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أمريكااااااا ال  ينيااااااة  أمببببببا فيمببببببا يتعلببببببق بببببببدول
فببي  1بلببغ  انكمبباش فقببد عانببت مببن، (8(والكاااريبي

 0.1بنحببو نمببو حقيقببي  مقابببل 2016المببـائة عببام 
  .2015في المائة في عام 

 التضخم 

زمة منذ األ انخفاضهاالتضخم  تعدالم   تواصل
 تنخفاضاا ت، فقد سجلالعالمية الماليةاالقتصادية و

على الدول النطاق في مختلف مجموعات  ةواسع
نخفاض هذا االنجم  .مدار السنوات القليلة الماضية

تعاني منه االقتصادات  النمو الذي عن تباطؤ
لضعف  نظراً  ،المتقدمة والنامية على حد سواء

ن تباطؤ النشاط الصناعي في أ كما .الطلبمستويات 
معدل دان المصدرة الكبرى ساهم في انخفاض البل

األسعار العالمية للسلع  تراجعنظراً لالتضخم 
، نتيجة انخفاض أسعار السلع األوليةوالتجارية 

في انخفاض  ساهم كذلك .مستويات الطلب العالمي
المحدودة فعالية والاالقتصادات المتقدمة التضخم في 

ي معالجة في بعض الدول المتقدمة لسياسة النقدية فل
انخفاض التضخم المزمن في ظل اقتراب أسعار 
الفائدة فيها من الصفر، وكذا توقف برامج التيسير 

 تتبعها الدول المتقدمة خاللكانت  الكمي والتي
      .السنوات الخمس الماضية

بقاء معدالت التضخم عند مستويات  ينتج عن
الشركات واألسر إلى تخفيض اتجاه  منخفضة

 هو ما يجعلهمألسعار المستقبلية وتوقعاتهم ل
يؤجلون قرارات اإلنفاق واالستثمار، مما ي ْحِدث 

 ً يتسبب في تفاقم الضغوط وفي الطلب  تقلصا
 إلىفي نهاية المطاف، يؤدي و ،االنكماشية

زمنة من  انكماش التضخم،  انخفاضدورات م 
فيما ، تتسم بالدعم المتبادل النشاط االقتصادي

والحد النشاط االقتصادي  لةنتهي بعرقت، وبينها
 .من خلق فرص العمل

ا بين الدول تباين   شهد معدل التضخم بالعالم
بالنسبة للدول  ،عنه بالدول النامية لمتقدمةا

في  1ليبلغ معدل التضخم  انخفضالمتقدمة فقد 
في المائة عام  1.2مقابل  2016 عام المائة

                                                 
)8(  ً وتضم جميع  هي مجموعة دول نصف الكرة الغربي سابقا

الدول في القارتين األمريكيتين الشمالية )باستثناء 
 والجنوبية ودول الكاريبي. وكندا(الواليات المتحدة 

وهذا يؤكد حاجة األسواق إلى المزيد من  2015
ت ضخ في صورة شراء أصول أو  موال التياأل

لفائدة بين البنوك، وغيرها من إجراءات خفض ا
، ا لدخولها في مرحلة ركودتحفيز األسواق تجنب  

إضافةً إلى سياسات االصالح الهيكلية الالزمة 
  .لدعم النمو بشكل مستدام

أما على صعيد المجموعات الفرعية، فيالحظ 
ر المحلية. ففي تفاوت في درجة انخفاض األسعا

مجموعة الدول المتقدمة، ارتفع معدل التضخم 
في الواليات المتحدة والمملـكة المتحـدة وكنـدا 

 1.4في المائة،  0.6في المائة،  1.3ليبلغ نحو 
في  1.1مقابل  2016في المائة على التوالي عام 

في المائة عام  1.1في المائة،  0.1المائة، 
اليورو فقد انخفضت . أما اليابان ومنطقة 2015

األسعار المحلية بها عن مستوياتها العام الماضي 
 2016في المائة عام  0.9في المائة و 0.3لتبلغ 
 .2015في المائة عام  1.1في المائة و 2مقابل 

وقد ارتفع معدل التضخم في الدول المتقدمة 
ليصل  2015المائة خالل عام  0.5األخرى من 
م ـل .2016عام في المائة خالل  1إلى نحو 

ة ـاميـدول النـوعة الـمجمفي  ال كثيراً ـلف الحـيخت
فقد  ،2016ام ـــعة ــوق الناشئــادات الســواقتص

في المائة مقابل  4.4انخفض معدل التضخم ليبلغ 
 ليصل بذلك إلى 2015عام  في المائة 4.7

ً  لهمستوى  رغم ذلك  .منذ أكثر من عشرون عاما
مرتفعة مقارنة  إال أنه يظل عند مستويات

بمعدالت التضخم المسجلة في االقتصادات 
ساهم في هذا  المتقدمة والدول المتقدمة األخرى.

انخفاض النفط و أسعارفي  تراجعال االنخفاض
 أنوخاصة  ،والسلع الغذائيةالمواد األولية أسعار 
  .ذه السلعفي لهاصدر صالمجموعة م  هذه 

ت شهدقد رغم أن الدول النامية كمجموعة 
إال أن ، 2016في معدل التضخم عام  انخفاضا

عدل التضخم قد تباينت   فياتجاهات م 
معدالت  حيث شهدتالفرعية مجموعات ال

ودول رابطة الدول المستقلة في كٍل من  ،التضخم
 ظلانخفاضا في  ،الشرق األوسط وشمال افريقيا

وركود النشاط االقتصادي  ،النفطأسعار  تراجع
ً  أثرمما  في تلك المجموعتين على معدل  سلبا

في المقابل، ارتفعت معدالت التضخم  .التضخم
في كٍل من مجموعة دول جنوب أفريقيا وفي 
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الدول األسيوية ودول أمريكا الالتينية والكاريبي 
في حين استقرت في دول وسط وشرق أوروبا، 

 (.2( والشكل )1/2ملحق )
 

كل  دمة ال ت ي الدول ال دالت التضخم   (: م
 (  والدول النامية 

 (. 1/2المصدر الملحق ) 

 البطالة

 ً عدد  ، بلغت منظمة العمل الدوليةلبيانا وفقا
 نحو2016  عام العالمالعاطلين عن العمل في 

مليون  197.1مقابل نحو مليون عاطل  197.7
معدل  انخفضرغم ذلك فقد  .2015عاطل عام 

في  5.7حو ليبلغ ن 2016عام البطالة بالعالم 
يرجع  .2015في المائة عام  5.8 المائة مقابل

بالدول المتقدمة  معدل البطالةإلى انخفاض هذا 
 6.7ة مقابل في المائ 6.2ليبلغ نحو  2016عام 

بالرغم من هذا االنخفاض  .2015في المائة عام 
معدل البطالة في الدول المتقدمة ال يزال ن إال أ

ً مقارنة  5.7مي البالغ نحو المعدل العالب مرتفعا
خالل عام منطقة اليورو  وقد تمكنت .في المائة

 انخفض حيث، جديدهمن خلق وظائف  2016
 15.6عدد العاطلين في منطقة اليورو لنحو 

 17.5مقابل  2016مليون شخ في ديسمبر 
من ثم انخفض  .2015مليون عاطل في ديسمبر 

 في المائة 10إلى  في منطقة اليورومعدل البطالة 
ليصل إلى أدنى مستوى له منذ  2016بنهاية عام 

في المائة عام  10.9نحو  ، مقابل2009مايو 
2015. 

