اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻗﺘﺼﺎدي
اﻟﻌﺮﺑـــﻲ اﻟﻤﻮﺣــﺪ

2020

© صندوق النقد العربي 2020

ال يجوز نسخ أو اقتباس أي جزء من هذا التقرير أو ترجمته أو إعادة طباعته بأي صورة
دون موافقة خطية من صندوق النقد العربي إال في حاالت االقتباس القصير مع
وجوب ذكر المصدر.

للحصول على النسخة الكاملة على موقع الصندوق

للحصول على نسخة التقرير للسنوات السابقة

توجه جميع المراسالت على العنوان التالي:
الدائرة االقتصادية
صندوق النقد العربي
ص.ب  – 2818أبوظبي – دولة اإلمارات العربية المتحدة
هاتف+971-2-6171 552 :
فاكس+971-2-632 6454 :
البريد اإللكترونيeconomic@amfad.org.ae :
Website: https://www.amf.org.ae

نبـذة


تاريخيـة



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
واالقتصاد 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 مساعداً في
وضع السياسات االقتصادية التي تحقق التنمية واالستقرار في أرجاء الوطن العربي ،وتدعم مسيرة التعاون والعمل
العربي المشترك.
وهللامنوراءالقصد،،،
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أ

أ

تقديــــــم


يتناول العدد األربعون من التقرير االقتصادي العربي الموحد الصادر عام  ،2020وكعادته 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 القائمون 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 الرئيسة ،وتصنيف الدول العربية حسب الموضوع قيد الدراسة لتسهيل
عملية التحليل المقارن .في 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.

ب 

ب

ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻋﺎﻣﺔ
ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ 2019
ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

13.2
9.6

ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻛﻢ 1.4) ²ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻫﻜﺘﺎﺭ(
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ

ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ )(2018
ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ

426.9
5.5
134.0
15.9

ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ

ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ
ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ )ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ(
ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ )ﺑﺎﻷﺳﻌـﺎﺭ ﺍﻟﺜـﺎﺑﺘـﺔ(
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ )ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ(
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ
ﻓﺠﻮﺓ ﺍﻟﻐﺬﺍء )(2018
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ

2744.1
1.5
1.5
6669
4.8
33.6
25
10.3
51.2

ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ

ﺍﻟﻨﻔﻂ
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ
ﻧﺴﺒﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻧﺴﺒﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺴﻮﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ )ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ(

56.5
26.7
24.8
28.4
14.9
432.9

ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ً
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 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

1009.6
5.3
838.4
4.4
112.3
11.1

ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ

ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )ﻓﻮﺏ(

1029.8
16.7

ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
ﺷﻬﺮﺍ ً

ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ
ﻗﻴﻤﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻧﺴﺒﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺇﻟﻰ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ

308.9
23.4
35.1
9.9

ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ

*

* ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ.

ﺝ

ج

الرمو ز
المستخدمة
فيالتقري ر







…

البيان غير متوفر أو ال ينطبق

ــ

القيمة أو النسبة تعادل الصفر

()%

نسبة مئوية

ج

جرام

كم

كيلو متر

كم²

كيلو متر مربع

كج/كجم

كيلو جرام

مل

ملليلتر ( 1000/1لتر)

ملم

ملليمتر

ملم³

ملليمتر مكعب

م³

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.

كيلووات

م.و.

ميجاوات

ج.و.

جيجاوات

ك.و.س.

كيلواوت ساعة

م.و.س.

ميجاوات ساعة

ج.و.س.

جيجاوات ساعة

د

د

المحتويات


الصفحـ ة

نبــذةتاريخيـة .....................................................................................................................

أ

تقديـــــم  ..............................................................................................................................

ب

مؤشراتعامةعنالدولالعربيةخاللعام ................................................................. 2019

ج

الرموزالمستخدمةفيالتقرير  . .............................................................................................

د

نظرةعامةعلىاقتصاداتالدولالعربيةخاللعام. ...................................................... 2019

i

الفصلاألول :التطوراتاالقتصاديةالدولية .. ....................................................

1

نظرة عامة .....................................................................................

1

نمو االقتصاد العالمي ..........................................................................

2

التضخم .........................................................................................

8

البطالة ..........................................................................................

9

أسعار الفائـدة ..................................................................................

9

التجارة والمدفوعات ..........................................................................

10

االحتياطيات الخارجية الرسمية للدول النامية واقتصادات السوق الناشئة..............

