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مقارنةً بعجز اإلجمالي لمجموعة الدول العربية، 
، 2015في عام  مليار دوالر 213.9والي بلغ ح
لي في المائة من الناتج المح 8.8يمثل ما 

 اإلجمالي خالل العام المذكور. 
بالنسبة إلجمالي الدين العام القائم )الداخلي 
والخارجي( في الدول العربية المتوفر بيانات 

في المائة ليصل إلى  7.5نحو بشأنها، فقد ارتفع ب
، 2016مليار دوالر في عام  678.4حوالي 

مليار دوالر في عام  631.3نة بحوالي مقار
للدول . بذلك ارتفعت نسبة الدين العام 2015

الناتج المحلي اإلجمالي  إلىالعربية المقترضة 
 2016في المائة في عام  67.4لتبلغ حوالي 

 .2015في المائة في عام  58.8مقارنة بحوالي 

 اإليرادات العامة والمنح
للدول  لمنحوا إجمالي اإليرادات العامةسجل 

ً بنسبة بلغت حوالي  العربية مجتمعة تراجعا
مليار  569.7في المائة ليصل إلى نحو  17.9

 693.8مقارنة بحوالي  2016دوالر في عام 
وكنتيجة لذلك . 2015مليار دوالر في عام 

تراجعت نسبة اإليرادات العامة والمنح إلى الناتج 
المحلي اإلجمالي للدول العربية مجتمعة من 

في  24.3في المائة إلى حوالي  28.5الي حو
( 6/1، الملحق )2016و 2015المائة بين عامي 

 (.1والجدول رقم )

 (1الجدول )
 اإليرادات الحكومية في الدول العربية 

(2015 – 2016) 

 

 اإليرادات الحكومية
 هيكل اإليرادات )%(

 النسبة الى الناتج

نسبة التغير  القيمة )مليار دوالر(
)%( 

 لمحلي اإلجمالي )%(ا

2015 *2016 2015 *2016 2015 *2016 

 11.0 15.2 45.5 53.4 30.1- 259.3 370.7 االيرادات البترولية   

 6.8 6.7 28.1 23.5 1.7- 159.9 162.8 االيرادات الضريبية   

 3.8 2.3 15.8 7.9 64.0 90.0 54.9 االيرادات غير الضريبية   

 2.5 3.3 10.2 11.7 28.8- 57.9 81.3 ** الدخل من االستثمار   

 24.2 27.5 99.5 96.5 15.3- 567.1 669.6 إجمالي االيرادات العـــــامة

 0.1 1.0 0.5 3.5 89.1- 2.6 24.2 المنح

 24.3 28.5 100.0 100.0 17.9- 569.7 693.8 إجمالي االيرادات العامة والمنح

 .(2/2و 6/4-( 6/1المالحق ) المصدر:

أولية.بيانات فعلية *     

اإليرادات الرأسمالية والدخل من االستثمار. * تشمل*  

 
، للعناصر الرئيسية لإليرادات العامةبالنسبة 

للدول العربية  2شهدت اإليرادات البترولية
في المائة لتصل  30.1كمجموعة انخفاضاً بنسبة 

 2016مليار دوالر في عام  259.3إلى حوالي 
مليار دوالر في عام  370.7مقارنة بحوالي 

 . كما سجلت اإليرادات الضريبية تراجعاً 2015
 159.9في المائة لتصل إلى حوالي  1.7بنسبة 

مليار  162.8مقابل  2016مليار دوالر في عام 
                                                 

2  .تتضمن اإليرادات البترولية إيرادات النفط والغاز الطبيعي 
 

 
. سجلت اإليرادات غير 2015دوالر في عام 

ً بنسبة بلغت حوالي  في  64الضريبية ارتفاعا
ليار دوالر في عام م 90المائة لتصل إلى نحو 

مليار دوالر في عام  54.9مقارنة بنحو  2016
. فيما يتعلق بالدخل من االستثمار، فقد 2015

