(Aﺣﻴﺚ  Hﺗﻤﺜﻞ ﻧﺴ�������ﺒﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺠﺎﻭ� ﻣﻌﺎﻣﻞ
ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻟﺪﻳﻬﻢ ⅓ ،ﻭ Aﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳ�������ﻂ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ
ﺑﺤﺠﻢ ﺍﻷﺳ�������ﺮﺓ ،ﻟﻌﻮﺍﻣ��ﻞ ﺍﻟﺤﺮﻣ��ﺎﻥ ﻟ��ﺪﻯ ﺍﻷﺳ�������ﺮ
ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ .ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴ���ﺎﺏ ﻣﺴ���ﺎﻫﻤﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ
ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣ��ﻞ ﻓﻲ ﺩﻟﻴ��ﻞ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻣﺘﻌ��ﺪﺩ ﺍﻷﺑﻌ��ﺎﺩ ﻟﻤﻌﺮﻓ��ﺔ
ﻫﻴﻜ���ﻞ ﺍﻟﺤﺮﻣ���ﺎﻥ ﻓﻲ ﻛ���ﻞ ﺩﻭﻟ���ﺔ ﻭﺑ���ﺎﻟﺘ���ﺎﻟﻲ ﺣﺠﻢ
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ.
ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺸ��ﻜﻞ ) (6ﻣﺴ��ﺘﻮﻯ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ
ﻭﻣﺴ�������ﺎﻫﻤﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻲ �ﻟﻚ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ.
ﻭﻳﺘﻀ�������ﺢ ﺃﻥ �ﻟ���ﻚ ﺍﻟ���ﺪﻟﻴ���ﻞ ﻳﺘﺮﺍﻭ� ﺑﻴﻦ  0.5ﻓﻲ
ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﻭ 0.004ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻭﺃﻥ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮ ﻋﻨﻬ����ﺎ ﺑﻴ����ﺎﻧ����ﺎﺕ ،ﻳﻈﻬﺮ ﺃﻥ ﺍﻟ����ﺪﻭﻝ �ﺍﺕ
ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻤﺘﺪﻧﻲ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﻣﺘﻮﺳ���ﻂ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻟﻠﻔﺮﺩ ،ﻋﻠﻰ
�ﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼ�������ﻮﻣﺎﻝ ﻭﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﺴ�������ﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ
ﻭﺍﻟﻘﻤﺮ ﻭﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ،ﺗﺤﺘﻞ ﺃﻳﻀ����ﺎ ً ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ً ﻣﺘﺪﻧﻴﺎ ً ﺑﺪﻻﻟﺔ
ﺩﻟﻴ��ﻞ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻣﺘﻌ��ﺪﺩ ﺍﻷﺑﻌ��ﺎﺩ ،ﺑﻴﻨﻤ��ﺎ ﻻ ﻳﻨ�ﺒﻖ ﻧﻔﺲ
ﺍﻻﺳ�����ﺘﻨﺘﺎ� ﺑﺎﻟﻨﺴ�����ﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ �ﺍﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳ�����ﻂ
ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻊ .ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ �ﺧﺮ ،ﻓ�ﻥ ﻣﺴ�������ﺎﻫﻤﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺴ�����ﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸ�����ﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼ�����ﺤﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴ����ﺒﻴﺔ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸ����ﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻗﻞ ﻧﻤﻮﺍً ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳُﺴ�����ﻬﻢ ﺑُﻌﺪﻱ ﺍﻟﺼ�����ﺤﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺸ��ﻜﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴ��ﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ �ﺍﺕ
ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻊ.

ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ )ﺻﺤﺔ ﺟﻴﺪﺓ ،ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺭﻓﻴﻊ ،ﺳﻜﻦ
ﻻﺋﻖ( ﻭﺍﻷﻓﻌﺎﻝ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺃﻱ(.
) (9ﺃﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  ،2016ﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ.
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(6ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻭﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
)ﻭﻓﻖ ﺃﺣﺪﺙ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺘﺎﺣﺔ(

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹﻧﻤﺎﺋﻲ )" .(2016ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ".

ﻭﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺪﺭ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ،2017ﻓﻲ
ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺮﺑﻲ
ﺁﺳﻴﺎ )ﺍﻹﺳﻜﻮﺍ( ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻸﻣﻮﻣﺔ
ﻭﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ )ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻴﻒ( ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻛﺴﻔﻮﺭﺩ ،ﺗﻢ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻻﺣﺘﺴﺎﺏ ﺩﻟﻴﻞ ﻟﻠﻔﻘﺮ ﻣﺘﻌﺪﺩ
ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻟﻌﺸﺮ ﺩﻭﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺷﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﻫﻲ
ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻭﺗﻮﻧﺲ ،ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﻭﺍﻟﻘُﻤﺮ ،ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ،
ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ،ﻭﻣﺼﺮ ،ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﻭﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻓﻘﺮ
ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ،ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟ ُﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺩﻟﻴﻞ
ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
ﺗﻢ ﻓﻲ ﻫ��ﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﺿ���������ﺎﻓ��ﺔ ﻣﺘﻐﻴﺮﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧ��ﺎ
ﻣﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟ����ﺪﻟﻴ����ﻞ ﺍﻟﻌ����ﺎﻟﻤﻲ :ﺍﻷﻭﻝ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ )ﺍﻟﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺒ ّﻜﺮ ،ﻭﺧﺘﺎﻥ ﺍﻹﻧﺎﺙ(
ﻭﺍﻟﺜ��ﺎﻧﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑ�ﺎﻟﻈﺮﻭ� ﺍﻟﻤﻌﻴﺸ�������ﻴ��ﺔ )ﺍﻻﻛﺘﻈ��ﺎ�
ﺩﺍﺧ��ﻞ ﺍﻟﻤﺴ�������ﻜﻦ( .ﻭﺍﻋﺘﻤ��ﺪ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻌ��ﺎﻳﻴﺮ ﺃﻛﺜﺮ
ﺻﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﺑﺎﻟﻨﺴ���ﺒﺔ ﻟﻠﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸ���ﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻊ ﻭﺿ�������ﻊ ﺣﺪّﻳﻦ ﺃﻭ ﺧﻄﻴﻦ ﻟﻜﻞ ﻋﺎﻣﻞ،
ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﻤﺪﻗﻊ.
) (10ﻟﺠﻨ��ﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤ��ﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼ��������ﺎﺩﻳ��ﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤ��ﺎﻋﻴ��ﺔ ﻟﻐﺮﺑﻲ ﺁﺳ�������ﻴ��ﺎ
)ﺍﻹﺳﻜﻮﺍ( ،ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻸﻣﻮﻣﺔ
ﻭﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ )ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺴ��ﻴﻒ( ،ﻭﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺃﻛﺴ��ﻔﻮﺭﺩ ﻟﻠﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸ��ﺮﻳﺔ
)" .(2017ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ".

ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻻﺣﺘﺴﺎﺏ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻋﻦ
ﻓﻘﺮ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ.
ﺧﻠﺺ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺘﺸ��������ﺎﺭ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻣﺘﻌ��ﺪﺩ ﺍﻷﺑﻌ��ﺎﺩ
ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺣﻮﺍﻟﻲ  41ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺳ�������ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻤﺸ���ﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳ���ﺔ ﻳﻘﻌﻮﻥ ﺗﺤﺖ ﻣﺼ���ﻨﻒ ﺍﻷﺳ���ﺮ
ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ،ﻭﺣﻮﺍﻟﻲ  13ﻓﻲ ﺍﻟﻤ���ﺎﺋ���ﺔ ﻓﻲ ﻓﻘﺮ ﻣ���ﺪﻗﻊ.
ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺳﻦ  18ﺳﻨﺔ ،ﻓﺈﻥ
ﺣﻮﺍﻟﻲ  44ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ،ﻭﻧﺤﻮ 25
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﻤﺪﻗﻊ .ﻛﻤﺎ ﺧﻠﺺ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ
ﻭﺟﻮﺩ ﺷ������ﺮﻳﺤﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﺮﺑﻊ ﺍﻟﺴ������ﻜﺎﻥ ﻣﻬﺪﺩﺓ
ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﻉ ﺗﺤﺖ ﺑﺮﺍﺛﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ،ﻭﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺩﺍﺧ��ﻞ ﻛ��ﻞ ﺑﻠ��ﺪ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺒﻠ��ﺪﺍﻥ،
ﻭﻛﺬﻟ� ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴ��������ﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﻓﻘﺮ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﺍﻟﺤﺮﻣ���ﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻤﺜ���ﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺼ���������ﺪﺭ ﻟﻠﻔﻘﺮ
ﺍﻷﺳ�����ﺮﻱ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭ� ﺍﻟﺴ�����ﻜﻨﻴﺔ ﻭﺳ�����ﻮ�
ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ.10
ﺗﻄﻮﺭ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﺧﻞ
ﺗﺮﺍﻭﺡ ﻣﺆﺷﺮ ﺟﻴﻨﻲ) (11ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻴﺲ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ
ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﺪﺙ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻋﻦ
ﺍﻟ����ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ����ﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ  27.6ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﻭ 44.1ﻓﻲ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ،ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ).(7/2
) (11ﺗﻘﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺟﻴﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼ�������ﻔﺮ )ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ( ﻭﺍﻟﻮﺍﺣﺪ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻭ  100ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ )ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ(.
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ﻭﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﺤ� ﺑ�ﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺆﺷ��ﺮ ﻗﺪ ﺍﻧﺨﻔﻀ��ﺖ
ﺃﻭ ﻅﻠ��ﺖ ﻣﺴ�������ﺘﻘﺮﺓ ﻓﻲ ﻋ��ﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ��ﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻧﺴ�������ﺒﺔ
ﺍﻟﻼﻣﺴ��������ﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟ��ﺪﺧ��ﻞ ﻟﻢ ﺗﺘ��ﺪﻫﻮﺭ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ .ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻣﺆﺷ�������ﺮ ﺟﻴﻨﻲ
ﻭﺣ��ﺪ� ﻏﻴﺮ ﻛ��ﺎ�ٍ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺗ�ﻴﺮ ﻫﻴﻜ��ﻞ ﺗﻮﺯﻳﻊ
ﺍﻟ���ﺪﺧ���ﻞ ﺃﻭ ﺍﻹﻧﻔ���ﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠ� ﺍﻟﺸ�������ﺮﺍﺋﺢ .ﻳﺒﻴﻦ
ﻋﺸﻴﺮ
ﺍﻟﺸﻜﻞ ) (7ﺗﻄﻮﺭ ﻧﺴﺒﺔ ﺇﻧﻔﺎﻕ ﺃﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﻞ ُ
) 10ﻓﻲ ﺍﻟﻤ��ﺎﺋ��ﺔ( ﻣﻦ ﺍﻟﺴ�������ﻜ��ﺎﻥ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺳﻨﺘﻲ  2005ﻭ 2012ﻭﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻨﺴ�������ﺒ��ﺔ ﻓﻲ ﻋ��ﺎﻡ  2012ﺑﻴﻦ  26.5ﻓﻲ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ
ﻭ 5.6ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ.
ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(7ﻧﺴﺒﺔ ﺣﺼﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻧﻰ ﻋﺸﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺪﺧﻞ )ﻭﻓﻖ ﺃﺣﺪﺙ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺘﺎﺣﺔ(

ﺍﻟﻤﺼ�������ﺪﺭ� ﺍﺣﺘﺴ�������� ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻌﺪّﻱ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ
ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ.

ﺗﺸ���ﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻧﺴ���ﺒﺔ ﺣﺼ���ﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ
ﻋﺸ������ﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺃﺩﻧﻰ ُ
ﻣ��ﺎ ﻋ��ﺪﺍ ﻓﻲ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ،ﺣﻴ��� ﺍﺭﺗﻔﻌ��ﺖ ﻓﻲ
ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﻣﻦ  13.4ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ  ،26.5ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ
ﻣﻤ�ﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻄﻮﺭ ﻫﻴﻜ��ﻞ ﺗﻮﺯﻳﻊ
ﻣﻦ  8.7ﺇﻟﻰ ّ ،9.8
ﺍﻟ��ﺪﺧ��ﻞ ﻓﻲ ﻫ��ﺬﻳﻦ ﺍﻟﺒﻠ��ﺪﻳﻦ ﻟﻔ��ﺎﺋ��ﺪﺓ ﺷ�������ﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟ��ﺪﺧ��ﻞ
ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ.

)(12

ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ" .(2017) ،ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ" .ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ).(2016
"ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ".

36
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ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻲ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﻔ��ﺎءﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸ�������ﺮﻳ��ﺔ ،ﻭﻟﻴ� ﺣﺠﻤﻬ��ﺎ،
ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺮﻛﺎﺋﺰ ﺍﻷﺳ��ﺎﺳ��ﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼ��ﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼ��ﺎﻋﺪﺓ.
ﻭﺗ��������������ﺘﺠﻠّﻰ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﻟﺮﻓﻊ ﻛﻔ��ﺎءﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸ�������ﺮﻳ��ﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ��ﺔ ﻓﻲ ﻋ��ﺪﻡ
ﺍﻻﺳ�������ﺘﻔ��ﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜ��ﺎﻣﻠ��ﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻳ��ﺪﻱ ﺍﻟﻌ��ﺎﻣﻠ��ﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ��ﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎ� ﻧﺴ�������ﺒﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
ﻭﺧﺎﺻ����ﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ،ﺇ�����ﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺠﺮﺓ ﻛ�ﻴﺮ
ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ
ﻭﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﺃﻣ �ﺎ ﻓﻴﻤ��ﺎ ﻳﺨ� ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺴ�������ﻜ��ﺎﻥ ،ﻓﺘﺒ��ﺪﻭ ﺍﻟﻜ���ﺎﻓ��ﺔ
ّ
ﺍﻟﺴ�������ﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ��������ﻌﻴﻔﺔ ﻧﺴ�������ﺒﻴﺎ ً
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻛﻤﺎ
ﻳ�ﻠ� ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺸ�������ﺘﺖ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴ�������ﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ
ﻭﺻ��������ﺮ ﺣﺠﻤﻬ��ﺎ .ﻭﻫﻮ ﻣ��ﺎ ﻳﺰﻳ��ﺪ ﻣﻦ ﻛﻠﻔ��ﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﺍﻟﺨ���ﺪﻣ���ﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤ���ﺎﻋﻴ���ﺔ ﻭﺇﻧﺸ���������ﺎء ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴ���ﺔ
ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻫﺮﺓ
ﻣﻨﺨﻔﻀ������ﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻌﺒﺖ ﺩﻭﺭﺍ ً ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻪ
ﺍﻻﺳ�������ﺘ�ﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎ�� ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻛﺎﻟﺼ�������ﻴﻦ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺷ�������ﺮﻕ
ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺁﺳﻴﺎ.
ﻳﺼ���ﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴ���ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ
ﻋ����ﺎﻡ  2017ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ  413ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴ�������ﻤ����ﺔ،
ﻭﺑﻤﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺳ�������ﻨﻮﻱ ﻳﻘﺪﺭ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ  2.2ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ) .(2017 -2007ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ،ﺍﻟﺬﻱ
ﻟﻢ ﻳﺸ�����ﻬﺪ ﺍﻧﺨﻔﺎ������ﺎ ً ﻣﻠﺤﻮﻅﺎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ) ،(2000-1990ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ً ﻧﺴﺒﻴﺎً ،ﺇﺫ
ﻳﻔﻮﻕ ﻣ�ﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ�������ﻴﺔ ،ﻋﺪﺍ
ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء).(12
ﺑﻠ� ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴ�������ﻜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌﺎﻡ  2017ﻧﺤﻮ 2.0
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻭﻗﺪ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ
ﻋﻤ����ﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭﻟﻴﺒﻴ����ﺎ
ﺍﻟﺴ�������ﻜ����ﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﻭ ُ
ﻭﺍﻟﺴ��ﻮﺩﺍﻥ ﻋﻦ  3.0ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟ���ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ���ﺔ ﻣ����ﻞ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﺟﻴﺒﻮﺗﻲ
ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﻓﻠﺴ������ﻄﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘُﻤﺮ ﻭﻣﺼ������ﺮ ﻭﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﺘﻄﻮرات
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻧﻤﻮ ﺃﻗﻞ ﺑﺤﻜﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ
ﺍﻟﺨﺎﺻ��������ﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻷﺳ�������ﺮﺓ ،ﺣ ﻴﺚ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﺍﻟﻨﻤﻮ
ﺍﻟﺴ�������ﻜﺎﻧﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ  2.4ﻭ 2.9ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ،
ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻧﺨﻔﺾ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻧﺴﺐ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ
ﺑﻴﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ  1.0ﻭ 1.8ﻓﻲ ﺍﻟﻤ����ﺎﺋ����ﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ
ﻭﺳ��ﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼ��ﻮﻣﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﻭﻳﺼ��ﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻧﻰ
ﻣﺴ������ﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﺣﻮﺍﻟﻲ
 0.9ﻭ 0.1ﻓﻲ ﺍﻟﻤ����ﺎﺋ����ﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ
).(8/2
ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺍﺭﺗﻔ��ﺎﻉ ﻣﻌ��ﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴ�������ﻜ��ﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻜﻞ ،ﺑﺸ�ﻜﻞ ﺃﺳ�ﺎﺳ�ﻲ ،ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺴ�ﺘﻮﻯ
ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺨﺼﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ
ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺨﺼ�������ﻮﺑﺔ ﻧﺤﻮ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﻟﻜﻞ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻓﻲ
ﺳ�������ﻦ ﺍﻹﻧﺠ��ﺎﺏ ﻓﻲ ﻛ��ﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻟﺴ�������ﻮﺩﺍﻥ
ﻭﺍﻟﺼ����ﻮﻣﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﻓﻠﺴ����ﻄﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘُﻤﺮ ﻭﻣﺼ����ﺮ
ﻭﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻋﺎﻡ  ،2016ﺑﺎﻹ���������ﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺘ��ﺄﺛﻴﺮ ﺍﻹﻳﺠ��ﺎﺑﻲ ﻟﺘﺤﺴ�������ﻦ ﺍﻟﺨ��ﺪﻣ��ﺎﺕ ﺍﻟﺼ�������ﺤﻴ��ﺔ
ﻭﺍﻟﻈﺮﻭ� ﺍﻟﻤﻌﻴﺸ��ﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ .ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺘﻌ���ﺎﻭﻥ ﻟ���ﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ���ﺔ ،ﻓﺘﻌﻮﺩ ﻣﻌ���ﺪﻻﺕ
ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴ�����ﻜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ،ﺑﺎﻷﺳ�����ﺎ� ،ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ.
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ
ﺗﺸ����ﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﺴ����ﺒﺔ ﺍﻟﺴ����ﻜﺎﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺸ��ﻄﺔ ﺍﻗﺘﺼ��ﺎﺩﻳﺎ ً ) 65 – 15ﺳ��ﻨﺔ(
ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  2017ﺣﻮﺍﻟﻲ  62.4ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴ����ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ
ﻧﺴ����ﺒﺔ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ) 15ﺳ����ﻨﺔ ﻓﺄﻗﻞ( ﺗﻤﺜﻞ ﺣﻮﺍﻟﻲ
ﺛﻠ��ﺚ ﺳ�������ﻜ��ﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘ��ﺔ ،ﺑ�ﺎﻟﺮ�ﻢ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻣﻌ��ﺪﻝ
ﺍﻟﺨﺼ�������ﻮ ﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴ�������ﺘﻮﻯ ﺍ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ�ﺔ ﺍ ﻟﺬﻱ
ﺍﻧﺨﻔﺾ ﻣﻦ  4.1ﻁﻔﻞ ﻟﻜﻞ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺳﻦ ﺍﻹﻧﺠﺎﺏ
ﻓﻲ ﻋ��ﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ  2.8ﻁﻔ��ﻞ ﻟﻜ��ﻞ ﺍﻣﺮﺃﺓ
ﻋﺎﻡ  .(13)2016ﻭﻳﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﺴ���ﺘﻮﻯ ﻧﺴ���ﺒﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ
ﺍﻟﻌﻤﺮﻳ��ﺔ ﻓﻴﻤ��ﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ��ﺔ ،ﺇﺫ ﻳﺘﺠ��ﺎﻭﺯ 40
ﻓﻲ ﺍﻟﻤ��ﺎﺋ��ﺔ ﻓﻲ ﻛ��ﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﻣﻮﺭﻳﺘ��ﺎﻧﻴ��ﺎ ﻭﺍﻟﻘُﻤﺮ
ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ،ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ).(9/2
ﻳﻔﺮ� ﻫ����ﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟ����ﺪﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘ����ﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ،ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻀ������ﻐﻮﻁ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣ��ﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴ��ﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠ��ﺔ ﻓﻲ ��������ﺮﻭﺭﺓ
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ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹﻧﻤﺎﺋﻲ )" .(2016ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ".

ﺍﺳ�����ﺘﻴﻌﺎﺏ ﺃﻓﻮﺍ� ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ،ﻭﻫﻮ
ﻣ��ﺎ ﻳﺤ��ﺪ ﻣﻦ ﻗ��ﺪﺭﺗﻬ��ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺗﻘ��ﺎء ﺑﻨﻮﻋﻴ�ﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻭﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻨﻴ����ﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴ����ﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴ����ﺔ ﺗﻮﺍﻛ����ﺐ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺇﻗﺼﺎء
ﻣﻦ ﻫﻢ ﻓﻲ ﺳﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ .ﻛﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﺗ ﺴﺎﻉ
ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ) 15ﺳ������ﻨﺔ ﻓﺄﻗﻞ( ﻣﻦ ﺍﻟﺴ������ﻜﺎﻥ
ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘ ﺴﺮﻳﻊ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻭﺍﻟﺘﻮﺳ����ﻊ ﻓﻲ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸ����ﺒﺎﺏ ﻭﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ
ﺍﻟﻌﻤ��ﻞ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤ��ﺔ ﻟﻬﻢ ،ﻣﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺴ�������ﻜﻦ ﺍﻟﻼﺋﻖ
ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟ��ﺮﺍ�ﻲ� ﺍﻟﻜﺜﺎ�ﺔ ﺍﻟﺴ�������ﻜﺎﻧﻴﺔ� ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ ﻭﺍﻟﺮﻳﻔﻲ
ﺗﺸ������ﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﺴ������ﻨﺔ  2017ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺎﻭﺕ
ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴ�������ﻜﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻓﻲ ﻣﺼ������ﺮ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ  93ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴ������ﻤﺔ،
ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﻛ���ﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﺴ�������ﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
ﻭﺍ ﻟ ﻤ ﻐﺮﺏ ﺣﻮﺍ ﻟﻲ  42ﻭ 41ﻭ 39ﻭ 35ﻣ ﻠﻴ�ﻮﻥ
ﻧﺴ������ﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﻞ ﻋﺪﺩ ﺳ������ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘُﻤﺮ
ﻋﻦ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ.
ﺃ ّﻣﺎ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ،ﻋﺎﻡ  ،2016ﺣﻮﺍﻟﻲ
 30ﻧﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻛﻢ ،2ﻭﺗﺒﻘﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ
������ﻌﻴﻔﺔ ﻧﺴ�����ﺒﻴﺎ ً ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻗﻮﺭﻧﺖ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﺆﺷ�����ﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ) 35ﻧﺴ�������ﻤﺔ /ﻛﻢ،(2
ﺍﻟﺼ����ﻴﻦ ) 147ﻧﺴ����ﻤﺔ /ﻛﻢ ،(2ﺍﻟﻬﻨﺪ ) 445ﻧﺴ����ﻤﺔ/
ﻛﻢ ،(2ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ) 236ﻧﺴ��ﻤﺔ /ﻛﻢ .(14)(2ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ
ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﺇﺣﺪﻯ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ���ﺔ ﻧﻈﺮﺍ ً ﻻﺭﺗﻔ���ﺎﻉ ﻛﻠﻔ���ﺔ ﺍﻟﺨ���ﺪﻣ���ﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻰ
ﺍﻷﺳ����ﺎﺳ����ﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ .ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺄﻋﻠﻰ
ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺳ������ﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻡ  2016ﺣﻮﺍﻟﻲ  1830ﻧﺴﻤﺔ /ﻛﻢ ،2ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎﻥ
 363ﻧﺴﻤﺔ /ﻛﻢ ،2ﺛﻢ ﺍﻟﻘُﻤﺮ  357ﻧﺴﻤﺔ /ﻛﻢ ،2ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ
ﺣﻮﺍﻟﻲ  4ﻧﺴﻤﺔ /ﻛﻢ ،2ﻭ 5ﻧﺴﻤﺔ /ﻛﻢ 2ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ.
ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴ�����ﺒﺔ ﺳ�����ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺤﻀ�����ﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 2016ﺣﻮﺍﻟﻲ  63ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺳ�������ﻜﺎﻥ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻭﻫﻲ ﻧﺴ�������ﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ
ﻣﺜﻴﻠﺘﻴﻬﺎ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺫﺍﺗﻪ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴ�������ﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ  54ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
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ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ )" .(2017ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ".
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اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺘﻄﻮرات
اﻟﺜﺎﻧﻲ:
اﻟﻔﺼﻞ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ:
ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﺣﻮﺍﻟﻲ  38ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ) .(15ﺗ����ﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﻠﺒﺔ ﺳ������ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀ������ﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ
ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻋﺪﺍ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﻣﺼﺮ
ﻭﺍﻟﻘُﻤﺮ ﻭﺍﻟﺼ������ﻮﻣﺎﻝ ﻭﺍﻟﺴ������ﻮﺩﺍﻥ ،ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ).(9/2
ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹ������ﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﺴ�����ﺒﺔ ﺳ�����ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﺇﻟﻰ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴ����ﻜﺎﻥ ﺳ����ﺠﻠ� ﺍﻧﺨﻔﺎﺿ����ﺎ ً ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻋﺪﺍ ﻣﺼ����ﺮ ﺣﻴﺚ ﺑﻘﻴ� ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺴ����ﺒﺔ �ﺎﺑﺘﺔ
ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌ������ﺮﻳﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿ�����ﻲ .ﻭﻣﻊ
ﺫ ﻟﻚ ،ﺗ ﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟ ﻤﺪﻥ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒ ﻴﺔ ﺍ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻻﻛﺘﻈﺎ� ﺍﻟﺴ��ﻜﺎﻧﻲ ،ﻭﻧﺪﺭﺓ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﻣﻌ����ﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮ ،ﻭﺗ����ﺪﻧﻲ ﻣﺴ�������ﺘﻮﻯ ﺍﻟﺨ����ﺪﻣ����ﺎﺕ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻭﻣﻼءﻣﺔ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺣﻘ ﻘ� ﻏﺎﻟﺒ ﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ ﻧ ﺠﺎ ﺣﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺠ�ﺎﻝ
ﺗﻌﻤﻴ� ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻣ��������� ّﻤ���������ﺎ ﺃﺩّﻯ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ.
ﻭﻳﺒﻘﻰ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼ������ﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻜﻠﻔﺎ ﻭﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴ������ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ،
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴ������ﺘﻌﺪ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﻤ�ﻠﺔ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ �ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴ�������ﻨ�������ﻴ�������ﻦ
ﻭﻣﻜ��ﺎﻓﺤ��ﺔ ﺍﻷﻭﺑ���ﺔ ﺍﻟﻌ��ﺎﺑﺮﺓ ﻟﻠﻘ��ﺎﺭﺍﺕ ،ﺣﻴ��ﺚ ﺗﻮﺟ��ﺪ
�ﻼ� ﻣ������ﻜﻼﺕ ﺃﺳ�����ﺎﺳ�����ﻴﺔ ﻣﺘﺪﺍﺧﻠﺔ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺓ
ﺍﻷﻧﻈﻤ��ﺔ ﺍﻟﺼ�������ﺤﻴ��ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ��ﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ.
ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤ�����ﻜﻼﺕ،
ﻓﻤﺎ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﻋﺮﺑﻲ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺃﻥ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﺼﻮﻝ ﻛﻞ
ﻓﺮﺩ ﻓﻴﻪ ،ﺑ������ﻜﻞ ﻣﺒﺎ������ﺮ ،ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ،ﺃﻭ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ
ﺃﻥ ﺗﺤﺴ�������ﻦ ��������ﺤﺘﻪ .ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻗﻞ
ﻧﻤﻮﺍً ،ﻓ�ﻥ ﺑﻀ�������ﻊ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺘﻮﺍﺿ������� ﻌﺔ ﻓﻘﻂ ﻫﻲ
ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.
ﻳﻜﻤﻦ ﺍﻟﺤ���ﺎﺟﺰ ﺍﻟ����ﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤ���ﺎﺩ ﺍﻟ ُﻤﻔﺮﻁ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎ��������ﺮ ﻭﺍﻟﻤﺴ�������ﺒﻖ ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺍﻟﺤﺼ������ﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼ������ﺤﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ
ﻟ��ﺪﻯ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﻧﻮﻋ �ﺎ ً ﻣ��ﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘ���ﻣﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤ��ﺎﻋﻲ،
ﻭﻫﻮ ﻣ�ﺎ ﻳﻤ���ﻞ ﻋ�ﺎﺋﻘ�ﺎ ً ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨ��ﺎ� ﻣﻦ
ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼ����ﺤﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ
ﻳﺆﺩﻱ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻀﻄﺮﻭﻥ

) (15ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ) .(2017ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺫﻛﺮﻩ.
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ﻟﻠﺠﻨﻮ� ﺇﻟﻴﻪ ،ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ��������ﻌﻮﺑﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ
ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﻫﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ.
ﺃﻣ��ﺎ ﺍﻟﻌﻘﺒ��ﺔ ﺍﻟ���ﺎﻟ���ﺔ ﻓﺘﺘﻤ���ﻞ ﻓﻲ ﻋ��ﺪﻡ ﻛﻔ��ﺎءﺓ ﺍﻹﻧﻔ��ﺎ�
ﻭﺍﻟﺘﺤﻴﺰ ﺍﻟﺠ�ﺮﺍﻓﻲ ﻭﺍﻟﻔ�ﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﻻﺳ�������ﺘﻔ����ﺎﺩﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ .ﻓﻮﻓﻘﺎ ً ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺘﺤﻔﻈﺔ ،ﻳﺠﺮﻱ
ﺇ ﻫﺪﺍﺭ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  20ﺇﻟﻰ  40ﻓﻲ ﺍﻟ ﻤﺎ ﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟ ُﻤﺨﺼ������ﺼ������ﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼ������ﺤﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
ﺍﻟﺼ��ﺤﻴﺔ ﺗﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻨﺴ��ﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺳ��ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀ��ﺮ
ﻭﺍﻟﺮﻳﻒ ،ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎء ﻓﻲ ﺍﻟ ﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ،ﻭﺑﻴﻦ
ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﺴ���� ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻧﺔ .ﻭﻣﻦ �����ﻥ
ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺪﺭ ﺃﻥ ﻳﺤﺴ������ﻦ ﺑ�������ﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺓ
ﺍﻟﻨﻈ� ﺍﻟﺼ������ﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳ� ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ،
ﻭﺑ��ﺎﻟﺘ��ﺎﻟﻲ ﺗﺤﺴ�������ﻴﻦ ﺃﺩﺍء ﻭﺇﻧﺼ��������ﺎﻑ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣ��ﺎﺕ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ
ﻳُﻌﺒﺮ ﻣﺆ���ﺮ ﻣﻌﺪﻝ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﻛﻔﺎءﺓ
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼ�������ﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﺮﺿ�������ﻴﻊ ﺧﻼﻝ
ﺃ��������ﻬﺮﻩ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴ�������ﺘﻮﻯ ﻧﺠﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼ�������ﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ .ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪﻝ
ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺮﺿﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2016ﻧﺤﻮ  20ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﻟﻜﻞ ﺃﻟﻒ ﻣﻮﻟﻮﺩ
ﺣﻲ .ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫ��ﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴ�������ﺒ��ﺔ ﺃﻗ��ﻞ ﻣﻦ ﻧﻈﻴﺮﺗﻴﻬ��ﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴ�������ﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻧﻔﺴ���������ﻪ .ﻭﺗﻮﺟ��ﺪ ﺃﻗ��ﻞ ﺍﻟﻤﻌ��ﺪﻻﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ��ﺔ ﻟﻮﻓﻴ��ﺎﺕ
ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻋﻦ  7ﺣﺎﻻﺕ ﻭﻓﺎﺓ
ﻟﻜﻞ ﺃﻟﻒ ﻣﻮﻟﻮﺩ ﺣﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2016
ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪﻝ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴ�������ﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ��ﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌ��ﺔ ﻧﺤﻮ  24ﺣ��ﺎﻟ��ﺔ ﻭﻓ��ﺎﺓ ﻟﻜ��ﻞ
ﺃﻟﻒ ﻣﻮﻟﻮﺩ ﺣﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭ ﻗﺪ ﺗﺠ�ﺎﻭﺯ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﻌ����ﺪﻝ  55ﺣ����ﺎﻟ����ﺔ ﻭﻓ����ﺎﺓ ﻓﻲ ﻛ����ﻞ ﻣﻦ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ
ﻭﺍﻟﺴ�������ﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﻘُﻤﺮ ﻭﻣﻮﺭﻳﺘ���ﺎﻧﻴ���ﺎ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ،ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ
ﻟﻴﺼ��ﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ  133ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼ��ﻮﻣﺎﻝ،
ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ).(10/2
ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺘﻮﺳ���ﻂ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﻣﺆ����ﺮﺍً
ُﻣﺮ ّﻛ��������������ﺒﺎ ً ﻳﺨﺘﺰﻝ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻔﺎءﺓ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼ������ﺤﻲ ﻭﻣﺴ������ﺘﻮﻯ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴ�������ﻴﺔ

واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﺘﻄﻮرات
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﻟﻠﺴ�������ﻜ�ﺎﻥ .ﻭ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳ�������ﻂ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗ� ﻋﻨ�ﺪ
ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  2016ﺣﻮﺍﻟﻲ
 74ﺳ�������ﻨ��ﺔ ﺑ��ﺎﻟﻤﻘ��ﺎﺭﻧ��ﺔ ﻣ�  45ﻓﻲ ﻋ��ﺎﻡ .1960
ﻭﻳﻼﺣ� ﺃﻥ ﻣﺘﻮﺳ����ﻂ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗ� ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﻗﺪ
ﻗ��ﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ  70ﺳ�������ﻨ��ﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴ� ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻋﺪﺍ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻠﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ 65
ﺳ�����ﻨﺔ ،ﻭﺍﻟﺴ�����ﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﻘﻤﺮ ﺍﻟﻠﺘﻴﻦ ﺑﻠﻐﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ
 64ﺳ�������ﻨ����ﺔ ،ﻟﻴﻨﺨﻔﺾ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘ����ﺎﻧﻴ����ﺎ ﻭﺟﻴﺒﻮﺗﻲ
ﻭﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﺇﻟﻰ  63ﺳﻨﺔ ﻭ 62ﺳﻨﺔ ﻭ 56ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ).(10/2
ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺗﻤﻜﻨ���ﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟ���ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ���ﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘ���ﺪﻡ
ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼ������ﺤﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﺗﺰﻳﺪ ﻧﺴ���ﺒﺔ ﺍﻟﺴ���ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺼ���ﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
ﺍﻟﺼ���ﺤﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2015ﻋﻠﻰ  95ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ
ﻛ���ﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻹﻣ���ﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﻭﺍﻟﺴ�����ﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺳ�����ﻮﺭﻳﺔ ﻭﻋﻤﺎﻥ ﻭﻓﻠﺴ�����ﻄﻴﻦ ﻭﻗﻄﺮ
ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﻣﺼ�������ﺮ .ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮﺍﻭﺣﺖ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴ�������ﺒﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ  90ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻭ 60ﻓﻲ
ﺍﻟﻤ���ﺎﺋ���ﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ.
ﻭﻳﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣ�ﺷ����ﺮ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼ����ﺤﻴﺔ ﺑﺸ����ﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ،
ﺣﺴ�������ﺐ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ،ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﻭﺍﻟﺤ��������ﺮ
ﻟﺼ�������ﺎﻟ� ﺳ�������ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺤ��������ﺮﻳﺔ ،ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ
).(11/2
ﻭﺗﻮﺍﺟﻪ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﻴﻤﻦ
ﻭﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﻘُﻤﺮ ﻭﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﻭﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻧ��ﺪﺭﺓ ً ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﻄﺒﻴ��ﺔ ،ﺇﺫ
ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻁﺒﺎء ﻭﺍﻟﻤﻤﺮ���ﺎﺕ ،ﻟﻜﻞ ﻣﺎﺋﺔ
ﺃﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ ،ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  3ﺇﻟﻰ  65ﻁﺒﻴﺒﺎ ً ﻭﻣﺎ ﺑﻴﻦ  8ﺇﻟﻰ
 105ﻣﻤﺮ�������ﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺃﺳﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎء ،ﺣﻴﺚ ﻳﺼﻞ ﻋﺪﺩ
ﻧﻘﺼﺎ ً ﺣﺎﺩﺍ ً ﻓﻲ ّ
ﺍﻟﺴ����ﻜﺎﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ ﺳ����ﺮﻳﺮ ﺣﻮﺍﻟﻲ  2500ﻭ2111
ﺷ�������ﺨ� ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘ��ﺎﻧﻴ��ﺎ ﻭﻣﺼ�������ﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ،
ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ) .(11/2ﻭﺗﺮﺟ� ﻧ����ﺪﺭﺓ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﻄﺒﻴ����ﺔ
���ﺮﺓ ﺍﻻﺳ����ﺘﺸ����ﻔﺎء ﺇﻟﻰ �����ﻌﻒ ﺍﻻﺳ����ﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ
ﻭﺃﺳ� ّ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴ��ﺔ ﺍﻟﺼ�������ﺤﻴ��ﺔ ،ﻧﺘﻴﺠ��ﺔ ﺷ��������
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ،ﻭﻫﺠﺮﺓ ﺍﻟﻄﻮﺍﻗﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﺴ����ﺒﺐ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺎﺕ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺠﺰﻳﺔ ،ﻭﻭﺟﻮﺩ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﺤﻔﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ.

ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼ���ﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳ���ﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ
ﺍﻷﺑﻨﻴ��ﺔ ﻭﺍ�ﻟﻴ��ﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌ��ﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ،ﻭﻛ�ﺬﻟ��ﻚ
ﻣﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟ ُﻤﺪﺧﻼﺕ .ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴ�����ﺒﺔ
ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟ���ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ���ﺔ ﻓﻲ ﻋ���ﺎﻡ  2015ﺣﻮﺍﻟﻲ  4.8ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﻭﺗﻘﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴ�������ﺒﺔ ﻛﺜﻴﺮﺍ ً ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳ�������ﻂ
ﺍﻟﻌ��ﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟ��ﺬ� ﺑﻠﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌ��ﺎﻡ ﺫﺍﺗ��ﻪ ﺣﻮﺍﻟﻲ  9.9ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ) .(11/2ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺒﻠﻎ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺫﺍﺗﻪ،
ﻧﺴ�������ﺒﺔ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺼ�������ﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﺜﻠﺜﻴﻦ ،ﻭﻫﻲ
ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻣﺜﻴﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌ��ﺎﻟﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐ��ﺖ ﺣﻮﺍﻟﻲ  42.6ﻓﻲ ﺍﻟﻤ��ﺎﺋ��ﺔ .ﻭﻻ
ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴ���ﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ��ﻴﺔ
ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼ�������ﺤﺔ ﻓﻲ  12ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ،
ﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺴ�����ﺒﺔ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ )ﺍﻟﻌﺎﻡ( ﺇﻟﻰ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ )ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ  63.0ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺣﻮﺍﻟﻲ
 94.2ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ،ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ).(11/2
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ،ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ،
ﺃﻥ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴ�������ﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳ�����ﻤﻦ ﺑﺎﻟ�����ﺮﻭﺭﺓ
ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ ﻭﺟﻮﺩﺗﻬﺎ .ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﻻﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟ���ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ���ﺔ ﻏﻴﺮ ﻓﻌّ���ﺎﻝ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻻ ﺗ ُﻘﺎﺑﻠﻪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻭﺟﺎﺫﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺼ���ﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴ���ﺘﺸ���ﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ��ﺔ ،ﺣﻴ��ﺚ ﻳ��������ﻄﺮ ﺍﻟﻌ��ﺪﻳ��ﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ
ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﻤﻴﺴ���ﻮﺭﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻔﻮﻟﻴﻦ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﻼﺳﺘﺸﻔﺎء.
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺗﺸ�������ﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘ ﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﺴ��ﺒﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸ��ﺮﺏ ﺍ�ﻣﻨﺔ
ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﺒﻴﻦ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺃﻓ��������ﻞ ﻣﻤﺎ
ﺣﻘﻘﺘﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻛﻜﻞ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤ�ﺷ����ﺮ،
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2016ﺣﻮﺍﻟﻲ  93ﻓﻲ ﺍﻟﻤ�ﺎ ﺋﺔ ﻓﻲ ﺍ ﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ��ﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌ��ﺔ ،ﻣﻘ��ﺎﺭﻧ��ﺔ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ  68ﻓﻲ ﺍﻟﻤ��ﺎﺋ��ﺔ
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ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ) .(16ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻀﺮ
ﻭﺍﻟﺮﻳﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼ������ﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸ������ﺮ� ﺍ�ﻣﻨﺔ
ﻛﺒﻴﺮﺓ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴ����ﺒﺔ ﺍﻟﺴ����ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺼ����ﻠﻮﻥ
ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎﻩ ﺁﻣﻨﺔ ﻟﻠﺸ�������ﺮ� ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺣﻮﺍﻟﻲ  96ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴ�������ﺒﺔ ﺑﻴﻦ ﺳ�������ﻜﺎﻥ
ﺍﻟﺮﻳﻒ ﺣﻮﺍﻟﻲ  87ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﺳﻨﺔ .2016
ﺑﺎﻟﻨﺴ������ﺒﺔ ﻟﺘﻮﻓﺮ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸ������ﺮ� ﺍ�ﻣﻨﺔ ﻟﻠﺴ������ﻜﺎﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓُﺮﺍﺩﻯ ،ﺗﺸ���ﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻌﺎﻡ
 2016ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  90ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴ�����ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﺎﺳ�����ﺘﺜﻨﺎء
ﺍﻟ��ﺠ��ﺰﺍﺋ��ﺮ ﻭﺍﻟﺴ��������ﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺼ��������ﻮﻣ����ﺎﻝ ﻭﺍﻟ��ﻌ��ﺮﺍﻕ
ﻭﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ،ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ).(12/2
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﻮﻓﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﺴﻜﺎﻥ
ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ��ﺔ ،ﺗﺠ��ﺪﺭ ﺍﻹﺷ���������ﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧ��ﻪ ﺭﻏﻢ
ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺼ�����ﺮﻑ ﺍﻟﺼ�����ﺤﻲ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﺴ����� ّﻜﺎﻧﻬﺎ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺪ
ﺍﺳ��ﺘﻄﺎﻋﺖ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﺇﻧﺠﺎ�ﺍ ً ﺃﻓﻀ��ﻞ ﻣﻤﺎ
ﺣﻘﻘﺘﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴ�������ﺘﻮﻯ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳ������ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻧﺤﻮ  89ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ،2016ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳ�������� ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ  32ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳ�������� ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ  68ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ) .(17ﻳﻼﺣﻆ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ
ﺗﻮﻓﺮ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺼ���ﺮﻑ ﺍﻟﺼ���ﺤﻲ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﺑﻴﻦ ﺳ���ﻜﺎﻥ
ﺍﻟﺤﻀ��ﺮ ﻭﺳ��ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺮﻳﻒ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻟﺘﻮﻓﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﺴ���ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀ���ﺮ ﺣﻮﺍﻟﻲ  94ﻓﻲ
ﺍﻟﻤ��ﺎﺋ��ﺔ ،ﺳ�������ﻨ��ﺔ  ،2016ﻣﻘ��ﺎﺭﻧ��ﺔ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ  81ﻓﻲ
ﺍﻟﺮﻳﻒ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ).(12/2
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺗﻜﻤﻦ ﺇﺣﺪﻯ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺴ�������ﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺍﺿﻊ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺭﻏﻢ ﺗﻌﻤﻴﻤﻪ ﻓﻲ
ﺟﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ .ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﻣﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻧﺎ� ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺎﺕ ،ﻭﺧﺎ��������ﺔ ﻓﻲ
ﺑﻌ� ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ��ﺔ ﺍﻷﻗ��ﻞ ﻧﻤﻮﺍ ً ﺃﻭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﺜ��ﺎﻓ��ﺔ
ﺍﻟﺴ�������ﻜ��ﺎﻧﻴ��ﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ،ﻋ��ﺎﺋﻘ �ﺎ ً ﺃﻣ��ﺎﻡ ﺭﻓﻊ ﺍﻹﻧﺘ��ﺎﺟﻴ��ﺔ
ﻭﺍﻻﻧ��ﺪﻣ��ﺎ� ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼ��������ﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓ��ﺔ .ﻛﻤ��ﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﻢ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ،
ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪﺓ
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ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ )" .(2017ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ".

40
40

ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋ��ﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻸﺟﻴ��ﺎﻝ ﺍﻟﺠ��ﺪﻳ��ﺪﺓ .ﻭﻟ��ﺬﻟ��ﻚ،
ﺗﺼ�������ﻄ����ﺪﻡ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴ����ﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟ����ﺪﻭﻝ
ﺑﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺪﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻲ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴ�������ﻜ��ﺎﻧﻲ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮ� ﺗﻌﻠﻴﻤﻴ��ﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ.
ﻭﺗﺘﻔﺎﻗﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺿ���ﻮء ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍ����ﻞ
ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼ�����ﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﺸ�����ﺎﺑﺔ ،ﺧﺎ������ﺔً ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻗﻞ ﺛﺮﺍ ًء ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ ﻋﺎﺟﺰﺓ ﻋﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ
ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠ� ﺍﻟﻤﺘﺴ�������ﺎﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ.
ﻟﻘﺪ ﺭﻛﺰﺕ ﺍﻟﺴ���ﻴﺎﺳ���ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺑ��ﺎﻟ��ﺪﺭﺟ��ﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮ� ﺗﻌﻠﻴﻤﻴ��ﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴ��ﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳ��ﺎﺳ��ﻴﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﺠ� ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﻓﻲ ﻧﻘﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻧﺠﺎ�ﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴ�������ﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻮﺳ����ﻄﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ .ﻓﻘﺪ ﺷ����ﻬﺪﺕ
ﻫ��ﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴ�������ﺘﻮﻳ��ﺎﺕ ﺗﺮﺍﺟﻌ�ﺎ ً ﻓﻲ ﻓﺮ� ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻴﻬ��ﺎ
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻮﺳ������ﻊ ﺍﺳ������ﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ.
ﺗﺒ��ﺪﻭ ﻛ��ﺬﻟ��ﻚ ﻗ��ﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳ�������ﺴ��������ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴ��ﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺳ�������ﺘﻴﻌﺎ� ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌ���ﺪﻳ���ﺪ ﻣﻦ ﺑﻠ���ﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘ���ﺔ ،ﺇﺫ ﻻ ﻳﺘﺠ���ﺎﻭ� ﻋ���ﺪﺩ
ﻋﺸ�������ﺮ
ﺍﻟﻄﻼ� ﻓﻲ ﻫ����ﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠ����ﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ُ
ﺍﻟﺸ�������ﺮﻳﺤ��ﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳ��ﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴ��ﺔ ﻓﻲ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﻭﺍﻟﻘُﻤﺮ
ﻭﻣﻮﺭﻳﺘ���ﺎﻧﻴ���ﺎ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ .ﺃﻣ���ﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﻭﺍﻟﺴ��ﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﻋﻤﺎﻥ ﻭﻓﻠﺴ��ﻄﻴﻦ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﻴﻨﻌﻢ ﺍﻟﺸ��ﺒﺎ�
ﺑﻔﺮ� ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﺃﻭﺳ�����ﻊ ،ﺇﺫ ﻳﺴ�����ﺘﻄﻴﻊ ﺃﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  40ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻮﺍ��������ﻠﺔ ﺩﺭﺍﺳ�������ﺘﻬﻢ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠ��ﺎﻣﻌ��ﺎﺕ .ﻭﻫ��ﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔ��ﺎﻭﺕ ،ﺍﻟ��ﺬ� ﻗ��ﺪ ﻳﺘ��ﺄﺛﺮ ﺑﻮ�ﻥ
ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﺑﺔ ،ﻳﺠﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ ﺃﻳﻀﺎ ً ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ،ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴ������ﻴﺎﺳ������ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ
ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ،ﻭﻓﺘﺮﺍﺕ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ
ﺫﻟ����ﻚ ،ﻭﺑﺮﻭ� ﻧﻈﻢ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴ����ﺔ ﺟ����ﺪﻳ����ﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻮ� ﻣﺜﻞ ﻓﺘ� ﺗﺨﺼ������ﺼ������ﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ،ﻭﺗﻨﻮﻉ ﺍﻟﻤﺆﺳ���ﺴ���ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻭﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ.
ﺍﻟﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﻴ����ﺎﻧ����ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻻﺑﺘ��ﺪﺍﺋﻲ ﻗ��ﺪ ﺗﻢ ﺗﻌﻤﻴﻤ��ﻪ ﺑ��ﺎﻟﻔﻌ��ﻞ ﻓﻲ ﻛ��ﻞ ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻸﻣﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ )ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻴﻒ(،
)" .(2017ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ".

واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﺘﻄﻮرات
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ��ﺔ ،ﻋ��ﺪﺍ ﺍﻟﺼ�������ﻮﻣ��ﺎﻝ ﻭﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﻭﺍﻟﺴ�������ﻮﺩﺍﻥ
ﻭﺳ�������ﻮﺭﻳ��ﺔ ،ﺣﻴ��ﺚ ﻻ ﻳﺘﺠ��ﺎﻭﺯ ﻓﻴﻬ��ﺎ ﻣﻌ��ﺪﻝ ﺍﻟﻘﻴ��ﺪ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳ�������ﺎﺳ�������ﻲ ،ﺳ�������ﻨﺔ
 ،2016ﺣﻮﺍﻟﻲ  33ﻓﻲ ﺍﻟﻤ���ﺎﺋ���ﺔ ﻭ 64ﻓﻲ ﺍﻟﻤ���ﺎﺋ���ﺔ
ﻭ 74ﻓﻲ ﺍﻟﻤ���ﺎﺋ���ﺔ ﻭ 76ﻓﻲ ﺍﻟﻤ���ﺎﺋ���ﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ،
ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ) -13/2ﺃ( .ﻛﻤ����ﺎ ﻳُـ��������������ﻼﺣ� ﺍﻻﺗﺠ����ﺎ�
ﺍﻟﺘﺼ����ﺎﻋﺪﻱ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺍﻟﺼ����ﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
) (2016-2010ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﺍﻟﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ
ﻳﺘﺠ��ﺎﻭﺯ ﻣﻌ��ﺪﻝ ﺍﻟﻘﻴ��ﺪ ﺍﻹﺟﻤ��ﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠ��ﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2016ﺣﺴ����� ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ،
ﺣﻮﺍﻟﻲ  80ﻓﻲ ﺍﻟﻤ���ﺎﺋ���ﺔ ﻓﻲ ﻛ���ﻞ ﻣﻦ ﺍﻹﻣ���ﺎﺭﺍﺕ،
ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،ﻭﺗﻮﻧﺲ ،ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﻭﺍﻟﺴ�������ﻌﻮﺩﻳ����ﺔ،
ﻭﻋﻤ��ﺎﻥ ،ﻭﻓﻠﺴ�������ﻄﻴﻦ ،ﻭﻗﻄﺮ ،ﻭﺍﻟﻜﻮﻳ��ﺖ ،ﻭﻟﻴﺒﻴ��ﺎ،
ﻭﻣﺼ���ﺮ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺑﻴﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ 30
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻭ 50ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ،ﻭﺳﻮﺭﻳﺔ،
ﻭﺍﻟﺴ�������ﻮﺩﺍﻥ ،ﻭﺟﻴﺒﻮﺗﻲ .ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴ�������ﺒﺔ ﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻘﻴﺪ
ﺍﻟﺼ���ﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺫﺍﺗﻪ،
ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﺗﺠﺎﻫﻪ ﺗﺼ��ﺎﻋﺪﻳﺎ ً ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺴ��ﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎ���ﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ )-13/2
ﺏ(.
ﻳ�������ﻴﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴ������ﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴ������ﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺃﻭ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻗﻴﺪ ﺍﻹﻧﺎﺙ
ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺒﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣـ��������������ﻦ
ﺍﻟﺘـ�������������ﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻋﺪﺍ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
ﻋﻤ ـﺎﻥ
ﻭﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌ ـﺮﺍﻕ ﻭ ُ
ﻭﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﻤﻐـ�����ﺮﺏ ﻭﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ،ﺍﻟﻤﻠـ�����ﺤﻖ
) -13/2ﺝ(.
ﺍﻟﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ
ﺗﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺗﻔﺎﻭﺗﺎ ً ﻛﺒﻴﺮﺍ ً ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﺗﺘﺼ�������ﺪﺭ
ﺍﻟﺴ��ﻌﻮﺩﻳﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺆ���ﺮ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪﻟﻬﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ  60.6ﻓﻲ
ﺍﻟﻤ �ﺎﺋ��ﺔ ،ﺗﻠﻴﻬ��ﺎ ﻟﻴﺒﻴ��ﺎ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ  50.3ﻓﻲ ﺍﻟﻤ��ﺎﺋ��ﺔ� ،ﻢ
ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﻨﺤﻮ  46.6ﻓﻲ ﺍﻟﻤ����ﺎﺋ����ﺔ .ﻭﻣﻦ ﻧ����ﺎﺣﻴ����ﺔ
ﺃﺧﺮﻯ ،ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻣﺆ��������ﺮﺍﺕ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﻣﻮﺭﻳﺘ����ﺎﻧﻴ����ﺎ
ﻭﺍﻟﻘُﻤﺮ ﻭﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﻣﺴ��ﺘﻮﻯ  10ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ.
ﻭﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ،ﺗﻮﺟﺪ
ﻓﺠﻮﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴ��ﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌ��ﺎﻟﻲ ﻟﺼ��������ﺎﻟ�

ﺍﻹﻧ����ﺎﺙ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌ����ﺎﻭﻥ ﻟ����ﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴ�
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ���ﺔ ،ﻭﻛ���ﺬﻟ���ﻚ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﻭﺍﻟﺴ����ﻮﺩﺍﻥ ﻭﺳ����ﻮﺭﻳﺔ ﻭﻓﻠﺴ����ﻄﻴﻦ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﻣﺼ����ﺮ،
ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ) -13/2ﺝ(.
ﺣﻘﻖ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻧﻤﻮﺍً
ﻣﻠﺤﻮﻅﺎً ،ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) ،(2016-2010ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ
ﺍﻟ����ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ����ﺔ ،ﻋ����ﺪﺍ ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﺗﻮﻧﺲ ،ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ،
ﻓﻠﺴ�������ﻄﻴﻦ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ .ﻭﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ،ﻳُﻔﻴﺪ
ﻣﺆ���ﺮ ﺍﻗﺘﺼ��ﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨ���ﺮ� ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻴﺲ ﻣﺪﻯ ﺍ ﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺗﺤﺘﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺴ���ﺎﺩﺳ���ﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎ�ﻖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻤ��ﺪﺓ ﻻﺣﺘﺴ���������ﺎﺏ ﺍﻟﻤﺆ��������ﺮ ﺍﻟﻤ��ﺬﻛﻮﺭ .ﻭﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺆ�������ﺮﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺍ�������ﻊ ﻧﻮﻋﻴﺔ
ﻭﺃﺩﺍء ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺪﻡ ﻅﻬﻮﺭ
ﺃﻱ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺃﻓ��������ﻞ  100ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺆﺧﺮﺍً.
ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴ����ﺒﺔ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ 4.2
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  .2015ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴ������ﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ ﻓﺮﺍﺩﻯ ،ﻓ ﻘﺪ ﺑﻠ ﻐﺖ ،ﻓﻲ ﺍﻟ ﻌﺎﻡ  ،2016ﻓﻲ
ﻋ ﻤﺎﻥ ﺣﻮﺍﻟﻲ
ﺗﻮﻧﺲ ﺣﻮﺍﻟﻲ  6.9ﻓﻲ ﺍﻟ ﻤﺎﺋﺔ ،ﻭﻓﻲ ُ
 6.1ﻓﻲ ﺍﻟﻤ��ﺎﺋ��ﺔ ،ﻭﻓﻲ ﻓﻠﺴ�������ﻄﻴﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ  5.7ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺣﻮﺍﻟﻲ  5.2ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﻭﻓﻲ
ﺍﻟﺴ�������ﻌﻮﺩﻳﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ  5.1ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻧﺴ��������
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ،
ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ).(14/2
ﻭﻣﻊ ﺫﻟ���ﻚ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻹﻧﻔ���ﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟ���ﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻓ ّﻌﺎﻝ ،ﺣ ﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺆﺩّ ،ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ،ﺇﻟﻰ
ﺍﺭﺗﻔﺎ� ﺗﺮﺗﻴ� ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺆ������ﺮ ﺍﻗﺘﺼ�����ﺎﺩ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﺴ�������ﺮﺏ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳ�������ﻲ
ﻻﺗﺰﺍﻝ ﻣﺮﺗﻔﻌ��ﺔ ﻓﻲ ﺑﻌ� ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ��ﺔ ،ﺣﻴ��ﺚ
ﻭ��������ﻠﺖ ﺫﺭﻭﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﻭﺍﻟﺴ�������ﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻠﺘﻴﻦ
ﺗﺠ��ﺎﻭﺯ ﻓﻴﻬﻤ��ﺎ ﻫ��ﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌ��ﺪﻝ ﺣﻮﺍﻟﻲ  40ﻓﻲ ﺍﻟﻤ��ﺎﺋ��ﺔ.
ﻭﺗﻈﻬﺮ ﺍﻹﺣﺼ��ﺎﺋﻴﺎﺕ ﺗﺤﻴﺰ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
ﻛﻜﻞ ،ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴ�������ﺎﺏ ﻣﺮﺍﺣﻞ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﺇﺫ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﺼ��ﻴ� ﺍﻟﻄﺎﻟ� ﻓﻲ
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اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺘﻄﻮرات
اﻟﺜﺎﻧﻲ:
اﻟﻔﺼﻞ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ:
ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻨﺼ�������ﻴﺐ ﺯﻣﻴﻠﻪ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﺿﻌﺎﻑ.
ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺮﻛﺎﺋﺰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ�������ﻴﺔ ﻻﻗﺘﺼ�������ﺎﺩ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ
ﻭﻣﺘﻮﺍ��������ﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨ�ﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤ�
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﻣﻊ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺳ���ﻴﺎﺳ���ﺎﺕ ﻣﺤﻔﺰﺓ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ
ﺍﻹﻧﺘﺎ� ﺍﻟﻔﻜﺮ� .ﻭﺗﻨﺸ������ﺮ ﺍﻟﻤﻨ�ﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺍﻟ��ﻔ��ﻜ��ﺮﻳ����ﺔ )ﺇﺣ����ﺪﻯ ﻣ��ﻨ�����ﻤ����ﺎﺕ ﺍﻷﻣ��ﻢ ﺍﻟ��ﻤ��ﺘ��ﺤ����ﺪﺓ
ﺍﻟﻤﺘ�ﺼ������ﺼ������ﺔ( ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ "ﻛﻮﺭﻧﻴﻞ"
ﻭﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ً ﺳ���ﻨﻮﻳﺎ ً
ﻳﻀ�����ﻢ ﻣﺆﺷ�����ﺮﺍ ً ﻋﻦ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻳﺮﺗﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺣﺴ������ﺐ ﺃﺩﺍ� ﺍﻟﻤﺆﺷ������ﺮ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻴﻬﺎ .ﻭﻓﻲ ﺳ������ﻨﺔ
 ،2017ﺍﺣﺘﻠ� ﺳ�������ﻮﻳﺴ�������ﺮﺍ ﻭﺍﻟﺴ�������ﻮﻳﺪ ﻭﻫﻮﻟ ﻨﺪﺍ
ﻭﺍﻟﻮﻻﻳ���ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤ���ﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴ���ﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺗ���ﺐ ﺍﻷﺭﺑﻊ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﺆﺷ�������ﺮ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ .ﻭﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷ�������ﻤﺎﻝ
ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﻏﺮ� �ﺳ��ﻴﺎ )ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳ��ﺎ�(،
ﺗﻀﻢ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺆﺷﺮ
ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻫﻲ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ )ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ
 35ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً(.
ﺍﻷﻣﻴﺔ
ﺗﻘﺪﺭ ﻧﺴ��ﺒﺔ ﺍﻷﻣﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ) 15ﺳ��ﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ(
ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺳﻨﺔ  ،2016ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ  19.3ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻔﻮﻕ ﻣﺜﻴﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻗﺎﻟﻴﻢ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺑﺎﺳ�������ﺘﺜﻨﺎ� ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﺟﻨﻮ� �ﺳ�������ﻴﺎ ﻭﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺟﻨﻮ� ﺍﻟﺼ�������ﺤﺮﺍ� .ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻣﻌ��ﺪﻝ ﺍﻷﻣﻴ��ﺔ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ،2016ﻳﺼ�����ﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺴ�����ﺘﻮﻳﺎﺕ
ﺗﻘ��ﺎﺭ� ﺃﻭ ﺗﻔﻮﻕ  30ﻓﻲ ﺍﻟﻤ��ﺎﺋ��ﺔ ﻓﻲ ﻛ��ﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻦ
ﻭﻣﻮﺭﻳﺘ����ﺎﻧﻴ����ﺎ ﻭﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﻧ�ﻔ� ﻫ����ﺬﺍ
ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ  5ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺴ���ﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﻓﻠﺴ���ﻄﻴﻦ ﻭﻗﻄﺮ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳ�،
ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ )-16/2ﺃ(.
ﺗﺼ���ﻞ ﻧﺴ���ﺒﺔ ﺍﻷﻣﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸ���ﺒﺎ� ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ
) 15-24ﺳ�������ﻨﺔ( ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ  6.9ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ .ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺗﺒﻠ� ﻧﺴ�������ﺒﺔ ﺍﻷﻣﻴﺔ ﻟ�ﻧﺎﺙ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ
ﺣﻮﺍﻟﻲ  8.4ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ .ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿ�������ﺢ ﺃﻥ ﺧﻄﻂ
ﺍﻟﺘﻮﺳ���ﻊ ﻓﻲ ﻧﺸ���ﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳ���ﺎﺳ����ﻲ ﻭﺭﻓﻊ ﻧﺴ���ﺐ
ﺍﻟﺘﻤ���ﺪﺭ� ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻧ�ﻔ���ﺎﺽ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻓﻲ ﻫ���ﺎﺗﻴﻦ
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ﺍﻟﻨﺴ�������ﺒﺘﻴﻦ ﻋ ﻤﺎ ﻛﺎﻧﺘﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎﻡ  ،2000ﺇﺫ ﻛﺎﻧ ﺘﺎ
ﺗﻘﺪﺭﺍﻥ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ  20.5ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻭ 38.8ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ .ﻭﺗﺒﻠ� ﻧﺴ�������ﺒ���ﺔ ﺍﻷﻣﻴ���ﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻧ���ﺎﺙ
ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺎﺕ ) 15ﺳ�������ﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ( ،ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،2016
ﺣﻮﺍﻟﻲ  25.7ﻓﻲ ﺍﻟﻤ�ﺎ ﺋﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﻤ�ﺎﻟﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻹﻧ�ﺎﺙ
ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻭﻳﺼ�������ﻞ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻷﻣﻴﺔ ﻟ�ﻧﺎﺙ
ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺎﺕ ﻣﺴ�������ﺘﻮﻳﺎﺕ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ  40ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﺃﻣﺎﻡ
ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﻧﺠﺎﺡ ﺧﻄﻂ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮﻫﺎ
ﺗﺸ�������ﻴﺮ ﺗﻘ��ﺪﻳﺮﺍﺕ ﻣﻨ�ﻤ��ﺔ ﺍﻟﻌﻤ��ﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ��ﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﻣﻌ��ﺪﻻﺕ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌ��ﺎﻣﻠ��ﺔ ﺗﺘﺠ��ﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﻻﺭﺗﻔ��ﺎﻉ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ .ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﺴ�������ﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ
ﺑﻌ��ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﻫﻤ��ﺎ ﺍﻟﻬﺮﻡ ﺍﻟﻌﻤﺮ� ﻟﻠﺴ�������ﻜ��ﺎﻥ ،ﻭﺯﻳ��ﺎﺩﺓ
ﻣﺴ���ﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺃﺳ���ﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﻏﻢ ﺍﺳ���ﺘﻤﺮﺍﺭ
ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺠﻮﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ.
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺴ�������ﻴﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟ���ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ���ﺔ ﻻﻳﺰﺍﻝ ﻳ���ﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻋ���ﺪﻡ ﺗﻨﻮﻉ
ﺍﻗﺘﺼ��������ﺎﺩﺍﺗ ﻬﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﻭﻟﻮﺟﻬﺎ ﺑﺼ�������ﻔﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺣﻘﻞ
ﺍﻗﺘﺼ��������ﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ
ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻛﻔﺎ�ﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳ��ﺴ��ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺃﺟﻴﺎﻝ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴ��������ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺑﺠﺪﺍﺭﺓ.
ﻭﻳﻘ���ﺪﺭ ﻋ���ﺪﺩ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌ���ﺎﻣﻠ���ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟ���ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ���ﺔ
ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ،ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2017ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ  136.4ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﻧﺴ������ﻤﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﺣﻮﺍﻟﻲ  51.4ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻨﺔ.
ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗ ﻔﺎﻉ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴ������� ﻜﺎﻥ ﺩﻭﻥ 15
ﺳ���ﻨﺔ ،ﻭﺿ���ﻌ� ﻣﺴ���ﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺳ���ﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺭﻏﻢ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﻠﺰﻳﺎﺩﺓ.
ﻭﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌ��ﺪﻝ ﺍﻟﺴ�������ﻨﻮ� ﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌ��ﺎﻣﻠ��ﺔ،
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) ،(2016-2007ﻋﻠﻰ ����ﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮﺍﺩﻯ ،ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ ) (-1.4ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻓﻲ ﺳ�������ﻮﺭﻳ��ﺔ ،ﻭﺣﻮﺍﻟﻲ  9.5ﻓﻲ ﺍﻟﻤ��ﺎﺋ��ﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ.
ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺳ���ﺎﺋﺮ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍ ﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ

واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﺘﻄﻮرات
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻤﺸ����ﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺳ����ﻮ� ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎﺻ����ﺔ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻨﺴ������ﺎء .ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺴ������ﺘﻤﺮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻄﻴﻦ
ﺍﻗﺘﺼ�������ﺎﺩﻳﺎ ً ﻟﻌﺪﺓ ﻋﻘﻮﺩ ﻗﺎﺩﻣﺔ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻟﻠﻬﺮﻡ
ﺍﻟﺴ�������ﻜ��ﺎﻧﻲ ﺍﻟﺤ��ﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘ��ﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ��ﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻣ��ﺎ
ﻳﺘﻄﻠ� ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﺃﻛﺒﺮ ﻟﻠﺸ�������ﻐﻞ ﻭﺇﻻ ﻓﺴ�������ﻮ�
ﺗﺘﺰﺍﻳﺪ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﺃﻭ���������ﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﻴﻔﺔ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ).(17/2
ﺗﻄﻮﺭ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﻓﻲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻣﺸ��ﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺳ��ﻮﺍ� ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻨﺨﻔ����ﺔ ،ﺇﺫ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺣﺼ���ﺔ ﺍﻟﻨﺴ���ﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮ�
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ  23ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺳ��ﻨﺔ  .2016ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴ��ﺒﺔ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺑﻴﻦ
ﺍﻷﻗ���ﺎﻟﻴ� ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ�������ﻴ���ﺔ ﺍﻷﺧﺮ� ﻓﻲ ﺍﻟﻌ���ﺎﻟ� .ﻭﻳﻤﻜﻦ
ﺇﺭ ﺟﺎﻉ ﺑﻌ� ﻣﺴ�������ﺒﺒ�ﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘ�ﺪﻧّﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﻮﺍﻣ�ﻞ
ﺗ��ﺎﺭﻳﺨﻴ��ﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤ��ﺎﻋﻴ��ﺔ ،ﻭﻛ��ﺬﻟ��ﻚ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻬﺠﻴ��ﺔ ﺇﻧﺘ��ﺎﺝ
ﺍﻹﺣﺼ�������ﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺑﺎﻟ�����ﺮﻭﺭﺓ ﻛﺎﻓﺔ ﺟﻮﺍﻧ� ﻣﺸ����ﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ .ﻭﺗﺘﺪﻧّﻰ ﺣﺼ�������ﺔ ﻣﺸ�������ﺎﺭﻛﺔ
ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺃﺳ��ﻮﺍ� ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ،2016ﺑﺸ��ﻜﻞ
ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺣﻴ��� ﻻ ﺗﺘﺠ��ﺎﻭﺯ ﺣﻮﺍﻟﻲ  8.1ﻓﻲ
ﺍﻟﻤ��ﺎﺋ��ﺔ ،ﺑﻴﻨﻤ��ﺎ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ  41.8ﻓﻲ ﺍﻟﻤ��ﺎﺋ��ﺔ
ﻓﻲ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ،ﻭﺣﻮﺍﻟﻲ  41.5ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘُﻤﺮ،
ﻭﺣﻮﺍﻟﻲ  31.3ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ،ﻭﺣﻮﺍﻟﻲ
 27.7ﻓﻲ ﺍﻟﻤ��ﺎﺋ��ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳ��� ،ﻭﺣﻮﺍﻟﻲ  26.5ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ.
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺍﺳ�������ﺘﺤﻮﺫ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ،2016ﻋﻠﻰ
ﺃﻛﺒﺮ ﻧﺴ�������ﺒ��ﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮ� ﺍﻟﻌ��ﺎﻣﻠ��ﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ��ﺔ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ
 64.0ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﻬﺎ ،ﻳﻠﻴﻪ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ
ﺑﻨﺴ������ﺒﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ  18.3ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴ������ﺘﻮﻋ�
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼ������ﻨﺎﻋﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ  17.7ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ .ﻭﻳﺪﻝ
ﺗﺪﻧّﻲ ﺣﺼ����ﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼ����ﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮ� ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼ������ﺺ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ
ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺤﺪ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺓ

) (18ﻗﺪّﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎء ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻹﺣﺼﺎء ﻓﻲ
ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ )ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ  ،(2017ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﺪﺭ ﻣﻨﻈﻤﺔ

ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻭﻣﺠﺰﻳﺔ
ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ.
ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
ﺗﻄﻮﺭ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
ﻳُﻘﺪّﺭ ﻣﺘﻮﺳ���ﻂ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺎﻡ
 2017ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ  15.4ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻳﻤﺜﻞ ﺃﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺪﻝ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴ� ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ�������ﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌ��ﺎﻟ� .ﻭﺑﻠﻎ ﻋ��ﺪﺩ ﺍﻟﻌ��ﺎﻁﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤ��ﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ
ﺍﻟﺴ����ﻨﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ  19.8ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻋﺎﻁﻞ ،ﻭﺗﺘﺼ����ﺪﺭ ﻛﻞ
ﻣﻦ ﺳ�����ﻮﺭﻳﺔ ﻭﻣﺼ�����ﺮ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻦ ﺣﻴ��� ﻋ��ﺪﺩ ﺍﻟﻌ��ﺎﻁﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤ��ﻞ ،ﺣﻴ��� ﺑﻠﻎ
ﻣﺠﻤـﻮﻉ ﺣﺼﺺ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﺃﻛﺜــﺮ ﻣـﻦ ﻧﺼﻒ
ﺇﺟﻤ��ﺎﻟﻲ ﻋ��ﺪﺩ ﺍﻟﻌ��ﺎﻁﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ �ﺔ .ﻭﺑﻠﻎ
ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻳﻤﺮ
ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺳ������ﻮﺭﻳﺔ ،ﻟﻠﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ّ
ﺑﻬ��ﺎ ﻫ��ﺬﻳﻦ ﺍﻟﺒﻠ��ﺪﻳﻦ ،ﺑﻴﻨﻤ��ﺎ ﻛ��ﺎﻧ��� ﻣﻌ��ﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄ��ﺎﻟ��ﺔ
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺃﻳ����ﺎ ً ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﻠﺴ���ﻄﻴﻦ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ 27.9
ﻓﻲ ﺍﻟﻤ��ﺎﺋ��ﺔ ﻣﻦ ﺣﺠ� ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌ��ﺎﻣﻠ��ﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ
ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ  22.4ﻓﻲ ﺍﻟﻤ��ﺎﺋ��ﺔ) ،(18ﻭ 18.5ﻓﻲ ﺍﻟﻤ��ﺎﺋ��ﺔ
ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴ���ﺎ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ  17.7ﻓﻲ ﺍﻟﻤ���ﺎﺋ���ﺔ
ﻋ ﻤﺎﻥ ﻭ 15.5ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ
ﻭ 16.0ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ُ
ﺗﻮﻧﺲ ﻭ 14.8ﻓﻲ ﺍﻟﻤ��ﺎﺋ��ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍ� .ﻭﺳ�������ﺠﻠ���
ﻣﺠﻤﻮﻋ����ﺔ ﺍﻟ����ﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗ��������� ﻛ�ً ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﻭﺍﻟﺴ���ﻮﺩﺍﻥ ﻭﻣﺼ���ﺮ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻣﻌﺪﻻﺕ
ﺑﻄﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ  10.2ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻭ 12.8ﻓﻲ ﺍﻟ ﻤﺎﺋﺔ .ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺳ������ﺠﻠ� ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴ�
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻨﺴ�������ﺒﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ )ﻣﻮﺍﻁﻨﻴﻦ
ﻭﻏﻴﺮ ﻣﻮﺍﻁﻨﻴﻦ( ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﺘﺼ���ﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 15
ﻋﻤﺎﻥ ،ﻭ 12ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ.
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ُ
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮ� ،ﺳ�������ﺠﻠ� ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ
ﻧﺴ�����ﺒﻴﺎ ً ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﻨﺴ�����ﺒﺔ ﺑﻠﻐ� ﺣﻮﺍﻟﻲ 6.3
ﻓﻲ ﺍﻟﻤ��ﺎﺋ��ﺔ ﻭ 6.0ﻓﻲ ﺍﻟﻤ��ﺎﺋ��ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼ�������ﻮﻣ��ﺎﻝ)،(19
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (8ﻭﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ).(18/2

)(19

ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ  5.8ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ.
ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
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اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺘﻄﻮرات
الفصل الثاني :التطورات االقتصادية واالجتماعية

الجدول رقم ()8
تطور معدّالت البطالة في بعض الدول العربية
()2017– 2007

*

الدولة
األ رد ن
اإلمارات
تـونـــس
الجــزائر
السعودية
سـوريــة
فـلسطين
قــطـــــر
الكــويت
مــــصـر
المـغـرب
اليـــــمن

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
11.9 12.6 12.8 13.4 13.4 12.9 12.7 13.1
4.1
4.2
4.2
4.3
4.0
4.3
4.0
3.2
15.3 15.3 16.7 18.9 13.0 13.3 14.0 14.1
10.6 9.8 11.0 10.0 10.0 10.2 11.3 13.8
5.7
5.6
5.5
5.8
5.3
5.4
5.2
5.8
40.0 35.0 25.0 8.1
8.4
9.2
8.4
8.4
23.4 23.4 23.0 20.9 23.7 24.5 26.6 21.7
0.3
0.3
0.5
0.4
0.7
0.8
0.5
0.5
2.9
2.7
2.7
2.6
2.5
2.5
2.5
2.0
13.4 13.1 13.0 11.9 8.9
9.4
8.7
8.9
9.9
9.2
9.0
8.9
9.1
9.1
9.6
9.8
...
17.4 18.0 18.0 16.0 15.0 15.7 15.9

()%

2015
13.1
4.1
15.4
11.2
5.6
50.0
25.9
0.4
2.2
12.8
9.7
...

2016
15.5
3.6
15.5
10.4
5.7
50.0
26.9
0.7
2.2
13.2
9.9
70.0

2017
18.5
1.7
15.5
11.7
5.8
50.0
27.9
0.1
2.2
11.9
10.2
70.0

* لنسب لعرب ما س الت ر لعرب الخ ج ال ر  ،تشيل م عالت البط ل اليوامن ن رغ ر اليوامن ن.
( )18/2رتقع رات م عّل التقر ر ن ًء ع مص در رمن رسي ر ن ت درل متفرق أ يه قواعع ن ت من ي
اليصعر :الي
ال يل العرل .

ان كسااا الب ئ االقتصااا د غ ر اليسااا نع خالب
ع م  2017ع أسااواق ال يل ول ععد من العرب
ال ر  ،ت ث ادت م عالت البط ل ليق رن
مع عااا م  ،2016ول كااال من األرد رالازائر
رو سط ن ،رانخف ض ول اإلم رات ،رظ شبه
مساااااتقر ول السااااا ود رالكو راليغر  .رقع
ق م عالت البط ل مرتف ول كل من سااااور
رال ين سبا ال ررل اليذكور أعالا .رسا
مصاار تراج ً ول م عب البط ل من توالل 13.2
ول ال ي ئ ع م  2016إل ن و  11.9ول ال ي ئ
ع م  2017نت ا ت سااان األرضااا ي االقتصااا د
ع خ ف عء تنف ذ ععد من رامج اإلصااااااالح
االقتص دل .كي تراجع م عب البط ل ول قطر ول
نفس الفتر من توالل  0.7ول الي ئ إل  0.1ول
الي ئ .
أهم خصائص البطالة في الدول العربية
ك م عب البط ل ول العرب ال ر كيايوع ول
ع م  2017األع ول ال لم لنسب لشر
الشب مين تترارح أعي ر م ن  15ر 24سن ،
ن ال م ن عن
ر متوسط تص الشب
ال يل توالل  46.2ول الي ئ  .من ن ت أخرى،
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قعر متوسط نسب م لبل ال يل ل ير األرل
والل ث ل مايل ال م ن عن ال يل .ر بر
تركز البط ل ول أرس م الشب رم لبل ال يل
ل ير األرل عن الت عل الكب ر الذل تواجهه
العاخ ن الاعد إل
العرب ال ر ول است
ً
سوق ال يل ،ر ي ل ذا الوضع تهع عا لالستقرار
رالس م االجتي عل ول ععد من درب الينطق .
تواجه جهود العرب ال ر ول توو ر ور
إض و ل يل عع ت ع ت ،الس ي ال ج إل
روع م عالت النيو االقتص دل شكل كب ر رتوو ر
است ي رات ضخي تولّع ال ام اليط و من
ور ال يل ،ول ظل تق ص م ق القط ي ال م ول
اتتواء العاخ ن الاعد إل القوى ال م اليتن م
من
شكل سر ع ،رععم تي ّكن القط ي الخ
عيل إض و ك و ردائي خ ص
توو ر ور
لفئ الشب اليت م .ول ذا الخصو  ،قعر أ
توالل  17.8ول الي ئ من الوظ ئا اليست عث
ول مايوع العرب ال ر خالب ع م 2017
ك ن من الوظ ئا الهش  ،إ ّم ل يل ل س
أر كيس ي ت ول أعي ب ع ئ  ،أل أنه
الخ
ق ل زراب سبا تأثر أك ر من غ ر من

واالجتماعية
االقتصادية
الثاني :التطورات
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :الفصل
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﺘﻄﻮرات

الوظ ئا ل ررل االقتص د الي ط ( )20ع
الرغم من تعنل م عالت مش رك اإلن ث ول أسواق
ال يل ال ر يتوسط قعّر ن و  19ول الي ئ
ع م  2017ليق رن مع اليتوسط ال ليل الذل
ب توالل  48ول الي ئ  ،إال أ متوسط م عالت
البط ل ن اإلن ث رالب ل توالل  25.4ول الي ئ
و األع ول ال لم ،خ ص ليق رن مع م عالت
البط ل لعى الذكور ،ت ث أنه ست ن ء ت ل كل
من سور رال ين ،تفوق م عالت البط ل لعى
اإلن ث م عالت البط ل لعى الذكور ،خ ص ول
درب ما س الت ر لعرب الخ ج ال ر  ،ت ث
ت ا ال دات رالتق ل ع راألعرال االجتي ع
(.)18/2
دررا ً ول تشك ل ذا ال ر  ،الي

International Labor Organization (2018).
“World Employment Social Outlook,
Trends” ILO.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻤﻴﺎه

الفصل
الثالث

قطاع الزراعة والمياه

نظرة عامة
بلغت قيمة الناتج الزراعي للدول العربية حوالي
 138.3مليار دوالر في عام  ،2017أي بانكماش
بلغت نسبببببب حوالي  2.8في المائة بالمقارنة مع
مسببببب ولاا الناتج الزراعي المسببببب لة عام 2016
وهو ما أدى إلى انخفاض نسبببببب ة الناتج الزراعي
إلى الناتج المحلي اإلجمالي باأل سعار ال ارلة من
 6.0في المائة في عام  2016إلى  5.6في المائة
في عام  .2017وبلغ م وسبببببب نلبببببي الفرد من
النبباتج الزراعي حوالي  366دوالرا ً بببانخفبباض
معدل  4.4في المائة.
لعود سبببببب ب تراجع نمو النبباتج الزراعي مقومبا ً
بببالببدوالر إلى تراجع سببببببعر ببببببر العمالا
الوطن ية م قا بل ا لدوالر في بعض ا لدول العرب ية
الزراعية مثل ملببر بنس ب ة  77في المائة واليمن
بنسبببب ة  29.4في المائة وتونس بنسبببب ة  12.6في
المائة .باإلضبببببافة إلى عوامل هيكلية مثل ال ر
إلى المدن ونمو قطاعي الخدماا واللناعة.
تمثل محدودلة الموارد األرضببببببية والمائية أه
المعوقبباا ال ي تحببد من ال نميببة الزراعيببة ،وقببد
شبببببكلت مسببببباحة األراضبببببي المزروعة في عام
 2016حوالي  38.1في المائة من المساحة القابلة
للزراعبببة ،زرع من بببا فعليبببا ً حوالي  67.5في
المائة ،فيما ل قدر إجمالي الموارد المائية ال قليدلة
الم دد بحوالي  274مليار م ر مكع وبمعدل
حلبببببببة للفرد ت لغ حوالي  662م ر مكع عام
.2017

انخفض عببدد العبباملين في القطبباع الزراعي في
الدول العربية عام  2016بنسبببببب ة  2.3في المائة
ومن ث أ بببببب حت العمالة الزراعية تمثل حوالي
 18.3في المبببائبببة من إجمبببالي القوى العببباملبببة.
وتع ر ال ر من الرلف إلى المدلنة أه أسببب ا
هببباا االنخفببباض وفي مقبببدمبببة المعوقببباا ال ي
تع رض ال نمية الزراعية في الدول العربية.
على ببعيد ال ار الخارجية الزراعية ،ارتفعت
قيمة الع ز ال اري الزراعي للدول العربية من
حوالي  60مليبببار دوالر في عبببام  2015إلى
حوالي  62مليار دوالر في عام  2016أي بزلاد
ن س ا  3.3في المائة .بلغت قيمة ف و الغااء في
الدول العربية حوالي  33مليار دوالر عام 2016
في ظل انخفاض نسبببببب ة االا فاء الااتي الغاائي
لعدد من السببببببلع الغاائية الرئيسببببببية وفي مقدم ا
الشببببببعير بنسبببببب ة اا فاء ذاتي بلغت  28في المائة
والزلوا بنسببب ة  32في المائة والقمح بنسببب ة 34
في المائة وم موعة الح و بنس ة  38في المائة.

الناتج الزراعي العربي
بلغت قيمة الناتج الزراعي باألسببببببعار ال ارلة
حوالي  138.3مليبببار دوالر في عبببام ،2017
مسبببببب الً بالا انخفاضببببببا ً بنسبببببب ة  2.8في المائة
ببببالمقبببارنبببة مع العبببام السببببببببباب  .الملح )1/3
وال دول رق .)1

جدول رقم ()1
الناتج الزراعي باألسعار الجارية في الدول العربية
 2010و()2017-2015

الناتج الزراعي
نس ة الناتج الزراعي إلى الناتج
المحلي اإلجمالي %
نلي الفرد من الناتج الزراعي
دوالر)
الملدر :الملح

2010

2015

2016

2017

130,052

141,876

142,373

138,320

6.2

5.8

6.0

5.6

395

392

383

366

معدل النمو
السنوي%
()2017-2010
0.9

-7.3

مليون دوالر)
معدل النمو%
()2017-2016
-2.8

4.4

.)1/3
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ترجع األسبببببب ببا الحقيقيببة النخفبباض نمو النبباتج
الزراعي خالل عببام  2017إلى ال طوراا ال ي
شبببب دت ا أسببببعار ببببر العمالا الوطنية مقابل
الببدوالر في بعض الببدول العربيببة وفي مقببدم ببا
م لر ال ي انخف ضت عمل ا بنس ة  77في المائة
مقابل الدوالر ،واليمن بنسبببببب ة  29.4في المائة
وتونس بنس ة  12.6في المائة .
لشكل الناتج الزراعي ل اه ال لدان م معة حوالي
 22في المائة من إجمالي الناتج الزراعي العربي
لعام  .2017وفي المقابل بلغت نسبببببب ة نمو الناتج
الزراعي في الدول العربية الزراعية الرئيسببببببية
مثل ال زائر والسودان  6.9في المائة و 10.5في
المائة على ال والي .بينما بلغت نسبببببب ة نمو الناتج
الزراعي في المغر لعام  2017نحو  15.4في
المببائبة .وحققببت البدول العربيببة األخرى معببدالا
نمو م النة في الناتج الزراعي تراوحت بين 2.8
في المائة في ل نان و  9.7في المائة في األردن.
وتراوحت تلا النسبببببب ة في دول م لس ال عاون
لبببدول الخليج العربيبببة بين  0.4في المبببائبببة في
السببببببعودلة و 11.2في المائة في قطر باسبببببب ثناء
ال حرلن ال ي سببب ل ب ا الناتج الزراعي انكماشبببا ً
بلغت نس  3.7في المائة.
بلغبببت مسببببببببباهمبببة الزراعبببة في النببباتج المحلي
اإلج مالي ل لدول العرب ية عام  2017حوالي 5.6
في المائة مقارنة بحوالي  6في المائة عام .2016
وت فبباوا األهميببة النسبببببب يببة للنبباتج الزراعي في
النبباتج المحلي اإلجمببالي بين الببدول العربيببة ،إذ
لح ل الق طاع الزراعي موق عا ً م قد ما ً في ال ي كل
االق لببببببادي لعدد من الدول العربية ،في مقدم ا
جزر القمر حيث بلغت نسببب ة مسببباهم في الناتج
المحلي اإلجمببالي حوالي  32.7في المببائببة عببام
 ،2017للي ا السبببببودان بنسببببب ة  31.8في المائة،
ومورل انيا بنس ب ة  25.8في المائة ،واليمن بنس ب ة
 17.8في المببائببة ،وال زائر والمغر بنسبببببب ببة
 12.3و 12.4في المائة على ال والي ،وملببببببر
بنسببببب ة  11.5في المائة ،وتونس بنسببببب ة  9.1في
المائة .بينما تنخفض تلا النس ة في الدول العربية
األخرى ابببدول م لس ال عببباون لبببدول الخليج
العربيببة حيببث تراوحببت بين  2.5في المببائببة في
السعودلة و 0.2في المائة في قطر.
بلغ م وسببب نلببي الفرد من الناتج الزراعي في
الدول العربية حوالي  366دوالرا ً في عام 2017
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أي بمعبببدل تراجع بلغ حوالي  4.4في المبببائبببة
بالمقارنة مع عام  .2016ول فاوا هاا الم وسببببب
بين الدول العربية ،إذ بلغ حوالي  960دوالرا ً في
السودان ،وتراوح بين  482دوالر و 534دوالرا ً
في السببببببعودلة وال زائر ول نان ،في حين تراوح
بببيببن  390دوالرا ً و 160دوالرا ً فببي الببمببغببر
واإلمبباراا وتونس وعمببان ومورل ببانيببا والقمر
وملببببببببر والببعببرا واألردن .وانببخببفببض ذلبببا
الم وسبببببب لي راوح بين  136دوالرا ً و 34دوالرا ً
في ال من الكولت واليمن وقطر ولي يا وفلسببطين
وال حرلن وجي وتي ،الملح .)1/3

الموارد الطبيعية الزراعية
الخصائص البيئية والمناخية للمنطقة العربية
ت لببببببف المنطقببة العربيببة بببال نوع ال ي ي الك ير
الناج عن عد عوامل أهم ا ،موقع ا ال غرافي،
واتسببببببباع مسببببببباح ا المم د في قارتين ،وتنوع
تضببببارلسبببب ا .وتلع هاه العوامل دورا ً هاما ً في
تنوع بي ببا من حيببث درجبباا الحرار واميباا
األمطبببار وال غطببباء الحيوي الط يعي الن ببباتي
والحيواني.
ت وزع المنطقببة العربيببة إلى ثالثببة أقببالي منبباخيببة
رئيسبببية ،أا رها اإلقلي اللبببحراوي ال ا الاي
لغطي معظ أراضببببببي المنطقة ،بمسببببببباحة ت لغ
حوالي  9.7مليون ا  2أي حوالي  75في المائة
من المسببببببباحة الكلية للمنطقة) ،ول لببببببف بمنا
قاري شبببدلد الحرار بببيفا ً شبببدلد ال رود شببب ا ًء
وندر أمطاره أقل من  100ملليم ر سنولا ً) .للي
في المسببباحة اإلقلي المداري شببب الرط  /شببب
ال بببا الببباي لغطي أجزاء من جنو الوطن
العربي جنو إلى وسبببببببب السبببببببودان واليمن
واللببومال وجنو مورل انيا) .ول لببف بمناخ
القبباري الحببار طوال العببام وأمطبباره اللببببببيفيببة
الغزلر ال ي ت راوح من  100إلى  600ملليم ر
سببببببنولببباً ،ولغطي حوالي  2.3مليون ا  .2فيمبببا
لشمل إقلي منا ال حر األبيض الم وسب ال حري/
القاري ،شرلب األراضي الساحلية للدول العربية
المطلة على ال حر األبيض الم وسب ،والاي تقدر
مسبببباح بحوالي  0.3مليون ا  ،2ول ميز بمناخ
المع دل وأمطاره ال ي ل لغ معدل ا السنوي حوالي
 1000ملليم ر .اما لشمل ألضا ً األراضي القارلة
الواقعة جنو الشبببببرلب السببببباحلي وال ي تضببببب
السبببببب ول الداخلية والمناط ال لية في ال من
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ل نان وسلسلة ج ال األطلس في المغر  ،بمساحة
ت لغ حوالي  1.0مليون ا  ،2وت راوح أمطببارهببا
من  600إلى  1000ملليم ر سنولا ً.

األراضي الزراعية
ل لغ إجمالي مساحة األراضي القابلة للزراعة في
الوطن العربي حوالي  197مليون هك ببار تمثببل
حوالي  14.7في المببائببة من المسبببببببباحببة الكليببة
ألراضبببببب ي ال ال غة حوالي  1344مليون هك ار.
وتقل هاه النسبببببب ة اثيرا ً عن الم وسببببببب العالمي
ال ببالغ حوالي  37في المببائببة .وتقببدر مسبببببببباحببة
األراضببببببي المزروعببة في عببام  2016بحوالي
 75.1مليون هك ار تمثل حوالي  38.1في المائة
من المسبباحة القابلة للزراعة و  5.6في المائة من
المساحة الكلية للمنطقة.
تمثل الم ساحة المزروعة في إقلي الو سب م لر
والسبببودان وجي وتي واللبببومال) حوالي  44في
المبا ئة من المسبببببببا حة الكليبة ،لليب إقلي المغر
ا ل عر بي ل ي يبببا و تو نس وا ل زا ئر وا ل م غر
ومورل بببانيبببا) بحوالي  33في المبببائبببة ،ث إقلي
المشببببر األردن وسببببورلا والعرا وفلسببببطين
ول نان) بحوالي  15في المائة ،وأخيرا ً إقلي شبببب
ال زلر العربيبببة دول م لس ال عببباون لبببدول
الخليج العربيبببة واليمن) بحوالي  8في المبببائبببة.
ومثلت مسباحة األراضبي المزروعة في السبودان
والمغر وال زائر حوالي  37في المببائببة و12
في المائة و 11في المائة على ال والي من إجمالي
المسبببببببباحببة المزروعببة في المنطقببة العربيببة عببام
.2016

ت لببببببف األراضببببببي الزراعية في دول المنطقة
العربية ب دني جود ترب ا بلببببببفة عامة .أذ ال
ت اوز النسبببب ة الم ولة لمسبببباحة األراضببببي ذاا
ال رببة عباليببة ال ود  2.8في المببائبة من إجمببالي
مسبببباحة المنطقة ،وت لغ هاه النسبببب ة أقلبببباها في
السودان حوالي  17في المائة من المساحة) للي
ل نان حوالي  10في المائة) وسببورلا واللببومال
 3في المائة) والعرا  2في المائة) وال زائر
أقببل من  0.5في المببائببة) ،بينمببا لف قر  14بلببد
عربي لل ربببة عبباليببة ال ود  .امببا تقببدر النسبببببب ببة
الم ولة لمسببباحة األراضبببي ذاا ال ربة م وسبببطة
ال ود بحوالي  5.5في المبببائبببة ،وذاا ال رببببة
منخفضة ال ود بحوالي  31.4في المائة.
ت در اإلشار إلى أن معظ األراضي المزروعة
في الوطن العربي هي أراض بعليببة تع مببد على
مياه األمطار ،وقد بلغت مسببببببباح ا عام 2016
حوالي  37.1مليون هك ببار تمثببل حوالي  49في
المائة من المسببببباحة الكلية المزروعة ،ول لزرع
من ا بلبببور مسببب دلمة سبببوى حوالي  5.8مليون
هك ار وال قية زرعت موسبميا ً .فيما بلغت مسباحة
األراضببببببي المرو لة حوالي  13.6مليون هك ار
تمثل حوالي  18في المائة من المسببببببباحة الكلية
المزروعة ،ول لزرع من ا بلببببببور مسبببببب دلمة
سوى حوالي  3.8مليون هك ار .وقد بلغت مساحة
األراضببببببي الم رواة دون زراعة األراضببببببي
ال ور) حوالي  24.4مليون هك ببار .وعلي ب  ،فقببد
بلغ إجمبببالي مسببببببببباحبببة األراضببببببي المزروعببة
المسبببببب ببدلمببة في عببام  2016حوالي  9.7مليون
هك ار واألراضببي الموسببمية حوالي  41.0مليون
هك ار ،الملح  )2/3وال دول رق .)2

جدول رقم ()2
مساحات األراضي البعلية والمروية المزروعة في المنطقة العربية
()2016

 )1األراضي البعلية
 )1-1األراضي الموسمية
 )2-1األراضي المس دلمة
 )2األراضي المروية
 )1-2األراضي الموسمية
 )2-2األراضي المس دلمة
 )3األراضي المتروكة
اإلجمالي

المساحة
(مليون هكتار)
37.09
31.25
5.84
13.61
9.77
3.84
24.38
75.08

النسبة من إجمالي المساحة المزروعة
()%
49.4

18.1
32.5
100
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والمياه
اﻟﺜﺎﻟﺚ:الزراعة
الثالث :قطاع
الفصل
اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻤﻴﺎه
ﻗﻄﺎع
اﻟﻔﺼﻞ

ت عرض األراضي الزراعية في معظ ال لدان
العربية إلى عوامل ط يعية وم غيراا اج ماعية
عدلد تؤدي إلى تدهورها الكمي أو النوعي تحت
تأثير ان را ال ربة بالرلاح والمياه وزحف
الرمال والزحف العمراني وال حول ألرض بور
ن ي ة ال ر إلى المدن خلو ا ً في مناط
الزراعة ال علية ،وإلى ال دهور النوعي من خالل
تملح ال ربة وتلل ا وتلوث ا ن ي ة الممارساا
الزراعية الخاط ة.

المراعي الطبيعية
بلغت م ساحة المراعي الط يعية في الدول العربية
في عبببام  2016حوالي  371.4مليون هك بببار،
تمثل حوالي  28في المائة من المسببببببباحة الكلية
للمنطقة .ت وزع هاه المسببببببباحة على إقلي شبببببب
ال زلر العربية الاي لض أا ر مساحة للمراعي
الط يعيبة ،وال ي ت لغ مسببببببباح با حوالي 168.8
مليون هك ار  45.4في المائة من المساحة الكلية
للمراعي) ،تلي أقالي الوسببببببب والمغر العربي
والمشبببببر العربي ال ي تقدر مسببببباحاا المراعي
الط يعيبببة في بببا بحوالي  108.7و 82.1و11.9
مليون هك بببار على ال والي  29.3في المبببائبببة
و 22.1في المائة و 3.2في المائة من المسببببببباحة
الكلية للمراعي).
توفر المراعي الط يعيبببة في بعض المنببباط
الرعو لة معظ المواز نة العلف ية لل ماشبببببب ية ،ا ما
تشبببكل ملبببدرا ً أسببباسبببيا ً للدخل ألعداد ا ير من
الرعبببا والمربين .وت لبببببببف معظ المراعي
الط يعية في الدول العربية ب دني اثافة األعشبببا
المسببب سبببااة للماشبببية وتدني قيم ا الغاائية ،مما
ل عل ببا ال تفي ببباالح يبباجبباا الغبباائيببة الالزمببة
إلن اج اللحوم بالم عدالا ال عالم ية ،إذ ال ل اوز
م عدل ان اج اللحوم الحمراء من هاه المراعي 5
ايلوجرام لل ك بار ،أي حوالي  20في المبائبة من
المعدل العالمي .ولعزى ذلا إلى هشبببباشببببة ال ي ة
وموجببباا ال فبببا الم كرر وشببببببح األمطبببار،
باإلضبببببافة إلى ال دهور الكمي والنوعي للمراعي
ن ي ة الرعي وال حطي ال ائرلن ،وال خلي عن
األعرا ال قليدلة الخا ة بإدار أراضي الرعي
ومبببا ل رتببب على ذلبببا من تعرلبببة وتلببببببحر
وان را لل ربة ،خلبببببو بببببا ً في مناط ال ربة
الضببببببحلة والمناط ال لية .هاا باإلضببببببافة إلى
الزحف العمراني والزراعي على حسببببببببا هبباه
األراضي ،اإلطار رق .)1
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الغابات
تقدر مسببببببباحة الغاباا وأراضببببببي األحراج في
المنطقبببة العربيبببة في عبببام  2016بحوالي 64
مليون هك ار ،أي حوالي  5في المائة من إجمالي
مسببببببباحة المنطقة ،لقع ثلثي ا حوالي  40مليون
هك ار) في السودان ،ال دول رق .)3
جدول رقم ()3
مساحة الغابات واالحراج في الدول العربية
()2016

(مليون هكتار)

الدولة
السودان
اللومال
المغر
ال زائــر
السعودلة
تونــــس
العــرا
سورلــا
اليــــمن

مساحة
الغابات
19.21
...
4.36
2.28
...
1.06
0.82
0.46
0.55

مساحة
األحراج
20.68
...
0.41
1.60
...
0.17
0.93
0.04
1.41

اإلجمالي
39.89
7.13
4.77
3.88
2.73
1.23
1.75
0.50
1.96
63.84

الملدر :منظمة األم الم حد لألاالة والزراعة ،الفاو)،
" .)2017قاعد ال ياناا".

ت عرض الغاباا وأراضببببببي األحراج لضببببببغوط
زراعية واق لبببادلة واج ماعية تؤدي إلى تناق
مسبباحات ا ،مثل ال عدلاا والحر لالسب يالء على
األرض لل وسبببببع الزراعي ،واالسببببب غالل ال ائر
بحك ط يعببة الغبباببباا املكيببة عببامببة معرضببببببببة
لالس نزا وضعف آلياا تنفيا األنظمة والقوانين
ذاا اللببببببلببة ،وتزالببد الطل ب على األراضببببببي
واألخشبببا والوقود تحت ضبببغب النمو السبببكاني
وال وسببببببع العمراني وتزالببد الفقر ،ون ي ببة ل بباه
الضغوط فقد تناقلت مساحة الغاباا من حوالي
 52.0مليون هك ار عام  2012إلى حوالي 41.4
مليون هك ار عام .2016
وت طل حمالة الغاباا إلالء مزلد من االه مام
ل اا المورد ال ام والعمل على دمج سببببببياسببببببباا
وخطب وبرامج وإجراءاا حمبببال بببا ضبببببببمن
السببببببياسببببببباا الزراعية وخطب ال نمية الوطنية،
وإدراج ا ضببمن مخططاا م كاملة الس ب خداماا
األراضببببببببي لببخببلبب البب ببوازن بببيببن مببخبب ببلببف
االسبببببب خبدامباا .وهنباد دول عبدلبد ن حبت في
تحسببين أمن ا الغاائي وزلاد مسبباحة اابات ا على
ال وازي أو حببافظببت علي ببا دون نق من بين ببا
تونس على س يل المثال.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻤﻴﺎه

الفصل الثالث :قطاع الزراعة والمياه

إطار رقم ()1
التصحر والتعرية والبيئة الزراعية
تن شببر ظاهر ال لببحر في مسبباحاا ا ير من األراضببي الرعولة والزراعية في المنطقة العربية .ت فاوا
خلائ عملياا ال لحر من بلد آلخر ،سوا ًء من حيث العوامل المس ة ل ا الرلاح او المياه أو ال ملح أو
ايرها) أو من حيث حدت ا من تلببحر خفيف إلى حاد جدا ً) أو من حيث المسبباحاا الم ضببرر  .ت مثل أه
عوامل ال لحر في ال لدان العربية في ان را ال ربة بالرلاح وبالمياه ،وتملح ا ن ي ة تش ع ا بالمياه بس
سبببوء اللبببر الزراعي ،والرعي واالسببب غالل ال ائر لل ربة ،والزحف العمراني ،وتراجع الغطاء الن اتي
الط يعي ن ي ة نق المياه إما بسببببب الدوراا الط يعية لل فا أو بسببببب ه وط منسبببببو المياه ال وفية
ن ي ة الضخ ال ائر).
ل فاوا تأثير هاه العوامل ودرجة ال لبببحر من بلد آلخر .ففي ملبببر لع ر تملح األراضبببي وتشببب ع ال ربة
العامل األه في ال لحر ،بينما تع ر ظاهر تلل ال ربة وتملح ا س ا ً لحوالي  60في المائة من ال لحر
في العرا  ،في حين تع ر الرلاح العامل األه في سورلا إذ ت س بحوالي  64في المائة من ال لحر .من
جان أخر ،ت فاوا المسببباحاا الم أثر بال لبببحر من بلد آلخر ،حيث ت لغ هاه المسببباحة حوالي  93مليون
هك ار في السببببببودان وحوالي  40مليون هك ار في العرا وحوالي  31مليون هك ار في اليمن وحوالي 14
مليون هك ار في ال زائر.
قامت معظ الدول العربية ،في إطار تنفيا اتفاقية األم الم حد لمكافحة ال لببببببحر ،بإعداد برامج وطنية
لمكافحة ال لببحر تضببمنت مشببروعاا عدلد لل قيي والرقابة وبناء القدراا وتث يت الكث ان الرملية ،وإعاد
تأهيل المراعي وتح سين إدارت ا والحفاظ على موارد المياه واألرا ضي ،وموائمة إدارت ا مع سيا سة ال نمية
المس دامة .إال أن تنفيا هاه المشروعاا تعثر بس نق ال مولل.
ت طل مكافحة ال لبببببحر قيام الدول العربية بإلالء االه مام الكافي لمواج ة هاه الظاهر من خالل وضبببببع
وتنفيا سببياسبباا م كاملة وبرامج عمل إلدار موارد المياه واألراضببي تكفل الحفاظ علي ا واسب دام ا ل فادي
الخسبببائر وال عاا السبببكانية واالج ماعية .اما أن من األهمية بمكان أن تأخا هاه السبببياسببباا وال رامج في
االع ار الخ راا المحلية الم راامة واألعرا وال قاليد الم وارثة الخا ببببة باسبببب غالل المراعي والغاباا،
وإدار األراضبببي والحفاظ علي ا وعلى موارد المياه ،وأن ل إشبببراد السبببكان المعنيين في اق راح ووضبببع
وإقرار هاه السببببياسبببباا من أجل ضببببمان االل زام ب ا وتنفياها .وأن تدع هاه السببببياسبببباا بال مولل الالزم
لضمان تنفياها من ج ة ودع السكان الم أثرلن لضمان عدم ل وئ تحت ضغب الحاجة المعيشية لموا لة
االس غالل المفرط للموارد بلور تساه في زلاد رقعة ال لحر من ج ة أخرى.

الموارد المائية
تعاني المنطقة العربية من نق حاد ومزمن في
مواردها المائية .ففي حين تشببببغل المنطقة حوالي
 10.8في المائة من م ساحة الياب سة فإن ا ال ت لقى
سببببببوى  2.1في المائة من إجمالي أمطار العال ،
وال ت ري في ا سبببببوى  0.7في المائة من إجمالي
المياه السببببببطحية في العال  ،سببببببوا ًء من األن ار
المشببببببب رابببة ال ي تن ع من دول ال وار أو من
األن ار النابعة من أراضي ا.
وتضبببببب المنطقة العربية  18بلدا ً من أفقر بلدان
العال في الموارد المائية ،من ا  13بلدا ً تقل حلة
الفـرد فيـ ا مـن الميـاه الم ـدد سنولا ً عن حـدود

"الندر الشدلد للمياه" ال الغة  500م في السنة)،
وهي ال حرلن وقطر والكولت والسعودلة
واإلماراا واليمن واألردن وفلسطين ولي يا
وعمان وجي وتي وتونس وال زائر ،و 5بلدان
ت س "بندر المياه" إذ ت راوح حلة الفرد في ا من
 500إلى 1000م 3في السنة ،وتض سورلا ول نان
وملر والمغر .
3

ومن ج ة ثانية ،تعد هاه ال لدان الثمانية عشببببببر
باإلضبببببافة إلى اللبببببومال وجزر القمر في حالة
"حرج مائي" إذ تقل حلبة الفرد في ا عن 1700
م/3سببببببنة ،فيما تقع اافة الدول العربية ضببببببمن
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والمياه
اﻟﺜﺎﻟﺚ:الزراعة
الثالث :قطاع
الفصل
اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻤﻴﺎه
ﻗﻄﺎع
اﻟﻔﺼﻞ

م موعببة الببدول ال ي تعبباني من "الحرج المببائي
الشدلد" اون ا تس خدم أاثر من  40في المائة من
مياه ا الم دد سنولا ً.
ال تق لببببببر مشببببببكالا المياه في المنطقة العربية
على الندر والحرج المائي ،بل ت عدى ذلا ل شمل
االع ماد الك ير على المياه المشببب راة الم دفقة من
خارج المنط قة ،وال ي لقدر ح م ا بحوالي 153
مليار م ر مكع تمثل حوالي  56في المائة من
إجمببالي ميبباه أن ببار المنطقببة .امببا أن "نسبببببب ببة
االع ماد" على الموارد المائية الم دد ال وفية
والسببببطحية) الم دفقة من خارج حدود ال بلد إلى
إجمالي موارده المائية الم دد سببببببنولا ً تزلد عن
 95في المببائببة في خمس بلببدان عربيببة ملببببببر
والسببببببودان ومورل بببانيبببا والكولبببت وال حرلن)،
وت راوح ما بين  59في المائة إلى  72في المائة
في ثالثة بلدان اللبببببومال والعرا وسبببببورلا)،
وهي في حبببدود  30في المبببائبببة في بلبببد واحبببد
األردن) ،ا ما ت راوح من  1في ال ما ئة إلى أ قل
من  10في المبببائبببة في  5بلبببدان قطر ول نبببان
وفلسطين وتونس وال زائر).
وتك مل الرؤلة حول أوضاع المياه في المنطقة من
خالل مؤشر "الفقر المائي" ،وهو مؤشر شامل
لأخا في االع ار ،باإلضافة إلى حلة الفرد
السنولة من المياه الم دد  ،أربعة جوان أخرى،
حددها ال رنامج الدولي للمياه الاي ترعاه منظمة
األم الم حد لل ربية والعلوم والثقافة اليونسكو)،
وهي .1 :س ولة النفاذ إلى موارد وخدماا المياه،
 .2مقــدر الم ـمع وافــاءتـ فـي إدار مـوارده
المائيــة .3 ،م ــاالا اس ـخــدام المـيــاه.4 ،
االس دامة ال ي ية للموارد المائية.
لعكس هاا المؤشر ح العق اا ال ي تعي تقيي
الوضع المائي ألي بلد وتعدد ال وان ال ي للزم
النظر في ا سوا ًء عند ال قيي أو عند وضع
السياساا الالزمة لمعال ة االخ الالا م ى
وجدا .اس نادا ً إلى هاا المؤشر تلنف اليمن
واألردن والمغر ا لدان تعيش في حالة فقر مائي
شدلد جداً ،وسورلا والعرا والسعودلة وال زائر
ومورل انيا ا لدان تش د فقر مائي شدلد ،وعمان
وملر ا لدان ت س بمس ولاا م وسطة من الفقر

52

52

المائي ،في حين ال ت وفر بياناا اافية عن بقية
ال لدان.
لقبدر ح ال طول المطري في المنطقبة العرب ية
بحوالي  1384مليار م ر مكع سببببنولا ً .لفقد من
بال خر حوالي  878مل يار م ر مك ع  ،أي نحو
 63في المببائببة ،وال قيببة إمببا تخ زن اميبباه تربببة
حوالي  385مليبببار م ر مكعببب ) أو ت بببدف في
ببببببور أن ببار داخليببة حوالي  121مليببار م ر
مكع ).
اما لقدر إجمالي الموارد المائية الم احة والممكنة
في الوطن العربي من جميع الملبببببببادر بحوالي
 336مليار م ر مكع  ،من ا حوالي  274مليار
م ر مكع موارد تقليدلة و 62مليار م ر مكع
اير تقليدلة .ت كون الموارد اير ال قليدلة من مياه
اللببببببر المعال ة حوالي  4مليار م ،)3ومياه
اللببببببر المنزلي واللبببببب ناعي اير الم عال ة
حوالي  24مليار م ،)3ومياه ال حلية حوالي 34
مليار م .)3أما الموارد ال قليدلة ف كون من المياه
السطحية الم دد حوالي  274مليار م.)3
تنقسبببب المياه الم دد بدورها إلى شببببقين ،األول
ميبباه األن ببار حوالي  274مليببار م ر مكع ب )،
وتشبمل مياه األن ار المشب راة الم دفقة من خارج
المنطقببة حوالي  153مليببار م ر مكعب ) وميبباه
األن بببار البببداخليبببة الم بببدفقبببة من داخبببل المنطقبببة
حوالي  121مليار م ر مكع ).
وقببد بلغببت حلببببببببة الفرد في الوطن العربي من
الموارد المائية السطحية وال وفية في عام 2017
حوالي  662م ر مكعببب  .ت نببباق هببباه الكميببة
سنولا ً بس النمو السكاني ،حيث ل وقع أن ت ب
إلى ما دون  500م ر مكع بحلول عام .2030
ت الن الدول العربية بشكل ا ير من حيث ملادر
مياه ا الم دد  .ف ينما تع مد أقالي شببر ووسببب
وار الوطن العربي على المياه السطحية بشكل
رئيسببببي ،تع مد بلدان إقلي شبببب ال زلر العربية
على المياه ال وفية إلى جان ال حلية.
تسبببببب خببدم دول المنطقببة حوالي  160مليببار م ر
مكعبب من مواردهببا المببائيببة الم بباحببة لمخ لف
األاراض ،أي ما نس حوالي  58في المائة من
هبباه الموارد .في حين لقببدر الم وسببببببب العببالمي

والمياه
اﻟﺰراﻋﺔالزراعة
الثالث :قطاع
الفصل
واﻟﻤﻴﺎه
ﻗﻄﺎع
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ:

للموارد المائية المسببب خدمة حوالي  7.5في المائة
من إجمبببالي الموارد ،وهو مبببا ل عبببل المنطقبببة
تلنف امنطقة ت س "بالفقر المائي الشدلد" .مما
لدفع بعض ال لدان لل وء إلى الضببببخ ال ائر الاي
لس نز خزاناا المياه ال وفية ل ل ية اح ياجات ا،
امببا هو الحببال في أالب بلببدان ال زلر العربيببة
وفي لي يا.
تعد مشبببكلة اسببب نزا خزاناا المياه ال وفية من
أا ر المعوقبباا ال ي تع رض اسبببببب ببدامببة ال نميببة
الزراعيببة في اثير من دول المنطقببة ،واثيرا ً مببا
ت سبببببب مشببببببكلة الضببببببخ ال ائر في تملح المياه
وال ربة ،ولع ر القطاع الزراعي أا ر مسبببببب لا
للميبباه في المنطقببة إذ تزلببد حلبببببب ب من الميبباه
المسببببب خدمة سبببببنولا ً عن  90في المائة في  4من
بلببدان المنطقببة اليمن واللببببببومببال والسببببببودان
ومورل انيا) وت راوح بين  80في المائة و  90في
المائة في  9بلدان سببببببورلا والعرا واإلماراا
وعمبببان والسببببببعودلبببة وملببببببر ولي يبببا وتونس
والمغر ) وبين  45في المائة و 60في المائة في
 8بلدان ال حرلن وقطر والكولت ول نان واألردن
وفلسبببببطين وال زائر وجزر القمر) وتقل عن 20
في المائة في جي وتي فقب.
لعببباني القطببباع الزراعي في المنطقبببة من تبببدني
افببباء الري ال ي ت راوح في معظ ال لبببدان بين
 40إلى  60في المببائببة ،وبم وسببببببب عببام لقببدر
بحوالي  51في ال ما ئة .تن هاه المشببببببك لة عن
اع ماد المزارعين بشببببببكل أسبببببباسببببببي على الري
السببببببطحي ال قليدي عن طرل الغمر الاي لرفع
نسببببب ة المياه الفاقد سبببببوا ًء بال خر أو بال سبببببر
العمي خالل ال ربة ،عالو على تأثيرات السبببل ية
االخرى مثل تملح ال ربة وتلبببببل ا وزلاد شبببببح
المياه ومن ث إعاقة ال وسببببببع الزراعي .وت طل
معال ة هاه المشبببكلة تنفيا برامج ارشببباد وتمولل
م كببباملبببة ل من خالل بببا رفع وعي المزارعين
وب ناء قدرات السبببببب خدام أنظ مة الري ال حدل ثة
وتوفير القروض الميسببببر لل وسببببع في اسبببب خدام
هاه األنظمة ،والعمل على رفع اإلن اجية من ال
م ر مكع من المياه ،بما في ذلا إدخال ال اور
المطور ال ي تح اج لكمياا أقل من مياه الري.

الموارد البشرية
القوى العاملة في الزراعة
انخفض عببدد العبباملين في القطبباع الزراعي في
ال لببدان العربيببة من حوالي  24.65مليون عببامبل
في عام  2015لمثلون حوالي  19في ال مائة من
إجمالي القوى العاملة في عام  2016إلى حوالي
 24.16مليون عبببامبببل لمثلون حوالي  18.3في
المائة من إجمالي القوى العاملة ،الملح )3/3
وال دول رق .)4
لعزى هبباا االنخفبباض إلى ال ر الم نبباميببة من
الرلف إلى المدن ن ي ة ضببببببعف الخدماا العامة
في الرلف ومحدودلة فرص العمل وتدني األجور
وان شار الفقر وال حول إلى أنشطة بدللة .علما ً أن
هاه النس ة تع ر منخفضة جدا ً بالمقارنة مع نس ة
العمالة الزراعية في الدول النامية ال ي قد ت راوح
بين  40و 45في المائة.
الجدول رقم ()4
العدد الكلي للقوى العاملة في الدول العربية
وعدد العاملين في القطاع الزراعي
()2016 – 2015
مليون عامل)

القوى العاملة
الكلية
القوى العاملة
في الزراعة

الملدر :المحل

2015

2016

معدل النمو
()2016-2015
()%

127.89

131.36

2.7

24.65

24.10

-2.3

.)3/3

ت فاوا حلة القطاع الزراعي من القوى العاملة
الكلية من بلد آلخر ت عا ً ألوضاع االق لادلة،
حيث ت اوزا هاه النس ة في عام  2016حوالي
 60في المائة في جي وتي ،وتراوحت بين 35.3
في المائة و 55في المائة في ال من مورل انيا
واليمن والسودان والقمر ،وتراوحت بين  15في
المائة و 32.1في المائة في ال من سورلة وتونس
وملر وال زائر والمغر وعمان ،واانت أقل
من  10في المائة في ال حرلن وقطر والكولت
ول نان ولي يا واإلماراا والسعودلة والعرا
واألردن.
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والمياه
اﻟﺜﺎﻟﺚ:الزراعة
الثالث :قطاع
الفصل
اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻤﻴﺎه
ﻗﻄﺎع
اﻟﻔﺼﻞ

الهجرة من الريف إلى المدن

اإلنتاج النباتي والحيواني والسمكي

قدر ال نا الدولي نسببببب ة سبببببكان الرلف في الدول
العربية في عام  2016بحوالي  37في المائة من
إجمالي عدد السبببكان ،وهي نسببب ة أقل من النسببب ة
على مسبببببب وى العببال ال ببالغببة حوالي  45.7في
المائة .ت راجع نسبببببب ة سببببببكان الرلف في المنطقة
العربية بحوالي نلببببف في الم ة سببببنولاً ،ول وقع
أن تلبببببببل إلى حوالي  35في المائة بحلول عام
.2030

اإلنتاج النباتي

تع مد نسبب ة السببكان في رلف أي بلد على عوامل
محلية تشببمل مدى تطور ال نية األسبباسببية الخدمية
في الرلف وتوفر فرص العمببل فيبب ومسبببببب وى
الدخل الاي لحقق النشببببببباط الزراعي ،وعوامل
على المس وى الوطني مثل مدى تطور القطاعاا
االق لببببببباد لة اير الزراع ية ،و خا بببببببةً ق طاع
الخبببدمببباا ،وقبببدرت بببا على توفير فرص العمبببل
والدخل المناس وجا السكان إلى المدن.
تلع الثرو النفطية دورا ً هاما ً في تح ي أعداد
السكان في الرلف في الدول العربية النفطية سوا ًء
فيمبببا ل عل ببببالبببدول ذاا الموارد الزراعيبببة
المحدود أو ذاا الموارد الزراعية الك ير مثل
ال زائر ولي يا) .اما للع تطور قطاع الخدماا
وتوسبببببع نشببببباط دورا ً مشببببباب ا ً في تح ي الك لة
السببببببكببانيببة في الرلف امببا هو الحببال في ل نببان
واألردن) .علي  ،فقد تراوحت نس ة سكان الرلف
في ب لدان المنط قة في عام  2017من أ قل من 2
في المبببائبببة في الكولبببت وقطر ومبببا بين  57في
المائة و 72في المائة في ال من ملببببببر واليمن
واللومال والسودان والقمر ،مرورا ً بحوالي 32
في المائة إلى  40في المائة في تونس والمغر
وسببببببورلا ومورل انيا ،و 10إلى أقل من  30في
المائة في اإلماراا وال حرلن وال زائر وجي وتي
واألردن ول نان ولي يا وفلسببببببطين والسببببببعود لة
والعرا وعمان.
تع ر ال ر من الرلف إلى المبببدن من أاثر
عوا مل تدهور اإلن اج الزراعي واألمن ال غاائي
إذ تؤدي إلى ه ر األراضببببي الزراعية وإهمال ا.
ولؤدي تضببخ أعداد السببكان في المدن إلى ن ائج
سبببببل ية عدلد ت مثل في ازدحام المدن والضبببببغب
على المراف الخبببدميبببة وزلببباد ال طبببالبببة والفقر
وال رلمببة ،مببال تكن المببدن مسبببببب عببد بببالخطب
وال مولالا الالزمبببة ل طولر المراف الخبببدميبببة
واالس ثمار لخل مزلد من فرص العمل.
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س ل اإلن اج الن اتي في الدول العربية نموا ً بنس ة
 1.6في المائة في عام  ،2017بالرا من تراجع
المساحة المحلولية بنس ة  1.4في المائة .وتمثل
م موعببة الح و مراز اللببببببببدار في اإلن بباج
الن اتي حيث تشببببببكل حوالي  60.4في المائة من
إجمالي المساحة المحلولية.
تدل تقدلراا اإلن اج لمعظ المحا بببيل الزراعية
أن ا قد سبببببب لت تطوراا م النة ،حيث انخفض
إن ببباج الح و بنسبببببب بببة  1.0في المبببائبببة نظرا ً
النخفاض المسبببباحة المحلببببولية بنسبببب ة  3.1في
المائة ،حيث انخفض ان اج القمح بنسببببب ة  1.4في
المائة بس ب تراجع المسبباحة المحلببولية بنس ب ة
 3.3في المببائببة ،بينمببا ارتفع في المقببابببل إن بباج
الار الشببامية بنس ب ة  3.3في المائة نظرا ً ل حسببن
الغلة بنسبببببب ة  1.9في المائة وارتفع إن اج األرز
بنسبببببب ة  3.6في المائة ن ي ة لزلاد المسببببببباحة
المحلولية بنس ة  3.9في المائة .من ج ة أخرى
سبببب ل إن اج الفاا ة زلاد بنسبببب ة  5.5في المائة،
والخضببببببار بنسبببببب ة  1.0في المائة ،نظرا ً لزلاد
المسببباحة بنسببب  7.9في المائة و 2.6في المائة،
على ال والي ،الملح  )4/3والشكل .)1
الشكل ( :)1تطور اإلنتاج الـزراعي من المحاصيل
الزراعية الرئيسية في الـدول العـربيـة
))2017- 2016

الملدر :الملح

.)4/3

تعود الزلاد ال ي تحققت في إن اج بعض
المحا يل الزراعية خالل عام  2017إلى تحسن

والمياه
اﻟﺰراﻋﺔالزراعة
الثالث :قطاع
الفصل
واﻟﻤﻴﺎه
ﻗﻄﺎع
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ:

مس وى الغلة نظرا ً الس خدام بعض الدول العربية
ال قاناا اإلن اجية الحدلثة ،وال رايز على نشر
الحزم ال قنية الزراعية الم كاملة ،وال وسع في
اس خدام الميكنة الزراعية ومدخالا اإلن اج
الحدلث من باور وأسمد  ،وتط ي ن ائج ال حوث،
وتكثيف اإلرشاد بين أوساط المزارعين .اير أن
بعض المحا يل األخرى ش دا تراجعا ً في
مس وى الغلة وتشمل الشعير ،وال قولياا
والمحا يل السكرلة ،والفواا والخضرواا
والار الرفيعة.
إن تطولر اإلن ببباج الزراعي ل طلببب معبببال بببة
المعوقببباا ال ي تحبببد من أدائببب  ،وفي مقبببدم بببا
ال عامل مع الظرو المناخية وآثارها السل ية من
خالل االه مام ب طولر أدواا وأسببببببالي ر ببببببد
الظواهر المنببباخيبببة ،والمحبببافظبببة على الموارد
المائية وتنمي ا ورفع افاء اس غالل ا ،واالس فاد
من ن ببائج ال حوث الزراعيببة ال ط يقيببة في م ببال
ال قانة الحيولة ،واسبببب خدام ال اور المحسببببنة ذاا
اإلن بباجيببة العبباليببة المقبباومببة لل فببا والحرار ،
وتن سي ال سيا سياا الزراعية العربية من منظور
تببكبببامببلببي وتببطببولببر نببظ ب ال ب بببأمببيببن الببزراعببي
وال شببببببرلعاا والقوانين الزراعية ال ي تأخا في
االع بببار الظرو االق لبببببببببادلبببة للمزارعين،
وبوج خاص في المناط ال امشية.
اإلنتاجية الزراعية العربية
تمثل إن اجية األرض المزروعة المؤشببببببر العيني
واأل س ل قيا سا ً لكفاء ا س خدام األرض الزراعية
ون ائج النشاط اإلن اجي الزراعي اكل ،اما أن ا

المحلببببببلة الن ائية لم موعة العوامل الم داخلة
والم فاعلة السبببببل ية واالل ابية للنشببببباط الزراعي
بعنا ره ال شرلة وال قنية واالس ثمارلة واالدارلة
وال نظيمية .وللعوامل المناخية تأثيرا ً حاسببببببما ً في
اإلن بباجيببة وفي عببدم اسبببببب قرارهببا ،وفي الببدول
العربية فإن إلن اجية األرض الزراعية األولولة
الم قدمة ،في حين تأتي إن اجية العمل الزراعي
في المرت بببة الثبببانيبببة نظرا ً لمحبببدودلبببة الموارد
األرضية والمائية.
تع ر إن بباجيببة األراضببببببي الزراعيببة في الببدول
العربية ضببببعيفة ،باسبببب ثناء ملببببر ،بالمقارنة مع
الدول الم قدمة والنامية وبخا بببببببة في م موعة
الح و وهي األاثر أهمية من حيث المسببببببباحة
ال ي تشببببببغل ا واهمي ا االق لبببببببادلة والغاائية
واالس راتي ية.
لسبببب عرض ال دول رق  )5تطور إن اجية بعض
أه المحببا ببببببيببل الزراعيببة في الببدول العربيببة
بالمقارنة مع م موعة الدول األخرى .ول ضببببببح
أن ال طور الببباي تحق في إ ن ببباجيبببة بعض
المحببا ببببببيببل خالل الف ر  )2017-2010اببان
م واضببببعاً ،ودون المسبببب وى المطلو والممكن.
وتلعبب بعض المحببدداا المنبباخيببة وال ي يببة من
تربببة وميبباه في بعض منبباط الزراعببة المطرلببة
دورا ً حاسما ً في تواضع تلا اإلن اجية .مما ال شا
في فإن هناد ف و واسببببببعة بين اإلن اجية الفعلية
الراهنبببة واإلن ببباجيبببة الممكنبببة أو الكبببامنبببة ل لبببا
الم موعاا المحلولية ،وخير دليل على ذلا ما
ل تحقيقببب من إن ببباجيبببة عببباليبببة في المزارع
النموذجيببة ومحطبباا ال حوث ال ط يقيببة وحقول
اإلرشبببببباد .وت راوح اإلن اجية الفعلية لألراضببببببي
المزروعة في الدول العربية بين ثلث ونلببببببف
طاق ا اإلن اجية الط يعية.

الجدول رقم ()5
إنتاجية بعض المحاصيل الزراعية األساسية في الدول العربية بالمقارنة مع المجموعات األخرى
( 2010و)2017
الدول النامية
الدول العربية
2017
2010
2017
2010
1,549
1,525
1,675
1,474
الحبوب
2,601
2,298
2,638
2,302
القمــح
1,300
1,429
846
1,015
الشعير
8,493
9,672
19,840
22,059
الخضروات
10,876
9,918
8,628
10,109
الفواكه
58,566
63,842
92,628 104,969
قصب السكر
758
699
888
1,006
البقوليات
8,606
9,583
24,403
23,423
الدرنيات
الملدر :منظمة األم الم حد لألاالة والزراعة الفاو)" .)2017 ،قاعد ال ياناا".

الدول المتقدمة
2017
2010
4,155
3,710
4,000
3,608
3,637
3,239
25,920
22,874
18,824
19,809
82,557
81,846
2,126
2,007
21,428
17,833

ا  /هك ار)
العالم
2017
2010
3,966
3,555
3,405
2,971
3,010
2,601
18,862 18,195
15,489 14,239
70,614 71,074
992
904
13,663 13,840
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والمياه
اﻟﺜﺎﻟﺚ:الزراعة
الثالث :قطاع
الفصل
اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻤﻴﺎه
ﻗﻄﺎع
اﻟﻔﺼﻞ

اإلنتاج الحيواني

اإلنتاج السمكي

بلغ ح الثرو الحيوانية أبقار ،جاموس ،أانام،
ماعز ،أبل) حوالي  352.3مليون رأس في عام
 2017أي ب راجع نسب  0.3في المائة بالمقارنة
مع عبببام  ،2016الملح  )5/3وال بببدول رق
.)6

تشببببكل الثرو السببببمكية موردا ً هاما ً من الموارد
العرب ية ال ي لمكن االع ماد علي ا لسبببببببد الف و
الغاائية ،خا بببببة في م ال ال روتيناا الحيوانية.
وتع ر موارد الثرو السمكية العربية من الموارد
القلي لة ال ي لحق اإلن اج من ا فائضبببببببا ً ت ار لا ً
موج ا ً على المسبببببب وى العربي العام ،حيث لم لا
الوطن العربي وفر نسبببببب يبببة من موارد الثرو
السببمكية ،سببواء من المياه المالحة أو العابة ،ال ي
ت مثل في مسببببببطحاا المياه العابة ،المن ة في
م اري األن ار والخزاناا والسدود السطحية.

على الرا من ا ر ح تلا الثرو فإن من اا
قطاع الثرو الحيوانية ال تفي باح ياجاا السبببكان
في الوطن العربي ،وذلا نظرا ً لما لعاني القطاع
من العببدلببد من المعوقبباا ال ي من أهم ببا تببدني
إن بباجيببة الوحببد الحيوانيببة ،وعببدم افببالببة الموارد
العلفيبببة ،وفقر المراعي وإت ببباع طر إن ببباجيبببة
تقليدلة في اثير من الدول العربية باإلضبببببافة إلى
ضعف القيمة المضافة في سلسلة إمداد المن اا
الحيوانية ،وضببببعف شبببب كاا ال لببببنيع لمن اا
اللحوم واألل ان ال ي ل دد قسببببب ا ير من ا .إال أن
من المالحظ في السبببببببنواا األخير االه مبببام
الم نبامي من بعض ا لدول العربيبة بقطباع الثرو
الحيوانية ،وتأسبببيس وإنشببباء مشبببارلع موازلة ل ا
إلن اج األعال الخضببببراء والمراز وذلا لسببببد
الحاجة الك ير والم نامية من ا ،باإلضبببببببافة إلى
تطولر ال حوث في م ال إدار ورعالة و ببببببحة
الثرو الحيوانية .هاا إلى جان مشبببارلع تحسبببين
الكفبباء اإلن بباجيببة للسببببببالالا المحليببة من خالل
ال ين والخلب مع السبببببببالالا األخرى ذاا
اإلن اجية المرتفعة.
تشبببببببير تطوراا اإلن ببباج الحيواني من اللحوم
واألل بببان وال يض خالل عبببام  2017إلى تحقي
معدالا نمو بلغت حوالي  1.9في المائة ،و1.3
في المائة ،و 3.5في المائة على ال والي.
الجدول رقم ()6
أعداد الثروة الحيوانية في الدول العربية
 2010و()2017-2015
مليون رأس)
السنوات

2010

2015

2016

2017

أبـــقــار

60.16

54.64

54.59

54.76

جاموس

9.00

4.02

4.76

4.28

أانــــام

186.02

180.62

185.49

185.27

مــــاعز

94.63

91.84

91.80

91.42

إبـــــــل

15.77

16.16

16.71

16.56
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تقببدر أطوال األن ببار ال ي تمر في األراضببببببي
العربيببة بحوالي  16.6ألف ايلوم ر ،بينمببا تقببدر
مسببببببباحة الخزاناا والسبببببببدود بنحو  2.4مليون
هك ببار ،من ببا حوالي  744.2ألف هك ببار تمثببل
مسبببببببا حة الخيران ال ي لقع معظم ا في ال من
العرا وملبببر والسبببودان .اما أن هناد مسببباحة
واسبببعة من المسببب نقعاا تقع اال ي ا العظمى في
السودان.
سبببببب ل اإلن اج السببببببمكي في الدول العربية زلاد
بنسبببببب ة  3.2في المائة عام  2017بالمقارنة مع
عبببام  ،2016ولمثبببل هببباا اإلن ببباج حوالي  3في
المائة من اإلن اج العالمي لألسبببماد ،وحوالي 65
في المائة من ح المخزون السمكي العربي.
سبببببب لت أربع دول عربية تراجعا ً في إن اج ا من
األسببببببماد في عام  2017وهي قطر وسببببببورلة
واليمن والعرا  ،وتراوح االنخفاض بين  3.6في
المائة و 15في المائة في هاه الدول.
لمثل إن اج ملر والمغر ومورل انيا نحو 79
في المائة من إجمالي اإلن اج العربي من األسماد،
وبلغ م وسب حلة الفرد من األسماد في الدول
العربية عام  2017حوالي  12.4ايلوارام
بالمقارنة مع حوالي  20.5ايلوارام على
المس وى العالمي.
ت مثل محاور تطولر اإلن اج السببببببمكي في الدول
العربية في اع ماد أسبببببببالي اللببببببيد الحدلثة،
وتعزلز قبببدراا الكوادر العببباملبببة في القطببباع،
وزلاد ح االسبببببب ثمار العام والخاص في هاا

والمياه
اﻟﺰراﻋﺔالزراعة
الثالث :قطاع
الفصل
واﻟﻤﻴﺎه
ﻗﻄﺎع
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ:

النشببببببببباط ،وتطولر وتبببأهيبببل مراف الخبببدمببباا
ال سببببولقية ،ودع ج ود محطاا ال حوث إلدخال
األ ببببنا ال ي ت كيف مع الظرو ال ي ية وذاا
اإلن اجية المرتفعة ،وحمالة األ ببببببنا المن ة
ال ي تأقلمت مع ال ي ة ،وتوفير خدماا االقراض
الميسر للليادلن ،وحمالة المخزون السمكي من
اسب غالل شببرااا اللببيد العالمية ،الملح )6/3
والشكل .)2
الشـكل ( :)2تطور إنتاج األسماك في الدول العربية
 2010و()2017-2013
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البحوث الزراعية والتقانة الحديثة
تع ر مسببببألة توظيف ن ائج ال حوث الزراعية في
تطولر اإلن ببباج الزراعي في البببدول العربيبببة
ضببببرور اسبببب راتي ية في ضببببوء الع ز الغاائي
القبببائ والم زالبببد .نظرا ً ألن اإلن ببباج الزراعي
بط يع ببب ذو طبببابع تط يقي محلي من حيبببث
األسبباس ،لالا ال لمكن االع ماد اليا ً على أبحاث
وت ار اآلخرلن ،اما أن اثيرا ً من المحا بببببيل
والنظ الزراعيبببة ذاا األهميبببة االق لبببببببببادلبببة
واالج ماعية لل لدان النامية ومن ا ال لدان العربية
ل تعبببد تبببدرج في برامج أبحببباث ال كنولوجيبببا
الحيولة لل لدان الم قدمة بسبببببب ضببببببعف الطل
علي ا في األسوا العالمية.
تع مد زلاد اإلن اجية واإلن اج الزراعي بشببببببقي
الن بباتي والحيواني إلى حببد ا ير على ال حببدلببث
ال قني البباي ل وقف بببدوره على ال حوث العلميببة
والزراعية ال ط يقية .لع ر االسبببببب ثمار في م ال

ال حوث الزراعيببة وتط يق ببا م ببدلببا ً وذو عببائببد
مرتفع ،إذ تدل الدراسباا ال حليلية في هاا الم ال
أن م وسب عائد االس ثمار ال حثي ل لغ حوالي 40
في المائة سبببنولا ً .وال ل اوز ح االسببب ثمار في
ميدان ال حوث الزراعية في ال لدان العربية 0.5
في المائة من الناتج المحلي الزراعي مقابل 2-1
في ال ما ئة في ا لدول الم قد مة ،وذ لا مع ال فار
الك ير بين ح النبباتج المحلي اإلجمببالي وافبباء
اإلنفببا في تلببا الببدول ومببا هو علي ب الحببال في
الدول العربية.
تعاني ال حوث الزراعية من عد معوقاا ت مثل
في ايببا الخطب وال رامج ال حثيببة الم كبباملببة،
وضببببببعف ال نيببان ال يكلي وال نظي ال شببببببرلعي
واإلداري والمببالي المالئ  ،وضببببببعف ال نسببببببي
وال عبباون بين برامج ال حوث الزراعيببة الوطنيببة
في الببدول العربيببة وبين ببا وبين مرااز ال حوث
الزراعيببة الببدوليببة ،واببالببا قلببة أعببداد ال بباحثين
المببدربين والمؤهلين ،وعببدم توفير ال سبببببب يالا
واإلمكبببانببباا الكبببافيبببة ل رامج وخطب ال حبببث
الزراعي ،وايبببا اآلليببباا الفعبببالبببة ل حبببدلبببد
موضبببببوعاا ال حوث الزراعية وتلبببببنيف ا وف
آليبباا محببدد  ،وم ببابعببة تنفيبباهببا وتقييم ببا وف
معبببالير علميبببة وطنيبببة وإقليميبببة وحمبببال بببا من
االخ را الخارجي.
في ضببببببوء المحدودلة النسبببببب ية للموارد المائية
واألرضببية ،والوفر النس ب ية للموارد ال شببرلة في
الدول العربية ،فإن األمر ل طل منح األفضببببببلية
لألبحاث ال ي تسبببب في تحسببببين إن اجية األرض
وعائد مياه الري وذلا من خالل إعطاء األولولة
لل نميببة ال يولوجيببة والكيمبباولببة ال ي تراز على
االسبببببب خدام األمثل لل اور المحسببببببنة واألسببببببمد
الكي ماولة ،واألب حاث ال ي ت ب خفيض ت كاليف
اإلن بباج االق لببببببببادلببة وال ي يببة ،ومنح مزلببد من
العنالة للمحا ببببببيل الغاائية الرئيسببببببية االح و
وال قول والمحا ببببببيل السببببببكرلة وال اور الزل ية
واألل بببان واللحوم ،والعمبببل على تحقي أهبببدا
وعببائببداا األبحبباث الزراعيببة بشببببببكببل م وازن
وإل ابي اج ماعيا ً واق لبببببببادلا ً وبي ياً ،وأن ت
ال حوث الزراعية بنظ الحلول على المعلوماا
وإدارت بببا ،ونظ اإلدار المزرعيبببة ،وب كببباليف
اإلنب ببباج الببزراعببي االقب لببببببببببادلبببة والب ببيب ببيبببة،
والمعببامالا ،واإل ببببببالحبباا الزراعيببة ،وتعلي
المن ين الزراعيين ،وتوزلع البببدخبببل الزراعي
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والمياه
اﻟﺜﺎﻟﺚ:الزراعة
الثالث :قطاع
الفصل
اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻤﻴﺎه
ﻗﻄﺎع
اﻟﻔﺼﻞ

بين الشببببببرائح االج مبباعيببة الزراعيببة المخ لفببة،
وإل ببباد عالقبببة وظيفيبببة م بببادلبببة بين ال ببباحبببث
والمرشد والمن ج الزراعي.
وت لبببببببدر ال قبا نة الحيو لة تلبا ال قبا ناا ،ح يث
تشبب مل على هندسببة المورثاا وال يناا ،وإعاد
تراي حامض ) (D.N.A.واسبببببب خدام ال ك يرلا
واالنزلماا ،وتقنياا زراعة األنسبببببب ة الن اتية،
وتقنيببباا ااثبببار وزراعبببة ونقبببل األجنبببة ،ونقبببل
الشبببفراا الوراثية الحيوانية .إذ أ ببب ح الحامض
النووي  DNAأدا إلن اج أعداد ا ير من المواد
النببادر ب كلفببة زهيببد  .وتع ر ال قببانببة الحيولببة
الوسببيلة األمثل ل حسببين اإلن اجية وتطولر نوعية
المن بباا ،وتحسببببببين إمكببانبباا حفظ وتلببببببنيع
المن ببباا الزراعيبببة ،وابببالبببا تحسببببببين حفظ
واس خدام الموارد الوراثية .ولع ر تحولل القطاع
الزراعي العربي ال قليدي نحو اسببببب خدام ال قاناا
الحدلثة على نطا واسبع السب يل األنسب ل طولر
اإلن اج الزراعي.
اسببب طاعت العدلد من ال لدان العربية مثل ملبببر،
المغر  ،العرا  ،سورلا وال زائر توليد وتلنيع
وإن اج ال قاناا المناس ب ة محلياً ،الببناعة خاماا
ومن اا االسبببببمد الكيماولة ملبببببر ،المغر ،
تونس ،العرا والسبببببببعودلبببة) ،وإن ببباج بعض
األدواا واآلالا الزراعيبببة وت يزاا الري
و ببناعة وت ميع ال راراا الزراعية ال زائر،
العرا  ،ملر وسورلا) ،واس ن اط وااثار بعض
السببالالا المحسببنة لعدد من المحا ببيل الرئيسببية
وبخا بببببببة القمح والقطن في ملببببببر وسببببببورلا
والمغر وتونس ،واقببامببة السببببببببدود ومحطبباا
الطاقة في ملر والمغر وسورلا.
ت در اإلشبببار في هاا السبببيا إلى االه مام الاي
لول ي اللبببببب ندو العربي لان ماء االق لبببببببادي
واالج ماعي لنشببببببباط ال حوث الزراعية وال قانة
الحدلثة في إطار الدع الاي قدم لمشارلع ال حث
العلمي الزراعي ال ي ل ولى المراز البببدولي
لل حوث الزراع ية في الم ناط ال ا فة إل كاردا)
تنفياها ،وشملت تلا المشارلع زلاد إن اج الشعير
واألعال وال كنولوجيبببا الحيولبببة في الزراعبببة،
سببببببوا ًء ال قليبببدلبببة أو المحميبببة ،وتطولر افببباء
اسببببب خدام المياه ،وتعزلز األمن الغاائي في الدول
العربية ،وتكامل اإلن اج الن اتي والحيواني.
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تمثلت حلببببيلة ن ائج المشببببروعاا المااور في
اس ن اط أ نا جدلد محسنة من القمح والشعير
وال قولياا ،ونشببببببر ال قاناا المحسببببببنة وتأمين
اس يعاب ا واس خدام ا من المزارعين بما في ذلا
تحسببببببين إن بباجيببة القمح بنسبببببب ببة  30في المببائببة
والشبببعير بنسببب ة  20في المائة والفول بنسببب ة 30
في المائة ،وفي تطولر نظ إن اجية م كاملة لرفع
مسببب وى اإلن اجية وافاء اسببب خدام المياه ،اما ت
تطولر نظ اإلن اج المروي لمحا ببببببيل الح و
بببأنظمببة الري الحببدلثببة ،وتطولر نمبباذج نبباجحببة
إلن اج ال اور وحفظ األ ببول الوراثية ،وتأسببيس
شببببببراابباا فعببالببة بين مرااز ال حوث الزراعيببة
الوطنيببة في الببدول العربيببة وبين ببا وبين مرااز
ال حوث الزراعية الدولية في م ال تنفيا ال حوث
الزراعية ال ط يقية .اما شمل تنفيا برامج م كاملة
من ال درل واإلرشبببباد الزراعي ل طولر الموارد
ال شرلة الوطنية.
اسبببببب فببباد من هببباه ال رامج حوالي  13ألف فني
وبببباحبببث من ضببببببمن  5آال أجروا بحوث
ال ط يقية لنيل درجة الدا وراه والماجسببببب ير .وقد
شببببببملببت تلببا ال رامج تقببانبباا وأنظمببة ال حببث
الزراعي ال ط يقي الم طور ،وزلببباد اإلن ببباجيبببة
المحلببولية بال كامل مع األسببالي المس ب دامة في
إدار الموارد الط يعية.