11

الدين العام الخارجي للدول النامية واقتصادات السوق الناشئة األخرى ................

12

أسعار الصرف .................................................................................

14

أسواق األسهم الدولية .........................................................................

14

التطورات في أسواق النفط العالمية ........................................................

16

انعكاسات التطورات االقتصادية الدولية على اقتصادات الدول العربية ..............

16

:التطوراتاالقتصاديةواالجتماعية.................................................

21

نظرة عامة .....................................................................................

21

التطورات االقتصادية ........................................................................

22

متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ........................................

26

األسعار .........................................................................................

26

الهيكل القطاعي للناتج المحلي اإلجمالي ...................................................

28

الناتج المحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنفاق ................................................

31

الفصلالثاني



ه

ه

ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ...................................................................... .

33

ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﻓﺠﻮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ................................

34

ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .........................................................

35

ﺗﻄﻮﺭ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮ .....................................................................

35

ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ..................................................................

37

ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ....................................................................

41

....................................................................................

41

ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .......................................................................................

42

.....................................................................

45

ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ .......................................................................................

47

ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ......................................................................................

48

 :ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ..............................................................

53

ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ .................................................................................

53

ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ...................................................................

53

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ .................................................................

54

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ...............................................................................

55

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ...........................................................................

60

ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻲ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻲ ﻭﺍﻟﺴﻤﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ................................

62

...........................................................

65

ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ................................................................................

68

 :ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ......................................................................

73

ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ... ..............................................................................

73

ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ....................................................................

73

ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ .................................................................

75

ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ......................................................................

76

ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ..........................

89

 :ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ .............................................

93

ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ .................................................................................

93

ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ................................................

94

ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ .......................................................................................

96

ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ........................................................................

100

ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ

ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ

ﻭ

و

األسعار ...........................................................................................

105

الصادرات النفطية................................................................................

111

الفصلالسادس:التطوراتالمالية..........................................................................

117

نظرة عامة .......................................................................................

117

اإليرادات العامة والمنح ........................................................................

118

اإلنفاق العام ......................................................................................

127

الوضع الكلي للموازنات العامة ...............................................................

132

تطورات الدين العام..............................................................................

133

لالعربية 139
تأسواقالمالفيالدو 
الفصلالسابع:التطوراتالنقديةوالمصرفيةوتطورا 
نظرة عامة .......................................................................................

139

التطورات النقدية ...............................................................................

139

السيولة المحلية والعوامل المؤثرة عليها ....................................................

143

التطورات المصرفية ...........................................................................

149

التطورات في أسواق المال العربية ..........................................................

154

الفصلالثامن:التجارةالخارجيةللدولالعربية.....................................................

159

نظرة عامة .......................................................................................

159

التجارة الخارجية السلعية اإلجمالية ..........................................................

160

التجارة البينية السلعية العربية ................................................................

166

تجارة الخدمات في الدول العربية .............................................................

173

تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واالتحاد الجمركي العربي ............

177

الفصلالتاسع:موازينالمدفوعاتوالدينالعامالخارجيوأسعارالصرف..............

179

نظرة عامة .......................................................................................

179

موازين المدفوعات .............................................................................

179

الموازين التجارية ..............................................................................

179

موازين الخدمات والدخل والتحويالت .... ...................................................

181

موازين الحسابات الخارجية الجارية .... .....................................................

182

موازين الحسابات الرأسمالية والمالية والموازين الكلية ..................................

183

االحتياطيات الخارجية الرسمية ...............................................................

184

تطورات الدين العام الخارجي ................................................................

185

أعباء المديونية الخارجية للدول العربية ....................................................

187

تطورات أسعار الصرف العربية .............................................................

188

 ز
ز

الفصلالعاشر(المحور(:االقتصادالرقميودعمدورهفيالتنميةالعربية

191

نظرة عامة .......................................................................................

191

االقتصاد الرقمي ودوره التنموي .............................................................

192

مساهمة القطاع الرقمي في النمو واإلنتاجية والتشغيل......................................

195

مساهمة االقتصاد الرقمي في إحداث تنمية شاملة ومستدامة...............................

198

أهم تحديات تطوير استخدام تقنية االتصاالت والمعلومات.................................

205

التجارب والممارسات الدولية في تطوير االقتصاد الرقمي 211 ................................
التوصيات المنبثقة عن التقارير اإلقليمية حول الدول العربية..............................