ى معدل بطالة في منطقة ـا أدنـانيـسجلت ألم
في المائة، في حين  4.2بلغ  2016عام  اليورو

في  23سجلت اليونان أعلى معدل وصل إلى 
التحسن في معدل البطالة بدول نجم  .المائة
عن ارتفا معدل نمو الوظائف االوروبي  االتحاد
 1.7إلى نحو  2015في المائة عام  1.2بها من 

ن هذا المعدل قد أرغم  .2016في المائة عام 
ل النسبي، إال  ن معدل البطالة أيبعث على التفا

 رغم منطقة اليورو مازال مرتفع افي بين الشباب 
، 2016نهاية ئة في افي الم 20.7انخفاضه إلى 

 .ئة العام الماضيافي الم 22.2 نحونة بمقار
التحسن النسبي في معدل البطالة يمكن تفسير 

بقيام البنك المركزي  2016عام اليورو منطقة ب
نها  األوروبي بسلسلة من االجراءات من ش
تنشيط اقتصاد دول المنطقة فقد خفض نسبة 

ئة، افي المصفر ئة إلى افي الم 0.05الفائدة من 
في  0.3-ى الودائع من ائدة علوقلل نسبة الف
نه ال يمكن ، كما أئةافي الم 0.4-المائة إلـــــى 

 وليةوالمواد األ سعار النفطإغفال أثر انخفاض أ
 ،مستوردة لهماالدول الباعتبار منطقة اليورو من 

نتا ومن ثم خلق مما ساهم في تحريك عجلة اإل
 جديدة.وظائف 

ً فقد شهدت  باقي الدول المتقدمة، أما في  تحسنا
مما ساعدها في  2016عام  الوظائف نمومعدل 
اض ـم انخفـة ومن ثـل إضافيـرص عمـخلق ف

طانيا ـبريومن بينها ، 2016ام ـع ةـدل البطالـمع
ديها ـن لـدد العاطليـض عـخف نـمكنت مـي تـالت
م ـل ومن ثـون متعطـملي 1.6و حـلغ نـليب
نى ألد 2016ام ـة بها عـطالـدل البـخفض معـان

ق ـخللغ ـب .رةـوات األخيـمعدل خالل العشر سن
بين الدول المتقدمة  ،2016ام ـعدة ـف جديـوظائ

في  2.8 بمعدل نموألمانيا في أعلى مستوى له 
في المائة في  0.5، في حين لم يتجاوز المائة
ها ـن فيـدد العاطليـي عـبق ، أما اليابان فقدفرنسا

  (.1/3(ق ـالملح ،لـون عاطــملي 3و ـحـن دـعن

د ار الفا  أ

وخاصة مستوى أسعار  ،اسة النقديةيد السعت  
ر العالم أجمع، انظأمحل  ،على الدوالرالفائدة 

 ً ثيرها ال ين أل نظرا قتصر على الواليات ت
من ف، االقتصاد العالميالمتحدة فقط، بل يمتد إلى 
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 15.6عدد العاطلين في منطقة اليورو لنحو 

 17.5مقابل  2016مليون شخ في ديسمبر 
من ثم انخفض  .2015مليون عاطل في ديسمبر 

 في المائة 10إلى  في منطقة اليورومعدل البطالة 
ليصل إلى أدنى مستوى له منذ  2016بنهاية عام 

في المائة عام  10.9نحو  ، مقابل2009مايو 
2015. 

ى معدل بطالة في منطقة ـا أدنـانيـسجلت ألم
في المائة، في حين  4.2بلغ  2016عام  اليورو

في  23سجلت اليونان أعلى معدل وصل إلى 
التحسن في معدل البطالة بدول نجم  .المائة
عن ارتفا معدل نمو الوظائف االوروبي  االتحاد
 1.7إلى نحو  2015في المائة عام  1.2بها من 

ن هذا المعدل قد أرغم  .2016في المائة عام 
ل النسبي، إال  ن معدل البطالة أيبعث على التفا

 رغم منطقة اليورو مازال مرتفع افي بين الشباب 
، 2016نهاية ئة في افي الم 20.7انخفاضه إلى 

 .ئة العام الماضيافي الم 22.2 نحونة بمقار
التحسن النسبي في معدل البطالة يمكن تفسير 

بقيام البنك المركزي  2016عام اليورو منطقة ب
نها  األوروبي بسلسلة من االجراءات من ش
تنشيط اقتصاد دول المنطقة فقد خفض نسبة 

ئة، افي المصفر ئة إلى افي الم 0.05الفائدة من 
في  0.3-ى الودائع من ائدة علوقلل نسبة الف
نه ال يمكن ، كما أئةافي الم 0.4-المائة إلـــــى 

 وليةوالمواد األ سعار النفطإغفال أثر انخفاض أ
 ،مستوردة لهماالدول الباعتبار منطقة اليورو من 

نتا ومن ثم خلق مما ساهم في تحريك عجلة اإل
 جديدة.وظائف 

ً فقد شهدت  باقي الدول المتقدمة، أما في  تحسنا
مما ساعدها في  2016عام  الوظائف نمومعدل 
اض ـم انخفـة ومن ثـل إضافيـرص عمـخلق ف

طانيا ـبريومن بينها ، 2016ام ـع ةـدل البطالـمع
ديها ـن لـدد العاطليـض عـخف نـمكنت مـي تـالت
م ـل ومن ثـون متعطـملي 1.6و حـلغ نـليب
نى ألد 2016ام ـة بها عـطالـدل البـخفض معـان

ق ـخللغ ـب .رةـوات األخيـمعدل خالل العشر سن
بين الدول المتقدمة  ،2016ام ـعدة ـف جديـوظائ

في  2.8 بمعدل نموألمانيا في أعلى مستوى له 
في المائة في  0.5، في حين لم يتجاوز المائة
ها ـن فيـدد العاطليـي عـبق ، أما اليابان فقدفرنسا

  (.1/3(ق ـالملح ،لـون عاطــملي 3و ـحـن دـعن

د ار الفا  أ

وخاصة مستوى أسعار  ،اسة النقديةيد السعت  
ر العالم أجمع، انظأمحل  ،على الدوالرالفائدة 

 ً ثيرها ال ين أل نظرا قتصر على الواليات ت
من ف، االقتصاد العالميالمتحدة فقط، بل يمتد إلى 
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أداء األسهم العالمية بهذا المتشائمين يتوقع أن يكون 
لى دفع البعض إ مما، 2016خالل بداية عام  السوء

يجر تراجع أسواق األسهم االقتصاد أن الخوف من 
تلك التي أحاطت لى أزمة مالية تفوق إ العالمي

  .2008بالعالم في 

عدد من  2016قتصاد العالمي عام اال شهد كذلك
ء البورصات ادأالمتغيرات التي أثرت على 

التصويت على خرو بريطانيا من ، ة أهمهاالعالمي
العالمي  تباطؤ نمو االقتصادواالتحاد االوروبي، 

كان وفي واقع األمر الصيني االقتصاد  وخاصة
ثيره ليس لهذا  على الشركات فقط التباطؤ ت
ً  وإنما، األسهم الصينية جة في أسواقالمدر  أيضا

على الشركات المدرجة في أسواق األسهم 
شركات متعددة  لكونهااألمريكية واألوروبية 

، الجنسيات تقوم بجزٍء كبير من أعمالها في الصين
ثير إ النفط،  نتاإقرار أوبك بخفض حجم ضافةً إلى ت

واستمرار  والتغير المرتقب في اإلدارة األمريكية
 شاكل اقتصاديةمالدول األوروبية من  عديد منمعاناة ال

على أسواق األسهم  2008األزمة المالية لعام  ذمن
وغيرها جعلت أسواق  هذه التغيرات خالل العام.

أن  بيد، 2016عام من تقلبات خالل األسهم تعاني 
جدول رقم  .تخفي هذه التقلباتالمؤشرات السنوية 

 .(6( شكل رقموال(، 1(
 (دول رقم 

ر  ية دا أات طور م ال ات ال البور  
)  

 نقطة 

 المؤشر السوق
 قيمة المؤشر نهاية العام 

2012 2013 2014 2015 2016 
 المملكة 
 المتحدة

FTSE 
100 5897 6749 6566 6242 7143 

 فرنسا
CAC 
 40 3641 4295 4245 4637 4862 

 DAX 7612 9552 9770 10743 11481 ألمانيا

 طوكيو
Nikkei 
225 10395 16291 17451 19033 19114 

 هونج 
 كونج

Hang  
Seng 22657 23306 33605 21914 22001 

الواليا
 ت

 المتحدة

Dow  

Jones 
13104 16577 17833 17425 19762 

 العالمية. البورصاتالمصدر       

 
ر: (كل رقم   ية ات أدا طور م ال ات ال   البور

  ) 

 المصدر أسواق األسهم العالمية.  

