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 التطورات المالية                  
 

 نظرة عامة

 بعدة عواملالدول العربية الوضع المالي في  تأثر
منها التطورات في أسعار ، 2017عام الخالل 

والتي شهدت ارتفاعاً بعد عدد من النفط العالمية، 
، السنوات سارت فيها األسعار في اتجاه تنازلي

لة اإليرادات زيادة حصيمر الذي أدى إلى األ
 . )1(المالية في معظم الدول العربية النفطية

 الُمصدرة الرئيسية للنفطعملت الدول العربية و
لى تنويع موارد الموازنة العامة لتعزيز منعة ع

اقتصاداتها إزاء الصدمات المترتبة على 
تطورات أسواق النفط العالمية، حيث برز اتجاه 

لرسوم التطوير األنظمة الضريبية وزيادة 
بما يساهم في تقليل االعتماد على  الحكومية

 إيرادات النفط في الموازنة العامة. 

عدد من االقتصادي في كان لعودة التعافي و
وإن  ،العربية ذات االقتصادات المتنوعة الدول

التي الضريبية  كان بوتيرة بطيئة، واإلصالحات
تم تنفيذها، دور كبير في زيادة حصيلة اإليرادات 

  .هذه الدول ريبية فيالض

 2017خالل عام وقامت معظم الدول العربية 
 النفقاتإعادة توجيه الحتواء وببذل جهود حثيثة 

في مجال وخططها بإطار سياساتها  ةالعام
ف لتعزيز موق ة الهادفةالمالي اتاإلصالح

الموازنات العامة واستدامة الوضع المالي، 
لجارية تضمن ذلك المواصلة في ترشيد النفقات ا

ً ألولويات  يوتعزيز اإلنفاق الرأسمال وفقا
 ومتطلبات التنمية االقتصادية، مع إيالء اهتمام

                                                 
دول مجلس  ،للنفط الرئيسيةصدرة تتضمن الدول العربية المُ   )1(

العراق والجزائر باإلضافة إلى ة التعاون لدول الخليج العربي
مجموعة الدول العربية ذات . وتشمل واليمن وليبيا

 األخرى.عربية الل الدو، االقتصادات المتنوعة

 
 

 وتقويةخاص لمنظومة البرامج االجتماعية 
 شبكات األمان االجتماعي.

من جهٍة أخرى، تأثرت األوضاع المالية 
ها تالتي شهدالداخلية غير المواتية الظروف ب

ن ـعها مـ، وما تبربيةــدول العــال بعض
ً سلبأثرت انعكاسات  االستثمارات  على ا

مما ألقى واألنشطة االقتصادية المختلفة، 
بالضغوط على الموازنات العامة جراء 

فة االقتصادية للكُ التي طرأت لمقابلة ا تالمتطلبا
 . المترتبة على هذه الظروفوالمالية 

إجمالي اإليرادات ارتفع على ضوء ما تقدم، 
المنح في الدول العربية كمجموعة بنسبة العامة و

في المائة ليصل إلى حوالي  17.1بلغت حوالي 
، ما يمثل 2017في عام  مليار دوالر 675.2
في المائة من الناتج المحلي  27.3 حوالي

اإلنفاق العام للدول  ارتفع إجمالي، بينما اإلجمالي
 0.3بلغت حوالي طفيفة نسبة العربية كمجموعة ب

 ،مليار دوالر 826.7ليصل إلى حوالي  في المائة
في المائة من الناتج المحلي  33.4ما نسبته 

 كمجموعة.اإلجمالي للدول العربية 

ً في الوضع ترتب عن هذه  التطورات تحسنا
الموازنة العامة المالي الكلي، حيث تراجع عجز 

 151.4ليصل إلى حوالي الُمجّمعة للدول العربية 
في  6.1ما نسبته ، 2017مليار دوالر في عام 

المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، مقارنةً بعجز 
، 2016مليار دوالر في عام  247.6 بلغ حوالي
المحلي  في المائة من الناتج 10.4ما يمثل 
 .اإلجمالي

بالنسبة إلجمالي الدين العام القائم )الداخلي 
المقترضة الدول العربية بعض والخارجي( في 
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في  6.1نحو رتفع ببشأنها، فقد االمتوفر بيانات 
مليار دوالر في  658.5المائة ليصل إلى حوالي 

مليار دوالر  620.4، مقارنة بحوالي 2017عام 
 . 2016في عام 

بذلك ارتفعت نسبة الدين العام للدول العربية 
الناتج المحلي اإلجمالي لتبلغ  إلىالمقترضة 

مقارنة  2017في المائة في عام  116.5حوالي 
 .2016المائة في عام  في 99.8حوالي ب

 اإليرادات العامة والمنح
للدول  والمنح إجمالي اإليرادات العامةارتفع 

في المائة  17.1العربية مجتمعة بنسبة بلغت 
مليار دوالر في عام  675.2ليصل إلى نحو 

مليار دوالر في عام  577.9 نحو بلمقا 2017
عامة نسبة اإليرادات الكذلك ارتفعت . 2016

لى الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية والمنح إ
 2016عام  في المائة 24.2مجتمعة من حوالي 

، 2017عام في المائة  27.3إلى حوالي لتصل 
 (.6/1الملحق )و (1الجدول رقم )

 (1الجدول )
 اإليرادات الحكومية في الدول العربية 

(2016 – 2017) 

 
 اإليرادات الحكومية

 ادات )%(هيكل اإلير
 بة الى الناتجالنس

نسبة التغير  القيمة )مليار دوالر(
)%( 

 المحلي اإلجمالي )%(
2016 *2017 2016 *2017 2016 *2017 

 11.9 9.8 43.4 40.3 25.9 292.9 232.6 االيرادات البترولية   

 7.0 6.9 25.5 28.6 4.5 172.3 164.9 االيرادات الضريبية   

 4.8 4.0 17.6 16.6 24.1 118.9 95.9 ر الضريبيةااليرادات غي   

 3.5 3.3 12.9 13.5 11.3 87.0 78.1 الدخل من االستثمار **   

 27.2 24.0 99.4 99.1 17.4 671.1 571.4 إجمالي االيرادات العـــــامة

-22.9 4.2 5.4 المنح  0.9 0.6 0.2 0.2 

 27.3 24.2 100.0 100.0 17.1 675.2 576.8 إجمالي االيرادات العامة والمنح

 .(2/2و 6/4- 6/1المالحق ) المصدر:
أولية.*   بيانات فعلية   

اإليرادات الرأسمالية والدخل من االستثمار. * تشمل*  

 
فقد ، للعناصر الرئيسية لإليرادات العامةبالنسبة 

ً بين عامي   2016شهدت جميعها ارتفاعا
 )2(اإليرادات البترولية سجلت، حيث 2017و

ً كمجموعة ا العربيةللدول  ً ملحوظا  بنسبة رتفاعا
 292.9في المائة لتصل إلى حوالي  25.9 بلغت

مقارنة بحوالي  2017مليار دوالر في عام 
سجلت  . كما2016مليار دوالر في عام  232.6

في المائة  4.5ارتفاعاً بنسبة اإليرادات الضريبية 
 ام ــع يـار دوالر فـملي 172.3حو ـلتصل إلى ن

                                                 
 تتضمن اإليرادات البترولية إيرادات النفط والغاز الطبيعي.  )2(

 

 مليار دوالر في عام 164.9بنحو مقارنة  2017
كذلك ارتفعت اإليرادات غير الضريبية  .2016

لى حوالي إ في المائة لتصل 24.1بنسبة بلغت 
مقارنة  2017مليار دوالر في عام  118.9

. 2016مليار دوالر في عام  95.9بحوالي 
فقد ارتفع بنسبة دخل من االستثمار، بالنسبة لل

مليار دوالر  78.1ة، من حوالي ئفي الما 11.3
مليار دوالر في  87.0إلى حوالي  2016في عام 

 . 2017عام 
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سبة ارتفعت ن ،هذه التطوراتعلى ضوء 
مساهمة اإليرادات البترولية في إجمالي 

 43.4لتصل إلى حوالي اإليرادات العامة والمنح 
 40.3مقارنة بحوالي  2017في المائة في عام 

تفعت مساهمة اركما . 2016 مفي المائة في عا
الضريبية لتصل إلى حوالي غير اإليرادات 

مقارنة بحوالي  2017في المائة في عام  17.6
في المقابل، . 2016في المائة في عام  16.6

نسبة مساهمة اإليرادات الضريبية من  انخفضت
في  25.5في المائة إلى حوالي  28.6حوالي 
من  ستثمارالنسبة مساهمة الدخل من اوالمائة، 

في  12.9في المائة إلى حوالي  13.5الي حو
 (1الشكل )، المذكورينالمائة بين العامين 

 (.6/4( و)6/3( و)6/2المالحق )و
 

 
 

 

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

صر اإليرادات سب مساهمة عنانفيما يتعلق ب
 ارتفعتتج المحلي اإلجمالي، ناالعامة إلى ال

اإليرادات البترولية كنسبة إلى الناتج المحلي 
اإلجمالي للدول العربية مجتمعة لتصل إلى 

مقارنة  2017في المائة في عام  11.9حوالي 
كما . 2016في المائة في عام  9.8بنسبة بلغت 

صورة ولو بلضريبية انسبة اإليرادات ارتفعت 
في المائة من الناتج  7.0لتصل إلى حوالي طفيفة 

مقارنة بحوالي  2017المحلي اإلجمالي في عام 
بلغت نسبة و. 2016في المائة في عام  6.9

المائة من  في 4.8اإليرادات غير الضريبية 
مقارنة  2017الناتج المحلي اإلجمالي في عام 

. أما الدخل 2016في المائة في عام  4.0بنسبة 
ه من الناتج نسبت رتفعتفقد ا ،ن االستثمارم

في  3.5لتصل إلى حوالي المحلي اإلجمالي 
في  3.3 مقارنة بحوالي 2017المائة في عام 

 .2016المائة في عام 
بنسبة  تراجعت، فقد للمنح الخارجيةبالنسبة 

مليار دوالر  4.2سجل حوالي في المائة لت 22.9
والر ار دملي 5.4الي وبح مقارنة، 2017في عام 
ساهمة المنح في نسبة مبلغت و. 2016في عام 

في المائة في عام  0.6 حوالي إجمالي اإليرادات
في المائة  0.2، بينما بلغت نسبتها حوالي 2017

كور، ج المحلي اإلجمالي خالل العام المذالناتمن 
 .)3( 2016وهي ذات النسب المسجلة لعام 

منح للدول العامة وال تدالتطورات اإليرابالنسبة 
الدول العربية  شهدت ،)4(العربية فُرادى

ً في  الُمصدرة الرئيسية للنفط  مواردتحسنا
حيث ارتفعت حصيلة اإليرادات  ،الموازنة العامة

مقارنة  2017عام خالل  مقومة بالدوالر العامة
)باستثناء جميع هذه الدول  في 2016بعام 

ساسية إلى أة يعود ذلك بدرج. (واليمن الكويت
ألسواق العالمية خالل أسعار النفط في ا ارتفاع

ً 2017عام  عدد من إلى جهود  ، كما يعود أيضا
هذه الدول في تنويع مصادر اإليرادات العامة من 
خالل زيادة مساهمة اإليرادات الضريبية 
والرسوم على الخدمات الحكومية في اإليرادات 

 العامة.

في اإليرادات العامة  دةليبيا، بلغت نسبة الزياففي 
سية المائة، ما يُعزى بدرجة رئيي ف 150 حوالي

لزيادة اإليرادات النفطية بسبب الزيادة الكبيرة 

                                                 
، 2017تشمل الدول العربية التي حصلت على منح في عام   )3(

في المائة من إجمالي المنح(، مصر  24.4األردن )حوالي 
في المائة(، فلسطين  24.2مغرب )في المائة(، ال 24.3)
 1.9في المائة(، جيبوتي ) 6.2ن )داسو، الفي المائة( 17.6)

في  0.1في المائة(، والقُمر ) 1.2في المائة(، موريتانيا )
 المائة(.

ة الماليــة في قـطر والكــويت تبدأ في األول من ــالسن  )4(
 ز.أبريل/ نيسان، وفي مصر تبدأ في األول من يوليو/ تمو

 عناصر اإليرادات العامة(: نمو 1)ل الشك
(2015– 2017)  
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في  6.1نحو رتفع ببشأنها، فقد االمتوفر بيانات 
مليار دوالر في  658.5المائة ليصل إلى حوالي 

مليار دوالر  620.4، مقارنة بحوالي 2017عام 
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سبة ارتفعت ن ،هذه التطوراتعلى ضوء 
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 43.4لتصل إلى حوالي اإليرادات العامة والمنح 
 40.3مقارنة بحوالي  2017في المائة في عام 

تفعت مساهمة اركما . 2016 مفي المائة في عا
الضريبية لتصل إلى حوالي غير اإليرادات 

مقارنة بحوالي  2017في المائة في عام  17.6
في المقابل، . 2016في المائة في عام  16.6

نسبة مساهمة اإليرادات الضريبية من  انخفضت
في  25.5في المائة إلى حوالي  28.6حوالي 
من  ستثمارالنسبة مساهمة الدخل من اوالمائة، 

في  12.9في المائة إلى حوالي  13.5الي حو
 (1الشكل )، المذكورينالمائة بين العامين 

 (.6/4( و)6/3( و)6/2المالحق )و
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في  3.3 مقارنة بحوالي 2017المائة في عام 

 .2016المائة في عام 
بنسبة  تراجعت، فقد للمنح الخارجيةبالنسبة 

مليار دوالر  4.2سجل حوالي في المائة لت 22.9
والر ار دملي 5.4الي وبح مقارنة، 2017في عام 
ساهمة المنح في نسبة مبلغت و. 2016في عام 

في المائة في عام  0.6 حوالي إجمالي اإليرادات
في المائة  0.2، بينما بلغت نسبتها حوالي 2017

كور، ج المحلي اإلجمالي خالل العام المذالناتمن 
 .)3( 2016وهي ذات النسب المسجلة لعام 

منح للدول العامة وال تدالتطورات اإليرابالنسبة 
الدول العربية  شهدت ،)4(العربية فُرادى

ً في  الُمصدرة الرئيسية للنفط  مواردتحسنا
حيث ارتفعت حصيلة اإليرادات  ،الموازنة العامة

مقارنة  2017عام خالل  مقومة بالدوالر العامة
)باستثناء جميع هذه الدول  في 2016بعام 

ساسية إلى أة يعود ذلك بدرج. (واليمن الكويت
ألسواق العالمية خالل أسعار النفط في ا ارتفاع

ً 2017عام  عدد من إلى جهود  ، كما يعود أيضا
هذه الدول في تنويع مصادر اإليرادات العامة من 
خالل زيادة مساهمة اإليرادات الضريبية 
والرسوم على الخدمات الحكومية في اإليرادات 

 العامة.

في اإليرادات العامة  دةليبيا، بلغت نسبة الزياففي 
سية المائة، ما يُعزى بدرجة رئيي ف 150 حوالي

لزيادة اإليرادات النفطية بسبب الزيادة الكبيرة 

                                                 
، 2017تشمل الدول العربية التي حصلت على منح في عام   )3(

في المائة من إجمالي المنح(، مصر  24.4األردن )حوالي 
في المائة(، فلسطين  24.2مغرب )في المائة(، ال 24.3)
 1.9في المائة(، جيبوتي ) 6.2ن )داسو، الفي المائة( 17.6)

في  0.1في المائة(، والقُمر ) 1.2في المائة(، موريتانيا )
 المائة(.

ة الماليــة في قـطر والكــويت تبدأ في األول من ــالسن  )4(
 ز.أبريل/ نيسان، وفي مصر تبدأ في األول من يوليو/ تمو

 عناصر اإليرادات العامة(: نمو 1)ل الشك
(2015– 2017)  
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بنسبة  2017خالل عام  في اإلنتاج النفطي
ارتفعت اإليرادات . كذلك في المائة 185.5

 بلغتوالسعودية وقطر بنسب  العراقالعامة في 
في المائة،  33.9و ،في المائة 44.5 حوالي

خالل عام الي، التو ، علىفي المائة 29.6و
بلغت نسبة كما  .2016نة بعام مقار 2017

في  19.7الزيادة في اإليرادات العامة حوالي 
في  14.3المائة في الجزائر، بينما سجلت حوالي 

أما في البحرين واإلمارات، فقد المائة في ُعمان. 
في  6.9وائة في الم 17.7بلغت نسبة الزيادة 

 .مائة، على التواليال

مة في ، تراجعت اإليرادات العامقابلفي ال
في المائة، ذلك  4.4بلغت حوالي الكويت بنسبة 

مع تسجيل  بسبب تراجع اإليرادات النفطية
الموازنة لزيادة في اإليرادات الضريبية، 

 في 60.2اليمن بنسبة كبيرة بلغت  فيوانخفضت 
، هاتشهد التيية لاخالمائة بما يعكس الظروف الد

 .(6/1) ، والملحق(2الشكل )

   
  

 

ذات االقتصادات لدول العربية با فيما يتعلق
ة متباينة بالنسب فقد سجلت تطورات، المتنوعة

مقومة  يرادات العامة والمنحجمالي اإلإل
 . 2016مقارنة بعام  2017، خالل عام بالدوالر

ً في مالي جإ فقد شهد عددٌ من هذه الدول ارتفاعا
تمثلت في السودان اإليرادات العامة والمنح، 

، واألردن ولبنان والمغرب وموريتانيا وجيبوتي
في المائة  19.9حيث بلغت نسبة الزيادة حوالي 

في  9-4بين سبة النفي السودان، بينما تراوحت 
المائة في كٍل من لبنان والمغرب وموريتانيا 

 . واألردن وجيبوتي
السودان إلى زيادة في  تداتعود زيادة اإليرا

اإليرادات الضريبية وكذلك زيادة اإليرادات غير 
تراجعاً  الضريبية، بينما شهدت الموازنة العامة

 2017، خالل عام يةفي موارد المنح الخارج
. في لبنان، تعود الزيادة في 2016م مقارنة بعا

اإليرادات إلى نمو اإليرادات الضريبية، مع 
، ت غير الضريبية والمنحاادتراجع حصيلة اإلير

. في المغرب، ساهمت بين العامين المذكورين
زيادة اإليرادات الضريبية والمنح في زيادة 

فيه حصيلة عت تراجفي وقٍت حصيلة اإليرادات، 
لضريبية. في موريتانيا، تُعزى اإليرادات غير ا

زيادة اإليرادات إلى التطورات اإليجابية في 
، مع تسجيل ةبيحصيلة اإليرادات الضري

اإليرادات غير الضريبية والمنح لتراجعٍ بين 
العامين المنوه عنهما. أما في جيبوتي، فقد 

ير رتفعت حصيلة اإليرادات الضريبية وغا
يرادات، رغم لى زيادة اإلة، مما أدى إضريبيال

ن موارد المنح الخارجية بين العاميتراجع 
 المذكورين. 