215

الفصلالحاديعشر:العوناإلنمائيالعربي223 ...................................................................
نظرة عامة ........................................................................................

223

السمات الرئيسة للعون اإلنمائي المقدم من مؤسسات مجموعة التنسيق.................

223

حجم العون اإلنمائي المقدم من مؤسسات مجموعة التنسيق .............................

224

التوزيع القطاعي للعمليات التمويلية لمؤسسات مجموعة التنسيق .......................

226

دور مؤسسات مجموعة التنسيق في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة
............................................................................................ 2030

231

أهم تطورات المساعدات اإلنمائية الدولية وتوزيعها .....................................

232

الفصلالثانيعشر:التعاونالعربيفيشؤونالبيئةودورهفيتحقيقالتنميةالمستدامة 237
نظرة عامة .......................................................................................

237

خصوصية الوضع البيئي في الدول العربية..................................................

238

أداء الدول العربية في المؤشرات الدولية للبيئة..............................................

240

التعاون العربي في مجال شؤون البيئة........................................................

243

اإلطار المؤسسي للتعاون البيئي العربي .....................................................

243

التحديات التي تواجه الدول العربية في مجال البيئة والتنمية المستدامة..................

251
253

الفصلالثالثعشر:االقتصادالفلسطيني ......................................................................

ح

ح

نظرة عامة ......................................................................................

253

مؤشرات أداء االقتصاد الفلسطيني............................................................

253

مؤشرات سوق العمل والبطالة.................................................................

254

األوضاع المالية .................................................................................

256

التحديات والصعوبات نحو تحقيق التنمية في فلسطين ....................................

261

ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ...........................................................................

265
278

ﺍﻟﻤﻼﺣﻖ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
ﻣﻼﺣﻖ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ  :ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ )........................(9/1)-(1/1

279

ﻣﻼﺣﻖ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )...............(19/2)-(1/2

284

ﻣﻼﺣﻖ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ  :ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ).................................... (11/3) -(1/3

306

ﻣﻼﺣﻖ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ  :ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ).................................... (14/4)-(1/4

319

ﻣﻼﺣﻖ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ  :ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ )..................(7/5)-(1/5

335

ﻣﻼﺣﻖ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ  :ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ).................................... (11/6)-(1/6

342

ﻣﻼﺣﻖ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ  :ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
).......................................................... (10/7)-(1/7

354

ﻣﻼﺣﻖ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ  :ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ).................. (10/8)-(1/8

366

ﻣﻼﺣﻖ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ  :ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ
).......................................................... (14/9)-(1/9

379

ﻣﻼﺣﻖ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ  :ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻭﺩﻋﻢ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )- (1/10
).................................................................. (5/10

393

ﻣﻼﺣﻖ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ  :ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺍﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ).....................(5/11)-(1/11

401

ﻣﻼﺣﻖ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ  :ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ )................................... (1/13

406

ﺍﻟﺠــــــــــــﺪﺍﻭﻝ:
ﺗﻄﻮﺭ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )...........................................(2019-2015

15

ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ) ..............................(2019 -2018

25

ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ) 2000ﻭ 2005ﻭ 2010ﻭ-2015
.................................................................................................... (2019

27

ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ) 2010ﻭ 2017ﻭ...(2019-2018

28

ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ) 2010ﻭ 2017ﻭ(2019-2018

32

ﺃﻫﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ )ﻣﺘﻮﺳﻂ ... (2019-2015

51

ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )............................. (2019-2010

54

ﻁ

ط



الوضع المائي للدول العربية بحسب حصة الفرد من المياه السنوية المتجددة ...................

56



مستويات استغالل الموارد المائية في الدول العربية.................................................

57



التغير في درجات الحرارة في المنطقة العربية (درجة مئوية) ....................................