الفقر في المناطق الريفية وآثاره االقتصادية
واالجتماعية
لعاني حوالي ربع سببكان الدول العربية من الفقر،
ولعيش حوالي  75في المببائببة من في المنبباط
الرلفية .وتعود أسببب ا الفقر إلى عدد من العوامل
ت مثل في تدني األجور في النشاط الزراعي ،وقلة
وضببببببعف فرص العمبببل وال بببأثيراا المنببباخيبببة
وال ي ية اال فا والسببببببيول وان شبببببببار األوب ة
واألمراض ال ي تلببببببي المحا ببببببيل الزراعية
والثرو الحيوانية ،وضبببعف ال نى األسببباسبببية مما
لس في حدوث الفقر واتساع رقع في األوساط
الرلفيبببة .ول لحظ الرلف في البببدول العربيبببة
بالرعالة وااله مام المناسبببببب ين في إطار برامج
ال نمية ،حيث لعاني من ضبببعف ال نى األسببباسبببية
وخبببدمببباا الرعبببالبببة اللبببببببحيبببة وال عليميبببة
واالج مبباعيببة ،إلى جببان ب نببدر خببدمبباا النقببل
وال خزلن وال ر لد وال ع ة .و قد أسبببببب مت هاه

والمياه
اﻟﺰراﻋﺔالزراعة
الثالث :قطاع
الفصل
واﻟﻤﻴﺎه
ﻗﻄﺎع
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ:

العوامببل م معببة في عزو المسبببببب ثمرلن عن
إنشاء المشارلع الزراعية في الوسب الرلفي.

وزلاد أسعار عدد من السلع الغاائية في األسوا
العالمية.

من شببببببببأن االه مببام ببباألنشببببببطببة اثيفببة العمببالببة
بالزرا عة واللبببببب نا عاا ال حولل ية ال قائ مة على
الزرا عة أن لسبببببببا عد على تطولر الرلف ل يأ خا
دوره في دفع ع لببة ال نميببة في الببدول العربيببة،
و في وضبببببببع وتنفيبببا خطب وبرامج ال نميبببة
االق لبببببادلة واالج ماعية ال ي ت سببببب مع أهدا
ال نم ية المسبببببب دا مة  2030ل حقي م عدالا نمو
اق لبببببببادلة مرتفعة ل وفير فرص العمل الم زي
وتخفيف مس ب وى ال طالة ،وتحسببين مس ب وى دخل
الفقراء.

تلدرا ملر قائمة الدول العربية الملدر تلي ا
اإلماراا والسعودلة والمغر واألردن ،وشكلت
قيمة ادرات ا الزراعية حوالي  71في المائة من
إجمالي اللادراا الزراعية للدول العربية،
ولعود ذلا إلى تنوع اإلن اج الزراعي في الدول
العربية مثل ملر والمغر  ،وإعاد ال لدلر في
دولة اإلماراا ،وتطولر مؤسساا ال لدلر
وتحسين الموا فاا والدخول في المنافسة في
األسوا اإلقليمية والعالمية من ق ل الدول
المااور  .وت أثر ادراا الدول العربية بشكل
عام ب ابا امياا اإلن اج ال ي ت حك ب ا العوامل
الط يعية ،وقدرت ا على االس فاد من الميزاا النس ية،
والموا فاا القياسية لللادراا ،وافاء مؤسساا
ال لدلر ،وال س يالا الم وفر للملدرلن .ال دول رق
 )7والملح رق  )7/3والشكل .)3

لدع ذلا إنشببببباء بنية أسببببباسبببببية م طور وتوفير
الخببدمبباا المخ لفببة للقطبباع الزراعي وللمنبباط
الرلفيبببة ،وبوجببب خببباص الخبببدمببباا ال عليميبببة
واللبببحية واالج ماعية ،وتوفير بي ية اسببب ثمارلة
مشبببببب عة السبببببب قطا الموارد المالية لألنشببببببطة
اإلن اجية الزراعية ،مما لوفر فر ا ً جدلد للعمل
وملبببادر الدخل ،ودمج الزراعة وال نمية الرلفية
في الخطب وال رامج الحكومية ،باإلضبببببببافة إلى
وضبببببع شببببب كاا أمان لدع فقراء المزارعين في
الوسب الرلفي.

الشكل ( :)3الصــادرات والـــواردات الــزراعية العـربية
 2010و()2016-2013

التجارة الزراعية العربية
الصادرات الزراعية
بلغت قيمة اللبببببببادراا الزراعية للدول العربية
م معببة حوالي  28.5مليببار دوالر عببام 2016
مقبارنبةً بحوالي  25.1مليبار دوالر عبام ،2015
وبزلبباد تقببدر بحوالي  13.4في المببائببة .وعلى
الرا من هاه الزلاد المرتفعة مقارنةً بالسبببنواا
السببابقة ،فإن الع ز الزراعي قد ارتفع من حوالي
 60مليببار دوالر في عببام  2015إلى حوالي 62
مليار دوالر عام  .2016وذلا بسببب زلاد قيمة
الوارداا الزراعية من حوالي  85.1مليار دوالر
إلى حوالي  90.6مليار دوالر وبنسبببببب ة نمو تقدر
بنحو  6.4في المائة ،ولـببعود س هـبباه الزلـبباد
إلى تراجع ا ير في اميبباا اإلن بباج عببام 2016

الملدر :الملح
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الواردات الزراعية
ارتفعبببت قيمبببة الوارداا الزراعيبببة العربيبببة من
حوالي  85.1مليار دوالر عام  2015إلى حوالي
 90.6مليار دوالر عام  2016وبنس ة قدرها 6.4
في المببائببة ،وذلببا بسبببببب ب تراجع إن بباج بعض
المحا ببببببيل الزراعية ام موعة الح و القمح
والشببببعير والار الرفيعة) ،والدرنياا وال قولياا

59

59

والمياه
اﻟﺜﺎﻟﺚ:الزراعة
الثالث :قطاع
الفصل
اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻤﻴﺎه
ﻗﻄﺎع
اﻟﻔﺼﻞ

والخضبببروان والفواا واألليا  ،باإلضبببافة إلى
زااد أسعار السلع الزراعية األخرى في األسوا
العالمية حيث ارتفع سبببعر السبببكر بنسببب ة  34في
المائة ،والزاون الن اتية بنسبببببب ة  5.6في المائة،
واألرز بنسببب ة  2.8في المائة ،وهي سبببلع تشبببكل
النس ة األا ر من قيمة الواردان الزراعية.
ارتفعت الواردان في الدول العربية المسبببببب ورد
الرئيسببببببية حيث تراوحت بين  4.3في المائة و9
في المائة في ال من األردن وال ـزائ ـر ول ن ــان
والسعوداة واإلماران ومار المغر  .وقد بلغت
قيمبببة واردان السببببببعودابببة وماببببببر وال زائر
واإل ماران حوالي  58مل يار دوالر تم ثل حوالي
 64في المائة من إجمالي قيمة الواردان الزراعية
العربية.

بببببببببافي
ارتفع ال ع ز ال ببباري الزراعي
الواردان) من حوالي  60مليار دوالر إلى حوالي
 62.1مليار دوالر عام  ،2016وتراز الع ز في
الدول المسبببببب ورد الرئيسببببببية ذات ا حيث بلغ في
السببببببعودابببة حوالي  16.4مليبببار دوالر ،تلي بببا
ال زائر حوالي  11.4مليبببار دوالر ،وماببببببر
حوالي  8.9مل يار دوالر واإل ماران حوالي 5.7
مليببار دوالر ،ول نببان حوالي  4.4مليببار دوالر،
وقطر حوالي  2.5مليار دوالر ،واألردن حوالي
 2.3مليار دوالر.
شببببببكل الع ز ال اري للدول اير الزراعية في
م لس ال عبباون لببدول الخليج العربيببة حوالي 42
في المببائبة من إجمببالي الع ز ال بباري الزراعي
عبببام  ،2016الملح رق  )7/3وال بببدول رق
.)8

الجدول رقم ()7
الصادرات والواردات الزراعية العربية
 2010و()2016-2013
الصادرات والواردات الزراعية

مليار دوالر)
معدل النمو السنوي %

2010

2013

2014

2015

2016

2016 – 2010

()2016 – 2015

الصادرات

19,569

24,594

24,938

25,142

28,499

6.5

13.4

الواردات

67,239

93,091

90,803

85,093

90,576

5.1

6.4

صافي الواردات (العجز)

47,671

68,496

65,865

59,951

62,077

3.9

0.2

29.1

26.4

27.5

29.5

31.5

---

---

نسبة الصادرات إلى الواردات
()%
المادر :الملح

60

60
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والمياه
اﻟﺰراﻋﺔالزراعة
الثالث :قطاع
الفصل
واﻟﻤﻴﺎه
ﻗﻄﺎع
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ:

الجدول رقم ()8
صافي الواردات الزراعية العربية
( 2010و )2016
الواردات
(مليون دوالر)

الصادرات
(مليون دوالر)

صافي الواردات
(مليون دوالر)

2010

2016

2010

2016

2010

2016

متوسط نصيب الفرد
من صافي الواردات
(دوالر)
2016
2010

الددددول العربيدددة مات الموارد
()1
الزراعية

9,226

12,887

26,871

38,043

17,646

25,156

70

90

دول مجلس التعددداون لددددول
()2
الخليج العربية

8,262

11,714

30,433

37,793

22,171

26,079

498

482

2,081

3,898

9,935

14,740

7,854

10,842

123

150

19,569

28,499

67,239

90,576

47,671

62,077

132

153

الدول العربية األخرى
اإلجمالــــي

()3

الملدر :الملح .)7/3
 )1ال زائر ،تونس ،سورلة ،السودان ،العرا  ،ملر ،المغر .
 )2اإلماراا ،ال حرلن ،السعودلة ،عمان ،قطر ،الكولت.
 )3األردن ،جي وتي ،اللومال ،فلسطين ،القمر ،ل نان ،لي يا ،مورل انيا ،اليمن.

لرت ب تفاق الع ز الزراعي خالل العقود األخير
بم موعببة من العوامببل أهم ببا ،تببدني مسبببببب وى
اإلن اجية ،وال حدلاا ال ي تواج مؤسببببببسببببببباا
ال حث الزراعي وال ة وسببببببائل اإلن اج ال قليدي،
وعدم ال وسببببببع في األراضببببببي المرولة بسبببببب
الضعف الشدلد في افاء الري ،وهدر المياه ال ي
هي شحيحة باأل ل في المنطقة العربية.
ل طلببب تقلي الع ز الزراعي زلببباد اإلن ببباج
واسببب خدام ال قاناا المناسببب ة ال وسبببع الرأسبببي)،
وتح سين موا فاا المن ج ،وال رايز على ال سلع
الزراعية المنافسببببة في األسببببوا  ،واع ماد آلياا
ال لدلر وال سول السائد في األسوا العالمية،
وتعزلز مؤسببببسبببباا ال لببببدلر وال رولج ،وإزالة
العق بباا المبباليببة واإلدارلببة ،ال ي تشببببببمببل القيود
ال مراية واير ال مراية والضبببرائ الم اشبببر
واير الم بباشببببببر على اللببببببببادراا الزراعيببة
باإلضبببببببافة إلى اع ماد السببببببياسببببببباا الزراعية
وال ارلة ال ي ت واءم مع السببببببياسبببببباا ال ارلة
الدولية ،وقواعد منظمة ال ار العالمية ،وإعطاء
ميزاا تفضببببببيليببة للسببببببلع الزراعببة العربيببة في
المنطقة العربية ،واالسببب فاد من قر األسبببوا ،
واع ماد ال شببرلعاا والقوانين ال ي تنظ وتشبب ع
عملياا اإلن اج وال لدلر للسلع الزراعية.

الواردات من السلع الغذائية الرئيسية
ارتفعت امية الوارداا العربية من السلع الغاائية
الرئيسببببببية بين عامي  2016-2015من 123.7
إلى  125.5مليون طن وبنسبببببب ة  1.4في المائة،
وارتفعت قيم ا من حوالي  68مليار دوالر إلى
حوالي  70مليار دوالر وبنسبببببب ة  3.0في المائة،
وقد شببببببكلت قيمة الوارداا من السببببببلع الغاائية
حوالي  77.3في المائة من إجمالي قيمة الوارداا
الزراعية العربية ال ي بلغت حوالي  90.6مليار
دوالر.
ت وزع السبببببلع الغاائية األسببببباسبببببية ما بين ثالث
م موعاا حس أهمي ا النس ية من حيث القيمة
والكمية المسببب ورد خالل عامي  2015و.2016
تمثل الم موعة األولى السلع الغاائية ال ي س لت
امي ا وقيمة واردات ا انخفاضبببببببا ً ما بين عامي
 2015و ،2016وت شمل ال اور الزل ية والفواا ،
وتضبببببب الم موعة الثانية السببببببلع الغاائية ال ي
ارتفعبببت اميبببة وقيمبببة واردات بببا وهي ال طببباطبببا
والسببببببكر الخبببام وال قوليببباا والزلوا الن ببباتيبببة
والخضببببببرواا واألبقببار ،أمببا الم موعببة الثببالثببة
وال ي تضبببببب الح و واألانام واللحوم وال يض
واألسببماد فقد ش ب دا ارتفاعا ً في قيمة الوارداا
من ببا بببالرا من انخفبباض امي ببا ،الملح رق
 )8/3وال دول رق .)9
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والمياه
اﻟﺜﺎﻟﺚ:الزراعة
الثالث :قطاع
الفصل
اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻤﻴﺎه
ﻗﻄﺎع
اﻟﻔﺼﻞ

الصادرات من السلع الغذائية الرئيسية
ارتفعببت قيمببة اللببببببببادراا العربيببة من السببببببلع
الغببباائيبببة عبببام  2016مقبببارنبببة بعبببام  2015من
حوالي  16.5مليار دوالر إلى حوالي  16.8مليار
دوالر وبنسبببببب ة  2.0في ال ما ئة وزادا ام يات ا
بنس ة  0.04في المائة.

والخضببببببرواا وال يض واألبقار في عام 2016
تراجعببا ً تراوح بين  2.1في المببائببة في الح و
و 22.1في المائة في األبقار .وت لبببببببدر الفواا
واألل ببان والخضببببببرواا والسببببببكر الخببام قببائمببة
اللادراا الغاائية العربية حيث تمثل حوالي 60
في ال مائة من إج مالي قي مة بببببببادراا السببببببلع
الغاائية في عام  ،2016الملح رق .)8/3

لعزى س النمو في قيمة اللادراا إلى ارتفاع
اللبببببببادراا من ال اور الزل ية والسببببببكر الخام
وال قوليببباا واألسببببببمببباد والفوااببب وال طببباطس
وتراوحبببت الزلببباد بين  3.3في المبببائبببة في
ال طاطس ،و 54.6في المائة في ال اور الزل ية.
في المقابل سبببب لت قيمة اللببببادراا العربية من
الح و والزلوا الن ببباتيبببة واألل بببان واألانبببام

تواج اللبببببببادراا الزراعية والغاائية العربية
بعض المعوقبباا ال ي تحببد من تببدفق ببا فيمببا بين
الدول العربية من ج ة ،وإلى باقي الدول من ج ة
أخرى .وت مثل هاه المعوقاا في ضعف ال سول
الزراعي وال ياال واألنظمة ال سبببولقية الزراعية،
وقلة الشرااا الم خللة في ال لدلر ،وضعف
المعلوماا ال سولقية الزراعية.

الجدول رقم ()9
نسبة التغير في الواردات من السلع الغذائية الرئيسية
()2016-2015
السلعة
الح و والدقي
ال طاطس
سكر خام
بقولياا
الزلوا الن اتية
الخضرواا

كمية
-0.9
49.3
4.8
26.4
23.3
40.1

قيمة
0.4
18.6
20.3
5.2
18.3
13.5

السلعة
ال اور الزل ية
األبقار وال اموس
أانام وماعز
لحوم
األل ان ومن ات ا
ال يض

كمية
-27.7
8.1
-23.6
-11.4
2.0
-2.1

نس م ولة)
قيمة
-2.8
3.0
2.4
0.4
-0.7
0.4

الفاا ة

-1.2

-2.1

األسماد

-13.3

2.1

الملدر :الملح
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التجارة الزراعية العربية البينية
ت حك م موعبببة من العوامبببل في ت بببار السببببببلع
الزراعيببة بين الببدول العربيببة أهم ببا ،الفببائض أو
الع ز في السببببببلع الغاائية ،والميزاا النسبببببب ية لكل
دولببة وتكبباليف اإلن بباج وال لبببببببدلر ،واالتفبباقيبباا
الم رمة فيما بين الدول العربية ،أو على المسبببببب وى
الثنائي ،واالتفاقاا والشبببراااا ال ي انضبببمت إلي ا
عبببدد من البببدول العربيبببة ،مثبببل منظمبببة ال بببار
العالمية ،والشرااة األوربية ،والشرااة الم وسطية،
والميزاا ال فضببببببيلية ال ي تمنح ا هاه األسببببببوا ،
واالل زاماا ال ي تحك عالقة أعضائ ا.
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أنشبببببأا الدول العربية منطقة ال ار الحر العربية
الك رى عام  2005ل كون إطارا ً لسببببباه في تحقي
ال كامل العربي ،ولوفر القدر للدول العربية للعمل
بشبببببكل م كافا مع المنظماا واألسبببببوا األخرى،
وإزالة العوائ ال مراية والرسببببببوم والضببببببرائ ،
وتسببب يل انسبببيا حراة ال ار بين الدول العربية.
ومع ذلا فما زالت ال ار الزراعية ال ينية تشببببببكل
نسبببببب ة قليلة من إجمالي ال ار الزراعية العربية.
حيث بلغت قيم ا عام  2016حوالي  34.7مليار
دوالر من إجمببالي قيمببة ال ببار الزراعيببة العربيبة
ال ي تقدر بحوالي  119مليار دوالر وبنس ة  29في
المائة فقب.

والمياه
اﻟﺰراﻋﺔالزراعة
الثالث :قطاع
الفصل
واﻟﻤﻴﺎه
ﻗﻄﺎع
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ:

تراجعت قيمة اللادراا ال ينية من حوالي 17.1
مليار دوالر عام  2015إلى حوالي  16.2مليار
دوالر عام  2016وبنسبببب ة قدرها  4.9في المائة.
وقد تلببببببدرا اإلماراا والسببببببعودلة وملببببببر
واألردن وعمببان والسببببببودان الببدول العربيببة في
بببببببادرات ا ال ي تراوحت بين حوالي 3.5
ح
مليار دوالر لاماراا و 1مليار دوالر للسبببودان.
وبلغ إجمالي ببببببادراا هاه الدول حوالي 12.7
مل يار دوالر ،تشبببببب كل حوالي  78في ال ما ئة من
إجمالي اللادراا ال ينية عام .2016
اما س لت الوارداا الزراعية ال ينية تراجعا ً بنس ة
 1.0في المائة عام  ،2016فقد سبببببب لت الوارداا
ال ينية لكل من ال حرلن ول نان وملببببببر والمغر
واألردن واإلمبباراا وجي وتي وعمببان عببام 2016
زلببباد تراوحبببت بين  1.9في المبببائبببة و 36.2في
المائة .وبالمقابل انخفضت الوارداا ال ينية في العام
ذاتببب لكبببل من ال زائر والعرا والكولبببت وقطر
والسبببببعودلة والسبببببودان وتونس واللبببببومال ولي يا
وفلسبببطين ومورل انيا واليمن وسبببورلا وتراوح ذلا
االنخفبباض بين  3في المببائببة و 29.7في المببائببة.
ولعود ذلا إلى تراجع امياا اإلن اج للمحا ببببببيل
الرئيسببببية عام  2016وحد المنافسببببة العالمية ،اما
تراجع إجمالي ال ار الزراعية ال ينية بشببببببكل عام
خالل الف ر  ،)2016-2014حيبببث انخفضببببببببت
ال لادراا بنس ة  7.8في المائة ،والوارداا بنس ة
 0.2في المببائببة وتراجع م مببل ال ببار الزراعيببة
ال ينية في الدول العربية بنس ب ة  4.0في المائة خالل
تلا الف ر  ،الملح رق .)9/3
لعود س ضعف ال ار الزراعية ال ينية العربية
إلى عدم تحقي زلاداا ملموسة في اإلن اج،
وضعف اإلن اجية ،وضعف ال نسي وال كامل
العربي مقابل السياساا الزراعية القطرلة،
تفو
والمنافسة الشدلد في األسوا بس
موا فاا السلع المس ورد من خارج المنطقة
العربية ،وتلدلر السلع ال ي تحظى بال ود إلى
األسوا العالمية .وت وفر في المنطقة العربية

م االا واسعة لزلاد ال ار ال ينية إذا ما ت
تنسي السياساا الزراعية وال قيد بالموا فاا
والمقاليس العالمية للمن اا الغاائية ،وزلاد
االس ثماراا في إن اج وت ار السلع الزراعية،
وإزالة العق اا اإلدارلة والرسوم والضرائ
وتقدل ال س يالا المالية ،ودع الملدرلن.

الفجوة الغذائية
انخفضبببببت قيمة الف و الغاائية من حوالي 33.0
مليار دوالر عام  2015إلى حوالي  32.9مليار
دوالر عببام  ،2016وبنسبببببب ببة مقببدارهببا  5.6في
المائة ،مقابل م وسببب زلاد بنس ب ة  1.9في المائة
خالل الف ر  .2016-2010وت راز الف و في
السبببببلع الغاائية الرئيسبببببية وفي مقدم ا الح و ،
ول لببببببببدرهببا القمح ،واللحوم والزلوا الن بباتيببة
والسكر واألل ان.
شببببكلت ف و الح و حوالي  55.4في المائة من
إجمالي قيمة الف و  ،وشببببببكل القمح حوالي 51.7
من قيمببة ف و الح و  ،و  28.7في المببائببة من
إجمالي الف و  .وشببببكلت ف و اللحوم حوالي 21
في المببائببة ،والزلوا الن بباتيببة حوالي  13.3في
المائة ،واألل ان حوالي  10.5في المائة ،والسبببكر
حوالي  9في المببائببة .انخفضببببببببت قيمببة الف و
الغاائية عام  2016بالمقارنة مع العام السببببببباب
لم موعة من السبببلع اال قولياا والسبببكر المكرر
والح و واللحوم وتراوح االنخفببباض بين 5.5
في المبببائبببة و 13في المبببائبببة .وحققبببت الفوااببب
والخضبببببرواا واألسبببببماد وال طاطس فائضببببباً،
الملح  )10/3والشكل رق .)4
لعود سببببببب ببب تراجع قيمبببة الف و إلى زلببباد
اللببببادراا بنسبببب ة  13.4في المائة ،مقابل زلاد
الوارداا بنسببب ة  6.4في المائة ،وبسببب ضبببعف
اس ب الد السببلع الغاائية لدى قطاعاا واسببعة في
الدول ال ي تعاني من ظرو داخلية اير مواتي .
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻤﻴﺎه

الفصل الثالث :قطاع الزراعة والمياه

الشكل ( :)4تطور قيمة الفجوة الغذائية في الدول العربية
 2010و()2016 - 2013

الملدر :الملح

.)10/3

تشببببببكل الف و الغاائية عائقا ً أمام تحقي األمن
الغاائي في الدول العربية ،الاي لعني حلببببببول
جميع األفراد على القدر المادلة واالق لبببببببادلة
للو ببببببول إلى اح يببباجبببات الغببباائيبببة في ابببل
األوقاا) .ولأتي اسبببب مرار الع ز الغاائي ان ي ة
ل خلف وسبببببببائل اإلن اج الزراعي ،وهدر موارد
الميبباه واألراضببببببي وتببدني افبباء الري ،وعببدم
تخلبببببي الموارد المالية الالزمة ل نمية القطاع
الزراعي وإعطائ األهمية ال ي تناس موقع في
اق لبببببببباداا البدول العربيببة .وت وفر لبدى البدول
العربيببة اببافببة اإلمكببانبباا ال ي ت يح تقلي ح
الف و بشببببببكببل ا ير وتحقي األمن الغبباائي إذا
تكبببامبببل اسبببببب غالل الموارد الزراعيبببة والمببباليبببة
وال شببببببرلة والكفاءاا العلمية الم وفر في الدول
العربية.

االكتفاء الذاتي من السلع الغذائية
لرت ب تحقي االا فاء الااتي من السببببببلع الغاائية
بزلاد امياا اإلن اج من المحا بببببيل الرئيسبببببية.
وت حك م موعببة من العوامببل في إن بباج السببببببلع
الغاائية أهم ا تابا امياا األمطار وتوفر مياه
الري ،واسبببببب خبببدام ال قبببانبببة الحبببدلثبببة ،وزلببباد
االس ب ثماراا إلن اج السببلع الغاائية .وقد تراجعت
نسببببب االا فاء لعدد من السبببببلع الرئيسبببببية ن ي ة
ل راجع إن اج ا بشببببببكل ا ير عام  ،2016حيث
توزعت السببلع الغاائية وفقا ً لمس ب وى االا فاء إلى
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ثالث م موعبباا ،وتشببببببمببل الم موعببة األولى
السببلع ال ي حققت االا فاء أو نسب اا فاء مرتفعة
وحققت فائضا ً لل لدلر عام  ،2016وفي مقدم ا
األسببببببماد والخضببببببرواا والفواا وال طاطس
وبنسبببب اا فاء بلغت  116و 101و 92في المائة
على ال والي .وتضب الم موعة الثانية السببلع ال ي
حققت نسبببببب اا فاء م وسببببببطة وتشببببببمل ال يض
واألل ان واللحوم وبلغت  89و 78و 75في المائة
على ال والي.
تضببب الم موعة الثالثة سبببلع الع ز الغاائي الدائ
وال ي حققت نسبببببب اا فاء منخفضببببببة ،وتشببببببمل
السبببكر الاي حق اا فاء  48في المائة مقارنةً مع
 34في المائة عام  ،2015والح و ال ي حققت
نسبببببب ة اا فاء حوالي  38في المائة مقابل  45في
ال ما ئة عام  ،2015والقمح  34في ال ما ئة م قا بل
 42في المائة عام  ،2015والزلوا الن اتية 32
في المائة مقابل  37في المائة عام  .2015وهو
ما لوضح مدى تأثر االا فاء بعدم اس قرار اإلن اج
الزراعي في الدول العربية ،الملح .)10/3
وبمقارنة نس االا فاء لسلع الع ز الغاائي خالل
الف ر  )2016-2010ل ين عدم حدوث تغيراا
نوعية في تحسن مس وى االا فاء ل اه السلع ،مما
لدعو الدول العربية إلى النظر في واقع االا فاء
الم ببدني ،وزلبباد الف و وارتفبباع فبباتور الغببااء
ال ي تشبببكل أع اء ضبببااطة على ميزانياا الدول
العربية.

التعددداون العربي في مجدددال تحقيق األمن
الغذائي العربي
تعاني الدول العربية من ع ز ااائي مسببب مر منا
عقود لشكل ضغوطا ً ا ير على ميزانيات ا ولمثل
واحببدا ً من أه تحببدلبباا ال نميببة االق لببببببببادلببة
واالج مبباعيببة ،ذلببا بسبببببب ب عببدم قببدر الموارد
الزراعية على توفير اح ياجاا السبببكان الم زالد
من الغبببااء ،وازدلببباد هو ال نميبببة بين الرلف
والمببدلنببة ،واتسبببببببباع دائر ال طببالببة بين األسببببببر
الرلفية ،وزلاد نسبببببب ة الفقر ،وزلاد النزوح إلى
المبببدن ال ي أحيب اثير من بببا بمنببباط السببببببكن
العشوائي ،وان شار العمالة ال امشية.

والمياه
اﻟﺰراﻋﺔالزراعة
الثالث :قطاع
الفصل
واﻟﻤﻴﺎه
ﻗﻄﺎع
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ:

لعد ذلا ن ي ة ط يعية لعدم اسببب ثمار موارد المياه
واألرض بشبببببكل رشبببببيد ،وال حدلاا ال ي تواج
ال حوث الزراعية ،وتواضببببع اسبببب خداماا ال قانة
الحدلثة في الزراعة ،وعدم جاذبية بي ة االس ثمار
في القطاع الزراعي ،بسببببب منافسبببببة القطاعاا
األخرى ال ي تحظى بدع أوسبببببع من الحكوماا.
وضببببعف ال نى األسبببباسببببية والخدماا الزراعية،
وعبببدم تخلبببببببي الموارد الالزمبببة للقطببباع
الزراعي في ميزانياا الدول العربية ،باإلضببببافة
إلى االع ماد على االسببببب يراد وليس زلاد اإلن اج
ل وفير السلع الغاائية.
سببببببعت الدول العربية التخاذ عدد من اإلجراءاا
ل ب ببحببقببي ب ال ب ببنببمببيبببة الببزراعببيبببة ،حببيبببث أقببرا
"اس ب راتي ية األمن الغاائي العربي" عام ،1980
وشكل فرل األمن الغاائي عام  ،1983وت إعداد
 153مشبببببروعا ً زراعياً ،ذو أولولة ،وت إنشببببباء
عدد من المنظماا الم خللة بال نمية الزراعية
إضببافة لالتحاداا وال ي اا النوعية األخرى .وقد
تعار تنفيا االس ب راتي ية والمشببروعاا الزراعية
بسبببببب ب عق بباا م عببدد  ،ول ت مكن المنظمبباا
وال ي اا العربية من تحقي األهدا ال ي أنشببأا
من أجل ا.
في إطببار سببببببعي الببدول العربيببة الحثيببث إلل بباد
ملبببادر وأدواا فعةالة ل حقي تنمية فعلية تسببباه
في تقلي الف و الغاائية وتعزلز األمن الغاائي
العربي ،ت في عام  2006اع ماد "اسبببببب راتي ية
ال نميـة الزراعيـة" للعقدلـن القادميـن .اما تـ في

عبببام  2009إقرار "المشببببببروع الطبببار لألمن
الغببباائي" في قمبببة الكولبببت ،وفي عبببام 2013
اع مدا قمة الرلاض مشببببروع السببببودان ل حقي
األمن الغاائي العربي ،من خالل اسبببب ثمار موارد
السودان الزراعية وقام اللندو العربي لانماء
االق لبببببببببادي واالج مببباعي ب مولبببل دراسبببببببببة
المشببببببروع ،وت اع ماد هاه الدراسبببببببة في قمة
نوااشوط عام .2016
من المؤمل أن لس هالن المشروعين في تعزلز
ال كامل الزراعي العربي ،نحو االس فاد القلوى
من الموارد الزراعيبببة الم ببباحبببة ل حقي تنميبببة
زراعية مسبببببب دامة تعزز من فرص تحقي األمن
الغاائي العربي.
إن تحقي األمن الغاائي في الدول العربية ل طل
إحببداث نقلببة نوعيببة في درجببة االه مببام بببالقطبباع
الزراعي وإعطائ األولولة في برامج الحكوماا
االق لبببببببادلة ،وتخلببببببي االع ماداا المالية
الالزمة في الميزانياا ،وإعطاء ميزاا تفضببيلية
لالس ثمار في القطاع الزراعي .إضافةً إلى تنسي
السببببببياسببببببباا الزراعية العربية في إطار تعزلز
م االا ال عاون العربي المشبببببب رد ،وإفسببببببباح
الم بببال أمبببام ان قبببال رؤوس األموال والعمبببالبببة
الكفؤ  ،ل وفير الم بببال السببببببب ثمبببار الموارد
الط يعية ،وال شرلة والمالية) بشكل افؤ ورشيد.
إلى جان سببببببن ال شببببببرلعاا ال ي تحمي اإلن اج
واالسبببببب ثمبببار الزراعي ،وإزالبببة ابببافبببة العوائ
ال مراية واير ال مراية أمام انسببببببيا السببببببلع
الزراعيبببة ورؤوس األموال فيمبببا بين البببدول
العربية.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ :اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ

الفصل
الرابع

القطاع الصناعي

نظرة عامة
حافظ ق طاع الصنننننن يا ال فل العرب العلى ل ا
درره المحوري فل االقتصنناد العلىل كلب ىل ن
ارتلاع مععب نمو قطاع الصننياااا االخننتيلا ل
فل العرب العلى ل ،يعزى كلب اليمو إل التحسننننن
الم حوظ فل أخنننعار اليلي فل ااخنننوال العالم ل،
نظلا ً الرتلنناع الط ننى ا خنننننن عننل اليلي ىت ن ل
تحسننن مسنننتوياا اليمو االقتصنننادي العالمل م
هل ،رتحعيع مسننتوياا إنتاا اليلي اليام م ق
العرب الميتجل اللئ سنننننن ل م هل أ لى حقق
الياتج الصياال فل العرب العلى ل نموا ً إيجاى ا ً فل
اام  2017ى غ حوالل  14فل المائل ،ح ث ارتلع
م  691 6م نننار درالر فل انننام  2016إل
حوالل  787 8م ار درالر فل اام  2017يعود
السنننن ى ااخنننناخننننل ل زيادا فل الياتج الصننننياال
العلىل إل التحس فل أخعار اليلي اليام
خنننننناات الياتج الصننننننياال ل عرب العلى ل ىحوالل
 31 9فل المنننائنننل م إ منننالل اليننناتج المح ل
اإل مننالل ل عننام  ،2017توزاننب ى  21 7فل
المائل ،ل صننننننياااا االخننننننتيلا ل ،ر 10 2فل
المننائننل ،ل صننننننينناانناا التحوي ننل خننننننناات قطنناع
الصننننننياال فل توف ل فلل العم لحوالل 17 7
فل المائل ،م القوى العام ل العلى ل كما خنننننناات
القطاع فل دفع هود رمععالا التيم ل رالتجارا
اليار ل رزيادا الع القومل ،ح ث ى غ متوخي
نص ى الللد العلىل م الياتج الصياال فل اام
 2017حننوالننل  2,081درالر مننقنننارننننل ىننيننحننو
 1,710درالر اام 2016
حققب الصننننننياااا االخننننننتيلا ل العلى ل نتائج
اامل فل اام  ،2017فقع ى غ اإلنتاا العلىل م
اليلي حوالل  24 4م ون ىلم ننن ي فل ال وم
مييل نننننا ً ىيسننننن ل  1 4فل المائل فل إطار إلتزام
العرب العلى ل ىاتلال العرب الميتجل ل يلي دا
ميظمل اارىب رالعرب الميتجل اللئ سنننن ل اا لى
ننارا الميظمننل ىيلض إنتنناا اليلي ىواقع 1 8
م ون ىلم ي يوم راو ما خاات فل رفع م ستوى
ااخننننننعار ىحوالل  29فل المائل ى غ إنتاا العرب
العلى ل م الغاز الط عل فل اام  2017حـوالل

 579 8م ـار متل مكعى رىيمو ى غ حوالل 0 6
فل المائل أظهلا مؤشلاا التععي اختقلار
مؤشلاا االحت اطل راإلنتاا م ـامـاا الحـ ع،
رصيــل اللوخـلاا ،رالزنب ،راللصال،
راليـحاس رى ـغ إنتـاا الـعرب العـلى ل م اللـحت
الحجــلي حــوالل  1,265ألــف ط
ف المقاى شننننهعا الصننننياااا التحوي ل العلى ل
نموا ً إ مننال نا ً طل ل نا ً ى غ حوالل  0 5فل المننائننل
ى غب الق مل الم افل فل قطاع التش ع رال ياء فل
اام  2017حوالل  175 0م ار درالر ،مسننننج ً
انكماش نا ً ىيس ن ل ى غب حوالل  0 4فل المائل ،ى يما
رصننن إنتاا العرب العلى ل م اإلخنننميب فل اام
 2016إل حوالل  233 0م ون ط رىمعنننعب
نمو ى غ حوالل  4 0فل المنائنل ررصننننننن إنتناا
العرب العلى ل م الحعيع الصنننن ى فل اام 2017
إل حوالل  21 5م ون ط رىمععب نمو م حوظ
ى غ حوالل  7 1فل المننائننل رى غ اإلنتنناا العلىل
م صنننننياال السنننننكل فل اام  2016حوالل 3 6
م ون ط تشننننننكن حوالل  28 8فل المننائننل م
ى أ ل ،ى غ
إ مالل االخننننننته ب العلىل م ان ٍ
إ مالل الطاقل التكليليل لمصننننننافل اليلي العام ل
فل الننعرب العلى ننل فل اننام  2017حوالل 8 9
م ون ىلم ن يوم نا ً ىانيلناو حوالل  248ألف
ىلم يوم ا ً ا مستواه فل اام  2016رشهعا
الصننننننياااا ال تلرك ماريل نموا ً ى غ حوالل 3 7
فل المائل معاوملً ىا ختثماراا إ ضاف ل عيعا فل
اذا القطاع ،ف ما اختقل مستوى إنتاا االيث ايع
مستواه المسج العام الساىق رال الغ حوالل 27 3
م ون ط ي خيل
رغت أام ل العرر الذي ي ط ع ىه قطاع الصياال
فل اقتصنننادياا العرب العلى ل ،ف نه اليزاب يعانل
العننعيننع م الصننننننعوىنناا رالتحننعينناا فل الل ى
رالسنننننن اخنننننناا ىع عا المعى ،رفل ااداء رالتيظ ت
المؤخسل ،رفل توف ل ال ي ااخاخ ل راليعماا
ال زمل ل يشاط الصياال ،رفل كلاءا قوا العم ،
راليلاك إل ااخوال

67

67

اﻟﻘﻄﺎعالصناعة
قطاع
الرابع:
الرابعا:لفصل
الصناعة
قطاع
الفصل
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
اﻟﺮاﺑﻊ:
اﻟﻔﺼﻞ

التعارنه التعارن
محتوياته أر
محتوياته أر ه
ضماللص ضم
يعلو اذا
يعلو اذا اللص
رالمقاي
تطويلننننلاا
المواصن
تطويل
العلىل فل مجاب
ننننلاا رالمقاي
المواصن
مجاب
العلىل فل
معننناي ل
تتواكننى
الجودال الجودا
تطور معننناي
تطور مع
لكلمعتتواكننى
العلى نننل لكلالعلى نننل
الميتجاا العلى ل
العالم ل ،رىما
اليلاكم اليلاك
الميتجاامالعلى ل
يمكل ،رىما يمك
العالم
تينافسنننننن تهنا
ريلفع م
العنالم نل،
إل
تينافسنننننن تهنا
نل ،ريلفع م
نننننوال العنالم
ااخننننننوال ااخن
إل
راليار ل راليار ل
العا ل العا

ناامل
رتوزاب
الكويب ر3
ناامل
مسنمسن
رتوزاب
فل 3فلوتل وتل
الكويب3ر3
فل فل
رالصننننننياال
االخننننننتيلا
نننننياال
نننننتيلال ل رالصن
الصننننننياالنننننياال االخن
قطاالقطاال الصن
ىيس ل
المح ل
التحوي ل
ىيس7ل 21217
ماللمالل
المحاإلل اإل
الياتجالياتج
فل ل فل
التحوي
االخننننننتيلا
1010فلفل
نننننتيلال رل2ر2
صننننننياالنننننياال االخن
المائل لالمائل ل صن
فل فل
رالشنننك
الجعرب (
التحوي ل،
صنننياال
رالشنننك
الجعرب)1()1
التحوي ل،
صنننياال
المائل لالمائل ل
()1( )1

الصناعي العربي
الصناعيج العربي
النات
الناتج

االستخراجية
االستخراجية
للصناعات
للصناعات
المضافة
المضافة
القيمةالقيمة

اامل فل اام
العلى
العربفل
العلى ل
العرب فل
فلنننننياال
نننننياالالصن
حقق الياتج
حقق الياتج الصن
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ً
ً
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،2017
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م  40 7م
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نوال
نوال
ااخن
ااخن
فل فل
الياماليام
اليلياليلي
أخننعار
مععالانعار
مععالا أخن
تحسننيبتحسننيب
نامننام
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2017
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535
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درالر
 440م
درالر 3
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ناتجمننالل
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فل 9المن
31 ،92017
حوالل
ل عنننام
راننائنننل ،را
ننل ،المن
31ننائنفل
حوالل
،2017عنننام
ل
تلارحبالياتج
العربمساامل
تلارحب
مستوى العرب
الصياالالصياال
مساامل الياتج
مستوى
المح ل
مائلفل المائل
49ى فل4ال49
ماللل ىاإل 4مالل
اإل المح
الياتج
فل الياتج فل

الجدول)رقم ()1
الجدول رقم (1
الجارية)
(باألسعار
الصناعي العربي
قيمة الناتجقيمة الناتج
الجارية)
(باألسعار
الصناعي العربي
)2017-)2012
(2017( -2012
الصناعة االستخراجية
الصناعة االستخراجية
السنة

السنة معدل النمو
القيمة
القيمة
السنوي
المضافة
المضافة
)(%

معدل
المساهمة في الناتج
النمو في الناتج
المساهمة
القيمة
السنوي
المحلي اإلجماليالمحلي اإلجمالي
)(%المضافة
)(%)(%

24640 6
40 613 3
1081
13 3 2012
1081
2012
25337 9
37 9-3 6
1042
-3 6 2013
1042
2013
26634 2
34 2-8 7
951
-8 7 2014951
2014
26121 6
21 -644 4
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-44 4 2015529
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25118 4
18 -416 8
440
-16 8 2016440
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25321 7
21 721 5
535
21 5 2017535
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ر()41ي3ر()4ي )2ر(4ي)3
ر(ي24ي))2ر(4ي
حق) (2
ر(4ي1
المصعر :الم
المصعر :الم حق (2ي)2

68

68

68

الصناعة التحويلية
الصناعة التحويلية

درالر)
درالر)
(م (ارم ار
الصناعي
الصناعي
القطاعالقطاع
إجماليإجمالي

الناتج
الناتج
المساهمة في
معدل النموالمساهمة في
معدل النمو
الناتج في الناتج
المساهمة
المساهمة في
معدل النمو معدل النمو
القيمة
اإلجمالي
اإلجمالي
المحلي
المحلي اإلجماليالقيمة القيمة السنويالسنوي المحلي
السنوي السنويالمحلي اإلجمالي
المضافة
)(%)(%
) (%) (%) (%المضافةالمضافة )(%) (%
)(%

10 246
5
3 0253
5 1266
-1 261
9
-3 251
8
0 5253

10 5
30
51
-1 9
-3 8
05

92 92
92 92
96 96
10 7 10 7
10 5 10 5
10 2 10 2

12 812 8 1327 1327
-2 4 -2 4 1296 1296
-6 0 -6 0 1217 1217
-35 1-35 1 790 790
-12 4-12 4 692 692
14 14 788 788

49 49
8 8
47 47
2 2
43 43
8 8
32 32
3 3
29 29
0 0
31 31
8 8

اﻟﻘﻄﺎعقطاع الصناعة
لفصل الرابع:
اﻟﻔﺼﻞ ا
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
اﻟﺮاﺑﻊ:

الشكل ( :)1تطور القيمة المضافة لكل من الصناعة االستخراجية
والصناعة التحويلية في الوطن العربي
()2017-2010

المصعر :الم حق (4ي )1ر(4ي)2

القيمة المضافة للصناعات التحويلية
ى غب الق مل الم نننننننافل ل صننننننياااا التحوي ل
العلى نننل فل انننام  2017حوالل  252 6م نننار
درالر مقاى حوالل  251 3م ار درالر فل العام
 2016رىمععب نمو ضننننننغ ى غ حوالل  0 5فل
المائل ،را مسنننننتوى العرب تلارتب مسنننننتوياا
نمو الق مل الم افل ل صياااا التحوي ل ،رى غب
مساامل الصيااـاا التحوي ل فل اليــاتج المح ل

اإل مننالل العلىل فل العننام  2017حوالل 10 2
فل المننائننل مقننارن نلً ىحوالل  10 5فل المننائننل فل
العام  2016ي تل كلب نت جل نمو الياتج المح ل
اإل مالل مع ىقاء الق مل الم ننننننافل ل صننننننياااا
التحوي ل ايع مسننننننتوااا ل عام السننننننناىق را
مسنننننتوى العرب تلارحب ى  18 6فل المائل فل
ال حلي ر 2 3فل المننائننل فل العلال ،كمننا ي
الشك رقت ( )2رالم حق (4ي)3

الشكل ( :)2نسبة مساهمة القيمة المضافة للصناعة التحويلية في الناتج
المحلي اإلجمالي في الدول العربية (باألسعار الجارية)
()2017

نس ل مغويل

20.0
18.0
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0

المصعر :الم حق (4ي)3
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اﻟﺮاﺑﻊ:الصناعة
الرابع :قطاع
الفصل
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
اﻟﻔﺼﻞ

العمالة واإلنتاجية في القطاع الصناعي
يسننننننناات قطاع الصننننننياال ىمكوناته الميت لل فل
تشننغ حوالل  17 7فل المائل م إ مالل القوى
العام ل العلى ل الم اشننننننلا رنسنننننن ل ك لا م قوا
العمن غ ل الم نناشننننننلا ،را مسننننننتوى الننعرب
تلارتب مسنناامل قطاع الصننياال فل توف ل فلل
العم  ،ح ث تلتلع فل العرب الميتجل ل يلي ايها
فل العرب العلى ل غ ل اليلط ل
ى غب مسننننننناامل العام العلىل فل تحق ق الق مل
الم ننننافل فل القطاع الصننننياال فل العام 2017
حوالل  27,981درالر مقارنلً ىحوالل 24,764
درالر فل اننام  ،2016را مسننننننتوى الننعرب
تلارح نصنننننن ننى العننامن العلىل ى 237,520
درالر فل السننننننعوديل ر 1,302درالر فل ال م ،
رتلتلع إنتننا ننل العننام ن الصننننننينناال فل قطنناع
الصنننياااا االخنننتيلا ل ىسننن ى كثافل ايصنننل
رأس المننناب فل انننذا القطننناع رتطور التقي ننناا
المستيعمل رارتلاع أخعار الميتجاا المستيل ل
رىياصل اليلي رالغاز ىالمقاى تعود أخ اب تعنل
مساامل العام فل الق مل الم افل فل الصياااا
التحوي ل إل ارتلاع نسننننن ل قوا العم رضنننننعف
ت ا ها رتعنل كلاءا التقي اا المسننننننتيعمل رنوع
الميتجاا رأخعاراا رالميافسل اليار ل القويل
ى غ متوخنننننني نصنننننن ننى الللد العلىل م الينناتج
الصننننننياال فل اام  2017حوالل  2,081درالر
مقناىن حوالل  1,710درالر انام  ،2016رلكينه
ت اي ىقوا ا مسننننننتوى العرب ح ث تلارح ى
 25,757درالر فل قطل ر 43درالر فل القمل
رتوزاب العرب العلى ل ى مجموات  ،اارل
كاا المتوخنني ااا م المتوخنني العلىل رال
ت يازل اً ،قطل ،الكو يب ،اإل ماراا ،السننننننعود يل،
ال حلي  ،امنننان ،ل نننا رالثنننان نننل درب أقننن م
المتوخنننننني العلىل رال تيازل ا ً ،العلال ،ل يان،
الجزائل ،ااردن ،تون  ،المغلب ،مصنننننننل،
السنننننودان ،ف سنننننط  ،موريتان ا ،ال م  ،وتل
رالقمل
ارتلع متوخنني مؤشننل الكلاءا االقتصنناديل ل نتاا
الصنننننياال م  1 6فل العام  2016إل  1 8فل
المائل فل العام  2017ريعود خننن ى اذا التحسننن
إل ارتلاع مسننتوياا أخننعار اليلي الميتج ىتقي اا
أا كلاءا اقتصننننننناديل را مسننننننتوى العرب
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تلارتب در اا الكلاءا االقتصننننننناديل فل اإلنتاا
الصننننننياال ف غب أا اا فل امان ىحوالل 5 9
فل المننائننل ،رأدنننااننا فل ل يننان ر وتل ىحوالل
 0 3فل المننائننل لكنن ميهننا رخننننننج ننب الكلنناءا
االقتصننننننناديل مؤشننننننلاا أا م أر يسننننننناري
المتوخنننني العلىل فل ك م امان ،السننننعوديل،
اإلمنناراا ،العلال رقطل أمننا ىق ننل الننعرب فقننع
خننننننج ب مؤشننننننلاا أق م المتوخنننننني العلىل
رتقاس الكلاءا االقتصنننناديل ا ل احتسنننناب نسنننن ل
الينناتج الصننننننينناال إل الينناتج المح ل اإل مننالل
ميسوىا ً ا نس ل القوى العام ل فل الصياال إل
إ مالل قوا العم  ،الم حق (4ي)4
إن رفع مسننننننتوى اإلنتا ل الصننننننياا ل ركلاءتها
االقتصنناديل ،رنس ن ل مسنناامل الصننياال فل الياتج
المح ل اإل مالل تتط ى اليهوو ى لامج التع ت
رالتنننعرينننى رالتننن ا ننن المهيل رال حنننث الع مل،
رتسننننننليع ام نناا توط التكيولو ننا الحننعيثننل
رتشنننج ع االىتكاراا ،راالخنننتثمار اامث ل مزايا
اليسنننننن ل ،رتسننننننليع طواا التكام العلىل فل
اإلنتاا الصياال رفل تسويق الميتجاا الصياا ل
ىح ث تكتسى صلل العالم ل

الصناعات االستخراجية
ى غنننب االحت ننناط ننناا العلى نننل م اليلي رالغننناز
الط عل المسننننول فل اام  2017حوالل 716 4
م نننار ىلم ننن م اليلي ر 54,754م نننار متل
مك عى م ال غاز الط عل المسننننننول رى غ إن تاا
الننعرب العلى ننل م اليلي المسننننننول ىننذاا العننام
حوالل  24 4م ون ىلم ننن ي يوم م اليلي،
ر ىاني لاو ى غ حوالل  1 4فل ال ما ئل ا ال عام
السنننننناىق نت جل إ لاءاا لض إنتاا اليلي الذي
اتيذته العرب الميتجل اللئ سننن ل اخنننتعادا السنننول
اليلط نل لمسننننننتويناا توازنهنا رى غ إنتناا النعرب
العلى ل م الغاز الط عل المسننننننول ىذاا العام
حوالل  579 8م ار متل مكعى فل السننيل ىزيادا
حوالل  0 6فل المائل ا اام 2017
ى غب احت اط اا الحعيع اليام فل العرب العلى ل
حوالل  12 4م نننار ط توزانننب ى ل نننا،
السعوديل ،موريتان ا ،السودان ،الجزائل ،خوريا،
مصنننننننل ،رتون  ،ااردن ،رالمغلب رى غنننب
الطاقل اإلنتا ل الخنننتيلاا ام الحعيع فل العرب
العلى ل فل نل ال عام حوالل  23,270ألف ط

اﻟﻘﻄﺎعقطاع الصناعة
لفصل الرابع:
اﻟﻔﺼﻞ ا
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
اﻟﺮاﺑﻊ:

توزاب ى موريتان ا ،الجزائل ،مصننننننل ،ل ا،
تون  ،ا مان ،العلال ،خننننننوريا ،المغلب رى غ
إنتاا صنننننيل اللوخنننننلاا فل العرب العلى ل ل عام
 2016حوالل  74,075ألف ط تلكزا ا
التوالل فل المغلب ،تون  ،ااردن ،مصننننننل،
السننننننعوديل ،خننننننوريا ،العلال ،الجزائل ،كما ى غ
إنتنناا الننعرب العلى ننل م الزنننب حوالل 146 2
ألف ط توزاننب فل المغلب ،تون  ،الجزائل،
السننننننعوديننل ،رى غ إنتنناا الننعرب العلى ننل م ننام
اللصننننننننال حوالل  114ألف ط أنتجنننب فل
المغلب ،ا مان ،السننننننعوديل ،تون  ،رالجزائل
ررصنننننن اإلنتاا العلىل م ام اليحاس حوالل
 79 5ألف ط أنتجنننب فل امنننان ،المغلب،
الجزائل رالسعوديل رى غ إنتاا العرب العلى ل م
اللحت الحجلي ىننذاا العننام حوالل  1,265ألف
ط تلكزا فل المغلب ،مصننننننل ،رالجزائل
الم حق (4ي)5

الصناعات التحويلية
تكشننف المسننتوياا المتواضننعل اداء الصننياااا
التحوي ل العلى ل ط عل المشننننننك ل االقتصنننننناديل
العلى ننل رتنن لاننا ا الننعرب المتقننعمننل فهننذه
الصننننياااا فل ال عان العلى ل لت تصنننن ىعع إل
المسننننننتوى ال م موب رال ت ل معظت االحت ا اا
المح ل م السن ع رالميتجاا الصننياا ل ،كما أنها
ال تشننننننك مكونا ً مهما ً فل الصننننننياال التحوي ل
العالم ل أر فل الصننننادراا العلى ل ،رغت الللل
ال محعردا التل توفلاا الصنننياااا التحوي ل فل
مجاالا إنتاا السننننن ع راليعماا ،رفلل العم ،
رالتقعم التكيولو ل رالمعلفل راللفاه اال تماال
رم الصننننننياااا التحوي ل العلى ل التل يتيارلها
اذا اللصننننن صنننننياااا مواد ال ياء كاإلخنننننميب
رالحعيع ،رالصننننننياااا اله عرركلىون ل كتكليل
اليلي رال تلرك م نننائ نننل ،رصننننننينننااننناا أ لى
كصياال السكل ،كما يتيارب الصياااا الصغ لا
رالمتوخنننننن طل فل ا لعرب العلى ل رأات الت حع ياا
رالصننننننعوىاا التل تعان ها الصننننننياااا العلى ل
ركذلب التعارن العلىل فل مجاب المواصننننننلاا
رالمقاي

صناعات التشييد والبناء
شننهع قطاع التش ن ع رال ياء فل العرب العلى ل نموا ً
م طلدا ً ميذ خ ع ي اا القلن العشلي  ،معفواا ً
ىنننارتلننناع معنننعالا اليمو السننننننكنننانل رالتطور
الصننننننياال رالتكيولو ل راوائع ميت جاا اليلي
رالغاز الط عل ،رشم ب اذه اليه ل ىياء رتش ع
المسنننننناك رالجسننننننور رالطلل رخنننننناامب اذه
اليه نننننل الشنننننام ل ىعرراا فل زيادا االخنننننتثمار
راإلنتنناا م مواد ال ينناء كنناإلخننننننميننب رالحننعيننع
رااحجار رالل ام رميتجاا االمي وم راا شاب
رالز ننناا رالميتجننناا الصننننننح نننل رالكهلىنننائ نننل
رخنننننوااا ىل ننننن اذا اليمو فل حلكل التشننننن ع
رصننننننينناانناا مواد ال ينناء توفلا م ي فلل
العم الم اشننننننلا رغ ل الم اشننننننلا ،رتوخننننننعب
مجاالا التيم ل رمصادر تول ع الع فل اعد م
العرب العلى ل
ى غب مسنننننناامل قطاع التشنننننن ع رال ياء فل الياتج
المح ل اإل مننالل ل ننعرب العلى ننل فل اننام 2017
حوالل  175.0م ار درالر مقاى حوالل 176 0
م ار درالر فل  2016رخننج ب أا مسننتوياا
ل ياتج فل قطاع التش ع رال ياء فل السعوديل ىياتج
ى غ حوالل  41 2م ننار درالر ،ت تهننا اإلمنناراا
ىحوالل  39 0م نننار درالر ،ت ق طل ىحوالل
 20 9م نننار درالر ،ت الجزائل ىحوالل 19 9
م ار درالر ،رالعلال ىحوالل  13م ار درالر،
رمصننننننل ىحوالل  10 9م ار درالر ،رخننننننناات
القطاع ىما يتلارح ى م ار رخنننننتل م ار درالر
فل ك م المغلب ،امان ،السننننننودان ،الكويب،
ال حلي  ،ل يان ،ااردن ،رل ا ،ر اءا مسنناامل
القطننناع أقننن م م نننار درالر فل ىق نننل النننعرب
العلى ل مع كلب التزاب حلكل التش ن ع رال ياء فل
ال عان العلى ل مت لا ً ىالتلا ع الحاد فل أخننننننعار
اليلي فل السننننيواا اا لا رىالتطوراا العا ل
فل ىعض العرب العلى ل ،الم حق (4ي)6

صناعة اإلسمنت

تمتنناز الميطقننل العلى ننل ىوفلا اليننامنناا ال زمننل
لصنننياال إنتاا اإلخنننميب رىل ننن كلب تجارزا
أاعاد المصننننانع ف ها  60مصننننيعا ً رىطاقل إنتا ل
تصننننننم م ل ى غب حوالل  373 5م ون ط فل
العام ،رى غ إنتاا العرب العلى ل م اإلخننننميب فل
اننام  2016حوالل  233م ون ط ىمعننعب نمو
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اﻟﺮاﺑﻊ:الصناعة
الرابع :قطاع
الفصل
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
اﻟﻔﺼﻞ

ى غ حوالل  4 0فل المائل خننننننناامب صننننننياال
اإلخننننننم يب فل تغط ل حوالل  98فل ال ما ئل م
الط نننى المح ل ،رتوزانننب الزينننادا فل إنتننناا
اإلخننننننمينننب ى انننعد م النننعرب العلى نننل رال
الكويب ،العلال ،مصل ،قطل ،اإلماراا ،امان،
الجزائل ،السننننننودان رااردن ،ف مننا كننان اإلنتنناا
يسننننناري إنتاا العام السننننناىق ( )2015أر أق فل
ىق ل ال عان العلى ل ريتلكز إنتاا اإلخننننننميب فل
اعد م العرب العلى ل ،ح ث ى غ إنتاا مصننننننل
حوالل  24 6فل المائل ،رالسعوديل حوالل 23 4
فل المائل م إ مالل إنتاا العرب العلى ل ى غب
م ععالا نمو الط ى ا اإلخننننننم يب ى اامل
 2015ر 2016ىحعرد  9 5فل الما ئل فل ك م
مصننننننل رقطل ،ر 8 3فل المننائننل فل اإلمنناراا،
ر 7 9فل المائـل فل اـمان ،ر 5 9فل المـائل فل

ف سط  ،ر 5 3فل المائل فل الجزائل رىيسى أق
فننل كننن م ن ااردن ،ال ن ننحننلي ن  ،السننننننننودان،
الصننننننومنناب ،وتل رالكويننب ،الم حق (4ي)7
رالشك رقت ()3
تظهل مؤشنننننلاا اإلنتاا راالخنننننته ب رالقعراا
التصننم م ل لصننياال اإلخننميب فل العرب العلى ل،
ر ود فنننائض ك ل فل الطننناقننناا التصننننننم م نننل
لمصانع اإلخميب تتجارز إ مالل الط ى المح ل،
إال أن اعم تيس ن ق الس ن اخنناا اإلنتا ل رالتجاريل
ال ي ننل ،رارتلنناع تكننال ف ىع ننننننهننا أر تعط هننا
لظلرع اارضنننننننناع الننعا ننل فل ىعض الننعرب
أف نننننن ل تو ه إل اليارا لتغط ل الط ى ا
اإلخنننننميب فل الععيع م ال عان العلى ل ،رغت أن
نس ن ل التشننغ ل مصننانع العلى ل القائمل ى غب فل
اام  2016حوالل  64فل المائل فقي

الشكل ( :)3إنتاج واستهالك األسمنت في الدول العربية
()2016

المصعر :الم حق (4ي)7

صناعة الحديد والصلب
ى غ حجت االختثماراا العلى ل فل صياال الحعيع
حوالل  100م ار درالر ،رى غ إنتاا العرب
العلى ل م الحعيع الص ى فل اام  2017حوالل
 21 5م ون ط ىزيادا حوالل  1 5م ون ط
ا اام  2016تتصعر ك م مصل (6 9
م ون ط ) ،رالسعوديل ( 4 8م ون ط )،
راإلماراا ( 3 3م ون ط ) ،رقطل ( 2 6م ون
ط ) ،رامان ( 2 0م ون ط ) مجموال العرب
العلى ل الميتجل ل حعيع الص ى رحعيع التس ح
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رال ياء تتوزع الكم اا المت ق ل رقعراا 1 9
م ون ط ا التوالل ى ك م الجزائل،
المغلب ،ل ا ،ااردن ،تون  ،موريتان ا
رخوريا ،الم حق (4ي)8
ت غ حصننننل الللد العلىل م إنتاا الحعيع حوالل
 52كجت ل للد مقننناىننن  350كجت ل للد ا
المستوى العالمل شهعا صياال الحعيع رالص ى
العالم ل فل السننننننيواا اا لا تغ لاا ك لا فل
تقي اا ركم اا اإلنتاا رالتصنننننني ع رااخننننننعار،
رت لا ىسنن ها طي رىلامج رتيافسنن ل صننياال
الحعيع رالصنننن ى العلى ل تلا عب ااخننننعار فل

اﻟﻘﻄﺎعقطاع الصناعة
لفصل الرابع:
اﻟﻔﺼﻞ ا
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
اﻟﺮاﺑﻊ:

مقاى  12 43م ون ط فل خننننننيل  2015م ما
يعيل أن االخننننته ب يزيع ل أضننننعاع اإلنتاا
تقلي ا ً إك أن اإلنتاا لت يغطل خوى نحو  28 8فل
المائل م حجت االخته ب فل اام  2016اءا
مصنننل فل الملت ل اارل ىمجموع اخنننته ب ى غ
حوالل  3 4م ون ط ت ها الجزائل رالسننننننودان
ىمجموع اخته ب ى غ حوالل  1 4م ون ط لك
ميهمننا رى غ معننعب اخننننننته ب الللد فل الننعرب
العلى ننل م السننننننكل حوالل  32 2كجت ،ح ننث
تصنننننننعرا ل يان قائمل العرب العلى ل ىمععب 50
كجت ل للد ،ت ها موريتان ا ىمععب  39 9كجت ت
تون ىمععب  39 8كجت ،ت مصنننل ىمععب 37 2
كجت ،مقاى مععب اخننننته ب االمل ي غ  23كجت
صننننوصنننن ل االخننننته ب
ل للد راو ما يعب ا
العلىل لهذه الس عل

العام الماضننننن نت جل ارتلاع مععالا اإلنتاا
ال عالمل رز يادا در ل الت ياف  ،رى ياصنننننننل م
اإلنتاا الصنننننن يل ال الغ نصننننننف إنتاا العالت م
الحننعيننع رالصنننننن ننى ،اامل الننذي دفع معظت درب
العالت الميتج ل حعيع الصنننننن ى إل اتياك إ لاءاا
حمائ ل م اإلغلال أضننننحب تهعد ىانلجار حلب
تجنناريننل تسننننننقي معهننا إ لاءاا تحليل التجننارا
العالم ل رفل اذا السنننننن ال اتيذا العرب العلى ل
الميتجنننل ل حنننعينننع الصنننننن نننى إ لاءاا حمنننائ نننل
ب رفع
لصنننننيااتها الحعيثل رالمتواضنننننعل م
اللخننننوم الجملك ل ا رارداا الحعيع الصنننن ى
م اليارا ،رىزياداا تلارحب ى  5ر 25فل
المائل

صناعة السكر
تعت ل صياال السكل م الصياااا ااخاخ ل فل
الميظومنننل االخننننننته ك نننل ،رفل مكونننناا اام
الغذائل تشنننننن ل اإلحصنننننناءاا أن العرب العلى ل
أنتجب ب اام  2016حوالل  3 6م ون ط
ب اننام ،2015
فقي مقنناىنن  3 5م ون ط
يمث اذا اإلنتاا حوالل  2 1فل المائل م اإلنتاا
العالمل تلكز انتاا السكل فل م درب الى ل
ريمث إنتاا مصننننننل حوالل  63 6فل المائل م
إنتاا العرب العلى ل كك  ،ت ها المغلب رالسودان
رخننننننوريا رالصننننننوماب ىحوالل  16 7فل المائل
ر 16 6فل المائل  2 5فل المائل ر 0 6فل المائل،
ا التوالل

ى غ إ مالل اخننت لاد العرب العلى ل م السننكل فل
اام  2016حوالل  13 3م ون ط مي ها 56 3
فل المائل م السنننننكل اليام ر 43 7فل المائل م
السنننننكل ااى ض كما شنننننهعا صنننننادراا العرب
العلى ل م السننننننكل زيادا ىيسنننننن ل  24فل المائل
ب خنننننيل  2016لت غ حوالل  4 3م ون ط ،
ب خيل  2015تت صعر
مقاى  3 5م ون ط
درلننل االمنناراا العلى ننل المتحننعا الننعرب العلى ننل
المصننننعرا ل سننننكل ىيسنننن ل حوالل  38فل المائل،
ت ها الصنننننوماب  11 5فل المائل ،الجزائل 10 9
فل المننائننل ،المغلب رمصننننننل  7 5فل المننائننل،
الم حق (4ي ،)9رالشك رقت ()4

ى غ االخننننننته ب اإل منننالل ل نننعرب العلى نننل م
السننننكل ،فل اام  2016حوالل  12 6م ون ط

الشكل ( :)4صناعة السكر في الدول العربية
()2016-2010
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اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ:
الفصل الرابع :قطاع الصناعة

الصناعات الهيدروكربونية
صناعة التكرير
انيلض إ مالل الطاقل التكليليل لمصنننننننافل اليلي
العام ل فل العرب العلى ل فل اام  2017ىيحو 248
ألف ىلم يوم ا ً مقارنل ىمسنننتواه المسنننج فل اام
 ،2016ل ص إل حوالل  8 9م ون ىلم يوم ا ً
راو ما يمث نس ل حوالل  9 6فل المائل م إ مالل
الطنناقننل التكليليننل العننالم ننل ال ننالغننل  92 0م ون
ىلم ن يوم نا ً فل اننام  2017يعود خنننننن ننى اننذا
االنيلاو إل إغ ل ك م مصننننننلاا " عا" فل
المم كل العلى ل السننننننعوديل ،التل ت غ طاقتها 88
ألف بيي ،رتحوي هنننا إل مجمع لتيزي رتوزيع
الميتجنناا اليلط ننل ،ركلننب ىسنننننن ننى تهننالننب معظت
مععاتها ،راعم عرى تطويلاا ،ح ث ي غ املاا
أكثل م م س ااماً ،إ ضافل إل انيلاو طاقتها
التكليليل ،ركذلب إغ ل مصلــاا "م ياء الشعـ ل"
فل درلـننننننننل الكـننننننننويب التل ت غ طاقتها  200ألف
بيي ،ركلننب فل إطننار مشننننننلرع الوقود اليظ ف
ىالمقاى خننننننج ب الطاقل التكليليل العلى ل زيادا
قعراا  40ألف بيي ،ركلب نت جل إاادا تشننننننغ
مصننننلاا "الق ارا" التل ت غ طاقتها اإلنتا ل حوالل
 14ألف بيي ،ررفع طنناقننل مصننننننلنناا "كلكوب"
العلاق ل م  30إل  56ألف بيي رىذلب يييلض
اعد مصنننننننافل اليلي العام ل فل العرب العلى ل فل
اام  2017إل  62مصننننننلاا ،موزال ا معظت
ا لعرب العلى ل رفل م قعمت ها العلال ،السننننننعوديل،
مصل ،الجزائل ،ل ا راإلماراا
احت ب السنننننعوديل الملت ل اارل ىيسننننن ل  31 8فل
المننائننل م إ مننالل الطنناقننل التكليليننل فل الننعرب

العلى ل اام  ،2017ت ها اإلماراا ىيسنننن ل 12 6
فل المائل ،ت م صل فل الملت ل الثالثل ىي س ل 8 7
فل المائل ،الم حق (4ي )10رالشك ()5
شننننننك ب كم ل اليلي المكلر يوم ا ً فل اام 2017
حوالل  36.4فل المائل م اإلنتاا اليلطل ال ومل
فل العرب العلى ل التل تشننننهع نموا ً متسنننناراا ً فل
الط ى المح ل ا المشننننتقاا اليلط ل ،ح ث ى غ
متوخنني حصننل اخننته ب الللد م اليلي اليام فل
العرب العلى ل نحو  5 9ىلم رحصنننل اخنننته ب
الللد م اليلي المكلر  2 1ىلم ننن فل انننام
 2017خنننناات اذا اليمو المتسننننارع إضننننافل إلل
التحعياا المسننننننتجعا فل صننننننياال تكليل اليلي
را ل رأخننها صننعوىل ت ل المصننافل ل متط اا
رالتشنننليعاا ال غ ل المتع قل ىتحسننن مواصنننلاا
الميتجاا رارتلاع التكال ف التشننننننغ ل لصنننننن انل
المصنننننننافل ،فل تو ه العرب العلى ل نحو إ اعاد
طي رىلامج تهعع لتطويل صياال التكليل م
ب تو ه االخننننتثماراا نحو إنشنننناء مصننننافل
عيعا ررفع الطاقل التكليليل ل مصننننننافل العام ل
لتعزيز ميل اتها ررىح تها رقعرتها التيافسنننننن ل،
إال إن معظت اذه المشنننناريع ت ل تيل ذاا ىسنننن ى
ىعض المعوقننناا ،فم إ منننالل  19مشننننننلرع
مصننلاا عيعا اياب ث مصنناع تحب اإلنشنناء
رال ق نننل تتوزع ى متوقف رمؤ ننن رتحنننب
العراخنننل عيل ىالذكل ،إن االخنننتثماراا العلى ل
فل صنننننياال تكليل اليلي ال تقتصنننننل ا دا
العرب العلى ل فحسنننننى ،ى تمتع لتشنننننم إنشننننناء
مصافل تكليل ل يلي فل أرررىا رأمليكا الشمال ل
ردرب أخ ا رالشلل ااقص

الشكل ( :)5التوزيع النسبي لطاقات تكرير النفط في الدول العربية
()2017
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مصل
%8.7
ل ا
%4.3
الكويب
%8.3

السعوديل
%31.8
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موريتان ا
%0.3

المغلب امان
%2.5 %1.7

السودان
%1.6

ااردن
%1.0

العلال
خوريل %7.5
%2.7
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%4.8

الفصل الرابع :قطاع الصناعة

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ :اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ

الصناعات البتروكيماوية
شك ب الصياااا ال تلرك ماريل أحع أات اانشطل
الصننننننينناا ننل التحوي ننل فل الننعرب العلى ننل ب
السننننننيواا الماضنننننن ل ،ال خنننننن ما فل درب مج
التعارن لعرب الي ج العلى ل التل شنننهعا نه نننلً
قوينننلً فل قطننناع ال تلرك مننناريننناا ا ل منننعى
السيواا العشل الماض ل ،رأص حب ت ت ك لى
الشننننننلكاا العام ل فل اذا القطاع ،مما ازز م
مكانتها كمورد أخنننناخننننل ل ميتجاا ال تلرك ماريل
رال لرى رالم ثانوب) فل
ااخننننناخننننن ل (اال
ااخننننننوال العالم ل ،معاومل ىتوافل المواد اليام
ال زمل ىتك لل اقتصننننننناديل مياخنننننن ل ،كلب رغت
الميننافسننننننننل القويننل م الننعرب الميتجننل اا لى
رالمتغ لاا المسننننتملا فل ااخننننوال (رىياصننننل
أ ار انيلاو أخعار اليلي) التل تؤ ل ا أخعار
المواد الميتجل
شهع إنتاا ال تلرك مارياا فل درب مج التعارن
لعرب الي ج العلى ل نموا ً ى غب نس ته  3 7فل
ب اام  2016يعزى خ ى اذا اليمو
المائل
ىشك أخاخل إل العرر الك ل الذي لع ته الطاقاا
اإلنتا ل الجعيعا التل أضافتها المم كل العلى ل
السعوديل رالتل تععّ الميتج ااك ل ل تلرك مارياا
ضم درب مج التعارن لعرب الي ج العلى ل،
ح ث ى غب الطاقل اإلنتا ل ل مم كل نحو 99 1
م ون ط رتشك ما نس ته  66فل المائل م
إ مالل إنتاا ال تلرك مارياا ا مستوى درب
مج التعارن .كما خج ب نس ل اختغ ب الطاقل
اإلنتا ل ل صياااا ال تلرك ماريل فل درب
مج التعارن ما يزيع ا  90فل المائل م
الطاقاا التصم م ل فل اام  ،2016مقارنل
ىالمععب العالمل الذي ى غ نحو  78فل المائل ب
كاا العام أما ف ما ييص االختثماراا فل صياال
ال تلرك مارياا ىعرب مج التعارن لعرب الي ج
العلى ل ،فقع تت اإلا ن ا مشلرااا ىق مل 13
م ار درالر ،م المتوقع أن تع ح ّز االنتاا ما
ى اامل  2020ر ،2024رم المتوقع أن
ت ف نحو  8م ون ط إل الطاقل اإلنتا ل.
شنننهعا صنننياال ال تلرك مارياا فل ىعض العرب
العلى ننل ب اننام  2017ىعض التطوراا فلل
السعوديل ،أا يب ك م شلكل أرامكو ،رالشلكل
السعوديل ل صياااا ااخاخ ل (خاىب) ا طلح

مياقصننننننناا اااماب الهيعخنننننن ل لمشننننننلراهما
المشنننننتلب لتحوي اليلي إل ك مارياا فل طوا
مهمل نحو إقامل مجمع ل تلرك مارياا تصننننننن
تك لته إل نحو  20م ار درالر يشم المشلرع
ىياء اعا ميشنن ا م ى يها رحعا التقط ل الللاغل
المتكننام ننل ل يننام ،ررحننعا التقط ل اله ننعرر يل،
رر حعا التكسنننننن ل الللاغل لز يب ال غاز ،رر حعا
تكسنننننن ل ميت طنل ال ق ت ،ررحنعاا إلنتناا ال ولل
إ ن ن ن  ،رال ن ننولننل ىننلرى ن ن ن ن  ،رال ن ننوتننناداي ن ن
رالعطلياا ،رم المتوقع أن ي عأ تشننغ المجمع
ىيهايل اام 2024
فل اإلماراا ،أا يب شلكل أىو ظ ل الوطي ل
ل يلي" أدنوب" ،رشلكل "ىوريال إيه ل" ،ا
ىعء أاماب التصم ماا ،راااماب الهيعخ ل
اليهائ ل لمجمع "ىلرا  ،"4الذي خ حتوي ا
ملاا تكس ل ىياري له القعرا رالملرنل ا
اختيعام أنواع ميت لل م مواد التغذيل اارل ل
إلنتاا ال ولل أرل ل ياا ،ااتمادا ً ا اليافثا
المتاحل فل أىو ظ ل يذكل أن شلكل أدنوب قع
أا يب فل ىعايل اام  ،2017ا ميططا ً ل توخع
فل نموكا الشلاكل راو زء م اختلات ج تها
"أدنوب  ،"2030ح ث تتط ع إل التوخع فل إنتاا
ال تلرك مارياا ررفع طاقتها اإلنتا ل إل
نحو 11 4م ون ط ي خيل ىح وب اام ،2025
مقاى  4 5م ون ط خيويا حال ا ً
فل الجزائل ،رقعب شلكل "خوناطلاب" اقعاً مع
شلكل "إنج ي لز إنعيا ل م تع" ،إل لاء دراخاا،
رتقعيت عماا اختشاريل فل مجاب إدارا المشاريع
فل مجمع
رحعا اإل
إلاادا ت ا
ال تلرك مارياا فل خك كعا ىالجزائل ،رتستغــلل
أاماب المشلرع نحو  23شهلاً ،رتقعر ق مل
المشلرع ى كثل م  7م ي يورر
فل الكويب ،أخيعا شلكل الصياااا ال تلرل ل
الكــويتــ ل ،التاىـعل لمؤخسل ال تلرب الكويت ل،
اقـعا ً إل شلكل "أم ب فــوختل ري ل" ،ىق مل 34
م ون درالر يشم العقع ام التصم ماا
الهيعخ ل اليهائ ل لمشلرع "مجمع اارل ل ياا ،"3
رمشلرع "العطلياا  ،"2رم المقلر ىعء تشغ
المشلرااا فل اللىع الثانل م اام ،2022
إلنتاا حوالل  940ألف ط خيويا ً م ال ولل
ىلرى  ،ر 1 4م ون ط خيويا ً م ال ارازاي ،
ر 420ألف ط خيويا م الجازرل
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فل مصنننننننل ،أا ينننب رزارا ال تلرب رالثلرا
المععن ل ى نه اري حال ا ً إنشننننناء مشنننننلرع إنتاا
اللورمالعا ع رم شتقاته ىطاقل خيويل ت غ نحو 30
ألف ط م ال وريا فورمالعا ع ،ر 250ألف ط
خنننيويا م ال وريا ،رت غ اخنننتثماراا المشنننلرع
حوالل  50م ون درالر ،ىاإلضافـننل إل مشلرع
إنتاا المواد ال صقل ،راالواح اليش ـل متوخطل
الكثـنننننننننننننننافنننل ىطننناقنننل  120ألف متل مكعنننى،
رىاختثمـاراا تص إل نـحـو  85م ون درالر
كما أا يب الوزارا ا طتها إلنشنننناء مشننننلرع
ال لرى  ،رال ول ىلرى ىاإلخنننكيعريل ىطاقل
إنتا ل خنننيويل تصننن إل نحو  450ألف ط م
ال لرى  ،ىتك لل اختثماريل تص إل  1 1م ار
درالر ىاإلضافل إل إنشاء الملح ل الثان ل لزيادا
اخنننتي ل اإليثان م مجمع غازاا الصنننحلاء
ي
الغلى ننل ىطنناقننل حوالل  175ألف ط م
اإليثان رىلرىان ،ىتك لل اخننتثماريل تصن إل 90
م ون درالر كما يتت دراخل إنشاء مجمع التكليل
رال تلرك مارياا ىجيوب السنننوي  ،ىطاقل إنتا ل
ت غ نحو  5م ي ط م السوالر ،رالجازرل ،
راليافثا ،راللحت ال تلرلل ،راإل  ،رال لرى ،
رال وت .
فل خنننننن طيل ا مان ،أا يب شننننننلكل "مصننننننلاا
العقت" فل شهل خ تم ل  2017ى ن الشلكل رقعب

اقع إدارا شننننننلكل مشننننننلرع "مصننننننلاا العقت"
رالصننننننياااا ال تلرك ماريل ،مع شننننننلكل "أم ب
فوخنننننتل ري ل" ب ملح ل اااماب الهيعخننننن ل،
راإلنشننناءاا ،رالمشنننتلياا ،لتشننن ع المشنننلرع،
راليننعمنناا رالملافق فل الميطقننل االقتصننننننناديننل
الياصل ىالعقت

صناعة اإلثيلين
م أات الميت جاا ااخننننننناخنننننن ل فل
ي عع اإل
الصننننننياااا ال تلرك ماريل ،رأحع أك ل الكم اا
الميتجل ا مستوى العالت ريستيعم ك ق ت إلنتاا
ال خننننننت ب راال اع رالك م ارياا الع ننننننويل
اا لى التل تسننننننتيننعم فل اليهننايننل فل أغلاو
صنننننياا ل راخنننننته ك ل متععدا ،رنظلا ً إلمكاناته
فل أغ ى ااح ان كمق اس
المتيوال يستيعم اإل
اداء الصياااا ال تلرك ماريل ىشك اام
فل الننعرب
اخننننننتقل إ مننالل طنناقننل إنتنناا اإل
العلى ل اام  2017ا يع نل م عع له المسنننننن ج
ب العام السنناىق راو  27 3م ون ط يالسننيل،
مما أدى إل تلا ع حصنننننننل إنتاا العرب العلى ل
م إ مالل إنتاا العالت إل  15 4فل
م اإل
المائل ،مقارنل ىيسنننننن ل  16 1فل المائل فل اام
 2016رقنننع توزع إنتننناا النننعرب العلى نننل م
اإليث  ،حسى الشك رقت ()6

الشكل ( :)6التوزيع النسبي لطاقات إنتاج اإلثيلين في الدول العربية
()2017
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العام" ،ر).Business Monitor International Ltd (BMI

اﻟﻘﻄﺎعقطاع الصناعة
لفصل الرابع:
اﻟﻔﺼﻞ ا
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
اﻟﺮاﺑﻊ:

يت ننننننح مما خنننننن ق أن العرب العلى ل قع حققب
طواا مت قع مل فل م جاالا صنننننن يا ال التكليل
رال تلرك مارياا ،رتيل ذ مشننننننناريع اامل تعزز
الطنناقنناا االنتننا ننل المسننننننتق ننل ب الملح ننل
القادمل .يتط ى تطويل رتعزيز الت عارن العلىل
فل اذا المجاب مزيعا ً م االنعماا ى الشننننلكاا
المم وكل ىالكام ل قطاع اليال رت خ ك اناا
ك لا تسنننتط ع أن تعزز قعراتها التيافسننن ل االم ا ً
ىما ي ننننننم لها تحق ق مزيع م اليجاح التجاري
رالتقيل كما يي غل أن تلكز اليطي االختلات ج ل
لهذه الصياااا فل العرب العلى ل ا االختثمار
فل ااخننننننوال الواانننعا ،ريمك أن تتينننذ انننذه
االخنننتثماراا شنننك المشننناريع المشنننتلكل رإقامل
تحاللاا اختلات ج ل ،مع ضلررا تطويل رتط ق
المواصلاا الق اخ ل ،ح ث تمك اذه المواصلاا
الشنننننلكاا م تصنننننعيل ميتجاتها إل ااخنننننوال
العالم ل ىسهولل
الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ت عى الصياااا الصغ لا رالمتوخطل دررا ً ىالغ
ااام نننل فل ام نننل التيم نننل االقتصنننننننننادينننل
راال تماا ل ،إك ت ننط ع ىعرر رئ سننل فل توف ل
السنننننن ع راليعماا رتسنننننناات فل محارىل ال طالل
ب تننن م فلل العمننن
راللقل رالهجلا م
رالنننع ننن رالتيم نننل المح نننل رفل ظننن ظلرع
ارتلاع مععالا ال طالل ى الشننن اب العلىل ح ث
يقننعر متوخنننننني معننعب ال طننالننل فل العننام 2017
ىحوالل  15 4فل المائل نصلهت تقلي ا ً م الش اب
ف ن تيم ل اذه الصياااا كموظف رئ سل ل عمالل
أضننننننح م أرلوياا ىلامج الحكوماا العلى ل
رخ اخاتها التيمويل
تعريف الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ال يو ننع تعليف محنننعد رموحننع لمشننننننلرانناا
الصياااا الصغ لا رالمتوخطل ،ريعود كلب إل
ا ت ع الظلرع االقتصنننننناديل راال تماا ل ى
العرب ،ريقاس تصننننني ف الصنننننياااا الصنننننغ لا
رالمتوخنننننن طل ى ععا م عاي ل أام ها مع اري ،اعد
القوى العننام ننل ىننالميشنننننننن ا ،رحجت رأس المنناب،
( )1معال ،إيمان (" ،)2005المشلرااا الصغ لا رالتيم ل:
التجارب العرل ل المقارنل رالحالل المصليل" ،ملكز
العراخاا الس اخ ل راالختلات ج ل

رينتنلارح النحنننع ااان ن لن نقنوى النعنننامن نننل فنل
الصنننياااا الصنننغ لا ى  5اماب ر 500اام
رحسنننننننى ال يننب النعرلل رميظمننل العمن النعرل ننل
تعلع الصننننننينناانناا الصننننننغ لا ىكونهننا تمثنن
المشننننننلرااا التل يعم ف ها أق م  15اام ً
رال تزيننع ق مننل ااصننننننوب الثنناىتننل ف هننا ىي ع
اارو رالم نننانل ا  10000درالر ،ى يمنننا
المشنننننلرااا المتوخنننننطل ال م يعم ىها أكثل
م  15اام رتزيع ف ها ق مل ااصننننننوب الثاىتل
انننعا اارو رالننمنن نننانننل انن  10000درالر
أمليكل( )1ف ما تعتمع ىعض المؤخنسناا اال لى
مؤشننننل إ مالل الم عاا السننننيويل لتصنننني ف اذه
المشلرااا
كما الفب لجيل اامت المتحعا ل تيم ل الصنننننياا ل
(يون عر) المشننلرااا الصننياا ل الصننغ لا ى نها
ت ب المشننننلرااا التل يعيلاا مالب راحع ريتكل
المسننؤرل ل ايها ى ىعاداا الطوي ل اا رقص ن لا
اا  ،ريتلارح اعد العام ىها ى  10إل 19
اام  ،ى يما المشنننلرااا الصنننياا ل المتوخنننطل
ال م يعمنن ف هننا ى  20ر 99اننامنن رفل
السعوديل الفب المشلرااا الصياا ل الصغ لا
ى نها المشنننننلرااا الصنننننياا ل التل يتلارح اعد
العام ىها ى  6إل  50اام ً ري غ رأخننننمالها
 20م ون لاير خعودي ،رالمشلرااا الصياا ل
المتوخطل ال التل يتلارح اعد العام ف ها ى
 200-51اام ً ري غ رأخننننننمالها ما ى  20إل
 50م ون لاير خننننننعودي ( )2فل مصننننننل فنن ن
المشننننننلرااا الصننننننغ لا غ ل الزراا ل تعلع
ىكونها مشننننننلرااا يعم ىها أق م  50اام ،
رن يص م كلننب إ منناالً ى ن نننه ال يو ننع تعليف
الىل موحع ل مشلرااا الصغ لا رالمتوخطل
تتلنارا التعليلناا فل ا لعرب الصننننننيناا نل ح نث
تصننننيف المشننننلرااا الصننننياا ل الصننننغ لا فل
االتحاد ااررىل ى نها ت ب المشلرااا التل يعم
ف ها أق م  250اام  ،رفل أمليكا تصننننننيف
المشنننلرااا الصنننياا ل الصنننغ لا ى نها ت ب التل
يق اعد امالها ا  500اام
يشننننننار إل أن الجمهوريل الجزائليل العيمقلاط ل
الشننننننع ننل قننع قننامننب ب اننام  2018ىنناقتلاح
( )2رزارا التجارا رالصياال ،المم كل العلى ل السعوديل،
( ،)2009االختلات ج ل الصياا ل الوطي ل ،تقليل مؤقب
مععب ،اللياو ،أكتوىل
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مشلرع الم ثال العلىل لتطويل قطاع المؤخساا
الصغ لا رالمتوخطل ىهعع المساامل فل تطويل
اذا القطاع ردات هود العم العلىل المشنننننتلب
فل اذا المجاب ،كما تمب مياقشنننننته ب ا تماع
ك ار المسؤرل ل مج االقتصادي راال تماال
امعل العرب العلى ل ا
التح نننننن لي لمج
مسننننننتوى القمل ىالمم كل العلى ل السننننننعوديل فل
دررتها العاديل رقت  29رالذي انعقع ىتاريخ 11
إىلي  2018ىيا ًء ا ل كلب ،تت رفع رإحالل ىيع
المشننلرع إل العررا القادمل ل مج االقتصننادي
راال تمنناال لننعراخننننننتننه فل ضننننننوء م حظنناا
رملئ اا العرب ااا ننننناء م أ رضنننننعه فل
ص غته اليهائ ل تمه عا ً إلقلاره
أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
تسننتمع الصننياااا الصننغ لا رالمتوخننطل أام تها
م العرر المهت الذي ت ع ه فل توف ل فلل العم
رالع لكثافل قوا العم ف ها رلعرراا فل إنتاا
السنننننن ع راليننعمنناا لت ننل احت ننا نناا السننننننكننان
رالمع ا الصننياا ل رل تصننعيل أي نا ً رتشننك
ىحكت صننغل حجمها رىسنناطل التقي اا المسننتيعمل
فل ام ها مكونا ً مه ما ً فل التيم ل المح ل رال حع
م الهجلا إل المعن ،رفل تزريع الصننننننياااا
المتوخننننننطنننل رالك لا ى عض احت نننا ننناتهنننا م
مع ا اإلنتاا ،مما يسننناات فل تحق ق التشننناىب
رالتلنناا ن ى المشننننننلرانناا الصننننننينناا ننل كاا
المسننننننتوينناا رالمينناطق رالقطنناانناا الميت لننل،
رتنننعات هود تيم نننل رتيويع ال ي نننل اإلنتنننا نننل
رالموارد المح نننل ،كمنننا تشننننننجع ا توط
التقي اا الحعيثل المياخنننننن ل رتيم ل مهاراا القوى
العننام ننل رالتحل ز ا اإلىنعاع راالىتكننار رإككناء
ررح الم ادرا الذات ل رالتياف
واقع ال صناعات ال صغيرة والمتو سطة في الدول
العربية
اقت صلا ال صياال فل الما ضل ا ال صياااا
الحلف ل التق عيل ال سنننن طل التل تعتمع ا المواد
الينننام المح نننل رتهنننعع إل ت نننل االحت نننا ننناا
المح نل م السنننننن ع كالميتجناا الج نع يل رىعض
الم وخنننننناا ،رالسننننننجاد ،رالليارياا ،راارانل
الميزل ل رغ لاا ىل ن حلكل التطور الع مل –
ا ل ت ك يو لو ل ت طورا ر ت يوانننب را نتشنننننننلا
المشنننلرااا الصنننياا ل الصنننغ لا رالمتوخنننطل،
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رأضحب ت عى دررا ً محوريا ً فل اقتصاداا العالت
فل اإلنتاا رالت شغ رالع رالتجارا رتو خعب
قائمل الميتجاا التل تيتجها الصننياااا الصننغ لا
رالمتوخننننننطل فل ىعض العرب العلى ل رتجارزا
ملح ل الصننننننياااا الحلف ل إل المسنننننناامل فل
الصننياااا الغذائ ل رالغزب راليسنن ج رصننياااا
الس ع الكهلىائ ل رالميتجاا الك ماريل رصياااا
المواد اإلنشنننننننائ ل ،راا اث رصننننننياال ميتجاا
المعننادن ال ف زيننل رخننننننوااننا م الصننننننينناانناا
الصنننننغ لا رالمتوخنننننطل اا لى تشننننن ل ى اناا
اإلخنننكوا ا اام  2014إل ى وغ اعد الميشننن ا
ال صياا ل فل مجاب التععي رالمحا ل فل الوط
العلىل إل حوالل  4,678ميشنننننننن ا يعم ن ف هننا
حوالل  224,279انننامننن  ،رتلتلع إل حوالل
 487,331ميشنن ا فل الصننياااا التحوي ل يعم
ف ها نحو  5,402,443اام  ،رتشك الصياااا
الصننغ لا رالمتوخننطل أكثل م  90فل المائل م
ت ب الميش ا
رىاليظل لحعا ل ال صياااا ال صغ لا رالمتو خطل
المتطورا فل العرب العلى ل ،ف نها توا ه تحعياا
كث لا م أىلزاا:
-

-

-

ق نننل الي لا ،رصننننننغل حجت الميشننننننننن ا،
رانيلنناو كلنناءا التقي نناا المسننننننتيننعمننل،
رضننننننعف مهنناراا العننام  ،رتغنناضننننننل
أصنننننحاب المشننننناريع ا أمور دراخننننناا
الجنننعرى رالجواننننى القنننانون نننل رالتمويننن
رالتسننننويق ،كما تعانل م ضننننعف التيظ ت
رالي لاا اإلداريل
انح از التشنننليعاا رقوان االخنننتثمار إل
المشننننننلراننناا الصننننننيننناا نننل الك لا فل
اإلالاءاا ال نننلي ل راللخنننوم رفل توف ل
ال ي راليعماا ااخاخ ل
اعم توفل ىلامج ر طي راضنننننن حل تحوب
التوافق حوب أام ل الصننننياااا الصننننغ لا
رالمتوخنطل إل طواا ام ل م اشنلا فل
معظت العرب العلى ل ،رإل إ لاءاا فع ل
توحع درائل التعام المتععدا مع صننننننغار
المسننتثملي الصننياا رتيتصننل ملاح
رإ لاءاا المعننام ا رالقلاراا المتع قننل
ى نشاء رإدارا رتطويل الصياااا الصغ لا
رالمتوخطل

اﻟﻘﻄﺎعقطاع الصناعة
لفصل الرابع:
اﻟﻔﺼﻞ ا
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
اﻟﺮاﺑﻊ:

-

محعرديل مصنننننننادر رفلل رك لل التموي
رصننعوىاا الحصننوب ا اليعماا رال ي
ااخاخ ل ال زمل ل نتاا الصياال
ضنننعف قعرا ررغ ل الشننن اب العاط ا
العم ا الم ادرا رإنشنننناء المشننننلرااا
الياصل ،رالك لل الملتلعل ل لامج التعريى،
رانننعم اخننننننتملارينننل ىلامج النننعات الليل
ل مشننننننلر ااا الصننننننغ لا رالمتوخنننننن طل،
رضنننننعف ى غل اااماب العاامل رالمسنننننانعا
ا تجننارز الصننننننعوىنناا المتجننعدا ب
ام المشلرع

تمويللل المشللللللروعللات الصللللللنللاعيللة الصللللللغيرة
والمتوسطة
اختشعلا العرب العلى ل أام ل ردرر الصياااا
الصنننغ لا رالمتوخنننطل االقتصنننادي راال تماال،
راتيذا الععيع م العرب اليطواا راإل لاءاا
ب ى ورا
اللام ل إل تيم ل اذه ال صياااا م
خنننننن اخنننننناا رتشننننننليعاا رىلامج داامل لتيم ل
الصننياااا الصننغ لا رالمتوخننطل ىعءا ً م إنشنناء
المياطق الصننننننياا ل ،رتزريعاا ىاليعماا رال ي
ااخنننننننناخنننننن ننل ال زمننل م ت ميحهننا إالنناءاا
ضلي ل ،رإنشاء مؤخساا تموي قطليل رقوم ل
تميحها تموي ا م سننننننلا رإن كانب غ ل كاف ل،
رتق ص ىعض اإل لاءاا القنننانون نننل راإلدارينننل
الياصننننننل ى نجاز معام ا إقامل رإدارا رأاماب
اذه المشلرااا
خننناامب اذه اإل لاءاا التل أقعمب ا ها معظت
العرب العلى ل ،رإن ىمسننننننتوياا ميت لل ،فل دفع
الصنننياااا الصنننغ لا رالمتوخنننطل ىاتجاه تعزيز
درراا فل اإلنتاا رالتشغ رالتيم ل رىياصل فل
السنننننعوديل ،مصنننننل ،اإلماراا ،المغلب ،امان،
ااردن ر تو ن ر فل إطنننار ا ل ج هود ا ل عل ى نننل
الم شتلكل لعات ال صياااا ال صغ لا رالمتو خطل
أقلا القمننل االقتصنننننننناديننل العلى ننل الميعقننعا فل
الكويب فل العام  2009إنشنننننناء حسنننننناب الىل
ال لعات ال صياااا ال صغ لا رالمتو خطل فل
العرب العلى ل خنننننناامب ف ه  18درلل الى ل ،قعم
ب مؤخساا الى ل رخ طل حكوم ل رغ ل
م
حكوم ل  34قلض نا ً ىق مل ى غب حوالل  1 2م ار
درالر ىلائعا خننننننيويل تلارحب ى  2إل  3فل
المائل

لعات اذه الصنننننياااا رلتعزيز درر الصنننننياااا
الصننننغ لا رالمتوخننننطل الىع م ت يل خنننن اخنننناا
رىلامج ر طي ام راضننننحل تجاه الصننننعوىاا
رالتحعياا التل تعان ها ت ب الصياااا رميها:
 )1تطويل التشليعاا الميظمل لعم مشلرااا
الصنننياااا الصنننغ لا رالمتوخنننطل رتق ص
رقنننب ر طواا ميح تلا ص التننن خنننننن
راإلنشنناء رالعم لت ب المشننلرااا ،رتوف ل
المينناطق الصننننننينناا ننل الميططننل رالمزردا
ىال ي راليعماا ااخاخ ل
 )2تيم ل مصننننننادر التموي رزيادا التسننننننه ا
التموي نننل راإلالننناءاا ل مسننننننتثملي فل
الصنننياااا الصنننغ لا رالمتوخنننطل ،رتوف ل
الحاضننننياا التل تسننننهت فل رفع كلاءا إدارا
ر عرى ر لاا المشنننننلرااا الصنننننياا ل
الصننننغ لا رالمتوخننننطل فل مجاالا التموي
راإلنتاا رالتسننننويق ىما فل كلب تعزيز درر
ميظماا القطاع اليال فل مسننااعا صننغار
المصيع ا اليجاح راالختملاريل
 )3انتهاا خننننن اخنننننل تع م ل تعزز ملهوم التع ت
م أ ننن العمننن رالح ننناا ،تع ت يلفع م
مهاراا ركلاءاا القوى العام ل الشنننننناىل ىما
يسننناات فل ت ل احت ا اا ام الصنننياااا
الصغ لا رالمتوخطل
 )4ت يل طل الى ل مشننننننتل كل طوي ل اا
لتيم ل المشلرااا الصغ لا رالمتوخطل فل
الننعرب العلى ننل ،رىمننا يحقق تكننام ن رتلاىي
انذه المشننننننلراناا دا ن رف منا ى النعرب
العلى ل ،ريتط ى اذا إيجاد حاضننياا الى ل
مشننننننتلكل لتيم ل اذه الصننننننياااا ،رإيجاد
ميظماا را غاا تيسنننننن ق ل رتموي ل الى ل
ل صننننياااا الصننننغ لا رالمتوخننننطل رتلع
درر االتحاداا الصياا ل العلى ل القائمل

الصعوبات والتحديات في قطاع الصناعة
يشننك القطاع الصننياال رىو ه ال الصننياال
التحوي ل ا ماد االقتصننننننناد ال عالمل الم عاصننننننل
رمصننننننعر قوته ،إال أنه فل العرب العلى ل اليزاب
متواضننننننعا ً ريعانل م خنننننن سنننننن ل متعا ل م
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الصننعوىاا المؤخننس ن ل راإلنتا ل رالتجاريل التل
تحننع م تحق ق نهوو صننننننينناال الىل فعنناب،
رأات ت ب الصعوىاا رالتحعياا تتمث فل:
 )1االفتقار ل ل ى رالس ن اخنناا رالحوافز طوي ل
المعى فل تيم ل قطاع الصننننننياال العلى ل،
رضننعف كلاءا اليظت المؤخننسنن ل رالتيظ م ل
رالقانون ل الياظمل ل يشنناط الصننياال ريتج
كلنننب م المسننننننتويننناا رالمواقع المتننن لا
لمعظت العرب العلى ل فل المؤشننننلاا العرل ل
لألداء ،فلل مؤشننل خننهولل ممارخننل اااماب
ى غ المتوخننني العلىل  127اام  2017راذا
المسننتوى أق م متوخنني ال عان المييل ننل
رالمتوخطل الع فل العالت رتلارتب اليسى
ى الننعرب العلى ننل ،فل مننا كننانننب ضننننننم
مجموال اليمسنننننن درلل اارل فل ال عالت
درلنننل الى نننل راحنننعا ال درلنننل اإلمننناراا
العلى ننل المتحننعا حققننب ال حلي  ،المغلب،
ا مان ،قطل ،تون  ،السننننننعوديل ،رالكويب
ملاتى تلارحب ما ى  ،99 - 51رصنننيلب
ك م ااردن ،مصننننل ،ل يان رموريتان ا ما
ى الملت ل  100ر 150ا مستوى العالت
ر اء نصننننننف العرب العلى ل م ى العرب
التل اءا فل الملت ل اا لا فل المؤشننننل
وتل ،زر القمل ،الجزائل،
ىما يشننننننم
العلال ،السننننننودان ،خننننننوريا ،ل ا ،ال م ،
الصننننننوماب رتكاد المؤشننننننلاا تتكلر رإن
كانب ىتغ لاا محعردا فل ىق ل المسنننننوحاا
العننالم ننل ،التل تق كلنناءا أداء الننعرب فل
ميت ف القطاااا االقتصننننننناديل راليعم ل
راذه المؤشلاا رغ لاا تعك إل حع ىع ع
وانى ااداء فل الل ى رالس اخاا رتلت ى
اارلويننناا رالمعنننالجننناا القنننانون نننل راليظت
راإل ننلاءاا اإلدارينننل راالخننننننننتننثننمنننارينننل
رالتسويق ل فل الععيع م العرب العلى ل
 )2ضنننننعف القعراا التقي ل العلى ل فل مجاالا
االخننننننتكشننننننناع رأامنناب ال حننث رالتيق ننى،
راإلنتاا ،رمحعرديل مشننننننلرااا تصنننننني ع
المع ا المح ل لزيادا الق ت الم نننننافل فل
العم ل الصننننياا ل كصننننياااا تكليل اليلي
رال تلرك مارياا ،رإنتاا الحعيع راإلخننننميب
رااخننننمعا راادريل ،رغ لاا رىاخننننتثياءاا
محعردا
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 )3قصننننننور فل ال ي ااخننننننناخنننننن ل كالمياطق
الصننننياا ل الميططل رالميعرمل ،رإمعاداا
الطاقل الكاف ل رااق ك لل رت وث ،رضننننعف
اخننتغ ب الطاقاا الصننياا ل المتاحل ،ف نتاا
اإلخننننننميب ي غ حوالل  63 1فل المائل م
إ مالل الطاقل االنتا ل المتاحل ،رنسنننننن ل
اخننننننتغ ب الطاقاا اإلنتا ل فل صننننننياال
اا خمعا ى غب حوالل  78فل المائل ،ري شم
كلب أي ا ً صياااا الغزب راليس ج رالحعيع
ر فه رتعانل الصننننننياال العلى ل م اعم
كلايل عماا ال غل الصننياا ل ،رالحاضننياا
المؤخنننسننن ل رملاكز االخنننتشننناراا اليوا ل
رم ضننننننعف ك لاءا القوى ال عام ل راجلا
العقوب
 )4اننعم التوافق ى ىلامج رميل نناا التع ت
راحت ننا نناا التيم ننل الصننننننينناا ننل ،ريعننانل
اليشنناط الصننياال الذي يغ ى ا ه القطاا
الصننننننغ ل رالمتوخنننننني م ضنننننن لل اللاايل
راالاتمام الحكومل ،فل التشننننننليع رالتيظ ت
رالتموينن لهننذا القطنناع الهننام الننذي يوا ننه
تحنننعيننناا المينننافسنننننننننل الينننار نننل القوينننل،
رممارخننناا ال لرقلاط ل راللسننناد المح
رمشننناك ضنننعف كلاءا اإلدارا الصنننياا ل،
رتكلار رتما اانشننننننطل الصننننننياا ل ى
العرب العلى ل ردا ك درلل
 )5تحعياا تيافسنننننن ل مل توا ه الصننننننياااا
العلى ل فل السوق العا ل راليار ل ،فقع
تلتى ا تحليل التجارا اليار ل ر لض
ال ننننلائى الجملك ل فل العرب العلى ل ا
الميتجاا الصننننننياا ل المسننننننتوردا فل إطار
خننن اخننناا التحليل رالتحوب االقتصنننادي م
القطاع العام (الحكومل) إل القطاع اليال
رم الحمائ ل إل فتح ااخنننننوال ،تعفق ك ل
ل سننننن ع اليار ل المما ل ل ميتج الصنننننياال
المح ل رىع ننننننها ى خننننننعار أق ريأر ودا
أف نننن م مث تها المح ل م السنننن ع ،مما
تلتى ا ه فقعان الميتج الصننننننياال المح ل
لجزء ك ل م السننننننول المح ننل رىننالتننالل
د وله دائلا التلا ع فل التشنننننغ راارىاح
راالخننتثمار ريتج اذا فل معاناا صنياااا

اﻟﻘﻄﺎعقطاع الصناعة
لفصل الرابع:
اﻟﻔﺼﻞ ا
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
اﻟﺮاﺑﻊ:

اعيعا م الميافسل اليار ل كصياال الغزب
راليس ج رصياال الحعيع راادريل رغ لاا
 )6صعوىاا اليلاك إل ااخوال اليار ل نظلا ً
لتنننعنل االلتزام ىننالمواصننننننلننناا رالمقننناي
العالم ل ىاخننننتثياءاا ىسنننن طل فل صننننياااا
ال تلرك مننناريننناا ،رالزيوا ،راالمي وم
رااخمعا رغ لاا ،رارتلاع التكال ف ،رتعنل
اإلنتا ل ،رالق ود الك لا ا حقول الم ك ل
اللكليل ،راالاتماد ا ااخننننوال اليار ل
ل تزرد ىالمع ا الصننننياا ل فل صننننياااا
اعيعا كصننننننياال اادريل رالمحال الط ل،
رصننننننياال السنننننن اراا ا خنننننن المثاب،
ركنننذلنننب الخننننننتملار االاتمننناد الك ل ا
اخنننت لاد تكيولو ا اإلنتاا الصنننياال رقطع
غ اراا م اليارا
را أام ننل حجت الط ننى فل السننننننول العلىل
الك ل ل يهوو ىالصياال العلى ل ،ف ن صعوىاا
التما فل اإلنتاا الصننننننياال ،لغ اب التيسنننننن ق
رالتكام  ،راخنننننتملار ىعض المعوقاا اإل لائ ل
راعم التيس ن ق رالتيصننص فل اإلنتاا الصننياال
العلىل ،رفل ت ادب المزايا اليسننن ل رااف ننن اا
التجنننارينننل ى النننعرب العلى نننل ،قنننع حننناب درن
االخنتلادا م السنول العلىل الك ل لتسنليع اليمو
الصننننننيناال العلىل ،اامل النذي يتط نى ااتمناد
خ اخاا ر طي فعالل ل يهوو ىالصياال العلى ل
ا المسنننننننتوى ال مح ل راإلق مل تقوم ا
االخننننننتثمار فل المزايا اليسنننننن ل رتعزيز التكام
العلىل ،رمعننالجننل مشننننننك ا التيظ ت رالتموي ن
رال ي ااخننناخننن ل ل صنننياال رتحعياا اخنننتكماب
السنننننول العلى ل المشنننننتلكل ،رتعزيز التيافسننننن ل
اليار ل ل صياااا العلى ل

التعاون العربي في التقييس والجودة
ضم هود رمساال التكام االقتصادي العلىل
رتلع ن ميطقننل التجننارا الحلا العلى ننل الك لى،
رت سننننن ل نلاك السننننن ع رالميتجاا العلى ل ف ما ى
النننعرب العلى نننل رمع العنننالت الينننار ل ،رت نننلً
لشلرط الصحل رالس مل ررفاه السكان رلمواك ل
رالجودا التل
التطوراا الك لا فل التق
شنننهعاا العالت المعاصنننل ،أاعا الميظمل العلى ل
ل تيم ننل الصننننننينناا ننل رالتعننعي ر قننل مشننننننلرع
( )3الميظمل العلى ل ل تيم ل الصياا ل رالتععي
" ،)2018مشلرع االختلات ج ل العلى ل ل تق
ل تلت ش رالجودا"

رالجودا تمتع م اام
اخننننتلات ج ل الى ل ل تق
 2014حت  2018تشننننننمن مجناالا لهنا ت ل
ك ل ا ال ي نننل ااخننننننننناخنننننن نننل ل جودا تغطل
المتلرلو نننا ،راال ت نننار ،رالتق  ،رإدارا
الجودا ،رإصعار الشهاداا ،رالتلت ش راالاتماد
تلت ي اذه المكوناا ف ما ى يها ىشننننننك دق ق رال
يمك تط ق إحعااا فل غ اب ر ود فع ل رام ل
لأل لى ،ىح نننث تكون متكنننام نننل رمعتلع ىهنننا
ً()3
درل ا
لتحق ق اننذه االخننننننتلات ج ننل اللام ننل إل مواك ننل
معنناي ل الجودا العننالم ننل فل الميتجنناا العلى ننل
رتوف ل شلرط نلاكاا إل أخوال ار ل عيعا،
أاعا الميظمل ىالتعارن مع ميظمل اامت المتحعا
ل تيم ل الصننننياا ل مشننننلرع ىلنامج فيل ل رتقاء
ىمسننتوياا الجودا لميتجاا الصننياااا التحوي ل
ل عرب العلى ل ،يسننننننتهعع رفع اإلنتا ل رالقعرا
التيافسن ل رتحل ز االخنتثمار راالخنتيعام المسنتعام
رالعادب ل موارد
العلى نننل
إن تطويل ميظومنننل الجودا رالتق
لتواكننى المسننننننتوينناا العننالم ننل ل مواصننننننلنناا
رالمقاي يعع شلطا ً أخاخ ا ً ل ع وب فل تحاللاا
راتلاق اا تجاريل ى ي ل أر ار ل كاتلاق ل ميطقل
التجننارا الحلا العلى ننل الك لى التل تهننعع إل
تحليل ت ادب ال ننائع الوطي ل الميشنن رىحع أدن
ل مكون المح ل (الق مل الم ننننننافل) فل المع ا
ال يقن ا  40فل المنائنل م السنننننن عنل اليهنائ نل
م ع العرب العلى ل
كشننننننلط لحليل انتقالها ى
ااا اء فل ميطقل التجارا الحلا ،راذا يقت ل
مسنننننتوى كاعٍ م موائمل المتط اا رالشنننننلرط
اللي ل رالصننننننح ل ل سنننننن ع ى الموقع ا اذه
االتلاق ل لهذا الغلو تت التوافق ا مواصننلاا
رمقنناي الى ننل موحننعا تعك المواصننننننلنناا
رالمقاي العالم ل ،لت سننننن ل تط ق حليل الت ادب
التجاري ف ما ى العرب العلى ل م هل رل يلاك
إل ااخوال العالم ل م هل ان ل

تنافسية الصناعة التحويلية
ل وقوع ا االتجاه العام لتيافسننننن ل الصنننننياااا
التحوي ل العلى ل ،م ال لرري اليظل فل حجت
اذه الصنننياال رصنننادراتها رأداء ىعض ميتجاتها
ب اخننننتيعام مجموال
فل السننننول العالم ل م
م المؤشلاا

(–2014
 :العلى ل
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اﻟﺮاﺑﻊ:الصناعة
الرابع :قطاع
الفصل
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
اﻟﻔﺼﻞ

صادرات الصناعة التحويلية العربية

توزيع القيمة المضافة للصناعة التحويلية في
العالم

ى غب صننادراا الصننياال التحوي ل ارىع اشننلا
درلننل الى ننل اننام  2016حوالل  116.9م ننار
درالر ،ح ث شنننننك ب حوالل  15.6فل المائل م
إ مالل صننننننادراا ت ب العرب ت تل السننننننعوديل
الملت ل اارل م ح ث ق مل ت ب الصننادراا ،إك
ى غب صننادراتها حوالل  33.5م ار درالر أي ما
ي عادب  28.7فل ال ما ئل م إ مالل صنننننننادراا
الصننننننياال التحوي ل ل مجموال ،ت ها اإلماراا
ىحوالل  19.9م نننار درالر ت المغلب ىحوالل
 16.1م ار درالر أما م ح ث ااام ل اليسننن ل
لصنننننننادراا الصننننننياااا التحوي ل إل إ مالل
صننننننننادراا الننعرب المشننننننمولننل فل المجمواننل،
فتتصنننعر تون المجموال ،إك شنننك ب صنننادراتها
التحوي ننل حوالل  76 5فل المننائننل م إ مننالل
صنننننادراتها ت ها ااردن ىحوالل  72فل المائل ت
المغلب ىحوالل  70.8فل المنننائنننل ،الم حق
) )11/ 4رالشك ()8

ي حظ م توزيع الق مل الم نننننننافل ل صنننننن ياال
التحوي ل ا مستوى العالت تلا ع نس ل مساامل
مجموع العرب الصننننننياا ل فل أمليكا الشننننننمال ل
را لعرب االرررى ل ب السننننننيواا اال لا إل
حعرد  55 3فل ال ما ئل ب اام  2017م قا ى
 61 8فل المائل ب اام  2010فل مقاى كلب
ارتلعب نس ل مساامل مجموع العرب اليام ل لت غ
ب اام  2017حوالل  44 7فل المائل مقاى
 38 2فل ال مائل ب اام  ،2010ركلب نت جل
ارتلاع نسنننن ل مسنننناامل درب صخنننن ا ر اصننننل ميها
الص ن التل ى غب نس ن ل مسنناامتها حوالل 24 8
فل المننائننل مقنناى ن  18 5فل المننائننل ب اننام
 2010ف ما لت تتجارز مسننننننناامل العرب العلى ل
 2 1فل ال ما ئل م قا ى  1 9فل ال ما ئل ب اام
 ،2010الشك ()7

الشكل ( :)7التوزيع العالمي للقيمة المضافة للصناعة التحويلية
()2017-2010
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المصعر :ميظمل اامت المتحعا ل تيم ل الصياا ل" )2018( ،الكتاب السيوي ل حصاءاا الصياا ل"
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ :اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
الفصل الرابع :قطاع الصناعة

الشكل ) :(8توزيع صادرات الصناعة التحويلية حسب الدول العربية
()2016
اا ر د ن
اإلمــــاراا
ال حليـــــ
تونــــــــ
الجزائــــــل
الســـعوديل
امـــــــــان
قطـــــــــــل
الكويــــــب
ل يــــــــــان
مصـــــــــل
المغــــــلب
موريتانــ ــا
ال مــــــــــ

17.1%

0.1% 4.6%

13.8%
11.7%

1.9%

2.1%

8.9%

3.6%
2.5%

1.1%

3.8%
28.7%

المصعر :الم حق (4ي)11

العلى ل المتحعا ح ب فل الملكز السننننناىع اشنننننل
االم اً ،فل ح ح ب قطل فل الملكز ال يام
رالعشلي  ،ر اءا المم كل العلى ل السعوديل فل
رتعت ل مصننننننل ااكثل تحسننننننيا ً
الملكز الث
نسننن ا ً فل اذا العام ح ث تقعمب ىيمسنننل اشنننلا
ملت ل ا التقليل الساىق ،الجعرب ()2

تنافسية االقتصادات العربية
ي تقليل التيافسنننن ل العالم ل( )4الصننننادر مؤ لا ً
ا المي تعى االقتصنننننننادي ال عالمل ل عام -2017
 2018الذي شنننم  14درلل الى ل م ى العرب
الـننننننننننن 137التل تت دراخنننننتها ،أن درلل اإلماراا

الجدول )(2
ترتيب الدول العربية حسب تقرير التنافسية العالمية
()2018-2017
الدولة

قيمة المؤشر

اإلماراا
قـطـــــل
السعــوديل
ال ـــحلي
الكـــويب
امــــــان
اا ر د ن
المـــغلب
الجـــزائل
تـــــون
مصـــــل
ل يـــــــان
موريتان ا
ال ــــــم

53
5 11
4 83
4 54
4 43
4 31
43
4 24
4 07
3 93
39
3 84
3 09
2 87

الترتيب
عربيا
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

تحسن

الترتيب حسب التقرير
السابق

دوليا
17
25
30
44
52
62
65
71
86
95
100
105
133
137

16
18
29
48
38
66
63
70
87
95
115
101
137
138

تراجع

---

المصعر :الميتعى االقتصادي العالمل "تقليل التيافس ل العالم ل (")2018 – 2017

()4

تقليل خيوي يصعر ا الميتعى االقتصادي العالمل يصيف
العرب رفقا ً لمؤشل التيافس ل العالم ل الذي يعتمع ا دمج

متغ لاا االقتصاد الك ل رالجزئل ر وانى م ى غل اااماب
فل مؤشل راحع ريستيع ا نحو  110م المتغ لاا
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الرابع :قطاع
الفصل
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
اﻟﻔﺼﻞ

مؤشلللرات قيان تنافسلللية منتجات الصلللناعة
التحويلية العربية
مؤشر الميزان التجاري إلى إجمالي التجارة

()5

ب ق اس مؤشننننل الم زان التجاري
يت ننننح م
ا إ مالل التجارا أن م اشلا درلل الى ل
تم زا ىتيافس ن ل فل اعد م الميتجاا الصننياا ل
ب انام  ،2016رال الزيوا رالشننننننحوم فل
اإل ماراا رتون  ،رالك منار ياا الع ننننننو يل فل
ال حلي رالسننننننعوديننل رامننان رقطل رالكويننب
رل ا ،رالك مارياا غ ل الع ننننننويل فل ااردن
رتون رالجزائل رالمغلب رالسننننننعوديننل رقطل
رل نننا ،رالميتجننناا الصنننننن نننعالن نننل فل ااردن،
رالميتجاا ال خنننت ك ل فل اإلماراا رالسنننعوديل
رقطل رمصنننل ،رااخنننمعا فل ااردن راإلماراا
رال حلي رتون رالجزائل رالسننننننعوديل رامان
رالكوينننب رمصنننننننل رل نننا رالمغلب رقطل،
رالم ى الجاازا فل ال حلي رتون رمصننننننل
رالمغلب ،رالميتجناا اإلخننننننميت نل فل خننننننورينا
رمصننننننل رف سننننننط  ،رالميتجناا الحنع يع يل فل
ال حلي رل ا رف سط  ،راالمي وم فل اإلماراا
رال حلي رالسننننننعود يل را مان رقطل رمصننننننل
رالقمل ،ف نننننن ً ا الميتجاا الج عيل راا هزا
االلكتلرن ل فل تون  ،الم حق )(12/ 4
الحصللة السللوقية لبعد صللادرات الدول العربية
()6
من إجمالي واردات العالم
تيواب الحصننص السننوق ل ل صننادراا الصننياا ل
التحوي ل العلى ل فل ااخننننننوال ال عالم ل ،ح ث
ارتلعب حصنننل صنننادراا ااخنننمعا فل االخنننوال
العالم ل ىاليسننن ل لك م المغلب رمصنننل ىيسننن ل
ى غب  3 8فل المائل ر 1 51فل المائل اام 2016
مقنناى ن  2 64فل المننائننل ر 0 6فل المننائننل اننام
 2015ا التوالل ،كما ارتلعب حصل صادراا
صننياال ااخننماب فل المغلب ىيس ن ل ى غب 1 11
فل المنائنل ب خننننننينل  2016مقناىن  1 08فل
مؤشل الم زان التجاري ا إ مالل التجارا نس ل
( )5يق
صافل تجارا العرلل فل ميتج مع إل إ مالل تجارا العرلل
فل اذا الميتج ،فاكا كان المؤشل مو ى فهذا يش ل إل أن
العرلل المعي ل تتم ز ىتيافس ل فل كلب الميتج ،ريتت احتساىه
ا

اليحو التالل:

الصادراا−الوارداا

*100

الوارداا+الصادراا

( )6يق اذا المؤشل حصل صادراا العرلل م ميتج مع إل
االخوال العالم ل م إ مالل رارداا العالت م نل الميتج
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المائل اام  2015مما يعب ا تحسنن نسنن ل فل
الوضنننننع التيافسنننننل رفل مقاى كلب انيل ننننننب
الحصنننل السنننوق ل لصنننياال االلمي وم ىاليسننن ل لك
م ال حلي رامان ىيسننن ل ى غب  1 16فل المائل
ر 0 4فل المائل ب خننننننيل  2016ا التوالل
م قا ى  1 36فل ال ما ئل ر 0 55فل ال ما ئل ب
خيل  ،2015رالك مارياا الغ ل ا ويل ىالجزائل
ح ث ى غب حصنننننتها  0 32فل المائل اام 2016
م قا ى  0 38فل ال ما ئل اام  2015رك لب نت جل
نمو الوارداا العنننالم نننل ىمعنننعب أك ل م معنننعب
الصادراا
الميزة النسبية للمنتجات العربية

()7

لق اس معى تيافسننن ل ميتجاا الصنننياال التحوي ل
ل عرب العلى ل يستيعم أي ا ً مؤشل الم زا اليس ل
المعلرع ىمؤشننل التيصننص "،"BALASSA
ح ث تش ن ل اليتائج المتحصنن ا ها لسننيل 2016
أن ل عض العرب العلى ل م زا نسنننن ل فل اعد م
الميتجاا الصنننياا ل ،رال الك مارياا الع نننويل
فل امان رالسعوديل ،رالك مارياا غ ل الع ويل
فل الجزائل رمصننننننل رااردن رل ينان رالمغلب
رتون  ،رالميتجنناا الصنننننن ننعالن ننل فل ااردن،
رالميتجاا ال خت ك ل فل م صل رااردن رل يان
رالسننننننعودينننل ،رالميتجننناا الورق نننل فل ااردن
رلن ننينننان ،راا ننهننزا االلننكننتننلرنن نننل فننل تننونن
رالمغلب ،راالمي وم فل اإلمننناراا رال حلي
رالقمل رامنننان ،رميتجننناا الحنننعينننع الينننام فل
ال حلي رموريتان ا ،رالج ود فل خوريا ر وتل
رمصننننننل رال م  ،رالم ح رالك ليننب فل ااردن
رمصننننننل رتون رامننان رخننننننوريننا رالمغلب،
رااخمعا فل ااردن رالجزائل رال حلي رمصل
رالمغلب رامان رخننننننوريا رتون  ،رصننننننياال
ااخننننننمننناب فل موريتنننان نننا رالمغلب رال م ،
رالصوماب ،الم حق (4ي)13

( )7يعادب المؤشل قسمل صادراا ال ع م ميتج مع إل إ مالل
صادراا ال ع ،ا صادراا العالت م كلب الميتج إل
إ مالل صادراا العالت ف كا كانب ق مل المؤشل أك ل م راحع
ف عب كلب ا ان العرلل تتمتع ىم زا نس ل فل صادراا كلب
الميتج ريمك كتاىل اذا المؤشل ا اليحو التالل:
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑋𝑋
𝑋𝑋⁄
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑋𝑋
𝑋𝑋⁄
𝑤𝑤𝑤𝑤

= 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ح ث أن  :xق مل الصادراا :i ،ال ع،

 :kالس عل :t ،يل ع إ مالل الق مل ر :wمؤشل نس ل إل العالت

اﻟﻘﻄﺎعقطاع الصناعة
الفصل الرابع:
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ:

رنظلا ً ل ط عننل الننعييننام ك ننل ل تيننافسنننننن ننل ،تجننعر
اإلشارا أن ق مل المؤشل شهعا تغ لاا م حوظل
ى اامل  2015ر 2016ىاليسنننن ل لميتجاا اعد
م الننعرب العلى ننل ،رم كلننب االنيلنناو الك ل
لق مل المؤشل ىاليس ل لصياال ااخماب فل ال م
م  37 7فل انننام  2015إل  21 6فل انننام
 ،2016رىاليسنننن ل ل ك مارياا غ ل الع ننننويل فل
المغلب م  12 3ب خنننننن يل  2015إل 8 8
خننننننينننل  2016رالم ح رالك لينننب فل خننننننورينننا
رالمغلب ح ننث ى غننب ا التوالل  1 4ر17 3
ب خننيل  2016مقاى  34 8ر 23 8ب اام
 ،2015ريشنننن ل كلب إل تلا ع در ل التيافسنننن ل
فل اذه الميتجاا ىهذه ال عان ىالمقاى شننننهع اذا
المؤشل ارتلااا ً ااما ً ىاليس ل لألخمعا فل المغلب
رمصننننننل ح ث ى غب ا التوالل  31 1ر12 6
ب اام  2016م قا ى  23 6ر 5 3ب اام
 ،2015رىاليسنننننن ل لأللومي وم فل القمل م 0 1
إل  6 8ب اللتلا كاتها مما يعب ا تحسنننننن
القعرا التيافس ل لت ب ال عان فل اذه الميتجاا
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ :اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ

الفصل
الخامس

التطورات الرئيسية في مجال النفط والطاقة
س

نظرة عامة
ددال س طس
بددت أ س اددددددط اس الميس ايددالاجاددنسو س
ً
اددددددايالواس ااط عسم س ال س،2017سملهانسواراس
ططيلنسوغارسمسبطقنسمنس اار جعسو س ايالرس الميس
لىسمتىس اسددددددلط أس اث ثس اسددددددالبتن،سيك س ا س
ز ملال ًسمعسبتءساددددددريالعس مالاسمماس ا اال س ا س
طصددددددل سواامسوو سملبجنس وب سمعسملا س الميس
من سمددالرجهددالسو س هدداليددنس ددال س،2016سو ا د س س
جددتيددت سناىس هدداليددنس ددال س،2018سمعس اا سددددددنس
اجل طظسو س ااز سبه س مالا .س
طظال ًس
س
ادددددد ل س ادددددديالرس الميس ايالاجانس ر مال سال ً مل
ااصدددلس اجيت س اسدددلط ساسددديرسادددلنسمالمالأس وب س
م س ال س2017سواىس52.5سوو ر/سبرمال،سوهطس
لىسمسدددداطىسامسمل س ال س،2014سماكثراسبيط ملس
تيتاسوماشدددددالب نسملهالسمالسامس قنسبكادددددالاددددداالأس
اسدطاسوبيهدهالسبياتس لس ابيتس نس ا س الايط ملس
ا اطادداالاددانسو شددالطس اجهددالربالأسوقطا/س ددي س
اتو رس ألمري  .سادددددد لس اع للس ا يالاج س لىس
الميس جط ًسبل ط س 1.6سملاطعسب، /سمتالر نسبلجطس
بلغس1.7سملاطعسب /س ال س،2016سااصددلسمسدداط س
واىس97سملاطعسب /س ال س.2017س س
ااجرأسم س ايال سووراس امت و أسومالصنسمنس
اط يالأس اجا تاس ألمري انس ج ـالس ـكثرأس اي ـ ـالرس
المـدددديس ايالاجاـددددـددددنسبيتاس ط ملس مرىسمنس هجهالس
اا سنسوـدددد س و ءس قاصالوس ايالاج سبش لس ـددددال .س
ناد س ر ميد س مددت و أسمنس اددتو س اجلا ددنسمنس
مالر س وب سبل طس800س ا س(ب) /سااصددددددلسواىس
57.8سملاطعس(ب.) /سو سنانس ر جي س مت و أس
وو س وب سمنس الميس اخال سو المططسغارس ااتلاتينس
بجتت رس100س ا س(ب) /سااصلسواىس38.7سملاطعس
(ب.) /سو س اج صددددددلنس ر معسوججالا س مت و أس
المعاددنس ايددالاجاددنسبل طس 700س ا س(ب،) /ساابلغس
 96.5سمدددلدددادددطع س(ب .) /سومددد س دددال س2017س
ر جي د سمخزو ددالأس الميس ايددالاجاددن ،سومددالصدددددددنس
مخزو الأس الميس اخـدددددددددددددال س اا الرينسات س اتو س
اصلــال اـنس أل ـهــالءسوــ سملــبجــنس ااـــيالوعس

س
س

قاصالو سو االجاـددددن.سو تت سم س ال س2017س
يالواسطمامنسو س نااالطاالأس ايالاجانس اجؤ تاسمنس
الميسو اغال س اعباي س سباهالس0.3سو س اجالئنسو0.7س
و س اجالئنس لىس ااط ا .سس س
واجالسيخصس اتو س ايربان ،سوتتسنتت سم س ايال س
ربين س اشالوالأس معانسومجسن س اشالوالأسغال ين،س
و اا ط أ س لى س ثر سمن س 49سو س اجالئن سمنس
تتير أ س نااالط س ايالاج س اجؤ ت سمن س الميس
و 27.8سو س اجالئن سمن س نااالطاالأ س اغال س اعباي س
ايالاجان.سو ااكثرأس اتو س ايربانسبلسبنس30.5سو س
اجالئنسمنسوججالا س ا اال س ايالاج سمنس الميس اخال ،س
وش ل سنصاهالسمنس جاالأس اغال س اعباي س اجسطاس
طس15.8سو س اجالئنسمنس اججالا س ايالاج .س س
ر مع س ااه ك س اعالقن سو س اتو س ايربان س ال س
2017سبل طس281س ا سبرمالسم الوئس ميسو س ااط س
سبلسبن س 1.9سو س اجالئنسااصلسواىس 14.9سملاطعس
برمال سم الوئ س مي سيطماالً ،سوظل س المي سو اغال س
اعباي س اجصترين س ألاالااان س ال ين س ياجتس
لاهجال س اتو س ايربان سااغعان س نااالجال هال سمنس
اعالقن،سنا سش ل سنصاهجالسميال ًس98.5سو س اجالئنس
منسوججالا س اجصالور.س س
واجال سيخص س اجيت أ س اسلطين سألايالر س مططس
س
ااصتيرس ارئاسانسو س اتو س ايربان،سوتتسشهتأ
ر مال ال ً سو سمساطيال هال سم س ال  2017سبلسلس
مامالو نس ر ون سمالسبانس18.4سو24.2سو س اجالئن،س
مجالس وىسواىس ر مالعسمل طظسو سقاجنس اصالور أس
المعانسو س اتو س ايربان .س

الوضع العام لالستكشاف واالحتياطيات
س
شهتس ال س 2017ب بال ًسو س شالطس اا شالفسرغ
اا سدددنس السدددب سو س اددديالرس المي،سو ي سس ا س
لىسماز االأس اشر الأس اا س ر معسبيههالسبش لس
مل طظ،سا نس ا سا سيلسددد لس لىس لس اشدددر الأس
ايالملنسو س اصددددلال نس ابارواان.س شددددارس ااتتير أس
واىس ر مالعس ا مالاس لىس اددددددا شدددددددالفسو س ال س
2017سبيتسظهطرسم محس طواس اثتنسواىساددددددطاس
87
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اﻟﺘﻄﻮرات مجال النفط
التطورات الرئيسية في
الخامس:
الفصل
والطاقةﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺨﺎﻣﺲ:
اﻟﻔﺼﻞ

اصلال نس ابارواان،سااصلسواىس450سملاالرسوو رس
بالر مالعسقتر س 3سو س ا جالئن سم تالر نسب يال س،2016س
وهطسمسددداطىس قلسبل طس40سو س اجالئنسمتالر نسبيال س
.2014س جالس شددددارس ااتتير أسواىس هددددال س توس
قر ر أ س ادددددداثجدددالر س الهدددالئادددن سو سمشدددددددددالريعس
اا شالفسو اال سسااصلسواىس25سقر رس ًسم س
دددال س 2017سمتدددالبدددل س 12سقر رس ً سوتي سم س دددال س
.2016س وىس ا سواىس ر مالعس نااالطاالأس اجؤ تاس
منس الميس اخددال سو اغددال س اعباي سو س ايددالا سم س
ال س2017سبشددددد لسطما سبلغ س سدددددبامس0.3سو س
اجالئنسو0.7سو س اجالئنس لىس ااط ا .سس س

النشاط االستكشافي والتطويري
ر جـ دعس توسوـ دراس اجسحس ازاز ا س ايالملـ دنس لىس
اجساطىس ايالاج سالسلـددددنس ار بيـددددنس لىس ااط ا ،س
ناـددددددد سبلـدددددددغس378سورقن /اشهرسو س ال س2017س
متالبلس426سورقن /اشدددددهرسو س ال س.2016سشددددد لس
ر مالعس ألادددددديالرسو ويال ًساجاالبينس شددددددعنس االتالس
و ادددددا شدددددالفسو س اتو س ايربان،سويلىسادددددبالس
اجثدددال سو ددددددجن سمعي س ااعطير سو ساإلماااارات،س
سال ً
وق ي سشددددددر نس" و طك" س مالق انسا جتاس 40ال م
مل سبجطجبهالسنصنسقترهالس8سو س اجالئنساجؤاسنس
ابارو س اططلانس اصددددالانسو س مااال ساشددددر نس بطس
ظب ساليجلاالأس ابارواانس ابرينس اج توواس( و ط)،س
ونصدددددد ل سم تال بلس ا س لىس واس طقاعسبل غ س
1.77سملاالرسوو ر.سو سالجزائر،س لل سشددددددر نس
"اددددددط الطر ك"س نسمعنساروعسميت سو االجهالسمنس
الميسبلسدددددبنس14سو س اجالئنسم س ربعسادددددلط أ،س
ومن س اجاطقع س ع س لمق س اشددددددر دددن س لى س جلادددالأس
االتاددل س ط س 9سملاددالرسوو رسبانس ددالم س2017س
و.2021سو ياز سالساااعودية اددداثجالرس300سملاالرس
وو رسم س اسددددددلط أس ايشددددددرس اتالومنساايزيزس
م ال اهالس ابالر اسو سم ال س المي،س جالسوقي سشر نس
ر م ط س و س و مر س دددال س 2017س لى س دددتو سمنس
مددالقاددالأسااعطيرسمر وقسو اددال سو سنتط س الميس
و اغدددال سبا لمدددن س تدددالرب س 4.5سملادددالرسوو ر .سوو س
الكويت،سمل سشدددر نس ميس ا طي س تت ًسو سنتلس
"برقددالع" سجلطبسشددددددراس اب وسبتاجددنس 1.3سملاددالرس
وو رساشدددر نسPetrofacس ابريعال ان،س جالسمل س
تددت ًسبتاجددنس 262سملاطعسوو رساشددددددر ددنسL&Tس
و ا سابلالءسميس البالسجتيتسالتلس الميس اخال سمنس
شدددددد جال س ا طي سواىسملعتنس ألن جت سو سجلطبس
اب و .سوو سمصااااااار س ،س للددد سو را س ابارو س
88
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و اثرواس اجيت انس مسمنس اجاطقعس عس شدددهتسمصدددرس
و س هالينس ال س2018س وس بت ينس ال س2019س امالءس
اال ًسمنس اغال س اعباي سو س الونسقعال الأس اتوان.س
وو ساددداالاسماصدددل،سنصدددل سشدددر نسRosneftس
ارواددددانس لىس30سو س اجالئنسمنسنصددددنسشددددر نس
 Eniسو سنتددلس"ظهر"س اب ر  ،سو ادد س ددددددجنس
صدددددمتنسبتاجنس1.125سملاالرسوو ر،سومل نس لال س
بتاجنس114سملاطعسوو ر .س
مالسوا جالسيخصسنشااااااااط التفر االسااااااتكشاااااااافي
والتطويري،سوتتسشدددددهتس توس ا مالر أس ايالملنسو س
مخال س رجددالءس ايددالا س ر مددال دال ًسمنس 1593سنمددالراس
ددال س 2016س اىس 2024سنمددالراس ددال س ،2017س س
بلسددددددبددنس ر مددالعسبلغد س طس 27سو س اجددالئدن.سومنس
اج نظس عس ااتلبالأسو س ادديالرس الميس ؤثرسبش د لس
مل طظس لىس ر مدالعس وس خمدالعس دتوس ا مدالر أس
ايالملن.سوه سمالسييع سبتور سمؤشددددددر ًس لىس توس
َبالرس اج مطراساط ءس ااعطيرينس وس اا شالوان،س
ويج نس عسيجاددتس ددكثار سواى س ددتوس اشددددددددالوددالأس
ا تيتاس لىس اجتىس ابيات.س شارس ااتتير أس ألواانس
سً
واىس مسم س ال س2017س س تاقس 61اشددددددالوال
سً
جتيت ًس لىس اجسدددداطىس ايالاج ،سملهالس 40اشددددالوال
س
اللميسوس 21اشددددالوال ًسالغال س اعباي .سومنس ددددجن
ل س اشددددددالوالأسهلالكس9س اشددددددالوالأسجتيتاسو س
اددتو س ايرباددن،سملهددالس 4س اشددددددددالوددالأساللميسوس5س
اشالوالأسالغال س اعباي  .س
منس ألمثلنس لىس ل س اشددددددالوالأس ا تيتاسنتت س
س
العراق اشدددالوال ًساللميسو سوقلا س رواددداالع،س جالس
اشالفس الميسو س اتالطعس10سقربسمتيلنس ابصرا.س
س
وو سليبياسنتت سشدددددر نس Eniاشدددددالوال ًسالغال سو
مااددال س Gammaس ددددددجنسماددال س جتهددالس 150س ،س
يج نس عسيلاجسبجيددت س 7000سبرماددلسم ددالوئس ميس
سً
يطماالً.سوو سمصاااار،سنتت سشددددر نس IPRاشددددالوال
جتيت ًسالغال سو سجلطبسواطا.س جالسنتت س اشر نس
اشالوال ًسجتيت ًسالغال س"شجال سوماالط."1-س س

االحتياطيات
ر ميدد س تددتير أ س نااددالط س اجؤ ددتسمنس الميس
لىس اصددياتس ايالاج سبشدد لسطما سو س هالينس ال س
،2017سااصدددددددلسواىس1449.5سملاالرسبرمال،س س
بلسددددددبنس يالواسا س ا الو س0.3سو س اجالئنسبالاجتالر نس
معسمسدددددداطيالأس ايال س اسددددددالبق.سوبالالسددددددبنسالتو س
ايربان،سوتتس اددداترأس تتير أس نااالط س اجؤ تس

والطاقة
مجال النفط
الرئيسية في
التطورات
اﻟﺘﻄﻮراتالخامس:
الفصل
واﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻨﻔﻂ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ:

منس الميس اخال سايال س2017س لتسمسدددددداطيالأس ايال س
ا جال دددددد سوه س 716.4سمل االرسبرم ال.سو ا تيرس
بالا رس عس سددبنس92.5سو س اجالئنسمنس نااالطاالأس
اجؤ تاسمنس الميس اخال سو س اتو س ايربانس ار زس
و سمجس سوو س ربادددن سوه س اسدددددديطويدددن س اا س
ادددددداكثرأسب صددددددنس37.2سو س اجالئنسمنسوججالا س
نااالطاالأس اتو س ايربان،سيلاهالس اير اسبلسددددددبنس
 20.8سو س اجددالئددن،سو ا طي د سبلسددددددبددنس 14.2سو س
اجالئن،سو امالر أسبلسددددبنس13.7سو س اجالئن،سوااباالس
بلسددددددبنس6.8سو س اجالئن.سوقتسشدددددد ل س نااالطاالأس
ادددتو س ايربادددن س سددددددبدددن س 49.4سو س اجدددالئدددن سمنس
ناادددالط س ايدددالاج سمن س المي س اخدددال  ،س اجل قس
س
()1/5سو اش لس(.)1

اشدددددددال والأس ا تيتاسو سروعس نا اال طال م سبط قعس
 17.1سو س اجالئنسم س ال س 2017س بالاجتالر نسمعس
ايال س اسدددددددالبق،سوقعرس اا س خمهددددددد س تتير أس
نااددالطدال هددال سمنس اغددال س اعباي سبلسددددددبددنس 0.9سو س
اجالئن.سوقتساالهج س اتو س ايربانسم اجينسب صنس
 27.8سو س اجدددالئدددن سمنس ناادددالطادددالأ س ايدددالاجادددن،س
س
اجل قس()2/5سو اش لس(.)2
الشكل ( :)2االحتياطيات العالمية مف الغاز
الطبيعي وفق المجموعات الدولية
في نهاية عام ()2017

الشكل ( :)1احتياطيات النفط الخام العالمية وفق
المجموعات الدولية
في نهاية عام ()2017

اجصتر:سملبجنس ألقعالرس ايربانس اجسصتراسالبارو ،س( ".)2017تريرس
س
ألمانس ايال س اسلط ".