والمنح  ت العامةااداإليرتراجع إجمالي بالمقابل، 
خالل عام عدد من الدول العربية غير النفطية في 

وتونس مر مصر والقُ تمثلت في ، 2017
 وفلسطين. 

في المنح وادات العامة فقد انخفض إجمالي اإلير
بسبب تراجع في المائة،  24مصر بحوالي 

اإليرادات الضريبية وغير الضريبية، رغم 
بالذكر، أن ٌر جدي .ةجيرتفاع حصيلة المنح الخارا
جمالي اإليرادات العامة والمنح في مصر إ

ً بالعملة المحلية( قد سجّ  ً )مقوما خالل  ل ارتفاعا
في ظل زيادة حصيلة اإليرادات  2017عام 

 ً ، بالدوالر الضريبية، بينما تراجعت قيمته مقوما
ير ر تحرما يعكس آثب كما تم اإلشارة إليه أعاله،

المالي  عاملال الخي الجنيه المصرسعر صرف 
التطورات المالية  نّ أ)باعتبار  2016/2017

 (6/1)الملحق المصدر: 

نمو اإليرادات العامة والمنح في الدول العربية (: 2الشكل )
(2016-2017) 
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مة بالدوالر قوّ الفصل مُ هذا المتضمنة في 
    األمريكي(.

تراجع إجمالي اإليرادات العامة والمنح في و
في المائة، بسبب تراجع  24.1القُمر بحوالي 

 جميع بنود اإليرادات متضمنة اإليرادات
تراجع ما . كنحمالريبية وغير الضريبية ولضا

تونس إجمالي اإليرادات العامة والمنح في 
، بسبب تراجع حصيلة في المائة 4.1بحوالي 

اإليرادات الضريبية والمنح الخارجية، مع 
تسجيل اإليرادات غير الضريبية لزيادة خالل 

تراجع . أيضا 2016بعام  مقارنة 2017عام 
فلسطين امة والمنح في اإليرادات الع إجمالي

في المائة، بسبب  1.2حوالي  لغتب ةسببن
انخفاض اإليرادات غير الضريبية والمنح، في 

ة اإليرادات الضريبية، لظل نمو محدود لحصي
 . 2017و 2016بين عامي 

 اإليرادات البترولية

اإليرادات البترولية في الدول حصيلة تأثرت 
ر النفط بتطورات أسعا 2017خالل عام العربية 

ً شهدت ارتفاع لتيوا ة،يلمفي األسواق العا بعد  ا
عدد من السنوات سارت فيها األسعار في اتجاه 

المتوسط السنوي لسعر سلة  ارتفعحيث تنازلي، 
 52.5في المائة ليسجل  29بحوالي خامات أوبك 

مقارنة بمتوسط  2017دوالر للبرميل في عام 
ما ، م2016م دوالر للبرميل في عا 40.7بلغ 

الخام للدول  نفطال اترادلى زيادة قيمة صأدى إ
في المائة بين العامين  29.6العربية بحوالي 

 . (5)المذكورين

عن ذلك زيادة في حصيلة اإليرادات ترتب 
بلغت  بنسبةالبترولية للدول العربية مجتمعة 

 292.9في المائة لتصل لحوالي  25.9حوالي 
والي مقارنة بح ،2017في عام  دوالر مليار

، كما تم 2016م عا فيمليار دوالر  232.6
 اإلشارة إليه آنفاً.

                                                 
لنفط ا الي مجيتناول الفصل الخامس بالتفصيل التطورات ف )5)

 الطاقة.و

اإليرادات  ارتفعتبالنسبة للدول العربية فُرادى، 
البترولية في كل الدول العربية المصدرة 
الرئيسية للنفط باستثناء الكويت، خالل عام 

 . 2016مقارنة بعام  2017

بة سجلت ليبيا زيادة في اإليرادات البترولية بنس
تفاع ار ضوءى لع في المائة 185.5بلغت 

في  106.0بلغت حوالي  إنتاجها النفطي بنسبة
 803ألف برميل في اليوم إلى  390المائة )من 

 ُ عزى الزيادة في ألف برميل في اليوم(، كذلك ت
اإليرادات النفطية إلى ارتفاع أسعار النفط 

 العالمية المشار إليها أعاله. 

زيادة في اإليرادات ال سبةبلغت ن ،في العراق
فوعة بزيادة دفي المائة، م 43.5 ليةروتلبا

 7.4األسعار واإلنتاج النفطي الذي ارتفع بحوالي 
 ،والجزائر ،وقطر ،في السعوديةأما في المائة. 

اإليرادات ات، فقد ارتفعت واإلمار ،وُعمان
 29.7و، في المائة 31.9بنسب بلغت  البترولية

في المائة،  12.7و، ئةفي الما 29و، المائة في
على التوالي، على الرغم من  ،ةمائال في 6.8و

ً أن هذه الدول شهدت تراجع في اإلنتاج النفطي  ا
 2017خالل العام  في المائة 8و 3تراوح بين 

في ظل االلتزام باتفاق خفض كميات انتاج النفط 
 لدول أوبك.

اإليرادات البترولية زيادة في البحرين شهدت 
ير أثتب في المائة، ذلك بسب 15.0بلغت بنسبة 

 . النفطأسعار دة زيا

في  البتروليةبالمقابل، تراجعت اإليرادات 
على ضوء  ،في المائة 3.7الكويت بحوالي 

 في المائة. 8.4 انخفاض اإلنتاج النفطي بحوالي

ل في عدد من الدواإليرادات البترولية ارتفعت 
حيث بلغت فط، لنلة العربية األخرى المصدر

في تونس  في المائة 54.1نسبة الزيادة حوالي 
رغم  في المائة في السودان، 42.9وحوالي 

خالل  تراجع اإلنتاج النفطي في هاتين الدولتين
 .2016مقارنة بعام  2017عام 
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بنسبة  2017خالل عام  في اإلنتاج النفطي
ارتفعت اإليرادات . كذلك في المائة 185.5

 بلغتوالسعودية وقطر بنسب  العراقالعامة في 
في المائة،  33.9و ،في المائة 44.5 حوالي

خالل عام الي، التو ، علىفي المائة 29.6و
بلغت نسبة كما  .2016نة بعام مقار 2017

في  19.7الزيادة في اإليرادات العامة حوالي 
في  14.3المائة في الجزائر، بينما سجلت حوالي 

أما في البحرين واإلمارات، فقد المائة في ُعمان. 
في  6.9وائة في الم 17.7بلغت نسبة الزيادة 

 .مائة، على التواليال

مة في ، تراجعت اإليرادات العامقابلفي ال
في المائة، ذلك  4.4بلغت حوالي الكويت بنسبة 

مع تسجيل  بسبب تراجع اإليرادات النفطية
الموازنة لزيادة في اإليرادات الضريبية، 

 في 60.2اليمن بنسبة كبيرة بلغت  فيوانخفضت 
، هاتشهد التيية لاخالمائة بما يعكس الظروف الد

 .(6/1) ، والملحق(2الشكل )

   
  

 

ذات االقتصادات لدول العربية با فيما يتعلق
ة متباينة بالنسب فقد سجلت تطورات، المتنوعة

مقومة  يرادات العامة والمنحجمالي اإلإل
 . 2016مقارنة بعام  2017، خالل عام بالدوالر

ً في مالي جإ فقد شهد عددٌ من هذه الدول ارتفاعا
تمثلت في السودان اإليرادات العامة والمنح، 

، واألردن ولبنان والمغرب وموريتانيا وجيبوتي
في المائة  19.9حيث بلغت نسبة الزيادة حوالي 

في  9-4بين سبة النفي السودان، بينما تراوحت 
المائة في كٍل من لبنان والمغرب وموريتانيا 

 . واألردن وجيبوتي
السودان إلى زيادة في  تداتعود زيادة اإليرا

اإليرادات الضريبية وكذلك زيادة اإليرادات غير 
تراجعاً  الضريبية، بينما شهدت الموازنة العامة

 2017، خالل عام يةفي موارد المنح الخارج
. في لبنان، تعود الزيادة في 2016م مقارنة بعا

اإليرادات إلى نمو اإليرادات الضريبية، مع 
، ت غير الضريبية والمنحاادتراجع حصيلة اإلير

. في المغرب، ساهمت بين العامين المذكورين
زيادة اإليرادات الضريبية والمنح في زيادة 

فيه حصيلة عت تراجفي وقٍت حصيلة اإليرادات، 
لضريبية. في موريتانيا، تُعزى اإليرادات غير ا

زيادة اإليرادات إلى التطورات اإليجابية في 
، مع تسجيل ةبيحصيلة اإليرادات الضري

اإليرادات غير الضريبية والمنح لتراجعٍ بين 
العامين المنوه عنهما. أما في جيبوتي، فقد 

ير رتفعت حصيلة اإليرادات الضريبية وغا
يرادات، رغم لى زيادة اإلة، مما أدى إضريبيال

ن موارد المنح الخارجية بين العاميتراجع 
 المذكورين. 

والمنح  ت العامةااداإليرتراجع إجمالي بالمقابل، 
خالل عام عدد من الدول العربية غير النفطية في 

وتونس مر مصر والقُ تمثلت في ، 2017
 وفلسطين. 

في المنح وادات العامة فقد انخفض إجمالي اإلير
بسبب تراجع في المائة،  24مصر بحوالي 

اإليرادات الضريبية وغير الضريبية، رغم 
بالذكر، أن ٌر جدي .ةجيرتفاع حصيلة المنح الخارا
جمالي اإليرادات العامة والمنح في مصر إ

ً بالعملة المحلية( قد سجّ  ً )مقوما خالل  ل ارتفاعا
في ظل زيادة حصيلة اإليرادات  2017عام 

 ً ، بالدوالر الضريبية، بينما تراجعت قيمته مقوما
ير ر تحرما يعكس آثب كما تم اإلشارة إليه أعاله،

المالي  عاملال الخي الجنيه المصرسعر صرف 
التطورات المالية  نّ أ)باعتبار  2016/2017

 (6/1)الملحق المصدر: 

نمو اإليرادات العامة والمنح في الدول العربية (: 2الشكل )
(2016-2017) 

 ات الماليةالتطور: دسالساالفصل 
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مة بالدوالر قوّ الفصل مُ هذا المتضمنة في 
    األمريكي(.

تراجع إجمالي اإليرادات العامة والمنح في و
في المائة، بسبب تراجع  24.1القُمر بحوالي 

 جميع بنود اإليرادات متضمنة اإليرادات
تراجع ما . كنحمالريبية وغير الضريبية ولضا

تونس إجمالي اإليرادات العامة والمنح في 
، بسبب تراجع حصيلة في المائة 4.1بحوالي 

اإليرادات الضريبية والمنح الخارجية، مع 
تسجيل اإليرادات غير الضريبية لزيادة خالل 

تراجع . أيضا 2016بعام  مقارنة 2017عام 
فلسطين امة والمنح في اإليرادات الع إجمالي

في المائة، بسبب  1.2حوالي  لغتب ةسببن
انخفاض اإليرادات غير الضريبية والمنح، في 

ة اإليرادات الضريبية، لظل نمو محدود لحصي
 . 2017و 2016بين عامي 

 اإليرادات البترولية

اإليرادات البترولية في الدول حصيلة تأثرت 
ر النفط بتطورات أسعا 2017خالل عام العربية 

ً شهدت ارتفاع لتيوا ة،يلمفي األسواق العا بعد  ا
عدد من السنوات سارت فيها األسعار في اتجاه 

المتوسط السنوي لسعر سلة  ارتفعحيث تنازلي، 
 52.5في المائة ليسجل  29بحوالي خامات أوبك 

مقارنة بمتوسط  2017دوالر للبرميل في عام 
ما ، م2016م دوالر للبرميل في عا 40.7بلغ 

الخام للدول  نفطال اترادلى زيادة قيمة صأدى إ
في المائة بين العامين  29.6العربية بحوالي 

 . (5)المذكورين

عن ذلك زيادة في حصيلة اإليرادات ترتب 
بلغت  بنسبةالبترولية للدول العربية مجتمعة 

 292.9في المائة لتصل لحوالي  25.9حوالي 
والي مقارنة بح ،2017في عام  دوالر مليار

، كما تم 2016م عا فيمليار دوالر  232.6
 اإلشارة إليه آنفاً.

                                                 
لنفط ا الي مجيتناول الفصل الخامس بالتفصيل التطورات ف )5)

 الطاقة.و

اإليرادات  ارتفعتبالنسبة للدول العربية فُرادى، 
البترولية في كل الدول العربية المصدرة 
الرئيسية للنفط باستثناء الكويت، خالل عام 

 . 2016مقارنة بعام  2017

بة سجلت ليبيا زيادة في اإليرادات البترولية بنس
تفاع ار ضوءى لع في المائة 185.5بلغت 

في  106.0بلغت حوالي  إنتاجها النفطي بنسبة
 803ألف برميل في اليوم إلى  390المائة )من 

 ُ عزى الزيادة في ألف برميل في اليوم(، كذلك ت
اإليرادات النفطية إلى ارتفاع أسعار النفط 

 العالمية المشار إليها أعاله. 

زيادة في اإليرادات ال سبةبلغت ن ،في العراق
فوعة بزيادة دفي المائة، م 43.5 ليةروتلبا

 7.4األسعار واإلنتاج النفطي الذي ارتفع بحوالي 
 ،والجزائر ،وقطر ،في السعوديةأما في المائة. 

اإليرادات ات، فقد ارتفعت واإلمار ،وُعمان
 29.7و، في المائة 31.9بنسب بلغت  البترولية

في المائة،  12.7و، ئةفي الما 29و، المائة في
على التوالي، على الرغم من  ،ةمائال في 6.8و

ً أن هذه الدول شهدت تراجع في اإلنتاج النفطي  ا
 2017خالل العام  في المائة 8و 3تراوح بين 

في ظل االلتزام باتفاق خفض كميات انتاج النفط 
 لدول أوبك.

اإليرادات البترولية زيادة في البحرين شهدت 
ير أثتب في المائة، ذلك بسب 15.0بلغت بنسبة 

 . النفطأسعار دة زيا

في  البتروليةبالمقابل، تراجعت اإليرادات 
على ضوء  ،في المائة 3.7الكويت بحوالي 

 في المائة. 8.4 انخفاض اإلنتاج النفطي بحوالي

ل في عدد من الدواإليرادات البترولية ارتفعت 
حيث بلغت فط، لنلة العربية األخرى المصدر

في تونس  في المائة 54.1نسبة الزيادة حوالي 
رغم  في المائة في السودان، 42.9وحوالي 

خالل  تراجع اإلنتاج النفطي في هاتين الدولتين
 .2016مقارنة بعام  2017عام 
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سجلت مصر واليمن انخفاضاً من جهة أخرى، 
ولية بنسب بلغت في حصيلة اإليرادات البتر

في المائة لليمن،  21ة لمصر، وائملافي  56.9
  ورين.بين العامين المذك

تمثل اإليرادات البترولية مصدراً هاماً لإليرادات 
العامة في الدول العربية كمجموعة، رغم تراجع 
أهميتها خالل األعوام الماضية، حيث بلغت نسبة 

العامة اإليرادات البترولية في إجمالي اإليرادات 
المائة خالل عام ي ف 43.4 والمنح حوالي

مائة في عام في ال 40.3والي ، مقارنة بح2017
. تجاوزت مساهمة اإليرادات البترولية في 2016

في  70إجمالي اإليرادات العامة والمنح نسبة 
المائة في الكويت والبحرين وليبيا، وتراوحت 

في المائة في ُعمان والعراق  70و 60بين 
في المائة  36.2 ودية، بينما بلغت النسبةوالسع

الجزائر في المائة في  21.5في المائة و 28.6و
 اإلمارات على التوالي. وقطر و

شكلت اإليرادات البترولية نسبة ضئيلة من 
في كٍل من اليمن  العامة والمنح اجمالي اإليرادات
حيث بلغت هذه النسبة  ،ومصر والسودان وتونس

في  6.0وحوالي  ،اليمنالمائة في في  10.0
في المائة في  2.5 ، وحواليالسودانفي ة ئماال

في المائة  0.9النسبة حوالي  ا بلغت، بينمتونس
 في مصر.

 اإليرادات الضريبية

ً  2017شهد عام  في حصيلة اإليرادات  ارتفاعا
حيث بلغت  ،للدول العربية كمجموعةالضريبية 

مليار دوالر  172.3حوالي حصيلة الضرائب 
 164.9والي بح نةل العام المذكور، مقارالخ

ادة يزبنسبة ، أي 2016مليار دوالر في عام 
ن نسبة أي المائة. إال ف 4.5بلغت حوالي 

جمالي الموارد إلى الضريبية إاإليرادات 
في المائة إلى  28.6ية قد انخفضت من الحكوم
لى الناتج المحلي إتها في المائة. كما أن نسب 25.5

 وحعند مستوى يترا ،هي كما اإلجمالي ظلت
  .2017و 2016في المائة، بين عامي  7ل حو

بنود الرئيسية لإليرادات تطورات البالنسبة ل
، 2017الضريبية في الدول العربية خالل عام 

ارتفعت حصيلة الضرائب على اإلنتاج فقد 
في المائة لتصل إلى  12.3واالستهالك بنسبة 

مقارنة  2017مليار دوالر في عام  64حوالي 
، مما 2016دوالر في عام  ارملي 57بحوالي 

إجمالي اإليرادات  أدى إلى زيادة مساهمتها في
في المائة في  37.1 حوالي الضريبية لتصل إلى

في المائة في  34.6 مقارنة بحوالي 2017عام 
 .2016عام 

انخفضت حصيلة الضرائب على المقابل، في 
مائة ال في 0.8 بلغت الدخل واألرباح بنسبة

يار دوالر خالل عام لم 50.5لتصل إلى نحو 
في  دوالر مليار 50.9مقارنة بحوالي  2017
ضرائب مساهمة  بذلك تراجعت. 2016عام 

جمالي الحصيلة الضريبية في إالدخل واألرباح 
في المائة من إجمالي  29.3حوالي لتمثل 

، مقارنة 2017اإليرادات الضريبية في عام 
 .2016في عام  في المائة 31بحوالي 

ً ترا الرسوم الجمركية على صيلة ح تجعأيضا
في المائة، من  8.3ة بنسبالتجارة الخارجية 

إلى  2016مليار دوالر في عام  26.1حوالي 
لتمثل ، 2017مليار دوالر في عام  23.9حوالي 

في المائة من اإليرادات  13.9ما نسبته 
، مقارنة بنسبة بلغت 2017في عام  الضريبية

الجدول ، 2016 في المائة في عام 15.8حوالي 
 .(6/5و) (6/4( و)6/3) المالحق( و2)

 ة للدول العربية فُرادى، ارتفعت اإليراداتنسببال
خالل عام  الضريبية في معظم الدول العربية

، ما يعكس بدرجة كبيرة جهود تنفيذ 2017
والضريبية في الدول العربية اإلصالحات المالية 

 يههتمام الذي تولانب اال، إلى جغير النفطية
بشكٍل  الُمصدرة الرئيسية للنفطل العربية الدو

ً عن لتنويع مصادخاص  ر اإليرادات المالية بعيدا
 إيرادات النفط.