59



السكان الزراعيون والقوى العاملة النشطة اقتصاديا ً في الزراعة لعام (.................)2018

61



نسب التغير في اإلنتاج الزراعي (.................................................. )2019-2018

62



إنتاجية بعض المحاصيل الزراعية في الدول العربية بالمقارنة مع الدول األخرى ()2019

63



اإلنتاج السمكي للدول العربية حسب األقاليم ( ،2015 ،2010و............. )2019-2018

64



الصادرات والواردات الزراعية العربية ( 2010و............................. )2018-2015

66



نسبة التغير في الواردات من السلع الغذائية األساسية (......................... )2018-2017

67



قيمة الناتج الصناعي العربي (باألسعار الجارية) (............................)2019–2010

74



ترتيب الدول العربية حسب تقرير التنافسية العالمية (.................................... )2019

87



الطلب العالمي على النفط وفق المجموعات الدولية (..........................)2019–2015

101



الطلب على الطاقة في الدول العربية (............................................. )2019-2015

103



التوزيع النسبي الستهالك المنتجات البترولية في الدول العربية (........................)2019

104



أسعار بعض النفوط العربية (....................................................... )2019–2018

107



متوسط األسعار الفورية للمنتجات النفطية المختلفة في بعض األسواق العالمية (-2015
.................................................................................................... )2019

107



تطور أسعار المنتجات البترولية في بعض الدول العربية ( 2018و.................. )2019

108



أسعار شحن النفط الخام وفقا ً لالتجاه (............................................ )2019-2015

110



أسعار الغاز الطبيعي بنوعيه في بعض المناطق المختلفة (..................)2019–2013

111



الصادرات النفطية العالمية حسب المناطق (...................................)2019–2018

111



صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي بنوعيه (..........................)2019–2018

112



االيرادات الحكومية في الدول العربية (..........................................)2019–2018

118



البنود الرئيسة لإليرادات الضريبية في الدول العربية (.......................)2019–2015

122



اإلنفاق العام في الدول العربية (....................................................)2019–2018

127



عجز /فائض الموازنة العامة في الدول العربية (...............................)2019–2015

132



المديونية العامة في عدد من الدول العربية (...................................... )2019-2018

134

ي
ي

ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )..........................................(2019 – 2018

151

ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )– 2018
.....................................................................................................(2019

151

ﺑﻌﺾ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )– 2018
.....................................................................................................(2019

152

ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺭﺑﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )...............(2019 – 2018

153

ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ).......... (2019-2018

154

ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ).............................................(2019 – 2015

160

ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﺮﻛﺰ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺩﻭﻝ
ﻣﺨﺘﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ) 2012ﻭ....................................................................... (2018

165

ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ )........................................................(2019 – 2015

167

ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )– 2015
..................................................................................................... (2019

168

ﺣﺼﺔ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
).................................................................................................... (2019

169

ﻣﺴﺎﻫــــﻤﺔ ﺍﻟﺘـﺠــــﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌــﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠـــﺎﺭﺓ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴــﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )–2015
......................................................................................................(2019

170

ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻷﻫﻢ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ).(2019–2015

172

ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﺨﺎﻡ )....................................................... (2019-2015

173

ﺣﺼﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ )......................................................................(2019-2015

174

ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ )2018
ﻭ.....................................................................................................(2019

186

ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ ) 2018ﻭ....................... (2019

187

ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻋﺎﺕ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ )ﻣﻴﺠﺎﺑﺖ/ﺛﺎﻧﻴﺔ( ......

202

ﺗﻄﻮﺭ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .................................

202

ﺗﻄﻮﺭ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻨﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ..................................

202

ﺗﻄﻮﺭ ﻋﺪﺩ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﻳﺾ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ................

203

ﺗﻄﻮﺭ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﻳﺾ ﺍﻟﻨﻘﺎﻝ ﻭﻛﺜﺎﻓﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ............

204

ﺗﻄﻮﺭ ﻋﺪﺩ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ............................................

205

ﻙ

ك

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺇﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻌﺮﻳﺾ ﻭﻧﺴﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺩﺧﻞ
ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ................................................................................

206

ﺳﺮﻋﺎﺕ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﻳﺾ .....................................

207

ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ......................

211

ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ).....................(2019–2016

226

ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ )ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ( )...........................(2019–2016

228

ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺓ )...................(2019–2016

229

ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ )........................................ (2019

232

ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎء ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )(2018-2015
)......................................................................................................... (%

239

ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )..................................................... (2018

240

ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )....................................................... (2018

240

ﺍﻷﺷﻜــﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴـﺎﻧﻴـﺔ :

ﻝ

ل

ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
ﺍﻷﺧﺮﻯ )................................................................................ (2019–2015

3

ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ )............................ (2019-2015

8

ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻧﻤﻮ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ )................................... (2019-2015

10

ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨـﺎﻣﻴـﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ )-2015
..................................................................................................... (2019

11

ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ
ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ).............................................................................. (2019-2018

12

ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ )-2014
....................................................................................................... (2019

13

ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ).............................................................. (2019–2014

13

ﺗﻄﻮﺭ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ )................................ (2019-2018

15

ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )......................(2019–2000

23

ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ).........(2019–2000

23

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ) 2018ﻭ) (2019ﺩﻭﻻﺭ( .................