اجصتر:سملبجنس ألقعالرس ايربانس اجسصتراسالبارو ،س(.)2017س
" تريرس ألمانس ايال س اسلط ".

سال ً
جددالس ر مي د س نااددالطاددالأس اغددال س اعباي س ددالاجا د
بش لسطما س لتس هالينس ال س2017سبلسبنس0.7سو س
اجالئنسااصلس اىس196.9س ريلاطعسمارسم يل.س مالس
واجالسيايلقسبالنااالطاالأس اغال س اعباي سو س اتو س
ايربان،سوتتس ر مي سه س ألمرىسبشدددددد لسطما س
بلغسنط ا س460سملاالرسمارسم يلس نس نااالطاالأس
ال س،2016س سبلسددبنس0.8سو س اجالئنسااصددلسواىس
 54.8س ريلاطع سمار سم يدددل س دددال س .2017سوقدددتس
نالو ب سججاعس اتو س ايرب انس لىسمسدددددداط يال هالس
اسددددددالبتنسمنس نااالطاالأس اغال س اعباي سو س هالينس
ال س 2017سبدالادددددداثلدالءس اير اس ا سادددددددالهجد س

منس النانس مرى،س خمهددددددد ستقديرات احتياطي
العااالا المدةاادة مف الفتا التجري سايددال س2017س
بلسددددددبنس9.2سو س اجالئنسااصددددددلسواىس1035سملاالرس
طن.سوا س تثسو س اتو س ايربانس عطر أس رس
و سم ال سصددددددلال نس ام سو ادددددداخر جم.س ا تيرس
بالا رس عس ام س ا ر سيسدداهل سبشدد لسرئاسدد س
و سقعددالعس طااددتس ا هربددالءسو جلاددالأس ااسددددددخانس
اصددددلال ان،سويليلس ام س ا ر سوور ًسهالمال ًسو س
م ال س اعالقنسو س ايالا سبسدددبلس طورسمصدددالور سو س
توس بارسمنسوو س ايالا ،سو ددالونسواىساددهطانس تلمس
و ااار و سو صتير .س س
اإلنتاج س
النفط والغاز الطبيعي
شهت سإجمالي االنتاج العالمي مف النفط الخام
وسوائل الغاز الطبيعي والنفوط غير التقليديةس
م س ال س 2017ر مال ال ً
سطمامال ًسااصلسواىس96.5س
س
ملاطعسب، /سم تتسال ًس يالواسقترهالس700س ا سب، /س
سمالسيجثــلس 0.7سو س اجالئنسمتالر نسبيال س.2016س
وقتسبلغسو اال س اتو س اجلا نسمنسمالر س وب س طس
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والطاقة
اﻟﺘﻄﻮراتمجال النفط
اﻟﺨﺎﻣﺲ:الرئيسية في
الخامس :التطورات
الفصل
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
اﻟﻔﺼﻞ

ميال ًسبل طس
س
57.8سملاطعسب /سم س ال س 2017مر
 800س ا سب /س سبلسبنس 1.7سو س اجالئنسمتالر نس
سن 59.9سو س اجالئنسمنس
بالايال س اسالبق ،ومساكثر ًسبلسب
اججالا س ايالاج .سوقتس العسمصترس ا زءس أل ب س
من س ل س ازيالوا سهط س ر مالع س اجل طظ سو سو اال س
اط يالأ س اجا تا سمن س المي ،س ا سا ل سم س
شــهرس طوجبرس2017س لىسمساطىسشهر سامسمل س
46س المسال ًسوهطس10.04سملاطعسب، /س اطـالرس(.)1س

مالسو اال سوو س وب سوتتسبلغ س 38.7سملاطعسب، /س
وهط سمساطى سملخما سبل ط س 100س ا سب /س
سن 40.1سو س
متالر نسبيال س 2016مسا ط ًس لىسنص
اجالئنسمنس اججالا س ايالاج ،سيك س ا س لىسملمانس
ومط س مالا سمما س ا اال سبان سوو س وب ،س
وملا س الميس ارئاساانسمنسمالرجهال،سنازس االما س
معسبت ينس ال س،2017س اطالرس( .)2س

اإلطار ()1
إنتاج الواليات المتتدة األمريكية مف النفط الصخري
ر معسميت سو اال س اط يالأس اجا تاس ألمري انسمنس الميس اصددددددخر سم س ال س2017سب ط ا س491س ا سب /س
متالر نسبيال س،2016س سبلسددبنس9.2سو س اجالئنسااصددلسواىس5.806سملاطعسب. /سوقتساد لسو اال س اط يالأس اجا تاس
ألمري انسمنس الميس ا صخر سمساطىس5.231سملاطعسب /سم سشهرسيلاليرس،2017سو ر معسبش لسمساجرسبيتس
ا ساابلغس5.710سملاطعسب /سم سشدددهرسيطااط،سو خماس اجيت سبشددد لسطما سم سشدددهرس غسدددعس،سو ا س
لىسملمانسمطادد س أل الصددارس اا س جاالن س اط يالأس اجا تاسو س و مرس اشددهر،سث س الووس اجيت س ر مالعسم تو ًس
وبشدد لسمسدداجرسااس د لسم سشددهرسويسددجبرس لىسمسدداطىسشددهر سامسمل سبت ينس س د السباال الأس ا اال سو س ال س
2007سوهطس6.546سملاطعسب. /س س
مالسواجالسيخصسماطاددديس توس ا مالر أس ايالملنسم س ال س،2017سوتتسبلغس753سنمالر،سوهطسمسددداطىسمر معسبل طس
83سو س اجالئنسمتالر نسبيال س،2016سنا سبلغس توس ا مالر أس ايالملنس582سنمالر سو سشددددددهرسيلاليرس،2017سو ر معس
بشدددد لسمسدددداجرساابلغس لىسمسدددداطىسامسم س ايال سوهطس815سنمالر سو سشددددهرسيطااط،سث س خماس ايتوسبيتس ا س
ااصددددددلسواىس791سنمالر سو سشددددددهرس طوجبر،سقبلس عسييالووس ر مالعسو س هالينس ايال ساابلغس811سنمالرسو سشددددددهرس
ويسجبر.سس س
و لىسمسددداطىسملالطقس ا اال ،س ادددا ط أسملعتنسPermianس لىس طس43سو س اجالئنسمنسوججالا سو اال س اط يالأس
اجا تاسمنس الميس اصدددددخر سم س ال س،2017س جالس ادددددا ط أس لىس طس59سو س اجالئنسمنس ازيالواسو سوججالا س
ا اال سم س ايال ،سوياط جتسبهالسمالسيتالربسمنس50سو س اجالئنسمنسوججالا س توس ا مالر أس ايالملن.
سال ً
ا تيرسبالا رس عس توس َبالرس اج مطراسغارس اج اجلنسمنس الميس اصددددددخر سو س اط يالأس اجا تاسيشددددددهتس ر مال
بصددطراسمعرواسمل سبت ينس ال س،2017سو ا سبالارغ سمنس ر مالعس اجل طظسو سماطادديس ادديالرس الميس اخال سم س
مسس امارا .سييزىس ا سواىساددددببانسم اجلان،س واهجالسهطس طقيالأسبياسملا س الميس اصددددخر سب توثس ر مالعس
برسو س ادددديالرس الميسو س اجسدددداتبل،سو لامس س كمارس شددددغالس َبالرس اج مطراسغارس اج اجلن.سو اسددددبلس اج اجلس
اثال سهطسنتوثس خمالعسو س توس ا ط ورس ابشدددددرينس ايالملنسو سمتمالأس ا تلس المع سو طت س جلاالأس اا سدددددارس
اهاترواا سو اجعلطبس ط وره سا جال س ل س َبالر .س
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ :اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ

الفصل الخامس :التطورات الرئيسية في مجال النفط والطاقة

اإلطار ()2
اتفاق دول منظمة أوبك ومنتجي النفط الرئيسييف خارجها بشأن خفض ةميات اإلنتاج
النفطي وانعكاساته على السوق النفطية العالمية
طصددل س اتو س أل هددالءسو سملبجنس وب ،سو س اث ثانسمنسشددهرس طوجبرس،2016سواىس مالاسبشددكعسمماسو االجهالس
المع سبل طس1.2سملاطعسب، /سو ا سالجراس ألواىسمل س ال س،2008سو س ميالسه س مالاسو سبت ينس ال س،2017س
واجتاساانس شهرسقالبلنسالا تيت.سوو سه س اساالا،س س اسجالحساير عسبزيالواسو االجهالسناىس صلسواىسمساطىس االجهالس
قبلسورعس ايتطبالأس قاصالوينس لاهال،س جالس س ااثلالءس ًسمنسااباالسو ا اريالسمنسه س مالا .س
و س ايالشرسمنسشهرسويسجبرس،2016س مت سوو سملبجنس وب سمعس11سووانسملا نساللميسمنسمالر س اجلبجن،س لىس
سً
مماسو االجهالسبجيت س 558س ا سب /ساابلغسب ا سوججالا س اخماس اجتررس طس 1.8سملاطعسب ، /و ا س ز ملال
معسومط س مالاسوو س وبـ سنازس االما .سو يتسرواـاالس بر س اتو س اجلازمنسباخمااسو االجهالسمنسمالر س وب .س جالس
س مالاس لىس شدددددد السا لنسو رينس لاالس اجاالبينس ااز سبال مالا.سوو س اخالمسسو ايشددددددرينسمنسشددددددهرسماليطس
،2017س س جتيتس ايجلسبال مالاسمماس ا اال سناىسشددددددهرسمالر س.2018سو مار ًسو س اث ثانسمنسشددددددهرس طوجبرس
،2017س س جتيتس ايجلسبه س مالاسناىس هالينس ال س،2018سبهتفس تاقس ادددددداتر رسو ساددددددطاس المي،ساجالسوامس
صالاحسججاعس اجلا انسو اجساهل انسو اجساثجرينسو س اصلال نس المعان .س
ي سس مالاسمماس اال سبشدددددد لسوي الب س لىساددددددطاس الميس ايالاجان،سنا س خماس اال سوو س وب س اجلازمنس
بال مالاسبل طس1.6سملاطعسب /سمتالر نسبجسدداطىس اال س اجرجي .سوقتسبلغس اجاطادديس اشددهر سالسددبنس ااز س ًس
منسوو س وب سو اتو س اجلا نسمنسمالرجهالسميال ًسبال مالاسمماس ا اال س 107سو س اجالئنسم س ال س،2017س جالس
ر جي س اجخزو الأس اا الرينس المعانسو سوو سملبجنس اايالوعس قاصالو سو االجانسمتاربنسمنسماطاعهالس اجس لس
م س اسددددددلط أس اخجسس ألمارا،سوهطسمالسهتفسواامس مالاسمماس ا اال .س مالسواجالسيخصس ي ال س مالاسمماس
س
ا اال س لىس ادديالرس الميس اخال ،سوتتسشددهتس اجيت س اشددهر سألادديالرساددلنسمالمالأس وب ر مال ال ًسمل
طظال ًسمنس51.7س
وو رسالبرمالسم سشدددهرسويسدددجبرس،2016سااصدددلسواىس62.1سوو رسالبرمالسم سشدددهرسويسدددجبرس،2017س س
بجاطادديس جطسمر لسبلغس طس1.5سو س اجالئنسشددهريال ًسم س ل س امارا،سويط ددحس اشدد لس()3س ي الاددالأسقر ر أس
وب س لىس ايالرس المي:
الشكل رقا ()3
انعكاس قرار خفض ةميات إنتاج النفط على األسعار العالمية للنفط
()2017

4

س
اجصتر:سملبجنس اتو س اجصتراساللميس( وب ) .س

س
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اﻟﺘﻄﻮرات مجال النفط
التطورات الرئيسية في
الخامس:
الفصل
والطاقةﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺨﺎﻣﺲ:
اﻟﻔﺼﻞ

بلغسميت سو اال س اتو س ايربانسم اجينسمنس الميس
اخال سنط ا س24.4سملاطعسب /سو س ال س،2017س
بال خ مالع سنط ا س 341س ا سب /س بالاج تالر نسمعس
ددال س،2016س سبلسددددددبددنس ر جع سبلغ د س 1.4سو س
اجالئن.ساددددددالهج س اتو س ايربانسم اجينسبلسددددددبنس
30.5سو س اجالئنسمـنسوججالا سو اال س ايالا سمنس الميس
اخال س ال س،2017سمتالبلس 30.8س و س اجالئنسو س ال س
س
،2016س اجل قس(/5س)3سو اش لس(.)4
الشكل ( :)4تطور إنتاج النفط الخام في الدول العربية
(( ،)2017 – 2013مليون ب/ي)

اجالئنسااصلسواىس543.6س ا س(ب،) /سو اب رينس
بلسددددددبنس2.4سو س اجالئنسااصددددددلسواىس197.1س ا س
(ب،) /س جالس ر جعسو اال س اسطو عسبلسبنس1.7سو س
اجالئن.س
و س اجتالبل ،س ر مع سو اال س اير ا سبلسبن س 7.4سو س
اجالئنسااصلس اىس4.47سملاطعس(ب،) /س جالس ر معس
و اال س الميسو سلسمنسااباالسواطرينسو ااجن،سو ا س
الجراس ألواى،س تلس اار جعس اجساجرس ا سشهت س
م س اسلط أ س اخجسس اجال ان،سنا س هال س
ا اال سو سااباالسااصلسواىس 803س ا س(ب ) /سو س
ال س2017سمتالر نسبيال س.2016سوبلغسو اال ساطرينس
 16س ا س(ب ) /سو س ال س 2017سمتالبل س 8س َ فس
(ب) /سايال س.2016سوو س ااجن،سوصلس ا اال سو س
ال س 2017سواىس 30.2س ا س(ب ) /سمتالبلس23.8س
ا س(ب) /سايال س.2016س س
مالس ا اال س ايالاج سمنساط ئلس اغال س اعباي (،)1س
وتتس خما سب ط ا س 314س ا س(ب ) /س سبلسبنس
3سو س اجالئنسااصلسواىس10.149سملاطعس(ب،.) /س
وبلغ سإنتاج الدول العربية مف سوائل الغاز
الطبيعيس طس4.14سملاطعس(ب،) /سااساكثرسبل طس
40.8سو س اجالئنسمنسوججالا س ا اال س ايالاج .س س

اجصتر:سملبجنس ألقعالرس ايربانس اجصتراسالبارو  ،س(.)2017س
" تريرس ألمانس ايال س اسلط " .س

لىسمسدددددداطىس اتو س ايربانسور وى،س خماسو اال س
الميس اخددال سو سغددالاباددن س اددتو سم س ددال س2017س

ااز م دال ًسبددال مددالاسملبجددنس ألوب د ساخماس اددال ،س
ناد س خما سو ادال سقعر سواىس 599س ا س(ب) /س
متددالبددلس 645س ا س(ب ) /سو س ددال س،2016سوو س
ط س سبط قع س 15.2س و س اجدددالئدددن ،سو خما س و س
ا ز ئر س من س 1.15س م ل اطع س(ب ) /سواى س1.06س
ملاطعس(ب) /س،سوو س اسدديطوينسواىس9.95سملاطعس
(ب) /س،س سبلسبنس خمالعس4.9سو س اجالئن.سوو س
امالر أ س ر جعس ا اال سبلسددددددبنس 3.5سو س اجالئنس
ااصدددلس اىس2.97سملاطعس(ب) /سو س ال س،2017س
و ا طيددد سمن س 2.95س ملاطع س(ب ) /سواى س2.71س
ملاطع س(ب ) /س سبلسددددددبدددن س 8.4س و س اجدددالئدددن،س
و خماسو س جالعسب ط ا س 42س ا س(ب ) /س س
بلسدددددبنس4.6سو س اجالئن،سومصدددددرسبلسدددددبنس4.1سو س
س( )1ساط ئل س اغال س اعباي سه س ل س ألجز ء سمن س اغال س اا س
سساخلصس سط ئلسو س جهزاس امصلسومر وقس ا تلس وسونت أس
ميالا ن س اغال  ،سو شاجل س لى س ايثالع سو ابروبالع سو اباط العس
و ابلاالعسوم ثمالأس مرى.

92
92

ه ،سو شدددارس ااطقيالأسواىس ر مالعسو اال سم جط نس
وو سمالر س وب سمنس الميس اخال سواددددددط ئلس اغال س
اعباي سو المططسغارس ااتلاتينسم س ال س2018س
بل طس 1.8سملاطعس(ب ) /س،س وسمددالسيجثددلس 3.1سو س
اجدال ئنسمتدالر نسبيدال س،2017سااصدددددددلسواىس59.6س
ملاطعس(ب.) /سو سدددددا ط س اط يالأس اجا تاس لىس
سبنس زيتس نس80سو س اجالئنسمنسه س ر مالع .س
وواجال سيخص سالغاز الطبيعي المسوق( )2على
المستوى العالمي ،س ر مي س ا جاالأس اجسطقنسملمس
م س ال س 2017سب ط ا س 0.7سو س اجالئن سااصلس
واىس طس 3680.4سملاالرسمارسم يل،س سبالر مالعس
قتر س 24.8سملاالرسمارسم يل.سوقتسش ل سنصنس
اتو س ايربانسمس اجين س ط س 15.8سو س اجالئنسمنس
اججالا س ايالاج  ،سوه س مس س ا صن س اج تتنس
م س ايال س اسالبق.سيس رس عسوججالا س اغال س اجسطاس
و س اـتو س ايربانسقـتس ر معسمنس576.4سملاالرسمارس
()2

ساجلاج سبالااثلالء س اغال س
اغال س اعباي س اجسطا سهط س اغال س
اج رواسو اغال س اجسيالوسنتلمسو س اج المنس وس امالقت.

والطاقة
مجال النفط
الرئيسية في
التطورات
اﻟﺘﻄﻮراتالخامس:
الفصل
واﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻨﻔﻂ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ:

م يل سو س ال س 2016سواى س 579.8سملاالر سمارس
م يلسو س ال س،2017س سبالر مالعسقتر س3.4سملاالرس
مار سم يل ،سمال سيسش ل س 0.6سو س اجالئن .سو لىس
مساطى س اتو س ايربان سور وى ،س ر مي س ا جاالأس
اجسطقنسو سا سوو س ربان،سنا س ر مي سو س
مصرسبلسبنس16.6سو س اجالئنسااصلسواىس49سملاالرس
مارسم يل،سوو سااباالسبلسبنس16سو س اجالئنسااصلس
واىس11.5سملاالرسمارسم يل،سوو س اسيطوينسبلسبنس
 0.5سو س اجالئن سااصل سواى س 111.4سملاالر سمارس
م يل،سوو سقعرسبلسبنس2.4سو س اجالئنسااصلسواىس
175.7سملاالرسمارسم يل،سوو س ا طي سبلسبنس0.6س
و س اجالئنسااصلسواىس17.4سملاالرسمارسم يل،سوو س
ااجن سبلسبنس 40سو س اجالئنسااصلسواىس 0.7سملاالرس
ساجسطقنس
مارسم يل.سو س اجتالبلس خمه ا جاالأس
من س اغال سو سبتان س اتو س ايربان سبلسل سمامالو نس
ر ون سمال سبان س 0.9سو س اجالئن سو س اب رينس
و36.7سو س اجالئنسو ساطرين،س اجل قس( .)4/5س

مصادر الطاقة األخرىس
بلغس ا اال س ايالاج سمنس ام سنط ا س3769سملاطعس
سال ًسبلسبنس
س ً ر مال
طنسم الوئس ميس ال س 2017مش
سسمتالر سنً سبيال س 2016سو ا س تلس
 3.2و س اجالئن
ث ثس ط سمااالاانسمنس خمالع.سجالءأس اصانس
و سطلاين س اتو س اجلا ن ،سنا سوصل سو االجهالس
م س ال س2017سواىس1747.2سملاطعسطنسم الوئس
مي ،س سمال سييالو س 46.4سو س اجالئن سمن سوججالا س
ا اال س ايالاج .س مالسو س اتو س ايربان،سول س تثس
عطر أ سس ر سو سم ال سصلال ن س ام س
و ااخر جم ،سنا س سيايتى سو االجم سملاطع سطنس
م الوئس مي.سوواجال سيخصس اعالقنس الطوين،سوتتسبلغس
و االجهال س ايالاج سمال سييالو س 596.4سملاطع سطنس
م الوئ س ـمي سوـ س ـال س 2017سمـس ل سنً س ر ـمال سال ًس
سنًسبيال س.2016سوبالالسبنس
بلسبنس 1.1و س اجالئنسمتالر
ا اال س اعالقنسمـنس اجصـالورس اجالئاـن،سوتتس سو اال س
 918.6سملاـطع سطـن سم ــالوئ س ـمـي سو س ــال س
،2017سمس ـل سنًس ر ـمال ــسال ًسبلــسبنس0.9سو س اجـالئــنس

بالاجتالر نسمعس ال س.2016سو ساغلس ايتيتسمنس اتو س
ايربان ،س اا س اطور ساتيهال سمصالور سمالئان ،س اعالقنس
ا هرومالئان سو س طاات س ا هربالء ،سمالص سنً سمصرس
و اير ا سو ا ز ئر سواطرين سوابلالع سو ط سس
و اجغرب سو اسطو ع .س مال سواجال سيايلق سبالا اال س
ايالاج سمن سمصالور س اعالقن س اجا توا س ألمرى()3س
وتتس ر معسبلسبنس17سو س اجالئنسااصلسواىس486.8س
ملاطعسطنسم الوئس ميسو س ال س .2017س

الطلب على الطاقة
الطلب العالمي
بلغس اعللس ايالاج س لىس اعالقنسم س ال س2017س
طس 13511.2سملاطعسطنسم الوئس ميس(مالسييالو س
س،
نط ا س 271.3ملاطعسبرمالسم الوئس ميسيطماال ً)
سبلسبنس يالواسنط ا س2.2سو س اجالئنسبالاجتالر نسمعس
ال س .2016س ااكثرأ س اتو س اصلال ان سب صنس
 41.5سو س اجالئنسمنسوججالا س اعللس ايالاج س لىس
اعالقنسمتالبلس ـطس7.2سو س اجالئـنسالـتو س الالشئـنس
و51.3سو س اجالئـنسابتاـنسوو س ايالاـ .سش ـلس اعـللس
لىس المـيسنـط اـ س 34.2سو س اجالئنسمنسوججالا س
اعلل س ايالاج س لى س اعالقن سايال س ،2017سوبلغ س
نصن س ام س 27.6سو س اجالئن ،سو اغال س اعباي س
 23.4سو س اجالئن ،سو اعالقن س ا هرومالئان س 6.8سو س
اجالئن ،سو اعالقن س الطوين س 4.4سو س اجالئن ،سو اعالقنس
اجا تواس3.6سو س اجالئن .س
ر معس اعللس ايالاج س لىس الميسم س ال س2017س
س
بجتت رس1.6سملاطعسب /س سبلسبنس1.7سو س اجالئن
ملخمهال ًسبش لسطما س نسميتامس اجس لسو س ايال س
اسالبقسوهطس1.8سو س اجالئن.سوييطوس ا سواىس ر جعس
و ارا س الجط سو س اعلل س لى س المي سمن سم جط نس
سم 2.8س
اتو س َااطينس الالمان اا سا ل س جط ًسميتا
و س اجالئنسو س ال س2017سمتالر نسبلجطسبلغس5.1سو س
اجالئن سو س ال س ،2016سو ا س لى سملمان س بالطؤس
الجطس قاصالو سالهلتسواىس6.7سو س اجالئنسو س ال س
2017سمتالبلس7.1سو س ال س،2016س اش لس( .)5س
س

( )3س شجلسطالقنس اريالح،س اعالقنس اشجسان،س اعالقنس ا طوان،سطالقنس
ا النس ا اطينسو الماليالأ.
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اﻟﺘﻄﻮرات مجال النفط
التطورات الرئيسية في
الخامس:
الفصل
والطاقةﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺨﺎﻣﺲ:
اﻟﻔﺼﻞ

س

نصـــنس اـــتو س اصلـــال اــنسمنس49.2سو س اجالئنس
و س ال س 2016سواى س 48.9سو س اجالئن سو س ال س
 ،2017سبالجالس ر مي سنصنسبتانسوو س ايالا سمنس
 50.8سو س اجالئن سواى س 51.1سو س اجالئن ،س ا تو س
( .)1س

الشكل ( :)5النمو االقتصادي العالمي والنمو في
الطلب على النفط
()2017 –2013

ه سو شار س ااطقيالأ سواى س ر مالع س اعلل س ايالاج س
لىس الميسم س ال س2018سبجيت س1.8سو س اجالئنس
ااصلسواىس98.7سملاطعسب. /سنا سياطقعس ر مالعس
مساطى س اعلل سو سم جط ن س اتو س اصلال انس
م س ال س 2018سبل ط س 400س ا سب ، /سبالجالس
ياطقعس ر مالعسمساطىس اعللسو سبتانسوو س ايالا س
بل طس1.3سملاطعسب. /س س

الطلب على الطاقة في الدول العربية
س ًس لىس الميس
ياجتس اتو س ايربانس اجالوس ً شبمس الم
و اغال س اعباي ساالبانسماعلبال هالسمنس اعالقنسنا س
ش لسه عس اجصتر عسنط ا س98.5سو س اجالئنسمنس
وججالا س ااه كس اعالقنسو س اتو س ايربانسو س ال س
بر ً ساج تووين س اجصـالور س ألمـرىس
 2017س
اجساجثلن سبالاعالقن س ا هرومالئان سو ام  ،سو ت س
ااغ س ألمثلسالعالقالأس اجا تواس ألمرىسمثلس
اعالقنس اشجسانسوطالقنس اريالح.س س

اجصتر :سملبجن س ألقعالر س ايربان س اجسصترا سالبارو ،س
( ".)2017تريرس ألمانس ايال س اسلط ".

ووتـال ً سالج جط ـالأ س اتوااـن س ارئاسان ،س ر ـمعس
مساـطىس اعلـلسوـ سم جط ـنس اـتو س اصلال اـنس
مـ س ـال س 2017سبل طس 500س ا سب /سااصلس
واى س 47.4سملاطع سب ، /سبالجال س ر مع سمساط سو س
بتانسوو س ايالا س ألمرىسبط قعس 2.3سملاطعسب، /س
متالر ن سبجساطيالأ س ال س 2016سااصل سواى س49.6س
ملاطعسب. /سوقتس وىس غارسمساطيالأس اعللسا لس
م جط ن سواى س ماـ ف سنصاـهال سمـن سوججالا س
اعللس ايالاج سمـ س ـــال س،2017سو س ــخمه س

ر مع س ااه ك س اعالقنسو س اتو س ايربانسو س ال س
 2017سبلـ ط س 1.9سوـ س اجالئـن سااـصـل سوججـالا س
ااه ك سواـى س 14.9سملاطع س(ب س سع /س )س
بالاجتالر نسمعس14.6سملاـطعس(بس سع/س )سو س ال س
،2016س اش لس(.)6

الجدول ()1
الطلب العالمي على النفط وفق المجموعات الدولية
س
()2017–2013
2013

2014

2015

2016

الدول الصناعية
ملاطعسب/
ازيالواس اسلطينس()%
()2
دول العالا األخرى
 48.5س
 47.3س
45.7
 44.3س
ملاطعسب/
2.5
3.5
3.2
 3.0س
ازيالواس اسلطين ()%
اجمالي العالا
95.4
93.7
91.4
90.4
ملاطعسب/
1.8
2.5
1.1
1.6
ازيالواس اسلطينس()%
ساجصتراسالبارو س( و ب )،س( ".)2017تريرس ألمانس ايال س اسلط " .س
اجصتر:سملبجنس ألقعالرس ايربانس
()1سباال الأس تتيرين .س
()2س ه س لسمنس اتو س الالمانسو قاصالو أس الالشئن .س
 46.1س
 0.2س
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 45.7س
 0.9-س

 46.4س
 1.5س

 46.9س
 1.1س

2017

()1

 47.4س
 1.1س
 49.6س
2.3
97.0
1.7

والطاقة
مجال النفط
الرئيسية في
التطورات
اﻟﺘﻄﻮراتالخامس:
الفصل
واﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻨﻔﻂ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ:

س

الشكل ( :)6تطور الطلب على الطاقة في الدول
العربية( ،مليون ب م ن ي)
()2017 – 2013

اجصتر :سملبجن س ألقعالر س ايربان س اجسصترا سالبارو ،س
( ".)2017تريرس ألمانس ايال س اسلط " .س

تت سهــ س ازيـ ـالواسبصـطراسرئاساـنسو سث ثسوو س
ربانسوهـددددددددد :س اسددديطوينس101س ا سبس سع/س ،س
امـددددددالر أس41س ا سبس سع/س ،سمصرس37س ا س
بس سع/س .سيجثلسن س ااه كس اسيطوينسنط ا س
31.2سو س اجالئنسمنسوججـدددالا س ااهـددد كس اعالقـدددنس
و س اـدددددددتو س ايرباـدددددددنسو س ـدددددددال س،2017سيلاهالس
مددالر أ سو س اجر زس اثددال سبلسددددددبددنس 12.5سو س
اجالئن،سومصددددرسو س اجر زس اثالا سبلسددددبنس12.1س
و س ا جالئن،سو ا ز ئرسو س اجر زس ار بعسبلسددددددبنس
س
7.8سو س اجالئن.
ييزىس اابالينسو س ادددداه كس اعالقنس ددددجنس اتو س
ايربانسواىس ايتيتسمنس ايط ملس اا س اجثلسبصددددددطراس
االاانسو س ماـ د فسمساطيـ دالأس االجاـددنس قاصالويـددنس
و جاج ـال اـنسومالس ي سمسمنس ما فسورجالأس جلانس
ااصددددددلاعسمنس النان،سوور جالأس ار وال س اجا باليلنس اا س
وصلاهالس اتو س ايربانسمنس النانس مرى.سويا لىسه س
ايالملسبصدددطراس تريبانسو سمؤشدددرس الال جس اج ل س
اججالا .سه سبالا الونسواىس توس اس العسون ـددد س
مدددال س جال دددم س ادددتو س ايربادددن سمن س ناادددالطادددالأس
اهاترو ربط انسوورجنس ااغ اهال .س
مـددددالسمنس النانسماطايس ااه كس امروسمنس اعالقنس
و س اـ دتو س ايـ درباـ دنسوـ دتـ دتسبـ دلغس13.3سبـ درماـ دلس
م ـدددددالوئس ـدددددمـددددديس(بس سع)سوـددددد س ـدددددال س2017س
بالاجتالر ـددددددنسمـددددددعس13.5سبس سعسو س ال س.2013س
ويخم سه س اجاطايس اابالينس ا بارسواجالسبانس اتو س
ايربانسور وى،سنا سيار وحس اجاطاددديسمالسبانس3س

بس سعسو ساددددددطرينسو138.1سبس سع س و سقعر.س
و لتس اجتالر نسمعس اج جط الأس اتواانس ارئاسدددددانس
ألمرىسو س ايددالا ،س نظس عسم جط ددنس ايرباددنس
اطادديس ل س اج جط الأ،سوبالجالسيلخماسماطادديس
اددداه كس امروسمنس اعالقنسو س اتو س ايربانسايال س
2017س نس بار سو س مري الس اشددددددجالاانسو وروبالس
و طملط ا س اتو س اجسددددددات لنسوه س اج جط الأس
اا س ر معسواهددالسماطادددددديس ادددددداه كس امروس نس
اجاطادددددديس ايددالاج سايددال س 2017سو اجتددترسبل طس
13.3سبرمالسم الوئس ميس،سجالءسماطادديس ادداه كس
امروسمنس اعددالقددنسبج جط ددنس اددتو س ايرباددنسايددال س
سال ً
 2017مسدالويال ًس تريبال ًسالجاطاديس ايالاج ،سومر مي
نس بار سو سوو سآاددداالس اج ايس اهالو سو مري الس
ا لطبانسو اطاعىسوم جط نسوو س وريتاالسجلطبس
اص ر ء .س

ةثافة استهالك مصادر الطاقة في الدول
العربية
مالءا
من س اجؤشر أ س اهالمن س اجساختمن سو سقاال
رشات اعالقن و ججاع اتو هط مؤشرس ثالون اعالقنس
 Energy Intensityس ا سييبر س ن سوججالا س
ااه ك اعالقن ا ل ا سوو ر من وججالا الال ج
اج لى،سويت س خمالعسه س اجؤشرس لىس اا سنسو س
مالءاس رشاتس ااه كس اعالقن.س س
ا تيرسبالا رس عس اتو ايربانس وا س هاجالمسال ً ماز يتسً
سان س مالءا س اعالقن سو رشات س ااه هال سمنس
اج ال
م سو عسم جط نسمنس ابر مجسو اار ا االأس
اجساتبلان،سغارس عس سالرعس الجطسو س ججالا س ااه كس
اعالقنسبالاتو ايربانسبط اراس الو أس الجطسو س الال جس
اج لىس اججالا س اجتال سبايالو س اتطاس اشر ئان،س وىس
واىس ر مالعسمل طظسو سمؤشرس ثالونس اعالقن،سنا سبلغس
0.91سبرمالسم الوئس ميس/س ا سوو رسو س ال س .2017س
لت س اجتالر ن سمع س اج جط الأ س اتواان س ارئاسانس
ألمرىسو س ايالا ،س نظس عس اتو س ايربانس اطايس
ل س اج جط الأ،سوبالجالسيلخماسمؤشرس ثالونس اعالقنس
و س اتو س ايربان سايال س 2017س ن س بار سو س
طملطا س اتو س اجساتلن سوم جط ن سوو س وريتاالس
جلطبس اص ر ءسوم جط نسوو سآااالس اج ايس اهالو س
وم جط ن س مري ال س اشجالاان سوه س اج جط الأ س اا س
ر معسواهالس اجؤشرس نس اجاطايس ايالاج سايال س2017س
و اجتترسبل طس0.85سبرمالسم الوئس ميس/س ا سوو ر،س
جالءسمؤشرس ثالونس اعالقنسبج جط نس اتو س ايربانسايال س
ن
س
 2017س لى سمن س اجاطاي س ايالاج  ،ومر ميال ً س
بار سو سم جط ا س وروبال سو مري ال س ا لطبانس
و اطاعى،س اش لس( .)7س
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ :اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ
الفصل الخامس :التطورات الرئيسية في مجال النفط والطاقة

الشكل ( :)7مدشر ةثافة استهالك الطاقة في المجموعات الدولية الرئيسية

برمالسم الوئس مي /ا سوو رسمنس الال جس اج ل س اججالا سنسلس يالو س اتطاس اشر ئانس
()2017

س

اجصتر:سمشاقس نسباال الأس الال جس اج ل س اججالا سو سقال تاسباال الأس تريرسآوالاس قاصالوس ايالاج س بريلس 2018ساصلتواس التتس اتوا س
س
وباال الأس ااه كس اعالقنس تتيرينسبلالءس لىسباال الأس ااتريرس انصالئ س اسلط س2017ساشر نسبرياشسباروااط .

الطلب على الطاقة وفق المصدر
ياس س اعلل س لى س اعالقن سو س اتو س ايربانس
بال اجالو س لى س اغال س اعباي س جصتر سرئاس س
ااغعانس نااالجالأس اعالقنسواهال،سوبخالصنسو سقعالعس
طاات س ا هربالء ،سنا سيلب س 51سو س اجالئن سمنس
وججالا س ااه هالسو س ال س.2017سويك س الميسو س
اجر زس اثال سنا سبلغ سنصامس47.6سو س اجالئنس
منسوججالا س ااه ك،سويار زسبش لسرئاس سو س
قعالع س التل .سبالجال س تط سمصالور س اعالقن س ألمرىس
( ام سو اعالقن س ا هرومالئان سو اعالقالأ س اجا تواس
س
ألمرى)سبليلسوورسثال ط سو س س ا الو سنصاهال
ميال ً س 1.5سو س اجالئـن سو س ـال س ،2017س اجل قس
(.)5/5س س
الغاز الطبيعي
يـك س اغال س اعباي سو س اجر بنس ألواىسمنسنا س
غعان سماعلبالأ س اعالقن سو س اتو س ايربان س اا س
ب ا سجهطو ً س بارا سالاطاع سو س ااغ ام سو يالواس
اجالوس لامسو ساتس نااالجال هالسمنس اعالقن.سو وأس
ه س ا هطو سواى س ر مالع س ااه ك س اغال س اعباي س
بجيت أسالطينسماز يتاسوبخالصنسم س اسلـط أس
ألماـــرا.س س
وتـدددتسوصلس ااـدددـددده كس اغـدددال س اعباي سواىس7.6س
ملاطعسبس سع /س سو س ددال س 2017سمتددالبددلس7.4س
ملاــطعسبس سع/س سو س ال س.2016سو وىسهـــــ س
96

96

بتور سواىسنمالظمس لىس هجاامس السبانسو سمط ينس
اعددالقددنس لددتسنددتووس 51سو س اجددالئددنسمن سوججددالا س
ادددددداه ك س اعددالقددنسو س اددتو س ايرباددنسو س ددال س
س
.2017س
يًساهل س اغال س اعباي سبش ل س االا سو سمجسس
وو س ربان ،س اجثل سو س اسيطوين ،سو امالر أ،س
ومصر،سوقعر،سو ا ز ئر.سو اا ط أسه س اتو س
لىس75.7سو س اجالئنسمنسوججالا س ااه كس اغـال س
اعبايـ سوـ س اـتو س ايربـاـن سو س ال س.2017س
و ااهل س اتو س ايربان س 11.9سو س اجالئن سمنس
وججالا س ااه كس ايالا سمنس اغال س اعباي سو س ال س
،2017سواجالسبلغ سنصنس اتو س اصلال انس45.7س
و س اجالئن سمتالبل س 38.6سو س اجالئن سالتو س الالمانس
الوس اسطواا س اسالبق .س
و15.7سو س اجالئنساتو س
المنتجات البترولية
شهت س ااه ك س اجلا الأ س ابارواان سو س اتو س
سال ً سبلسبن س 1.9سو س
ايربان سو س ال س 2017ر مال
اجالئنسااصلسواىس7.1سملاطعسبس سع/س سبالاجتالر نس
معس6.9سملاطعسبس سع/س سو س ال س.2016سبلغ س
نصنس اتو س ايربانس 6.9سو س اجالئنسمنسوججالا س
ااه كس الميسو س ايالا سو س ال س،2016سوبلغ س
نصن س اتو س اصلال ان س 47.9سو س اجالئن سمتالبلس
 40.8سو س اجالئنسا قاصالو أس الالشئن،سو 4.4سو س
اجالئنسالتو س اجا طان.

والطاقة
مجال النفط
الرئيسية في
التطورات
اﻟﺘﻄﻮراتالخامس:
الفصل
واﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻨﻔﻂ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ:

جالءس ا زءس أل برسمنس ازيالواسو سن س ااه كس
و س ال س 2017سبش ـل س اـالا سمن س ربع سوو ،س
وهـ  :س اسيـطويـنس اا سبـلغسن ـ س ازيـالواسواـهالس
56س ا سبس سع/س ،سومصرسبزيالواس16س ا سبس
سع /س  ،سو اير اسبزيالواس 13س ا سبس سع /س ،س
و يالوا سبجتت ر س 10سآ ف سب س سع /س سو س
مالر أ .سيس ر س ع سم جطع س ااه ك س اتو س
ألربعسآ منس ا رسمنس اجلا ـالأس اباروااــنسيش لس
نط اـــ س66.3سوـ س اجالئنسمـنسوججالا س ااه كس
اتو س ايربانسو س ال س ،2017سنا س اا ط أس
اسيطوين س لى س 38سو س اجالئن سمن س اججالا س
ايرب  ،س لاهال سمصر سب صن س 12.5سو س اجالئن،س
و اير ا سب صن س 9.5سو س اجالئن ،سو مالر أس
ب صن س 6.3سو س اجالئن .واجال سيايلق سبالااط يعس
السب س ااهـ ك س اجلاـ ـالأ س اباـروااـن سوـ س

اـتو س ايرباـن سوــ س ـال س 2017سي ـال سملاجس
يـ س اغـال  /اتيز س اجر بنس ألواىسنا سبلغ س
نصام س 36سو س اجالئن سمن س اججالا  ،يلام سملاجس
اغــال وااـنسوـ س اجر بـنس اثال اـنسبـ صنسوصـل س
واـىس 25.7سو س اجالئن،سث سملاجس ي س اطقطوسو س
اجر بن س اثالاثن سبلسبن س 17.8سو س اجالئن ،سث سملاجس
غال س ابارو س اجسسال سب صنسوصل سواىس8.4سو س
اجالئن ،سوملاج سوقطو س اعالئر أ سبلسبن س 7.2سو س
س
اجالئن،سوملاجس ا ارواانسب صنس0.7سو س اجالئن.
و مار ً ،سبلغـ سنصـن س اجلا الأ س ألمرى س4.2س
و س اجالئن سمن سوججالاــ س ااه ك س اجلا الأس
ابارواانسم س ايال ،س ا تو س(.)2

س

الجدول ()2
التوزيع النسبي الستهالك المنتجات البترولية في الدول العربية
()2017

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس( ا سبرمالس سع) /سسسسسسسسس س
التصة مف اإلجمالي
الكمية
المنتج
(في المائة)
ي س اغال  /اتيز س

 2543.4س

36.0

اغال واان س

 1815.7س

 25.7س

ي س اطقطو س

 1257.6س

 17.8س

غال س ابارو س اجسال س

 593.5س

 8.4س

وقطوس اعالئر أ س

 508.7س

 7.2س

ا ارواان س

 49.5س

0.7

ملا الأس مرى س

 296.6س

 4.2س

اإلجمالي

7065

100.0

سس اجصتر:سملبجنس ألقعالرس ايربانس اجصتراسالبارو ،س(.)2017س تريرس" ألمانس ايال س اسلط " .س

الطاقة الكهرومائية
سا ًسو س
سسدداله س اعالقنس ا هرومالئانسمسددالهج سنً م توو
مط ين س اعدددالقدددن سو س ادددتو س ايربادددن .سو طجدددتس
وم ال االأسااطااتس اعالقنس ا هرومالئانسو س توسمنس
اتو س ايربان،سوه :سمصددر،س اير ا،س اجغرب،س
اسددطو ع،ساددطرين،سابلالع،س ا ز ئر،سو ط س.سبلغس
ن س ااه كس اعالقنس ا هرومالئانسو سه س اتو س
طس101س( ا سبس سع/س )سو س ـدددددددال س.2017س
واـدددددد س ش لسنصاهالسو سوجـددددددجالا س ااـدددددده كس
اعـالقنسوـ س اـتو س ايـربانساطىس0.7سو س اجالئنس

و س ال س.2017سو اددددداهل س اتو س ايربانس0.5س
و س اجالئنسمنسوججالا س ادداه كس ايالا سمنس اعالقنس
ا هرومددالئاددنسو س ددال س،2017سوبلغد سنصدددددددنس
اتو س الالمانس59.6سو س اجالئنسمتالبلس34.3سو س
اجالئنسالتو س اصددددددلال انسو6.1سو س اجالئنس اتو س
الوس اسطواا س اسالبق .س
ه سو سيى س اتو س ايربان سواى س عطير سو االجـهالس
من سمصالور س اعالقن س اجاـ توا سبـجال سيهجنس
اات من س ابائان سويساله سو س طوار سمصالورس
97
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اﻟﺘﻄﻮرات مجال النفط
التطورات الرئيسية في
الخامس:
الفصل
والطاقةﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺨﺎﻣﺲ:
اﻟﻔﺼﻞ

مرى سالعالقن س ثر س مالءا) .(4سوو سه س اساالا،س
ر مع سوججالا س اتتر أ س اجاالنن سااطاات س اعالقالأس
اجا توا سو س اتو س ايربان سم س ال س2017س
بلسبن س تارب سمن س 10سو س اجالئن سمتالر ن سبيال س
 2016سااصلسواىس ط س 15.9سجا الو أ،س سمالس
يجثلس 0.7سو س اجالئنسوتيسمن س اججالا س ايالاج س
س مس س ايال .س
ابالاغ س 2179سجا الو أ سم
اا ط أ س اتتر أ س اجاالنن سااطاات س اعالقنس
ا هرومالئانس لىس سبنس زيتس نس 71سو س اجالئنس
منسوججالا س اتتر أس اجاالننسو س اتو س ايربان،س
يلاهالس اتتر أس اجاالننسااطااتسطالقنس اريالحسبلسبنس
 14.5سو س اجالئن ،سث س اتتر أ س اجاالنن سااطااتس
اعالقن س اشجسان سبلسبن س 12.9سو س اجالئن،س
و اتتر أ س اجاالنن سااطاات س اعالقن س ا اطين سبلسبنس
1.5سو س اجالئن.س س
مالسواجالسيخصسو اال س اعالقالأس اجا تواسو س اتو س
ايربان،سوتتس ر معسم س ال س2015سبلسبنس0.1س
و س اجالئنسوتيسمتالر نسبيال س2014سااصلسواىس طس
37.1س ار و ط اال ن،س سمالسيجثلس0.7سو س اجالئنس
وتيسمنس اججالا س ايالاج س ابالاغس5537س ار و ط
اال ن سم س مس س ايال  .س اا ط سو اال س اعالقنس
ا هرومالئانس لىس سبنس زيتس نس 83سو س اجالئنس
من سوججالا سو اال س اعالقالأ س اجا توا سو س اتو س
ايربان،سيلامسو اال سطالقنس اريالحسبلسبنس12.9سو س
اجالئن،سث سو اال س اعالقنس اشجسانسبلسبنس 2.6سو س
اجالئن ،سوو اال س اعالقن س ا اطين سبلسبن س 0.9سو س
اجالئن.س س
الفتــاس س
سيابر سمسالهجن س ام سم تووا سجت ً سو سماز عس
اعالقنسوو س توسقلالسمنس اتو س ايربان،سوه س
اتو سه سمصـر،س ا ز ئـر،س اجغـرب،سوابـلالع.س
يتـترسوججالا س ااه كسه س اتو س ألربعسب ط ا س
 119س ا س(بس سع /س ) سو س ال س 2017س سمالس
ييالو س0.8سو س اجالئنسمنسوججالا س ااه كس اعالقنس
و س اتو س ايربان.سو ااهل س اتو س ايربانس قلس
منس0.2سو س اجالئنسمنسوججالا س ااه كس ايالا سمنس
ام سو س ال س،2017سوبلغ سنصنس اتو س الالمانس
 71.8سو س اجالئن سمتالبل س 23.9سو س اجالئن سالتو س
)(4سياعراس امصلس ايالشرس(وصلس اج طرس ااتريرس قاصالو س
ايرب س اجطنت)سايال س2018سواىسه س اجط طعسبالاجزيتسمنس
اامصال.
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اصلال انسو4.3سو س اجالئنساتو س
اسالبق.س س

الوس اسطواا س

المخزون النفطي س

سيابرسنر نس اجخزوعس المع ،سومالصنسو س اتو س
اصلال ان،س نتس اجؤشر أس اجؤثراسو ساطاس الميس
و ألايالر،س ااجالسم سوارا س أل مالأ،سنا س عس
جلانسبلالءس اجخزوعس يل س يالواسو س اعللس لىس
الميسو جلانس اس لسمنس اجخزوعس يل س مت و أس
مي سو الوان سو س اسطا .سشهتأ سالمخزونات
النفطية العالمية (التجارية واالستراتيجية)س
خمال سال َسو س ال س 2017سااصل سواىس 8.55سملاالرس
برمالسمعس هالينس اربعس ار بعسمنس ايال .س س
يسجثلس ا س خمال سال ًسبل طس 247سملاطعسبرمال،س س
بلسبنس 2.8سو س اجالئن ،سبالاجتالر نسمعس اربعس ار بعس
منس ايال س اسالبق.سبيتسوصط سالمخزون التجاري في
الدول الصناعية واىس 3.03سملاالر سبرمال سو س هالينس
اربعس ألو س،2017س خماسبط قعس10سملاطعسبرمالس
ااصلسواىس3.02سملاالرسبرمالسو س هالينس اربعس اثال س
منس ايال ،سث س خماسبل طس36سملاطعسبرمالسم س
اربعس اثالا سااصلسواىس2.98سملاالرسبرمال،سوو صلس
خمال م سبل ط س 130سملاطع سبرمال سمس ً س2.85س
ملاالرسبرمالسو س هالينس اربعس ار بعسمنس ايال ،سمتاربالًس
منسماطاعنس اجس لسم س أل ط س اخجسس ألمارا.س
وهطس نتس ألهت فس ارئاسانس مالاسمماس ا اال .س
ا تير سبال هاجال س ع س مالين س اجخزوع س اا الر سو س
اتو س اصلال ان سو س هالين س ال س 2017سقت سبلغ س
مساطيال هالسنط ا س59.9سيط س ااه ك،سوهطسمساطىس
قلسمن س اجس لسو س هالينس ايال س اسالبق س ابالاغس63.6س
يط سمنس ااه ك،س اجل قس( .)6/5س
واجال سيخص سالمخزون االستراتيجي األمريكي سوتتس
خما سواى س 692سملاطع سبرمال سو س هالين س اربعس
ألو س2017سو ا س تلس ااتر رس ا سشهت سمل س
اربعس اثالا سمنس ال س2015سواغالينس هالينس اربعس ار بعس
منس ال س2016س لتسمساطىس695سملاطعسبرمال،سث س
و صل س خمال م سبيت س ا سااصل سواى س 664سملاطعس
برمال سو س هالين س اربع س ار بع س ،2017سوهط س قلس
مساطىسالط سامسمل س هالينس ال س.2003سسس س

والطاقة
مجال النفط
الرئيسية في
التطورات
اﻟﺘﻄﻮراتالخامس:
الفصل
واﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻨﻔﻂ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ:

يك س ا س جالشاال ًسمعس ااتالريرس اا س شارسواىس اايت وس
سمخزو ال هالس
اط يالأ س اجا تا ساباع س ص
اار ا ان سمن س المي س اخال سالجسال تا سو سات وس
ااز مال هال ،سنا سيتوعسمشروع س اجاز ان س ألمري انس
ا تيتسواىسمماس ا تس ألو ىس اتال ط سمنسمخزو الأس
الميس اار ا انس ابالاغس450سملاطعسبرمالسبجتت رس
 100سملاطعسبرمال،سو ا سقبلس هالينسشهرساباجبرس
 .2027س

األسعــــار
أسعار النفط الخام
ر مي س ايالر س المي س ايالاجان سم س ال س2017س
ااس ل س لى سمساطى ساهال سمل س ال س،2014سنا س
ر ون س اجيت أ س اشهرين ساسير سالن سمالمالأس
وب س جن س عالا سو اع س ر وح سمال سبان س45.2س
و 62.1سوو ر/برمال سم س شهر س اسلن ،سوبلغس
اجاطاي س اسلط سالسلن س 52.5سوو ر /سبرمالس
مش ً سب ا س ر مال سال ًسب تووس 11.8سوو ر/برمال،س
سمالسييالو س سبنس ر مالعس 29سو س اجالئنسبالاجتالر نس
معسمساطيالأس ال س.2016س س
مال سبالالسبن سا ر ن س اجيت أ س امصلان سألايالرس
المي ،سوتت س ر مع ساير سالن سمالمالأ س وب سم س
اربع س ألو سمن س ال س 2017سبط قع س4.4س
وو ر/برمال،س سمالسييالو سنط ا س9.2سو س اجالئنس
بالاجتالر نسمعس اربعس ار بعسمنس ال س 2016سااصلس
واى س 52سوو ر/برمال ،ساالخما سبيت س ا سم س
اربع س اثال سواى س 48.6سوو ر /سبرمال ،سوم س
اربع س اثالا س ر مي س ايالر س المي سم توس ً سااصلس
واىس50سوو ر/سبرمال،سو تقس لىسميت سوصل س
اسير سالن سمالمالأ س وب سم س اربع س ار بع سمنس
ايال س لتمالسبلغس59.4سوو ر/برمال،س سبجالسييالو س
ر مال سال ًسبلسبنس18.8سو س اجالئنسبالاجتالر نسمعس اربعس
اثالا ،سوهطس لىسمساطىسامسمل س اربعس اثال سمنس
ال س،2015س اش لس(.)8س
ي رس عسنر نس ايالرس الميس ايالاجانس اكثرسب جلنسمنس
ايط مل س اجالط ن سو اجات ملن سوبال الهالأ سمامالو ن.س
ومنس ايط ملس ارئاسانس اا س وأسواىس خمالعس ايالرس
الميسم س ال س2017سمالسيل :سس س
• مالاسمماس ا اال سبانسوو سملبجنس وب سو توس
منسملا س الميسمنسمدالرجهدال،سو اد سومدلسنازس
االما سو سشددددددهرسيلاليرس،2017سمعس ر مالعس سددددددبنس
ااز سبه س مالا،سوقر رس جتيتس ايجلسبمسناىس

س منس بر س ألادددبالبس اا س
هالينس ال س،2018سبجال ييت
وأسواىس ر مالعس اددديالرس المي،سومالصدددنسمعس طجمس
وو سملبجنس وب س طس تاقس ااط عسو ساددددددطاس
المي س اي ددالاجادددن ،سوهط سم ددال س وى سواىس ر جع سو س
امددت و أس المعاددنساددتو س اج جط ددنس ا د سيجثددلس
و االج هالس طس40سو س ا جالئنسمنسوج جالا س امت و أس
ايالاجانس ال س.2017س
• ر مدالع س اعلدلس ايدالاج س لىس الميسبشدددددد دلس دال ،س
و اعللس ألمري سو اعللس اصال سبش لسمالص،س
بمهدددددددل س اا سددددددن س اجل طظسو س و ءس قاصدددددددالوس
ألمري سمنسجهن،سو سنس و ءس اتعالعس اصلال س
و س اصددددانس ا س وىسواىس ز يتس اعللس لىس الميس
اخال سو اجلا الأس المعانس(بخالصددددددنس اجط وس ألواانس
ابارو اجالوين)سمنسجهنس مرى،سوه سًس نس ازيالواس
و س ناادالجدالأسمنسوقطوس التددل،سوهطسمدالس ي سس
بشددد لسوي الب س لىس آلوالاس اجسددداتبلانسالعللس لىس
المي.
• خمدالع سمسدددددداطى س اجخزو دالأ س المعادن س ايدالاجادنس
اجخالمنسب ط ا س1.7سو س اجالئنسمتالر نسبجسددداطيالأس
ال س،2016سو سادددددداجالسو س اتو س أل هددددددالءسو س
ملبجنس اايالوعس قاصددالو سو االجانس اا س تلصدد س
ازيالواسو سوججالا سمخزو الأس الميس اخال س اا الرينس
اتيهالس نسماطادددديس اسددددلط أس اخجسس ألماراسواىس
109سملاطعسبرمالسو سشددددددهرسويسددددددجبرس،2017س
مت دالر ددنسمعس ي دالواسبلغ د س 278سملاطعسبرماددلسو س
شددددددهرسي لاليرس.2017سه سو يتس اط يالأس اجا تاس
ألمري انسمسددددددؤوانس نس طس66سو س ا جالئن سمنس
خمالعسو س اجخزوعسس المع س ايالاج .
• ا لسايرسصرفس اتو رس ألمري س برسمسالراس
اددلطينسامسمل س ال س2003سمتالبلساددلنسمنس ايج أس
ارئاسددددددادددن س ألمرى ،سناددد س دددكثرس و ءس ادددتو رس
ألمري سم س ددال س ،2017سبددال خمددالع س ددالئددتس
اسددلت أس ألمري ان،سواجالسا سي تس اتو رس ألمري س
و جددال ًسقطيددال ًسمنس ا ط أس اث ثس اجااددالاادددنساروعس
اددددديالرس امالئتاس ألمري انسبط قعسس75س تعنس ادددددال س
م س ايال .س

و ي سس ااعطرسو س ألادددددد يالرسم س ا يال س لىس
مسدددددداطيالأس ألادددددديالرس امطرينساجخال س اخالمالأس
ايربانس اا سادددددل س أس اجسدددددل سبشددددد لس ال ،س
نا سشهتأس ر مال الس ًس م س ايال سبالاجت ـ الر نسمعس
ايـ ال س اسـ البق سوبترجالأسمامالو ن.س س
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والطاقة
النفط
مجالمجال
الرئيسية في
التطورات
الخامس:
الفصل
والطاقة
النفط
الرئيسية في
التطورات
الخامس:
الفصل
ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻓﻲ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
اﻟﺘﻄﻮرات
اﻟﺨﺎﻣﺲ:
اﻟﻔﺼﻞ

12.5س
12.5س
سبط قعس
سبط قعس
طياا طيا
ااصدددددددتيرس
ااصدددددددتيرس ا
دتسسرمددالمع سمددال س
وتددتس روتدمع
ر/برمالس س
51.7سوو
ددلسواىس
ر/برمالسااصد
ر/برمالس س
51.7سوو
ددلسواىس
ر/برمالسااصد
وو وو
اجالئنسبالاجتالر
24.2سو س
مالعسبلغ س
نسمعسنسمعس
اجالئنسبالاجتالر
24.2سو س
مالعسبلغ س
بلسددبنسبلسرددبنس ر
سبلسددبنس
ابصددراس اير
معسرمال س
،2016سو
سبلسددبنس
ابصددراس قاير ق
معسمال س
2016ر،سو
ال س ال س
ر/برمال .س
51.9سوو
اجالئنسااصلسواىس
24.1سو س
ر/برمال.س س
51.9سوو
اجالئنسااصلسواىس
24.1سو س

مالس مالسمطربالعس
جالس ر
اجالئن،س
18.5سو
سمطربالعس
معسمع
جالس ر
اجالئن،س
 18.5سو س
مالعسمالعس
ر ر
اجالئن،س ا
18.4سو
مالر مالرسبلسبنس
اجالئن،س اتو توس(3س() 3.س).س س
18.4سسو س
سبلسبنس

الميس
دددديالرس
ددددهت اد
ددددهت مس
مالعس ا
ددددحس عس
الميس
دددديالرس
مس اد
مالعس اسشد سشد
ددددحس عسر ر
ياهدياهد
11.8س
دددددجانسو ا سبلغسنط ا
اددددددجانسو ا
سبتاجاهالس ا
11.8س
سبلغسنط اس س
سبتاجاهالس ااد
اخال اخال
يالرهالس
مالع سو
ر/برمالسيزيتس
يالرهالس
اددددددادددددد
مالع سسو س
ر/برمالسيزيتسنس نسر ر
وو وو
يتيلهالس
2000س
دديالرس ال
ددنسبكاد
اجتالاد
يتيلهالس
بيتسبيتس
2000س
دديالرس س ال س
ددنسبكاد
اجتالاد
تاتانستاتانس
ا ا
ألمرى،سوتتس ر
ايربانس
اخالمالأس
واجالسيخصس
ألمرى،سوتتسمعسر معس
ايربانس
اخالمالأس
واجالسيخصس
دلسمخماس الد
دالاد س
دالادددددد
جسجس
دلسمخماسدالالددال
ددددد اد س اد سيجثدسيجثد
ارق سارقاتادس اتاد
اجالئنساجالئنس ووقسووقس
27.9سو
جالعسبلسبنس
ماطاـيسايـرسمـال س
27.9سسو س
جالعسبلسبنس
ماطاـيسايـرسمـال س
اصلالانسنا
اصلال
اتو س
اججالا
معسمعس
انسناس رس ر
اتو س
اججالاسو سسو س
اج لاج س ل س
،2017س
ر/برماددلس
 51.3سوو
دددددددلسواىس
،2017س
ر/برمادددالدلسس ددال س
 51.3سوو
دددددددلسواىس
ااصد ااصد
 ،2017س
دلسدم
ر/برماد
 8.7سوو
 ،2017س س س
دلسم س دسدال دسدال س
ر/برما
 8.7سوو
سبلسدددددبنس بل طبلس ط س
سبلسدددددبنس
اسددددديطو
اخماس س
ايربس س
اسددددديطو
اخما س
ايرب
معسراخالمعسس اخال
ور و
دعهالسواىس
دلسماطاد
اجالئنس
27.3سو
ددل،سدددل،س بلسددبنس
دعهالسواىس
دلسماطاد
ااصدااصد
اجالئنس
 27.3سو س
بلغسبلغس
بلسددبنس
ر/برماد
 52.7سوو
ساابلغ س س
اجدددالئسدددن
 22.4سو س
ر/برما
 52.7سوو
ساابلغ س س
اجدددالئدددن
 22.4سو
،2017س
وو سوور/برمادددل سو
 40.6س
،2017س
ر/برمادددل سوس سدددال سدددال س
40.6
اجالئنساجالئنس نط انطسا س
21.7سو
سسبلسدددددبنس
و اخال وس اب
21.7سسو س
سسبلسدددددبنس
اتعر اتعر
اخال سر اب س ر س
اجلس(5
اجل ق
س .)8س
ق/س(/.)58
استراس
ددددددل،سومال س
ر/برماـد
52.9سوو
ااصلسواىس
استراس
ددددددل،سومال س
ر/برماـد
52.9سوو
ااصلسواىس
اخـد س
معسددددددددال
اجالئن،سسومعسراخـد
اجالئن،سسو ر
19.5سو س
سبلسدددبنس
ددددددددال س
19.5سو س
سبلسدددبنس
الاب الاب
س
ر/برمالسااصلسواىس
10س
در ئـددـدسبط
ر/برمالسااصلسواىس
دعسوو10سوو
دعس قـد
در قـدسبط
ا ز ئـاددـدز
2017س
ر/برمالسم س
54.2سوو
سبنسسبنس
سبلــ سبلــ
2017س
ر/برمالسم ال سس ال س
54.2سوو
س

(دوالر/برميل)
(دوالر/برميل)
أوبكأوبك
سلة سلة
ألسعار
ألسعار
الشهرية
الشهرية
الترةة
الترةة
مقارنةمقارنة
):)8( :
الشكل
الشكل (8
)2017
)2017
– 2016
– 2016
( (

س

وسمخالمن .س
وسمخالمن .س
اشهرين،س ت
اشهرين،س ت
الشراسالشراس
صتراسالبارو ،س
صتراسالبارو ،س
ايربانس اجس
ايربانس اجس
ألقعالرسألقعالرس
اجصتر:سملبجنس
اجصتر:سملبجنس
سسسسس سسسسس

الجدول ()3
الجدول ()3
برميل)
برميل)
(دوالر /
(دوالر /
العربية
العربية
النفوطالنفوط
بعضبعض
أسعارأسعار
)2017
)2017
-2016
-2016
( (
الخاماتالخامات
أنواع أنواع

االرتفاع
االرتفاع
نسبةنسبة
20172017
متوسط
متوسط
متوسط عام
متوسط عام
)201
)201
7 –7201
– 201
(6( 6
2017
2017
عام عام
2016 2016
المائة)
المائة)
(في (في
الرابعالرابع
الثالثالثالث الربعالربع
الثاني الثانيالربع الربع
الربع األولالربع الربع
الربع األول

اسيطو س اسيطو
ايرب س اخما
مال س ايربمال سس اخما

40.9 40.9

52.2 52.2

48.7 48.7

50.050.0

59.859.8

52.752.7

22.4
22.4

سمطربالعس امالر
سمطربالعس امالر
مال
مال

44.8 44.8

55.1 55.1

51.4 51.4

51.851.8

61.361.3

54.954.9

18.4
18.4

ءس ا ز ئر
اص زر ئر
ملايسءس ا
مال ساص ر
مال سملايس

44.2 44.2

53.8 53.8

49.2 49.2

51.951.9

61.961.9

54.254.2

18.5
18.5

طياـرس ا طياـ
ااصتيـ
ااصتيـسرس ا
مـال س مـال

39.2 39.2

51.4 51.4

47.9 47.9

49.049.0

58.358.3

51.751.7

24.2
24.2

الابــتراس الابـ
تراسس اس
مال س اسـ مال

42.6 42.6

52.2 52.2

48.3 48.3

50.850.8

60.460.4

52.952.9

19.5
19.5

ابصراس اير ق
ابصراس اير ق
مال س مال س

39.4 39.4

51.4 51.4

48.0 48.0

49.649.6

58.958.9

51.951.9

24.1
24.1

اتعر س اتعر
مال س اب رمال س اب ر

41.4 41.4

52.8 52.8

49.6 49.6

50.050.0

59.059.0

52.952.9

21.7
21.7

مـال س جالع
مـال س جالع

40.1 40.1

50.5 50.5

53.2 53.2

48.148.1

53.353.3

51.351.3

27.9
27.9

.OPEC
.OPEC
Bulletin,
Bulletin,
Various
Various
Issues
Issues
اسلطو "سو
اسلطس "س
ألمانس ايال
ألمانس ايال س
تريرس تريرس
.)2017س"
.)2017س"
)،س ب( )،س(
صتراسالباروب س( و
صتراسالبارو س( و
ايربانس اجس
ايربانس اجس
الرسألقعالرس
اجصتر:سملبجنس
اجصتر:سملبجنس ألقع
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100
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األسعار الفورية للمنتجات النفطية

س

ي سس ر مددالع سو س ادددددديددالرس الميس اخددال س لىس
اجاطايس اسلـددددددط سألايـددددددالرس اجلا الأس المعانس
اجخالمددنسم س ددال س 2017سو س ددالوددنس ألاددددددط اس
ارئاسانسو س ايالا سوبلسلسمامالو نسنسلس اسطاس
و طعس اجلاج.سوتتسبلغسساااااعر الغازوليفسو س اخلاجس
ألمري س 74.4سوو رس/برماددلسو س ددال س،2017س
س
سبالر مالعسبلغس11.3سوو ر/برمال،سبلسبنس17.9
و س اجالئنسمتالر نًسب يال س.2016سوو ساددددددطاس اب رس
اجاطاددددددي سوصددددددلس اسدددددديرسم س ا يال سواىس66.6س
وو ر/برمال،سبالر مالعس10.3سوو ر/برمال،سوبلسدددبنس
يالواس18.3سو س اجالئن.س س
و ساددددطاسرو رو سوصددددلس اسدددديرسم س ايال سواىس
 75.1سوو ر/برمال،س بالر مالع س 11.5سوو ر/برمادل،س
وبزيالواس سدددباهالس18.2سو س اجالئن.س مالسبالالسدددبنساسدددطاس
الغالوطرا،سوتتسوصلس اسيرسواـدددددىس68سوو ر/برمالس
مـددد س ـدددـدددال س،2017سبالر مـدددالعسقتر س11.9سوو ر/س
سنًس
برمال،سبجالسيجثلس يالواسبلسددبنس21.2سو س اجالئن متالر
بكايالرس ال س.2016س س
يبهرسجلاال ًس عس ألادديالرسو س اسددطاس ألمري انسه س
ألقلسمنسبانس ابلت عس اصدددلال انس ارئاسدددانسبسدددبلس
اهر ئلس اجلخمهنسو س ل س اسطا،سو اا سبلغ س
18.4سو س اجالئنسمنس اسددديرس الهالئ سالغال واانسو س
شددددددهرس اطبرس2017سمتالر نسبلسددددددبنس33.9سو س
اجددالئددنسو س لددت ،سو 49.1سو س اجددالئددنسو س ااددالبددالع،س
و55.6سو س اجالئنسو س ادددددبال اال،سو ثرسمنس63سو س
اجالئنسو سبياس اتو س ألوروبانس ألمرىس( اجال االس
 63.8سو س اجددالئددن،سوور سددددددددال س 65.2سو س اجددالئددن،س
و ي عالا اال س 65.8سو س ا جال ئن،سوبري عال اال س 66.1سو س
اجالئن)سم س اماراس مسهال.س
سال ًس
شدددهتس اجاطاددديس اسدددلط سألساااعار زيت الغاز ر مال
بش لس ال سمــ س2017سو س ـالونس ألاط اس ارئاسان

متالر نسبالايال س اسددددددالبق.سوقتس ادددددداكثرساددددددطاس اب رس
اجاطادديسبك لىس اديالرس ي س اغال سااصددلسواىس66.9س
وو ر/برمالسم س ال س2017سبلسدددددبنس ر مالعسبلغ س
23.1سو س اجالئنسبالاجتالر نسمعس ال س،2016س لاهالساطاس
رو رو سبسددددديرس66.4سوو ر/برمالسبلسدددددبنس ر مالعس
24.5سو س اجالئن،سث سادددطاسادددلغالوطراسبسددديرس66.3س
وو ر/برمالس سبلسددددددبنس ر مالعس25.4سو س ا جالئن.س
و مار ًساطاس اخلاجس مري سبكو ىس ألايالرسبط قعس
62.3سوو ر/سبرمالسوبلسبنس ر مالعس24.4سو س اجالئنس
متالر نسبالايال س اسالبق.س س
جالس ر مي سأسااااعار زيت الوقودسم س ال س2017س
و سججاعس ألاددددددط ا،سنا سوصددددددل سو ساددددددطاس
اددددلغالوطراسواىس51.6سوو ر/برمال،سبلسددددبنس ر مالعس
بلغ س39سو س اجالئنسبالاجتالر نسمعس ال س،2016سوو س
اددددطاس اب رس اجاطادددديسوصددددلس اسدددديرسواىس49.6س
وو ر/برمال،سبالر مالعس43.2سو س ا جالئن،سووصددددددلس
واىس48.7سوو ر/برمالسو ساطاسرو رو ،سبالر مالعس
 42.7سو س اجدالئدن .س مدالسو س اسددددددطاس ألمري ادن،سوتدتس
وصددلس اسدديرسواىس47.1سوو ر/برمالسم س ايال ،س
بالر مالعس46.5سو س اجالئنسبالاجتالر نسمعس ايال س اسالبق .س
واجال سيخص سأسعار المنتجات النفطية في السوق
المتلية في الدول العربية ،س جتأ سا سوو سواىس
بل سوجر ء أسوااالاالأساص حس ب سو س اعالقنس
اجس لهالس ر مالع س ايالرس اجلا الأس المعان ،سنا س س
روعس ايالرسغال س ابارو س اجسال سو اغال واانسو ي س
اغال  /اتيز سو س لسمنس امالر أ،سومصر،سو سروعس
ايالرس اغال واانسبك ط مسو ي س اغال  /اتيز سو س لس
من س ا ز ئر ،سوقعر ،سو روع.سو ج س يهال س يالواس
ايالرس اغال واانسو س ط س،س اجل قس()9/5سبالاتو رس
و ا تو س()4سبالألايالرس اج لان .س
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والطاقة
اﻟﺘﻄﻮرات مجال النفط
التطورات الرئيسية في
الخامس:
الفصل
ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺨﺎﻣﺲ:
اﻟﻔﺼﻞ
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الجدول ()4
الجدول ()4
تطور األسعار المتلية للمنتجات البترولية في بعض الدول العربية
تطور األسعار المتلية للمنتجات البترولية في بعض الدول العربية
( 2016و)2017
( 2016و)2017

غاز البترول المسال*
زيت الغاز /الديزل
المسال*
غاز البترول
2017
الديزل 2016
زيت الغاز2017/
2016
2017
201649 2017
58
2.20 2016
1.81
581.2
491.2 2.20
0.140 1.81
0.120
1.2
7.400 1.2
7.400 0.140
1.510 0.120
1.420
7.400
7.400
1.510
...
...
20.42 1.420
18.76
...15
... 15 20.42
0.45 18.76
0.45
15
152500 0.45180 0.45180
2500
2500
180400
5000 2500
5000 180400
5000
5000
400
4001.4
15
15
1.7
150.75
150.75 1.7
0.110 1.40.095
0.75
0.751.5 0.110
1.5
0.090 0.095
0.090
1.530
1.515 0.090
3.65 0.090
2.35
30
**7.0 15
**7.0 3.65
0.540 2.35
0.435
**7.0
**7.0 0.540
0.435

الكيروسيف المنزلي
غازوليف عادي
غازوليف ممتاز
المنزلي
2017عادي 2016الكيروسيف
2017ممتاز 2016غازوليف
العملة  2016غازوليف
2017
العملة
وره س 2017... 2016 ... 20172.0420161.6920172.152016 1.8
اإلمارات
...0.140 ...0.1202.040.1251.690.1252.150.1601.8 0.160
اإلماراتويلالر سوره س
البتريـف
0.140
0.125
0.1601.750.1601.65
البتريـفويلالر سويلالر س
0.8100.120
0.8100.125
1.230
1.140
تــونــس
0.810... 0.810 ... 1.230
1.140
1.75
1.65
زائرــونــسويلالر سويلالر س
الجـ ت
32.69 28.45 35.72 34.42
... 0.45 ... 0.4532.690.7528.450.7535.72 0.934.42 0.9
الجـزائرلاير س ويلالر س
السعودية
سـوريـةالسعوديةاارا س لاير س0.45150 0.45150 0.75 ... 0.75 ... 0.9 225 0.9 225
العـــراقسـوريـةويلالر س اارا س150150 150150 ... 450 ... 450 225 750 225 750
1500.8 150 0.8 4501.75 450 1.45750 1.8 750 1.4
قـطــــــرالعـــراقلاير س ويلالر س
0.80.110 0.80.0951.750.0851.450.0851.8 0.1651.4 0.165
ويتـطــــــرويلالر س لاير س
الكــ ق
0.110
0.095
0.085
0.085
0.165
0.165
س
ويلالر
ويت
ــ
الك
0.090 0.090
...
...
0.15
ويلالر س 0.15
لـيبـيــــا
0.090
مصـــــلـريبـيــــاجلام س ويلالر س
3.65 0.0902.35 ... 3.65 ... 2.600.15 6.6 0.15 6.25
3.65
مصـــــرويلالر س جلام س
0.540 2.350.4003.650.7202.600.5356.6 1.0956.250.755
ا ال ر د ن
ويلالر س 0.540 0.400 0.720 0.535 1.095 0.755
ا ال ر د ن
باالعسغارسماالح س
()...س
()...
س
باالعسغارسماالح
س
اجصتر:سملبجنس ألقعالرس ايربانس اجسصتراسالبارو س( و ب )،س" تريرس ألمانس ايال س اسلط "،س ت وسمخالمن .س
سسسسسسسسسسسسسساجسصتراسالبارو س( و ب )،س" تريرس ألمانس ايال س اسلط "،س ت وسمخالمن .س
ألقعالرس ايربانس
(*)س
اجصتر:سملبجنسس .
األاعط نس بطاس12
(*)س
12س  .س.سسسسسسسسسسسسسس
بطاس بطاس
األاعط نس
(**)
12.5س
األاعط نس
س
(**)ساألاعط نس بطاس12.5س  .س

أسعار الشتف
أسعار الشتف

خمه س ايالر سش ن س المي س اخال سوا الهالأس
خمه س ايالر سش ن س المي س اخال سوا الهالأس
س
اجخالمن سبترجالأ سمامالو ن سم س ال س،2017
ًاجخالمن سبترجالأ سمامالو ن سم س ال س،2017س
ساجس لن سم س ال س2016س
متالر ن بجساطيال هال س
متالر سنً سبجساطيال هال س اجسس لن سم س ال س2016س
(بالااثلالء س اش لالأ سبالالالق أ س اصغارا س وس
(بالااثلالء س اش لالأ سبالالالق أ س اصغارا س وس
اجاطاعن س جن سملعتن س اب ر س اجاطاي) .سيك س
اجاطاعن س جن سملعتن س اب ر س اجاطاي) .سيك س
ا سبالارغ سمنس يالو س الجطس قاصالو س ايالاج ،س
ا سبالارغ سمنس يالو س الجطس قاصالو س ايالاج ،س
وييطوس ا سو س ألاال سواىسمال سشهت مسبياسوو س
وييطوس ا سو س ألاال سواىسمال سشهت مسبياسوو س
مالر س وب سوبخالصنس اط يالأس اجا تاسمنس ر مالعس
مالر س وب سوبخالصنس اط يالأس اجا تاسمنس ر مالعس
و سو االجهال س اج ل  ،سمجال س وى سواى س خمالعس
و سو االجهال س اج ل  ،سمجال س وى سواى س خمالعس
اط رو أ س المعان س ألمري ان سوبالااالا س خمالعس
اط رو أ س المعان س ألمري ان سوبالااالا س خمالعس
اعلل س لى س الالق أ ،سو الون سواى س خمالعس
اعلل س لى س الالق أ ،سو الون سواى س خمالعس
ا بار سو س اجخزو الأ س المعان ،سوبخالصن سم س
ا بار سو س اجخزو الأ س المعان ،سوبخالصن سم س
الص س اثال سمن س ال س 2017س لىسملمان س جتيتس
الص س اثال سمنس ال س 2017س لىسملمانس جتيتس
مالا سمما س ا اال سو طوا س ايالش ساألايالرس
مالا سمما س ا اال سو طوا س ايالش ساألايالرس
امطرين س اا س ر مي سمتالر ن سبالألايالر س آلجلن،س
امطرين س اا س ر مي سمتالر ن سبالألايالر س آلجلن،س
االعلقسمطجنسمنس جلاالأس ااخلص سمنس اجخزوعس
االعلقسمطجنسمنس جلاالأس ااخلص سمنس اجخزوعس
لىسمانس الالق أ.س
لىسمانس الالق أ.س

( (5س
اجتاال (5س س ايالاج س( )World Scaleسهط سطريتن سمساختمنس
(
سمساختمنس
سطريتن
 )Worldسهط
ايالاج س(
اجتاال س
اجتاال س
نتاس لىس
Scaleعس تعنسو
ن،سنا س
ايالرس اش
ناسالبس
اجتاال س
منسايرس س
اش ن،سنا
ايالرس
نتاس س لىس ال س
تعنسو سا ا
عس اتاالا
التلس
اجالئنس
ناسالبسو س
ايالاج س يل س1س
سقبلس ال س
سمن ا س
اتاالا سا
التلس
منسايرس
س
اجالئن
س
و
س
1
س
ايالاجس( س يل
 )World Scaleس ا سيلشر سالطيال ً
و س االب
و س االب س( )World Scaleس ا سيلشر سالطيال ً سمن سقبلس

102

102
102

وصل سمسيت ساير س اش ن سم س ال س2017س
وصل سمسيت ساير س اش ن سم س ال س2017س
اش لالأس الميس اجا هنسمنسمط ئس اخلاجس ايرب س
اش لالأس الميس اجا هنسمنسمط ئس اخلاجس ايرب س
واى س اشرا س(اللالق أ س ا بارا س VLCCسب جطانس
واى س اشرا س(اللالق أ س ا بارا س VLCCسب جطانس
 280-230س ا سطنساال ن) ،سواىس طس 59س تعنس
 280-230س ا سطنساال ن) ،سواىس طس( 59س)5تعنس
لىس اجتاال س ايالاج س()World Scale-WS
،س
لىس اجتاال س ايالاج س(،)5()World Scale-WSس
بال خمالعس تعنسو نتا،سبلسبنسسجثلسنط ا س1.7سو س
خمالعس تعنسو نتا،سبلسبنسسجثلسنط ا س1.7سو س
بال
س
بجيت سايرس اش نسايال س.2016
سنًس
اجالئن متالر
ً
اجالئنسمتالر سنسبجيت سايرس اش نسايال س.2016س س
جال سطر س يهال َ َخمالع سبالالسبن سألايالر س اش نس
جال سطر س يهال س خمالع سبالالسبن سألايالر س اش نس
الش لالأس اجا هنسمنس اخلاجس ايرب سواىس اغربس
الش لالأس اجا هنسمنس اخلاجس ايرب سواىس اغربس
( 285-270س ا سطنساال ن)سنا سوصل سم س
( 285-270س ا سطنساال ن)سنا سوصل سم س
ال س 2017سواىس 30س تعنس لىس اجتاال س ايالاج ،س
ال س 2017سواىس 30س تعنس لىس اجتاال س ايالاج ،س
وبال خمالعسمتت ر س7س تالط،سو اا س جثــلس18.9سو س
وبال خمالعسمتت ر س7س تالط،سو اا س جثــلس18.9سو س
اجالئن سمتالر ــن سبجيت س ال س .2016س مال سبالالسبنس
اجالئن سمتالر ــن سبجيت س ال س .2016س مال سبالالسبنس
ألايالر س اش ن س جن سملعتـــن س اب ر س ألبااس
ألايالر س اش ن س جن سملعتـــن س اب ر س ألبااس
اجاطايسوبالالالق أس اصغاراس وسماطاعنس ا س
اجاطايسوبالالالق أس اصغاراس وسماطاعنس ا س
(85-80س ا سطنساال ن)،سوتتسوصلسميتاهالسم س
(85-80س ا سطنساال ن)،سوتتسوصلسميتاهالسم س
ــال س 2017سواــى س 106س تعن س لى س اجتاال س
ــال س 2017سواــى س 106س تعن س لى س اجتاال س
ايالاج ،سوبالر مالع سمتت ر س 9س تالط،س جثلس 9.3سو س
ايالاج ،سوبالر مالع سمتت ر س 9س تالط،س جثلس 9.3سو س
اجالئن سمتالر ــن سبجيت س ال س ،2016سو ا سبسبلس
اجالئن سمتالر ــن سبجيت س ال س ،2016سو ا سبسبلس
( )World Scale Associationسوياهجن سقالئجن سمنس
سمنس
سوياهجن سقالئجن
)World
(
)Worldس
Scale 100
Scaleس جثل س(
 Associationر /سطن
ألايالر سبصاغن سوو
ايالا س.جثل س()World Scale 100س
ارئاسانسور/سسطن
سبصاغن سوو
ألايالر
الهالأس
ا لس
ا لس الهالأس ارئاسانسو س ايالا .

والطاقة
مجال النفط
الرئيسية في
التطورات
اﻟﺘﻄﻮراتالخامس:
الفصل
واﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻨﻔﻂ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ:

ر مالعس اجل طظسو س اعللس لىسه س الطعسمنس
الالق أ.س س
شهتأس ايالرسش نس الميس اخال سمنس اخلاجس ايرب س
بالالالق أ س ا بارا سبال ال س اشرا س ب بـال ً سبانس
ر ـمالعسو خمـالعسمـ س ـال س،2017سنا س
ااـهل س ايـال سبالر مالع س نسمساطيال ـهالس اجسس ـلـنس
و س هاليـنس ـال س2016سمس لنس84س تعنسم سشهرس
يلالير س ،2017سث س خمه سااصل سواى س 53س تعنس
م سشهرسمالر س،2017سقبلس عس يالووس ر مالعس
واى س 65س تعنسم سشهرس بريل،سو خمه سبيتس
ا سااصلسواىس و ىسمساطيال هالسو سشهرس غسعس،س
وبط قعس 42س تعن.سو الووأس ر مالعسبيتس ا سمنس
جتيت،سث س خمه سواىس52س تعنسبلهالينس ايال  .س
وبالاجثل ،سشهتأ س ايالر سش ن س المي س اخال سمنس
اخلاج س ايرب سبالالالق أ س ا بارا سبال ال س اشراس
ب بال ًسمجالث ً سا ر نس ايالرسش نس الميس اخال سمنس
اخلاج س ايرب سبالالالق أ س ا بارا سبال ال س اشراس
م س ال س ،2017سنا س ر ون سم س شهرس
اسلنسبانس و ىسمساطيال هالسو سشهرساباجبرسبط قعس
 23س تعنسو لىسمساطيال هالس لتس 53س تعنسببت ينس
ايال  .س مال سبالالسبن ساطجهن س اب ر س اجاطاي سوتتس
ااهل س ال س 2017سبالر مالع سبالاجتالر ن سمع س هالينس
ال س 2016سمس لنس 142س تعنسم سشهرسيلاليرس
ااساجرسبيتس ا سبالاا ب بسااصلسواىس91س تعنسو س
هالينس الص س ألو سمنس ايال .سا لهالس خمه سبيتس
ا سااصلسواىس و ىسمساطيال هالسو سشهرس غسعسس
سً
بط قع س 78تعن ،سقبل س ع س يالوو س ر مالع سم تو
ااصل سواى س لى سمساطيال هال س ابالاغن س 135س تعنس
م سشهرس اطبر،سث س خمه سواىس 100س تعنس
بلهالينس ايال  .س

أسعار الغاز الطبيعي
سال ًسو س ايالرس اغال س اعباي س
شهتس ال س 2017ر مال
ايالاجان،ساط ًسء س اجلتط سبط اعنسمعططس أل البالس
و س اغال س اعباي س اجسال  .سوماجال سيخص س اغال س
اجلتط سبط اعنسمعططس أل البال،س ر معساير سو س
مر زسهلر سو س اط يالأس اجا تاسبلسبنس20.3سو س
اجالئنسااصلسواىس2.96سوو ر/سملاطعسونتاسنر رينس
بريعال ان،سوو س لت سبلسبنس3.2سو س اجالئنسااصلس1.6س
وو ر /سملاطع سونتا سنر رين سبريعال ان ،سوو س اجال االس
بلسبنس14سو س اجالئنساابلغس5.62سوو ر/سملاطعسونتاس
نر رين سبريعال ان ،سوو سبريعال اال سبلسبن س 23.7سو س

اجالئن ساابلغ س 5.8سوو ر /سملاطع سونتا سنر رينس
بريعال ان.سوواجالسيايلقسبالاغال س اجسال ،س ر معساير س
اط صلسواىس ااالبالعسبلسبنس 16.7سو س اجالئنسااصلس
واىس8.10سوو ر/سملاطعسونتاسنر رينسبريعال ان،س
و ر معساير س اط صلسواىس طريالسبلسبنس24.7سو س
اجالئن سااصل سواى س 7.13سوو ر /سملاطع سونتاس
نر رينسبريعال ان،س ا تو س( .)5س
الجدول ()5
أسعار الغاز الطبيعي بنوعيه في بعض المناطق المختلفة
()2017 – 2011
(وو رسا لسملاطعسونتاسنر رينسبريعال ان) س
الغاز الطبيعي المنقول بواسطة األنابيب

الغاز الطبيعي
المسال

ألمانيا

بريطانيا

الواليات
المتتدة

ةندا

اليابان

ةوريا

2011

 10.5س

 9.0س

 4.0س

 3.5س

 14.7س

 14.0س

2012

 11.0س

 9.5س

 2.8س

 2.3س

 16.8س

 15.1س

2013

 10.7س

 10.6س

 3.7س

 2.9س

 16.2س

 16.6س

2014

 9.1س

 8.2س

 4.4س

 3.9س

 16.3س

 13.9س

2015

 6.7س

 6.5س

 2.6س

 2.0س

 10.3س

 7.5س

2016

 4.9س

 4.7س

 2.5س

 1.6س

 6.9س

 5.7س

2017

 5.6س

 5.8س

 3.0س

 1.6س

 8.1س

 7.1س

اجصتر:سشر نسبرياشسباروااط .س(.)2018س الشراس انصالئانس اسلطين.س س

صادرات النفط والغاز الطبيعي
بلغ سوججالا س اصالور أ س ايالاجان سمن س المي س اخال س
وملا ال م س ط س 67.6سملاطع س(ب ) /سو س ال س
 ،2017سمر مين سب ط ا س 2.8سملاطع س(ب ) /س س
سنًسبالايال س اسالبق.س
بلسبنسنط ا س 4.3و س اجالئنسمتالر
ااكثرأ سملعتن س اشرا س ألواي سو وريتاال سب صنس
 44.7سو س اجالئنسمنسوججالا س ل س اصالور أس لاهالس
الو س اسطواا س اسالبقس
وو س مري ال س اشجالاان سو
ً
ب صنس16.3سو15.7سو س اجالئنس بال سال،سث سوو س ااالس
و اج ايس اهالوئسب صنس 11.8سو س اجالئن.سش ـل س
اصـالور أ س المعاـن سمن س اـتو س ايربان سنط ا س
 30.6سو س اجالئن سمن سوججالا س اصالور أ س المعانس
ايالاجان،سو سقترأسبل طس20.7سملاطعس(ب) /سو س
ال س 2017سمتالر نسب سصالور هالسايال س.2016س
و ا تير سبالا ر س ع س ربع سوو س ربان سوه س
امالر أ سو اسيطوين سو اير ا سو ا طي سقتس
103
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اﻟﺘﻄﻮرات مجال النفط
التطورات الرئيسية في
الخامس:
الفصل
والطاقةﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺨﺎﻣﺲ:
اﻟﻔﺼﻞ

اا ط أ س لى س ثر سمن س 89سو س اجالئن سمنس
وججـالاـ س اصـالور أس المعاـنسالتو س ايربانسم س
ال س،2017س ا تو س( .)6س
الجدول ()6
الصادرات النفطية العالمية حسب المناطق
()2017 – 2016
(ملاطعسب ) /س
2016

2017

مري الس اشجالاان

10.1

11.0

مري الس ا الانسو اطاع

4.1

4.0

اتو س ألوروبان

3.0

3.3

10.2

10.6

اشراس ألوايسو وريتاال،سوملهال:

29.3

30.2

اتو س ايربان

20.2

20.7

وو سآااالسو اج ايس اهالو

7.6

8.0

بتانسوو س ايالا س

 0.5س

 0.5س

اإلجمالي العالمي

64.8

67.6

حصة الدول العربية مف اإلجمالي
العالمي (في المائة)

31.2

30.6

الوس اسطواا س اسالبق

اجصتر:س الشراس انصالئانس اسلطين،سشر نسبرياشسباروااط ،س .2018س

صادرات الغاز الطبيعي س
ر مع سوججالا س اصالور أ س ايالاجان سمن س اغال س
اعباي سبلط ام س(غال س أل البال سو اغال س اعباي س
اجسال ) سم س ال س 2017سب ط ا س 6سو س اجالئنس
اابلغ س 1134.1سملاالر سمار سم يل سمتالر ن سب ط ا س
 1071.1سملاالر سمار سم يل سو س ال س .2016سوتتس
ر مي س ا جاالأس اجصتراسبط اعنس أل البالسبلسبنس
3.7سو س اجالئنسااصلسواىس740.7سملاالرسمارسم يلس
و س ال س،2017سمش لنسنصنس65.3سو س اجالئنسمنس
وججالا سصالور أ س اغال س ايالاجان سو س ال س2017س
متالر نسب صنس 66.7سو س اجالئنسو س ال س،2016س جالس
ر مي سصالور أ س اغال س اعباي س اجسال سبط اعنس
الالق أسبلسبنس 10.3سو س اجالئنساابلغس 393.4سملاالرس
مار سم يل سمساكثرا سب صن س 34.7سو س اجالئن سمنس
وججالا س اصالور أس ايالاجانسم س ال س2017سمتالر نس
ب صنس33.3سو س اجالئنسم س ايال س اسالبق .س
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شهتأ س جاالأ س اغال س اعباي س اجصترا سمن س اتو س
ايربان سبش ل س ال س( سوججالا سصالور أ س اغال س
اعباي س برس أل البالسو اغال س اعباي س اجسال )سواىس
س
ألاط اس ايالاجانس خمال سال ً طمامال ًسو سمساطيال هالسم
ال س 2017سااصل سواى سنط ا س 199.5سملاالر سمارس
م يل سمتالبل س 202.7سملاالر سمار سم يل سو س ال س
،2016س سبلسبنس خمالعس1.6سو س اجالئن،سمسا ط اس
لى س سبن س 17.6سو س اجالئن سمن س اججالا س ايالاج .س
و نال سقعر س اجر بن س ألواى سبان س اتو س ايربانس
بصالور أ سبلغ س 121.8سملاالر سمار سم يل س سمالس
سبامس 61سو س اجالئنسمنسوججالا س اصالور أس ايربانس
منس اغال سو س ال س،2017س لاهالس ا ز ئرسو س اجر بنس
اثال انسنا سبلغسوججالا سصالور هالس طس53سملاالرسمارس
م يل سب صن سبلغ س 26.6سو س اجالئن سمن سوججالا س
اصالور أس ايربان ،ث س سجالعسب صنس5.7سو س اجالئن،س
س
و امالر أسب صنس3.9سو س اجالئن،سوااباالسب صنس2.2
و س اجالئن،سو مار ًسمصرسب صنس0.6سو س اجالئن .س
خمه سصالور أ س اغال س اعباي س ايرب س بـرس
أل البالسمنس 61سملاالرسمارسم يلس ال س 2016س اىس
59.2سملاالرسمارسم يلس ال س،2017سمسش سل سنًسمالس سبامس
نط ا س 29.7سو س اجالئن سمن سوججالا س اصالور أس
ايربان سو سبن س 8سو س اجالئن سمن س اججالا س ايالاج س
اصالور أ س اغال س اعباي س بر س أل البال .س جالس
خمه سصالور أس اتو س ايربانسمنس اغال س اعباي س
اجسال س لىسظهرس الالق أسمنس 141.7سملاالرسمارس
م يلسو س ال س2016سواىس140.3سملاالرسمارسم يلس
ال س 2017سمش سل سنًسب ا سمالس سبامس70.3سو35.7سو س
اجالئن سمن سوججالا سصالور أ س اغال سالتو س ايربانس
وصالور أس اغال س اجسال س ايالاجانسايال س 2017س لىس
ااط ا .س س
ساكثر س ا ز ئر سبالا زء س أل بر سوبل ط س 61.5سو س
اجالئنسمنسوججالا سصالور أس اتو س ايربانسمنس اغال س
اعباي س اجصتر س بر س أل البال ،سو سنان ،سسش لس
صالور أ سقعر س ا زء س أل بر سمن سوججالا سصالور أس
اتو س ايربانسمنس اغال س اعباي س اجسال س اجسصترس لىس
مان س الالق أ سوبلسبن سنط ا س 73.7سو س اجالئن،س
ا تو س( .)7س

والطاقة
مجال النفط
الرئيسية في
التطورات
اﻟﺘﻄﻮراتالخامس:
الفصل
واﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻨﻔﻂ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ:

الجدول ()7
صادرات الدول العربية مف الغاز الطبيعي بنوعيه ()2017 – 2016
2016

(ملاالرسمارسم يل) س
2017

عبر األنابيب

على ظهر
الناقالت

اإلجمالي

عبر األنابيب

على ظهر
الناقالت

اإلجمالي

ا ز ئر

 38.1س

 15.8س

53.9

 36.4س

 16.6س

53.0

سجالع

 0.0س

 10.6س

10.6

 0.0س

 11.4س

11.4

ااباال

 4.4س

 0.0س

4.4

 4.4س

 0.0س

4.4

مصر

 0.0س

 0.7س

0.7

 0.0س

 1.2س

1.2

قعر

 18.5س

 107.2س

125.7

 18.4س

 103.4س

121.8

امالر أس ايربانس اجا تا

 0.0س

 7.4س

7.4

 0.0س

 7.7س

7.7

ااجن س

 0.0س

 0.0س

0.0

 0.0س

 0.0س

0.0

اجمالي الدول العربية

61.0

141.7

202.7

59.2

140.3

199.5

االجمالي العالمي

714.4

356.7

1071.1

740.7

393.4

1134.1

8.5

39.7

18.9

8.0

35.7

17.6

حصة الدول العربية مف
اإلجمالي (في المائة)

اجصتر:س الشراس انصالئانس اسلطين،سشر نسبرياشسباروااط ،س2017سو.2018

قيمة الصادرات النفطية في الدول العربية

()6

وعس ر مالعس اـ سشهت ـمس ايـالرس المـيسمـ س ال س
 2017سوبط قع سنط ا س 11.8سوو ر/برمال س س
بلسبنس 29سو س اجالئنسبالاجتالر نسمعسمساطيالأس ال س
 ،2016سقت س ي س سبش ل سوي الب س لى سقاجنس
اصالور أ س المعان س اا سسيت س اج رك س ارئاس س
الالجانس قاصالوينسو جاجال انسو س اتو س ايربانس
اجسلا ن ساللمي ،سو ات س ارئاس س نااالطاالأس
بلط هال س اجر زين سمن س ايجلن س ألجلبان ،سو اجيز س
ألاالا سالمط ئاسو سماز اال هال.س س
يع س اباال الأ س اسلطين س اجايلتن سب ر ن س ايالرس
المي سوقاجن س اصالور أ س المعان س اجستترا سالتو س
نس
ايرباـنسالماـراس()2017–2013سصطراسو
اآلثالر س اا س ج س ن س غار س ألايالر سم س
اسلط أس ألمارا.سمنس اط حس ي ال س ااعطر أس
و س ايالر س المي س لى سقاجن س اصالور أ س المعانس
التو س ايربان،سنا س شارس ااتتير أس ألواانسواىس
بلطغهال س 345.4سملاالر سوو ر سو س ال س2017س
بالاجتالر نسمعس266.4سملاالرسوو رسو س ال س،2016س
ر،سمالسييالو س29.6س
س
سبالر مالعسقتر س 79ملاالرسوو
( )6س س تتيرسقاجنسصالور أس الميس اخال سو س اتو س ايربانس لىس ال طس
ااالا :س س ناسالبسن سصالور أس الميس اخال سو س اتو س ايربانس
و ا سبعرحس ااه كس اسلط سمنس ا اال س اسلط ،سوبيتس ا س
س ناسالبس اجيت س اسلط ساألايالرس امطرينساخالمالأس لسووان،س

و س اجالئن،س اا نس ر مالعس ايالرس الـميسواىس52.5س
وو ر/برمالسو س ال س 2017سمتالر نسبل طس40.7س
وو ر/برمالسو س ال س،2016س اش لس( .)9س
لىسمساطىس اتو س ايربانسور وى،س باليل س سبنس
ر مالع س اصالور أ س المعان سمن سبلت سألمر ،سو ك س
ااباالسو س اصت راسبلسبنس ر مالعس صلسواىس315سو س
اجالئن ،سو ا س لى سملمان س ر مالع س ا بار سو س
و االجهالسوب تووس108سو س اجالئنسم س ايال سمتالر نس
بالايال س اسالبق .س مال سبتان س اتو سوتت س ر ون س سبنس
ر مالعسمالسبانس5.6سو س اجالئنسو س ا ز ئرسو28.6س
و س اجالئنسو س اب رين.
س
ي ر س ع سقاجن س اصالور أ س المعان سالتو س ايربان
بالألايالر س ا تاتان سايال س 2000سبيت س يتيلهال سووقس
مخما س الال ج س اج ل س اججالا سو س اتو س
اصلال ان،سقتس ر مي سمنس208.9سملاالرسوو رسو س
ال س2016سواىس267.1سملاالرسوو رس ال س،2017س
مالسيجثلس ر مال ال ًسبلسبنس27.8سو س اجالئنسمتالر نسبيال س
س
،2016س اجل قس(.)10/5
وبهربس اجيت س اسلط سالسيرسو سن س اصالور أس المعانس
اسلطينس س تتيرسقاجنسصالور أس الميس اخال سالتو س ايربان.
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والطاقةﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ :اﻟﺘﻄﻮرات
الفصل الخامس :التطورات الرئيسية في مجال النفط

س

الشكل ( :)9المعدالت السنوية ألسعار النفط وقيمة الصادرات النفطية للدول العربية باألسعار
الجارية واألسعار التقيقية
()2017–2013

اجصتر:س اجل قس( .)10/5س
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الفصل
السادس

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ :اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ

التطورات المالية

نظرة عامة
تأثر الوضع المالي في الدول العربية بعدة عوامل
خالل العام  ،2017منها التطورات في أسعار
النفط العالمية ،والتي شهدت ارتفاعا ً بعد عدد من
السنوات سارت فيها األسعار في اتجاه تنازلي،
األمر الذي أدى إلى زيادة حصيلة اإليرادات
المالية في معظم الدول العربية النفطية).(1
وعملت الدول العربية ال ُمصدرة الرئيسية للنفط
على تنويع موارد الموازنة العامة لتعزيز منعة
اقتصاداتها إزاء الصدمات المترتبة على
تطورات أسواق النفط العالمية ،حيث برز اتجاه
لتطوير األنظمة الضريبية وزيادة الرسوم
الحكومية بما يساهم في تقليل االعتماد على
إيرادات النفط في الموازنة العامة.
وكان لعودة التعافي االقتصادي في عدد من
الدول العربية ذات االقتصادات المتنوعة ،وإن
كان بوتيرة بطيئة ،واإلصالحات الضريبية التي
تم تنفيذها ،دور كبير في زيادة حصيلة اإليرادات
الضريبية في هذه الدول.
وقامت معظم الدول العربية خالل عام 2017
ببذل جهود حثيثة الحتواء وإعادة توجيه النفقات
العامة بإطار سياساتها وخططها في مجال
اإلصالحات المالية الهادفة لتعزيز موقف
الموازنات العامة واستدامة الوضع المالي،
تضمن ذلك المواصلة في ترشيد النفقات الجارية
وتعزيز اإلنفاق الرأسمالي وفقا ً ألولويات
ومتطلبات التنمية االقتصادية ،مع إيالء اهتمام
)(1

تتضمن الدول العربية ال ُمصدرة الرئيسية للنفط ،دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية باإلضافة إلى العراق والجزائر
وليبيا واليمن .وتشمل مجموعة الدول العربية ذات
االقتصادات المتنوعة ،الدول العربية األخرى.

خاص لمنظومة البرامج االجتماعية وتقوية
شبكات األمان االجتماعي.
من جه ٍة أخرى ،تأثرت األوضاع المالية
بالظروف الداخلية غير المواتية التي شهدتها
بعض الــدول العــربية ،وما تبـعها مـن
انعكاسات أثرت سلبا ً على االستثمارات
واألنشطة االقتصادية المختلفة ،مما ألقى
بالضغوط على الموازنات العامة جراء
المتطلبات التي طرأت لمقابلة ال ُكلفة االقتصادية
والمالية المترتبة على هذه الظروف.
على ضوء ما تقدم ،ارتفع إجمالي اإليرادات
العامة والمنح في الدول العربية كمجموعة بنسبة
بلغت حوالي  17.1في المائة ليصل إلى حوالي
 675.2مليار دوالر في عام  ،2017ما يمثل
حوالي  27.3في المائة من الناتج المحلي
اإلجمالي ،بينما ارتفع إجمالي اإلنفاق العام للدول
العربية كمجموعة بنسبة طفيفة بلغت حوالي 0.3
في المائة ليصل إلى حوالي  826.7مليار دوالر،
ما نسبته  33.4في المائة من الناتج المحلي
اإلجمالي للدول العربية كمجموعة.
ترتب عن هذه التطورات تحسنا ً في الوضع
المالي الكلي ،حيث تراجع عجز الموازنة العامة
ال ُمج ّمعة للدول العربية ليصل إلى حوالي 151.4
مليار دوالر في عام  ،2017ما نسبته  6.1في
المائة من الناتج المحلي اإلجمالي ،مقارنةً بعجز
بلغ حوالي  247.6مليار دوالر في عام ،2016
ما يمثل  10.4في المائة من الناتج المحلي
اإلجمالي.
بالنسبة إلجمالي الدين العام القائم (الداخلي
والخارجي) في بعض الدول العربية المقترضة
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اإليرادات العامة والمنح

المتوفر بيانات بشأنها ،فقد ارتفع بنحو  6.1في
المائة ليصل إلى حوالي  658.5مليار دوالر في
عام  ،2017مقارنة بحوالي  620.4مليار دوالر
في عام .2016

ارتفع إجمالي اإليرادات العامة والمنح للدول
العربية مجتمعة بنسبة بلغت  17.1في المائة
ليصل إلى نحو  675.2مليار دوالر في عام
 2017مقابل نحو  577.9مليار دوالر في عام
 .2016كذلك ارتفعت نسبة اإليرادات العامة
والمنح إلى الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية
مجتمعة من حوالي  24.2في المائة عام 2016
لتصل إلى حوالي  27.3في المائة عام ،2017
الجدول رقم ( )1والملحق (.)1/6

بذلك ارتفعت نسبة الدين العام للدول العربية
المقترضة إلى الناتج المحلي اإلجمالي لتبلغ
حوالي  116.5في المائة في عام  2017مقارنة
بحوالي  99.8في المائة في عام .2016

الجدول ()1
اإليرادات الحكومية في الدول العربية
()2017 – 2016
اإليرادات الحكومية
القيمة (مليار دوالر)
نسبة التغير
()%
*2017
2016

هيكل اإليرادات ()%
2016

*2017

النسبة الى الناتج
المحلي اإلجمالي ()%
*2017
2016

االيرادات البترولية

232.6

292.9

25.9

40.3

43.4

9.8

11.9

االيرادات الضريبية

164.9

172.3

4.5

28.6

25.5

6.9

7.0

االيرادات غير الضريبية

95.9

118.9

24.1

16.6

17.6

4.0

4.8

الدخل من االستثمار **

78.1

87.0

11.3

13.5

12.9

3.3

3.5

إجمالي االيرادات العـــــامة

571.4

671.1

17.4

99.1

99.4

24.0

27.2

5.4

4.2

-22.9

0.9

0.6

0.2

0.2

576.8

675.2

100.0

100.0

24.2

27.3

المنح

إجمالي االيرادات العامة والمنح
المصدر :المالحق ( 4/6- 1/6و.)2/2
* بيانات فعلية أولية.
** تشمل اإليرادات الرأسمالية والدخل من االستثمار.

بالنسبة للعناصر الرئيسية لإليرادات العامة ،فقد
شهدت جميعها ارتفاعا ً بين عامي 2016
)(2
و ،2017حيث سجلت اإليرادات البترولية
للدول العربية كمجموعة ارتفاعا ً ملحوظا ً بنسبة
بلغت  25.9في المائة لتصل إلى حوالي 292.9
مليار دوالر في عام  2017مقارنة بحوالي
 232.6مليار دوالر في عام  .2016كما سجلت
اإليرادات الضريبية ارتفاعا ً بنسبة  4.5في المائة
لتصل إلى نـحو  172.3مليـار دوالر فـي عــام

)(2

تتضمن اإليرادات البترولية إيرادات النفط والغاز الطبيعي.
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17.1

 2017مقارنة بنحو  164.9مليار دوالر في عام
 .2016كذلك ارتفعت اإليرادات غير الضريبية
بنسبة بلغت  24.1في المائة لتصل إلى حوالي
 118.9مليار دوالر في عام  2017مقارنة
بحوالي  95.9مليار دوالر في عام .2016
بالنسبة للدخل من االستثمار ،فقد ارتفع بنسبة
 11.3في المائة ،من حوالي  78.1مليار دوالر
في عام  2016إلى حوالي  87.0مليار دوالر في
عام .2017

الفصل السادس :التطورات المالية

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس :اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

على ضوء هذه التطورات ،ارتفعت نسبة
مساهمة اإليرادات البترولية في إجمالي
اإليرادات العامة والمنح لتصل إلى حوالي 43.4
في المائة في عام  2017مقارنة بحوالي 40.3
في المائة في عام  .2016كما ارتفعت مساهمة
اإليرادات غير الضريبية لتصل إلى حوالي
 17.6في المائة في عام  2017مقارنة بحوالي
 16.6في المائة في عام  .2016في المقابل،
انخفضت نسبة مساهمة اإليرادات الضريبية من
حوالي  28.6في المائة إلى حوالي  25.5في
المائة ،ونسبة مساهمة الدخل من االستثمار من
حوالي  13.5في المائة إلى حوالي  12.9في
المائة بين العامين المذكورين ،الشكل ()1
والمالحق ( )2/6و( )3/6و(.)4/6
الشكل ( :)1نمو عناصر اإليرادات العامة
()2017 –2015

(*) ايرادات أخرى تشمل دخل االستثمار وااليرادات الرأسمالية.
المصدر :المالحق (.)4/6( – )1/6

فيما يتعلق بنسب مساهمة عناصر اإليرادات
العامة إلى الناتج المحلي اإلجمالي ،ارتفعت
اإليرادات البترولية كنسبة إلى الناتج المحلي
اإلجمالي للدول العربية مجتمعة لتصل إلى
حوالي  11.9في المائة في عام  2017مقارنة
بنسبة بلغت  9.8في المائة في عام  .2016كما
ارتفعت نسبة اإليرادات الضريبية ولو بصورة
طفيفة لتصل إلى حوالي  7.0في المائة من الناتج
المحلي اإلجمالي في عام  2017مقارنة بحوالي
 6.9في المائة في عام  .2016وبلغت نسبة

اإليرادات غير الضريبية  4.8في المائة من
الناتج المحلي اإلجمالي في عام  2017مقارنة
بنسبة  4.0في المائة في عام  .2016أما الدخل
من االستثمار ،فقد ارتفعت نسبته من الناتج
المحلي اإلجمالي لتصل إلى حوالي  3.5في
المائة في عام  2017مقارنة بحوالي  3.3في
المائة في عام .2016
بالنسبة للمنح الخارجية ،فقد تراجعت بنسبة
 22.9في المائة لتسجل حوالي  4.2مليار دوالر
في عام  ،2017مقارنة بحوالي  5.4مليار دوالر
في عام  .2016وبلغت نسبة مساهمة المنح في
إجمالي اإليرادات حوالي  0.6في المائة في عام
 ،2017بينما بلغت نسبتها حوالي  0.2في المائة
من الناتج المحلي اإلجمالي خالل العام المذكور،
وهي ذات النسب المسجلة لعام .(3) 2016
بالنسبة لتطورات اإليرادات العامة والمنح للدول
العربية فُرادى) ،(4شهدت الدول العربية
ال ُمصدرة الرئيسية للنفط تحسنا ً في موارد
الموازنة العامة ،حيث ارتفعت حصيلة اإليرادات
العامة مقومة بالدوالر خالل عام  2017مقارنة
بعام  2016في جميع هذه الدول (باستثناء
الكويت واليمن) .يعود ذلك بدرجة أساسية إلى
ارتفاع أسعار النفط في األسواق العالمية خالل
عام  ،2017كما يعود أيضا ً إلى جهود عدد من
هذه الدول في تنويع مصادر اإليرادات العامة من
خالل زيادة مساهمة اإليرادات الضريبية
والرسوم على الخدمات الحكومية في اإليرادات
العامة.
ففي ليبيا ،بلغت نسبة الزيادة في اإليرادات العامة
حوالي  150في المائة ،ما يُعزى بدرجة رئيسية
لزيادة اإليرادات النفطية بسبب الزيادة الكبيرة
)(3

)(4

تشمل الدول العربية التي حصلت على منح في عام ،2017
األردن (حوالي  24.4في المائة من إجمالي المنح) ،مصر
( 24.3في المائة) ،المغرب ( 24.2في المائة) ،فلسطين
( 17.6في المائة) ،السودان ( 6.2في المائة) ،جيبوتي (1.9
في المائة) ،موريتانيا ( 1.2في المائة) ،والقُمر ( 0.1في
المائة).
السنــة الماليــة في قـطر والكــويت تبدأ في األول من
أبريل /نيسان ،وفي مصر تبدأ في األول من يوليو /تموز.
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في اإلنتاج النفطي خالل عام  2017بنسبة
 185.5في المائة .كذلك ارتفعت اإليرادات
العامة في العراق والسعودية وقطر بنسب بلغت
حوالي  44.5في المائة ،و 33.9في المائة،
و 29.6في المائة ،على التوالي ،خالل عام
 2017مقارنة بعام  .2016كما بلغت نسبة
الزيادة في اإليرادات العامة حوالي  19.7في
المائة في الجزائر ،بينما سجلت حوالي  14.3في
عمان .أما في البحرين واإلمارات ،فقد
المائة في ُ
بلغت نسبة الزيادة  17.7في المائة و 6.9في
المائة ،على التوالي.
في المقابل ،تراجعت اإليرادات العامة في
الكويت بنسبة بلغت حوالي  4.4في المائة ،ذلك
بسبب تراجع اإليرادات النفطية مع تسجيل
الموازنة لزيادة في اإليرادات الضريبية،
وانخفضت في اليمن بنسبة كبيرة بلغت  60.2في
المائة بما يعكس الظروف الداخلية التي تشهدها،
الشكل ( ،)2والملحق (.)1/6
الشكل ( :)2نمو اإليرادات العامة والمنح في الدول العربية
()2017-2016

فقد شهد عددٌ من هذه الدول ارتفاعا ً في إجمالي
اإليرادات العامة والمنح ،تمثلت في السودان
ولبنان والمغرب وموريتانيا وجيبوتي واألردن،
حيث بلغت نسبة الزيادة حوالي  19.9في المائة
في السودان ،بينما تراوحت النسبة بين  9-4في
المائة في ك ٍل من لبنان والمغرب وموريتانيا
وجيبوتي واألردن.
تعود زيادة اإليرادات في السودان إلى زيادة
اإليرادات الضريبية وكذلك زيادة اإليرادات غير
الضريبية ،بينما شهدت الموازنة العامة تراجعا ً
في موارد المنح الخارجية ،خالل عام 2017
مقارنة بعام  .2016في لبنان ،تعود الزيادة في
اإليرادات إلى نمو اإليرادات الضريبية ،مع
تراجع حصيلة اإليرادات غير الضريبية والمنح،
بين العامين المذكورين .في المغرب ،ساهمت
زيادة اإليرادات الضريبية والمنح في زيادة
حصيلة اإليرادات ،في وق ٍ
ت تراجعت فيه حصيلة
اإليرادات غير الضريبية .في موريتانيا ،تُعزى
زيادة اإليرادات إلى التطورات اإليجابية في
حصيلة اإليرادات الضريبية ،مع تسجيل
اإليرادات غير الضريبية والمنح لتراجعٍ بين
العامين المنوه عنهما .أما في جيبوتي ،فقد
ارتفعت حصيلة اإليرادات الضريبية وغير
الضريبية ،مما أدى إلى زيادة اإليرادات ،رغم
تراجع موارد المنح الخارجية بين العامين
المذكورين.
بالمقابل ،تراجع إجمالي اإليرادات العامة والمنح
في عدد من الدول العربية غير النفطية خالل عام
 ،2017تمثلت في مصر والقُمر وتونس
وفلسطين.

المصدر :الملحق ()1/6

فيما يتعلق بالدول العربية ذات االقتصادات
المتنوعة ،فقد سجلت تطورات متباينة بالنسبة
إلجمالي اإليرادات العامة والمنح مقومة
بالدوالر ،خالل عام  2017مقارنة بعام .2016
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فقد انخفض إجمالي اإليرادات العامة والمنح في
مصر بحوالي  24في المائة ،بسبب تراجع
اإليرادات الضريبية وغير الضريبية ،رغم
ارتفاع حصيلة المنح الخارجية .جدي ٌر بالذكر ،أن
إجمالي اإليرادات العامة والمنح في مصر
(مقوما ً بالعملة المحلية) قد س ّجل ارتفاعا ً خالل
عام  2017في ظل زيادة حصيلة اإليرادات
الضريبية ،بينما تراجعت قيمته مقوما ً بالدوالر،
كما تم اإلشارة إليه أعاله ،بما يعكس آثر تحرير
سعر صرف الجنيه المصري خالل العام المالي
( 2017/2016باعتبار أ ّن التطورات المالية

المالية
التطورات
اﻟﺴﺎدس:السادس:
الفصل
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻄﻮرات
اﻟﻔﺼﻞ

قومة بالدوالر
المتضمنة في هذا الفصل ُم ّ
األمريكي).
وتراجع إجمالي اإليرادات العامة والمنح في
القُمر بحوالي  24.1في المائة ،بسبب تراجع
جميع بنود اإليرادات متضمنة اإليرادات
الضريبية وغير الضريبية والمنح .كما تراجع
إجمالي اإليرادات العامة والمنح في تونس
بحوالي  4.1في المائة ،بسبب تراجع حصيلة
اإليرادات الضريبية والمنح الخارجية ،مع
تسجيل اإليرادات غير الضريبية لزيادة خالل
عام  2017مقارنة بعام  .2016أيضا تراجع
إجمالي اإليرادات العامة والمنح في فلسطين
بنسبة بلغت حوالي  1.2في المائة ،بسبب
انخفاض اإليرادات غير الضريبية والمنح ،في
ظل نمو محدود لحصيلة اإليرادات الضريبية،
بين عامي  2016و.2017
اإليرادات البترولية
تأثرت حصيلة اإليرادات البترولية في الدول
العربية خالل عام  2017بتطورات أسعار النفط
في األسواق العالمية ،والتي شهدت ارتفاعا ً بعد
عدد من السنوات سارت فيها األسعار في اتجاه
تنازلي ،حيث ارتفع المتوسط السنوي لسعر سلة
خامات أوبك بحوالي  29في المائة ليسجل 52.5
دوالر للبرميل في عام  2017مقارنة بمتوسط
بلغ  40.7دوالر للبرميل في عام  ،2016مما
أدى إلى زيادة قيمة صادرات النفط الخام للدول
العربية بحوالي  29.6في المائة بين العامين
المذكورين(.)5
ترتب عن ذلك زيادة في حصيلة اإليرادات
البترولية للدول العربية مجتمعة بنسبة بلغت
حوالي  25.9في المائة لتصل لحوالي 292.9
مليار دوالر في عام  ،2017مقارنة بحوالي
 232.6مليار دوالر في عام  ،2016كما تم
اإلشارة إليه آنفا ً.

بالنسبة للدول العربية فُرادى ،ارتفعت اإليرادات
البترولية في كل الدول العربية المصدرة
الرئيسية للنفط باستثناء الكويت ،خالل عام
 2017مقارنة بعام .2016
سجلت ليبيا زيادة في اإليرادات البترولية بنسبة
بلغت  185.5في المائة على ضوء ارتفاع
إنتاجها النفطي بنسبة بلغت حوالي  106.0في
المائة (من  390ألف برميل في اليوم إلى 803
ألف برميل في اليوم) ،كذلك ت ُعزى الزيادة في
اإليرادات النفطية إلى ارتفاع أسعار النفط
العالمية المشار إليها أعاله.
في العراق ،بلغت نسبة الزيادة في اإليرادات
البترولية  43.5في المائة ،مدفوعة بزيادة
األسعار واإلنتاج النفطي الذي ارتفع بحوالي 7.4
في المائة .أما في السعودية ،وقطر ،والجزائر،
عمان ،واإلمارات ،فقد ارتفعت اإليرادات
و ُ
البترولية بنسب بلغت  31.9في المائة ،و29.7
في المائة ،و 29في المائة ،و 12.7في المائة،
و 6.8في المائة ،على التوالي ،على الرغم من
أن هذه الدول شهدت تراجعا ً في اإلنتاج النفطي
تراوح بين  3و 8في المائة خالل العام 2017
في ظل االلتزام باتفاق خفض كميات انتاج النفط
لدول أوبك.
شهدت البحرين زيادة في اإليرادات البترولية
بنسبة بلغت  15.0في المائة ،ذلك بسبب تأثير
زيادة أسعار النفط.
بالمقابل ،تراجعت اإليرادات البترولية في
الكويت بحوالي  3.7في المائة ،على ضوء
انخفاض اإلنتاج النفطي بحوالي  8.4في المائة.
ارتفعت اإليرادات البترولية في عدد من الدول
العربية األخرى المصدرة للنفط ،حيث بلغت
نسبة الزيادة حوالي  54.1في المائة في تونس
وحوالي  42.9في المائة في السودان ،رغم
تراجع اإلنتاج النفطي في هاتين الدولتين خالل
عام  2017مقارنة بعام .2016

( (5يتناول الفصل الخامس بالتفصيل التطورات في مجال النفط
والطاقة.
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من جهة أخرى ،سجلت مصر واليمن انخفاضا ً
في حصيلة اإليرادات البترولية بنسب بلغت
 56.9في المائة لمصر ،و 21في المائة لليمن،
بين العامين المذكورين.
تمثل اإليرادات البترولية مصدرا ً هاما ً لإليرادات
العامة في الدول العربية كمجموعة ،رغم تراجع
أهميتها خالل األعوام الماضية ،حيث بلغت نسبة
اإليرادات البترولية في إجمالي اإليرادات العامة
والمنح حوالي  43.4في المائة خالل عام
 ،2017مقارنة بحوالي  40.3في المائة في عام
 .2016تجاوزت مساهمة اإليرادات البترولية في
إجمالي اإليرادات العامة والمنح نسبة  70في
المائة في الكويت والبحرين وليبيا ،وتراوحت
عمان والعراق
بين  60و 70في المائة في ُ
والسعودية ،بينما بلغت النسبة  36.2في المائة
و 28.6في المائة و 21.5في المائة في الجزائر
وقطر واإلمارات على التوالي.
شكلت اإليرادات البترولية نسبة ضئيلة من
اجمالي اإليرادات العامة والمنح في ك ٍل من اليمن
والسودان وتونس ومصر ،حيث بلغت هذه النسبة
 10.0في المائة في اليمن ،وحوالي  6.0في
المائة في السودان ،وحوالي  2.5في المائة في
تونس ،بينما بلغت النسبة حوالي  0.9في المائة
في مصر.
اإليرادات الضريبية
شهد عام  2017ارتفاعا ً في حصيلة اإليرادات
الضريبية للدول العربية كمجموعة ،حيث بلغت
حصيلة الضرائب حوالي  172.3مليار دوالر
خالل العام المذكور ،مقارنة بحوالي 164.9
مليار دوالر في عام  ،2016أي بنسبة زيادة
بلغت حوالي  4.5في المائة .إال أن نسبة
اإليرادات الضريبية إلى إجمالي الموارد
الحكومية قد انخفضت من  28.6في المائة إلى
 25.5في المائة .كما أن نسبتها إلى الناتج المحلي
اإلجمالي ظلت كما هي ،عند مستوى يتراوح
حول  7في المائة ،بين عامي  2016و.2017
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بالنسبة لتطورات البنود الرئيسية لإليرادات
الضريبية في الدول العربية خالل عام ،2017
فقد ارتفعت حصيلة الضرائب على اإلنتاج
واالستهالك بنسبة  12.3في المائة لتصل إلى
حوالي  64مليار دوالر في عام  2017مقارنة
بحوالي  57مليار دوالر في عام  ،2016مما
أدى إلى زيادة مساهمتها في إجمالي اإليرادات
الضريبية لتصل إلى حوالي  37.1في المائة في
عام  2017مقارنة بحوالي  34.6في المائة في
عام .2016
في المقابل ،انخفضت حصيلة الضرائب على
الدخل واألرباح بنسبة بلغت  0.8في المائة
لتصل إلى نحو  50.5مليار دوالر خالل عام
 2017مقارنة بحوالي  50.9مليار دوالر في
عام  .2016بذلك تراجعت مساهمة ضرائب
الدخل واألرباح في إجمالي الحصيلة الضريبية
لتمثل حوالي  29.3في المائة من إجمالي
اإليرادات الضريبية في عام  ،2017مقارنة
بحوالي  31في المائة في عام .2016
أيضا ً تراجعت حصيلة الرسوم الجمركية على
التجارة الخارجية بنسبة  8.3في المائة ،من
حوالي  26.1مليار دوالر في عام  2016إلى
حوالي  23.9مليار دوالر في عام  ،2017لتمثل
ما نسبته  13.9في المائة من اإليرادات
الضريبية في عام  ،2017مقارنة بنسبة بلغت
حوالي  15.8في المائة في عام  ،2016الجدول
( )2والمالحق ( )3/6و( )4/6و(.)5/6
بالنسبة للدول العربية فُرادى ،ارتفعت اإليرادات
الضريبية في معظم الدول العربية خالل عام
 ،2017ما يعكس بدرجة كبيرة جهود تنفيذ
اإلصالحات المالية والضريبية في الدول العربية
غير النفطية ،إلى جانب االهتمام الذي توليه
الدول العربية ال ُمصدرة الرئيسية للنفط بشك ٍل
خاص لتنويع مصادر اإليرادات المالية بعيدا ً عن
إيرادات النفط.
فقد ارتفعت إيرادات الضرائب خالل عام 2017
مقارنة بعام  ،2016بنسبة بلغت  21.8في المائة
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بالمقابل ،تراجعت اإليرادات الضريبية في اليمن
والقُمر وتونس بنسب بلغت  60.2في المائة،
 9.9في المائة ،و 8.5في المائة ،على التوالي.
كما تراجعت اإليرادات الضريبية (ال ُمقومة
بالدوالر) في مصر بحوالي  25.7في المائة بين
عامي  2016و.2017

في السودان بينما بلغت النسبة حوالي  16.8في
المائة في لبنان و 11.1في المائة في موريتانيا.
أيضا ً ارتفعت اإليرادات الضريبية بنسب
تراوحت بين  3.3و 8في المائة في ك ٍل من
المغرب ،فلسطين ،األردن ،وجيبوتي.