 2017إيرادات الضرائب خالل عام  فقد ارتفعت
في المائة  21.8 بلغت ، بنسبة2016مقارنة بعام 
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في  16.8في السودان بينما بلغت النسبة حوالي 
ائة في موريتانيا. الم يف 11.1المائة في لبنان و

ً ارتفعت اإليراد بنسب ريبية ات الضأيضا
في كٍل من  في المائة 8و 3.3تراوحت بين 

 . وجيبوتياألردن، المغرب، فلسطين، 

تراجعت اإليرادات الضريبية في اليمن  ،بالمقابل
في المائة،  60.2مر وتونس بنسب بلغت والقُ 
 الي.ولتفي المائة، على ا 8.5وفي المائة،  9.9

الُمقومة )تراجعت اإليرادات الضريبية كما 
في المائة بين  25.7في مصر بحوالي  (دوالربال

  .2017و 2016عامي 

 (2الجدول )
 البنود الرئيسية لإليرادات الضريبية في الدول العربية 

 (2013 – 2017) 

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

 
، الُمصدرة الرئيسية للنفطبالنسبة للدول العربية 

الضريبية في كل هذه الدول ارتفعت اإليرادات 
في  61.5معدل نموها بنسب متباينة، حيث بلغ 

في قطر، ائة مالفي  29.8راق وة في العالمائ
ت في في المائة في ليبيا. كذلك ارتفع 28.1و

تراوحت بين  بنسب والسعوديةوُعمان  الكويت
 اإلماراتفي المائة. بينما سجلت  14.5-19

 7معدالت نمو تراوحت بين  والجزائروالبحرين 
 .2017و 2016في المائة، بين عامي  10و

في جانب اإليرادات، تعكس التطورات المالية 
في  2017لـدول العـربيـة خالل العام ا اررمتاس

صالحات الضريبية والمالية وتعميقها تنفيذ اإل
قها بما يعزز الوضع المالي ويدعم وتوسيع نطا

 االستقرار االقتصادي. 
تضمنت اتجاهات اإلصالح في جانب اإليرادات 
توسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل 

، ومعالجة يبيةرلضريبي، ومراجعة النسب االض
ماج المتأخرات واالعفاءات الضريبية، واد

القطاع غير الرسمي في المنظومة الضريبية، 
ومحاربة التهرب الضريبي، واصالح اإلدارة 

الضريبية بتسهيل اإلجراءات وتبسيطها 
ومكننتها، إلى جانب تعزيز أسس العدالة 

 الضريبية. 
 فطنللالُمصدرة الرئيسية ية وعملت الدول العرب

شكٍل خاص على تنويع موارد الموازنة العامة ب
زيز منعة اقتصاداتها إزاء الصدمات المترتبة لتع
ى تطورات أسواق النفط العالمية، من خالل عل

تطوير األنظمة الضريبية وزيادة الرسوم 
الحكومية بما يساهم في تقليل االعتماد على 

نة العامة. في هذا إيرادات النفط في المواز
ت دول مجلس التعاون لدول الخليج بدأ ،ددالص

بيق االتفاقية اإلطارية لضريبة العربية في تط
إطار في والضريبة االنتقائية  القيمة المضافة

جهودها لتنويع مصادر الدخل الحكومي وتعزيز 
 الوضع المالي واالستدامة المالية.

يرادات في إطار جهود الدول العربية لتعزيز اإل
ة اإليرادات الضريبية حصيل عتارتف الضريبية،

عدد  على ضوء تنفيذ السودانبنسبة كبيرة في 
، حيث تم رفع من اإلجراءات لزيادة اإليرادات

بغ،ـوقود والتــارات والــقــلى العــرسوم عـــال

 )مليار دوالر(

 
 (%) نسبة التغير" 2017* 2016 2015 2014 2013

 4.5 172.3 164.9 167.5 180.7 177.6 :وهييرادات الضريبية إلا
 -0.8 50.5 50.9 52.1 60.8 64.4 دخل واألرباحالضرائب على ال

 12.3 64.0 57.0 60.4 59.3 59.4 الضرائب على اإلنتاج واالستهالك 
 -8.3 23.9 26.1 25.3 26.6 27.0 الرسوم الجمركية على التجارة الخارجية

 9.6 33.8 30.8 29.7 34.0 33.7 ـرىوم أخــــضرائب ورس
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سجلت مصر واليمن انخفاضاً من جهة أخرى، 
ولية بنسب بلغت في حصيلة اإليرادات البتر

في المائة لليمن،  21ة لمصر، وائملافي  56.9
  ورين.بين العامين المذك

تمثل اإليرادات البترولية مصدراً هاماً لإليرادات 
العامة في الدول العربية كمجموعة، رغم تراجع 
أهميتها خالل األعوام الماضية، حيث بلغت نسبة 

العامة اإليرادات البترولية في إجمالي اإليرادات 
المائة خالل عام ي ف 43.4 والمنح حوالي

مائة في عام في ال 40.3والي ، مقارنة بح2017
. تجاوزت مساهمة اإليرادات البترولية في 2016

في  70إجمالي اإليرادات العامة والمنح نسبة 
المائة في الكويت والبحرين وليبيا، وتراوحت 

في المائة في ُعمان والعراق  70و 60بين 
في المائة  36.2 ودية، بينما بلغت النسبةوالسع

الجزائر في المائة في  21.5في المائة و 28.6و
 اإلمارات على التوالي. وقطر و

شكلت اإليرادات البترولية نسبة ضئيلة من 
في كٍل من اليمن  العامة والمنح اجمالي اإليرادات
حيث بلغت هذه النسبة  ،ومصر والسودان وتونس

في  6.0وحوالي  ،اليمنالمائة في في  10.0
في المائة في  2.5 ، وحواليالسودانفي ة ئماال

في المائة  0.9النسبة حوالي  ا بلغت، بينمتونس
 في مصر.

 اإليرادات الضريبية

ً  2017شهد عام  في حصيلة اإليرادات  ارتفاعا
حيث بلغت  ،للدول العربية كمجموعةالضريبية 

مليار دوالر  172.3حوالي حصيلة الضرائب 
 164.9والي بح نةل العام المذكور، مقارالخ

ادة يزبنسبة ، أي 2016مليار دوالر في عام 
ن نسبة أي المائة. إال ف 4.5بلغت حوالي 

جمالي الموارد إلى الضريبية إاإليرادات 
في المائة إلى  28.6ية قد انخفضت من الحكوم
لى الناتج المحلي إتها في المائة. كما أن نسب 25.5

 وحعند مستوى يترا ،هي كما اإلجمالي ظلت
  .2017و 2016في المائة، بين عامي  7ل حو

بنود الرئيسية لإليرادات تطورات البالنسبة ل
، 2017الضريبية في الدول العربية خالل عام 

ارتفعت حصيلة الضرائب على اإلنتاج فقد 
في المائة لتصل إلى  12.3واالستهالك بنسبة 

مقارنة  2017مليار دوالر في عام  64حوالي 
، مما 2016دوالر في عام  ارملي 57بحوالي 

إجمالي اإليرادات  أدى إلى زيادة مساهمتها في
في المائة في  37.1 حوالي الضريبية لتصل إلى

في المائة في  34.6 مقارنة بحوالي 2017عام 
 .2016عام 

انخفضت حصيلة الضرائب على المقابل، في 
مائة ال في 0.8 بلغت الدخل واألرباح بنسبة

يار دوالر خالل عام لم 50.5لتصل إلى نحو 
في  دوالر مليار 50.9مقارنة بحوالي  2017
ضرائب مساهمة  بذلك تراجعت. 2016عام 

جمالي الحصيلة الضريبية في إالدخل واألرباح 
في المائة من إجمالي  29.3حوالي لتمثل 

، مقارنة 2017اإليرادات الضريبية في عام 
 .2016في عام  في المائة 31بحوالي 

ً ترا الرسوم الجمركية على صيلة ح تجعأيضا
في المائة، من  8.3ة بنسبالتجارة الخارجية 

إلى  2016مليار دوالر في عام  26.1حوالي 
لتمثل ، 2017مليار دوالر في عام  23.9حوالي 

في المائة من اإليرادات  13.9ما نسبته 
، مقارنة بنسبة بلغت 2017في عام  الضريبية

الجدول ، 2016 في المائة في عام 15.8حوالي 
 .(6/5و) (6/4( و)6/3) المالحق( و2)

 ة للدول العربية فُرادى، ارتفعت اإليراداتنسببال
خالل عام  الضريبية في معظم الدول العربية

، ما يعكس بدرجة كبيرة جهود تنفيذ 2017
والضريبية في الدول العربية اإلصالحات المالية 

 يههتمام الذي تولانب اال، إلى جغير النفطية
بشكٍل  الُمصدرة الرئيسية للنفطل العربية الدو

ً عن لتنويع مصادخاص  ر اإليرادات المالية بعيدا
 إيرادات النفط.

 2017إيرادات الضرائب خالل عام  فقد ارتفعت
في المائة  21.8 بلغت ، بنسبة2016مقارنة بعام 
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في  16.8في السودان بينما بلغت النسبة حوالي 
ائة في موريتانيا. الم يف 11.1المائة في لبنان و

ً ارتفعت اإليراد بنسب ريبية ات الضأيضا
في كٍل من  في المائة 8و 3.3تراوحت بين 

 . وجيبوتياألردن، المغرب، فلسطين، 

تراجعت اإليرادات الضريبية في اليمن  ،بالمقابل
في المائة،  60.2مر وتونس بنسب بلغت والقُ 
 الي.ولتفي المائة، على ا 8.5وفي المائة،  9.9

الُمقومة )تراجعت اإليرادات الضريبية كما 
في المائة بين  25.7في مصر بحوالي  (دوالربال

  .2017و 2016عامي 

 (2الجدول )
 البنود الرئيسية لإليرادات الضريبية في الدول العربية 

 (2013 – 2017) 

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

 
، الُمصدرة الرئيسية للنفطبالنسبة للدول العربية 

الضريبية في كل هذه الدول ارتفعت اإليرادات 
في  61.5معدل نموها بنسب متباينة، حيث بلغ 

في قطر، ائة مالفي  29.8راق وة في العالمائ
ت في في المائة في ليبيا. كذلك ارتفع 28.1و

تراوحت بين  بنسب والسعوديةوُعمان  الكويت
 اإلماراتفي المائة. بينما سجلت  14.5-19

 7معدالت نمو تراوحت بين  والجزائروالبحرين 
 .2017و 2016في المائة، بين عامي  10و

في جانب اإليرادات، تعكس التطورات المالية 
في  2017لـدول العـربيـة خالل العام ا اررمتاس

صالحات الضريبية والمالية وتعميقها تنفيذ اإل
قها بما يعزز الوضع المالي ويدعم وتوسيع نطا

 االستقرار االقتصادي. 
تضمنت اتجاهات اإلصالح في جانب اإليرادات 
توسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل 

، ومعالجة يبيةرلضريبي، ومراجعة النسب االض
ماج المتأخرات واالعفاءات الضريبية، واد

القطاع غير الرسمي في المنظومة الضريبية، 
ومحاربة التهرب الضريبي، واصالح اإلدارة 

الضريبية بتسهيل اإلجراءات وتبسيطها 
ومكننتها، إلى جانب تعزيز أسس العدالة 

 الضريبية. 
 فطنللالُمصدرة الرئيسية ية وعملت الدول العرب

شكٍل خاص على تنويع موارد الموازنة العامة ب
زيز منعة اقتصاداتها إزاء الصدمات المترتبة لتع
ى تطورات أسواق النفط العالمية، من خالل عل

تطوير األنظمة الضريبية وزيادة الرسوم 
الحكومية بما يساهم في تقليل االعتماد على 

نة العامة. في هذا إيرادات النفط في المواز
ت دول مجلس التعاون لدول الخليج بدأ ،ددالص

بيق االتفاقية اإلطارية لضريبة العربية في تط
إطار في والضريبة االنتقائية  القيمة المضافة

جهودها لتنويع مصادر الدخل الحكومي وتعزيز 
 الوضع المالي واالستدامة المالية.

يرادات في إطار جهود الدول العربية لتعزيز اإل
ة اإليرادات الضريبية حصيل عتارتف الضريبية،

عدد  على ضوء تنفيذ السودانبنسبة كبيرة في 
، حيث تم رفع من اإلجراءات لزيادة اإليرادات

بغ،ـوقود والتــارات والــقــلى العــرسوم عـــال

 )مليار دوالر(

 
 (%) نسبة التغير" 2017* 2016 2015 2014 2013

 4.5 172.3 164.9 167.5 180.7 177.6 :وهييرادات الضريبية إلا
 -0.8 50.5 50.9 52.1 60.8 64.4 دخل واألرباحالضرائب على ال

 12.3 64.0 57.0 60.4 59.3 59.4 الضرائب على اإلنتاج واالستهالك 
 -8.3 23.9 26.1 25.3 26.6 27.0 الرسوم الجمركية على التجارة الخارجية

 9.6 33.8 30.8 29.7 34.0 33.7 ـرىوم أخــــضرائب ورس
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سيع المظلة الضريبية بإضافة األنشطة غير وتو
يمة وزيادة ضريبة الق ،الخاضعة للضريبة

في المائة إلى  30 ت مناالاالتصالمضافة على 
زيادة ي تطبيق في المائة، واالستمرار ف 35

 على واردات بعض السلعالجمركية الرسوم 
العمل على تحديد اإلعفاءات الضريبية و، الكمالية

ً لتقليصها وترشيدها  والجمركية وتصنيفها تمهيدا
بما يدعم حصيلة اإليرادات ويقلل من تشوهات 

وحة وضعف لممنات ألسواق بسبب االمتيازاا
 ى حوسبةإلى جانب مواصلة العمل علالتنافسية، 

تطبيق نظام  من خالل األنظمة الضريبية
التحصيل اإللكتروني والرقم الضريبي الموحد 

 ونظام التقدير الذاتي. 
تضمنت اإلجراءات الرامية لزيادة الحصيلة و

لى الضريبة عمعدل رفع لبنان  فيالضريبية 
في  11لى إ لمائةفي ا 10المضافة من  القيمة

ى فوائد الودائع رفع معدل الضريبة علالمائة، و
رفع الضريبة في المائة، و 7إلى في المائة  5من 

في المائة  15األموال من شركات على أرباح 
ح اربضريبة على األفي المائة، وتطبيق  17إلى 

ة رفع الضريبفي المائة، و 15بمعدل  ةالعقاري
 25ليصل إلى  ايلعال ةحيراألفراد للشعلى دخل 

دة على حّ ومضريبة في المائة مع تطبيق 
إدراج ضريبة استثنائية ، هذا إلى جانب المداخيل
ولمرة واحدة فقط، على  في المائة 30بمعدل 

كبار المداخيل اإلضافية التي حققتها المصارف و
 جراء العمليات المالية التي نفذها المودعين
إطار  فيي فصران على القطاع الملبن مصرف

 .الهندسة المالية مبادرة
 ً زيادة حصيلة اإليرادات  اءاتإجر شملت أيضا

رفع الرسوم على عدد من الخدمات في لبنان 
الحكومية وتطبيق رسوم جديدة على بعض 

رسم الخدمات، حيث تم في هذا الصدد زيادة 
الفواتير و الطابع المالي على السجل العدلي

فرض و اتف،اله رتيفواو اريةيصاالت التجواال
 رسوم خروج على المسافرين بطريق البر

فرض رسم استهالك على المازوت ، ووالجو
فرض رسم مقطوع على في المائة، و 4بمعدل 

فرض رسم على ، والسلع المستوردة من الخارج
إضافةً في المائة،  2عقود البيع العقارية بنسبة 

من القيمة  ائةفي الم 1.5رض نسبة إلى ف

يتعلق برخص بناء أو اعادة بناء أو  فيما يةقديرالت
 في جميع المناطق. إضافة بناء

 العراقفي وارتفعت حصيلة اإليرادات الضريبية 
االستمرار في فرض ضريبة  على ضوء

على كروت الهاتف  في المائة 20المبيعات بواقع 
فرض ضريبة ، ونترنتالنقال وشبكات اإل

رة لتذكلر ألف دينا 25بلغ  مقطوعالمطار بمبلغ 
 معدلزيادة ، والواحدة في جميع المطارات

في  15لى إ في المائة 10من  يةيبة العقاررضال
عدد من فرض ضريبة المبيعات على المائة، و

 السيارات بأنواعهاتضمنت البضائع المستوردة 
 100في المائة والتبغ بمعدل  5ل ضريبة دبمع

 أجور خدمات لصيتحتفعيل و في المائة،  
إلى  ،والصرف الصحياتف والماء واله اءالكهرب

في وزارات والمحافظات استمرار الجانب 
جور خدمات جديدة وتعديل أفرض رسوم أو 

 جور الحالية باستثناء السيادية.ألالرسوم وا

في ضوء التقديرات المتوقعة ، والسعوديةفي و
لبعض المبادرات المخطط لها بإطار برنامج 

تم  ،(2017-2020)التوازن المالي  تحقيق
مديد مراجعة الجدول الزمني للبرنامج وتعديله بت

توازن رة تنفيذ بعض اإلصالحات لتحقيق الفت
وقد  .2020بدالً من  2023المالي بحلول عام 

على عدد من ز برنامج تحقيق التوازن المالي تركّ 
المحاور تمثلت في تنمية اإليرادات الحكومية، 

سعار أيح حتصونفاق الرأسمالي، اإل ةرفع كفاءو
تحقين، إعادة توجيه الدعم للمسوالطاقة والمياه، 

فيما يتعلق بمحور زيادة  القطاع الخاص. وتنمية 
تضمن المحور العمل على ، فاإليرادات المالية

غير النفطية من خالل اإليرادات الحكومية زيادة 
تطبيق . 1في  ادرات رئيسية، تمثلتث مبثال

لع سالبعض  على االنتقائيةة الضريب
 المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغك

، 2017خالل النصف الثاني من العام ته تقاومش
في  5 المضافة بواقع القيمةضريبة  تطبيق. 2و

على بعض السلع والخدمات حيث بدأ  المائة
التطبيق الفعلي للضريبة من بداية شهر يناير 

على  شهري اليتطبيق مقابل م. 3، و2018
شهر ذلك ابتداًء من والمرافقين لها  افدةوالالعمالة 
  .2017يوليو 
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تطبيق الضريبة ب 2017خالل عام  ُعمانوقامت 
المشروبات غ وعلى بعض السلع كالتب االنتقائية

تعديل رسوم مشروبات الطاقة، والغازية و
تعديل بعض ، وإصدار تراخيص استقدام العمالة

ة ييبحد من اإلعفاءات الضرلا، والرسوم الخدمية
قة طبّ تعديل الضوابط المُ ، وشركات والمؤسساتلل

رفع ، وعفاءات من الضريبة الجمركيةى اإلعل
كفاءة تحصيل الضرائب وتفعيل الرقابة 

لة لكبار عدّ تطبيق التعرفة المُ ، ووالمتابعة
مستهلكي الكهرباء لالستخدامات التجارية 

