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

iii

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.

iv
iv

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
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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
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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.
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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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