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كانت اللجنة السباعية لمحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية قد أوصت، عند اجتماعها في 
، بأن يتولى صندوق النقد العربي مسؤولية إعداد تقرير سنوي موحد يتناول التطورات االقتصادية 1980فبراير 

الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة، في الوطن العربي بالتنسيق والتعاون مع األمانة العامة لجامعة 
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 

صاد العرب ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية خالل اجتماعاتهم وزراء المال واالقت
الدورية، وغيرهم من المهتمين بالشؤون االقتصادية العربية، من مناقشة أهم القضايا التي تواجه الوطن العربي، 

 الخارجي. العالمدول  سواء فيما يتعلق بالعالقات بين األقطار العربية، أو فيما يتصل بالعالقات بينها وبين
 

وكان ذلك العدد ثمرة للتعاون بين  1980صدر العدد األول من التقرير االقتصادي العربي الموحد في أغسطس 
صندوق النقد العربي والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي. ثم انضمت األمانة العامة لجامعة 

د الثاني، كما انضمت منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول منذ الدول العربية لهذا الجهد المشترك منذ العد
 العدد الثالث.

 
تأمل الجهات األربع المشاركة في التقرير أن تكون قد وفقت في تحقيق األهداف المرجوة منه، وعملت على 

يعكس أهم  توصيف الواقع االقتصادي العربي بصورة علمية وموضوعية دقيقة وحّيدة تامة، في إطار متماسك
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 

تكاز في متابعة تطورات االقتصاد العربي، وعامالً يثيره من تحليالت وتعليقات، وأن يصبح أحد محاور االر
ً في وضع السياسات االقتصادية التي تحقق التنمية واالستقرار في أرجاء الوطن العربي، وتدعم مسيرة  مساعدا

 التعاون والعمل العربي المشترك.
 

 وهللامنوراءالقصد،،،
 

 

 
 كمـــــــالحســـــنعـلـــــي

 ســاعـــداألميـن العـــام الم

 للشـــــــؤون اإلقتصاديــــة

 األمانــــة العــــــامــــــــــة

 لجامعـــــة الـدول العربيــة

 

 عبـداللطيـــفالحمــــــــد

 المــديــــــــرالعـــــــــــــام

 رئيــس مجلــــــس اإلدارة

 الصنـدوق العربـي لإلنماء

 اإلقتصــادي واإلجتمـاعـي
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 العــــــــــــــــربـــــــــــي

 

 ـــينقـالعبــاسعلـــــي

 األميــــــــــن العـــــــــــام

 منظمـة األقطـار العربيــة

 ــرولالمصــــدرة للبتــــــ

()األوابــــــــــــــــــــــــك

 
 

 ةـذةتاريخيـنب

2018



أ

 

 

 2017صندوق النقد العربي  ©
 
 

 

 

 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.

 

 

 توجه جميع المراسالت على العنوان التالي :
 تصادية والفنيةالدائرة االق

 صندوق النقد العربي
 دولة اإلمارات العربية المتحدة –أبوظبي  – 2818ص.ب 

 +971-2-6171 552هاتف : 
 +971-2-632 6454فاكس : 
 economic@amfad.org.aeالبريد اإللكتروني : 

Website : http://www.amf.org.ae 

 
 أ 

 
 
 

كانت اللجنة السباعية لمحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية قد أوصت، عند اجتماعها في 
، بأن يتولى صندوق النقد العربي مسؤولية إعداد تقرير سنوي موحد يتناول التطورات االقتصادية 1980فبراير 

الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة، في الوطن العربي بالتنسيق والتعاون مع األمانة العامة لجامعة 
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 

صاد العرب ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية خالل اجتماعاتهم وزراء المال واالقت
الدورية، وغيرهم من المهتمين بالشؤون االقتصادية العربية، من مناقشة أهم القضايا التي تواجه الوطن العربي، 

 الخارجي. العالمدول  سواء فيما يتعلق بالعالقات بين األقطار العربية، أو فيما يتصل بالعالقات بينها وبين
 

وكان ذلك العدد ثمرة للتعاون بين  1980صدر العدد األول من التقرير االقتصادي العربي الموحد في أغسطس 
صندوق النقد العربي والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي. ثم انضمت األمانة العامة لجامعة 

د الثاني، كما انضمت منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول منذ الدول العربية لهذا الجهد المشترك منذ العد
 العدد الثالث.