الجدول ()2
البنود الرئيسية لإليرادات الضريبية في الدول العربية
()2017 – 2013
(مليار دوالر)

اإليرادات الضريبية وهي:

2013

2014

2015

2016

*2017

"نسبة التغير)(%

177.6

180.7

167.5

164.9

172.3

4.5

الضرائب على الدخل واألرباح

64.4

60.8

52.1

50.9

50.5

-0.8

الضرائب على اإلنتاج واالستهالك

59.4

59.3

60.4

57.0

64.0

12.3

الرسوم الجمركية على التجارة الخارجية

27.0

26.6

25.3

26.1

23.9

-8.3

ضرائب ورسوم أخـــــرى

33.7

34.0

29.7

30.8

33.8

9.6

(*) بيانات فعلية أولية.
المصدر :المالحق ( )3/6و( )4/6و(.)5/6

بالنسبة للدول العربية ال ُمصدرة الرئيسية للنفط،
ارتفعت اإليرادات الضريبية في كل هذه الدول
بنسب متباينة ،حيث بلغ معدل نموها  61.5في
المائة في العراق و 29.8في المائة في قطر،
و 28.1في المائة في ليبيا .كذلك ارتفعت في
عمان والسعودية بنسب تراوحت بين
الكويت و ُ
 19-14.5في المائة .بينما سجلت اإلمارات
والبحرين والجزائر معدالت نمو تراوحت بين 7
و 10في المائة ،بين عامي  2016و.2017
تعكس التطورات المالية في جانب اإليرادات،
استمرار الـدول العـربيـة خالل العام  2017في
تنفيذ اإلصالحات الضريبية والمالية وتعميقها
وتوسيع نطاقها بما يعزز الوضع المالي ويدعم
االستقرار االقتصادي.
تضمنت اتجاهات اإلصالح في جانب اإليرادات
توسيع القاعدة الضريبية ،ورفع كفاءة التحصيل
الضريبي ،ومراجعة النسب الضريبية ،ومعالجة
المتأخرات واالعفاءات الضريبية ،وادماج
القطاع غير الرسمي في المنظومة الضريبية،
ومحاربة التهرب الضريبي ،واصالح اإلدارة

الضريبية بتسهيل اإلجراءات وتبسيطها
ومكننتها ،إلى جانب تعزيز أسس العدالة
الضريبية.
وعملت الدول العربية ال ُمصدرة الرئيسية للنفط
بشك ٍل خاص على تنويع موارد الموازنة العامة
لتعزيز منعة اقتصاداتها إزاء الصدمات المترتبة
على تطورات أسواق النفط العالمية ،من خالل
تطوير األنظمة الضريبية وزيادة الرسوم
الحكومية بما يساهم في تقليل االعتماد على
إيرادات النفط في الموازنة العامة .في هذا
الصدد ،بدأ ت دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية في تطبيق االتفاقية اإلطارية لضريبة
القيمة المضافة والضريبة االنتقائية في إطار
جهودها لتنويع مصادر الدخل الحكومي وتعزيز
الوضع المالي واالستدامة المالية.
في إطار جهود الدول العربية لتعزيز اإليرادات
الضريبية ،ارتفعت حصيلة اإليرادات الضريبية
بنسبة كبيرة في السودان على ضوء تنفيذ عدد
من اإلجراءات لزيادة اإليرادات ،حيث تم رفع
الـــرسوم عــلى العــقــارات والــوقود والتـبغ،
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وتوسيع المظلة الضريبية بإضافة األنشطة غير
الخاضعة للضريبة ،وزيادة ضريبة القيمة
المضافة على االتصاالت من  30في المائة إلى
 35في المائة ،واالستمرار في تطبيق زيادة
الرسوم الجمركية على واردات بعض السلع
الكمالية ،والعمل على تحديد اإلعفاءات الضريبية
والجمركية وتصنيفها تمهيدا ً لتقليصها وترشيدها
بما يدعم حصيلة اإليرادات ويقلل من تشوهات
األسواق بسبب االمتيازات الممنوحة وضعف
التنافسية ،إلى جانب مواصلة العمل على حوسبة
األنظمة الضريبية من خالل تطبيق نظام
التحصيل اإللكتروني والرقم الضريبي الموحد
ونظام التقدير الذاتي.
وتضمنت اإلجراءات الرامية لزيادة الحصيلة
الضريبية في لبنان رفع معدل الضريبة على
القيمة المضافة من  10في المائة إلى  11في
المائة ،ورفع معدل الضريبة على فوائد الودائع
من  5في المائة إلى  7في المائة ،ورفع الضريبة
على أرباح شركات األموال من  15في المائة
إلى  17في المائة ،وتطبيق ضريبة على األرباح
العقارية بمعدل  15في المائة ،ورفع الضريبة
على دخل األفراد للشريحة العليا ليصل إلى 25
في المائة مع تطبيق ضريبة مو ّحدة على
المداخيل ،هذا إلى جانب إدراج ضريبة استثنائية
بمعدل  30في المائة ولمرة واحدة فقط ،على
المداخيل اإلضافية التي حققتها المصارف وكبار
المودعين جراء العمليات المالية التي نفذها
مصرف لبنان على القطاع المصرفي في إطار
مبادرة الهندسة المالية.
أيضا ً شملت إجراءات زيادة حصيلة اإليرادات
في لبنان رفع الرسوم على عدد من الخدمات
الحكومية وتطبيق رسوم جديدة على بعض
الخدمات ،حيث تم في هذا الصدد زيادة رسم
الطابع المالي على السجل العدلي والفواتير
وااليصاالت التجارية وفواتير الهاتف ،وفرض
رسوم خروج على المسافرين بطريق البر
والجو ،وفرض رسم استهالك على المازوت
بمعدل  4في المائة ،وفرض رسم مقطوع على
السلع المستوردة من الخارج ،وفرض رسم على
عقود البيع العقارية بنسبة  2في المائة ،إضافةً
إلى فرض نسبة  1.5في المائة من القيمة
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التقديرية فيما يتعلق برخص بناء أو اعادة بناء أو
إضافة بناء في جميع المناطق.
وارتفعت حصيلة اإليرادات الضريبية في العراق
على ضوء االستمرار في فرض ضريبة
المبيعات بواقع  20في المائة على كروت الهاتف
النقال وشبكات اإلنترنت ،وفرض ضريبة
المطار بمبلغ مقطوع بلغ  25ألف دينار للتذكرة
الواحدة في جميع المطارات ،وزيادة معدل
الضريبة العقارية من  10في المائة إلى  15في
المائة ،وفرض ضريبة المبيعات على عدد من
البضائع المستوردة تضمنت السيارات بأنواعها
بمعدل ضريبة  5في المائة والتبغ بمعدل 100
وتفعيل تحصيل أجور خدمات
في المائة،
الكهرباء والهاتف والماء والصرف الصحي ،إلى
جانب استمرار الوزارات والمحافظات في
فرض رسوم أو أجور خدمات جديدة وتعديل
الرسوم واألجور الحالية باستثناء السيادية.
وفي السعودية ،وفي ضوء التقديرات المتوقعة
لبعض المبادرات المخطط لها بإطار برنامج
تحقيق التوازن المالي ( ،)2020-2017تم
مراجعة الجدول الزمني للبرنامج وتعديله بتمديد
فترة تنفيذ بعض اإلصالحات لتحقيق التوازن
المالي بحلول عام  2023بدالً من  .2020وقد
تر ّكز برنامج تحقيق التوازن المالي على عدد من
المحاور تمثلت في تنمية اإليرادات الحكومية،
ورفع كفاءة اإلنفاق الرأسمالي ،وتصحيح أسعار
الطاقة والمياه ،وإعادة توجيه الدعم للمستحقين،
وتنمية القطاع الخاص .فيما يتعلق بمحور زيادة
اإليرادات المالية ،فتضمن المحور العمل على
زيادة اإليرادات الحكومية غير النفطية من خالل
ثالث مبادرات رئيسية ،تمثلت في  .1تطبيق
الضريبة االنتقائية على بعض السلع
كالمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ
ومشتقاته خالل النصف الثاني من العام ،2017
و .2تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع  5في
المائة على بعض السلع والخدمات حيث بدأ
التطبيق الفعلي للضريبة من بداية شهر يناير
 ،2018و .3تطبيق مقابل مالي شهري على
العمالة الوافدة والمرافقين لها ذلك ابتدا ًء من شهر
يوليو .2017
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وقامت عُمان خالل عام  2017بتطبيق الضريبة
االنتقائية على بعض السلع كالتبغ والمشروبات
الغازية ومشروبات الطاقة ،وتعديل رسوم
إصدار تراخيص استقدام العمالة ،وتعديل بعض
الرسوم الخدمية ،والحد من اإلعفاءات الضريبية
للشركات والمؤسسات ،وتعديل الضوابط ال ُمط ّبقة
على اإلعفاءات من الضريبة الجمركية ،ورفع
كفاءة تحصيل الضرائب وتفعيل الرقابة
والمتابعة ،وتطبيق التعرفة ال ُمعدّلة لكبار
مستهلكي الكهرباء لالستخدامات التجارية
والصناعية والحكومية ،وتعديل ضوابط
تخصيص األراضي التجارية والسياحية
والصناعية والزراعية ،وتطبيق الرسوم الخدمية
ال ُمو ّحدة للخدمات البلدية ،إضافةً إلى تعديل
الرسوم لبعض الخدمات ال ُمقدمة من الوزارات
والوحدات الحكومية بما يعكس تكلفة ومستوى
الخدمات المقدمة.
أما في الجزائر ،فقد شهد عام  2017زيادة في
معدل الضريبة على القيمة المضافة من  17في
المائة إلى  19في المائة .كذلك تم فرض ضرائب
جديدة ورفع الرسوم على العقارات والوقود
والتبغ واستحداث رسم على األجهزة الكهربائية
المرتفعة من حيث استهالك الطاقة ،حيث تم
فرض رسوم جديدة تتمثل في رسم على مبيعات
السيارات القديمة وإيجارات المساكن والمحالت،
وفرض ضرائب على الخدمات المحصلة من
شركات غير مقيمة ،وفرض ضريبة  10في
المائة على اإلشهار للمنتجات األجنبية ،إضافة
إلى رسم المغادرة والدخول من وإلى البالد،
ورفع أسعار الوقود (البنزين والمازوت).
ت ُش ّكل اإليرادات الضريبية مصدرا ً رئيسيا ً
لإليرادات الحكومية في الدول العربية ذات
االقتصادات األكثر تنوعاً ،إذ تجاوزت مساهمتها
في إجمالي اإليرادات العامة ،نسبة  80في المائة
في تونس والمغرب والسودان خالل عام .2017
أيضا ً ساهمت بنسب تراوحت بين  60و 80في
المائة من إجمالي اإليرادات العامة في ك ٍل من
القُمر ،لبنان ،فلسطين ،مصر ،موريتانيا،
واألردن.
تقّل نسبة مساهمة اإليرادات الضريبية في
إجمالي اإليرادات العامة في الدول العربية

المصدرة للنفط والغاز الطبيعيّ ،إال أن هذه
النسبة تتجه إلى االرتفاع .فقد بلغت مساهمة
اإليرادات الضريبية في اجمالي اإليرادات العامة
نحو  45.4في المائة في الجزائر في عام .2017
كما بلغت النسبة  21.9في المائة 15.4 ،في
عمان،
المائة ،و 14في المائة في ك ٍل من قطر ،و ُ
والسعودية ،على التوالي .تقتصر الضرائب في
الدول العربية النفطية إلى حد كبير على
الضرائب على التجارة الخارجية وأرباح
الشركات األجنبية العاملة في القطاع النفطي
والقطاع المصرفي ،حيث ال ت ُفرض حاليا ً
ضريبة الدخل الشخصي وأرباح الشركات خارج
نطاق القطاعين النفطي والمصرفي في عدد من
هذه الدول ،وبدأ عددٌ منها في تطبيق ضريبة
القيمة المضافة منذ بداية عام ( 2018اإلمارات،
السعودية) .تجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن
بعض الدول المصدرة للنفط والغاز الطبيعي تقوم
بإدراج الضرائب على أرباح الشركات األجنبية
العاملة في مجال النفط والغاز الطبيعي ضمن
اإليرادات البترولية مما يجعل مستوى اإليرادات
الضريبية يبدو منخفضا ً في موازناتها العامة.
بالنسبة لهيكل اإليرادات الضريبية في الدول
العربية خالل عام  ،2017فيُظهر تباينا ً واضحا ً
من حيث مصادر اإليرادات الضريبية وتر ّكزها،
ما يعكس اختالف طبيعة األنشطة االقتصادية
واألنظمة الضريبية بين هذه الدول.
فهناك دول عربية تعتمد على ضرائب الدخل
واألرباح كمصدر رئيسي لإليرادات الضريبية،
مثل قطر وليبيا والعراق ،حيث بلغت نسبة
مساهمة ضرائب الدخل واألرباح من إجمالي
الحصيلة الضريبية  97.3في المائة 83.7 ،في
المائة ،و 71.2في المائة ،على التوالي .في
السودان واألردن ،تُشكل الضرائب على السلع
والخدمات نسبة مرتفعة من إجمالي اإليرادات
الضريبية (حوالي  76.5في المائة و 67.8في
المائة للدولتين على التوالي) .أما في فلسطين
والكويت ،فتُمثل الرسوم الجمركية على التجارة
الخارجية المصدر الرئيسي لإليرادات
الضريبية ،بنسب مساهمة تبلغ حوالي  80.3في
ب
المائة و 59في المائة ،على التوالي .من جان ٍ
آخر ،يتسم الهيكل الضريبي في عدد من الدول
العربية مثل المغرب وتونس ولبنان ،بالتنوع من
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حيث توزيع حصيلة اإليرادات الضريبية على
المصادر الرئيسية للضرائب وعدم تركزها في
مصدر واحد ،الملحق (.)5/6

اإلنفـاق العـام
ارتفع إجمالي اإلنفاق العام للدول العربية
كمجموعة بنسبة محدودة بلغت حوالي  0.3في
المائة ليصل إلى حوالي  826.7مليار دوالر في
عام  2017مقارنة بحوالي  824.4مليار دوالر
في عام  .2016وتراجعت نسبة اإلنفاق العام إلى
الناتج المحلي اإلجمالي لتصل إلى حوالي 33.4
في المائة في عام  2017مقارنة بحوالي 34.6
في المائة في عام  .2016حيث سجل اإلنفاق
الجاري ارتفاعا ً محدودا ً بنسبة لم تتجاوز  1.5في
المائة ليصل إلى حوالي  669.9مليار دوالر في
عام  2017مقارنة بحوالي  659.7مليار دوالر
في عام  .2016وارتفعت نسبة اإلنفاق الجاري

من إجمالي اإلنفاق العام لتصل إلى حوالي 81.0
في المائة في عام  2017مقارنة بنسبة  80.0في
المائة في عام  .2016وبلغت نسبة اإلنفاق
الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي حوالي
 27.1في المائة في عام  2017مقارنة بنسبة
بلغت حوالي  27.7في المائة في عام  .2016أما
اإلنفاق الرأسمالي ،فقد انخفض بنسبة  4.6في
المائة ليصل إلى نحو  157.1مليار دوالر في
عام  ،2017ما يمثل نحو  19.0في المائة من
اجمالي اإلنفاق العام خالل العام المذكور ،مقارنة
بحوالي  164.6مليار دوالر في عام  ،2016ما
يمثل  20.0في المائة من اجمالي االنفاق العام.
وتراجعت نسبته إلى الناتج المحلي اإلجمالي من
 6.9في المائة في عام  2016إلى حوالي 6.4
في المائة في عام  ،2017الجدول ( )3والمالحق
( )6/6و( )7/6و(.)8/6

الجدول ()3
االنفاق العام في الدول العربية
()2017 – 2016
االنفاق العام
القيمة (مليار دوالر)

هيكل اإلنفاق العام

()%
النسبة إلى الناتج
المحلي االجمالي

نسبة
التغير
2017

2016

*2017

2016

*2017

80.0

81.0

27.7

27.1

19.0

6.9

6.4

34.6

33.4
0.0
33.4

*2016

*2017

اإلنفاق الجاري

659.7

669.9

1.5

اإلنفاق الرأسمالي

164.6

157.1

4.6-

20.0

إجمالي اإلنفاق العام

824.4

827.0

0.3

100.0

100.0

صافي اإلقراض الحكومي **

0.03

-0.37

---

0.0

0.0

0.0

اإلنفــاق العــام وصافي االقراض
()1
الحكومي

824.4

826.7

0.3

100.0

100.0

34.6

(*) بيانات فعلية أولية.
(**) يمثل االقراض الحكومي ناقصا ً السداد.
( )1يشمل إجمالي االنفاق العام الجاري والرأسمالي باإلضافة إلى صافي اإلقراض الحكومي.
المصدر :المالحق ( ،)8/6( ،)7/6( ،)6/6و(.)2/2
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بالنسبة لإلنـفاق العــام في الـدول العربية
فُـرادى ،فتعكس تطوراته خالل عام 2017
جهود هذه الدول الحتواء وإعادة توجيه النفقات
العامة في إطار سياساتها وخططها في مجال
اإلصالحات المالية الهادفة لتعزيز موقف
الموازنات الحكومية واستدامة الوضع المالي في
المديين المتوسط والبعيد ،حيث سجلت معظم
الدول العربية انخفاضا ً في مستوى اإلنفاق العام،
أو نموا ً محدودا ً فيه ،خالل عام  2017مقارنة
بعام .2016
فقد انخفض إجمالي اإلنفاق العام بنسب بلغت
حوالي  28.5في المائة ،و 26.2في المائة،
و 23.5في المائة في ك ٍل من مصر وجيبوتي
واليمن على التوالي ،وبلغت نسبة االنخفاض
 15.4في المائة في القُمر و 0.1في المائة في
البحرين ،بينما تراوحت نسبة االنخفاض بين
عمان ولبنان
 3.8و 9.4في المائة في ك ٍل من ُ
والجزائر والكويت .وسجل اجمالي االنفاق العام
نموا ً بنسب تراوحت ما بين  4.1في المائة و4.8
في المائة في كل من موريتانيا والمغرب وليبيا،
بينما سجل نموا ً بنسب أعلى في السودان (18.9
في المائة) والسعودية ( 11.5في المائة) ،الشكل
( )3والملحق (.)6/6
شكل ( :)3معدل نمو اإلنفاق العام في الدول العربية
()2017 –2016

المصدر :الملحق (.)6/6

اإلنفاق الجاري
ارتفع اإلنفاق الجاري بنسبة  1.5في المائة على
مستوى الدول العربية كمجموعة خالل عام
 2017مقارنة بعام  .2016بالنسبة للدول التي

تراجع فيها اإلنفاق الجاري ،فقد انخفض بنسب
تراوحت بين  30.1-21.7في المائة في مصر
واليمن والقُمر ،في عام  2017مقارنة بعام
 .2016كذلك تراجع بنسب تراوحت بين 1.2
عمان ولبنان والجزائر .بينما
و 9.6في المائة في ُ
ارتفع بنسب تراوحت بين  0.2و 9.3في المائة
في ك ٍل من ليبيا والسعودية والعراق وموريتانيا
واألردن واإلمارات وجيبوتي والمغرب وتونس
وفلسطين وقطر والبحرين .وبلغت نسبة الزيادة
في اإلنفاق الجاري  27.1في المائة في الكويت
و 24.4في المائة في السودان ،بين العامين
المذكورين.
تضمنت جهود الدول العربية الحتواء النفقات
الجارية ،أو تقليصها ،عدة إجراءات لتخفيض
الصرف على بنود الدعم ،واحتواء فاتورة
األجور والمرتبات ،وترشيد نفقات شراء السلع
والخدمات ،واالستفادة من الوفورات المالية
المتحققة لتعزيز االستثمار الحكومي الذي يحفز
أنشطة القطاع الخاص ويدعم النمو ويوفّر
الوظائف ،هذا إلى جانب تعزيز النفقات
االجتماعية الموجهة لحماية الشرائح المجتمعية
المستحقة .أيضا ً تعكس تطورات اإلنفاق الجاري
قيود الموازنة المترتبة على ضعف الموارد
المالية ،خصوصا ً اإليرادات البترولية ،كذلك
الظروف التي شهدها عدد من الدول العربية وما
ترتب عنها من صعوبات لتقديم الخدمات العامة
ودفع أجور ورواتب موظفي الدولة.
في هذا اإلطار ،شملت جهود ضبط اإلنفاق
الجاري في مصر السيطرة على فاتورة األجور
والتي ارتفعت بأكثر من الضعف خالل الفترة
 )6(2016/2015-2011/2010لتمثل ما يفوق
نسبة  25في المائة من إجمالي اإلنفاق العام
خالل العام المالي  ،2016/2015في ضوء
االلتزامات بتطبيق سياسة الحد األدنى لألجور
باإلضافة إلى تكلفة االستجابة للمطالب الفئوية
خالل السنوات الماضية .وتضمنت خطة
السيطرة على مصروفات األجور خالل العام
المالي  2017/2016احتواء معدل نمو فاتورة
األجور بما ال يتجاوز نسبة  7.6في المائة خالل
( )6وزارة المالية ،مصر" .)2016( ،البيان المالي عن مشروع
الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ."2016/2015
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العام المنوه عنه من خالل وقف التعيينات
وضبطها ،وتعزيز العدالة والشفافية في منظومة
التوظيف الحكومي ،وضم بعض المكافآت
والبدالت والمزايا النقدية لمجموعة الوظائف
الدائمة .كذلك استمرت مصر في تنفيذ خطة
ترشيد دعم الكهرباء وإجراء إصالحات في
قطاع الكهرباء شملت فتح المجال للقطاع الخاص
للمشاركة في انتاج الكهرباء ،وطرح تعرفة
لشراء فائض الكهرباء المنتجة من القطاع
الخاص باستخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة
الشمسية والرياح ،وتطبيق إجراءات لترشيد
االستهالك تشمل تطبيق نظام جديد إلنارة
الشوارع .هذا باإلضافة إلى مواصلة جهود
تحرير أسعار المواد البترولية واستكمال تنفيذ
خطة ترشيد دعم المواد البترولية على المدى
المتوسط شاملةً تطبيق المنظومة الجديدة
للبطاقات الذكية في توزيع المنتجات البترولية
المدعمة بهدف تحقيق استهداف أفضل لمستحقي
الدعم.
كذلك واصل األردن سياسة ضبط التعيينات مع
األخذ باالعتبار مشروع المواءمة بين الموارد
البشرية واألدوار والمهام المؤسسية لدى
الوزارات والدوائر الحكومية ،مع ضبط الدعم
وتعزيز آليات الرقابة من أجل إيصال الدعم إلى
مستحقيه ،وضبط وترشيد بنود النفقات التشغيلية،
السيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء
والماء والسفر ،وتنفيذ إنشاء المباني الحكومية
باستخدام آلية التمويل التأجيري المنتهية بالتمليك
وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وصندوق
استثمار الضمان االجتماعي.
وتم تبني عدد من المبادرات في السعودية لرفع
كفاءة اإلنفاق الحكومي يما يحقق هدف التوازن
المالي .تمثلت هذه المبادرات في تأسيس مركز
تحقيق كفاءة اإلنفاق (مكتب ترشيد اإلنفاق
التشغيلي والرأسمالي) ،كجهة حكومية تشرف
وتساند الجهات األخرى في تطوير مبادراتها
لرفع كفاءة اإلنفاق وإزالة معوقات تنفيذها
واقتراح التشريعات واألنظمة الالزمة لضمان
استدامة كفاءة اإلنفاق .أيضا ً تضمنت المبادرات
تأسيس وحدة الشراء االستراتيجي ،كجهة
حكومية تهدف لتحويل الشراء الحكومي إلى
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عملية استراتيجية تركز على تعظيم المنافع
المالية التنموية مقابل اإلنفاق ،وتعزيز الشفافية
من خالل تطوير القدرات والنظم وعمليات
الشراء لقياس ورفع كفاءة الشراء بتطبيق أفضل
الممارسات المحلية والعالمية لكل فئة إنفاق.
وتُقدّر الوفورات التراكمية المترتبة عن هذه
المبادرات بحوالي  220مليار لاير بنهاية عام
 .)7(2023وقد تم تفعيل الحزمة األولى من
المبادرات خالل عام  ،2017حيث تم تحقيق
وفورات تصل إلى  56مليار لاير ،من خالل
رفع مستوى التنسيق في المبادرات عن طريق
دمج بعض المهام وتفادي االزدواجية ،ورفع
مستوى التنسيق في القطاعات الصحية ،وتطوير
بعض ممارسات سالسل اإلمداد لرفع كفاءتها في
إدارة مخزون األدوية ،وتطوير معاير التعاقد
لنظافة المدن .كما تم تنفيذ إصالحات هيكلية
وإدارية شملت ربط المصاريف والنفقات
بالمخرجات لتعزيز الكفاءة والترشيد ،ووضع
آلية ألعداد ومراجعة التقارير الدورية،
واالستمرار في تحسين إجراءات إعداد الميزانية
والتخطيط المالي بتطبيق أفضل الممارسات
العالمية بالتنسيق مع الجهات المعنية،
واالستمرار في تطوير رؤية شفافة لنهج إدارة
التدفقات النقدية على المدى القصير والمتوسط
بالتنسيق مع الجهات الحكومية واألخرى ذات
العالقة.
وبهدف احتواء النفقات الجارية في عُمان ،تم
االتجاه نحو عدم التوسع في الهياكل التنظيمية في
الوزارات الحكومية (المديريات والدوائر)،
والعمل على رفع كفاءة الجهاز اإلداري للدولة
من خالل التوسع في استخدام التعامالت
االلكترونية في إنهاء المعامالت وتسهيل وتسريع
إجراءات العمل وإجراءات إصدار الموافقات
والتصاريح ،هذا إلى جانب مراجعة منظومة
الدعم الحكومي بهدف ترشيد استخدامه وتوجيهه
وحصره على الفئات المستحقة من المواطنين مع
مراعاة التدرج في تطبيق هذا اإلصالح.

(" )7رؤية السعودية " )2018( ،"2030برنامج تحقيق التوازن
المالي" ،السعودية" .
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وفي العراق ،وفي إطار ترشيد النفقات الجارية
من خالل احتواء فاتورة األجور ،تم العمل على
تقليص اعداد موظفي الدولة عن طريق ايقاف
التعينات في شركات ومديريات التمويل الذاتي
وايقاف التعينات في تشكيالت الوزارات
ومديرياتها باستثناء وزارات الصحة ،التربية،
الدفاع ،والداخلية ،عالوة على ايقاف التعاقد .كما
تم تخفيض النفقات غير الضرورية متضمنا ً
مخصصات السفر ،والضيافة.
أما في الجزائر ،فقد شملت إجراءات ضبط
اإلنفاق تجميد التوظيف في القطاع العام وعدم
زيادة األجور خالل الفترة (،)2019-2017
إضافةً إلى وضع سقف لمستوى اإلنفاق العام في
مشروع موازنة عام  2017بما ال يتعدى مبلغ
 64.8مليار دوالر.
اإلنفـاق الرأسمالي
تراجع اإلنفاق الرأسمالي في الدول العربية
كمجموعة بنسبة  4.6في المائة خالل عام
 .2017وتباين أداء الدول العربية حيث تراجع
بنسب تراوحت بين  43.1و 64.0في المائة في
الكويت ولبنان وجيبوتي وليبيا ،خالل عام 2017
مقارنة بعام  .2016كما انخفض بنسبة  31.1في
السودان وبنسبة  23.5في المائة في اليمن ،بين
العامين المذكورين .وتراوحت نسبة االنخفاض
بين  3.1و 10.7في المائة في ك ٍل من مصر
عمان والجزائر والقُمر وتونس.
والعراق و ُ
بالمقابل ،ارتفع اإلنفاق الرأسمالي بنسبة 34.2
في المائة في السعودية خالل عام  2017مقارنة
بعام  ،2016وبنسب تراوحت بين  1.5و 9.4في
المائة في ك ٍل من فلسطين والمغرب واألردن
واإلمارات وقطر وموريتانيا ،بين العامين المنوه
عنهما.
بشك ٍل عام ،تعكس تطورات اإلنفاق الرأسمالي
عدة عوامل منها أولويات الصرف الجاري
وتوفير الموارد الالزمة للنفقات الجارية
الضرورية ،والذي جاء في بعض الدول على
حساب اإلنفاق الرأسمالي مما أدى إلى تقليص
مستوياته .كذلك تأثرت المشاريع الحكومية
بتقلبات موارد المنح الخارجية في الدول التي

تعتمد موازنة النفقات الرأسمالية فيها على
الموارد الخارجية .هذا إلى جانب تداعيات
الظروف الداخلية على األوضاع المالية وعلى
استمرارية المشاريع واألشغال العامة في عدد
من الدول العربية .أيضا ً ترتبط وتيرة الصرف
على المشاريع الحكومية الجديدة والقائمة
بتطورات أسعار النفط في األسواق العالمية
وتداعياتها على اإليرادات البترولية وحيز
السياسة المالية.
ويعمل عدد من الدول العربية ال ُمصدرة الرئيسية
للنفط على الحفاظ على وتيرة نمو إيجابية لإلنفاق
الرأسمالي باالستمرار في تنفيذ وتكملة المشاريع
اإلنمائية في مختلف القطاعات ،مع تمويل
النفقات الرأسمالية من خالل الفوائض واألرصدة
التي تراكمت إبان فترة ارتفاع أسعار النفط
باإلضافة إلى االقتراض.
ويتجه عددٌ من الدول العربية لرفع كفاءة اإلنفاق
الرأسمالي من خالل مراجعة المشاريع الحكومية
ونطاقها وأولوياتها ،بما يؤدي إلى تعزيز جودة
وكفاءة تنفيذ المشاريع من جهة ،وبما يتوافق مع
األولويات واالحتياجات التنموية والمتطلبات
التمويلية من جهة أخرى.
ب آخر ،برز اتجاه حديث في الدول
من جان ٍ
العربية من أجل تعزيز شراكة القطاع الخاص
مع القطاع الحكومي ( )PPPفيما يتعلق بتنفيذ
وإدارة بعض المشاريع والمرافق واألعمال ،من
أجل تخفيف العبء المالي عن الموازنة واإلبقاء
على مستويات ومعدالت االستثمار التي تحفز
النمو االقتصادي .ويعمل عدد من الدول العربية
على استكمال األطر القانونية الالزمة متضمنا ً
ذلك إجراءات إصدار قانون الشراكة بين القطاع
العام والخاص ،لتفعيل وتمكين مبادرات القطاع
الخاص في هذا المجال.
التبويب الوظيفي لإلنفاق الجاري
مثّل اإلنفاق الجاري حوالي  81.0في المائة من
إجمالي اإلنفاق العام خالل عام  2017مقارنة
بحوالي  80.0في المائة في عام  .2016بلغت
نسبة اإلنفاق الجاري للدول العربية مجتمعة
المخصصة للخدمات االجتماعية حوالي 33.4

119
119

التطورات المالية
السادس:
الفصل
اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺴﺎدس:
اﻟﻔﺼﻞ

بالمائة في عام  ،2017تليها نفقات الخدمات
العامة بحوالي  30.2في المائة ،ثم نفقات األمن
والدفاع بحوالي  14.6في المائة ،وأخيرا ً نفقات
الشؤون االقتصادية بحوالي  11.1في المائة.
شهدت نسب نفقات الخدمات االجتماعية ونفقات
الخدمات العامة وكذلك نفقات األمن والدفاع إلى
إجمالي النفقات الجارية تراجعا ً خالل عام 2017
مقارنة بعام  ،2016مقابل زيادة لنسبة نفقات
الشؤون االقتصادية ،الملحقين ( )8/6و(.)9/6
بالنسبة للدول العربية فُرادى المتوفر عنها بيانات
للتوزيع الوظيفي لإلنفاق الجاري ،تظهر أنماط
مختلفة فيما يتعلق بوجهة صرف النفقات
الجارية .فقد سجلت فلسطين ومصر والكويت
واألردن نسب مرتفعة لنفقات الخدمات
االجتماعية خالل عام  ،2017حيث بلغت هذه
النسب  52.6في المائة و 46.4في المائة و44.9
في المائة و 42.5في المائة في هذه الدول على
التوالي .أيضا ً بلغت نفقات الخدمات العامة
حوالي  44.4في المائة من إجمالي النفقات
الجارية في اإلمارات ،و 39.4في المائة في
مصر ،و 33.3في المائة في العراق .بينما
تجاوزت نفقات األمن والدفاع نسبة  20في المائة
في ك ٍل من األردن وتونس والعراق وفلسطين
وموريتانيا ،خالل العام .2017
الوضع الكلي للموازنات العامة
شهد عام  2017تحسنا ً في الوضع الكلي
للموازنات العامة مقارنة بعام  ،2016على ضوء
ارتفاع أسعار النفط العالمية خالل العام المذكور
وجهود اإلصالح الضريبي والمالي وتنويع
مصادر اإليرادات الحكومية التي قام بها عدد من
هذه الدول .فقد تراجع عجز الموازنة العامة
ال ُمج ّمعة للدول العربية بحوالي  96.2مليار
دوالر ليصل إلى حوالي  151.4مليار دوالر في
عام  ،2017مقارنة بعجز بلغ حوالي 247.6
مليار دوالر في عام  .2017كـذلك تراجعت
نسبة عجز المــوازنة ال ُمـج ّمعة إلـى الناتج
المحـلي اإلجـمـالي لتـسجل  6.1فـي المـائة في
عــام  2017لمـجمـوعة الــدول الـعــربيـة،
مـقـابــل عــجـــز بـلغــت نسـبتــه مــن النــاتـــج
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المحلي اإلجمالي  10.4في المائة في عام
 ،2016الجدول رقم ( )4والملحق (.)10/6
جدول ()4
عجز /فائض الموازنة العامة في الدول العربية
()2017 –2013
)مليون دوالر امريكي(

الدول العربية
 %من الناتج
المحلي االجمالي
الدول العربية
ال ُمصدرة
الرئيسية للنفط
 %من الناتج
المحلي االجمالي
الدول العربية
ذات االقتصادات
المتنوعة
 %من الناتج
المحلي االجمالي

2013

2014

2015

2016

*2017

28,139

-74,457

-276,964

-247,571

151,444

1.0

-2.7

-11.3

-10.4

-6.1

85,424

-33,090

-226,802

-203,237

121,260

3.8

1.5-

12.0-

10.9-

6.0-

-57,285

-41,367

-50,161

-44,333

-30,184

-10.8

-7.5

-9.0

-8.7

-6.8

(*) بيانات فعلية أولية.
المصدر :الملحقان ( )10/6و(.)2/2

بالنسبة للمجموعات الفرعية ،استمرت الموازنة العامة
في الدول العربية النفطية في تسجيل عجز خالل العام
 ،2017إال أن مستوى العجز ونسبته من الناتج المحلي
اإلجمالي تراجعتا مقارنة بعام  .2016فقد بلغ عجز
الموازنة ال ُمج ّمع للدول العربية النفطية حوالي 121.3
مليار دوالر في عام  2017ما نسبته حوالي  6.0في
المائة من الناتج المحلي اإلجمالي لهذه الدول مجتمعةً،
مقارنة بعجز بلغ حوالي  203.2مليار دوالر في عام
 ،2016ما نسبته حوالي  10.9في المائة من الناتج
المحلي اإلجمالي.

تراجع عجز الموازنة العامة في كل الدول العربية
ال ُمصدرة الرئيسية للنفط خالل عام  ،2017حيث
انخفض العجز في ليبيا بحوالي  34.4نقطة مئوية
من الناتج المحلي اإلجمالي ليصل إلى نسبة 28.3
في المائة من الناتج في عام  ،2017كما تراجع في
العراق بحوالي  10.7نقطة مئوية من الناتج بما أدى
إلى تحول العجز إلى فائض بلغ  0.8في المائة من
عمان والبحرين والجزائر وقطر،
الناتج .وفي ُ
تراجع العجز بنقاط مئوية تراوحت بين  6و 11من
الناتج ليصل إلى نسب بلغت  10.8في المائة،
و 10.1في المائة ،و 5.5في المائة ،و 1.7في المائة،
في هذه الدول على التوالي .بينما تراجع عجز
الموازنة في الكويت والسعودية واإلمارات ،بنقاط
مئوية تراوحت بين  1و 4نقطة من الناتج لتسجل
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هذه الدول نسب عجز إلى الناتج بلغت  11.9في
المائة ،و 9في المائة ،و 1.8في المائة ،على التوالي،
الشكل ( )4والملحق (.)10/6
الشكل ( :)4نسبة الفائض /العجز الكلي في الموازنات
العامة إلى الناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربية
()2017–2016

ليصل إلى نسبة  1.8في المائة من الناتج ،بينما ارتفع
في السودان بأقل من نقطة مئوية ليصل العجز إلى
حوالي  1.7في المائة من الناتج ،خالل عام 2017
مقارنة بعام .2016
سجلت الموازنة العامة في موريتانيا فائضا ً في حدود
 2.4في المائة من الناتج في عام  ،2017مقارنة
بفائض بلغت نسبته  2.0في المائة من الناتج في عام
.2016
فيما يتعلق بتمويل عجز الموازنة العامة ،تعتمد
الدول العربية على مصادر متباينة لتمويل العجز
المالي ،حيث يتجه بعضها نحو مصادر التمويل
المحلية من خالل أدوات الدين في شكل سندات
وصكوك وأذونات خزينة ،وبدرجة أقل من خالل
القروض والسلف المقدمة من البنوك المركزية،
بينما يعتمد عدد آخر من هذه الدول بصورة
كبيرة على مصادر التمويل الخارجي.

المصدر :الملحق (.)10/6

بالنسبة للدول العربية ذات االقتصادات المتنوعة ،فقد
تراجع عجز الموازنة العامة لهذه المجموعة من
حوالي  44.3مليار دوالر في عام  2016ما نسبته
 8.7في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي ،إلى
حوالي  30.2مليار دوالر في عام  2017ما نسبته
 6.8في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي.
تراجع عجز الموازنة العامة بحوالي  15نقطة مئوية
من الناتج المحلي اإلجمالي في جيبوتي ليصل إلى
نسبة بلغت حوالي  1.7في المائة من الناتج ،كما
انخفض في لبنان بحوالي  4نقاط مئوية من الناتج
ليصل إلى نسبة  5.6في المائة من الناتج ،خالل عام
 2017مقارنة بعام  .2016كذلك تراجع عجز
الموازنة في القُمر ومصر والمغرب واألردن
بحوالي نقطة مئوية من الناتج ليسجل نسب 13.4
في المائة ،و 10.7في المائة ،و 3.4في المائة ،و2.7
في المائة ،في هذه الدول على التوالي.
بالمقابل ،ارتفع عجز الموازنة في اليمن بحوالي 4.5
نقطة مئوية من الناتج ليصل إلى نسبة  6.3في المائة
من الناتج خالل عام  ،2017كما ارتفع في تونس
بحوالي  1.5نقطة مئوية ليسجل نسبة  3.2في المائة
من الناتج ،وبحوالي  1.4نقطة مئوية في فلسطين

يؤثر نمط تمويل عجز الموازنة على االقتصاد
وتتباين تداعياته على وتيرة النمو االقتصادي
والتشغيل واالستقرار االقتصادي والمالي .فعلى
الرغم من أن التمويل من خالل أدوات الدين
المحلي يُقلّص من حاالت اللجوء إلى التمويل
التضخمي من خالل طبع نقود من قبل البنوك
المركزية لتمويل العجز المالي ،وبالتالي يساهم
في تخفيض التضخم ويدعم االستقرار
االقتصادي ،إال أن هذا النوع من التمويل قد
يؤدي إلى مزاحمة مالية للقطاع الخاص نتيجة
توجيه البنوك لنسبة كبيرة من مواردها لالستثمار
في األوراق المالية الحكومية بدالً من زيادة
االئتمان المصرفي للقطاع الخاص ،األمر الذي
قد يحدّ من قدرة هذا القطاع في إنشاء وتوسيع
أعماله ونشاطاته ،وبالتالي يضعف من مساهمته
في تسريع وتيرة النمو االقتصادي وخلق فرص
العمل.
في المقابل ،يؤدي اللجوء إلى التمويل الخارجي
إلى زيادة المديونية الخارجية ،ويتضمن متطلبات
لتلبية التزامات خدمة وأصل الدين ،مما يخلق
ضغوطات على أرصدة النقد األجنبي وسعر
الصرف.
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وتوازن كل دولة بين أولويات السياسة
االقتصادية والمالية لديها وفرص التمويل
المتوفرة لتحقيق الموازنة المطلوبة بين مصادر
تمويل عجز الموازنة المختلفة .وبشك ٍل عام
تواجه الدول العربية حاجة لتعزيز الوضع المالي
بتخفيض عجز الموازنة العامة ومستوى الدين
العام ووضعه في مستويات قابلة لالستدامة ،من
خالل تطبيق وسائل ف ّعالة لزيادة حصيلة
اإليرادات المالية وتنويعها وضبط النفقات
الحكومية وتوجيهها لتعزيز النفقات االستثمارية
واالجتماعية ،من أجل دعم النمو االقتصادي
الشامل والمستدام وتخفيض معدالت الفقر.
وقد أتجه عدد من الدول العربية ال ُمصدرة
الرئيسية للنفط إلى أسواق الدين المحلية
والخارجية لتمويل عجز الموازنة العامة بعد أن
كانت موازناتها تسجل فوائض قبل تراجع أسعار
النفط في عام  2014وما ترتب عنه من انخفاض
في اإليرادات البترولية .كذلك تعتمد هذه الدول
بدرجات متباينة على تمويل العجز من خالل
السحب من األرصدة واالحتياطيات المالية
المتوفرة لديها ،أخذا ً في االعتبار الموازنة بين
كلفة االقتراض وااللتزامات المتضمنة فيه وكلفة
تراجع االحتياطيات واألرصدة ،التي تمثل حقوق
األجيال المستقبلية.
فقد استمرت السعودية في تمويل عجز الموازنة
العامة خالل عام  2017من خالل إصدارات
الدين والسحب من ودائع الحكومة واالحتياطي
العام للدولة ،حيث تم إصدار صكوك وسندات في
األسواق المحلية والخارجية بقيمة إجمالية تعادل
حوالي  37مليار دوالر ،كما تم سحب حوالي
 28مليار دوالر من أرصدة الحكومة
واالحتياطي العام للدولة لتمويل العجز.
وأصدرت الكويت في عام  2017أول سندات
حكومية مقومة بالدوالر واليورو ،بقيمة إجمالية
بلغت حوالي  8مليارات دوالر .كما بلغت
االصدارات السيادية في سوق السندات الدولية
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عمان والبحرين ،حوالي  10مليار
لإلمارات و ُ
دوالر ،و 7مليارات دوالر ،و 3مليارات دوالر
على التوالي.
وعلى ضوء التوجه بتمويل عجز الموازنة من
خالل أدوات الدين المحلية والخارجية ،يعمل
عدد من الدول العربية النفطية على رفع كفاءة
أدوات التمويل ،متضمنا ً ذلك انشاء مكاتب إدارة
الدين العام بهدف تأمين احتياجات الموازنة من
التمويل بأفضل التكاليف الممكنة في المدى
القصير والمتوسط والطويل ،وبما يُقلل من
مخاطر التمويل ويضمن توافقه مع أهداف
السياسة المالية ،من خالل النفاذ إلى أسواق
مختلفة وتنويع قاعدة المستثمرين ،وتنويع
األدوات التمويلية ومصادر التمويل متضمنا ً ذلك
أدوات التمويل اإلسالمية كالصكوك .في هذا
السياق ،تسعى هذه الدول ،وكذلك الدول العربية
األخرى ،إلى تطوير أسواق أدوات الدين بشقيها
األولي والثانوي ،بهدف تعميق األسواق المالية
وتعزيز كفاءتها ودرجة السيولة فيها.
تطورات الدين العام
ارتفع إجمالي رصيد الدين العام (الداخلي
والخارجي) بقيمته المطلقة في الدول العربية
المقترضة المتوفرة عنها بيانات بنحو  6.1في
المائة ليصل إلى حوالي  658.5مليار دوالر
بنهاية عام  ،2017مقارنة بحوالي  620.4مليار
دوالر بنهاية عام  ،2016لترتفع بذلك نسبة الدين
العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي من  99.8في
عام  2016إلى نحو  116.5في عام .2017
بالنسبة للرصيد القائم للدين العام الداخلي ،فقد
ارتفع بنسبة  3.9في المائة ليصل إلى حوالي
 417.8مليار دوالر في عام  ،2017بينما ارتفع
رصيد الدين العام الخارجي بنسبة بلغت حوالي
 10.16في المائة ليصل إلى حوالي 240.6
مليار دوالر في نفس العام ،الجدول ( )5والملحق
(.)11/6

المالية
التطورات
اﻟﺴﺎدس:السادس:
الفصل
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻄﻮرات
اﻟﻔﺼﻞ

الجدول ()5
المديونية العامة في عدد من الدول العربية
()2017–2016
)مليون دوالر أمريكي(
الدين العام الداخلي

الدين العام الخارجي

الدين العام االجمالي

الدين العام االجمالي الى
الناتج المحلي االجمالي ()%

2016

*2017

2016

*2017

2016

*2017

2016

*2017

األ ر د ن

22,277

21,724

14,506

14,806

36,782

36,530

95.0

91.0

تونــــــــس

9,370

8,061

29,204

28,048

38,574

36,109

90.7

90.4

الســـــودان

10,956

13,236

45,396

47,331

56,352

60,567

50.2

49.1

لبنــــــــــان

46,785

49,385

27,810

30,077

74,595

79,462

146.4

150.7

مصـــــــــر

259,366

268,963

67,323

82,885

326,689

351,847

121.4

180.7

المغــــــرب

52,465

55,652

31,852

34,299

84,317

89,951

81.6

82.0

موريتانــيــا

776

789

2,300

3,198

3,076

3,987

66.5

89.5

401,996

417,810

218,390

240,643

620,386

658,453

99.8

116.5

المجموع

(*) بيانات فعلية اولية.
المصدر :الملحقان ( )11/6و(.)6/9

على صعيد الدول العربية المقترضة فرادى ،فقد
تباينت أوضاع المديونية العامة في عام ،2017
فبينما سجلت خمس دول ارتفاعا ً في حجم
مديونيتها العامة بلغ  38.4مليار دوالر ،سجلت
دولتان انخفاضا بلغ نحو  2.7مليار دوالر.
بالنسبة للدول التي ارتفع إجمالي مديونيتها العامة
بنهاية عام  2017فقد سجلت موريتانيا أعلى
نسبة ارتفاع بلغت نحو  29.6في المائة ليصل
رصيد الدين العام لديها إلى حوالي  4مليار
دوالر ذلك بسبب ارتفاع رصيد الدين الخارجي،
وبلغ نمو الدين العام في المغرب حوالي  6.7في
المائة بنهاية العام  2017ليبلغ حوالي  90مليار
دوالر.
كما ارتفع رصيد الدين العام في كل من مصر،
والسودان ،ولبنان في عام  2017بنسب بلغت
حوالي  6.5 ،7.5 ،7.7في المائة ليصل إلى نحو
 ،351.8و ،60.6و 79.5مليار دوالر على
الترتيب .بالمقابل انخفض إجمالي رصيد الدين
العام خالل نفس الفترة في كل من تونس
واألردن بنسب بلغت  0.7 ،6.4في المائة ليصل

إلى نحو  ،36.1و 36.5مليار دوالر للدول
المذكورة على الترتيب.
ارتفعت نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج
المحلي اإلجمالي في الدول العربية المقترضة
المتوفرة عنها بيانات وهي األردن ،وتونس،
والسودان ،ولبنان ،ومصر ،والمغرب،
وموريتانيا كمجموعة بحوالي  16.2نقطة مئوية
في عام  2017لتصل إلى نحو  115.8في المائة
مقارنة بنحو  99.6في المائة في عام .2016
بالنسبة للدول العربية المقترضة فرادى ،فقد
ارتفع اجمالي الدين العام كنسبة من الناتج المحلي
اإلجمالي في عام  2017في كل من مصر
بحوالي  59.3نقطة مئوية ليصل إلى نحو
 180.7في المائة ،وفي موريتانيا بحوالي 23
نقطة مئوية ليسجل  89.5في المائة ،وفي لبنان
بحوالي  4.3نقطة مئوية ليبلغ  150.7في المائة.
في المقابل ،تراجع اجمالي الدين العام كنسبة من
الناتج المحلي اإلجمالي بنحو  ،4و ،2و،1.1
و 0.3نقاط مئوية في كل من األردن ،والسودان،
وتونس ليصل إلى نحو  91في المائة ،و49.1
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تطورات المالية
السادس :ال
الفصل
اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺴﺎدس:
اﻟﻔﺼﻞ

في المائة ،و 90.4في المائة للدول المذكور على
الترتيب ،الجدول ( ،)5والشكل (.)5
الشكل ( )5نسبة اجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي
اإلجمالي في الدول العربية
()*2017– 2016

(*) بيانات فعلية أولية.
المصدر :الملحقان ( )6/11و(.)9/6
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هناك تباين في هيكل المديونية العامة بين الدول
المقترضة ،فبينما تمثل المديونية الداخلية نسبة
مرتفعة في إجمالي الدين العام بالنسبة ألربع دول
من بين الدول المتوفرة عنها بيانات ،تُشكل
المديونية الخارجية نسبة مرتفعة بالنسبة لثالث
دول .بالنسبة للدول التي ترتفع مديونيتها الداخلية
كنسبة من إجمالي الدين العام فقد سجلت كل من
مصر ،والمغرب ،ولبنان ،واألردن نسب تصل
إلى  76في المائة ،و 61.9في المائة ،و 62في
المائة 59 ،في المائة على الترتيب في عام
 .2017أما بالنسبة للدول التي ترتفع مديونيتها
الخارجية كنسبة من إجمالي الدين العام فقد
سجلت موريتانيا نسبة وصلت إلى حوالي  80في
المائة ،بينما سجل كل من السودان ،والمغرب
نسبة تصل في كل منهما إلى حوالي  78في
المائة و 38في المائة على التوالي.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس :اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

الفصل
السابع

التطورات النقدية والمصرفية وتطورات أسواق المال
في الدول العربية

نظرة عامة
استــمر خــالل العــام تـأثـر األوضـاع النــقدية
بالضغوطات الناتجة عن تباطؤ مستويات النشاط
االقتصادي في الدول العربية وأوضاع الموازنات
العامة التي أدت إلى تنامي احتياجات التمويل
المحلي في ضوء ارتفاع العجوزات في الموازنات
العامة في عدد من هذه الدول.
في ظل ارتباط عدد كبير من العمالت العربية
بالدوالر األمريكي واتجاه مجلس االحتياطي
الفيدرالي األمريكي إلى الرفع التدريجي ألسعار
الفائدة عام  2017بنحو  75نقطة أساس عام
 ،2017ارتفعت أسعار الفائدة الرسمية في الدول
العربية التي تتبنى نظما ً ثابتة ألسعار الصرف
ومعظمها من البلدان العربية المصدرة للنفط
للحفاظ على استقرار سياسة سعر الصرف .فيما
ارتفعت أسعار الفائدة في بعض الدول العربية
المستوردة للنفط التي تتبنى نظما ً أكثر مرونة
ألسعار الصرف بهدف احتواء جانب من الضغوط
التضخمية ودعم العمالت المحلية .انعكست
االرتفاعات المتوالية ألسعار الفائدة على أوضاع
التمويل في البلدان العربية ،حيث أدت إلى رفع
كلفة التمويل المحلي واألجنبي للمشروعات وسداد
العجوزات في الموازنـات العـامة ،وهـو مـا
انعكس بدوره على مستويات النشاط والنمو
االقتصادي.
من جانب آخر ،واصلت بعض المصارف
المركزية العربية في الدول العربية المستوردة
للنفط سعيها إلى تعزيز مرونة أسعار الصرف بما
يعكس حرصها على زيادة قدرة نظم الصرف على
امتصاص الصدمات الخارجية ،وذلك في ظل
نجاح االصالحات االقتصادية المطبقة في بعضها
في تعزيز وضعية استقرار االقتصاد الكلي.
مكنت هذه التحوالت في نظم الصرف عدد من
الدول العربية من المضي قدما ً في تنفيذ سياساتها
الرامية إلى استهداف التضخم وأعلن بعضها ألول

مرة عن مستهدفات كمية لمعدالت التضخم .في
هذا اإلطار ،واصلت هذه المصارف سعيها إلى
بناء أطر لتوقعات التضخم على المدى القصير
والمتوسط ،ومتابعتها بشكل مستمر للمؤ ّ
شرات
ذات العالقة باألسعار كهدف وسيط للسياسة
النقدية ،واستخدامها لسعر الفائدة في السوق النقدية
كهدف تشغيلي للسياسة النقدية.
استخدمت البنوك المركزية العربية خالل عام
 2017عددا ً من أدوات السياسة النقدية غير
المباشرة إلدارة السيولة من أهمها نوافذ اإليداع
واإلقراض وعمليات السوق المفتوحة ومزادات
بيع وشراء النقد األجنبي ،لدعم مستويات السيولة
المحلية والحفاظ على االستقرار السعري ودعم
النشاط االقتصادي .في هذا اإلطار ،واصلت
المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية
خالل عام  2017سعيها إلى تحديث األطر
التشغيلية للسياسة النقدية لضمان كفاءتها وفاعليتها
ودعم االستقرار السعري وحفز النمو االقتصادي.
سجل معدل نمو السيولة على مستوى الدول
العربية ارتفاعا ً طفيفا ً من  7.85في المائة في عام
 2016إلى  9.14في المائة في عام  .2017يأتي
ذلك كمحصلة لتباين أوضاع السيولة المحلية فيما
بين الدول العربية تأثرا ً بعدد من العوامل حيث
سجلت معدالت نمو السيولة المحلية ارتفاعا ً في
اثنتي عشرة دولة عربية سوا ًء بما يعكس تحسن
النشاط االقتصادي ،وتدخالت المصارف
المركزية الداعمة ألوضاع السيولة ويعكس في
البعض اآلخر نمو الودائع والتوسع في النقد
ال ُمصدر ،في حين تراجعت مستويات السيولة في
سبع دول عربية بما يعكس انخفاض مستويات
النشاط االقتصادي وعدد من العوامل األخرى.
أما على صعيد القطاع المصرفي ،تباين أداء
القطاع المصرفي العربي خالل عام 2017
بالمقارنة مع العام الماضي .فقد سجلت المصارف
العربية تحسنا ً في إجمالي الودائع ،والقواعد
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واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔفي الدول
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔوفي أسواق المال
اﻟﺘﻄﻮراتوالمصرفية
التطورات النقدية
الفصل السابع:
العربية أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﺗﻄﻮرات
اﻟﺴﺎﺑﻊ:
اﻟﻔﺼﻞ

الرأسمالية ،فيما عرف إجمالي الموجودات
وإجمالي القروض والتسهيالت المقومة بالدوالر
انكماشا على مستوى الدول العربية كمجموعة بما
يعكس التغيرات في أسعار الصرف في بعض
البلدان العربية .وقد حافظت معدالت كفاية رأس
المال للمصارف على مستوياتـها المرتفعة نسبيـا ً
في غالبيـة الدول العـربية في العـام ،2017
بالمقارنة مع الحدود الدنيا المطلوبة وفقا ً لمقررات
لجنة بازل البالغة  10.5في المائة.
على صعيد أسواق المال العربية ،جاء أداء
االسواق المالية العربية خالل عام  2017إيجابيا ً
بشكل عام ،وذلك بالمقارنة مع عام  .2016فقد
ارتفعت القيمة السوقية للبورصات العربية
المنضمة بقاعدة البيانات الخاصة بصندوق النقد
العربي بنحو  25.6مليار دوالر .فيما استمرت
قيمة التداوالت بالتراجع للسنة الثالثة على التوالي،
لتسجل تراجعا ً بنسبة تجاوزت  20في المائة.
على صعيد االستثمار االجنبي في البورصات
العربية ،تراجعت قيم التعامالت الخاصة
بالمستثمرين االجانب ،بالمقارنة مع عام ،2016
وسجلت هذه التعامالت صافي تدفق سالب مقارنة
مع صافي تدفق موجب العام الماضي .هذا وقد
حفل عام  2017بمواصلة السلطات اإلشرافية
والرقابية في الدول العربية جهودها لالرتقاء
وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية للقطاع
المصرفي وألسواق المال ،من خالل مواكبة
التطورات وااللتزام بالمعايير والمبادئ الدولية،
والعمل على تطوير وتحديث التعليمات
والممارسات المنسجمة مع هذه المعايير والمعززة
لإلفصاح والشفافية.
التطورات النقدية
توجهات السياسة النقدية
يستدل على موقف السياسة النقدية Monetary
 Policy stanceفي الدول العربية بعدد من
المؤشرات السعرية والكمية التي تهتم برصد
وضعية السياسة النقدية خالل العــام .وبالــرجوع
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إلى مؤشر التغيرات في أسعار الفائدة الرسمية
للسياسة النقدية يتضح ارتفاع أسعار الفائدة
الرسمية في عدد من البلدان العربية وهو ما يعني
اتجاهات نقدية انكماشية.
في هذا السياق ،اتجهت بعض المصارف
المركزية في الدول التي تتبنى نظما ً ثابتة ألسعار
الصرف ومعظمها من البلدان العربية ال ُمصدرة
للنفط ،إلى رفع أسعار الفائدة الرسمية بنهاية عام
 2017بما يتماشى مع اتجاه مجلس االحتياطي
الفيدرالي األمريكي إلى الرفع التدريجي ألسعار
الفائدة بنحو  75نقطة أساس عام  2017للحفاظ
على استقرار سياسة سعر الصرف وهو ما عمل
على تقليص الهوامش ما بين أسعار الفائدة على
العمالت المحلية لهذه الدول وأسعار الفائدة على
الدوالر .من جانب آخر ،ارتفعت أسعار الفائدة في
بعض الدول العربية المستوردة للنفط التي تتبنى
نظما ً أكثر مرونة ألسعار الصرف بهدف احتواء
جانب من الضغوط التضخمية ودعم العمالت
المحلية.
في هذا اإلطار ،انعكست االرتفاعات المتوالية
ألسعار الفائدة على أوضاع التمويل في البلدان
العربية ،حيث أدت إلى رفع كلفة التمويل المحلي
واألجنبي للمشروعات وتكلفة سداد العجوزات في
الموازنات العامة ،وهو ما انعكس بدوره على
مستويات النشاط والنمو االقتصادي في بعض
البلدان العربية.
يُشار إلى أنه من المتوقع استمرار اتجاه أسعار
الفائدة الرسمية في عدد من الدول العربية التي
تتبنى نظم أسعار الصرف الثابتة مقابل الدوالر
األمريكي إلى االرتفاع خالل عام  2018ال سيما
في ضوء االرتفاعات المتوقعة في أسعار الفائدة
على الدوالر بواقع من ثالث إلى أربع جوالت رفع
مرتقبة خالل عام  2018في ظل حرص هذه
الدول.
أما استنادا ً إلى بعض المؤشرات الكمية التي
تعكس وضعية السياسة النقدية ،ومن أبرزها
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مؤشر معامل االستقرار النقدي) ،(1الذي يهتم
بالمقارنة ما بين معدل نمو السيولة المحلية ومعدل
نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة يتضح
الموقف التوسعي للسياسة النقدية في سبع عشرة
دولة عربية خالل عام  2017من مجمل تسع
عشرة دولة عربية توفرت عنها بيانات في هذا
المؤشر ،حيث فاقت معدالت نمو السيولة المحلية
في هذه الدول معدالت نمو الناتج المحلي
اإلجمالي.
يُعزى هذا التوجه بشكل رئيسي إلى تراجع
معدالت نمو الناتج باألسعار الثابتة في عدد كبير
من البلدان العربية خالل عام  ،2017بل وتسجيل
الناتج المحلي اإلجمالي في بعض الدول العربية
انكماشا ً خالل العام في الوقت الذي ال تزال فيه
وضعية السيولة المحلية في عدد من البلدان
العربية متأثرة بالتطورات االقتصادية التي
تشهدها هذه البلدان.
في المقابل ،غلبت االتجاهات االنكماشية على
موقف السياسة النقدية في دولتين عربيتين وهما
األردن وليبيا حيث انخفض معدل نمو السيولة
المحلية في هذه البلدان دون معدل نمو الناتج
المحلي اإلجمالي ،الشكل ( )1والملحق (.)1/7
أدوات السياسة النقدية

استخدمت البنوك المركزية العربية عددا ً من
أدوات السياسة النقدية غير المباشرة إلدارة
السيولة خالل عام  2017ومن أهمها نوافذ اإليداع
واإلقراض وعمليات السوق المفتوحة ومزادات
بيع وشراء النقد األجنبي ،لدعم مستويات السيولة
المحلية والحفاظ على االستقرار السعري.
واصلت المصارف المركزية ومؤسسات النقد
العربية خالل العام سعيها إلى تحديث األطر
التشغيلية للسياسة النقدية لضمان كفاءتها وفاعليتها
( ( 1يستند هذا المعامل إلى معادلة كمية النقود لالقتصادي ارفنج
ستخدم في العديد من الدراسات للوقوف على
فيشر ،وي ُ
وضعية السياسة النقدية .Monetary Policy Stance
ويتم حساب هذا المعدل بقسمة معدل نمو السيولة المحلية
على معدل نمو الناتج الحقيقي .تشير قيم المعامل القريبة من
الواحد إلى االستقرار النقدي وانتفاء الضغوط التضخمية،

في دعم االستقرار السعري وحفز النمو
االقتصادي .في هذا اإلطار عملت هذه المصارف
على تبنى إصالحات نقدية تستهدف:
-

-

-

-

تدعيم اإلطار العام إلدارة السياسة النقدية من
خالل تطوير نماذج توقعات السيولة بالتعاون
مع وزارات المالية.
تطوير أدوات السياسة النقدية من خالل
استحداث عدد من األدوات بآجال زمنية أكثر
مالئمة للقطاع المصرفي ،وتوفير التسهيالت
بالعمالت األجنبية ،إضافة إلى تعديل بعض
أدوات السياسة النقدية لضمان فاعليتها في
إدارة السيولة.
تنشيط سوق تعامالت ما بين البنوك المحلية
(االنتربنك) لتشجيع المصارف على إدارة
السيولة بشكل أكثر كفاءة.
تطوير اإلطار التشغيلي للسياسة النقدية بما
يتالءم مع نشاط قطاع الصيرفة اإلسالمية في
بعض البلدان ،والترتيبات المختلفة المتعلقة
بالتحول لنظام سعر صرف أكثر مرونة في
بلدان أخرى.
تطوير أسواق الدين بالعملة المحلية من خالل
تطوير كل من السوق األولي والثانوي ألدوات
الدين.
استخدام أدوات السياسات االحترازية الكلية
( )Macroprudential toolsبهدف دعم
قدرة المصارف المركزية على تحقيق
الموائمة المطلوبة بين نمو االئتمان لدعم
أنشطة االقراض والتنويع االقتصادي مع
الحفاظ على االستقرار المالي.
استحداث آليات لتشجيع المصارف على منح
االئتمان لقطاعات االقتصاد الحقيقي من خالل
حزم تحفيزية للتمويل الميسر ودعم
المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

فيما تشير القيمة التي تفوق الواحد بهامش كبير إلى سياسات
نقدية توسعية تعمل على زيادة الضغوط التضخمية الناتجة
عن التوسع النقدي .وتشير القيم األقل من الواحد إلى
سياسات نقدية تقييدية تسهم في خفض الضغوط التضخمية
الناتجة عن التوسع النقدي.
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الشكل ( :)1معدل نمو السيولة المحلية مقارنة بمعدل نمو الناتج في
البلدان العربية ()2017
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المصدر :محسوب استنادا ً إلى بيانات الملحق ( )1/7والجدول رقم ( )1من الفصل الثاني من هذا التقرير

في هذا السياق ،نشطت خالل عام  2017تدخالت
المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية
لدعم أوضاع السيولة وللحد من أثر ُمزاحمة
االئتمان الموجه للقطاع العام لالئتمان الممنوح
للقطاع الخاص ،وذلك على النحو التالي:
في السعودية ،واصلت مؤسسة النقد العربي
السعودي اتباع سياسة نقدية تستهدف تحقيق
استقرار األسعار ودعم مختلف القطاعات
االقتصادية بما يتالءم مع تلك التطورات .قامت
المؤسسة خالل العام برفع سعر فائدة عمليات
إعادة الشراء ال ُمعاكس  Reverse repoبنحو 75
نقطة أساس ليصل إلى  1.50في المائة بما يتماشى
مع سياسة سعر الصرف الثابت بين الريال
والدوالر .فيما أبقت المؤسسة على سعر فائدة
عمليات إعادة الشراء مستقرا ً عند مستوى  2في
المائة حرصا ً منها على اإلبقاء على تكلفة التمويل
عند مستويات مالئمة .كـذلك واصلت المؤسسة
خــالل العــام تـوفيــر اتـفاقـات إعــادة الشــــراء
بآجال استحقاق مختلفة لدعم أوضاع السيولة
((2

مؤسسة النقد العربي السعودي ،السعودية" .)2017( ،تقرير
التطورات النقدية والمصرفية" ،الربع الرابع.
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المحلية .ارتفع متوسط أسعار الفائدة على الودائع
بين المصارف المحلية  SIBORلمدة ثالثة أشهر
إلى  1.81فـي المـائة بنـهاية الربـع الرابـع من
العـام الماضي لينـخفض الفـارق بين سعـر الفائـدة
على الريال والدوالر إلى  36نقطة أساس لصالح
الريال مقارنة بنحو  48نقطة أساس في الربع
الثالث(.)2
في اإلمارات ،في ظل انفتاح ميزان المعامالت
الرأسمالية ونظام الربط الثابت لسعر صرف
الدرهم مقابل الدوالر األمريكي ،تم رفع سعر فائدة
السياسة النقدية ثالث مرات خالل عام 2017
لترتفع من  1في المائة في عام  2016إلى 1.75
في المائة بنهاية عام  .2017كما ارتفع متوسط
سعر فائدة تعامالت سوق ما بين البنوك من 1.16
في المائة في عام  2016إلى  1.51في المائة
بنهاية عام .)3( 2017

( )3مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ،اإلمارات،
(" .)2017نشرة التطورات النقدية والمصرفية والتطورات
في أسواق المال" الربع الرابع ،فبراير.
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في قطر ،رفع مصرف قطر المركزي سعر فائدة
السياسة النقدية ليصل إلى  5في المائة بنهاية عام
 2017مقارنة بنحو  4.75في المائة عن عام
 .2016بالتالي لم تنعكس قرارات مجلس
االحتياطي الفيدرالي األمريكي بشكل كامل على
قرارات السياسة النقدية نظراً للفارق المسجل ما
بين سعر الفائدة على الريال القطري وسعر الفائدة
على الدوالر(.)4
في البحرين ،قام مصرف البحرين المركزي في
عام  2017برفع أسعار فائدة السياسة النقدية بنحو
 75نقطة أساس دعما ً لسياسة سعر الصرف
الثابت .بالتالي ارتفع سعر العائد على تسهيالت
اإليداع لمدة أسبوع من  1.5في المائة إلى 1.75
في المائة (.)5
في عُمان ،شهد سعر فائدة السياسة النقدية ارتفاعا ً
في ظل جوالت الرفع المتتالية للفائدة على
الدوالر .في هذا السياق ،ارتفع متوسط سعر الفائدة
المرجح على الودائع بالريال العُماني إلى 1.677
في المائة في نهاية عام  .2017وارتفع سعر
اإلقراض بالريال العُماني في سوق ما بين البنوك
إلى  1.263في المائة بنهاية العام مقارنة مع
 0.470في المائة نهاية عام  .2016وارتفع كذلك
متوسط أسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء
التي يستخدمها البنك المركزي لضخ السيولة عند
الحاجة إلى  1.949في المائة (.)6
في ظل ربط الكويت لعملتها بسلة من العمالت،
قام البنك المركزي خالل عام  2017برفع سعر
فائدة السياسة النقدية األساسية ( ُممثالً في سعر
الخصم) بواقع ربع نقطة مئوية من  2.50في
المائة بنهاية عام  2016إلى  2.75في المائة
بنهاية عام  .2017ارتفع كذلك سعر فائدة تعامالت
سوق ما بين البنوك إلى  1.361في المائة خالل
عام  2017مقارنة مع  1.263في المائة لعام
.)7( 2016
في الجزائر ،نتج عن بقاء األسعار العالمية للنفط
عند مستويات منخفضة تأثر أوضاع السيولة
المحلية للعام الثالث على التوالي .استدعى ذلك من
بنك الجزائر العودة إلى تقديم تسهيالت إعادة
( )4مصرف قطر المركزي ،قطر.)2018( ،
( )5مصرف البحرين المركزي ،البحرين( .)2018( ،مارس).
( )6البنك المركزي العُماني" .)2017( ،النشرة اإلحصائية
الشهرية" ،ديسمبر.

التمويل للمرة األولى منذ سنوات طويلة تركزت
فيها تدخالت البنك المركزي على امتصاص
فائض السيولة.
في ليبيا ،واصل مصرف ليبيا المركزي تنفيذ
االعتمادات المستندية الالزمة لتوفير المواد
والسلع األساسية والتنسيق مع الجهات المعنية
األخرى لتنفيذ برنامج متكامل للمساهمة في دفع
النشاط االقتصادي من خالل اإللتزام بتوفير
المخصصات المالية الالزمة لتمويل المشاريع
االنتاجية والخدمية في عدد من القطاعات
االقتصادية (.)8
في العراق ،واجهت السياسة النقدية جملة من
التحديات والضغوط ،نتيجة اعتماد أوضاع
السيولة المصرفية على المتحصالت الدوالرية
المتأتية من بيع النفط الذي يساهم بالجزء األكبر
من الناتج واإليرادات العامة .في ظل بقاء األسعار
العالمية للنفط عند مستويات منخفضة نسبيا ً مقارنةً
بالسنوات السابقة بما أدى إلى ارتفاع مستويات
العجز في الموازنة العامة للدولة انعكس ذلك على
أوضاع السياسة النقدية متمثالً في زيادة مستويات
الطلب على العملة األجنبية مقارنة بما هو متوافر
في السوق المحلية.
تبنى البنك المركزي العراقي عدد من السياسات
اإلصالحية لزيادة مستويات كفاءة السياسة النقدية
كما اعتمد مؤخرا ً لوائح جديدة إلدارة السياسة
النقدية بما يشمل بعض التعديالت في أدوات
السياسة النقدية ومن بينها متطلب االحتياطي
القانوني ونوافذ التـسهيالت االئتمانية بما يضمن
مستويات أفضل من السيطرة على المعروض
النقدي وتسهيل عمليات إدارة السيولة المصرفية.
وفق هذه اإلصالحات النقدية من المتوقع أن تلعـب
سـوق األوراق الماليـة الحكومية دورا ً ايجابيا ً
مهما ً في إدارة السيولة المصرفية .من ناحية
أخرى ،يتوقع أن تساهم السوق في تمكين القطاع
المصرفي من إدارة متطلبات السيولة ذات اآلجال
قـصيرة األمــد وبحيث تلجأ المصارف فقط إلـى
البنـك المركزي باعتباره مقرض المالذ األخير.
إضافة إلى ما سبق ،واصل البنك المركزي جهوده
()7
()8

بنك الكويت المركزي ،الكويت" .)2018( ،قاعدة البيانات
اإلحصائية".
مصرف ليبيا المركزي ،ليبيا" .)2017( ،النشرة
االقتصادية" ،الربع الثالث.
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لدعم النشاط االقتصادي من خالل توفير تسهيالت
للقطاع الحقيقي بقيمة  6.5تريليون دينار لتسهيل
تقديم التمويل للمشروعات الزراعية والصناعية
واإلسكانية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما سعى البنك إلى تسديد مستحقات شركات
القطاع الخاص والمزارعين على الحكومة بأكثر
من  5تريليونات دينار لتحفيز نشاط القطاع
الخاص ودعم أوضاع السيولة من خالل التنسيق
مع الحكومة إلصدار سندات تغطي هذا
الغرض(.)9
في اليمن ،واصل البنك المركزي مساعيه إلدارة
السياسة النقدية في ظل التطورات المحلية ،وتركز
اهتمام المصرف خالل عام  2017على ضمان
توفير السيولة الالزمة لتأمين احتياجات تمويل
استيراد السلع األساسية وذلك من خالل السحب
من االحتياطات األجنبية.
في مصر ،انتهج البنك المركزي المصري سياسة
نقدية تقييدية خالل عام  2017بشكل استباقي
ومؤقت من أجل احتواء الضغوط التضخمية التي
واجهها االقتصاد المصري في أعقاب قرار البنك
بتحرير سعر صرف العملة المحلية .تم في إطار
هذه السياسة رفع أسعار الفائدة الرسمية بواقع 4
نقاط مئوية من خالل جولتين للرفع في شهري
مايو ويوليو بواقع نقطتين مئويتين لكل منهما.
وبذلك يكون سعر الفائدة قد ارتفع بنحو  7نقاط
مئوية منذ تحرير سعر الصرف في شهر نوفمبر
من عام .2016

بهدف التحول الكامل لنظام استهداف التضخم بعد
استيفاء المتطلبات المحددة لذلك .وقد كان أبرز
تلك التغيرات تحرير سوق الصرف األجنبي
بنهاية عام  2016ليتحول محور االرتكاز اإلسمي
للسياسة النقدية إلى مزيج من المجمالت النقدية
والنظرة المستقبلية للتضخم التي يقوم البنك
المركزي بنشرها.
في ضوء هذه التوجهات سيواصل البنك المركزي
االعتماد على أدوات السياسة النقدية ممثلةً في
أسعار الفائدة قصيرة األجل واستخدام أدوات
السياسة النقدية غير المباشرة مثل عمليات السوق
المفتوحة والتسهيالت القائمة ،وإذا اقتضى األمر
يُمكن أيضا ً تغيير نسبة االحتياطي اإللزامي
لتحقيق المستوى المستهدف الوصول إليه لمعدل
التضخم.
يرى البنك المركزي المصري أن تعزيز الشفافية
يشكل عامالً أساسيا ً لتحقيق هدف استقرار
األسعار في االجل المتوسط .في هذا الصدد ،تم
تعزيز البيان الصحفي الذي يعقب اجتماع لجنة
السياسة النقدية كل ستة أسابيع وذلك لشرح دوافع
اتخاذ القرارات .كما يتم نشر التحليل الشهري
للتضخم الذي يوضح التطورات الرئيسية لبنود
معدل التضخم العام واألساسي .كما تم إصدار أول
تقرير ربع سنوي للسياسة النقدية في مارس
 ،2017بهدف توضيح تقييم البنك المركزي
لألوضاع االقتصادية الحالية فضالً عن تقديم
نظرة مستقبلية لمعدل التضخم (.)10

في إطار سعي البنك التدريجي إلى التحول إلى
سياسة استهداف التضخم  -عندما تتوفر المقومات
الالزمة لدعم هذا التحول  -أعلن البنك المركزي
في مايو  2017وألول مرة في تاريخه عن معدل
التضخم المستهدف وتوقيت تحقيقه ،وهو  13في
المائة مع هامش تقلب في حدود  3( ±في المائة)
في الربع األخير من  ،2018يعقب ذلك استهداف
الوصول إلى معدالت أحادية للتضخم في الفترات
التالية.

في تونس ،تم رفع سعر فائدة السياسة النقدية
مرتين خالل العام لترتفع من  4.25في المائة في
عام  2016إلى  5في المائة بنهاية عام .)11( 2017
وهو الرفع األول منذ ثالث سنوات .جاء ذلك في
ظل ارتفاع مستويات التضخم والضغوط التي
واجهت العملة المحلية التي تراجعت مقابل اليورو
بما يعكس تباطؤ النشاط االقتصادي وانخفاض
المتحصالت من النقد األجنبي .بناء عليه ،ارتفعت
أسعار فائدة سوق تعامالت ما بين البنوك إلى 4.86
في المائة بنهاية العام الماضي بالمقارنة مع 4.25
في المائة عن عام .)12(2016

( )9البنك المركزي العراقي ،العراق .)2018( ،صندوق النقد
العربي" ،استبيان تقرير آفاق االقتصاد العربي" ،أبريل.
( )10البنك المركزي المصري ،مصر .)2018( ،مرجع سبق
ذكره.

البنك المركزي التونسي ،تونس .)2018( ،صندوق النقد
العربي" ،استبيان تقرير آفاق االقتصاد العربي" ،أبريل.
البنك المركزي التونسي ،تونس .)2018( ،صندوق النقد
العربي" ،استبيان تقرير آفاق االقتصاد العربي" ،أبريل.

كذلك ،قام البنك المركزي باتخاذ خطوات عديدة
لتحديث وتغيير اإلطار التشغيلي للسياسة النقدية
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وتم انطالقا من نهاية عام  2017العمل بنموذج
جديد لمنحنى أسعار الفائدة لعمليّات تداول سندات
الخزينة قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل وهو ما
سيُم ّكن من تطوير عمليّات السوق المفتوحة
وتسعير السندات على أساس أسعار السوق.
وسيسعى البنك خالل العام الجاري إلى مواصلة
تـطوير فاعليّة مؤ ّ
شر سعر فائدة تعامالت ما بين
البنوك التونسية تونيبور" "TUNIBORوالذي
تم تبنيه عام  2016كمعدل إرشادي لنسب الفائدة
المقترحة على مبادالت السيولة بدون ضمان بين
البنوك النّشيطة في السوق ال ّنقدية بالدّينار وذلك
بثمانية آجال تتراوح من يوم واحد إلى اثني عشر
شهرا ً .من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة اعتماد
هذا المؤشر رسميا ً كسعر فائدة مرجعي لمختلف
العمليات المصرفية قصيرة األجل.
في المغرب ،وعلى ضوء الضغوطات التي
واجهت أوضاع السيولة ،ضخ بنك المغرب 41.8
مليار درهم كمتوسط أسبوعي خالل عام 2017
مع تسجيل أعلى مستوى أواخر شهر أغسطس
وصل إلى  74.7مليار درهم لإلبقاء على متوسط
سعر الفائدة المرجح في سوق تعامالت ما بين
البنوك قريبة من سعر الفائدة الرئيسي .ساهم ذلك
إضافة إلى تأثير تراجع سعر الصرف الفعلي
الحقيقي نتيجة ارتفاع قيمة اليورو وبلوغ التضخم
في المغرب مستوى أقل عموما ً من البلدان
الشريكة والمنافسة في تحسن األوضاع النقدية
(.)13
خالل النصف الثاني من عام 2017
في األردن قام البنك المركزي برفع أسعار فائدة
السياسة النقدية عام  2017بما يعكس التغيرات في
أسعار الفائدة على الدوالر العملة التي يرتبط بها
الدينار األردني .بناء عليه ،ارتفع سعر إعادة
الخصم بنهاية عام  2017إلى  5في المائة مقارنة
مع  3.75في المائة لسعر الفائدة المسجل بنهاية
عام .2016
يعمل البنك المركزي على تنفيذ عدد من
اإلصالحات على صعيد السياسة النقدية بما يشمل
تطوير تسهيالته التمويلية بالعملة األجنبية وأدوات
توفير االئتمان لقطاع الصيرفة اإلسالمية .كما
( (13بنك المغرب ،المغرب" .)2017( ،تقرير حول السياسة
النقدية" ،سبتمبر.
()14
AMF and BIS, (2018). “Central Bank Papers
on Monetary Policy in the Arab Region,

يتوقع أن يشهد عام  2018تفعيل اتفاقيات إعادة
الشراء الشاملة بين البنوك التي يجري العمل على
توقيعها في المرحلة الحالية.
واصل مصرف لبنان المركزي سعيه خالل عام
 2017إلى دعم النشاط االقتصادي من خالل عدد
من برامج التحفيز التي تقوم بمقتضاها المصارف
بتوفير التمويل ألنشطة القطاع الخاص الداعمة
للنمو ال سيما فيما يتعلق بقطاعات االقتصاد
المعرفي وتأسيس الشركات الجديدة في إطار حزم
تحفيزية بلغ إجمالي قيمتها  5مليارات دوالر.
ساهمت هذه الحزم في زيادة مستويات االئتمان
الممنوح للقطاع الخاص بنسبة  7في المائة وتم في
إطارها تأسيس  800شركة جديدة وتوفير  6اآلف
فرصة عمل وزيادة في مستويات الدخل المحلي
بنحو  1مليار دوالر(.)14
في ظل االرتباط ما بين الليرة اللبنانية والدوالر،
ارتفع سعر الفائدة المرجعية على الليرة اللبنانية
خالل عام  2017إلى  10.65في المائة مقارنة
بنحو  8.65في المائة عن عام  .2016كانعكاس
ألوضاع السيولة في السوق المحلية ،ارتفع سعر
فائدة تعامالت سوق ما بين البنوك خالل العام
الماضي إلى  18.93في المائة مقارنة مع 3.18
في المائة عام .)15( 2016
في السودان ،شهدت األوضاع النقدية تحسنا ً
خالل عام  2017في ظل التأثيرات اإليجابية
لقرار رفع العقوبات األمريكية عن السودان ،مما
دعم نمو النشاط االقتصادي نسبيا ً ،وساعد على
تدفق االستثمارات في العديد من القطاعات
اإلنتاجية الرئيسية كالزراعة والثروة الحيوانية
والتعدين ،وشهد العام نموا ً ملموسا ً في أنشطة
المصارف .تستهدف السياسة النقدية تحقيق
االستقرار النقدي والمالي للمساهمة في تحقيق
النمو المستدام عن طريق احتواء معدالت التضخم
في حدود  19.5في المائة في المتوسط.
يسعى بنـك السـودان إلى تنـفيذ إصالحات
تستهدف إضافة أدوات جديده للسياسة النقدية
(شهادة إيجاره  ،)2والتنسيق مع وزارة المالية
لضبط وترشيد التمويل الحكومي من البنك
“AMF-BIS Second Working Party Meeting on
Monetary Policy in the Arab Region”.
( )15مصرف لبنان المركزي ( .)2018صندوق النقد العربي،
"استبيان تقرير آفاق االقتصاد العربي" ،أبريل.

131
131

واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔفي الدول
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔوفي أسواق المال
اﻟﺘﻄﻮراتوالمصرفية
التطورات النقدية
الفصل السابع:
العربية أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﺗﻄﻮرات
اﻟﺴﺎﺑﻊ:
اﻟﻔﺼﻞ

المركزي ،إضافة إلى تعديل أداة نسبة االحتياطي
القانوني لمزيد من الفاعلية في امتصاص السيولة
الفائضة ،وتنشيط عمليات ما بين المصارف فيما
يتعلق بحفظ الودائع ومنح التمويل بالعملتين
المحلية واألجنبية وبيع وشراء األوراق المالية
والنقد األجنبي فيما بينها ،وتصكيك أصول
المصارف الرأسمالية لتكوين أدوات يمكن
استخدامها في سوق ما بين المصارف وأداة
تستخدم للتعامل مع بنك السودان كمقرض المالذ
األخير).(16
في موريتانيا ،يسعى البنك للسيطرة على
المعروض النقدي من خالل سياسة التدخل في
السوق النقدية عن طريق سوق سندات الخزينة
وسياسة االحتياطي االلزامي .يسعى البنك
المركزي الي تطوير ضمانات األوراق المالية
الحكومية وإدخال أدوات أخرى لزيادة مستويات
فاعلية السياسة النقدية (.)17

السيولة المحلية والعوامل المؤثرة عليها
السيولة المحلية
سجل معدل نمو السيولة على مستوى الدول
العربية ارتفاعا ً من  7.85في المائة في عام
 2016إلى  9.14في المائة في عام  .2017يأتي
ذلك كمحصلة لتباين أوضاع السيولة المحلية فيما
بين الدول العربية تأثرا ً بعدد من العوامل حيث
سجلت معدالت نمو السيولة المحلية ارتفاعا ً في
اثنتي عشرة دولة عربية سوا ًء بما يعكس تحسن
النشاط االقتصادي ،وتدخالت المصارف
المركزية الداعمة ألوضاع السيولة ويعكس في
البعض اآلخر نمو الودائع والتوسع في النقد
ال ُمصدر .شملت هذه الدول كل من اإلمارات،
والبحرين ،وتونس ،والجزائر ،وجيبوتي،
عمان ،وفلسطين ،وقطر ،والكويت،
والسودان ،و ُ
والمغرب ،وموريتانيا.
تراوح االرتفاع ال ُمسجل في معدل نمو السيولة في
هذه البلدان ما بين  0.9نقطة مئوية في اإلمارات
و 39.4نقطة مئوية في السودان التي سجلت أعلى
( )16بنك السودان المركزي ،السودان .)2018( ،صندوق النقد
العربي" ،استبيان تقرير آفاق االقتصاد العربي" ،أبريل.
( )17البنك المركزي الموريتاني ،موريتانيا .)2018( ،صندوق
النقد العربي" ،استبيان تقرير آفاق االقتصاد العربي"،
أبريل.
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معدل نمو للسيولة على مستوى الدول العربية
خالل عام  2017بلغ  68.4في المائة عام 2017
مقارنة مع  29.0في المائة في عام  2016بما
يعكس نمو الودائع بنسبة  75.1في المائة هو ما
يُعزى في جانب منه إلى الزيادة الكبيرة في قيمة
الودائع االدخارية واالستثمارية بالعملة
األجنبية(.)18
من جانب آخر ،شهدت السيولة المحلية في قطر
نموا ً بنسبة  21.3في المائة خالل عام 2017
مقابل انكماش مسجل بنسبة  4.6في المائة عام
 .2016جاء هذا االرتفاع في ظل نمو الودائع
بنسبة  43.5في المائة نتيجة نمو قيمة حجم الودائع
الحكومية وزيادة تدخالت مصرف قطر المركزي
لدعم أوضاع السيولة المصرفية.
في المقابل ،تراجع معدل نمو السيولة المحلية في
سبع دول عربية تتمثل في األردن ،والسعودية،
والعراق ،ولبنان ،وليبيا ،ومصر واليمن بانخفاض
تراوح ما بين  0.6نقطة مئوية في السعودية
و 18.1نقطة مئوية في مصر .يُعزى تراجع معدل
نمو السيولة إلى تأثر مستويات النشاط االقتصادي
في بعض البلدان كما هو الحال في السعودية،
ولبنان ،والعراق ،حيث انخفض معدل نمو السيولة
المحلية في هذه الدول خالل عام  2017إلى نحو
 0.21في المائة في السعودية ،و 4.21في المائة
في لبنان و 1.54في المائة في العراق.
يعكس االنخفاض المسجل في معدل نمو السيولة
في كل من مصر وليبيا تأثير سنة األساس في ظل
االرتفاع الكبير ال ُمسجل لمعدل نمو السيولة في
عام  2016في هاتين الدولتين .شهدت الدولتان
انخفاض معدل نمو السيولة من  39في المائة في
عام  2016إلى ما يقارب  21في المائة في عام
 2017في مصر ،كما تراجع معدل نمو السيولة
في ليبيا من  22.5في المائة عام  2016إلى 16.2
في المائة عام  ،2017الملحق ( )1/7والشكل
(.)2

( )18البنك المركزي السوداني ( .)2018صندوق النقد العربي،
"النشرة االقتصادية" ،الربع األول.
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مكونات السيولة المحلية
تشير البيانات المتعلقة بمكونات السيولة المحلية
بالنسبة للدول العربية كمجموعة خالل عام 2017
إلى تراجع األهمية النسبية لكتلة أشباه النقود
(الودائع غير الجارية ،والودائع اآلجلة والودائع
بالعمالت األجنبية) بما يقرب من  1.1نقطة مئوية
لتنخفض أهميتها النسبية إلى ما يمثل  49.05في
المائة من إجمالي السيولة المحلية مقابل ارتفاع
األهمية النسبية لكتلة النقود (العملة المتداولة
ووسائل الدفع الجارية) إلى  50.35في المائة.
يعكس هذا التغير في بعض الدول العربية الزيادة
في مستويات االصدار النقدي وزيادة مستويات
تفضيل المتعاملين لالحتفاظ بالنقود في صورة
سائلة.

على مستوى الدول العربية فرادى ،يالحظ
استمرار ارتفاع األهمية النسبية لكتلة أشباه النقود
في بعض الدول العربية التي تتسم بتطور القطاع
المالي وتطور وسائل الدفع بشكل ملحوظ مثل
عمان
لبنان والكويت ومصر وقطر واألردن و ُ
واإلمارات والبحرين وتونس ،حيث تساهم أشباه
النقود بنسبة تتراوح بين  60و 95في المائة من
مكونات السيولة المحلية.
يُشار إلى ارتفاع األهمية النسبية لكتلة النقود في
سبع دول بما يتراوح بين  0.02نقطة مئوية في
موريتانيا و 1.4نقطة مئوية في المغرب عام
 ،2017وتراجعها في عشرة دول عربية بما
يتراوح بين  0.10نقطة مئوية في االمارات
و 5.39نقطة مئوية في قطر ،الملحق (.)2/7
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العوامل المؤثرة في السيولة المحلية
صافي الموجودات األجنبية
استمرت خالل عام  2017المساهمة السلبية
لصافي الموجودات األجنبية من مجمل العوامل
المؤثرة في التغير في مستويات السيولة المحلية
للعام الثالث على التوالي ،حيث مارس هذا المكون
أثرا ً انكماشيا ً على معدل نمو السيولة المحلية في
الدول العربية بواقع نقطة مئوية عام 2017
مقارنة بمساهمة سلبية بنحو  10.6نقطة مئوية
خالل عام  .2016يشار إلى أن األثر االنكماشي
لمساهمة صافي الموجودات األجنبية في مجمل
معدل نمو السيولة في الدول العربية كان قد بدأ في
الظهور عام  2014مع بدء انخفاض األسعار
العالمية للنفط في النصف الثاني من هذا العام بما
أدى إلى تراجع قيمة المتحصالت النفطية وهو ما
أثر سلبا ً على مستوى الموجودات األجنبية في عدد
من البلدان العربية ال ُمصدرة للنفط ،إال أنه يُالحظ
أن هذا األثر االنكماشي قد سجل تراجعا ً خالل عام
 2017مقارنة بالمستوى المسجل عام  2016في
ظل التحسن في مستوى األصول األجنبية المسجل
في بعض الدول العربية ال ُمصدرة للنفط خالل عام
.2017
شهد صافي الموجودات األجنبية تراجعا ً في تسع
دول عربية .سجلت كل من تونس وقطر أعلى
معدل تراجع لصافي الموجودات األجنبية خالل
عام  2017حيث انخفض بنسبة  52.2في المائة
في تونس و 25.4في المائة في قطر سوا ًء بما
يعكس انخفاض الموجودات األجنبية بالخارج أو
االرتفاع الكبير للموجودات األجنبية المملوكة
لغير المقيمين بالداخل .في المقابل ،ارتفع صافي
الموجودات االجنبية في عشرة دول عربية خالل
عام  2017بما يتراوح بين  2.3في المائة في ليبيا
و 209في المائة في مصر ،الملحق (.)3/7
أما من حيث تأثير صافي الموجودات األجنبية
على مستويات السيولة المحلية ،فقد سجل صافي
الموجودات األجنبية أعلى تأثير توسعي له في
مصر وجيبوتي حيث ساهم صافي الموجودات
األجنبية بنحو  15.5نقطة مئوية من مجمل معدل
نمو السيولة المحلية في مصر البالغ نحو  21في
المائة .كما ساهم بنحو  14.4نقطة مئوية من
مجمل معدل نمو السيولة المحلية في جيبوتي البالغ
 11.6في المائة.
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في المقابل ،كان لصافي الموجودات األجنبية
تأثيرا ً انكماشيا ً على معدل نمو السيولة المحلية
(مساهمة سالبة في معدل نمو السيولة المحلية) في
سجلت أعلى مساهمة سلبية
عشر دول عربيةُ .
لصافي الموجودات األجنبية في الجزائر بنحو 10
نقاط مئوية في ظل االنخفاض النسبي في قيمة
الصادرات النفطية والمتحصالت من النقد
األجنبي مقارنة بالمستويات المسجلة قبل عام
 .2014خففت المساهمة اإليجابية لصافي االئتمان
المحلي بنحو  21.7نقطة مئوية من التأثير
االنكماشي لصافي الموجودات األجنبية على
معدل نمو السيولة الذي سجل في المحصلة
ارتفاعا ً إلى نحو  8.3في المائة خالل عام .2017
يشار إلى أن األثر التوسعي لصافي الموجودات
األجنبية قد زاد في كل من اإلمارات وجيبوتي
خالل عام  ،2017فيما انخفض األثر التوسعي
لصافي الموجودات األجنبية خالل العام في
األردن .زاد األثر االنكماشي لصافي الموجودات
عمان في حين تراجع األثر االنكماشي
األجنبية في ُ
لصافي الموجودات األجنبية في كل من تونس،
والجزائر ،والسعودية ،وقطر ،واليمن .وتحول
األثر االنكماشي لصافي الموجودات األجنبية إلى
أثر توسعي في كل من البحرين ،والعراق،
وفلسطين ،وليبيا ،ومصر ،وموريتانيا بما يعكس
تحسن مستوى األصول األجنبية .بينما تحول األثر
التوسعي لصافي الموجودات األجنبية ال ُمسجل في
كل من الكويت ،ولبنان ،والمغرب عام  2016إلى
أثر انكماشي عام  ،2017الملحق (.)4/7
صافي االئتمان المحلي
شهد صافي االئتمان ارتفاعا ً في معظم الدول
العربية خالل عام  ،2017وهو ما يرجع إلى
تواصل الزيادة في مستويات االئتمان الممنوح
للحكومات في بعض البلدان العربية مقارنة بعام
 2016في ضوء استمرار احتياجات تمويل
العجوزات في الموازنات العامة في عدد كبير من
هذه الدول وإن كان بمستوى أقل بكثير من ذلك
المسجل في عام  2016في ظل اتجاه عدد من
الحكومات العربية لالقتراض من الخارج للتخفيف
من أثر مزاحمة االئتمان الموجه للقطاع العام
لالئتمان الموجه إلى القطاع الخاص الذي
تراجعت معدالت نموه في عدد من الدول العربية
بل وسجلت مستوياته انخفاضا ً في بعض الدول
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الدولتين دورا ً كبيرا ً في التخفيف من حدة التأثير
االنكماشي لصافي االئتمان المحلي وهو ما خفف
نسبيا ً من تأثير هذا االنكماش على معدل نمو
السيولة المحلية في الدولتين الذي نما بنسبة 4.1
في المائة في اإلمارات و 0.25في المائة في
األردن ،الملحق (.)4/7

األخرى ،وهو ما عمل في المحصلة على تراجع
مساهمة صافي االئتمان المحلي كمصدر للتوسع
في السيولة في الدول العربية كمجموعة من نحو
 19.2نقطة مئوية عام  2016إلى  10.4نقطة
مئوية عام .2017
سجل صافي االئتمان المحلي أعلى ارتفاع له على
مستوى الدول العربية في السودان بمساهمة بلغت
 47.6نقطة مئوية بما يعكس بشكل أساسي ارتفاع
حجم القروض والتسهيالت االئتمانية بنسبة 50.7
في المائة ،يليها قطر التي ارتفعت فيها المساهمة
اإليجابية لصافي االئتمان المحلي إلى  23.2نقطة
مئوية خالل عام  2017مقارنة بنحو  16.1نقطة
مئوية للمساهمة اإليجابية خالل عام  ،2016ثم
الجزائر بمساهمة إيجابية لصافي االئتمان المحلي
بنحو  21.6في المائة خالل عام  2017وجه
الجانب األكبر منها لالقتراض الحكومي الذي كان
مسؤوالً عن  14.6نقطة مئوية من إجمالي
المساهمة اإليجابية ال ُمشار إليها.
في المقابل ،كان لصافي االئتمان المحلي مساهمة
سلبية في معدل نمو السيولة المحلية في كل من
اإلمارات واألردن بلغت  1.6نقطة مئوية في
اإلمارات و 0.6في المائة في األردن .وكان
للمساهمة اإليجابية لصافي األصول األجنبية في

صافي البنود األخرى
استمرت اآلثار االنكماشية لهذا البند في ثمان دول
عربية خالل عام  ،2017فيما كان لصافي
تحركات هذا البند آثارا ً توسعية على السيولة
المحلية في ست دول عربية .تجدر اإلشارة إلى أن
هذا البند يتضمن جميع العناصر في ميزانية
السلطات النقدية والميزانية الموحدة للمصارف
التجارية التي لم يتم تناولها ضمن البنود المتعلقة
باألصول والخصوم األجنبية واالئتمان المحلي
واإلجماليات النقدية .يشمل ذلك رأس المال
واالحتياطيات ،بما في ذلك المقابل لتخصيصات
حقوق السحب الخاصة ،واألصول الثابتة
واألصول والخصوم األخرى غير المصنفة
والحسابات المعلقة والحسابات تحت التسوية
وكذلك تعديالت التقييم ،الملحق ( )4/7والشكل
(.)3

الشكل ( :)3مساهمة العوامل المؤثرة على التغير في السيولة المحلية
(نقطة مئوية)
()2017 – 2013
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التطورات المصرفية
تباين أداء القطاع المصرفي العربي خالل عام
 2017بالمقارنة مع العام الماضي .فقد أظهرت
البيانات المجمعة للمصارف العربية تحسنا ً في
إجمالي الودائع والقواعد الرأسمالية ،فيما سجلت
إجمالي الموجودات ،وإجمالي القروض
والتسهيالت المقومة بالدوالر انكماشا ً بما يعكس
التغيرات التي شهدتها أسعار صرف بعض
العمالت العربية .وساهم التحسن النسبي في
مستويات أسعار النفط العالمية ،وتنفيذ السياسات
المعاكسة للدورات االقتصادية ،من تمكين
المصارف في الدول العربية المصدرة للنفط من
مواصلة أداؤها االيجابي .كذلك ،ساهم التحسن في
االداء االقتصادي للدول العربية المستوردة للنفط،
انعكاسا ً للحيز المالي الذي ال تزال توفره مستويات
اسعار النفط المقبولة من جانب ،واستقرار
االوضاع الداخلية لبعض منها من جانب آخر في
دعم أداء القطاع المصرفي.
من جانب آخر ،استمرت جهود السلطات
اإلشرافية والرقابية في الدول العربية خالل عام
 ،2017لتطبيق معايير بازل  ،IIIوخاصة فيما
يتعلق بمخاطر السيولة ،والقضايا المتعلقة بالبنوك
ذات األهمية النظامية محلياً ،ونظم وقواعد
الحوكمة .كما عملت هذه السلطات على تحديث
وتطوير منظومة القرارات واإلجراءات المتبعة
والتعاميم الصادرة لديها بما ينسجم مع التطورات
الدولية .كذلك ،اهتم عدد من السلطات الرقابية
بالقضايا المتعلقة بموضوع مكافحة غسيل األموال
وتمويل اإلرهاب ،إلى جانب قيام عدد من البنوك
المركزية باتخاذ الخطوات الالزمة الستيعاب
وتطوير الصيرفة اإلسالمية .أخيراً ،استمرت
جهود البنوك المركزية العربية بتطوير البنية
التحتية للقطاع المصرفي ،ودعم االستقرار
والشمول الماليين.

تطور الودائع المصرفية
سجلت الودائع المصرفية للدول العربية كمجموعة،

نموا ً خالل عام  ،2017وبنسبة تفوق تلك المحققة
في العامين السابقين .حيث تظهر البيانات ،من
واقع الميزانيات المجمعة للمصارف التجارية
العربية ،ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية لدى
المصارف العربية مقومة بالدوالر لتبلغ نحو
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 1997مليار دوالر بنهاية  ،2017محققة ً نموا ً
بنحو  2.5في المائة ،مقارنة مع نسبة نمو بلغت
 2.0و 1.9في المائة عن عامي  2016و2015
على الترتيب .وقد لعب ارتفاع سعر الفائدة على
عمالت الدول العربية ذات العمالت المثبتة
بالدوالر (انعكاسا ً لقرارات مجلس االحتياطي
الفيدرالي األمريكي برفع أسعار الفائدة) ،إلى
جانب ارتفاع أسعار الفائدة على عمالت عدد من
الدول العربية األخرى) ،دورا ً بارزاً في جذب
الودائع.
هذا وقد سجلت الودائع المصرفية (بالعمالت
الوطنية) ،ارتفاعا ً لدى المصارف في جميع
مصارف الدول العربية ،باستثناء المصارف في
األردن .سجل حجم الودائع المصرفية بالعمالت
المحلية أعلى ارتفاع في مصارف كل من السودان
وقطر ومصر وليبيا والجزائر وفلسطين
وموريتانيا ،حيث نمت الودائع بنسبة 75.1
و 43.5و 20.7و 14.5و 12.4و 11.7و11.4
في المائة ،على التوالي .وارتفعت تلك الودائع
بنسبة  7.5و 5.6و 5.5و 5.2في المائة في
عمان
مصارف كل من العراق والمغرب و ُ
واإلمارات على الترتيب .كما سجلت المصارف
في كل من البحرين وتونس وجيبوتي والسعودية
والكويت ولبنان ،معدالت نمو في الودائع
المصرفية بنسب لم تتجاوز  5.0في المائة في العام
 ،2017الملحق (.)6/7
بخصوص األهمية النسبية للودائع المصرفية ،فقد
استأثرت الودائع (مقومة بالدوالر) لدى
المصارف التجارية في السعودية بأعلى حصة من
إجمالي الودائع المصرفية لدى المصارف العربية
في نهاية عام  ،2017حيث بلغت قيمتها نحو
 431.7مليار دوالر ،شكلت ما نسبته  21.6في
المائة من إجمالي الودائع المصرفية العربية ،تلتها
مصارف اإلمارات بنحو  19.3في المائة من
إجمالي الودائع ،ثم مصارف قطر بنحو  10.7في
المائة.
على صعيد نسبة إجمالي الودائع المصرفية إلى
الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية كمجموعة،
انخفضت نسبة الودائع إلى الناتج المحلي اإلجمالي
لتبلغ نحو  80.8في المائة بنهاية  2017مقارنة
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مع  81.8في المائة للعام  .2016وعلى صعيد
الدول العربية فرادى ،تظهر البيانات أن نسبة
الودائع المصرفية مقومة بالعملة المحلية ومنسوبة
إلى الناتج المحلي اإلجمالي بالعملة المحلية،
سجلت أعالها في كل من لبنان وليبيا وقطر
والكويت واألردن واإلمارات عند نحو 261.4
و 157.2و 127.9و 106.2و 104و 100.5في
المائة على التوالي .كما تراوحت هذه النسبة بين
( 50و )100في المائة من الناتج لدى البحرين
عمان
وتونس والجزائر وجيبوتي والسعودية و ُ
وفلسطين ومصر والمغرب.
في المقابل ،بلغت هذه النسبة أدنى مستوياتها لدى
كل من السودان وموريتانيا والعراق ،حيث لم
تتجاوز  35في المائة .هذا ،وقد بلغت نسبة نمو
الودائع للقطاع الخاص في الدول العربية نحو 2.2
في المائة ليصل إجمالي هذه الودائع إلى نحو
 1726مليار دوالر في نهاية عام  2017مقارنة
مع  1689مليار دوالر في نهاية العام السابق .وقد
تراجعت قيمة الودائع االدخارية بشكل طفيف
وبنحو  0.3في المائة خالل عام  2017لتصل إلى
نحو  1020مليار دوالر على الرغم من ارتفاع
أسعار الفائدة في عدد من الدول العربية خالل عام
 .2017كما سجلت الودائع الجارية ارتفاعا ً بنحو
 6.0في المائة خالل هذا العام ،لتبلغ نحو 705
مليار دوالر ،الجدول (.)1

النشاط االقراضي
شهد النشاط اإلقراضي للمصارف العربية مقوما ً
بالدوالر خالل عام  2017انكماشا ،مقارنةً مع
تسجيله نموا ً خالل العامين الماضيين .فقد بلغ
الرصيد القائم للتسهيالت االئتمانية للمصارف
العربية كمجموعة بنهاية عام  ،2017نحو 1985
مليار دوالر ،مسجالً انكماشا بنحو  2.0في المائة
مقابل تسجيله نمواً بنسبة  5.9و 6.3في المائة عن
العامين  2016و 2015على الترتيب .في نفس
السياق ،تظهر البيانات أن رصيد إجمالي القروض
والتسهيالت المقدمة للقطاع الخاص من قبل
المصارف العربية بنهاية عام  ،2017بلغ نحو
 1374مليـار دوالر ،مستقرا ً عند نفس المستوى
تقريبا ً المسجل عام  ،2016مقابل تسجيله نمو
بنسبة  5.2و 6.5فــي المائة خــالل العــامين
 2016و 2015على الترتيب ،واستحوذ على ما
نسبته  69.2في المائة من إجمالي رصيد القروض
والتسهيالت المقدمة من قبل المصارف العربية.
كذلك تراجع رصيد إجمالي القروض والتسليفات
المقدمة للقطاع العام بنسبة  6.1في المائة ،ليبلغ
نحو  612مليار دوالر ،ومستحوذاً على ما نسبته
 30.8في المائة من إجمالي رصيد القروض
والتسهيالت المقدمة لالقتصادات العربية ،الجدول
( )2والملحق ( ،)7/7و(.)8/7
يذكر أن رصيد إجمالي القروض والتسليفات
المقدمة للقطاع العام كان قد عرف نموا ً بنحو 7.2
و 5.8في المائة عن العامين  2016و 2015على
الترتيب.

الجدول ()1
تطور الودائع لدى المصارف العربية
()2017-2016

(مليون دوالر)

السنة

الودائع االدخارية
واآلجلة للقطاع
الخاص

الودائع الجارية
للقطاع الخاص

الودائع اإلجمالية
للقطاع الخاص

الودائع
اإلجمالية

الودائع اإلجمالية
إلى الناتج المحلي
اإلجمالي ()%

2016

1,023,513

665,203

1,688,716

1,948,899

81.8

2017

1,020,365

705,233

1,725,598

1,996,822

80.8

نسبة التغير ()%

-0.3

6.0

2.2

2.5

---

المصدر :الملحق (.)6/7
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التطورات النقدية
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اﻟﺴﺎﺑﻊ:
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في السياق نفسه ،وكما سبق اإلشارة يُظهر الجدول
( )2أن رصيد االئتمان المقدم للقطاع الخاص
خالل عام  ،2017قد شهد استقراراً ،فيما سجلت
الودائع اإلجمالية نمواً بنحو  2.5في المائة ،وهو
ما يفسر تراجع نسبة االئتمان المقدم لهذا القطاع
إلى إجمالي الودائع خالل عام  2017لتصل إلى
نحو  68.8في المائة ،مقارنة بنحو  70.5في
المائة بنهاية عام  .2016كذلك ،تراجعت نسبة
االئتمان المقدم للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي
اإلجمالي للدول العربية كمجموعة بنهاية عام
 2017لتبلغ نحو  55.6في المائة ،مقارنة مع نسبة
 57.7في المائة عن العام الماضي.
هذا ،وقد شهد رصيد التسهيالت االئتمانية المقدمة
للقطاع الخاص من قبل المصارف (بالعمالت
المحلية) ،نموا ً في جميع الدول العربية خالل عام
 ،2017باستثناء ليبيا .وسجلت السودان وفلسطين
أعلى نسبة ارتفاع في التسهيالت االئتمانية
الموجهة للقطاع الخاص بنسبة  38.4و 20.1في
المائة على التوالي .وارتفعت التسهيالت االئتمانية
الممنوحة للقطاع الخاص في تونس والجزائر
بنسبة  13.3و 12.2في المائة على الترتيب .كما
ارتفعت بنسبة تقل عن  10.0في المائة في كل من
األردن واالمارات والبحرين وجيبوتي والسعودية
عمان وقطر والكويت ولبنان ومصر
والعراق و ُ
والمغرب وموريتانيا .وبمقارنة مستويات النمو
في هذه التسهيالت االئتمانية مع مثيالتها المسجلة
في العام الماضي ،يتضح ارتفاع هذه المعدالت في
عشرة دول عربية مقارنة بعام  .2016في حين

تراجعت معدالت نمو هذه التسهيالت مقارنة
بالمستويات المسجلة العام الماضي في ثمان دولة
عربية أخرى ،الملحق (.)8/7
فيما يتعلق باالئتمان المقدم للقطاع العام في الدول
العربية ،فقد يُعزى التراجع فيه إلى أمور عدة،
منها تحسن اإليرادات العامة نتيجةً للتحسن في
مستويات أسعار النفط العالمية ،وتطبيق سياسة
رفع الدعم الكلي أو الجزئي للعديد من السلع
والخدمات ،وزيادة اإليرادات الضريبية
والجمركية ،إضافةً إلى التراجع النسبي في اتجاه
الحكومات العربية لالقتراض المحلي وزيادة
االعتماد على أسواق السندات والصكوك الدولية.

القواعد الرأسمالية
تواصل تحسن القواعد الرأسمالية للمصارف
العربيـة خـالل عـام  ،2017ولكـن بوتيـرة أبـطأ
بالمقارنة مع العامين السابقين .حيث تظهر
البيانات أن إجمالي القاعدة الرأسمالية للمصارف
العربية مقومةً بالدوالر بنهاية عام  2017قد
شهدت تحسنا ً بنحو  2.7في المائة ليصل هذا
اإلجمالي إلى حوالي  373.4مليار دوالر ،مقارنة
مع نسبة ارتفاع بلغت  8.7و 5.8في المائة خالل
عامي  2016و  2015على الترتيب ،الملحق
(.)9/7

الجدول ()2
القروض والتسهيالت االئتمانية المقدمة من قبل المصارف التجارية العربية
()2017-2016
(مليون دوالر)
اجمالي
االئتمان

االئتمان
ال ُمقدم
للقطاع العام

االئتمان ال ُمقدم
للقطاع
الخاص

االئتمان المقدم
للقطاع الخاص
إلى إجمالي
االئتمان ()%

االئتمان المقدم
للقطاع الخاص إلى
إجمالي الودائع
()%

االئتمان المقدم
للقطاع الخاص إلى
الناتج المحلي
اإلجمالي ()%

2016

2,025,294

651,100

1,374,194

67.9

70.5

57.7

2017

1,985,090

611,536

1,373,554

69.2

68.8

55.6

-2.0

-6.1

0.0

---

---

---

السنة

نسبة التغير ()%

المصدر :الملحقان ( )7/7و(.)8/7
.
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أﺳﻮاق
وﺗﻄﻮرات
واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ :اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

شهد عام  2017ارتفاع القاعدة الرأسمالية لكافة
المصارف التجارية العربية بالعملة المحلية ،بدون
استثناء .حيث سجلت المصارف في السودان،
أعلى معدل زيادة وبنحو  24.0في المائة .كما
سجلت المصارف في كل من مصر وفلسطين
والجزائر معدل زيادة وبنسبة  19.2و10.4
و 10.0في المائة على التوالي.
ولم تتجاوز هذه النسبة  10.0في المائة في كل من
األردن واإلمارات والبحرين وتونس وجيبوتي
والسعودية والعراق وقطر والكويت ولبنان وليبيا
والمغرب وموريتانيا ،الملحق (.)9/7
بخصوص األهمية النسبية ،ال تزال حصة القاعدة
الرأسمالية (مقومة بالدوالر) لدى المصارف في
اإلمارات هي األكبر في إجمالي القواعد
الرأسمالية لدى المصارف العربية بنهاية عام
 .2017فقد بلغ حجمها نحو  92مليار دوالر
وشكلت ما نسبته  24.6في المائة من إجمالي
القواعد الرأسمالية للمصارف العربية ،تلتها
مصارف السعودية بنحو  22.7في المائة ،ثم
مصارف قطر بحوالي  10.8في المائة ،الملحق
(.)9/7

مؤشرات السالمة المصرفية
حافظت معدالت كفاية رأس المال للمصارف على
مستوياتـها المرتفعة نسبيـا ً في غالبيـة الدول
العـربية في العـام  ،2017بالمقارنة مع الحدود
الدنيا المطلوبة وفقا ً لمقررات لجنة بازل البالغة
 10.5في المائة .تراوحت نسب كفاية رأس المال
في مصارف الدول العربية التي توفرت بياناتها
لعام  ،2017ما بين  11.8في المائة في تونس
و 27.9في المائة في موريتانيا .جدير بالذكر ،أن
المصارف الكويتية واللبنانية والسعودية تحتسب
معدل كفاية رأس المال للعام  2017وفق متطلبات
بازل .III
فيما يتعلق بنسبة القروض غير المنتظمة
(القروض المتعثرة) إلى إجمالي القروض ،شهدت
هذه النسبة تباينا ً في الدول العربية في العام
 .2017فقد ارتفعت هذه النسبة في كل من
اإلمارات والجزائر والسعودية وفلسطين ولبنان

وموريتانيا ،فيما شهدت كل من البحرين وتونس
والسودان والكويت ومصر ،تراجعا ً في هذه
النسبة ،فيما استقرت النسبة في كل من المغرب
وليبيا.
بلغت هذه النسبة أدنى مستوى لدى المصارف
السعودية والكويتية بنسب  1.6و 1.9في المائة
على التوالي ،بينما سجلت أعلى نسبة لدى
المصارف في موريتانيا وليبيا بنسب 22.4
و 21.0في المائة على التوالي ،وذلك وفقا ً للبيانات
المتوفرة عن هذا العام.
في نفس السياق ،شهدت نسبة مخصصات
القروض إلى إجمالي القروض غير المنتظمة،
انخفاضا ً في مصارف كل من االمارات والبحرين
وتونس الجزائر والسعودية والكويت وفلسطين
ولبنان ومصر وموريتانيا ،فيما ارتفعت هذه
النسبة في مصارف كل من السودان وليبيا
والمغرب .وتصل هذه النسبة أقصاها في كل من
الكويت والسعودية واالمارات بنحو  230و152
و 103في المائة على التوالي ،يليها كل من مصر
وليبيا بنسبة  98.7و 83في المائة على الترتيب.
بينما تنخفض هذه النسبة في لبنان إلى نحو 36.7
في المائة ،الجدول (.)3

مؤشرات الربحية
تظهر البيانات المتوفرة عن المصارف العربية،
نموا ً في صافي أرباح جميع المصارف العربية
كمجموعة (مقومة بالدوالر) عن عام 2017
مقارنة مع العام الماضي ،باستثناء المصارف
المصرية بما يعزى إلى انخفاض قيمة الجنيه
المصري مقابل الدوالر خالل العام .سجلت
المصارف الليبية واللبنانية والتونسية أكبر نسبة
ارتفاع في صافي االرباح بنحو  93.6و40.6
و 30.3في المائة على التوالي.
حققت المصارف العراقية والموريتانية نموا ً بنحو
 23.0في المائة .وتراوحت نسبة النمو بين 8.2
و 16.3في المائة للمصارف في كل من السعودية،
والكويت ،واإلمارات ،والسودان ،والبحرين
وفلسطين ،الجدول رقم (.)4
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الجدول ()3
بعض مؤشرات السالمة المصرفية للقطاع المصرفي في بعض الدول العربية
()2017 -2016
()%
الدولة

القروض المتعثرة إلى إجمالي
القروض

معدل كفاية رأس المال

مخصصات القروض المتعثرة
إلى إجمالي القروض المتعثرة

اإلمــارات
البـحريـن
تــونـــس
الجـــزائر
السعودية
الســودان
الكــــويت
فـلسطيـن
لــبـنــــان
لــيـبيـــــا
مــصـــــر
المـغــرب

2016
18.9
19.3
11.3
18.9
19.5
18.7
18.6
18.0
16.6
14.6
14.0
14.2

2017
18.9
19.5
11.8
19.6
20.4
16.2
18.4
17.6
15.7
16.7
15.2
13.6

2016
6.4
5.9
15.6
11.9
1.4
5.2
2.2
2.2
5.0
21.0
6.0
7.5

2017
6.7
5.6
13.8
12.3
1.6
3.3
1.9
2.3
5.8
21.0
4.9
7.5

2016
107.2
56.6
57.9
54.5
177
60.0
236.9
66.8
44.3
73.8
99.1
69.0

2017
103.1
52.8
57.7
51.4
151.9
65.0
230.2
58.0
36.7
83.0
98.7
70.0

موريتانيا

29.5

27.9

21.5

22.4

70.7

68.9

المصدر :المصارف المركزية العربية.

الجدول ()4
مؤشرات ربحية القطاع المصرفي في بعض الدول العربية
()2017-2016
صافي أرباح المصارف
الدولة
اإلمـارات
البـحرين
تــونــس
الجـــزائر
السعودية
السـودان
العــــراق
فـلـسطين
الكــــويت
لـبـنـــــان
ليــبـيــــا
مــصــــر
موريتانيا

(مليون دوالر أمريكي)
2016

2017

9492
2433
333
...
10763
1050
865
148
2485
1900
172
5998
13

10510
2801
434
...
11647
1198
1065.1
172
2707
2672
333
3831
16

( )...بيان غير ُمتاح.
المصدر :المصارف المركزية العربية.
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نسبة النمو في
األرباح ()%
10.7
15.1
30.3
...
8.2
14.1
23.1
16.3
8.9
40.6
93.6
-36.1
23.1

معدل العائد على
األصول ()%

معدل العائد على حقوق
المساهمين ( )%لعام
2017

1.4
1.1
1.2
2.0
2.0
3.8
0.5
1.6
1.2
1.2
0.4
2.0
0.6

11.4
7.1
13.9
17.8
12.9
48.0
9.6
16.3
9.5
13.4
8.5
30.9
4.1

لعام 2017

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ :اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺗﻄﻮرات أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
الفصل السابع :التطورات النقدية والمصرفية وفي أسواق المال في الدول العربية

فيما يتعلق بمعدل العائد على حقوق المساهمين،
شهدت هذه المعدالت ،تحسنا ً في جميع المصارف
العربية ،التي توفرت عنها بيانات ،بالمقارنة مع
مستوياتها المسجلة عن العام السابق .ساهم في
ارتفاع هذا المعدل ،توقف عدد من البنوك العربية
عـن القيـام بعمليـات رفع لـرؤوس أمـوالـها خـالل
 ،2017وذلك بعد استيفائها لمتطلبات بازل .III
هذا ،ووصل هذا المعدل أعاله لدى مصارف
السودان ومصر بنحو  48.0و 30.9في المائة
على التوالي ،تلتها مصارف كل من الجزائر
وفلسطين بنسب  17.8و 16.3في المائة على
التوالي ،ثم المصارف في لبنان والسعودية
واإلمارات بنسب  13.4و 12.9و 11.4على
الترتيب ،ثم المصارف في الكويت والعراق وليبيا
بنسب تراوحت بين  8.5و 10.0في المائة .بينما
تراجع هذا المعدل لدى المصارف البحرينية إلى
 7.1في المائة والموريتانية الى  4.1في المائة.
في السيـاق نـفسه ،شـهـدت مـعـدالت العـائد عـلى
األصول تحسناً ،بشكل عام ،بالمقارنة مع
مستوياتها عن العام السابق .وقد وصلت أعالها
لدى مصارف السودان بنحو  3.8في المائة،
الجدول رقم (.)4

التطورات التشريعية والرقابية والتنظيمية
واصلت السلطات اإلشرافية والرقابية في الدول
العربية خالل عام  ،2017جهودها ومتابعتها
لتطبيق معايير بازل  ،IIIوخاصة فيما يتعلق
بمخاطر السيولة ،والقضايا المتعلقة بالبنوك ذات
األهمية النظامية محلياً ،ونظم وقواعد الحوكمة،
كما عملت هذه السلطات على تحديث وتطوير
منظومة القرارات واإلجراءات المتبعة والتعاميم
الصادرة لديها بما ينسجم مع التطورات الدولية.
في هذا السياق ،يعرض اإلطار رقم ( )1موقف
الدول العربية فيما يتعلق بإصالحات بازل .III
كذلك ،اهتم عدد من السلطات الرقابية بالقضايا
المتعلقة بموضوع مكافحة غسيل األموال وتمويل
اإلرهاب .كما قامت بعض البنوك المركزية باتخاذ
الخطوات الالزمة الستيعاب وتطوير الصيرفة

اإلسالمية .أخيراً ،استمرت جهود البنوك
المركزية العربية بتطوير البنية التحتية للقطاع
المصرفي ،ودعم االستقرار المالي والشمول
المالي.
ففي األردن ،قام البنك المركزي بإصدار مجموعة
تعليمات تُعنى بالممارسات الفضلى إلدارة
ومراقبة والتدقيق على مخاطر التشغيل ومخاطر
تكنولوجيا المعلومات ،وتعليمات رأس المال
التنظيمي للبنوك االسالمية ،وتعليمات بشأن
التدقيق الخارجي ،تعليمات التعامل مع البنوك ذات
األهمية النظامية محليا ً .من جانب آخر ،تم البدء
بتصميم نظام رقابة مكتبي /وميداني مستند الى
المخاطر لتقييم اجراءات البنوك في مجال مكافحة
عمليات غسل االموال وتمويل اإلرهاب .أخيرا ً قام
البنك المركزي باستكمال تقييم مدى التزام البنوك
بتطبيق تعليمات الحوكمة وبازل .III
في اإلمارات ،قام المصرف المركزي بتحديث
منظومة اللوائح والتعليمات واإلجراءات .كما قام
بإصدار الدليل اإلرشادي لتطبيق رأس المال في
إطار بازل  .IIIكذلك أصدر المصرف المركزي
النظام الرقابي للقيم ال ُمخزنة ونظم الدفع
االلكتروني .من جانب آخر ،قام البنك المركزي
بإصدار لوائح تنفيذية للمؤسسات المالية غير
المصرفية.
في البحرين ،أصدر مصرف البحرين المركزي
فصالً جديدا ً حول الحوكمة الشرعية للبنوك
اإلسالمية .كما أصدر المصرف المركزي
التوجيهات الخاصة بعمليات التمويل الجماعي
لغايات اإلقراض التقليدية واإلسالمية .من جانب
آخر ،قام المصرف المركزي بإصدار عدد من
األوراق التشاورية تتعلق بعدد من الموضوعات،
منها الطريقة المقترحة الحتساب الغرامات المالية
على المصارف ال ُمرخصة ،ووضع سقفا ً على
بعض أنواع الرسوم على الخدمات المالية ذات
الطابع الموحّد لعمالء بنوك التجزئة وشركات
التمويل .كذلك قام المصرف بإجراء تعديالت
رقابية تتعلق بعمليات االستحواذ واالندماج .أخيرا ً
قام المصرف المركزي بإصدار توجيهات حول
عدد من الموضوعات ،منها الحوسبة السحابية،
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اﻟﺘﻄﻮراتوالمصرفية
التطورات النقدية
الفصل السابع:
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اللوائح المطبقة حاليا ً من أجل تعزيز
وتدفق االئتمان وإليجاد بيئة محفزة
األعمال وتشجيع البنوك على تقديم
لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة،

والشركات تحت التأسيس ،والبيئة الرقابية
االختبارية ،والتعرض لمخاطر الدول ( Sand
.)boxes

مراجعة
السيولة
ألنشطة
التمويل
وسقوف القروض الشخصية للنوافذ المصرفية

في الجزائر ،اهتم بنك الجزائر بتحديث منظومة
األنظمة والتعليمات واللوائح المعمول بها ،بهدف
تعزيز اإلطار القانوني والتنظيمي ولضمان
اإلشراف الفعال للبنوك والمؤسسات المالية
المختلفة ،إلى جانب تعزيز الشمول المالي.

وتمويل اإلرهاب ،تم إصدار تعليمات تغطي العديد
من الجوانب مثل إجراءات العناية الواجبة لتقييم
المخاطر ،والتدابير الوقائية المستمرة ،والسياسات
الداخلية.

في تونس ،تم إصدار التعليمات المتعلقة
بإجراءات التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية
المتعثرة .كذلك تم إصدار التعليمات المتعلقة
بصندوق ضمان الودائع البنكية .من جانب آخر،
أصدر البنك المركزي مجموعة من التعليمات
الرقابية واإلشرافية ،من أهمها ما يتعلق بقواعد
الرقابة الداخلية على مخاطر غسل األموال
وتمويل اإلرهاب ،إلى جانب مراجعة منظومة
رفع التقارير الرقابية.

في السعودية ،قامت مؤسسة النقد العربي
السعودي بإصدار دليل تنظيم أعمال مراكز
التحويل المالية التابعة للبنوك .من جانب آخر ،تم
وضع متطلبات تتضمن حدوداً دنيا لدراسة طلبات
الترخيص لفتح فروع البنوك األجنبية للعمل في
المملكة العربية السعودية .كما تم تحديث الملحق
الخاص بالبنوك المراسلة بما يعكس المبادئ
التوجيهية لإلدارة السليمة للمخاطر المتعلقة
بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .كذلك
قامت مؤسسة النقد باستحداث دليل ارشادي
إلجراءات التقييم الداخلية لكفاية السيولة وتتضمن
معلومات عن مخاطر التحمل باإلضافة إلى خطة
التمويل الطارئ .أخيراً تم اصدار التحديث األول
للتعرفة البنكية.
في عُمان ،قام البنك المركزي العُماني بإصدار
عدد من التعاميم والتعليمات واإلرشادات ،حول
عدد من الموضوعات أبرزها التعليمات االرشادية
لتطبيق المعيار المحاسبي الدولي للتقارير المالية
( )IFRS9فيما يخص اإلجراءات المحاسبية
لألدوات المالية ،كما قام باتخاذ العديد من
المبادرات على صعيد التنظيم واإلشراف شملت
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التقليدية واإلسالمية ،حيث تم تخفيض الحد األدنى
لنسبة كفاية رأس المال التي يتعين على البنوك أن
تستوفيها من  12في المائة إلى  11في المائة اعتبارا ً
من أبريل  2018مع استمرار سريان احتياطيات رأس
المال اإلضافية مثل احتياطي الحفاظ على رأس المال
واالحتياطي المعاكس للدورات االقتصادية
واالحتياطي المعزز للبنوك ذات األهمية النظامية
المحلية .وفي إطار الجهود لمكافحة غسل األموال

في السودان ،قام البنك المركزي بتحديث منظومة
التعليمات واللوائح التنفيذية لتتماشى مع التطورات
ذات العالقة .من جانب آخر ،قام البنك بتطوير
تقرير االستقرار المالي بإدخال اختبارات الضغط
على المستوى الكلي وربط المؤشرات الكلية
بمؤشرات السالمة المالية الخاصة بالجهاز
المصرفي .وفي إطار الشمول المالي ،تم تكوين
لجنة فنية للشمول المالي من كافة الجهات ذات
الصلة ،بهدف تنسيق الجهود بين هذه الجهات في
اإلعداد الستراتيجية وطنية للشمول المالي.
أخيراً ،وفيما يتعلق بموضوعات مكافحة جرائم
غسل األموال وتمويل اإلرهاب تم وضع العديد
من اإلجراءات التنظيمية والرقابية التي تحكم
المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية.
في فلسطين ،وتماشيا ً مع إصدارات لجنة بازل
للرقابة المصرفية ،أصدرت سلطة النقد دليل
الممارسات الفضلى لحوكمة المصارف العاملة
في فلسطين .كذلك وفي إطار الجهود لتعزيز
وتطوير أنظمة مكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب ،أصدرت سلطة النقد دليالً لمكافحة غسل
األموال وتمويل االرهاب للمصارف العاملة في
فلسطين .كذلك تم إعداد مسودة دليل يهدف إلى

اﻟﺪولالعربية
ﻓﻲفي الدول
اﻟﻤﺎل المال
في أسواق
والمصرفية و
التطورات النقدية
الفصل السابع:
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
أﺳﻮاق
وﺗﻄﻮرات
واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ :اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

تسهيل تطبيق المعيار المحاسبي الدولي للتقارير
المالية (.)IFRS9
من جانب آخر ،بدأت سلطة النقد الفلسطينية
تحضيراتها لتطبيق متطلبات بازل  ،IIIبما يشمل
مكونات رأس المال واالحتياطيات والمصدات
الرأسمالية اإلضافية ،نسبة الرفع المالي ،والنسب
المتعلقة بالسيولة .كما تم بدء مرحلة تطبيق
مشروع الرقابة المبنية على المخاطر .أخيرا ً تم
إطالق االستراتيجية الوطنية للشمول المالي.
في قطر ،أصدر المصرف المركزي عددا ً من
التعاميم والتعليمات واإلرشادات ،من أبرزها
التعليمات االرشادية لتطبيق المعيار المحاسبي
الدولي للتقارير المالية ( ،)IFRS9وتعليمات
رقابية منظمة لممارسة نشاط مزود السيولة
وصانع السوق من خالل شركات الوساطة المالية
التابعة للبنوك ،وتعليمات رقابية منظمة لتنفيذ
قرارات مجلس األمن بشأن تجميد األموال في
مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
في الكويت ،واصل البنك المركزي جهوده لتوفير
البيئة الالزمة لتعزيز تطور الصيرفة اإلسالمية
في الكويت ،حيث أصدر تعليمات بشأن "حوكمة
الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية اإلسالمية"
التي سوف يبدأ العمل بها بشكل كامل اعتبارا ً من
يناير  .2018من جانب آخر ،قام البنك المركزي
بإصدار تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات
االستثمار وشركات التمويل بشأن إدخال بعض
التعديالت الخاصة بآلية التعامل مع شكاوى
العمالء في تلك الجهات.
في لبنان ،بهدف استكمال تطبيق المعايير الدولية
وتحصين القطاع المصرفي ،قام مصرف لبنان

بإصدار عدد من التعاميم ،تناولت عدد من
القضايا ،من أبرزها التبادل التلقائي للمعلومات
ّ
خطة التعافي للمصارف
لغايات رقابية،
( ،)Recovery Planوالمعيار الدولي للتقارير
المالية ( ،)IFRS9والوقاية من الجرائم
اإللكترونية ،ومعايير التدقيق الدولية ،وممارسة
عمل المصارف اإلسالمية ،وحماية العمالء
والشمول المالي ،وعالقة المصارف والمؤسسات
المالية مع المراسلين في الخارج.

في مصر ،قام البنك المركزي بإصدار عدد من
التعليمات ،منها تعديل شروط إدراج القروض
(الودائع) المساندة بالشريحة الثانية من القاعدة
الرأسمالية ،تعديل الشروط الخاصة ببند األرباح /
(الخسائر) المرحلية ربع السنوية ،تحديد البنوك
ذات األهمية النظامية محليا ً  .D-SIBsمن جانب
آخر ،تم إنشاء "المجلس القومي للمدفوعات" الذي
يهدف إلى خفض استخدام النقد خارج القطاع
المصرفي ،ودعم وتحفيز استخدام الوسائل
والقنوات اإللكترونية في الدفع.
في المغرب ،قام بنك المغرب بتحديث منظومة
التعليمات واللوائح التنفيذية والنصوص التطبيقية
المعمول بها .حيث تم اعتماد النصوص التطبيقية
الخاصة بالمصارف اإلسالمية ،وحماية مستهلكي
الخدمات المالية ،كما قام بنك المغرب بإصدار
عددا ً من القواعد الجديدة التي تهدف إلى تعزيز
الشفافية المالية .بهدف الحماية من مخاطر
الجريمة اإللكترونية ،وضع بنك المغرب قواعد
يتعين على مؤسسات االئتمان احترامها من أجل
القيام باختبارات تتعلق باختراق أنظمتها
المعلوماتية .أخيراً ،قام بنك المغرب بمراجعة
التعاميم الصادرة بخصوص مكافحة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب.
وفي موريتانيا ،تواصلت جهود البنك المركزي
الموريتاني لتطوير وتحديث النظام المصرفي.
وقد تضمنت هذه الجهود تحسين اإلطار القانوني
والتشريعي ،إلى جانب تعزيز آليات االشراف
المصرفي والمالي القائم على المخاطر .كما تم
إنشاء لجنة شرعية مستقلة عن البنك المركزي بما
يساعد على تطوير عمل المصارف اإلسالمية.
كذلك تم اعداد قانون جديد حول وسائل الدفع.
وضمن المساعي لتعزيز الشمول المالي ،تم
الترخيص لمصرف إسالمي وثمانية مؤسسات
تمويل صغيرة للتوسع في تقديم الخدمات المالية
للفئات غير المشمولة .أخيراً تم اصدار نص ينظم
اجراءات االستفادة من السيولة المستعجلة ،تماشيا
مع دور البنك المركزي الموريتاني كمقرض
أخير.

143
143

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ :اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺗﻄﻮرات أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
الفصل السابع :التطورات النقدية والمصرفية وفي أسواق المال في الدول العربية

إطار رقم ()1
تطبيق متطلبات بازل  IIIفي القطاع المصرفي

العربي()19

تلزم قواعد اتفاقية بازل الثالثة البنوك بتحصين نفسها جيدًا ضد األزمات المالية في المستقبل والتغلب بمفردها على االضطرابات المالية التي
من الممكن أن تتعرض لها دون حكوماتها بما يمكن من تخفيض الكلفة التي يتحملها دافعو الضرائب النقاذ هذه البنوك من خالل حزم اإلنقاذ
الضخمة .من أهم اإلجراءات التي وردت في نص االتفاقية الجديدة ،تعزيز نسبة الموارد الذاتية للبنوك واحتياطياتها ،التي تعتبر من أهم
المعايير المعتمدة لقياس المتانة المالية للمؤسسات المصرفية .بشكل عام تتكون إصالحات بازل  IIIمن أربعة مكونات رئيسية تشمل ما يلي:
 .1إطار رأس المال ويهدف إلى تعزيز مستوى جودة واتساق وشفافية القواعد الرأسمالية للبنوك وزيادة مستويات قدرتها على امتصاص
الخسائر بدون حزم االنقاذ المالي.
 .2إطار السيولة ويهدف إلى ضمان وجود مستويات سيولة كافية في الجهاز المصرفي في األجلين القصير والمتوسط من خالل احتفاظ
البنوك بمخزون كاف من األصول السائلة عالية الجودة ومصادر التمويل المستقرة.
 . .3إطار الرفع المالي ويهدف إلى احتواء المخاطر الناتجة عن زيادة نسبة الرفع المالي.
 .4تكوين ثالث دعائم صد رأسمالية إضافية  Buffersلتقوية القاعدة الرأسمالية والحد من المخاطر واحتواء األزمات المالية بما يتضمن:
 دعامة الحفاظ على رأس المال .Capital Conservation Buffer دعامة متطلب رأس المال اإلضافي لمواجهة مخاطر المؤسسات ذات األهمية النظامية. دعامة متطلب رأس المال ال ُمعاكس للتقلبات الدورية .Countercyclical capital bufferاعتمدت لجنة بازل منهجا ً تدريجيا ً لتطبيق هذه اإلصالحات يبدأ منذ عام  2013وبحيث يتم التطبيق الكامل لعدد من هذه المعايير عام .2019
بناء على ما سبق يهتم الجزء التالي بتوضيح تطبيق إصالحات بازل  IIIفي الدول العربية.
فيما يتعلق بإطار رأس المال سوف يرفع تنفيذ إصالحات بازل  IIIالحد األدنى لمتطلبات رأس المال متمثلة في إجمالي رأس المال مضافا ً
إليه احتياطي حماية رأس المال  Capital Conservation Bufferإلى ما ال يقل عن  10.5في المائة من الموجودات المرجحة بالمخاطر
بحلول عام  2019مقارنة بنحو  8في المائة للنسبة السابقة وفق برنامج زمني متدرج بداية من عام  .2013بالنسبة للدول العربية ،حقق عدد
من الدول العربية تقدما ً ملحوظا ً على صعيد تنفيذ متطلبات رأس المال ومن بينها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر ولبنان
واألردن وتونس والمغرب ،كما تفوق متطلبات رأس المال في عدد كبير من الدول العربية المستوى المحدد من قبل بازل  IIIالبالغة (10.5
في المائة) .بالتالي من غير المتوقع أن تواجه الدول العربية تحديات كبيرة فيما يتعلق بالوفاء بمتطلبات رأس المال نظراً الرتفاع نسبة تغطية
رأس المال للموجودات المرجحة بالمخاطر إلى نحو  18في المائة في المتوسط على مستوى الدول العربية خالل عام  ،2017كما أن الجانب
األكبر من رأس المال يتكون من حقوق المساهمين ،وهو ما يعني صالبة القواعد الرأسمالية في عدد من البلدان العربية.
فيما يتعلق بإطار السيولة ،وبهدف استكمال األطر الرقابية إلدارة مخاطر السيولة تم استحداث متطلبين في إطار إصالحات بازل  IIIيمثالن
الحدود الدنيا لتوفر السيولة في الجهاز المصرفي في األجل القصير والمتوسط .يتمثل المتطلب األول في نسبة تغطية السيولة Liquidity
) Coverage Ratio (LCRالذي يستهدف ضمان احتفاظ المصارف بحد أدنى للسيولة المصرفية في األجل القصير يغطي صافي التدفقات
الخارجة للمصارف (خالل فترة ثالثين يوما ً) .يتمثل المتطلب الثاني في نسبة صافي التمويل المستقر Net Stable Funding Ratio
) ،(NSFRالذي يستهدف ضمان وجود مصادر تمويل مستقرة لدى المصارف في األجل المتوسط لتمويل أنشطتها المالية (لمدة ال تقل عن
سنة).
من جانبها عملت المصارف المركزية العربية على تبني كافة الجهود الكفيلة بالتطبيق الناجح لمتطلبات السيولة الكمية والنوعية ،حيث تم
البدء في تنفيذ نسبة تغطية السيولة وفق اإلطار الزمني المتدرج المعتمد من قبل بازل في خمس دول عربية تتمثل في كل من (اإلمارات،
وتونس ،والعراق ،ومصر ،والمغرب) ،في حين تجاوزت نسبة السيولة في كل من (السعودية ،عُمان) النسبة المقررة من قبل لجنة بازل .أما
فيما يتعلق بالكويت ،فعلى الرغم من تجاوز البنوك الكويتية الحد األدنى المطلوب منها لمتطلبات تغطية السيولة ،إال أن تعليمات بنك الكويت
المركزي اعتمدت أسلوب لجنة بازل في التطبيق التدريجي للحد األدنى .هذا ويجري العمل حاليا ً على دراسة المتطلب ووضع خطط للتطبيق
في ست دول عربية وهي (البحرين ،واألردن ،والسودان ،وفلسطين ،وليبيا وموريتانيا) ،فيما سيتم تطبيقه مباشرة ودون فترة انتقالية في لبنان
عام .2018
أما من حيث نسبة صافي التمويل المستقر ،فقد تم البدء في تطبيق النسبة في ثالث دول عربية هما مصر والعراق والسعودية .وفي الكويت،
فعلى الرغم من تجاوز البنوك الكويتية الحد األدنى المطلوب منها لمعيار صافي التمويل المستقر ،إال أن تعليمات بنك الكويت المركزي
اعتمدت أسلوب لجنة بازل في تطبيق الحد األدنى في بداية عام  .2018هذا ،وتبذل المصارف المركزية في بعض الدول العربية األخرى
( (19يعتمد هذا الجزء على المصادر التالية:
- Heba Abdel Monem (2016). “Regulatory Developments and Basel III Implementation in the Arab Region
in 2016”, The Technical Secretariat of Arab Committee on Banking Supervision.
 هبة عبد المنعم ( " .)2017إصالحات السالمة المصرفية واالستقرار المالي " ،دورة اإلصالحات االقتصادية في الدول العربية ،معهدالسياسات االقتصادية ،صندوق النقد العربي ،سبتمبر.
 هبة عبد المنعم ( " .)2018إدارة مخاطر السيولة وفق متطلبات بازل  IIIفي الدول العربية" ،ورقة قُدمت خالل االجتماع ( )31للجنةالعربية للرقابة المصرفية ،مايو.
 هبة عبد المنعم ( " ،)2018تطبيق متطلب رأس المال ال ُمعاكس للتقلبات الدورية في البلدان العربية" ،ورقة قُدمت خالل االجتماع( )31للجنة العربية للرقابة المصرفية ،مايو.
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مجهودات لدراسة هذين المتطلبين بالتشاور مع القطاعات المصرفية للبدء في تبني األطر الرقابية الخاصة بهما في األجل القريب ،حيث سيتم
تطبيقه عام  2018في ثالث دول عربية وهي اإلمارات ،وعُمان ،وموريتانيا ،فيما سيتم البدء في تطبيقه عام  2019في تونس وفق منهج
تدريجي ،فيما سيتم تطبيقه مباشرة في لبنان دون فترة انتقالية في نفس العام .من جانب آخر ،تعمل ست دول عربية تتمثل في كل من (األردن،
والبحرين ،وفلسطين ،والسودان ،والمغرب ،وليبيا) حاليا ً على دراسة هذا المتطلب ووضع خطط للتطبيق.
أوضح التطبيق العملي لألطر الرقابية الخاصة بالمتطلبات الكمية للسيولة في الدول العربية (نسبة تغطية السيولة وصافي التمويل المستقر)
وجود بعض التحديات التي تواجه المصارف العربية على صعيد االلتزام بمتطلبات السيولة الصادرة عن لجنة بازل من أهمها :
-

عدم كفاية ومحدودية األصول السائلة عالية الجودة ) (High Quality Liquid Assets HQLAوانخفاض مستويات تداول بعض
هذه األصول وتركزها في األوراق المالية الحكومية في عدد كبير من الدول العربية.
تحديات ترتبط باعتماد التصنيف الخارجي لالئتمان كشرط من شروط تأهيل األدوات المالية ضمن مخزون األصول عالية الجودة.
صعوبات تتعلق بقدرة المصارف على تصنيف الودائع حسب طبيعتها وما إذا كانت مستقرة أو غير مستقرة ،ال سيما فيما يتعلق بودائع
االفراد والمنشئات الصغيرة التي ليس لها تاريخ استحقاق .
ارتفاع األهمية النسبية للودائع غير المستقرة ذات الطبيعة المؤسسية في بعض الدول العربية ،وارتفاع حجم القروض ال ُمصنفة (القروض
غير الموظفة) والسحب على المكشوف وهو ما يؤثر على قدرة المصارف على الوفاء بمتطلبات السيولة الكمية.
تطبيق متطلبات السيولة على صعيد مجمع  ، Consolidated Baseال سيما فيما يتعلق بتعريف الودائع المستقرة وفقا ً للقواعد المعمول
بها في البلد المضيف أو البلد األم ،وتطبيق معامالت الترجيح ) (Haircutsو )(Run-off Ratesعلى مستوى المصرف األم أو بحسب
خصائص البلد المضيف .
صعوبة الحصول على تمويل لمدى زمني أطول بالعمالت المحلية والتمويل بالجملة ،إضافة إلى تطوير أدوات إدارة النقد بما يتماشى مع
نسبة صافي التمويل المستقر .
صعوبات ناتجة عن اعتماد المصارف االجنبية العاملة في بعض الدول العربية على رؤوس أموال تشغيلية .
انخفاض نسبة صافي التمويل المستقر بالعمالت األجنبية لدى بعض المصارف في فترات زمنية متفاوتة مقارنة بتلك الخاصة بالعملة
المحلية .
تحديات مرتبطة بقدرة أنظمة إدارة المعلومات على توفير بيانات تفصيلية لبنود التدفقات النقدية الداخلة والخارجة.