26

ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )) (2019-2000ﻣﻠﻴﺎﺭ
ﺩﻭﻻﺭ( .......................................................................................................

30

ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻧﻤﻮ ﺃﻫﻢ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )........... (%) (2019

31

ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻧﻤﻮ ﺃﻫﻢ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )................ (%) (2019

33

ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ).............................................. (2019

33

ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﻠﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ).................. (%) (2019 – 2018

34

ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )............................................................ (2018

35

ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻲ ﻓﻘﺮ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ).............................................. (%

37

ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻭﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ).......................................... (%

38

ﺩﻟﻴﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ )............................................................. (2018

39

ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻤﺪﺭﺱ ﻭﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )........................ (2018

44

ﻧﺴﺐ ﺍﻷﻣﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )........................................ (2018

45

ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﺏ ﺍﻵﻣﻨﺔ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )...... (2018

47

ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ )...................................... (%) (2018

48

ﺑﻌﺾ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ ).............................. (2019

49

ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟـﺰﺭﺍﻋﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌـﺮﺑﻴـﺔ )(2019-2018

63

ﺗﻄﻮﺭ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻷﺳﻤﺎﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ) 2010ﻭ................................. (2019–2015

65

ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ) 2010ﻭ................................ (2018-2015

66

ﺗﻄﻮﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ) 2010ﻭ........................ (2018-2015

68

ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻁﻦ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ).................................................................................. (2019-2010

74

ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻻﺳﻤﻨﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ).................................................(2019

77

ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ).................................. (2018 – 2010

81

ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ).................... (2018-2010

82

ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ).....................................(2019

83

ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ).........(2019 -2010

89

ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )................................ (2018

89

ﻡ

م

ﻥ

ن

ﻧﺴﺒﺔ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ).............................. (2018

89

ﻣﺆﺷﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ...................................................

89

ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ).................................(2019

95

ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ )............................. (2019

96

ﺗﻄﻮﺭ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )...................................... (2019 – 2015

97

ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ )....................... (2019 – 2015

100

ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ).....................................(2019 – 2015

101

ﻣﺆﺷﺮ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ )...........................(2019

102

ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺳﻠﺔ ﺃﻭﺑﻚ )..................................... (2019 – 2018

105

ﺍﻟﻤﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ )............................................................................ (2019 – 2015

113

ﻧﻤﻮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )....................................................... (2019-2017

118

ﻧﻤﻮ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ).................................(2019 – 2018

119

ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ......................................

121

ﻧﻤﻮ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )................................................. (2019-2018

128

ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ /ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
)..........................................................................................(2019 – 2018

132

ﻧﺴﺒﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )..... (2019 –2018

135

ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ )........................ (2019 –2018

140

ﺗﻄﻮﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )........................... (2019-2018

140

ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ )....................................... (2019-2018) (M2

143

ﺣﺰﻡ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .......................................................................................................

145

ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ )ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ( )..... (2019-2015

149

ﺃﺩﺍء ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻮﺭﺻﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
)......................................................................................................(2019

156

ﺗﻄﻮﺭ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ).............................(2019 – 2015

156

ﺻﺎﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )...........................................(2019

157

ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )..................................................(2019

162

ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎء ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﻴﻦ ).....................................(2019

163

ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ).................................(2019

164

ﻣﺆﺷﺮﻱ ﺍﻟﺘﺮﻛﺰ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ) 2012ﻭ...... (2018

166

ﻧﺴﺐ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ )............................................................(2019

167

ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )............................................... (2019) (%

170

ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )(2019–2017

171

ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )....(2019–2015

171

ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ )........ (2019

174

ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )........................(2019) (%

175

ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻭﺻﺎﻓﻲ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )...........(2019 –2015

175

ﻫﻴﻜﻞ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ).....................................................(2019

176

ﺗﻄﻮﺭ ﺭﺻﻴﺪ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ).........................................(2019–2015

180

ﻧﺴﺒﺔ ﺭﺻﻴﺪ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮﺍﺩﻯ )-2018
.......................................................................................................(2019

180

ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ )........ (2019–2015

181

ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
)...........................................................................................(2019–2015

183

ﺭﺻﻴﺪ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮﺍﺩﻯ ).. (2019–2018

183

ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ )........................ (2019–2015

184

ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 2019ﻭﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )................................................................(2019-2015

190

ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻯ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2019ﻭﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ).................................................................................... (2019-2015

190

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺼﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ).......................................................................... (2017 – 2010

195

ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ )........................................ (2019

200

ﺗﻄﻮﺭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ...........................................................