 
تأمل الجهات األربع المشاركة في التقرير أن تكون قد وفقت في تحقيق األهداف المرجوة منه، وعملت على 

يعكس أهم  توصيف الواقع االقتصادي العربي بصورة علمية وموضوعية دقيقة وحّيدة تامة، في إطار متماسك
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 

تكاز في متابعة تطورات االقتصاد العربي، وعامالً يثيره من تحليالت وتعليقات، وأن يصبح أحد محاور االر
ً في وضع السياسات االقتصادية التي تحقق التنمية واالستقرار في أرجاء الوطن العربي، وتدعم مسيرة  مساعدا

 التعاون والعمل العربي المشترك.
 

 وهللامنوراءالقصد،،،
 

 

 
 كمـــــــالحســـــنعـلـــــي

 ســاعـــداألميـن العـــام الم

 للشـــــــؤون اإلقتصاديــــة

 األمانــــة العــــــامــــــــــة

 لجامعـــــة الـدول العربيــة

 

 عبـداللطيـــفالحمــــــــد

 المــديــــــــرالعـــــــــــــام

 رئيــس مجلــــــس اإلدارة

 الصنـدوق العربـي لإلنماء

 اإلقتصــادي واإلجتمـاعـي

 

 ميديـــالح نعبدهللابالرحمنعبد
 المــديــــــــر العـــــــــــام

 رئيــس مجلـــــس اإلدارة

 صنــــــدوق النقـــــــــــــد 

 العــــــــــــــــربـــــــــــي

 

 ـــينقـالعبــاسعلـــــي

 األميــــــــــن العـــــــــــام

 منظمـة األقطـار العربيــة

 ــرولالمصــــدرة للبتــــــ

()األوابــــــــــــــــــــــــك

 
 

 ةـذةتاريخيـنب



ب

 
 ب  

 
 

 
يتناول  ، وكعادته منذ صدور العدد 2018عام من التقرير االقتصادي العربي الموحد الصادر  الثالثونو الثامنالعدد

، التطورات االقتصادية في الدول العربية. ويعتبر التقرير االقتصادي العربي الموحد نموذجاً 1980األول منه عام 

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 

الجهات األربع بإعداد الفصول المناطة بها وفق التصور المتفق  للبترول )األوابك(. وفي إطار هذا الجهد المشترك تقوم

بمهام تحرير  1980عليه لتقرير كل عام. وإضافة لذلك، يضطلع صندوق النقد العربي منذ بداية صدور التقرير في عام 

حظاتها، وذلك التقرير وإصداره. ويعرض التقرير في صورة أولية محدودة التداول للمناقشة وإبداء الدول األعضاء مال

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 

 إصداره قبل نهاية العام.األخرى، بتحرير الصيغة النهائية من التقرير و
 

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 

ن على إعداد مواد التقرير على الحصول على البيانات والمعلومات من المصادر الوطنية والمعلومات، يعتمد القائمو

الموثوقة، وإجراء التقديرات لما ال يستطيعون الحصول عليه، إلنجاز مادة التقرير في الوقت المحدد. وتبذل الجهات 

ً مشكورة، في االستجابة لطلبات استكمال اال ستبيان الخاص بالتقرير. ونأمل أن يستمر الرسمية في الدول العربية جهودا

هذا االتجاه اإليجابي حتى يتمكن المسؤولون عن إعداد مواد التقرير من إعطاء صورة متكاملة لمختلف جوانب 

 االقتصادات العربية.

 

 إعداد التقرير وتطويره، تحرص المؤسسات المشاركة على أن تتضمن فصول التقرير تحليلمنهجية ومن ناحية 

االقتصادية في الدول العربية باستخدام المؤشرات الرئيسية، وتصنيف الدول العربية حسب الموضوع قيد ورات التط

التطورات االقتصادية في الدول ب تم احتساب البيانات المتعلقة . وفي سبيل ذلك،هيل عملية التحليل المقارنتسلالدراسة 

ية المستقاة من البيانات التي توفرها الدول ألغراض الوطنمالت حسب أسعار صرف الع األمريكي العربية بالدوالر

وأخيراً، يتناول التقرير فصالً خاصاً كل عام يشكل محوراً حول أحد المواضيع االقتصادية الهامة بحيث تعكسه  التقرير.

السابقة عداد كاأل الفصول األخرى كلما أمكن ذلك. ونرجو أن يكون هذا العدد من التقرير االقتصادي العربي الموحد

  مرجعاً للمسؤولين والمحللين ألحوال االقتصادات العربية.