في المائة ليسجل  28.8تراجع بنسبة بلغت 
مقارنة  2016مليار دوالر في عام  57.9حوالي 

.2015مليار دوالر في عام  81.3بحوالي 
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فقد تراجع اجمالي اإليرادات العامة والمنح بنسبة 
 2015في المائة في اليمن بين عامي  74.9

في المائة  46.7نسبة التراجع  بلغت، و2016و
ويت،في  في  20في المائة في ليبيا، و 27.7و ال

،  16.1و، المائة في قطر في المائة في عما
ية، بينما سجلت أقل في المائة في السعود 10.3و

في المائة في كل من اإلمارات،  10من 
، ) 6/1الملحق ) والبحرين، والجزائر، والعرا

ل )  ).2والش
 
 
 

 ).6/1المصدر: الملحق )
 )*( تم استبعاد اليمن بسب القيمة المتطرفة لمعدل التغير.

بالنسبة للدول العربية غير النفطية، ارتفع اجمالي 
في المائة في  8.0ة والمنح بنسب اإليرادات العامة

في المائة في موريتانيا،  7.1جيبوتي وبنسبة 
رد  5أقل من وبنس  في المائة في كل من ا

. ولبنا والسودا وتون والق   مر والمغر
ل أساسي  تعود زياد اإليرادات في جيبوتي بش
إلى نمو اإليرادات الضريبية، بينما في موريتانيا 

مت الزيا بير في المنح الخارجية، إلى سا د ال
جان نمو اإليرادات الضريبية، في ارتفا 

ومية.  وفي لبنا اجمالي الموارد المالية الح
يرادات والمغر  شهدت كل البنود الرئيسية ل

(ضريبية وغير ضريبية ومنح خارجية) نمواً 
، مما أد إلى زياد اجمالي 2016خالل عام 

، اإليرادات خالل العا . بالنسبة لتون م المنو عن
م نمو اإليرادات الضريبية في زياد  سا
ل تراجع المنح  ومية في  اإليرادات الح
الخارجية وبقا اإليرادات غير الضريبية عند 

م نمو اإليرادات  ا. كذلك سا نف مستوا
رد  الضريبية في زياد اجمالي اإليرادات في ا

، في وقت تراجعت في ا لمنح الخارجية والسودا
وحصيلة اإليرادات غير الضريبية. أما في 
القمر، فقد أدت زياد اإليرادات الضريبية إلى 
ومة، مع تسجيل مستو تقريباً  زياد موارد الح
يرادات غير الضريبية وموارد المنح  ابت ل

 . 2016و 2015الخارجية بين عامي 
ح بالمقابل، سجل اجمالي اإليرادات العامة والمن

ً بنسبة بلغت حوالي  في  42.4في مصر تراجعا
لك إلى تراجع المنح الخارجية  المائة. يعود 

ذا إلى جان   ، حصيلة انخفا بصور كبير
بالمقارنة  2016اإليرادات الضريبية، في عام 

جدير بالذكر، أ اجمالي . 2015مع عام 
اإليرادات العامة والمنح في مصر (مقوماً بالعملة 

في  2016( قد سجل ارتفاعا خالل عام المحلية
ل زياد حصيلة اإليرادات الضريبية، بينما 
ار  تراجعت قيمت مقوما بالدوالر ما يع 
ر الجني المصر إزا  تحرير سعر 
الدوالر خالل العام المذكور )باعتبار ا 
التطورات المالية المتضمنة في الفصل مقومة 

ي(. مري  بالدوالر ا

 ات البتروليةاإليراد

رت اإليرادات البترولية في الدول العربية  تأ
سوا العالمية خالل  بتراجع أسعار النفط في ا