من جانبها سعت المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية إلى تقديم الدعم للقطاع المصرفي للتغلب على هذه التحديات من خالل مواصلة
العمل على تطوير أسواق المال وتوفير أدوات السيولة التي تُمكن المصارف من الوفاء بهذه النسب وتذليل الصعوبات الفنية التي تواجه
المصارف من خالل تقديم الدعم الرقابي لهذه المصارف بما يساعدها على الوفاء بمتطلبات السيولة .إضافة إلى المتطلبات الكمية لضمان حد
أدنى من السيولة في اآلجلين القصير والمتوسط تُلزم المصارف المركزية في عدد كبير من الدول العربية القطاعات المصرفية بااللتزام
بالمتطلبات النوعية إلدارة مخاطر السيولة ممثلةً في المبادئ العالمية لإلدارة الحصيفة والرقابة على مخاطر السيولة ،حيث يتعين على
المصارف تطوير استراتيجيات وسياسات وإج راءات محددة إلدارة مخاطر السيولة تحت إشراف مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ،وتؤكد على
ضرورة وجود مؤشرات لإلنذار المبكر بمشكالت السيولة وخطط للطوارئ بهدف تجاوز أية اختناقات في مستويات السيولة.
فيما يتعلق بإطار الرفع المالي ،أدخلت لجنة بازل نسبة الرفع المالي  Leverage Ratioبهدف وضع حد أقصى لتزايد نسبة الديون في
النظام المصرفي ،وهي نسبة تعمل جنبا ً إلى جنب مع متطلبات رأس المال .تقدم هذه النسبة ضمانات إضافية حال عدم قدرة نماذج تقييم
المخاطر المطبقة في البنوك على تقدير المخاطر المصرفية بشكـل سليـم أو فـي حـال وجـود أخـطاء فـي تقييم المخاطر .لذا تعد بمثابة متطلب
إضافي موثوق به لتعزيز صالبة ومتانة رؤوس أموال البنوك.
تضمن هذه النسبة أن يغطي رأس المال ما يزيد عن  3في المائة من مجمل األصول غير المرجحة بالمخاطر .تم تطبيق نسبة الرفع المالي
في معظم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واألردن ،هذا ويجري العمل على تطبيقها في باقي الدول العربية..
فيما يتعلق بتكوين دعائم الصد الرأسمالية اإلضافية ،تم االنتهاء من اإلطار الرقابي الخاص بالبنوك ذات األهمية النظامية محليا ً Domestic
) Systemically Important Banks (DSIBsفي كل من السعودية وقطر والكويت وعُمان والبحرين ومصر فيما يجري العمل على
إنجازه في كل من اإلمارات واألردن .يشار إلى أن بعض المصارف المركزية العربية قد أخضعت المصارف ذات األهمية النظامية محليا ً
إلجراءات رقابية إضافية فيما يتعلق بااللتزام بمعايير الحوكمة ومستوى المخاطر الممكن تحمله واختبارات الجهد .تم كذلك في هذا الصدد
تطبيق اإلطار الرقابي الخاص بمتطلب رأس المال ال ُمعاكس للتقلبات الدورية في ستة دول عربية تشمل السعودية ،وقطر ،وعمان ،واألردن،
وفلسطين ،والمغرب .تجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن عدد من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية األخرى تعمل في المرحلة
الحالية على التمهيد لتطبيق هذا المتطلب وتستعد لذلك من خالل دراسة المتطلب والمنهجيات الالزمة لقياس مؤشر فجوة االئتمان للناتج .فعلى
سبيل المثال لدى بنك الكويت المركزي مصفوفة لتحديد متطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية وهي قيد االختبار حالياً .كذلك سيتم
اعتماد هذا المتطلب من قبل البنك المركزي التونسي في إطار الخطة الخمسية ( )2020-2016الرامية إلى تعزيز أعمال الرقابة المصرفية
واالستيفاء الكامل لمتطلبات بازل .III
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الفصل السابع :التطورات النقدية والمصرفية وفي أسواق المال في الدول العربية

التطورات في أسواق المال العربية
جاء أداء األسواق المالية العربية خالل عام 2017
إيجابيا ً بشكل عام ،وذلك بالمقارنة مع عام .2016
فقد ارتفعت القيمة السوقية للبورصات العربية
المنضمة لقاعدة البيانات الخاصة بصندوق النقد
العربي( )20بنحو  25.6مليار دوالر .فيما سجلت
أحجام التداول تراجعا ً ملموسا ً ،وللعام الثالث على
التوالي ،بلغت نحو  5.8في المائة فيما انخفضت
قيمة التداول بنسبة  20.6في المائة .على صعيد
االستثمار االجنبي في البورصات العربية،
تراجعت قيمة التعامالت الخاصة بالمستثمرين
االجانب ،وسجلت صافي هذه التعامالت ،صافي
تدفق سالب ،الملحق (.)10/7

أداء األسواق الثانوية ومؤشرات األسعار
جاء أداء أسواق المال العربية ،ايجابيا ً خالل عام
 .2017حيث ارتفعت القيمة السوقية اإلجمالية
ألسواق المال العربية بنحو  2.3في المائة ،أي ما
يقارب  25.6مليار دوالر لتصل هذه القيمة إلى
نحو  1132.5مليار دوالر في نهاية ديسمبر
 ،2017مقارنة بالتحسن المسجل في هذه القيمة
عن العام السابق والمقدر بنحو  44.9مليار دوالر.
على صعيد األسواق العربية بشكل فردي ،كانت
البورصة السورية أكثر البورصات العربية
ارتفاعا ً من حيث القيمة السوقية خالل ،2017
حيث ارتفعت بنحو  453في المائة ،وذلك بعد
التراجع الكبير الذي عرفته خالل السنوات
األخيرة .كما ارتفعت القيمة السوقية ألسواق كل
من مصر ودبي والمغرب وفلسطين والبحرين،
بنحو  28.9و 16.7و 16.5و 14.7و 12.4في
المائة على التوالي ،كما ارتفعت القيمة السوقية
ألسواق الكويت ومسقط وأبوظبي وتونس
والسعودية بنسب تراوحت بين  7.0و 0.4في
المائة.

( (20بورصة عمان ،سوق أبوظبي لألوراق المالية ،سوق دبي
المالي ،بورصة البحرين ،بورصة تونس ،السوق المالية
السعودية ،سوق دمشق لألوراق المالية ،سوق مسقط لألوراق
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في المقابل ،تراجعت القيمة السوقية لبورصات كل
من قطر ولبنان وعمان بنحو  16.2و 3.6و2.2
في المائة على التوالي بنهاية عام  ،2017الملحق
(.)10/7
شهد أداء مؤشرات األسعار الرسمية للبورصات
العربية بنهاية عام  2017تباينا ً واضحا ً .حيث ارتفعت
مؤشرات أسعار البورصات في كل من البحرين
والسعودية والكويت والمغرب وتونس ودمشق
وفلسطين ومصر .فيما تراجعت مؤشرات أسعار
البورصات في كل من أبوظبي وعمان ودبي ومسقط
وقطر .وقد سجل مؤشر األسعار الخاص بسوق
دمشق لألوراق المالية أكبر االرتفاعات خالل عام
 2017وبنحو  270في المائة ،ليعكس بذلك
التحسن النسبي في األوضاع األمنية والسياسية في
سورية .كما سجلت البورصة المصرية ارتفاعا ً
ملموسا ً بنحو  21.8في المائة ،وهو ما يُعزى في
جانب منه الى األثر اإليجابي للقرارات المتعلقة
بتعويم سعر صرف العملة المصرية .كذلك
ارتفعت المؤشرات السعرية لبورصات كل من
تونس والكويت والبحرين وفلسطين والمغرب
بنسب  14.4و 11.5و 9.1و 8.4و 6.4في المائة
على التوالي .أخيرا ً سجل مؤشر السوق المالية
السعودي ارتفاعا ً طفيفا ً بلغ نحو  0.2في المائة فقط،
على الرغم من التحسن الملموس في متوسطات أسعار
النفط العالمية خالل عام  2017مقارنةً مع العام
الماضي.
من جهة أخرى ،سجلت بورصتي قطر ومسقط أكبر
نسبة تراجع خالل عام  ،2017وبنحو  18.3و 11.8
في المائة .كما انخفضت مؤشرات األسعار المحلية في
بورصات كل من دبي وأبوظبي وعمان بنسب
تراوحت بين  2.0و 5.0في المائة.

المالية ،بورصة قطر ،بورصة فلسطين ،بورصة الكويت،
بورصة بيروت ،البورصة المصرية ،بورصة الدار البيضاء.

اﻟﺪولالعربية
ﻓﻲفي الدول
اﻟﻤﺎل المال
في أسواق
والمصرفية و
التطورات النقدية
الفصل السابع:
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
أﺳﻮاق
وﺗﻄﻮرات
واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ :اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

عكس المؤشر المركب لصندوق النقد العربي الذي
يقيس أداء البورصات العربية مجتمعة ،تلك
التطورات في مؤشرات األسعار وسجل ارتفاعا ً
طفيفا ً بنحو  0.9في المائة بنهاية العام ،2017
مقابل ارتفاعه بنحو  24.5في المائة عن العام
السابق .عند المقارنة مع األسواق االخرى ،جاء
أداء أسواق المال العربية أضعف مقارنةً مع أداء
معظم األسواق المالية في األسواق الناشئة
واالقتصادات النامية ،حيث ارتفعت مؤشرات
( )MSCIلألسـواق الناشئـة في كـل مـن أسواق
شرق وجنوب آسيا ،وأمريكا الالتينية ،وأوروبا
الشرقية ،بنحو  40.1و 20.8و 12.9في المائة
على التوالي خالل العام .كما ارتفعت المؤشرات
العالمية "داو جونز" ( )DJIو"ستاندرد أند بورز"
( )S&P-500األمريكيين بنحو  25.1و  19.4في
المائة على التوالي .وسجلت مؤشرات "نيكاي "225
( )NIKKEI 225الياباني و"داكس" ()DAX
االلماني و"كاك  "40الفرنسي ()CAC 40
ارتفاعات بنسب  19.1و 12.5و 9.3في المائة
على التوالي( ،الشكل .)4

نشاط التداول ومؤشرات السيولة

عرفت األسواق المالية العربية مجتمعةً خالل عام
 2017شحا ً في السيولة ،وللعام الثالث على
التوالي ،وذلك كما تعكسه مؤشرات التداول .حيث
انخفضت قيمة األسهم المتداولة بنسبة  20.6في
المائة مقارنة مع العام السابق ،ووصلت هذه القيمة
إلى نـحو  335مليـار دوالر ،مـسجـلة بذلك
انـخفاضا ً بلغـت قيمتـه نـحو  87.2مليـار دوالر
بالمقارنة مع القيمة المسجلة في عام  .2016يُعزى
ذلك بشكل اساسي ،إلى التراجع الملموس في
مستـويات السيـولة فـي السـوق الماليـة السعوديـة،
التي انخفضت فيها قيمة األسهم المتداولة خالل
هذا العام بما يزيد عن  85مليار دوالر .هذا،
ويشار إلى أن السوق المالية السعودية قد شهدت
عددا ً من التطورات اإليجابية خالل العام شملت
طرح أسهم تسع شركات لالكتتاب العام وإدراج
أسهم سبع شركات ضمن السوق الرسمي ،إضافةً
الى استمرار تشجيع األجانب غير المقيمين في
المملـكة العـربية السعـودية لالستثمار في السوق.
إلى جانب االنخفاض الملموس في قيمة التداوالت
في السوق المالية السعودية ،سجلت أسواق كل من
أبوظبي ،ودبي ،ومسقط ،وقطر ،ومصر انخفاضا ً
في قيمة التداوالت.

الشكل ( : )4أداء مؤشرات األسعار المحلية للبورصات العربية بالمقارنة مع األسواق المالية
العالمية والناشئة ()2017
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فقد سجلت البورصة المصرية تراجعا ً بنحو 8.6
مليار دوالر ،وسجلت كذلك البورصات األربع
األخرى تراجعات في قيم التداول تراوحت بين
 750و 70مليون دوالر .في المقابل شهدت ثمان
بورصات عربية أخرى تحسنا ً في قيم التداول
خالل عام  2017بالمقارنة مع العام السابق .فقد
ارتفعت قيم التداول في بورصات كل من عمان
والبحرين وتونس وسورية وفلسطين والكويت
وبيروت والمغرب خالل عام  2017مقارنة مع
العام السابق .وسجلت بورصتي الكويت والمغرب
أكبر ارتفاع في قيمة التداول وبنحو  9.4و1.9
مليار دوالر على الترتيب .كما ارتفعت التداوالت
في البورصات الست األخرى بقيم تراوحت بين
 850و 20مليون دوالر.
أما من حيث نشاط األسواق بشكل فردي ،فقد
تصدرت السوق المالية السعودية والبورصة
المصرية وسوق دبي المالي قائمة األسواق المالية
العربية األكثر نشاطا ً بمعدل دوران لألسهم بلغ
 49.6و 36.5و 31.4في المائة على الترتيب،
تالها بورصتي الكويت وعمان بمعدل دوران بلغ
نحو  21و 17في المائة على الترتيب ،ثم أسواق
كل من فلسطين وقطر والمغرب وأبوظبي بنحو
 12.9و 12.8و 11.5و  10.7في المائة على
الترتيب ،فيما كانت أسواق البحرين وتونس
ودمشق وبيروت ومسقط األقل نشاط هذا العام
بمعدل دوران لم يتجاوز  10.0في المائة ،الملحق
(.)10/7

تطور تعامالت االجانب في أسواق المال
العربية
ال زالت حالة عدم االستقرار وازدياد المخاطر
الجيوسياسية التي عرفتها عدد من الدول العربية،
تؤثر على تعامالت المستثمرين األجانب في
األسواق المالية العربية خالل عام  ،2017على
الرغم من التحسن النسبي في متوسط أسعار النفط
العالمية ،وتحسن معدالت النمو في بعض
االقتصادات العربية مقارنة مع عام  .2016حيث
تراجعت قيمة تعامالت المستثمر االجنبي في
البورصات العربية خالل  ،2017مقارنة مع عام
 ،2016الشكل (.)5
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الشكل ( :)5تطور تعامالت االجانب في أسواق المال العربية
()2017 - 2013
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فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات األجانب في
البورصات العربية مجتمعةً عن عام ،2017
حوالي  41.3مليار دوالر ،أي نحو  12.3في
المائة من إجـمالي قيـمة األسـهم المتداولـة خــالل
 .2017ويشكل ذلك تراجعا ً ملموسا ً في قيمة
المشتريات بنحو  4.9مليار دوالر بالمقارنة مع
قيمة هذه المشتريات عن العام الماضي البالغة
 46.2مليار دوالر .في المقابل ،بلغت اجمالي قيمة
مبيعات األجانب في البورصات العربية مجتمعة
خالل عام  ،2017حوالي  43.1مليار دوالر ،أي
ما نسبته  12.8في المائة من إجمالي قيمة األسهم
المتداولة خالل نفس العام .ويشكل ذلك تراجعا ً في
قيمة مبيعات األجانب بنحو  1.6مليار دوالر عن
إجمالي مبيعاتهم في البورصات من األسهم
العربية خالل عام  ،2016والبالغة نحو 44.7
مليار دوالر .في المتوسط ،بلغت نسبة تعامالت
األجانب في هذه البورصات العربية نحو 12.6
في المائة من إجمالي قيمة األسهم المتداولة خالل
عام  ،2017مقابل ما نسبته  10.8و 10.6في
المائة عن عامي  2016و 2015على الترتيب.
في نفس السياق ،حققت صافي تعامالت االجانب
في البورصات العربية للعام  2017صافي تدفق
سالب (صافي بيع) ،بما يخالف االتجاه اإليجابي
الذي عرفته خالل السنوات األربعة الماضية.
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حيث سجلت صافي تعامالت األجانب (المشتريات
ناقص المبيعات) ،صافي تدفق سالب بحوالي
 1718مليون دوالر ،وذلك لمجموع البورصات
العربية عن عام  ،2017بالمقارنة مع صافي تدفق
موجب بنحو  1481و 750مليون دوالر عن عامي
 2016و 2015على الترتيب .يشار إلى أن أسواق
الدول النامية واالقتصادات الناشئة تواجه تحديات
فيما يتعلق بتعامالت المستثمرين األجانب على
ضوء القرارات المتتالية لمجلس االحتياطي
الفيدرالي األمريكي برفع أسعار الفائدة الرئيسية
خالل  ،2017التي انعكست على جاذبية االستثمار
في أسواق األسهم في تلك األسواق بشكل عام.
هذا ،وقد وصل صافي الشراء لتعامالت األجانب
أعاله بين البورصات العربية عن عام ،2017
لدى كل من البورصة المصرية وسوق أبوظبي
لألوراق المالية والبورصة الكويتية بنحو 568
و 474و 306مليون دوالر على الترتيب ،كما
سجلت صافي تعامالت األجانب في بورصة
قطر ،صافي تدفق موجب بنحو و 146مليون
دوالر .الملحق ( )10/7والشكل (.)6

التوالـي ،حيث سجـلت صافي تـعامالت االجـانب
صافي تدفق سالب بنحو  2136مليون دوالر ،كما
سجلت تعامالت االجانب في بورصات كل من
عمان ودبي ومسقط وتونس والبحرين صافي
تدفق سالب بنحو  472و 327و 211و 63و3
مليون دوالر على الترتيب .ويعود سبب
االنخفاض في صافي تعامالت المستثمر األجنبي
في بورصة عمان بشكل رئيسي إلى قيام شركة
اوجيه ميدل ايست هولدنغ – اللبنانية ببيع حصتها
في مجموعة البنك العربي إلى مجموعة من
المستثمرين األردنيين والعرب.
فيما يتعلق بحجم تعامالت االستثمار األجنبي في
هذه البورصـات ،فال تزال بورصتـي االمارات
(أبوظبـي ودبي) تتصدر البورصات العربية،
حيث استحوذت قيمة تعامالت األجانب فيهما (بما
يشمل مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية ومواطني الجنسيات العربية األخرى)
خالل عام  ،2017على نحو  44.5و 44.3في
المائة على التوالي من إجمالي قيــم التعامالت،
يليهما بورصات عمان وقطر والبحرين بنسب
 39.7و 35.7و 31.8في المائة على التوالي ،ثم

فــي المقابل ،سجلت السوق المالية السعودية ،أكبر
تـدفق سـالـب لتعـامـالت االجـانب فـي البورصات
العربيــة لعـام  2017وذلك للعــام الثــانـي عـلــى

الشكل ( :)6صافي االستثمار األجنبي في البورصات العربية ()2017
(مليون دوالر)

صافي اإلستثمار األجنبي في البورصات العربية لعام

2017

800
400
0
-400
-800
-1200
-1600
-2000
السوق المالية
السعودية

بورصة
عمان

سوق دبي

سوق مسقط
لألوراق
المالية

بورصة
تونس

بورصة
البحرين

-2136

-472

-327

-211

-63

-3

سوق أبوظبي
بورصة قطر سوق الكويت لألوراق
المالية
474
306
146

البورصة
المصرية

-2400

568

المصدر :صندوق النقد العربي " ،تقارير أداء أسواق المال العربية" والملحق (.)10/7

149
149

العربية أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﺗﻄﻮرات
اﻟﺴﺎﺑﻊ:
اﻟﻔﺼﻞ
واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔفي الدول
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔوفي أسواق المال
اﻟﺘﻄﻮراتوالمصرفية
التطورات النقدية
الفصل السابع:

عمان وتونس والكويت
بورصات كل من مصر و ُ
بنسب  27.6و 17.6و 13.0و 12.9في المائة
على الترتيب ،ثم تأتي السوق المالية السعودية
التي بلغت حصة قيم تعامالت األجانب فيها بحدود
 5.9في المائة من إجمالية قيمة التداوالت.

التطورات التنظيمية والتشريعية
حفل عام  2017بمواصلة السلطات اإلشرافية
والرقابية في الدول العربية جهودها لالرتقاء
وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية ألسواق
المال ،وتنظيم وتنشيط التداول من خالل مواكبة
التطورات وااللتزام بالمعايير والمبادئ الدولية،
والعمل على تطوير وتحديث منظومة التعليمات
والممارسات التي تنسجم مع هذه المعايير وتعزز
من االفصاح والشفافية .حيث حظي موضوع
تطوير معايير االنضباط المؤسسي وحوكمة
الشركات ،الى جانب قضايا مكافحة غسل األموال
وتمويل االرهاب ،وضوابط وتعليمات اإلقراض
واالقتراض والبيع على المكشوف والتمويل على
الهامش ،وتطوير صناديق االستثمار باهتمام
العديد من السلطات خالل العام.
على صعيد التطورات في األردن ،قامت هيئة
األوراق المالية بمراجعة وتعديل واصدار عدد من
األنظمة والتعليمات الداخلية .حيث تم إصدار
مشروع تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات
المالية في البورصات األجنبية ،وتعليمات إقراض
واقتراض األوراق المالية والبيع على المكشوف
والموافقة على تعليمات اإليداع .كذلك تم نشر
مشروع تعليمات نظام صناديق االستثمار
المشترك .من جانب آخر ،تم اإلعالن عن إلغاء
السوق الثالث في البورصة ،تماشيا ً مع تعليمات
إدراج األوراق المالية في بورصة عمان لعام
 .2016أخيراً تحولت الصفة القانونية لبورصة
عمان إلى شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل
للدولة.
أما على صعيد التطورات في دولة اإلمارات،
أصدرت هيئة االوراق المالية والسلع مشروع
نظام يتضمن تنظيم اإلجراءات والضوابط
150
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المتعلقة بقواعد االستحواذ واالندماج للشركات
المساهمة العامة .في سياق آخر ،تم إنجاز نظام
قانوني لصندوق رأس المال المخاطر ،الذي يهدف
الى تسهيل عمل المبتكرين وتحفيز جذب األموال
المخاطرة الى الدولة .كما أقرت الهيئة إجراء عدد
من التعديالت ،تضمنت النظام الخاص بإدراج
الشركات األجنبية ،ونظامي االستشارات المالية
وإدارة االستثمار .أخيراً ،تم اعتماد قرار لتنظيم
صندوق االستثمار الخاص بالشراكة العامة
والمحدودة وفقا ً ألفضل الممارسات العالمية.
أما على صعيد بورصة البحرين ،تم إنشاء شركة
البحرين للمقاصة ،التي ستتولى مهام ومسؤوليات
وخدمات التقاص بشكل مستقل عن البورصة.
فيما يتعلق ببورصة تونـس ،أصدرت هيئة السوق
المالية الترتيبات العملية الخاصة بتنفيذ القرار
المتعلق بترخيص الجهات العاملة في مجال الحفظ
المركزي لألوراق المالية .كذلك تم إصدار الالئحة
الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب،
والئحة مكافحة المخالفات في البورصة.
وفيما يتعلق ببورصة الجزائر ،اصدرت لجنة
تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ،نظامين
متعلقين بشركات تسيير صناديق االستثمار ،األول
متعلق بالضمانات التي يجب على شركة تسيير
صناديق االستثمار تقديمها فيما يتعلق بتنظيمها
ووسائلها التقنية والمالية والمهارات المهنية .أما
الثاني فهو متعلق بمدونة السلوك التي يجب أن
تلتزم بها شركة تسيير صناديق االستثمار.
وعلى صعيد السوق المالية السعودية ،قامت هيئة
السوق المالية بعدد من اإلجراءات ،منها تعديل
الئحة األشخاص المرخص لهم ،واعتماد الئحة
االندماج واالستحواذ ال ُمحدثة ،واستحداث إدارة
عامة لإلشراف على مراجعي حسابات الشركات
المدرجة في السوق المالية ومؤسسات السوق
المالية .كما قامت الهيئة باعتماد تعديل الضوابط
واإلجراءات التنظيمية الخاصة بالشركات
المساهمة المدرجة في السوق .من جانب آخر ،تم
اعتماد الئحة حوكمة الشركات الجديدة ،وتعديل
الئحة عمل لجنة التعامالت االلكترونية .في سياق

اﻟﺪولالعربية
ﻓﻲفي الدول
اﻟﻤﺎل المال
أﺳﻮاقفي أسواق
والمصرفية و
التطورات النقدية
الفصل السابع:
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﺗﻄﻮرات
واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ :اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

آخر ،أقرت الهيئة إلزام الشركات المدرجة
باإلفصاح فور بلوغ خسائرها  20في المائة من
رأس مالها .من جانب آخر ،تم إطالق السوق
الموازية " نمو" كمنصة بديلة لتداول األسهم
بشروط إدراج أكثر مرونة مقارنة بمتطلبات
السوق الرئيسية .كذلك تم السماح للمستثمرين
األجانب غير المقيمين باالستثمار المباشر في
السوق الموازية.
وفيما يخص السودان ،تم اإلعالن عن دخول
السوق المالي مرحلة التداول االلكتروني الكامل.
عمان ،اعتمدت الهيئة العامة لسوق
وفي سلطنة ُ
المال وثيقة خاصة لفصل أموال العمالء والتدقيق
عليها أسبوعيا ً .كما أصدرت الهيئة النسخة األولى
من موسوعة التشريعات والقوانين المنظمة
لقطاعي سوق رأس المال التأمين .من جانب آخر،
تمت الموافقة على تحويل سوق مسقط لألوراق
المالية إلى شركة مملوكة بالكامل من قبل صندوق
االحتياطي العام للدولة ،تمهيداً لطرحها لالكتتاب
العام في المستقبل.
وفيما يخص البورصة في فلسطين ،أطلقت
البورصة الفلسطينية نظام "إفصاح" اإللكتروني
الخاص بالبيانات المالية باللغة اإلنجليزية.
وعلى صعيد البورصة القطرية ،وافق مجلس
إدارة هيئة قطر لألسواق المالية على مجموعة من
النظم والقواعد التنظيمية ،من أهمها قواعد تنظيم
نشاط صانع السوق ،واإلجراءات التشغيلية
لصناديق االستثمار المتداولة  ،ETFsبما فيها
عمليات البيع على المكشوف المغطى لوحدات هذه
الصناديق أو لمكونات المؤشر ،واإلجراءات
الخاصة بحماية األقلية وصغار المستثمرين نتيجة
تحول الشركات المساهمة العامة إلى نوع آخر من
أنواع الشركات المنصوص عليها في قانون
الشركات رقم  11لسنة  ،2015والضوابط
الخاصة بأسهم تحفيز الموظفين في الشركات
المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر.

وفي الكويت ،قامـت البورصة بنشر مسودة قواعد
تداوالت خارج المنصة " "OTCوذلك لتنظيم
صفقات وتعامالت األسهم غير المدرجة .من
جانب آخر ،تم قبول عضوية البورصة الكويتية
في المنظمة الدولية لهيئات سوق المال
"."IOSCO
وعلى صعيد البورصة المصرية ،تم إقرار
مجموعة من القواعد والضوابط الخاصة بعدد من
المواضيع ،منها :تنظيم قواعد التبادل وإثبات
الملكية ،وضوابط تملك أسهم الشركات العاملة
بمجال األوراق المالية ،وتنظيم يتيح لشركات
التمويل الجمع بين أكثر من نشاط بنفس الشركة،
وتعزيز حماية حسابات المتعاملين مع شركات
األوراق المالية وامناء الحفظ ،وضوابط االكتتاب
في وثائق صناديق االستثمار العقاري وصناديق
االستثمار المباشر ،وتعديل قواعد قيد وشطب
األوراق المالية.
من جانب آخر ،صدرت مجموعة من التعديالت
والقرارات المتعلقة بعدد من القضايا ،منها:
التعديالت على صناديق االستثمار العقارية،
والقواعد المنظمة لنقل ملكية األوراق المالية غير
المقيدة بالبورصة .أخيرا ً تم إصدار إجراءات
تنظيمية جديدة إلجراءات الطرح في البورصة.
وفيما يخص البورصة المغربية ،تم اإلعالن عن
تشكيل المجلس التأديبي للهيئة المغربية لسوق
الرساميل.
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الفصل
الثامـن

التجارة الخارجية للدول العربية

نظرة عامة
بلغـت التجـارة السلعيـة االجمالية العربيـة خـالل
عـام  2017ما قيمته  1764مليار دوالر مقارنة مع
 1580مليار دوالر عام  2016محققة نسبة ارتفاع
بلغت حوالي  11.6في المائة بما يعكس ارتفاع قيمة
الصادرات السلعية العربية اإلجمالية إلى 955.5
مليار دوالر عام  2017مقارنة مع  785.6مليار
دوالر عام  2016أي بنسبة ارتفاع بلغت حوالي
 21.6في المائة عما كانت عليه عام  .2016أما أداء
الواردات السلعية اإلجمالية العربية ،فقد شهدت
ارتفاعا طفيفا عام  2017لتبلغ ما قيمته 808.1
مليار دوالر مقارنة مع نحو  794.4مليار دوالر
عام  ،2016أي بارتفاع بلغت نسبته  1.7في المائة.
بالنسبــة التجـاهــات التجــارة العربيــة خـالل عــام
 ،2017فقد أظهرت البيانات موجة من الصعود في
حجم الصادرات العربية المتجهة إلى كل من
الواليات المتحدة االمريكية بمعدل تغير وصل الي
 11.6بالمائة ،واالتحاد االوروبي بزيادة بلغت 6.4
بالمائة ،وآسيا بتحسن ملحوظ بما نسبته  16.7بالمائة
في مقابل زيادة نسبة الصادرات العربية المتوجهه
إلى باقي دول العالم بنسبة وصلت الى  43في المائة.
فيما يتعلق بالواردات العربية من الشركاء التجاريين
الرئيسيين خالل عام  2017فقد انخفضت الواردات
من معظم الشركاء التجاريين ،حيث سجلت
الواردات من الواليات المتحدة األمريكية أكبر نسبة
انخفاض بلغت  2.8في المائة ،بينما ارتفعت
الواردات من الدول العربية بنسبة  9.4بالمائة وكذلك
الواردات من آسيا بنسبة  0.1بالمائة.
بالنسبة للهيكل السلعي للتجارة ،مازالت تستأثر
فئة الوقود والمعادن على الحصة األعلى في
الصادرات اإلجمالية العربية بلغت حوالي 60.1
في المائة مع ثبات في نسب القطاعات االخرى
رغم الجهود المبذولة لتنويع االقتصادات العربية.
كما احتفظت المصنوعات بحصتها التي تبلغ
 30.5في المائة وكذلك السلع الزراعية بأهمية
نسبية تُقدر بنحو  7.7من إجمالي قيمة
الصادرات .فيما يتعلق بالهيكل السلعي
للواردات ،فتشير البيانات إلى أن المصنوعات

حافظت على المرتبة األولى في الواردات
العربية ما نسبته  66.1بالمائة ،بينما سجلت
األهمية النسبية للسلع الزراعية انخفاضا طفيفا
لتصل إلى نحو  18.9في المائة من إجمالي
الواردات العربية خالل عام .2017
بخصوص التجارة السلعية العربية البينية ،فقد
تحسن أداءها مع االرتفاع الذي شهدته أسعار
النفط العالمية خالل عام  .2017هذا ،بينما
تواصل تأثر حركة التجارة بين الدول العربية
بالظروف الداخلية التي تشهدها بعض دول
المنطقة .نتيجة لتلك التطورات ارتفعت قيمة
التجارة العربية البينية( )1خالل عام  2017بنسبة
بلغت حوالي  11.6في المائة لتصل الى نحو
 218.6مليار دوالر ،مقابل حوالي  195.8مليار
دوالر محققة خالل العام السابق.
فيما يتعلق بالهيكل السلعي للصادرات البينية
العربية ،بلغت حصة التجارة البينية للنفط الخام
حوالي  4.7في المائة من متـوسط قيـمة التجارة
البـينيـة العـربيـة خـالل عـام  .2017وبالنسبة
لمكونات التجارة البينية غير النفطية ،استحوذت
مجموعة السلع الصناعية على النصيب االكبر،
ثم مجموعة السلع الزراعية.
فيما يخص تجارة الخدمات ،فقد تراجع العجز في
صافي ميزان تجارة الخدمات للدول العربية
كمجموعة خالل عام  2017كمحصلة اساسيه
الرتفاع المتحصالت من الخدمات بنسبة فاقت
الزيادة المحققة بالمدفوعات الخدمية .فقد زادت
المتحصالت الخدمية للدول العربية بنسبة قدرها
حوالي  9.7بالمائة خالل عام  2017لتصل الى
 202.3مليار دوالر مقارنة مع نحو 184.4
مليار دوالر محققة في العام السابق .يرجع ذلك
الرتفاع العائدات من قطاع السياحة في بعض
الدول مع استقرار ظروفها الداخلية.
( )1تم احتساب قيمة التجارة البينية كمتوسط التجارة البينية وفق
المعادلة التالية (الصادرات  +الواردات) .2 /
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بينما ارتفعت قيمة المدفوعات الخدمية للدول
العربية بنحو  5.7في المائة لتصل الى نحو
 319.8مليار دوالر خالل عام  2017مقابل
حوالي  302.6مليار دوالر مسجلة خالل عام
 .2016جاء ذلك نتيجة ألثر االرتفاع المحدود
الذي شهدته قيمة الواردات السلعية للدول العربية
على مدفوعات بنود النقل والشحن والتأمين.
نتيجة للتطورات المذكورة في كـل من
المتـحصالت والمدفوعات فقد استمر التراجع في
عجـز الميزان الخـدمـي للـدول العـربيـة
كمجمـوعة خـالل عـام  2017حيث انخفض
بنسبة  0.6في المائة عام  2017ليقتصر على
حوالي  117.5مليار دوالر مقارنة مع عجز
قدره  118.3مليار دوالر خالل عام .2016
وخالل عام  ،2017شـهدت منــطقة التــجارة
الحـرة العـربية الكبرى استــكمال المفاوضات
حول مختــلف الجوانب المتــعلقة بالتــشريعات
والوفاء بمتطلبات منـطقة التجارة الحرة العربية
الكبــرى ،ســواء مــن حــيث تــحرير تجارة
الخـــدمات بين الــدول العـــربيــــة ،أو تحرير
تجارة السلع ،باإلضافة الى متابعة مرحلة
االنتـقال نحو إقـامـة االتـحاد الجـمركـي العـربي.

التجارة الخارجية السلعية اإلجمالية
أداء التجارة الخارجية السلعية
ارتفعت قيمة الصادرات السلعية العربية
اإلجمالية عام  2017بنسبة بلغت نحو  21.6في
المائة بفضل تحسن أسعار النفط العالمية لتبلغ
قيمتها  955.5مليار دوالر مقارنة مع نحو
 785.6مليار دوالر في عام  2016مما أثر في
وزن الصادرات اإلجمالية العربية من قيمة
الصادرات العالمية لتبلغ نحو  5.4في المائة في
عام  2017مقابل  4.7في المائة خالل العام
السابق.
كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية اإلجمالية
العربية ،بنحو  1.7في المائة لتبلغ  808.1مليار
دوالر خالل عام  2017مقارنة بنحو 794.4
مليار دوالر في العام السابق ،ومن ثم لم يحدث
تغير كبير في وزن الواردات االجمالية العربية
إلى إجمالي قيمة الواردات العالمية .يُعزى هذا
االرتفاع المحدود في قيـمة الـواردات إلـى تـأثر
مستويات الطلـب المحلي ،لمحاولة عدد من
الدول تقليص مستويات اإلنفاق العام ،وأيضا
بسبب السياسات التقشفية التي اتبعتها بعض
الدول العربية النفطية وكذلك انعكاس النخفاض
أسعار الصرف في عدد من الدول العربية التي
تنفذ برامج اصالح اقتصادي بالتعاون مع
صندوق النقد الدولي ،الجدول (.)1

الجدول ()1
التجارة الخارجية العربية االجمالية
()2017-2013
معدل التغير السنوي ()%

القيمة (مليار دوالر أمريكي)
البنود
2015

2013

2014

الصادرات العربية

1,319.2

1,244.6

853.5

الواردات العربية

875.6

910.5

852.0

2016

*2017

معدل التغير
السنوي
(– 2013
)%( )2017

2013

2014

2015

2016

*2017

785.6

955.5

-0.2

-5.7

31.4

-0.8

21.6

-15.9

794.4

808.1

7.3

4.0

-6.4

-6.8

1.7

-3.1

الصادرات العالمية

18,784.0

18,935.0

16,482.0

16,843.3

17,730.0

2.1

0.8

-13.0

2.2

5.3

-3.6

الواردات العالمية

18,874.0

19,024.0

16,766.0

17,169.9

18,024.0

1.4

0.8

-11.9

2.4

5.0

-3.1

وزن الصادرات العربية من إجمالي
الصادرات العالمية

7.0

6.6

5.2

4.7

5.4

...

...

...

...

...

...

وزن الواردات العربية من إجمالي
الواردات العالمية

4.6

8.4

5.1

4.6

4.5

...

...

...

...

...

...

* بيانات أولية.
المصدر :الملحق ( ) 1/8بالنسبة لبيانات التجارة العربية ،وصندوق الدولي ومنظمة التجارة العالمية بالنسبة لبيانات التجارة العالمية (.)2015-2012
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وعلى صعيد أداء التجارة الخارجية للدول
العربية فرادى عام  ،2017فقد ارتفعت قيمة
صادرات معظم الدول العربية النفطية وغير
النفطية .فيما يتعلق بالدول المصدرة للنفط فقد
حققت نسب ارتفاع متباينة ،فقد ارتفعت بمقدار
الضعف تقريبا في العراق لتبلغ حوالي 57.6
مليار دوالر ،كما وصلت نسبة االرتفاع في ليبيا
إلى نحو  45.4في المائة ،كما وصلت إلى 20.8
بالمائة بالسعودية ونحو  20.4في المائة في
اإلمارات ،وحققت ما نسبته  18.7في المائة في
الكويت ووصلت إلى  17.5في المائة في قطر.
وبشكل عام فقد تأثرت صادرات جميع الدول
المصدرة للنفط بشكل ايجابي نتيجة تعافي اسعار
النفط .أما اليمن فهي الدول النفطية الوحيدة التي
حققت انخفاضا في الصادرات عام  ،2017حيث
بلغت نسبة االنخفاض  49.3بالمائة وذلك بسبب
التطورات المحلية التي تمر بها.
أما الدول العربية غير النفطية ،فقد حققت هي
األخرى ارتفاعا في قيم صادراتها ،وذلك لعدة
عوامل يأتي في مقدمتها تـحسن أداء االقتصاد
العالمي ،خاصة منـطقة اليـورو الشريك التجاري
األول لتلك الدول ،كما سـاهـم انـخـفاض اسـعار
صـرف عـمـالت بـعـض دول تـلك المـجـمـوعة
فـي تحسـن تنافسيـة صادراتها .سجلت نسبة
االرتفاع في صـادرات الســودان مستـويـات
قياسيـة بلغت  31.3في المائـة ،بـما يعـكس
االستــفادة النسبيـة من قـرار الـرفع الجـزئـي
للحـظر االقتـصادي ،يليـها جيبـوتي بنسبـة

ارتـفاع بلـغــت  25.6في المائـة ،بينما حققت
صادرات مصر ارتفاعا بلغت نسبته 13.2
بالمائة ،وموريتانيا بنسبة  5.6بالمائة ،في حين
انخفضت صادرات تونس بنسبة  2.3بالمائة.
أما فيما يتعلق بأداء الواردات السلعية للدول
العربية لعام  ،2017فقد ارتفعت قيمة الواردات
في الدول العربية بشكل عام بنسبة  1.7في
المائة ،وانقسمت الدول العربية ما بين دول
انخفضت واردتها ويبلغ عددها ثمانية دول وجاء
على رأسها قطر حيث انخفضت وارداتها بنسبة
 23.4بالمائة ،يليها اليمن التي تراجعت وارداتها
بنسبة  20.0بالمائة ،ثم جزر القُمر بنسبة 18.3
بالمائة ،وليبيا بحوالي  9.9بالمائة ،ومصر بنحو
 5.9بالمائة ،والسعودية بنحو  4.0بالمائة،
والجزائر بنحو  2.1بالمائة ،واإلمارات بنحو
 1.1بالمائة.
في المقابل ،شهدت دول أخرى ارتفاعا في
وارداتها ،وتأتي العراق في مقدمة تلك الدول
حيث حققت نسبة ارتفاع في قيمة الواردات بلغت
 68.3بالمائة ،تلتها جيبوتي بنسبة قدرها 41
عمان بنحو  27.6بالمائة،
بالمائة ،ثم سلطنة ُ
ولبنان بنحو  23.7في المائة ،بينما حققت كل من
تونس ارتفاعا في قيمة وارادتها بنسبة  16.1في
المائة ،والبحرين  13.8بالمائة ،والسودان 10.1
بالمائة ،والكويت بنسبة  9.1في المائة،
وموريتانيا  7.8بالمائة ،واألردن  6.1بالمائة،
والصومال  4.0بالمائة ،الملحق ( )1/8والشكل
(.)1

الشكل ( :)1التجارة الخارجية اإلجمالية للدول العربية
(*)2017

(*) بيانات أولية.
المصدر :الملحق (.)1/8
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اتجاه التجارة السلعية اإلجمالية العربية
رغم االتجاهات العالمية نحو العودة إلى
الحمائية ،اال أن التجارة السلعية العالمية شهدت
انتعاش مخالف لكافة التوقعات ،فقد ارتفعت قيمة
الصادرات العربية بنسبة  21.6في المائة مقارنة
مع مستوياتها السابقة خالل عام  .2016جاء هذا
االرتفاع نتيجة الرتفاع الصادرات السلعية
العربية ال ُمتجهة إلى كافة التجمعات االقتصادية
بنسب متفاوتة تراوحت بين  6.4في المائة
لالتحاد األوروبي 11.6 ،في المائة للواليات
المتحدة ،ولليابان بنسبة  15.9في المائة،
والصين بنحو  15.3بالمائة وباقي دول آسيا ما
نسبته  17.4بالمائة ،بينما ارتفعت لباقي دول
العالم بنحو  43في المائة وسجلت الصـادرات
العربيـة البينية ارتفاعا بنـسبـة  10.5في المائة
مقارنة بالعام السابق.
فيما يتعلق بمساهمة حصص مختلف الشركاء
التجاريين الرئيسيين في الصادرات العربية،
ارتفعت حصة باقي دول العالم لتبلغ 32.3

في المائة ،في حين انخفضت حصة كل من
االتحاد األوروبي ،والدول العربية ،والواليات
المتحدة لتبلغ  11في المائة ،و 11.1في المائة،
و 4.3في المائة على التوالي .كما تراجعت
حصة كل من اليابان والصين لتبلغ حوالي 6.2
في المائة ،و 9.5في المائة على الترتيب خالل
عام .2017
فيما يتعلق بالواردات السلعية العربية من
الشركاء التجاريين الرئيسيين خالل عام ،2017
فقد انخفضت الواردات بنسب ضئيلة مع معظم
الشركاء التجاريين ،حيث سجلت انخفاضا مع
كل من االتحاد األوروبي والواليات المتحدة
واليابان والصين ،في حين حققت الواردات
ارتفاعا مع كل من الدول العربية ،وبقية دول
العالم بنسب بلغت  9.4في المائة ،و10.6
بالمائة ،ونتيجة لتلك التغيرات سجلت واردات
الدول العربية عام  2017نسبة ارتفاع بلغت
 1.7مقارنة بالعام السابق ،الملحق ()2/8
والشكل (.)2

الشكل ( :)2اتجاهات التجارة العربية إلى أهم الشركاء التجاريين
(*)2017

(*) بيانات أولية
المصدر :الملحق (.)2/8

وعلى مستوى حصص الشركاء التجاريين في
الواردات العربية لعام  2017فقد استحوذت باقي
دول العالم ما نسبته  12.5بالمائة ،واستمرت
آسيا إحدى أهم وجهات الواردات العربية
واسـتأثرت بنسبة بلغت  37.9في المائة .وبلغت
حصة الصين وحدها نحو  15.9واليابان بنسبة
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 3.1في المائة من إجمالي الواردات العربية .كما
سجلت حصة االتحاد االوروبي ما نسبته 27.4
في المائة وسجلت حصة الواليات المتحدة
االمريكية نسبة  8.3في المائة .أما حصة
الواردات العربية من الدول العربية فقد سجلت
نسبة  13.9بالمائة.
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الهيكل السلعي للتجارة اإلجمالية العربية
استأثرت فئة الوقود والمعادن على الحصة
األعلى في الصادرات اإلجمالية العربية ،وقد
ساهم ارتفاع اسعار النفط في ارتفاع حصتها من
إجمالي الصادرات ،حيث ارتفعت مساهمتها في
هيكل الصادرات السلعية العربية من  58.7عام
 2016لنحو  60.1في المائة في عام  .2017أما
حصة المصنوعات فقد شهدت انخفاضا محدودا
لتصل إلى  30.5في المائة مقابل  30.7في
المائة العام السابق .على مستوى مكون
المصنوعات فقد استأثرت المواد الكيمـاويـة
بنسبة  9.8في المائة من جملة الصادرات في
عام  ،2017تلتها المصنوعات المتنوعة بنسبة
 7.9بالمائة ،واآلالت ومعدات النقل بنسبة 6.9
في المائة ،ثم المصنوعات األساسية بنسبة 5.9
بالمائة من قيمة الصادرات العربية.
أما صادرات السلع الزراعية فقد انخفضت
مساهمتها قليال لتبلغ نسبتها  7.7بالمائة مقارنة
بنسبة  7.8في المائة في عام  .2016كما
انخفضت حصة الصادرات من السلع غير
المصنفة الى  2.0في المائة مقارنة  2.4في
المائة في عام .2016
بالنسبة للهيكل السلعي للواردات اإلجمالية
العربية ،تشير البيانات أن فئة المصنوعات
شهدت ارتفاعا ،ومن ثم حافظت على المرتبة
األولى في الواردات العربية ،حيث استحوذت

على نسبة  66.1بالمائة من إجمالي الواردات
العربية مقارنة بنسبة  65.9في المائة عام
 .2016وضمن فئة المصنوعات استأثرت
اآلالت ومعدات النقل بالمركز األول مع ثبات
نسبي في حصتها من الواردات اإلجمالية لتصل
الى نحو  30.4بالمائة مقارنة بنسبة  30.5في
المائة عام  ،2016تلتها في المركز الثاني
المصنوعات األساسية واستأثرت بحصة بلغت
 18.3في المائة من الواردات االجمالية عام
 2017مقابل  18.5في المائة العام السابق .أما
حصة المصنوعات المتنوعة األخرى فقد سجلت
ارتفاعا طفيفا لتبلغ حصتها  8.8بالمائة مقارنة
بنسبة  8.1في المائة لعام  .2016في حين
انخفضت حصة المواد الكيماوية من  8.8في
المائة عام  2016لنحو  8.6في المائة عام
.2017
بالمقابل ،ارتفعت حصة الوقود والمعادن إلى
 13.8بالمائة عام  2017مقارنة بنسبة  13.2في
المائة عام  2016وهذا منطقي في ظل ارتفاع
اسعار النفط  .2016وفيما يتعلق بفئة السلع
الزراعية فقد شهدت انخفاضا طفيفا في حصتها
لتمثل  18.9في المائة مقارنة بنسبة  19.2في
عام  2016وهذا يرجع النخفاض وارادت الدول
العربية منها في ظل تحسن ظروف اإلنتاج
الزراعي بالدول العربية عام  ،2017الملحق
( )3/8والشكل (.)3
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تنافسية الصادرات السلعية العربية
تمثل الصادرات محرك النمو االقتصادي في
دول العالم ،وتتسابق الدول المختلفة في تنمية
صادراتها واالهتمام بتنويع هياكلها التصديرية
لتعزيز أهميتها النسبية في األسواق العالمية .من
هنا فإن تنافسية الصادرات السلعية للدول في
أسواق العالم تتحدد بامتالك الدولة ميزة نسبية
تجعل هيكل صادراتها يختلف عن صادرات باقي
دول العالم من جانب ،ومن جانب آخر تجعل
هيكل صادراتها متنوعا بشكل يقلل من مخاطر
االعتماد على صادرات سلعية محددة .وبالتالي
فإن تتبع التطور في مؤشرات التنوع والتركز
الخاصة بالصادرات العربية سوف يفيد في
معرفة قدراتها التنافسية في األسواق العالمية ذلك
على النحو التالي:
مؤشر التنوع  :Diversification Indexيقيس
هذا المؤشر درجة اختالف األهمية النسبية
لصادرات السلع الرئيسية لدولة معينة في إجمالي
صادراتها ،عن حصة الصادرات الوطنية لتلك
السلع الرئيسية في الصادرات العالمية .ويتراوح
هذا المؤشر بين صفر و ،1بحيث كلما اقترب
المؤشر من صفر كلما كانت درجة تنوع
الصادرات أعلى ،وعندما يصل المؤشر إلى
صفر يتطابق هيكل الصادرات الوطنية مع هيكل
الصادرات العالمية.
مؤشر التركز  :Concentration Indexويعرف
بمـؤشــر هـيــرشـمــان-هـيــرفـيـنــدال ))HHI
 Hirschman-Herfindahl Indexويستخدم
لقياس درجة التركز السلعي إلجمالي الصادرات
كما يستخدم كذلك في دراسات المنافسة السوقية
للتعرف على مدى سيطرة عدد محدود من
الشركات على سوق ما .يحسب في هذا السياق
كمجموع مربعات حصة كل منتج (أو مجموعة
سلعية) في إجمالي الصادرات ،يعطي المؤشر

قيمة تقترب من الصفر في حالة الدول ذات
التنوع الشديد في الصادرات بينما تقترب القيمة
من الواحد الصحيح في حالة الدول التي تتركز
صادراتها بشدة في عدد محدود من السلع(.)2
يشير تتبع تطور مؤشرات التنافسية سواء من
حيث مؤشر التركيز أو مؤشر التنوع في الدول
العربية لعام  2016مقارنة بعام  2012إلى
وجود اتجاه للتحسن على مدى الزمن( ،الشكل
.)4
أما عن أداء الدول العربية منفردة فيالحظ ارتفاع
قيمة مؤشر التنوع في الدول العربية ال ُمصدرة
للنفط وكذلك الدول المصدرة للمواد األولية،
حيث حققت العراق أعلى قيمة في مؤشري
التركز والتنوع معا في عام  2016بلغت 0.937
و 0.909على التوالي وذلك بسبب ارتفاع
مساهمة النفط في إجمالي صادراتها .وكذلك
األمر بالنسبة لجزر القُمر  0.638و،0.795
والسودان  0.648و ،0.856والكويت 0.627
و.0.823
حققت دولة اإلمارات أفضل قيمة في مؤشر
التركز لعام  2016بلغت  0.227وذلك نتيجة
لسياساتها التي تعتمد على توفير بيئة أعمال
تنافسية ترتب عليها جذب استثمارات في
قطاعات متنوعة انعكست بشكل مباشر على
تخفيض حصة صادرات النفط من إجمالي
صادرات اإلمارات وبالتالي تحسن مؤشر
التركز ،وهي بذلك تأتي في وضع أفضل من
سنغافورة التي حققت  0.240في ذات العام
 .2016كما جاءت قيمة مؤشر التركز لكل من
تونس ولبنان ( 0.113 ،0.134على التوالي)
أفضل من أداء كوريا الجنوبية التي حققت
 0.144كما أصبحت قيمة المؤشر لكل من تونس
ولبـنان أكثـر قـربـا من المتوسط العالمي الذي
بلغ .0.062

(http://wits.worldbank.org )2
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الجدول رقم ()2
تنافسية الصادرات العربية :مؤشر التركز والتنوع السلعي لصادرات الدول العربية ودول مختارة أخرى
()2016 - 2012
الدول
األ ر د ن
اإلمارات
البـحرين
تــونـــس
الجــزائر
جــيبوتي
السـعودية
الســودان
الصــومال
العـــــراق
عــمـــــان
ُ
فلـسـطيــن
قــطـــــــر
القُــمــــــر
الكــــويت
لـبنـــــــان
ليـبـيــــــا
مـصــــــر
المـغــرب
مـوريتانيا
اليــــــمن
ماليــــزيا
سنـغافورة
كـــــوريا
العـــــالم

عدد السلع
المصدرة
234
259
234
226
98
85
254
84
51
133
223
136
233
6
233
227
140
242
229
88
192
254
249
248
260

2012

مؤشر التركز

مؤشر التنوع

0.164
0.429
0.353
0.157
0.54
0.239
0.756
0.534
0.659
0.981
0.541
0.182
0.523
0.542
0.743
0.159
0.821
0.178
0.16
0.506
0.59
0.164
0.246
0.147
0.089

0.623
0.553
0.698
0.53
0.724
0.616
0.747
0.793
0.748
0.88
0.665
0.63
0.768
0.768
0.777
0.643
0.784
0.539
0.653
0.835
0.737
0.455
0.496
0.462
0.000

عدد السلع
المصدرة
213
259
214
215
93
83
252
66
36
119
212
156
160
15
223
232
113
238
225
80
129
253
254
249
260

2016

مؤشر التركز

مؤشر التنوع

0.164
0.227
0.320
0.134
0.489
0.224
0.593
0.648
0.448
0.937
0.506
0.185
0.400
0.683
0.627
0.113
0.542
0.154
0.175
0.360
0.349
0.174
0.240
0.144
0.062

0.651
0.543
0.678
0.519
0.816
0.690
0.780
0.856
0.753
0.909
0.753
0.675
0.834
0.795
0.823
0.586
0.832
0.581
0.677
0.834
0.770
0.442
0.474
0.426
0.000

المصدر :برنامج األمم المتحدة للتنمية والتجارة (األونكتاد)" ،قاعدة بيانات التجارة حسب التصنيف ( SITC 3.0تصنيف  3أرقام)".).
الشكل ( :)4مؤشري التركز والتنوع للدول العربية مقارنة
بالدول النامية والعالم
()2016

المصدر :برنامج األمم المتحدة للتنمية والتجارة (األونكتاد)" .)2016( ،نشرة االحصائيات السنوية".
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التجارة البينية السلعية العربية
أداء التجارة البينية السلعية
تحسن أداء التجارة العربية السلعية البينية في ظل
االرتفاع الذي شهدته أسعار النفط العالمية خالل
عام  .2017هذا ،بينما تواصل تأثر حركة
التجارة بين الدول العربية بالظروف الداخلية
التي تشهدها بعض دول المنطقة.
نتيجة لتلك التطورات سالفة الذكر ارتفعت قيمة
التجارة العربية البينية خالل عام  2017بنسبة
بلغت حوالي  11.6في المائة لتصل الى نحو
 218.6مليار دوالر ،مقابل حوالي  195.8مليار
دوالر محققة خالل العام السابق.
يرجع ذلك إلى زيادة الصادرات البينية للدول
العربية بنسبة قدرها  10.5بالمائة لتبلغ حوالي
 106.5مليار دوالر ،مقارنة مع نحو 96.3
مليار دوالر مسجلة في عام  .2016كما ارتفعت
الواردات البينية للدول العربية بنسبة بلغت
حوالي  9.4في المائة لتسجل نحو  112.1مليار
دوالر خالل عام  ،2017الملحق ()5/8
والجدول (.)3
على مستوى الدول فُرادى ،زادت قيمة
الصادرات البينية السلعية للدول العربية خالل

عام  2017في ثالث عشرة دولة بنسب تفاوتت
بين  1.1في المائة في فلسطين ،ونحو 105.3
في المائة مسجلة في العراق .فقد ارتفعت
الصادرات البينية في كل من البحرين والكويت
بنحو  59.4في المائة و 38.0بالمائة على
الترتيب .كما ارتفعت الصادرات في كل من
السودان ومصر والسعودية بنسب بلغت نحو
 29.8بالمائة و 20.0في المائة و 19.7في المائة
على التوالي .كما سجلت ُك ٍل من لبنان،
عمان ،تونس ،وجيبوتي
االمارات ،موريتانياُ ،
ارتفاعا في صادراتها البينية بمعدالت تباينت بين
 1.6في المائة و 7.6بالمائة خالل عام .2017
هذا ،في حين تراجعت الصادرات البينية في
ثماني دول عربية بنسب تفاوتت بين نحو 3.1
بالمائة في االردن و 58.3بالمائة في قطر خالل
عام  2017مقارنة بعام .2016
أما بخصوص الواردات السلعية البينية ،فقد
ارتفعت الواردات البينية في اربعة عشر دولة
عربية خالل عام  2017بنسب تفاوتت بين 0.7
عمان و 68.1في المائة في العراق.
بالمائة في ُ
بينما انخفضت الواردات البينية في سبع دول
بمعدالت تباينت بين نحو  3.0في المائة بالمغرب
و 58.2بالمائة في قطر ،الملحق ( )4/8والشكل
(.)5

الجدول ()3
أداء التجارة العربية البينية
()2017 – 2013
القيمة (مليار دوالر أمريكي)
البنود

معدل التغير
السنوي

معدل التغير السنوي ()%

2013

2014

2015

2016

* 2017

2013

2014

2015

2016

* 2017

()2016-2013
()%

119.4

121.5

110.3

99.4

109.3

7.4

1.8

-9.2

-9.9

9.9

-5.9

الصادرات البينية العربية

116.1

120.1

105.9

96.3

106.5

3.9

3.4

-11.8

-9.1

10.5

-6.0

الواردات البينية العربية

122.6

123.0

114.7

102.5

112.1

10.8

0.3

-6.7

-10.7

9.4

-4.8

متوسط التجارة العربية البينية

()1

(*) بيانات أولية.
(( )1الصادرات البينية  +الواردات البينية) 2/
المصدر :الملحق (.)4/8
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الشكل ( :)5نسب تغير التجارة العربية البينية
(*)2017

(*) بيانات أولية.
المصدر :الملحق (.)4/8

مساهمة التجارة البينية في التجارة السلعية
اإلجمالية
انخفضت نسبة مساهمة الصادرات البينية في
إجمالي الصادرات السلعية العربية خالل عام
 2017لتصل الى حوالي  11.1في المائة مقارنة
مع مستوى  12.3في المائة محققة خالل العام
السابق .ويُعزى ذلك الرتفاع قيمة الصادرات
السلعية البينية االجمالية العربية بنسبة أقل من
نسبة الزيادة التي شهدتها قيمة الصادرات السلعية
االجمالية العربية .هذا في حين زاد نصيب
الواردات البينية السلعية في الواردات اإلجمالية
العربية ليبلغ نحو  13.9في المائة خالل عام
.2017
بخصوص األهمية النسبية للتجارة البينية السلعية
في التجارة اإلجمالية السلعية للدول العربية
فُرادى ،فقد حققت الصادرات البينية إلثنتي
عشرة دولة عربية نسب مساهمة في الصادرات
اإلجمالية لتلك الدول فاقت متوسط حصة

الصادرات البينية للدول العربية كمجموعة في
إجمالي الصادرات العربية والبالغ حوالي 11.1
في المائة خالل عام  .2017وقد حققت الصومال
أكبر نسبة مساهمة بلغت حوالي  76.4في المائة،
في حين سجلت القُمر أقل نسبة مساهمة بلغت
حوالي  11.3في المائة.
كذلك تعتبر صادرات كل من السودان ولبنان
واألردن ومصر من أكثر الدول تكامال مع
التجارة البينية العربية ،جاء ذلك على الرغم من
تراجع نسبة مساهمة الصادرات البينية إلى
إجمالي الصادرات في كل من السودان واالردن
خالل عام  2017لتصل الى نحو  68.9في
المائة و 41.7في المائة على التوالي خالل عام
 .2017هذا ،في حين حققت كل من لبنان ومصر
زيادة في نسبة مساهمة صادراتهما البينية
العربيـة إلـى إجمالي صـادراتـهما لتسجل حوالي
 49.1بالمائة و 36.4في المائة على الترتيب
خالل عام .2017
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أما حصة الصادرات البينية للسعودية في إجمالي
صادراتها ،فقد تراجعت لتسجل حوالي  17.1في
المائة خالل عام  2017مقارنة مع حوالي 17.3
بالمائة محققة خالل عام .2016
شهدت الصادرات البينية لكل من اإلمارات
وتونس والجزائر والعراق وفلسطين وقطر
والكويت والمغرب وموريتانيا تحقيق حصص
منخفضة من اجمالي صادراتها ،لذلك فإنها تعتبر
أقل تكامال مع التجارة البينية العربية ،الملحق
( )5/8والجدول (.)4
الجدول ()4
مساهمة التجارة العربية البينية في التجارة الخارجية
اإلجمالية للدول العربية
()2017 – 2013
(نسبة مئوية)
2013

2014

2015

2016

*2017

نسبة الصادرات البينية
العربية الى إجمالي الصادرات
العربية

8.8

9.6

12.4

12.3

11.1

نسبة الواردات البينية العربية
الى إجمالي الواردات العربية

14.0

13.5

13.5

12.9

13.9

(*) بيانات أولية.
المصدر :الملحق (.)5/8

على صعيد نسبة مساهمة الواردات البينية
السلعية في الواردات اإلجمالية السلعية على
مستوى الدول فرادى ،حققت الصادرات العربية
البينية نصيب ملموس في واردات ثالثة عشرة
دولة عربية خالل عام  ،2017حيث فاقت نسبتها
متوسط نسبة مساهمة الواردات العربية في
الواردات اإلجمالية لتلك الدول التي تبلغ 13.9
في المائة .وتباينت تلك الحصص بين مستوى
 14.6في المائة في اليمن ومستوى  75.4في
المائة في جيبوتي .وسجلت كل من اإلمارات
وتونس والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر
ولبنان والمغرب حصص أقل من متوسط حصة
الواردات البينية في الواردات اإلجمالية للدول
العربية كمجموعة.
هذا ،ويستحوذ النفط الخام على حصة ملموسة
في إجمالي الواردات البينية للدول التي تستورد
نسبة كبيرة من وارداتها السلعية من الدول
العربية .فقد بلغ نصيب الواردات البينية من النفط
الخام لكل من مصر والمغرب ولبنان واألردن،
حـوالي  24.6في المائة و 24.3فـي المائة
و 24.2في المائة و 21.7في المائــة على
التـرتيب من قيـمة وارداتـها البينية في عـــام
 ،2017الجـــدول (.)5

جدول ()5
حصة واردات النفط الخام البينية من إجمالي الواردات العربية البينية لبعض الدول العربية
()2017
واردات النفط الخام البينية
(مليون دوالر امريكي)

إجمالي الواردات البينية
(مليون دوالر امريكي)

النسبة المئوية من اجمالي
الواردات البينية ()%

األردن

1,063

4,897

21.7

لبنان

555.1

2,294

24.2

مصر

2,422

9,830

24.6

695

2,855

24.3

الدول

المغرب
المصدر :المالحق (.)9/8( ،)4/8
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تطور الهيكل السلعي للتجارة البينية
فيما يخص الهيكل السلعي للصادرات البينية
العربية ،شهد عام  2017ارتفاع حصة كل من
الوقود المعدني والمعادن األخرى والمصنوعات.
بينما تراجعت حصة السلع الزراعية في إجمالي
الصادرات البينية للدول العربية .فقد انعكس
التحسن الذي شهدته أسعار النفط العالمية خالل
عام  2017على تزايد حصة مجموعة الوقود
المعدني والمعادن األخرى في الصادرات البينية
لتصل الى نحو  16.1في المائة مقارنة مع حصة
قدرها  15.9في المائة مسجلة خالل عام .2016
أما مجموعة المصنوعات فقد سجلت أعلى نسبة
مساهمة في الصادرات البينية ،حيث زادت لتبلغ
حوالي  60.2في المائة خالل عام  2017مقابل
حصة قدرها  59.6في المائة محققة خالل العام
السابق .في حين سجل نصيب السلع الزراعية في
إجمالي الصادرات البينية تراجعا من مستوى
 19.8في المائة مسجل خالل عام  2016ليصل
الى نحو  19.6بالمائة خالل عام  ،2017الملحق
( )8/8والشكل (.)6

بالنسبة للمجموعات السلعية الفرعية المكونة
للمصنوعات فقد ارتفعت حصة مجموعة
المصنوعات األساسية في الصادرات البينية
خالل عام  2017لتصل الى نحو  18.1بالمائة
مقابل حصة قدرها  17.9في المائة محققه خالل
العام السابق .هذا ،بينما تراجع نصيب كل من
المواد الكيماوية ،واآلالت ومعدات النقل ،في
الصادرات البينية العربية خالل عام .2017
على صعيد هيكل الواردات البينية ،فإنه من
المعروف أن الواردات البينية العربية هي نفسها
الصادرات البينية العربية باإلضافة إلى قيمة
الشحن والتأمين ولهذا فمن الناحية النظرية ،فإن
الهيكل السلعي للواردات البينية يجب أال يختلف
عن الهيكل السلعي للصادرات البينية .إال أنه
عمليا توجد اختالفات إحصائية ناتجة عن
اختالف الترتيب وأساليب التسجيل والتصنيف،
األمر الذي ينتج عنه فوارق بين أرقام الصادرات
والواردات البينية وبالتالي تباين قيم المجموعات
السلعية في الصادرات البينية مع الواردات
البينية.

الشكل ( :)6الهيكل السلعي للتجارة البينية العربية (في المائة)

()2017

المصدر :الملحق (.)8/8
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التجارة البينية السلعية للتجمعات العربية
شهد عام  2017زيادة الصادرات البينية لمعظم
التجمعات العربية بنسب متفاوتة ،فقد ارتفعت
الصادرات البينية لمنطقة التجارة الحرة العربية
الكبرى بنحو  10.5في المائة  ،ودول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية بنسبة قدرها 9.5
بالمائة  ،ودول اتفاقية أغادير بحوالي  9.3بالمائة.
في حين تراجعت الصادرات البينية التحاد دول
المغرب العربي بنحو  7.8في المائة .وفي جانب
تطور األهمية النسبية للصادرات البينية في
الصادرات اإلجمالية لهـذه المجمـوعـات ،فقـد
ارتفعت خـالل عـام  2017حصة الصادرات البينية
لدول منطقة التجارة الحرة العربية .بينما تراجعت
حصة الصادرات البينية في الصادرات اإلجمالية

لكل من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ودول اتحاد دول المغـرب العربي ودول اتـفاقيـة
أغاديـر ،خــالل عــام  ،2017الجدول (.)6
فيما يخص األهمية النسبية للتجارة البينية في التجارة
اإلجمالية لهذه التجمعات ،تستحوذ التجارة البينية في
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على النصيب
األكبر .وعلـى الرغم من أن كل من تـجمعي اتحاد
دول المـغـرب العــربي ودول اتـفاقيـة أغــادير
يـشـمالن في عـضـويتهما دوال تــتـصف اقتصاداتـها
بالتنوع في االنشطة االنتاجية والتصديرية مثل
مصر والمغرب وتونس واألردن ،إال أن األهمية
النسبية لتجارتها البينية في التجارة اإلجمالية لها ال
تزال عند مستويات منخفضة ال تقارن بالتجمعات
االقتصادية األخرى في الدول النامية ،الشكل (.)7

الجدول ()6
مساهمة التجارة العربية البينية في التجارة اإلجمالية للتجمعات العربية
()2017 – 2013
التجارة البينية (مليون دوالر أمريكي)
قيمة الصادرات البينية

التجمعات العربية
2013

2014

2015

2016

2017

منطقة التجارة الحرة العربية

110,502

118,462

105,513

93,776

103,666

معدل
التغير
2017
()%
8.0

قيمة الواردات البينية
2013

2014

2015

2016

2017

111,312

118,353

108,534

106,895

109,924

معدل
التغير
2017
()%
2.8

مجلس التعاون لدول الخليج
العربية

57,506

61,105

57,568

52,909

57,942

8.4

45,674

51,368

52,557

59,748

52,871

-11.5

اتحاد دول المغرب العربي

4,325

5,053

4,024

2,962

2,731

-9.2

3,785

4,368

2,856

2,674

2,456

-8.1

دول اتفاقية أغادير

2,274

1,967

1,883

1,732

1,893

6.6

2,750

2,109

2,151

1,751

1,819

3.9

المساهمة في إجمالي الصادرات (في المائة)
منطقة التجارة الحرة العربية

8.4

9.5

12.4

15.5

المساهمة في إجمالي الواردات (في المائة)
16.0

12.8

13.1

12.8

13.5

13.7

مجلس التعاون لدول الخليج
العربية

5.6

6.2

5.8

7.7

1.3

8.6

9.0

9.4

11.4

10.2

اتحاد دول المغرب العربي

3.0

4.4

3.5

2.6

2.2

2.6

3.1

2.3

2.2

2.0

دول اتفاقية أغادير

3.1

2.7

1.7

1.4

1.2

1.8

1.3

1.4

1.2

1.2

منطقة التجارة الحرة تشمل جميع الدول العربية باستثناء (جيبوتي والصومال والقُمر وموريتانيا).
عمان وقطر والكويت).
مجلس التعاون لدول الخليج العربية (االمارات والبحرين والسعودية و ُ
اتحاد دول المغرب العربي (تونس والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا).
دول اتفاقية أغادير (األردن وتونس ومصر والمغرب).
المصدر :استبيان التقرير االقتصادي العربي الموحد عام  ،2018وتقارير قطرية ودولية متنوعة.
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الشكل ( :)7حصة الصادرات البينية في إجمالي صادرات التجمعات العربية
()*2017 – 2015

(*) بيانات أولية.
المصدر :جدول (.)6

وفيما يتعلق بأهم السلع المتبادلة في نطاق كل
تكتل تجاري ،فتتمثل أهم السلع المتبادلة في
نطاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في
كل من المعادن ومنتجاتها ،والبالستيك والمطاط
ومصنوعاتهما ،واآلالت واألجهزة االلكترونية،
ومنتجات الصناعات الكيماوية ،والورق
االغذية
صناعة
ومنتجات
ومنتجاته،
والمشروبات والتبغ.
تمثلت أهم السلع المتبادلة في إطار تجمع دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المعادن
ومنتجاتها ،ومنتجات الصناعات الكيماوية،
والسيارات ووسائل النقل ،والبالستيك والمطاط
ومصنوعاتهما ،والحيوانات الحية ومنتجاتها،
الشكل (.)8

بالنسبة التحاد دول المغرب العربي فقد شملت
أهم السلع المتبادلة في نطاقه كل من المعادن
ومنتجاتها ،ومنتجات الصناعات الكيماوية،
واآلالت واألجهزة االلكترونية ،ومنتجات
صناعة االغذية والمشروبات والتبغ ،والبالستيك
والمطاط ومصنوعاتهما.
على نطاق اتفاقية أغادير فقد تمثلت أهم السلع
المتبادلة في منتجات الخضروات ،ومنتجات
الصناعات الكيماوية ،واآلالت واألجهزة
االلكترونية ،ومنتجات صناعة االغذية
والمشروبات والتبغ ،والبالستيك والمطاط
ومصنوعاتهما ،والمعادن ومنتجاتها ،الجدول
(.)7
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الشكل ( :) 8أهم السلع المتبادلة في التجارة البينية في التكتالت العربية متوسط الفترة
()2017-2013

المصدر :الجدول (.)7

الجدول ()7
األهمية النسبية ألهم السلع المتبادلة* في التجارة البينية للتجمعات العربية
متوسط الفترة ()2017 – 2014
(نسبة مئوية)
األبواب السلعية (حسب التصنيف المنسق)

منطقة التجارة
الحرة العربية

مجلس التعاون لدول
الخليج العربية

اتحاد دول المغرب
العربي

دول اتفاقية اغادير

الحيوانات الحية ومنتجاتها

3.2

5.6

0.6

5.8

الخضراوات

3.2

1.4

1.6

8.7

الدهون والزيوت الحيوانية والنباتية ومنتجاتها

1.1

0.7

0.7

1.8

صناعة األغذية ،المشروبات والتبغ

3.7

2.0

3.4

7.4

المعادن ومنتجاتها

23.2

22.7

33.7

6.0

الصناعات الكيماوية

5.1

8.2

5.7

8.5

البالستيك والمطاط ومصنوعاتهما

6.7

6.0

2.2

7.2

الجلود الخام ومنتجاتها

0.1

0.1

0.1

0.2

الخشب والفلين ومصنوعاتهما

0.2

0.2

0.1

0.5

الورق ومنتجاته

4.9

1.3

2.3

3.5

المنسوجات ومصنوعاتها

3.2

0.7

1.1

2.0

االسمنت ومصنوعاتها

3.6

3.4

1.2

4.8

االحجار الكريمة

2.4

3.2

0.8

1.7

اآلالت واألجهزة اإللكترونية

6.0

4.1

4.9

7.9

السيارات ووسائل النقل

3.1

6.4

1.9

2.6

اجهزة البصريات

0.6

0.4

0.5

0.2

المصنوعات االخرى

1.3

0.9

0.9

1.7

* السلع المتبادلة = (الصادرات  +الواردات) .2/
المصدر.www.Trademap.org :
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اتجاهات التجارة البينية السلعية
أوضحت البيانات الخاصة بهيكل اتجاه
الصادرات والواردات البينية العربية تركز
التبادل التجاري بين الدول العربية بصورة عامة
في دول الجوار ،فبالنسبة للصادرات البينية
للدول العربية خالل عام  ،2017تركز نحو 76
في المائة من صادرات االمارات في كل من
عمان والسعودية والكويت .وحصلت كل من
ُ
عمان على حوالي  62في
اإلمارات والسعودية و ُ
المائة من صادرات البحرين الى الدول العربية
خالل عام  .2016وفي تونس استحوذ دول
الجوار (الجزائر وليبيا والمغرب) على نحو 82
بالمائة من صادراتها إلى الدول العربية .وفيما
يتعلق بصادرات الجزائر إلى الدول العربية فقد
تركزت في كل من تونس ومصر والمغرب
وموريتانيا بنسبة بلغ اجماليها حوالي  88في
المائة .في السودان اتجه حوالي  95في المائة،
إلى ُك ٍل من اإلمارات والسعودية ومصر.
واستحوذت كل من السعودية والصومال وقطر
على نحو  62بالمائة من الصادرات األردنية إلى
الدول العربية .فيما اتجه نحو  86في المائة من
إجمالي صادرات الصومال البينية للدول العربية
عمان واليمن .وحصلت
الى ُك ٍل من اإلمارات و ُ
سورية ومصر على حوالي  76في المائة من
صادرات العراق البينية .كما حصلت االمارات
عمان
على حوالي  62في المائة من صادرات ُ
البينية.
واستحوذت كل من مصر واإلمارات والسعودية
على نحو  78في المائة من صادرات قطر
البينية .واستحوذت االمارات والسعودية والعراق
على حصة قدرها  68في المائة من الصادرات
البينية العربية للكويت ،وتركز نحو  83في المائة
من صادرات ليبيا في االمارات .بالنسبة لليمن
فقد تركزت صادراتها البينية إلى الدول العربية
في ُك ٍل من اإلمارات والسعودية .هذا ،وتتوزع
صادرات الدول العربية التي تتصف بأنها
اقتصادات أكثر تنوعا ،مثل السعودية ومصر
والمغرب ،على حوالي خمس دول عربية رئيسية
أو أكثر.
وفيما يخص الواردات السلعية البينية للدول
العربية ،تركز نحو  77في المائة من واردات
األردن العربية في كل من السعودية واالمارات.

وجاء نحو  52في المائة من الواردات العربية
عمان.
لإلمارات من كل من السعودية و ُ
واستحوذت السعودية على حوالي  73في المائة
من الواردات البينية للبحرين ،ويأتي حوالي 60
في المائة من الواردات البينية لتونس من كل من
الجزائر والسعودية.
وتركزت الواردات البينية للسعودية في كل من
اإلمارات ومصر بنسبة بلغت حوالي  65في
المائة ،وواردات الصومال البينية في جيبوتي
عمان بنسبة  74في المائة ،وواردات العراق
و ُ
البينية في سورية وعٌمان بنسبة  85في المائة.
وجاء حوالي  55في المائة من الواردات البينية
عمان ،ونسبة  79في المائة
لقطر من السعودية و ُ
من الواردات البينية لعُمان من اإلمارات ،ونسبة
 76في المائة من الواردات البينية للكويت من
كل من اإلمارات والسعودية .أما الواردات البينية
لليبيا فقد جاء معظمها من كل من اإلمارات
ومصر وتونس بنسبة بلغ اجماليها حوالي  89في
المائة.
كما تركز حوالي  70في المائة من الواردات
البينية لمصر في كل من السعودية وقطر
والكويت ،وحوالي  84في المائة من الواردات
البينية للمغرب من كل من السعودية واالمارات
والجزائر ومصر ،وجاء حوالي  85في المائة
من الواردات البينية لموريتانيا من ليبيا والجزائر
وتونس وجيبوتي .كما جاءت نسبة  68في المائة
من الواردات البينية لليمن من كل من اإلمارات
والسعودية .وفيما يخص الواردات البينية لكل من
الجزائر ولبنان فإنها تعتبر أكثر توسعا في
مصادر وارداتهما من الدول العربية ،إذ تتوزع
حصص االستيراد لكل منها بين حوالي أربعة
إلى خمس دول عربية ،المالحق ( )5/8و()6/8
و(.)7/8
التجارة البينية للبترول الخام
تراجعت قيمة التجارة البينية للدول العربية في
البترول الخام خالل عام  2017بنحو 22.6
بالمائة لتبلغ نحو  5.1مليار دوالر مقارنة مع
حوالي  6.6مليار دوالر مسجلة بالعام السابق.
كما انخفضت بالتبعية االهمية النسبية للتجارة
البينية في البترول الخام من مستوى  6.4بالمائة
لتبلغ حوالي  4.7في المائة من متوسط قيمة
التجارة البينية العربية خالل عام .2017
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تركزت الصـادرات البينية للبتـرول الخـام خـالل
عـام  2017في اربعة دول مصدرة رئيسية إلى
بقية الدول العربية ،هي السعودية ،الكويت،
اإلمارات والجزائر .في حين تستحوذ كل من
مصر واألردن على حصة قدرها  68.4بالمائة
من الواردات البينية العربية االجمالية للبترول
الخام ،الملحق ( )9/8والجدول (.)8
الجدول ()8
التجارة البينية للبترول الخام
()2017- 2013

قيمة التجارة البينية
الخام
للبترول
(مليون دوالر)
حصة التجارة
البينية للبترول
الخام في متوسط
قيمة التجارة البينية
العربية()%( )1

2013

2014

2015

2016

2017

9,539

8,135

7,492

6,580

5,095

8.0

6.7

6.4

6.4

4.7

(الصادرات البينية  +الواردات البينية) .2 /
المصدر :الملحقان ( )4/8و(.)9/8

فيما يخص االهمية النسبية للتجارة البينية العربية
في البترول الخام خالل عام  ،2017فإن نسبة
مساهمة الصادرات البينية للبترول الخام تمثل
حصة طفيفة في اجمالي الصادرات العربية
للبترول الخام .فبالنسبة للدول المصدرة الرئيسية
للبترول الخام ،بلغت هـذه الحصة نحو  0.9في
المائة من إجـمالي صادرات السعـودية للبـترول
الخـام ،و 6.2فـي المـائة بالنـسبة للجـزائر،
و 1.2في المائة بالنسبة لإلمارات.

أما بالنسبة لحصة الواردات البينية النفطية في
اجمالي الواردات من البترول الخام للدول
العربية المستوردة للنفط ،فان األردن ولبنان
يستوفون اجمالي احتياجاتهم من البترول الخام
من الدول العربية ،بينما مثلت واردات مصر
والمغرب من البترول الخام من الدول العربية
خالل عام  2017حصة قدرها  87.3في المائة
و 78في المائة من إجمالي وارداتهما النفطية،
الشكل (.)9
تجارة الخدمات في الدول العربية
شهد عام  2017تحسن أداء التجارة الدولية في
الخدمات ،فقد ارتفعت قيمتها االجمالية بنسبة
قدرها  6.8بالمائة لتصل الى نحو  10468مليار
دوالر .وسجلت مدفوعات تجارة الخدمات في
الدول النامية حصة بلغت نحو  37.8في المائة
من االجمالي العالمي خالل عام  2017مقارنة مع
نسبة مساهمة قدرها حوالي  37.7بالمائة محققة خالل
العام السابق .بينما انخفض نصيب المدفوعات الخدمية
للدول العربية من االجمالي العالمي خالل عام 2017
ليبلغ حوالي  5.7بالمائة ،مقارنة مع نحو  6.3بالمائة
خالل العام الماضي ،جدول رقم (.)9

الشكل ( :)9حصة الصادرات والواردات العربية البينية من البترول الخام لبعض الدول
()2017

المصدر :الملحق (.)9/8

168

168

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ :اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

الفصل الثامن  :التجارة الخارجية للدول العربية

حصة إجمالي تجارة الخدمات للدول النامية والعربية
واألسواق الناشئة في إجمالي تجارة الخدمات العالمية
()2017
)(%
إجمالي تجارة الخدمات

2013

2014

2015

2016

2017

36.9

37.8

38.1

37.7

37.8

معدل التغير
في إجمالي
مدفوعات
تجارة
الخدمات
2017
6.5

28.7

 -الدول العربية

6.2

6.8

6.7

6.3

5.7

-4.2

2.7

 االسواق الناشئةالعالم
(مليار دوالر
أمريكي)

11.9

11.7

11.4

13.8

13.9

6.8

10.1

10.0

-4,698

-5,103

-4,832

-4,855

-5,149

6.1

4,824

5,182

المدفوعات
االقاليم

الدول النامية ،منها

2013

2014

2015

2016

2017

28.9

29.7

29.4

29.6

معدل التغير
في إجمالي
متحصالت
تجارة
الخدمات
2017
7.9

3.5

3.6

3.7

3.7

8.0

9.8

10.8

11.2

11.5

4,924

4,950

5,319

7.5

المتحصالت

المصدر :ملحق ( ،)10/8برنامج األمم المتحدة للتنمية والتجارة (األونكتاد)" ،قاعدة البيانات".

بالنسبة لتجارة الخدمات في الدول العربية ،فقد
تراجع العجز في صافي ميزان تجارة الخدمات
للدول العربية كمجموعة خالل عام 2017
كمحصلة اساسيه الرتفاع المتحصالت من
الخدمات بنسبة فاقت الزيادة المحققة بالمدفوعات
الخدمية .فقد زادت المتحصالت الخدمية للدول
العربية بنسبة قدرها حوالي  9.7بالمائة خالل
عام  2017لتصل الى  202.3مليار دوالر
مقارنة مع نحو  184.4مليار دوالر محققة في
العام السابق .جاء ذلك نتيجة الرتفاع العائدات
من قطاع السياحة في بعض الدول مع استقرار
ظــروفها الــداخليـة .بيـنـما زادت قيــمة
المــــدفوعــات الخـــدميـــة للـــدول العـربـيـــة

بنحو  5.7في المائة لتصل الى نحو 319.8
مليار دوالر خالل عام  2017مقابل حوالي
 302.6مليار دوالر مسجلة خالل عام .2016
يرجع ذلك ألثر االرتفاع المحدود الذي شهدته
قيمة الواردات السلعية للدول العربية على
مدفوعات بنود النقل والشحن والتأمين .ونتيجة
للتطورات المذكورة في كـل من المتـحصالت
والمدفوعات فقد استمر التراجع في عجـز
الميزان الخـدمـي للـدول العـربيـة كمجمـوعة
خـالل عـام  2017حيث انخفض بنسبة قدرها
 0.6في المائة ليقتصر على حوالي  117.5مليار
دوالر مقارنة مع عجز قدره  118.3مليار دوالر
خالل عام  ،2016الشكل (.)10

الشكل ( :) 10نسبة التغير في إجمالي تجارة الخدمات في الدول العربية (في المائة)

()2017

المصدر :الملحق (" 10/8أ").
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يُعزى تراجع العجـز بالميـزان الخـدمـي للـدول
العربيـة كمجمـوعـة خـالل عـام  2017الى
انخفاض العجز في كل من اإلمارات ،الجزائر،
وتونس ،قطر ،وموريتانيا وذلك بنسب تفاوتت
بين  0.5في المائة و 24.0في المائة مقارنة
بالعام المقابل .كما ارتفع الفائض في كل من
األردن ،البحرين ،جيبوتي ،لبنان ،والمغرب
بنسب تراوحت بين  1.7في المائة و40.7
بالمائة ،وتحول العجز الى فائض قدره  4مليار
دوالر في مصر خالل عام  .2017في حين
ارتفع العجز بالميزان الخدمي لك ٍل من السعودية،
عمان ،فلسطين ،القُمر ،الكويت،
والعراق ،و ُ
وليبيا بنسب تراوحت بين  0.3في المائة و90.5
في المائة مقارنة بالعام السابق .وتحول الفائض
الى عجز قدره  237مليون دوالر بالسودان
خالل عام  ،2017الشكل (.)11

ارتفعت نسبة مساهمة المتحصالت من بند النقل
لتصل الى حوالي  31.4بالمائة خالل عام 2017
مقارنة مع حوالي  30.8في المائة بالعام المقابل.
وفيما يتعلق بالمدفوعات عن الواردات الخدمية،
تراجعت حصة بند النقل في إجمالي المدفوعات
عن الواردات الخدمية للدول العربيــة لتبلغ نحو
 24.9في المائة بعام  .2017كما تراجع نصيب
المدفوعات من بند السفر في إجمالي المدفوعات
الخدمية للدول العربية من مستوى  26.3بالمائة
محقق خالل عام  2016ليصل الى حوالي 26.0
بالمائة بعام  ،2017الشكل (.)12
الشكل ( :)12هيكل تجارة الخدمات في الدول العربية
()2017

الشكل ( :)11المتحصالت والمدفوعات وصافي تجارة
الخدمات للدول العربية
()2017- 2013

المصدر :الملحق (" 10/8أ").

هيكل تجارة الخدمات في الدول العربية
شهد عام  2017زيادة األهمية النسبية
للمتحصالت من بند السفر في اجمالي
المتحصالت الخدمية للدول العربية من مستوى
 37.0بالمائة مسجل في عام  2016لتصل الى
نحو  37.8في المائة في عام  .2017كما
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فيما يلي عرض تفصيلي ألهم التطورات في
المتحصالت والمدفوعات لمكونات تجارة
الخدمات في الدول العربية:
بند النقل
نتيجة لبقاء قيمة الواردات السلعية االجمالية
للدول العربية خـالل عام  2017عند نفس
المستوى المحقق خالل العام السابق تقريبا،
استمر التحسن في أداء الميزان الخدمي لبند
النقل .جاء ذلك كمحصلة لالرتفاع الذي شهدته
المدفوعات الخاصة بمكونات بند النقل (خاصة
الشحن والتأمين) ،إضافة الى أثر ارتفاع
المتـحصالت الخـدمية لبند النـقل للــدول
العـربـية كـمـجموعة بنـسبة قـدرها  12.1بالمائة
لتصل الى نحو  63.6مليار دوالر خالل عام
 .2017فقد سجلت ثالثة عشر دولة عربية
ارتفاعا في المتحصالت الخدمية لبند النقل خالل
عام  2017بنسب تراوحت بين  0.6في المائة
في االردن و 445.4بالمائة في البحرين مقارنة
بعام  .2016في حين سجلت المتحصالت
الخدمية لبند النقل انخفاضا في كل من الجزائر،
جيبوتي ،السعودية ،السودان ،القمر ،وموريتانيا
بنسب تراوحت بين  0.7في المائة و 52في
المائة خالل عام  2017مقارنة بالعام السابق.
فيما يخص المدفوعات الخدمية لبند النقل ،فقد
ارتفعت خالل عام  2017بنسبة قدرها  4.8في
المائة لتصل الى حوالي  79.6مليار دوالر
مقارنة مع نحو  75.9مليار دوالر خالل العام
السابق .يُعزى ذلك لالرتفاع الطفيف في قيمة
الواردات السلعية للدول العربية خالل عام
 2017وأثره على بنود الشحن والتامين التي
تعتبر بمثابة اهم المكونات لبند النقل .وبالنسبة
للدول فرادى ،فقد سجلت كل من البحرين،
الجزائر ،جيبوتي ،السعودية ،قطر ،القمر،
وموريتانيا انخفاضا في المدفوعات الخدمية لبند
النقل خالل عام  2017بنسب تراوحت بين 0.3
بالمائة و 18.8في المائة مقارنة بعام .2016
بينما سجلت باقي الدول العربية ارتفاعا في تلك
المدفوعات بنسب تراوحت بين  1.2بالمائة في
االردن و 76.3بالمائة بفلسطين خالل عام
.2017

كمحصلة للتطورات المذكورة في كل من جانبي
المتحصالت والمدفوعات الخدمية لبند النقل ،فقد
انخفض العجز المسجل في ميزان بند النقل للدول
العربية كمجموعة بنسبة بلغت  16.7بالمائة
خالل عام  2017ليصل الى حوالي  16.0مليار
دوالر مقارنة مع حوالي  19.2مليار دوالر
مسجلة خالل عام  ،2016الملحق ( 10/8ب).
بند السفر
كمحصلة لتواصل التحسن في حصيلة اإليرادات
السياحية مع تحسن حركة السياحة في ظل استقرار
األوضاع في الدول السياحية الرئيسية بالمنطقة،
وتراجع المدفوعات الخاصة ببند السفر ،فقد انخفض
العجز المسجل في الميـزان الخـدمـي لبند السفر خــالل
عـام  2016والبالغ نحو  11.4مليار دوالر الى حوالي
 6.7مليار دوالر خالل عام .2017
فقد ارتفعت المتحصالت اإلجمالية من بند السفر
في الدول العربية خالل عام  2017بنسبة بلغت
حوالي  12.2بالمائة لتصل الى نحو  76.5مليار
دوالر مقارنة مع حوالي  68.2مليار دوالر
خالل عام  .2016فقد ارتفعت المتحصالت من
بند السفر بصورة ملحوظة في مصر خالل عام
 ،2017حيث زادت تلك المتحصالت بأكثر من
الضعف لتصل الى نحو  7.8مليار دوالر مقارنة
مع حوالي  2.6مليار دوالر مسجلة بعام .2016
كما سجلت المتحصالت من بند السفر خالل عام
 2017زيادة في كل من األردن ،االمارات،
الجزائر ،تونس ،السعودية ،السودان ،العراق،
عمان ،قطر ،والمغرب بنسب تراوحت بين 2.0
ُ
بالمائة و 67.3في المائة خالل عام  .2017بينما
سجلت المتحصالت الخدمية لبند السفر تراجعا
في باقي الدول العربية بنسب تفاوتت بين 0.8
في المائة بلبنان وحوالي  51.9بالمائة بالبحرين
خالل عام  2017مقارنة مع العام المقابل.
فيما يتعلق بجانب المدفوعات من بند السياحة والسفر
للدول العربية كمجموعة خالل عام  ،2017فقد
ارتفعت بنحو  4.5في المائة لتصل الى حوالي
 83.2مليار دوالر ،مقابل حوالي  79.6مليار
دوالر مسجلة خالل العام المقابل .وفيما يخص
الدول العربية فرادى ،ارتفعت مدفوعات السياحة
والسفر في احدى عشرة دولة عربية بنسب
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تفاوتت بين نحو  0.5بالمائة في الكويت وحوالي
 79.4بالمائة في ليبيا خالل عام  2017مقارنة
مع العام السابق .هذا ،في حين سجلت تلك
المدفوعات تراجعا في كل من البحرين ،جيبوتي،
عمان ،فلسطين ،القُمر ،لبنان ،ومصر
السودانُ ،
بنسب تباينت بين نحو  0.5بالمائة و 85.9في
المائة خالل عام  2017مقارنة بالعام السابق.

تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
واالتحاد الجمركي العربي
شهد عام  2017تطورات مهمة في إطار متابعة
تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومتابعة
اقامة االتحاد الجمركي العربي تتمثل أهمها في:
قواعد المنشأ :تم اعتماد قاعدة المنشأ العامة ،على
أساس مكون محلى في حدود  40في المائة من قيمة
السلعة (سعر باب المصنع) ،كأساس للتبادل
التجاري بين الدول العربية االعضاء في منطقة
التجارة الحرة العربية الكبرى اعتبارا من بداية
التطبيق التدريجي للمنطقة حتى عام  ،2007حيث
تم ادخال القواعد العامة حيز التطبيق ،ولكن بقي
االتفاق على قواعد المنشأ التفصيلية من العوائق
االساسية التي تواجه التطبيق الكامل لمنطقة التجارة
كأساس ،إال إن عام  2017شهد تطورا إيجابيا،
حيث تم اعتماد قواعد المنشأ التفصيلية لقـائمة السلع
المتــفق عليـــها وأصــدر المـجلـس االقتــصادي
واالجتماعي في دورته ( )101فبراير  2018قراره
رقم ( )2170بدخول هذه القائمة المتفق عليها حيز
التنفيذ التطبيق اعتبارا من  ،2018/10/1والتي
تتجاوز  90في المائة من إجمالي قواعد المنشأ
التفصيلية وفقا لقرار المجلس االقتصادي رقم 2170
بتاريخ  ،2018/2/8كما تم الطلب من اللجنة المعنية
االنتهاء من االتفاق على القواعد التفصيلية للقوائم
غير المتفق عليها ،القائمة رقم  2الخاصة بالسلع
الصناعية ،والقائمة رقم  3الخاصة بالسلع الزراعية
قبل نهاية .2018
التعاون الجمركي :نظرا ألهمية التعاون الجمركي
في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
واالتحاد الجمركي العربي وتنفيذا لما اقرته القمة
العربية والمجلس االقتصادي واالجتماعي في هذا
الشأن فقد تم إعداد اتفاقية للتعاون الجمركي بين
اإلدارات الجمركية في الدول العربية لتبادل
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المعلومات والتحريات لتفادي أية جرائم ومخالفات
للتشريعات الجمركية للدول األعضاء في المنطقة
والتي تضر بمصالحها من كافة النواحي والمجاالت
األخرى ذات العالقة وتأتي هذه االتفاقية في إطار
االهتمام العالمي المتزايد بأمن وتسهيل سلسلة تزويد
التجارة الدولية ،مع مراعاة أهمية التوازن بين
االلتزام وتسهيل التجارة لضمان حركة التجارة
المشروعة والوفــاء بمتــطلبات الــدول لـحمايـة
مجتمعاتها والحفاظ على اإليرادات الجمركية ،وقد
شهد عام  2017توقيع المملكة العربية السعودية
على االتفاقية وينتظر توقيع ( )6دول أخرى لتدخل
االتفاقية حيز النفاذ.
المعالجات التجارية :ان تطوير العمل في اطار
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى استلزم صياغة
الية للمعالجات التجارية ،لكي تتمكن الدول األعضاء
من اتخاذ اإلجراءات المناسبة لمواجهة حاالت
اإلغراق في إطار سياسة تهدف إلى توحيد الحماية
تجاه الخارج والبدء بإقامة اتحاد جمركي عربي
يرسى سياسة عربية مشتركة تجاه المنافسة
الخارجية ،فإقامة االتحاد الجمركي سوف يلغي
قواعد مكافحة اإلغراق في السوق الداخلية ويضع
قوانين موحدة لمكافحة إغراق المنتجات األجنبية
بالشكل الذي يخدم تنفيذ المصالح المشتركة للدول
العربية ،ويحسن الشروط االجتماعية ومستوى
المعيشة لسكان المنطقة العربية.
وكي ال تتعارض اإلجراءات التي تتخذها الدول
منفردة لمواجهة حالة اإلغراق والدعم مع المصلحة
المشتركة لمجموع الدول العربية يتطلب األمر
تحليال لمجمل المصالح االقتصادية وتحليل الفائدة لذا
كان البد من وضع سياسة تجارية مشتركة تقوم
على مبادئ موحدة فيما يخص اإلجراءات الخاصة
بحماية التجارة ال سيما من اإلغراق والدعم والوقاية
وبالشكل الذي يُمكن الدول العربية من مواجهة
التحديات القائمة في هذا الصدد .وقد انتهت اللجنة
المعنية من وضع آلية لإلجراءات الفنية لمكافحة
االغراق في إطار منطقة الجارة الحرة العربية
الكبرى ،وهي تقع في ثمانية فصول  ،وتلك الفصول
تشتمل على اثنان وعشرون مادة ،ووضع آلية
االجراءات الفنية للدعم والتدابير التعويضية في
إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ،وهي
تقع في خمس فصول ،وتلك الفصول تشتمل على

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ :اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

الفصل الثامن :التجارة الخارجية للدول العربية

عشرون مادة ،وجاري العمل على االنتهاء من آلية
اإلجراءات الفنية للتدابير الوقائية.
تجااارة الخاادمات :ال يخفىىى علىىى أحىىد األهميىىة النسىىبية
الكبيرة لقطاع الخدمات فىي اقتصىادات الىدول العربيىة
كغيرهىىا مىىن الىىدول الناميىىة .فقطىىاع الخىىدمات يسىىاهم
بنسىىىبة  52فىىىي المائىىىة مىىىن النىىىاتج المحلىىىي اإلجمىىىالي
العربىىي ،وتبلىىغ التجىىارة العربيىىة البينيىىة فىىي الخىىدمات
 25في المائة من حجم التجارة العربية فىي مجموعهىا
متفوقة بذلك على التجارة البينية العربيىة للسىلع بمقىدار
ثالثىىة أضىىعاف .وتعىىد خىىدمات السىىياحة واإلنشىىاءات
والخىىدمات الماليىىة أهىم أنىىواع الخىىدمات علىىى مسىىتوى
الىىىدول العربيىىىة ،لىىىذا فقىىىد سىىىعت الىىىدول العربيىىىة إلىىىى
تحريىىىىىر تجىىىىىارة الخىىىىىدمات بينهىىىىىا ،ورغىىىىىم تعثىىىىىر
المفاوضىىىىات لسىىىىنوات طويلىىىىة ،إال أنىىىىه تىىىىم موافقىىىىة
المجلىىىس االقتصىىىادي واالجتمىىىاعي فىىىي دورتىىىه رقىىىم
( )99المنعقىىدة فىىي فبرايىىر  2017علىىى اختتىىام جولىىة
بيروت لمفاوضات تحرير التجىارة فىي الخىدمات بىين
الىدول العربيىة وفقىا لالتفاقيىة العربيىة لتحريىر التجىىارة
في الخىدمات بىين الىدول العربيىة التىي أقرهىا المجلىس
االقتصادي واالجتماعي في دورته ( )72فىي سىبتمبر
.2003

أسفر عمل تلك اللجان عن انتهاء لجنة القانون
الجمركي من مسودة القانون الجمركي العربي
الموحد ،كما تم صياغة المذكرة اإليضاحية والالئحة
التنفيذية للقانون وتم توكيل لها مهمة أخرى وهي
مراجعة مشروع دليل اإلجراءات الجمركي العربي
الموحد وفق القانون الجمركي العربي الموحد وتم
االنتهاء من هذه المهمة.
أما لجنة التعريفة الجمركية فقد انتهت من توحيد
التفريعات الوطنية للتعريفة الجمركية الموحدة
ويجرى التفاوض لتوحيد التعرفة الجمركية العربية
الموحدة في ضوء هياكل التعريفة الجمركية المطبقة
والمثبتة في إطار منظمة التجارة العالمية حيث تم
التفاوض على األقسام من األول إلى الرابع 24
فصل والخاصين بالمنتجات الحيوانية والزراعية.
كما تم في نهاية عام  2017إعداد دراسات بالتعاون
مع برنامج االمم المتحدة اإلنمائي ،والتي ستفيد في
وضع تصورات العمل للمرحلة القادمة لبرامج عمل
االتحاد الجمركي العربي بما فيها أسس وضوابط
السلع المراد حمايتها في إطار االتحاد الجمركي
العربي وقوائم السلع المقيدة والمحظورة وخيارات
التعريفة وحماية الصناعات الهامة ووغيرها من
القضايا المتعلقة باالتحاد الجمركي العربي.

قد تقدمت عشر دول عربية بجداول التزاماتها
النهائية وهي :المملكة االردنية الهاشمية  ،دولة
االمارات العربية المتحدة ،المملكة العربية السعودية،
جمهورية السودان ،سلطنة عمان ،دولة قطر،
الجمهورية اللبنانية ،جمهورية مصر العربية،
المملكة المغربية ،الجمهورية اليمنية.

وستوجه المرحلة القادمة على صياغة مسارات
تجريبية للبنية الفنية لالتحاد الجمركي العربي الموحد
واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة من قبل الدول
المؤهلة ،في إطار الخطوات التنفيذية.

وقد تم توقيع ثالث دول عربية على االتفاقية ،وهم
المملكة االردنية الهاشمية ،المملكة العربية السعودية،
جمهورية مصر العربية .وجاري السير في
اجراءات التصديق عليها وبذلك تدخل االتفاقية حيز
النفاذ ،األمر الذي سيكون له انعكاس ايجابي على
التجارة البينية في السلع والخدمات بين الدول
العربية.

أما لجنة اإلجراءات الجمركية والمعلومات ،فقد
انتهت في عام  2017من النسخة األولى من
مشروع دليل اإلجراءات الجمركي العربي الموحد
قبل عرضه على لجنة القانون واالنتهاء من
مراجعته ،وقامت باالنتهاء من إعداد مشروع نموذج
البيان الجمركي العربي الموحد وسيتم عرضه على
السادة مدراء عامي الجمارك العتماده.

االتحاد الجمركي :في إطار استكمال متطلبات إقامة
االتحاد الجمركي العربي والتطبيق الكامل له
واستكمال عمل اللجان الفنية في هذا الشأن وهي
لجنة االتحاد الجمركي والتي أنشأت بدورها لجنتين
فنيتين هما لجنة القانون الجمركي العربي الموحد
ولجنة التعريفة الجمركية الموحدة.

هذا ،ويجرى اآلن التفاوض على اآللية الخاصة
بتبادل المعلومات الجمركية إلكترونيا واالتفاق على
إنشاء مركز معلومات جمركي عربي وكيفية تأهيل
المنافذ الجمركية لمرحلة االتحاد الجمركي العربي.
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نظرة عامة
استفاد أداء موازين مدفوعات الدول العربية
خالل عام  2017من التحسن النسبي الذي شهدته
األسعار العالمية للنفط والمواد الخام ،مما نتج
عنه ارتفاع الفائض بالميزان التجاري لتلك الدول
بما يزيد عن الضعف ليبلغ حوالي  174.1مليار
دوالر .إضافة لذلك فقد انخفض العجز بصافي
التحويالت ،بالتالي تحول العجز المسجل في
الميزان الجاري للدول العربية كمجموعة خالل
عام  2016الى فائض قدره  30.3مليار دوالر
يمثل  1.2بالمائة من الناتج المحلي االجمالي في
عام  .2017وقد نتج عن تلك التطورات السابقة
انكماش العجز الكلي لموازين مدفوعات الدول
العربية كمجموعة ليقتصر على حوالي 57.8
مليار دوالر خالل عام  2017مقارنة مع عجز
بلغ حوالي  137.5مليار دوالر محقق خالل
العام السابق ،مسجالً نسبة تراجع بلغت نحو 58
بالمائة.
على صعيد الدين الخارجي ،ارتفع إجمالي الدين
الخارجي للدول العربية المقترضة كمجموعة
بنسبة بلغت  10.1في المائة في عام 2017
ليصل إلى حوالي  256.7مليار دوالر مقارنة
بحوالي  233.3مليار دوالر في عام .2016
تُعزي الزيادة في المديونية الخارجية إلى لجوء
عدد من الدول العربية إلى االقتراض الخارجي
لتمويل العجز المالي ال ٌمرتفع في ضوء
الضغوطات المالية التي تواجهها .من جانب
آخر ،ارتفعت خدمة الدين العام الخارجي ،بنسبة
بلغت  54.5في المائة لتبلغ حوالي  29.3مليار
دوالر في عام  ،2017مقارنة بنحو  18.9مليار
دوالر في عام .2016
فيما يتعلق بمؤشرات المديونية الخارجية للدول
العربية المقترضة كمجموعة ،فقد ارتفعت نسبة
الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي اإلجمالي

في عام  2017بحوالي  4.3نقطة مئوية ،حيث
وصلت إلى نحو  31في المائة مقارنة بحوالي
 26.7في المائة في عام  .2016جاء ذلك نتيجة
لتسارع نمو الدين العام الخارجي مقارنة بنمو
ُ
الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية الذي
نما بنسبة  3.8في المائة في نفس العام .وفي ذات
السياق ،ارتفع مؤشر خدمة الدين العام الخارجي
إلى الصادرات من السلع والخدمات في الدول
العربية المقترضة في عام  2017بحوالي 4.1
نقطة مئوية ليصل إلى  13.7في المائة مقارنة
بنحو  9.6في عام .2016
عكست أسعار صرف العمالت العربية المثبتة
مقابل الدوالر التطورات التي شهدتها العمالت
الرئيسية في أسواق الصرف الدولية خالل عام
 2017حيث تراجعت قيمة هذه العمالت مقابل
اليورو في ظل ارتفاع قيمة اليورو مقابل الدوالر
خالل ذلك العام .من جانب أخر تراجعت قيمة
بعض عمالت الدول العربية التي تتبنى نظما ً
أكثر مرونة ألسعار الصرف مقابل اليورو
والدوالر على ضوء الضغوطات التي شهدتها
التوازنات الخارجية لهذه البلدان والسياسات التي
تم تبنيها في بعض تلك الدول لزيادة مستويات
مرونة نظم الصرف.

موازين المدفوعات
الموازين التجارية
تحسن الفائض في الميزان التجاري خالل عام
 2017بشكل ملحوظ كنتيجة أساسية للتحسن
الذي شهدته األسعار العالمية للنفط والمواد الخام،
جاء ذلك بعد ان شهد عام  2016تحقيق الدول
العربية أدنى مستوى يحققه فائض الميزان
التجاري خالل العقدين االخيرين .فقد ارتفع
فائض الميزان التجاري للدول العربية كمجموعة
من مستوى بلغ نحو  70.5مليار دوالر خالل
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عام  2016ليصل الى نحو  174.1مليار دوالر
خالل عام  ،2017محققا ً نسبة زيادة قدرها
 146.9في المائة .جاء ذلك كمحصلة الرتفاع
إجمالي الصادرات السلعية للدول العربية
كمجموعة خالل عام  2017بنسبة  17.4في
المائة لتصل الى نحو  894.9مليار دوالر،
مقارنة مع نحو  762.2مليار دوالر خالل العام
السابق ،كنتيجة للتحسن الذي شهدته أسعار النفط
العالمية .كما ارتفعت الواردات السلعية اإلجمالية
للدول العربية بنسبة بلغت نحو  4.2في المائة
لتصل إلى  720.8مليار دوالر .اسفرت
التطورات السابقة عن ارتفاع نسبة فائض
الموازين التجارية للناتج المحلي اإلجمالي للدول
العربية كمجموعة خالل عام  2017لتصل إلى
نحو  7.1في المائة مقارنة بنسبة قدرها  3.0في
المائة خالل عام  ،2016الملحقان ( -1/9أ)
و( )2/9والشكل (.)1
الشكل ( :)1تطور رصيد الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي
اإلجمالي للدول العربية خالل الفترة ()*2017-2013

محقق خالل العام السابق .يرجع ذلك لزيادة قيمة
الصادرات السلعية لهذه المجموعة بنسبة 13.3
في المائة لتبلغ حوالي  705.5مليار دوالر بسبب
تحسن أسعار النفط العالمية على الرغم من
تراجع كميات االنتاج .كما ارتفعت قيمة
المدفوعات عن الواردات السلعية االجمالية لدول
المجلس خالل عام  2017بنسبة طفيفة بلغت
حوالي  0.9في المائة لتبلغ  452.4مليار دوالر
مقارنة مع نحو  448.2مليار دوالر محققة خالل
عام  ،2016تماشيا ً مع مستويات االنفاق
الحكومي وأثرها على الواردات من السلع
االستثمارية .نتيجة للتطورات السابقة ارتفعت
خالل عام  2017نسبة فائض الميزان التجاري
في كافة دول المجموعة الى الناتج المحلى
اإلجمالي لتسجل نسب تفاوتت بين نحو  12.1في
عمان و 21.9بالمائة في قطر ،فيما
المائة في ُ
عدا البحرين التي سجلت تراجعا ً في العجز خالل
عام  2017ليقتصر على  1.9في المائة من
الناتج المحلى اإلجمالي ،الشكل (.)2
الشكل ( :)2نسبة رصيد الميزان التجاري إلى الناتج المحلي
اإلجمالي للدول العربية ()*2017-2016

*بيانات أولية
المصدر :الملحق (" 1/9أ") و(.)2/9

على صعيد تطور أرصدة الميزان التجاري
للدول العربية كمجموعات ،سجل الفائض
المحقق لمجموعة دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية( )1خالل عام  2017ارتفاعا ً بنحو
 45.0في المائة ليبلغ حوالي  253.1مليار دوالر
مقارنة مع فائض قدره  174.5مليار دوالر
( (1تتضمن كل من االمارات ،والبحرين ،والسعودية ،وعُمان،
وقطر والكويت.
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المصدر :الملحق (.)2/9

فيما يتعلق بمجموعة الدول العربية األخـرى
المصدرة للنفط( ،)2فقـد تحول العجـز ال ُمسجل
بالميزان التجـاري لهـذه المجموعـة من الـدول
خـالل عـام  2016البالغ نحو  16.5مليار دوالر الى
فائض بلغ نحو  8.9مليار دوالر خالل عام ،2017
((2

تتضمن كل من الجزائر ،والعراق ،وليبيا ،واليمن.
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حيث ارتفعت قيمة الصادرات السلعية لهذه
المجموعة من الدول خالل عام  2017بنسبة 64.3
في المائة لتبلغ حوالي  106.6مليار دوالر مقارنة
مع نحو  64.9مليار دوالر محققة بعام  ،2016جاء
ذلك نتيجة التحسن الذي شهدته أسعار النفط العالمية
والزيادة الجزئية في كميات اإلنتاج مع استقرار
األوضاع الداخلية في بعض دول المجموعة .كما
زادت قيمة الواردات السلعية في هذه المجموعة من
الدول بنسبة قدرها  20.0في المائة لتصل الى
حوالي  97.7مليار دوالر خالل عام .2017
على مستوى دول المجموعة فرادى ،ارتفع الفائض
المحقق بالعراق خالل عام  2017ليصل الى نحو
 12.9بالمائة من الناتج المحلى اإلجمالي .وتحول
العجز الى فائض بلغ نحو  11بالمائة من الناتج
المحلى اإلجمالي في ليبيا ،في حين تراجع العجز
بالميزان التجاري للجزائر ليسجل نحو  9.7بالمائة
من الناتج المحلي اإلجمالي خالل عام  .2017أما
اليمن فقد سجلت ارتفاعا ً في العجز لتبلغ نسبته مـن
النـاتج المحلى اإلجمـالي نحو  21.3في المائة بعام
.2017

وبالنسبة للدول العربية المستوردة للنفط( ،)3فقد
حققت هـذه المجمـوعـة مـن الـدول زيادة طفيفة
بعجز الميزان التجاري خــالل عــام  2017بنسبة
بلغت  0.5في المائة ليصل الى نحو  87.9مليار
دوالر .جاء ذلك كمحصلة الرتفاع حصيلة
الصادرات السلعية لدول تلك المجموعة من نحو
 74.6مليار دوالر خالل عام  2016لتبلغ حوالي
 82.8مليار دوالر خالل عام  ،2017مسجلة نسبة
زيادة قدرها  11.0بالمائة .كما ارتفعت الواردات
بنحو  5.3بالمائة لتبلغ  170.7مليار دوالر خالل
عام  2017مقارنة مع نحو  162مليار دوالر
مسجلة خالل العام المقابل .على مستوى الدول
فرادى فقد شهدت كل من األردن وتونس وجيبوتي
وفلسطين والقُمر والمغرب ومـوريتانيا ارتفاعا ً في
عجز الميزان التجاري خالل عام  2017بنسب
تباينت بين نحو  9بالمائة و 38.8من الناتج المحلي
االجمالي .في حين تراجع العجز في كل من
السـودان ومصر ولبنان بنـسب بلغت نحو  3.4في
المائة و 14.8بالمائة و 25.7بالمائة من الناتج
المحلي االجمالي خالل عام  ،2017الشكل (.)3

الشكل ( :)3تطور الموازين التجارية للدول العربية األخرى حسب المجموعات
()*2017-2013

* بيانات أولية.
المصدر :المالحق (" 1/9( ،)1/9( ،)8/5أ").

) (3تتضمن كل من األردن ،وتونس ،وجيبوتي ،والسودان،
وسورية (ال تتوفر لها بيانات) ،والقُمر ،ولبنان ،ومصر،
والمغرب ،وموريتانيا.
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وأسعار الصرف
ﻣﻮازﻳﻦالعام الخارجي
المدفوعات والدين
موازين
الفصل التاسع:
واﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ وأﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف
اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت
اﻟﺘﺎﺳﻊ:
اﻟﻔﺼﻞ

موازين الخدمات والدخل والتحويالت
شهد عام  2017زيادة العجز بميزان الخدمات
والدخل للدول العربية كمجموعة بنسبة بلغت
حوالي  1.8في المائة ليبلغ نحو  68.7مليار
دوالر مقارنة مع عجز قدره  67.5مليار دوالر
محقق بعام  .2016جاء ذلك كمحصلة ألثر
ارتفاع أسعار الفائدة العالمية على دخل
االستثمار ،إضافة الى أثر التعافي الجزئي الذي
تشهده المتحصالت من بند السفر في الدول
السياحية الرئيسية من الدول العربية ،الملحق
(" 1/9أ").
بالنسبة للتطورات في ميزان الخدمات والدخل
على مستوى الدول العربية كمجموعات ،تراجع
العجز في موازين الخدمات والدخل بمجموعة
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خالل
عام  2017بنحو  0.6في المائة ليبلغ حوالي
 48.8مليار دوالر مقارنة مع نحو  49.0مليار
دوالر مسجلة خالل العام السابق .يرجع ذلك
لزيادة الفائض في كل من اإلمارات والبحرين
كنتيجة أساسية لزيادة العائد من قطاع السياحة.
بينما سجلت كل من قطر والكويت انكماشا ً في
العجز خالل عام  2017مقارنة بالعام السابق.
عمان مقارنة
في حين اتسع العجز في السعوديةُ ،
مع عام .2016
وعلى صعيد الدول العربية األخرى ال ُمصدرة
للنفط ،فقد اتسع العجز في ميزان الخدمات
والدخل خالل عام  2017بنسبة  32.8بالمائة
ليصل الى حوالي  24.0مليار دوالر مقابل نحو
 18مليار دوالر خالل العام السابق .جاء ذلك
نتيجة التساع العجز بميزان الخدمات والدخل
خالل عام  2017في كل دول المجموعة مقارنة
بعام  ،2016وذلك تماشيا مع تواصل التطورات
الداخلية التي تمر بها بعض دول المجموعة.
وفيما يتعلق بالدول العربية المستوردة للنفط ،فقد
تحول العجز المحقق بميزان الخدمات والدخـل
فـي هذه المجموعة من الدول خالل عام 2016
والبالغ نحو  0.4مليار دوالر الى فائض قدره
حوالي  4.0مليار دوالر خالل عام .2017
يُعزى ذلك بشكل أساسي النكماش العجز في
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ميزان الخدمات والدخل في مصر بصورة
ملحوظة ،حيث بلغت نسبة االنخفاض حوالي
 61.8بالمائة ليقتصر على نحو  3مليارات
دوالر خالل عام  2017مقارنة مع عجز بلغ
حوالي  7.9مليار دوالر مسجل خالل العام
السابق .ذلك نتيجة للتحسن الذي شهدته
المتحصالت من بند السفر .بينما سجلت كل من
األردن وتونس وجيبوتي وفلسطين والمغرب
زيادة ً في فائض ميزان الخدمات والدخل بنسب
تراوحت بين  5.3بالمائة وحوالي  60.0بالمائة
خالل عام  .2017وشهدت السودان زيادة في
العجز ،في حين انكمش العجز بكل من القُمر
وموريتانيا خالل عام .2017
فيما يخص التحويالت الجارية والتي تمثل
تحويالت العاملين والمعونات الرسمية أهم
مكوناتها ،فقد شهد عام  2017انخفاض بالعجز
المسجل في الدول العربية بنحو  10.2في المائة
ليبلغ نحو  75.1مليار دوالر مقارنة مع حوالي
 83.7مليار دوالر يمثل عجز محقق خالل العام
السابق .كنتيجة النكماش إجمالي العجز الذي
حققته دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
كمجموعة بقيمة قدرها  3.8مليار دوالر ،بما
نسبته  3.0في المائة ،ليصل الى نحو 123.8
مليار دوالر ،والذي قابله زيادة الفائض في بقية
الدول العربية بقيمة قدرها  4.8مليار دوالر،
تمثل نسبتها  10.8في المائة ،ليبلغ حوالي 48.7
مليار دوالر خالل عام  ،2017الملحق (1/9
"ب").
بخصوص دول مجلس التعاون لدول الخليج
عمان
العربية فرادى ،فقد سجلت كل من قطر و ُ
والسعودية والكويت انكماشا ً في عجز صافي
التحويالت الجارية في عام  2017بنسب بلغت
 0.02بالمائة و 4.8بالمائة و 6.6بالمائة و15.4
بالمائة على التوالي ،بسبب تراجع المدفوعات
من التحويالت الخاصة .بينما حققت كل من
البحرين واالمارات اتساعا ً في عجز صافي
التحويالت الجارية بنسب بلغت  3.1بالمائة
و 5.4بالمائة على الترتيب خالل عام ،2017
ويُعزى ذلك بصفة أساسية لزيادة المدفوعات
الجارية الخاصة.
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أما الدول العربية األخرى ال ُمصدرة للنفط ،فقد
حققت خالل عام  2017زيادة في فائض صافي
التحويالت الجارية بالجزائر واليمن والعراق
بنسب بلغت نحو  11.1في المائة و 15.8بالمائة
و 17.7بالمائة .بينما شهدت ليبيا ارتفاعا ً في
عجز صافي التحويالت الجارية بنحو  20.4في
المائة ليصل الى نحو  0.9مليار دوالر بعام
.2017
على صعيد الدول العربية المستوردة للنفط ،فقد
حققت كل من جيبوتي ،والسودان ،وفلسطين،
ومصر ،والمغرب زيادة ً في فائض صافي
التحويالت بنسب تراوحت بين  4.4في المائة
و 29.1بالمائة خالل عام  .2017جاء ذلك بصفة
رئيسية كنتيجة الرتفاع التدفقات الواردة من
تحويالت العاملين والتحويالت الرسمية .هذا،
وقد سجلت كل من األردن ،وتونس ،والقُمر،
ولبنان ،وموريتانيا انكماشا ً بالفائض المحقق في
ميزان التحويالت الجارية خالل عام 2017
بنسب تراوحت ما بين  4.1في المائة و 17.4في
المائة مقارنة بالمستويات التي شهدها العام
السابق.

موازين الحسابات الخارجية الجارية
اسفرت المعامالت الجارية للدول العربية
كمجموعة خالل عام  2017عن تحول العجز
المسجل بالميزان الجاري خالل العام السابق
والبالغ نحو  80.6مليار دوالر الى فائض قدره
 30.3مليار دوالر وذلك للمرة األولى منذ عام
 .2014يرجع ذلك الرتفاع فائض الميزان
التجاري للـدول العـربيـة كمجمـوعـة بما يزيد
عن الضعف خالل عام  2017ليبلغ نحو 174.1
مليار دوالر كنتيجة أساسية للتحسن الذي شهدته
أسعار النفط العالمية .هذا ،وقد بلغت نسبة فائض
الموازين الجارية للدول العربية كمجموعة إلى
الناتج المحلي اإلجمالي حوالي  1.2في المائة
خالل عام  ،2017الملحقان (" 1/9ج") و()3/9
والشكل (.)4

الشكل ( :)4نسبة الفائض في الميزان الجاري إلى الناتج
المحلي اإلجمالي للدول العربية ()*2017-2013

(*) بيانات أولية.
المصدر :الملحق (.)3/9

على صعيد الدول كمجموعات ،تحول العجز
المسجل في الميزان الجاري لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية والبالغ حوالي 2.2
مليار دوالر خالل عام  2016الى فائض بلغ
نحو  80.5مليار دوالر خالل عام  .2017وجاء
ذلك نتيجة لتحول العجز المحقق في كل من
السعودية وقطر والكويت الى فائض بلغ نحو
 2.2في المائة و 3.8في المائة و 5.9في المائة
من الناتج المحلى اإلجمالي خالل عام .2017
في حين ارتفع الفائض في كل من البحرين
واإلمارات ليبلغ حوالي  1.2في المائة و15.9
في المائة من الناتج المحلى اإلجمالي خالل عام
عمان انخفض العجز في الميزان
 .2017وفي ُ
الجاري خالل عام  2017ليمثل حوالي 13.5
بالمائة من الناتج المحلى االجمالي.
بالنسبة للدول العربية األخرى ال ُمصدرة للنفط،
فقد تراجع العجز المسجل بميزان المعامالت
الجارية لهذه المجموعة من الدول ليصل الى
حوالي  9.6مليار دوالر خالل عام ،2017
مقارنة مع عجز قدره نحو  29.7مليار دوالر
خالل عام  .2016جاء ذلك كمحصلة لتحول
العجز الى فائض بالميزان التجاري ،وارتفاع
العجز بميزان الخدمات والدخل ،وزيادة الفائض
المسجل في صافي التحويالت الجارية خالل عام
 .2017وعلى مستوى الدول فرادى تحول العجز
في الميزان الجاري في ليبيا الى فائض يمثل
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حوالي  2.2في المائة ،وارتفع الفائض بالعراق
ليبلغ نحو  7.3في المائة من الناتج المحلى
اإلجمالي .بينما تراجع العجز في الجزائر ليمثل
نحو  13.1في المائة من الناتج المحلى االجمالي
خالل عام  .2017أما في اليمن فقد ارتفع العجز
بالميزان الجاري خالل عام  2017ليمثل نحو
 11.6في المائة من الناتج المحلى االجمالي،
الشكل (.)5
الشكل ( :)5رصيد الميزان الجاري إلى الناتج المحلي
اإلجمالي للدول العربية ()*2017-2016

(*) بيانات أولية.
المصدر :الملحق (.)3/9

فيما يتعلق بمجموعة الدول العربية المستوردة للنفط،
فقد تراجع العجز في ميزان المعامالت الجارية لهذه
المجموعة من الدول خالل عام  2017ليصل الى
نحو  40.6مليار دوالر ،مقابل عجز بلغ حوالي
 48.7مليار دوالر خالل العام السابق .ويرجع ذلك
لتراجع العجز المسجل في ميزان السلع والخدمات
والدخل بنسبة  4.6بالمائة ،وزيادة الفائض في ميزان
صافي التحويالت الجارية بنحو  10.6بالمائة خالل
عام  .2017وقد تراجع العجز الجاري في كل من
فلسطين ومصر والمغرب وموريتانيا ليسجل نسب
تراوحت بين نحو  4.8في المائة و 10.8في المائة
الى الناتج المحلى اإلجمالي خالل عام  .2017في
حين شهدت كل من األردن وتونس وجيبوتي
والسودان والقُمر ولبنان خالل عام  2017زيادة في
العجز الجاري ليتفاوت بين نحو  4.1بالمائة و21.1
بالمائة من الناتج المحلى االجمالي.
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موازين الحسابات الرأسمالية والمالية والموازين
الكلية
تحول صافي التدفق للداخل ال ُمسجل بموازين
المعامالت المالية والرأسمالية خالل عام 2016
والبالغ نحو  146.8مليار دوالر ،الى صافي
تدفق للخارج بلغ حوالي  21.9مليار دوالر
خالل عام  2017ليعكس التحسن المحقق في
موازين المعامالت الجارية للدول العربية .جاء
ذلك كنتيجة لتحول صافي التدفق للداخل المسجل
بمجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية والبالغ نحو  77.1مليار دوالر خالل عام
 2016الى صافي تدفق للخارج بلغ حوالي 64.3
مليار دوالر خالل عام .2017
بالنسبة لدول المجموعة فرادى ،تحول صافي
التدفقات الواردة للحساب الرأسمالي والمالي الى
صافي تدفقات للخارج في كل من قطر
والسعودية بلغت نحو  25.5مليار دوالر و9.6
مليار دوالر على الترتيب خالل عام  .2017كما
سجلت التدفقات الداخلة في البحرين تراجعا
لتصل الى حوالي  1.2مليار دوالر .وحققت
عمان ارتفاعا ً في صافي قيمة التدفقات إلى
ُ
الداخل بنحو  115.7بالمائة لتبلغ حوالي 9.1
مليار دوالر ،هذا في حين ارتفع صافي التدفق
للخارج المسجل في الكويت ليبلغ حوالي 21.9
مليار دوالر خالل عام  .2017بينما شهدت
اإلمارات تراجعا ً في صافي التدفقات للخارج
خالل عام  2017لتسجل حوالي  17.5مليار
دوالر ،الملحق (" 1/9ج").
على صعيد الدول العربية األخرى ال ُمصدرة
للنفط ،فقد تحول صافي التدفقات الداخلة
بالحساب المالي والرأسمالي المسجل خالل عام
 2016والبالغ نحو  10.4مليار دوالر الى
صافي تدفق للخارج قدره حوالي  3.2مليار
دوالر خالل عام  .2017فقد تحول صافي
التدفقات للداخل المسجل بالحساب الرأسمالي
والمالي في العراق البالغ حوالي  11.3مليار
دوالر الى صافي تدفقات للخارج قدرها 3.1

الصرف
الخارجي وأسعار
المدفوعات والدين
موازين
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اﻟﺼﺮف
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اﻟﻌﺎم
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مليار دوالر بعام  .2017أما الجزائر فقد حققت
زيادة بصافي التدفق للداخل ليبلغ حوالي 500
مليون دوالر في عام  .2017بينما سجلت كل من
ليبيا واليمن انخفاضا ً في صافي التدفق للخارج
ليبلغ حوالي  379.9مليون دوالر و 200مليون
دوالر خالل عام .2017
أما بالنسبة للدول العربية المستوردة للنفط ،فقد
تراجع صافي التدفقات الداخلة في الحساب
الرأسمالي والمالي بنسبة قدرها  23.2بالمائة
ليصل الى نحو  45.6مليار دوالر خالل عام
 .2017جاء ذلك كنتيجة أساسية لالنخفاض
الملحوظ الذي شهده صافي التدفقات الواردة
للحساب الرأسمالي والمالي في مصر والذي
بلغت نسبته نحو  35.2بالمائة ليبلغ حوالي 21.8
مليار دوالر خالل عام  2017مقابل حوالي
 33.7مليار دوالر تدفقات واردة في عام .2016
كما سجلت كل من تونس ،وفلسطين ،ولبنان،
والمغرب ،وموريتانيا انخفاض في صافي
التدفقات الواردة بالحساب الرأسمالي والمالي
خالل عام  2017بمعدالت تراوحت بين  0.8في
المائة و 18.0في المائة مقارنة بالعام السابق.
بينما سجلت كل من األردن ،وجيبوتي،
والسودان ،والقُمر زيادة في صافي التدفقات
الواردة في الحساب الرأسمالي والمالي بنسب
تفاوتت بين  1.1في المائة و 62.8في المائة
خالل عام .2017
كمحصلة للتطورات المذكورة في كل من
الموازين الجارية والحساب الرأسمالي والمالي،
فقد تراجع العجز المحقق بالميزان الكلي لموازين
مدفوعات الدول العربية كمجموعة بنحو 58.0
بالمائة ليصل الى نحو  57.8مليار دوالر خالل
عام  2017مقارنة مع عجز كلي بلغ حوالي
 137.5مليار دوالر عجز مسجل بالعام السابق،
الشكل (.)6

الشكل ( :)6التطور في موازين مدفوعات الدول العربية
كمجموعة ()2017-2013

المصدر :الملحق (.)1/9

االحتياطيات الخارجية الرسمية
شهد عام  2017تواصل االنخفاض في االحتياطيات
الخارجية الرسمية اإلجمالية للدول العربية ،فقد
انخفضت بنحو  8.5في المائة لتبلغ حوالي 947.6
مليار دوالر مقارنة مع حوالي  1036.1مليار دوالر
محققة خالل العام السابق .نتيجة لذلك تراجعت نسبة
تغطية االحتياطيات الخارجية الرسمية للواردات
السلعية ،للدول العربية كمجموعة خالل عام ،2017
لتصل الى نحو  15.8شهر مقارنة مع  18شهر
مسجلة بعام  ،2016الملحقان ( )4/9و(.)5/9
بالنسبة للمجموعات الفرعية للدول العربية ،فقد
سجلت مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية تراجعا ً في قيمة االحتياطيات الخارجية
الرسمية خالل عام  2017بنسبة بلغت نحو 13.9
فـي المائـة لتـقتصر على حوالي  607.0مليار دوالر
مقارنة مع احتياطيات قدرها  705.2مليار دوالر
بالعام السابق.
جاء االنخفاض المسجل في إجمالي االحتياطيات
الخارجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
كنتيجة اساسية النخفاض االحتياطيات في كل من
السعودية وعُمان وقطر بنسب بلغت حوالي 16.7
بالمائة و 20.6في المائة و 55.3في المائة على
التوالي في عام  .2017بينما شهدت كل من الكويت
والبحرين واإلمارات ارتفاعا ً في تلك االحتياطيات
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خالل عام  2017بنسب قدرها  7.5في المائة و10.1
بالمائة و 11.7بالمائة على التوالي مقارنة بالعام
السابق.
فيما يتعلق بالدول العربية األخرى ال ُمصدرة للنفط،
فقد انخفضت االحتياطيات الخارجية في تلك الدول
كمجموعة خالل عام  2017بصورة طفيفة بلغت
نسبتها نحو  0.7بالمائة لتصل الى حوالي 218.2
مليار دوالر ،مقارنة مع نحو  219.8مليار دوالر
تمثل احتياطيات مسجلة خالل العام المقابل.
جاء ذلك نتيجة لتسجيل كل من الجزائر واليمن
تراجعا ً في تلك االحتياطيات خالل عـام ،2017
بنسب بلغت  10.7في المائة و 63.9في المائة خالل
عام  2017مقارنة بالعام السابق .بينما سجلت كل من
العراق وليبيا ارتفاعا ً في تلك االحتياطيات بنسب
 7.3بالمائة و 12.4بالمائة.
بخصوص الدول العربية المستوردة للنفط ،فقد زاد
إجمالي االحتيـاطيـات الخـارجيـة لهـا كمـجمـوعة
خـالل عـام  2017بنسبـه قدرها  10.1بالمائة لتصل
الى نحو  122.3مليار دوالر ،مقارنة مع نحو
 111.1مليار دوالر خالل عام .2016
يعزى ذلك بصفة رئيسية لزيادة االحتياطيات في كل
من لبنان والقُمر وموريتانيا والمغرب والسودان
وفلسطين ومصر بنسب تباينت بين نحو  0.3في
المائة و 59.2بالمائة خالل عام  .2017في حين
انخفضت تلك االحتياطيات في كل من تونس
واألردن وجيبوتي بنسب بلغت نحو  3.2بالمائة
و 5.1في المائة و 14.7بالمائة على الترتيب خالل
عام .2017
أما بخصوص نسبة تغطية االحتياطيات الخارجية
الرسمية للواردات( ، )4فقد سجلت تلك النسبة خالل
عام  2017انخفاضا ً في العراق لتصل الى 16.7
شهراً ،والجزائر لتبلغ  23.2شهراً ،وقطر لتصل الى
 5.4شهرا ً .كما تراجعت في ُك ٍل من األردن،
( (4محسوبة على أساس نسبة إجمالي االحتياطات الخارجية
الرسمية في نهاية السنة في ك ّل دولة إلى إجمالي قيمة
الواردات السلعية الشهرية لتلك السنة في الدولة المعنية.
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والبحرين ،وتونس ،وجيبوتي ،والسعودية،
والسودان ،وعُمان ،والقُمر ،والكويت ،ولبنان،
والمغرب ،وموريتانيا ،واليمن لتحقق مستويات
تراوحت بين نحو  1.3شهراً و 44.8شهراً خالل
عام  .2017في حين زادت نسبة تغطية االحتياطيات
الخارجية الرسمية للواردات في ليبيا لتبلغ حوالي
 94.1شهرا ً.
كما سجلت ُك ٍل من فلسطين ،واالمارات ،ومصر
زيادة في نسبة تغطية االحتياطيات الخارجية الرسمية
للواردات لتحقق مستويات بلغت  0.8شهرا ً و4.9
شهراً و 7.6شهراً خالل عام  ،2017الملحق (.)5/9

تطورات الدين العام الخارجي
ارتفع إجمالي الدين العام الخارجي القائم ( )5في
ذمة الدول العربية المقترضة كمجموعة بنسبة
بلغت  10.1في المائة في عام  ،2017مقارنة
بزيادة بلغت  12.6في المائة في العام .2016
وازدادت المديونية العامة الخارجية للدول
العربية المقترضة كمجموعة ( )6من حوالي
 233.3مليار دوالر في نهاية عام  2016إلى
نحو  256.7مليار دوالر في نهاية عام .2017
تعود الزيادة في المديونية إلى لجوء عدد من
الدول المقترضة إلى االقتراض الخارجي لتلبية
االحتياجات التمويلية المتمثلة في تمويل عجز
الموازنة العامة المرتفع ،وتمويل عجز موازين
المدفوعات ،الملحق ( )10/9والجدول رقم (.)1

( )5يتكون الدين العام الخارجي من الديون طويلة األجل من
المصادر الرسمية والخاصة والديون قصيرة األجل
وتسهيالت صندوق النقد الدولي والديون الخاصة غير
المضمونة.
( )6تشمل الدول العربية المقترضة مجموعة الدول العربية
المسجلة ضمن نظام تسجيل الدول المدينة التابع للبنك الدولي
وهي ،األردن ،تونس ،الجزائر ،جيبوتي ،السودان ،سورية،
الصومال ،عُمان ،القمر ،لبنان ،مصر ،المغرب ،موريتانيا،
واليمن.
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الجدول ()1
الدين العام الخارجي القائم وخدمة الدين العام الخارجي
في الدول العربية المقترضة
()2017- 2016
(مليون دوالر)
الدول

الدين العام الخارجي القائم

خدمة الدين العام الخارجي

2016

*2017

2016

*2017

األردن

14,505.6

14,806.1

2,252.8

2,309.7

تونس

29,204.0

28,047.5

1,943.0

1,851.1

الجزائر

3,849.0

3,407.3

281.3

249.0

جيبوتي

1,621.0

1,814.0

97.3

108.8

السودان

45,395.8

47,331.0

83.0

155.5

عمان
ُ

4,020.0

4,317.3

386.2

414.5

القمر

140.0

157.8

12.4

5.2

لبنان

27,810.0

30,077.0

4,353.0

4,812.0

مصر

67,322.6

82,884.5

5,658.2

12,194.9

المغرب

31,852.0

34,299.0

3,459.1

6,646.7

موريتانيا

2,300.0

3,198.2

159.6

207.4

اليمن

5,241.0

6,376.1

271.0

325.2

233,261.0

256,715.8

18,957.0

29,280.1

الدول العربية المقترضة
*بيانات أولية.
المصدر :الملحقان ( )6/9و(.)7/9

تأثرت أوضاع المديونية العامة الخارجية في
الدول العربية المقترضة في عام 2017
باستمرار تداعيات التطورات االقتصادية
اإلقليمية والدولية غير المواتية وانعكاساتها على
األوضاع المالية الداخلية ،حيث تواجه معظم
الدول المقترضة تحديات تمويل عجز الموازنة
العامة واالنفاق التنموي المتنامي ،ذلك إلى جانب
تبني عدد من الدول اصالحات مالية تطلبت
الدعم المالي الخارجي .من جهة أخرى أدت
الحاجة الى حماية االحتياطات الرسمية من
التآكل خصوصا ً في ظل ارتفاع اسعار صرف
العمالت االجنبية ،إلى لجوء هذه الدول إلى
االقتراض وإصدار السندات الدولية لدعم موقف
االحتياطيات الرسمية.

