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النفاذ إیداع وثائق ولمذكورة فإنھ یتطلب دخا لھا حیز 
عربیة. التصدیق لسبع دول 

بالعبور "الترانزیت" بین الدول  النقل  یم  اتفاقیة تنظ
االنتھت:العربیة منم  اإاء  النقل  تفاقیة  عداد  تنظیم 

تبا باستثناءالمُ (یترانز لعبور  من1(قرةالفعدلة)   (
الخامسة   اطلبالتيالمادة  القتصادي المجلس 

ع النقل ضھارواالجتماعي  وزراء  مجلس  على 
المجلسمن ادھاالعتمالعرب إلعادة صیاغتھا تمھیداً 

.االقتصادي واالجتماعي

العربي   الغسلالفریق  التجارةذاء والمة  في  :  تسھیل 
انت قرب  مشرضوء  اھاء  بین  لتعاوع  المنظمة ون 

، كان  بیةرالعالدول جامعة  وصناعیة یة الللتنمالعربیة
ي بالفریق العرعمل تدامةث عن الیة السالبد من البح

التجارة وتسھیل  الغذاء  عرض لسالمة  وتم   ،
اال المجلس  على  واقتصالموضوع  جتماعي  الادي 

بتبرصدأو العراعیةقرار  لسلفریق  الغذاء بي  المة 
الوت والمتابعةللةتجارسھیل  التنفیذ  منطقةبجنة 

فریق الوقد انبثق عن  ،ىلكبراارة الحرة العربیة  التج
تیة:األعلى المبادرات خمس فرق للعمل 

سالمة • مخاطر  لتقییم  العربیة  المبادرة 
.الغذاء

.الغذائيلدستوري االمبادرة العربیة ف•
الملا• اإلنذار  عربیةبادرة  السریع لنظام 

. فعالواألاألغذیةلسالمة 
العربیة  • كة  ُمشترھادات  شلالمبادرة 

والصادر اللواردات  المنطقة لات  في  غذائیة 
.العربیة

أنظمة الرقابة  العربیة لتقییم قدراتالمبادرة•
.على األغذیة

تھت  ان:  رىلكبتطویر منطقة التجارة الحرة العربیة ا
ا  متلاللجان  شكلت  أجلي  قان  مالحق  نونیة  إعداد 

صحة النباتیة والقیود  وال لصحةضوعات اخاصة بمو
الفنیة  ا الفعلى  التجارة كریةلتجارة والملكیة  وتسھیل 

األمن المسودة  المالحق حإعداد  تلك  تم یولیة من  ث 
إرسالھا للدول األعضاء إلبداء مالحظاتھم ومرئیاتھم  

تم الالاً  ھیدعلیھا  من  االقتجمعتمادھا  صادي  لس 
لتكو جزءً واالجتماعي  الللبرناممكمالً ن  ذي تنفیج 

للمنطقة. 

الم أھمیة  :  اریةالتج نازعات تسویة  ز إنجافي ضوء 
بین الدول أعضاء منطقة تسویة المنازعات التجاریة  

الممكنة،  بالسرعة  الكبرى  العربیة  الحرة  التجارة 

األمانة   لتعدیللجامامةالعقامت  الحاجة  بعرض  ل عة 
تسوی المآلیة  المُ ة  المعدةنازعات  على  جلس مسبقاً 

وقتصااال عدي  وافق  والذي  مقتاالجتماعي  رحھا لى 
األمانة قامت  ثم  جدید االعومن  مشروع  بإعداد  مة 

التجاآللیة   المنازعات  العربیةرتسویة  الدول  بین  . یة 
انتھت اجتماعات  عدة  المعنیة  اللجنة  ا  لھخالعقدت 

ھاء منھا قبل االنتالمتوقع  نمعظم بنود االتفاق ومن م
. 2021نتصف م

الثاالمح بتحریني:  ور  الخدمات  في  التجارة  ین ر 
عربیة ول الالد

اتفاقیة   ل  التجارة في الخدمات بین الدورتحریدخلت 
بعد 2019كتوبر  أ14من  عتباراً االعربیة حیز النفاذ  

من  كل  تصدیق  وثائق  اایداع  دنیة رألالمملكة 
السلاالمملكة  ،لھاشمیةا وجمھوریة  عودیةعربیة 

لدى المتحدة  ربیةالعالماراتاودولةالعربیة  مصر  
ا العربیةلجامعلعامةاألمانة  الدول  اللجنة افقتوو،  ة 

بمف تحریراالمعنیة  بوضات  الخدمات  في  ن یالتجارة 
وبذلك  الكویت،  دولة  انضمام  على  العربیة  الدول 

د الكویتتكون  الالولة  اعتمعضو  بعد  د احادي عشر 
لجنة  وقد تم إنشاء  ،  ادي واالجتماعيالقتصالمجلس ا

ي الخدمات ارة فر التجبعة تنفیذ اتفاقیة تحریلمتائمة دا
 بیة. رالعبین الدول

العربيلجمركي المحور الثالث: االتحاد ا

إطا الجمركي  رفي  االتحاد  إقامة  متطلبات  استكمال 
الكامل   والتطبیق  اللجان  واستكملھ  العربي  عمل  ال 

ألعمالھینالف االتطلبدفقا،  ة  الجمركي لجنة  تحاد 
التفاوسات  دراعدادإلعربيا لتسھیل  ض  خاصة 

الالت قامت  حاد  العربي  العامة ااألملجمركي  نة 
معللجامعة   ابالتعاون  األمم  اإلنمائيلمتحدةبرنامج 

) عنوان  تحت  الدراستین  االنتھاء من  توزیع  وجاري 
اإطار  في  مركیة  الجالحصیلة   مركي جلاالتحاد 

وبيالعر اتعویض  ()  تخفیالدول  من  ض لمتضررة 
لدیھا  ریفةالتعنسبة   الجباالتحالجمركیة  مركي اد 
).العربي

ان الجمركیةلتھت  في حین  التعریفة  من وضع ،  جنة 
ا الجمركیة  الرسوم  لدیھا  مُ لنسب  حالیاً  طبقة 

العرب الجمركیة  التعریفة  جدول  في  یة  والتزاماتھا 
.ةالموحد

179

179

والدین العام الخارجيموازین المدفوعات 
وأسعار الصرف 

نظرة عامة 
عام   الدول 2019شھد  مدفوعات  موازین  أداء  تأثر 

نتج   مما  العالمیة،  النفط  أسعار  في  بالتراجع  العربیة 
الدول   لتلك  التجاري  بالمیزان  الفائض  تراجع  عنھ 

بلغت   حوالي  26.7بنسبة  لیسجل  المائة  237.4في 
میزان ملیار في  المحقق  العجز  انكمش  كما  دوالر. 

التحوی وصافي  والدخل،  قدرھا الخدمات  بنسب  الت 
عام  4.2وبالمائة  10.4 في  الترتیب  على  بالمائة 
الفائض المسجل . األ2019 مر الذي نتج عنھ تراجع 

كمجموعة  العربیة  للدول  الجاریة  المعامالت  بمیزان 
عام   حوالي  2019خالل  إلى  ار  یمل57.4لیصل 

في المائة من الناتج المحلي 2.1دوالر، تمثل حوالي  
ا للدول  ضوء اإلجمالي  في  كمجموعة.  لعربیة 

الكلي  الفائض  انخفض  الذكر  سالفة  التطورات 
خالل  كمجموعة  العربیة  الدول  مدفوعات  لموازین 

لیبلغ حوالي  16.2بنحو  2019عام   112.5بالمائة 
نحو   مع  مقارنة  دوالر،  دوالر  املی134.1ملیار  ر 

یمثل فائض كلي مسجل خالل العام السابق.
على   وأعباءه  الخارجي  الدین  تطورات  صعید  على 
الدین   رصید  إجمالي  شھد  فقد  العربیة،  الدول 
بیانات   عنھا  المتوفرة  العربیة  للدول  الخارجي 

بحوالي   ارتفاعاً  مسجالً  28كمجموعة  دوالر  ملیار 
بلغت نمو  إلى  9.7نسبة  لیصل  المائة  والي  حفي 

بن315.2 دوالر  عام  ملیار  مقارنة 2019ھایة   ،
. یعود 2018ملیار دوالر بنھایة عام  287.2بحوالي  

العربیة   الدول  من  عدد  توجھ  إلى  منھ  جزٍء  في  ذلك 
إلى االقتراض، وإصدار سندات وصكوك الستقطاب  
موارد خارجیة تدعم أوضاعھا المالیة في ظل تراجع  

وانحسار  اإل النفطیة،  الخارجیة،  تیرادات  المنح  دفق 
ج لمقإلى  لموارد  الحاجة  االلتزامات  انب  ابلة 

. 2019الخارجیة واجبة السداد خالل عام 

العام   الدین  خدمة  ارتفعت  فقد  متصل،  نحو  على 
بحوالي   نسبة  1.9الخارجي  مسجلة  دوالر  ملیار 

23.4في المائة لتصل إلى حوالي  8.8بلغت حوالي  
21.5، مقارنة بحوالي 2019دوالر بنھایة عام یارمل
.2018لیار دوالر بنھایة عام م

فقد   الخارجیة،  المدیونیة  بمؤشرات  یتعلق  فیما 
ارتفعت نسبة الدین العام الخارجي إلى الناتج المحلي  
بحوالي كمجموعة  العربیة  للدول  بالنسبة  اإلجمالي 

مائة  لافي  35.3نقطة مئویة، لتصل إلى حوالي  0.7
34.6ارنة بنسبة بلغت حوالي  ق، م2019بنھایة عام  

عام   بنھایة  المائة  كمحصلة 2018في  ذلك  جاء   .
لتساُرع وتیرة نمو الدین العام الخارجي، مقارنة بنمو  

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجاریة. 
الم العربیة  العمالت  صرف  أسعار  مقابل  ةتبثعكست 

شھ التي  التطورات  الرئیسد الدوالر  العمالت  في تھا  ة 
نت تحسحیث  2019خالل عام  رف الدولیة  واق الصسأ

الیورو   مقابل  العمالت  ھذه  ارتفاعقیمة  ظل  قیمة في 
الخالل  الیورو مقابل  والرالد باألداء مدعامذلك  عوماً 

لل المتحدة  القوي  الوالیات  في  االقتصادي  نشاط 
خاللاأل أ  .العام  مریكیة  جانب  تراجعت  من  قیمة خر 

العربعض الدول  أابیة  عمالت  نظماً  تتبنى  ر ثكلتي 
ال مقابل  الصرف  ألسعار  ضوء  دوالر  مرونة  على 

لھذه   الخارجیة  التوازنات  شھدتھا  التي  الضغوطات 
الدول  تلك  بعض  في  تبنیھا  تم  التي  والسیاسات  البلدان 

، وكذلك األوضاع لزیادة مستویات مرونة نظم الصرف
ھذ المحل بعض  شھدتھا  التي  خالل  هیة  عام الدول 

2019.