 
 

 تقديــــــم

 
 ج 

 

 
 المساحة

 مليار هكتار( 1.4) ²مليون كم 13.3 المساحة الكلية
 في المائة 9.6 نسبتها إلى العالم

 

 والعمالة السكان
 مليون نسمة 413.4 عدد السكان

 في المائة 5.5 نسبتهم إلى العالم
 (2016)لعام نسمة مليون  136.4 ملةاالعالقوى 

  في المائة 15.4 معدل البطالة
 

 الناتجالمحلياإلجمالي
 أمريكي مليار دوالر 2471 القيمة باألسعار الجارية

 في المائة 3.8 )باألسعار الجارية( معدل النمو السنوي
 في المائة 1.0  *)باألسعـار الثـابتـة( معدل النمو السنوي

 أمريكي دوالر 5979 (باألسعار الجارية) ناتجن االم متوسط نصيب الفرد
 في المائة 5.6 نسبة مساهمة القيمة المضافة للقطاع الزراعي في الناتج

  مليار دوالر أمريكي 33.0 فجوة الغذاء 
 في المائة 21.7 في الناتج القيمة المضافة للصناعات االستخراجيةمساهمة نسبة 
 في المائة 10.2 في الناتج ليةلتحويعات االقيمة المضافة للصنامساهمة نسبة 

 في المائة 51.9 نسبة مساهمة القيمة المضافة لقطاع الخدمات في الناتج
 

 النفط
 في المائة 49.4 نسبة احتياطي النفط المؤكد إلى االحتياطي العالمي

 في المائة 27.8 إلى االحتياطي العالمينسبة احتياطي الغاز الطبيعي 
ً  24.4 إنتاج النفط الخام  مليون برميل يوميا

 في المائة 30.5 إلى اإلنتاج العالمينسبة إنتاج النفط الخام 
 في المائة  15.8 إلى اإلنتاج العالمي المسوق نسبة إنتاج الغاز الطبيعي

 مليار دوالر أمريكي 345.4 عوائد الصادرات النفطية )تقديرات باألسعار الجارية(
 

 التجارة
 أمريكي مليار دوالر 955.5 ()فوب الصادرات السلعية

 في المائة 5.4 نسبة الصادرات إلى الصادرات العالمية
 أمريكي مليار دوالر 808 )سيف( الواردات السلعية

 في المائة 4.5 نسبة الواردات إلى الواردات العالمية
 أمريكي مليار دوالر 106.5 العربية البينيةإجمالي الصادرات 

 في المائة 11.1 الصادرات العربيةمالي لى إجنية إالبي الصادرات العربيةنسبة 
 

 الخارجيةالرسميةاالحتياطيات
 أمريكي مليار دوالر 947.6 **قيمة االحتياطات الخارجية الرسمية

 شهراً  15.8 متوسط تغطية االحتياطيات الرسمية للواردات العربية )فوب(
 

 الدينالعامالخارجيللدولالعربيةالمقترضة
 أمريكي مليار دوالر 256.7 خارجيام الن العقيمة الدي

 أمريكي مليار دوالر 29.3 الخارجي قيمة خدمة الدين العام
 في المائة 31 المحلي اإلجمالي إلى الناتج الخارجي نسبة الدين

 في المائة   13.7 صادرات السلع والخدماتإلى حصيلة  الخارجي نسبة خدمة الدين

                                                                 
  باستثناء الذهب النقدي.**  واليمن. سوريه وليبيا باستثناء*

 

 مؤشراتعامة
 يةنالدولالعربع

 2017خاللعام
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الجهات األربع بإعداد الفصول المناطة بها وفق التصور المتفق  للبترول )األوابك(. وفي إطار هذا الجهد المشترك تقوم

بمهام تحرير  1980عليه لتقرير كل عام. وإضافة لذلك، يضطلع صندوق النقد العربي منذ بداية صدور التقرير في عام 

حظاتها، وذلك التقرير وإصداره. ويعرض التقرير في صورة أولية محدودة التداول للمناقشة وإبداء الدول األعضاء مال

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 

 إصداره قبل نهاية العام.األخرى، بتحرير الصيغة النهائية من التقرير و
 

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 

ن على إعداد مواد التقرير على الحصول على البيانات والمعلومات من المصادر الوطنية والمعلومات، يعتمد القائمو

الموثوقة، وإجراء التقديرات لما ال يستطيعون الحصول عليه، إلنجاز مادة التقرير في الوقت المحدد. وتبذل الجهات 

ً مشكورة، في االستجابة لطلبات استكمال اال ستبيان الخاص بالتقرير. ونأمل أن يستمر الرسمية في الدول العربية جهودا

هذا االتجاه اإليجابي حتى يتمكن المسؤولون عن إعداد مواد التقرير من إعطاء صورة متكاملة لمختلف جوانب 

 االقتصادات العربية.