الحظ من الجدول والشكل السابقين، ارتفا ي  
حيث  ،بالمملكة المتحدة األسهممؤشر سوق 
 7143 ليصل إلى 100 يفوتس ارتفع مؤشر

 6242 نحومقارنة بـ 2016نقطة في نهاية عام 
ً نسبة ارتفا 2015نقطة في نهاية عام  ، محققا

في بورصة الواليات  .لمائةفي ا 14.4بلغت 
 17425جونز من  واد المتحدة، ارتفع مؤشر

نقطة بنسبة ارتفا  19762إلى  2015نقطة عام 
كما شهدت بورصة هونج  .في المائة 13.4بلغت 

ً هي األخرى بلغ نحو  في  0.4كونج ارتفاعا
قطة عام ـن 22001المائة ليبلغ قيمة المؤشر نحو 

ي ـف .2015م نقطة عا 21914مقابل  2016
كـؤشـفع مـسا ارتـفرن نقطة  4637مـن اك ــر 

 امـع القـقطة إغـن 4862إلى  2015 عام إغالق
في المائة،  4.8لغت ـفا بـة ارتـسبـبن 2016

ن ـم سـداكر ـؤشـم ارتفع ،اـي ألمانيـوف
إلى نحو  2015 عام نقطة إغالق 10743
ً بذلك  2016نقطة إغالق عام  11481 محققا
أما بورصة  .في المائة 6.9ارتفا بلغت نسبة 

نيكاي   19033من طوكيو فقد ارتفع مؤشر 
نقطة  19114إلى  2015عام نقطة إغالق 

ً محقق 2016 عام إغالق  0.4نسبة ارتفا بلغت  ا
 في المائة. 
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تزايد تلك المخاطر حمل معه  2016عام 
، وذلك في المنطقة ة باألداء االقتصاديالمحيط
الداخلية والتأثيرات الخارجية  لألوضاعنتيجة 

الناجمة عن التغيرات في االقتصاد العالمي، 
 ً عند مستويات أسعار النفط  بقاءخصوصا

التي تشهدها رات باإلضافة إلى التطو منخفضة،
عدد إلى المنطقة والتي تمتد تأثيراتها االقتصادية 

 ،في ظل تلك الظروف .الدول العربية كبير من
انخفاض نصيب المنطقة من  فمن الطبيعي

انخفاض األجنبية المباشرة، كما أن  االستثمارات
أسعار النفط من شأنه انخفاض الحافز على 

كما أثرت . خاصة في القطاع النفطياالستثمار 
تلك التطورات على أداء بعض القطاعات 
الرئيسية المولدة للدخل مثل السياحة في عدد من 

 البلدان العربية مثل مصر وتونس. 

 ً حيث متجانسة من  رألن الدول العربية غي نظرا
ً ر، نظبتلك العوامل وحجم تأثرها اتجاه الختالف  ا

هياكلها اإلنتاجية ومن ثم هياكل صادراتها، لذا 
 مقسمة إلىسوف يتناول التحليل الدول العربية ف

، نفطيةالدول ال في األولىتتمثل  .مجموعتين
وتتمثل ، )10( للنفطالمصدرة الصافية وهي الدول 

البلدان المستوردة للنفط وهي الدول  فيالثانية 
ه ال إنتاج من النفط، إال أن التي قد يكون لديها

باقي  يكفي احتياجاتها منه، مما يجعلها تغطي
، وسوف )11( االستيراداحتياجاتها عن طريق 

على  االنعكاساتهم أل بإيجازنتعرض 
     -التالي: على النحو االقتصادات العربية وذلك 

و   االقتصاد ال

رغم على صعيد الدول العربية المصدرة للنفط ف
، 2014ار النفط اعتبارا من منتصف سعانخفاض أ

عدد القتصادات  يسيالرئ المحر وه النفط زالي ال
 ىـإل لـرميـالب سعر خفضـانوبعد أن . الدول هذه

 سنة الماضية، ةعشر االثنتي لالخ له مستوى أدنى
بريل أ شهر في للبرميل اً دوالر 30 من وبلوغه أقل

 تـووصل جزئيا تعافياً  النفط أسعار شهدت، 2016
ً دوالر 50 نحو إلى  االنتعا هذا رغم .للبرميلا

                                                 
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافةً إلى  :تتألف من) 10(

 كٍل من: الجزائر والعراق وليبيا واليمن.
فلسطين، تتألف من: مصر، المغرب، تونس، السودان، لبنان،  )11(

 يا، جيبوتي، الصومال، والقمر.األردن،  سوريا، موريتان

 2016عام  في معدالت النمو كبير رتغي يحدث لمف
لتقشفية التي ا إلى اإلجراءاتيرجع ذلك . بتلك الدول

السيما الموجه االئتمان  إلى تباطؤ، وكذلك هاتتبع
التي تأثرت  نتيجة تباطؤ نمو الودائعللقطاع الخا 

بتراجع أسعار النفط وركود النشاط االقتصادي. كما 
الداخلية تأثرت بعض دول المجموعة بالتطورات 

التي أثرت على مستويات االنتاج النفطي 
  واالستثمارات.

أما على صعيد الدول العربية المستوردة للنفط فقد 
والمالية التي تنفذها  االقتصادية اإلصالحات ساعدت
 النفط، أسعار وانخفاض، تلك المجموعةدول بعض 
اليورو  منطقة من وخاصة الخارجي، الطلب وزيادة

 اضـانخف ، ولكناالقتصادي ئهاأدا تحسين على
 المالية اعـاألوض ضيق بسبب احـالمت لـالتموي

ها دائأكان له تأثير معاكس على  ،العالمية
 التي الهيكلية تزال المعوقات الكما ، االقتصادي

 يزال النشاط فال، ةمستمر النمو على تؤثر
 التحتية البنية ضعف من معوقات يواجه االقتصادي

 الكهرباء ونقص االتصاالتو النقل قطاع في
 الصغيرة المشروعات زالت الو ،اءوالم والوقود

 االئتمان توافر عدمتواجه تحديات بسبب  والمتوسطة
تعرض بعض دول  إضافةً لذلك، فإن. المصرفي

ً أثر  لتطورات داخليةالمجموعة  االيرادات  على سلبا
، مصر وتونس ولبنانمثل السياحية لبعض دولها، 

ً  و االقتصاديمما جعل النم بعض بلدان في  ضعيفا
لدول  االنفاق االستثماري كما اتسم، المجموعة

 لكن التحتية البنية على المجموعة بتركيزه
 يسمح مما أبطأ تزال ال اإلنتاجية اتاالستثمار

     النمو.  بارتفاع معدل

 سجلت الدول العربية كمجموعة ،في ضوء ذلك
المائة عام  في 7.1بل نحو  )12( حقيقيمعدل نمو 

في المائة للنمو المسجل  3.2مقارنة بنحو  2016
 .2015عام 

ة  ا الية ال  ال

على مدى العقود األربعة الماضية اعتمدت الدول 
العربية المصدرة للنفط على إيرادات النفط 

هنا حاجة لتمويل موازناتها العامة، ولم تظهر 
في سنوات ارتفاع أسعار النفط للبحث عن  ملحة

                                                 
 من: سوريا، ليبيا، واليمن.باستثناء كل  )12(
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من مصادر أخرى غير اإليرادات مالية دات إيرا
النفطية بما في ذلك الضرائب، باستثناء استخدام 

فقد  ،لذا. التعريفة الجمركية ضمن حدود دنيا
تواصل تسجيل دول المجموعة لعجز في 

ً  2016موازناتها عام  النخفاض اإليرادات  نظرا
عند  أسعار النفط والطاقة بقاءالعامة بفعل 

 . مستويات منخفضة

سعار أتدني تراجع االيرادات النفطية، وفي ظل 
أصبحت  ،وارتفاع مستويات االنفاق العامالنفط 

األصول السحـب مـن  إلى تلجأتلك الدول 
لسـد العجـز في  السيادية واالحتياطيات األجنبية

مراجعة السياسات  ومن ثم فإنمـوازناتهـا، 
ً  أصبح المجموعةالضريبية لدول  ً حمل أمرا في  ا

خطوة  تلك الدول أخذت .ّل تراجع أسعار النفطظ
وزراء مالية دول  أقرحيث ، في هذا االتجاه
خالل عام  العربية الخليجلدول مجلس التعاون 