بط ضوا تعديل، ووالصناعية والحكومية
لسياحية ة وايارالتجاألراضي  تخصيص

لخدمية تطبيق الرسوم ا، ووالصناعية والزراعية
تعديل ، إضافةً إلى دة للخدمات البلديةوحّ المُ 

قدمة من الوزارات لبعض الخدمات المُ  الرسوم
والوحدات الحكومية بما يعكس تكلفة ومستوى 

 .الخدمات المقدمة
ادة في زي 2017فقد شهد عام ، الجزائرأما في 
في  17مة المضافة من القي لىع الضريبةمعدل 
فرض ضرائب كذلك تم  .في المائة 19إلى  المائة

على العقارات والوقود  الرسومجديدة ورفع 
والتبغ واستحداث رسم على األجهزة الكهربائية 

، حيث تم استهالك الطاقة من حيثالمرتفعة 
رسم على مبيعات  تتمثل فيفرض رسوم جديدة 

والمحالت،  نساكمالرات القديمة وإيجارات السيا
 فرض ضرائب على الخدمات المحصلة منو

في  10فرض ضريبة وشركات غير مقيمة، 
على اإلشهار للمنتجات األجنبية، إضافة  المائة

، المغادرة والدخول من وإلى البالدإلى رسم 
   )البنزين والمازوت(. رفع أسعار الوقودو
 ُ ً رئيسياً ل اإليرادات الضريبيشكّ ت ة مصدرا

لحكومية في الدول العربية ذات ات ادرايلإل
ثر تنوعاً، إذ تجاوزت مساهمتها االقتصادات األك
في المائة  80رادات العامة، نسبة في إجمالي اإلي

. 2017والسودان خالل عام والمغرب في تونس 
ً ساهمت بنسب  في  80و 60تراوحت بين أيضا

امة في كٍل من المائة من إجمالي اإليرادات الع
موريتانيا، فلسطين، مصر،  ن،نابل القُمر،

 . األردنو
في اإليرادات الضريبية مساهمة  ل نسبةتقّ 

في الدول العربية إجمالي اإليرادات العامة 

هذه ن أ إاّل  لنفط والغاز الطبيعي،المصدرة ل
مساهمة بلغت فقد . االرتفاعلى إتتجه نسبة ال

عامة اإليرادات الة في اجمالي اإليرادات الضريبي
 .2017المائة في الجزائر في عام  في 45.4نحو 

في  15.4، في المائة 21.9سبة كما بلغت الن
 ،مانعُ وقطر، من  في المائة في كلٍ  14المائة، و

. تقتصر الضرائب في على التوالي ،السعوديةو
الدول العربية النفطية إلى حد كبير على 

باح الضرائب على التجارة الخارجية وأر
في القطاع النفطي  املةعالالشركات األجنبية 

 ُ فرض حالياً والقطاع المصرفي، حيث ال ت
خارج  ضريبة الدخل الشخصي وأرباح الشركات
 عدد مننطاق القطاعين النفطي والمصرفي في 

، وبدأ عددٌ منها في تطبيق ضريبة هذه الدول
اإلمارات، ) 2018القيمة المضافة منذ بداية عام 

ق إلى أن لسيااا . تجدر اإلشارة في هذ(السعودية
يعي تقوم بعض الدول المصدرة للنفط والغاز الطب

جنبية بإدراج الضرائب على أرباح الشركات األ
العاملة في مجال النفط والغاز الطبيعي ضمن 
اإليرادات البترولية مما يجعل مستوى اإليرادات 

 الضريبية يبدو منخفضاً في موازناتها العامة.
في الدول  يبيةرلضلهيكل اإليرادات اسبة بالن

ً ن، فيُظهر تباي2017 خالل عام العربية ً واضح ا  ا
زها، من حيث مصادر اإليرادات الضريبية وتركّ 

ما يعكس اختالف طبيعة األنشطة االقتصادية 
 واألنظمة الضريبية بين هذه الدول. 

فهناك دول عربية تعتمد على ضرائب الدخل 
 ي لإليرادات الضريبية،واألرباح كمصدر رئيس

ر وليبيا والعراق، حيث بلغت نسبة ل قطثم
الدخل واألرباح من إجمالي  مساهمة ضرائب

في  83.7في المائة،  97.3الحصيلة الضريبية 
في المائة، على التوالي. في  71.2والمائة، 

، تُشكل الضرائب على السلع السودان واألردن
دات والخدمات نسبة مرتفعة من إجمالي اإليرا

في  67.8و المائةفي  76.5الضريبية )حوالي 
فلسطين . أما في (يالمائة للدولتين على التوال

، فتُمثل الرسوم الجمركية على التجارة كويتالو
الخارجية المصدر الرئيسي لإليرادات 

في  80.3الضريبية، بنسب مساهمة تبلغ حوالي 
في المائة، على التوالي. من جانٍب  59المائة و

د من الدول دعي ر، يتسم الهيكل الضريبي فآخ
التنوع من ولبنان، ب المغرب وتونسالعربية مثل 



الفصل السادس: التطورات المالية الفصل السادس: التطورات المالية

115

 الفصل السادس: التطورات المالية
 

114 

سيع المظلة الضريبية بإضافة األنشطة غير وتو
يمة وزيادة ضريبة الق ،الخاضعة للضريبة

في المائة إلى  30 ت مناالاالتصالمضافة على 
زيادة ي تطبيق في المائة، واالستمرار ف 35

 على واردات بعض السلعالجمركية الرسوم 
العمل على تحديد اإلعفاءات الضريبية و، الكمالية

ً لتقليصها وترشيدها  والجمركية وتصنيفها تمهيدا
بما يدعم حصيلة اإليرادات ويقلل من تشوهات 

وحة وضعف لممنات ألسواق بسبب االمتيازاا
 ى حوسبةإلى جانب مواصلة العمل علالتنافسية، 

تطبيق نظام  من خالل األنظمة الضريبية
التحصيل اإللكتروني والرقم الضريبي الموحد 

 ونظام التقدير الذاتي. 
تضمنت اإلجراءات الرامية لزيادة الحصيلة و

لى الضريبة عمعدل رفع لبنان  فيالضريبية 
في  11لى إ لمائةفي ا 10المضافة من  القيمة

ى فوائد الودائع رفع معدل الضريبة علالمائة، و
رفع الضريبة في المائة، و 7إلى في المائة  5من 

في المائة  15األموال من شركات على أرباح 
ح اربضريبة على األفي المائة، وتطبيق  17إلى 

ة رفع الضريبفي المائة، و 15بمعدل  ةالعقاري
 25ليصل إلى  ايلعال ةحيراألفراد للشعلى دخل 

دة على حّ ومضريبة في المائة مع تطبيق 
إدراج ضريبة استثنائية ، هذا إلى جانب المداخيل
ولمرة واحدة فقط، على  في المائة 30بمعدل 

كبار المداخيل اإلضافية التي حققتها المصارف و
 جراء العمليات المالية التي نفذها المودعين
إطار  فيي فصران على القطاع الملبن مصرف

 .الهندسة المالية مبادرة
 ً زيادة حصيلة اإليرادات  اءاتإجر شملت أيضا

رفع الرسوم على عدد من الخدمات في لبنان 
الحكومية وتطبيق رسوم جديدة على بعض 

رسم الخدمات، حيث تم في هذا الصدد زيادة 
الفواتير و الطابع المالي على السجل العدلي

فرض و اتف،اله رتيفواو اريةيصاالت التجواال
 رسوم خروج على المسافرين بطريق البر

فرض رسم استهالك على المازوت ، ووالجو
فرض رسم مقطوع على في المائة، و 4بمعدل 

فرض رسم على ، والسلع المستوردة من الخارج
إضافةً في المائة،  2عقود البيع العقارية بنسبة 

من القيمة  ائةفي الم 1.5رض نسبة إلى ف

يتعلق برخص بناء أو اعادة بناء أو  فيما يةقديرالت
 في جميع المناطق. إضافة بناء

 العراقفي وارتفعت حصيلة اإليرادات الضريبية 
االستمرار في فرض ضريبة  على ضوء

على كروت الهاتف  في المائة 20المبيعات بواقع 
فرض ضريبة ، ونترنتالنقال وشبكات اإل

رة لتذكلر ألف دينا 25بلغ  مقطوعالمطار بمبلغ 
 معدلزيادة ، والواحدة في جميع المطارات

في  15لى إ في المائة 10من  يةيبة العقاررضال
عدد من فرض ضريبة المبيعات على المائة، و

 السيارات بأنواعهاتضمنت البضائع المستوردة 
 100في المائة والتبغ بمعدل  5ل ضريبة دبمع

 أجور خدمات لصيتحتفعيل و في المائة،  
إلى  ،والصرف الصحياتف والماء واله اءالكهرب

في وزارات والمحافظات استمرار الجانب 
جور خدمات جديدة وتعديل أفرض رسوم أو 

 جور الحالية باستثناء السيادية.ألالرسوم وا

في ضوء التقديرات المتوقعة ، والسعوديةفي و
لبعض المبادرات المخطط لها بإطار برنامج 

تم  ،(2017-2020)التوازن المالي  تحقيق
مديد مراجعة الجدول الزمني للبرنامج وتعديله بت

توازن رة تنفيذ بعض اإلصالحات لتحقيق الفت
وقد  .2020بدالً من  2023المالي بحلول عام 

على عدد من ز برنامج تحقيق التوازن المالي تركّ 
المحاور تمثلت في تنمية اإليرادات الحكومية، 

سعار أيح حتصونفاق الرأسمالي، اإل ةرفع كفاءو
تحقين، إعادة توجيه الدعم للمسوالطاقة والمياه، 

فيما يتعلق بمحور زيادة  القطاع الخاص. وتنمية 
تضمن المحور العمل على ، فاإليرادات المالية

غير النفطية من خالل اإليرادات الحكومية زيادة 
تطبيق . 1في  ادرات رئيسية، تمثلتث مبثال

لع سالبعض  على االنتقائيةة الضريب
 المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغك

، 2017خالل النصف الثاني من العام ته تقاومش
في  5 المضافة بواقع القيمةضريبة  تطبيق. 2و

على بعض السلع والخدمات حيث بدأ  المائة
التطبيق الفعلي للضريبة من بداية شهر يناير 

على  شهري اليتطبيق مقابل م. 3، و2018
شهر ذلك ابتداًء من والمرافقين لها  افدةوالالعمالة 
  .2017يوليو 
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تطبيق الضريبة ب 2017خالل عام  ُعمانوقامت 
المشروبات غ وعلى بعض السلع كالتب االنتقائية

تعديل رسوم مشروبات الطاقة، والغازية و
تعديل بعض ، وإصدار تراخيص استقدام العمالة

ة ييبحد من اإلعفاءات الضرلا، والرسوم الخدمية
قة طبّ تعديل الضوابط المُ ، وشركات والمؤسساتلل

رفع ، وعفاءات من الضريبة الجمركيةى اإلعل
كفاءة تحصيل الضرائب وتفعيل الرقابة 

لة لكبار عدّ تطبيق التعرفة المُ ، ووالمتابعة
مستهلكي الكهرباء لالستخدامات التجارية 

بط ضوا تعديل، ووالصناعية والحكومية
لسياحية ة وايارالتجاألراضي  تخصيص

لخدمية تطبيق الرسوم ا، ووالصناعية والزراعية
تعديل ، إضافةً إلى دة للخدمات البلديةوحّ المُ 

قدمة من الوزارات لبعض الخدمات المُ  الرسوم
والوحدات الحكومية بما يعكس تكلفة ومستوى 

 .الخدمات المقدمة
ادة في زي 2017فقد شهد عام ، الجزائرأما في 
في  17مة المضافة من القي لىع الضريبةمعدل 
فرض ضرائب كذلك تم  .في المائة 19إلى  المائة

على العقارات والوقود  الرسومجديدة ورفع 
والتبغ واستحداث رسم على األجهزة الكهربائية 

، حيث تم استهالك الطاقة من حيثالمرتفعة 
رسم على مبيعات  تتمثل فيفرض رسوم جديدة 

والمحالت،  نساكمالرات القديمة وإيجارات السيا
 فرض ضرائب على الخدمات المحصلة منو

في  10فرض ضريبة وشركات غير مقيمة، 
على اإلشهار للمنتجات األجنبية، إضافة  المائة

، المغادرة والدخول من وإلى البالدإلى رسم 
   )البنزين والمازوت(. رفع أسعار الوقودو
 ُ ً رئيسياً ل اإليرادات الضريبيشكّ ت ة مصدرا

لحكومية في الدول العربية ذات ات ادرايلإل
ثر تنوعاً، إذ تجاوزت مساهمتها االقتصادات األك
في المائة  80رادات العامة، نسبة في إجمالي اإلي

. 2017والسودان خالل عام والمغرب في تونس 
ً ساهمت بنسب  في  80و 60تراوحت بين أيضا

امة في كٍل من المائة من إجمالي اإليرادات الع
موريتانيا، فلسطين، مصر،  ن،نابل القُمر،

 . األردنو
في اإليرادات الضريبية مساهمة  ل نسبةتقّ 

في الدول العربية إجمالي اإليرادات العامة 

هذه ن أ إاّل  لنفط والغاز الطبيعي،المصدرة ل
مساهمة بلغت فقد . االرتفاعلى إتتجه نسبة ال

عامة اإليرادات الة في اجمالي اإليرادات الضريبي
 .2017المائة في الجزائر في عام  في 45.4نحو 

في  15.4، في المائة 21.9سبة كما بلغت الن
 ،مانعُ وقطر، من  في المائة في كلٍ  14المائة، و

. تقتصر الضرائب في على التوالي ،السعوديةو
الدول العربية النفطية إلى حد كبير على 

باح الضرائب على التجارة الخارجية وأر
في القطاع النفطي  املةعالالشركات األجنبية 

 ُ فرض حالياً والقطاع المصرفي، حيث ال ت
خارج  ضريبة الدخل الشخصي وأرباح الشركات
 عدد مننطاق القطاعين النفطي والمصرفي في 

، وبدأ عددٌ منها في تطبيق ضريبة هذه الدول
اإلمارات، ) 2018القيمة المضافة منذ بداية عام 

ق إلى أن لسيااا . تجدر اإلشارة في هذ(السعودية
يعي تقوم بعض الدول المصدرة للنفط والغاز الطب

جنبية بإدراج الضرائب على أرباح الشركات األ
العاملة في مجال النفط والغاز الطبيعي ضمن 
اإليرادات البترولية مما يجعل مستوى اإليرادات 

 الضريبية يبدو منخفضاً في موازناتها العامة.
في الدول  يبيةرلضلهيكل اإليرادات اسبة بالن

ً ن، فيُظهر تباي2017 خالل عام العربية ً واضح ا  ا
زها، من حيث مصادر اإليرادات الضريبية وتركّ 

ما يعكس اختالف طبيعة األنشطة االقتصادية 
 واألنظمة الضريبية بين هذه الدول. 

فهناك دول عربية تعتمد على ضرائب الدخل 
 ي لإليرادات الضريبية،واألرباح كمصدر رئيس

ر وليبيا والعراق، حيث بلغت نسبة ل قطثم
الدخل واألرباح من إجمالي  مساهمة ضرائب

في  83.7في المائة،  97.3الحصيلة الضريبية 
في المائة، على التوالي. في  71.2والمائة، 

، تُشكل الضرائب على السلع السودان واألردن
دات والخدمات نسبة مرتفعة من إجمالي اإليرا

في  67.8و المائةفي  76.5الضريبية )حوالي 
فلسطين . أما في (يالمائة للدولتين على التوال

، فتُمثل الرسوم الجمركية على التجارة كويتالو
الخارجية المصدر الرئيسي لإليرادات 

في  80.3الضريبية، بنسب مساهمة تبلغ حوالي 
في المائة، على التوالي. من جانٍب  59المائة و

د من الدول دعي ر، يتسم الهيكل الضريبي فآخ
التنوع من ولبنان، ب المغرب وتونسالعربية مثل 
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حيث توزيع حصيلة اإليرادات الضريبية على 
سية للضرائب وعدم تركزها في المصادر الرئي

 (.6/5واحد، الملحق ) مصدر

 اإلنفـاق العـام
لعربية لعام للدول ااإلنفاق اإجمالي  ارتفع

 في 0.3 حوالي بلغتمحدودة  ةنسبكمجموعة ب
مليار دوالر في  826.7ليصل إلى حوالي لمائة ا

مليار دوالر  824.4 مقارنة بحوالي 2017 عام
تراجعت نسبة اإلنفاق العام إلى و. 2016في عام 

 33.4الناتج المحلي اإلجمالي لتصل إلى حوالي 
 34.6مقارنة بحوالي  2017في المائة في عام 

حيث سجل اإلنفاق . 2016في المائة في عام 
في  1.5ارتفاعاً محدوداً بنسبة لم تتجاوز  يرجاال

مليار دوالر في  669.9إلى حوالي ئة ليصل الما
مليار دوالر  659.7مقارنة بحوالي  2017عام 

 . وارتفعت نسبة اإلنفاق الجاري2016في عام 

 81.0لتصل إلى حوالي من إجمالي اإلنفاق العام 
في  80.0مقارنة بنسبة  2017في المائة في عام 

. وبلغت نسبة اإلنفاق 2016ي عام ف مائةال
الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي حوالي 

 مقارنة بنسبة 2017في المائة في عام  27.1
. أما 2016في المائة في عام  27.7بلغت حوالي 

في  4.6بنسبة  ، فقد انخفضرأسمالياإلنفاق ال
في  ار دوالرملي 157.1المائة ليصل إلى نحو 

في المائة من  19.0 حوما يمثل ن ،2017عام 
 المذكور، مقارنةخالل العام  اجمالي اإلنفاق العام

، ما 2016مليار دوالر في عام  164.6بحوالي 
نفاق العام. في المائة من اجمالي اال 20.0يمثل 

وتراجعت نسبته إلى الناتج المحلي اإلجمالي من 
 6.4حوالي إلى  2016ام في المائة في ع 6.9

 المالحق( و3الجدول )، 2017مائة في عام ي الف
 .(6/8( و)6/7( و)6/6)

 (3الجدول )
 االنفاق العام في الدول العربية 

(2016 – 2017) 
()% 

 

 االنفاق العام
 هيكل اإلنفاق العام 

 النسبة إلى الناتج
نسبة  (ليار دوالر)م القيمة 

التغير 
2017  

   اليالمحلي االجم
*2016 *2017 2016 *2017 2016 *2017 

 27.1 27.7 81.0 80.0 1.5 669.9 659.7 اإلنفاق الجاري

 6.4 6.9 19.0 20.0 4.6- 157.1 164.6 الرأسمالياإلنفاق 

 33.4 34.6 100.0 100.0 0.3 827.0 824.4  جمالي اإلنفاق العامإ

 0.0 0.0 0.0 0.0 --- -0.37 0.03 صافي اإلقراض الحكومي ** 

االقراض  ــام وصافيالع اإلنفــاق
 33.4 34.6 100.0 100.0 0.3 826.7 824.4 (1)الحكومي 

 )*( بيانات فعلية أولية. 
 )**( يمثل االقراض الحكومي ناقصاً السداد.