على صعيد الدول العربية المقترضة فرادى ،فقد
تباينت أوضاع المديونية العامة الخارجية .سجلت
عشر دول عربية هي موريتانيا ،ومصر،
واليمن ،والقُمر ،وجيبوتي ،ولبنان ،والمغرب،
عمان ،والسودان ،واألردن ارتفاعا ً في إجمالي
و ُ
مديونيتها العامة الخارجية بلغ  23.5مليار دوالر
في عام  .2017ويُشكل إجمالي رصيد الدين
بالنسبة للدول التي ارتفع حجم مديونيتها
الخارجية حوالي  80في المائة من إجمالي الدين
العام الخارجي للدول العربية المقترضة
كمجموعة في عام  .2017بالنسبة للدول التي
ارتفع حجم مديونيتها الخارجية ،فقد سجلت
موريتانيا أعلى نسبة ارتفاع بلغت  39.1في
المائة ليصل حجم الدين العام الخارجي لديها إلى
 3.2مليار دوالر في العام  ،2017فيما سجلت
األردن أدنى نسبة ارتفاع بلغت نسبته  2.1في
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وأسعار الصرف
ﻣﻮازﻳﻦالعام الخارجي
المدفوعات والدين
موازين
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المائة ليصل إلى  14.8مليار دوالر .ازدادت
المديونية الخارجية لكل من مصر بنسبة 23.1
في المائة لتبلغ نحو  82.9مليار دوالر ،واليمن
بنسبة  21.7في المائة لتصل إلى  6.4مليار
دوالر ،والقُمر بنسبة  12.7في المائة لتصل إلى
نحو  0.2مليار دوالر ،وجيبوتي بنسبة  11.9في
المائة لتصل إلى نحو  1.8مليار دوالر ،وسجلت
عمان ،والسودان،
كل من لبنان ،والمغرب ،و ُ
نسب نمو في حدود  ،8.2و ،7.7و ،7.4و4.3
في المائة على التوالي لتصل مديونيتها إلى نحو
 ،30.1و ،34.3و ،4.3و 47.3مليار دوالر.
وترجع الزيادة الملحوظة في حجم الدين العام
الخارجي في عدد من الدول العربية المقترضة
إلى ارتفاع احتياجاتها لتمويل عجز الموازنة
الذي وصل إلى مستويات مرتفعة نسبيا ً حيث بلغ
كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي في كل من
عمان ،ومصر ،على سبيل المثال حوالي
القُمر ،و ُ
 ،13.4و ،10.8و ،10.7في المائة على الترتيب
في عام  ،2017الملحق ( )6/9والجدول (.)1
في المقابل ،تراجعت المديونية العامة الخارجية
في دولتين هي الجزائر ،وتونس في عام 2017
حيث سجلت انخفاضا ً وصل إلى نحو  1.6مليار
دوالر .وسجلت الجزائر أعلى نسبة انخفاض في
حجم الدين العام الخارجي وصلت إلى نحو
 11.5في المائة ليصل الرصيد القائم إلى نحو
 3.4مليار دوالر ،وسجلت تونس نسبة انخفاض
بلغت  4.0في المائة ليصل إلى نحو  28مليار
دوالر.
على نحو متصل شهدت خدمة الدين العام
الخارجي بالنسبة للدول العربية المقترضة
كمجموعة ارتفاعا ً ملحوظا ً في عام  2017بنسبة
بلغت  54.5في المائة ،مقارنة بنسبة ارتفاع
بلغت  13.3في المائة في عام  .2016وازدادت
خدمة الدين العام الخارجي للدول العربية
المقترضة من حوالي  18.9مليار دوالر في
نهاية عام  2016إلى نحو  29.3مليار دوالر في
نهاية عام  .2017على صعيد الدول العربية
المقترضة فرادى ،فقد ازدادت خدمة المديونية
الخارجية في تسع دول تُشكل خدمة مديونيتها
الخارجية حوالي  88في المائة من إجمالي خدمة
مديونية الدول المقترضة كمجموعة في عام
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 .2017بالنسبة للدول التي ازدادت خدمة
المديونية الخارجية لديها فقد سجلت مصر أعلى
نسبة ارتفاع بلغت حوالي  115.5في المائة
ليصل حجم خدمة الدين إلى نحو  12.2مليار
دوالر ،بينما سجلت األردن أدنى نسبة ارتفاع
بلغت  2.5في المائة ليصل اجمالي خدمة الدين
لديها إلى نحو  2.3مليار دوالر .كما ارتفعت
خدمة المديونية الخارجية في كل من المغرب
بنسبة  92.2في المائة لتبلغ نحو  6.6مليار
دوالر ،وفي السودان بنسبة  87.4في المائة لتبلغ
نحو  0.2مليار دوالر ،وفي موريتانيا بنسبة 30
في المائة لتبلغ نحو  0.2مليار دوالر ،وفي اليمن
بنسبة  20في المائة لتبلغ نحو  0.3مليار دوالر،
وفي جيبوتي بنسبة  11.9في المائة لتبلغ نحو
 0.1مليار دوالر ،وفي لبنان بنسبة  10.5في
عمان
المائة لتبلغ نحو  4.8مليار دوالر ،وفي ُ
بنسبة  7.3في المائة لتبلغ نحو  0.4مليار دوالر،
الملحق ( )7/9والجدول (.)1
بالمقابل تراجعت خدمة المديونية الخارجية
بالنسبة لثالث دول تُشكل خدمة مديونيتها
الخارجية حوالي  12في المائة من إجمالي خدمة
مديونية الدول المقترضة كمجموعة في عام
 .2017بالنسبة للدول التي انخفضت خدمة
المديونية الخارجية لديها فقد سجلت القُمر نسبة
انخفاض بلغت  58.6في المائة لتصل خدمة
الدين لديها إلى نحو  5.2مليون دوالر ،بينما
سجلت كل من الجزائر وتونس نسب انخفاض
بلغت نحو  ،11.5و 4.7في المائة على الترتيب
لتصل خدمة الدين لديها إلى نحو  ،0.2و1.9
مليار دوالر في نفس العام.

أعباء المديونية الخارجية للدول العربية
بغرض استكشاف أوضاع المديونية الخارجية
للدول العربية المقترضة ،فقد تم احتساب مؤشر
نسبة الدين العام الخارجي القائم إلى الناتج
المحلي اإلجمالي لقياس عبء المديونية
الخارجية على االقتصاد باعتبار أن هذه النسبة
تدل على قدرة االقتصاد على تحمل أعباء الدين
العام الخارجي وإمكانية استمراريته في االيفاء
بذلك .كما تم احتساب مؤشر نسبة خدمة الدين
العام الخارجي إلى الصادرات من السلع
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والخدمات ،والذي يقيس عبء المديونية
الخارجية بداللة قدرة االقتصاد على تغطية خدمة
مديونيته الخارجية بعائدات صادراته.
ارتفعت نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج
المحلي اإلجمالي في الدول العربية المقترضة
كمجموعة في عام  2017بحوالي  4.3نقطة
مئوية ،حيث وصلت إلى نحو  31في المائة
مقارنة بحوالي  26.7في المائة في عام .2016
ويعود ذلك إلى تسارع نمو حجم الدين العام
الخارجي لهذه الدول مجتمعة والذي بلغ نحو
 10.1في المائة ،مقارنة بنمو الناتج المحلي
اإلجمالي باألسعار الجارية والذي وصل إلى نحو
 3.8في نفس العام .بالنسبة للدول العربية
المقترضة فرادى ،فقد جاءت نسبة الدين العام
الخارجي إلى الناتج المحلي اإلجمالي لكل من
عمان ،والقُمر في عام  2017دون
الجزائر ،و ُ
متوسط الدول العربية المقترضة كمجموعة

والبالغ نحو  31في المائة .أما بالنسبة لكل من
جيبوتي ،وموريتانيا ،وتونس ،ولبنان ،ومصر،
والسودان ،واألردن ،واليمن ،والمغرب فقد
تجاوزت نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج
المحلي اإلجمالي لديها متوسط الدول العربية
المقترضة كمجموعة ،حيث سجلت جيبوتي أعلى
نسبة بلغت نحو  94في المائة ،بينما سجل
المغرب أدنى نسبة بلغت نحو  31.5في المائة
الملحق ( )8/9والجدول رقم (.)2
من ناحية أخري ،فقد سجلت نسبة الدين العام
الخارجي إلى الناتج المحلي اإلجمالي في عام
 2017انخفاضا ً بلغ في كل من السودان حوالي
 3.7نقطة مئوية لتصل إلى  38.3في المائة،
وفي الجزائر حوالي  0.4نقطة مئوية لتصل إلى
 2في المائة .كما سجلت الجزائر أدني نسبة للدين
العام الخارجي من الناتج المحلي اإلجمالي بلغت
 2في المائة.

الجدول رقم ()2
مؤشرات المديونية الخارجية للدول العربية المقترضة
( 2016و)*2017
(نسبة مئوية)
الدول

الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي
االجمالي

خدمة الدين العام الخارجي إلى صادرات السلع
والخدمات

2016

*2017

2016

*2017

األردن
تونس
الجزائر
جيبوتي
السودان
عمان
ُ
القُمر
لبنان
مصر
المغرب
موريتانيا
اليمن

37.5
68.7
2.4
89.8
42.0
6.0
24.2
54.6
28.7
30.8
49.7
21.2

36.9
70.2
2.0
94.0
38.3
6.0
25.4
57.0
36.1
31.5
71.8
34.0

18.4
11.1
0.9
20.2
2.7
1.2
10.9
23.6
16.8
8.7
9.3
17.2

17.6
10.7
0.6
20.7
3.8
1.2
4.9
26.4
28.5
8.6
11.5
40.6

الدول العربية المقترضة

26.7

31.0

9.6

13.7

*بيانات أولية.
المصدر الملحقان ( )8/9و(.)9/9
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في المقابل ،فقد ارتفعت نسبة الدين العام
الخارجي إلى الناتج المحلي اإلجمالي في نفس
العام في بقية الدول العربية المقترضة ،حيث
سجلت كل من موريتانيا ارتفاعا ً في هذه النسبة
بلغ حوالي  22.1نقطة مئوية لتصل إلى نحو
 71.8في المائة ،واليمن  12.8نقطة مئوية
لتصل إلى  34في المائة ،ومصر  7.4نقطة
مئوية لتصل إلى  36.1في المائة ،وجيبوتي 4.1
نقطة مئوية لتصل إلى  94في المائة ،ولبنان 2.5
نقطة مئوية لتصل إلى نحو  57في المائة،
وتونس  1.5نقطة مئوية لتصل إلى نحو 70.2
في المائة والقُمر  1.2نقطة مئوية لتصل إلى
 25.4في المائة ،والمغرب  0.7نقطة مئوية
لتصل إلى  31.5في المائة .وجاء ارتفاع نسبة
الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي اإلجمالي
في عدد من هذه الدول نتيجة إلى لجوئها إلى
االقتراض وإصدار سندات الستقطاب موارد
خارجية تدعم أوضاعها المالية في ظل عدم
تسارع وتيرة نمو الموارد العامة بالقدر الذي
يمول االنفاق التنموي المتنامي.
ّ
فيما يتعلق بنسبة خدمة الدين العام الخارجي إلى
الصادرات من السلع والخدمات ،فقد ارتفعت في
الدول العربية المقترضة كمجموعة في عام
 2017بحوالي  4.1نقطة مئوية بنسبة تصل إلى
 42.8في المائة مقارنة بنحو  22.3في عام
 .2016جاء ذلك كمحصلة لتسارع نمو خدمة
الدين العام الخارجي للدول العربية المقترضة في
عام  2017والذي بلغ  54.5في المائة مقارنة
بنمو صادرات السلع والخدمات لهذه الدول
والذي بلغ نحو  17.4في المائة في نفس العام.
بالنسبة للدول العربية المقترضة فرادى ،فقد
تجاوزت نسبة المؤشر ال ُمسجلة في كل من
اليمن ،ومصر ،ولبنان ،وجيبوتي ،واألردن في
عام  ،2017متوسط الدول العربية المقترضة
كمجموعة والبالغ نحو  13.7في المائة ،في حين
انخفضت دونه في بقية الدول المقترضة بنسب
تراوحت بين  11.5في المائة في موريتانيا ونحو
 0.6في المائة في الجزائر في نفس العام.
وسجلت نسبة خدمة الدين العام الخارجي إلى
الصادرات من السلع والخدمات في عام 2017
ارتفاعا ً في كل من اليمن بلغ نحو  23.5نقطة
مئوية لتصل إلى  40.6في المائة ،ومصر بلغ
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 11.7نقطة مئوية لتصل إلى  28.5في المائة،
وموريتانيا بلغ نحو  2.2نقطة مئوية لتصل إلى
نحو  11.5في المائة ،والسودان  1.1نقطة مئوية
لتصل إلى  3.8في المائة ،وانخفضت بأقل من
عمان لتصل
نقطة مئوية في كل من جيبوتي ،و ُ
إلى نحو  ،20.7و 1.2في المائة على الترتيب،
حيث اليزال اليمن من بين الدول العربية
المقترضة يتحمل العبء األكبر في خدمة
المديونية الخارجية على حصيلة صادراته بنسبة
تصل إلى  40.6في المائة وهو ما يُعزى إلى شبه
توقف أنشطة التصدير السيما فيما يتعلق
بصادرات النفط بما يعكس األوضاع الداخلية
التي تشهدها اليمن ،الملحق (.)9/9
من جانب آخر ،فقد انخفضت نسبة خدمة الدين
العام الخارجي إلى الصادرات من السلع
والخدمات خالل نفس العام في كل من القُمر،
وتونس ،والجزائر ،والمغرب ،لتسجل تراجعا ً
بلغ في القُمر نحو  6نقاط مئوية لتصل إلى نحو
 4.9في المائة ،وتونس  0.4نقطة مئوية لتصل
إلى نحو  10.7في المائة ،والجزائر  0.2نقطة
مئوية لتصل إلى نحو  0.6في المائة ،والمغرب
 0.1نقطة مئوية لتصل إلى نحو  8.6في المائة.

تطورات أسعار الصرف العربية

()7

تـأثرت العـمـالت العـربيـة بالتـطورات في
أسعار صرف العمالت الرئيسية العالمية خالل
عام  ،2017ال سيما في ظل ارتفاع قيمة اليورو
مقابل الدوالر وذلك على الرغم من اتجاه مجلس
االحتياطي الفيدرالي األمريكي إلى رفع أسعار
الفائدة على الدوالر األمريكي بنحو  75نقطة
أساس خالل العام وتفضيل البنك المركزي
األوروبي في المقابل اإلبقاء على سعر الفائدة
عند مستويات صفرية.
( )7تربط تسع دول عربية عمالتها بالدوالر (السعودية
عمان واألردن والعراق ولبنان
واإلمارات والبحرين وقطر و ُ
وجيبوتي) ،ودولتان بوحدة حقوق السحب الخاصة (سورية
وليبيا) ،ودولة بسلة من العمالت (الكويت) .في حين تتبني
دولتان عربيتان نظما ً ثابتة للصرف مقابل اليورو أو مقابل سلة
من العمالت يغلب عليها اليورو (المغرب والقُمر) .وتتبنى سبع
دول عربية نظما ً مرنة ألسعار الصرف تتمثل في (الجزائر
وتونس ومصر والسودان واليمن وموريتانيا والصومال)،
الملحق (.)10/9
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فرغم تباين توجهات أسعار الفائدة ومسارات
النمو االقتصادي ما بين االقتصادات المتقدمة ،لم
يستطع الدوالر األمريكي أن يواصل مكاسبه
المحققة أمام العمالت األخرى خالل عام 2017
مسجالُ أسوأ أداء له مقابل عدد من العمالت
الرئيسية ً من بينها اليورو والين الياباني والجنيه
االسترليني خالل أربع عشرة عاما ً في ضوء
تحسن اقتصادات عدد منها السيما منطقة اليورو.

سجل مؤشر سعر الدوالر مقابل سلة من العمالت
الرئيسية األخرى  U.S. Dollar Indexتراجعا ً
بنسبة  14في المائة عام .2017

في ضوء تلك التطورات استقرت قيمة العمالت
العربية المثبتة مقابل الدوالر خالل العام مع
تدخالت من بعض البنوك المركزية في أسواق
الصرف األجنبي بهدف اإلبقاء على نظم أسعار
الصرف الثابتة في هذه البلدان ،الملحق (.)11/9
في المقابل ،تراجعت قيمة العمالت العربية
المثبتة بالدوالر مقابل اليورو خالل عام 2017
بما يعكس تراجع قيمة الدوالر مقابل اليورو،
حيث تراجعت قيمة عمالت دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية مقابل اليورو بنـسب
تـراوحت بين  1.70في المائة و 1.80في المائة،
فيما انخفضت قيمة الدينار الكويتي ال ُمثبت مقابل
سلة من العمالت مقابل اليورو بنسبة  2.23في
المائة خالل العام.
كذلك تراجعت قيمة كل من الليرة اللبنانية
والدينار األردني والفرنك الجيبوتي مقابل اليورو
بنسبة تراوحت بين  1.49في المائة و 1.87في
المائة .في المقابل ارتفعت قيمة الدينار العراقي
مقابل اليورو بنسبة طفيفة بلغت  0.20في المائة
خالل عام  ،2017الملحق (.)12/9
أما فيما يتعلق بالعمالت العربية المثبتة بسلة
حقوق السحب الخاصة ،فقد سجل الدينار الليبي
تراجعا ً طفيفا ً مقابل الدوالر بنسبة  0.25في
المائة ،فيما انخفضت قيمته مقابل اليورو بنسبة
 3.24في المائة.
فيما يتعلق بالعمالت المثبتة مقابل سلة من
العمالت يشكل اليورو الجزء األكبر منها فقد
سجلت قيمة الدرهم المغربي ارتفاعا ً مقابل

الدوالر بنسبة  1.18في المائة ،وانخفض الدرهم
المغربي مقابل اليورو بنسبة  0.66في المائة.
يشار إلى أن البنك المركزي المغربي يدرس في
األجل المتوسط إمكانية زيادة مستويات مرونة
سياسة سعر الصرف بهدف دعم تنافسية
الصادرات المغربية وتعزيز قدرة االقتصاد
المحلي على مواجهة الصدمات الخارجية،
الملحق ( )11/9و(.)12/9
فيما يتعلق بالعمالت العربية التي تتبع نظام تعويم
سعر الصرف (سواء التعويم ال ُمدار أو الحر)،
سجلت قيمة الجنيه المصري أكبر معدل تراجع
مقابل الدوالر حيث فقد الجنيه خالل عام 2017
نحو  77.4في المائة من قيمته المسجلة عام
 ،2016حيث بلغ متوسط سعر صرف الجنيه
مقابل الدوالر األمريكي نحو  17.80جنيه
للدوالر خالل عام  2017مقابل  10جنيهات
للدوالر للمتوسط المسجل عام  2016في ظل
اتجاه الحكومة إلى تحرير سياسة سعر الصرف
بهدف دعم تنافسية الصادرات والقضاء على
االختالالت في أسواق الصرف األجنبي في إطار
برنامج اإلصالح االقتصادي الذي تطبقه
الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي،
اإلطار رقم (.)1
من جهة أخرى ،شهد أيضا ً الدينار التونسي
تراجعا ً مقابل الدوالر بنسبة  12.6في المائة
خالل عام  2017بما يعكس الضغوطات التي
واجهت الميزان التجاري الذي سجل عجزا ً كبيرا ً
بقيمة  15.2مليار دينار( .)8كذلك انخفضت قيمة
الجنيه السوداني بنسبة  7.6في المائة مقابل
الدوالر وتراجعت قيمة األوقية الموريتانية
والدينار الجزائري مقابل الدوالر بنسبة  1.6في
المائة و 1.4في المائة على التوالي خالل عام
 ،2017الملحق (.)11/9

((8

البنك المركزي التونسي" .)2018( ،نشرة الظرف
االقتصادي" ،يناير.
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إطار رقم ()1

تحرير سعر صرف العملة المحلية في مصر
تطبق مصر برنامجا ً شامالً لإلصالح االقتصادي في إطار تسهيل ممتد مع صندوق النقد الدولي بقيمة  12مليار دوالر تمتد
فترة تنفيذه خالل الفترة ( .)2019-2016يتضمن البرنامج إصالحات أساسية لحفز االقتصاد وتعزيز مناخ األعمال وتحقيق
نمو متوازن يشمل كافة فئات المجتمع .يتضمن البرنامج ثالثة محاور رئيسية من سياسات اإلصالح تتمثل في:
•
•

•

إصالحات الستعادة االستقرار االقتصادي من خالل معالجة االختالالت االقتصادية ومن أهمها ارتفاع عجز
الموازنـة العامة ،ومعدالت التضخم ،والعجز في ميزان المدفوعات.
إصالحات هيكلية لدعم القطاعات اإلنتاجيـة خاصـة أنـشطة الصناعة والتصدير .يأتي ذلك من خالل العمل على
إصالح مناخ االستثمار وتطوير البنية التحتية وتوسيع القاعدة اإلنتاجية ،باإلضافة إلـى تنفيذ بـرامج وحوافز لمساندة
الصادرات ،وتشجيع الصناعات التحويليـة واالستمرار في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
إصالحات لشبكات األمان االجتماعي لتوفير أكبر قدر من الحماية والرعاية الالئقة لجميع شرائح المجتمـع وخاصة
الطبقات األقل دخالً واألولى بالرعاية.

في إطار هذا البرنامج تم تبني عدد من التدابير اإلصالحية التي شملت إصالحات نظم دعم الطاقة ،وتطبيق ضريبة القيمة
المضافة ،وإصالح نظام الخدمة المدنية ،وإصدار عدد من القوانين مثل قانون تسوية المنازعات الضريبية وقانون تيسير
إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية ،واالنتهاء من إعداد مسودة قانون جديد لإلفالس وتصفية المشروعات المتعثرة بما
يتفق مع المعـايير الدولية وإصدار قانون ضمانات وحوافز االستثمار ،إضافة إلى تحرير سعر صرف العملة المحلية بداية من
شهر نوفمبر من عام  .2016على ضوء قرار تحرير سعر الصرف ارتفع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدوالر إلى
 17.8جنيه للدوالر خالل عام  2017مقابل  10جنيهات للدوالر خالل عام  ،2016وهو ما يعني تراجع قيمة العملة المحلية
مقابل الدوالر بنسبة  77.4في المائة .ساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف نهاية عام  2016في القضاء على
السوق الموازية للنقد األجنبي ،وساعد إضافةً إلى التدابير ال ُمشار إليها في احتواء جانبا ً من االختالالت االقتصادية وتعزيز
الثقة في مناخ األعمال ومساندة أنشطة االستثمار والتصدير .في هذا الصدد ،تشير اإلحصاءات إلى استفادة أنشطة االستثمار
والتصدير من اإلصالحات السابق اإلشارة إليها والسيما فيما يتعلق بإصالحات زيادة مستويات مرونة نظام سعر الصرف
حيث ارتفع إجمالي االستثمارات ال ُمنفذة خالل العام المالي  2017-2016بنسبة  31في المائة ،فيما نمت الصادرات بنسبة
 19.3في المائة خالل التسعة أشهر األولى من هذا العام بما يعكس كل من الزيادة في الصادرات غير النفطية بفعل األثر
اإليجابي لتحرير سعر الصرف ،وكذلك الصادرات النفطية مع تحسن أسعاره في األسواق الدولية(.)9
شكل رقم ( :)7تطور سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدوالر
()2017 – 2013

%

المصدر :الملحق (.)11 /9

( )9البنك المركزي المصري ،مصر" .)2017( ،تقرير الوضع الخارجي لالقتصاد المصري" ،يوليو-مارس  ،2017/2016العدد .57
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من جانب آخر ،سجلت أسعار صرف معظم
العمالت العربية التي تتبع نظام تعويم سعر
الصرف تراجعا ً مقابل اليورو .وسجل كل من
الجنيه المصري والدينار التونسي أكبر تراجع
مقابل اليورو خالل العام بنسب بلغت  81في
المائة و 15في المائة على التوالي ،يليهما الجنيه
السوداني بنسبة تراجع بلغت  4.6في المائة،
بينما ارتفعت قيـمة الريـال اليمني مقابل اليورو
بنسبة  9.13في المائة خالل العام ،الملحق
(.)12/9
أما بالنسبة لتحركات أسعار صرف العمالت العربية
مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة ،فقد ارتفعت
قيمة عمالت اثنتي عشرة دولة عربية مقابل وحدات
حقوق السحب الخاصة خالل عام  2017نتيجة
االرتفاع المسجل في قيمة اليورو خالل العام.
تمثلت معظم االرتفاعات في العمالت المثبتة
بالدوالر حيث بلغت نسبة االرتفاع المسجلة في
عمالت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة نحو 0.25
في المائة ،في حين سجل الدينار الكويتي
وال ُمثبت مقابل سلة من العمالت تراجعا ً مقابل
وحدة حقوق السحب الخاصة بنسبة  0.15في
المائة ،بينما ارتفعت قيمة الدرهم المغربي
ال ُمثبت مقابل سلة من العمالت يغلب عليها
اليورو بنسبة  1.4في المائة مقابل وحدة حقوق
السحب الخاصة.
أما فيما يتعلق بالدول التي تتبع نُظما ً مرنة
ألسعار الصرف ،فقد تراجعت قيمة معظم هذه
الدول أمام وحدات حقوق السحب الخاصة خالل
عام  .2017سجل الجنيه المصري أكبر نسبة
تراجع في قيمته مقابل وحدة حقوق السحب
الخاصة منخفضا ً بنحو  77في المائة ،يليه الدينار
التونسي الذي انخفض بنسبة  12.4في المائة ،ثم
الجنيه السوداني الذي تراجعت قيمته مقابل وحدة
حقوق السحب الخاصة بنسبة  7.3في المائة عام
 .2017من جانب آخر ،تراجعت قيمة الدينار

الجزائري واألوقية الموريتانية مقابل وحدة
حقوق السحب الخاصة بنسبة بلغ  1.2في المائة
و 1.3في المائة على التوالي ،الملحق (.)13/9
فيما يتعلق باالتجاهات العامة لمتوسط أسعار
صرف العمالت العربية مقابل الدوالر خالل
الفترة ( )2017-2013فقد سجلت عمالت عشر
دول عربية غير مثبتة بالدوالر تراجعا ً مقابل
الدوالر خالل الفترة .وكانت أكبر نسبة تراجع
مسجلة من قبل الجنيه المصري الذي انخفضت
قيمته مقابل الدوالر بنسبة تقارب  26.9في المائة
خالل الفترة ،يليه الدينار التونسي والريال اليمني
بتراجع نسبته  10.5في المائة ،و 9.4في المائة
على التوالي ،ثم الجنيه السوداني والدينار
الجزائري بنسبة  8.9في المائة و 8.7في المائة
على التوالي .بينما تراجعت عمالت المغرب
وموريتانيا والقُمر وليبيا بنسبة مقابل الدوالر
بنسبة تراوحت ما بين  2.3في المائة و 4.5في
المائة خالل الفترة ،الشكل ( )8والملحق
(.)11/9
الشكل ( :)8التغير السنوي في أسعار صرف بعض
العمالت العربية مقابل الدوالر األمريكي في عام
 2017ومتوسط الفترة ()2017-2013

المصدر :الملحق (.)11/9

بالنسبة لالتجاهات العامة لمتوسط أسعار صرف
العمالت العربية مقابل اليورو خالل الفترة
( ،)2013-2017فقد تحسنت قيمة عمالت ثالثة
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عشرة دولة عربية مقابل اليورو خالل الفترة
بنسبة تراوحت بين  0.58في المائة و 4.12في
المائة .في المقابل تراجعت قيمة خمس عمالت
عربية مقابل اليورو خالل نفس الفترة .جاء على
رأس هذه العمالت الجنيه المصري بانخفاض
نسبته  21.6في المائة مقابل اليورو ،الشكل ()9
والملحق (.)12/9
الشكل ( :)9التغير السنوي في أسعار صرف بعض العمالت
العربية مقابل اليورو في عام  2017ومتوسط الفترة
()2017 – 2013

أما عـلى مستــوى التغيـرات في أسعـار
الصـرف الحقيقيـة الف َّعـالة للعمـالت العربيـة
خــالل الفتـرة ( ،)2017-2013سجلت معظم
العمالت العربية (ثالثة عشرة عملة) ارتفاعا ً في
أسعار الصرف الحقيقية الفعَّالة (تراجع مستويات
التنافسية) .سجل الجنيه السوداني أعلى ارتفاع
في أسعار الصرف الحقيقية الفعَّالة للعام الرابع
على التوالي بنسبة بلغت  13.7في المائة ،في
حين سجلت خمس عمالت عربية تراجعا ً في
أسعار الصرف الحقيقية الفعَّالة (تحسن مستويات
التنافسية) ،جاء على رأسها الجنيه المصري
بنسبة انخفاض بلغت  4.7في المائة خالل الفترة
( ،)2017-2013الشكل ( )10والملحق (.)14/9
الشكل ( :)10التغير السنوي في مؤشر أسعار الصرف الحقيقية
الفعّالة لعام  2017ومتوسط الفترة ()2017-2013

المصدر :الملحق ()12/9

أما فيما يخص اتجاهات مؤشر أسعار الصرف
الحقيقية الفعَّالة Real Effective Exchange
 ،Ratesفقد ارتفعت لنحو ثمان دول عربية (بما
يعكس تراجع مستويات تنافسية هذه العمالت)
خالل عام  ،2017وهو ما يُعزى إما إلى ارتفاع
معدالت التضخم في بعض الدول العربية مقارنة
بالشركاء التجاريين الرئيسيين ،أو إلى تراجع
أسعار الصرف الرسمية لبعض الدول العربية
(تحسن قيمة العملة المحلية ال سيما العمالت
المرتبطة بالدوالر) أو األثرين معا ً.
سجل الجنيه السوداني أكبر نسبة ارتفاع في
أسعار الصـرف الحقيقيـة الفعَّـالة بلغت  23.5في
المائة .في المقابل ،انخفضت أسعار الصرف
الحقيقية الفعَّـالة في تسع دول عربية ،وسجل
الجنيه المصري أكبر نسبة تراجع في أسعار
الصرف الحقيقية الفعالة بلغت  32.7في المائة
بما يعكس تحسن مستويات التنافسية.
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الفصل العاشر
(فصل المحور)

آفاق التوليد الكهربائي باستخدام مصادر الطاقات
المتجددة في الدول العربية

نظرة عامة
تعتبر الطااة اام ال الر الر اااااا لتاق ق التن اام
ال اااتةاوم ساقراااتقرار سالتقةج مع وأت اً ا
ف اقعتبااةر فعااةل اام وتاري ستنلدا و ااااااااةتر ااة
امسل مً ستا اااااا ة وتةشي سترتاااااا ة اراااااات ةاو ة
ستلافر تكنلللج ةت ةً س تأو ة الا اااااالا ع ة
بأرعةر وقبللم وة جةنب ال ت ك.
سلااا الااةسا العرب اامً قا العقلت ال ااة اااااا اامً
ا ت اااةواااة وب را بقطاااةء الك رباااةشً ست كناااا وة
تاق ق ونأةزات و لرااام ف ون اااةش ستطلدر بن م
ا القطةءً ح ث ارتتعا و م الطة م الك ربة م
قا التتري (– 2005
ال للةي بالال الضاااااع
 ً)2017سارتتا الط ااب ع ا الا ااق ام ااااااا
بةل قةار ذاته.
الطااة اام ال اااااات ااةي وة
سالطااة اام ال تأااةتي
ال اااااااةتر الت د كة ا تع اة الطب عام تلل اة ة
ب ااكق و اات رً سبةسا تة ق انن ااةاً ويق ال ة
م سالطة م الاراردم
سطة م الردةح سالطة م ال
امر اااا م سالكت م الا لدم .تت ط الطة م ال تأةتي
عة الل لت امحتلرع "نتطً فام س غةز طب ع "
بأا و ةتر ة طب ع م سغ ر نة بمً سوتلفري ف
الطب عمً سوتأةتي بةراااااات رارً و لك ف طة م
نظ تم ق دنتج عة ونتةج ة ت لث ب ئ .
تت تا الااةسا العرب اام بلفري وب ري ف و اااااااةتر
الطة م ال تأةتيً ةصاام الطة م ال اا اا م سطة م
الردةحً ح ث تقا وعظم الةسا العرب م ف ونطقم
وتاااعةع
الاطاج ال ااا ااا ً وت تعم بأع ا ف
ع ا و تلى العةلم .و ة تت تا وعظم تسا
ت
ال نطقم العرب م دضااااااة بتوكةنةت ج ةي ف وأةا
طة م الردةح لتلل ة الك ربةشً عقسي ع ا و ةتر
الطة م ال ة م سطة م الكت م الا لدم.
وة

اقراااااات قت ال ااااااتقب
سف وطةر ت ت
النتط سالغاااةزً سل اتاااةل ع ا الب ئااام ست ت
اقنبـ اعةثةت وـ اة واطـااـ اةت التـ الل ة الاـااـ اراردمً
تلجـه العــةدة وــة الـةسا العـرب ـم ولـا زدـةتي

اقعـاـات ـاةت عـا ـاا التلل ة الك ربة وة واطةت
التلل ااة الت تع ااق ع ا الطااة ااةت ال تأااةتي .س ااة
حق قا ان وةرات سامرتا سو اااااار سال اااااالتاا
سال غرب سولردتاااةن اااة تاااااالطاااة وب را ف ااا ا
ال أااةاً س طعااا ال ااااااعلتداام ستلن سالأطا ر
بع الت قةجً ب ن ة ت ااااااعا بة ا لةسا العرب م
ل تلرا ف ارت ةاج ت ك الطة ةت ف وأةا التلل ة
الك ربة .
وق ا نااةت العااةدااة وة امولر التن اام اللاجااب
ة ف اقعت بةر ع نة ون اااااااةش وا طةت تلل ة
ة ا ت ةر
و ربة م تع ق بةلطة ةت ال تأةتيً
ول ا ال اارسء س ربه وة تاابكم الك ربةشً سذلك
لتاق ق عة ة ا ت ااةتع ونةرااب ونه .سبةلنظر ولا
ا الطاااة ااام ال للاااةي وة ال اطاااةت ال لا ااام
م غ ر وؤوةيً تارص تروةت الك ربةش
سال
ع ا ا تكلا القاااةري ال روبااام وة ال اطاااةت
الاراردم و ااااةسدمً ع ا ام قً ل ا ق ام ااااا
ع ا ال اابكمً سبةلتةل ق دؤتع التلرااا ف ون ااةش
واطةت تلل ة لا م ستاااااا اااااا م ولا ت ت
اقرتي ةرات ف واطةت التلل ة الاراردم.
س اااة اااةواااا الاااةسا العرب ااامً قا العقاااةدة
ال ة ااااا ةً بربط غ ب تااااابكةت الك ربةش لةد ة
ع ا التلترات ال ت تمً وق ا ن اااااب اقراااااتتةتي
وة تبكةت الربط القة م ق تتأةسز  10ف ال ة م
وة رعةت ال طلط .سع هً ت يق و ةردا التلل ة
بةراااات ةاج الطة ةت ال تأةتي فرصاااام ج ةي لطدةتي
ن اابم ارااتغقا طلط الربط القة مً ح ث د كة
ارتغقا طلط الربطً ويقً لتق ق الت ب بةت ف
و ااااااتلى التلل ة وة وا طةت التلل ة الت تع ق
بطااة اام الردااةحً ح ااث ا احت ااةا تل وااةفاام
الترب نااةت ال لا اامً ف وااق الااةسا العرب اامً عة
الع ق ف س ا ساحة ئ ق ل غةدم.
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الدول العربية
المتحددة في
الطاقات
باستخدام مصادر
اﻟﺘﻮﻟﻴﺪالكهربائي
آفاق التوليد
العاشر:
اﻟﻔﺼﻞالفصل
اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻣﺼﺎدر
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ
آﻓﺎق
اﻟﻌﺎﺷﺮ:

منظومة الكهرباء في الدول العربية
تاااااا ةت التتري ( )2017 – 2005ارتتةعة وب را
ف الط اااب ع ا الا اااق ام ااااااا ف الاااةسا
العرب ااامً ح اااث ارتتا الط اااب وة حلال 107
ج.س .عاااةج  2005ولا حلال  210ج.س .عاااةج
 ً2017ع ب تلرط زدةتي رنلدم حلال  5.8ف
ال ااة اام قا ت ااك التتري .ع ااهً ااةوااا الااةسا
العرب م بت ةفم ةرات تلل ة حراردم سو رسوة م
س لا م ست ا ا م وقةار ة حلال  158.3ج.سً.
با ث ارتتعا ةرات التلل ة ال روبم عةج 2017
ااااااع
ولا حلال  288.0ج.س ً.ت يق حلال
وج اااةل اااةرات التلل اااة ال روبااام عاااةج ً2005
وتأااةسزي وج ااةل الا ااق ام ااااااا ف الااةسا
العرب م بن اااابم حلال  27ف ال ة مً س ل وة دعة
احت ةط تلل ة ونةرب.

و اااة ارتتا وج اااةل الطاااة ااام ال للاااةي ف الاااةسا
العرب ااامً قا التتري ( ً)2017 – 2005وة
حلال  599ت.س.س .عاااةج  2005ولا حلال
 1076ت.س.س .عةج  ً2017ع ب تلرااااط زدةتي
راااااانلدم حلال  5.0ف ال ة م قا ت ك التتري.
س ة ت كنا غ ب الةسا العرب م وة ت ب م الط ب
ع ا الطة م الك ربة م ف تاابكةت ة بةرااتينةش لبنةا
سالعراقً ح ث لم تقم ةتةا الةسلتةا بتن ةش العةت
الكةف وة واطةت التلل ة الأةدةي ل لاوبم الطدةتي
ف الط ب ع ا الطة مً و ةفم ولا ال ة سرلردة
سل ب ة نت أم لألس ةء الةا م الت ت ة ة.
دل ااااج الأةسا ر م ( )1تطلر م ال ؤتاااارات
الر اااااا ام انج اةل ام ل قاةري سالطاة م ف ا لةسا
العرب م قا التتري (.)2017 – 2005

الجدول رقم ()1
تطور أهم المؤشرات الرئيسية اإلجمالية للقدرة والطاقة في الدول العربية
()2017– 2005
القةري ال روبم (ج.س).
الط ب ع ا الا ق ام ا (ج.س).
الطة م ال نتأم (ت.س.س).
الطة م ال ت كم (ت.س.س).
ال

2005
131.7
106.6
598.7
497.7

2010
188.0
152.8
833.5
688.9

2016
271.7
204.9
1139.1
892.2

2017
288.0
209.9
1075.5
888.2

ةر :ال اقةا ( )2/10( ً)1/10س (.)3/10

إطار ()1
تعريف بأهم المصطلحات المستخدمة في التوليد الكهربائي
ةري

دعبر و ط ج القةري ()Powerعة و م الك ربةش ال للةي ف لاظم وع نم .دتم ارت ةاج وق ةس الك لسات لتعرد
سحةات التلل ة ال غ ري سوق ةس ال أةسات لتعرد ةري سحةات التلل ة الكب ري.
 1000سات
 1و لسات (ت.س= ).
 1000ت.س.
 1و أةسات (ج.س= ).
 1000ج.س.
 1ج أةسات (ج.س= ).
دعبر و اااااط ج الطة م ( )Energyعة وج ةل و م الك ربةش ال للةي قا فتري زون مً عةتي وة تعرف بةل اااااةعم .ع ا راااااب ق
ال يةاً لل تم تلل ة  1ت.س .ب تم و ت ري ل ةي رةعمً فتا الطة م ال للةي  1و لسات رةعم ( 1ت.س.س.).
 1000سات رةعم
 1و لسات رةعم (ت.س.س= ).
 1000ت.س.س.
 1و أةسات رةعم (ج.س.س= ).
 1000ج.س.س.
 1ج أةسات رةعم (ج.س.س= ).
 1000ج.س.س.
 1ت راسات رةعم (ت.س.س= ).
دعرف وعةوق رعم التلل ة ( )Generation Capacity Factorل اطم و ربة م بن بم الطة م التع م ال للةي وة ال اطم قا
عةجً وقةرنم بةلطة م الت وةا وة ال كة تلل ة ة وة ال اطم لل تم ت اااااغ ة بكةوق ةرت ة قا العةج .بةفتراض نه دتم ت اااااغ ق
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الطاقات المتحددة
ﻣﺼﺎدرمصادر
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪامباستخدام
التوليد الكهربائي
اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ العاشر :آفاق
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ :آﻓﺎق الفصل
العربية اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
الدولاﻟﺪول
اﻟﻤﺘﺠﺪدةفيﻓﻲ
اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ

ال اطةت الاراردم عنة و ااتلى حلال  90ف ال ة م وة ةرات ة الت ا مً س نه دتم و راج ال اطم وة ال ةوم ل ةي حلال 3
رااةب ا وق عةج نجراش ع ةت ال ا ةنمً دتم اراات ةاج وعةوق رااعم ل اطم د ااةسع حلال  85ف ال ة م ع ا رااةس ا  85ف
ال ة م = .)52 /49( × 0.9
عةتي وة دب غ وعةوق رااعم التلل ة ل اطةت ال ا ا م الت تع ق بةراات ةاج نظ م ال قدة التلتلفللط م حلال  15ف ال ة مً ب ن ة
عةتي وة دب غ وعةوق رعم التلل ة ل اطةت الت تع ق بطة م الردةح وة دتراسح ب ة  30ولا  35ف ال ة م.
د كة ح اةب الطة م ال للةي وة واطم تلل ة بةرات ةاج ال عةتلم التةل م :الطة م ال للةي (ج.س.س × 8.76 = ).ةري ال اطم (ج.س).
× وعةوق رعم التلل ة.

تلزء وج ةل ةرات التلل ة ال روبم عةج 2017
ع ا النال التاااةل  :حلال  272.7ج.س .وة
س حةات تلل ة حرار دمً سحلال  10.9ج.س .وة
سحةات تلل ة و رسوة مً سحلال  2.1ج.س .وة
سحةات تلل ة تع ق بةلطة م ال ااااا ااااا مً سحلال
 2.3ج.س .وة سحةات تلل ة تع ق بطة م الردةح.
ع هً فقة تااااكق وج ةل ةرات التلل ة الت تع ق
ع ا ال طة م ال ت أةتي حلال  5.3ف ال ة م وة
وج ةل ةرات التلل ة ع ا ال اااااابكةت العرب مً
ةوا بتلل ة حلال  26.9ت.س.س ً.وي ا حلال
 2.5ف ال ااة اام وة وج ااةل الطااة اام ال للااةي ف
الةسا العرب م ف ذلك العةجً ال ااااااكق ر م (ً)1
ال اق ( ً)3/10سال اق (.)4/10
وة ال تل ا ا درتتا الط ب ع ا الا ق ام ااا
ف الااةسا العرب اام ولا حلال  246ج.س .با لا
عةج  ً2020سولا حلال  368ج.س .با لا عةج
 ً2030س ا درتتا وج ااةل الطااة اام ال للااةي وة
سحااةات التلل ااة ال لجلتي ع ا تاااااابكااةت الااةسا
العرب ااام ولا حلال  1428ت.س.س .سحلال
 2104ت.س.س .ف عةو  2020س .2030س ة
ب غ اراااات قت الةسا العرب مً عةج  ً2017حلال
 241و لا طة وكاةف نتط (ط.ج.ا ).مغراض
تلل ة الك ربةشً س ل وة دعةتا اراااااات قت حلال
 4.6و لا برو ق وكةف نتط دلو ة .سارتنةتا ولا
ترارم فن م( )1جردا عةج  ً2014فتنه لل ارت ر
اعت ةت الةسا العرب م ب ااااااتم تاااااابه وةو م ع ا
التلل ة الك ربة وة و ااااااةتر الطة م الاراردمً
سبةراات ةاج رااعر نتط د ااةسع  60تسقر ل برو ق
قا التتري الت تاااااا ت ة الةرارااااااامً فتا تك تم
الل لت القزج ل تلل ة راالف تب غ حلال  58و ةر
تسقر عااةج  ً2020ترتتا ولا حلال  95و ااةر
تسقر عةج  ً2030س ل وة راااااا يق عبئة وةل ة
وب را ع ا الةسا العرب م راالاش ال ااتلرتي ل نتط

س ال نتأم سال ااااااةري لهً بت ااااااةعم الترصاااااام
البةد م ال ت ي م ف ت ةدر ا الل لت.
الشكل رقم ( :)1توزيع قدرات التوليد بين أنماط
التوليد المختلفة في عام 2017
ردةح
% 0.8

و رسوة

%3.8

ت
% 0.7

حرارع
94.7

%

ال

ةر :ال اق (.)4/10

حصة محطات التوليد باستخدام الطاقات
المتجددة من إنتاج الكهرباء في العالم
ارتتا وج ااةل الطااة اام الك ربااة اام ال نتأاام وة
واطةت التلل ة الت تع ق بةلطة ةت ال تأةتي وة
 2868ت.س.س .عااةج  2000ولا حلال 6018
ت.س.س .عةج  .2016تك ا ت ك الطة ةت حلال
 24.3ف ال ااة اام وة وج ااةل الطااة اام الك ربااة اام
ال نتأاام ف العااةلم عااةج  ً2016وقااةرناام بالال
 18.5ف ال ة م ف عةج  ً2000ع ب عةا ن ل
راااااانلع ب غ حلال  4.7ف ال ااة اام قا التتري
( .)2016 – 2000وة بةلن ااابم ل اااةتر التلل ة
ام رىً فقة رااااة ا واطةت التلل ة الت تع ق
ع ا التام بن ااااااباام حلال  37.5ف ال ااة اام وة

( )1ال نةسق العرب لإلن ةش اق ت ةتع ساقجت ةع (.)2014
"تقردر ترارم الربط الك ربة العرب ال ةوق سارتغقا
الغةز الطب ع ".
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الدول العربية
المتحددة في
الطاقات
باستخدام مصادر
اﻟﺘﻮﻟﻴﺪالكهربائي
آفاق التوليد
العاشر:
اﻟﻔﺼﻞالفصل
اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻣﺼﺎدر
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ
آﻓﺎق
اﻟﻌﺎﺷﺮ:

وج ةل ال طة م الك ر بة م ال نت أم عةج ً2016
ب ن ة راااااااة ا واطةت التلل ة الت تع ق ع ا
الل لت سالغةز الطب ع سالطة م النلسدم بن اااااااب
 4.1س 23.6س 10.6ف ال اااة ااام ع ا التلال ً
ال كق ر م (.)2
الشكل رقم ( :)2تطور توزيع الطاقة الكهربائية المنتجة
حسب مصادر التوليد
()2016 – 2000

ال ةر :سوةلم الطة م الةسل م (" .)2017تقردر آفةق الطة م
العةل م" .لعةج .2017

مصادر وخصائص الطاقات المتجددة في
الدول العربية
التوليد باستخدام الطاقة الكهرومائية
دتم التلل ة الك رسوة بتنتةج الك ربةش عة طردق
تالدق طة م الل ااااااا ل ة ولا طة م حرو مً
م وة ارتتةء عة ٍا
ح ث دناةر ال ةش بك ةت
ل ةدر ترب نةً ف ةدر بةسر ول لةا و ر بة ة ل نتج
طة م و ربة م .تعت ة و م الطة م ال نتأم ع ا
و م ال ة ال تةفقم بةليةن م سع ا ارتتةء ال ةشً
فك ة زات وعةا و م ال ة ال تةفقم ف الترب ة
زاتت الطااة اام ال نتأاامً سو ااة زات ارتتااةء ال ااةش
زاتت دضة الطة م ال نتأم.
تت ز واطاااةت القلى الت تنتج الك رباااةش وة
ال ااةست بةرجم وتةشي عةل مً ح ث د كة ا ت ااق
وتةشي الترب نةت سال للةات الك ربة م ولا  50ف
ال اااة ااام ف تالداااق طاااة ااام الاروااام ولا طاااة ااام
و رباااة ااام .سعاااةتي واااة تكلا تك تااام التلل اااة
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ق وة تك تم التلل ة وة دم و اااةتر
الك رسوة
رىً نظرا ما ع ر ال ةست ة د ق ولا وير
وة وة م عةجً و ة ا التكةل الت غ م ل اطةت
التلل ة الك رسوة ال اقم بةل ةست ق بكي ر وة
التكةل الت ااااااغ م ل اطةت التلل ة الارارع.
عاااةتي واااة دتم اراااااات اااةاج التلل اااة الك رسواااة
لغر ا ةً امسا ل ت ب م جزش وة ح ق القةعةيً
نظرا قن تااةض تك تاام التلل ااة ونااهً ساليااةن ل
اقرتأــةبم مدــم تغ رات ف امح ـــــةا س ف
الت ــــلل ةً ح ث د ك ــةً عة طردق تغ ر اتأة
القةري
تت ـــــــرات الترب نةتً زدةتي س ت ت
ال للةي وة الترب نمً ب اااااارعم وب ري .سع هً فتا
سجلت تلل اااة و رسواااة ف تسا وياااق و اااااار
تأث ر
سال غرب دعة وة فضااق اللرااة ق لت ت
الت ب بةت ف و ااااااتلى التلل ة وة وزارء الردةح
ال لجلتي ف ت ك الةساً س ال طط ون اااااااة ةً
ونت أم ل تغ رات غ ر ال تل عم ف راارعم الردةح
ال نةف عم نال الترب نةت ال لا م .س ة ةوا وق
وة و اااااار سراااااالردم سلبنةا سالعراق سال غرب
سالأزا ر سال التاا بةقراتتةتي وة و اةتر الطة م
الك رسوااة اام ال لجلتي لااةد ااةً ح ااث تب غ ااةرات
التلل ااة الك رسوااة ال روباام ف و اااااار حلال
 2800ج.س ً.ت اااة العراق بقاااةري حلال 2513
ج.س ً.ب ن ة تب غ ةرات التلل ة الك رسوة ال روبم
ف ال غرب سال ااالتاا سرااالردم سلبنةا سالأزا ر
حااالالااا  1770س 1753س 1494س 280س228
ج.س ً.ع ا التلال .
التوليد الكهربائي باستخدام الطاقة الشمسية
امرض بطااة اام تزدااة عة وج ااةل
تزست ال اااااا
احت ااةجااةت العااةلم وة الطااة اام بالال  5000وريً
ح ث ا الطة م الت د كة الا لا ع ة وة تعم
ال اا ل ةي  105ت قم تكت احت ةجةت العةلم ل ةي
وتااااااعةء
عةج .تت تا ال نطقم العرب م بأع ا ف
تااااا ااااا ف العةلمً ح ث د اااااق وتلراااااط ويةفم
انتاااااعةء ال ااااا ااااا ولا حلال  250سات  /وتر
وربا ف ال ااةعمً ع وة دعةتا حلال  6ت.س.س/.
وتر وربا /ال لجً س  2000ت.س.س /.وتر وربا/
ال ااانم .تتتةست ويةفم انتاااعةء ال ااا ااا ف الةسا
العرب م وة تسلم م رى.

الطاقات المتحددة
ﻣﺼﺎدرمصادر
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪامباستخدام
التوليد الكهربائي
اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ العاشر :آفاق
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ :آﻓﺎق الفصل
العربية اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
الدولاﻟﺪول
اﻟﻤﺘﺠﺪدةفيﻓﻲ
اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ

وة ونطقم م رى
ت ت ويةفم انتعةء ال
ال تةش
تا ق الةسلم اللاحةيً و ة ت ت ب ة ف
 .ع ا رب ق ال يةاً دقا تنا و تلى لك م
سال
ف ت ةا و ر ف ت ر دنةدرً
انتعةء ال
لت بة ال ةش بةل ابً ح ث د كة ا دن ت ولا
و تلى  5ت.س.س/.وتر وربا /ال لجً ب ن ة ة د ق
ولا حلال  8ت.س.س/.وتر وربا /ال لج ف صع ة
و ر .وة ف ال علتدمً ف قا ع ا وعةا لإلتعةء
ف الأطش الغرب وة ال كمً القردب وة
ال
الاةست امرتن مً ال كق ر م (.)3
امر ةج تتأةسز امر ةج ال اااةب م
دقحظ ا وق
ف الةسا الغرب مً ح ث ق دتعةى وتلرااااااط ويةفم
انتاااعةء ال ااا ااا حلال  3ت.س.س/.وتر وربا/
ال لج ف ل ةن ة سوربةن ةً س وة الةسا الت ةوا
بااتن ااااااااةش واطااةت تلل ااة وب ري ت اااااات ااةج الطااة اام
م.
ال
ب ااتم عةومً نةت تقن تةا لتلل ة الك ربةش بلارااطم
مً ة التلل ة بةرت ةاج نظ م ال قدة
الطة م ال
التلتلفللط مً سالتلل ة بةراااااات ةاج وروطات الطة م
م .دتم ف نظ م ال قدة التلتلفللط م تالدق
ال
الطة م ال ا ا م وبةتااري ولا طة م و ربة م .تت ط
التقن م بةن تةض تكةل الت ااااااغ ق سال اااااا ةنم
قا الع ر اقفترا اااااا ل اطم ال ع تتراسح وة
ب ة  25ولا  30راانمً وق نه دع ب ة ن ة تقلج بتلل ة
الك ربااةش ثنااةش فترات الن ااةر فقط .وااة بااةلن ااااااباام
مً ف تم ف ة ارت ةاج
منظ م وروطات الطة م ال
ورادة لترو ط الطة م ال اااااا اااااا م ع ا ول ا واةتً

ذلك لت ا ة رااة ق س وةتي ص ا بم سونتةج ب ةرً دتم
تلج ااه ولا ترب ة ب ااةرع لتلل ااة الك ربااةش .دت ط
ا ا النظااةج بااأنااه د كنااه تلل ااة و ربااةش ثنااةش الن ااةر
سل ةي حلال  4راااااااةعةت و اااااااةف مً بعة غرسب
ال اااا ً نت أم قحتتةل ال ااااة ق (ال ةتي ال اااا بم)
ال ع دأرع ت نه بلارطم امتعم ال طم ع ه
بااةرجاام حراري ورتتعاام ل ا التتري .وق ا تك تاام
م عةتي
التلل ة بلارطم نظةج وروطات الطة م ال
ااااااع تك تم التلل ة بةراااااات ةاج
وة تكلا حلال
نظ م ال قدة التلتلفللط م.
ةوا وق وة ال غرب سالأطا ر سو ر سانوةرات
بتن اااااااةش واطةت تلل ة فلتلفللط م بقةرات 481
س 324س 100س 213ج.س ً.ع ا التلال  .ستم ون ااةش
و اااااارسع ة ل تلل ااة الك رباة بلارااااااطاام الطااة ام
ال اااااا اااااا م ال روطي ف ال غرب سانوةرات .تب غ
ةري و اارسء سرزازات (نلر) ف ال غرب حلال
 160ج.س ً.ب ن ة تب غ ةري و اارسء تا " "1ف
بللب حلال  100ج.س .وا لااك تم ون ااااااااةش ثقث
واطةت تلل ة أ نم ف الأطا ر سو ر سال غرب.
تتكلا ت ك ال اطةت وة جطش حرارع سجطش دع ق
بةل طة م ال اااااا اااااا م .دب غ وج ةل ةري ال ا طم
الأطا رداام  150ج.س ً.ون ااة  20ج.س .ااةري تلل ااة
ت مً سدب غ وج ةل ةري ال اطم ال ردم 140
ج.س ً.ون ة  40ج.س .ةري تلل ة تااا ااا مً ب ن ة دب غ
وج ااةل ااةري تلل ااة ال اطاام ال غرب اام  462ج.سً.
ون ة  20ج.س .ةري تلل ة ت م.

الشكل رقم ( :)3كثافة اإلشعاع الشمسي في الدول العربية
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آفاق التوليد
العاشر:
اﻟﻔﺼﻞالفصل
اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻣﺼﺎدر
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اﻟﻌﺎﺷﺮ:

التوليد الكهربائي باستخدام طاقة الرياح
دتم ف واطةت تلل ة الك ربةش الت ت ات ةج طة م
الرداةح تالداق طاة ام الرداةح الارو ام ولا طاة ام
و ربة مً وة قا ت بب تةفق ال لاش ف تةسدر
م ان ةب د به
وأ لعم وة ال ترات ذات ت
وق ون ة ولا حة وب ر جنةح الطة ري.
تبااة الترب نااةت عااةتي ف تلل ااة الك ربااةش عنااةوااة
ت ااااااق راااااارعم الردةح ولا حلال  3س  4وتر/
اليةن مً سوة ثم ترتتا القةري ال للةي ون ة تةردأ ة
وا ارتتةء ررعم الردةح لت ق ولا ع ا و تلى
ل تلل ة عنة ررعم وة ب ة  10س 14وتر /اليةن م.
دظاااق التلل اااة ف حاااةست ااا القاااةري وا زداااةتي
ا حة
ال رعم حتا ت ق ررعم الردةح ولا
وة ال كة ا تتا ااه وكلنااةت س جطاش الترب ناام
وة ح ااث انج ااةتات ال كااةن ك اامً س ل عااةتي وااة
دكلا حلال  25وتر /الياااةن ااام .عناااة اااةً دأاااب
ارت ةاج التراوق سودقةف الترب نم عة الع ق.
تتروط طة م الردةح ف ال عةلم العرب ف و نةطق
بع ن ةً سق تتلفر ف وق وكةا .ع ا رب ق ال يةاً
فتا تسق ويق و اار سال غرب سع ةا لةد ة ولا ا
ب ة وتلرط ررعةت ردةح رنلع دتراسح وة ب ة 9
س 11وترا ف الياااةن ااامً قا فترات طلد ااام وة
العةج.

ع ا رااااااب ق ال يةاً وةنا وبر ةري تلل ة د كة
الا ااالا ع ة عةج  ً1995وة الترب نمً حلال
 1.5ج.س ً.بااةرتتااةء ل برج حلال  50وترا .س ااة
ارتتا اا الر ةا ب ااتم وضااطرتي ولا حلال
 8.8ج.س ً.سارتتاااةء حلال  126وتراً ع ا
التلال ً ف عةج  ً2017ال كق ر م (.)5
ةوا ال غرب سو اااار سامرتا بتن ااااةش وطارء
ل رداااةح بقاااةرات تب غ  1018ج.س ً.س 747ج.س.
س 198ج.س ً.ع ا ااا الااتاالال ا ً س اااةواااا تاالن ا
سالأطا ر سولردتااةن ااة بااتن ااااااااةش وطارء ل ردااةح
بقةرات قً و ة ع ا ال ةب م (.)Onshore
سق تلجة ف الةسا العرب م حتا اآلا و اااااااةردا
نن ااااةش وطارء ل ردةح ف الباةر (ً)Offshore
سذلك ما وتلراااااط تك تم التلل ة ون ة د اااااق ولا
اااع تك تم التلل ة وة امبراج الت تقةج
حلال
ع ا ال ةب م.
الشكل رقم ( :)4أطلس الرياح للدول العربية

ستلجة و لك ف ت ك الةسا ولا ا ب ة وتلرااااااط
راااارعةت ردةح راااانلع دتراسح وة ب ة  7س 8وترا
ف اليةن مً سبةلتةل ف ت اااااا ج لتلل ة الك ربةشً
سلكة ب عةوقت رااااااعم تلل ة قً سبةلتةل بتك تم
تلل ة ع اً ال كق ر م (.)4
تاا ةت ال اانلات ال ة اا م زدةتي ف ةري التلل ة
الت د كة تلل ة ة وة الترب نم اللاحةي ب اااااابب
تطلر التقن ةتً سوة صاااااةحب ذلك وة ارتتةء ف
طلاا امبراج.
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ةر :ول ا تروم فةد ةق.
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اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ العاشر :آفاق
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الشكل رقم ( :)5تطور أطوال أبراج التربينات الهوائية والقدرة المولدة منها
()2017 – 1985

ال

ةر :سر م فن م وة وعةات تروم وع.ب .ب  .حلا واطةت التلل ة الت تع ق بطة م الردةح.

التوليد باستخدام الطاقات المتجددة األخرى
ت اا ق و ااةتر الطة ةت ال تأةتي ام رى الطة م
الارار دم الألف امً سالل لت الا لع ال ااااااتاةاجً
طااة اام
سغ ر ااة .سالطااة اام الارارداام الألف اام
حراردام تللاةت ستم ت طدن ااة ف باةطة امرض.
سدعلت و اااااةر ة امراااااةرااااا وة ع ةت تا ق
عضاااااالع لبع العنةصاااااار ف وروط امرضً
سجطش صاااغ ر ون ة و اااةر الاراري ال اااةحبم
لن ااأي امرضً الت ت ااق ترجم حراري وروط ة
ولا حلال  5000ترجم وئلدم .تن اااااااأ وة
ااة
الاااةلاام ت ااةرات و اااااات ري وة الغااةزاتً
ال لج سنظة ر ً تا ق وع ة الطة م الاراردمً
الت ةرات
ستتأه ب ة نال رااطج امرض .تقلج
ب اااااا ر بع ال اااااا لر وكلناام وااة د اااااا ا
بةل ااا ةريً الت تنقق حرارت ة ولا ال ة الألف م
الت ة ت اااااااق ترجم حرارت ة ولا  370ترجم
وئلدم.
س اااااا امباةث ساقرااااتك ااااةفةت سترارااااةت
الأةسى بأا واطةت تلل ة الك ربةش الت ت اات ةج
الطة م الاراردم الألف م ا ت ااااةتدم التك تم سذات
اعت ةتدم عةل م سذات ون تةج و اااااات رً و ة ن ة
صااةدقم ل ب ئم .سع هً ف ت ا ج ولحةات تلل ة
لت ب م امح ةا امرةر م ع ا ال بكمً لكلن ة

وا ااااااناام ع لوااة وة تق بااةت الطق سالتبااةدة
ال لراااا ً ال دة دعةن ون ة التلل ة ال اااا اااا
التلتلفللط سالتلل ة بلارطم طة م الردةح.
وة
واااة الل لت الا لعً ف ل س لت د اااااات
بع ال اةصاااا ق الطراع مً س تاااا ر نلاعه ل
الةدطا الا لع سانديةنلاً ح ث د اااااات ةوة ف
ت ااااااغ ق ال اروةت سال روبةت ستلل ة الك ربةش
تا ق قدة الل لت .سحتا اآلاً لم دتم اراااااات ةاج
الل لت الا لع ب ااالري وب ري لتلل ة الك ربةش ف
الةسا العرب م.

تكلفة التوليد من مصادر الطاقات المتجددة
مقارنة بتكلفة التوليد الحراري
تعت ة تك تم التلل ة وة واطةت التلل ة وة و ةتر
الطة ةت ال تأةتي ع ا عةي علاوقً ون ة حأم
ال رسءً سطب عم ال نطقمً سنلء الت لدقً
سالت قت ال قةوم وة الةسلم لت أ ا اقرتي ةر
ف ت ك ال اطةت.
عاةتي واة تتراسح تك تاام التلل ااة ال لا واة ب ة 5
س 7راااااانا /ت.س.س ً.وق ن ة د كة ا تن ت
حتا حلال  3راااااا نا /ت.س.س .ع نة وة دت أةسز
وعةوق رااااااعم التلل ة حلال  50ف ال ة م .وة
بةلن ااابم ل تلل ة ال ااا ااا التلتلفللط ً فتتراسح
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الدول العربية
المتحددة في
الطاقات
باستخدام مصادر
اﻟﺘﻮﻟﻴﺪالكهربائي
آفاق التوليد
العاشر:
اﻟﻔﺼﻞالفصل
اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻣﺼﺎدر
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ
آﻓﺎق
اﻟﻌﺎﺷﺮ:

تك تتاه واة ب ة  5رااااااناا /ت.س.س .س 9رااااااناا/
ت.س.س ً.اعت ةتا ع ا حأم ال اطم.
ع ا رب ق ال يةاً تكلا تك تم التلل ة ف حةست 9
راااااانا /ت.س.س .ل اطةت تلل ة صااااااغ ريً ذات
ااةرات تتراسح ب ة  10ولا  20ج.س ً.ستن ت
ولا حلال  2.5رااااااناااا /ت.س.س ً.باااةلن اااااابااام
ل اطةت ع ق مً وج ةل ةرات ة ف حةست 800
ج.س ً.ال كق ر م (.)6
سونت أاام ل تطلرات الكب ري ال تل عاام ف وتااةشي
امللاح الضااال م ال ااات ةوم ف واطةت التلل ة
م التلتلفللط مً سان تةض تكةل ونتةج ة
ال
وا زدةتي الك ةت ال نعم ون ةً ف ة ال تل ا ا
دن ت وتلرااااااط تك تااام التلل اااة وة ال اطاااةت
التلتلفللط اامً بقااةري تتراسح وااة ب ة  50س100
ج.س ً.وة حلال  10 – 5راااااانا /ت.س.س .عةج
 2015ولا حلال  5 – 3.5رااانا /ت.س.س .عةج
 ً2035ح اااث دتل ا ا دكلا وتلرااااااط تك تااام
التلل ةً عةج  ً2035ق وة وتلرااط تك تم التلل ة
وة وطارء الردةحً بقةرات و ااااااةب مً سال ع وة
ال تل ا ا دبقا عنة و تلى حلال  5 – 4رنا/
ت.س.س ً.ستك تم التلل ة وة واطةت ال ااااا ااااا م
ال روطي ال ع راااااالف دتراسح وة ب ة 15 – 11
رنا /ت.س.س ً.ال كق ر م (.)7

ال اااااا اااااا م التلتلفللط مً سلتنظ م و م القةري
ال نتأم وة وطارء الردةح عنة ت ب ب و ااااااتلى
التلل ة ون ة نت أم ل تغ ر غ ر ال تل ا ف راااارعم
الردةح.
الشكل رقم ( :)6متوسط تكلفة التوليد من محطات
التوليد المختلفة

ال ةر :وؤر م فراسن لفر لنظم الطة م ال
وة واطةت الطة م ال تأةتي.

مً تك تم التلل ة

الشكل رقم ( :)7التكلفة المتوقعة للتوليد من المحطات التي
تعمل بالطاقات المتجددة حسب المصدر
()2035 -2015

وة ال تل ا ا د اااات ر وتلرااااط تك تم التلل ة وة
واطةت التلل ة بةرت ةاج الةدطا سواطةت التلل ة
الت تع ق بن ظةج ا لةسري ال رو بم ع نة و ااااااتلا
تك تم الل لتً
الاةل ً ح ث ا غ ب التك تم
سال ا ع تتل ا غ ااب الااةرارااااااااةت ا ق دن ت
راااااعر عة حلال  60تسقر /برو ق ف ال ةد ة
الق ر سال تلرط.2
م
ع هً رتكلا ل اطةت التلل ة ال لا م سال
و طي ن ااااااب اام وب ري وة نااةح اام التك تاامً وقااةرناام
ب اطااةت التلل ااة الارارداامً ااةصااااااام وذا وااة تم
اراااااات اةاج ت اك ال اطاةت وا بطاةرداةت لت طدة
الك ربةش ال للةي ون ةً ح ث راااااا تم تاااااااة ت ك
البطةردةت ف ال اااااابةحً ستتردغ ة ف ال ااااااةش
لطدةتي وعةوق رااااااعم التلل ة وة واطةت التلل ة
( (2سوةلم الطة م الةسل م (" .)2016تقردر آفةق الطة م ف العةلم".
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وة واطةت الطة م ال تأةتي.

آفاق التوليد الكهربائي في الدول العربية
باستخدام مصادر الطاقات المتجددة
تتتةست الةسا العرب م ف و ةتر الطة م ال تأةتي
ال لجلتي لةد ةً سف وةى ونةراااااابم وق وة ت ك

الطاقات المتحددة
ﻣﺼﺎدرمصادر
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪامباستخدام
التوليد الكهربائي
اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ العاشر :آفاق
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ :آﻓﺎق الفصل
العربية اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
الدولاﻟﺪول
اﻟﻤﺘﺠﺪدةفيﻓﻲ
اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ

ال اااااةتر ل نةو الةسلم سطب عت ة الأغراف م .س ة
ت كنا وق وة و ر سرلردم سالعراق سالأطا ر
وة اقراااااتتةتي تااااابه الكةو م وة و اااااةتر التلل ة
ال اااة ف را اااااا اااةً ستتبقا فرص ل تلل اااة
الك رسوة ف ال اااالتاا سال غرب .ع ا رااااب ق
ال يةاً ت طط الاكلوم ال اااالتان م نن ااااةش ثقثم
رااااااةست ر اااااا م ع ا ن ر الن ق وج ةل ةرات ة
حلال  2500ج.س ً.وق نه ق دتل ا ا دتم اوت ةا
ال ااااااةست بق ن ةدم عةج ً2030
تنت ع وة
نظرا قرتتةء تك تت ة سصعلبم تلف ر ت لدق قزج
ل ة ف ال تقبق القردب.
تتتةست فرص اقرااتتةتي وة الطة م ال ا ا م ب ة
تسلااام عرب ااام س رى نظرا ما وتاااةشي ال قداااة
الضااااال م تن ت ب عةا حلال ن ااااا بةل ة م
لكق ترجم حراري تطدة عة  25ترجم وئلدمً و ة
تن ت وتةشي ت ك ال قدة عنةوة تتأ ا امتربم
ع ةً ح ث تقةر الةراراااااااةت ا القةري ال للةي
ون ة ة تن ت ولا الن اااااا عنة تراوم امتربم
ع ا ال قداااة الضاااااال ااام .ع اااهً فاااتا التلل اااة
م ونةرب لةسا
الك ربة بةرت ةاج الطة م ال
ويق و اااار سامرتا ستلن سالأطا ر سال غرب
قعتةاا ترجم الاراري ف ةً ب ن ة ل ق ونةربم
ف تسا ال ج قرتتاااةء ترجااام الاراري ف اااة
سسجلت العةدة وة العلاص الرو م.
وة بةلن اابم ل تلل ة بلارااطم طة م الردةحً ف تروط
ف تسا
ف ال نااةطق ال اااااااةح اامً ع ا ام
تاااا ةا وفردق ة .ع هً وة ال تل ا ا تقلج و اااار
قا امعلاج ال اااااابعم القةتوم بتن اااااااةش وطارء
لااا ااارداااةح باااقاااةري حااالالااا  3700ج.س ً.س ا
تقلج ال غرب سالأطا رً قا التتري ذات اااةً
بتن ةش وطارء ل ردةح بقةري حلال  2200ج.س .س
 1800ج.س ً.ع ا التلال  .سن اااااتعرض ف ة د
طب عااام التلل اااة الااااةل ف واااق الاااةسا العرب ااام
سبراوأ ة ال اااتقب م لن ااار ارااات ةاوةت الطة ةت
ال تأةتي لتلل ة الك ربةش.

دول المشرق العربي
ت اااا ق تسا ال اااارق العرب و اااار سراااالردم
سالعراق سامرتا سلبناااةا سف ااااااط ةً سو اااةً
ت اااااتلرت جطشا س وق وة احت ةجةت ة وة الل لت.
سع هً فتا لةد ة حةفطا وب را نن اااااااةش واطةت
تلل ااة تع ااق بااةلطااة ااةت ال تأااةتي لتق ااق تك تاام
اقرت رات .طا وق وة و ر سامرتا طلات
ال ةرةت سالت ردعةت ال ةصم
وب ري ف ة د

ب ااااااااةرواام القطااةء ال ااةص ف ون ااااااااةش ت ااك
ال اطةتً ويق ةج ج طي تنظ م طةء الك ربةش
ف وق ون ة بةراااااتاةاث تعرفم لتغ دم ال ااااابكمً
سوعةات عقلت ن ط م ل ااااااراش الطة م وة القطةء
ال ةصً ستاةدة ج ةت ف النطاعةتً س ل وة
انعك ب لري ودأةب م ف عةت ال ةردا الت تم
تنت ة س جةرع ون اااة ة .سف ة د ولجط م م
و اااةردا التلل ة وة و اااةتر الطة م ال تأةتي ف
تسا ال رق العرب .
مصررررررر :ب غااا القااةري الك ربااة اام ال روباام ع ا
ال اااااابكم ال ااااااردمً عةج  ً2010حلال 24.7
ج.س ً.ولزعاام ع ا النال التااةل  :سحااةات تلل ااة
حراردااام بقاااةري  21.4ج.س ً.سحاااةات تلل اااة
و رسوااة اام بقااةري حلال  2.8ج.س ً.سواطااةت
تلل ة تع ق بطة م الردةح سالطة م ال ا ا م بقةري
حلال  490ج.س .ستااااااك ااا الطااة اام الك ربااة اام
ال للاااةي وة ال اطاااةت الك رسواااة ااام سال لا ااام
سال ا ا م حلال  7ف ال ة م وة وج ةل الطة م
ال للةي ع ا ال اااااابكم .تاااااا ةت التتري (-2011
 )2017زدةتي وب ري ف ةرات التلل ة ف و رً
ت يق غ ب ة ف ون اااااااةش وا طةت تلل ة حراردمً
ح ث ةوا الاكلوم ال ااااااردم قا ت ك التتري
بتن اااااااةش واطةت تلل ة ب ةردم سواطةت تلل ة
تع ااق بنظااةج الااةسري ال روباام وج ااةل ااةرات ااة
حلال  20ج.س ً.ب ن ة لم تقم بت ةفم رلى 397
ج.س .ةرات تلل ة لا م ست م.
وة ال تل ا ا ت اااااا ة التتري ()2022 – 2018
طتري وب ري ف ةرات التلل ة وة و اةتر الطة م
ال تأاااةتيً ح اااث تقلج ئااام الطاااة ااام ال تأاااةتي
بةنتااراف ع ا تنت و ااةردا تلل ة بطة م الردةح
م التـلتلفـللط م ف ونـةطق جبق
سالطة ـم ال
الطدا س ج ال ااااالد سالغرت م سولج وبل عة
طردق رسض و ريً ب ن ة دقلج القطةء ال ةص
بتنت ا واطااةت تلل ااة بطااة اام الردااةح سبااةلطااة اام
ال اااا اااا م التلتلفللط م اااا ة و اااارسء تعرفم
التغ دم ( ً)Feed-in-Tariffوبر ة وأ ا بنبةا
م التلتلفللط مً بقةري  1450ج.سً.
ل طة م ال
سال ع راااااا كلا عنة اوت ةله وة وبر ال أ عةت
ال ااا ااا م ف العةلم .سو لك دتم انعةات ل اااةردا
بةلطة م ال اااااا اااااا م التلتلفللط م سطة م الردةح
بقاااةري وج اااةل ااام حلال  2400ج.س ً.تنتااا عة
طردق نظةج البنةش سالت ك سالت ااااااغ ق (ً)BOO
انطةر ر م (.)2
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ :آﻓﺎق اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

إطار ()2
محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في صعيد جمهورية مصر العربية
تعتبر الطة م ال ااا ااا م وحةى م و اااةتر الطة م ال تأةتي ف و ااارً ذلك لل لء وعظم امرا ااا ال اااردم ف الاطاج
ال بةتر ف هً
ال ةل ل كري امر مً سال اةت ب ط العرض ( )30 – 10ت ةاً ح ث دتراسح انتعةء ال
ال
ب ة  2000س 3200و لات رةعم /ج /2رنم .و ة تت ط ونةطق صع ة و رً بأتةف ال نةو سطلا رةعةت انتعةء ال
الت تتراسح ب ة  9ولا  11رةعم ع ا وةار ال نم.
صااةرت الاكلوم ال ااردم ف وتلبر  2014رارا نن ااةش واطةت تلل ة ورتبطم بةل اابكم ستع ق بتعردتم التغ دم .سدن
ل ا
ا الاكلوم را
م التلتلفللط م.
القرار ع ا تراش الاكلومً ب عر ت أ ع ً لقةرات تلل ة بةلطة م ال
الغرض ف ونطقم بنبةا الت تبعة حلال  80وم تااااا ةا وةدنم رااااالااً سغرب الطردق الةسل ً ف ونطقم الطعترانم ع ا
ج ال اااااالد  .تم تق اااااا م امرا اااااا ولا  29طعمً تكت وق ون ة ن ةوم واطم تلل ة بقةري  50ج.س .س ة ت ا ترراااااا م
القطا ع ا  32و ااااااتي را .س ة ت ا سلا ت ك ال اطةت ف ال ةوم ف بةادم عةج  ً2018سوة ال تل ا ا
عطةشات
تة ق بة ال اطةت الـ  28ام رى ف ال ةوم بن ةدم عةج .2019
ا ااا الاكلوم ال ااردم ثقث ولا ا و ااةف م ف ونطقم ولج وبل القردبم وة بنبةاً ح ث وة ال تل ا ا تطرح
و لك
ال ااروم ال ااردم لنقق الك ربةش و اارسعة نن ااةش واطم تلل ة بةلطة م ال اا اا م التلتلفللط م بقةري  200و أةسات تع ق
ا ول ع ة ل ئم الطة م ال تأةتي نن ةش واطت تلل ة تع قا بةلطة م
بنظةج البنةش سالت ك سالت غ ق ( ً)BOOب ن ة
ال ا ا م التلتلفللط م بقةري  20س 50و أةساتً ع ا التلال  .دتم حةل ة تنت ال اارسء امسا بت لدق وة اللوةلم الترن ا م
ل تن م ( ً)AFDب ن ة د م ال نةسق العرب لإلن ةش اق ت ةتع ساقجت ةع ف ت لدق ال رسء اليةن .

سونت أم لإل بةا ال تطادة وة جةنب القطةء ال ةص
ع ا تنت و اااااةردا ل تلل ة ف و ااااارً فقة ةوا
الاكلواام ال اااااارداامً وؤ راً بتعااةدااق و طط ااة
نن ةش واطةت تلل ة تع ق بنظةج الطة م ال تأةتيً
لت اااااا ق و ااااااةفم حلال  20ج.س .واطةت تلل ة
تع ق بةلطة م ال ااا ااا مً سحلال  20ج.س .رى
ل اطااةت تلل ااة تع ااق بطااة اام الردااةح قا التتري

( ً)2030 – 2018وق ا ال اااااا ناااةردل اموير
سا ع ااامً نت أااام لطب عااام وجراشات التعاااة اااة ع ا
ال اااااةردا ف و ااااارً ل ون اااااةش واطةت تلل ة
تاااااا اااااا اام وج ااةل ااةرات ااة حلال  7.9ج.سً.
سواطااةت تلل ااةً تع ااق بطااة اام الردااةحً وج ااةل
اااةرات اااة حلال  13.6ج.س ً.قا ت اااك التتريً
الأةسا ر م (.)2

الجدول رقم ()2
قدرات التوليد الحالية والمتوقع إضافتها على الشبكة المصرية

()2023-2021

()2030-2024
-

إجمالي القدرات
المتوقع وجودها
على الشبكة
()2030
55472

قدرات التوليد (م.و ).متوقع إضافتها على الشبكة خالل الفترة

-

2832

نوع التوليد

قدرة التوليد
الحالية (م.و).

()2020-2018

تلل ة حرارع

41582

13890

-

2800

32

-

تلل ة و رسوة
واطةت تلل ة
ت م فلتلفللط م
وطارء ل ردةح

140

1740

1500

4620

8000

747

1042

2970

9541

14300

المجمــوع

45269

16704

4470

14161

80604

ال

ةر :ال نتةى العرب ل نظ
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دتضاااااج نهً با لا عةج  ً2030رااااالف ت اااااكق
ةرات التلل ة وة و اااااااةتر الطة م ال تأةتي ف
و اار حلال  31.2ف ال ة م وة وج ةل ةرات
التلل ااة ع ا ال اااااابكاامً سراااااالف د يااق التلل ااة
الك رسواااة حلال  3.5ف ال اااة ااام وة ت اااك
القةراتً ب ن ة رااات اااكق القةري ال روبم ل اطةت
التلل ة ال ااا ااا م سال لا م حلال  10.0س17.8
ف ال ة مً ع ا التلال ً وة ت ك القةرات.
سرررررورية :تلجة ف رااااالردم عةي راااااةست ننتةج
الك ربةش وج ةل ةرات ة حلال  1494ج.س .تكق
وج ةل ةرات التلل ة ال روبم ف واطةت التلل ة
ال اقم بت ك ال اااااااةست حلال  15ف ال ة م وة
وج ةل ةرات التلل ة ال روبم ف راااااالردم عةج
 ً2010ب ن ة تك ا الطة م ال للةي ون ة حلال 9
ف ال ة م وة الطة م ال نتأم ف ذلك العةج.
واطةت التلل ة الاراردم ف رلردم
تعت ة ن
ع ا الغااةز الطب ع ال نتج وا ااةً ب ن ااة دعت ااة
الن اااا اآل ر ع ا زدا الل لت اليق ق .سبةلنظر
ولا ا احت اااةط اااةت الل لت سالغاااةز الطب ع ف
راااااالردم وةا وة ال تل ا ا تكت فقط حتا عةج
 ً2020تاارعا الاكلوم ال االردمً قا التتري
) ً(2011 – 2005ف الب اث عة بةا ق لتلل ة
الك ربةش بة رت ةاج و ةتر ل طة م ال تأةتي .سف
رااااااب ق ذلك ةوا بتعةات ط ل ردةح س ط
م بت لدق وة اقتاةت امسرسب  .وق
ل طة م ال
ا امس ااةء الةا م ف راالردمً قا امعلاج
ال ااابعم ام ريً تت ولا عةج تنت ع و ااارسء
جااةدااة ننتااةج الك ربااةش وة و ااااااااةتر الطااة اام
ال تأةتي.
العراق :ب غا ةري التلل ة ع ا ال ااابكم العرا مً
بن اااةدااام عاااةج  ً2017حلال  26.1ج.س .ون اااة
حلال  23.6ج.س .اااةرات تلل اااة وة واطاااةت
حراردااام سحلال  2.5ج.س .وة سحاااةات تلل اااة
و رسوة م ولجلتي ف راااااااة حةديم بقةري 660
ج.س .سراااة ال لصاااق الر ااا بقةري  750ج.سً.
سعةت وة ال ةست ام رى.
ب غ ونتااةج الطااة اام الك ربااة اام ف العراقً عااةج
 ً2017حاالالا  85.6ت.س.س ً.وااناااه حاالالا
 78.7ت.س.س 92( .ف ال ااة اام) وة ال اطااةت
الاراردمً سحلال  6.9ت.س.س 8( .ف ال ة م)
وة وا طةت التلل ة الك رس وة م .وق ا وج ةل
الط ااب ع ا الطااة اام ف ذلااك العااةج ب غ حلال

 117.5ت.س.س ً.ع نااه وااةا نااةت عأط ف
التلل ة وقةار حلال  31.9ت.س.س .س ة ةوا
الاكلوم العرا م قا ذلك العةج بةرت رات حلال
 4.9ت.س.س .وة ال اااااابكم الترو مً سع هً ب غ
العأط ف ت ب م الط ب ع ا الك ربةش حلال 27
ت.س.س ً.د يق حلال  23ف ال ة م وة وج ةل
الط ب ع ا الك ربةش .سبةلتةل ً عةنا ال اااااابكم
العرا م وة ال عة دة وة اقنق طة عةت نت أم ل عةج
ةرت ة ع ا ت ب م ذلك الط ب.
ف رااااب ق زدةتي ةري التلل ةً ةصاااام التلل ة وة
و ااااااااةتر الطااة اام ال تأااةتيً تعااة ااةت الاكلواام
العرا م وا و ااااتي ردة وة القطةء ال ةص لتنت
ثقثم ع اار و اارسعة ل تلل ة الك ربة بةراات ةاج
الطة م ال ااااا ااااا م التلتلفللط مً وج ةل ةرات ة
ة واطم تلل ة انركنةردم
حلال  970ج.سً.
بقااةري  225ج.س .سواطاام تلل ااة الروااةتع بقااةري
ال ةردا
 100ج.س .وة ال تل ا ا تة ق وق
ف ال ةوم بق ن ةدم عةج  ً2019سرااالف ت اااكق
و اااااااةفم وقةار ة حلال  3.6ف ال ة م لقةرات
التلل ة ال لجلتي ع ا ال بكم .سوة ال تل ا دضة
ا تقلج ت اااك ال اطاااةت بتلل اااة حلال 1455
ج.س.س .عةج  ً2020ت ااااكق ق وة  1ف ال ة م
وة وج ةل الط ب ع ا الك ربةش ف ذلك ال عةج.
سق تتلافر اآلا وع لواااةت رى حلا ال طط
ال تقب م ل اكلوم العرا م نن ةش واطةت تلل ة
بةلطة م ال تأةتي بعة عةج .2014
األردن :نظرا لعااةج سجلت داام و ااااااااةتر ل ل لت
امحتلرع ف امرتاً اعت ةت الاكلوم امرتن م
ع ا اراااااات رات النتط ال ةج ستكردر ف و ااااااتةي
الطر ةشً سارااات ةاج زدا الل لت اليق ق ال نتج وة
ال ااااااتااةي لتلل ااة الك ربااةش وة واطااةت تلل ااة
ب ةردم .ت ي ا م ت ك ال اطةت ف واطم تلل ة
العقبم بقةري حلال  650ج.س ً.سالت تك ا ةري
ةرات التلل ة ف البقت
التلل ة ف ة حلال ن
عةج .2010
تااا ةت التتري ( ً)2011 – 2008اعت ةت امرتا
ع ا الغةز الطب ع ال اارع لتلل ة الك ربةش وة
قا ط الغةز العرب ال ع تم ون اااة لت اااةدر
الغةز ال اااااارع ولا وق وة امرتا سراااااالردم
سترو ة س برصً ح ث ة وا الاكل وم امرتن م
بتالدااق واطاام تلل ااة العقباام لتع ااق ع ا الغااةز
الطب ع ً بةق وة زدا الل لت اليق قً سون اااااااةش
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واطم تالدق ال را الاكلو مً سال ةح ل قطةء
ال ااةص بااتن اااااااةش واطت تلل ااة تاااااارق ع اةا
سالقطرانااامً سالت تع اااق و اااة بنظاااةج الاااةسري
ال روبمً ست ااات ةج الغةز الطب ع ال اااتلرت وة
ال بكم ال ردم ول لت.
وق نه نت أم عةج انتظةج ووةاتات الغةز ال رعً
سقن تةض و تلى ونتةج الاقلا ال ردم قا
التتري ( ً)2017 – 2012فقة ان ت و ااااااتلى
الغةز ال اارع ال ااةر ولا امرتا ولا ق وة
 6ف ال ة م وة و تلا ف عةج  ً2010و ة ربب
و ااااةوق وي ري ل نظلوم التلل ة ف امرتاً ح ث
ا اااااطرت الاكلوم امرتن م ولا ارااااات رات زدا
الغاااةز ال ت ً ورتتا التك تااامً لت ااااااغ اااق ت اااك
ال اطةتً و ة تى لتكبة الاكلوم ااااااة ر تقةر
بالال  1.5و ةر تسقر راااااانلدة نت أم قرتتةء
تك تاام التلل ااة سعااةج ااةرت ااة ع ا رفا رااااااعر
الك ربةشً بةل قةبقً لتغط م الطدةتي ف التكةل .
ت ي ا طم الاكلوم امرتن مً ل تغ ب ع ا ت ك
ال اااك مً ف ال ضااا ةوة ع ا و اااةردة :امسا
ل ون ااةش واطةت تدطاً تع ق ع ا زدا الل لت
اليق ااقً لت ب اام ح ااةا القااةعااةيً ساليااةن ون ااااااااةش
واطةت تلل ة تع ق بةلطة ةت ال تأةتي لت ت
ارااات قت الل لت .سع هً ةوا الاكلوم امرتن م
بتن ااااااةش واطت تلل ة تدطاً امسلا بقةري 573
ج.س .ف واطاام تلل ااة تاااااارق ع اةاً سام رى
بقااةري  580ج.س .ف واطاام تلل ااة ال نااة ر .س ااة
ت ا ال اطتةا ف ال ةوم عةج  ً2015ستقلوةا
بتغط م حلال ث ث الط ب ع ا الطة م ف البقت.
وة بةلن ااااابم ل اطةت التلل ة الت تع ق بةلطة ةت
ال تأةتيً فقة ةوا الاكلوم امرتن م بتن اااااااةش
وطرعااام رداااةح الطت ااام بقاااةري  117ج.س ً.الت
ت ا ف ال ةوم ف ن ةدم عةج  ً2015ستااااك ا
سا واطم تلل ة بةلطة ةت ال تأةتي دتم تنت ة
بعة صااااةسر ةنلا الطة م ال تأةتي سوتةشي الطة م
ال ع ةوا الاكلوم بتصةار عةج  ً2010سال ع
دن ع ا ا تب غ اااةري التلل اااة ال روبااام وة
واطاااةت الطاااة ااام ال تأاااةتي  10ف ال اااة ااام وة
وج ااةل ااةرات التلل ااة ال لجلتي ع ا ال اااااابكاام
با لا عةج .2030
ت ة عةج  2016ت لا وطرعم ال ك ح ة
ال لا م بقةري  80ج.س .ال ةومً و ةفم ولا ثقث
واطةت تلل ة ت م فلتلفللط مً وج ةل
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ةرات ة  180ج.س .سوة ال تل ا ا تة ق واطم
"القلدري" التلتلفللط مً بقةري  103ج.س ً.ف
ال ةوم عةج  ً2018س ا ت ة التتري – 2019
 2021ت لا  7وطارء رى ل ردةح س 12واطم
تلل ة ت م رى ف ال ةومً با ث دتل ا ا
دب غ وج ةل ةرات التلل ة ل اطةت الطة ةت
ال تأةتي ف ال ةومً با لا عةج  ً2021حلال
 1930ج.س ً.ون ة  715ج.س .وطارء ردةح
س 1203ج.س .وة واطةت تلل ة ت م
فلتلفللط مً س 12ج.س .واطةت تلل ة و رسوة م.
رلف ت كق ةرات ت ك ال اطةت حلال 29.2
ف ال ة م وة وج ةل ةرات التلل ة ال تل ا
سجلت ة ع ا ال بكم عةج .2030
فلسرررطين :تعت ة ف اااط ةً ب ااالري تااابه وةو مً
ع ا تااااااراش الك ربةش وة الأةنب انراااااارا ً
نظرا لعااةج سجلت داام س لت حتلرع ف البقتً
سحظر اراااااات رات وة جاااةناااب لات اقحتقا.
سع هً دعتبر التلل ة وة و ااةتر الطة م ال تأةتي
فةتلري الك ربةشً سالت
اللرااااا م ال ي ا لت ت
ب غا حلال  400و لا تسقر عةج .2017
تلجة ف ف ط ة ووكةن ةت ج ةي ل تلل ة ال
سبع انوكااةن ااةت ل تلل ااة ال لا ً وق ا عااةت
ال ةردا الت تم تنت ة قً نظرا للجلت العةدة
وة العلا ق الت تضااااااع ااة راااااا طااةت اقحتقا
انررا ً ويق عةج سجلت ت ةردج نن ةش ت ك
ال اطةتً سحظر اراااااات رات ال قدة الضاااااال مً
سعطسف ال ااااتي ردة عة ت لدق ت ك ال ااااةردا
نت أم ل ظرسف ال ةر م ف ال نطقم.
ع هً ا ت رت و ةردا التلل ة بةرت ةاج الطة ةت
ال تأةتي ف ف ط ة ع ا عةي و ةردا صغ ريً
بقةري وج ةل م حلال  12ج.س ً.دتم ف ة س ااااااا
قدة اااااال م فلق رااااااطج ال بةن الاكلو م
انتار دم سال ةارس سال اااااات اااااات ةتً سربط ة
س
بااةل اااااابكاام الك ربااة اام ع ا التلتر ال ن ت
ال ااااااةردا بت لدق وة
ال تلرااااااط .تتم غ ب
وؤرااا اااةت الت لدق العرب م سان م سحكلوةت
الةسا امسرسب م.
لبنان :تعةن ال اااااابكم ال بنةن م وة عأط وب ر ف
التلل ة دقةر بالال  454ج.س ً.ح ث ب غ الا ق
ام ااا عةج  2017حلال  3500ج.س ً.ب ن ة لم
تتعةى ةري التلل ة ال روبم ع ا ال اااااابكم حلال
 3046ج.س ً.غ ب ااة وة سحااةات تلل ااة ب ااةرداام
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ولجلتي ف واطت الااا سق سالأ ااامً سسحاااةات
تلل ااة تع ااق بنظااةج الااةسري ال روباام ف واطت
الط ران سالباااةاسع .سباااةن اااااااااةفااام ل لحاااةات
الاراردم ال ولري عق ً تلجة بع وا طةت
ل تلل ة الك رسوة وج ةل ةرات ة حلال 280
ج.س ً.وة رةست ال طةن سالبةرت سال تةيً ت كق
حلال  9ف ال اااة ااام وة القاااةري ال روبااام ع ا
ال بكم.
دب غ وتلرااااط تك تم التلل ة ع ا ال اااابكم ال بنةن مً
وة و ااةتر التلل ة الارارعً حلال  7.5راانا/
ت.س.س ً.ح ااث تع ااق ت ااك اللحااةات ع ا زدااا
الل لت اليق ق ال اااتلرتً ب ن ة وةا ا ال تلراااط
ق وة تك تم التلل ة ال تل عم وة واطةت تلل ة
لا اامً سال ا ع ااةر عااةج  2013بالال 11.4
راااااانااا /ت.س.س ً.سوتلرااااااط تك تاام التلل ااة وة
م التلتلفللط مً سال ع ةرً ف
ال اطةت ال
العةج ذاتهً بالال  9.4راااااانا /ت.س.س .سع هً
لم دتم ون ااااااااةش داام واطااةت تلل ااة وب ري لتلل ااة
الك ربةش بةرت ةاج و ةتر الطة م ال تأةتيً ح ث
ا ت ااااارت ارااااات ةاوةت الطة م ال ااااا ااااا م ع ا
م ل تةفئم.
ال ةنةت ال
سافقا الاكلوم ال بنةن م وؤ را ع ا تاااراش 200
ج.س .ب لجب عقة تاااراش طة م وة و ااارسء تنت
ثقث تااااااروةت لبنةن م لتلل ة الطة م وة ترب نةت
الردةح .سوة ال طط ا دة ق ا ال اارسء ف
ال ةوم عةج .2020
وـااا اوت ةفةت الغـااةز الطب ع الكب ري ف الباـاار
ال تلرـاااطً سالت دب غ ن ب الاكلوم ال بنةن ـاااام
ون ـاااااااااة حلال  10 – 7ترد لا ةج وكعبً وة
غ ر ال تل ا ا ت ااا ة التتري ال قب م ون اااةش العةدة
وة واطةت التلل ة ال لا م سال ا ا مً سوة ثمً
دتل ا اراااااات رار اعت ااةت غ ااب ع ااةت التلل ااة
الارارع ف لبنةا ع ا سحةات التلل ة الت تع ق
بنظةج الةسري ال روبم ست اااااات ةج الغةز الطب ع
ول لت.
دول المغرب العربي
ت ا ق تسا ال غرب العرب ل ب ة ستلن سالأطا ر
سال غرب سولردتةن ة .ترتبط الةسا امربا امسلا
و رباااة اااةً ب ن اااة ق دلجاااة ربط و رباااة ب ة
ولردتةن ة س ع وة ال غرب سالأطا ر ال أةسرت ة
ل ة .سبةلتةل ً تم ت اان ولردتةن ةً مغراض ا

الت اااااقً ااااا ة وأ لعم الةسا ام رىً سالت
ر تم التطرق ول ة ف ة بعة.
داتاااق ال غرب ال رتبااام امسلاً اااااا ة تسا
ال غرب العرب ً ف اق ت ةج ب اااااااةردا التلل ة
الك ربة بةراااااات ةاج الطة ةت ال تأةتيً ح ث ق
تلجة لةده دم و ااااااةتر ل ل لت امحتلرعً ب ن ة
دلجة احت ةط وب ر ل غةز الطب ع ف الأطا رً
و ااة دأعااق ام ري تعت ااة ب اااااالري وب ري ع ااه
ل تلل ة الارارعً و ة دلجة احت ةط وب ر ل نتط
ف ل ب ة .تعت ة تلن ً ب ااالري تااابه وةو مً ع ا
التلل ااة الك ربااة وة واطااةت تلل ااة حرارداام
تع اااق ع ا الغاااةز الطب ع ً جطش وناااه وا ً
سالأطش اآل ر دتم الا اااااالا ع ااه وة الأطا ر
نظ ر ورسر ط الغةز الأطا رع ولا ودطةل ة عبر
التلن م.
امرا
ليبيا :ب غ الا ق ام ا ع ا ال بكم ال ب مً عةج
 ً2010حلال  4759ج.س ً.ت ا ت ب ته وة قا
واطااةت تلل ااة ب ااةرداام سواطااةت تلل ااة غااةزداام
سواطااةت تلل ااة تع ااق بنظااةج الااةسري ال روباام.
وةنا ال طم ال ب م ل طة ةت ال تأةتي ت ةف ولا
ون اااااااةش واطااةت تلل ااة وج ااةل ااةرات ااة حلال
 1000ج.س .تع ق بةلطة م ال اا اا م التلتلف ط مً
سواطااةت تلل ااة وج ااةل ااةرات ااة حلال 1200
ج.س .تع ق بةلطة م ال اااااا اااااا م ال روطيً وق ا
امس ااةء الةا م ف ل ب ةً بةشا وة عةج ً2011
دم ج لت نن ااااااةش واطةت تلل ة
تت ولا تل
تع ق بةلطة ةت ال تأةتي.
تونس :تضااا نا ال طط الت س اااعت ة الاكلوم
التلن اااااا م ف ن ةدم عةج  2009ا دتم اقعت ةت
ع ا و ااااااةتر الطة م ال تأةتي لت ب م  4ف ال ة م
وة وج ااةل احت ااةجااةت البقت وة الطااة اام عااةج
 ً2014س ا دتم ذلك عة طردق القطةء ال ةص.
وق ا القطةء ال ةص لم دقم بتن اااةش دم و اااةردا
ل تلل ة بةراااااات ةاج الطة ةت ال تأةتي حتا اآلاً
لعةت وة امرااابةب ون ة عةج وتراج ولا ا نن اااةش
واطةت الطة م ال تأةتي ع ا ال اابكم الك ربة مً
سعةج وعطةش ال اطةت الت دقلج القطةء ال ةص
بتن ة ة دم فض م عنة الربط بةل بكم اللطن م.
وة جاق ت اااااا ااق ت ااك العقبااةتً اةواا الاكلوام
التلن ااا مً ف ن ةدم عةج  ً2016بةراااتاةاث طم
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ف ال ة م وة وج ةل ةرات التلل ة ال لجلتي ع ا
ال بكم با لا عةج  ً2030الأةسا ر م (.)3

ع ق ل طة م ال تأةتي ت ةف ولا ا دتم تلل ة 30
ف ال ااة اام وة الطااة اام الك ربااة اام ف البقت وة
و اااااااةتر الطة ةت ال تأةتيً وة قا و اااااااةفم
 1000ج.س .اااقا الاااتاااتاااري ()2020 – 2018
س 1250ج.س .اقا الاتاتاري (ً)2030 – 2021
ع ا ا دتم تلزدا القةرات الأةدةي و ة ل ول ج
ف الأةسا ر م (.)3

الجزائر :باااةلنظر للجلت احت اااةط اااةت وب ري وة
الغااةز الطب ع ف الأطا رً فقااة تروطت ج لت
الاكلواام الأطا رداام ف ون اااااااةش واطااةت تلل ااة
غاااةزدااام سواطاااةت تلل اااة تع اااق بنظاااةج الاااةسري
ال روبم .ب غ وج ةل ةرات التلل ة ع ا ال ااابكمً
بن ااةداام عااةج  ً2017حلال  19.5ج.س ً.ون ااة
حلال  18.9ج.س 97( .ف ال ة م) واطةت تلل ة
حراردااامً سحلال  582ج.س 3( .ف ال اااة ااام)
واطةت تلل ة و رسوة م ست ا ا م س لا م .س ة
اةواا ت ااك اللحاةات بتغط اام واةواق الط ااب ع ا
الطة م الك ربة م ف الأطا ر ف ذلك العةج.

ع هً وة ال تل ا ا ترتتا ن اااااابم ةرات التلل ة
ال لا مً وة وج ةل ةرات التلل ة ال لجلتي ع ا
ال اااابكم التلن اااا مً عةج  ً2030ولا حلال 22.2
ف ال ة م وة ت ك القةراتً س ا تب غ حلال 14.1
ف ال ة م بةلن ااابم لقةرات التلل ة ال ااا ااا مً س ق
وة  1ف ال ااة اام لقااةرات التلل ااة الك رسوااة اامً
با ث ت ااااااكق ت ك القةراتً وأت عمً حلال 37

الجدول رقم ()3
قدرات التوليد المتوقع إضافتها على الشبكة التونسية
()2030 – 2018

قدرات التوليد
القائمة

قدرات ستتم إضافتها
()2020 – 2018

قدرات ستتم إضافتها
()2030 – 2021

اإلجمالي

62

-

-

62

46

340

100

486

-

-

500

500

لا م

240

660

650

1550

المجموع

348

1000

1250

2598

و رسوة م

ال

ت

م فلتلفللط م

ت

م وروطي

ةر :ال روط ان

ل طة م ال تأةتيً سوتةشي الطة م.

تضااا نا طط الاكلوم الأطا ردمً عةج ً2011
و ااااااةفم حلال  11.8ج.س .ةرات تلل ة لا م
ستااااا ااااا م با لا عةج  ً2030وةنا رااااات اااااكق
حلال  41ف ال ة م وة وج ةل ةرات التلل ة
ال لجلتي ع ا ال اااااابكاام ف ذلااك العااةج .وق ا
الاكلوم الأطا ردم ةواً وؤ راً بتعةدق براوج
تطلدر ةرات التلل ةً با ث ت اااااا ق و اااااااةفم
واطـاااااااااااااةت تلل ااة تاااااا اااااا اام بنظااةج الطااة اام
التلتلفللط اامً بلا ا  450ج.س .وااق عااةج قا
التتري ( .)2030 – 2022ع ااهً وة ال تل ا ا
دب غ وج ااةل ااةرات التلل ااة وة ال اطااةت الت
تع ق ع ا الطة ةت ال تأةتيً عةج  ً2030حلال
 4632ج.س ً.ونه حلال  4394ج.س .ةرات تلل ة
وة واطةت تلل ة تاااااا اااااا مً سحلال  228ج.س.
ةرات تلل ة و رسوة م سحلال  10ج.س .ةرات
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تلل ة وة واطةت تلل ة تع ق بطة م الردةحً با ث
د ااااااكق وج ةل ةري التلل ة وة واطةت الطة م
ال تأاااةتي حلال  15.3ف ال اااة ااام وة وج اااةل
ةرات التلل ة ع ا ال بكم با لا عةج .2030
المغرب :تااا ة ال غرب قا العقةدة ال ة ااا ة
ن لا وب را ف و ت ال أااةقت اق ت اااااااةتداامً
ح ث ب غ وتلرااااااط اقرتتةء ال اااااانلع ف النةتج
ال ا انج ااةل حلال  5.4ف ال ااة اامً سب غ
وتلرااط اقرتتةء ال اانلع ف اراات قت الك ربةش
حلال  6.5ف ال ة م .ة وا الاكل وم ال غرب م
بت ب م الط ب ع ا الك ر بةش بلاراااااا طم وا طةت
تلل ااة حرارداام تارق التام سزدااا الل لت اليق ااق
سالغاااةز الطب ع ً سواطاااةت تلل اااة و رسواااة ااام
ست م س لا مً بةن ةفم ولا ارت رات حلال

الفصل العاشر :آفاق التوليد الكهربائي باستخدام مصادر الطاقات المتحددة في الدول العربية

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ :آﻓﺎق اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

الشكل رقم ( :)8تطور التوزيع النسبي لقدرات التوليد المركبة على الشبكة المغربية
()2030 – 2015

وة
ت

12%
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14%

20%

16%

14%

18%

15%

20%

ردةح
حرارع

48%

2030
ال

53%

2025

57%

2020

22%
2%
10%

66%

2015

ةر :سزاري الطة م سال عةتا سالتن م ال تةاوم – ال كم ال غرب مً تقردر Renewable Energy in Morocco: Large Scale Deployment

 4.3ت.س.س .وة ال اااااابكم انراااااابةن مً تااااااك ا
حلال  14ف ال ااة اام وة وج ااةل الط ااب ع ا
الطة م ف البقت.
لطاااةل اااة ت تا ال غرب ب لارت وب ري باااةلن اااااابااام
ل ااااةتر الطة م ال تأةتيً راااالاش وةنا الطة ةت
ال اااااا اااااا م س طة ةت الردةح .تقةر الةرارااااااةت
ووكاااةن ااام تلل اااة حلال  327ج.س .وة الطاااة ااام
ال لا م ال لجلتي ف ال نةطق ال ااااااةح مً ح ث
تتراسح راارعم الردةح ف ة وة ب ة  7.5س 11وترا
ف اليةن مً سووكةن م تلل ة حلال  10.8ل ج.س.
وة واطةت تلل ة فلتلفللط مً سحلال  8.8ل
ج.س .وة واطةت تلل ة تع ق بةلطة م ال اااا اااا م
ال روزيً س و ةت وب ري.
تااااكق وج ةل ةرات التلل ة ال ة م سال اااا اااا م
سال لا مً حتا عةج  ً2017حلال  20س 2س12
ف ال اااة ااامً ع ا التلال ً وة وج اااةل اااةرات
التلل ة ال لجلتي ع ا ال اابكم .ةوا ت ك القةرات
بتغط م حلال  13.5ف ال ة م وة وج ةل الط ب
ع ا الك ربااةش ف ذلااك العااةجً س ااةوااا واطااةت
التلل ة الاراردم بتغط م حلال  71.7ف ال ة م
وة ذلك الط بً ب ن ة ةوا ال غرب بةراااااات رات
ن ااابم الـااااااااا  14.8ف ال ة م ال تبق م وة ال ااابكم
انرااااابةن م .ف راااااب ق تق ق اقعت ةت ع ا التلل ة
الارارع سالطة م ال تلرتيً تـااااروا الاكلوم
ال غرب م ع ا ثـقثم واـةسر .دتــ يق امسا فــ

زدااةتي ااةري التلل ااة الك رسوااة وة  1770ج.س.
عااةج  2015ولا حلال  2900ج.س .با لا عااةج
 ً2030ساليةن ف زدةتي ةري التلل ة ال اااا اااا
راااابعم ااااعةف وة  661ج.س .ولا  4800ج.سً.
ساليااةلااث ف زدااةتي ااةري التلل ااة ال لا بنال
ااااااام ااااااعاةف وة  1018ج.س .ولا حلال
 5000ج.س ً.قا التتري ذات ااةً با ااث ت ااااااكااق
ةرات التلل ة وة ت ك ال ا طةت حلال  52ف
ال ااة اام وة وج ااةل ااةرات التلل ااة ال روباام ع ا
ال بكم ف ذلك العةجً ال كق ر م (.)8
بةلن بم ل تلل ة الك رسوة ً نةت و رسء نن ةش
واطاام تلل اة "وااةدز ال نزا" بقااةري تلل ااة 130
ج.س ً.سآ ر ل رسء ون ةش واطم "عبة ال لوة"
بقااةري تلل ااة  350ج.س ً.بتك تاام وج ااةل اام حلال
 500و لا تسقرً ع ا ا دااة ق ف ال ااةواام
با لا عةج  ً2020و ة راااااالف درفا وة ةري
التلل ااة الك رسوااة وة  1770ج.س .ولا 2250
ج.س .با لا عةج  ً2020بةن ةفم ل ةردا تلل ة
رى و ااااااتقب اام وج ااةل ااةرات ااة
و رسوااة
حلال  650ج.س.
بةلن ااااابم ل تلل ة ال لا ً فبةن اااااةفم ولا وزارء
"رداااةح تاااطااالاا" س" ج جاااةسا" س"طاااناااأااام"
س"الع ـااااالا" س"طرف ـاااااة"ً الت ـاااااةج ال كتـاااااب
اللطن ل ك ـااربةش بتن ة ة ـااقا التتري (2000
–  ً)2014ااةج ال طلرسا وة القطااةء ال ااةص
باااتن اااااااااةش وزارء "رداااةح تن ر" س"فم اللات"
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اﻟﻌﺎﺷﺮ:

س"الاةسوه" س"جبق قتع" بقةرات  420ج.سً.
 200ج.س ً.س 50ج.سً .س 120ج.س ً.ع ا التلال .
و اة تل جة لةى ال كتاب اللطن ل ك ر بةش براوج
نن اااااااةش وطارء ردااةح جااةدااةي وج ااةل ااةرات ااة
حلال ل ج.س ً.ولزعم ع ا رااااااتم ولا ا .وة
ال تل ا ا تة ق ت ك ال طارء ف ال ةوم تبةعة
قا التتري (.)2020 – 2018
وة بةلن اااااابم ل تلل ة ال اااااا اااااا ً فت ي ا ج لت
الاكلوم ال غرب م ف ون ةش واطةت تلل ة ت م
فلتلفللط ااام سواطاااةت تلل اااة تع اااق باااةلطاااة ااام
ال اا اا م ال روطي وج ةل ةرات ة حلال 2000
وناااةطقً لتغط حلال  10ف
ج.س .ف
ال ااة اام وة وج ااةل الط ااب ع ا الك ربااةش با لا
عةج  .2020س ة تم تك اللوةلم ال غرب م ل طة م
ال ااا ااا م ( )MASENبتنت جطش وب ر وة ا
البرنةوج.
ست ياااق واطااام تلل اااة نلر ( ً)1ف ونطقااام
سرزازات سا و ااااارسء وب ر ل تلل ة بةرااااات ةاج
م ال روطي ف ال غربً بقةري 160
الطة م ال
ج.س .س ة ت ا ال اطم ف ال ةوم عةج ً2015
ستقلج اللوةلم ال غرب م حةل ة بتنت واطةت نلر
( ً)2سنلر ( ً)3سنلر ( )4بقةرات  200س150
س 170ج.س ً.ع ا التلال  .س ة تم ت م واطةت
نلر ( )2سنلر ( )3لتع ق بنظةج الطة م ال ا ا م
ال روطي لتغط م جطش وة ح ق القةعةيً ب ن ة تم
ا ت ةر ت اااا م واطم نلر ( )4با ث تع ق ع ا
الطة م ال ااااا ااااا م التلتلفللط م ون تضااااام تك تم
التلل ة.
بةن اااااةفم ولا سجلت العةدة وة و اااااةتر الطة م
ال تأةتي ف ال غربً فقة رااااااةعةت عةي علاوق
ع ا نأاااةح الاكلواام ال غرب ااام ف ن اااااار ت اااك
العلاوق ف وصااةار
اقراات ةاوةت .ت يق سا
عةت وة القلان ة الت ااااااأ ع مً و يق ال قةنلا ر م
( )09 – 13لعااةج  ً2009ال ا ع راااااا ج ل قطااةء
ال ةص بتن اااةش واطةت تلل ة سب ا ونتةج ة لكبةر
ال ت ك ةً بةن ةفم ولا تبكم النققً و ة ر ج
ل م بتن اااةش طلط نقق لربط واطةت م بةل ااابكمً
سف ارااااتاةاث وؤراااا اااام و ااااتق م عة تااااروم
الك ربااةش سال ااةشً تكلا و ااااااؤسلاام عة الترسدج
ل ااةردا الطة م ال تأةتيً ستااراش الطة م ال للةي
ولارت واااةل ااام ف و طان ااام
ون اااةً ست اااااا
الاكلوم لإلنتةق ع ا و ااةردا الطة ةت ال تأةتي.
و ة نأاا الاكلوم ال غرب م ف تلف ر الت لدق
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القزج وة عةت وة وؤرااااا اااااةت الت لدق الةسل مً
وياااق البناااك الاااةسل سالبناااك امسرسب نعاااةتي
انع ةر سالتن م سوؤراا اام الت لدق الةسل مً لعةت
وب ر وة ت ك ال ةردا.

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
تعت ة طر سع ةا سالباردة سانوةراتً ب اااااتم
رةر مً ع ا الغةز الطب ع لت ب م احت ةجةت ة وة
الك ربةشً ب ن ة تعت ة ال ااااااعلتدم سالكلدا ع ا
الغةز الطب ع سزدا الل لت اليق قً بن ااااب تاااابه
وت ااااااةسدمً لتلل ة الك ربةش .سونت أم لتلفر النتط
سالغااةز ف غ ااب الااةسا ال أ اامً فقااة تااأ ر
التلجه ولا التلل ة بةراااااات ةاج الطة ةت ال تأةتيً
ف ت ك الةساً عة بة الةسا العرب م.
سف ة د نب ي عة طط سبراوج الةسا العرب م
ال أ م نن اااااااةش واطةت تلل ة تع ق بةلطة ةت
ال تأةتي قا ال نلات الع ر القةتوم.
السعودية :ب غ الا ق ام ا ف ال علتدمً عةج
 ً2017حلال  59.1ج.س ً.وقاااةرنااام بالال
 60.8ج.س .عةج  .2016دتل ا ا درتتا و اااتلى
اقراااااات قت وأةتا بةشا وة عةج  2018ونت أم
ل تا ة ال تل ا ف و تلدةت الن ةط اق ت ةتع.
س ة ت كنا ال كم وة ت ب م ا الط ب وة قا
اةرات تلل اة وج اةل اةرات اة حلال  81ج.سً.
و ةً تقردبةً سحةات تلل ة حراردم.
سب غ وج اااةل اراااااات قت النتط سالغاااةز لتلل اااة
الك ربااةشً عااةج  ً2017وااة دعااةتا و لا برو ااق
وكةف نتطً ون ة حلال  700ل برو ق وكةف
نتط اراااااات قت س لت ثق اااق سزداااا غاااةز ت
(تدطا)ً سحلال  300ل برو ااق وكااةف فقط
ا
ارااااات قت غةز طب ع  .دتل ا ا دتضاااااةع
الر م با لا عةج  2030ف حةلم عةج تنت دم
و اااااااةردا ل تلل ة بةراااااات ةاج الطة ةت ال تأةتيً
بةفتراض ا وتلراااط وعةا الطدةتي ف ارااات قت
الل لت مغراض التلل ة رلف دكلا باةست  6ف
ال ة م راااانلدةً سذلك بةل قةرنم وا وعةا زدةتي ف
ارت قت الل لت ل تلل ة دب غ حلال  2.5ف ال ة م
راااااانلدة ل ةسا اآلراااااا لدم سحلال  1.5ف ال ة م
لااةسا وردكااة القت ن اامً سحلال  1.5ف ال ااة اام
ان تة ااااااة ف اقراااااات قت ف اللقدةت ال تاةي
س 1.0ف ال ة م ان تة ة ف الةسا امسرسب م.
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اراااااات قت الل لت
ف وااااةسلااام ون اااة لت ت
ال اااااات اااةج ل تلل اااةً اااةواااا ال كااام العرب ااام
ال ااااعلتدمً عةج  ً2010بتن ااااةش وةدنم ال ك عبة
ة ج لت ة لطدةتي
هللا ل طة م ال ردم سال تأةتي
ةري ال كم ع ا تلل ة الطة م بةراااااات ةاج طة م
الردةح سالطة ةت ال ااا ااا م سالاراردم سالنلسدمً
سذلاااك ب اااةف ا دتم با لا عاااةج  2040ونتاااةج
حلال  34ف ال ااة اام وة وج ااةل الك ربااةش ف
ال كم وة غ ر و اااةتر الل لت امحتلرع .سف
رااااب ق ذلكً تضاااا ة البرنةوج ال ع عةته ال ةدنم
و اااااااةفم حلال  17.6ج.س .وة الطة م النلسدمً
س 41ج.س .وة الطة م ال ااا ااا مً بلا ا  16ج.س.
وة الطة م ال اا اا م التلتلفللط م س 25ج.س .وة
الطة م ال اااااا اااااا م ال روطيً بتك تم وج ةل م تقةر
بالال  360و ةر تسقر وردك .
ت ك امر ةج
وق نه تمً ف س ا قحقً ت ت
بن اااب وب ري ااا ة "ر دم ال اااعلتدم ً"2030
ح اااث وة ال تل اً سفق ت اااك الر دااامً ا دتم
اقوتتةش بت ااااااةفم حلال  9.5ج.س .وة الطة ةت
ال ااا ااا م التلتلفللط مً بتك تم وج ةل م  24و ةر
تسقر وردك ً سو ااةردا ل تلل ة ال لا وج ةل
ةرات ة حلال  700ج.س ً.سعةج ال ض ةوة ف
تنت دم و ااةردا ل تلل ة بةراات ةاج الطة م النلسدم
م ال روطي.
س بةرت ةاج الطة م ال
وة ال تل اً با لا عاااةج  ً2030ا ت ااااااكاااق
القةرات ال روبم وة واطةت التلل ة ال ااااا ااااا م
حلال  7.7ف ال ة م وة وج ةل ةرات التلل ة
ف ال كمً سوا طةت التلل ة ال لا م حلال 1
ف ال ة م وة وج ةل ةرات التلل ةً ب ن ة رااالف
ت اااكق ةرات واطةت التلل ة الاراردم ن ااابم الـ
 89ف ال ة م ال تبق م .سوة ال تل ا و لك ا ق
تتأاااةسز و ااام الطاااة ااام ال للاااةي وة ال اطاااةت
م حلال  2.4ف ال ة م وة الطة م ال للةي
ال
ف ال كاامً سبااةلتااةل لة دكلا ل ااة تااأث را وب را
ارااااااات قت ال كااام وة الل لت
عا ت ت
امحتلرع .وق نه بةلنظر ولا ا الا ق ام اااا
ف ال كاام داااةث قا فترات الظ ريً س
التترات الت دكلا ف ااة ونتااةج واطااةت التلل ااة
ال اااا اااا م ف ع ا و ااااتلدةتهً ف ة ال تل ا ا
دؤتع ترو ب ال اطةت ال ااااا ااااا م ولا ت ت
التك تم الت ااغ م ل اطةت التلل ة الاراردمً ب ن ة

التك تاام اقرااااااتي ااةرداام ف
لة دؤتع ولا ت ت
واطةت التالدق الارارع .سبةلنظر ولا صااااااغر
ةرات التلل ة ال لا الت رتتم و ةفت ة ل بكمً
ام رىً ف
ف ة غ ر ال تل ا ا ت اااااااة مً
ت ب م جطش وب ر وة الط ب ع ا الطة م.
الكويت :تتلزء ةرات التلل ة ف الكلداً حةل ةً
وااة ب ة واطااةت تلل ااة ب ااةرداام وج ااةل ااةرات ااة
حلال  9ج.س ً.سوا طةت تلل ة غةز دم وج ةل
ااةرات ااة حلال  8ج.س ً.سواطااةت تلل ااة تع ااق
بن ظةج الةسري ال روبم وج ةل ةرات ة حلال 2
ج.س .ب غ اراااااات قت ااا ال اطاااةت وة الغاااةز
الطب ع وااة دعااةتا  9.1و لا طة وكااةف نتطً
سب غ ا رت قو ة وة الل لت ال ت سالل لت اليق ق
حلال  770س )3(7800ل طة وكاااةف نتطً
ع ا التلال  .سبةلنظر ولا ا اراااااات قت الطة م
الك ربة م ف الكلداً سبةلتةل الل لتً راااااالف
قا التتري ( ً)2030 – 2017ف ة
دتضاااااةع
ال تل ا ا د اااااااق اراااااات قت الكلدا وة النتط
سال غةزً عةج  ً2030ولا وة د عةتا حلال 900
ل برو ق وكةف نتط دلو ة.
ةوا الاكلوم الكلدت مً قا امعلاج ال اااااام
ال ة ااا مً بتن اااةش  26و ااارسعة صاااغ را ل تلل ة
الك ربة بلارااطم الطة م ال ا ا مً ب غ وج ةل
اةرات اة حلال  10ج.س .ت ياق غ ب اة ف تغط ام
رااق بع ال بةن الاكلو م سولا اقنتظةر
بأللاح تااا ااا م .ستم وؤ را ت اااغ ق واطم تلل ة
"ال اااقةدة" ال ااا ااا م بقةري حلال  50ج.س ً.سدتم
حةل ة ون ةش واطم تلل ة لا م بقةري  10ج.س.
و ة تعة ةت الاكلوم وؤ را ع ا ون ااااااةش واطم
تلل ااة "الااةبااةباام" بقااةري  1500ج.س ً.وأطش وة
طط ة ما ت ااااااكق وج ةل ةرات التلل ةً وة
و ااااااةتر الطة م ال تأةتيً حلال  15ف ال ة م
وة اااةرات التلل اااة ف البقتً ف عاااةج .2030
ال اطم حلال  6ف ال ة م
سراااات ااااكق ةري
وة وج ةل ةرات التلل ة ال لجلتي ع ا ال اااابكم
عةج  ً2030وق ا الطة م ال للةي ون ة لة تغط
رلى حلال  1ف ال ة م وة وج ةل الط ب ع ا
الطة م ف البقتً ح ث ا وعةوق رااااااعم تلل ة ة
راااااا كلا باةست  15ف ال ة مً وقةرنم ب عةوق
حلال  70ف ال ة م ل ا طةت التلل ة الاراردم

( 1 )3برو ق وكةف نتط (ب.ج.ا 0.14 = ).طة وكةف نتط (ط.ج.ا.).
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العةو م ف الكلدا .راااااالف تاتةج الكلدا ولا
ون ااااااةش واطةت تلل ة رى تع ق ع ا الطة ةت
ال تأةتيً وج ةل ةرات ة حلال  1ج.س ً.لت ااق
ولا ال ةف ال ن لت ف ال طم.
البحرين :ب غ وج ةل ةرات التلل ة ف الباردةً
بن ااةداام عااةج  ً2017حلال  3.9ج.س ً.وعظ ااة
وة سحاااةات تلل اااة حراردااام تع اااق ع ا الغاااةز
الطب ع  .تلزعااا ت ااك ال اطااةت ب ة واطااةت
حكلو اامً ويااق واطااةت "رااااااتري" س"الرفااةء"
س"الاة" الاكلو مً سواطت "الةسر" س"العطا"
ال ت ة ةج الق طةء ال ةص بتن اااااااة ة .س ة ب غ
وتلرااااااط الطدةتي ال اااااانلدم ف اراااااات قت الغةز
الطب ع ف ت اااك ال اطاااةتً قا امعلاج
ال ااااااام ام ريً حلال  5ف ال ااة اام .سع ااه
تعتطج الاكلوم الباردن م اقعت ةت ع ا واطةت
التلل ة ال ا ا م سال لا م ف ال ااتقبق لت ت
وعةا الطدةتي ف ارات قت الغةزً حتا ق تضاطر
ولا ارت رات وة ال ةرج.
ت يق سا و اااااااةردا التلل ة بةراااااات ةاج ال طة م
ال اااااا اااااا م ف واطم "امسل "ً بقةري  5ج.سً.
سالت ت ا ف ال ةوم عةج  .2014س وكلنم
وة للاح اااال م ولزعم ع ا ت ااااعم ولا ا .تم
ترو ب ت ك امللاح فلق رطج رةحةت اقنتظةر.
سدتم حةل ة تنت و اااااارسء ثةا بقةري  5ج.س .ف
ول ا بةلقرب وة واطم تلل ة "الةسر" .سرااااالف
دتض ة ال رسء ون ةش واطم تلل ة فلتلفللط م
بقةري  3ج.س .سواطم تلل ة لا م بقةري  2ج.س.
سبةلنظر ل ااااغر حأم دة ال اااارسع ةً د كة
القلا ون ة و ااارسعةا تأردب ةاً ت ةا نن اااةش
و ةردا تلل ة رىً ون ة و رسء نن ةش واطم
تلل ة تاااااا اااااا م بقةري حلال  100ج.س ً.سذلك
ب ةف تلف ر  10ف ال ة م وة احت ةجةت ال كم
وة الطة م الك ربة م با لا عةج .2035
قطر :تعتبر ونظلوم التلل ة ف طرً حةل ةً وة
وتاأ ونظل وةت التلل اة ف ا لةسا العرب امً ح اث
ت ااااااكااق ااةرات واطااةت التلل ااةً بنظااةج الااةسري
ال روبم ورتتا الكتةشيً حلال  80ف ال ة م وة
ةرات التلل ة ع ا ال بكم .و ة دتم ارت ةاج الغةز
الطب ع ول لت ف وق وا طةت التلل ة .سع هً
دب غ وتلراااااط تك تم التلل ة ع ا ال ااااابكم القطردم
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ق وة  6راانا /ت.س.س ً.س ل وة دقق عة تك تم
التلل ة ف عةت وة الةسا العرب م.
ع هً ق دلجة حةفط وب ر لةى الاكلوم القطردم
لقرااااتغنةش عة ت ااااغ ق واطةت التلل ة الاراردم
ال لجلتي لةد ة ساراااتبةال ة ب اطةت تالدق تع ق
ع ا الطة ةت ال تأةتي .دتضج ذلك ف نه بةلرغم
وة ا ال اااةف ال ع ة ل اكلوااام القطردااام ل
اللصاااااالا ولا ن اااااابم  20ف ال ة م وة الطة م
ال للةي عة طردق واطةت تاا اا م س لا مً وق
ا وق وة تم تنت حتا اآلا ل واطم تاااا اااا م
بقةري  15ج.س .ف ونطقم "الة ق".
اإلمارات :ب غ الا ق ام اااااا ف انوةرات عةج
 2017حلال  24.4ج.س ً.ت ااا ت ب اام وير وة
 99ف ال ة م ونه بلاراااطم سحةات تلل ة حرارع
ت اااااات ااةج الغااةز الطب ع ول لت .باةلنظر ولا ا
جطشا وة ذلك ال غةز دتم اراااااات رات وة طر وة
قا ط نااةب ااب "تسلت ة"ً سما الط ااب ع ا
الك رباااةش ف انواااةرات دتل ا ا دطتات ب عاااةا
رااانلع وتلراااط دب غ حلال  4.3ف ال ة م قا
التتري ( ً)2025 – 2018فقاااة روطت ج لت
الاكلوم انوةرات م ع ا تنلدا و اااااااةتر التلل ة
م.
بةرت ةاج و ةتر الطة م ال
ع هً ة وا ئم ال ة سالك ربةش ف بللب ً
عةج  ً2014بتن ااةش واطم تلل ة تا " "1الت
م ال روطيً بقةري 100
تع ق بنظةج الطة م ال
ج.س ً.الت وااةناااً عنااة افتتااةح ااةً تعااة وة وبر
م ال روطي .س ةوا ال ئمً
واطةت التلل ة ال
عةج  ً2017بةلتعة ة وا و ااااتي ر ةص نن ااااةش
واطم تلل ة تاااااا اااااا م فلتلفللط م ف ونطقم
رااااالداةا بقةري  1177ج.س .وة ال قرر ا تة ق
ال ا طم ف ال ة وم عةج  ً2019س ا دكلا
ال ااااااعر الا ع ت ااااااترع بااه ال ئاام الك ربااةش وة
ال تي ر ل  2.4رنا /ت.س.س ً.سال ع دعة وة
رااااااعةر الك ربةش ف العةلم ال نتأم وة
ر
واطةت ت م فلتلفللط م.
بةل يقً ةوا ئم تب ل ك ربةش سال ة بةلتعة ة
ع ا ون ااااةش العةدة وة واطم التلل ة ال اااا اااا مً
و ة ف وأ ا وا ة بة راتااااااة آا وكتلج ل طة م
ال ا ا مً ت ق بعض ا ة ف ال ةوم سجةرع تنت
البع اآل رً الأةسا ر م (.)4
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الجدول رقم ()4
خطوات تنفيذ مشروع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية
()2030-2013
سعر الكهرباء
عام الدخول
القدرة المركبة
نوع التقنية
الجزء
المرحلة
(سنت /ك.و.س).
في الخدمة
(م.و).
غ ر وع لج
فلتلفللط م
2013
13
امسلا
5.84
فلتلفللط م
2017
200
اليةن م
فلتلفللط م
2018
200
امسا
2.99
فلتلفللط م
2019
300
اليةن
اليةليم
فلتلفللط م
2020
300
اليةلث
7.3
طة م ت م وروطي
2020
700
الرابعم
غ ر وع لج
2030-2010
3287
(وراحق و تقب م)
5000
المجمـوع
ال
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دقحظ اقن تاااةض الكب ر ف راااااااعر تاااااااراش
الك لسات راااااااةعم ب ة ال رح م اليةن م سال رح م
اليةليم .و ة دعة ال اااعر ال ع ح ااا ا ع ه ال ئم
ل ااااااراش الك ربااةش ال للااةي وة ال رح اام الرابعاام
امرااااااعةر ل طة م الك ربة م
ل أ ا وة ر
ال للااةي وة واطااةت تلل ااة تع ااق بنظااةج الطااة اام
م ال روطي.
ال
سق تلجة ب ةنةت حلا اعتطاج انوةرات ام رى
ف تسلم انوةرات ال تاةي ون ااااااةش واطةت تلل ة
تع ااق بااةلطااة ااةت ال تأااةتي .ع ااهً ف ة ال تل اً
با لا عاااةج  ً2030ا دكلا وج اااةل اااةرات
التلل ااة ف تسلاام انوااةرات وة واطااةت الطااة اام
ال تأااةتي حلال  6500ج.س ً.ون ااة  1500ج.س.
وة واطةت تلل ة ت ا ا م ف بل لب ً س5000
ج.س .وة واطةت تلل ة تااا ااا م ف تب  .رااالف
ال اطةت حلال 14.4
د كق وج ةل ةرات
ف ال ااة اام وة وج ااةل ااةري التلل ااة ف تسلاام
انوةرات ال تاةي ف عةج  ً2030سراااااا ااااااكق
وج ااةل الطااة اام ال للااةي ون ااة حلال  6 – 4ف
ال ة م وة وج ةل ال طة م ال للةي ف انوةراتً
ال اطةتً
سذلك ارااااااتنةتا ولا ا ن اااااا
تقردبةً راااالف د اااات ةج تقن م الطة م ال اااا اااا م
ال روطيً الت تتراسح وعةوقت رااااااعةت تلل ة ة

وة ب ة  50س 70ف ال ة مً و قةر نم بالال 15
م التلتلفللط م.
ف ال ة م ل اطةت التلل ة ال
ع مان :تعت ة ع ةا ب ااااااتم تاااااابه وةو م ع ا
ُ
واطةت التلل ة الاراردم لتلل ة الك ربةش .تع ق
ااا ال اطاااةت ع ا الغاااةز الطب ع ول لت.
سباااةلرغم وة سجلت و اااةت واااةف ااام وة الغاااةز
مغراض التلل ة سوقةب م عقلت الت ااااااةدرً وق ا
امراااااعةر ال ااااات ةوم ف ت ك العقلت ون تضااااام
سغ ر اااةب ااام ل راجعااام طلاا فترات التعاااة اااة.
سع اااهً فاااتا التلجاااه ولا التلل اااة الك رباااة
بةرااات ةاج و اااةتر الطة م ال تأةتي رااالف دؤتع
ولا تلف ر و ةت وة الغةز ال نتج د كة ل اكلوم
الع ةن م ت ةدر ة سفق عقلت جةدةي بأرعةر فضق
وة ت ك ال ن لص ع ة ف العقلت الاةل م.
تقلج تاااروم و ربةش ال نةطق الردت م ()RAECO
الاكلو م ف ع ةا حةل ة بتن اااااااةش وا طم تلل ة
لا م بقةري حلال  50ج.س .ف ونطقم "لتةر"ً
و ة تتض ة طم الاكلوم الع ةن م ال ةح ل قطةء
ال ةص بتن اااااةش رااااابا واطةت تلل ة جةدةي بنظةج
البنةش سالت ك سالت ااااااغ ق وج ةل ةرات ة حلال
 2550ج.س ً.تة ق ف ال ةوم تبةعة قا التتري
( ً)2024-2018الأةسا ر م (.)5
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الجدول رقم ()5
مشاريع التوليد المستقبلية باستخدام الطاقات المتجددة في عُمان
()2024-2019
العام المتوقع
قدرة المحطة
موقع المشروع
اسم المشروع
للدخول في الخدمة
(م.و).
2019
500
واةفظم الظ ري
Ibri II Solar IPP
2022
500
واةفظم الظ ري
Solar IPP-2022
2023
500
ال تةح
Solar IPP-2023
2024
500
العةج
Solar IPP-2024
2022
150
لتةر
Dhofar
2023
200
لتةر
Wind IPP-2023
2024
200
الة م
Wind IPP-2024
2550

ةر :ال روم الع ةن م ل راش الطة م سال ة .

وة ال تل ا ا دب غ وج اااةل اااةرات التلل اااة
ل اطةت الطة ةت ال تأةتي ال لجلتي ع ا ال بكم
الع ةن مً با لا عةج  ً2030حلال  2600ج.سً.
راالف ت ااكق حلال  18.9ف ال ة م وة وج ةل
ةرات التلل ة ف ال طنم.