201

ﺱ

س



مقارنة بين متوسط كثافة االشتراك في خدمات الهاتف في الدول العربية والمتوسط العالمي
لكثافة االشتراك (ثابت ونقال) (...................................................... )2019-2005

203



مقارنة بين متوسط كثافة االشتراك في خدمات النطاق الترددي العريض في الدول العربية
مقارنة بالمتوسط العالمي (ثابت ونقال) (.......................................... )2019-2005

204



نسبة التغطية لتقنيات االتصاالت المختلفة في الدول العربية مقارنة ببعض األقاليم الجغرافية
األخرى.......................................................................................................

206



نسب استخدام اإلنترنت بين اإلناث مقارنة بالذكور في الدول العربية 207 ...............................



جودة القوانين والتشريعات والقواعد التنظيمية في الدول العربية ..................................

209



ترتيب الدول العربية في مجال جاهزية استخدام تقنيات االقتصاد الرقمي ........................

210



توزيع العمليات التمويلية لمؤسسات مجموعة التنسيق وفقا ً لمصادر تمويلها (–2016
........................................................................................................)2019

227



توزيع العمليات التمويلية حسب مجموعة البلدان المستفيدة (229 ....................... )2019-2016



المجموع التراكمي لعمليات مؤسسات مجموعة التنسيق حسب مجموعة الدول المستفيدة
(......................................................................................................)2019

230



التوزيع القطاعي للمجموع التراكمي لعمليات مجموعة التنسيق (.........................)2019

231



تطور المساعدات اإلنمائية الرسمية للدول العربية من جميع المصادر ونصيب الفرد الواحد
منها (.....................................................................................)2018–2017

234



إجمالي المساعدات اإلنمائية الرسمية للدول العربية من جميع المصادر (–2000
........................................................................................................)2018

235



معدالت التحضر في الدول العربية (238 ............................................................... )%



تطور متوسط معدالت التحضر وتوقعاتها حتى .............................................. 2030

238



نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في الدول العربية وبعض دول العالم ()2018

238



البصمة البيئية للدول العربية (................................................................. )2018

242



القدرة البيولوجية للدول العربية (.............................................................. )2018

242



البصمة البيئية والقدرة البيولوجية للدول العربية (.......................................... )2018

242



االقتصاد الخطي ...........................................................................................

247



اتجاهات تمويل المناخ (مصادر التمويل وتوزيعه على سياسات التخفيف والتكيف) 247 .............



توزيع تمويل المناخ للدول العربية ........................................................................

248

األطـــــــــــــــــــــر:
تطور أزمة التعريفات الجمركية بين الواليات المتحدة األمريكية والصين عام ........... 2019



ع
ع

7

ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ............

29

ﺭﺅﻯ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﺠﺎﺋﺰﺓ ﻧﻮﺑﻞ ﻟﻌﺎﻡ ..................................... 2019

36

ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .......................................................................................................

40

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ...................................................................

70

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ................................................................

87

ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻄﻲ" :ﺍﻟﺤﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ" ...............................................

99

ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺇﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻨﻔﻂ .

109

ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺍﻟ ُﻤﺴﺘﺠﺪ ) (Covid-19ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ..

114

ﺣﺰﻡ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻻﺣﺘﻮﺍء ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺍﻟ ُﻤﺴﺘﺠﺪ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .....

136

ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ......................................................... 2020

144

ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﻋﻤﻼﺕ ﺭﻗﻤﻴﺔ .......................

146

ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ................................

194

ﺗﻄﻮﺭ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ .............................................................

201

ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ  :2030ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﺍﻟﻤﻨﺼﻒ ﻭﺍﻟﺸﺎﻣﻞ
ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ................................................................

233

ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﻱ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ....................................

247

ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟ ُﻤﻨﺎﺥ .............................................

250

ﺧﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ ............................... 2020

257

ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ )ﺝ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ .........................................

260

ﻑ

ف