سعار منذ 2016عام  و اتجا سارت علي ا ، و
، حي تراجع 2014النص الثاني من عام 

المتوسط السنو لسعر سلة خامات أوبك من 
 40.7إلى  2015دوالر للبرميل في عام  49.5

ذا مقابل سعر 2016دوالر للبرميل في عام   ،
 . 6 2014دوالر للبرميل في عام  96.2بلغ 

حصيلة اإليرادات البترولية كنتيجة لذلك سجلت 
ً بنسبة ا في المائة للدول العربية  30.1نخفاضا

مليار  111.4حوالي لغ أ بتراجع ب، كمجموعة
مليار دوالر  259.3لتصل إلى حوالي  دوالر،

مليار  370.7مقارنة بحوالي  2016 في عام
 .2015دوالر في عام 

                                                 
6   يتناول الفصل الخام بالتفصيل التطورات في مجال النفط

 والطاقة.

كل ) (: نمو االيرادات العامة والمنح في الدول 2ال
 ( 2016 – 2015) العربية
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تواج الدول العربية حاجة لتعزيز الوضع المالي 
بتخفي عجز الموازنة العامة ومستو الدين 
العام ووضع في مستويات قابلة لالستدامة، من 
خالل تطبيق وسائل فعالة لزياد حصيلة 
اإليرادات المالية وتنويعها وضبط النفقات 

ومية وتوجيهها لتعزيز النفقات االستثماري ة الح
واالجتماعية، من أجل دعم النمو االقتصاد 

 الشامل والمستدام وتخفي معدالت الفقر.

وقد أتج عدد من الدول العربية النفطية إلى 
أسوا الدين المحلية والخارجية لتمويل عجز 
الموازنة العامة بعد أ كانت موازناتها تسجل 

 2014فوائ قبل تراجع أسعار النفط في عام 
ن من انخفا في اإليرادات وما ترت ع

البترولية. كذلك تعتمد الدول العربية النفطية 
بدرجات متباينة على تمويل العجز من خالل 

يات المالية  منالسح  د واالحتيا ر ا
ً في االعتبار الموازنة بين  المتوفر لديها، أخذا
كلفة اإلقترا وااللتزامات المتضمنة في وكلفة 

يات ،  تراجع االحتيا د ر حقو  التي تمثلوا
جيال المستقبلية.   ا

ففي السعودية تم تمويل عجز الموازنة خالل عام 
سوا المحلية من اإلقترا خاللمن  2016  ا

دارات إجمالي بلغ والخارجية، حي  اإل
 56 والقرو والخارجية المحلية الدين دوات

 الناتج من المائة في 12.3نسبت  ما مليار دوالر
 باقي تمويل وتم، 2016لعام  المحلي اإلجمالي
 من بالسح مليار دوالر( 28العجز )حوالي 

ي  .للدولة العام االحتيا

 4سندات سيادية دولية بقيمة  وقامت عما بطر
مليار دوالر، إلى جان قرو تجارية مجمعة 

و  5بمبلغ  دار  مليار دوالر، كما تم إ
ل اسالمية بمبلغ نص مليار دو الر. وش

جنبية  االقترا سسات التمويل ا من م
و وسندات التنمية  دار الص والمحلية وإ

ونات الخزينة نسبة  في المائة من التمويل  72وأ
 12.7الالزم لتغطية عجز الموازنة البالغ حوالي 

، وتم تغطية 2016مليار دوالر خالل عام 
خالل السح من المتبقي من العجز 

يات.  االحتيا

دار سندات سيادية بقيمة   9أيضاً قامت قطر ب
دار سندات بقيمة   5مليار دوالر واإلمارات ب

دارات البحرين من  مليار دوالر، بينما بلغت إ
مليار دوالر خالل عام  2.6السندات السيادية 

ويت على تطوير التشريعات . 2016 وتعمل ال
ن من خلق إدار فاعلة يمية بما يم ر التن  وا

ومي، حي تم انشا لجنة إدار الدين  للدين الح
 2016لسنة  9العام بموج القرار الوزار رقم 

، وأنيط بها 2016فبراير  24الصادر بتاري 
دار الدين العام بالتنسيق  تنفيذ المهام المتعلقة ب
لك إعاد تقدير   ً مع الجهات المعنية، متضمنا

ترا من اإليرادات النفطية واقترا خطط االق
المصادر المحلية والخارجية لتمويل عجز 

 الموازنة.  