ات عون المدفزیاوم
الموازین التجاریة 

ا فائض  ملحوظ  بشكل  للدول  تراجع  التجاري  لمیزان 
عام   خالل  كمجموعة،  بلغت  2019العربیة  حیث   ،

لى حوالي  إبالمائة لیصل  26.7نسبة التراجع حوالي  
نحو  237.4 مع  مقارنة  دوالر،  ملیار 324ملیار 

كنت ذلك  جاء  السابق.  العام  خالل  مسجلة  یجة دوالر 
خفاض الصادرات السلعیة االجمالیة للدول العربیة  نال

عام  كمجموعة الذي  2019في  التراجع  بسبب   ،
للنفط العالمیة  األسعار  جمالي  إزادبینما  .  شھدتھ 

السل عام  الواردات  خالل  العربیة  للدول  2019عیة 
765.9لى حوالي إئة لتصل في الما 1.8بنسبة قدرھا 

التطورا ضوء  في  دوالر.  شھد  الت  ملیار  مذكورة، 
التجاریة  ان2019عام   الموازین  فائض  نسبة  خفاض 

كمجموعة  العربیة  للدول  اإلجمالي  المحلي  للناتج 
قدرھا  في 8.7لتسجل نحو   12.0المائة مقابل نسبة 

) 9/2أ) و(9/1، الملحقان (2018بالمائة خالل عام  
).1(والشكل

صل الف
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  *بيانات أولية 
  . )9/2و(  ) "أ" 9/1المصدر: الملحق ( 

للدول   التجاري  الميزان  أرصدة  تطور  صعيد  على 
عام   خالل  كمجموعات  تراجع 2019العربية  فقد   ،

التعاون لدول    فائض المحقق بمجموعة دول مجلسلا
في المائة ليبلغ حوالي   .418بنحو  )  1(  الخليج العربية

نحو    296.5 مع  مقارنة  دوالر  مليار   363.4مليار 
  . ق بسادوالر مسجلة خالل العام ال

كنتيجة   ذلك  الصادرات أجاء  قيمة  لتراجع  ساسية 
الدول خ من  المجموعة  لهذه  عام  السلعية   2019الل 

قدرها   لتبل  7.2بنسبة  نحو  بالمائة  مليار   772.0غ 
ع التراجع في األسعار العالمية للنفط. دوالر تماشياً م

هذا، بينما ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية 
لدول   عام  خ  لس جمالاالجمالية  بنسبة   2019الل 

حوالي    1.6قدرها   لتسجل  المائة  مليار   475.4في 
مقارن محققة    468.2نحو  مع    ةدوالر،  دوالر  مليار 

  . 2018خالل عام 

السابقة   التطورات  لتلك  نسبة نتيجة  انخفضت  فقد 
فائض الميزان التجاري في كافة دول المجموعة إلى  

تراوحتالناتج   بنسب  اإلجمالي  لي  واح  نيب  المحلى 
المائة    16.3 في    26.2و  ةيبالسعود في  المائة  في 

ل فيها العجز الى  والتي تح  الكويت، فيما عدا البحرين
حوالي   نسبته  بلغت  الناتج   2.2فائض  من  المائة  في 

اإل عام  المحلى  خالل  (2019جمالي  الشكل   ،2 .(

 
ك  )1( اإلمارا تتضمن  وُعما ل من  والسعودية،  والبحرين،    ن، ت، 

 وقطر والكويت. 

  

  

  *بيانات أولية 
  ). 9/2المصدر: الملحق ( 

ال  بمجموعة  يتعلق  األ ب عر ال ل  دو فيما  ا ية  لمصدرة  خـرى 
تراجعاً  ،  ) 2(   للنفط  سجلت  الميزان    ملموساً فقد  بفائض 

نسبته حوالي    2019ي خـالل عـام  التجـار    37.3بلغت 
.  2019ل عام  مليار دوالر خال   32.5بالمائة ليسجل نحو  

جاء ذلك كنتيجة النخفاض قيمة الصادرات السلعية لهذه  
عام   خالل  الدول  من  رها  قد   ة سب بن   2019المجموعة 

لتبلغ   9.4حوالي   المائة  دوالر    ر مليا   143.8نحو    في 
،  2018م  مليار دوالر خالل عا   158.7مقارنة مع نحو  

األسعار  ُي  شهدته  الذي  للتراجع  رئيسي  بشكل  ذلك  عزى 
قيمة الواردات السلعية    ت د ا ين ز ح هذا، في  ة للنفط.  العالمي 

ل  تص في المائة ل   4.1في هذه المجموعة من الدول بنسبة  
   . 2019مليار دوالر خالل عام    111.3  نحو لى  إ 

فقد سجلت كل من  لمجموعة فرادى،  ا   على مستوى دول 
تراجعاً بالفائض المحقق    2019الل عام  العراق وليبيا خ 

ليبلغ  التجاري  الميزان    28.9و بالمائة    15.7حوالي    في 
في المائة من الناتج المحلى اإلجمالي في كل منهما على  

جز في الميزان التجاري لكل من  الع اد  ز   ين التوالي. في ح 
ليسجال الجزا  واليمن  و   4.7نحو    ئر  في    18.1بالمائة 

  .  2019حلي اإلجمالي خالل عام  المائة من الناتج الم 
، فقد زاد العجز  ) 3(   بالنسبة للدول العربية المستوردة للنفط 

الـد  مـن  المجمـوعـة  لهـذه  التجاري  الميزان  في  في  ول 
الى    0.5بلغت  ة  يف ف ط   بة بنس   2019عــام   ليصل  بالمائة 
ذلك    91.7نحو   جاء  دوالر.  الرتفاع  م ك مليار  حصله 

 
  تتضمن كل من الجزائر، والعراق، وليبيا، واليمن.   )2(
من   )3( كل  وج ألا  تتضمن  وتونس،  والسودان،  يردن،  بوتي، 

تتوفر  (ال  ومصر،  و،  مرلقُ وا  ،)بياناتلها    وسورية  لبنان، 
  والمغرب، وموريتانيا.

كمجموعة لعربية ا للدولالتجاري ن د الميزار رصيتطو): 1الشكل (
 )*2019-2015الفترة (  لخال

  لمحلي لى الناتج اإلتجاري لميزان اد اصير  ةنسب: )2(الشكل 
 *)2019- 2018(دي فرامالي للدول العربية اإلج
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ذه المجموعة من  المتحصالت من الصادرات السلعية له 
بنسبة   لتصل    1.4الدول  نحو  إ بالمائة  مليار    87.5لى 

كما ارتفعت  مقارنة بالعام السابق.    2019دوالر في عام  
ة لتسجل نحو  لمائ ا   ي ف   0.9قيمة الواردات السلعية بحوالي  

و  ح ن مقارنة مع    2019مليار دوالر خالل عام    179.1
يتعلق    . فيما 2018مليار دوالر محققة خالل عام    177.5

بالدول فرادى، فقد ارتفع العجز بالميزان التجاري خالل  
من    2019عام   والقُم بكل  وفلسطين  ومصر  السودان  ر 

ج  نات ل ا ن  م   32.0بالمائة و   10.4بنسب تراوحت بين نحو  
في ا  العجز  تراجع  حين  في  االجمالي.  من    لمحلي  كل 

و و   ن األرد  ومـوريتانيا  تونس  والمغرب  ولبنان  جيبوتي 
تفاو  بين  بنـسب  و   3.4تت  المائة  من    26.0في  بالمائة 

 ).  3، الشكل ( 2019الناتج المحلي االجمالي خالل عام  
  

  لتحويالت خل وا ات والدالخدم موازين
عام   خالل  ب لعجا  وىمست  2019تحسن  ميزان ز 

بنسبة الخدما كمجموعة  العربية  للدول  والدخل  ت 
مليار   102.2في المائة ليبلغ نحو    10.4لي  اوبلغت ح
بلغ حوالي  دوالر،   مليار   114.1مقارنة مع مستوى 

عام   في  مسجل  يُ 2018دوالر  بصورة  .  ذلك  عزى 
  رئيسية النكماش العجز بميزان الخدمات والدخل في 

للنف المصدرة  بنسبة   واألخرى)  يسةلرئا(ط  الدول 
الدول    11.1 في  الفائض  وانخفاض  المائة،  في 
. 2019في المائة بعام    21.9ردة للنفط بنسبة  وتالمس
قطاع   جاء أداء  في  التحسن  لتواصل  نتيجة  ذلك 

السياحة، وكذا زيادة المتحصالت من دخل االستثمار  
  ). "أ"  9/1في بعض الدول العربية، الملحق (

الدول    - دخل على مستوىوال ات  خدمل ا ن  بالنسبة لميزا
في   العجز  انكمش  فقد  كمجموعات،  ازين  وم العربية 

لدول  الخدمات والدخل بمجموعة دول مجلس التعاون  
قدرها   بنسبة  العربية  ليبلغ   17.9الخليج  المائة  في 

، مقارنة  2019مليار دوالر خالل عام    73.5حوالي  
 لعجز مسجل خال  مليار دوالر تمثل  89.6مع نحو  

العاا زيادة لسم  االمارات  سجلت  وقد  هذا،  ابق. 
بالمائة ليصل الى    56.1  بالفائض بلغت نسبتها حوالي