مشروع ضريبة القيمة المضافة، الذي  2016
لبدء فرض يضع األحكام والمبادئ المشتركة، 

هذه الضريبة في دول المجلس بدايةً من عام 
أن الضرائب يمكن أن تلعب  ، باعتبار2018

 ً ً  دورا  .في استقرار النشاط االقتصادي لها مهما
كما اتخذت دول المجموعة إجراءات للحد من 
تأثير تراجع اإليرادات، شملت خفض الدعم على 

أسـاسية كالـوقود والميـاه  سلع وخدمات
على بعض دول المجموعة أقدمت بل  ،والكهرباء
 ن بالقطاع العام.لعامليارواتب أو تجميد تخفيض 

نتج عن فقد العربية المستوردة للنفط،  أما الدول
 الدعمنظم صالح إلتبنتها جراءات التي اإل

 عجوزات تقليص إلى وزيادة اإليرادات العامة
 أتاحت كما .معظم تلك الدول في العامة ةـالمالي
 على اإلنفاق زيادة اإلصالحات إمكانية هذه

 االجتماعية ساعداتوالم الصحية والرعاية التعليم
ً رفقكثر األ الفئات إلى الموجهة  له اإلنفاق هذاو ،ا

 اآلثار بعض تخفيف في يتمثل مزدوج تأثير
 المالية أوضاع ضبط من األجل قصيرة العكسية

 النمو يدعم بينما االقتصادي النشاط على العامة
الدول على قدرة تلك  أن غير. الطويل األجل في

 اإليرادات ضعف بسبب محدودةال تزال  اإلنفاق زيادة
العاملين بالجهاز  أجور فاتورة الحكومية، وارتفاع

 الدين، لخدمة المرتفعة والتكلفة العام الحكومي والقطاع
راوح حيث ولبنان، واألردن مصر في سيما ال  تـت

 145 -  90بين ام العام إلى الناتج الدين وياتـمست
 في األخير الجزئي كما أن التعافي. في المائة

 الدعم على اإلنفاق زيادة إلى سيؤدي النفط أسعار
 بعد تستكمل لم التي البلدان في الحكومي

 والسودان مصر مثل: الطاقة دعم اتـإصالح
ً سيؤ مما وتونس،  على عجز الموازنة في تلك ثر سلبا
 . مديونياتها زيادة إلى بالتاليويؤدي  الدول،

  التضخم

بيبببة عبببام ارتفبببع معبببدل التضبببخم فبببي البببدول العر
من دولة إلبى  ارتفاعه أسباب ، ورغم تباين2016

اإلشبببارة البببى أن  جمببباالً إال أنبببه يمكبببن إ أخبببرى،
سياسبات هادفبة إلبى لانتهاج معظم البدول العربيبة 

الببببدعم الحكببببومي، وخاصببببة ترشببببيد مسببببتويات 
أدى إلببى ارتفبباع  ،للمنتجببات النفطيببة الموجببه منببه

 تخففبفيمبا الدول العربيبة، بعض معدل التضخم ب
المسببتويات المنخفضببة ألسببعار الببنفط وكببذا السببلع 
الغذائيببة والمببواد األوليببة مببن حببدوث ارتفاعببات 

فبي تلبك البدول بصبفة  التضبخم قوية فبي معبدالت
ام لألسببعار فببي المسببتوى العبب تببأثر كببذلك .عامببة

بعببض الببدول، بتواصببل االختناقببات فببي سالسببل 
إمببداد السببلع االساسببية نتيجببة للظببروف المحليببة 

إلببى الضببغوط  التببي تشببهدها تلببك الببدول، إضببافةً 
التضخمية المتولدة عبن زيبادة عبدد النبازحين مبن 

التضبخم  معبدل كمبا ارتفبع وتيبرة .بعض المناطق
ً  2016عببام  بيببة لتطبيببق معظببم الببدول العر نظببرا

يمكبن ال  من جانبٍب أخبر، .تيسيريه نقدية سياسات
البدول  بعبض عمبالت قيمبة انخفباضإغفبال أثبر 

ً  العربية لإلجراءات المتبناة لزيادة مستويات  نظرا
 مصبرمبن  كبلحالبة كما في الصرف نظم مرونة 
 . وتونس

  البطالة

التطورات التي شبهدتها المنطقبة العربيبة  انعكست
 ،تفبباع معببدل البطالببةوالعوامببل الخارجيببة فببي ار

ية التببي ت التقشببففانخفبباض وتيببرة النمببو والسياسببا
تلببك الببدول العربيببة، حببد مببن قببدرة  بعببض اهبباتبعت

كمبببببا أن  .لبببببى خلبببببق وظبببببائف جديبببببدةالبببببدول ع
مبببن  تحبببد الداخليبببة بببببعض البببدولالتطبببورات 
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تزايد تلك المخاطر حمل معه  2016عام 
، وذلك في المنطقة ة باألداء االقتصاديالمحيط
الداخلية والتأثيرات الخارجية  لألوضاعنتيجة 

الناجمة عن التغيرات في االقتصاد العالمي، 
 ً عند مستويات أسعار النفط  بقاءخصوصا

التي تشهدها رات باإلضافة إلى التطو منخفضة،
عدد إلى المنطقة والتي تمتد تأثيراتها االقتصادية 

 ،في ظل تلك الظروف .الدول العربية كبير من
انخفاض نصيب المنطقة من  فمن الطبيعي

انخفاض األجنبية المباشرة، كما أن  االستثمارات
أسعار النفط من شأنه انخفاض الحافز على 

كما أثرت . خاصة في القطاع النفطياالستثمار 
تلك التطورات على أداء بعض القطاعات 
الرئيسية المولدة للدخل مثل السياحة في عدد من 

 البلدان العربية مثل مصر وتونس. 

 ً حيث متجانسة من  رألن الدول العربية غي نظرا
ً ر، نظبتلك العوامل وحجم تأثرها اتجاه الختالف  ا

هياكلها اإلنتاجية ومن ثم هياكل صادراتها، لذا 
 مقسمة إلىسوف يتناول التحليل الدول العربية ف

، نفطيةالدول ال في األولىتتمثل  .مجموعتين
وتتمثل ، )10( للنفطالمصدرة الصافية وهي الدول 

البلدان المستوردة للنفط وهي الدول  فيالثانية 
ه ال إنتاج من النفط، إال أن التي قد يكون لديها

باقي  يكفي احتياجاتها منه، مما يجعلها تغطي
، وسوف )11( االستيراداحتياجاتها عن طريق 

على  االنعكاساتهم أل بإيجازنتعرض 
     -التالي: على النحو االقتصادات العربية وذلك 

و   االقتصاد ال

رغم على صعيد الدول العربية المصدرة للنفط ف
، 2014ار النفط اعتبارا من منتصف سعانخفاض أ

عدد القتصادات  يسيالرئ المحر وه النفط زالي ال
 ىـإل لـرميـالب سعر خفضـانوبعد أن . الدول هذه

 سنة الماضية، ةعشر االثنتي لالخ له مستوى أدنى
بريل أ شهر في للبرميل اً دوالر 30 من وبلوغه أقل

 تـووصل جزئيا تعافياً  النفط أسعار شهدت، 2016
ً دوالر 50 نحو إلى  االنتعا هذا رغم .للبرميلا

                                                 
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافةً إلى  :تتألف من) 10(

 كٍل من: الجزائر والعراق وليبيا واليمن.
فلسطين، تتألف من: مصر، المغرب، تونس، السودان، لبنان،  )11(

 يا، جيبوتي، الصومال، والقمر.األردن،  سوريا، موريتان

 2016عام  في معدالت النمو كبير رتغي يحدث لمف
لتقشفية التي ا إلى اإلجراءاتيرجع ذلك . بتلك الدول

السيما الموجه االئتمان  إلى تباطؤ، وكذلك هاتتبع
التي تأثرت  نتيجة تباطؤ نمو الودائعللقطاع الخا 

بتراجع أسعار النفط وركود النشاط االقتصادي. كما 
الداخلية تأثرت بعض دول المجموعة بالتطورات 

التي أثرت على مستويات االنتاج النفطي 
  واالستثمارات.