 

 إعداد التقرير وتطويره، تحرص المؤسسات المشاركة على أن تتضمن فصول التقرير تحليلمنهجية ومن ناحية 

االقتصادية في الدول العربية باستخدام المؤشرات الرئيسية، وتصنيف الدول العربية حسب الموضوع قيد ورات التط

التطورات االقتصادية في الدول ب تم احتساب البيانات المتعلقة . وفي سبيل ذلك،هيل عملية التحليل المقارنتسلالدراسة 

ية المستقاة من البيانات التي توفرها الدول ألغراض الوطنمالت حسب أسعار صرف الع األمريكي العربية بالدوالر

وأخيراً، يتناول التقرير فصالً خاصاً كل عام يشكل محوراً حول أحد المواضيع االقتصادية الهامة بحيث تعكسه  التقرير.

السابقة عداد كاأل الفصول األخرى كلما أمكن ذلك. ونرجو أن يكون هذا العدد من التقرير االقتصادي العربي الموحد

  مرجعاً للمسؤولين والمحللين ألحوال االقتصادات العربية.
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 ج 

 

 
 المساحة

 مليار هكتار( 1.4) ²مليون كم 13.3 المساحة الكلية
 في المائة 9.6 نسبتها إلى العالم

 

 والعمالة السكان
 مليون نسمة 413.4 عدد السكان

 في المائة 5.5 نسبتهم إلى العالم
 (2016)لعام نسمة مليون  136.4 ملةاالعالقوى 

  في المائة 15.4 معدل البطالة
 

 الناتجالمحلياإلجمالي
 أمريكي مليار دوالر 2471 القيمة باألسعار الجارية

 في المائة 3.8 )باألسعار الجارية( معدل النمو السنوي
 في المائة 1.0  *)باألسعـار الثـابتـة( معدل النمو السنوي

 أمريكي دوالر 5979 (باألسعار الجارية) ناتجن االم متوسط نصيب الفرد
 في المائة 5.6 نسبة مساهمة القيمة المضافة للقطاع الزراعي في الناتج

  مليار دوالر أمريكي 33.0 فجوة الغذاء 
 في المائة 21.7 في الناتج القيمة المضافة للصناعات االستخراجيةمساهمة نسبة 
 في المائة 10.2 في الناتج ليةلتحويعات االقيمة المضافة للصنامساهمة نسبة 

 في المائة 51.9 نسبة مساهمة القيمة المضافة لقطاع الخدمات في الناتج
 

 النفط
 في المائة 49.4 نسبة احتياطي النفط المؤكد إلى االحتياطي العالمي

 في المائة 27.8 إلى االحتياطي العالمينسبة احتياطي الغاز الطبيعي 
ً  24.4 إنتاج النفط الخام  مليون برميل يوميا

 في المائة 30.5 إلى اإلنتاج العالمينسبة إنتاج النفط الخام 
 في المائة  15.8 إلى اإلنتاج العالمي المسوق نسبة إنتاج الغاز الطبيعي

 مليار دوالر أمريكي 345.4 عوائد الصادرات النفطية )تقديرات باألسعار الجارية(
 

 التجارة
 أمريكي مليار دوالر 955.5 ()فوب الصادرات السلعية

 في المائة 5.4 نسبة الصادرات إلى الصادرات العالمية
 أمريكي مليار دوالر 808 )سيف( الواردات السلعية

 في المائة 4.5 نسبة الواردات إلى الواردات العالمية
 أمريكي مليار دوالر 106.5 العربية البينيةإجمالي الصادرات 

 في المائة 11.1 الصادرات العربيةمالي لى إجنية إالبي الصادرات العربيةنسبة 
 

 الخارجيةالرسميةاالحتياطيات
 أمريكي مليار دوالر 947.6 **قيمة االحتياطات الخارجية الرسمية

 شهراً  15.8 متوسط تغطية االحتياطيات الرسمية للواردات العربية )فوب(
 

 الدينالعامالخارجيللدولالعربيةالمقترضة
 أمريكي مليار دوالر 256.7 خارجيام الن العقيمة الدي

 أمريكي مليار دوالر 29.3 الخارجي قيمة خدمة الدين العام
 في المائة 31 المحلي اإلجمالي إلى الناتج الخارجي نسبة الدين

 في المائة   13.7 صادرات السلع والخدماتإلى حصيلة  الخارجي نسبة خدمة الدين

                                                                 
  باستثناء الذهب النقدي.**  واليمن. سوريه وليبيا باستثناء*
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