خالل  1.5نحو   دوالر  حين 2019عام    مليار  في   .
بنحو   بالبحرين  الفائض  ليبلغ   34.8تراجع  بالمائة 

السعودية    1.2حوالي   من  كل  دوالر. وسجلت  مليار 
بالع تراجعا  خالل  وُعمان  بسنب  2019جز   لغتب 

و  17.9والي  ح التوالي.    1.4بالمائة  على  المائة  في 
 20.7زيادة بالعجز ليصل إلى نحو  قطر  كما سجلت  

دوالرمل الكويت  يار  في  العجز  تحول  بينما   لى إ، 
بلغ   دوالرمليا  2.6والي  حفائض  عام   ر  خالل 

2019.  
للنفط،   الُمصدرة  األخرى  العربية  بالدول  يتعلق  فيما 

الخدمات  قحقملا  العجز  ارتفعفقد   والدخل    بميزان 
بالمائة ليصل الى   8.2بنسبة قدرها    2019خالل عام  

السابق. رامليار دوالر، مق  34.4حوالي   العام  نة مع 
ال النكماش  نتيجة  ذلك  الخدمات  يأتي  بميزان  عجز 

خالل بالمائة    18.4بلغت    ةبنسبالجزائر  والدخل في  
سجل2019عام   بينما  و.   ليبيا  من  كل  ق العرات 

زييملاو عام  ن  خالل  العجز  مستوى  في   2019ادة 
 5.0و في المائة    17.8والمائة  في    60.9بنسب بلغت  

  في المائة على التوالي.  
 
  

 

   حسب المجموعاتية  ربعلدول الة لي التجارين موازر التطو :)3شكل (ال
)2015-2019* ( 

  ) بيانات أولية.  (* 
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  *بيانات أولية 
  . )9/2و(  ) "أ" 9/1المصدر: الملحق ( 

للدول   التجاري  الميزان  أرصدة  تطور  صعيد  على 
عام   خالل  كمجموعات  تراجع 2019العربية  فقد   ،

التعاون لدول    فائض المحقق بمجموعة دول مجلسلا
في المائة ليبلغ حوالي   .418بنحو  )  1(  الخليج العربية

نحو    296.5 مع  مقارنة  دوالر  مليار   363.4مليار 
  . ق بسادوالر مسجلة خالل العام ال

كنتيجة   ذلك  الصادرات أجاء  قيمة  لتراجع  ساسية 
الدول خ من  المجموعة  لهذه  عام  السلعية   2019الل 

قدرها   لتبل  7.2بنسبة  نحو  بالمائة  مليار   772.0غ 
ع التراجع في األسعار العالمية للنفط. دوالر تماشياً م

هذا، بينما ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية 
لدول   عام  خ  لس جمالاالجمالية  بنسبة   2019الل 

حوالي    1.6قدرها   لتسجل  المائة  مليار   475.4في 
مقارن محققة    468.2نحو  مع    ةدوالر،  دوالر  مليار 

  . 2018خالل عام 

السابقة   التطورات  لتلك  نسبة نتيجة  انخفضت  فقد 
فائض الميزان التجاري في كافة دول المجموعة إلى  

تراوحتالناتج   بنسب  اإلجمالي  لي  واح  نيب  المحلى 
المائة    16.3 في    26.2و  ةيبالسعود في  المائة  في 

ل فيها العجز الى  والتي تح  الكويت، فيما عدا البحرين
حوالي   نسبته  بلغت  الناتج   2.2فائض  من  المائة  في 

اإل عام  المحلى  خالل  (2019جمالي  الشكل   ،2 .(

 
ك  )1( اإلمارا تتضمن  وُعما ل من  والسعودية،  والبحرين،    ن، ت، 

 وقطر والكويت. 

  

  

  *بيانات أولية 
  ). 9/2المصدر: الملحق ( 

ال  بمجموعة  يتعلق  األ ب عر ال ل  دو فيما  ا ية  لمصدرة  خـرى 
تراجعاً  ،  ) 2(   للنفط  سجلت  الميزان    ملموساً فقد  بفائض 

نسبته حوالي    2019ي خـالل عـام  التجـار    37.3بلغت 
.  2019ل عام  مليار دوالر خال   32.5بالمائة ليسجل نحو  

جاء ذلك كنتيجة النخفاض قيمة الصادرات السلعية لهذه  
عام   خالل  الدول  من  رها  قد   ة سب بن   2019المجموعة 

لتبلغ   9.4حوالي   المائة  دوالر    ر مليا   143.8نحو    في 
،  2018م  مليار دوالر خالل عا   158.7مقارنة مع نحو  

األسعار  ُي  شهدته  الذي  للتراجع  رئيسي  بشكل  ذلك  عزى 
قيمة الواردات السلعية    ت د ا ين ز ح هذا، في  ة للنفط.  العالمي 

ل  تص في المائة ل   4.1في هذه المجموعة من الدول بنسبة  
   . 2019مليار دوالر خالل عام    111.3  نحو لى  إ 

فقد سجلت كل من  لمجموعة فرادى،  ا   على مستوى دول 
تراجعاً بالفائض المحقق    2019الل عام  العراق وليبيا خ 

ليبلغ  التجاري  الميزان    28.9و بالمائة    15.7حوالي    في 
في المائة من الناتج المحلى اإلجمالي في كل منهما على  

جز في الميزان التجاري لكل من  الع اد  ز   ين التوالي. في ح 
ليسجال الجزا  واليمن  و   4.7نحو    ئر  في    18.1بالمائة 

  .  2019حلي اإلجمالي خالل عام  المائة من الناتج الم 
، فقد زاد العجز  ) 3(   بالنسبة للدول العربية المستوردة للنفط 

الـد  مـن  المجمـوعـة  لهـذه  التجاري  الميزان  في  في  ول 
الى    0.5بلغت  ة  يف ف ط   بة بنس   2019عــام   ليصل  بالمائة 
ذلك    91.7نحو   جاء  دوالر.  الرتفاع  م ك مليار  حصله 

 
  تتضمن كل من الجزائر، والعراق، وليبيا، واليمن.   )2(
من   )3( كل  وج ألا  تتضمن  وتونس،  والسودان،  يردن،  بوتي، 

تتوفر  (ال  ومصر،  و،  مرلقُ وا  ،)بياناتلها    وسورية  لبنان، 
  والمغرب، وموريتانيا.

كمجموعة لعربية ا للدولالتجاري ن د الميزار رصيتطو): 1الشكل (
 )*2019-2015الفترة (  لخال

  لمحلي لى الناتج اإلتجاري لميزان اد اصير  ةنسب: )2(الشكل 
 *)2019- 2018(دي فرامالي للدول العربية اإلج
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ذه المجموعة من  المتحصالت من الصادرات السلعية له 
بنسبة   لتصل    1.4الدول  نحو  إ بالمائة  مليار    87.5لى 

كما ارتفعت  مقارنة بالعام السابق.    2019دوالر في عام  
ة لتسجل نحو  لمائ ا   ي ف   0.9قيمة الواردات السلعية بحوالي  

و  ح ن مقارنة مع    2019مليار دوالر خالل عام    179.1
يتعلق    . فيما 2018مليار دوالر محققة خالل عام    177.5

بالدول فرادى، فقد ارتفع العجز بالميزان التجاري خالل  
من    2019عام   والقُم بكل  وفلسطين  ومصر  السودان  ر 

ج  نات ل ا ن  م   32.0بالمائة و   10.4بنسب تراوحت بين نحو  
في ا  العجز  تراجع  حين  في  االجمالي.  من    لمحلي  كل 

و و   ن األرد  ومـوريتانيا  تونس  والمغرب  ولبنان  جيبوتي 
تفاو  بين  بنـسب  و   3.4تت  المائة  من    26.0في  بالمائة 

 ).  3، الشكل ( 2019الناتج المحلي االجمالي خالل عام  
  

  لتحويالت خل وا ات والدالخدم موازين
عام   خالل  ب لعجا  وىمست  2019تحسن  ميزان ز 

بنسبة الخدما كمجموعة  العربية  للدول  والدخل  ت 
مليار   102.2في المائة ليبلغ نحو    10.4لي  اوبلغت ح
بلغ حوالي  دوالر،   مليار   114.1مقارنة مع مستوى 

عام   في  مسجل  يُ 2018دوالر  بصورة  .  ذلك  عزى 
  رئيسية النكماش العجز بميزان الخدمات والدخل في 

للنف المصدرة  بنسبة   واألخرى)  يسةلرئا(ط  الدول 
الدول    11.1 في  الفائض  وانخفاض  المائة،  في 
. 2019في المائة بعام    21.9ردة للنفط بنسبة  وتالمس
قطاع   جاء أداء  في  التحسن  لتواصل  نتيجة  ذلك 

السياحة، وكذا زيادة المتحصالت من دخل االستثمار  
  ). "أ"  9/1في بعض الدول العربية، الملحق (

الدول    - دخل على مستوىوال ات  خدمل ا ن  بالنسبة لميزا
في   العجز  انكمش  فقد  كمجموعات،  ازين  وم العربية 

لدول  الخدمات والدخل بمجموعة دول مجلس التعاون  
قدرها   بنسبة  العربية  ليبلغ   17.9الخليج  المائة  في 

، مقارنة  2019مليار دوالر خالل عام    73.5حوالي  
 لعجز مسجل خال  مليار دوالر تمثل  89.6مع نحو  

العاا زيادة لسم  االمارات  سجلت  وقد  هذا،  ابق. 
بالمائة ليصل الى    56.1  بالفائض بلغت نسبتها حوالي

خالل  1.5نحو   دوالر  حين 2019عام    مليار  في   .
بنحو   بالبحرين  الفائض  ليبلغ   34.8تراجع  بالمائة 

السعودية    1.2حوالي   من  كل  دوالر. وسجلت  مليار 
بالع تراجعا  خالل  وُعمان  بسنب  2019جز   لغتب 

و  17.9والي  ح التوالي.    1.4بالمائة  على  المائة  في 
 20.7زيادة بالعجز ليصل إلى نحو  قطر  كما سجلت  

دوالرمل الكويت  يار  في  العجز  تحول  بينما   لى إ، 
بلغ   دوالرمليا  2.6والي  حفائض  عام   ر  خالل 

2019.  
للنفط،   الُمصدرة  األخرى  العربية  بالدول  يتعلق  فيما 

الخدمات  قحقملا  العجز  ارتفعفقد   والدخل    بميزان 
بالمائة ليصل الى   8.2بنسبة قدرها    2019خالل عام  

السابق. رامليار دوالر، مق  34.4حوالي   العام  نة مع 
ال النكماش  نتيجة  ذلك  الخدمات  يأتي  بميزان  عجز 

خالل بالمائة    18.4بلغت    ةبنسبالجزائر  والدخل في  
سجل2019عام   بينما  و.   ليبيا  من  كل  ق العرات 

زييملاو عام  ن  خالل  العجز  مستوى  في   2019ادة 
 5.0و في المائة    17.8والمائة  في    60.9بنسب بلغت  

  في المائة على التوالي.  
 