 يشمل إجمالي االنفاق العام الجاري والرأسمالي باإلضافة إلى صافي اإلقراض الحكومي. (1)
 (.2/2و)(، 6/8(، )6/7(، )6/6ق )المصدر: المالح

 
 

 الفصل السادس: التطورات المالية

117 

دول العربية ـام في الــفاق العـنسبة لإلنبال
 2017فتعكس تطوراته خالل عام  رادى،ـفُ 

 النفقاتإعادة توجيه الحتواء و الدولهذه جهود 
في مجال وخططها إطار سياساتها في  ةالعام

ة الهادفة لتعزيز موقف المالي اتاإلصالح
ستدامة الوضع المالي في وا الموازنات الحكومية

ط والبعيد، حيث سجلت معظم المتوس يينالمد
الدول العربية انخفاضاً في مستوى اإلنفاق العام، 

مقارنة  2017عام أو نمواً محدوداً فيه، خالل 
 . 2016بعام 
نفاق العام بنسب بلغت إجمالي اإلانخفض فقد 

في المائة،  26.2في المائة، و 28.5حوالي 
تي وجيبو من مصر ائة في كلٍ في الم 23.5و
 االنخفاض، وبلغت نسبة التوالياليمن على و

في المائة في  0.1مر وفي المائة في القُ  15.4
بين  االنخفاضالبحرين، بينما تراوحت نسبة 

في المائة في كٍل من ُعمان ولبنان  9.4و 3.8
والجزائر والكويت. وسجل اجمالي االنفاق العام 

 4.8المائة و في 4.1تراوحت ما بين بنسب  نمواً 
، ل من موريتانيا والمغرب وليبياك فيلمائة ا في

 18.9على في السودان )اً بنسب أسجل نموبينما 
في المائة(، الشكل  11.5في المائة( والسعودية )

 .(6/6الملحق )( و3)
 
 
 
 

 
 (.6/6لحق )المصدر: الم  

 رياإلنفاق الجا
لمائة على في ا 1.5بنسبة  اإلنفاق الجاري ارتفع

عام  خاللكمجموعة  مستوى الدول العربية
بالنسبة للدول التي . 2016مقارنة بعام  2017

فقد انخفض بنسب تراجع فيها اإلنفاق الجاري، 
مصر في المائة في  30.1-21.7تراوحت بين 
مقارنة بعام  2017، في عام واليمن والقُمر

 1.2بنسب تراوحت بين  تراجع ككذل. 2016
بينما . مان ولبنان والجزائرعُ مائة في في ال 9.6و

في المائة  9.3و 0.2ارتفع بنسب تراوحت بين 
وموريتانيا  والسعودية والعراقفي كٍل من ليبيا 

واألردن واإلمارات وجيبوتي والمغرب وتونس 
الزيادة ة . وبلغت نسبوالبحرين وفلسطين وقطر

في المائة في الكويت  27.1جاري في اإلنفاق ال
السودان، بين العامين  في المائة في 24.4و

  المذكورين.
النفقات  الحتواءتضمنت جهود الدول العربية 

تخفيض لات عدة إجراء ،و تقليصهاالجارية، أ
واحتواء فاتورة  ،بنود الدعم الصرف على

اء السلع وترشيد نفقات شر ،األجور والمرتبات
ستفادة من الوفورات المالية والخدمات، واال

ثمار الحكومي الذي يحفز عزيز االستقة لتالمتحق
أنشطة القطاع الخاص ويدعم النمو ويوفّر 
الوظائف، هذا إلى جانب تعزيز النفقات 
االجتماعية الموجهة لحماية الشرائح المجتمعية 

ً تعكس تطورات اإلنفاق  .المستحقة الجاري أيضا
ضعف الموارد  لىيود الموازنة المترتبة عق

ً اإل ية، كذلك ات البتروليرادالمالية، خصوصا
الظروف التي شهدها عدد من الدول العربية وما 
ترتب عنها من صعوبات لتقديم الخدمات العامة 

 ودفع أجور ورواتب موظفي الدولة.  
جهود ضبط اإلنفاق في هذا اإلطار، شملت 

على فاتورة األجور  السيطرة مصرالجاري في 
رة ي ارتفعت بأكثر من الضعف خالل الفتوالت
لتمثل ما يفوق  (6)1020/2011-1520/2016

نفاق العام في المائة من إجمالي اإل 25نسبة 
، في ضوء 2015/2016خالل العام المالي 

االلتزامات بتطبيق سياسة الحد األدنى لألجور 
فئوية ب الباإلضافة إلى تكلفة االستجابة للمطال

وتضمنت خطة ضية. ماخالل السنوات ال
العام جور خالل ات األفمصرو السيطرة على

احتواء معدل نمو فاتورة  2016/2017المالي 
في المائة خالل  7.6األجور بما ال يتجاوز نسبة 

                                                 
(. "البيان المالي عن مشروع 2016وزارة المالية، مصر، ) (6)

 ".2015/2016الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 

 اإلنفاق العام في الدول العربيةعدل نمو م(: 3شكل )
(2016– 2017) 
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حيث توزيع حصيلة اإليرادات الضريبية على 
سية للضرائب وعدم تركزها في المصادر الرئي
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 في 0.3 حوالي بلغتمحدودة  ةنسبكمجموعة ب
مليار دوالر في  826.7ليصل إلى حوالي لمائة ا

مليار دوالر  824.4 مقارنة بحوالي 2017 عام
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 33.4الناتج المحلي اإلجمالي لتصل إلى حوالي 
 34.6مقارنة بحوالي  2017في المائة في عام 

حيث سجل اإلنفاق . 2016في المائة في عام 
في  1.5ارتفاعاً محدوداً بنسبة لم تتجاوز  يرجاال

مليار دوالر في  669.9إلى حوالي ئة ليصل الما
مليار دوالر  659.7مقارنة بحوالي  2017عام 

 . وارتفعت نسبة اإلنفاق الجاري2016في عام 

 81.0لتصل إلى حوالي من إجمالي اإلنفاق العام 
في  80.0مقارنة بنسبة  2017في المائة في عام 

. وبلغت نسبة اإلنفاق 2016ي عام ف مائةال
الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي حوالي 

 مقارنة بنسبة 2017في المائة في عام  27.1
. أما 2016في المائة في عام  27.7بلغت حوالي 

في  4.6بنسبة  ، فقد انخفضرأسمالياإلنفاق ال
في  ار دوالرملي 157.1المائة ليصل إلى نحو 

في المائة من  19.0 حوما يمثل ن ،2017عام 
 المذكور، مقارنةخالل العام  اجمالي اإلنفاق العام

، ما 2016مليار دوالر في عام  164.6بحوالي 
نفاق العام. في المائة من اجمالي اال 20.0يمثل 

وتراجعت نسبته إلى الناتج المحلي اإلجمالي من 
 6.4حوالي إلى  2016ام في المائة في ع 6.9

 المالحق( و3الجدول )، 2017مائة في عام ي الف
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 االنفاق العام في الدول العربية 

(2016 – 2017) 
()% 

 

 االنفاق العام
 هيكل اإلنفاق العام 

 النسبة إلى الناتج
نسبة  (ليار دوالر)م القيمة 

التغير 
2017  

   اليالمحلي االجم
*2016 *2017 2016 *2017 2016 *2017 

 27.1 27.7 81.0 80.0 1.5 669.9 659.7 اإلنفاق الجاري
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دول العربية ـام في الــفاق العـنسبة لإلنبال
 2017فتعكس تطوراته خالل عام  رادى،ـفُ 

 النفقاتإعادة توجيه الحتواء و الدولهذه جهود 
في مجال وخططها إطار سياساتها في  ةالعام

ة الهادفة لتعزيز موقف المالي اتاإلصالح
ستدامة الوضع المالي في وا الموازنات الحكومية

ط والبعيد، حيث سجلت معظم المتوس يينالمد
الدول العربية انخفاضاً في مستوى اإلنفاق العام، 

مقارنة  2017عام أو نمواً محدوداً فيه، خالل 
 . 2016بعام 
نفاق العام بنسب بلغت إجمالي اإلانخفض فقد 

في المائة،  26.2في المائة، و 28.5حوالي 
تي وجيبو من مصر ائة في كلٍ في الم 23.5و
 االنخفاض، وبلغت نسبة التوالياليمن على و

في المائة في  0.1مر وفي المائة في القُ  15.4
بين  االنخفاضالبحرين، بينما تراوحت نسبة 

في المائة في كٍل من ُعمان ولبنان  9.4و 3.8
والجزائر والكويت. وسجل اجمالي االنفاق العام 

 4.8المائة و في 4.1تراوحت ما بين بنسب  نمواً 
، ل من موريتانيا والمغرب وليبياك فيلمائة ا في

 18.9على في السودان )اً بنسب أسجل نموبينما 
في المائة(، الشكل  11.5في المائة( والسعودية )

 .(6/6الملحق )( و3)
 
 
 
 

 
 (.6/6لحق )المصدر: الم  

 رياإلنفاق الجا
لمائة على في ا 1.5بنسبة  اإلنفاق الجاري ارتفع

عام  خاللكمجموعة  مستوى الدول العربية
بالنسبة للدول التي . 2016مقارنة بعام  2017

فقد انخفض بنسب تراجع فيها اإلنفاق الجاري، 
مصر في المائة في  30.1-21.7تراوحت بين 
مقارنة بعام  2017، في عام واليمن والقُمر

 1.2بنسب تراوحت بين  تراجع ككذل. 2016
بينما . مان ولبنان والجزائرعُ مائة في في ال 9.6و

في المائة  9.3و 0.2ارتفع بنسب تراوحت بين 
وموريتانيا  والسعودية والعراقفي كٍل من ليبيا 

واألردن واإلمارات وجيبوتي والمغرب وتونس 
الزيادة ة . وبلغت نسبوالبحرين وفلسطين وقطر

في المائة في الكويت  27.1جاري في اإلنفاق ال
السودان، بين العامين  في المائة في 24.4و

  المذكورين.
النفقات  الحتواءتضمنت جهود الدول العربية 

تخفيض لات عدة إجراء ،و تقليصهاالجارية، أ
واحتواء فاتورة  ،بنود الدعم الصرف على

اء السلع وترشيد نفقات شر ،األجور والمرتبات
ستفادة من الوفورات المالية والخدمات، واال

ثمار الحكومي الذي يحفز عزيز االستقة لتالمتحق
أنشطة القطاع الخاص ويدعم النمو ويوفّر 
الوظائف، هذا إلى جانب تعزيز النفقات 
االجتماعية الموجهة لحماية الشرائح المجتمعية 

ً تعكس تطورات اإلنفاق  .المستحقة الجاري أيضا
ضعف الموارد  لىيود الموازنة المترتبة عق

ً اإل ية، كذلك ات البتروليرادالمالية، خصوصا
الظروف التي شهدها عدد من الدول العربية وما 
ترتب عنها من صعوبات لتقديم الخدمات العامة 

 ودفع أجور ورواتب موظفي الدولة.  
جهود ضبط اإلنفاق في هذا اإلطار، شملت 

على فاتورة األجور  السيطرة مصرالجاري في 
رة ي ارتفعت بأكثر من الضعف خالل الفتوالت
لتمثل ما يفوق  (6)1020/2011-1520/2016

نفاق العام في المائة من إجمالي اإل 25نسبة 
، في ضوء 2015/2016خالل العام المالي 

االلتزامات بتطبيق سياسة الحد األدنى لألجور 
فئوية ب الباإلضافة إلى تكلفة االستجابة للمطال

وتضمنت خطة ضية. ماخالل السنوات ال
العام جور خالل ات األفمصرو السيطرة على

احتواء معدل نمو فاتورة  2016/2017المالي 
في المائة خالل  7.6األجور بما ال يتجاوز نسبة 

                                                 
(. "البيان المالي عن مشروع 2016وزارة المالية، مصر، ) (6)

 ".2015/2016الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 

 اإلنفاق العام في الدول العربيةعدل نمو م(: 3شكل )
(2016– 2017) 
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خالل وقف التعيينات  العام المنوه عنه من
شفافية في منظومة الز العدالة ووتعزي ،وضبطها

ت آ، وضم بعض المكافوميالتوظيف الحك
ئف الوظاالبدالت والمزايا النقدية لمجموعة و

كذلك استمرت مصر في تنفيذ خطة  . الدائمة
ترشيد دعم الكهرباء وإجراء إصالحات في 
قطاع الكهرباء شملت فتح المجال للقطاع الخاص 
للمشاركة في انتاج الكهرباء، وطرح تعرفة 

طاع لشراء فائض الكهرباء المنتجة من الق
قة المتجددة مثل الطاقة الخاص باستخدام الطا

جراءات لترشيد ، وتطبيق إلرياحالشمسية وا
االستهالك تشمل تطبيق نظام جديد إلنارة 

ود هذا باإلضافة إلى مواصلة جه. الشوارع
استكمال تنفيذ وتحرير أسعار المواد البترولية 

خطة ترشيد دعم المواد البترولية على المدى 
ديدة ملةً تطبيق المنظومة الجالمتوسط شا

 البترولية نتجاتللبطاقات الذكية في توزيع الم
حقيق استهداف أفضل لمستحقي المدعمة بهدف ت

  .الدعم
ضبط التعيينات مع سياسة  األردن كذلك واصل

الموارد  نالمواءمة بي االعتبار مشروعبخذ األ
 المؤسسية لدى ماهدوار والمالبشرية واأل

 عمالد ضبط، مع ئر الحكوميةت والدوااالوزار
 لىإ لدعما صاليإ جلأ من آليات الرقابة تعزيزو
التشغيلية،  النفقات بنود وترشيد ضبطه، ويستحقم

 والكهرباء المتعلقة بالمحروقات البنود السيما
 الحكومية المباني نشاءإ تنفيذوالسفر، و والماء

 بالتمليك التأجيري المنتهية التمويل آلية باستخدام
وصندوق  خاصال القطاع مع بالشراكة كوذل

 .عياالجتما الضمان استثمار
لرفع  السعوديةفي  د من المبادراتتم تبني عدو

كفاءة اإلنفاق الحكومي يما يحقق هدف التوازن 
 مركز تأسيسالمالي. تمثلت هذه المبادرات في 

 اإلنفاق ترشيد )مكتب اإلنفاق كفاءة تحقيق
 تشرف كوميةح الرأسمالي(، كجهةالتشغيلي و

 مبادراتها تطوير في األخرى توتساند الجها
 تنفيذها معوقات إزالةو اإلنفاق كفاءة لرفع

لضمان  الالزمة واألنظمة التشريعات واقتراح
ً تضمنت المبادرات  .اإلنفاق كفاءة استدامة أيضا
 كجهة االستراتيجي، الشراء وحدة تأسيس

 الحكومي إلى الشراء لتحويل تهدف حكومية

 المنافع عظيمت على تركز ةاستراتيجي ةعملي
 الشفافية زيزنفاق، وتعاإل بلمقا المالية التنموية

 وعمليات والنظم القدرات تطوير خالل من
 أفضل بتطبيق الشراء ورفع كفاءة لقياس الشراء

 .إنفاق فئة لكل والعالمية المحلية الممارسات
ر الوفورات التراكمية المترتبة عن هذه وتُقدّ 

  بنهاية عاممليار لاير 220رات بحوالي المباد
 من ىاألول حزمةال يلتفع تم. وقد (7)2023

حيث تم تحقيق  ،2017 عام خالل المبادرات
خالل ، من مليار لاير 56 إلى تصل فوراتو

عن طريق  المبادرات في التنسيق مستوى رفع
 رفعاالزدواجية، و بعض المهام وتفادي دمج

تطوير و الصحية، في القطاعات التنسيق مستوى
 في كفاءتها لرفع مداداإل سالسل ساتممار بعض

 التعاقد تطوير معايرو دوية،األ مخزون ةدارإ
 هيكلية إصالحاتالمدن. كما تم تنفيذ  لنظافة

 والنفقات المصاريف ربط شملت إداريةو
 ووضع الكفاءة والترشيد، لتعزيز بالمخرجات

الدورية،  التقارير ومراجعة ألعداد آلية
 الميزانية إعداد اتإجراء تحسين في الستمراراو

 لممارساتا أفضل بيقبتط يوالتخطيط المال
بالتنسيق مع الجهات المعنية،  العالمية

 إدارة لنهج شفافة رؤية االستمرار في تطويرو
 والمتوسط القصير على المدى النقدية التدفقات
 ذات واألخرى الجهات الحكومية مع بالتنسيق
 العالقة.