 تطورات الدي العا

ارتفع إجمالي الدين العام )الداخلي والخارجي( 
في الدول العربية المتوفر بيانات بشأنها بحوالي 

مليار  678.4في المائة ليصل إلى حوالي  7.5
 631.3، مقارنة بحوالي 2016دوالر في عام 

. بذلك ارتفعت نسبة 2015ر في عام مليار دوال
الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي لتبلغ 

مقارنة  2016في المائة في عام  67.4حوالي 
. 20157في المائة في عام  58.8بحوالي 

يد القائم للدين العام الداخلي، فقد  بالنسبة للر
في المائة ليصل إلى حوالي  5.2بنسبة ارتفع 

، بينما ارتفع 2016الر في عام مليار دو 446
يد الدين العام الخارجي بنسبة بلغت حوالي  ر

مليار  232.3في المائة ليصل إلى حوالي  12.2
) 6/11دوالر خالل العام المذكور، الملحق )

 ).5والجدول )

                                                 
7  لخارجية يتناول الفصل التاسع بالتفصيل المديونية العامة ا

 للدول العربية.
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ففي السعودية تم تمويل عجز الموازنة خالل عام 
سوا المحلية من اإلقترا خاللمن  2016  ا

دارات إجمالي بلغ والخارجية، حي  اإل
 56 والقرو والخارجية المحلية الدين دوات

 الناتج من المائة في 12.3نسبت  ما مليار دوالر
 باقي تمويل وتم، 2016لعام  المحلي اإلجمالي
 من بالسح مليار دوالر( 28العجز )حوالي 

ي  .للدولة العام االحتيا

 4سندات سيادية دولية بقيمة  وقامت عما بطر
مليار دوالر، إلى جان قرو تجارية مجمعة 

و  5بمبلغ  دار  مليار دوالر، كما تم إ
ل اسالمية بمبلغ نص مليار دو الر. وش

جنبية  االقترا سسات التمويل ا من م
و وسندات التنمية  دار الص والمحلية وإ

ونات الخزينة نسبة  في المائة من التمويل  72وأ
 12.7الالزم لتغطية عجز الموازنة البالغ حوالي 

، وتم تغطية 2016مليار دوالر خالل عام 
خالل السح من المتبقي من العجز 

يات.  االحتيا

دار سندات سيادية بقيمة   9أيضاً قامت قطر ب
دار سندات بقيمة   5مليار دوالر واإلمارات ب

دارات البحرين من  مليار دوالر، بينما بلغت إ
مليار دوالر خالل عام  2.6السندات السيادية 

ويت على تطوير التشريعات . 2016 وتعمل ال
ن من خلق إدار فاعلة يمية بما يم ر التن  وا

ومي، حي تم انشا لجنة إدار الدين  للدين الح
 2016لسنة  9العام بموج القرار الوزار رقم 

، وأنيط بها 2016فبراير  24الصادر بتاري 
دار الدين العام بالتنسيق  تنفيذ المهام المتعلقة ب
لك إعاد تقدير   ً مع الجهات المعنية، متضمنا

ترا من اإليرادات النفطية واقترا خطط االق
المصادر المحلية والخارجية لتمويل عجز 

 الموازنة.  