  

 

   حسب المجموعاتية  ربعلدول الة لي التجارين موازر التطو :)3شكل (ال
)2015-2019* ( 
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ولیة. (*) بیانات أ
.  )9/3(حق المل:المصدر

العربیة للدول  انخفض  بالنسبة  فقد  كمجموعات، 
في لدول  الفائض  الجاریة  المعامالت  مجلس میزان 

ا لدول  الالتعاون  ،  2019عام  اللخبیة،رعلخلیج 
ملیار دوالر.  94.5بالمائة لیبلغ حوالي  33.6بنحو  

االمارات  من  كل  المحقق  الفائض  تراجع  فقد 
وقطر   حوالي بت  مستویالیسجلوالسعودیة  لغت 

المائ7.1 المائ2.3في المائة و5.9وة  في  من  ة  في 
المح ال الناتج  لتلك  اإلجمالي  الترتیب  لى  على  دول 

عام  خال حی.2019ل  زادفي  ُعمان  ن  في  العجز 
نحو  إلیصل   المحلى  10.1لى  الناتج  من  المائة  في 

عام   المیزان  2019اإلجمالي خالل  عجز  وتحسن   .
سجل نحو لی2019بحرین خالل عام  لااري فيجال

الناتج  2.0 من  ع  ارتفو،اإلجماليالمحلى  بالمائة 
لیح بالكویت  حوالي  الفائض  من 16.4قق  بالمائة 

.2019الل عام خجمالياإليلج المحالنات

العربیة األخرى اع الدول  للنفط،  لى صعید  لُمصدرة 
ع خالل  انخفض  المحقق  2019ام  فقد  الفائض 

من  المجموعة  لھذه  الجاریة  المعامالت  بمیزان 
قدرھا   بنسبة  نحو  91.2الدول،  لیبلغ  2.3بالمائة 

دوالاملی عام  خر  ر  ك 2019الل  ذلك  جاء  نتیجة  . 
الفائض المیزان  في مسجللا لتراجع  من  كل 

وصافي   منالتجاري  الجاریة  ناحیة.  التحویالت 
ناحیة  العجز  زیادةو من  والدخل  الخدمات  بمیزان 

. بالنسبة للدول فرادى، فقد  2019أخرى خالل عام  
ولیبیا  تراجع   العراق  من  كل  في  الجاري  الفائض 
المائة12.3والمائة  يف7.7حو  نلیسجل   من  في 

كل منھما على الترتیب.  ي فيجمالإلاالناتج المحلي

ز الیمن انخفاضاً بالعجسجلت كل من الجزائر وبینما 
حوالي   لیبلغ  المائة  9.7الجاري  الناتج  في  من 

خالل   التوالي  على  منھما  كل  في  اإلجمالي  المحلى 
). 5، الشكل (2019عام 

أولیة. یاناتب*) (
). 9/3الملحق (: رلمصدا

الد ج م ص  بخصو  العربیة موعة  للنفط،  المست ول  وردة 
من  المجموعة  تلك  عام  شھدت  الدول  2019خالل 

طفیفاً جعاً ا تر  لیصل  با   الجاري  ملیار  39.4لى  إ لعجز 
ملیار دوالر مسجل  39.6دوالر، مقابل عجز بلغ نحو  

عام   رئیس 2018خالل  بشكل  ذلك  یرجع  التساع . 
السلع والخدمات والدخل ع ال  في میزان  بلغت  ة ب نس ب جز 

الفائ وزیاد لمائة، با 2.4 صافي  ة  میزان  في  ض 
الج  بنحو  التحویالت  خالل  5.0اریة  المائة  عام  في 

. أما فیما یخص دول المجموعة فرادى، فقد زاد  2019
من  كٍل  في  الجاري  ومصر  العجز  والقُمر  السودان 

3.4و في المائة  4.5و في المائة  3.4حوالي  بلغت بنسب  
النا بالمائة   اإلجمالي  م ال تج  من  ع حلى  .  2019ام  خالل 

تراجع  بینم  من  جز ع ال ا  بكل  و الجاري  س  تون األردن 
ولبنان و  وفلسطین  و و جیبوتي  خالل  المغرب  موریتانیا 

بین  2019عام   تفاوتت  نسب  المائة  2.9لیسجل  في 
في المائة من الناتج المحلى االجمالي.  20.7و 

ــاب  ــوازین الحســ ــمالیة مــ ــة  ات الرأســ والمالیــ
لیة ك ل ا والموازین 

الت صافي  المُ تراجع  للخارج  بموازین دفق  سجل 
عام   خالل  والرأسمالیة  المالیة  2019المعامالت 

نحو  إلیصل   دوالیمل17.1لى  مع  ر،ار  مقارنة 

المحلي  یزان الجاري إلى الناتجصید المر): 5الشكل (
) 2019*-2018(یةعربل الاإلجمالي للدو 

لمحليى الناتج الاري إجمیزان الالئض فيالفاة نسب): 4(الشكل 
*) 2019-2015(ة اإلجمالي للدول العربی

182

 صرفسعار الخارجي وأالمدفوعات والدين العام الن الفصل التاسع: موازي
 

182 
 

لالعرب  الدولصعيد  على   المستوردة  لنفط، شهدت ية 
مستوى  في  انخفاضاً  الدول  من  المجموعة  هذه 

 2019الفائض بميزان الخدمات والدخـل خالل عام  
حوالي    21.9ا  رهد ق  بنسبة ليبلغ  مليار   5.6بالمائة 

ميزان  في  العجز  الرتفاع  نتيجة  ذلك  جاء  دوالر. 
وخال وموريتانيا    دخللا دمات  مصر  من  كل  في 

نحو  واوالسودان   بين  تراوحت  بنسب   3.2لقُمر 
مقارنة   2019في المائة خالل عام    157.4بالمائة و

سجلت   بينما  السابق.  في  بالعام  تراجعاً  فلسطين 
 ة بنسب  2019والدخل في عام    لخدماتان اميز  ضئاف

األردن المائةب  8.3بلغت   من  لكل  بالنسبة  أما   .
والمغرو في    جيبوتيب  زيادة  سجلت  فقد  ولبنان 

الم الفائض  حوالي  مستوى  بلغت  بنسب   23.2حقق 
و   5.0و  المائة  يف  20.4و  بالمائة المائة   3.4في 

 ، سن أما في تو.  2019بالمائة على الترتيب في عام  
إلى   بق االمسجل بها خالل العام السجز  عحول التد  قف
  .2019ض خالل عام ئفا

الجارية،   التحويالت  ميزان  أداء  بخصوص  أما 
والمع العاملين  تحويالت  تمثل  الووالتي   مية س رنات 

تلك  بصافي  العجز  تراجع  فقد  مكوناتها،  أهم 
 2019لتحويالت للدول العربية كمجموعة في عام  ا

بلغت   حوالي  إ  ليصل  ةائلماب  4.2بنسبة   77.8لى 
قدره   عجز  مع  مقارنة  دوالر،  مليار    81.2مليار 

لتراجع  ذلك  يرجع  السابق.  العام  خالل  دوالر 
ال مجلس  بدول  المسجل  العجز  ل تإجمالي  ل  و د عاون 

قدرها  ا بقيمة  كمجموعة  العربية  ر  مليا  3.0لخليج 
قدرها   بنسبه  حو  2.3دوالر،  ليسجل  الي بالمائة، 

عخر  الود   مليار  128.6 حين 2019  امالل  في   .
عام  خالل  العربية  الدول  بقية  في  الفائض  ارتفع 

مليون دوالر، أي بنسبة   358.4قدرها    بقيمة   2019
ل  0.7قدرها   المائة،  مليار   50.8حو  ن  لىإصل  يفي 

  "ب").  9/1دوالر، الملحق ( 

اون لدول الخليج العربية ل مجلس التعفيما يخص دو
ويالت الجارية حتالي  فاز في صفرادى، تراجع العج

بنسب   2019ن والسعودية خالل عام  بكل من البحري
حوالي   و  11.6بلغت  على   10.9بالمائة  المائة  في 

دول   باقي  سجلت  بينما  زيادة    ةلمجموعاالترتيب. 
 لعجز المسجل في صافي التحويالت الجارية خالل با

نحو    2019عام   بين  تفاوتت  في بالمائة    1.1بنسب 
فمائلاب  6.2وت  االمارا عام ة  خالل  الكويت  ي 
2019.  