الدول العربية األخرى
ت اااااا ق الةسا ام رى وق وة ال ة سال اااااالتاا
سولردتااةن ااة سج بلت سجطر الق رً س الااةسا
الت ق ترتبط تاااااابكةت الك ربةش ف ة ب اااااابكةت
الك ربةش ف تسا عرب م رى حتا اآلا .تت ةبه
ج بلت سجطر الق ر ف ا غااةلب اام التلل ااة ف ااة
دأت وة واطةت تلل ة تدطا صااااااغ ري تع ق ووة
ع ا ز دا الل لت اليق ق س ز دا ال غةز ال ت ً
الطة م الك ربة م ف
ب ن ة دتم تلل ة حلال ن
ال اااااالتاا وة رااااااةست و رسوة م .وة ف ال ةً
فتتلزء ااةرات التلل ااة وااة ب ة واطااةت تلل ااة
ب ةردم سواطةت تالدق غةزدم سواطةت تلل ة
تدطاً ب ن اااة دتلزء التلل اااة ف ولردتاااةن اااة ب ة
التلل ة الارارع سال لا سال ا ا ً بةن ااةفم
لق ةج ولردتةن ة بةراااااات رات بع احت ةجةت ة وة
الطة م وة تاااااابكم الك ربةش ف وةل  .سف ة د
سصااااا و ت ااااار ل طط ت ك الةسا ال اااااتقب م
نن ةش واطةت تلل ة تع ق بةلطة ةت ال تأةتي.
اليمن :ق تلجااةً حتا اآلاً داام واطااةت تلل ااة
بااةلطااة اام ال تأااةتي ف ال ةً وذ تعت ااة الاكلواام
ال ن اام ع ا واطااةت تلل ااة ب ااةرداام تع ااق ع ا
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زدااا الل لت اليق ااق ويااق واطااةت "الا اااااالي"ً
سوا طم تلل ة " وأرب" ال غةزدم الت تع ق ع ا
الغااةز الطب ع ال لجلت ف ونطقاام "صااااااااةفر"
باااةلقرب وة ول ا ال اطااامً سواطاااةت تدطا
وتلرااااطم الاأم دع ق بعضاااا ة ع ا زدا الل لت
اليق ااق سالبع اآل ر ع ا زداا الغااةز ال ت .
وة ال تل ا ا دب غ العأط ف التلل ااة الك ربااة
حلال  300ج.س .عةج  2030لعةج سجلت و ةتر
ل نـااااااااااتط ف البقتً سما احت ةط ةت الغةز تكت
فقط لتلل اااة حلال  1200ج.س ً.قا التتري
( ً)2040 – 2015بق ا تنـضب و ـة.
تلجة ووكةنةت وب ري لتلل ة الك ربةش وة و ااااةتر
الطة م ال تأةتيً ح ث ةرت الةراراااةت ا نةت
ووكااةن اام لتلل ااة حلال  34ج.س .وة و ااااااااةتر
الرد اةح ف ونطقاام ال ااةً سحلال  18ج.س .وة
الطة م ال اااا اااا م سحلال  3ج.س .وة و ااااةتر
ال ااة الارارداام الألف اامً ف وااةوة و ت تاام ف
البقت.
ةوا سوةلم التن م الترن اااااا م عةج  2010بتعةات
ترارااااااام جةسى ون اااااااةش وطرعم ل ردةحً بقةري
حلال  60ج.س ً.ف ونطقم "ال ة"ً ح ث تتلفر
ووكةن م ج ةي ل تلل ة ال لا ً ع ا ا دتم ارت ةاج
ط النقق القة م ب ة واطم تلل ة "ال ة" الب ةردم
سواطاام تالدااق ف وااةدناام "تعط" لربط وطرعاام
الردةح بةل بكم الك ربة م .وةا وة ال تل ا ا دتم
البةش ف تنت ال اااااارسء عةج  2013س ا دة ق

الطاقات المتحددة
ﻣﺼﺎدرمصادر
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪامباستخدام
التوليد الكهربائي
اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ العاشر :آفاق
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ :آﻓﺎق الفصل
العربية اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
الدولاﻟﺪول
اﻟﻤﺘﺠﺪدةفيﻓﻲ
اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ

ف ال ةوم عةج  ً2017وق ا امس اااةء الةا م
ف ال ة حةلا تسا البةش ف تنت .
ونت أم لقنقطةعةت ال تكرري ل ك ربةش ف ال ة
نت أم امس ااااااةء الةا مً ستةو ر غ ب طلط
النقق ال لا مً فقة لأأ ال اااااكةا ولا ترو ب قدة
ت م فلق رطج ونةزل م .دقةر وج ةل ةرات
التلل ة ال رو بم بةراااااات ةاج ت ك ال ق دة بالال
 450ج.س .وق ا ال اابكم الك ربة م ق ت ااتت ة وة
ت ك القةرات لعةج سجلت تعرفم ل تغ دم ف ال ة
د كة وة قل ااة ل ؤقش ال ااااااكااةا ب ا الطااة اام
التة ضااام عة احت ةجةت م ل اااروم الك ربةشً سما
جطشا وب را وة تاااااابكم التلزدا تم تةو ر نت أم
امس ةء الرا نم.
السررررررودان :ب غا القةري ال روبم ع ا ال اااااابكم
ال االتان مً عةج  ً2017حلال  3567ج.س ً.ون ة
حلال  1814ج.س .وة واطةت تلل ة و رسوة مً
و اقااام ب اااااااااةست "ورسع" س"الرسصاااااا رص"
س"راااااانةر" س" اااااام القربم" ال قةوم ع ا "الن ق
امزرق"ً سجبااق "امسل ااةش" ال قااةج ع ا "الن ااق
امب "ً س عةل "عطبري" س"راااااات ا" ال قةج
ع ا ن ر عطبريً تااااك ا حلال ن اااا ةرات
التلل ة ف البقت .سبةلنظر ولا الطب عم ال لراااا م
ل تلل اااة وة ن ر الن اااقً فاااتا القاااةري سالطاااة ااام
الك ر بة م ال ل لةي وة ت ك ال اااااااةست تكلا ع نة
ع ا و اااتلى قا تااا ر ال اااتةش ستن ت ولا
.
تنا و تلى قا ت ر ال
تت يق طط الاكلوم ال االتان م ال ااتقب م قا
التتري ( )2025–2018ف و اااااااااةفااام حلال
 1000ج.س .اااةرات تلل اااة وة واطاااةت تلل اااة
تااا ااا م سوطارء ل ردةحً با ث د ااابج وج ةل
ةرات التلل ة وة و اااااااةتر الطة ةت ال تأةتيً
با لا ذلااك العااةجً حلال  2814ج.س ً.راااااالف
ت ااااااكق حلال  51ف ال ة م وة وج ةل ةرات
التلل ة ف ذلك العةجً ون ة  33ف ال ة م ةرات
تلل ااة و رسوااة اام .تت ياق م و اااااااةردا الطااة اام
ال تأةتي ف ال ااااالتااً حةل ةً ف ون اااااةش واطم
تلل ااة لا اام بقااةري  80ج.س .ف وااةدناام عطبريً
سف ون ةش واطةت تلل ة ت م وج ةل ةرات ة
حلال  200ج.س .بةلقرب وة وةدنم ال رطلج.
موريتانيا :ت يق التلل ة الك ربة ف ولردتةن ةً
حتا عةج  ً2015ف سحةات تدطا صغ ري تع ق
ع ا زداااا الغاااةز ال ت ً س سحاااةات تدطا

وتلرااااطم الاأم تع ق ع ا زدا الل لت ال ت .
تراسح وتلرااااااط تك تااام التلل اااة وة اللحاااةات
ال ااغ ري وة ب ة  25س 30راانا /ت.س.س ً.ب ن ة
تراسح وتلرط تك تم التلل ة وة اللحةات وتلرطم
الاأم وة ب ة  12س 15راااااا نا  /ت.س.س ً.و ة
تااكق عبئة وب را ع ا الاكلوم ال لردتةن مً ح ث
ا ااااااطرت قراااااات رات الل لت القزج ل تلل ة لعةج
تلفر تا ق البقت.
وة جق تق ق اقعتـااا ةت ع ا الل ـااالت ال تلرتً
تقلج الاكـااااالوم ال لردتةنـااااا مً ـاااااقا التتـاااااري
( ً)2020–2013بتنت برنةوج ط لح نن ااااااةش
واطةت تلل ة تع ق ع ا الطة ةت ال تأةتي .ت يق
سا ال اااةردا ال ااا للم ف البرنةوج ف ون اااةش
واطم تلل ة ت مً بقةري  15ج.س .ت ةا وةدنم
نلاو اااااالطً ت ا ال ةوم عةج  .2013تبا ذلك
ون ااااةش واطم تلل ة لا م بقةري  30ج.س .جنلب
ال ةدنمً ت ا ال ةوم عةج  .2015ب غ وتلرااااااط
تك تم التلل ة وة ال اطم ال اااااا اااااا م عةج 2015
حلال  9راانا /ت.س.س .ب ن ة ب غ وتلرااط تك تم
التلل ااة وة ال اطاام ال لا اام حلال  6راااااانااا/
ت.س.س ً.و ة تااااااأا الاكلوم ال لردتةن م ع ا
التلرااااااا ف التلل ة بلارااااااطم و ااااااةتر الطة م
ال تأةتي .سع هً ةوا الاكلوم بتن ااااااةش واطم
تلل ة تااااا ااااا م فلتلفللط م ثةن م بقةري  50ج.س.
ترق العةص مً ت ا ال ةوم ن ةدم عةج ً2017
ستقلج حةل ة بتن اااااااةش واطم تلل ة لا م بقةري
 100ج.س .ف وااةدناام بلقنلارً ع ا بعااة حلال
 400وم تاااااا ةا العةصاااااا م .وة ال تل ا ا دب غ
وج اااةل اااةرات واطاااةت التلل اااة الت تع اااق
بةلطة ةت ال تأةتيً ف عةج  ً2030حلال 195
ج.س .رلف ت يق حلال  45ف ال ة م وة وج ةل
ةرات التلل ة ال لجلتي ع ا ال بكم ال لردتةن مً
ح نئ ٍ.
تقةر تك تم التلل ة وة واطم التلل ة ال اااااا اااااا م
الياةن ام حلال  5.5رااااااناا /ت.س.س ً.ب ن اة وة
ال قةر ا دب غ وتلرااااااط تك تم التلل ة وة واطم
تلل اااة "بلقنلار" ال لا ااامً عناااة ت لل اااة ف
ال ةوم عةج  ً2020حلال  3.5رنا /ت.س.سً.
ح ث ا وعةوق رااااااعم التلل ة ال تل ا ون ة دقةر
بالال  57ف ال ااة اامً وقااةرناام ب عااةوااق رااااااعاام
دتراسح واااة ب ة  30س 35ف ال اااة ااام مغ اااب
ال اطاااةت ال لا ااام .سع اااهً ف ة ال تل ا ا
دن ت وتلرااااااط تك تاام التلل ااة ع ا ال اااااابكاام
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ال لردتةن م وة حلال  13.5رنا /ت.س.س .عةج
 2013ولا حلال  6.5راااانا /ت.س.س .بةشا وة
عةج .2020
جيبوتي :اعتـاااااا ةت ج بـاااااالت ً ـااااااقا التتري
( ً)2015–1990ع ا وا طت تلل اااة تدطا
صغ رت ة لت ب م امح ةا ع ا ال بكم الك ربة مً
س ااة واطاام تلل ااة "بلقسس" الت تاتلع ع ا
ع اااار سحةات تلل ة تدطا تتراسح ةرات ة وة ب ة
 5س 15ج.س ً.تع ق و ة ع ا زدا الل لت اليق قً
سواطم تلل ة " وةرابل" الت تاتلع ع ا راااااااا
سحااةات تلل ااة تدطاً ااةري وااق ون ااة  2.5ج.سً.
ستع ق و ة ع ا زدا الغةز ال ت .
بةلنظر ولا ا وتلرااااااط تك تم التلل ة وة واطم
"بلقسس" حلال  15رنا  /ت.س.س .ب ن ة دب غ
وتلرااااااط تك تم التلل ة وة واطم تلل ة "وةرابل"
حلال  30راااااانااا  /ت.س.س ً.ااةوااا الاكلواام
الأ بلت م بتنت و اااارسء لربط ال اااابكم الأ بلت م
بااةل اااااابكاام امث لب اام عة طردق ط نقااقً بطلا
حلال  300ومً تقلج ج بلت ب لجبه بةراااااات رات
طة م و ربة م وة ث لب ة ب اعر حلال  7رانا /
ت.س.س .تى ت لا ا ال اااااارسء ف ال ةومً
عةج  ً2015ولا ةج الاكلوم الأ بلت م بق اااااار
ت اااااغ ق واطت التلل ة الةدطا ال لجلتت ة لةد ة
ع ا س ةت ال رسيً س ف التترات الت تن ت
ف اة و ام الطاة ام الت د كة ل اااااابكام امث لب ام
تطسدة ة ل بكم الأ بلت م.
سنظرا للجلت و اااااااةتر ج ةي ل طة م الارار دم
الألف م ف با ري ع ااااقً الت تبعة حلال 150
وم تاااارق وةدنم ج بلت ً تقلج الاكلوم الأ بلت م
اآلا بتن ااااااةش واطم تلل ة ب ةردم بقةري  15ج.س.
ف ول ا ج قولوااة القردااب وة البا ريً سذلااك
و رح م سلا وة و اااااارسء لتلل ة  100ج.س .وة
ال ل ا ذاته .راااالف تتضاااا ة واطم التلل ة ثقثم
وللةات ب ةردمً ةري وق ون ة  5ج.س .تع ق ع ا
الاراري ال ل لةي وة ال ة الألف م ال لجلتي ف
ت ك ال نطقم .وة ال تل ا ا تب غ تك تم التلل ة وة
ال اطاام الب ااةرداام حلال  7راااااانااا /ت.س.سً.
تعةتا تك تم اراااااات رات الك ربةش وة ث لب ةً ستقق
باااةرجااام وب ري عة تك تااام التلل اااة وة واطت
الااةدطا .سع ااهً راااااالف دتم اراااااات ااةاج الطااة اام
الك ربة م ال نتأم وة با ري ع اااااااق لت ب م جطش
وة ح ق القةعةي ف ج بلت .
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الأةدر بةل ور ا ال اااارسء راااالف د اااا ق حتر
حلال  15بئرا ل طة م الاراردم الألف مً تكت
ننتةج حلال  60ج.س ً.ع ا رااااةس ا الاكلوم
الأ بلت م راااااالف تقلجً عنة اقنت ةش وة ال رح م
امسلا ل اااااارسءً بطرح وراحااق رى ع ا
ا ل قطاااةء ا ل اااةص ل ت ن ت ااا اااةً ب ا اااث د تل لا
ال ااااااتي رسا تلردااة سترو ااب سحااةات التلل ااة
سربط ة بةل اااااابكمً ب ن ة تقلج الاكلوم بتطسدة
بةل ة ال ااة نم الت راا تم اراات راج ة وة اآلبةر
الت راااااا تم حتر ة اااااا ة ال رح م امسلا وة
ال رسء ( 15ج.س.).
جزر القُمر :تتكلا جطر الق ر وة ثقث جطرً
.
س جطدري الق ر الكبرى سونألاا سول
تاتلع وق جطدري ع ا وا طم س واطت تلل ة
تدطا لت ب م ح ةا الأطدري .تب غ ةري التلل ة ف
جطدري الق ر الكبرى حلال  20ج.س ً.ستاتلع
ع ا ع اااااار سحةات تلل ة تتراسح ةرات ة وة ب ة
 1.5س 2.5ج.س ً.تع ااق و ااة ع ا زدااا الغااةز
ال ت ً ورتتا التك تااام .باااةل ياااقً تب غ اااةري
واطااةت التلل ااة ال لجلتي ف وااق وة جطدرت
حلال  3ج.س .تقةر تك تم التلل ة
ونألاا سول
وة ال اطةت ال ولري عق حلال  35رااااانا/
ت.س.س .س ل ر م ورتتا ل غةدمً ةصااام بةلن ااابم
ل لارت ال اةستي لأ لردم الق ر ال تاةي.
تك تم التلل ةً ساقرااتغنةش عة
سف رااب ق ت ت
اراااااات رات الل لتً ةوا الاكلوم الق ردم بتجراش
عةي ترارااةت جةسى لتاةدة ن ااب سرااة ق التلل ة
بةرااات ةاج الطة ةت ال تأةتي ل اااة وق س جطش وة
احت ةجةت ة .بةلن ااااابم لأطدرت انألاا سول ً
ت ا تراراام التلل ة الك رسوة بةراات ةاج "تةفق
امن ةر" .س ة س اا الةرا رم ا نةت ووكةن م
لتلل ة حلال  10ج.س .ف وق وة الأطدرت ةً وق
ا تك تم التلل ة رااااااتكلا ورتتعم ح ث تم تقةدر
تك تم ون ااااااةش ال ااااااةست ال ط لبم بالال  4آقف
تسقر /ت.س .وروبً نظرا ل ااعلبم التضااةرد
الأغراف م ف ةت ة الأطدرت ةً بةن اااااااةفم ولا
نه راااتكلا نةت فتري تقةر بالال  4تااا ر وة
وااق عااةج دتل ف ااة تااةفق ال ااة لعااةج طلا
اموطاااةر .سع اااهً تم ارااااااتبعاااةت باااةداااق التلل اااة
الك رسوة ف الل ا الرا ة.
و ة ت ا ترارااااااام بةا ق التلل ة ال لا سالتلل ة
ال ا ا ف الأطر اليقث .سانت ا الةراراام ولا

الطاقات المتحددة
ﻣﺼﺎدرمصادر
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪامباستخدام
التوليد الكهربائي
اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ العاشر :آفاق
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ :آﻓﺎق الفصل
العربية اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
الدولاﻟﺪول
اﻟﻤﺘﺠﺪدةفيﻓﻲ
اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ

ناااه باااةلرغم وة سجلت رداااةح لدااام ف الأطر
اليقثً وق ا راااارعم ت ك الردةح ة تتأةسز 40
وتر /اليةن م قا بع التتراتً و ة د اااااات طج
ت ااا ة ةصاااة لألبراجً سبةلتةل ارتتةء التك تم
اقراااااتي ةردم ب ااااالري وب ري .سع هً تم دضاااااة
ارااااااتبعةت بةدق التلل ة بةراااااات ةاج طة م الردةح
م.
ساقوتتةش بةلتلل ة بةرت ةاج الطة م ال
س ة ت ا تراراااام بةد ة ل تلل ة بةراااات ةاج الطة م
ال اااااا اااااا م التلتلفللط مً امسا بةسا ت طدةً
ساليااةن عة طردق و اااااااةفاام بطااةردااةت لت طدة
ال طة م ال اااااا اااااا م ال للةي ث نةش فترات الن ةر
قرااات ةاو ة ثنةش فترات ال اااةشً عنةوة ق دكلا
نةت تلل ة .س ة س اا الةرارم ا تك تم ونتةج
الك رباةش وة الباةداق امسا رااااااتكلا بااةست 28
راانا /ت.س.س ً.س ن ة رااتكلا باةست  35راانا/
ت.س.س .ف حااةلاام البااةدااق اليااةن  .تقلج الاكلواام
الق ردم حةل ة بع ق ةراااةت ل طة م ال ااا ااا م ف
وحاااةى ال لا ا بأطدري الق ر الكبرى لتااااةداااة
جةسى ون اااااااةش واطةت تلل ة فلتلفللط م بقةري
حلال  2ج.س.

بعض الجوانب الفنية الواجب مراعاتها عند
تنفيذ مشاريع التوليد باستخدام الطاقات
المتجددة
ةف
نةت العةدة وة امولر التن م اللاجب
اقعتبةر عنة ون ةش واطةت تلل ة تع ق بةلطة ةت
ال تأةتي .بةلن ااااابم ل اطةت التلل ة ال ااااا ااااا مً
دعتبر ا ت اااةر ول ا ال اااااارسء حاااة م ااا
امولرً ح اااث دأاااب ا تتلفر ف ال ل ا عاااةي
علاوق ويق ارتتةء و تلى ان تعةعةت ال ضل م
س م ال اااااااب ع ا وةار العةج س رب ال ل ا وة
تاااااابكم الك ربةش .سع هً عةتي وة تتم اقرااااااتعةنم
بةل را ط الةسل م الت تل ج و تلى انتعةعةت
م ق ت ةر فضق ال لا اً ثم د ذلك
ال
ةراااااااةت ل ةي عةج ف ال ل ا ال ع دتم تاةدة ً
سذلك لتقةدر بةرجم عةل م وة اقعت ةتدم و م
الطاااة ااام ال تل ا تلل اااة اااة وة ال ل اً ستك تااام
ال اااااارسء سجةسا اق ت اااااااةتدمً وا ام ف
اقعتبةر ا وتةشي التلل ة وة ال قدة التلتلفللط م
تن ت ب عةا حلال  1ف ال ة م راااااانلدة قا
ع ر ال اااااارسءً ال ا ع دقااةر عااةتي بالال 20
عةوة.

بةلن ابم ل اطةت التلل ة الت تع ق بطة م الردةحً
ف طج دضااة ع ق ةرااةت ل اارعم ساتأة الردةح
قا عةج وةوقً ح ث تكلا فضاااااق ال لا ا ت ك
الت تكلا ف ة راااارعم الردةح ثةبتم بقةر انوكةا
طلاا العةجً س ا دكلا وتلراااااط ة وة  7ولا 10
وتر /اليةن م س ا ت ب ف اتأة ساحة.
سبةلنظر ولا ا ال اطةت ال ا ا م التلتلفللط م
ق تقلج بتلل ة الك ربةش قا رااااااةعةت ال قً س
ف حةلم ورسر راااااااب فلق ال قدة الضاااااال مً
عةتي وة دتم ون اااااااةش واطةت التلل ة ف ال نةطق
النة مً غ ر ال ت ااا م بةل ااابكمً ع ا ئم واطم
أ نم تتكلا وة جط ة :قدة اااااال م لتلل ة
الك رباااةش ثناااةش الن اااةرً سسحاااةات تلل اااة تدطا
ت اااات ةج لتلل ة الك ربةش ثنةش ال ق س عنة ورسر
ال ابً و ة درفا وة تك تم ال اطم لت بج تك تم
التلل ة ون ة حلال  9راااااا نا /ت.س.س .و قةر نم
بالال  4رااااااناااا/ت.س.س .ل اطاااةت التلل اااة
م التلتلفللط م.
ال
وة بةلن اااااابم ل اطةت ال لا م ف عةب ع ة ا
ال طة م ال للةي ون ة غ ر وؤ وةيً ح ث د كة ا
تن ت ولا صااااااتر عنة تل الردةح ف ول ا
ال اطاام .ع ااهً دأااب ع ا تااااااروااةت الك ربااةش
ون ااااااااةش واطااةت تلل ااة حرارداام بقااةرات تكت
لتغط م الا ق ام ااااااا ع ا ال اااااابكمً حتا ف
حةلم تل ال اطةت ال لا م عة الع ق.
ف ال ااااةبقً وةنا تااااروةت الك ربةش تكتت بأق
دت أةسز وج ةل ةرات وا طةت التلل ة ال لا م
م التلتلفللط م  25ف ال ة م وة وج ةل
سال
ااةرات التلل ااة ع ا ال اااااابكاام .وق ا ا ا الاااة
ام ا ة ت ا زدةتته ولا حلال  50ف ال ة مً
نظرا لتا ااااااة ااةرات براوج التنبؤ بااةمح ااةاً
ستا ة ررعم ا رتأةبم سحةات التلل ة الاراردم
مدم تغ رات ف و ااااااتلدةت امح ةا س التلل ةً
سووكاااةن ااام ال طج ب ة ال اطاااةت ال اااااا اااااا ااام
سال اطةت ال لا مً ح ث عةتي وة دكلا التلل ة
ال لا ف ع ا و ااتلدةته ف ال قً و ة دعلض
ان تةض و ااتلى التلل ة وة ال اطةت ال اا اا م
ف ت ك التتري.
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الدول العربية
المتحددة في
الطاقات
باستخدام مصادر
اﻟﺘﻮﻟﻴﺪالكهربائي
آفاق التوليد
العاشر:
اﻟﻔﺼﻞالفصل
اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻣﺼﺎدر
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ
آﻓﺎق
اﻟﻌﺎﺷﺮ:

دور شبكات الربط الكهربائي العربي في
التغلب على بعض المشاكل الفنية التي قد
تسببها مشاريع التوليد باستخدام الطاقات
المتجددة
ةوا الةسا العرب مً قا العقةدة ال ة اااااا ةً
بربط غ ب تبكةت الك ربةش لةد ة ع ا التلترات
ال ت تم .ع ا رااب ق ال يةاً ف نةت ربط و ربة
ع ا التلتر  400ت.ف .ب ة تابكةت الك ربةش ف
تسا وأ التعةسا لةسا ال ج العرب مً سربط

و رباااة ع ا التلتر  500/400ت.ف .ب ة
امرتا سرااااااالردااام سالعراق سو ااااااارً سربط
و رباااة ع ا التلتر  200ت.ف .ب ة و اااااار
سل ب ة ستلن ً سربط و ربة ع ا التلتر 400
ت.ف .ب ة تلن سالأطا ر سال غرب .و ة تلجة
نةت ث ةن م و اااةردا و اااتقب م ل ربطً ون ة ثقثم
لااةعم ااةرات طلط ربط ااة اامً سال اااااااام
ام رى لتاق ق ربط ب ة تسلت ة غ ر ورتبطت ة
حةل ة ب لري وبةتريً ال كق ر م (.)9

الشكل رقم ( :)9خطوط الربط الكهربائي القائمة والمستقبلية بين الدول العربية

ال ةر :ال نةسق العرب لإلن ةش اق ت ةتع ساقجت ةع (" .)2014تقردر ترارم الربط الك ربة
الطب ع "ً .2014

جةدر بةل ور ا ن ااااااب ارااااااتغقا طلط الربط
الك ربة ال ت تم ون تضاام بةرجم وب ريً ح ث
ق تتأااةسز  5ف ال ااة اام وة رااااااعااةت ال طلطً
وقااةرناام بالال  60 – 50ف ال ااة اام ف حااةلاام
طلط الربط ل اااااابكاااةت الك رباااةش ف الاااةسا
امسرسب م .دعلت حة ربةب ان تةض حأم الطة م
ال تبااةتلاام ولا ا تك ت ام التلل ااة ف غ ااب الااةسا
العرب مً سفترات ال رسي لقراااااات قتً وتقةربمً
بةن ااااااةفم لعةج سجلت راااااالق عرب م و ااااااتروم
ل ك ربةش.
ست يق و ةردا التلل ة بةرت ةاج الطة ةت ال تأةتي
فرصاام ج ةي لطدةتي ن اابم ارااتغقا طلط الربط
القة مً سذلك لعةت وة امرااابةب .دت يق امسا ف
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العرب ال ةوق سارتغقا الغةز

رااااااةعةت
سجلت ا تقف ف التل ا دقةر ب
ااااااا ال اااااارق
ب ة الةسا العرب م اللا عم ف
ااااااا الغرب.
سالاااةسا العرب ااام اللا عااام ف
بةلتةل ً فتا عةت راااااااةعةت ال لج الت تلجة ف ة
ووكااةن اام تلل ااة و ربااة فلتلفللط ف الااةسا
العرب م وأت عم حلال  15 – 14راااةعمً وقةرنم
بالال  10 – 9راااااااة عةت فقط ف تسا عرب م
بع ن ة .سدت يق اليةن ف ا الةسا العرب م ت تة
ع ا و ةفم حلال  5آقف و لوترً سبةلتةل فتا
احت ااةا تل وااةفاام الترب نااةت ال لا اامً ف وااق
الةسا العرب مً عة الع ق ف س ا ساحة اااااائ ق
جةا.

الطاقات المتحددة
ﻣﺼﺎدرمصادر
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪامباستخدام
التوليد الكهربائي
اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ العاشر :آفاق
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ :آﻓﺎق الفصل
العربية اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
الدولاﻟﺪول
اﻟﻤﺘﺠﺪدةفيﻓﻲ
اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ

سلتقةدر التلا ة الت د كة ا تنتج ونت أم لطدةتي
ارااات ةاج تااابكةت الربطً دقلج ال ااانةسق العرب
حةل ة بت لدق تراراااااام لتاةدة اقن تةض ف و م
الطة م غ ر ال بة ف تبكةت الةسا العرب مً عنة
اراااااات ااةاج طلط الربطً وقااةرنام باةلطااة ام غ ر
ال بااة ف حااةلاام عااةج اراااااات ااةاج ت ااك ال طلطً
الأةسا ر م (.)6
رلف تب غ رعم ط الربط ال رع ال علتعً
ال تل ا ت غ ه عةج  ً2020حلال  42ف ال ة م
وة وج ةل ةرات التلل ة ال لا ف و ر.
سع ه د كة ل بكم ال علتدم تقةدم تعم وةوق

ل بكم ال ردم حتا ف حةلم ان تةض وج ةل
و تلى التلل ة ال لا ع ا ال بكم ال ردم
بن بم  58ف ال ة مً ب ن ة ر كة ل بكم امرتن م
تقةدم تعم وةوق ل بكم ال ردم ف امس ةت الت
دن ت ف ة و تلى التلل ة ال لا ع ا ال بكم
ال ردم بن بم ق تتأةسز حلال  6ف ال ة م.
سد كة و لك ل بكم التلن م التعلد الأط
ل بكم الأطا ردم ف حةلم اقن تةض ال اظ
ل تلل ة ال لا ف ة .سبةل يقً بةلن بم لبة
ال بكةتً الأةسا ر م (.)6

الجدول رقم ()6
سعات التبادل المتاحة على خطوط الربط ،مقارنة بقدرات التوليد الهوائية المتوقع تواجدها
()2030
قدرات التوليد الهوائية المتوقع تواجدها
سعة التبادل
بحلول عام 2030
المتاحة على
خط الربط
القدرة
القدرة
الخط (م.و).
الدولة
الدولة
(م.و).
(م.و).
و ر – امرتا

450

و ر

7200

امرتا

1100

و ر – ال علتدم

3000

و ر

7200

ال علتدم

-

امرتا – رلردم

350

امرتا

1100

رلردم

-

امرتا – ال علتدم

200

امرتا

1100

ال علتدم

-

150

تلن

1500

الأطا ر

5000

400

الأطا ر

5000

ال غرب

4200

تلن

– الأطا ر

الأطا ر – ال غرب

ال ةر :ال نةسق العرب لإلن ةش اق ت ةتع ساقجت ةع ً تقردر ترارم الربط الك ربة
.2014

بعض العقبات التي قد تعوق مساهمة القطاع
الخاص في إنشاء محطات توليد باستخدام
الطاقات المتجددة
دقحظ ا اغ ب الةسا العرب م رااالف تعت ة ع ا
القطةء ال ةص نن ااااةش واطةت تلل ة تع ق ع ا
و ااااااةتر الطة م ال تأةتيً وق ا نةت عةتا وة
التاةدةت ة تؤتع ولا عةج و بةا القطةء ال ةص
ع ا ال ااااااةروم ف ذلكً ون ة عةج سجلت آل ةت
ت لدق و أعم لقرتي ةر ف ذلك ال أةاً وقةرنم
باااةلاااةسا امسرسب ااامً سسجلت لت ع ا تالداااق

العرب ال ةوق سارتغقا الغةز الطب ع ً

الع اام ف بع الااةساً ح ااث دقلج ال ااااااتي ر
ب ااااااراش ال عااةات بااةلع قت امجنب اام ب ن ااة دقلج
بةرترتات ارتي ةراته بةلع م ال ا مً سعةج سجلت
ااا ةنةت ل اااتي ر ف حةلم حةسث تغ رات ف
رااااااعر صاااااارف الع م ال ا م وقةرنم بةلع قت
امجنب ااامً سافتقاااةر عاااةت وة الاااةسا العرب ااام
ل ت ردعةت ال نةربم لا ةدم ال تي ردة.
وةا لق ةج غ ب الةسا العرب م بةعم رعةر الل لت
ال قةج ل اااااروةت التلل ة تأث را رااااا ب ة وب را ع ا
ةري واطةت التلل ة ال اات ةوم ل ااةتر الطة م
ال تأةتي ع ا ال نةف اااام .وا ةج العةدة وة الةسا
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الااةعم ع ا الل لتً
العرب اام بااتلغااةش س ت ت
سان تةض تك تم التلل ة وة ال اطةت ال ااااا ااااا م
سال لا مً ف اااااالف دطتات حةفط القطةء ال ةص
ل ة لا ف ت ل دق و اااااااةردا التلل ة بلاراااااا طم
و ةتر الطة م ال تأةتي.
و ة دل جة نةت عةوقا و اااااااةف ةا د اةاا وة
راااااار عم انت اااااااةر ال طة ةت ال ت أةتي ف ا لةسا
العرب م .سل ة ا ن ااااااطم الطة م ال تأةتي ف
بع الةسا العرب م تنا ااااار ف وتارات فرع م
ة ئةت سوؤر ةت وبرً س نأة وطجة ب ة
وتاري تؤسا الطة م ال تأةتي س ن طم رى ويق
ترتااا ة اقرااات قت سرفا وتةشي ارااات ةاج الطة م.
سثااةن ااة نااه بااةلرغم وة سجلت عااةت وة وراوط
الب اث سالتطلدر ف و أةقت ال طة ةت ال ت أةتي
ال راوط
سوتةشي الطة مً وق ا ن اابم و ااةروم
ف س ااااا ال طط ساقرااااترات أ ةت ال ااااتقب م
وةزالا واةستي.

نظرة مستقبلية
على المستـررررروى العالـرررررمي ،ت ـاااااةت التتـاااااري
( )2017–2009ان تة ااة وب را ف تك تم التلل ة
وة ال اطةت ال ا ا م سال لا مً وذ ب غ وتلرااط
ا ا اقن تااةض حلال  80ف ال ااة اام ل اطااةت
ال اااااا اااااا م التلتلفللط م سحلال  50ف ال ة م
ل اطةت ال اااااا اااااا م ال روطيً سحلال  40ف
ال ة م ل اطةت الت تع ق بطة م الردةح.
ونت أم ل لكً ةوا اللقدةت ال تاةي سعةي تسا
سرسب م بةلترو ط ع ا التلل ة ال لا سال ا ا
ع ا ح ااااااااةب التلل ااة الارارعً و ااة تى ولا
ان تةض وعةوقت راااعةت ت اااغ ق سحةات التلل ة

الارارع ف ت ك الةسا وة حلال  70ف ال ة م
عةج  2006ولا حلال  20ف ال ة م عةج ً2017
سالن اابم ام ري وتةن م ل غةدم ح ث دتضااق ا دتم
ت ااااااغ ق اللحةات الاراردم ب عةوقت تتراسح وة
ب ة  60ف ال ة م س 90ف ال ة م مراااااابةب فن م
سا ت ةتدم.
تتل ا غ ب الةراراااةت ا د ااات ر اقن تةض ف
تك تم التلل ة وة و ةتر الطة ةت ال تأةتيً سلكة
ب عةقت ق قا العقةدة القةتو ةً وذ دتل ا ا
تتراسح تك تم التلل ة وة ال ا طةت ال اااااا اااااا م
التلتلفللط مً ف عةج  ً2040وة ب ة  1.8س3.5
رااانا /ت.س.س ً.سوة ب ة  2س 3رااانا /ت.س.س.
ل اطةت ال لا م .رااااااتكلا ت ك التك تم حلال
تك تم التلل ة وة واطةت التلل ة الت تع ق
ن
بنظةج الةسري ال روبم سحلال ث ث تك تم التلل ة
وة ال اطةت الب ةردم سالغةزدم.
سسفقة لتقةردر سوةلم الطة م الةسل مً فتا ن اااااابم
الطااة اام ال للااةي عااةل ااة وة واطااةت التلل ااة الت
تع ق بةراات ةاج و ااةتر الطة ةت ال تأةتي راالف
ترتتا وة  24.3ف ال ة م عةج  2016ولا حلال
 34.5ف ال ة م عةج  ً2030ارااااتنةتا ولا ال طط
ال ااتقب م ل ةسا (راا نةردل ال اا ةرااةت الأةدةي)ً
ب ن ااة تتل ا اللوااةلاام ا تن ت ن ااااااباام الطااة اام
ال للةي وة واطةت التلل ة الت تع ق ع ا التام
وة  37.5ف ال ااة اام ولا  30.1ف ال ااة اام س ا
تن ت ن ااااابم الطة م ال للةي وة واطةت التلل ة
الت تع ق ع ا النتط وة  4.1ف ال ة م ولا 1.9
ف ال ة مً قا التتري ذات ةً ب ن ة رااالف تاةفظ
وق وة واطةت التلل ة الاراردم الت تع ق ع ا
الغاااةز الطب ع سواطاااةت التلل اااة النلسدااام ع ا
ح ت ة وة وج ةل الطة م ال للةيً الأةسا (.)7

الجدول رقم ()7
تطور توليد الكهرباء باستخدام مصادر الوقود المختلفة( ،سيناريو السياسات الجديدة)
()2030 ،2025 ،2016
التام
النتط
الغةز الطب ع
مجموع الوقود األحفوري
الطاقة النووية
الطاقات المتجددة:
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2016
%
تيراوات ساعة
37.5
9282
4.1
1006
23.6
5850
65.1
16138
10.6
2611
24.3
6022

2025
تيراوات ساعة
9675
719
6730
17124
3217
9315

%
32.6
2.4
22.7
57.7
10.9
31.4

2030
تيراوات ساعة
9880
621
7581
18082
3440
11342

%
30.1
1.9
23.1
55.0
10.5
34.5

الطاقات المتحددة
ﻣﺼﺎدرمصادر
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪامباستخدام
التوليد الكهربائي
اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ العاشر :آفاق
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ :آﻓﺎق الفصل
العربية اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
الدولاﻟﺪول
اﻟﻤﺘﺠﺪدةفيﻓﻲ
اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ

2016
تيراوات ساعة
الطة م الك رسوة م
طة م ح لدم
طة م الردةح
حراري بةطة امرض
الك رس ل م
م
الطة م ال
بارع

اإلجمالي
ال

%

2025
تيراوات ساعة

%

2030
تيراوات ساعة

%

4070
570
981
86
303
11
1

67.6
9.5
16.3
1.4
5.0
0.2
0.0

4804
867
2192
140
1264
44
4

51.6
9.3
23.5
1.5
13.6
0.5
0.0

5344
1036
2837
197
1827
89
12

47.1
9.1
25.0
1.7
16.1
0.8
0.1

24771

100

29656

100

32864

100

ةر :سوةلم الطة م الةسل مً تقردر آفةق الطة م العةل م عةج  ً2017و تق وة جةاسا ال اق  Aاللارتي ف التقردر.

س ة س عا اللوةلم ت لرا آ ر (ر نةردل التن م
ال ااااااتااةاواام)ً سالاا ع تقلج ف ااه الااةسا بطدااةتي
اعت ةت ة ع ا و ااااااةتر الطة م ال تأةتي ل تلل ةً
اقعت ةت ع ا الل لت امحتلرع
ف رب ق ت ت
ن ااااااباام انبعااةثااةت
ف وأااةا التلل ااةً ست ت
ا البةدق ترتتا ح ااااااام الطة م
الغةزات .سف
ال للاااةي وة واطاااةت التلل اااة الت تع اااق ع ا
الطة ةت ال تأةتيً عةج  ً2030ولا حلال 47.2
ف ال اة امً وقاةرنام بالال  34.5ف ال اة ام ف
حةلم ر نةردل ال ةرةت الأةدةي.
د ااااااةر ولا نه لم د ااااااةحب اقن تةض ف تك تم
التلل ة وة واطةت الطة ةت ال تأةتيً حتا اآلاً
ان تة اااة و اااةب ة ف راااعةر الك ربةش ف الةسا
الت تاااااا ااةت زدااةتي وب ري ف ااةرات التلل اااة
ال لا م سال ااااا ااااا م .ع ا راااااب ق ال يةاً ارتتا
وتل رط تك تم التلل ة ف ل ةن ة وة ج ا و ةتر
التلل ة بن اااابم  51ف ال ة م ـاااااااااقا التـاااااااااتري
( ً)2016-2006سبن ابم  24ف ال ة م ف سقدم
واااةل تلرن اااة قا التتري (ً)2017 – 2011
سبن اااااابم و ااااااةب م ف الةان ةرت .دعلت ال اااااابب
الر اااااا ف ذلك ولا ا تااااااروةت الك ربةش ق
تعتبر واطااةت التلل ااة ال لا اام سال اااااا اااااا اام
ة القةرات ال ؤوةي
التلتلفللط مً حتا اآلاً
ع ا تاااااابكةت ةً فتقلج بتن ااااااةش ( س انبقةش ع ا)
واطةت تلل ة حراردم قراااات ةاو ة ف حةلم عةج
تلفر الردةح س ثنةش ال ق .سبةلتةل ارتتا و تلى
احت ااةط التلل ااة لااةى تااااااروااةت الك ربااةش الت
تلرعا ف ارت ةاج الطة ةت ال تأةتيً سوة دقةب ه
ذلااك وة زدااةتي ف التكااةل اقرااااااتي ااةرداام الت
تنعك ع ا تك تم التلل ة.

ن اااااا بم احت ةط التلل ةً دتم
سوة جق ت ت
تك تم البطةردةت الت
الترو ط حةل ة ع ا ت ت
ت اااااات ةج ف ت طدة الطة م ال للةي وة واطةت
التلل ة ال ا ا م التلتلفللط م لتغ دم امح ةا ف
ال ت ب ب ال اظ ف ال قةري
ال ق س ف ت ت
ال للةي وة وطارء الردةح نت أم لتغ ر راااااارعم
الردااةح ب ااااااكااق وتااةج ً سع ا تا اااااا ة وتااةشي
تك تم
م ال روطي ست ت
واطةت التلل ة ال
ون ة ة ست غ ة.
تاااااا ااةت التتري ( )2017 – 2010ان تااة ااااااااة
و اللة ف تك تم البطةردةتً ح ث ب غا حلال
 250تسقر /ت.س.س .عاااةج  ً2017واااقاااةرنااام
بالال  1200تسقر /ت.س.س .عةج  .2010وة
ال تل ا ا د اااااات ر اقن تااةض ف ت ااك التك تاام
لت اااااق ولا حلال  100تسقر /ت.س.س .با لا
عةج  .2030و ة دتل ا ا دن ت وتلرااااط تك تم
التلل ة وة واطةت التلل ة ال اا اا ال روطي وة
حلال  15رنا /ت.س.س .عةج 2017ولا حلال
 5رنا /ت.س.س .قا التتري ذات ةً و ة ر كلا
وتلرااااااط تك تم التلل ة
له وبر امثر ف ت ت
ع ا ال اااااابكةتً ح ث راااااالف د كة ل ااااااروةت
الك ربةش عنة ٍ و راج سحةات تلل ة حراردم وة
ال ةوم ع ا رااااااةس اعتبةر القةرات ال روبم ف
واطةت التلل ة الت تع ق ع ا الطة ةت ال تأةتي
ةرات تلل ة وؤوةي ع ا ال بكم.
على م ستوى الدول العربية ،ا رتنةتا ولا الب ةنةت
ال تلفري حلا براوج س طط التلل ة ال ااااااتقب م
ل ااةسا العرب اام سال ااااااااةردا الأااةرع تنت ا ااةً
سبةفتراض ا غ ب الةسا العرب م راااااالف تقلج
ب اة الت اردعةت الت ت اةعة ع ا زدةتي و اة م
القطةء ال ةص ف
ا ال أةاً ف ة ال تل ا ا
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تقلج الاااةسا العرب ااام قا التتري (– 2018
 )2030بتن اااااااةش واطةت تلل ة تع ق بةلطة ةت
ال تأااةتي وج ااةل ااةرات ااة حلال  65.0ج.سً.
ون اااة حلال  41.6ج.س 64.0( .ف ال اااة ااام)
ل اطةت تلل ة تع ق بةلطة م ال ااا ااا مً سحلال
 22.2ج.س 34.1( .ف ال ااة اام) ل اطااةت تلل ااة
تع ق بطة م الردةحً سحلال  1.2ج.س 1.9( .ف
ال ااة اام) ل اطااةت و رسوااة اام سواطااةت تع ااق
بةلطة ــم الاـراردم الأـلف م س الكتـ م الا ـلدم.

سبااةن ااااااااةفاام ولا واطااةت التلل ااة الت تع ااق
بااةلطااة ااةت ال تأااةتيً سالت ب غ وج ااةل ااةرات ااة
حلال  15.2ج.س .ف ن ااةداام عااةج  ً2017ف ة
ال تل ا ا دب غ وج ةل ةرات ت ك ال اطةت عةج
 2030حلال  80.2ج.س .راااااالف ت ااااااكق
القاااةرات حلال  18.3ف ال اااة ااام وة وج اااةل
القةرات ال روبم ع ا ال ااااابكةتً وقةرنم بالال
 5.3ف ال ة م ف عةج  ً2017ال كق ر م (.)10

الشكل رقم ( :)10التوزيع النسبي لقدرات التوليد والطاقة المولدة من محطات التوليد
التي تعمل بالطاقات المتجددة لبعض الدول العربية

ال

ةر :ال اقةا ( )4/10س(.)5/10

سوة ال تل ا ا تقلج وا طةت التلل ة الت تع ق
بااةلطااة ااةت ال تأااةتي ف الااةسا العرب اامً الأااةدااةي
ون ة سالقة مً بتلل ة حلال  170ت.س.س .عةج
 ً2030راااااالف تغط حلال  8.1ف ال ة م وة
الط ب ع ا الطة م ف ذلك العةجً وقةرنم بالال
الن ااابم
 2.5ف ال ة م ف عةج  ً2017وق ا
رااتكلا ق بكي ر وة الن ااب ال ااةب م ف الةسا
امسرسب مً ح ث صااااةرت الةان ةرت ت ااااردعةت
باأا ق تقاق ن اااااابام الطاة ام ال للاةي وة واطاةت
التلل ة الت تع ق ع ا الطة ةت ال تأةتي عة 50
ف ال ة م وة وج ةل الطة م الك ربة م ال للةي
ع ا ال بكم با لا عةج  .2030و ة صةرت وق

218
218

وة ل ةن ة سانأ ترا ت ااااااردعةت بأا ق تقق
الن بم عة  30ف ال ة م با لا العةج ذاته.
راااااالف دؤتع زدةتي اعت ةت الةسا العرب م ع ا
التلل ة الك ربة وة و ااااااةتر الطة ةت ال تأةتي
اراااااات قت ا لةسا العرب ام وة النتط
ولا ت ت
سالغااةز لتلل ااة الك ربااةش ب ااة دعااةتا حلال 750
ل برو اق وكاةف نتط ف ال لج ف عةج 2030
س ل وة د كة ا دلجه ولا زدةتي صةترات الةسا
العرب اام وة النتط سالغااةزً وقااةرناام بااةراااااات رار
اقعت ةت ع ا واطةت التلل ة الاراردم .سدتل ا
وااا لاااك ا دؤتع ااا ا التالا ولا تلف ر حلال
 200ل فرصم ع ق ف طةء الك ربةشً ت ق

الطاقات المتحددة
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وأاااةقت ت اااااان ا وعاااةات التلل اااة سترو ب اااة
انبعةثةت الغةزات
سصااا ةنت ةً نة ك عة ت ت
الضااااةري ونت أم لقرااااتغنةش عة ت ااااغ ق عةت وة
واطةت التلل ة الاراردم ال لثم ل ب ئم.
وق ا ن ااااااب ةرات واطةت التلل ة بةراااااات ةاج
الطة ةت ال تأةتي رلف تتتةست بةرجم وب ري وة
الن اااابم
تسلم م رىً ح ث دتل ا ا تتأةسز
 50ف ال ة م ف وق وة ال غرب سال لتااً س ا
تب غ حلال  45ف ال ة م ف ولردتةن ةً سحلال
 37ف ال ة م ف تلن ً سحلال  30ف ال ة م
ف وق وة و ر سامرتا سج بلت ً س ا تتراسح
وة ب ة  10س 20ف ال ة م ف وق وة انوةرات
سالأطا ر سال ااااااعلتدم سع ةا سالكلداً ال اق
(.)5/10
جةدر بةل ور ا التل عةت ال اااتقب مً آنتم ال ورً
عاااةل اااة سعرب اااةً عر ااااااااام ل تغ رات التقن ااام
سالتطلرات التكنلللج ااام الت اااة تؤثر ف
وعط ااةت التلل ااة بااةراااااات ااةاج الطااة ااةت ال تأااةتي
ستكةل ت ة سجةسا ة سانت ااااةر ة سح اااات ة ف وق
راااااالق الطااة اامً ف وقااةبااق التطلرات ف ونتااةج
ست لدق النتط س رعةر .
وة غ ر ال تل ا ا ت كق ن ب التلل ة ال تقب مً
بةرت ةاج الطة ةت ال تأةتيً و ةوق و ربة م ت ور
لكق وة ال غرب سو اااااار سولردتةن ة سج بلت ً
ح ث دلجة تلل ة و رسوة ف و اااااار سال غرب
د كنااه تق ااق الت ا ب ا بااةت غ ر ال تل عاام ف القااةري
ال للةي وة ال اطةت ال لا م سال اااااا اااااا مً ب ن ة
ترتبط ولردتةن ة و ربة ة ب ةل الت دلجة ب ة راااة
" وةننتةل "ً و ة ا طط ت ك الةسا تعت ة ع ا
ً با ث
ال طج ب ة التلل ة ال لا سالتلل ة ال
دتم اقعت ةت ب ااالري وب ري ع ا التلل ة ال ااا ااا
ثنةش رااااااةعةت الن ةر سالتلل ة ال لا ثنةش فترات
ال ق .وة بةلن بم ل بكم الأ بلت مً فق دتل ا دضة
سجلت و ةوق لةد ةً من ة رتظق وربلطم بةل بكم
اقث لب اامً الت دتم ف ااة غ ااب التلل ااة بلارااااااطاام
واطةت و رسوة م .سبةل يقً ق دتل ا ا ت ااااااكق
م سال لا م الأةدةي ال طوا
واطةت التلل ة ال
ون ة ة ف ال لتاا دم و ةوق ل بكم ال لتان مً

ح ث رااااااتظق ةرات التلل ة ال ة ف ال اااااالتاا
ت كق وير وة ث ث ةرات التلل ة ع ا ال بكم.
راااا كلا الل ااااا و ت تة بع ال اااا ش بةلن اااابم
لألرتا ستلن سالأطا رً نظرا لق ااام س عاااةج
سجلت تلل ااة وااة لااةد ااة .ع ااهً وة ال تل ا ا
ت ااااتت ة ت ك الةسا وة و ااااةردا الربط الك ربة
و ااااااتلى
القة م ست ك ال طط تنت ة لت ت
الت ب بةت ال تل عمً ح ث راااالف ت ااااتت ة تاااابكم
امرتا وة الربط الك ربااة القااة م وا ال اااااابكاام
ال ااردم سالربط الك ربة ال طط وا ال اابكم
ال ااااااعلتدمً س ة تاااااابكتةا ةترتةا ع ا تاق ق
اتطاا ل اابكم امرتن م .و ة راالف ت ااتت ة تلن
سالأطا ر وة الربط الك رباااة ب ن اااةً سوة
ارتبةط ة بةل اااااابكم ال غرب م ال رتبطم بةسر ة
باااةل اااااابكااام امسرسب ااام وة قا ط ة ل ربط
البارع دب غ وج ةل رعةت ة حلال  1400ج.س.
باااةلن اااااابااام لاااةسا وأ التعاااةسا لاااةسا ال ج
العرب اامً ف ة غ ر ال تل ا ا دكلا ل ااااااااةردا
ون ااةش واطةت التلل ة التلتلفللط م ف ال ااعلتدم
تأث را وب را ع ا تاااابكم الك ربةش ف ةً نظرا ما
وج ةل ةري التلل ة لت ك ال ا طةت لة د اااااا كق
راااااالى حلال  10ف ال ااة اام وة وج ااةل ااةري
التلل ة ع ا ال ااابكمً سما ت ك ال اطةت راااتقلج
ااااااا ةري قا س ةت الظ ريً س
بتلل ة
فتري الا ق ام ااااااا ف ال ااااااعلتدم .راااااا كلا
الل ااا و ت تة بع ال ا ش ف انوةراتً ح ث
ا ت لا واطةت الطة م النلسدم امرباً بتج ةل
ةري  5600ج.س ً.رلف دؤتع ولا تق ق اقعت ةت
ع ا واطاااةت التلل اااة الغاااةزدااام القاااة ااامً س
اللحةات الت د كة وة قل ة زدةتي س ت ت
ةري التلل ة ب لري رردعم لتعلد التتةست ف
ةرات التلل ة وة ال اطةت ال ااا ااا م سال لا م.
م تبكم الربط ال أ ف تاق ق
ع هً تبرز
تلازا لاظ ب ة و م التلل ة ساقراااات قت ع ا
ال بكم انوةرات م.
ارتنةتا ع ا وة ربقً د كة القلا بأا العةدة وة
الةسا العرب م ة طعا طلات و لرم وة جق
ت ل ق بع العقبةت الت ة تالا تسا و ة م
القطةء ال ةص ف ون ةش و ةردا تلل ة بةرت ةاج
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الطة ةت ال تأةتي .ع ا رب ق ال يةاً ن أت و ر
سامرتا سال غرب ستلن سال علتدم ئةت
لتنظ م طةء الك ربةش .تتض ة و ةج ت ك ال ئةت
تنظ م العق م ب ة الاكلوم سال تي ردةً ب ة ف
ذلك تاةدة رعر ب ا الك ربةش سوعةات عقلت
ن لذج م ل راش الطة م.
ع هً راااااا تع ة ع ا الةسا الت لم تقم بعة بتتج
راالق الك ربةش رااة الت ااردعةت الت ت ااةعة ع ا
و ااااااةروم القطةء ال ةص ف ون ااااااةش و ااااااةردا
التلل ااةً ست ك نااه وة ب ا الطااة اام ال للااةي ون ااة
ل ااااات ك ة ستاااااروةت الك ربةش الاكلو مً و
تقلج بت ئااام ال ناااةو الت ااااااردع ال ناااةراااااااااب
ل ااااتي ردةً راااالاش وةا ذلك ف ارااااتقرار نظم
ال اااااارف س ةب م تالدق امربةح ةرج البقتً
بةن ةفم للجلت ونظم و ربةش و تقق.
وة وة نةح م تلف ر الت لدق ب رسط و ريً ف كة
القلا وا وؤر ةت الت لدق الةسل مً ويق اقتاةت
امسرسب سسوةلم ودردنة ل طة ةت ال تأةتي تقلج
ا
بتلف ر رسض و ري ل تي ردة ل ة لا ف
ال أةاً ب ن ة دتم تطب ق نت رعر التة ةي س فتري
ال ةات ل قرسض ال قةوم وة وؤر ةت الت لدق
العرب م رلاش وةا ذلك لقرسض لت لدق و ةردا
ل تلل ة الارارع س و ةردا ل تلل ة بةرت ةاج
وؤر ةت
الطة ةت ال تأةتي .و ة تقلج بع
الت لدق الةسل مً ويق البنك امسرسب نعةتي
ةنةت ل تي ردة
انع ةر سالتطلدرً بتقةدم
لتعلدض م ف حةلم تعر م ل ة ر نت أم لتغ ر
رعر ال رف .ع هً ف نةت حةجم لق ةج وؤر ةت
الت لدق العرب م بةرتاةاث آل ةت ت لدق جةدةي
ل ةردا التلل ة بةرت ةاج الطة ةت ال تأةتي لتق ق
ال ةطر ع ا ال تي ردة.
بةن اااااااةفم ولا ذلكً دتع ة ع ا الةسا العرب م
ل طااة اام
اقرااااااتتااةتي وة سجلت ال روط ان
ال تأةتي سوتةشي الطة م بةلقة ريً ال ع تم ون ااااة
ف
بغرض تتع اااق التعاااةسا العرب سان
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وأةا ن اااار ال اااا ةرااااةت الةاع م ل طة م ال تأةتي
حلا القضةدة
ستبةتا اآلراش ع ا ال ع ة ان
ذات ال اااا م بةلطة م ال تأةتيً سو لك اقرااااتتةتي
وة سجلت اللواااةلااام الاااةسل ااام ل طاااة ااام ال تأاااةتي
( )IRENAف بللب .
و ة دلصااااااا بإنشرررررراء صررررررندوق عربي لتمويل
مشررررروعات الطاقة المتجددة ،ع ا ا تكلا لةده
القةري ساقرااااااتعةات لت لدق و اااااارسعةت الطة م
ال تأااةتي ف وااةفاام الااةسا العرب اامً سل الااةسا
الت تاااةروا ف ون اااة ه فقطً ع ا ا دتم تاةدة
تاارسط ونةراابم سواتطي ن راض الةسا العرب مً
بنةش ع ا الل ا اق ت ةتع لت ك الةسا.
سراااااالف دتع ة ع ا غ ب الةسا العرب م تقوية
شرررررربكررات النقررل الررداخليررة ف ااة حتا تت كة وة
ت اارد الطة م الت راا تم تلل ة ة وة ال اطةت
الأةدةي .سرااااااتكلا نةت دضاااااااة حةجم لتطوير
أسرررررراليب إدارة الشرررررربكات با ث دتم اراااااات ةاج
العةاتات ال و م سالبراوج ال تطلري لا ااااة وتاري
ال اااااابكاام ف لااق سجلت التلل ااة غ ر ال روطع
(.)Distributed Generation
و ة دأب ع ا الةسا العرب م و لك الع ق ع ا
تلف ر الب ئم الةاع م لتعطدط و ةتر الطة م
ال تأةتي وة قا تلف ر انطةر الت ردع
سالتنظ سال ؤر الةاعم لن ل و ةتر الطة م
ال تأةتي وة قا رة الت ردعةت الكت م بتطلدر
و ة م القطةء ال ةص ف ونتةج و ةتر الطة م
ا
ال تأةتي ستا ة فرص اقرتي ةر ف
القطةءً و ةفم ولا الع ق ع ا ودأةت وطةر تنظ
وت ق بةعم ن ل ال لق سص ةغم
سوؤر
اقرترات أ ةت اللطن م سآل ةت التنت القزوم
لطدةتي و ة م و ةتر الطة م ال تأةتي ف وطدج
الطة م ال ت ةج ع ا و تلى الةسا العرب م ب ة
دض ة اقرتغقا امويق ل طة ةت ال تلافري ف
الب ةاا العرب م ستعطدط الكتةشي اق ت ةتدم.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ :اﻟﻌﻮن اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ

الفصل
الحادي عشر

العون اإلنمائي العربي

نظرة عامة
واصلللال ال ول الية ال الحة خل عل ة 2017
تق يم الحسلللللة ام اي حةسال اةللللل ة ل الح اةجةم
ال ول النةمال ومن ان هة ال ول الية ال ،وذلك من
عل ال يةون الثنةسي الحبةشلللة و بة ماةلللسلللةم
م حو لللل ال نسلللللللا ( .)1حاللل للل ر إجحلللةلي
الح سة ام الة ةحال) (2الحق مل من ال ول الية ال
الحللة خللل عل للة  2017خوالي  11.9مااللةر
دوالر ةاجع للل رو حوالي  14.4ماالللةر دوالر
مقةر لً ةلحسللللللة ام الحق مل عل ة .2016
و للللك اإ إجحلةلي ملة ل م لل الل ول الية الل من
مسلللة ام ماسلللةا عل ال ةا ()2017-1970
حوالي  241.7مااللةر دوالر .و ل اسللل سللللللبللل
ال يون اي حلللةسي ال ية ي إلل النلللةتم القومي
ايجحةلي لا ول الية ال الحة خل الةساسللللال حوالي
 0.9في الحةسل في ة .2017
من جللة للر ة ،اسللل الحسللللللللة ل ام اي حللةساللل
الحق مل من ماةسةم م حو ل ال نسا في شكل
ةوض وميو للةم في للة  2017حوالي 19.7
مااةر دوالر مقة ل حوالي  20.0مااةر دوالر في
ة  2016مسللل ال للك ا خ ةضلللة ً سلللب ل حوالي
 1.5في الحةسل .تحثل االل زامةم ال حوياال الحق مل
منهة لا ول الية ال مة سللللب ل  43.2في الحةسل في
لة  2017من إجحلةلي تالك االل زاملةم مقلةر لل
نسبل  47.5في الحةسل ة .2016
يوضلللللل ال وزيع القطلللة ي لايحاالللةم ال حوياالللل
لحاةللللللسلللللللةم م حو ل ال نسللللللا لية ،2017
االه حللة الح واصلللللللل ل م مىللللللةو للةم البنل
األ ةة ةال و ال وجل الخ صوص م ىةريع الطة ل
حخ اف وا هللة .إذ اإ إجحللةلي الحسللللللللة ل ام
اي حةسال الحوجهل لهلو الحىلللللةو ةم حوالي 6.0
مااةر دوالر تىللللللكل حوالي  30.7في الحةسل من
إجحةلي الحسة ام الحق مل عل ة .2017

()1

ماةسةم م حو ل ال نسا  :البنك ايةعمي لا نحال،
صن و وظبي لا نحال ،صن و األو ك لا نحال ال ولال
( وفا ) ،الصن و السيودي لا نحال ،الصن و الية ي
لإل حةأل اال صةدي واالج حة ي ،الصن و الكوي ي لا نحال
اال صةديل الية ال ،الحصةف الية ي لا نحال اال صةديل

المالمح الرئيسية للمساعدات اإلنمائية العربية
تق الحسلللللللة ام اي حةسال الية ال بة نوام
م يل دا ومخ ا للل هحهللة الحسلللللللة ل ام الخكوماللل
الثنةسال ،وال حويل اي حةسي الحق من ماةللللسللللةم
م حو ل ال نسلللا ومسلللةهحةم ال ول الية ال من
عل الحاةللسللةم ال ولال الحة خل لايون ،إضللةفل
إلل الحسلللللللة ل ام الحقل ملل من الهاتلةم الوةنالل
اي ااحالللل والخاةيلللل والهاتلللةم والحنيحلللةم اة
الخكومال .ومن هم معم هلو الحسلللللللة ام مة
ياي:
أولا :يقللل ال زأل األ بة من اليون اي حلللةسي
الية ي ال الحس وى الثنةسي من حس دول
من دول م اس ال يةون ل ول الخاام الية ال
هي الححاكلللل الية الللل السلللللليوديلللل ،دوللللل
ايمللةرام الية اللل الح خ ل ا ،دولللل الكويللل،
دولل طة ،ةاطنل حةن .وتوجل الحسة ام
الخكومال الثنةسال ل م ال نحال وتسطال الي ز
في الحواز ةم اليةمل ،فهي مسللللللة ام تق
م مبةشللة
إمة ل م مىللةو ةم ال نحال و
لخزينل ال ول الحس ا ا خا ي م من علهة
اي لة ال الحىلللللللةريع والبةامم ال نحو يل
الواردا في وا ان الحواز ل اليةمل ،و ن ي م
رصلللل هة حخصللللصللللةم إضللللةفال ضللللحن
الحواز للل اليللةم لل لحواز للةم الوزارام ال ي
ة قو ن ال مىةريع طة ال ميانل.
ثانيا ا :مواصللال ال ول الية ال الحة خل تق يم اليون
ةلة م من ات ةو ةيةر الن ط خو اال خ ةض
عل السلللللنوام الحةضلللللال ال الحسللللل وى
اليةلحي .فبةلة م من الضللللسوة اال صللللةديل
ال ي تىلله هة هلو ال ول جةاأل تقابةم ةلوا
الن ط ال يةلحال ،إال هة ظال ما ز مل ق يم
الحسة ام اي حةسال ،ال ول ر م (.)1
في إفةيقاة ،ة ةمم الخاام الية ي لا نحال ( ج ن ) ،صن و
النق الية ي ،وصن و طة لا نحال.
( )2يىحل هلا الحباإ إجحةلي ال زامةم الحسة ام اي حةسال
الحق مل من السيوديل ،وصةفي السخر ةلنسبل لا ول األ ةى.
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اﻟﻌﻮن اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻋﺸﺮ:
اﻟﻔﺼﻞ

جدول رقم ()1
المساعدات اإلنمائية الرسمية ونسبتها من مجموع اإليرادات النفطية
2013

2015

2014

(مااةر دوالر)

2016

2017

المساعدات
النمائية

%

المساعدات
النمائية

%

المساعدات
النمائية

%

المساعدات
النمائية

%

المساعدات
النمائية

%

اإلمارات

0.481

0.63

1.951

2.58

0.641

1.43

0.776

3.31

3.379

13.50

السعودية

6.528

2.36

14.285

5.86

8.258

6.94

11.689

13.14

7.999

6.81

عُمان

0.029

0.09

0.060

0.20

0.020

0.11

0.031

0.23

0.033

0.22

قطر

6.311

11.76

0.584

1.30

0.460

1.85

0.425

3.75

0.467

3.17

الكويت

0.759

0.71

1.916

2.06

1.517

1.97

13.344

33.40

...

...

3.85

10.896

3.85

26.265

14.82

11.879

6.89

مجموع الدول
العربية الخمس
المانحة
 ...اة م وفة.
الحص ر :اد ةة قل من ال قةية اال صةدي الية ي الحوح .
14.108

2.60

18.797

ثالثا ا :تنةمي ال ور الحاةللللللسللللللي لايون اي حةسي
الية ي من عل مواصلللللل ال ماةللللللسلللللللةم
م حو ل ال نسللللللا تق يم اليون لاىللللللحل ل
القطة ةم اال صلللللللةديل واالج حة ال .حا
مل ما ة سةم م حو ل ال ن سا في ال ةا
( )2017-2013حوالي  86ماالللةر دوالر
مةيكي ةلللللللةهحل في تحويل  2996حاال
تحويااللل إ حللةساللل اةلللللل للةد منهللة  133جهللل،
ةيضلللةفل إلل ا هاتةم ومنيحةم وجهةم
ةى.
رابعا ا :د م ال ول ل ن ال ططهة اي حةسال وتخقا
ه اف ال نحال الحسللللل امل الخةصلللللل هة مع
اح ةا اةلللللل قعلاللل هلللو ال ل ول في تخ ل ي ل
ه افهة وتةتار ولويةتهة اي حةسال وا اةر
مىللةرييهة ،واالل زا قوا الى ل ةفال ال ةمل
في مخ اف مةاحللل تن اللل الحىللللللةو  .و ل
حةصللل ماةللسللةم م حو ل ال نسللا ال
ا حةد وتطبا وا مىلللل ة ل منسللللقل في
حااةم ال ية والسللللللل اد والح ة يل ،و ال
ةللللللة ل ال ةون وال نسللللللا ان حااةتهة،
وال ىةور ال اسم مع ال ول من جل ال أ من
تخقا الحىلللللللللةريع الححوللللل ل هللل اف
اال صةديل واالج حة ال الحبةم ل.
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العون اإلنمائي العربي خالل عام 2017
أولا :المساعدات اإلنمائية العربية الثنائية

اإ إج حةلي الحسلللللللة ام اي حةس ال الح ق مل من
اللل ول الية اللل حوالي  11.9مااللةر دوالر للة
 ،2017ةاجع سللللللب ل حوالي  54.8في الحةسل
مقةر ل ية  .2016و اإ إجحةلي الحسلللللة ام
الحق مل من السلليوديل خو  8مااةرام دوالر ،ي
نسللللبل  67.3في الحةسل من ايجحةلي ،وايمةرام
نخو  3.4ماالللةر دوالر ي نسللللللبلللل  28.4في
الحلللةسلللل ،و طة خوالي  467مااون دوالر ي
نسلللللبل  4.0في الحةسل ،و حةن حوالي  33مااون
دوالر ي نسبل  0.3في الحةسل.
اإ اجحةلي احل الحسلللللة ام اي حةسال الحاسلللللةا
ال ةا حال الح ق مل من ال ول الية ال عل ال ةا
( )2017-1970حوالي  241.7ماالللةر دوالر،
منهللة حوالي  234.7مااللةر دوالر ي مللة ييللةدل
حوالي  97.1في الحةسـلللللللللللل من دول م ـلللللللللللاس
ال يـلللللللللـلللللللللةون ل ول الخاام الية ال ،وحوالي 7
ما اةرام دوالر من ا ل ول الية ال األ ةى .و
اسل سلللبل مسلللةهحل السللليوديل حوالي  65.4في
ال حة سل من م حو الحسلللللللة ام ،تاا هة الكو يل
نسبل  17.0في الحةسل ،وايمةرام نسبل  8.5في
الحةسل ،و طة نسبل  5.8في الحةسل ،و حةن نسبل
 0.4في الحةسل .حة اسل سللبل مسللةهحل اليةا ،
ولاب اة ،وال زاسة حوالي  2.9في ال حة سل ،الحاخ
( )1/11والىكل (.)1

العربي
اإلنمائي
عشر :العون
الفصل الحادي
اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ
اﻟﻌﻮن
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ:

الشكل ( :)1المتوسط السنوي للعون اإلنمائي العربي
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الحص ر :الحاخ (.)1/11

ا خ ضللل سللبل الحسللة ام اي حةسال الية ال إلل
النللةتم القومي ايجحللةلي لا ل ول الية اللل الحللة خللل
الةساسال من خو  1.94في الحةسل الحس ال عل
لللة  2016إلل حوالي  0.90في الحلللةسلللل لللة
 .2017و ةلة م من هلا ال ةاجع تبقل النسللللللبلل
الحسلللللل ال في هلا الية ال من النسللللللبل ال ي
ح ل دتهللة األمم الح خ ل ا لاحسللللللللة ل ام اي حللةساللل
الةةللللللحال وهي  0.7في الحةسل من النةتم القومي
ايجحةلي ،الحاخ (.)2/11
ثانياا :العون اإلنمائي المقدم من مؤسسات مجموعة
التنسيق

ةللليل ماةلللسلللةم م حو ل ال نسلللا إلل توةلللاع
طة ىلللط هة حة حال ال اةللل خ ات دوام
تحويل ومن ةم تحوياال ج ي ا ،فبةيضللللللةفل إلل
شللللللكللةل ال حويللل ال قاا ل يللل للةلقةوض ،والحن ،
والحسللللللللةهحللةم في ر ل الحللةل والضللللللحللة للةم
الحخ ا ل ،هنةك القةوض الح وافقل مع الىللللللةييل
ايةلللعمال ةلصلللكوك ،وإلل جة ر هلو األدوام
ال حوياال فق شحال ىطل ماةسةم الح حو ل،
الخللل ملللةم الحةتبطلللل يزيز البنالللل ال خ الللل
اال صلللةديل ،وتطوية ةلللوا ر ل الحةل ،ود م
لةاملم إ لللةدا اللهلالكلالللل ،و لةاملم ايصلللللللع
اال صةدي وتيزيز ال نحال البىةيل ،وذلك لكون

هلو الخ مةم تىلللللكل ىلللللةةة ً تكحاااة ً ومصلللللةحبة ً
ال تخقا األه اف
لانىللةة ال حوياي حة يسللة
الحةجوا.
 )1التوسع الجغرافي:
يسطي ىةة ماةسةم الح حو ل الحنةة ال ةلال:
-

الحنطقللل الية اللل :وتىللللللحللل ال ل ول الية اللل
األ ضةأل في جةميل ال ول الية ال.

-

منطقل آةلللاة :وتىلللحل ال ول ا ةلللاويل مة ا
الية ال منهة.

-

منطقل فةيقاة :وتىلللللحل ال ول األفةيقال اة
الية ال.

-

منطقل مةيكة العتانال :وتىللللللحل دول ةرا
مةيكة العتانال.

-

ورو ة

ال ول األ ةى :وتىحل دول في شة
ودول الحخاط الهةدي.

 )2التنوع القطاعي:
تسلهم الحسلة ام اي حةسال لحاةلسلةم الح حو ل
ىللكل ةللةةللي في د م جهود ال نحال اال صللةديل
واالج حللة اللل من عل تحويللل مىللللللللةريع البنل
ال خ ال مثل النقل واالتصةالم والطة ل والكهة ةأل

223

223

مليون دوالر

10000

العربي
اﻟﺤﺎدياإلنمائي
عشر :العون
الفصل الحادي
اﻟﻌﻮن اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻋﺸﺮ:
اﻟﻔﺼﻞ

والحاللةو .للةيضللللللللةفللل إلل مىللللللللةريع الخ ل مللةم
االج حلللة الللل ،ال ي تهللل ف إلل مكلللةفخلللل ال قة
والبطللةلللل وال نحاللل الةي اللل الحن ل م للل والسللللللكن
االج حة ي وال سااف اي حةسي لاحىةريع الصساةا
والح وةطل.
مجالت المساعدات
مجموعة التنسيق

اإلنمائية

لمؤسسات

في مجال دعم التنمية القتصادية
ةللل ال ماةلللسلللةم م حو ل ال نسلللا  91حاال
حباإ إجحللةلي اإ مقلل ارو حوالي  6.0مااللةرام
دوالر مةيكي لحىةريع الطة ل عل ة .2017
تح ىطل حااةم ما ة سةم الح حو ل ل ىحل
للةفللل م للةالم القطللة ل ألا ً من تولا ل الكهة للةأل
لللةل قنالللةم الحخ ا لللل ،ومنهلللة مخطلللةم ال ولاللل
الخةاريللل ،ومىللللللللةريع ال ولا ل الحللةساللل الكبةى،
ومىلللللللةريع الطللة للل الح ل دا ،ل سللللللع حااللةم
ماةللسللةم الح حو ل ل ىللحل للك شللبكةم النقل
ةللللللواأل دا للل ال ل ولللل و لاة ط مع الىللللللبكللةم
الح ةورا ،ةيضةفل إلل مىةريع هة ةأل الةيف.
واةللللل خوذ طة النقل والحواصلللللعم ال جزأل
باة من إجحةلي مسللةهحةم ماةللسللةم الح حو ل
في تحويل مىةريع البنال األةةةال .حا اإ د
حااةم طة النقل والحواصعم ال ي صص هة
الح حو للل  71حااللل في للة  ،2017و قاحللل
إجحةلال اسل حوالي  3.5مااةر دوالر.
في مجال دعم القطاعات اإلنتاجية
تاير الزرا ل دورا ً حاوية ً في ا صللللللةدام ال ول
النةمال وتحثل الحصلللل ر الةساسللللي لاسلاأل وال ل
واليحل لاسللكةن الةي اان .ويي االه حة ةلزرا ل
واةللللل سعل األراضلللللي ال عحال مةا ً ةلللللةةلللللاة ً
لا خ اف من حللل ا ال قة ول خقا األمن السللللاسي
وال نحال الحس امل ىكل ة  .و يةا ً لا ور الحهم
لقطة الزرا ل في ا صةديةم ال ول النةمال ،فإن
ماةللسللةم م حو ل ال نسللا تة ز في ةللاةةللةتهة
ال اةر الحىللللللةريع نة ًأل ال مة تخققل من واس
إي ة ال اج حة ال وا صللللللةديل .ومن هلا الحنطا
ولل ماةللللللسلللللللةم الح حو ل اه حةمة ً ةصلللللللة ً
حىلللللللةريع القطة الزرا ي وذلك لي ا مبةرام
منهة:
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 ةلبال السللللكةن في ال ول النةمال تياى الالزار ل حصلللل ر رساسللللي لا ل حا ن
سللللبل ةللللكةن الةيف تىللللكل مة ان  60في
الحلللةسلللل إلل  70في الحلللةسلللل من م حو
السلللكةن ،والسةلبال الييحل منهم ييحاون في
الزرا لللل ال قااللل يلللل ،وهم من صلللللللسلللةر
الحزار ان ال قةاأل.
ن -هحاللل طللة الزرا للل في الحسلللللللةهحللل في
تخ اض الواردام من يض السللللاع السلاسال
و لللةل لللةلي اليحلللل ال الخللل من ارت لللة
األةيةر في تاك ال ول.
و مل ماةلللسلللةم الح حو ل لقطة الزرا ل
في للة  2017مباإ إجحللةلي لل رو  1.5مااللةر
دوالر ل حويللل  86مىللللللةو لة ً زرا ا لة ً .تنو للل
م ةالم ىللللللطل الح حو ل في طة الزرا ل
ل ىللللللحللل تحويللل مىللللللللةريع الزرا للل الحةويللل،
واة ل صللع األراضللي ي ةا الحخةصللال ،و نةأل
السلللللللل ود ل خزين الحاللةو الصللللللللةلخللل أل ةاض
الزرا لللل ،وال صللللللناع الزرا ي ومنهلللة إ لللةا
وتصللللللناع السللللللكة ،وصللللللوامع تخزين الخبون
والسعل ومطلللةحن الللل ا  ،إلل جلللة لللر الثةوا
السلحكال ال ي تىلحل الصلا وتطوية مخةزن ح
األةحةك.
في مجال دعم الستقرار القتصادي
تسةهم ماةسةم الح حو ل الح خصصل في د م
االةللل قةار اال صلللةدي وتهاتل الباتل اال صلللةديل
الحخ زا لانحو ،حا تخةص هلو الحاةللللللسللللللةم
ال تطوية تسهاعتهة ل م ايصعحةم الهاكاال
ال ي تيزز االةللللل قةار اال صلللللةدي الكاي .ويق
صللللللن و النق الية ي د حة ً تحويااة ً وفناة ً لبةامم
ال صللخا اال صللةدي لحيةل ل اال عالم الحةلال
والهاكااللل بة تق ل يم م حو للل من ال سللللللهاعم
االس حة ال القصلللللاةا والح وةلللللطل األجل حسلللللر
اح الللةجلللةم لللل دوللللل ،مع توفاة الحىلللللللورا
والحسللللة ا ال نال في إ اد إجةاألام و نةصللللة
هلو البةامم وم ة يل تن الهة.
في مجال دعم التنمية الجتماعية
ولل ما ة سةم م حو ل ال ن سا اه حةمة ً ة صة ً
للل م طللة للةم ال نحاللل االج حللة اللل من عل
الحسلللللللةهحل في تطوية البنل األةلللللللةةللللللال لهلو
القطة ةم ،وتخسان الحس وى الحياىي والخ مي

العربي
اإلنمائي
عشر :العون
الفصل الحادي
اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ
اﻟﻌﻮن
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ:

لاسكةن وتوفاة مزي من ال حويل لحىةريع ال نحال
االج حة ال و ىكل ةص في م ةالم د م ال ياام
الن يةمي وال ر ير الحهني وتخسللللللان ال خ مةم
الصخال ،ةيضةفل إلل مكةفخل ال قة والبطةلل في
ال ول الحس ل ا ا من عل تق يم ةوض ال سللااف
اي حةسي لحسلللللللة ا الىللللللةاس االج حة ال األ ل
د عً.
حجم المساعدات اإلنمائية المقدمة من مؤسسات
مجموعة التنسيق
اإ إجحلللةلي ال زاملللةم اليحاالللةم ال حوياالللل
لحاةلللللسلللللةم م حو ل ال نسلللللا في ة 2017
حوالي  19.7ماالللةر دوالر ،ي لللة خ لللةض اإ
سللللللب ل حوالي  1.5في الحةسل ةلحقةر ل مع الية
السلللة  .و اسل سلللبل مسلللةهحل البنك ايةلللعمي
لا نحال من إجحةلي هلو االل زامةم حوالي 52.0
في الحةسل ،والصللللن و السلللليودي لا نحال نسللللبل
 21.4في الحللةسللل ،والصللللللن ل و الية ي لإل حللةأل
اال صللللةدي واالج حة ي نسللللبل  7.8في الحةسل،
وصلللللن و األو ك لا نحال ال ولال ( وفا ) نسلللللبل
 5.1في الحةسل ،وصلللن و وظبي لا نحال نسلللبل
 3.5في الحللةسللل ،والصللللللنلل و الكوي ي لا نحاللل
اال صلللللللةديللل الية اللل نسللللللبللل  3.4في الحللةسللل،
وصللللللن و طة لا نحال نسللللللبل  2.5في الحةسل،
والح صةف الية ي لا نحال اال صةديل في إفةيقاة
نسللللللبل  2.4في الحةسل ،وصللللللن و النق الية ي
نسللللللبل  1.8في الحةسل ،و ة ةمم الخاام الية ي
لا نحال ( ج ن ) نسللللللبل  0.02في الحةسل ،الحاخ
(.)3/11
التوزيع الجغرافي
اسل سللللللبل مة حصللللللال اال م حو ل ال ول
الية ال من م حو ال زامةم اليحااةم ال حوياال
لحاةللللللسلللللللةم ال نحال الية ال عل ة 2017
حوالي  43.2في الحةسل مقة ل  47.5في الحةسل في
ة  ،2016وم حو ل ال ول األةللللللاويل حوالي
 35.0في الحةسل مقة ل  27.9في الحةسل في ة
 ،2016وم حو ل ال ول األفةيقال حوالي 17.6
في الحةسل مقة ل  17.3في الحةسل في ة ،2016
وم حو للل دول مةيكللة العتاناللل حوالي  2.2في
الحللةسللل مقللة للل  1.2في الحللةسللل في للة ،2016
والهاتةم والحنيحةم حوالي  1.8في الحةسل عل
للة  2017مقللة للل  0.5في الحللةسللل عل للة

 ،2016وم حو لللل الللل ول األ ةى حوالي 0.2
في الحةسل مقة ل  5.6في الحةسل في ة ،2016
الحاخ (.)3/11
التوزيع القطاعي
اإ صار القطة ةم األ ةى ال ي تىحل الصخل
وال ياام وايةللكةن ود م موازين الح فو ةم خو
 37.9في الحةسل ،ياال طة الطة ل اللي يىللللللحل
الكهة لةأل والن ط والسلةز حوالي  30.7في الحلةسلل
من إجحةلي ال زامةم ماةلللللسلللللةم ال نحال الية ال
عل ة  ،2017ثم طة النقل واالتصلللللللةالم
حوالي  17.9في الحلللةسلللل ،ثم طلللة الزرا لللل
والثةوا الخاوا اللل خوالي  7.4في الحللةسللل ،يااللل
طة الحاةو والصللللللةف الصللللللخي نخو  4.2في
الحةسل ،و اةا ً طة الصلللللنة ل وال ي ين خوالي
 1.9في الحةسل ،الحاخ (.)4/11
عمليات مؤسسات مجموعة التنسيق حسب
مجموعات الدول المستفيدة
اإ الي د االجحةلي ليحااةم ماةللسللةم الح حو ل
 685حااللل عل للة  ،2017قاحللل اجحللةلاللل
خ ود  19.7مااةر دوالر وز ل ال  94جهل
مسلللل ا ا (دول ةيضللللةفل إلل ا ماةللللسللللةم)
وتوضلللللل الباة ةم الح وفةا ل ى مة ل ال نسللللللا
الخةصللل ةليحااةم ال حوياال لحاةللسللةم م حو ل
ال نسا الحس ال عل هلا الية مة ياي:
مجموعة الدول العربية
اإ إجحةلي د اليحااةم في ال ول الية ال خو
 228حاالللل اسلللل اح هلللة  8.5ماالللةر دوالر،
واة ةدم منهة جحهوريل مصة الية ال نخو 25
حاال حباإ ييةدل  1.8مااةر دوالر ،ي نسللللللبل
 21.1في الحةسل من إجحةلي ال حويل الحخصللللل
لا ول الية ال .ويبان ال وزيع القطة ي ن  88في
الحةسل من م حو حااةم ماةلللسلللةم الح حو ل
في مصة وجهل ل حويل مىةريع الطة ل.
مجموعة الدول اإلفريقية
اإ إجحللةلي ل د اليحااللةم في م حو للل ال ل ول
االفةيقالللل خو  210حاالللل اح هلللة  3.5ماالللةر
دوالر .واةللللل ةدم منهة ور انةفةةلللللو نخو 16
حاال حباإ ييةدل  480مااون دوالر ي نسلللللبل
 13.9في الحلللةسلللل .ويىللللللاة ال وزيع القطلللة ي
ليحااةم ماةسةم الح حو ل في هلو الحنطقل إلل
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العربي
اﻟﺤﺎدياإلنمائي
عشر :العون
الفصل الحادي
اﻟﻌﻮن اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻋﺸﺮ:
اﻟﻔﺼﻞ

تصلللل ر طة الطة ل يضللللة ً ،حا اةلللل خوذ هلا
القطة ال حوالي  21.6في الحةسل من إجحةلي
حااةم الح حو ل في الحنطقل األفةيقال.
مجموعة الدول اآلسيوية
اإ إجحةلي د اليحااةم في القةرا ا ةاويل خو
 136حاال قاحل  6.9مااةر دوالر .اةلللللل ةدم
منهة إ و اساة نخو  17حاال منهة حباإ إجحةلي
في حللل ود  1.6ماالللةر دوالر .حلللة اةلللللل لللةدم
ن عديى نخو  25حااللل منهللة حباإ إجحللةلي
و للل رو حوالي واحللل ماالللةر دوالر .وي بان من
ال وزيع القطة ي ليحااةم ماةللللسللللةم الح حو ل
في البا ان ا ةللللللاويل ن ا ان هلو القةرا ولل
اه حةمةم ةصللل لقطة ةم الطة ل ( هة ةأل ،ةز
و ط) حا تىاة األر ة إلل ن  31.7في الحةسل
من م حو اليحااللةم ال حويااللل لاح حو للل ال ي
اةللللل ةدم منهة دول الحنطقل صلللللصلللللل لقطة
الطة ل.
مجموعة دول أمريكا الالتينية
اإ ل د اليحااللةم في دول مةيكللة العتاناللل خو
 34حا ال قا حل  442مااون دوالر .اةلللللل ةدم
منهة ولومباة من حاا ان قاحل  90مااون دوالر
ي نسبل  20.4في الحةسل ،حة اة ةدم ةورينة
خحس حاالللةم قاحلللل  50.8مااون دوالر ي
نسلللبل  11.5في الحةسل من م حو اليحااةم ال ي
اة ةدم منهة دول الحنطقل.
مجموعة الدول األخرى

الصللللللخلللل وال ياام وايةللللللكلللةن ود م موازين
الح فو ةم.
نشاط مؤسسات مجموعة التنسيق خالل الفترة
()2017-2013
تىلللللاة الباة ةم الح وفةا ل ى مة ل ال نسلللللا أن
ام إلل
ىلللةة ماةلللسلللةم م حو ل ال نسلللا
 133جهللل ل ن اللل  2996حااللل قاحللل إجحللةلاللل
للل رم نخو  85.9ماالللةر دوالر عل ال ةا
( .)2017-2013و للل شللللللحالللل هللللو اليحاالللةم
القةوض والحن والحيو لةم إلل جلة لر حاالةم
تحويل ال ةرا الخةرجال ود م القطة الخةص،
والحسللللللةهحل في تحويل مازان الح فو ةم لا ول
الحس ا ا و حااةم ةى ،ج ول ر م ( )2وشكل
ر م (.)2
القطاعات المستتتتتتفيدة من عمليات مؤستتتتتستتتتتات
مجموعة التنسيق خالل الفترة ()2017-2013
لق وجهل حااةم ماةلللسلللةم م حو ل ال نسلللا
عل ال ةا ( )2017-2013ل حويل الحىلللللللةريع
في القطة ةم ال ةلال:
 −البنى األ سا سية :وت ىحل النقل واالت صةالم
والطة ل أشللللللكةلهة الثعثل ( هة ةأل ،و ط،
و ةز) ،الحاةو ،والصللةف الصللخي .و اإ
د اليحااةم الخةصلللل هلو القطة ةم 959
حاال قاحل إجحةلال في ح ود  49.3مااةر
دوالر.
 −القطتتاعتتات اإلنتتتاجيتتة :وتىللللللحللل الزرا للل،
والثةوا الخاوا ال ،والصللللللنة ل ،وال ي ين،
و اإ للل د اليحاالللةم  463حاالللل حباإ
إجحةلي في ح ود  10.3مااةر دوالر.

اةللل ةدم دول ةن من م حو ل ال ول األ ةى من
حااةم ما ة سةم الح حو ل الح س ال عل ة
 .2017و اسل احل هلو اليحااةم حوالي 38
مااون دوالر .و صصل هلو اليحااةم ل حويل 6
مىللللللللةريع ،و للل اةلللللل خوذم طلللة لللةم النقلللل
واالتصللللللللةالم ال  80في الحللةسللل من م حو
الحسة ام الحوجهل لهلو الح حو ل.

 −القطتتاعتتات الجتمتتاعيتتة :وتىللللللحللل ال ياام،
والصللخل ،وايةللكةن اإ د اليحااةم لهلو
القطلة لةم  673حباإ إجحلةلي ل ر خوالي
 8.4مااةر دوالر.

اإ د حا اةم ماةللللللسلللللللةم الح حو ل ال ي
صصل ل ةس ا الهاتةم والحنيحةم األ ةى 71
حاال قاحل إجحةلال اسل  354مااون دوالر و
وجهل هلو اليحااةم صللللللاصلللللللة ً إلل طة ةم

 −القطتتاعتتات األخرى :وال ي تىللللللحللل القطللة
الحصةفي والقطة ةم األ ةى ،فق اإ د
اليحاالللةم فاهلللة  901حاالللل حباإ إجحلللةلي
ل رو  18.0مااللةر دوالر ،ج ل ول ر م ()3
والىكل ر م (.)3

هيئات ومنظمات أخرى
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العربي
اإلنمائي
عشر :العون
الفصل الحادي
اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ
اﻟﻌﻮن
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ:

جدول رقم ()2
توزيع العمليات التمويلية وفقا ا لطبيعتها ومصادر تمويلها
()2017-2013

(مااون دوالر)

عمليات المنح
والمعونات الفنية
القيمة
العدد

العدد

القيمة

العدد

القيمة

العدد

القيمة

العدد

القيمة

العدد

القيمة

 -1البن اإلسالمي
 - 2ندو أبو بي
 – 3أوفيد
 - 4الصندو السعودي
 - 5الصندو العربي
 - 6الصندو الكويتي
 - 7المصر العربي
 .8أجف ند
 .9ندو النقد العربي
 .10ندو قطر

220
26
167
133
68
122
87
4
8
5

4,039
1,677
3,135
5,939
7,172
4,159
923
8
1,201
156

328
51
287
53
136
21
119
103
40

95
1,502
97
4,388
132
43
34
19
338

434
-

22,623
-

317
67
13
-

22,333
1,419
350
-

58
1
98
2
17
-

956.40
100
1,100
26
179
-

1
10
-

500
1,287
-

1357
79
619
186
206
143
236
107
18
45

50,047
3,779
5,750
10,328
7,330
4,202
1,486
27
2,487
493

المجموع الكلي

840

28,408

1,138

6,648

434

22,623

397

24,102

176

2,361

11

1,787

2,996

85,929

مؤسسات التنمية

عمليات القرو
العدد

القيمة

عمليات أخرى*

قطاع خا

تمويل تجارة

اإلجمالي

مي ان مدفوعات

الحص ر :مة ل ال نسا لحاةسةم ال نحال الية ال ةلصن و الية ي لإل حةأل اال صةدي واالج حة ي.
* حااةم البنك ايةعمي ةلصكوك واالة صنة وايي ةر.

الشكل ( :)2توزيع العمليات التمويلية وفقا ا لمصادر تمويلها للفترة
()2017–2013
0.6%

0.03% 2.9%

1.7%
4.9%
8.5%

البنك االةعمي
صن و ا وظبي
وفا
الصن و السيودي

12.0%

الصن و الية ي
الصن و الكوي ي
الحصةف الية ي
ج ـــــــن

6.7%
58.2%
الحص ر :مة ل ال نسا لحاةسةم ال نحال الية ال ةلصن و الية ي.

4.4%

صن و النق الية ي
صن و

طة

الحص ر :مة ل ال نسا لحاةسةم ال نحال الية ال ةلصن و الية ي لإل حةأل اال صةدي واالج حة ي.
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اإلنمائي
اﻟﻔﺼﻞ العون
الفصل الحادي عشر:
العربي اﻟﻌﻮن اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻋﺸﺮ:
اﻟﺤﺎدي

جدول رقم ()3
التوزيع القطاعي للعمليات التمويلية لمؤسسات مجموعة التنسيق
()2017-2013
القطاعات القتصادية

2013

د
اليحااةم

( )1قطاعات البنى األساسية
 النقل واالتصةالم الطة ل ( هة ةأل،ط ،ةز)
 الحاةو والصةفالصخي
مجموع فرعي

احل
اليحااةم

2014

د
اليحااةم

احل
اليحااةم

2015

د
اليحااةم

احل
اليحااةم

2016

احل
اليحااةم

د
اليحااةم

2017

د
اليحااةم

احل
اليحااةم

(مااون دوالر)
اإلجمالي

د
اليحااةم

احل اليحااةم

80

2,260

57

2,221

77

3,325

75

3,502

71

3,526

360

14,835

65

4,427

92

6,665

100

6,428

67

5,022

91

6,049

415

28,591

41

923

47

1,238

38

1,166

28

1,695

30

829

184

5,851

186

7,610

196

10,125

215

10,920

170

10,218

192

10,404

959

49,276

 الزرا ل والثةواالخاوا ال
 الصنة ل وال ي ينمجموع فرعي

104

1,246

65

1,448

70

1,771

69

2,520

86

1,461

394

8,446

11
115

301
1,547

12
77

415
1,863

17
87

306
2,076

18
87

435
2,955

11
97

374
1,835

69
463

1,830
10,277

 طة ال ياام طة الصخل طة ايةكةنمجموع فرعي

67
56
5
128

493
595
210
1,298

86
56
5
147

440
370
366
1,176

80
44
10
134

588
505
116
1,209

50
55
7
112

831
1,004
1,333
3,168

94
52
6
152

642
718
196
1,556

377
263
33
673

2,993
3,192
2,222
8,408

( )2القطاعات اإلنتاجية

( )3القطاعات الجتماعية

( )4القطاعات األخرى
-

طة مصةفي
طة ةم ةى

مجموع فرعي
المجموع الكلي

111
33

1,938
167

148
61

2,361
427

83
60

2,999
527

87
74

3,240
411

61
183

2,068
3,832

490
411

12,605
5,363

144

2,104

209

2,788

143

3,526

161

3,651

244

5,900

901

17,968

573

12,560

629

15,951

579

17,730

530

19,992

685

19,696

2,996

85,929

الحص ر :مة ل ال نسا لحاةسةم ال نحال الية ال ةلصن و الية ي لإل حةأل اال صةدي واالج حة ي.

الشكل ( :)3التوزيع القطاعي للعمليات التمويلية لمؤسسات مجموعة التنسيق
()2017-2013
20.9%

9.8%

12.0%
57.3%

الحص ر :مة ل ال نسا لحاةسةم ال نحال الية ال ةلصن و الية ي لإل حةأل اال صةدي واالج حة ي.

228

228

طة ةم البنل االةةةال
القطة ةم اال ةجال
طة ةم اج حة ال
طة ةم ا ةى

اﻟﻌﺮﺑﻲالعربي
العون اإلنمائي
الحادي عشر:
الفصل
اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ
اﻟﻌﻮن
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ:

الجهات المستتتتتتفيدة من عمليات مؤستتتتتستتتتتات مجموعة
التنسيق خالل الفترة ()2017-2013
ا ة ةدم  133جهل (دول وما ة سةم ةي ضةفل إلل ا
منيحةم وهاتةم) من حااةم ماةللللللسلللللللةم م حو ل
ال نسللللا الحسلللل ال عل ال ةا من  ،2017-2013منهة
 909حاال صلللصلللل لا ول الية ال قاحل  37.2مااةر
دوالر ،مللة يحثللل حوالي  43.3في الحللةسللل من م حو
حااــةم ماةسـةم الح حـو ل ــعل ال ــةا ،و1033

حاال لا ول األفةيقال قاحل  16.9مااةر دوالر ،و537
حاال لا ول ا ةاويل قاحل  26.6مااةر دوالر ،و127
حاال لبا ان مةيكة العتانال قاحل  1.9مااةر دوالر،
ةيضةفل إلل  41حاال في ا ان ةى قاحل  2.2مااةر
دوالر ،و 349حاال لهاتةم ومنيحةم ةى مس ا ا
قاحل  1.1مااةر دوالر ،ج ول ر م ( )4والىكل ر م (.)4

جدول رقم ()4
توزيع العمليات التمويلية حسب مجموعة الدول المستفيدة
()2017-2013

(مااون دوالر)

الحص ر :مة ل ال نسا لحاةسةم ال نحال ةلصن و الية ي لإل حةأل اال صةدي واالج حة ي..
(*) ةيضةفل إلل ا ماةسةم وهاتةم ومنيحةم ةى مس ا ا.

الشكل ( :)4توزيع العمليات التمويلية حسب مجموعة الدول المستفيدة
()2017–2013
1.3%
43.3%

2.6%
2.2%
30.9%

ال ول الية ال
ال ول االفةيقال
ال ول االةاويل
ال ول العتانال
دول ةى
الهاتةم والحنيحةم

19.7%
الحص ر :مة ل ال نسا لحاةسةم ال نحال الية ال ةلصن و الية ي لإل حةأل اال صةدي واالج حة ي..
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اإلنمائي
اﻟﻔﺼﻞ العون
الفصل الحادي عشر:
العربي اﻟﻌﻮن اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻋﺸﺮ:
اﻟﺤﺎدي

المجموع التراكمي لعمليات مؤستتتتتتستتتتتتات مجموعة
التنسيق لنهاية عام 2017
ام الح حو ال ةا حي الل زامةم اليحااةم ال حوياال
لحا ة سةم ال نحال الية ال ضةأل م حو ل ال ن سا
إلل هللةيللل للة  2017حوالي  204.1مااللةر دوالر.
وتنو ل هكو الح للللللةريع ل للللللحل مخ اف القطة ةم
والن ة ةم اال صةديل واالج حة ال .و ام صار
م حو ل ا ل ول الية ال من هكو االل زا مةم حوالي
 108.0مااةر دوالر ( 52.9في الحةسل) ،وم حو ل
ال ول ا ةاويل حوالي  53.6مااةر دوالر ( 26.3في
الحللةسللل) ،وم حو للل ال ل ول األفةيقاللل حوالي 34.1
مااللةر دوالر ( 16.7في الحللةسللل) ،وم حو للل دول
مةيكللة العتاناللل حوالي  3.8مااللةر دوالر ( 1.8في
الحةسل) ،وم حو ل ال ول األ ةى حوالي  3.6مااةر
دوالر ( 1.8في الحللةسللل) وهااللةم ومنيحللةم حوالي
 958مااون دوالر ( 0.5في الحةسل) ،الحاخ ()5/11
وال كل (.)5
و اسل سللبل االل زامةم ال حوياال لابنك ايةللعمي
لا نحالللل حوالي  42.5في الحلللةسلللل من إجحلللةلي
االل زامةم ال ةا حال لحاةلسلةم ال نحال الية ال ح ل
لللة  ،2017ياالللب الصلللللللنللل و الية ي لإل حلللةأل
اال صللللللةدي واالج حة ي نسللللللبل  16.2في الحةسل،
والصن و الكوي ي لا نحال اال صةديل الية ال نسبل
 11.1في الحةسل ،والصن و السيودي لا نحال نسبل
الشكل ( : )5المجموع التراكمي لعمليات مؤسسات مجموعة
التنسيق حسب مجموعة الدول المستفيدة حتى نهاية 2017

 10.8في الحةسل ،وصن و األو ك لا نحال ال ولال
( وفا ) نسبل  7.9في الحةسل ،وصن و النق الية ي
نسبل  4.8في الحةسل ،وصن و وظبي لا نحال نسبل
 4.0في الحةسل ،والحصةف الية ي لا نحال اال صةديل
في إفةيقاة نسبل  2.5في الحةسل ،وصن و طة
لا نحال نسبل  0.2في الحةسل.
اةلللللل أثةم طة ةم البنل األةللللللةةللللللال والقطة ةم
االج حة ال ،ال خو  83.2في ال حةسل من إج حةلي
احلل ال زاملةم اليحاالةم ال حوياالل .حال ي صللللللل ر
طة الطة ل طة ةم البنل األةللللةةللللال ،فق حصللللل
ال سلللبل  29.5في الحةسل من إجحةلي ال حويل ،يااب
الق طة ةم األ ةى الح حثال في طة ةم الصللللللخل
وال ياام وايةلللكةن ود م موازين الح فو ةم نسلللبل
 24.5في الحةسل ،ثم طة النقل واالتصلللةالم نسلللبل
 21.1في الحةسل ،و طة الحاةو والصللللةف الصللللخي
نسللللللبل  8.1في الحةسل .و اسل حصلللللللل القطة ةم
اي لةجاللل ال ي ت للللللحللل للللللطللل الزرا للل والثةوف
الخاوا ال والصللللللنة ل وال ي ين خو  16.7في الحةسل
منهلللة حوالي  10.5في الحلللةسلللل لازرا لللل والثةوف
الخاوا ال وحوالي  6.2في الحةسل لاصنة ل وال ي ين،
الحاخ ( )6/11وال كل (.)6

الشكل ( : )6التوزيع القطاعي للمجموع التراكمي لعمليات
مؤسسات مجموعة التنسيق حتى نهاية 2017

الحص ر :مة ل ال نسا لحاةسةم ال نحال الية ال ةلصن و الية ي لإل حةأل اال صةدي واالج حة ي.
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إط ار ()1
عالقة المساعدات اإلنمائية المقدمة من الدول العربية المانحة بإيراداتها النفطية
()2017 -1999
تىكل اييةادام الن طال إح ى الة ةسز األةةةال ال صةدام ال ول الية ال الحة خل ةصل ال مس وى حو النةتم ال ا اي
الخة وتحويل حااةم ال نحال اال صلللللةديل واالج حة ال .و ةلنية إلل ن ت فقةم اليون اي حةسي الية ي تأتي ةلللللةةلللللة ً من
ال ول الية ال الحن ل لان ط ،فق ا يكسللللل ةلللليةر الن ط في األةللللوا اليةلحال ال ح م هلو ال فقةم بة ف ةام زمنال
مخ ا ل ،حا ةلللل ال اييةادام الن طال لا ول الية ال الحة خل (السلللليوديل ،وايمةرام ،والكويل ،و طة ،و حةن) سللللقة ً
تصللللة ية ً عل ال ةا ( )2008-2002ل باإ سللللبل ال طور عل ة  2008حوالي  64في الحةسل في حان ةلللل ال هلو
اييةادام تةاجية ً باةاً عل ال ةا ( )2017-2013اإ في ة  2015حوالي  42في الحةسل ا ل ال ةاجع الكباة في
ةللليةر الن ط .و ةلحقة ل شللله م الحسلللة ام اي حةسال الحق مل من ال ول الية ال الحة خل تطورام عل ال ةام السلللة قل،
حا ة ل ال عل ة  2013زيةدا رهة  260في الحةسل في حان ا خ ضللل في ة  2017نسللبل  55في الحةسل مقةر ل
ية  .2016ويبةز الةةللللللم الباة ي تطور اييةادام الب ةولال والحسللللللة ام اي حةسال لا ول الية ال الحة خل عل ال ةا
(.)2017-1999
الشكل ( : )7تطور اإليرادات النفطية والمساعدات اإلنمائية للدول العربية المانحة
()2017-1999
الحسة ام اي حةسال (مااون دوالر)

اييةادام الن طال (مااون دوالر)

30,000

600,000

25,000

500,000

20,000
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15,000

300,000
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200,000

5,000

100,000

0

0
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م حو الحسة ام اال حةسال

الحص ر:

م حو االيةادام الب ةولال

اد ةة قل من ال قةية اال صةدي الية ي الحوح .

ي بان من عل الةةم عو وجود تةا ط ان اييةادام الن طال والحسة ام اي حةسال عل ال ةا ( )2011-1999مقة ل
اةن هلا ال ةا ط عل ال ةا ( )2017-2012حا لوح ارت ة الحسللة ام وتاةا تصللة يل ال الة م من ا خ ةض
اييةادام وت ا اةتهة ال مواز ةم وا صةدام هلو ال ول .و اإ الح وةط السنوي لاحسة ام اي حةسال الية ال الحة خل
عل ال ةا ( )2011-1999حوالي  3.83مااةر دوالر مة يحثل حوالي  1.74في الحةسل من إج حةلي اييةادام الب ةولال
و 0.53في الحةسل من النةتم الحخاي ايجحةلي لح حو ل هلو ال ول .مة عل ال ةا ( ،)2017-2012فق اإ الح وةللللللط
السللللللنوي لاحسللللللة ام اي حةسال الية ال الحة خل حوالي  14.31مااةر دوالر مة يحثل حوالي  3.79في الحةسل من إجحةلي
اييةادام الن طال و 0.97في الحةسل من النةتم الحخاي ايجحةلي .ومن عل دراةلللل تطور سلللبل الحسلللة ام اي حةسال من
م حو اييةادام الن طال ،ي بان ال وجل ال صة ي لهلو النسبل عل ةمل ال ةا حا ارت يل من  0.70في الحةسل عل
ة  2012إلل حوالي  14.82في الحةسل عل ة  2016مقة ل اةلللللل قةار سللللللبي لهلو الحسللللللة ام من م حو النةتم
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الحخاي ايجحةلي ،حا اسل هكو النسللللللبل عل ة  2017حوالي  0.9في الحةسل (ت ةوزم سللللللبل  0.7في الحةسل ال ي
ح دتهة األمم الح خ ف لإل قةأل ال مس وى الحسة ام الةةحال).
جدول رقم ()5
نسبة المساعدات اإلنمائية إلى إجمالي اإليرادات النفطية والناتج المحلي اإلجمالي
ونسبة اإليرادات النفطية من الناتج المحلي اإلجمالي

ايمةرام
السيوديل
حةن
طة
الكويل
المجموع

( سبل ماويل)
نسبة اإليرادات النفطية إلى
نسبة المساعدات اإلنمائية إلى نسبة المساعدات اإلنمائية إلى
الناتج المحلي اإلجمالي
الناتج المحلي اإلجمالي
اإليرادات النفطية
2017-2012 2011-1999 2017-2012 2011-1999 2017-2012 2011-1999
14.08
17.90
0.33
0.08
2.35
0.47
27.25
36.06
1.21
0.87
4.46
2.42
30.87
28.51
0.04
0.07
0.14
0.24
18.43
23.49
0.81
0.38
4.39
1.61
53.56
44.85
2.13
0.51
3.98
1.14
25.54
30.65
0.97
0.53
3.79
1.74

ومن عل دراةل و اةل ميةمل االرتبة
ياي:

()3

ان الحسة ام اي حةسال لا ول الية ال الحة خل وإيةاداتهة الن طال س خا

مة

 -1وجود ع ل و يل ان الحسلللللللة ام اي حةس ال واييةادام الن ط ال عل ال ةف ( ( ،)2011-1999ا حل ارت بة تبام
 )0.85ةصللللللل ةلنسللللللبل ل ول ي السلللللليوديل و طة .ةل ةلي فإن ل ارت ة في اييةادام الن طال ين م نب ارت ة في
الحسلللللللة ام اي حةسال واليكس ةليكس .ومن عل اةل األثة ظهةم الن ةسم يضلللللللة ً ن حوالي  72في الحةسل من
ال ساةام الخةصلللللال في الحسلللللة ام اي حةسال هي ا ل ال ساة الخةصلللللل في اييةادام الن طال و 28في الحةسل ا ل
ليوامل ةى ،و ب إجحةالً ل مي ل زيةدف نخو  1مااةر دوالر في اييةادام الن طال لهكو ال ول الحة خل تادي إلل
زيةدف خوالي  9.86مااون دوالر في الحسة ام اي حةسال الحق مل لا ول الحس ا ف واليكس ةليكس يضة ً.
وجود ع ل ان الحسللللة ام اي حةسال الحق مل من ال ول الية ال الحة خل وإيةاداتهة الن طال عل ال ةف (-2012
-2
 ( ،)2017احل االرتبة تبام  )-0.44وذلك ا ل إل زا هكو ال ول ن اك تيه اتهة السلللللللة قل من ةحال وال خوالم
السللاةةللال واال صللةديل ال ي ةف هة ال ول الية ال ال ي شلله م تطورام ةللاةةللال و منال من ةحال ةى ،محة يبان ن
اييةادام الن طال عل هكو ال ةف لم تي اليةمل األةةةي الحاثة في الحسة ام اي حةسال الية ال.

( )3هو ماشة يقاس االرتبة وم ى اليع ل ان م ساةين و ثة لحيةفل مة إذا ةن تساة اح هحة مةتبطة ً ساة اال ة وت ةاو اح ب ان ] 1و [1-حا
الواح ( و )1-احة ي ل ال وجود ارتبة وي و ع ل ةديل ( و ع ل كسال) و احة ا ةن من الص ة احة ي ل ال ضيف اليع ل و ا ي امهة.
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احة ا ةن من

اﻟﻌﺮﺑﻲالعربي
العون اإلنمائي
الحادي عشر:
الفصل
اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ
اﻟﻌﻮن
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ:

أهم

تطورات

المساعدات

اإلنمائية

الدولية

وفقة ً لاباة ةم الةةلللللحال األولال ال ي تضلللللحنهة تقةية
ل نل الحسلللللللة ام اي حةسال ال ة يل لحنيحل ال يةون
اال صلللةدي وال نحال الصلللةدر في إ ةيل  ،2018فق
اإ صةفي الحسة ام اي حةسال الةةحال الحق مل من
ال ول الحة خل ضلللةأل هلو الحنيحل ،حوالي 146.6
مااةر دوالر في ة  2017ي ةاجع ة اف رو
 0.6في الحةسل مقةر ل ية  .2016وييود ةلللبر ذلك
إلل تةاجع الن قةم الحخصللللصللللل لعجتان ،و ةلحقة ل
زادم الحخصللللصللللةم إلل ال ول ال ي هي في حةجل
ثـة لاحسة ا .حا يـىاة تـقةية ل نـل مسة ــ ام
ال نحال إلل ن الحسللللللة ام الثنةسال (من ا إلل ا )
الحوجهل إلل البا ان األ ل حوا ً زادم نسللللللبل  4في
الحللةسلل ،حال اسللل الحسلللللللة ل ام الةةللللللحاللل ال ي
ص صل ل ول فةيقاة جنون ال صخةاأل حوالي 25
مااةر دوالر .حة يىللللللاة ال قةية إلل تةاجع سللللللبل
صلللللةفي الحسلللللة ام اي حةسال الةةلللللحال إلل النةتم
القومي ايجحلللةلي لاللل ول األ ضلللللللللةأل في ل نلللل
الحسلللللللة ام اي حةسال إلل  0.31في الحةسل (مقة ل
 0.32في الحةسل ة  )2016وهي سللللللبل يا ا ن
النسللللللبل اليةلحال لاحسللللللة ام اي حةسال ال ي ح دتهة
األمم الح خ ا البةلسل  0.7في الحةسل.
و ال صللليا ال ول الحة خل اة األ ضلللةأل في ل نل
الحسللللللللة ل ام اي حللةساللل ال للة يللل لحنيحللل ال يللةون
اال صللللةدي واالج حة ي وال نحال ،فق حةفيل دولل
ايمةرام الية ال الح خ ا ال مكة هة ضللللللحن بة

الحة خان ال ولاان في م ةل الحسلللللللة ام اي حةسال
الةةلللحال اةةلللة ً اهة القومي ،حا ةللل ال 1.31
في الحةسل ة .2017
حصتتتتتتة الدول العربية من المستتتتتتاعدات الدولية من
جميع المصادر
اإ صللللللار ال ول الية ال عل ة  2016حوالي
 27.0مااللةر دوالر مللة يحثللل  17.2في الحللةسللل من
الح حو الكاي لاحسلللللللة ام ال ولال الحق مل لا ول
النةمال ،وحصلللال ةلللوريل ال النصلللار األ بة من
هلو الحسلللللللة ام حا اسل  8.9مااةر دوالر ي
نسللللللبل  32.9في الحةسل ،الحاخ ( )7/11والىللللللكل
(.)7
اإ صلللللل ار ا ل ول الية ال من الح حو ال ةا حي
عل ال ةا ) (2016-1990لاحسللللة ام الةةللللحال
اي حةسال الحق مل لا ول النةمال حوالي  346.8مااةر
دوالر .حصلللللللل اليةا ال النصللللللار األ بة من
الحسللللة ام اي حةسال ال ولال عل ال ةا الحل ورا،
اإ مق ارهة  74.4مااةر دوالر ،ي نسللبل  21.5في
الحةسل ،ثم مصللللة حق ار  57.5مااةر دوالر و نسللللبل
 16.6في الحللةسللل ،وفاسللللللطان حق ل ار  34.5مااللةر
دوالر و نسللللللبل  10.0في الحةسل ،وةللللللوريل حق ار
 28.3مااةر دوالر نسلللللبل  8.2في الحةسل ،والحسةن
حق ار  27.4مااةر دوالر و نسللللللبل  7.9في الحةسل،
والسودان حق ار  26.7مااةر دوالر و نسبل  7.7في
الحةسل ،واألردن حق ار  23.3مااةر دوالر و نسللللللبل
 6.7في الحةسل ،الحاخ ( )7/11والىكل (.)8

جدول رقم ()6
أكبر الدول المانحة للمساعدات اإلنمائية*
()2017
أكبر الدول المانحة لصافي
المساعدات من حيث القيمة

الواليةم الح خ ا األمةيكال
لحة اة
الححاكل الح خ ا
الاة ةن
فة سة

افي المساعدات
(مليار دولر)

35.26
24.68
17.94
11.48
11.36

أكبر الدول المانحة لصافي
المساعدات كنسبة مئوية من الدخل
القومي اإلجمالي

السوي
لو سحبورغ
النةويم
ال حةرك
الححاكل الح خ ا

نسبة المساعدات إلى
الدخل القومي اإلجمالي
()%

1.01
1.00
0.99
0.72
0.70

* دول ضةأل منيحل ال يةون اال صةدي وال نحال.
الحص ر :الحو ع ايلك ةو ي لحنيحل ال يةون اال صةدي وال نحال.
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الشكل ( :)8تطور المساعدات اإلنمائية الرسمية للدول العربية من جميع المصادر
()2016-2015
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الحص ر :منيحل ال يةون اال صةدي وال نحال.

الشكل ( :)9إجمالي المساعدات اإلنمائية الرسمية ال ُمقدمة إلى الدول العربية من جميع المصادر
()2016-2000
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الحص ر :الحاخ (.)7/11
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الفصل
الثاني عشر

التعاون العربي في مجال إنشاء سوق عربية
مشتركة للكهرباء

نظرة عامة
حظي مشروع الربط الكهربائي العربي باهتمام
بالغ من أعلى المستويات التنفيذية في الدول
العربية حيث يعتبر الربط الكهربائي العربي أحد
أهم المشروعات التكاملية العربية ويشكل جانبا ً
مضيئا ً في مسيرة العمل العربي المشترك .يمهد
الربط الكهربائي العربي إلقامة سوق عربية
مشتركة للكهرباء بين الدول العربية تتم من خاللها
عمليات تبادل تجارة الكهرباء بشكل يحقق الكثير
من المزايا االقتصادية واالجتماعية لكافة الدول
المشاركة في السوق.
يعرض هذا الفصل واقع قطاع الكهرباء في الدول
العربية من حيث اإلنتاج واالستهالك ،وطبيعة
هياكل أسواق الكهرباء السائدة في الدول العربية
وما طرأ عليها من إصالحات ،وطبيعة العوامل
التي تدفع نحو االهتمام بتكامل أسواق الكهرباء
العربية والمزايا المتوقع الحصول عليها جراء
تحقيق هذا التكامل .يتم االنتقال بعد ذلك إلى
استعراض المالمح الرئيسية للسوق العربية
المشتركة للكهرباء مع التركيز على اإلطار
التشريعي والمؤسسي للسوق والخطة التنفيذية
المتفق عليها للتنفيذ مع بيان دور المجلس الوزاري
العربي للكهرباء ومؤسسات التمويل في دعم
وتنفيذ هذا المشروع.

واقع قطاع الكهرباء في الدول العربية
أوالً :القدرات المركبة
شهدت جملة القدرات المركبة إلنتاج الكهرباء في
الدول العربية زيادة خالل السنوات الماضية حتى
بلغت نحو  287,968ميجاوات في عام ،2017
كنتيجة لتزايد معدالت استخدام الطاقة الكهربائية
(( 1

وكرد فعل للنمو السكاني المطرد والتـوسع في
مجـاالت البنية التحتية والصناعية ،ويبين الشكل
( )1نسبة مساهمة المصادر المختلفة إلنتاج
الكهرباء في الدول العربية.
تجدر اإلشارة إلى أن الدول العربية ما زالت في
مرحلة نمو في شتى المجاالت االقتصادية مـما
يستـدعي تـلبية الطـلب المتزايد على الطاقة،
ولذلك فإن الطاقة الكهربائية المستخدمة بالدول
العربية في ازدياد مستمر سنوياً ،ويعرض الشكل
( )2القدرات المركبة والحمل األقصى لمجموعة
من الدول العربية في عام .2017
في المقابل ،تعاني البنية األساسية لقطاع الكهرباء
في الدول العربية من ضعف الكفاءة ،حيث يصل
متوسط الفقد في الطاقة الكهربائية على مستويات
اإلنتاج والنقل والتوزيع إلى حوالي  19في المائة،
بينما يبلغ المعدل العالمي حوالي  8في المائة(.)1
الشكل ( :)1نسبة القدرات المركبة إلنتاج الكهرباء
في الدول العربية
%3.9
مائي
%0.8
رياح
%0.6
شمسي

%7.0
أخرى

%2.6
ديزل

%0.9
فحم
حجري

%26.3
دورة مركبة

%22.8
بخاري
%35.3
غازي

المصدر :االتحاد العربي للكهرباء (" .)2017النشرة
اإلحصائية".

المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)" .)2014( ،الملخص
التنفيذي لتقرير أفد حول الطاقة المستدامة في البلدان
العربية" ،ص .7
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للكهرباء
ﻓﻲسوق
اﻟﻌﺮﺑﻲإنشاء
اﻟﺘﻌﺎونفي مجال
التعاون العربي
عشر:
اﻟﻔﺼﻞالثاني
الفصل
ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء
مشتركةﺳﻮق
عربيةإﻧﺸﺎء
ﻣﺠﺎل
ﻋﺸﺮ:
اﻟﺜﺎﻧﻲ

الشكل ( :)2القدرات المركبة والحمل األقصى
لمجموعة من الدول العربية
()2017

المصدر :االتحاد العربي للكهرباء" )2017( ،النشرة اإلحصائية".

ثانياً :االستهالك
تختلف معدالت نمو استخدام الطاقة الكهربائية في
الدول العربية وفق طبيعة االستخدام ومستوى
إتاحة مصادر الطاقة بكل دولة ،وتشير
اإلحصاءات إلى زيادة متوسط استهالك الفرد من
الكهربــاء بنـحو  36في المائـة في عام 2017
مقارنة بعام  ،2010ليصل متوسط نصيب

المواطن العربي إلى  3,000كيلووات ساعة،
الجدول (.)1
ارتفع الطلب على الطاقة الكهربائية عربيا ً بنسبة
 6.2في المائة في المتوسط في الفترة ما بين
( ،)2010 -2000ليصل إلى  655.8تيراوات/
ساعة في عام  ،2010في حين ارتفع الطلب على
الطاقة الكهربائية بنسبة  19.4في المائة في الفترة
ما بين ( ،)2014 -2010ليصل إلى حوالي
 1166.4تيراوات /ساعة .من المتوقع أن يرتفع
الطلب إلى حوالي  1639تيراوات /ساعة بحلول
عام  ،2023وإلى حوالي  2029تيراوات /ساعة
حتى عام .2028
كما ارتفع الحمل األقصى للدول العربية إلى
 159969ميجاوات في عام  ،2013ومن المتوقع
أن يصل إلى حوالي  224539ميجاوات في عام
 .2018يوضح الجدول ( )2توقعات الطلب على
الطاقة والحمل األقصى لألعوام ،2023 ،2018
 .2028ومن المتوقع أن تعاني البنية التحتية لقطاع
الكهرباء العربي من ضغوط كبيرة في السنوات
القادمة ،ألسباب عدة منها تلبية الطلب المتزايد
على االستهالك والحاجة إلى مد الشبكة الكهربائية
إلى مناطق ريفية ال توجد فيها حاليا ً (اليمن
والسودان) ،ويوضح الجدول ( )3أعداد
المشتركين بالكهرباء في الدول العربية حسب
القطاع.

الجدول رقم ()1
المتوسط السنوي الستهالك الفرد من الكهرباء
()2017
الدولــــة

عدد السكان
(مليون نسمة)

نسبة المزودين بالكهرباء
إلى إجمالي السكان ()%

99.9
10.0
األردن
100
9.2
اإلمارات
--1.5
البحرين
99.8
11.4
تونس
99
41.8
الجزائر
99.9
32.6
السعودية
30
40.9
السودان
99.9
23.4
سورية
99.0
38.9
العراق
--4.6
عُمــان
98
4.9
فلسطين
100
2.74
قطــر
89
4.6
الكويت
99
3.8
لبنــان
98
7.1
ليبيــا
99.9
93.1
مصــر
99
34.8
المغرب
52
28.2
اليمــن
المصدر :االتحاد العربي للكهرباء (" ،)2017النشرة اإلحصائية".
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نصيب الفرد
(ك.و.س /.السنة)

1,995
14,197
12,015
1,671
1,684
9,151
403
1958
2,544
7,110
938
17,248
16,180
2,980
5,332
2,035
1,077
289

مشتركة للكهرباء
ﻋﺮﺑﻴﺔعربية
إنشاء سوق
مجال
العربي في
التعاون
اﻟﺘﻌﺎونالثاني
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ :الفصل
ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺳﻮق
إﻧﺸﺎء
ﻣﺠﺎل
عشر:ﻓﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻲ

الجدول رقم ()2
توقعات الطلب على الطاقة والحمل األقصى لألعوام
 ،2018و ،2023و2028
السنــــة
الدولــة
األ رد ن
اإلمارات
البـحرين
تـونــــس
الجـــزائر
السعودية
الســودان
ســــورية
العــــراق
عُــــمــان
فلسطيـــن
قـطـــــــر
الكـــويت
لبنـــــــان
ليبــيـــــا
مصــــــر
المغــرب
اليمــــــن

2018
الطاقة المنتجة
(ج.و.س).
20,234
128,000
19,265
18,810
78,082
371,315
21,333
30,000
122,700
34,164
4,770
47,167
77,154
15,600
44,845
199,902
38,884
8,185

2023

الحمل األقصى
(م.و).
3,480
27,661
3,800
4,200
15,396
62,631
3,992
5,300
17,000
6,550
1,450
8,035
14,628
3,675
7,797
30,800
6,465
1,679

الطاقة المنتجة
(ج.و.س).
25,032
149,000
23,406
21,340
103,823
409,374
29,104
42,077
214,650
48,005
6,380
59,400
103,250
19,533
58,004
266,283
50,049
10,395

2028

الحمل األقصى
(م.و).
4,123
38,795
4,591
4,920
20,472
69,248
5,302
7,434
26,200
8,960
1,850
9,573
19,576
4,645
10,217
40,855
8,211
2,044

الطاقة المنتجة
(ج.و.س).
31,044
174,838
28,117
25,780
123,857
458,970
56,466
53,702
275,000
59,534
8,147
67,650
130,497
22,863
90,943
344,449
64,541
12,954

الحمل األقصى
(م.و).
4,957
54,413
5,489
5,960
24,422
76,627
6,607
9,487
42,700
11,112
2,360
10,570
24,742
5,490
15,624
52,670
10,419
2,463

المصدر :االتحاد العربي للكهرباء (" .)2017النشرة اإلحصائية".

الجدول رقم ()3
أعداد المشتركين بالكهرباء في الدول العربية حسب القطاع
( باأللف)
البلد
األردن
اإلمارات
البحرين
تونس
الجزائر
السعودية
السودان
سورية
العراق
عُمان
فلسطين
قطر
الكويت
لبنان
ليبيا
مصر
المغرب
اليمن
المجموع العام

منزلي
1877
1351
302
3369
7727
7089
2219
4176
3024
725
391
254
447
1426
927
28981
5186
1732
71203

تجاري
237
507
117
364
861
1576
236
1202
523
35
92
79
50
20
142
3734
491
243
10509

صناعي
20
17
1
40
218
11
2.2
52
17
1
4
0.42
2
1
33
140
43
2
603

أخرى
22
82
1
161
379
374
72
878
518
45
3
24
22
13
139
803
131
37
3704

المجموع
2156
1957
421
3934
9185
9050
2529
6308
4082
805
490
358
521
1460
1241
33658
5851
2014
86020

المصدر :االتحاد العربي للكهرباء " .)2017( ،النشرة اإلحصائية".
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الفصل الثاني عشر :التعاون العربي في مجال إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ :اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إﻧﺸﺎء ﺳﻮق ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء

إصالح هياكل أسواق الكهرباء في الدول
العربية
تضم صناعة الكهرباء شبكة كبيرة من أنشطة
احتكارية منفصلة ولكنها مترابطة ومنسقة بشكل
كبير .وعلى الرغم من وجود تباين كبير في
اإلجراءات اإلصالحية الفردية لقطاع الكهرباء
داخل كل دولة ،إال أن برامج اإلصالح التي
اعتمدتها معظم الدول النامية لهذه الصناعة اتجهت
بشكل عام إلى تضمين بعض أو كل العناصر
الرئيسية التالية:
 تفعيل ورفع كفاءة المرافق المملوكة للدولة. سن قانون إلصالح قطاع الكهرباء. تفكيك المرافق المتكاملة رأسيا وأفقيا ً كأنشطةالنقل والتوزيع والتزويد.
 تيسير وصول أطراف ثالثة إلى الشبكات. اعتماد إصالحات تنظيمية تشمل تنظيم الحوافزعلى أنشطة الشبكة االحتكارية.
 إنشاء منظم مستقل. إنشاء سوق تنافسي بالجملة. تحرير سوق توريد بالتجزئة. خصخصة أصول الكهرباء. تعريف القواعد المتعلقة بحماية المستهلكوتخصيص الطاقة.
وقد اتجهت كثير من الدول العربية إلى إجراء
إصالحات داخلية على أسواق الكهرباء لديها
بهدف تخفيف سيطرة االحتكارات الحكومية
وتوفير بيئة أكثر تنافسية والسماح بمشاركة
القطاع الخاص.
يوضح شكل ( )3فكرة تفكيك المرافق المتكاملة
رأسيا ً وأفقيا ً حيث يقصد بالفصل الرأسي
لألنشطة ،فصل أنشطة اإلنتاج عن التوزيع عن
النقل عن التموين بهدف تفكيك االحتكارات
الطبيعية الموجودة تاريخيا ً في هذا القطاع ،بينما
يقصد بالفصل األفقي لألنشطة هو تحقيق
الشروط التي تضمن تواجد عدد من المتعاملين
على مستوى النشاط الواحد (انتاج ،توزيع ،نقل،
تموين) بما يسمح بتحقيق المنافسة االقتصادية
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وعدم سيطرة طرف واحد على نشاط محدد.
وعادة ما يتم تحرير قطاع الكهرباء عن طريق
السماح بتعدد شركات اإلنتاج والتوزيع والتموين
في حين يتم اإلبقاء على نشاط نقل الكهرباء في
حالة احتكار طبيعي نتيجة لضخامة حجم
االستثمارات في هذا النشاط وسيطرة الدولة
عليها.
الشكل ( :)3إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وفصل
االنشطة

المصدر :االتحاد العربي للكهرباء " .)2017( ،النشرة اإلحصائية".

ففي جمهورية مصر العربية ،صدر قانون
الكهرباء رقم  87لعام ُ 2015ممهدا ً الطريق
لتحرير السوق في خدمات توليد الطاقة وتوزيعها
حيث يعمل على تفكيك سلسلة أنشطة الكهرباء
(التوليد والتوزيع ومشغل الشبكة ومشغل السوق
والمزودين المرخصين والمستهلكين المؤهلين)
بهدف توفير مزيد من الفرص للقطاع الخاص من
أجل المشاركة في سوق الكهرباء في مصر.
وقد تم إنشاء سوقين متمايزين للطاقة كجزء من
اإلصالحات ،أولهما سوق تنافسية تتكون من
تجارة جملة وتجارة تجزئة منافسة واألخرى
سوق تجزئة منظم .وعلى الرغم من أن هذه
اإلجراءات ال تعتبر تحرير كامل للسوق في هذه
المرحلة ،إال أنه من المتوقع أن تقوم الحكومة
وعلى نحو متزايد بحسر نطاق السوق المنظم
لتُحقق في نهاية المطاف التحرير الكامل للسوق.
ويأخذ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية

مشتركة للكهرباء
ﻋﺮﺑﻴﺔعربية
إنشاء سوق
مجال
العربي في
التعاون
اﻟﺘﻌﺎونالثاني
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ :الفصل
ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺳﻮق
إﻧﺸﺎء
ﻣﺠﺎل
عشر:ﻓﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻲ

المستهلك في مصر ) (ERAدورا ً أكثر فعالية
في تنظيم التسعير بموجب القانون المعدل ،حيث
لم ت َعد تقتصر وظيفة هذا الجهاز على مجرد
المراقبة ،وإنما سوف يقوم بتحديد القواعد
المالئمة واألسس االقتصادية لحساب تسعيرة
الطاقة للمستهلكين غير المؤهلين وحساب أسعار
تبادل الطاقة في السوق المنظم وتحديد بدل
استخدام شبكات النقل والتوزيع.
أما في المملكة العربية السعودية ،فتوجد خطة
إلعادة هيكلة قطاع الكهرباء لالنتقال من الوضع
االحتكاري الحالي إلى مرحلة سوق الكهرباء
التنافسي على أن يتم التطبيق في فترة من خمس
إلى سبع سنوات .وباكتمال تلك الخطة يصبح
بإمكان المستهلك اختيار الشركة التي تقدم له
الخدمة من مجموع شركات خدمة يرخص لها
بالبيع بالتجزئة.
هناك عدد من المتطلبات لتحقيق االنتقال إلى سوق
كهرباء تنافسي ،أبرزها ضمان الدخل الكافي
لصناعة الكهرباء من خالل المرونة في إصالح
تعريفة االستهالك لتعكس التكلفة االقتصادية
للخدمة المقدمة ،وتحرير وزيادة أسعار الوقود
لرفع هامش المنافسة بين المنتجين .وقد اتخذت
معظم الدول العربية إجراءات جادة لتصحيح
أسعار الطاقة عموما ً .ويوضح الجدول ( )4بعض
اإلجراءات المتعلقة بتصحيح أسعار الكهرباء في
الدول العربية.
دوافع تكامل أسواق الكهرباء في الدول العربية
توجد الكثير من العوامل التي هيأت الظروف
للتفكير في ضرورة ربط الشبكات الكهربائية
العربية ،يمكن تلخيصها فيما يلي:
▪

▪

▪

تنوع مصادر الطاقة في الوطن العربي من
نفط وغاز طبيعي.
االختالف اليومي والفصلي والسنوي في
الطلب على الطاقة بين الدول العربية.
تفاوت أوقات الحمل األقصى على مستوى
األقطار العربية.

لذلك أولت الدول العربية اهتماما ً كبيرا ً لموضوع
الربط الكهربائي وذلك من منطلق إدراكها للعوائد
االقتصادية والفنية التي تعود على الدول العربية
من خالل ربط شبكاتها الكهربائية والمتمثلة بشكل
أساسي في:
-

تقليل حجم االستثمار في قطاع توليد الطاقة
الكهربائية نتيجةً لتقليل االحتياطي في
محطات التوليد الكهربائية لكل دولة.
االستفادة من اختالف أوقات الذروة
واختالف التوقيت بما يسمح بزيادة القدرة
الممكن تبادلها بين الشبكات المرتبطة.
زيادة كفاءة األنظمة الكهربائية واعتماديتها
بتقديم الدعم في حاالت الطوارئ.
استغالل شبكات الربط الكهربائي في إنشاء
شبكات نقل المعلومات بين الدول
المرتبطة.

خرجت نتائج دراسات الجدوى االقتصادية والفنية
لمشروع الربط الكهربائي العربي الشامل بنتائج
إيجابية من ناحية الزيادة المتوقعة في كمية الطاقة
المتبادلة بين الدول العربية ،أو الوفر المقدر في
تكاليف التوليد في الدول العربية حتى عام 2030
حيث قدرت القيمة الحالية بأسعار عام 2014
للوفورات بحوالي  35مليار دوالر باإلضافة إلى
وفر إضافي يقدر بحوالي  11مليار دوالر نتيجة
النخفاض انبعاث الغازات الضارة بالبيئة.
تُعد مشاريع الربط الكهربائي من أهم المشاريع
التي من شأنها اإلسهام في مواجهة الزيادة في
الطلب على الطاقة الكهربائية المصاحبة لخطط
التنمية االقتصادية ،حيث يتم من خالل الربط
االستعانة بقدرات التوليد الفائضة أو الرخيصة في
بلد ما كاحتياطي للبلدان األخرى ،مما يضمن
تزويد المستهلك بالطاقة الكهربائية بأسعار مناسبة
وموثوقية عالية ،شكل (.)4
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الجدول رقم ()4
إجراءات الدول العربية لتصحيح أسعار الكهرباء
الفترة

الدولة

2012
األردن

()2015-2013
فبراير 2015

اإلمارات
البحرين

يناير 2015
يناير 2016
أكتوبر 2013
مارس 2016
سبتمبر 2012

تونس

مارس 2013
يوليو 2014

الجزائر

يناير 2016

السودان

نوفمبر 2016

السعودية

يوليو 2010

العراق

يناير 2016

قطر

أكتوبر 2015

الكويت

مايو 2016

2013-2012
يوليو 2014
مصر

موريتانيا

يوليو 2015

اإلجراءات المتخذة
رفع التعرفة على قطاعات محددة (البنوك،
االتصاالت ،التعدين) وكبار المستهلكين في االستهالك
المنزلي.
تم إقرار زيادات بمعدالت مختلفة ،في حين تم في عام
 2015إلغاء نصف الزيادات المقررة.
الزيادات المقرر تطبيقها بنسبة  15في المائة في عامي
 2017 ،2016لم تطبق.
رفع تعريفة االستهالك في أبوظبي بنسبة  40في المائة.
زيادة تعريفة االستهالك بنسبة  14إلى  16في المائة.
ارتفاع تعريفة استهالك الكهرباء والماء لغير
المواطنين.
زيادة تعريفة االستهالك بشكل تدريجي حتى 2019
بنسبة  95في المائة.
زيادة تعرفة االستهالك بمتوسط  7في المائة.
زيادة إضافية على تعرفة االستهالك بنسبة  7إلى 8
في المائة.
زيادة التعريفة للمستهلكين من الجهد المتوسط
والمنخفض بنسبة  10في المائة.
رفع قيمة الضريبة على االستهالك ربع السنوي الذي
يتجاوز  250كيلووات/ساعة من  7إلى  17في المائة.
وزيادة تعريفة االستهالك من  15إلى  31في المائة.
رفع التعريفة بنسبة  160في المائة.
زيادة تعرفة االستهالك للشركات بنسبة  20في المائة
وزيادة تعريفة االستهالك السكني بنسب متوسطها 35
في المائة.
رفع التعريفة اإلدارية على جميع القطاعات وجعلها
تصاعدية
رفع تعريفة االستهالك وفق شرائح االستهالك
تطبيق زيادة في تعريفة االستهالك على المقيمين
األجانب في الشقق السكنية وزيادة تعرفة االستهالك
على األجانب من  2فلس إلى  5فلس على مستوى
االستهالك أقل من  1000كيلووات /ساعة في الشهر،
و 10فلسات لالستهالك من  1000حتى  ،2000و15
فلس لالستهالك الذي يفوق  2000كيلووات /ساعة في
الشهر.

تقديم أعداد إضافية من المستفيدين بخطوط
كهربائية بتعريفة مدى الحياة للمستهلكين أقل من
 100كيلووات/ساعة في الشهر .وتقديم برنامج
دعم اجتماعي لألسر المحتاجة.

زيادة أعداد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي
إلى  750000مواطن إضافي

عدم تطبيق هذه التعديالت على الفئات الفقيرة

رفع تعرفة االستخدامات المنزلية بنسبة  16في المائة.
رفع تعرفة االستخدامات المنزلية بنسبة  10إلى  50في
المائة.
رفع تعرفة االستخدامات المنزلية العليا بنسبة 10إلى
 25في المائة.

زيادة مخصصات الدعم االجتماعي لألسر الفقيرة

يوليو 2016
يوليو 2014

زيادة التعريفة بنسبة  15إلى  50في المائة مع اإلبقاء
على الدعم جزئيا ً.

اليمن

تقديم دعم نقدي بقيمة  100دوالر لألفراد الذين
يقل دخلهم الشهري عن  1130دوالر أمريكي
( 70في المائة من السكان) عند ارتفاع سعر
برميل البترول عن  100دوالر للبرميل.

إبقاء تعرفة الشريحة الدنيا بدون تغيير

رفع متوسط تعرفة االستخدامات المنزلية بنسبة  40في
المائة.

2013

إجراءات التكيف للفئات منخفضة الدخل

تخفيض نسبة  1في المائة من الناتج المحلي
اإلجمالي لعام  2017/2016لإلنفاق على برامج
الحماية االجتماعية.

توحيد تعريفة الكهرباء لجميع فئات المستهلكين

Source: IMF (2017). “If not now, When? Energy price reform in Arab countries”, Annual meeting of Arab
ministers of finance, April 2017, Rabat, Morocco.
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شكل ( :)4فرص إنشاء السوق العربية المشتركة
للكهرباء
توقعات إجمالي الطاقة المتبادلة بين الدول العربية
على خطوط الربط
(ألف جيجاوات/ساعة)

111.4 112.3

107

2025

2020

150
72.6
4

2030

2015

100
50

األردن
اإلمارات
البحرين
تونس
الجزائر
السعودية
السودان
سوريــا
العراق
عُمــان
فلسطين
قطــر
الكويت
لبنــان
ليبيــا
مصــر
المغرب
اليمن

0

سعة خطوط الربط (ج.و ).و نسب االستفادة
منها ()%
20
17.9

71.0
17.9

10

72.0

74.0

1

16.5
11.6

0.04 10.2

0

0.5
0

2015 2020 2025 2030
سعة خطوط الربط (جيجاوات)
نسبة االستفادة من سعات الربط

الجدول رقم ()5
كمية الطاقة الكهربائية المتبادلة
(بالجيجاوات ساعة)
الدولــــة

2012

72.0

 ،2014كما استوردت فلسطين  4670ج.و.س.
من الكيان الصهيوني تمثل حوالي عشر مرات ما
أنتجته محلياً ،وتستورد المغرب من أسبانيا معظم
الكمية المتبادلة.

2012

الوفر المقدر في التكلفة (مليار دوالر)

وفر في التكلفة
االستثمارية7 ،

الطاقة
المصدرة
57
513
513
412
880
438
...
543
...
105
...
95
531
...
0.4
333
161
...

الطاقة
المستوردة
51
410
556
449
537
389
891
0
13625
111
4300
76
553
3615
302
65
6058
2300

المصدر :االتحاد العربي للكهرباء " .)2017( ،النشرة اإلحصائية".
وفر في
التكاليف
التشغيلية12،

شكل ( :)5الطاقة الكهربائية المتبادلة
(جيجاوات /ساعة)

المصدر :دراسة الجدوى األولية لمشروع الربط الكهربائي
العربي الشامل.

يوضح الجدول ( ،)5والشكل ( )5كمية الطاقة
الكهربائية المتبادلة (جيجاوات/ساعة) في عام
 2017والتي تظهر ارتفاع كمية الطاقة المستوردة
مقارنة بالطاقة المصدرة في معظم الدول العربية،
وإذا ما أخذنا في االعتبار حقيقة أن الطاقة
المستوردة تأتي في معظمها من دول غير عربية
كإيران وتركيا حيث استوردت منهم العراق طاقة
كهربائية بلغت  7785ج.و.س .تمثل حوالي  9في
المائة من اإلنتاج المحلي للشبكة الوطنية في عام

المصدر :االتحاد العربي للكهرباء " .)2017( ،النشرة اإلحصائية".
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المالمح الرئيسية لمشروع السوق العربية
المشتركة للكهرباء
توجد في المنطقة العربية ثالثة مشاريع كبرى
تغطي المشرق العربي ،المغرب العربي والخليج
العربي .على النحو التالي:
 .1مشروع الربط الكهربائي الث ُماني :يهدف هذا
المشروع إلى ربط الشبكات الكهربائية لكل
من (األردن ،سوريا ،العراق ،لبنان ،مصر،
ليبيا ،فلسطين ،تركيا) على جهد 500/400
كيلو فولت (ك.ف).
 .2مشروع الربط الكهربائي لدول المغرب
العربي :يهدف هذا المشروع إلى ربط
الشبكات الكهربائية لكل من (ليبيا ،تونس،
الجزائر ،المغرب ،موريتانيا) على جهد 400
و 220كيلو فولت (ك.ف).
 .3مشروع الربط الكهربائي لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية :ويهدف هذا
المشروع إلى ربط الشبكات الكهربائية لكل
عمان،
من (اإلمارات ،البحرين ،السعوديةُ ،
قطر ،الكويت).
إلى جانب ذلك ،هناك مشروعات أخرى للربط.
األول :الربط المصري السعودي ويربط أكبر
منظومتين في الوطن العربي ( 90ألف ميجاوات)
من خالل الربط على جهد  500ك.ف تيار مستمر
وبقدرة نقل  3000ميجاوات .وقد تم توقيع مذكرة
تفاهم في يونيو 2013واتفاقيات الربط في ديسمبر
من ذات العام.
الثاني :مشروع الربط الكهربائي المصري
السوداني بقدرة  300ميجاوات كمرحلة أولى قابلة
للتوسع حتى  3000ميجاوات ،الشكل (.)6
يعتمد مشروع السوق العربية المشتركة للكهرباء
على التقدم المحرز بالفعل في الربط الكهربائي
وتجارة الكهرباء بين دول مجموعات الربط
المختلفة وكذلك خطط التكامل بين شبكات نظم
معزولة في الوقت الحاضر (السودان واليمن
وجيبوتي والصومال وجمهورية القمر
وموريتانيا)؛ ورغبة في تحقيق المزيد من التقدم
في تجارة الكهرباء داخل مجموعات الربط وفيما
بينها عن طريق إنشاء سوق عربية للكهرباء
إلنشاء وتشغيل سوق كهرباء تنافسية تغطي جميع
الدول العربية.
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تتمثل مبادئ وأهداف إنشاء سوق عربية مشتركة
للكهرباء في تحقيق أفضل النتائج على المدى
القصير والمدى الطويل إلمدادات الكهرباء على
أساس إقليمي عربي عام ،وليس فقط على أساس
وطني؛ وبتمكين تجارة وتبادل الكهرباء بين
مشتري وبائعي الكهرباء ليس فقط داخل أسواقهم
الوطنية ،بل على مستوى جميع أسواق الدول
األعضاء على أساس الوصول العادل للشبكة
والمنافسة .هذا باإلضافة إلى تشجيع االستثمار
العام والخاص في المشروعات الكبيرة في مجال
توليد ونقل الكهرباء ذات األهمية اإلقليمية.
شكل ( :)6مشروعات الربط الكهربائي في المنطقة

اإلطار التشريعي والمؤسسي للسوق العربية
المشتركة الكهرباء (حوكمة السوق)
تقوم السوق العربية المشتركة للكهرباء على
أساس وجود إطار تشريعي ،وإطار مؤسسي متين
إلى جانب إطار فني مالئم يضمن تحقيق هدف
تكامل سوق الكهرباء العربية ،جدول رقم (.)6
أوالً :اإلطار التشريعي
يقوم اإلطار التشريعي للسوق العربية المشتركة
للكهرباء على أساس اعتماد أربع وثائق أساسية
لحوكمة سوق الكهرباء ،هي:
 .1مذكرة تفاهم :تعبر عن التزام الدول بالخطة
التنفيذية للسوق.
 .2اتفاقية عامة :تتضمن األهداف والمبادئ
االسترشادية للسوق العربية المشتركة للكهرباء
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ومسارها االنتقالي ،وحقوق والتزامات الدول
األعضاء ،ودور ومسئوليات مؤسسات أو لجان
السوق العربية المشتركة للكهرباء ،واللوائح
الداخلية لمؤسسات أو لجان السوق العربية
المشتركة للكهرباء ،وآلية لفض المنازعات.
وتوقع على هذه االتفاقية الدول األعضاء.
 .3اتفاقية لسوق الكهرباء العربية المشتركة:
وهي وثيقة أكثر تفصيالً تصف كيفية تنفيذ
أطرافها لاللتزامات المحددة في مذكرة التفاهم
واالتفاقية العامة .وتغطي الجوانب التجارية
للسوق العربية المشتركة للكهرباء ،وتتضمن
تبعا ً لذلك قواعد السوق (أو القانون التجاري).
وتتناول هذه االتفاقية تحديد التزام األطراف،
ووصف السوق والوضع القانوني واألدوار
والمسئوليات الخاصة بمؤسسات أو لجان
السوق وتحديد أدوار ومسئوليات المتعاملين
فيه ،تحديد الخدمات المقرر االتجار فيها
وإجراءات ذلك ومقابل خدمات النقل وحساب
كميات الكهرباء والمحاسبة والتسوية
وضمانات السداد .ويوقع على هذه االتفاقية
مالك األصول (المرافق ،مشغلو نظم النقل،
كيانات المشتري الواحد).
 .4كود شبكة الكهرباء العربية المشتركة :وهي
وثيقة تحدد بصورة قانونية المتطلبات الفنية
للربط بنظام النقل واستخدامه من قبل مستخدمي
الشبكة على نحو يضمن موثوقية وفاعلية
وسالمة التشغيل .وتصبح قواعد تشغيل
الشبكات ضرورية في حالة التغيرات في
الهيكل التنظيمي ،أو إعادة هيكلة قطاع
الكهرباء ،أو ملكية قطاع الكهرباء ،والحاجة
إلى "الوصول المفتوح" لنظام النقل .فيما تُمكن
قواعد تشغيل الشبكة مشغلي نظم النقل من إدارة
شبكة النقل ذات الجهد العالي بطريقة سليمة
وآمنة واقتصادية ،فضال عن تمهيد السبيل
لفرص متساوية الستخدام شبكة النقل بشفافية
وبدون تمييز وبحيث يوقعها مشغلو نظم النقل
وغيرهم من المشاركين في السوق.