، تم ُعمانفي  احتواء النفقات الجارية وبهدف
التنظيمية في ي الهياكل سع فوتالعدم  االتجاه نحو

، )المديريات والدوائر( الوزارات الحكومية
رفع كفاءة الجهاز اإلداري للدولة العمل على و

من خالل التوسع في استخدام التعامالت 
االلكترونية في إنهاء المعامالت وتسهيل وتسريع 

موافقات العمل وإجراءات إصدار الإجراءات 
منظومة  راجعةم، هذا إلى جانب والتصاريح

دعم الحكومي بهدف ترشيد استخدامه وتوجيهه ال
وحصره على الفئات المستحقة من المواطنين مع 

 في تطبيق هذا اإلصالح. مراعاة التدرج

                                                 
"برنامج تحقيق التوازن ( 2018)، "2030رؤية السعودية " (7)
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النفقات الجارية  ترشيدطار إفي و، العراقفي و
العمل على تم  ،ألجورفاتورة امن خالل احتواء 

 افايق طريق عن الدولة موظفي اعداد ليصتق
 الذاتي التمويل ومديريات شركات في تعيناتال

الوزارات  تشكيالت في التعينات وايقاف
 الصحة، التربية،وزارات  باستثناء ومديرياتها

كما  التعاقد. ايقاف على عالوة ،والداخلية الدفاع،
متضمناً  ةالضروري غير النفقات تخفيضتم 

 ، والضيافة.السفر مخصصات
راءات ضبط لت إج، فقد شمالجزائرأما في 
العام وعدم  القطاعتجميد التوظيف في اإلنفاق 

، (2017-2019)الفترة زيادة األجور خالل 
سقف لمستوى اإلنفاق العام في  وضعإضافةً إلى 

 بما ال يتعدى مبلغ 2017مشروع موازنة عام 
 .مليار دوالر 64.8

 نفـاق الرأسمالياإل
 الرأسمالي في الدول العربيةاإلنفاق تراجع 

في المائة خالل عام  4.6بنسبة وعة كمجم
حيث تراجع  . وتباين أداء الدول العربية2017
 المائة فيفي  64.0و 43.1تراوحت بين  بنسب

 2017 عام وليبيا، خاللالكويت ولبنان وجيبوتي 
في  31.1بنسبة كما انخفض . 2016مقارنة بعام 

في المائة في اليمن، بين  23.5السودان وبنسبة 
 االنخفاضراوحت نسبة ذكورين. وتن المالعامي
في المائة في كٍل من مصر  10.7و 3.1بين 

  مر وتونس.مان والجزائر والقُ والعراق وعُ 
 34.2بالمقابل، ارتفع اإلنفاق الرأسمالي بنسبة 

 مقارنة 2017في المائة في السعودية خالل عام 
في  9.4و 1.5حت بين ، وبنسب تراو2016بعام 

ب واألردن طين والمغرن فلسالمائة في كٍل م
واإلمارات وقطر وموريتانيا، بين العامين المنوه 

 عنهما.
بشكٍل عام، تعكس تطورات اإلنفاق الرأسمالي 
عدة عوامل منها أولويات الصرف الجاري 
وتوفير الموارد الالزمة للنفقات الجارية 

لدول على ية، والذي جاء في بعض االضرور
 إلى تقليص ا أدىحساب اإلنفاق الرأسمالي مم

مستوياته. كذلك تأثرت المشاريع الحكومية 
بتقلبات موارد المنح الخارجية في الدول التي 

تعتمد موازنة النفقات الرأسمالية فيها على 
الموارد الخارجية. هذا إلى جانب تداعيات 

وضاع المالية وعلى على األ الداخليةالظروف 
عدد  مرارية المشاريع واألشغال العامة فياست

ً لعربية. من الدول ا  الصرفوتيرة ترتبط أيضا
الجديدة والقائمة الحكومية على المشاريع 

النفط في األسواق العالمية  بتطورات أسعار
ز حياإليرادات البترولية ووتداعياتها على 

 .السياسة المالية
ئيسية الُمصدرة الرل العربية عمل عدد من الدووي

فاق جابية لإلنمو إيعلى الحفاظ على وتيرة ن للنفط
الرأسمالي باالستمرار في تنفيذ وتكملة المشاريع 
اإلنمائية في مختلف القطاعات، مع تمويل 
النفقات الرأسمالية من خالل الفوائض واألرصدة 
 التي تراكمت إبان فترة ارتفاع أسعار النفط

 .االقتراض باإلضافة إلى
ق من الدول العربية لرفع كفاءة اإلنفاويتجه عددٌ 

خالل مراجعة المشاريع الحكومية أسمالي من الر
ونطاقها وأولوياتها، بما يؤدي إلى تعزيز جودة 
وكفاءة تنفيذ المشاريع من جهة، وبما يتوافق مع 
األولويات واالحتياجات التنموية والمتطلبات 

  التمويلية من جهة أخرى.
ه حديث في الدول برز اتجاآخر،  من جانبٍ 

الخاص  القطاع ةاكشريز تعزالعربية من أجل 
تنفيذ ب يما يتعلقف( PPPالقطاع الحكومي ) مع

من  ،وإدارة بعض المشاريع والمرافق واألعمال
أجل تخفيف العبء المالي عن الموازنة واإلبقاء 
على مستويات ومعدالت االستثمار التي تحفز 

دول العربية يعمل عدد من الو .تصاديالنمو االق
تضمناً الالزمة م نونيةاألطر القااستكمال على 
الشراكة بين القطاع إجراءات إصدار قانون ذلك 

تفعيل وتمكين مبادرات القطاع ل، العام والخاص
 الخاص في هذا المجال.

 نفاق الجاريالتبويب الوظيفي لإل

من  في المائة 81.0مثّل اإلنفاق الجاري حوالي 
مقارنة  2017ام خالل عام إجمالي اإلنفاق الع

. بلغت 2016 عامالمائة في في  80.0بحوالي 
نسبة اإلنفاق الجاري للدول العربية مجتمعة 

 33.4المخصصة للخدمات االجتماعية حوالي 
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خالل وقف التعيينات  العام المنوه عنه من
شفافية في منظومة الز العدالة ووتعزي ،وضبطها

ت آ، وضم بعض المكافوميالتوظيف الحك
ئف الوظاالبدالت والمزايا النقدية لمجموعة و

كذلك استمرت مصر في تنفيذ خطة  . الدائمة
ترشيد دعم الكهرباء وإجراء إصالحات في 
قطاع الكهرباء شملت فتح المجال للقطاع الخاص 
للمشاركة في انتاج الكهرباء، وطرح تعرفة 

طاع لشراء فائض الكهرباء المنتجة من الق
قة المتجددة مثل الطاقة الخاص باستخدام الطا

جراءات لترشيد ، وتطبيق إلرياحالشمسية وا
االستهالك تشمل تطبيق نظام جديد إلنارة 

ود هذا باإلضافة إلى مواصلة جه. الشوارع
استكمال تنفيذ وتحرير أسعار المواد البترولية 

خطة ترشيد دعم المواد البترولية على المدى 
ديدة ملةً تطبيق المنظومة الجالمتوسط شا

 البترولية نتجاتللبطاقات الذكية في توزيع الم
حقيق استهداف أفضل لمستحقي المدعمة بهدف ت

  .الدعم
ضبط التعيينات مع سياسة  األردن كذلك واصل

الموارد  نالمواءمة بي االعتبار مشروعبخذ األ
 المؤسسية لدى ماهدوار والمالبشرية واأل

 عمالد ضبط، مع ئر الحكوميةت والدوااالوزار
 لىإ لدعما صاليإ جلأ من آليات الرقابة تعزيزو
التشغيلية،  النفقات بنود وترشيد ضبطه، ويستحقم

 والكهرباء المتعلقة بالمحروقات البنود السيما
 الحكومية المباني نشاءإ تنفيذوالسفر، و والماء

 بالتمليك التأجيري المنتهية التمويل آلية باستخدام
وصندوق  خاصال القطاع مع بالشراكة كوذل

 .عياالجتما الضمان استثمار
لرفع  السعوديةفي  د من المبادراتتم تبني عدو

كفاءة اإلنفاق الحكومي يما يحقق هدف التوازن 
 مركز تأسيسالمالي. تمثلت هذه المبادرات في 

 اإلنفاق ترشيد )مكتب اإلنفاق كفاءة تحقيق
 تشرف كوميةح الرأسمالي(، كجهةالتشغيلي و

 مبادراتها تطوير في األخرى توتساند الجها
 تنفيذها معوقات إزالةو اإلنفاق كفاءة لرفع

لضمان  الالزمة واألنظمة التشريعات واقتراح
ً تضمنت المبادرات  .اإلنفاق كفاءة استدامة أيضا
 كجهة االستراتيجي، الشراء وحدة تأسيس

 الحكومي إلى الشراء لتحويل تهدف حكومية

 المنافع عظيمت على تركز ةاستراتيجي ةعملي
 الشفافية زيزنفاق، وتعاإل بلمقا المالية التنموية

 وعمليات والنظم القدرات تطوير خالل من
 أفضل بتطبيق الشراء ورفع كفاءة لقياس الشراء

 .إنفاق فئة لكل والعالمية المحلية الممارسات
ر الوفورات التراكمية المترتبة عن هذه وتُقدّ 

  بنهاية عاممليار لاير 220رات بحوالي المباد
 من ىاألول حزمةال يلتفع تم. وقد (7)2023

حيث تم تحقيق  ،2017 عام خالل المبادرات
خالل ، من مليار لاير 56 إلى تصل فوراتو

عن طريق  المبادرات في التنسيق مستوى رفع
 رفعاالزدواجية، و بعض المهام وتفادي دمج

تطوير و الصحية، في القطاعات التنسيق مستوى
 في كفاءتها لرفع مداداإل سالسل ساتممار بعض

 التعاقد تطوير معايرو دوية،األ مخزون ةدارإ
 هيكلية إصالحاتالمدن. كما تم تنفيذ  لنظافة

 والنفقات المصاريف ربط شملت إداريةو
 ووضع الكفاءة والترشيد، لتعزيز بالمخرجات

الدورية،  التقارير ومراجعة ألعداد آلية
 الميزانية إعداد اتإجراء تحسين في الستمراراو

 لممارساتا أفضل بيقبتط يوالتخطيط المال
بالتنسيق مع الجهات المعنية،  العالمية

 إدارة لنهج شفافة رؤية االستمرار في تطويرو
 والمتوسط القصير على المدى النقدية التدفقات
 ذات واألخرى الجهات الحكومية مع بالتنسيق
 العالقة.

، تم ُعمانفي  احتواء النفقات الجارية وبهدف
التنظيمية في ي الهياكل سع فوتالعدم  االتجاه نحو

، )المديريات والدوائر( الوزارات الحكومية
رفع كفاءة الجهاز اإلداري للدولة العمل على و

من خالل التوسع في استخدام التعامالت 
االلكترونية في إنهاء المعامالت وتسهيل وتسريع 

موافقات العمل وإجراءات إصدار الإجراءات 
منظومة  راجعةم، هذا إلى جانب والتصاريح

دعم الحكومي بهدف ترشيد استخدامه وتوجيهه ال
وحصره على الفئات المستحقة من المواطنين مع 

 في تطبيق هذا اإلصالح. مراعاة التدرج

                                                 
"برنامج تحقيق التوازن ( 2018)، "2030رؤية السعودية " (7)
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النفقات الجارية  ترشيدطار إفي و، العراقفي و
العمل على تم  ،ألجورفاتورة امن خالل احتواء 

 افايق طريق عن الدولة موظفي اعداد ليصتق
 الذاتي التمويل ومديريات شركات في تعيناتال

الوزارات  تشكيالت في التعينات وايقاف
 الصحة، التربية،وزارات  باستثناء ومديرياتها

كما  التعاقد. ايقاف على عالوة ،والداخلية الدفاع،
متضمناً  ةالضروري غير النفقات تخفيضتم 

 ، والضيافة.السفر مخصصات
راءات ضبط لت إج، فقد شمالجزائرأما في 
العام وعدم  القطاعتجميد التوظيف في اإلنفاق 

، (2017-2019)الفترة زيادة األجور خالل 
سقف لمستوى اإلنفاق العام في  وضعإضافةً إلى 

 بما ال يتعدى مبلغ 2017مشروع موازنة عام 
 .مليار دوالر 64.8

 نفـاق الرأسمالياإل
 الرأسمالي في الدول العربيةاإلنفاق تراجع 

في المائة خالل عام  4.6بنسبة وعة كمجم
حيث تراجع  . وتباين أداء الدول العربية2017
 المائة فيفي  64.0و 43.1تراوحت بين  بنسب

 2017 عام وليبيا، خاللالكويت ولبنان وجيبوتي 
في  31.1بنسبة كما انخفض . 2016مقارنة بعام 

في المائة في اليمن، بين  23.5السودان وبنسبة 
 االنخفاضراوحت نسبة ذكورين. وتن المالعامي
في المائة في كٍل من مصر  10.7و 3.1بين 

  مر وتونس.مان والجزائر والقُ والعراق وعُ 
 34.2بالمقابل، ارتفع اإلنفاق الرأسمالي بنسبة 

 مقارنة 2017في المائة في السعودية خالل عام 
في  9.4و 1.5حت بين ، وبنسب تراو2016بعام 

ب واألردن طين والمغرن فلسالمائة في كٍل م
واإلمارات وقطر وموريتانيا، بين العامين المنوه 

 عنهما.
بشكٍل عام، تعكس تطورات اإلنفاق الرأسمالي 
عدة عوامل منها أولويات الصرف الجاري 
وتوفير الموارد الالزمة للنفقات الجارية 

لدول على ية، والذي جاء في بعض االضرور
 إلى تقليص ا أدىحساب اإلنفاق الرأسمالي مم

مستوياته. كذلك تأثرت المشاريع الحكومية 
بتقلبات موارد المنح الخارجية في الدول التي 

تعتمد موازنة النفقات الرأسمالية فيها على 
الموارد الخارجية. هذا إلى جانب تداعيات 

وضاع المالية وعلى على األ الداخليةالظروف 
عدد  مرارية المشاريع واألشغال العامة فياست

ً لعربية. من الدول ا  الصرفوتيرة ترتبط أيضا
الجديدة والقائمة الحكومية على المشاريع 

النفط في األسواق العالمية  بتطورات أسعار
ز حياإليرادات البترولية ووتداعياتها على 

 .السياسة المالية
ئيسية الُمصدرة الرل العربية عمل عدد من الدووي

فاق جابية لإلنمو إيعلى الحفاظ على وتيرة ن للنفط
الرأسمالي باالستمرار في تنفيذ وتكملة المشاريع 
اإلنمائية في مختلف القطاعات، مع تمويل 
النفقات الرأسمالية من خالل الفوائض واألرصدة 
 التي تراكمت إبان فترة ارتفاع أسعار النفط

 .االقتراض باإلضافة إلى
ق من الدول العربية لرفع كفاءة اإلنفاويتجه عددٌ 

خالل مراجعة المشاريع الحكومية أسمالي من الر
ونطاقها وأولوياتها، بما يؤدي إلى تعزيز جودة 
وكفاءة تنفيذ المشاريع من جهة، وبما يتوافق مع 
األولويات واالحتياجات التنموية والمتطلبات 

  التمويلية من جهة أخرى.
ه حديث في الدول برز اتجاآخر،  من جانبٍ 

الخاص  القطاع ةاكشريز تعزالعربية من أجل 
تنفيذ ب يما يتعلقف( PPPالقطاع الحكومي ) مع

من  ،وإدارة بعض المشاريع والمرافق واألعمال
أجل تخفيف العبء المالي عن الموازنة واإلبقاء 
على مستويات ومعدالت االستثمار التي تحفز 

دول العربية يعمل عدد من الو .تصاديالنمو االق
تضمناً الالزمة م نونيةاألطر القااستكمال على 
الشراكة بين القطاع إجراءات إصدار قانون ذلك 

تفعيل وتمكين مبادرات القطاع ل، العام والخاص
 الخاص في هذا المجال.

 نفاق الجاريالتبويب الوظيفي لإل

من  في المائة 81.0مثّل اإلنفاق الجاري حوالي 
مقارنة  2017ام خالل عام إجمالي اإلنفاق الع

. بلغت 2016 عامالمائة في في  80.0بحوالي 
نسبة اإلنفاق الجاري للدول العربية مجتمعة 

 33.4المخصصة للخدمات االجتماعية حوالي 
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، تليها نفقات الخدمات 2017بالمائة في عام 
في المائة، ثم نفقات األمن  30.2العامة بحوالي 

ً في الم 14.6فاع بحوالي والد نفقات ائة، وأخيرا
في المائة.  11.1والي ية بحالشؤون االقتصاد

ونفقات الخدمات االجتماعية نفقات  شهدت نسب
 إلىالخدمات العامة وكذلك نفقات األمن والدفاع 

ً إجمالي النفقات الجارية   2017خالل عام  تراجعا
نفقات  ةلنسب زيادة، مقابل 2016مقارنة بعام 

 (.6/9( و)6/8حقين )لشؤون االقتصادية، الملا

لمتوفر عنها بيانات ة فُرادى العربيبالنسبة للدول ا
للتوزيع الوظيفي لإلنفاق الجاري، تظهر أنماط 
مختلفة فيما يتعلق بوجهة صرف النفقات 

والكويت مصر فلسطين والجارية. فقد سجلت 
نسب مرتفعة لنفقات الخدمات واألردن 

ه ، حيث بلغت هذ2017عام  االجتماعية خالل
 44.9ومائة في ال 46.4في المائة و 52.6النسب 

 في المائة في هذه الدول على 42.5لمائة وفي ا
ً بلغت نفقات الخدمات العامة التوالي.  أيضا
في المائة من إجمالي النفقات  44.4حوالي 

في المائة في  39.4الجارية في اإلمارات، و
عراق. بينما في المائة في ال 33.3مصر، و

 في المائة 20ات األمن والدفاع نسبة تجاوزت نفق
دن وتونس والعراق وفلسطين ٍل من األرفي ك

 . 2017وموريتانيا، خالل العام 

 الوضع الكلي للموازنات العامة
ً في الوضع  2017شهد عام  الكلي تحسنا

، على ضوء 2016العامة مقارنة بعام  للموازنات
ر لمية خالل العام المذكوارتفاع أسعار النفط العا

نويع وجهود اإلصالح الضريبي والمالي وت
رادات الحكومية التي قام بها عدد من مصادر اإلي

الموازنة العامة عجز هذه الدول. فقد تراجع 
مليار  96.2بحوالي الُمجّمعة للدول العربية 

مليار دوالر في  151.4حوالي دوالر ليصل إلى 
 247.6حوالي  ، مقارنة بعجز بلغ2017عام 

 ذلك تراجعتـك. 2017ر في عام مليار دوال
ى الناتج ـإلجّمعة ـالمُ وازنة ــلمعجز انسبة 

ائة في ـي المـف 6.1 سجلـلت اليـمـلي اإلجـالمح
ة، ـربيــعـدول الــوعة الـجمـلم 2017ام ــع
 جـــاتــن النــه مــبتـت نســلغـز بـــجــل عــابـقـم

ي المائة في عام ف 10.4المحلي اإلجمالي 
 .(6/10الملحق )( و4الجدول رقم )، 2016

 (4ل )جدو
 الموازنة العامة في الدول العربية عجز/ فائض

(2013– 2017) 
 (مليون دوالر امريكي)

 
2013 2014 2015 2016 *2017 

 247,571- 276,964- 74,457- 28,139 الدول العربية
-

151,444 

% من الناتج 
 6.1- 10.4- 11.3- 2.7- 1.0 المحلي االجمالي

الدول العربية 
صدرة المُ 

  للنفطالرئيسية 
85,424 -33,090 -226,802 -203,237 

-
121,260 

% من الناتج 
 6.0- 10.9- 12.0- 1.5- 3.8 المحلي االجمالي

الدول العربية 
ذات االقتصادات 

 المتنوعة
57,285-  -41,367 -50,161 -44,333 -30,184 

% من الناتج 
 -6.8 -8.7 -9.0 -7.5 -10.8 لي االجماليالمح

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

بالنسبة للمجموعات الفرعية، استمرت الموازنة العامة 
خالل العام في الدول العربية النفطية في تسجيل عجز 

ن مستوى العجز ونسبته من الناتج المحلي ، إال أ2017
فقد بلغ عجز . 2016عتا مقارنة بعام اإلجمالي تراج

 121.3حوالي ية ربية النفطل العالموازنة الُمجّمع للدو
في  6.0ما نسبته حوالي  2017دوالر في عام مليار 

مجتمعةً، ل المائة من الناتج المحلي اإلجمالي لهذه الدو
مليار دوالر في عام  203.2مقارنة بعجز بلغ حوالي 

الناتج في المائة من  10.9، ما نسبته حوالي 2016
 المحلي اإلجمالي. 

الدول العربية  عامة في كلنة التراجع عجز المواز
، حيث 2017خالل عام  الُمصدرة الرئيسية للنفط

مئوية نقطة  34.4انخفض العجز في ليبيا بحوالي 
 28.3 من الناتج المحلي اإلجمالي ليصل إلى نسبة

راجع في ، كما ت2017في عام  في المائة من الناتج
من الناتج بما أدى مئوية نقطة  10.7بحوالي العراق 

في المائة من  0.8إلى فائض بلغ حول العجز إلى ت
في عُمان والبحرين والجزائر وقطر، والناتج. 