للنفط،  الُمصدرة  العربية األخرى  بالدول  يتعلق  فيما 
عام   خالل  التحويالت   2019تراجع  صافي  فائض 
ا من  بكل  و لالجارية  بلاعراق  قدرها جزائر،  نسب 

و  71.2 المائة  ع  33.7في  المائة  الترتيب.  في  لى 
صاف بفائض  ارتفاعاً  اليمن  التحويالوسجلت  ت ي 

عخالة  يرالجا حوالي    2019ام  ل  مليار   2.6ليبلغ 
التحويالت  تلك  بصافي  العجز  ارتفع  بينما  دوالر، 

بالمائة   14.2بنسبة بلغت    2019في ليبيا خالل عام  
  دوالر. مليون  859.2الي وليسجل ح

للن المستوردة  العربية  الدول  في  زاد  أما  فقد  فط، 
التحويال صافي  في  بين الفائض  تراوحت  بنسب   ت 

والما  يف  2.1  حوالي عام   104.8ئة  خالل  بالمائة 
والسودان    2019 وجيبوتي  تونس  من  كل  في 

وفلسطين والقُمر ولبنان ومصر وموريتانيا. كنتيجة 
ال الرتفاع  منل ادفقات  تأساسية  تحويالت   داخلة 

ح في  الرسمية.  والتحويالت  تراجعًت  العاملين  ين 
في    ت الجاريةمستويات الفائض في ميزان التحويال

حوالي    ردن األ  نم  كل بلغت  بنسب   1.9والمغرب 
مقارنة   2019في المائة خالل عام    2.3في المائة و

  بالعام المقابل.

  الجارية الخارجية  موازين الحسابات

ع ف  ،2019م  اشهد  ملحوظ  الفائض انخفاض  ي 
المع بميزان  الج المسجل  للدوامالت  العربية  ارية  ل 

نسبته   بلغت   ى لإليصل  بالمائة    55.4كمجموعة، 
لتراجع الذي  عزى ذلك لمليار دوالر. يُ   57.4  يلواح

تراجع  في  وأثرها  العالمية  النفط  أسعار  شهدته 
العـربيـة  للـدول  التجاري  الميزان  في  الفائض 

خـكمجم عام  ال وعـة  بالمائة   26.7بنحو    2019ل 
هذا وقد خفف من    ار دوالر.ملي  237.4ليبلغ حوالي  

فائض   شهده  الذي  التراجع  ري  جالا  نالميزاحدة 
تحسن   كمجموعة،  العربية  ميزان للدول  في  العجز 

بنحو  الدول  من  المجموعة  لتلك  والدخل  الخدمات 
عام    10.4 خالل  لتلك  2019بالمائة  كمحصلة   .
ضت نسبة فائض الموازين الجارية  ف خات، انر التطو

اتج المحلي اإلجمالي ة إلى النية كمجموعللدول العرب
خال  2.1لتبلغ   المائة  عامفي  مقارنة   ،2019  ل 

السابق،   4.8بحوالي   العام  خالل  محققة  بالمائة 
  ). 4) والشكل (9/3ج") و("  9/1الملحقان (
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ولیة. (*) بیانات أ
.  )9/3(حق المل:المصدر

العربیة للدول  انخفض  بالنسبة  فقد  كمجموعات، 
في لدول  الفائض  الجاریة  المعامالت  مجلس میزان 

ا لدول  الالتعاون  ،  2019عام  اللخبیة،رعلخلیج 
ملیار دوالر.  94.5بالمائة لیبلغ حوالي  33.6بنحو  

االمارات  من  كل  المحقق  الفائض  تراجع  فقد 
وقطر   حوالي بت  مستویالیسجلوالسعودیة  لغت 

المائ7.1 المائ2.3في المائة و5.9وة  في  من  ة  في 
المح ال الناتج  لتلك  اإلجمالي  الترتیب  لى  على  دول 

عام  خال حی.2019ل  زادفي  ُعمان  ن  في  العجز 
نحو  إلیصل   المحلى  10.1لى  الناتج  من  المائة  في 

عام   المیزان  2019اإلجمالي خالل  عجز  وتحسن   .
سجل نحو لی2019بحرین خالل عام  لااري فيجال

الناتج  2.0 من  ع  ارتفو،اإلجماليالمحلى  بالمائة 
لیح بالكویت  حوالي  الفائض  من 16.4قق  بالمائة 

.2019الل عام خجمالياإليلج المحالنات

العربیة األخرى اع الدول  للنفط،  لى صعید  لُمصدرة 
ع خالل  انخفض  المحقق  2019ام  فقد  الفائض 

من  المجموعة  لھذه  الجاریة  المعامالت  بمیزان 
قدرھا   بنسبة  نحو  91.2الدول،  لیبلغ  2.3بالمائة 

دوالاملی عام  خر  ر  ك 2019الل  ذلك  جاء  نتیجة  . 
الفائض المیزان  في مسجللا لتراجع  من  كل 

وصافي   منالتجاري  الجاریة  ناحیة.  التحویالت 
ناحیة  العجز  زیادةو من  والدخل  الخدمات  بمیزان 

. بالنسبة للدول فرادى، فقد  2019أخرى خالل عام  
ولیبیا  تراجع   العراق  من  كل  في  الجاري  الفائض 
المائة12.3والمائة  يف7.7حو  نلیسجل   من  في 

كل منھما على الترتیب.  ي فيجمالإلاالناتج المحلي

ز الیمن انخفاضاً بالعجسجلت كل من الجزائر وبینما 
حوالي   لیبلغ  المائة  9.7الجاري  الناتج  في  من 

خالل   التوالي  على  منھما  كل  في  اإلجمالي  المحلى 
). 5، الشكل (2019عام 

أولیة. یاناتب*) (
). 9/3الملحق (: رلمصدا

الد ج م ص  بخصو  العربیة موعة  للنفط،  المست ول  وردة 
من  المجموعة  تلك  عام  شھدت  الدول  2019خالل 

طفیفاً جعاً ا تر  لیصل  با   الجاري  ملیار  39.4لى  إ لعجز 
ملیار دوالر مسجل  39.6دوالر، مقابل عجز بلغ نحو  

عام   رئیس 2018خالل  بشكل  ذلك  یرجع  التساع . 
السلع والخدمات والدخل ع ال  في میزان  بلغت  ة ب نس ب جز 

الفائ وزیاد لمائة، با 2.4 صافي  ة  میزان  في  ض 
الج  بنحو  التحویالت  خالل  5.0اریة  المائة  عام  في 

. أما فیما یخص دول المجموعة فرادى، فقد زاد  2019
من  كٍل  في  الجاري  ومصر  العجز  والقُمر  السودان 

3.4و في المائة  4.5و في المائة  3.4حوالي  بلغت بنسب  
النا بالمائة   اإلجمالي  م ال تج  من  ع حلى  .  2019ام  خالل 

تراجع  بینم  من  جز ع ال ا  بكل  و الجاري  س  تون األردن 
ولبنان و  وفلسطین  و و جیبوتي  خالل  المغرب  موریتانیا 

بین  2019عام   تفاوتت  نسب  المائة  2.9لیسجل  في 
في المائة من الناتج المحلى االجمالي.  20.7و 

ــاب  ــوازین الحســ ــمالیة مــ ــة  ات الرأســ والمالیــ
لیة ك ل ا والموازین 

الت صافي  المُ تراجع  للخارج  بموازین دفق  سجل 
عام   خالل  والرأسمالیة  المالیة  2019المعامالت 

نحو  إلیصل   دوالیمل17.1لى  مع  ر،ار  مقارنة 

المحلي  یزان الجاري إلى الناتجصید المر): 5الشكل (
) 2019*-2018(یةعربل الاإلجمالي للدو 

لمحليى الناتج الاري إجمیزان الالئض فيالفاة نسب): 4(الشكل 
*) 2019-2015(ة اإلجمالي للدول العربی
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لالعرب  الدولصعيد  على   المستوردة  لنفط، شهدت ية 
مستوى  في  انخفاضاً  الدول  من  المجموعة  هذه 

 2019الفائض بميزان الخدمات والدخـل خالل عام  
حوالي    21.9ا  رهد ق  بنسبة ليبلغ  مليار   5.6بالمائة 

ميزان  في  العجز  الرتفاع  نتيجة  ذلك  جاء  دوالر. 
وخال وموريتانيا    دخللا دمات  مصر  من  كل  في 

نحو  واوالسودان   بين  تراوحت  بنسب   3.2لقُمر 
مقارنة   2019في المائة خالل عام    157.4بالمائة و

سجلت   بينما  السابق.  في  بالعام  تراجعاً  فلسطين 
 ة بنسب  2019والدخل في عام    لخدماتان اميز  ضئاف

األردن المائةب  8.3بلغت   من  لكل  بالنسبة  أما   .
والمغرو في    جيبوتيب  زيادة  سجلت  فقد  ولبنان 

الم الفائض  حوالي  مستوى  بلغت  بنسب   23.2حقق 
و   5.0و  المائة  يف  20.4و  بالمائة المائة   3.4في 

 ، سن أما في تو.  2019بالمائة على الترتيب في عام  
إلى   بق االمسجل بها خالل العام السجز  عحول التد  قف
  .2019ض خالل عام ئفا

الجارية،   التحويالت  ميزان  أداء  بخصوص  أما 
والمع العاملين  تحويالت  تمثل  الووالتي   مية س رنات 

تلك  بصافي  العجز  تراجع  فقد  مكوناتها،  أهم 
 2019لتحويالت للدول العربية كمجموعة في عام  ا

بلغت   حوالي  إ  ليصل  ةائلماب  4.2بنسبة   77.8لى 
قدره   عجز  مع  مقارنة  دوالر،  مليار    81.2مليار 

لتراجع  ذلك  يرجع  السابق.  العام  خالل  دوالر 
ال مجلس  بدول  المسجل  العجز  ل تإجمالي  ل  و د عاون 

قدرها  ا بقيمة  كمجموعة  العربية  ر  مليا  3.0لخليج 
قدرها   بنسبه  حو  2.3دوالر،  ليسجل  الي بالمائة، 

عخر  الود   مليار  128.6 حين 2019  امالل  في   .
عام  خالل  العربية  الدول  بقية  في  الفائض  ارتفع 

مليون دوالر، أي بنسبة   358.4قدرها    بقيمة   2019
ل  0.7قدرها   المائة،  مليار   50.8حو  ن  لىإصل  يفي 

  "ب").  9/1دوالر، الملحق ( 

اون لدول الخليج العربية ل مجلس التعفيما يخص دو
ويالت الجارية حتالي  فاز في صفرادى، تراجع العج

بنسب   2019ن والسعودية خالل عام  بكل من البحري
حوالي   و  11.6بلغت  على   10.9بالمائة  المائة  في 

دول   باقي  سجلت  بينما  زيادة    ةلمجموعاالترتيب. 
 لعجز المسجل في صافي التحويالت الجارية خالل با

نحو    2019عام   بين  تفاوتت  في بالمائة    1.1بنسب 
فمائلاب  6.2وت  االمارا عام ة  خالل  الكويت  ي 
2019.  