أما على صعيد الدول العربية المستوردة للنفط فقد 
والمالية التي تنفذها  االقتصادية اإلصالحات ساعدت
 النفط، أسعار وانخفاض، تلك المجموعةدول بعض 
اليورو  منطقة من وخاصة الخارجي، الطلب وزيادة

 اضـانخف ، ولكناالقتصادي ئهاأدا تحسين على
 المالية اعـاألوض ضيق بسبب احـالمت لـالتموي

ها دائأكان له تأثير معاكس على  ،العالمية
 التي الهيكلية تزال المعوقات الكما ، االقتصادي

 يزال النشاط فال، ةمستمر النمو على تؤثر
 التحتية البنية ضعف من معوقات يواجه االقتصادي

 الكهرباء ونقص االتصاالتو النقل قطاع في
 الصغيرة المشروعات زالت الو ،اءوالم والوقود

 االئتمان توافر عدمتواجه تحديات بسبب  والمتوسطة
تعرض بعض دول  إضافةً لذلك، فإن. المصرفي

ً أثر  لتطورات داخليةالمجموعة  االيرادات  على سلبا
، مصر وتونس ولبنانمثل السياحية لبعض دولها، 

ً  و االقتصاديمما جعل النم بعض بلدان في  ضعيفا
لدول  االنفاق االستثماري كما اتسم، المجموعة

 لكن التحتية البنية على المجموعة بتركيزه
 يسمح مما أبطأ تزال ال اإلنتاجية اتاالستثمار

     النمو.  بارتفاع معدل

 سجلت الدول العربية كمجموعة ،في ضوء ذلك
المائة عام  في 7.1بل نحو  )12( حقيقيمعدل نمو 

في المائة للنمو المسجل  3.2مقارنة بنحو  2016
 .2015عام 

ة  ا الية ال  ال

على مدى العقود األربعة الماضية اعتمدت الدول 
العربية المصدرة للنفط على إيرادات النفط 

هنا حاجة لتمويل موازناتها العامة، ولم تظهر 
في سنوات ارتفاع أسعار النفط للبحث عن  ملحة

                                                 
 من: سوريا، ليبيا، واليمن.باستثناء كل  )12(
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من مصادر أخرى غير اإليرادات مالية دات إيرا
النفطية بما في ذلك الضرائب، باستثناء استخدام 

فقد  ،لذا. التعريفة الجمركية ضمن حدود دنيا
تواصل تسجيل دول المجموعة لعجز في 

ً  2016موازناتها عام  النخفاض اإليرادات  نظرا
عند  أسعار النفط والطاقة بقاءالعامة بفعل 

 . مستويات منخفضة

سعار أتدني تراجع االيرادات النفطية، وفي ظل 
أصبحت  ،وارتفاع مستويات االنفاق العامالنفط 

األصول السحـب مـن  إلى تلجأتلك الدول 
لسـد العجـز في  السيادية واالحتياطيات األجنبية

مراجعة السياسات  ومن ثم فإنمـوازناتهـا، 
ً  أصبح المجموعةالضريبية لدول  ً حمل أمرا في  ا

خطوة  تلك الدول أخذت .ّل تراجع أسعار النفطظ
وزراء مالية دول  أقرحيث ، في هذا االتجاه
خالل عام  العربية الخليجلدول مجلس التعاون 

مشروع ضريبة القيمة المضافة، الذي  2016
لبدء فرض يضع األحكام والمبادئ المشتركة، 

هذه الضريبة في دول المجلس بدايةً من عام 
أن الضرائب يمكن أن تلعب  ، باعتبار2018

 ً ً  دورا  .في استقرار النشاط االقتصادي لها مهما
كما اتخذت دول المجموعة إجراءات للحد من 
تأثير تراجع اإليرادات، شملت خفض الدعم على 

أسـاسية كالـوقود والميـاه  سلع وخدمات
على بعض دول المجموعة أقدمت بل  ،والكهرباء
 ن بالقطاع العام.لعامليارواتب أو تجميد تخفيض 

نتج عن فقد العربية المستوردة للنفط،  أما الدول
 الدعمنظم صالح إلتبنتها جراءات التي اإل

 عجوزات تقليص إلى وزيادة اإليرادات العامة
 أتاحت كما .معظم تلك الدول في العامة ةـالمالي
 على اإلنفاق زيادة اإلصالحات إمكانية هذه

 االجتماعية ساعداتوالم الصحية والرعاية التعليم
ً رفقكثر األ الفئات إلى الموجهة  له اإلنفاق هذاو ،ا

 اآلثار بعض تخفيف في يتمثل مزدوج تأثير
 المالية أوضاع ضبط من األجل قصيرة العكسية

 النمو يدعم بينما االقتصادي النشاط على العامة
الدول على قدرة تلك  أن غير. الطويل األجل في

 اإليرادات ضعف بسبب محدودةال تزال  اإلنفاق زيادة
العاملين بالجهاز  أجور فاتورة الحكومية، وارتفاع

 الدين، لخدمة المرتفعة والتكلفة العام الحكومي والقطاع
راوح حيث ولبنان، واألردن مصر في سيما ال  تـت

 145 -  90بين ام العام إلى الناتج الدين وياتـمست
 في األخير الجزئي كما أن التعافي. في المائة

 الدعم على اإلنفاق زيادة إلى سيؤدي النفط أسعار
 بعد تستكمل لم التي البلدان في الحكومي

 والسودان مصر مثل: الطاقة دعم اتـإصالح
ً سيؤ مما وتونس،  على عجز الموازنة في تلك ثر سلبا
 . مديونياتها زيادة إلى بالتاليويؤدي  الدول،

  التضخم

بيبببة عبببام ارتفبببع معبببدل التضبببخم فبببي البببدول العر
من دولة إلبى  ارتفاعه أسباب ، ورغم تباين2016

اإلشبببارة البببى أن  جمببباالً إال أنبببه يمكبببن إ أخبببرى،
سياسبات هادفبة إلبى لانتهاج معظم البدول العربيبة 

الببببدعم الحكببببومي، وخاصببببة ترشببببيد مسببببتويات 
أدى إلببى ارتفبباع  ،للمنتجببات النفطيببة الموجببه منببه

 تخففبفيمبا الدول العربيبة، بعض معدل التضخم ب
المسببتويات المنخفضببة ألسببعار الببنفط وكببذا السببلع 
الغذائيببة والمببواد األوليببة مببن حببدوث ارتفاعببات 

فبي تلبك البدول بصبفة  التضبخم قوية فبي معبدالت
ام لألسببعار فببي المسببتوى العبب تببأثر كببذلك .عامببة

بعببض الببدول، بتواصببل االختناقببات فببي سالسببل 
إمببداد السببلع االساسببية نتيجببة للظببروف المحليببة 

إلببى الضببغوط  التببي تشببهدها تلببك الببدول، إضببافةً 
التضخمية المتولدة عبن زيبادة عبدد النبازحين مبن 

التضبخم  معبدل كمبا ارتفبع وتيبرة .بعض المناطق
ً  2016عببام  بيببة لتطبيببق معظببم الببدول العر نظببرا

يمكبن ال  من جانبٍب أخبر، .تيسيريه نقدية سياسات
البدول  بعبض عمبالت قيمبة انخفباضإغفبال أثبر 

ً  العربية لإلجراءات المتبناة لزيادة مستويات  نظرا
 مصبرمبن  كبلحالبة كما في الصرف نظم مرونة 
 . وتونس

  البطالة

التطورات التي شبهدتها المنطقبة العربيبة  انعكست
 ،تفبباع معببدل البطالببةوالعوامببل الخارجيببة فببي ار

ية التببي ت التقشببففانخفبباض وتيببرة النمببو والسياسببا
تلببك الببدول العربيببة، حببد مببن قببدرة  بعببض اهبباتبعت

كمبببببا أن  .لبببببى خلبببببق وظبببببائف جديبببببدةالبببببدول ع
مبببن  تحبببد الداخليبببة بببببعض البببدولالتطبببورات 
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عبن  جنببي للمنطقبة، ناهيبكتدفقات رأ المال األ
 اإلنفبببباق االسببببتثماري فببببي موازناتهبببباانخفبببباض 