من  11و 6تراوحت بين  مئوية تراجع العجز بنقاط
في المائة،  10.8إلى نسب بلغت الناتج ليصل 

في المائة،  1.7ئة، وفي الما 5.5في المائة، و 10.1و
ز ع عجتراجهذه الدول على التوالي. بينما  في

ارات، بنقاط في الكويت والسعودية واإلم الموازنة
الناتج لتسجل من نقطة  4و 1راوحت بين تمئوية 
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في  11.9الناتج بلغت لى هذه الدول نسب عجز إ
 ،ليفي المائة، على التوا 1.8و في المائة، 9المائة، و
 . (6/10لملحق )او (4الشكل )

 

 

 

 
 (.6/10ملحق ): الالمصدر  

، فقد العربية ذات االقتصادات المتنوعة بالنسبة للدول
تراجع عجز الموازنة العامة لهذه المجموعة من 

ما نسبته  2016مليار دوالر في عام  44.3حوالي 
في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، إلى  8.7

ما نسبته  2017مليار دوالر في عام  30.2حوالي 
 محلي اإلجمالي. الناتج ال ة منالمائ في 6.8

نقطة مئوية  15بحوالي العامة تراجع عجز الموازنة 
من الناتج المحلي اإلجمالي في جيبوتي ليصل إلى 

في المائة من الناتج، كما  1.7نسبة بلغت حوالي 
ة من الناتج نقاط مئوي 4انخفض في لبنان بحوالي 

عام خالل  في المائة من الناتج، 5.6ليصل إلى نسبة 
كذلك تراجع عجز . 2016ة بعام مقارن 2017

الموازنة في القُمر ومصر والمغرب واألردن 
 13.4بحوالي نقطة مئوية من الناتج ليسجل نسب 

 2.7في المائة، و 3.4وفي المائة،  10.7في المائة، و
 ى التوالي.  في المائة، في هذه الدول عل

 4.5ي بحوال بالمقابل، ارتفع عجز الموازنة في اليمن
في المائة  6.3لى نسبة ليصل إية من الناتج نقطة مئو

، كما ارتفع في تونس 2017من الناتج خالل عام 
في المائة  3.2نقطة مئوية ليسجل نسبة  1.5بحوالي 

نقطة مئوية في فلسطين  1.4من الناتج، وبحوالي 

في المائة من الناتج، بينما ارتفع  1.8بة ليصل إلى نس
ليصل العجز إلى قطة مئوية من نبأقل  في السودان

 2017في المائة من الناتج، خالل عام  1.7حوالي 
 . 2016مقارنة بعام 

الموازنة العامة في موريتانيا فائضاً في حدود  سجلت
، مقارنة 2017في المائة من الناتج في عام  2.4

في المائة من الناتج في عام  2.0ته بفائض بلغت نسب
2016. 

، تعتمد العامة ز الموازنةعج لبتموي فيما يتعلق
الدول العربية على مصادر متباينة لتمويل العجز 
المالي، حيث يتجه بعضها نحو مصادر التمويل 
المحلية من خالل أدوات الدين في شكل سندات 
وصكوك وأذونات خزينة، وبدرجة أقل من خالل 

وض والسلف المقدمة من البنوك المركزية، القر
بصورة  هذه الدول ر منعدد آخبينما يعتمد 

 كبيرة على مصادر التمويل الخارجي. 

يؤثر نمط تمويل عجز الموازنة على االقتصاد 
وتتباين تداعياته على وتيرة النمو االقتصادي 
والتشغيل واالستقرار االقتصادي والمالي. فعلى 

يل من خالل أدوات الدين الرغم من أن التمو
مويل الت وء إلىالمحلي يُقلّص من حاالت اللج

مي من خالل طبع نقود من قبل البنوك التضخ
المركزية لتمويل العجز المالي، وبالتالي يساهم 
في تخفيض التضخم ويدعم االستقرار 

تمويل قد هذا النوع من الاالقتصادي، إال أن 
ص نتيجة يؤدي إلى مزاحمة مالية للقطاع الخا

مار توجيه البنوك لنسبة كبيرة من مواردها لالستث
ية الحكومية بدالً من زيادة وراق المالاأل في

االئتمان المصرفي للقطاع الخاص، األمر الذي 
القطاع في إنشاء وتوسيع هذا قد يحدّ من قدرة 

أعماله ونشاطاته، وبالتالي يضعف من مساهمته 
خلق فرص في تسريع وتيرة النمو االقتصادي و

 العمل. 

رجي ل الخااللجوء إلى التموي في المقابل، يؤدي
ويتضمن متطلبات  ،المديونية الخارجيةإلى زيادة 

لتلبية التزامات خدمة وأصل الدين، مما يخلق 
ضغوطات على أرصدة النقد األجنبي وسعر 

 الصرف.

 ت(: نسبة الفائض/ العجز الكلي في الموازنا4الشكل )
 ناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربية العامة إلى ال

(2016–2017) 
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، تليها نفقات الخدمات 2017بالمائة في عام 
في المائة، ثم نفقات األمن  30.2العامة بحوالي 

ً في الم 14.6فاع بحوالي والد نفقات ائة، وأخيرا
في المائة.  11.1والي ية بحالشؤون االقتصاد

ونفقات الخدمات االجتماعية نفقات  شهدت نسب
 إلىالخدمات العامة وكذلك نفقات األمن والدفاع 

ً إجمالي النفقات الجارية   2017خالل عام  تراجعا
نفقات  ةلنسب زيادة، مقابل 2016مقارنة بعام 

 (.6/9( و)6/8حقين )لشؤون االقتصادية، الملا

لمتوفر عنها بيانات ة فُرادى العربيبالنسبة للدول ا
للتوزيع الوظيفي لإلنفاق الجاري، تظهر أنماط 
مختلفة فيما يتعلق بوجهة صرف النفقات 

والكويت مصر فلسطين والجارية. فقد سجلت 
نسب مرتفعة لنفقات الخدمات واألردن 

ه ، حيث بلغت هذ2017عام  االجتماعية خالل
 44.9ومائة في ال 46.4في المائة و 52.6النسب 

 في المائة في هذه الدول على 42.5لمائة وفي ا
ً بلغت نفقات الخدمات العامة التوالي.  أيضا
في المائة من إجمالي النفقات  44.4حوالي 

في المائة في  39.4الجارية في اإلمارات، و
عراق. بينما في المائة في ال 33.3مصر، و

 في المائة 20ات األمن والدفاع نسبة تجاوزت نفق
دن وتونس والعراق وفلسطين ٍل من األرفي ك

 . 2017وموريتانيا، خالل العام 

 الوضع الكلي للموازنات العامة
ً في الوضع  2017شهد عام  الكلي تحسنا

، على ضوء 2016العامة مقارنة بعام  للموازنات
ر لمية خالل العام المذكوارتفاع أسعار النفط العا

نويع وجهود اإلصالح الضريبي والمالي وت
رادات الحكومية التي قام بها عدد من مصادر اإلي

الموازنة العامة عجز هذه الدول. فقد تراجع 
مليار  96.2بحوالي الُمجّمعة للدول العربية 

مليار دوالر في  151.4حوالي دوالر ليصل إلى 
 247.6حوالي  ، مقارنة بعجز بلغ2017عام 

 ذلك تراجعتـك. 2017ر في عام مليار دوال
ى الناتج ـإلجّمعة ـالمُ وازنة ــلمعجز انسبة 

ائة في ـي المـف 6.1 سجلـلت اليـمـلي اإلجـالمح
ة، ـربيــعـدول الــوعة الـجمـلم 2017ام ــع
 جـــاتــن النــه مــبتـت نســلغـز بـــجــل عــابـقـم

ي المائة في عام ف 10.4المحلي اإلجمالي 
 .(6/10الملحق )( و4الجدول رقم )، 2016

 (4ل )جدو
 الموازنة العامة في الدول العربية عجز/ فائض

(2013– 2017) 
 (مليون دوالر امريكي)

 
2013 2014 2015 2016 *2017 

 247,571- 276,964- 74,457- 28,139 الدول العربية
-

151,444 

% من الناتج 
 6.1- 10.4- 11.3- 2.7- 1.0 المحلي االجمالي

الدول العربية 
صدرة المُ 

  للنفطالرئيسية 
85,424 -33,090 -226,802 -203,237 

-
121,260 

% من الناتج 
 6.0- 10.9- 12.0- 1.5- 3.8 المحلي االجمالي

الدول العربية 
ذات االقتصادات 

 المتنوعة
57,285-  -41,367 -50,161 -44,333 -30,184 

% من الناتج 
 -6.8 -8.7 -9.0 -7.5 -10.8 لي االجماليالمح

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

بالنسبة للمجموعات الفرعية، استمرت الموازنة العامة 
خالل العام في الدول العربية النفطية في تسجيل عجز 

ن مستوى العجز ونسبته من الناتج المحلي ، إال أ2017
فقد بلغ عجز . 2016عتا مقارنة بعام اإلجمالي تراج

 121.3حوالي ية ربية النفطل العالموازنة الُمجّمع للدو
في  6.0ما نسبته حوالي  2017دوالر في عام مليار 

مجتمعةً، ل المائة من الناتج المحلي اإلجمالي لهذه الدو
مليار دوالر في عام  203.2مقارنة بعجز بلغ حوالي 

الناتج في المائة من  10.9، ما نسبته حوالي 2016
 المحلي اإلجمالي. 

الدول العربية  عامة في كلنة التراجع عجز المواز
، حيث 2017خالل عام  الُمصدرة الرئيسية للنفط

مئوية نقطة  34.4انخفض العجز في ليبيا بحوالي 
 28.3 من الناتج المحلي اإلجمالي ليصل إلى نسبة

راجع في ، كما ت2017في عام  في المائة من الناتج
من الناتج بما أدى مئوية نقطة  10.7بحوالي العراق 

في المائة من  0.8إلى فائض بلغ حول العجز إلى ت
في عُمان والبحرين والجزائر وقطر، والناتج. 

من  11و 6تراوحت بين  مئوية تراجع العجز بنقاط
في المائة،  10.8إلى نسب بلغت الناتج ليصل 

في المائة،  1.7ئة، وفي الما 5.5في المائة، و 10.1و
ز ع عجتراجهذه الدول على التوالي. بينما  في

ارات، بنقاط في الكويت والسعودية واإلم الموازنة
الناتج لتسجل من نقطة  4و 1راوحت بين تمئوية 
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في  11.9الناتج بلغت لى هذه الدول نسب عجز إ
 ،ليفي المائة، على التوا 1.8و في المائة، 9المائة، و
 . (6/10لملحق )او (4الشكل )

 

 

 

 
 (.6/10ملحق ): الالمصدر  

، فقد العربية ذات االقتصادات المتنوعة بالنسبة للدول
تراجع عجز الموازنة العامة لهذه المجموعة من 

ما نسبته  2016مليار دوالر في عام  44.3حوالي 
في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، إلى  8.7

ما نسبته  2017مليار دوالر في عام  30.2حوالي 
 محلي اإلجمالي. الناتج ال ة منالمائ في 6.8

نقطة مئوية  15بحوالي العامة تراجع عجز الموازنة 
من الناتج المحلي اإلجمالي في جيبوتي ليصل إلى 

في المائة من الناتج، كما  1.7نسبة بلغت حوالي 
ة من الناتج نقاط مئوي 4انخفض في لبنان بحوالي 

عام خالل  في المائة من الناتج، 5.6ليصل إلى نسبة 
كذلك تراجع عجز . 2016ة بعام مقارن 2017

الموازنة في القُمر ومصر والمغرب واألردن 
 13.4بحوالي نقطة مئوية من الناتج ليسجل نسب 

 2.7في المائة، و 3.4وفي المائة،  10.7في المائة، و
 ى التوالي.  في المائة، في هذه الدول عل

 4.5ي بحوال بالمقابل، ارتفع عجز الموازنة في اليمن
في المائة  6.3لى نسبة ليصل إية من الناتج نقطة مئو

، كما ارتفع في تونس 2017من الناتج خالل عام 
في المائة  3.2نقطة مئوية ليسجل نسبة  1.5بحوالي 

نقطة مئوية في فلسطين  1.4من الناتج، وبحوالي 

في المائة من الناتج، بينما ارتفع  1.8بة ليصل إلى نس
ليصل العجز إلى قطة مئوية من نبأقل  في السودان

 2017في المائة من الناتج، خالل عام  1.7حوالي 
 . 2016مقارنة بعام 

الموازنة العامة في موريتانيا فائضاً في حدود  سجلت
، مقارنة 2017في المائة من الناتج في عام  2.4

في المائة من الناتج في عام  2.0ته بفائض بلغت نسب
2016. 

، تعتمد العامة ز الموازنةعج لبتموي فيما يتعلق
الدول العربية على مصادر متباينة لتمويل العجز 
المالي، حيث يتجه بعضها نحو مصادر التمويل 
المحلية من خالل أدوات الدين في شكل سندات 
وصكوك وأذونات خزينة، وبدرجة أقل من خالل 

وض والسلف المقدمة من البنوك المركزية، القر
بصورة  هذه الدول ر منعدد آخبينما يعتمد 

 كبيرة على مصادر التمويل الخارجي. 

يؤثر نمط تمويل عجز الموازنة على االقتصاد 
وتتباين تداعياته على وتيرة النمو االقتصادي 
والتشغيل واالستقرار االقتصادي والمالي. فعلى 

يل من خالل أدوات الدين الرغم من أن التمو
مويل الت وء إلىالمحلي يُقلّص من حاالت اللج

مي من خالل طبع نقود من قبل البنوك التضخ
المركزية لتمويل العجز المالي، وبالتالي يساهم 
في تخفيض التضخم ويدعم االستقرار 

تمويل قد هذا النوع من الاالقتصادي، إال أن 
ص نتيجة يؤدي إلى مزاحمة مالية للقطاع الخا

مار توجيه البنوك لنسبة كبيرة من مواردها لالستث
ية الحكومية بدالً من زيادة وراق المالاأل في

االئتمان المصرفي للقطاع الخاص، األمر الذي 
القطاع في إنشاء وتوسيع هذا قد يحدّ من قدرة 

أعماله ونشاطاته، وبالتالي يضعف من مساهمته 
خلق فرص في تسريع وتيرة النمو االقتصادي و

 العمل. 

رجي ل الخااللجوء إلى التموي في المقابل، يؤدي
ويتضمن متطلبات  ،المديونية الخارجيةإلى زيادة 

لتلبية التزامات خدمة وأصل الدين، مما يخلق 
ضغوطات على أرصدة النقد األجنبي وسعر 

 الصرف.

 ت(: نسبة الفائض/ العجز الكلي في الموازنا4الشكل )
 ناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربية العامة إلى ال

(2016–2017) 
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يات السياسة ووتوازن كل دولة بين أول
التمويل االقتصادية والمالية لديها وفرص 

ر المتوفرة لتحقيق الموازنة المطلوبة بين مصاد
المختلفة. وبشكٍل عام  ز الموازنةل عجتموي

تواجه الدول العربية حاجة لتعزيز الوضع المالي 
بتخفيض عجز الموازنة العامة ومستوى الدين 
العام ووضعه في مستويات قابلة لالستدامة، من 
 خالل تطبيق وسائل فعّالة لزيادة حصيلة

اإليرادات المالية وتنويعها وضبط النفقات 
قات االستثمارية تعزيز النفها لوتوجيهالحكومية 

واالجتماعية، من أجل دعم النمو االقتصادي 
 الشامل والمستدام وتخفيض معدالت الفقر.

الُمصدرة وقد أتجه عدد من الدول العربية 
إلى أسواق الدين المحلية  الرئيسية للنفط
يل عجز الموازنة العامة بعد أن والخارجية لتمو

ر تراجع أسعاقبل فوائض كانت موازناتها تسجل 
وما ترتب عنه من انخفاض  2014النفط في عام 

الدول هذه في اإليرادات البترولية. كذلك تعتمد 
بدرجات متباينة على تمويل العجز من خالل 

األرصدة واالحتياطيات المالية  منالسحب 
في االعتبار الموازنة بين  المتوفرة لديها، أخذاً 

 فيه وكلفة ضمنةت المتوااللتزاما االقتراضكلفة 
حقوق  التي تمثلتراجع االحتياطيات واألرصدة، 

 األجيال المستقبلية. 

تمويل عجز الموازنة  في السعودية استمرتفقد 
 إصداراتمن خالل  2017العامة خالل عام 

 واالحتياطي الحكومة ودائع من والسحب الدين
في  وسندات صكوك إصدار، حيث تم للدولة لعاما

مة إجمالية تعادل خارجية بقيوال لمحليةاألسواق ا
حوالي  سحب تمكما دوالر،  مليار 37حوالي 

 الحكومة أرصدة منمليار دوالر  28
  لتمويل العجز. للدولة العام واالحتياطي

 أول سندات 2017عام في  وأصدرت الكويت
بقيمة إجمالية اليورو، مقومة بالدوالر و حكومية

غت كما بلدوالر.  اتمليار 8بلغت حوالي 
لسيادية في سوق السندات الدولية الصدارات اا

مليار  10حوالي ُعمان والبحرين، و تلإلمارا
دوالر  اتمليار 3دوالر، و اتمليار 7دوالر، و

 على التوالي. 

التوجه بتمويل عجز الموازنة من ى ضوء وعل
يعمل محلية والخارجية، خالل أدوات الدين ال

فاءة فع كعلى ر عدد من الدول العربية النفطية
ً ذلكالتمويل،  أدوات انشاء مكاتب إدارة  متضمنا

الدين العام بهدف تأمين احتياجات الموازنة من 
التمويل بأفضل التكاليف الممكنة في المدى 
القصير والمتوسط والطويل، وبما يُقلل من 

فقه مع أهداف مخاطر التمويل ويضمن توا
سواق السياسة المالية، من خالل النفاذ إلى أ

وتنويع  ،اعدة المستثمرينوتنويع قة ختلفم
األدوات التمويلية ومصادر التمويل متضمناً ذلك 

في هذا أدوات التمويل اإلسالمية كالصكوك. 
تسعى هذه الدول، وكذلك الدول العربية  السياق،

ين بشقيها األخرى، إلى تطوير أسواق أدوات الد
لية األولي والثانوي، بهدف تعميق األسواق الما

  فيها.  ةدرجة السيولكفاءتها و عزيزوت

 تطورات الدين العام

ارتفع إجمالي رصيد الدين العام )الداخلي 
والخارجي( بقيمته المطلقة في الدول العربية 

في  6.1المتوفرة عنها بيانات بنحو المقترضة 
مليار دوالر  658.5المائة ليصل إلى حوالي 

يار مل 620.4، مقارنة بحوالي 2017بنهاية عام 
ذلك نسبة الدين ب، لترتفع 2016ية عام دوالر بنها

في  99.8العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي من 
. 2017في عام  116.5إلى نحو  2016عام 

بالنسبة للرصيد القائم للدين العام الداخلي، فقد 
ئة ليصل إلى حوالي في الما 3.9ارتفع بنسبة 

 رتفعينما ا، ب2017مليار دوالر في عام  417.8
ن العام الخارجي بنسبة بلغت حوالي رصيد الدي

 240.6في المائة ليصل إلى حوالي  10.16
والملحق  (5مليار دوالر في نفس العام، الجدول )

(6/11). 
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 (5الجدول )
 المديونية العامة في عدد من الدول العربية

(2016–2017)

على صعيد الدول العربية المقترضة فرادى، فقد 
، 2017ية العامة في عام اع المديونأوض اينتتب

ً في حجم  فبينما سجلت خمس دول ارتفاعا
مليار دوالر، سجلت  38.4مديونيتها العامة بلغ 

 مليار دوالر. 2.7دولتان انخفاضا بلغ نحو 

امة ارتفع إجمالي مديونيتها العبالنسبة للدول التي 
فقد سجلت موريتانيا أعلى  2017بنهاية عام 

في المائة ليصل  29.6غت نحو ع بلرتفانسبة ا
مليار  4رصيد الدين العام لديها إلى حوالي 

دوالر ذلك بسبب ارتفاع رصيد الدين الخارجي، 
 في 6.7 حواليالمغرب  فيوبلغ نمو الدين العام 

ر مليا 90 حواليليبلغ  2017المائة بنهاية العام 
  دوالر.