للنفط،  الُمصدرة  العربية األخرى  بالدول  يتعلق  فيما 
عام   خالل  التحويالت   2019تراجع  صافي  فائض 
ا من  بكل  و لالجارية  بلاعراق  قدرها جزائر،  نسب 

و  71.2 المائة  ع  33.7في  المائة  الترتيب.  في  لى 
صاف بفائض  ارتفاعاً  اليمن  التحويالوسجلت  ت ي 

عخالة  يرالجا حوالي    2019ام  ل  مليار   2.6ليبلغ 
التحويالت  تلك  بصافي  العجز  ارتفع  بينما  دوالر، 

بالمائة   14.2بنسبة بلغت    2019في ليبيا خالل عام  
  دوالر. مليون  859.2الي وليسجل ح

للن المستوردة  العربية  الدول  في  زاد  أما  فقد  فط، 
التحويال صافي  في  بين الفائض  تراوحت  بنسب   ت 

والما  يف  2.1  حوالي عام   104.8ئة  خالل  بالمائة 
والسودان    2019 وجيبوتي  تونس  من  كل  في 

وفلسطين والقُمر ولبنان ومصر وموريتانيا. كنتيجة 
ال الرتفاع  منل ادفقات  تأساسية  تحويالت   داخلة 

ح في  الرسمية.  والتحويالت  تراجعًت  العاملين  ين 
في    ت الجاريةمستويات الفائض في ميزان التحويال

حوالي    ردن األ  نم  كل بلغت  بنسب   1.9والمغرب 
مقارنة   2019في المائة خالل عام    2.3في المائة و

  بالعام المقابل.

  الجارية الخارجية  موازين الحسابات

ع ف  ،2019م  اشهد  ملحوظ  الفائض انخفاض  ي 
المع بميزان  الج المسجل  للدوامالت  العربية  ارية  ل 

نسبته   بلغت   ى لإليصل  بالمائة    55.4كمجموعة، 
لتراجع الذي  عزى ذلك لمليار دوالر. يُ   57.4  يلواح

تراجع  في  وأثرها  العالمية  النفط  أسعار  شهدته 
العـربيـة  للـدول  التجاري  الميزان  في  الفائض 

خـكمجم عام  ال وعـة  بالمائة   26.7بنحو    2019ل 
هذا وقد خفف من    ار دوالر.ملي  237.4ليبلغ حوالي  

فائض   شهده  الذي  التراجع  ري  جالا  نالميزاحدة 
تحسن   كمجموعة،  العربية  ميزان للدول  في  العجز 

بنحو  الدول  من  المجموعة  لتلك  والدخل  الخدمات 
عام    10.4 خالل  لتلك  2019بالمائة  كمحصلة   .
ضت نسبة فائض الموازين الجارية  ف خات، انر التطو

اتج المحلي اإلجمالي ة إلى النية كمجموعللدول العرب
خال  2.1لتبلغ   المائة  عامفي  مقارنة   ،2019  ل 

السابق،   4.8بحوالي   العام  خالل  محققة  بالمائة 
  ). 4) والشكل (9/3ج") و("  9/1الملحقان (
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رج ملیار دوالر تمثل صافي تدفق للخا48.8حوالي  
عام   كنتی2018مسجل خالل  ذلك  جاء  أساسیة  .  جة 

التالن صافي  بخفاض  المحقق  للخارج  عة وم مجدفق 
دول الخلیج العربیة خالل عام  ن لعاودول مجلس الت

قدرھا  2019 حوالي  38.3بنسبة  لیسجل  بالمائة 
ملیار دوالر.  74.8
لبالنسب المجموعدة  صافي  ول  تراجع  فرادى،  ة 

بالحس الخارجة  والمالي  التدفقات  الرأسمالي  اب 
ف ملحوظة  من  بصورة  كل  ت  رامااإلوالسعودیةي 

في42.1وبالمائة37.9تغبل بنسب  والبحرین  
2019خالل عام تیب على التربالمائة 67.9مائة وال

بینما  السابق.  بالعام  التدمقارنة  صافي  فقات زاد 
بالكویت بنسبة بلغت   ارتفع وبالمائة10.2الخارجة 

الداخلة  التدفقات  كل  صافي  وقطر  عُ من  في  مان 
ر في  ملیار دوال6.0ملیار دوالر و6.1لتبلغ حوالي  

علىمھمن كل   الملحق2019عامالترتیب خاللا   ،
"ج").9/1(

للنفط،  الُمصدرة  األخرى  العربیة  بالدول  یتعلق  فیما 
التدفقات  تراجعفقد   بالحساب  ةالداخلصافي 

المسجل في عام   ، والبالغ2018الرأسمالي والمالي 
إلى  لم35.3نحو   دوالر،  ملیار25.9حوالي  یار 

عام   خالل  ذل2019دوالر  جاء  رئیسي كل  شبك  . 
 ً اللالانعكاسا التدفقات نخفاض  صافي  في  ملموس 
في  الداخلة والمالي  الرأسمالي  بالحساب  المسجلة 

حوالي   نسبتھ  بلغت  والذي  بالمائة 41.2العراق 
حوالي  إلیصل   دوالیمل13.1لى  عام  خر  ار  الل 
التدفقات  2019 تلك  تراجعت  بینما  لةخالدا. 

ضئیل  بقدررئاجزالساب الرأسمالي والمالي في بالح
ملیار  16.4ئة لتسجل حوالي  بالما1.2بتھ  سبلغت ن

.   2019دوالر خالل عام 

التدفقالیبیاوفي   صافي  تراجع  فقد  ة  یمالالرأست، 
3.3ي  بالمائة لتبلغ حوال0.7بنحو  ةالخارج والمالیة  

من فقد سجلت  . أما الی2019ملیار دوالر خالل عام  
الخارجةیادة في تلك از ائة  بالم10.0و  حنبلتدفقات 

حلتص الى  عام  275والي  ل  في  دوالر  ملیون 
2019.

تراجع  للنفط،  المستوردة  العربیة  الدول  على صعید 
لة بالحساب الرأسمالي والمالي  خلدافقات ادصافي الت

حوالي   نسبتھ  بلغت  لتصل  14.6بما  لى  إبالمائة 
عملیار31.7حوالي   خالل  جاء  2019ام  دوالر   .

التدفقالذي شھدتعجراذلك كمحصلھ للت الداخھ  لة  ات 
األردن   من  كل  في  والمالي  الرأسمالي  بالحساب 
والمغرب  ومصر  ولبنان  والسودان  وجیبوتي 

بناوموریت حوالي  تسب  نیا  بین  في  39.9راوحت 

، مقارنة بالعام 2019بالمائة خالل عام4.6المائة و
السابق.
حق ارتكما  فلسطین  صافيقت  في  التدفقات فاعاً 

الةرجالخا بلغت  والمالي  رأسمالي  بالحساب  بنسبة 
نحو  35.6حوالي   لیبلغ  دوالر 1.2بالمائة  ملیار 

عام   ا2019خالل  صافي  سجل  حین  في  تدفقاتل. 
اردة في الحساب الرأسمالي والمالي بالقُمر زیادة  وال

حوالي  6.8قدرھا  بنسبة لتسجل  لیون م50بالمائة 
.  2019ل عام دوالر خال

للتط من  السابقة  تاورانعكاساً  كل  الموازین في 
تراجع  والمالي،  الرأسمالي  والحساب  الجاریة 
مدفوعات  لموازین  الكلي  بالمیزان  المحقق  الفائض 

اللا حوالي  یعربدول  البالغ  كمجموعة،  134.1ة 
، بنسبة قدرھا حوالي  2018ملیار دوالر خالل عام  

ر خالل  ملیار دوال112.5لیسجل نحو  بالمائة16.2
). 6الشكل (،2019عام 

).9/1(قالمصدر: الملح 

الرسمیة ةیاطیات الخارجحتیالا
عام   تیاطیات  حاالجمالي  إارتفاع،  2019شھد 

لغت  العربیة بنسبة طفیفة بالخارجیة الرسمیة للدول  
حوالي  0.9نحو   لتبلغ  ملیار  1,029.8بالمائة 
قددوال احتیاطیات  مع  مقارنة  1,020.2رھا  ر، 

دوال خملیار  محققة  بیالر  السابق.  العام  نما  ل 
الخارجیة تراجعت االحتیاطیات  تغطیة  نسبة 

ل الرسمی السلعیة  للواردات  اللة  ة كمجموعة یعربدول 
عام   حوالي  لإلتصل  2019خالل  شھراً، 16.1ى 

بلغ  م مستوى  مع  خالل  16.3قارنة  مسجل  شھراً 
اقت بقیمة فالوارداتلزیادة. یرجع ذلك  2018عام

فياالرتفاع الخارجیة االحتیاطیالمسجل  ات 

ات الدول العربیة  وع فن مد ي موازیتطور فال):6شكل (لا
) 2019-2015(ةكمجموع
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العربیة خالل عام   للدول  الملحقان  2019الرسمیة   ،
). 9/5) و(9/4(

الفربالق  یتعمایف العربیة، لمجموعات  للدول  عیة 
التع مجلس  دول  مجموعة  الخلیج  سجلت  لدول  اون 

قیمة االحتیاطیات  زیادة  2019العربیة في عام   في 
حوالي  بلغائـة لتفي الم4.8بنحو  سمیةالرالخارجیة

نحو  715.3 مع  مقارنة  دوالر  ملیار 682.4ملیار 
ال العام  خالل  زادوالر  فقد  تلك  دمقابل.  ت 

ةیالسعودل من  في ك2019عام  یاطیات خالل  حتاال
0.6حت بین  تراومارات وقطر بنسب  الكویت واإلو

ئة على الترتیب.في الما46وفي المائة 
تراجع االحتبینما  تلك  فيت  من  یاطیات  ناُعمكل 