التنفيذي وأمانته الفنية واللجان االنتقالية المتمثلة
في اللجنة التوجيهية وفريق العمل التابع لها،
اللذين تم تشكيلهما في وق ٍ
ت سابق ،يتم إنشاء
لجنتين إقليميتين بعد دخول االتفاقية العامة حيز
النفاذ ،تحت مسمى:
 -1اللجنة االستشارية التنظيمية :تمارس اللجنة
دورا ً استشاريا ً فيما يتعلق بالمسائل ذات
الطبيعة السيادية أو التجارية وذلك من خالل
تقديم التوصيات للمكتب التنفيذي والمجلس
الوزاري العربي للكهرباء .كما تمارس دوراً
تنظيميا ً فيما يتعلق بالمسائل الفنية وتشكل
اللجنة من عضو واحد من كل دولة من الدول
األطراف في السوق العربية المشتركة
للكهرباء .كما أنها تتيح مشاركة المنتدى
العربي لهيئات تنظيم الكهرباء .وتجتمع
اللجنة بشكل منتظم ،على األقل مرتين في
السنة.
 -2لجنة مشغلي نظم النقل اإلقليميين :الوظيفة
األساسية لهذه اللجنة هي العمل مع مشغلي
نظم النقل بمجموعات الربط والنظم الوطنية
فيما يتعلق بالتخطيط وتشغيل الشبكات،
والتعاون بين مشغلي نظم النقل الوطنيين.
بهدف التأكد من تحقيق تكامل السوق،
وموثوقية وتأمين اإلمدادات ،والكفاءة،
واالبتكار التقني.
شكل ( :)7اإلطار المؤسسي للسوق العربية
المشتركة للكهرباء

ثانياً :اإلطار المؤسسي
يقوم اإلطار المؤسسي للسوق ،باإلضافة إلى
المجلــس الــوزاري العـربـي للكهـربـاء ومكتبــه
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الجدول رقم ()6
البرنامج التفصيلي لمراحل السوق العربية المشتركة للكهرباء
من حيث اإلطار المؤسسي واإلطار التشريعي
مرحلة التطور

التوسع في البنية األساسية وتجارة الكهرباء
تحدد مؤسسات تشغيل نظام نقل الطاقة /مسهلو
السوق فرص التجارة بناء على األسعار الدولية
للوقود

المرحلة األولى :سوق انتقالي يُركز على
تحديد فرص التجارة والتوسع فيها

زيادة حجم التجارة المتوقعة بين مجموعة دول
الربط الخليجي ،ومجموعة الدول للربط الثماني،
و مجموعة دول الربط المغاربي العربي
تنفيذ التداول وفق عقود ثنائية مباشرة بين المرافق
يتم إبرامها بين الدول المجاورة وغير المجاورة

إنشاء لجنة عربية مشتركة تضم المؤسسات
العربية لتشغيل نظم نقل الطاقة

تقدم بعض الدول خدمة النقل /المرور

إنشاء مؤسسة لتشغيل نظم نقل الطاقةُ /ميسر
سوق لكل منطقة فرعية )(5

تنفيذ البنية األساسية من خالل:
• توسيع توليد الطاقة لتلبية االحتياجات الوطنية
والصادرات
• استغالل توليد الكهرباء في تلبية فروق الطلب
الموسمي واليومي لما هو أبعد من حدود
األسواق المحلية
• توسيع الربط البيني القائم عبر الحدود بالنسبة
لتجارة الجملة في الكهرباء (على سبيل المثال،
بين العراق وسوريا ،واألردن ومصر،
ومصر وليبيا ،وليبيا وتونس ،والجزائر
والمغرب)
• تحديث شبكات النقل الوطنية .
• ربط دولي إضافي بين كل من :مصر –
السعودية ،مصر -السودان ،موريتانيا-
المغرب ،السعودية  -اليمن

•
•

•

توفير عنصر المنافسة أمام كبار المستهلكين
المتصلين بشبكة نقل الطاقة مباشرة
مزيد من العمل بهدف تحسين االستدامة
وتأمين إمداد الطاقة الكهربائية
تسهيل التجارة من خالل مزيد من التعزيز
لشبكات النقل والتزامن .ويتم تزامن النظم على
مستوى كل مجموعات الربط دون اإلقليمية (
مجموعتي الربط الخليجي و الربط المغاربي
متزامنين بالفعل؛ تزامن كافة مجموعة دول
الثماني)
تنسيق االستثمارات في البنية األساسية لنقل
الطاقة.

( (5لدى هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي
( )GCCIAالعديد من المسؤوليات المقترحة لمؤسسة تشغيل
نظم نقل الطاقةُ /ميسر السوق اإلقليمي الفرعي ،ولكن ليس
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تشكيل أمانة /سكرتارية

تشكيل لجنة استشارية وتنظيمية عربية
مشتركة

•

المرحلة الثانية :توسيع السوق اإلقليمي
االنتقالي مع التركيز على فصل مؤسسات
تشغيل نظم نقل الطاقة واستحداث المنافسة
بنظام الجملة

البناء المؤسسي ،اإلطار القانوني،
وطرق اتخاذ القرارات

تطوير ما يلي والتوقيع عليه:
• مذكرة تفاهم واتفاقية عامة لتكامل سوق
الكهرباء العربية المشتركة
• اتفاقية عامة لسوق الكهرباء العربية
المشتركة
• اكواد الشبكة العربية الموحدة
• تنسيق األساسيات الفنية واالعتمادية
للشبكة
• توسيع قاعدة البيانات للكهرباء العربية
المشتركة لتتضمن معلومات شاملة وحديثة
لخطط التوسع لكل دولة وبرامج
االستثمارات والتغيرات التنظيمية
• إعداد تعريفا ت نقل الطاقة واعداد مزاد
قدرة نقل الطاقة عبر الحدود

•

•
•

•

•

الموافقة على فتح إمدادات الكهرباء عالية
الجهد أمام المنافسة والسماح بتحديد
التعريفات بالنسبة لكبار المستهلكين
بواسطة السوق التنافسي.
فصل مؤسسات تشغيل نظم نقل الطاقة من
خالل تفكيك األسواق الوطنية وإنشاء
جهات تنظيمية وطنية مستقلة ومستنيرة.
إنشاء جهة رقابية عربية (تبدأ بدور
يتضمن إعداد التقارير والتنسيق وحل
المنازعات قبل أن تصبح جهة رقابية
تتولى القيام بكامل المهام المنوطة بها).
استبدال اللجنة اإلقليمية العربية لتشغيل
نظم نقل الطاقة بمؤسسة عربية شاملة
تتولى ذلك األمر ويكون لها مجلس إدارة
وهيئة كاملة من الموظفين المنتظمين.
مراجعة أدوار األمانة واللجنة اإلقليمية
االستشارية والتنظيمية بما يعكس أدوار
المؤسسات الوطنية الجديدة لتشغيل نظم

للكل (على سبيل المثال ،ال تنشر هذه الهيئة أسعار السوق)،
وبالتالي سيكون من الضروري إدخال بعض التعديالت في
مسئولياتها لتتمكن من االضطالع بهذا الدور.
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مرحلة التطور

المرحلة الثالثة :الوصول إلى السوق
اإلقليمي النهائي مع التركيز على المنافسة
الكاملة مؤسسات تشغيل نظم نقل الطاقة
واستحداث المنافسة بنظام الجملة

التوسع في البنية األساسية وتجارة الكهرباء

• تحقيق المنافسة الكاملة على مستوى نظام
الجملة مع السماح لكافة كبار المستهلكين
ورد.
وجهات التوزيع /التوريد حق اختيار ال ُم ِّ
• استحداث أسواق مالية جديدة حسبما تقتضي
حاجة المتعاملين في السوق العربي المشترك
مثل سوق التوازن القائم على المزايدات
" ،" bid-based balancing marketو
سوق اليوم التالي ،وسوق التبادل خالل اليوم
"  ،"intraday marketوسوق تداول
االنبعاثات ،الخ.
• تشجيع األسلوب االقتصادي الكفء (بما
يتسق مع أهداف المنافسة واالستدامة و
اعتمادية /تأمين اإلمداد).
• عمل مزيد من التحسين لقدرات نقل الطاقة
والتزامن على المستويات الوطنية والدولية،
وذلك باالتساق مع احتياجات السوق العربي
المشترك.

المرحلة الرابعة :سوق عربية متكاملة تماما
مع التركيز على الربط البيني والمتزامن التام
بين شبكات الكهرباء العربية

• الربط الكهربائي المتزامن (أو غير المتزامن)
لمجموعات الربط دون اإلقليمية الثالث بما في
ذلك البلدان غير الموصلة حاليا بأي من
مجموعات الربط دون اإلقليمية.
• يتم تزامن المنطقة أيضا مع الشبكة األوروبية
لمؤسسات نظم نقل الطاقة الكهربائية
( )ENTSO-Eواألسواق األخرى في
المنطقة المحيطة.
• إتاحة الوصول الكامل إلى شبكة الربط
والمنافسة التامة بنظام الجملة مع تواجد
مؤسسات سوق عربية مشتركة تمارس
وظائفها كاملة وكذا توافر وثائق حوكمة لها.

البناء المؤسسي ،اإلطار القانوني،
وطرق اتخاذ القرارات
نقل الطاقة والجهات التنظيمية.
• تعديل دور المؤسسات شبه االقليمية
لتشغيل نظم نقل الطاقةُ /ميسري السوق
لتتولى مسئوليات أكثر تتعلق بمهام تشغيل
السوق.
• تعديل كود الشبكة اإلقليمية حسب الحاجة،
وعمل مراجعات موسعة في االتفاقية
العامة لسوق الكهرباء العربي المشترك
بما يتسع لتجارة تنافسية على مستوى
الجملة.
• الموافقة على فتح السوق أمام المنافسة
الكاملة على مستوى نظام الجملة.
• تشغيل األسواق المالية اإلضافية (على
سبيل المثال ،سوق اليوم التالي "day-
 )ahead marketحسبما يحتاج
المتعاملون في السوق .العربية المشتركة
• استبدال منتدى المؤسسات الوطنية لتشغيل
نظم نقل الطاقةُ /ميسرو السوق بمؤسسة
تشغيل سوق إقليمي يكون مسئول عن كافة
األسواق المالية اإلقليمية الوظيفية التي لم
يتم تنفيذها وتشغيلها بواسطة مؤسسات
القطاع الخاص.
• تسريح األمانة وإعطاء مسئولية الرقابة
الكاملة على السوق العربية المشتركة
لمؤسسة تشغيل السوق العربية المشتركة
 ،ومؤسسة تشغيل نظم نقل الطاقة العربية
 ،وجهاز التنظيم العربي  ،على أن تكون
الرقابة من قبل المجلس الوزاري العربي
للكهرباء.
• تعديل وثائق حوكمة السوق العربية
المشتركة حسب الحاجة لتتضمن المنافسة
الكاملة بنظام الجملة واألسواق المالية
المنشأة حديثا.
• ضمان أن تكون لدى مؤسسات السوق
العربية المشتركة المسئولية الكاملة عن
تحديد تعريفات نقل الطاقة وإنفاذ قواعد
فنية ومالية موحدة عبر السوق العربية
المشتركة .
• إعداد وتنفيذ خطة موحدة لتنمية الطاقة
العربية الشاملة (ويمكن أن تتضمن ثالث
خطط لمجموعات الربط دون اإلقليمية
تتسق مع الخطط الوطنية وتغطي كل من
قدرات توليد ونقل الطاقة التقليدية
والمتجددة)
• إعداد خطة لتزامن (أو عدم تزامن)
لمجموعات الربط الثالث دون اإلقليمية
مع الشبكة األوروبية لمؤسسات نظم نقل
الطاقة الكهربائية ()ENTSO-E
وأسواق الكهرباء اإلقليمية في المنطقة
المجاورة.
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للكهرباء
ﻓﻲسوق
اﻟﻌﺮﺑﻲإنشاء
اﻟﺘﻌﺎونفي مجال
التعاون العربي
عشر:
اﻟﻔﺼﻞالثاني
الفصل
ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء
مشتركةﺳﻮق
عربيةإﻧﺸﺎء
ﻣﺠﺎل
ﻋﺸﺮ:
اﻟﺜﺎﻧﻲ

الخطة التنفيذية إلنشاء السوق العربية
المشتركة للكهرباء (خارطة الطريق)
نظرا ً لتنوع هياكل األسواق الوطنية للكهرباء،
وتباين وتيرة التقدم في عمليات اإلصالح في كل
دولة ،وكذلك االختالفات الفنية بين الروابط
الكهربائية بمجموعات الربط القائمة فقد كان من
الضروري اعتماد التدرج في تنفيذ المشروع
لتحقيق الموائمة بين متطلبات التنفيذ في جميع
الدول األعضاء ،لذا فقد تم االتفاق على أربعة
مراحل للتنفيذ بخالف المرحلة التأسيسية على
النحو التالي ،جدول رقم (.)7
 المرحلة التأسيسية :دراسة الجدوىاالقتصادية لتعزيز وتوسعة البنية التقنية
وتأسيس وتطوير األطر المؤسسية
والتشريعية للسوق العربية المشتركة
للكهرباء وفقا ً للبرنامج الزمني.

-

-

-

المرحلة األولى :سوق انتقالية للكهرباء يتم
خاللها التركيز على تحديد وتوسعة فرص
التجارة .وخالل هذه المرحلة تستمر الدول
األعضاء في اتخاذ إجراءاتها الداخلية
إلصالح أسواق الكهرباء الداخلية.
المرحلة الثانية :توسيع فعالية السوق االنتقالية
مع التركيز على فصل مشغلي نظم النقل
 TSOsعن باقي األنظمة العاملة في مجال
الكهرباء بما يتناسب مع سياسات الدول
واستحداث المنافسة على مستوى الجملة.
المرحلة الثالثة :التحرك نحو التصميم النهائي
للسوق مع التركيز على المنافسة الكاملة في
قطاع الجملة.
المرحلة الرابعة :تكوين سوق عربية مشتركة
للكهرباء متكاملة ،مع التركيز على شبكة
كهرباء عربية ذات ربط كهربائي وتزامن
كامل.

الجدول رقم ()7
البرنامج الزمني الشامل إلنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء على عدة مراحل
المرحلة
المرحلة التأسيسية بالتعاون مع
كل من البنك الدولي والصندوق
العربي لإلنماء االقتصادي
واالجتماعي
المرحلة االنتقالية األولى
المرحلة االنتقالية الثانية

المرحلة االنتقالية الثالثة
المرحلة االنتقالية الرابعة

الهدف
دراسة الجدوى الفنية واالقتصادية لتعزيز وتوسعة البنية
التقنية للسوق العربية المشتركة للكهرباء ،وتأسيس وتطوير
األطر المؤسسية والتشريعية للسوق العربية المشتركة
للكهرباء .ومستندات حوكمة السوق العربية المشتركة
للكهرباء.
تصميم السوق العربية المشتركة للكهرباء انتقالي مع
التركيز على تحديد وتوسعة فرص التجارة.
توسيع فعالية السوق العربية المشتركة للكهرباء االنتقالي مع
التركيز على فصل مشغلي نظم النقل عن باقي األنظمة
العاملة في مجال الكهرباء ،واستحداث المنافسة على
مستوى الجملة.
التحرك نحو التصميم النهائي للسوق العربية المشتركة
للكهرباء ،مع التركيز على المنافسة الكاملة في قطاع الجملة
المدعومة من أسواق مالية متعددة.
تحقيق السوق العربية المشتركة للكهرباء المتكامل ،مع
التركيز على شبكة كهرباء عربية ذات ربط كهربائي
وتزامن كامل.

الموعد المخطط للبدء واالنتهاء
()2018 –2010

()2024 -2019
()2031-2025

()2036 -2032
()2038 -2037

 يعتمد توقيت المراحل على توصيات دراسة الجدوى الفنية واالقتصادية لتعزيز وتوسعة البنية التقنية للسوق العربية المشتركة للكهرباء. قد تتداخل المراحل المذكورة أعاله أثناء التنفيذ نظرا ً الختالف مستوى تطور السوق الوطنية من دولة إلى أخرى. -جدول مبدئي قابل للتحديث بشكل دوري.
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مشتركة للكهرباء
ﻋﺮﺑﻴﺔعربية
إنشاء سوق
مجال
العربي في
التعاون
اﻟﺘﻌﺎونالثاني
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ :الفصل
ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺳﻮق
إﻧﺸﺎء
ﻣﺠﺎل
عشر:ﻓﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻲ

دور المجلس الوزاري العربي للكهرباء في
دراسة وتنفيذ المشروع
مع بداية عام  2001كان االهتمام بمشروعات
الربط الكهربائي العربي على مستوى القمة
العربية ،حيث كلفت قمة عمان ( 13مارس
 )2001في قرارها رقم  212المجلس الوزاري
العربي للكهرباء بوضع خطة محددة لإلسراع في
استكمال الربط الكهربائي العربي وتقويته ،ودعت
مؤسسات التمويل العربية للمساهمة في تمويل
مشاريع الربط الكهربائي العربي .وقد فوض
المجلس في دورته الرابعة (إبريل  )2001المكتب
التنفيذي بمتابعة تنفيذ قرار القمة العربية المتعلق
بوضع خطة لسرعة استكمال وتقوية الربط
الكهربائي بين الدول العربية ،ورفع ما يتم
التوصل إليه إلى القمة العربية القادمة عام 2002
من خالل القنوات المحددة.
وافقت قمة بيروت العادية ( 14مارس  )2002في
قرارها رقم  236على التقرير المقدم من المجلس
حول اإلسراع في استكمال الربط الكهربائي بين
الدول العربية ،وكلفت المجلس بالعمل على ترتيب
توفير التمويل الالزم إلعداد الدراسات المطلوبة.
واستمر المجلس الوزاري العربي للكهرباء في
متابعة كافة الجوانب الفنية والمالية الخاصة بتنفيذ
المشروع حيث قرر المجلس في دورته السادسة
(ابريل  )2005تكليف أحد المكتب االستشارية
إلعداد دراسة تتضمن تصورا ً لسير أعمال
ومشروعات الربط الكهربائي بين الدول العربية
ومع الدول األخرى لمدى عشرين سنة وإمكانيات
استغالل النفط والغاز لتصدير الطاقة الكهربائية
ومتطلبات المواءمة المؤسسية والقانونية الالزمة
في الدول العربية وكلف فريقا ً من الخبراء إلعداد
الشروط المرجعية للدراسة وبما ينسجم مع قرار
القمة العربية (الجزائر .)2005
كما قرر المكتب التنفيذي في مايو من عام 2006
تشكيل فريق عمل من خبراء الدول بإضافة إلى
اإلسكوا وهيئة الربط لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية ،واألوابك للعمل على مراجعة
وتحديث الشروط المرجعية للدراسة ،وتم إقرارها
في دورته السابعة (أبريل  ،)2007كما وافـق
علـى تـشكيل اللجنـة التوجيـهية مـن خـبــراء

الـدول العـربيـة أعضـاء المكتب التنفيذي على أن
تتولى اللجنة متابعة الدراسة حتى االنتهاء منها
وتشكيل فريق عمل متخصص للتقييم الفني
والمالي والقانوني ،يختص بالمتابعة المستمرة
والدورية إلنجاز األعمال المتعلقة بالدراسة ،وفي
ضوء ما تقرره اللجنة التوجيهية.
تم على هامش اجتماع المجلس في دورته الثانية
عشرة (أبريل  )2017االحتفال بتوقيع مذكرة
التفاهم إلنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء من
جانب وزراء الكهرباء والسفراء المعتمدين
ألربعة عشرة دولة عربية هي( :اإلمارات،
البحرين ،الجزائر ،السعودية ،السودان ،العراق،
عمان ،قطر ،القُمر ،الكويت ،ليبيا ،مصر،
ُ
المغرب ،اليمن) كما وقع عليها في مرحلة الحقة
كل من األردن وفلسطين ،وبذلك تكون مذكرة
التفاهم قد دخلت إلى حيز النفاذ.

دور مؤسسات التمويل
يحظى هذا المشروع باهتمام مؤسسات التمويل
العربية والدولية حيث قام الصندوق العربي
لإلنماء االقتصادي واالجتماعي بتنفيذ دراسة
الربط الكهربائي العربي الشامل التي كانت تهدف
إلى وضع االستراتيجية والمخطط الرئيسي
لتطوير تبادل الطاقة بين الدول العربية سوا ًء عن
طريق الغاز الطبيعي أو الكهرباء والمفاضلة في
التكاليف والمنافع بين تصدير الكهرباء و/أو الغاز
الطبيعي .وقد بلغت تكلفة الدراسة  1.3مليون
دوالر وقد تم بالفعل تنفيذ الدراسة بالتعاون مع
مكتب استشاري متخصص خالل  18شهرا ً
(فبراير -2012أغسطس  .)2013وقد تم في
إطار هذه الدراسة بناء قاعدة بيانات حول الوضع
الحالي لمشاريع الربط الكهربائي القائمة وقيد
التنفيذ والمخططة ،ووضع مخططات لمنظومات
التوليد والنقل والربط حتى عام  ،2030ووضع
مذكرة للمعايير المشتركة للتخطيط بشأن
االعتمادية واألمان ،واستشراف الطلب على
الطاقة والحمل األقصى ،كما تمت مراجعة
دراسات الربط السابقة بين الدول العربية ومع
الدول األوربية وحوض النيل .وقد عقد فريق
العمل الخاص بمشروع الربط الكهربائي العربي
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للكهرباء
ﻓﻲسوق
اﻟﻌﺮﺑﻲإنشاء
اﻟﺘﻌﺎونفي مجال
التعاون العربي
عشر:
اﻟﻔﺼﻞالثاني
الفصل
ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء
مشتركةﺳﻮق
عربيةإﻧﺸﺎء
ﻣﺠﺎل
ﻋﺸﺮ:
اﻟﺜﺎﻧﻲ

اجتماعا ً مع الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي
واالجتماعي (يناير  )2010تم خالله االتفاق على
تقسيم الدراسة إلى ثالثة أجزاء على النحو التالي:
 الجزئيين األول والثاني من الدراسة (يقومالصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي
بتمويلهما).
 الجزء الثالث من الدراسة -األطر المؤسسيةوالتشريعية( -يقوم البنك الدولي بتنفيذه).
وقد تم االنتهاء من األجزاء الثالثة والتزال
مؤسسات التمويل (الصندوق العربي لإلنماء
االقتصادي واالجتماعي ،والبنك الدولي) يقومان
بدور هام في مختلف مراحل التنفيذ.

248

248

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ :اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

الفصل
الثالث عشر

االقتصاد الفلسطيني

نظـرة عامـة
استمر االقتصاد الفلسطيني خالل عاا  2017فاي
التراجع والتزال معاناته تتزايد في ظا اساتمرا
الحصاااا  ،وا تفااااع معااادالا الوطالااا وا اااال
المتكر للمعابر التجا ي  ،وبطء عملي إعما ماا
خلفتااه الحاارو  ،علااض ءاااء مااا سااو  ،ان ف ا
معااادل نماااا النااااتل المحلاااي ا جماااالي با ساااعا
الثابت ا إلااض نحااا  3.1فااي الما ا فااي عااا 2017
مقا ناا مااع  4.5فااي الما اا عااا  .2016وتعاااد
االسوا الر يسي و اء ذلك ،الاض تواا م معادالا
النمااا التااي وتاالب تقريوااا الااض  3.2فااي الما ا ،
إءااااف إلاااض ا تفااااع ممشاااراا معااادالا الوطالااا
والفقر في فلسطين ما بين عامي .2017،2016
يشااك االالااتالل العااا ا باارم لجميااع مساااعي
الساااالط الا نياااا الفلسااااطيني لتحقياااا التنمياااا ،
وبالتااالي ال يمكاان تحقيا تنميا القيقيا ومسااتدام
فااي ظ ا وجاااده وتحكمااه فااي المعااابر والحاادود،
فهااا ماان ناالي ا يقيااد الريا الحرع ا علااض المعااابر
ويفرض القياد علض تاات االقتصااد الفلساطيني
مااع العااالخ ال ااا جي ،وماان ناالي ا خاار يعاازم
اساااتمرا سااايطر قااتاااه علاااض ا جاااااء الوريااا
والوحري ا والجاي ا  ،وبالتااالي يسااا خ بشااك عوياار
في خن االقتصاد الفلسطيني.
د ما سو االشا إليه إلض اعاق النما علض
نطا واسع وإلض فقدان فرص العم  ،و لح ذلك
ءرا ا بالغ باالقتصاد الفلسطيني وبالماا د
ا نتاجي والوني التحتي  ،و ثَر بصا مواشر و
ير مواشر علض العديد من المراف الصناعي
والز اعي والتجا ي والسكني بسوب الوني التحتي
المنهك والند الحاد في المدخالا والكهرباء
والاقاد.
وال تزال الحكام الفلسطيني تااجه العديد من
التحدياا االقتصادي المتمثل في استمرا ا تفاع
نسب الوطال في تفاف الشوا وال ريجين
منهخ ،واستمرا ا توا االقتصاد الفلسطيني
باقتصاد دول االالتالل ،والقياد التي تفرءها
الكام االالتالل علض االقتصاد الفلسطيني

خضاعه بشك عام لالقتصاد ا سرا يلي
وإبقاء االقتصاد الفلسطيني تحب الم االالتالل.
إن لب مصاد نما االقتصاد الفلسطيني ال
يزال يتحكخ سلطاا االالتالل بها ويمنع
الفلسطينيين من االستفاد منها واستثما ا ومنها
بع ا اءي المتااجد في المنطق المعروف
بالمنطق (ج) والتي يتااجد بها نحا  61في
الما من الجخ الماا د االقتصادي والطويعي
الكفيل بإنعاش االقتصاد الفلسطيني ،عما ن منع
سلطاا االالتالل للفلسطينيين باالستفاد من ع
يعتور إالد العراقي الر يسي لحدوث
المنا
تنمي اقتصادي القيقي في ا اءي الفلسطيني
المحتل .
وال تمكن ذ القياد والمما ساا التمييزي
ا سرا يلي دول فلسطين من االستفاد من
الشرو التفضيلي التي تتمتع بها مع العديد من
ا ساا الدولي  ،اليث لخ تسا خ اتفاقياا التجا
الحر مع االتحاد ا و وبي والمنطق العربي
والاالياا المتحد ا مريكي في مياد وتنايع
المطلا ،
الصاد اا الفلسطيني بالمستا
و توح االقتصاد الفلسطيني يعتمد بشك ساسي
علض االستيراد.
لذا فقد الق االقتصاد الفلسطيني معدل نما عا
 2017بلغ  3.1في الما  ،عما تزايدا فجا
الماا د نتيج لنما الاا داا بمعدل عور من
الصاد اا لتولغ  5.4مليا دوال عا ،2017
عما ا تفع عجز الماامن العام للدوله ليولغ نحا
 257مليان دوال  ،و ذا ما انعكس علض الجخ
الدين العا ليولغ عا  2017نحا  2.5مليا
دوال  ،عما بلغ معدل الوطال في فلسطين عا
 2017نحا  27.4في الما .
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التطورات االقتصادية والقطاعية واالجتماعية
التطورات االقتصادية الكلية
الناتج المحلي اإلجمالي
ترعيييز اال تفييياع فيييي النييياتل المحليييي ا جميييالي
الفلسيييييطيني خيييييالل عيييييام  2017فيييييي ا نشيييييط
االقتصادي الر يسي ذاا المسا م ا عليض نسيويا
فيييييي النييييياتل المحليييييي ا جميييييالي ومنهيييييا نشييييياؤ
االنشييياءاا ،توعيييه نشييياؤ الصيييناع  ،الييييث شيييهد
النييييياتل المحليييييي ا جميييييالي مقاميييييا (با سيييييعا
الجا ي ) ا تفاعا خالل العيام  2017بلغيب نسيوته
 8.0فيييي الما ييي وذليييك مييين نحيييا  13.42ملييييا
دوال عام  2016إليض نحيا  14.50ملييا دوال
عام  .2017د ذا اال تفاع إليض ميياد متاسيط
نصيب الفرد من الناتل المحلي من نحا 2957.2
دوال عام  2016إليض نحيا  3096.5دوال عيام
 ،2017محققييا نسييو نمييا قييد ا  4.7فييي الما ي
مقا ن بمعيدل نميا قيد ه  3.2فيي الما ي فيي عيام
.2016
يشييا إلييض ن ييذا النمييا الييذق تحقي ال يييدل علييض
تنمي القيقي ن يذا النميا قيا خ عليض االسيتهال
ومحصا في الفئاا الميسا ولخ يشيم الفئياا
الفقييير  ،وبالتييالي سيييوقض نييا ا تفيياع فييي نسييب
الوطالي والفقيير و مييا السييمتان االساسيييتان للااقييع
االقتصييادق الفلسييطيني .بنـييـاء علييض مييـا سوييـ ،
فـق يـد ا ت يـفعب قيييـم النيياتل القامـييـي ا جمييـالي
با سعـيييـا الجا ييييـ مـيييـن نـحيييـا  15.3ملييييـا
دوال عييام  2016إلييض نحييا  16.5مليييا دوال
عام  ،2017بنسو قيد ا  3.1فيي الما ي مقا ني
بمعدل نما بلغ  4.7فيي الما ي عيام  ،2016د
ذا اال تفاع إلض مياد متاسط نصييب الفيرد مين
الناتل القامي ا جمالي مين نحيا  3374.9دوال
عيييام  2016إليييـض نـيييـحا  3521.7دوال عـيييـام
 ،2017محيييـققا نسويييـ نـيييـما قـيييـد ا  4.3فيييي
الما ــ مقا نـيـ بنميا معدليه  3.8فيي الما ي عيام
.2016
علييض جانييب خيير ،ا تفعييب قيم ي النيياتل المحلييي
ا جميييالي عيييام ( 2017مقاميييا با سيييعا الثابتييي
وسيين ا سييا  )2015لتولييغ نحييا  13.69مليييا
دوال مقاب  13.27مليا دوال في عيام 2016
مسجال بيذلك نسيو ا تفياع بلغيب  3.1فيي الما ي ،
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وعييان االقتصيياد الفلسييطيني ق يد شييهد نميياا نسييوته
 6.3فييي الما يي خييالل عييام  ،2012ثييخ ان فيي
تد يجيا إلض ن توح سالوا  0.2في الما خيالل
العييام  ،2014قويي ان يعيياد ويرتفييع خييالل عييام
 2016ليص ي إلييض  4.5فييي الما ي  .بلييغ متاسييط
نصييييب الفيييرد مييين النييياتل المحليييي الحقيقيييي عيييام
 2017الييياالي  2923.4دوال مقا نييي بحييياالي
 2922.9دوال في عام .2016
عميييا ا تفعيييب قييييـم النييياتل القامـيييـي ا جميييـالي
با سعــا الثابت لتوليغ نحيا  15.29ملييا دوال
عييام  2017مقاب ي  14.96مليييا دوال فييي عييام
 2016مسجال بيذلك نسيو ا تفياع بلغيب  2.1فيي
الما ييي  ،مقا نييي بنسيييو  1.2فيييي الما ييي فيييي عيييام
 .2016يشيييا إليييض ن نصييييب الفيييرد مييين النييياتل
المحليييييييي ا جميييييييالي يعكيييييييس مسيييييييتا ا داء
االقتصادق ،وله ميته الوالغي فيي الاقياف عليض
دخيييال ا فيييراد ومسيييتاياتهخ المعيشيييي وقيييد اتهخ
علض الافاء بالتزامياتهخ االسيتهالعي واالدخا يي ،
وعليه فإن ا تفاع الص الفرد مين النياتل المحليي
ا جمييييالي يسييييهخ مواشيييير فييييي تحسييييين الرفيييياه
االجتماعي .جدير بالذعر ن االقتصاد الفلسيطيني
يعاني من تواؤ في معدالا النما ،ويعيي الالي
تراجييع بييد ا منييذ منتص ي العييام  ،2012اليييث
يعيياد ذلييك للقييياد التييي تفرءييها اسييرا ي عليييض
الضف الغربي وتراجع الجيخ المسياعداا للسيلط
الفلسطيني ما شيك ءيغطا عليض مسيتاياا النميا
االقتصادق ،إءياف إليض عيدم سيير عمليي اعميا
ز بالشك الالمم.
شكل رقم ()1
مساهمة القطاعات في الناتج المحلي اإلجمالي
()2017
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االستثمار

للمجتمااع الفلسااطيني ،واسااتمرا ا لأمم ا المالي ا
التي تااجهها دول فلسطين( ،ملح .)1/13

شااهدا قيم ا االسااتثما ا جمااالي ا تفاعااا بشااك
فيااا عاااا  ،2017إذ بلغاااب قيمتاااه نحاااا 3.25
ملياااااا دوال مقابااااا  2.99ملياااااا دوال عاااااا
 ،2016ا مر الذق تاالوه ا تفاع في نساوته مان
إجماالي النااتل المحلااي مان نحااا  22.3فاي الما ا
عا  2016إلض نحا  22.4في الما عا .2017
شهد معدل نماا االساتثما ال ااص ا تفاعاا الياث
بلغاااب قيمتاااه  2.6ملياااا دوال مقا نااا ماااع 2.4
ملياااا دوال عاااا  .2016ا مااار الاااذق تااااالوه
ا تفاع في في نسوته من إجمالي الناتل المحلي
ماان نحااا  17.7فااي الما ا عااا  2016إلااض نحااا
 17.8فااي الما ا عااا  .2017إذ يعتواار الحصااال
علااض التماياا عواار العاا اا خاتاا للممسساااا
الصااغير التاااي ال تاااتمكن مااان تاااافير الضاااماناا
الكافي للحصال علاض قاروض مصارفي  (.ملحا
)1/13

التطورات القطاعية

االستهالك

الزراعــة والصيد البحري والمياه والبيئة

ا نفاااا االساااتهالعي اااا المكاااان االعوااار مااان
مكانااااا النااااتل المحلاااي االجماااالي ،الياااث شاااك
استهال الفرد الشهرق من الطعا فاي ا اءاي
الفلسطيني الاالي  30.7في الما من االساتهال
الكلي للفرد ،والص الطعا من االستهال تعكس
المسااتا المعيشااي ،فكلمااا مادا الصاا الطعااا
علمااا قاا المسااتا المعيشااي ومسااتا الرفا ياا
للفاااارد .شااااهد عااااا  2017ا تفاعااااا فااااي قيماااا
االسااتهال ا جمااالي لتولااغ قيمتااه  16.57مليااا
دوال مقا ن بنحا  15.84ملياا دوال فاي عاا
 ،2016بنسو مياد بلغاب  4.6فاي الما ا وذلاك
مقاب نماه بنحا  4.3فاي الما ا فاي عاا ،2016
وبنسو بلغب  118.0في الما من إجمالي النااتل
المحلي .بلغ إجمالي االستهال العاا  3.81ملياا
دوال عا  2017مقا نا ماع  3.53ملياا دوال
فاااي عاااا  ،2016عماااا بلاااغ االساااتهال ال ااااص
 12.76مليااااا دوال عااااا  2017مقا ناااا مااااع
 12.31مليااااا دوال عااااا  ،2016وتاااادل ااااذه
ا قا علاض ن النااتل المحلاي ا جماالي ال يازال
يعواار عاان قص اا فااي مااجه ا االسااتهال الكلااي

يلعااب القطاااع الز اعااي الفلسااطيني دو ا يساايا
فاي تكااين الناااتل المحلاي والمسااا م الفاعلا فااي
تافير الغذاء ،فضال عن اعتوا ه القطاع الر يساي
لتشغي المر في الري واستيعا عدد عوير من
العااااااملين ،ويتمياااااز بإمكانيااااا التاساااااع ا فقاااااي
والر سااااي ،والماقااااع الجغرافااااي االسااااتراتيجي،
وا توااا الم ازا ع بااا ض ،والوااه للعم ا فيهااا،
والتنااااااع المنااااااخي الممياااااز ،وتااااااافر العمالااااا
الز اعي المد ب بأجا مناسو  .جدير بالذعر ن
سااالطاا االالاااتالل تسااايطر علاااض الويااا مااااا د
الز اع في فلسطين عا ض والمياه ،منها نحاا
 62فااي الما ا ماان مساااال الضااف الغربي ا و ااي
المنا المسما "ج" ،إءاف إلض مصااد الميااه
الجافي  .فقاد قاد ا تقاا ير دوليا الاافر الاذق قاد
ينااتل عاان تمكااين الفلسااطينيين ماان الاتااال إلااض
ا اءااااي المسااااما "ج" واسااااتغالل ماا د ااااا،
بنحااا  3.3مليااا دوال ساانايا ،عمااا ن الصااال
الفلسااااطينيين علااااض القاااااقهخ الما ياااا ماااان شااااأنه
مضاعف المساال المروي ساب ماراا ،ماا ياافر
الااااالي  200لااا فرتااا عمااا  ،تغناااي الشاااعب
الفلسااااطيني عاااان العماااا فااااي إساااارا ي  .تااجااااه

ا تفااع معاادل نماااا االسااتهال العااا عاااا 2017
بنسو  7.9في الما بعد ن شاهد نمااا بلاغ 16.1
فااي الما ا عااا  ،2010عمااا د اسااتمرا القياااد
ا سرا يلي المفروء علاض االقتصااد الفلساطيني
وسياسااااااا الحصاااااا إلاااااض امديااااااد مساااااتاياا
ا الساااا بعاااد ا ماااان ،ا مااار الاااـذق د إلاااض
مياااد بمعاادل نمااا ا نفااا االسااتهالعي ال اااص
بنساااو  3.6فاااي الما ااا وال يااازال متااادني بعاااد ن
وت ا إلااض نسااو نمااا مقاادا ا  14.1فااي الما ا
عااا  ،2010ا ماار الااذق ياادل باء ااح علااض مااا
تسووب فيه مما ساا االالتالل من تادمير للقطااع
ال اص الفلسطيني جراء سياسااا االالاتالل التاي
قلصب من قد اته ا نتاجي .

251
251

الفصل الثالث عشر :االقتصاد الفلسطيني

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ :اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

الز اع العديد من المعيقااا والمشااع ا ساساي
(:)1
نذعر منها ما يلي
 إ اااااااال المعاااااااابر والحااااااادود والحصااااااااالمفروض علض قطاع ز .
 تفتياااب الحيااااماا الز اعيااا  ،مماااا د إلاااضتقليااا الكفااااء ا نتاجيااا  ،وا تفااااع عنصااار
الم ا ر بسوب قل العا د من الز اع .
 عد استقرا ا وءاع ا منيا وعاد وجاادنظااا تماياا م اعااي يعتمااد علااض الشاافافي
و اااذا ماااا د إلاااض قلااا االساااتثما اا فاااي
القطاع الز اعي.
 عاااد وجااااد قااااانين وتشاااريعاا تاااا م ،إءاف إلض عد وجاد نظا تأمين م اعاي و
تاااندو فاعااا لتعااااي المااازا عين ءاااد
الكاا ث الطويعي .
 محدودياا الماااا د الطويعياا والويئاا وميااادالمنافس عليها من قو القطاعاا ا خر .
 ءااع الونياا ا ساسااي للوحاااث الز اعيااونقااااك الكاااااد ماااان الواااااالثين والمااااد بين
لتغطياااااا المجاااااااالا الز اعياااااا الم تلفاااااا
وءااااع الونياااا التحتياااا ال اتاااا بقطاااااع
التساي الز اعي.
 الوحاث عاان سااو اسات دا الطاقا الوديلا  ،والوحث عن مصاد إءافي للمياه بحيث يتيح
است دامها فاي المجاال الز اعاي والصاناعي
لت في الضغط علض ال زان الجافي.
تشاااااير التقاااااا ير ا الصاااااا ي إلاااااض ن القطااااااع
الز اعااي فااي فلسااطين ال يعم ا سااا بااـنحا 25
فاااي الما ااا مااان قد تاااه ،و اااذا يمعاااد ان القطااااع
الز اعي يمكن ن ينما بأعثر من  4ءاعاف فاي
المستقو  ،ما يسهخ في مياد الادخ القاامي بنحاا
مليا دوال سنايا ،وتاافير فارص عما تتاراوح
بين  300-200ل عام وعامل .
( (1مرعز المعلاماا الا ني الفلسطيني ،دول
"مشكالا القطاع الز اعي في فلسطين".
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فلسطين،

اسااتمرا مسااا م القطاااع الز اعااي فااي الناااتل
المحلاااي االجماااالي الفلساااطيني باالن فااااض عاااا
 ،2017اليث بلغب  2.8في الما ا مقا نا بنساو
 3.2فااي الما ا عااا  ،2016بعااد ن وتاالب فااي
عا  1994إلض  13.4في الما وفاي عاا 1999
 10.7في الما  .في ذا السايا ان فضاب القيما
المضااااف للقطااااع الز اعاااي إلاااض  405.9ملياااان
دوال عااا  2017بعاااد ن بلغااب  429.6ملياااان
دوال في عا .2016
يعتواار الزيتااان العماااد الفقاارق للقطاااع الز اعااي
الفلسطيني وللصناع التحايلي فاي فلساطين .وقاد
بلاااغ عااادد العااااملين فاااي معاتااار الزيتاااان فاااي
فلسااااطين  1,473عااااامال للماسااااخ  ،2017ماااانهخ
 1,115عام باأجر و اذا يشاك ماا نساوته 75.7
فااي الما ا ماان إجمااالي العاااملين ،مقا ن ا بااـنحا
(.)2
 1,027عام عا 2016
و مااا تعايضاااا العاااملين فقااد بلغااب ال ااالي 1.0
مليان دوال مريكاي فاي ماساخ  ،2017والقيما
المضااااف لنشاااا معاتااار الزيتاااان لماساااخ عاااا
 2017بلغااااااااب الاااااااااالي  12.7مليااااااااان دوال
مريكااي ،وقيم ا االسااتهال الاساايط الاااالي 2.9
مليااان دوال مريكااي ،مااا بالنسااو لقيماا إنتاااج
المعاتاار فقااد بلغااب الاااالي  15.6مليااان دوال
مريكي لماسخ عاا  .2017يشاا إلاض ناه خاالل
عاااا  2017تاااخ اقاااتالع وتجريااا ومصااااد و
الر ما يقا  7000شجر مثمر معظمها مان
شجا الزيتان والتي تشك مصد دخا ساساي
للعديد من العا الا الفلسطيني .
في قطاع الصيد الوحرق تااتا قاااا االالاتالل
فرض الصا ا الوحرق علاض قطااع از  ،الياث
تحظاار تلااك القااااا علااض الصاايادين الفلسااطينيين
العم في مساال تقدّ بحاالي  85فاي الما ا مان
تقر ااا اتفاقي ا
مساااال الااـ( )20ماايال بحريااا التااي ّ
وساالا المورم ا بااين منظم ا التحرياار الفلسااطيني
ودول االالاتالل العاا  ،1993تلاك المسااال التاي
تقلّصب في لب ا وقاا إلض الاالي ثالث ميال
بحرياا فقااط ،إذ تلحاا تلااك االنتهاعاااا المنظماا
الضر الوالغ علض قطاع الصيد والعاملين فيه ،ال
( (2الجهام المرعزق لإلالصاء ،دول فلسطين" ،)2016( ،مسح
معاتر الزيتان".
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سيما في الجاانب االقتصادي واالجتماعيا  ،فهاي
تفقد الصايادين وساا الصايد وساو عيشاهخ التاي
تعينهخ علض تلوي االتياجاتهخ اليامي  ،عما يتضر
بفع تلك االنتهاعااا ،العااملين فاي مهنا الصايد،
عصااااانعي القاااااا ومعااااداا الصاااايد وعمااااال
الصيان وتجا ا سما  ،عذلك قطاع المساتهلكين
الااذين تتااأثر ساالّتهخ الغذا ياا  .وتاادفع مجماا تلااك
االنتهاعاا بالعاملين في ذا القطاع ليصوحاا مان
بااااين الفئاااااا ا شااااد فقاااارا ،والتااااي تحتاااااج إلااااض
مساعداا إ اثي دو ي  ،ا مر الذق يهادد اليااتهخ
ويمااااس بجملاااا القااااا ا نسااااان بالنسااااو لهااااخ
ّ
و سر خ.

وتتعمااااد ساااالطاا االالااااتالل االءاااارا بالويئاااا
الفلسطيني إذ ياجد في فلساطين عثار مان  50فاي
الما من المويداا ير مشروع ولايس بإمكانهاا
الت لك من اذه الموياداا بأماان ،وتارف دولا
االالااتالل إعادتهااا ،وتاامدق ااذه المويااداا والتااي
تتسر من العملياا الز اعي والنفاياا ال طار
الناتج ا عاان تصاانيع المااااد الكيميا ياا الز اعياا
داخااا المساااتا ناا يااار الشااارعي إلاااض تساااميخ
ماازا ع الفلسااطينيين ومااشاايهخ ومصاااد المياااه.
وقد تخ تاثي إلقاء النفاياا ال طر في ا اءاي
الفلسااطيني  ،بمااا فااي ذلااك فااي المنااا المجاااو
مواشر .
للمدا

من جانب خار يساتمر التوااين الكويار فاي إمكانيا
الحصااااااال علااااااض الماااااااء بااااااين ا ساااااارا يليين
والفلساااطينيين ،فكميااا اساااتهال الميااااه مااان قوااا
ا سااارا يليين تفاااا عميااا اساااتهال الفلساااطينيين
الااذين يعيشااان فااي ا اءااي الفلسااطيني المحتل ا
بأ بعاااا ءااااعاف علااااض ا قاااا  .إذ يولااااغ معاااادل
اسااتهال الفاارد الفلسااطيني للماااء  73لتاارا ياميااا
للفاارد ،و ااا قا ماان معاادل اسااتهال الفاارد الااذق
تاتي به منظم الصح العالمي  ،و ا  100لتر
ياميااا .وفااي العديااد ماان المجتمعاااا الرعاي ا فااي
الضاف الغربيا  ،يصا معادل اسااتهال الفارد ماان
المااااء بالنساااو فالف الفلساااطينيين إلاااض  20لتااارا
يامياا فقااط ،وبالمقابا يولاغ معاادل اسااتهال الفاارد
ا سرا يلي قراب  300لتر ياميا.

الصناعة

وتملاااك ا اءاااي الفلساااطيني المحتلااا وخاتااا
الضااااف الغربياااا ثالثاااا الااااااض ما ياااا تشااااك
المصااد الر يسااي وا سااا للمياااه فااي فلسااطين،
ير ن سلطاا االالتالل تسايطر عليهاا وتفارض
علض الفلساطينيين اساتهال نساو محادد ال تصا
إلض  15في الما من الم زون الماا ي الكلاي فاي
فض الظروف بما فيها اليناابيع داخا ا اءاي
الفلسطيني  .ما في قطاع ز فإن الاءاع الماا ي
اااث فياااه
يناااذ بكا ثااا  ،الياااث وتااالب نساااو التلا ّ
الاااالي  98فااي الما ا  ،ونسااو العجااز بالمياااه فااي
القطااااع وتااالب إلاااض  110ملياااان متااار مكعاااب
ساانايا ،ماان ت ا  200مليااان متاار مكعااب ماان
المياه يحتاجها.

يااجااه القطاااع الصااناعي فااي فلسااطين العديااد ماان
المشكالا والمعاقااا التاي الالاب وال تازال دون
تط اا ه ونماااه ،ترجااع لعاام ا داخلي ا وخا جي ا
( )3ماااان مهااااا ساااايطر قااااااا االالااااتالل علااااض
اال ض والمياااااه والمعااااابر واساااات دا االساااااليب
القمعي ا التااي ماان شااأنها منااع ق تطاااير للقطاااع
الصاااااناعي ،واسااااات دا القاااااا ءاااااد المنشااااا ا
الصااناعي  ،وفاارض الحصااا علااض قطاااع ااز
ومنع ادخال المااد ال ا نهاي عاا  ،2007وشان
الحاارو المتكاار عليااه والتااي بااد ا نهاي ا عااا
 ،2008ا ماار الااذق تاااالوه تاادمير مااا يزيااد عاان
 1000منشأ تناعي في القطاع  .يااجه القطااع
الصناعي ان فاض في نسو الكفاء االنتاجيا مان
جانااب وا تفاااع تكلفاا االنتاااج ماان جانااب خاار،
فمعظخ افالا والمعداا المست دم في المصاانع
قديم ا تكنالاجيااا ،و ااذا ممااا يترتااب علااض ذلااك
مياااااد تكلفاااا الصاااايان  ،بسااااوب قياااااد ساااالطاا
االالااتالل مااان ساااا جمرعياا  ،وفحاااك مناااي،
ومنع دخال الا محدد .
وتقا سالطاا االالاتالل بفارض ءارا ب با ظا
علااااض المنتجاااااا الفلسااااطيني عضااااريو االنتاااااج
والاااادخ والقيماااا المضاااااف إلااااض جانااااب سااااا
جمرعي علض المااد ال اا  ،ونتيجا لاذلك افتقارا
فلسااطين للماااااد ال اااا الالمماا للصاااناع وتلجاااأ
معظخ نشط الصناع الض االعتماد علض اساتيراد
( (3سامي با ظريف " ،المشاع التي تااجه القطاع الصناعي
ودو وما االقتصاد الا ني في دعخ المنتل الا ني".
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المااد ال اا مان االالاتالل و مان ال اا ج ،الياث
تساااتا د فلساااطين عثااار مااان  85فاااي الما ااا مااان
المااد ال ا الالمم لها.
ان فضاااااااااب مساااااااااا م القطااااااااااع الصاااااااااناعي
(االسااات راجي والتحاااايلي) فاااي النااااتل المحلاااي
ا جمالي بالر خ من ا تفاع قيم ناتل ذا القطاع
لتصااا إلاااض الااااالي  11.0فاااي الما ااا فاااي عاااا
 2017مقا نااا بنساااو  11.3فاااي الما ااا ،2016
وبقيما مضاااف بلغااب  1.52مليااا دوال مقا ن ا
مااع  1.78مليااا دوال عااا  ،2016ويااأتي فااي
المرتو ا الثاني ا بعااد قطاااع ال اادماا فااي فلسااطين
من اليث المساا م فاي النااتل المحلاي ا جماالي.
ويعد قطاع الحجار والرخاا الاد عوار القطاعااا
الصاااناعي القا ماااا فااااي فلساااطين ،اليااااث تمتااااام
فلسااطين بتناااع وقاتهااا الص ا ري و لهااذا التناااع
دو في تقديخ تشكيل واساع مان منتجااا الحجار
و الرخا بم تل ا لاان و ا تناف (.)4
وياجااد فااي فلسااطين الاااالي  1,650منشااأ فااي
قطاااااع الحجاااار و الرخااااا  ،و يعتواااار الااااد عواااار
القطاعاااا المشااغل لأيااادق العاملاا الفلساااطيني ،
فهي تشغ قراب  8500عام و بمعادل مساا م
في الجخ سا العم الفلسطيني يصا إلاض 13.4
فاااي الما ااا  .يشاااا إلاااض ن المساااتا ناا ا سااارا يلي
تسيطر علض الااالي  85فاي الما ا مان تاناع الحجار
والرخا والتي تعتور اخ الصاناعاا الفلساطيني  ،وذلاك
مااان خاااالل  11مصااانع لالالاااتالل ا سااارا يلي متااجاااد
علاااض اءاااي الضاااف الغربيااا  ،متساااوو فاااي خساااا
االقتصاااااد الفلسااااطيني لمااااا قيمتااااه  574مليااااان دوال
سنايا.
البناء والتشييد
يعتواااار قطاااااع الوناااااء والتشااااييد فااااي ا اءااااي
الفلسااااطيني عثاااار القطاعاااااا تااااأثرا بالسياساااااا
ا ساااااارا يلي عااااااان ن الصااااااراع الفلسااااااطيني
االساارا يلي ااا تااراع علااض اال ض ،ممااا قاااد
لسياسااااااا منيااااا واقتصاااااادي مقياااااد للعماااااران
والتاساااع فياااه عتقيياااد خاااك الونااااء ومصااااد
( (4مرعز التجا الفلسطيني ،دول
االقتصادي الر يسي ".
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فلسطين" ،القطاعاا

اال اءاااي وتقيياااد عمااا الممسسااااا عجمعيااااا
االسكان.
تمتااام فلسااطين بالقااد علااض إنتاااج الكثياار ماان
المنتجاا المغذي لهاذا القطااع مثا االسامنب ،اذ
يقااد الجااخ الطلااب السااناق علااض االساامنب بنحااا
 2.5مليااان اان ،عمااا ن االالجااا الملانا عاليا
الجاد  ،و ير اا مان الماااد ال اا متاالا وتحقا
ميز تنافسي لمثا اذه المنتجااا ،با ءااف إلاض
تافر ا يدق العامل الما ر ولذلك يعد االساتثما
فاااي قطااااع االنشااااءاا مجااادق ويعتوااار الاااد اااخ
ماا د التنمي في فلسطين .بلغاب نساو االساتثما
في قطااع الونااء والتشاييد إلاض النااتل المحلاي عاا
 2017الااااالي  6.5فاااي الما ااا مقابااا  6.3فاااي
الما ااا  .2016وقاااد بلغاااب القيمااا المضااااف لهاااذا
القطاااع الاااالي  942.4مليااان دوال فااي العااا
 2017مقا ناااا مااااع  845.8مليااااان دوال عااااا
.2016
الخدمات والقطاعات األخرى
ماااا يااازال قطااااع ال ااادماا متصاااد ا للقطاعااااا
المكان لالقتصاد الفلسطيني منذ عد سانااا ،ماا
يعني ن االقتصاد الفلسطيني اا اقتصااد خادمي،
إذ الاااف علااض ا تفاااع نسااو مسااا مته فااي الن ااتل
المحلااي ا جمااالي والتااي بلغااب الاااالي  79.6فااي
الما ا عااا  ،2017اليااث يشااك قطاااع السااياال
الجزء ا خ في قطاع ال دماا ،ويعتمد النما في
القطااااااع الساااااياالي فاااااي فلساااااطين علاااااض الجاااااخ
االسااتثما اا فااي مراف ا الوني ا التحتي ا الالمماا
للساااااياال  ،الياااااث تنماااااا الساااااياال بنماااااا اااااذه
االستثما اا.
سااااااعدا مكانااااا فلساااااطين التا ي يااااا والدينيااااا
والثقافي و نا اا باالمااقع ا ثريا المتناعا علاض
اتساع ف السياال في فلساطين و ميااد االتماليا
ظها ااا عمقصاااد للاازوا  ،ف اااالل العاااا 2017
اسااااتقولب فلسااااطين  2,715,804سااااا ح ،بينماااااا
سااجلب الفناااد الفلسااطيني الاااالي 1,174,911
ليل مويب لنفس الفتر  .علاض الار خ مان المعيقااا
ا سرا يلي ما قطاع الساياال فاي فلساطين ،فاإن
ذا القطاع يسير ب طض مد وسا ومتحاديا جمياع
المعيقاا ويستقطب سنايا الف الساياح ،و اا ماا
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يستدل علياه إالصاا ياا منظما الساياال العالميا
التااي تشااير إلااض الصااال فلسااطين علااض الاجهاا
السااياالي ا عثاار نماااا خااالل النص ا ا ول ماان
العاااالخ  .2017يشاااا إلاااض ن ماااا نساااوته  53فاااي
الما من المااقع ا ثري في فلسطين في المنطق
المسااما "ج ،اليااث تمنااع ساالطاا االالااتالل ياا
عماااال تنقياااب و تااارميخ و تهيئااا لتلاااك المااقاااع
لتكاااان مراعاااز ساااياالي جاذبااا للااازوا الاافااادين
والمحليااين .وقااد ساااعد نمااا قطاااع ال اادماا فااي
عااااد انهيااااا القطاعاااااا ا خاااار والتااااي عمااااد
االالاااااتالل علاااااض تااااادمير ا وخاتااااا القطااااااع
الز اعي.
التطورات االجتماعية

الفلساطينيين فااي العاالخ (ماانهخ  2.89ملياان نساام
في الضف الغربي بنسو الاالي  60.7في الما ا ،
اما في قطاع ز الاالي  1.90ملياان نسام فاي
قطااااع اااز بنساااو  39.3فاااي الما ااا  ،والااااالي
 1.57مليااان فلسااطيني فااي فلسااطين المحتلا عااا
 1948ق بنساااو  12.0فاااي الما ااا  ،وبلاااغ نساااو
الفلسطينيين فاي الادول العربيا  44.0فاي الما ا ،
وفااي الاادول ا جنوياا نسااوته  5.4فااي الما ا ماان
إجمالي عدد الفلسطينيين في العالخ.
الشكل رقم ()2
التوزيع النسبي للسكان الفلسطينين (ألف نسمة)
()2017

عدد السكان
بحسب ممشاراا التعاداد العاا للساكان والمسااعن
فااي فلسااطين عااا  ،2017فقااد بلااغ عاادد السااكان
الكلاااي فاااي فلساااطين  4952لااا نسااام  ،مااانهخ
 3009ل نسم في الضف الغربي  1943 ،ل
نساام فااي قطاااع ااز  .عمااا تشااير النتااا ل الااض ان
المجتمااع الفلسااطيني المقاايخ فااي فلسااطين مااا مال
فتيااااا ،اليااااث بلااااغ عاااادد السااااكان الااااذين تتااااراوح
اعمااااا خ بااااين  14-0ساااان  1926لاااا نساااام
يشااكلان مااا نسااوته  38.9فااي الما اا ماان مجماا
السكان ،وبلغ عدد السكان الذين تتراوح عماا خ
بااين  60-15ساان  2798ل ا يشااكلان مااا نسااوته
 56.9فااي الما اا ماان مجماا السااكان ،امااا باااقي
السكان ق الذين تولغ اعما خ  61سن فأعثر فقاد
بلااغ عاادد خ  228فااردا بنسااو  4.6فااي الما ا ماان
مجم السكان.
ماااا الكثافااا الساااكاني  ،فقاااد شاااا ا النتاااا ل إلاااض
ا تفاع في الكثاف السكاني لتص إلاض  509فاراد
لك عيلا متر في الضف و 5,203في قطاع ز .
اليث ساج قطااع از ثالاث علاض نساو ساكاني
فااي العااالخ .يشااا إلااض ن عااـدد الفلسااطينيين فااي
العاااالخ فاااي نهايااا عاااا  2017فاااـي العاااالخ تقاااد
بحاااااالي  13.03مليااااان فلسااااطيني مقا ناااا بااااـ
 12.71مليان عا  ،2016بنساو ميااد مقادا ا
 2.5في الما ا  ،ويتامعاان الساب مكاان ا قاما
الاااالي  4.95مليااان فااـي دولاا فلسااطين ق مااا
نساااااوته  37.2فاااااي الما ااااا مااااان إجماااااالي عااااادد

المصد  :ملح (.)1/13

القوى العاملة
بلغب نسو القاا العاملا المشاا ع فاي فلساطين
لأفراد  15سن فأعثر  45.5عا  ،2017مقا نا
بنسو  45.6في الما ا عاا  ،2016وعاناب نساو
مشااا ع الااذعا فااي القااا العامل ا ماان مجماااع
الاااذعا ءااامن سااان العمااا قاااد بلغاااب  70.9فاااي
الما ااا عاااا  ،2017بينماااا بلغاااب نساااو مشاااا ع
ا ناااث فااي القااا العامل ا  19.0فااي الما ا عااا
 .2017وتعااااد اااذه الفجاااا الكويااار إلاااض قيااااد
ساااالطاا االالااااتالل المتمثلاااا بالحصااااا وإقاماااا
الحااااجز بااين الماادن الفلسااطيني التااي تحااال دون
مياد الطاق االستيعابي لسا العما الفلساطيني.
وفااي المقاب ا ا تفااع عاادد المشااا عين فااي القااا
العامل في عا  2017إلض الااالي  1.375ملياان
شااا ك ،مقا نااا بحااااالي  1.339ملياااان عاااا
.2016
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مااا علااض تااعيد نسااو القااا العامل ا المشااا ع
علاااض مساااتا المنطقااا عاااا  ،2017فقاااد بيناااب
النتااا ل بااأن نسااو القااا العاملاا المشااا ع فااي
الضااف الغربيااا قاااد بلغاااب  45.6فاااي الما ااا مااان
مجماااع ا فااراد  15ساان ف اأعثر ،فااي الااين بلغااب
نسااو القااا العاملاا المشااا ع فااي قطاااع ااز
 45.2فااي الما ا  .فيمااا يتعل ا بنسااو الوطال ا  ،فقااد
ا تفعاااب لتصااا الااااالي  27.4فاااي الما ااا عاااا
 2017مقا ن ا بااـ  26.9فااي الما اا عااا ،2016
ويرجع ذلك لعد قاد االقتصااد الفلساطيني علاض
اسااتيعا ا عااداد المتزايااد ماان ا شا اص الااذين
يدخلان سا العم  .وال يزال التفاوا عويارا فاي
معاادل الوطال ا بااين الضااف الغربي ا وقط ااع ااز ،
اليااث ا تفااع المعاادل ليصا إلااض  43.6فااي الما ا
في عا  2017مقاب  41.7في الما عا 2016
في قطااع از  ،فاي المقابا ان فا المعادل مان
 18.2فااااي الما اااا عااااا  2016إلااااض  18.0عااااا
 2017فااي الضااف الغربياا  ،ويعاااد سااوا ذلااك
التفاااوا إلااض المما ساااا التااي تقااا بهااا ساالطاا
االالتالل في م تلا نحااء ا اءاي الفلساطيني
المحتل ا ماان خااالل تقساايخ جاازاء الااا ن الااالااد،
ومااااد تااااأثر قطاااااع ااااز بالحصااااا والحاااار
المدمر الثالث التي شنتها سلطاا االالاتالل فاي
السااانااا ال ماااس الماءاااي  ،والتاااي مااان خاللهاااا
يعي وءاعا اقتصادي مأساوي .
عاذلك ،فقاد شااهد الفلساطينيين عاا  2017ا تفاعااا
في نسو عداد العاملين في االقتصاد ا سارا يلي،
فقد بلغ عادد العااملين فاي اسارا ي والمساتا ناا
 131لااا عاااامال فاااي العاااا  2017مقابااا 120
ل عامال في العا  ،2016إذ بلاغ عادد العااملين
فااي المسااتا ناا ا ساارا يلي  22.1ل ا عااامال
في العا  2017مقا نا باـ  20.8لا عاامال فاي
العااا  .2016جاااء ذلااك بااالتاامق مااع مياااد عاادد
العمالااا الفلساااطيني فاااي االقتصااااد المحلاااي مااان
 861.2ل عاما عاا  2016إلاض  863.5لا
عام عا  ،2017ويشاكلان ماا نساوته  86.8فاي
الما ااا مااان إجماااالي عااادد العااااملين الفلساااطينيين،
اليث وت عدد العاملين الفلسطينيين عا 2017
إلاااض الااااالي  994لااا عامااا  ،مقا نااا بحااااالي
 978ل ا عاماا فااي عااا  ،2016وتعااز ااذه
الزياااد الضااعيف فااي عاادد العاااملين إلااض تراجااع
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معدل النما في ا
في قطاع ز .

اءاي الفلساطيني وخصاتاا

يااااذعر نااااه بسااااوب تااااغر الجااااخ سااااا العماااا
الفلسااطيني وفااي ظا ا جااراءاا ا ساارا يلي فاي
محا بتهاااا فاااإن ساااا العمااا ا سااارا يلي تعتوااار
جاذب للعمال الفلسطيني خات و ن قيم ا جا
فاي ااذه الساا مرتفعا بشااك عوياار مقا نا بقاايخ
ا جااا فااي السااا الفلسااطيني  ،لكنهااا تعاااني ماان
عمااال التمييااز العنصاارق وا ااا بحقهااخ ماان
قو جي االالتالل والمشغ ا سرا يلي علض الاد
سااء .وبالر خ من المردود المالي الجيد للعااملين
فاااي الساااا ا سااارا يلي وتاااأثيره فاااي االقتصااااد
الفلسااطيني ،إال ن التااأثيراا االقتصااادي الساالوي
للعاااملين داخاا الكيااان االساارا يلي عثياار منهااا:
توعي االقتصاد الفلساطيني لالقتصااد ا سارا يلي،
فرض الحصاا والحاااجز علاض المناتل الاا ني،
جاار ا اءااي الفلسااطيني وخات ا الز اعي ا .
جااادير بالاااذعر ن نساااو ا فاااراد  15سااان فاااأعثر
خا ج القا العاملا مان مجما ا فاراد  15سان
فااأعثر لعااا  2017فااي فلسااطين بلغااب  54.7فااي
الما ا بااقااع  29.1فااي الما ا بااين الااذعا مقابا
 81.0في الما بين ا ناث.
يعتور قطاع ال دماا ا عثر استيعابا للعاملين فاي
السااا المحلااي ،عمااا ان فضااب نسااو العمالا فااي
القطاع الز اعي الفلساطيني نتيجا لتادني ا جاا
إءاااااف إلااااض المصاااااد اا المسااااتمر لالالااااتالل
ا ساااارا يلي لأ اءااااي الفلسااااطيني  ،وذلااااك مااااع
ا تفاع لنساو العمالا فاي قطااع والونااء والتشاييد.
بلغااب نسااو مس اا م العمالا فااي قطاااع ال اادماا
والفااروع ا خاار والااذق يعتواار ا عثاار اسااتيعابا َ
للعاااملين فاااي الساااا المحلااي الااااالي  62.8فاااي
الما ا فااي عااا  2017مقا ن ا بنسااو  62.7عااا
 ،2016مااا عاان المسااا م فااي باااقي القطاعاااا
االقتصاااادي  ،وقاااد تامعاااب نساااو العااااملين فاااي
قطاعاا الز اع والصاناع والونااء بااقاع ،6.7
 17.3 ،13.2فااي الما اا علاااض التاااالي فااي عاااا
 ،2017مقا ن بتاميعهما بمعدالا ،13.4 ،7.4
 16.5في الما علاض التااالي خاالل عاا .2016
واستحاذ قطااع ال ادماا علاض عوار نساو عمالا
مقا ن بالقطاعاا االخر بلغب  62.8فض الما
عااا  2017مقا ن ا بنحااا  62.7فااي الما ا لعااا
.2016
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شكل( رقم (
توزيع العمالة الفلسطينية على القطاعات االقتصادية

ز ال ّ في المرتو الثالث عربيَا من الياث علاض
معدالا الفقر بعد السادان واليمن.

المصد  :ملح (.)1/13

وال تازال معادالا انعادا االمان الغاذا ي مرتفعا
بشاك عوياار فسااكان فلساطين يعيشااان علااض ال ااط
ا دنااض لأمااان الغاااذا ي ،و نااا الااااالي  27فاااي
الما ا ماان ا ساار الفلسااطيني فااي الضااف الغربي ا
وقطاااااع ااااز (الاااااالي  1.7مليااااان ماااااا ن)
يفتقرون لأمن الغذا ي ،فيما يعاي عثار مان 26
فااي الما ا ماان ا ساار تحااب مسااتا الفقاار .وقااد
قااااد ا االتياجاااااا فلسااااطين فااااي إ ااااا خطاااا
االساااتجاب االنسااااني التاااي لقهاااا مكتاااب ا ماااخ
المتحاااد للشااامون االنسااااني بنحاااا  547ملياااان
دوال مااان بينهاااا  55فاااي الما ااا لقطااااع ا مااان
الغذا ي.

الفقر ومستويات األمن الغذائي

التجارة الخارجية

وال تاازال نسااو الفق ار فااي فلسااطين تشااهد ا تفاعااا
خالل السنااا ا خير  ،إذ بلغب في العاا 2011
الاالي  25.8في الما  ،بينما ا تفعب لتصا الاض
 29.2فااي الما اا فااي عااا  .2017عمااا ا تفعااب
نساااب الفقااار المااادقع مااان  12.9فاااي الما ااا عاااا
 2011إلااض  16.8فااي الما ا عااا  .2017عااانض
الاالي  29.2فاي الما ا مان ا فاراد فاي فلساطين
الفقاار خااالل عااا  2017وعااان اسااتهال ساار خ
الشااااهرق دون خااااط الفقاااار الااااذق بلااااغ لأساااار
الفلسااااطيني المكاناااا ماااان  5فااااراد  705دوال
مريكاااي .عماااا ن الااااالي  16.8فاااي الما ااا مااان
الفلسطينيين عاناا الفقر المدقع ،في وقاب بلاغ فياه
خط الفقر المدقع  564دوال لنفس ا سر .

عانااااااب التجااااااا ال ا جياااااا الفلسااااااطيني ماااااان
ا جااراءاا والسياساااا التعساافي لقااا االالااتالل،
و ذا ما انعكس سلوا علاض داء التجاا ال ا جيا
ومعانااا المياازان التجااا ق ماان عجااز ماازمن ،ب ا
ومتزايااااد ،وفااااي ظاااا ان فاااااض معاااادل تغطياااا
الصاااد اا للاااا داا والتااي بلغااب الاااالي 33.4
فااي الما ا فااي عااا  ،2017فقااد انعكااس ذلااك فااي
تعميااا التوعيااا القتصااااد دولااا االالاااتالل والتاااي
ا توطب به بنسو الاالي  76في الما من الرع
التوااادلي التجااا ق معااه .مااا ماان ناالي ا الاااا داا
فقااااد شااااكلب فلسااااطين ساااااقا واسااااع لتصااااري
منتجاااااا دولاااا االالااااتالل ،اليااااث بلغااااب نسااااو
الاا داا الفلسطيني ما يقار مان  71فاي الما ا
وتشااااك الاااااالي  10فااااي الما اااا ماااان مجماااااع
الصاد اا الفلسطيني .

تولغ نسو الفقراء في الضف الغربي الاالي 13.9
في الما  ،بينما وتلب نسو الفقراء الض ماا يزياد
عن نص السكان في قطاع ز لتولغ  53.0فاي
الما ا ق تفااا نسااو الفقاار فااي الضااف الغربي ا
بحااااالي بعااا ءاااعاف بنااااء علاااض خاااط الفقااار
المدقع فقد بلغب نساو الفقاراء فاي الضاف الغربيا
 5.8في الما  ،بينما وتلب فاي قطااع از الاض
 33.8في الما  ،ق تفا نسو الفقار فاي الضاف
الغربياا بحاااالي ساات ءااعاف .يااذعر ن قطاااع

تااجه التجا ال ا جي الفلسطيني مشاع عدياد
بداي ا بمشاااع المعااابر والهيمن ا ا ساارا يلي إلااض
سياس ا ا ااال وا اااا ا مني ا التااي تفاارض
علض المنا الفلسطيني وتنتهاي بشارو مطابقا
الاااااا داا الفلسااااطيني للمااتاااافاا ا ساااارا يلي
وعراقياااااا خاااااار تاءااااااع مااااااا الاااااااا داا
والصااااااد اا الفلساااااطيني  .فيماااااا يمثااااا العجاااااز
التجا ق الفلسطيني مع الكيان ا سرا يلي  54فاي

257
257

الفصل الثالث عشر :االقتصاد الفلسطيني

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ :اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

الما ااا مااان إجماااالي العجاااز التجاااا ق ماااع العاااالخ
ال اااا جي .ولاااخ تعمااا االتفاقيااااا التعاقديااا ماااع
إسرا ي وعلض ساها اتفاقيا باا يس االقتصاادي
علض الحد من االختالالا التجا ي و تحييد ا في
ظ مناخ السال  ،وبدال من ن يسا خ ذا االتفاا
عمااا عااان مااأماال علااض إتااالح االخااتالالا فااي
يكا التجااا ال ا جي ا و ن ياامدق إلااض اسااتعاد
االقتصاااد الفلسااطيني سااااقه التقليديا فااي الاادول
العربي ومياد الجخ التوادل التجا ق بين فلسطين
والاادول العربي ا المجاااو  ،د إلااض تعمي ا تلااك
االختالالا وتعمي التوعي لالقتصاد ا سرا يلي.
لذا فقد استمر العجز في تافي الميازان التجاا ق
الفلسااطيني والااذق بلغااب قيمتااه  5.4مليااا دوال
فااي عااا  2017مقا ناا بنحااا  5.2مليااا دوال
مقا نااااا بعاااااا  ،2016وذلاااااك بفعااااا سياسااااااا
االالااااتالل  ،اليااااث ا تفااااع إجمااااالي الصاااااد اا
الفلسطيني من السلع وال دماا با سعا الجا يا
بنسااو  13.1فااي الما اا عااا  2017ليصاا إلااض
الاااالي  2.7مليااا دوال مقا ن ا مااع  2.4مليااا
دوال فاااي عاااا  ،2016عااا ذلاااك ماااع اساااتمرا
الظاار التصاادير ماان قطاااع از (باسااتثناء بع ا
شااحناا الز ااا والتاااا ا ءااي التااي تساامح
سااالطاا االالاااتالل ب روجهاااا بكميااااا من فضااا
وعلااااض فتااااراا متواعااااد ) ،إءاااااف إلااااض عرقلاااا
الحرع في الضف الغربي بتطويا نظاا الواابااا
عور جدا الفصا العنصارق فاي الضاف الغربيا
المحتل  ،ا مر الذق د إلض فع علف النق علاض
التاجر الفلسطيني.
عما ا تفعب الاا داا من السالع وال ادماا لتولاغ
نحاااا  8.1ملياااا دوال عاااا  2017مقا نااا ماااع
 7.6مليا دوال في عا  2016بزياد ماا نساوته
 5.8فاااي الما ااا  ،عماااا وتااالب نساااو العجاااز فاااي
الميزان التجا ق إلض الناتل المحلي ا جمالي إلاض
الاااالي  37.1فااي الما ا عااا  2017مقا ن ا مااع
 39.1فاااي الما ااا عاااا  ،2016خاتااا فاااي ظااا
اسااتمرا الحصااا ا ساارا يلي المفااروض علااض
قطاع ز .
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الموازنة العامة
تراجعااب قيم ا إجمااالي تااافي اإليرررادات العامررة
والماانح خااالل عااا  2017بنسااو  1.2فااي الما ا
مقا نا مااع العااا  2016لتص ا إلااض  4,29مليااا
دوال مريكااي ،وذلااك عنتيج ا لال تفاااع الطفي ا
في قيم إجمالي ا يراداا المحلي بما نسوته 0.2
فاااي الما ااا  ،وان فااااض قيمااا التمايااا ال اااا جي
(المنح) بماا نساوته  6.0فاي الما ا  .فيماا ا تفعاب
قيمااا إياااراداا المقاتااا بنساااو  7.1فاااي الما ااا .
شاااكلب قيمااا إجماااالي تاااافي ا ياااراداا العامااا
والمااانح ماااا نساااوته  29.6فاااي الما ااا مااان النااااتل
المحلااي ا جمااالي با سااعا الجا ي ا لعااا 2017
مقا ن مع  32.3في الما لعا .2016
وفيما يتعلا إجماالي النفقرات العامرة ،فقاد ساجلب
قيمتهاااا ا تفاعاااا خاااالل عاااا  2017لتصااا إلاااض
 4.55مليا دوال مريكي ق بزيااد بلغاب 3.5
في الما ا مقا نا ماع العاا  ،2016ويعاز ذلاك
إلااااض ا تفاااااع قيماااا النفقاااااا الجا ياااا وتااااافي
االقااراض بنسااو  3.0فااي الما ا  ،وا تفاااع قيم ا
النفقااااا التطايريااا بماااا نساااوته  9.4فاااي الما ااا ،
خااااالل عااااا  2017مقا ناااا مااااع العااااا .2016
ونتيجا لااذلك ا تفااع العجااز فااي ماامن ا الحكام ا
الفلسااطيني خااالل عااا  2017لتولااغ قيمتااه 257
مليااان دوال مريكااي مقا ناا بمولااغ  51مليااان
دوال مريكي عا .2016
ما النفقاا التطايري  ،فقد ساجلب قيمتهاا ا تفاعاا
خالل عا  2017نسوته  9.4في الما مقا ن مع
العاااا  2016لتصااا إلاااض  369.9ملياااان دوال
مريكااااي ،وذلااااك بسااااوب ا تفاااااع قيماااا النفقاااااا
التطايري الممال من المنح بنسو  9.5في الما
لتص إلاض  175.0ملياان دوال مريكاي مقا نا
مع  158.4مليان دوال مريكي عا .2016
عما ا تفعب قيم ا يراداا الضريوي بنساو 7.1
في الما ا لتصا إلاض  3.2ملياا دوال امريكاي
مقابااا  3.0ملياااا دوال عاااا  ،2016وا تفعاااب
نسااوتها إلااض  74.1فااي الما اا ماان قيماا إجمااالي
تافي ا يراداا العام عا .2017
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وفيما يتعل بالنفقاا الجا ي وتاافي ا قاراض،
فقاااد ساااجلب قيمتهاااا ا تفاعاااا خاااالل عاااا 2017
لتص إلض  4.5مليان دوال مريكاي مقا نا ماع
 4.4مليااااان دوال فااااي عااااا  2016ق بزياااااد
بلغااب  3.4فااي الما اا مقا ناا مااع العااا ،2016
ويعااز ذلااك إلااض ا تفاااع قيم ا فاااتا الرواتااب
وا جا بنساو  1.4فاي الما ا لتصا إلاض 2.34
ملياا دوال مريكاي مشااكل ماا نساوته  51.5فااي
الما اااا مااااان قيماااا النفقااااااا الجا ياااا وتاااااافي
ا قراض ،وا تفاع قيم النفقاا الجا ي االخار
ب الف ا جا بنساو  7.3فاي الما ا لتصا إلاض
 1,53ملياااان دوال مريكاااي مشاااكل ماااا نساااوته
 40.4فااااي الما اااا ماااان قيماااا النفقاااااا الجا ياااا
وتااااافي ا قااااراض عااااا  .2017فااااي المقاباااا ،
ان فضب قيم تافي ا قراض بنسو بلغاب 1.4
فااااي الما اااا لتصاااا إلااااض  265.9مليااااان دوال
مريكي عا .2017
مما سو يتضح ن ت صايك نساو ال تتجااوم 5
فااي الما ا لإلنفااا التطااايرق يعتواار ياار عافيااا،
وخات في ظ تزايد الوطالا والحاجا إلاض فاع
النماااااا االقتصاااااادق .عماااااا ن تحجااااايخ االنفاااااا
المتااتااال مااان النااليااا االقتصاااادي يااامدق إلاااض
عااااد اقتصاااادق .مااان جهااا خااار  ،فاااإن اااذه
السياس ا لهااا تااداعياا علااض مسااتا جاااد تقااديخ
ال اااااادماا ،وخاتاااااا ن ال اااااادماا الصااااااحي
والتعليميااااا واالجتماعيااااا با ساااااا متراجعااااا
وبحاج ا إلااض تحسااين ،وتحساان مسااتاا ا لاان يااتخ
دون االنفا الالم عليها.
االستثمار الدولي والدين الخارجي
ا تفعب قيم تافي وءاع االساتثما الادولي فاي
فلسااطين بنسااو  6.1فااي الما ا نهاي ا عااا 2017
لتص إلض  1,373مليان دوال مريكي ،مقا نا
ماااع  1,289ملياااان دوال مريكاااي نهايااا عاااا
 ،2016نتيجااا ا تفااااع قيمااا تاااد ا تاااال
الفلسطيني المستثمر في ال ا ج بنساو عوار مان
ا تفاع قيم تد ال صاا ا جنويا المساتثمر
في فلسطين نهاي العا .2017
عماااا ا تفعاااب قيمااا إجماااالي تاااد ا تاااال
ال ا جي الفلسطيني المستثمر نهايا عاا 2017

بنسو  4.9في الما مقا ن بالعا  ،2016لتص
إلااض  6,455مليااان دوال مريكااي .شااكلب قيما
االساتثما ا جنواي المواشاار فاي ال اا ج  6.5فااي
الما مان قيما اذه ا تاال ،بينماا شاكلب قيما
استثما اا الحافظ في ال ا ج  16.3في الما ا ،
وقيم ا االسااتثما اا ا خاار فااي ال ااا ج 70.3
في الما (شكلب قيم العمل والادا اع  92.9فاي
الما منها) ،وقيم ا تال االالتيا يا  6.9فاي
الما .
ما قيما إجماالي تاد ال صاا ا جنويا علاض
االقتصاااد الفلسااطيني فقااد ا تفعااب بنسااو  4.6فااي
الما ا نهاي ا عااا  2017مقا ن ا بالعااا ،2016
لتولغ  5,082ملياان دوال مريكاي ،شاكلب قيما
االستثما ا جنوي المواشر في فلسطين  53.7فاي
الما من قيما اذه ال صاا  ،وقيما اساتثما اا
الحافظ ا ا جنوي ا فااي فلسااطين  13.1فااي الما ا ،
وقيم االستثما اا ا خر ا جنوي في فلساطين
 33.7في الما .
يمثاااا الاااادين ال ااااا جي سااااجال تااااد الاااادين
المساااتحق علاااض قطاعااااا االقتصااااد الفلساااطيني
لصالح ير المقيمين ،بماا فاي ذلاك القاروض مان
ير المقيمين وودا ع يار المقيماين المادعا فاي
القطااااااع المصااااارفي فاااااي فلساااااطين والسااااانداا
الفلسااااطيني المشااااتراه ماااان قواااا ياااار المقيمااااين
ومعااامالا الاادين التااي تااتخ بااين الشاارعاا ياار
المقيم وتلك التابعا والمنتساو فاي فلساطين و يا
التزاماااا خاار علااض االقتصاااد الفلسااطيني ياار
التي ذعرا.
الدين العام
شااهدا قيم ا إجمااالي الاادين العااا علااض فلسااطين
تذبذبا خالل الفتار ( )2017-2012لتصا علاض
قيماا لهااا نهاياا عااا  ،2017اليااث عانااب 2.54
مليان دوال مريكي مساجل ا تفاعاا نساوته 2.4
فااي الما ا مقا نا مااع العااا  ،2016بااقااع 1.50
مليااان دوال مريكااي لقيم ا إجمااالي الاادين العااا
المحلااي ق مااا نسااوته  59.0فااي الما ا ماان قيم ا
إجماااالي الااادين العاااا نهايااا عاااا  2017مساااجل
ا تفاعااا نسااوته  4.3فااي الما ا مقا ن ا مااع العااا
 ،2016و  1,04ملياااااان دوال مريكاااااي لقيمااااا
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إجمالي الدين العاا ال اا جي ق ماا نساوته 41.0
في الما من قيم إجماالي الادين العاا نهايا عاا
 2017مسجل تراجعا فيفا نسوته  0.2في الما ا
مقا ن مع العا  .2016عما شهدا نسو إجماالي
الدين العا من الناتل المحلي ا جمالي (با ساعا
الجا ياا ) تذبااذبا خااالل ا عاااا ،2017 -2012
الياااث تراجعاااب عاااا  2014لتصااا إلاااض دناااض
مسااتا لهاااا بنسااو بلغاااب  17.4فااي الما ااا  ،ثاااخ
عاااودا وا تفعااب عااا  2015لتص ا إلااض 20.0
في الما  ،قوا ن تعااود باالن فااض عاا 2017
وتص إلض  17.5في الما .
بلغ إجمالي تيد الادين ال اا جي علاض فلساطين
عااا  2017الاااالي  1,041مليااان دوال مقا ن ا
بحاااالي  1,043مليااان دوال مريكااي فااي عااا
 2016بنسو ان فاض  ،0.01وشكلب قيم الادين
ال اا جي علاض الحكاما العاما  60.6فاي الما ا
ماان قيما إجمااالي تاايد الاادين ال ااا جي  ،بينمااا
شكلب قيما الادين ال اا جي علاض الوناا العاملا
فااي فلسااطين  35.1فااي الما ا  .عمااا بلااغ إجمااالي
الدين الداخلي القاا خ  1,501ملياان دوال مقا نا
ماااع  1,440ملياااان دوال عاااا  2016با تفااااع
نسااوته  4.1فااي الما ا ا ماار الااذق يضااع تحاادياا
تعو ما االقتصاد الفلسطيني.
القطاع المصرفي
ا تفعااااب قيماااا إجمااااالي الادا ااااع لااااد القطاااااع
المصاارفي خااالل العااا  2017بنسااو  11.7فااي
الما اااا مقا ناااا مااااع العااااا  ،2016لتصاااا إلااااض
 13.11مليا دوال مريكي .بلغب قيم الادا اع
لأش ا اص المقيمااين  11.6ملي اا دوال مريكااي
ق مااا نسااوته  88.5فااي الما ا ماان إجمااالي قيم ا
الادا اااع عاااا  .2017بينماااا بلغاااب قيمااا ودا اااع
الحكامااا المرعزيااا الفلساااطيني  597.4ملياااان
دوال مريكاي ،ق ماا نساوته  4.6فاي الما ا مان
إجمالي قيم تلك الادا ع.
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تعتور التسهيالا اال تماني المواشر المكان
ا خ في جانب الماجاداا ،والتي ال تزال تحق
معدالا نما علض بكثير من نما الناتل المحلض
ا جمالي ،إذ بلغب قيم إجمالي التسهيالا
اال تماني التي منحها القطاع المصرفي عا
 2017ما قيمته  8مليا دوال مريكي ،مسجال
ا تفاعا نسوته  14.4في الما مقا ن مع العا
 .2016اليث بلغب قيم التسهيالا اال تماني
المقدم للقطاع العا  1.5مليا دوال مريكي،
ق ما نسوته  18.4في الما من إجمالي قيم
التسهيالا اال تماني الممناال من القطاع
المصرفي عا  .2017و يضا ا تفعب قيم
التسهيالا المقدم للقطاع ال اص من نحا 5.4
مليا دوال في عا  ،2016لتص إلض نحا 6.5
مليا دوال ق بزياد بنسو  20.1في الما في
عا .2017
عمااااا بلغااااب قيماااا التسااااهيالا المقدماااا لتماياااا
القاااااااروض االساااااااتهالعي  1.40ملياااااااا دوال
مريكاااي ،ق ماااا نساااوته  17.4فاااي الما ااا مااان
إجمالي قيما التساهيالا اال تمانيا  .جادير بالاذعر
ن سعر الفا د علض القروض بالدوال ا ميرعاي
ساااج ان فاءاااا خاااالل عاااا  2017ليصااا إلاااض
 5.79فااي الما ا  ،بينمااا ا تفااع سااعر الفا ااد علااض
الادا ع بالادوال ا ميرعاي ليصا إلاض  1.39فاي
الما .

المفاهيم
والمصطلحات
المستخدمة
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أوالً:

الناتج المحلي اإلجمالي

()1

الناتج المحلي اإلجمالي حسب نوع النشاط االقتصادي
يُعرف الناتج المحلي اإلجمالي حسب نوع النشاط االقتصادي القتصاد ما بأنه مجموع القيم المضافة لكافة
وحدات اإلنتاج العاملة في فروع اإلنتاج المختلفة في اقتصاد معين ،مثل الزراعة والتعدين والصناعة ،حيث
تمثل القيمة المضافة لوحدة إنتاجية معينة الفرق بين قيمة إجمالي اإلنتاج لهذه الوحدة وقيمة السلع والخدمات
الوسيطة المستهلكة في ذلك اإلنتاج.
وبصفة عامة يمكن تقسيم النشاط االقتصادي إلى عدة قطاعات ،وذلك وفقا ً لنظام الحسابات القومية لألمم
المتحدة الذي تتّبعه غالبية البلدان العربية ،كالتالي :
الزراعة والصيد والغابات وصيد األسماك
يشتمل هذا القطاع على الزراعة واإلنتاج الحيواني والخدمات الزراعية والصيد وتكاثر الطرائد والغابات
وتقطيع األخشاب وصيد األسماك.
الصناعات االستخراجية
يشتمل هذا القطاع على المناجم والمحاجر .ويختص أساسا ً بعمليات االستخراج والتحضير والمعالجة
اإلضافية للمواد الصلبة مثل الفحم والمعادن والخام ،والسوائل كالنفط الخام ،والغازات كالغاز الطبيعي .كما
يشمل هذا القطاع على المناجم الباطنة والسطحية والمحاجر واآلبار وكافة األنشطة المكملة لتركيز المعادن
الخام وإعادة معالجة مواد خام أخرى ألغراض التسويق.
التشييد
ويشتمل هذا القطاع بصورة رئيسة على المقاولين العامين والخاصين المرتبطين بشكل رئيس بعقود البناء
والتشييد ويأخذ المقاولون العامون على عاتقهم المشاريع الكاملة بينما يرتبط المقاولون الخاصون بجزء من
العمل في مشروع للبناء والتشييد ،مثل أعمال البياض أو األعمال الصحية أو توريد معدات التسخين
والتكييف أو أعمال الحفر واألساسات أو تصليح هياكل البناء .وقد يتعاقد المقاولون الخاصون على مقاوالت
من الباطن مع المقاول العام أو مباشرة من الجهة المنفذة لمشروع البناء والتشييد.
الصناعات التحويلية
يعنى هذا القطاع بعمليات التصنيع التي تقوم بالتحويل اآللي أو الكيميائي لمواد عضوية أو غير عضوية إلى
منتجات جديدة ،سواء تم هذا العمل آليا ً أو يدوياً ،في مصنع أو في بيت العامل ،وسواء تم بيع المنتجات
بالجملة أو بالتجزئة ،ويتضمن هذا القطاع عدداً من الصناعات المختلفة ،من بينها صناعة الغزل والنسيج،
والمالبس ،والصناعات الغذائية والكيماوية ،والبتروكيماوية ،والصناعات الكهربية اإللكترونية ،وصناعة
المعدات الرأسمالية ،ووسائل النقل وغيرها.
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الغاز والماء والكهرباء
يشمل هذا القطاع توليد وتحويل وتوزيع الكهرباء بصورة رئيسة بغرض البيع وتصنيع الغاز ،وتوزيع الغاز
صنع ،وإنتاج وتوزيع البخار والماء بغرض البيع.
الطبيعي والم ّ
النقل والمواصالت
يشمل هذا القطاع النقل البري والجوي والبحري والخدمات المرتبطة بها ،بما في ذلك التخزين،
والمواصالت .وهذه القطاعات الفرعية تبيع خدماتها بأسعار تقارب أسعار التكلفة .كما أن الحكومة تقوم
بأداء بعض من هذه الخدمات مجانا ً أو بأسعار ال تعكس سعر التكلفة ،ولكن يتم تصنيف الوحدات التي تؤدي
هذه الخدمات تحت قطاع الخدمات الحكومية الذي سيرد ذكره فيما بعد.
التجارة والمطاعم والفنادق
يشمل هذا القطاع تجارة الجملة والمفرق ،والمطاعم والمقاهي وأماكن األكل والشرب ،التي تقوم ببيع
المأكوالت والمشروبات الجاهزة لالستهالك في الحوانيت وأكشاك الباعة المتجولين ،كما يشمل أيضا ً خدمات
الغذاء المتنقلة في المصانع والمكاتب والنوادي .الخ ،ويضم هذا القطاع أيضا ً الفنادق والغرف المفروشة
لإليجار وأماكن المبيت األخرى التي تستخدم للسكن في لقاء مبلغ من المال سواء كانت عامة أو مقصورة
على أعضاء مؤسسة محددة.
المصارف والتأمين
ويشمل هذا القطاع  ،قطاعين فرعيين هما :
المؤسسات المالية
وتنقسم بدورها إلى ثالث مجموعات فرعية هي :
•

المؤسسات النقدية
(المصرف المركزي  -المصارف التجارية  -مصارف االدخار التي تستلم الودائع الجارية  -المصارف
األخرى التي تحفظ الودائع).

•

المؤسسات المالية األخرى
(مصارف االدخار -جمعيات البناء -اتحادات التوفير والقروض -مؤسسات االئتمان الزراعي -مصارف
التنمية الصناعية  -مؤسسات التمويل وإعادة الخصم  -مؤسسات االئتمان الشخصي  -شركات االئتمان
واالستثمار  -سماسرة األوراق المالية والسلع  -المتعاملون في أسواق األوراق المالية – المكتتبون).

•

الخدمات المالية
(المتعاملون في النقد األجنبي  -الوحدات المتعاملة بشكل رئيس في صرف الصكوك أو تحويل النقد أو
تأجير خزائن اإليداع  -المقرضون ومحال المراهنات  -األوراق المالية  -تبادل السلع والسبائك المعدنية
 االستشارات واألبحاث االستثمارية  -خدمات أسعار أسواق األوراق المالية  -سماسرة اإليجاراتوبراءات االختراع  -والمتعاملون والمكتتبون).
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صناديق التأمين والتقاعد
وتشمل الذين يشتغلون في كافة أنواع التأمين على الحياة ،والحريق ،والتأمين البحري والحوادث ،والصحة،
وااللتزام المالي ،واإلصابات ،وتأمين األمانة ،والكفالة ،وعمالء وسماسرة التأمين (البوالص) ،والمؤسسات
التي تخدم رجال التأمين ،والمستشارين لحملة عقود ووثائق التأمين ،كما تشمل أيضا ً أنظمة التقاعد التي
تعمل بصورة مستقلة والتي أنشئت بغرض تأمين دخول األفراد عند التقاعد ،وذلك لمجموعات محددة من
الموظفين.

اإلسكان
يشمل هذا القطاع إيجار العقارات ،وإدارة وتشغيل المباني السكنية وغير السكنية وتقسيم وتطوير األراضي
والعقارات.

الخدمات الحكومية
تشمل الخدمات الحكومية اإلدارة العامة ،والدفاع ،واألعمال الصحية ،والخدمات التربوية ،وتشغيل المعاهد
العلمية واألبحاث ،والخدمات الطبية والبيطرية ،وخدمات التكافل االجتماعي.

الخدمات األخرى
يندرج تحت هذا القطاع الخدمات االجتماعية والشخصية ،مثل الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية
والتثقيفية ،وخدمات اإلصالح ،والتنظيف والصباغة ،وخدمات شخصية متفرقة ،وكذلك الخدمات المنزلية
التي يقدمها منزل آلخر.

الناتج المحلي اإلجمالي بسعر التكلفة
مجموع المساهمات الصافية للقطاعات االقتصادية المذكورة أعاله في اإلنتاج ،بعد خصم رسوم الخدمات
المصرفية المحتسبة من قطاع المصارف والتأمين.

صافي الضرائب غير المباشرة
الفرق بين الضرائب غير المباشرة (المدفوعات اإللزامية التي تدفعها المؤسسات إلى الحكومات والهيئات
الحكومية والتي تعتبرها المؤسسات جزءا ً من تكاليف اإلنتاج لديها ،وتشمل الضرائب على اإلنتاج أو البيع
أو الشراء أو استخدام السلع والخدمات ورسوم االستيراد) ،واإلعانات (المنح التي تستلمها المنشآت الخاصة
والشركات العامة من الحكومة والتي تمثل إضافات على إيرادات أولئك المنتجين من مبيعات إنتاجهم).

()2

الناتج المحلي اإلجمالي بسعر السوق
الناتج المحلي اإلجمالي بسعر التكلفة مضافا ً إليه صافي الضرائب غير المباشرة.

()3

الناتج المحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنفاق
باإلضافة إلى طريقة القيمة المضافة ،يستخلص الناتج المحلي اإلجمالي بطريقة اإلنفاق ،التي يتم فيها تجميع
قيم السلع االستهالكية والخدمات النهائية االستهالك النهائي بشقيه التي أنفق عليها القطاع العائلي (األفراد)
والمؤسسات الخاصة التي ال تبغي الربح والحكومة ،وإجمالي تكوين رأس المال (االستثمار) ،وصافي
الصادرات (أي فجوة الموارد).
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وفيما يلي نورد تعريفا ً مختصرا ً لكل بند من بنود اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي.

االستهالك الخاص
اإلنفاق الخاص للقطاع العائلي (األفراد) والمؤسسات الخاصة التي ال تبغي الربح ،على سلع االستهالك
الجاري (المشتريات من جميع أنواع السلع باستثناء األراضي والمباني) والخدمات ،ناقصا ً منها صافي
مبيعاتهم من السلع المستعملة ،زائدا ً صافي قيمة الهدايا العينية التي يتحصل عليها األفراد من بقية أنحاء
العالم.

االستهالك العام
اإلنفاق الحكومي على السلع والخدمات المستخدمة ألغراض االستهالك الجاري ،وتتمثل في األجور
والرواتب التي تدفعها الحكومة (أي قيمة إجمالي إنتاج المنتجين لخدمات الدولة) ،زائدا ً ما تشتريه الحكومة
من قطاع األعمال وبقية أنحاء العالم من السلع والخدمات ،ناقصا ً ما تبيعه منها إلى قطاع األعمال والقطاع
العائلي.

االستهالك النهائي
مجموع كل من االستهالك الخاص واالستهالك العام.

االستثمار
إجمالي تكوين رأس المال الثابت زائدا ً التغير في المخزون حيث:
•

إجمالي تكوين رأس المال الثابت:
اإلنفاق على حيازة السلع الرأسمالية الجديدة ،زائدا ً اإلضافات والتجديدات والتحسينات التي تجري على
السلع الرأسمالية القائمة ،زائدا ً قيمة أعمال البناء تحت اإلنشاء.

•

التغير في المخزون:
صافي التغير في كمية المخزون من المواد األولية والبضائع تامة الصنع وغير تامة الصنع الموجودة
بالمخازن أو أماكن العمل في نهاية العام.

الصادرات من السلع والخدمات:
تمثل قيم السلع المباعة من المقيمين بالدولة إلى غير المقيمين ،وقيم الخدمات المؤداة بمعرفة المنتجين
المقيمين إلى غير المقيمين ،على أساس القيمة السائدة للسلع والخدمات في السوق وقت التعامل .وتشتمل هذه
القيمة على تكلفة السلع والخدمات المصدرة وتكلفة نقلها إلى حدود الدولة المصدرة ،وكذلك رسوم التصدير،
وأحيانا ً تشتمل على تكلفة تفريغ السلع على ظهر وسيلة النقل ،وهذا األساس يعرف بالقيمة (فوب).

الواردات من السلع والخدمات:
تمثل قيم السلع المباعة من غير المقيمين إلى المقيمين بالدولة ،وقيم الخدمات المقدمة من غير المقيمين إلى
المقيمين بالدولة على أساس القيمة (سيف) ،والتي تتألف من تكلفة السلع والخدمات ،ورسوم التأمين وتكلفة
الشحن حتى الحدود الجمركية للبلد المستورد ،مع مالحظة أن تلك السلع والخدمات لكل من الصادرات
المحولة بين الحكومات.
والواردات ال تشمل قيمة المعدات العسكرية
ّ
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فجوة الموارد
يطلق عليها أحيانا ً "صافي الصادرات" أي الصادرات من السلع والخدمات ،ناقصا ً الواردات من السلع
والخدمات ،زائدا ً صافي الهبات العينية ،وصافي الصادرات التي تتم عن طريق التحويالت الدولية.

الناتج القومي اإلجمالي

()4

يعطي تجميع قيم بنود اإلنفاق سالفة الذكر قيمة الناتج المحلي اإلجمالي ،ولكن هناك جهات عديدة شاركت
في إحداث هذا الناتج داخل الدولة المعنية .هذه الجهات خليط من عوامل اإلنتاج الوطنية وعوامل اإلنتاج
األجنبية .لذلك فإن الحصول على رقم للناتج يرتبط بالمقيمين داخل الوطن خالل فترة زمنية هو أمر هام.
وهذا يجعلنا نتطرق إلى ما يسمى بالناتج القومي اإلجمالي وكيفية إيجاده .ويتسنى لنا ذلك عن طريق تحديد:
•

صافي عوامل اإلنتاج من الخارج
يقصد به الفرق بين الدخول المستحقة لعوامل اإلنتاج الوطنية نتيجة مساهمتها في الناتج المحلي للدول
األخرى والدخول المستحقة لعوامل اإلنتاج األجنبية التي ساهمت في الناتج المحلي للبلد المعني.
ومن ثم فإن:
الناتج القومي اإلجمالي = الناتج المحلي اإلجمالي  +صافي دخل عوامل اإلنتاج من الخارج.

ثانياً:

النقود والمالية العامة
()1

النقـود
العملة المتداولة خارج الجهاز المصرفي والودائع الجارية غير الحكومية بالعملة المحلية.

()2

شبه النقود
الودائع اآلجلة واالدخارية غير الحكومية بالعمالت المحلية واألجنبية ،والودائع بالعمالت األجنبية للمقيمين.

()3

السيولة المحلية
النقود مضافا ً إليها شبه النقود.

()4

النقود االحتياطية أو القاعدة النقدية
العملة المصدرة ،وهي تتكون من العملة لدى الجمهور مضافا ً إليها العملة المحلية لدى المصارف التجارية،
والودائع الجارية لكل من المصارف التجارية والقطاع الخاص بالعملة المحلية لدى السلطات النقدية.

()5

االحتياطيات المصرفية
العملة المحلية لدى المصارف التجارية والودائع الجارية لتلك المصارف لدى السلطات النقدية بما في ذلك
االحتياطي اإللزامي.

()6

الودائع المصرفية
الودائع الجارية ،والودائع اآلجلة واالدخارية ،والودائع الحكومية لدى المصارف التجارية.
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()7

المكرر النقدي
نسبة السيولة المحلية إلى القاعدة النقدية.

()8

االئتمان المحلي
صافي االئتمان المقدم من الجهاز المصرفي إلى الحكومة ،باإلضافة إلى االئتمان المقدم من الجهاز
المصرفي إلى المؤسسات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص ،شامالً المصارف المتخصصة.

()9

صافي موقف الحكومة تجاه الجهاز المصرفي
القروض المقدمة إلى الحكومة من قبل الجهاز المصرفي ،ناقصا ً الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي.

()10

صافي الموجودات األجنبية
األصول األجنبية لدى الجهاز المصرفي ،ناقصا ً المطلوبات األجنبية لدى الجهاز المصرفي.

()11

صافي البنود األخرى
بنود متفرقة منها حسابات رأس المال واالحتياطيات واألصول والخصوم غير المصنفة لكل من المصرف
المركزي والمصارف التجارية.

()12

اإليرادات الحكومية
جميع المتحصالت الحكومية بمقابل أو بدون مقابل غير واجبة السداد .وتقسم إلى إيرادات ضريبية وغير
ضريبية.

( )13المنح
المتحصالت الحكومية بدون مقابل غير واجبة السداد ،وهي نوعان :األول يرتبط بمشروع أو برنامج
حكومي ،والثاني يوفر دعما ً لتغطية نفقات الحكومة بشكل عام .وتضاف المنح إلى اإليرادات الحكومية
بصفتها عامالً يؤدي إلى تخفيض العجز ال إلى تمويله.
()14

النفقات الحكومية
جميع مدفوعات الحكومة بمقابل أو بدون مقابل غير واجبة السداد سواء كانت ألغراض جارية أو رأسمالية.

()15

صافي اإلقراض الحكومي
اإلقراض الحكومي ناقصا ً السداد ،ويضم معامالت الحكومة في االستحقاقات على المؤسسات العامة ،بحيث
يغطي الدين وأسهم رأس المال والمدفوعات والمتحصالت.

( )16رصيد الحساب الجاري االدخار الحكومي
اإليرادات الحكومية والمنح ناقصا ً اإلنفاق الجاري .ويختلف ذلك عن االدخار الحكومي الذاتي الذي يمثل
اإليرادات بدون المنح المقبوضة ناقصا ً اإلنفاق الجاري ،ويقيس جهد الحكومة الذاتي لالدخار.
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( )17العجز الكلي
زيادة اإلنفاق بما فيه اإلقراض الحكومي على المتحصالت من اإليرادات والمنح ،الذي تغطيه الحكومة
بااللتزام بالسداد الدين أو السحب من حيازتها من األموال السائلة أو كليهما معا ً.
()18

الفائض الكلي
زيادة المتحصالت من اإليرادات والمنح على اإلنفاق الحكومي بما فيه اإلقراض.

()19

التمويل
التغير في التزامات الحكومة الخاصة بالتسديدات الالزمة لتغطية الفرق بين مدفوعات الحكومة عن اإلنفاق
وصافي اإلقراض ومتحصالتها من اإليرادات والمنح .ويعادل التمويل من حيث تعريف العجز أو الفائض
ولكن بعالمة جبرية عكسية.
والتمويل على نوعين :األول خارجي ،والثاني محلي ،يشتمل على التغير في الودائع الحكومية والسلف
المقدمة من المصرف المركزي ،باإلضافة إلى صافي االقتراض المحلي الذي يتضمن االئتمان الممنوح
للحكومة من المصارف التجارية ومصادر التمويل المحلية األخرى كحصيلة إصدار السندات وأذون
الخزانة.
وفي حالة عدم مشاركة القطاع الخاص (غير المصرفي) بقدر معين في سوق رأس المال بالشكل الذي يؤهله
إلقراض الحكومة ،فإن التمويل المحلي للعجز يقتصر على إقراض الحكومة من الجهاز المصرفي وسحبها
من األرصدة النقدية.

()20

صافي االقتراض المحلي
اقتراض الحكومة من البنك المركزي والمصارف التجارية ومصادر التمويل األخرى المحلية.

()21

مجمل المتحصالت الخارجية
جميع متحصالت الحكومة بمقابل أو بدون مقابل واجبة أو غير واجبة السداد ،سواء كانت ألغراض تمويل
اإلنفاق الحكومي أو لتمويل العجز المالي .وتشتمل على المنح واالقتراض من المصادر الخارجية.

( )22مجمل المتحصالت المحلية
جميع متحصالت الحكومة بمقابل أو بدون مقابل واجبة أو غير واجبة السداد .وتتضمن اإليرادات الضريبية
وغير الضريبية باإلضافة إلى االئتمان المحلي الممنوح للحكومة من ِق َبل الجهاز المصرفي ومصادر التمويل
المحلية األخرى.

ثالثا ً :
()1

التجارة والمدفوعات
ميزان المدفوعات
بيان إحصائي عن فترة زمنية معينة يوجز بأسلوب منهجي منظم ما يجري من معامالت اقتصادية بين
اقتصاد معين والعالم الخارجي ،ويشتمل على:
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أ-

المعامالت في السلع والخدمات والدخل.

ب -المعامالت في األصول المالية والخصوم.
ج -التحويالت (بدون مقابل) ،والقيود المقابلة لغرض الموازنة المحاسبية.
()2

الميزان التجاري
ُعرف بأنه :
ي ّ
(إجمالي الصادرات السلعية) ناقصا ً (إجمالي الواردات السلعية) حيث أنه يتم تقييم:
أ-

إجمالي الصادرات السلعية على أساس القيمة (فوب).

ب -إجمالي الواردات السلعية على أساس القيمة (فوب).
()3

ميزان السلع والخدمات والدخل
ويشمل :
• الميزان التجاري ،باإلضافة إلى ميزان الخدمات الذي يتضمن خدمات النقل ،والسفر ،وخدمات
االتصاالت ،والتأمين ،والخدمات المالية ،وخدمات الحساب اآللي ،والخدمات الشخصية والمهنية
والترويحية ،والخدمات الحكومية كما يتضمن ميزان الدخل ويشمل تعويضات العاملين ودخل االستثمار.
• التحويالت الجارية :هي القيود الموازنة للتغيرات في ملكية الموارد الحقيقية أو البنود المالية بين مقيمين
وغير مقيمين دون أن تتضمن المعاملة قيمة اقتصادية مقابلة سواء كان تغير الملكية طوعيا ً أو اختياريا ً.
وال تتضمن التحويالت الجارية تحويل ملكية األصول ،واإلعفاء من الديون بالتوافق بين الطرف الدائن
والمدين ،وكذلك التحويالت النقدية المرتبطة أو المشروطة بحيازة األصول أو التخلي عنها.

()4

الميزان الجاري
ميزان السلع والخدمات والدخل باإلضافة إلى التحويالت الجارية (بدون مقابل) ،التي تشمل تحويالت
المهاجرين والعمال ،وكذلك التحويالت الجارية الرسمية (بدون مقابل).

()5

الميزان الكلي
يشمل جميع بنود ميزان المدفوعات ،باستثناء الموجودات االحتياطية ،وعلى ذلك فإن رصيد الميزان الكلي
يساوي التغير في االحتياطيات.

()6

االحتياطيات الدولية (اإلجمالية)
تتكون من األصول الخارجية الموجودة تحت تصرف السلطات النقدية والخاضعة لسيطرتها بحيث تكون
رهن استخدامها في تمويل اختالالت المدفوعات ،وتتضمن الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة ،ووضع
االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي ،وأرصدة النقد األجنبي بما في ذلك العمالت والودائع واألوراق المالية.
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()7

تغطية االحتياطيات للواردات
عدد أشهر االستيراد التي يمكن سدادها بقيمة االحتياطيات الدولية ،وفقا ً لألسعار الجارية للواردات.

رابعا ً :

أسعار الصرف

الربط بعملة مفردة
يربط البلد عملته بعملة رئيسة مثل الدوالر األمريكي أو الفرنك الفرنسي .وال تتدخل السلطات المختصة في تحديد سعر
الربط أو تقوم بتحديد سعر الربط إال في حاالت معينة .ويُالحظ أن الربط بعملة مفردة ثابت بالنسبة لعملة الربط فقط ،حيث
معومة بالنسبة لجميع العمالت األخرى.
تعتبر العملة من الناحية العملية ّ
الربط بسلة من العمالت
يتم اختيار نظام الربط بسلة من العمالت المتاحة ،مثل حقوق السحب الخاصة وسالت العمالت األخرى ،التي ترتكز عادة
على عمالت أهم الشركاء التجاريين للبلد.
التعويم المدار
يتدخل المصرف المركزي بانتظام لتعديل سعر العملة وفق مجموعة من المؤشرات ،مثل الفجوة بين العرض والطلب في
سوق الصرف ،ومستويات أسعار الصرف الفورية في المستقبل ،وأسواق سعر الصرف الموازية.
التعويم الحر
يُترك لسعر الصرف حرية التغير بشكل مستمر عبر الزمن ،بما يتفق وقوى السوق ،ويقتصر تدخل السلطات في هذه
الحالة على التأثير على سرعة التغير في سعر الصرف فقط ،وليس الحد من ذلك التغير.

خامساً:

الدين العام الخارجي

مجموع الدين العام الخارجي القائم في الذمة
يتكون من الدين طويل األجل الحكومي والمضمون حكومياً ،والدين الخاص طويل األجل غير المضمون ،واستخدام
تسهيالت صندوق النقد الدولي ،ويتضمن األرقام المعلنة فقط.
الدين العام طويل األجل
الدين الذي يزيد أجله األصلي أو الذي جرى تأجيله ،عن عام واحد ،والمستحق لغير المقيمين ،وواجب السداد بعملة
أجنبية ،أو سلع أو خدمات.
الدين العام الخارجي
التزام خارجي على دين حكومي ،بما في ذلك الحكومة الوطنية ،أو إحدى ملحقاتها من أقسام ووكاالت ،واألجهزة
الحكومية المستقلة.
الدين المضمون حكوميا ً
التزام خارجي على مدين خاص تضمن سداده جهة حكومية.
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الدين الخاص غير المضمون
التزام خارجي على مدين خاص ال تضمنه جهة حكومية.
الدين قصير األجل
الذي يمتد أجله لسنة واحدة أو أقل.
ائتمان الصادرات
يتضمن ائتمان الصادرات من مصادر رسمية ،وائتمان الموردين ،واالئتمان المصرفي المضمون حكوميا ً أو المؤمن عليه
من قِبَل وكالة ضمان ائتمان الصادرات ،سواء كان طويل أم قصير األجل.
الديون من المصادر الرسمية ،وتتضمن :
• القروض متعددة األطراف من المنظمات الدولية واإلقليمية ،وغيرها من الوكاالت التي يشارك فيها عدد من
الحكومات.
• القروض الثنائية من الحكومات ووكاالتها ،بما في ذلك المصارف المركزية ،ومن األجهزة الحكومية المستقلة،
كصناديق التمويل الوطنية ،والوكاالت الرسمية الئتمان الصادرات.
الديون من المصادر الخاصة ،وتتضمن :
• السندات التي تصدرها جهات خاصة وتباع لجهات أجنبية.
• القروض من المصارف والمؤسسات المالية الخاصة.
• االئتمان من المصادر الخاصة األخرى مثل ائتمان المنتجين والمصدرين وغيرهم من الموردين ،واالئتمان
المصرفي المضمون من وكالة ضمان ائتمان الصادرات.
خدمة الدين
المدفوعات الفعلية سدادا ً لألصل والفوائد خالل العام.

سادساً :العون اإلنمائي
المساعدات اإلنمائية الرسمية
القروض والمنح المقدمة بشروط مالية ميسرة ،من قِبَل مصادر رسمية ،بهدف تشجيع التنمية االقتصادية واالجتماعية.
وتشمل قيمة المعونات والمساعدات الفنية .وتعد التدفقات المالية ميسرة ،عندما تكون شروط اإلقراض الخاصة بها أكثر
مواتاة للمقترض ،من تلك التي يمكن الحصول عليها من خالل معامالت السوق العادية ،وتعرف التدفقات الميسرة بأنها
تلك التي تحوي عنصر منح يبلغ  25في المائة على األقل.
عنصر المنحة
الفرق بين القي مة االسمية األصلية للقروض والقيمة الحالية المخصومة لخدمة الدين كنسبة مئوية من القيمة االسمية
األصلية ،ويقاس باحتساب الفرق بين القيمة االسمية لمبلغ القرض وبين مجموع القيم الحالية لمبالغ خدمة القرض األقساط
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والفوائد التي تدفع منذ بدء عقد القرض حتى انتهاء أجل السداد ،مخصومة على أساس سعر خصم معين ،منسوبا ً إلى
القيمة االسمية للقرض .علما ً بأن سعر الخصم المستخدم تقليديا ً في حساب القيم الحالية لمبالغ خدمة القرض هو  10في
المائة.
ويستخدم عنصر المنح لبيان ومقارنة درجة اليسر في المساعدات المقدمة بموجب مختلف الشروط ،التي تشمل فترة
السماح ومدة السداد وسعر الفائدة.

سابعاً:

المؤشرات االجتماعية

معدالت القيد في مراحل التعليم
معدل القيد اإلجمالي هو عدد المقيدين في أي مستوى تعليمي ،سواء كانوا ينتمون أو ال ينتمون إلى فئة العمر المناسبة،
كنسبة مئوية من السكان الذين يندرجون ت حت فئة العمر المناسبة لهذا المستوى .أما معدل القيد الصافي فهو النسبة المئوية
لعدد المقيدين بمستوى تعليمي معين ممن ينتمون إلى فئة العمر المناسبة ،إلى السكان الذين يندرجون تحت فئة العمر
المناسبة لهذا المستوى.
الفجوة بين اإلناث والذكور
مجموعة من التقديرات الوطنية واإلقليمية وغيرها من التقديرات ،تنسب فيها جميع األرقام الخاصة باإلناث إلى ما يقابلها
من األرقام الخاصة بالذكور على أن يكون الرقم القياسي للذكور يساوي .100
الحصول على الخدمات الصحية
نسبة السكان الذين يمكنهم الوصول إلى الخدمات الصحية المحلية المالئمة ،سيراً على األقدام أو باستخدام وسائل االنتقال
المحلية فيما ال يزيد عن ساعة.
معدل وفيات الرضع
عدد الوفيات سنويا ً من األطفال خالل السنة األولى من العمر لكل ألف طفل يولدون أحياء ،وبمزيد من التحديد ،احتمال
الوفاة خالل الفترة المحصورة بين الوالدة واكتمال السنة األولى من العمر بالضبط.
معدل الوفيات دون الخامسة
العدد السنوي لوفيات األطفال دون سن الخامسة لكل ألف طفل يولدون أحياء وبمزيد من التحديد ،احتمال الوفاة خالل
الفترة المحصورة بين الوالدة واكتمال السنة الخامسة من العمر بالضبط.
معدل وفيات األمهات
عدد وفيات النساء ألسباب تتعلق بالحمل ،سنوياً ،لكل مائة ألف طفل يولدون أحياء.
القوة العاملة
السكان النشطون اقتصاديا ً بما في ذلك القوات المسلحة والمتعطلون ،وال يدخل في عداد القوة العاملة العاملون في المنازل
أو من يقدمون الرعاية اإلنسانية دون مقابل.
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نسبة اإلعالة
نسبة السكان تحت سن  15سنة ،وفوق سن  64سنة من إجمالي السكان في سن العمل.
العمر المتوقع عند الوالدة
عدد السنوات التي من المتوقع أن يحياها طفل حديث الوالدة في حالة استمرار أنماط الوفاة السائدة وقت والدته على ما
هي عليه طوال حياته.
معدل القراءة والكتابة بين الكبار
النسبة المئوية لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم  15سنة أو أكثر ،والذين يستطيعون أن يقرأوا وأن يكتبوا بفهم ،فقرة بسيطة
وموجزة عن الحياة اليومية.
انخفاض الوزن عند الوالدة
النسبة المئوية لألطفال الذين يولدون أقل من  2.500جرام.
متوسط عدد سنوات الدراسة
متوسط عدد السنوات التي حصل عليها كل شخص عمره  25سنة أو أكثر.
اإلنفاق العسكري
ما تنفقه وزارة الدفاع أو الوزارات األخرى على القوات المسلحة ،بما في ذلك شراء اإلمدادات والمعدات العسكرية،
واإلنشاءات ،والتجنيد ،والتدريب وبرامج المساعدات العسكرية.
المساعدات اإلنمائية الرسمية المخصصة لالستثمار االجتماعي
هي المساعدات اإلنمائية الرسمية المخصصة لمجاالت الصحة ،والتعليم والخدمات االجتماعية والتنمية الريفية
والحضرية ،والمياه ومرافق الصرف الصحي مجتمعة.
الكثافة السكانية
مجموع عدد السكان مقسوما ً على مساحة األرض.
خط الفقـر
مستوى الدخل الذي ال يمكن دونه تحمل تكاليف الحد األدنى للغذاء الكافي ،والمتطلبات غير الغذائية األساسية.
التعليم االبتدائي
التعليم في المرحلة األولى (المستوى األول حسب التصنيف القياسي الدولي للتعليم) ،ووظيفته األساسية هي توفير عناصر
التعليم األساسي ،مثل المدارس األولية والمدارس االبتدائية.
معدل إتمام الدراسة االبتدائية :نسبة األطفال الذين يلتحقون بالسنة األولى بالمستوى االبتدائي ولكنهم ال يستكملون بنجاح
هذا المستوى من التعليم في الوقت المناسب.
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الحصول على المياه المأمونة
النسبة المئوية للسكان الذين يحصلون بدرجة معقولة على إمدادات المياه المأمونة ،بما في ذلك المياه السطحية المعالجة أو
غير المعالجة ولكنها غير ملوثة مثل مياه الينابيع وخزانات المياه الجوفية واآلبار.
العلميون
هم األشخاص الذين حصلوا على تدريب علمي أو تقني  -ويكون ذلك عادة باالنتهاء من تعليم المرحلة الثالثة في أي مجال
علمي  -ويشتغلون بأعمال مهنية في األنشطة البحثية واإلنمائية.
التعليم الثانوي
التعليم في المستوى الثاني (المستوى الثاني والمستوى الثالث حسب التصنيف القياسي الدولي للتعليم) ،بعد ماال يقل عن
أربع سنوات من التعليم السابق في المستوى األول .والتعليم الثانوي يوفر التعليم العام أو المتخصص أو كليهما – مثل
المدارس المتوسطة ،والمدارس الثانوية ،والمدارس العليا ،ومعاهد المعلمين التي هي من هذا المستوى والمدارس ذات
الطابع المهني أو الفني.
التعليم الثانوي الفني :التعليم الذي توفره مدارس المستوى الثاني بهدف إعداد التالميذ مباشرة لمزاولة حرفة أو مهنة
أخرى غير التدريس.
الفنّيون
األشخاص المشتغلون بالبحوث العلمية واألنشطة اإلنمائية ممن تلقوا تدريبا ً مهنيا ً أو فنيا ً لما ال يقل عن ثالث سنوات بعد
المرحلة األولى من المستوى الثاني للتعليم.
المستوى الثالث من التعليم
التعليم في المستوى الثالث (المستويات  5و 6و 7حسب التصنيف الدولي للتعليم) ،مثل الجامعات ،ومعاهد المعلمين العليا
والمدارس الفنية العليا  -التي تتطلب حداً أدنى للقبول واالنتهاء بنجاح من المستوى الثاني للتعليم أو ما يثبت الحصول على
مستوى مسا ٍو له في المعرفة.
البطالة
يشمل المتعطلون جميع األشخاص فوق سن معينة ،ممن ال يعملون باألجر أو ال يعملون لحسابهم الخاص ،والمتوافرون
للعمل بأجر أو لحسابهم الخاص ،واتخذوا خطوات محددة بحثا ً عن العمل بأجر أو لحسابهم الخاص.
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ملحق ( :)18/2بعض مؤشرات البطالة في الدول العربية
)(2017

29.5
31.6
69.0
42.5
35.7
48.2

27.5
4.4
4.3
22.9
20.3
25.7
21.1
18.5
41.3
6.7
23.5
31.5
31.0
0.6
4.3
5.8
7.5
27.2
24.4
14.7
13.3
27.2

16.1
1.3
0.5
12.5
9.5
20.0
3.2
10.8
51.5
5.8
12.6
13.7
27.0
0.1
4.1
0.9
5.9
14.6
8.2
8.8
10.9
73.7

133
35
8
271
514
42
419
530
283
50
502
103
89
2
4
34
40
160
1,650
418
43
138

319
76
4
368
926
45
368
897
2,096
168
1,067
304
291
1
5
23
99
265
1,863
818
55
4,368

453
111
11
639
1,440
87
787
1,427
2,379
218
1,569
407
380
3
9
57
139
425
3,513
1,216
98
4,506

قوة العمل
باأللف

2,446

6,506

865

4,119

12,308

389

13,537

11,150

4,759

3,641

10,601

2,545

1,362

2,049

211

2,594

2,208

2,403

29,472

11,638

833

6,437

معدل البطالة

18.3

1.7

1.3

15.5

11.7

22.4

5.8

12.8

50.0

6.0

14.8

16.0

27.9

0.1

4.3

2.2

6.3

17.7

11.9

10.2

11.8

70.0

()1

()2

االمارات *

البحرين *

تـــونس

الجــزائر

جيبـــوتي

السودان

سوريـــة

الصومال

العــــراق

()4

()5

عمان*

فلسطين

لبنـــــــان

ليبــــيــا

مصــــر

المغرب

موريتانيا

اليمـــن

الكويــت *

()7

()6
*
قطـــــر
القُمــــر

السعودية *

اال ر د ن

الدولة

33.8
54.0
40.0
36.8
62.2
53.2
37.1
11.9
22.9
32.0
25.3
23.4
61.4
44.6
59.9
29.0
37.7
46.9
35.1
43.9
3.1

عدد العاطلين عدد العاطلين عدد العاطلين معدل البطالة معدل البطالة
بين اإلناث
بين الذكور
اإلناث
الذكور
باأللف

4.6
2.2
41.3
28.3
…
32.6
36.4
73.0
62.0
18.0
28.9
38.9
47.2
30.0
32.0
51.2
70.0
39.9
26.5
34.6
58.0

نسبة اإلناث
بين العاطلين

76.6
…
53.8
61.0
…
51.4
22.9
9.4
…
…
36.9
39.2
39.8
…
12.4
36.6
…
27.9
18.9
…
12.2

نسبة
نسبة الجامعيين نسبة العاطلين طالبي
نسبة الشباب بين
العاطلين أكثر
العمل ألول مرة
بين العاطلين
العاطلين ( 24-15سنة)
من سنة
43.2
47.6
40.4
46.1
…
…
71.9
60.1
…
92.8
60.7
70.0
…
…
80.2
52.5
81.5
47.6
…
46.0
98.0
74.3
51.9
…
…

()3

25.7
56.0
…
…
…
…
25.6
34.6
…
44.5
33.0
…
68.1
71.9
…
…

المصدر :تقديرات معدي التقرير بناء على مصادر وطنية رسمية ومصادر إقليمية ودولية متفرقة أهمها قواعد بيانات منظمة العمل الدولية.
* مواطنون وغير مواطنون.

( )1قدرمعدل البطالة بين المواطنين بحوالي  ،%6.9وقدر عدد العاطلين بحوالي  35ألف عاطل.

( )2بلغ معدل البطالة بين المواطنين في البحرين في عام  2016حوالي  ،%4.3وحجم قوة العمل البحرينية بحوالي  197.3ألف ،وعدد العاطلين بين المواطنين بحوالي  8.4ألف عاطل.

( )4قدر حجم العمالة العمانية عام  2016بحوالي  223.1ألف ،والعمالة الوافدة بحوالي  1848ألف .ويقدر بأن نسبة الجامعيين بين طالبي العمل تقدر بحوالي .%40.2

( )3قدر معدل البطالة بين السعوديين عام  2017بحوالي  % 12.8من قوة العمل السعودية .وبلغ معدل البطالة بين اإلناث حوالي  %32.7وبين فئة الشباب ( )24-15حوالي .%35.7

( )6قدر معدل البطالة بين القطريين عام  2017بحوالي  %0.43من قوة العمل القطرية ،وبلغ عددهم حوالي  448عاطل.

( )5فلسطين " --نسبة الجامعيين بين العاطلين" = ( عدد العاطلين عن العمل حاملي شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى  /عدد العاطلين عن العمل)

( )7قدر معدل البطالة بين المواطنين في الكويت عام  2017بحوالي  ،%6.4وبمعدل حوالي  %5.9للذكور ،وحوالي  %7.3لإلناث وبين فئة الشباب ( )24-15حوالي .%26.6
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ملحق ( ( ) 10/8د) :تجارة الخدمات األخرى في الدول العربية*
)(2017-2013
2013

**2017
62,218
893
21,563
9,314
2,941
786
213
1,774
350
2,499
860
329
1,065
36
3,490
6,966
63
2,238
6,705

2016
59,472
746
20,628
6,976
2,878
1,404
195
1,774
276
1,904
897
146
2,351
26
3,786
7,082
53
1,933
6,296

2015
59,614
970
19,879
6,740
2,713
1,195
205
1,492
247
1,872
687
150
2,548
27
3,988
7,984
450
2,746
5,559

2014
66,852
1,164
19,371
6,658
2,551
1,443
209
1,392
185
1,313
593
177
2,506
28
4,193
8,154
46
4,905
11,196

2013
39,492
790
817
6,626
2,876
1,573
201
1,528
369
781
570
139
2,113
27
4,600
7,780
49
2,796
5,190

**2017
-157,020
-776
-53,472
-5,758
-6,542
-607
-54
-44,089
-795
-3,802
-4,560
-421
-9,152
-34
-9,874
-4,481
-1,405
-6,451
-4,016

2016
-147,095
-776
-52,611
-4,564
-6,721
-842
-37
-37,256
-399
-2,601
-4,578
-204
-11,498
-21
-8,339
-4,727
-1,234
-6,059
-3,911

2015
-159,998
-832
-51,529
-4,473
-6,778
-1,001
-39
-48,594
-430
-3,236
-4,455
-186
-11,145
-18
-7,560
-6,598
-2,046
-6,899
-3,521

2014

-173,907

-816

-52,533

-4,772

-6,834

-1,179

-41

-56,501

-531

-4,386

-4,328

-188

-12,060

-19

-6,939

-5,561

-3,268

-6,253

-6,200

2013

-140,558

-855

-41,650

-4,772

-6,302

-1,061

-37

-39,743

-380

-4,581

-3,969

-184

-10,617

-17

-6,053

-6,325

-2,778

-6,335

-3,303

االردن

االمارات

البحرين

الجزائـــر

تونـــــس

جيبوتي

السعودية

السودان

العــــراق

عُمـــــان

فلسطيـن

قـــــطر

القُــــمر

الكويت

لبنــــان

ليبـــيا

مصـــر

المغرب

) مليون دوالر أمريكي(

2014
-101,065
-65
-40,832
1,854
-3,426
512
164
-38,215
-11
-3,800
-3,399
-45
-8,504
10
-1,453
1,455
-2,729
-3,539
1,887

المدفوعات

2015
-107,054
348
-33,162
1,886
-4,283
264
168
-55,109
-346
-3,073
-3,735
-11
-9,554
9
-2,746
2,593
-3,222
-1,349
4,996

المتحصالت

2016
-100,384
138
-31,650
2,268
-4,064
194
166
-47,102
-183
-1,364
-3,769
-36
-8,597
9
-3,573
1,386
-1,596
-4,152
2,038

الصافي
**2017
-87,624
-31
-31,982
2,412
-3,842
562
158
-35,482
-123
-697
-3,681
-58
-9,147
6
-4,553
2,355
-1,181
-4,126
2,385
-597
…

-498
…

-397
-333

-600
-328

134
…

120
…

161
…

207
561

115
554

-730
…

-718
…

-660
…

-604

-894

-715

-882

موريتانيا

اليمـــن

إجمالي الدول العربية

-94,802
117
-31,909
3,556
-3,601
179
159
-42,315
-446
-1,303
-3,701
-92
-8,087
2
-6,384
2,485
-1,342
-4,213
2,689
-596
…

** بيانات أولية

* تشمل الخدمات التالية  :التشييد وخدمات التامين والمعاشات التقاعدية والخدمات المالية ورسوم استخدام الملكية الفكرية واالتصاالت السلكية والالسلكية وخدمات الحاسوب والخدمات الشخصية والثقافية وخدمات الحكومة وخدمات االعمال األخرى.

المصدر  :إستبيانات التقرير االقتصادي العربي الموحد  ، 2018وقاعدة بيانات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ( ،)UNCTADوتقديرات صندوق النقد العربي.
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تابع ملحق (" )1/9ج"  :موازين مدفوعات الدول العربية
)(2017-2013
)مليون دوالر أمريكي (
2013
مجموع الدول العربيـة
األ ر د ن
اإلمــــارات
البحريـــــن
تونــــــــس
الجزا ئــــر
جـيـبــوتـــي
الســـعودية
الســـــودان
ســــــورية
الصومـــال
العـــــــراق
عُمـــــــــان
فلســــــطين
قطـــــــــــر
القُمـــــــــر
الكويــــــت
لبنــــــــــان
ليبيـــــــــــا
مصـــــــــر
المغــــــرب
موريتانــيــا
اليمــــــــــن

327,212.2

2015

2016

*2017

2014

-80,559.6

-80,630.1

30,316.5

الموازين الجارية
226,451.8

3,508.7-

3,393.4-

3,410.7-

3,699.2-

4,307.1-

74,050.4

87,539.3

50,163.7

47,115.5

61,058.2

3,605.6

3,155.9

983.8

302.7

408.8

3,877.1-

4,318.0-

3,873.8-

2,690.5-

3,247.1-

991.0
171.2135,442.4

9,435.0180.073,758.1

27,066.0235.056,723.8-

26,320.0295.023,842.8-

22,300.0311.015,229

5,821.9-

3,545.5-

5,460.8-

4,226.1-

5,101.9-

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

22,590.2

24,428.0

4,121.3

2,771.7

13,954.5

5,201.6

4,210.7

10,954.5-

12,335.2-

9,759.6-

2,383.3-

2,149.0-

2,065.6-

1,941.3-

1,563.6-

60,461.0

49,409.9

13,750.8

8,324.5-

6,425.5

59.4-

55.7-

48.0-

29.8-

48.6-

69,477.0

54,409.3

4,013.3

5,100.9-

7,093.6

11,163.2-

11,114.0-

11,670.9-

8,120.4-

9,864.0-

10.2

19,033.2-

9,339.9-

4,705.8-

958.4

3,786.8-

5,923.2-

17,211.2-

19,868.1-

9,315.4-

11,146.2-

7,777.3-

5,106.5-

5,541.4-

5,262.7-

1,224.0-

1,470.7-

950.4-

585.5-

300.0-

1,475.2-

1,507.4-

3,026.0-

1,450.0-

2,180.0-

ميزان الحساب الراسمالي والمالي
مجموع الدول العربيـة
األ ر د ن
اإلمــــارات
البحريـــــن
تونــــــــس
الجزا ئــــر
جـيـبــوتـــي
الســـعودية **
الســـــودان
ســــــورية
الصومـــال
العـــــــراق
عُمـــــــــان
فلســــــطين
قطـــــــــــر
القُمـــــــــر
الكويــــــت
لبنــــــــــان
ليبيـــــــــــا
مصـــــــــر
المغــــــرب
موريتانــيــا
اليمــــــــــن

235,968.1-

175,923.8-

109,713.0

146,839.6

21,929.3-

2,759.1

1,529.3

2,743.9

3,350.8

3,388.0

40,163.4-

41,715.5-

3,213.1-

19,328.0-

17,527.6-

2,412.0-

2,297.1-

967.0

1,550.3

1,177.4

3,077.3

5,120.5

4,272.8

4,200.0

4,167.1

915.0-

3,558.0

471.0-

280.0

500.0

341.7

222.3

250.0

260.0

265.0

126,197.7-

63,657.2-

74,144.4

92,253.1

9,640.0-

4,314.6

2,189.5

5,399.1

3,536.3

3,583.4

...
...

…

…

…

…

…

…

…

…

13,344.2

3,594.4

4,972.9

11,291.4

3,135.7-

6,340.7

2,150.8-

12,007.8

4,197.2

9,053.6

2,144.6

1,765.8

2,450.7

1,701.3

1,395.5

52,147.4-

49,176.9-

19,673.1-

3,802.2

25,452.7-

60.4

45.2

47.0

27.7

45.1

67,574.9-

53,634.7-

7,456.7-

5,403.3-

21,918.3-

8,930.1

12,741.6

11,050.6

9,579.0

8,380.0

4,443.3-

421.0-

4,634.9-

935.3-

379.9-

7,567.2

2,747.3

23,319.5

33,731.5

21,844.8

7,536.2

2,375.3

2,500.0

2,600.0

2,200.0

1,483.4

891.3

1,250.3

395.4

325.0

14.0-

348.8

214.3-

250.0-

200.0-

* بيانات أولية.
** تتبع السعودية الطبعة السادسة لدليل ميزان المدفوعات وت ّم تعديل تلك البيانات للتوافق مع الطبعة الخامسة

المصدر  :إستبيان التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام  2018ومصادر وطنية ودولية أخرى.
 -صندوق النقد الدولي ،إحصاءات ميزان المدفوعات ،واإلحصاءات المالية الدولية ،وإحصاءات إتجاه التجارة  ،أعداد متفرقة لعام .2018
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