 كما ارتفع رصيد الدين العام في كل من مصر،
بنسب بلغت  2017في عام ن، ولبنان سوداوال

في المائة ليصل إلى نحو  6.5، 7.5، 7.7حوالي 
مليار دوالر على  79.5، و60.6، و351.8

الترتيب. بالمقابل انخفض إجمالي رصيد الدين 
العام خالل نفس الفترة في كل من تونس 

في المائة ليصل  0.7، 6.4نسب بلغت واألردن ب

ول دوالر للد ليارم 36.5، و36.1إلى نحو 
 المذكورة على الترتيب. 

ارتفعت نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج 
المحلي اإلجمالي في الدول العربية المقترضة 

وهي األردن، وتونس، المتوفرة عنها بيانات 
والسودان، ولبنان، ومصر، والمغرب، 

نقطة مئوية  16.2كمجموعة بحوالي يتانيا ومور
في المائة  115.8نحو  إلى لتصل 2017في عام 

 .2016في المائة في عام  99.6مقارنة بنحو 

بالنسبة للدول العربية المقترضة فرادى، فقد  
ارتفع اجمالي الدين العام كنسبة من الناتج المحلي 

في كل من مصر  2017اإلجمالي في عام 
نقطة مئوية ليصل إلى نحو  59.3بحوالي 

 23الي بحو انيافي المائة، وفي موريت 180.7
 لبنان في المائة، وفي 89.5ة مئوية ليسجل نقط

 في المائة.  150.7نقطة مئوية ليبلغ  4.3بحوالي 

تراجع اجمالي الدين العام كنسبة من  ،في المقابل
، 1.1و ،2و، 4 بنحوالناتج المحلي اإلجمالي 

والسودان، في كل من األردن، نقاط مئوية  0.3و
 49.1، وةفي المائ 91 نحو وتونس ليصل إلى

( الر أمريكيمليون دو ) 

 
الدين العام االجمالي الى  جمالين العام االالدي رجيالدين العام الخا الدين العام الداخلي

 الناتج المحلي االجمالي )%(

 
2016 *2017 2016 *2017 2016 *2017 2016 *2017 

 91.0 95.0 36,530 36,782 14,806 14,506 21,724 22,277 األ ر د  ن

 90.4 90.7 36,109 38,574 28,048 29,204 8,061 9,370 تونــــــــس

 49.1 50.2 60,567 56,352 47,331 45,396 13,236 10,956 ودانــــالسـ

 150.7 146.4 79,462 74,595 30,077 27,810 49,385 46,785 لبنــــــــــان

 180.7 121.4 351,847 326,689 82,885 67,323 268,963 259,366 مصـــــــــر

 82.0 81.6 89,951 84,317 34,299 31,852 55,652 52,465 لمغــــــربا

 89.5 66.5 3,987 3,076 3,198 2,300 789 776 يتانــيــامور

 116.5 99.8 658,453 620,386 240,643 218,390 417,810 401,996 المجموع

  بيانات فعلية اولية. )*(
 (.9/6( و)6/11المصدر: الملحقان )
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يات السياسة ووتوازن كل دولة بين أول
التمويل االقتصادية والمالية لديها وفرص 

ر المتوفرة لتحقيق الموازنة المطلوبة بين مصاد
المختلفة. وبشكٍل عام  ز الموازنةل عجتموي

تواجه الدول العربية حاجة لتعزيز الوضع المالي 
بتخفيض عجز الموازنة العامة ومستوى الدين 
العام ووضعه في مستويات قابلة لالستدامة، من 
 خالل تطبيق وسائل فعّالة لزيادة حصيلة

اإليرادات المالية وتنويعها وضبط النفقات 
قات االستثمارية تعزيز النفها لوتوجيهالحكومية 

واالجتماعية، من أجل دعم النمو االقتصادي 
 الشامل والمستدام وتخفيض معدالت الفقر.

الُمصدرة وقد أتجه عدد من الدول العربية 
إلى أسواق الدين المحلية  الرئيسية للنفط
يل عجز الموازنة العامة بعد أن والخارجية لتمو

ر تراجع أسعاقبل فوائض كانت موازناتها تسجل 
وما ترتب عنه من انخفاض  2014النفط في عام 

الدول هذه في اإليرادات البترولية. كذلك تعتمد 
بدرجات متباينة على تمويل العجز من خالل 

األرصدة واالحتياطيات المالية  منالسحب 
في االعتبار الموازنة بين  المتوفرة لديها، أخذاً 

 فيه وكلفة ضمنةت المتوااللتزاما االقتراضكلفة 
حقوق  التي تمثلتراجع االحتياطيات واألرصدة، 

 األجيال المستقبلية. 

تمويل عجز الموازنة  في السعودية استمرتفقد 
 إصداراتمن خالل  2017العامة خالل عام 

 واالحتياطي الحكومة ودائع من والسحب الدين
في  وسندات صكوك إصدار، حيث تم للدولة لعاما

مة إجمالية تعادل خارجية بقيوال لمحليةاألسواق ا
حوالي  سحب تمكما دوالر،  مليار 37حوالي 

 الحكومة أرصدة منمليار دوالر  28
  لتمويل العجز. للدولة العام واالحتياطي

 أول سندات 2017عام في  وأصدرت الكويت
بقيمة إجمالية اليورو، مقومة بالدوالر و حكومية

غت كما بلدوالر.  اتمليار 8بلغت حوالي 
لسيادية في سوق السندات الدولية الصدارات اا

مليار  10حوالي ُعمان والبحرين، و تلإلمارا
دوالر  اتمليار 3دوالر، و اتمليار 7دوالر، و

 على التوالي. 

التوجه بتمويل عجز الموازنة من ى ضوء وعل
يعمل محلية والخارجية، خالل أدوات الدين ال

فاءة فع كعلى ر عدد من الدول العربية النفطية
ً ذلكالتمويل،  أدوات انشاء مكاتب إدارة  متضمنا

الدين العام بهدف تأمين احتياجات الموازنة من 
التمويل بأفضل التكاليف الممكنة في المدى 
القصير والمتوسط والطويل، وبما يُقلل من 

فقه مع أهداف مخاطر التمويل ويضمن توا
سواق السياسة المالية، من خالل النفاذ إلى أ

وتنويع  ،اعدة المستثمرينوتنويع قة ختلفم
األدوات التمويلية ومصادر التمويل متضمناً ذلك 

في هذا أدوات التمويل اإلسالمية كالصكوك. 
تسعى هذه الدول، وكذلك الدول العربية  السياق،

ين بشقيها األخرى، إلى تطوير أسواق أدوات الد
لية األولي والثانوي، بهدف تعميق األسواق الما

  فيها.  ةدرجة السيولكفاءتها و عزيزوت

 تطورات الدين العام

ارتفع إجمالي رصيد الدين العام )الداخلي 
والخارجي( بقيمته المطلقة في الدول العربية 

في  6.1المتوفرة عنها بيانات بنحو المقترضة 
مليار دوالر  658.5المائة ليصل إلى حوالي 

يار مل 620.4، مقارنة بحوالي 2017بنهاية عام 
ذلك نسبة الدين ب، لترتفع 2016ية عام دوالر بنها

في  99.8العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي من 
. 2017في عام  116.5إلى نحو  2016عام 

بالنسبة للرصيد القائم للدين العام الداخلي، فقد 
ئة ليصل إلى حوالي في الما 3.9ارتفع بنسبة 

 رتفعينما ا، ب2017مليار دوالر في عام  417.8
ن العام الخارجي بنسبة بلغت حوالي رصيد الدي

 240.6في المائة ليصل إلى حوالي  10.16
والملحق  (5مليار دوالر في نفس العام، الجدول )

(6/11). 
 
 
 

 الفصل السادس: التطورات المالية

123 

 (5الجدول )
 المديونية العامة في عدد من الدول العربية

(2016–2017)

على صعيد الدول العربية المقترضة فرادى، فقد 
، 2017ية العامة في عام اع المديونأوض اينتتب

ً في حجم  فبينما سجلت خمس دول ارتفاعا
مليار دوالر، سجلت  38.4مديونيتها العامة بلغ 

 مليار دوالر. 2.7دولتان انخفاضا بلغ نحو 

امة ارتفع إجمالي مديونيتها العبالنسبة للدول التي 
فقد سجلت موريتانيا أعلى  2017بنهاية عام 

في المائة ليصل  29.6غت نحو ع بلرتفانسبة ا
مليار  4رصيد الدين العام لديها إلى حوالي 

دوالر ذلك بسبب ارتفاع رصيد الدين الخارجي، 
 في 6.7 حواليالمغرب  فيوبلغ نمو الدين العام 

ر مليا 90 حواليليبلغ  2017المائة بنهاية العام 
  دوالر.

 كما ارتفع رصيد الدين العام في كل من مصر،
بنسب بلغت  2017في عام ن، ولبنان سوداوال

في المائة ليصل إلى نحو  6.5، 7.5، 7.7حوالي 
مليار دوالر على  79.5، و60.6، و351.8

الترتيب. بالمقابل انخفض إجمالي رصيد الدين 
العام خالل نفس الفترة في كل من تونس 

في المائة ليصل  0.7، 6.4نسب بلغت واألردن ب

ول دوالر للد ليارم 36.5، و36.1إلى نحو 
 المذكورة على الترتيب. 

ارتفعت نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج 
المحلي اإلجمالي في الدول العربية المقترضة 

وهي األردن، وتونس، المتوفرة عنها بيانات 
والسودان، ولبنان، ومصر، والمغرب، 

نقطة مئوية  16.2كمجموعة بحوالي يتانيا ومور
في المائة  115.8نحو  إلى لتصل 2017في عام 

 .2016في المائة في عام  99.6مقارنة بنحو 

بالنسبة للدول العربية المقترضة فرادى، فقد  
ارتفع اجمالي الدين العام كنسبة من الناتج المحلي 

في كل من مصر  2017اإلجمالي في عام 
نقطة مئوية ليصل إلى نحو  59.3بحوالي 

 23الي بحو انيافي المائة، وفي موريت 180.7
 لبنان في المائة، وفي 89.5ة مئوية ليسجل نقط

 في المائة.  150.7نقطة مئوية ليبلغ  4.3بحوالي 

تراجع اجمالي الدين العام كنسبة من  ،في المقابل
، 1.1و ،2و، 4 بنحوالناتج المحلي اإلجمالي 

والسودان، في كل من األردن، نقاط مئوية  0.3و
 49.1، وةفي المائ 91 نحو وتونس ليصل إلى

( الر أمريكيمليون دو ) 

 
الدين العام االجمالي الى  جمالين العام االالدي رجيالدين العام الخا الدين العام الداخلي

 الناتج المحلي االجمالي )%(

 
2016 *2017 2016 *2017 2016 *2017 2016 *2017 

 91.0 95.0 36,530 36,782 14,806 14,506 21,724 22,277 األ ر د  ن

 90.4 90.7 36,109 38,574 28,048 29,204 8,061 9,370 تونــــــــس

 49.1 50.2 60,567 56,352 47,331 45,396 13,236 10,956 ودانــــالسـ

 150.7 146.4 79,462 74,595 30,077 27,810 49,385 46,785 لبنــــــــــان

 180.7 121.4 351,847 326,689 82,885 67,323 268,963 259,366 مصـــــــــر

 82.0 81.6 89,951 84,317 34,299 31,852 55,652 52,465 لمغــــــربا

 89.5 66.5 3,987 3,076 3,198 2,300 789 776 يتانــيــامور

 116.5 99.8 658,453 620,386 240,643 218,390 417,810 401,996 المجموع

  بيانات فعلية اولية. )*(
 (.9/6( و)6/11المصدر: الملحقان )
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على  في المائة للدول المذكور 90.4ي المائة، وف
 (.          5(، والشكل )5الترتيب، الجدول )

 
 
 

 

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

هيكل المديونية العامة بين الدول  هناك تباين في
المديونية الداخلية نسبة  تمثلنما المقترضة، فبي

العام بالنسبة ألربع دول  الدينلي عة في إجمامرتف
من بين الدول المتوفرة عنها بيانات، تُشكل 
المديونية الخارجية نسبة مرتفعة بالنسبة لثالث 
دول. بالنسبة للدول التي ترتفع مديونيتها الداخلية 

نسبة من إجمالي الدين العام فقد سجلت كل من ك
صل نان، واألردن نسب تب، ولمغربوال مصر،

في  62في المائة، و 61.9في المائة، و 76إلى 
في المائة على الترتيب في عام  59المائة، 

 ترتفع مديونيتها التي . أما بالنسبة للدول2017
الخارجية كنسبة من إجمالي الدين العام فقد 

في  80انيا نسبة وصلت إلى حوالي سجلت موريت
السودان، والمغرب  ل منجل كالمائة، بينما س

في  78ل منهما إلى حوالي تصل في كة نسب
 .التواليالمائة على  في 38و المائة

 

( نسبة اجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي 5الشكل )
 اإلجمالي في الدول العربية

(2016 –2017*) 
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تطورات أسواق المال والتطورات النقدية والمصرفية 

 في الدول العربية
  

 
 نظرة عامة

قدية ــاع النـاألوضر ـأثـام تــالل العــمر خــاست
بالضغوطات الناتجة عن تباطؤ مستويات النشاط 

وأوضاع الموازنات في الدول العربية االقتصادي 
العامة التي أدت إلى تنامي احتياجات التمويل 
المحلي في ضوء ارتفاع العجوزات في الموازنات 

 . هذه الدول عدد منفي  العامة
في ظل ارتباط عدد كبير من العمالت العربية 
بالدوالر األمريكي واتجاه مجلس االحتياطي 
الفيدرالي األمريكي إلى الرفع التدريجي ألسعار 

نقطة أساس عام  75بنحو  2017عام الفائدة 
، ارتفعت أسعار الفائدة الرسمية في الدول 2017

ً ثابتة ألسعار الصرف  العربية التي تتبنى نظما
ظمها من البلدان العربية المصدرة للنفط ومع

للحفاظ على استقرار سياسة سعر الصرف. فيما 
ارتفعت أسعار الفائدة في بعض الدول العربية 
ً أكثر مرونة  المستوردة للنفط التي تتبنى نظما

من الضغوط  جانب  ألسعار الصرف بهدف احتواء 
انعكست التضخمية ودعم العمالت المحلية. 

لمتوالية ألسعار الفائدة على أوضاع االرتفاعات ا
التمويل في البلدان العربية، حيث أدت إلى رفع 
كلفة التمويل المحلي واألجنبي للمشروعات وسداد 

ا ـو مـامة، وهـات العـالعجوزات في الموازن
انعكس بدوره على مستويات النشاط والنمو 

 االقتصادي. 
آخر، واصلت بعض المصارف  من جانب  

المركزية العربية في الدول العربية المستوردة 
الصرف بما  أسعارمرونة  تعزيزللنفط سعيها إلى 

يعكس حرصها على زيادة قدرة نظم الصرف على 
امتصاص الصدمات الخارجية، وذلك في ظل 
نجاح االصالحات االقتصادية المطبقة في بعضها 

 قتصاد الكلي. في تعزيز وضعية استقرار اال
مكنت هذه التحوالت في نظم الصرف عدد من 
الدول العربية من المضي قدماً في تنفيذ سياساتها 
الرامية إلى استهداف التضخم وأعلن بعضها ألول 

 
 

مرة عن مستهدفات كمية لمعدالت التضخم. في 
هذا اإلطار، واصلت هذه المصارف سعيها إلى 

لمدى القصير بناء أطر لتوقعات التضخم على ا
والمتوسط، ومتابعتها بشكل مستمر للمؤّشرات 
ذات العالقة باألسعار كهدف وسيط للسياسة 
النقدية، واستخدامها لسعر الفائدة في السوق النقدية 

  كهدف تشغيلي للسياسة النقدية.
خالل عام استخدمت البنوك المركزية العربية 

ً من أدوات السياسة النقدية غير  2017 عددا
المباشرة إلدارة السيولة من أهمها نوافذ اإليداع 
واإلقراض وعمليات السوق المفتوحة ومزادات 
بيع وشراء النقد األجنبي، لدعم مستويات السيولة 

ودعم المحلية والحفاظ على االستقرار السعري 
في هذا اإلطار، واصلت  .النشاط االقتصادي

المركزية ومؤسسات النقد العربية  المصارف
سعيها إلى تحديث األطر  2017خالل عام 

 تهاوفاعلي كفاءتهاالتشغيلية للسياسة النقدية لضمان 
 ودعم االستقرار السعري وحفز النمو االقتصادي.
سجل معدل نمو السيولة على مستوى الدول 

في المائة في عام  7.85من طفيفاً العربية ارتفاعاً 
. يأتي 2017في المائة في عام  9.14إلى  2016

ذلك كمحصلة لتباين أوضاع السيولة المحلية فيما 
ً بعدد من العوامل حيث  بين الدول العربية تأثرا

ً في سجلت معدالت نمو السيولة المحلية ارتفاع ا
اثنتي عشرة دولة عربية سواًء بما يعكس تحسن 
النشاط االقتصادي، وتدخالت المصارف 
المركزية الداعمة ألوضاع السيولة ويعكس في 
البعض اآلخر نمو الودائع والتوسع في النقد 
الُمصدر، في حين تراجعت مستويات السيولة في 
سبع دول عربية بما يعكس انخفاض مستويات 

 صادي وعدد من العوامل األخرى.النشاط االقت
تباين أداء أما على صعيد القطاع المصرفي، 

 2017القطاع المصرفي العربي خالل عام 
لمصارف ابالمقارنة مع العام الماضي. فقد سجلت 
ً في إجمالي الودائع والقواعد  ،العربية تحسنا
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