بنحو   و7.5والبحرین  على 8.9بالمائة  بالمائة 
العام السابق.برنةمقا2019ي خالل عام التوال

ا للنالمُ األخرى  لعربیةا لدولبخصوص  فط، صدرة 
عام  خالتراجعت   الیااالحت2019ل  خارجیة طیات 

لمائة  با11.4وحنب ولالدمن  جموعةالمذه  ھفي  
حولتب دو187.6الي  لغ  حو نعمرنة  مقار،ال ملیار 

دوالر  ملیا211.7 ذلك اج.  لمقابلاام عالاللخر  ء 
ت  یاطاالحتیاكلتخفاض  نالاً  انعكاسأساسیةبصفة  

2.6ئة والماب29.3ا بنحوبیلیجزائر والل من  كفي  
عام البنةمقار2019عام  الترتیب في  على  مائة  لافي  

عخالتیاطیااالحت تلكت  سجلانمبی.السابق ام ل 
ً ارتف2019 غ لتبلالیمنوعراقال ن  مكلفي  اعا

نھما  میار في كل  لم1.0یار دوالر ومل53.2الي  حو
. 2018عام بتیب مقارنةتراللى ع

لب العرالنسبة  تلك سجلللنفط،  ةدرالمستوةیبلدول  ت 
ً 2019خالل عام  طات ااالحتی فاً في ھذه  طفی ارتفاعا
الدول  موعالمج من  لتالمبا0.6حو  بنة  سجل  ئة 
دوالر،  126.9اليحو نمقاملیار  مع  حورنة 

یعزى .2018عام حققة خالل مر دوالریامل126.1
بصفذ رلك  االحتیسئیة  لتراجع  في  ایة  لبنانطیات 

31.7والي  لى حإلتصل  ئة  ابالم21.8بنسبة قدرھا  
ینما سجلت تلك. ھذا ب2019عام  دوالر خالل  لیار  م
بنسب المجموعةدول  اقي  بيفزیادةتیاطیاتالحا

والي  فلسطین وحبالمائة في  1.2ت بین نحو  وحترا
.2019خالل عام تونسالمائة في في 43.2

یخص  ا  أم تغطیةسنفیما  االحتیاطابة  خارجیة لیات 
ار،  )7( اتللواردیة  الرسم 9201عام  في  تفعت  فقد 

تي بوجیو،  شھراً 17.0نحولى إصل  لتطر قفي

علىمح)7( إجمالي  أساسسوبة  الخارجیة  االنسبة  حتیاطات 
نالر في  كلّ یةھا سمیة  في  دولة السنة  إجم  قیمة  اإلى  لي 

یة. ن معلاولة یة لتلك السنة في الدات السلعیة الشھرالوارد

حوالي  لتسجل  ردنألوا،  شھراً 7.3حواليبلغ  لت
.ھراً ش9.3

تنایضاً  جلتوس الخارجیة اطیاتحتیاالطیة  غسبة 
ً ارتفاعلرسمیة للواردات  ا لتحقق ،  2019خالل عام  ا

راً شھ4.2واإلماراتبشھراً  5.7غت  بلویاتمست
تونس في  شھراً  9.0ویتبالكوھراً ش14.3وفي 

في شھراً 5.5وبالمغرب  شھراً 7.1ومصر  
. یمنبالشھراً 2.4وموریتانیا 

تراجفي ھذا   االعت  حین  تغطیة  یات  حتیاطنسبة 
لتصل  ن  بناكل من لفيتاالرسمیة للواردةیارجالخ

حوالي  ،راً شھ21.2لىإ لتبلغ  14.0والعراق 
یة سعودالو،  راً شھ15.5غ  للتبزائرالجوشھراً،  

، شھراً 8.0لتبلغمان عُ و،  شھراً 45.3لى  إلتصل
لتسجل  اً شھر10.9بلغلتالقمرو والسودان   ،1.6
.  2019خالل عام  شھراً  68.2یا لتحقق  ھراً، ولیبش

استقرت النسبة  بینما  البحرین  نملكفي  تلك 
المس فلسو نفس  عند  بالعام  طین  المحقق  ابق  الستوى 
الترتیب  لى  اً عشھر0.9شھراً و1.4اليحوغلالبوا

).9/5(قالملح،2019عام خالل

ي لدین العام الخارج اتطورات 
)8( القائمالخارجيالعام ندیالرصیدإجماليارتفع

عنھامتوفرةلا وعةكمجمو العربیةالدولذمة في
نسبةمسجالً دوالرملیار21.6بحواليات نبیا

309حواليلیبلغمائةالفي7.5حواليبلغتةزیاد
اليبحومقارنة،9201عامبنھایةردواللیارم

خلفیة على،8201عامنھایةبدوالررملیا87.22
العربیةللدولعةالُمجمّ الموازنةجزعارتفاع
المائة في4.1حوالي  (روالدملیار  30.2بحوالي

اإلجمالي المحلي  الناتج  إلى  ل )من  حوالي  یصل 
دو 110.7 المذكورالرملیار  العام  ذلك ،خالل 

اإلبسبب نمو  العامةتباطؤ  ت  بلغسبةبنیرادات 
المائة0.4حوالي   اإلیراداتتراجعة  نتیجفي 

المنحاتقتدفكذلكو المائة،في1.7بحواليةطیالنف
،المائةفي40.5حواليغتبلةبسبنالخارجیة

استحقاقات تمویلاعادة احتیاجاتذلكإلى یُضاف
).1(رقموالجدول)9/10(الملحق،لعاماالدین

إجمالي ارتفعفقددى، فراالعربیةللدولبالنسبة
ھي لدوثمانلدىالخارجيلعاماالدینرصید
واألردن، والسودان،والمغرب،ولبنان،مصر،

ُ مجتمعةمسجلةمر،والقُ والیمن،ي،تبو وجی ارتفاعا
26.4حوليغبلالخارجیةمدیونیتھارصیدفي

الدیوتكی)8( ر ادن المص طویلة األجل من العام الخارجي من الدیون  ن 
النقد اللرسمیة والخاصة والدیون قصیرة األجل وتسھیا ت صندوق 
نة.المضموالخاصة غیرن لدولي والدیوا
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رج ملیار دوالر تمثل صافي تدفق للخا48.8حوالي  
عام   كنتی2018مسجل خالل  ذلك  جاء  أساسیة  .  جة 

التالن صافي  بخفاض  المحقق  للخارج  عة وم مجدفق 
دول الخلیج العربیة خالل عام  ن لعاودول مجلس الت

قدرھا  2019 حوالي  38.3بنسبة  لیسجل  بالمائة 
ملیار دوالر.  74.8
لبالنسب المجموعدة  صافي  ول  تراجع  فرادى،  ة 

بالحس الخارجة  والمالي  التدفقات  الرأسمالي  اب 
ف ملحوظة  من  بصورة  كل  ت  رامااإلوالسعودیةي 

في42.1وبالمائة37.9تغبل بنسب  والبحرین  
2019خالل عام تیب على التربالمائة 67.9مائة وال

بینما  السابق.  بالعام  التدمقارنة  صافي  فقات زاد 
بالكویت بنسبة بلغت   ارتفع وبالمائة10.2الخارجة 

الداخلة  التدفقات  كل  صافي  وقطر  عُ من  في  مان 
ر في  ملیار دوال6.0ملیار دوالر و6.1لتبلغ حوالي  

علىمھمن كل   الملحق2019عامالترتیب خاللا   ،
"ج").9/1(

للنفط،  الُمصدرة  األخرى  العربیة  بالدول  یتعلق  فیما 
التدفقات  تراجعفقد   بالحساب  ةالداخلصافي 

المسجل في عام   ، والبالغ2018الرأسمالي والمالي 
إلى  لم35.3نحو   دوالر،  ملیار25.9حوالي  یار 

عام   خالل  ذل2019دوالر  جاء  رئیسي كل  شبك  . 
 ً اللالانعكاسا التدفقات نخفاض  صافي  في  ملموس 
في  الداخلة والمالي  الرأسمالي  بالحساب  المسجلة 

حوالي   نسبتھ  بلغت  والذي  بالمائة 41.2العراق 
حوالي  إلیصل   دوالیمل13.1لى  عام  خر  ار  الل 
التدفقات  2019 تلك  تراجعت  بینما  لةخالدا. 

ضئیل  بقدررئاجزالساب الرأسمالي والمالي في بالح
ملیار  16.4ئة لتسجل حوالي  بالما1.2بتھ  سبلغت ن

.   2019دوالر خالل عام 

التدفقالیبیاوفي   صافي  تراجع  فقد  ة  یمالالرأست، 
3.3ي  بالمائة لتبلغ حوال0.7بنحو  ةالخارج والمالیة  

من فقد سجلت  . أما الی2019ملیار دوالر خالل عام  
الخارجةیادة في تلك از ائة  بالم10.0و  حنبلتدفقات 

حلتص الى  عام  275والي  ل  في  دوالر  ملیون 
2019.

تراجع  للنفط،  المستوردة  العربیة  الدول  على صعید 
لة بالحساب الرأسمالي والمالي  خلدافقات ادصافي الت

حوالي   نسبتھ  بلغت  لتصل  14.6بما  لى  إبالمائة 
عملیار31.7حوالي   خالل  جاء  2019ام  دوالر   .