ً تلببك العوامببل سببلبتلببك كببل أثببرت  .العامببة علببى  ا
 القطباع في د وتجميد التعيينيتقيكما أن التشغيل، 

القتصبادي التبي ، في ظبل ببرامج االصبالح االعام
خبر فبي ارتفباع معبدل البطالبة تتبعها ساهم هبو اآل
  .2016بالدول العربية عام 

ارتفبببع معبببدل البطالبببة بالبببدول  ،ذلبببك ي ضبببوءفببب
 .2016عببام فببي المائببة  14.9و نحببالعربيببة ليبلبب 

معدل البطالة ارتفاع في ليس فقط الخطورة تكمن 
فبي الفئبة  يتركبزفبي كونبه وإنمبا ، بالدول العربيبة

ن ـالعربيبة ضمب اءت الدولج فقد للشباب.العمرية 
م ـالعالببب علبببى مسبببتوىة ـاطق جغرافيبببـر منبببـعشببب

ى معبببدالت لبطالبببة الشبببباب لعببببام ـت أعلبببـسجلببب
التي بل فيها معدل بطالبة  ، وكانت الوحيدة2016

يزيبد عبن ضبعفي مبا ، وهبو في المائة 31الشباب 
 العبالم علبى مسبتوىطالة الشبباب متوسط معدل لب

 حببدوثتشببير البيانببات إلببى  .فببي المائببة 13.1(
في كبل  معدل البطالة اإلجمالي، في طفيف تحسن

 إال أن، 2016خبببالل عبببام  ،مصبببر وتبببونس مبببن
 .مرتفعةزال بطالة الشباب فيهما ال ت معدل

ية ار الخار   الت

عد قطاع التجارة الخارجية من أهم القطاعات ي 
االقتصادية في الدول العربية حيث تشكل قيمة 

في المائة من مجمل  70التجارة الخارجية نحو 
ه تزيد هذ .2016الناتج المحلي العربي عام 

النفطية مع ذلك  النسبة على ذلك في معظم الدول
ن العربي في التجارة الدولية فإن مشاركة الوط

في المائة  5مازالت منخفضة، حيث ال تزيد على 
من مجمل التجارة الدولية، وهذه النسبة تعد 
متدنية مقارنة باإلمكانات الكبيرة التي تتمتع بها 

ت من حيث االحتياطيا الدول العربية، سواءً 
االمكانات المتوفرة من الوقود المعدني أو 

وهذا االنخفاض في . عيةأو الزراالبشرية 

مساهمة التجارة العربية في التجارة الدولية رغم 
من القيود الكمية نسبياً تحرير التجارة العالمية 

والرسوم الجمركية ورغم االتفاقات التفضيلية 
التي عقدتها الدول العربية مع العالم الخارجي، 

هياكل  أهمهامن عوامل مجموعة من اليعود إلى 
انخفاض مستويات تنافسية و العربيةاالقتصادات 

 الصادرات العربية. 

الصادرات  فقد سجلت ،ما التجارة العربية البينيةأ
في المائة من إجمالي الصادرات  12البينية نحو 

في رغم تعدد العوامل التي ساهمت  .العربية
تدني نسبة التجارة العربية البينية إلى إجمالي 

أنه يمكن االشارة  ، إالالتجارة العربية الخارجية
ت العربية، ااالقتصادالتحديات التي تواجه إلى 

باألسواق الخارجية الشديد ارتباطها من بينها و
وال سيما أسواق الدول الصناعية المتقدمة، 
باإلضافة إلى التماثل القائم في هياكل اإلنتاج 
والصادرات في دول المنطقة، مما يخلق 

التنافس ازدواجية في اإلنتاج ويعمل على 
 ىعلاألمر يحتم هذا  .الداخلي للتجارة البينية

الدول العربية العمل على تطوير صناعات جديدة 
 أكبروإعطاء اهتمام تعتمد على تقنيات متنوعة 

، إضافة إلى تعزيز وتطوير القتصاد المعرفة
شبكات ربط النقل البحري والجوي والبري بين 
الدول العربية لخدمة الصناعة والتجارة 

 الخارجية العربية. 

صادرات  اضـخفـانى ـات إلـانـر البيـــتشي
 لغتـث بـحي، 2016 امــة عـالعربيدول ـال

 2016 ار دوالر عامـملي 796.4 ادراتـالص
. 2015مليار دوالر عام  856.6 مع ةـارنـمق
 داث تغيرــى إحـإل وراتـطـلك التـا أدت تـمـك

ففي  .كل السلعي للصادرات العربيةـالهيفي 
النسبية للوقود فيه األهمية  انخفضت الوقت التي

 المعدني والمعادن، وكذا األهمية النسبية
وذلك لألسباب السابق  ،للصادرات الزراعية

ادرات ـية للصـاألهمية النسب ، ارتفعتذكرها
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د ـفقببب، ةـدول العربيبببـا واردات البببـأمببب اعية.ـالصنببب
ً ـاضبببـدت انخفـشهببب مليبببار  795.8نبببـحو ل ـلتبببب ا

مليبببار  850.7نحبببو مقاببببل  2016عبببام  دوالر
 .2015دوالر عام 
  موا األ

ع ـة في مطلـيـربـواق العـرات األســرت مؤشـتأث
ً  2016ام ـع بأسعار النفط، وكذا  سلبا

العالمية  ألسواقفي مؤشرات اباالنخفاضات 
 ً مع هبوط أسعار  بقيادة األسوق الصينية، تزامنا

، كما 2003 عام منذ االنفط إلى أدنى مستوى له
بدول مجلس التعاون لدول أسواق األسهم  عانت
من ضعف في مستويات السيولة،  ج العربيةالخلي

ومن ثم وصلت قيم وأحجام التداول في بعض 
لم تشهدها  منخفضةالبورصات إلى مستويات 

 سنة.  خمسة عشرمنذ 

في ساهم  2016بنهاية عام اتفاق أوبك إال أن 
ودفعها  ألسواق األسهم،سيولة كبيرة  ةعادإ

لتحقيق مكاسب جيدة وأعاد معظم المؤشرات 
ً للصع المؤشر العام حقق  .مع نهاية العام ود مجددا

في  12.05نسبة ارتفاع بلغت  لسوق دبي المالي
ذ ـه منـوي لـر أفضل أداء سنـو يعتبـة، وهـالمائ

ملحوظ ال في ظل النشاط، وذلك 2013ام ـع
 بذلك يكون المؤشر قد .بعض األسهم القياديةل

 2015عوض أغلب خسائره التي حققها عام 
حقق مؤشر سوق كما  .في المائة 16.5البالغة 
في المائة،  5.55نسبة ارتفاع تبل نحو  أبوظبي
 4.32بنسبة مؤشر البورصة السعودية وارتفع 

في المائة وذلك بعد تراجعه لعامين متتاليين، 
في  30.4فعت بورصة الدار البيضاء بنحو وارت

بورصات باقي الدول  اتمؤشر تأخذ المائة.
العربية نفس اتجاه مؤشرات أسعار بورصات 

قصاه في أبل االرتفاع والدول العربية النفطية، 
بمكاسب مصر األوراق المالية في مؤشر سوق 

صل إلى أعلى يفي المائة، ل 76.2نحو بلغت 

 

، بدعم 2005منذ نهاية عام نسبة ارتفاع سنوي 
  2016عام سعر صرف الجنيه في تحرير من 

 ار الص

زيادة في قّوة الدوالر  2016و 2015عامي شهد 
بدعم من قرار ، الدوليةفي أسواق الصرف 

الفيدرالي األمريكي برفع  مجلس االحتياطي
 2015ولى عام الفائدة على الدوالر مرتين األ

لهما كان ان الحدثان ، وهذ2016والثانية عام 
، فأغلب عمالت تأثيرهما على العمالت العربية

وهو  الدول العربية ترتبط بالدوالر بشكل رئيسي
ما يجعل مسارات الفائدة بها متماشية إلى حد 

رغم  .كبير مع قرارات أسعار الفائدة االمريكية
بعض الدول العربية ذات نظم الصرف حاجة 

إلبقاء على معدالت اإلى  الثابتة مقابل الدوالر
الفائدة عند مستويات منخفضة لدعم النمو 

سعار أبزيادة  بعض تلك الدولقامت  ،االقتصادي
بما يتوافق مع الزيادة في أسعار الفائدة الفائدة 

 االمريكية.