 تطورات الدي العا

ارتفع إجمالي الدين العام )الداخلي والخارجي( 
في الدول العربية المتوفر بيانات بشأنها بحوالي 

مليار  678.4في المائة ليصل إلى حوالي  7.5
 631.3، مقارنة بحوالي 2016دوالر في عام 

. بذلك ارتفعت نسبة 2015ر في عام مليار دوال
الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي لتبلغ 

مقارنة  2016في المائة في عام  67.4حوالي 
. 20157في المائة في عام  58.8بحوالي 

يد القائم للدين العام الداخلي، فقد  بالنسبة للر
في المائة ليصل إلى حوالي  5.2بنسبة ارتفع 

، بينما ارتفع 2016الر في عام مليار دو 446
يد الدين العام الخارجي بنسبة بلغت حوالي  ر

مليار  232.3في المائة ليصل إلى حوالي  12.2
) 6/11دوالر خالل العام المذكور، الملحق )

 ).5والجدول )

                                                 
7  لخارجية يتناول الفصل التاسع بالتفصيل المديونية العامة ا

 للدول العربية.
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 (5الجدول )
 المديونية العامة في عدد من الدول العربية

(2015 – 2016) 
 (مليون دوالر أمريكي)

 

 الدين العام االجمالي الدين العام الخارجي الدين العام الداخلي
الدين العام االجمالي الى 
الناتج المحلي االجمالي 

)%( 

 
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

 95.0 93.3 36,782 35,069 14,506 13,226 22,277 21,842 األ ر د  ن

 30.1 30.0 9,579 9,336 … … 9,579 9,336 البحريـــــن

 91.7 89.1 38,574 38,450 29,204 28,349 9,370 10,101 تونــــــــس

 2.5 1.2 3,849 2,046 3,849 2,046 … … الجزائــــــر

 88.8 71.7 1,621 1,217 1,621 1,217 … … جيبوتـــــي

 48.5 55.0 56,352 53,384 45,396 43,884 10,956 9,500 الســـــودان

 6.1 4.7 4,020 3,299 4,020 3,299 … … ــــانُعمـــــ

 19.8 19.4 140 133 140 133 … … القمـــــــــــر

 9.6 4.6 10,672 5,233 … … 10,672 5,233 الكويــــــت

 147.0 141.6 74,580 69,993 27,795 26,775 46,785 43,218 لبنــــــــــان

 121.8 93.6 326,689 311,327 67,323 47,792 259,366 263,535 مصـــــــــر

 82.7 79.4 85,683 80,370 30,940 30,385 54,743 49,985 المغــــــرب

 65.3 81.3 3,076 3,897 2,300 3,132 776 765 موريتانــيــا

 104.3 72.8 15,859 17,503 5,241 6,885 10,618 10,618 اليمن

 67.4 58.8 678,433 631,256 232,334 207,122 446,099 424,134 المجموع
 (.9/6( و)6/11المصدر: الملحقان ) 

  بيانات فعلية اولية. )*(
 

للدول العربية فرادى، ارتفع إجمالي  بالنسبة
 2016الدين العام )بالقيمة المطلقة( خالل عام 

في في المائة، و 103.9في الكويت بنسبة 
مع  في المائة 88.1الجزائر بنسبة بلغت حوالي 

 غر حجم الدين والذي بلغ حواليمالحظة ص
في  والردمليار  3.9مليار دوالر و 10.8

كما  ،خالل العام المذكور الدولتين على الترتيب
وفي في المائة،  33.2في جيبوتي بنسبة ارتفع 

وفي المغرب بنسبة  ،في المائة 21.9ُعمان بنسبة 
ً ارتفع فيفي المائة 6.6بلغت  لبنان  . أيضا

واألردن والبحرين مر القُ ووالسودان الكويت و
في  6.6-0.3تراوحت بين  بنسبومصر وتونس 

بالمقابل، انخفض إجمالي الدين العام في  .المائة
 .في المائة 21.1 ةموريتانيا بنسب

 

جمالي الدين العام كنسبة من الناتج إل بالنسبة
ً المحلي اإلجمالي في مصر  ، فقد سجل ارتفاعا

في المائة  121.8نقطة مئوية ليسجل  28.2 بلغ
. كذلك 2016من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 

كالً من نقطة مئوية في  5.4و 3.3 ارتفع بحوالي
 82.7 لبنان ليصل إلى حواليالمغرب و

من للدولتين على الترتيب في المائة  147.0و
الناتج المحلي اإلجمالي. تراوحت الزيادة بما بين 

تونس ودن نقطة مئوية في كٍل من األر 0.1-3.2
مر والبحرين. في والكويت والقُ وُعمان والجزائر 

نقطة  17.1المقابل، تراجع الدين العام بحوالي 
نقطة مئوية في  16مئوية في جيبوتي، و

نقطة مئوية في السودان، بين  6.1موريتانيا، و
 (.  5الشكل ) ،2016و 2015عامي 
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 (.9/6( و)6/11المصدر: الملحقان )
 ية.بيانات أول )*(

سجلت المديونية العامة مستويات مرتفعة في عدد 
من الدول العربية )لبنان، مصر، األردن، تونس، 

المديونية  المغرب، موريتانيا(، حيث تراوحت نسبة
 147-65.3الي بين ـج المحلي اإلجمـاتـإلى الن

 ســكـعــا يـــ، م2016ام ـــالل عـــائة خـالمفي 

والموارد المتاحة.  عبء المديونية على االقتصاد
ويختلف هيكل المديونية العامة بين هذه الدول 
حيث تمثل المديونية الداخلية نسبة مرتفعة في 
إجمالي الدين العام في كٍل من لبنان ومصر 

 83-60واألردن والمغرب، بنسب تراوحت بين 
 . 2016في المائة من إجمالي الدين العام خالل عام 

 

ية الخارجية نسبة مرتفعة في المقابل تمثل المديون
في الدين العام في تونس وموريتانيا، حيث بلغت 

في المائة، على  75في المائة و 76هذه النسبة 
التوالي. يعكس هيكل المديونية مدى تطور 
أسواق وأدوات الدين الداخلي وقدرتها على 
تمويل العجز المالي، واالعتبارات الخاصة 

في مصادر بمزاحمة الحكومة للقطاع الخاص 
التمويل الداخلية، والقدرة على االستدانة 
والوصول إلى مصادر التمويل واألسواق المالية 
الخارجية، وكذلك مدى الضغوط على احتياطيات 
النقد األجنبي وسعر الصرف لتلبية التزامات 

 الدين بالعمالت األجنبية.       

(: نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي 5الشكل )
  *اإلجمالي في الدول العربية

(2015 – 2016) 
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 (5الجدول )
دد م الدول العربية  المديونية العامة في 

(2015 – 2016) 
ي)  (مليو دوالر أمري

 

ليا ارجي لدي العا الدا  الدي العا االجمالي الدي العا ال
الدي العا االجمالي الى 
الناتج المحلي االجمالي 

)%( 

 
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

 95.0 93.3 36,782 35,069 14,506 13,226 22,277 21,842 ا ر د  

 30.1 30.0 9,579 9,336 … … 9,579 9,336 البحريـــــ

 91.7 89.1 38,574 38,450 29,204 28,349 9,370 10,101 تونــــــــ

ائــــــر  2.4 1.2 3,849 2,046 3,849 2,046 … … الج

 88.8 71.7 1,621 1,217 1,621 1,217 … … جيبوتـــــي

 48.9 55.0 56,351 53,384 45,396 43,884 10,956 9,500 الســـــودا

 6.1 4.7 4,020 3,299 4,020 3,299 … … ـــامــــــ

 19.8 19.4 140 133 140 133 … … القمـــــــــــر

 9.6 4.6 10,672 5,233 … … 10,672 5,233 الكويــــــ

 147.0 141.6 74,580 69,993 27,795 26,775 46,785 43,218 لبنــــــــــا

 117.5 93.6 315,130 311,327 67,323 47,792 259,366 263,535 مصـــــــــر

 88.4 79.9 91,549 80,810 30,940 30,385 54,743 49,985 المغــــــر

 65.3 81.3 3,076 3,897 2,300 3,132 776 765 موريتانــيــا

 104.3 72.8 15,859 17,503 5,241 6,885 10,618 10,618 اليم

 66.8 58.9 672,740 631,696 232,334 207,122 446,099 424,134 المجمو
 (.9/6( و)6/11المصدر: الملحقا ) 