ً إفقد أبرمت  ،أما مصر مع صندوق النقد  تفاقا
مليار  12الدولي للحصول على قرض قيمته 

، للمساعدة في تنفيذ دوالر على ثالث سنوات
عدد من برنامج إصالح اقتصادي ومالي يتضمن 

تحرير سعر صرف العملة السياسات من بينها 
المحلية، مما أدى إلى ارتفاع سعر الدوالر امام 

الجنيه الى مستويات غير  انخفاض قيمةالجنيه و
مما انعكس بشكل كبير على األداء مسبوقة، 
دول عض مالت ب، شهدت ع كذلك .االقتصادي

ورو ـها باليـرتبط عملتـالمغرب العربي التي ت
 ً ، ولكن كان 2016ام ـع ردوالـل الـمقاب انخفاضا

قيمة شد في تونس التي خفضت أاالنخفاض 
االصالح االقتصادي برنامج  إطارعملتها في 

 والمالي التي تعمل على تنفيذه.
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عبن  جنببي للمنطقبة، ناهيبكتدفقات رأ المال األ
 اإلنفبببباق االسببببتثماري فببببي موازناتهبببباانخفبببباض 

ً تلببك العوامببل سببلبتلببك كببل أثببرت  .العامببة علببى  ا
 القطباع في د وتجميد التعيينيتقيكما أن التشغيل، 

القتصبادي التبي ، في ظبل ببرامج االصبالح االعام
خبر فبي ارتفباع معبدل البطالبة تتبعها ساهم هبو اآل
  .2016بالدول العربية عام 

ارتفبببع معبببدل البطالبببة بالبببدول  ،ذلبببك ي ضبببوءفببب
 .2016عببام فببي المائببة  14.9و نحببالعربيببة ليبلبب 

معدل البطالة ارتفاع في ليس فقط الخطورة تكمن 
فبي الفئبة  يتركبزفبي كونبه وإنمبا ، بالدول العربيبة

ن ـالعربيبة ضمب اءت الدولج فقد للشباب.العمرية 
م ـالعالببب علبببى مسبببتوىة ـاطق جغرافيبببـر منبببـعشببب

ى معبببدالت لبطالبببة الشبببباب لعببببام ـت أعلبببـسجلببب
التي بل فيها معدل بطالبة  ، وكانت الوحيدة2016

يزيبد عبن ضبعفي مبا ، وهبو في المائة 31الشباب 
 العبالم علبى مسبتوىطالة الشبباب متوسط معدل لب

 حببدوثتشببير البيانببات إلببى  .فببي المائببة 13.1(
في كبل  معدل البطالة اإلجمالي، في طفيف تحسن

 إال أن، 2016خبببالل عبببام  ،مصبببر وتبببونس مبببن
 .مرتفعةزال بطالة الشباب فيهما ال ت معدل

ية ار الخار   الت

عد قطاع التجارة الخارجية من أهم القطاعات ي 
االقتصادية في الدول العربية حيث تشكل قيمة 

في المائة من مجمل  70التجارة الخارجية نحو 
ه تزيد هذ .2016الناتج المحلي العربي عام 

النفطية مع ذلك  النسبة على ذلك في معظم الدول
ن العربي في التجارة الدولية فإن مشاركة الوط

في المائة  5مازالت منخفضة، حيث ال تزيد على 
من مجمل التجارة الدولية، وهذه النسبة تعد 
متدنية مقارنة باإلمكانات الكبيرة التي تتمتع بها 

ت من حيث االحتياطيا الدول العربية، سواءً 
االمكانات المتوفرة من الوقود المعدني أو 

وهذا االنخفاض في . عيةأو الزراالبشرية 

مساهمة التجارة العربية في التجارة الدولية رغم 
من القيود الكمية نسبياً تحرير التجارة العالمية 

والرسوم الجمركية ورغم االتفاقات التفضيلية 
التي عقدتها الدول العربية مع العالم الخارجي، 

هياكل  أهمهامن عوامل مجموعة من اليعود إلى 
انخفاض مستويات تنافسية و العربيةاالقتصادات 

 الصادرات العربية. 

الصادرات  فقد سجلت ،ما التجارة العربية البينيةأ
في المائة من إجمالي الصادرات  12البينية نحو 

في رغم تعدد العوامل التي ساهمت  .العربية
تدني نسبة التجارة العربية البينية إلى إجمالي 

أنه يمكن االشارة  ، إالالتجارة العربية الخارجية
ت العربية، ااالقتصادالتحديات التي تواجه إلى 

باألسواق الخارجية الشديد ارتباطها من بينها و
وال سيما أسواق الدول الصناعية المتقدمة، 
باإلضافة إلى التماثل القائم في هياكل اإلنتاج 
والصادرات في دول المنطقة، مما يخلق 

التنافس ازدواجية في اإلنتاج ويعمل على 
 ىعلاألمر يحتم هذا  .الداخلي للتجارة البينية

الدول العربية العمل على تطوير صناعات جديدة 
 أكبروإعطاء اهتمام تعتمد على تقنيات متنوعة 

، إضافة إلى تعزيز وتطوير القتصاد المعرفة
شبكات ربط النقل البحري والجوي والبري بين 
الدول العربية لخدمة الصناعة والتجارة 

 الخارجية العربية. 

صادرات  اضـخفـانى ـات إلـانـر البيـــتشي
 لغتـث بـحي، 2016 امــة عـالعربيدول ـال

 2016 ار دوالر عامـملي 796.4 ادراتـالص
. 2015مليار دوالر عام  856.6 مع ةـارنـمق
 داث تغيرــى إحـإل وراتـطـلك التـا أدت تـمـك

ففي  .كل السلعي للصادرات العربيةـالهيفي 
النسبية للوقود فيه األهمية  انخفضت الوقت التي

 المعدني والمعادن، وكذا األهمية النسبية
وذلك لألسباب السابق  ،للصادرات الزراعية

ادرات ـية للصـاألهمية النسب ، ارتفعتذكرها
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د ـفقببب، ةـدول العربيبببـا واردات البببـأمببب اعية.ـالصنببب
ً ـاضبببـدت انخفـشهببب مليبببار  795.8نبببـحو ل ـلتبببب ا

مليبببار  850.7نحبببو مقاببببل  2016عبببام  دوالر
 .2015دوالر عام 
  موا األ

ع ـة في مطلـيـربـواق العـرات األســرت مؤشـتأث
ً  2016ام ـع بأسعار النفط، وكذا  سلبا

العالمية  ألسواقفي مؤشرات اباالنخفاضات 
 ً مع هبوط أسعار  بقيادة األسوق الصينية، تزامنا

، كما 2003 عام منذ االنفط إلى أدنى مستوى له
بدول مجلس التعاون لدول أسواق األسهم  عانت
من ضعف في مستويات السيولة،  ج العربيةالخلي

ومن ثم وصلت قيم وأحجام التداول في بعض 
لم تشهدها  منخفضةالبورصات إلى مستويات 

 سنة.  خمسة عشرمنذ 

في ساهم  2016بنهاية عام اتفاق أوبك إال أن 
ودفعها  ألسواق األسهم،سيولة كبيرة  ةعادإ

لتحقيق مكاسب جيدة وأعاد معظم المؤشرات 
ً للصع المؤشر العام حقق  .مع نهاية العام ود مجددا

في  12.05نسبة ارتفاع بلغت  لسوق دبي المالي
ذ ـه منـوي لـر أفضل أداء سنـو يعتبـة، وهـالمائ

ملحوظ ال في ظل النشاط، وذلك 2013ام ـع
 بذلك يكون المؤشر قد .بعض األسهم القياديةل

 2015عوض أغلب خسائره التي حققها عام 
حقق مؤشر سوق كما  .في المائة 16.5البالغة 
في المائة،  5.55نسبة ارتفاع تبل نحو  أبوظبي
 4.32بنسبة مؤشر البورصة السعودية وارتفع 

في المائة وذلك بعد تراجعه لعامين متتاليين، 
في  30.4فعت بورصة الدار البيضاء بنحو وارت

بورصات باقي الدول  اتمؤشر تأخذ المائة.
العربية نفس اتجاه مؤشرات أسعار بورصات 

قصاه في أبل االرتفاع والدول العربية النفطية، 
بمكاسب مصر األوراق المالية في مؤشر سوق 

صل إلى أعلى يفي المائة، ل 76.2نحو بلغت 

 

، بدعم 2005منذ نهاية عام نسبة ارتفاع سنوي 
  2016عام سعر صرف الجنيه في تحرير من 

 ار الص

زيادة في قّوة الدوالر  2016و 2015عامي شهد 
بدعم من قرار ، الدوليةفي أسواق الصرف 

الفيدرالي األمريكي برفع  مجلس االحتياطي
 2015ولى عام الفائدة على الدوالر مرتين األ

لهما كان ان الحدثان ، وهذ2016والثانية عام 
، فأغلب عمالت تأثيرهما على العمالت العربية

وهو  الدول العربية ترتبط بالدوالر بشكل رئيسي
ما يجعل مسارات الفائدة بها متماشية إلى حد 

رغم  .كبير مع قرارات أسعار الفائدة االمريكية
بعض الدول العربية ذات نظم الصرف حاجة 

إلبقاء على معدالت اإلى  الثابتة مقابل الدوالر
الفائدة عند مستويات منخفضة لدعم النمو 

سعار أبزيادة  بعض تلك الدولقامت  ،االقتصادي
بما يتوافق مع الزيادة في أسعار الفائدة الفائدة 

 االمريكية.

ً إفقد أبرمت  ،أما مصر مع صندوق النقد  تفاقا
مليار  12الدولي للحصول على قرض قيمته 

، للمساعدة في تنفيذ دوالر على ثالث سنوات
عدد من برنامج إصالح اقتصادي ومالي يتضمن 

تحرير سعر صرف العملة السياسات من بينها 
المحلية، مما أدى إلى ارتفاع سعر الدوالر امام 

الجنيه الى مستويات غير  انخفاض قيمةالجنيه و
مما انعكس بشكل كبير على األداء مسبوقة، 
دول عض مالت ب، شهدت ع كذلك .االقتصادي

ورو ـها باليـرتبط عملتـالمغرب العربي التي ت
 ً ، ولكن كان 2016ام ـع ردوالـل الـمقاب انخفاضا

قيمة شد في تونس التي خفضت أاالنخفاض 
االصالح االقتصادي برنامج  إطارعملتها في 

 والمالي التي تعمل على تنفيذه.
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 واالجتماعية االقتصاديةالتطورات 

 
 

 

 نظرة عامة

أسللللللاف افيف      نخفاضامثّل كّل من تواصلللللل 
األسواق افدوفية، وتباطؤ تلا   االقتصاد افلافم  

افسلللا دا واألو لللا  اإلقليمية افظروف وتداعيات 
   عللدد من افللدوه، أ   افللدايليللة اير افمواتيللة 

دي    افلوامللل افت  أترت    األداا االقتصللللللللا
.  قد تراجع افياتج 2016ياله عام  افدوه افلربية

فدوه  لاف اففافاة    ا افمحل  اإلجماف  باألسلللللل
ملياف دوالف  2437افلربية كمفموعة من حواف  

مليللاف دوالف علام  2347إفى حواف   2015علام 
، وبافتاف  انخفض متوسلللل  نصللللي  اففرد 2016

 6832من افيلللاتج افمحل  اإلجملللاف  من حواف  
 دوالف.  6420الف إفى حواف  دو

  علللدد من افلللدوه افلربيلللة برامج وفا  تبيّ 
إصللللالحات اقتصللللاداة فلحد من تضتير األو للللا  

تراجع ملللده نمو افيللاتج افمحل  افمللوكوفا،  قللد 
اإلجماف  باألسلللللللاف افثابتة    افدوه افلربية من 

 1.7إفى حواف   2015   افما ة عام  3.2حواف  
ما ة    عام  لاد 2016   اف ، وحتى عيد اسللللللتب

باألو للا  سللوفاة وفيبيا وافيمن افت  تضتر أداا ا 
افت  تليشللللللنللا،  للو  ملللده نمو افللدوه افللدايليللة 

اظّل عيد مستوى ميخفض  2016افلربية    عام 
   افملللا لللة. وتراجع مللللده افيمو  2.0بلغ نحو 

ية افمصلللللللدفا  فدوه افلرب افحقيق     مفموعة ا
ية فليف  من حواف   عام  6.0افر يسلللللل ما ة     اف

، 2016   افمللا للة عللام  1.6إفى حواف   2015
وبللافيسللللللبللة فللدوه مفلو افتلللاو  فللدوه افخليج 

 قد انخفض ُملده نمو افياتج باألسلللللللاف افلربية 
إفى  2015   افما ة عام  4.0من حواف  افثابتة 
تراجع كمللا . 2016   افمللا للة عللام  2.5حواف  

من حواف   افيمو بافيسلللبة فلدوه افمسلللتوفدا فليف 
ما ة إفى نحو  2.0 . وتباايت    افما ة 1.9   اف

لللدالت نمو افيللاتج افمحل  اإلجمللاف     افللدوه مُ 
 افلربية حس  ظروف كل دوفة. 

من افلوامل، كا  أ منا تضتير  نتيفة فتالق  عددو
   عدد األو ا  اإلقليمية وافتطوفات افدايلية 

 
 

 

ت نظ  إ للا ة إفى أتر إصللالحا من افدوه افلربية
ات ـللللللللسللاـلللللللل   إطاف سللي دع  افسلللع األسللاسللية

افت  تبيتنا عدا دوه عربية بدااةً  افماف  االنضباط
، افتفع متوس  ملده افتضخ     2015من عام 

    4.6افلللدوه افلربيلللة كمفموعلللة من حواف  
   افما ة عام  5.0إفى حواف   2015افما ة عام 

2016.  
فمحل  أظنرت مؤشللرات افني ل افقطاع  فلياتج ا

اإلجماف  اسللتمراف انخفاض مسللا مة افصللياعات 
 2016االسللللللتخراجيللة حيللي تراجلللت    افلللام 

ما ة 18.8فتصلللللللل إفى  ياتج افمحل      اف من اف
 .2015اإلجماف ، بلد أ  تراجلت بحدا    افلام 

الود اسلللللتمراف انخفاض مسلللللا مة افصلللللياعات 
االسللللللتخراجية إفى االنخفاض افحاد    أسلللللللاف 

حيي  قدت أسلللللللاف سللللللواق افلافمية افيف     األ
   افما ة من مستوااتنا  60نحو  2016افيف  عام 

وتحسلللليت بافمقابل نسلللل   .2014افمسللللفلة عام 
مسلللا مة افقطاعات األيرى وبخاصلللة افخدمات، 

كللل بللانخفللاض أسلللللللللاف افيف  كللوفلل  وتللضترت 
افمؤشللرات االقتصللاداة كاإلنفاق بشللقيو افح وم  

الدياف وملدالت وافلا ل ، وتراجلت مسللتواات ا
 االستثماف وحصيلة افصادفات وافوافدات.

 يما اتللق بمستواات اففقر،  قد شندت بلض 
ر ياله عام ـاففق دالتـملافدوه افلربية زاادا    

ياصةً    افدوه افلربية افت  تمر بمراحل  2016
انتقافية سياسية واقتصاداة، و   افدوه افت  تلان  

نتيفة فزاادا ، ة فليموأو ا  دايلية اير مواتيمن 
عدد افيازحين وافالجئين، كما    سوفاة وافلراق 

نس  افحرما  من اففرص ى إفى زاادا ا أدّ ممّ وافيمن، 
االقتصاداة واالجتماعية ومن افخدمات االساسية 

من افتحداات  اً  رض مزادو و ما كافصحة وافتللي ، 
افتيمية افمستدامة. وبافيسبة أ داف تحقيق  على صليد

إفى افدوه افلربية األيرى،  و  نسبة اففقر و ق افخ  
افوطي     جيبوت  وافسودا  تمثل أعلى مستواات 
اففقر    افميطقة. وبافيظر إفى مؤشر اففقر متلدد 

، حققت كل من موفاتانيا األبلاد    افميطقة افلربية
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