  بيانات فعلية اولية. )*(
 

، ارتفع إجمالي  بالنسبة للدول العربية فراد
 2016الدين العام )بالقيمة المطلقة( خالل عام 

ويت بنسبة  في في المائة، و 103.9في ال
مع  في المائة 88.1الجزائر بنسبة بلغت حوالي 

غ ة   ر حجم الدين والذ بلغ حواليمالح
في  والردمليار  3.9مليار دوالر و 10.8

كما  ،خالل العام المذكور الدولتين على الترتي
وفي في المائة،  33.2في جيبوتي بنسبة ارتفع 

وفي المغر بنسبة  ،في المائة 21.9عما بنسبة 
ً ارتفع فيفي المائة 6.6بلغت  لبنا  . أيضا

ويت و رد والبحرين مر الق ووالسودا ال وا
في  6.6-0.3تراوحت بين  بنسومصر وتون 

بالمقابل، انخف إجمالي الدين العام في  .المائة
 .في المائة 21.1 ةموريتانيا بنسب

 

جمالي الدين العام كنسبة من الناتج إل بالنسبة
ً المحلي اإلجمالي في مصر  ، فقد سجل ارتفاعا

وية ليسجل  28.2 بلغ في المائة  121.8نقطة م
. كذلك 2016من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 

وية في  5.4و 3.3 ارتفع بحوالي كالً من نقطة م
 82.7 لبنا ليصل إلى حواليالمغر و

من للدولتين على الترتي في المائة  147.0و
الناتج المحلي اإلجمالي. تراوحت الزياد بما بين 

ر 0.1-3.2 وية في كل من ا تون ود نقطة م
ويت والق وعما والجزائر  مر والبحرين. في وال

نقطة  17.1المقابل، تراجع الدين العام بحوالي 
وية في جيبوتي، و وية في  16م نقطة م

، بين  6.1موريتانيا، و وية في السودا نقطة م
ل ) ،2016و 2015عامي   (.  5الش
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 (.9/6( و)6/11المصدر: الملحقا )
 ية.بيانات أول )*(

سجلت المديونية العامة مستويات مرتفعة في عدد 
 ، ، تون رد ، مصر، ا من الدول العربية )لبنا

، موريتانيا(، حي تراوحت نسبة المديونية  المغر
 147-65.3الي بين ج المحلي اإلجماتإلى الن

 عا ي، م2016ام الل عائة خالمفي 

والموارد المتاحة.  ع المديونية على االقتصاد
ذ الدول  ل المديونية العامة بين  ي ويختل 
حي تمثل المديونية الداخلية نسبة مرتفعة في 
إجمالي الدين العام في كل من لبنا ومصر 

، بنس تراوحت بين  رد والمغر  83-60وا
 . 2016في المائة من إجمالي الدين العام خالل عام 

 

ية الخارجية نسبة مرتفعة في المقابل تمثل المديون
في الدين العام في تون وموريتانيا، حي بلغت 

في المائة، على  75في المائة و 76ذ النسبة 
ل المديونية مد تطور  ي التوالي. يع 
أسوا وأدوات الدين الداخلي وقدرتها على 
ة  تمويل العجز المالي، واالعتبارات الخا

ومة للقطا الخا  في مصادر بمزاحمة الح
التمويل الداخلية، والقدر على االستدانة 
سوا المالية  ول إلى مصادر التمويل وا والو
يات  الخارجية، وكذلك مد الضغو على احتيا
جنبي وسعر الصر لتلبية التزامات  النقد ا

جنبية.         الدين بالعمالت ا

كل ) (: نسبة إجمالي الدي العا إلى الناتج المحلي 5ال
  اإلجمالي في الدول العربية

(2015 – 2016) 
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