التدفقالذي شھدتعجراذلك كمحصلھ للت الداخھ  لة  ات 
األردن   من  كل  في  والمالي  الرأسمالي  بالحساب 
والمغرب  ومصر  ولبنان  والسودان  وجیبوتي 

بناوموریت حوالي  تسب  نیا  بین  في  39.9راوحت 

، مقارنة بالعام 2019بالمائة خالل عام4.6المائة و
السابق.
حق ارتكما  فلسطین  صافيقت  في  التدفقات فاعاً 

الةرجالخا بلغت  والمالي  رأسمالي  بالحساب  بنسبة 
نحو  35.6حوالي   لیبلغ  دوالر 1.2بالمائة  ملیار 

عام   ا2019خالل  صافي  سجل  حین  في  تدفقاتل. 
اردة في الحساب الرأسمالي والمالي بالقُمر زیادة  وال

حوالي  6.8قدرھا  بنسبة لتسجل  لیون م50بالمائة 
.  2019ل عام دوالر خال

للتط من  السابقة  تاورانعكاساً  كل  الموازین في 
تراجع  والمالي،  الرأسمالي  والحساب  الجاریة 
مدفوعات  لموازین  الكلي  بالمیزان  المحقق  الفائض 

اللا حوالي  یعربدول  البالغ  كمجموعة،  134.1ة 
، بنسبة قدرھا حوالي  2018ملیار دوالر خالل عام  

ر خالل  ملیار دوال112.5لیسجل نحو  بالمائة16.2
). 6الشكل (،2019عام 

).9/1(قالمصدر: الملح 

الرسمیة ةیاطیات الخارجحتیالا
عام   تیاطیات  حاالجمالي  إارتفاع،  2019شھد 

لغت  العربیة بنسبة طفیفة بالخارجیة الرسمیة للدول  
حوالي  0.9نحو   لتبلغ  ملیار  1,029.8بالمائة 
قددوال احتیاطیات  مع  مقارنة  1,020.2رھا  ر، 

دوال خملیار  محققة  بیالر  السابق.  العام  نما  ل 
الخارجیة تراجعت االحتیاطیات  تغطیة  نسبة 

ل الرسمی السلعیة  للواردات  اللة  ة كمجموعة یعربدول 
عام   حوالي  لإلتصل  2019خالل  شھراً، 16.1ى 

بلغ  م مستوى  مع  خالل  16.3قارنة  مسجل  شھراً 
اقت بقیمة فالوارداتلزیادة. یرجع ذلك  2018عام

فياالرتفاع الخارجیة االحتیاطیالمسجل  ات 

ات الدول العربیة  وع فن مد ي موازیتطور فال):6شكل (لا
) 2019-2015(ةكمجموع
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العربیة خالل عام   للدول  الملحقان  2019الرسمیة   ،
). 9/5) و(9/4(

الفربالق  یتعمایف العربیة، لمجموعات  للدول  عیة 
التع مجلس  دول  مجموعة  الخلیج  سجلت  لدول  اون 

قیمة االحتیاطیات  زیادة  2019العربیة في عام   في 
حوالي  بلغائـة لتفي الم4.8بنحو  سمیةالرالخارجیة

نحو  715.3 مع  مقارنة  دوالر  ملیار 682.4ملیار 
ال العام  خالل  زادوالر  فقد  تلك  دمقابل.  ت 

ةیالسعودل من  في ك2019عام  یاطیات خالل  حتاال
0.6حت بین  تراومارات وقطر بنسب  الكویت واإلو

ئة على الترتیب.في الما46وفي المائة 
تراجع االحتبینما  تلك  فيت  من  یاطیات  ناُعمكل 

بنحو   و7.5والبحرین  على 8.9بالمائة  بالمائة 
العام السابق.برنةمقا2019ي خالل عام التوال

ا للنالمُ األخرى  لعربیةا لدولبخصوص  فط، صدرة 
عام  خالتراجعت   الیااالحت2019ل  خارجیة طیات 

لمائة  با11.4وحنب ولالدمن  جموعةالمذه  ھفي  
حولتب دو187.6الي  لغ  حو نعمرنة  مقار،ال ملیار 

دوالر  ملیا211.7 ذلك اج.  لمقابلاام عالاللخر  ء 
ت  یاطاالحتیاكلتخفاض  نالاً  انعكاسأساسیةبصفة  

2.6ئة والماب29.3ا بنحوبیلیجزائر والل من  كفي  
عام البنةمقار2019عام  الترتیب في  على  مائة  لافي  

عخالتیاطیااالحت تلكت  سجلانمبی.السابق ام ل 
ً ارتف2019 غ لتبلالیمنوعراقال ن  مكلفي  اعا

نھما  میار في كل  لم1.0یار دوالر ومل53.2الي  حو
. 2018عام بتیب مقارنةتراللى ع

لب العرالنسبة  تلك سجلللنفط،  ةدرالمستوةیبلدول  ت 
ً 2019خالل عام  طات ااالحتی فاً في ھذه  طفی ارتفاعا
الدول  موعالمج من  لتالمبا0.6حو  بنة  سجل  ئة 
دوالر،  126.9اليحو نمقاملیار  مع  حورنة 

یعزى .2018عام حققة خالل مر دوالریامل126.1
بصفذ رلك  االحتیسئیة  لتراجع  في  ایة  لبنانطیات 

31.7والي  لى حإلتصل  ئة  ابالم21.8بنسبة قدرھا  
ینما سجلت تلك. ھذا ب2019عام  دوالر خالل  لیار  م
بنسب المجموعةدول  اقي  بيفزیادةتیاطیاتالحا

والي  فلسطین وحبالمائة في  1.2ت بین نحو  وحترا
.2019خالل عام تونسالمائة في في 43.2

یخص  ا  أم تغطیةسنفیما  االحتیاطابة  خارجیة لیات 
ار،  )7( اتللواردیة  الرسم 9201عام  في  تفعت  فقد 

تي بوجیو،  شھراً 17.0نحولى إصل  لتطر قفي

علىمح)7( إجمالي  أساسسوبة  الخارجیة  االنسبة  حتیاطات 
نالر في  كلّ یةھا سمیة  في  دولة السنة  إجم  قیمة  اإلى  لي 

یة. ن معلاولة یة لتلك السنة في الدات السلعیة الشھرالوارد

حوالي  لتسجل  ردنألوا،  شھراً 7.3حواليبلغ  لت
.ھراً ش9.3

تنایضاً  جلتوس الخارجیة اطیاتحتیاالطیة  غسبة 
ً ارتفاعلرسمیة للواردات  ا لتحقق ،  2019خالل عام  ا

راً شھ4.2واإلماراتبشھراً  5.7غت  بلویاتمست
تونس في  شھراً  9.0ویتبالكوھراً ش14.3وفي 

في شھراً 5.5وبالمغرب  شھراً 7.1ومصر  
. یمنبالشھراً 2.4وموریتانیا 

تراجفي ھذا   االعت  حین  تغطیة  یات  حتیاطنسبة 
لتصل  ن  بناكل من لفيتاالرسمیة للواردةیارجالخ

حوالي  ،راً شھ21.2لىإ لتبلغ  14.0والعراق 
یة سعودالو،  راً شھ15.5غ  للتبزائرالجوشھراً،  

، شھراً 8.0لتبلغمان عُ و،  شھراً 45.3لى  إلتصل
لتسجل  اً شھر10.9بلغلتالقمرو والسودان   ،1.6
.  2019خالل عام  شھراً  68.2یا لتحقق  ھراً، ولیبش

استقرت النسبة  بینما  البحرین  نملكفي  تلك 
المس فلسو نفس  عند  بالعام  طین  المحقق  ابق  الستوى 
الترتیب  لى  اً عشھر0.9شھراً و1.4اليحوغلالبوا

).9/5(قالملح،2019عام خالل

ي لدین العام الخارج اتطورات 
)8( القائمالخارجيالعام ندیالرصیدإجماليارتفع

عنھامتوفرةلا وعةكمجمو العربیةالدولذمة في
نسبةمسجالً دوالرملیار21.6بحواليات نبیا

309حواليلیبلغمائةالفي7.5حواليبلغتةزیاد
اليبحومقارنة،9201عامبنھایةردواللیارم

خلفیة على،8201عامنھایةبدوالررملیا87.22
العربیةللدولعةالُمجمّ الموازنةجزعارتفاع
المائة في4.1حوالي  (روالدملیار  30.2بحوالي

اإلجمالي المحلي  الناتج  إلى  ل )من  حوالي  یصل 
دو 110.7 المذكورالرملیار  العام  ذلك ،خالل 

اإلبسبب نمو  العامةتباطؤ  ت  بلغسبةبنیرادات 
المائة0.4حوالي   اإلیراداتتراجعة  نتیجفي 

المنحاتقتدفكذلكو المائة،في1.7بحواليةطیالنف
،المائةفي40.5حواليغتبلةبسبنالخارجیة

استحقاقات تمویلاعادة احتیاجاتذلكإلى یُضاف
).1(رقموالجدول)9/10(الملحق،لعاماالدین

إجمالي ارتفعفقددى، فراالعربیةللدولبالنسبة
ھي لدوثمانلدىالخارجيلعاماالدینرصید
واألردن، والسودان،والمغرب،ولبنان،مصر،

ُ مجتمعةمسجلةمر،والقُ والیمن،ي،تبو وجی ارتفاعا
26.4حوليغبلالخارجیةمدیونیتھارصیدفي

الدیوتكی)8( ر ادن المص طویلة األجل من العام الخارجي من الدیون  ن 
النقد اللرسمیة والخاصة والدیون قصیرة األجل وتسھیا ت صندوق 
نة.المضموالخاصة غیرن لدولي والدیوا
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 11.2  حوالي  بلغت  ارتفاع   بنسبة  أي  دوالر،  مليار
 دوالر  مليار  261.9  حوالي  لىإ  للتص  المائة  في

 مليار  5.523  ليبحوا  مقارنة  ،2019  معا   بنهاية
 جلت س   ،الدول  هذه  بين  من  .2018  عام  بنهاية  دوالر

 نسب  أعلى  وجيبوتي  والقُمر،  ومصر،  ،لبنان  من  كل
 13.5  بين  اوحتتر  ارجيةالخ  مديونيتها  في  زيادة

 اليمن،  من  كل  لتسج  افيم  المائة،  في  20.6و
 أقل   زيادة  نسب  والمغرب  ألردن،وا  والسودان،

  عام  بنهاية   ةائالم  في  5.1  ىإل  1.5  بين  تراوحت
 تمعةجم  الدول   لهذه  الخارجي  الدين  شكل  .2019
  الخارجي  الدين  إجمالي  من  المائة  في  84.8  حوالي
     المذكور.  العام  بنهاية  كمجموعة  العربية  للدول

  

  ) 1ل (جدوال
  خارجي لعام اللدين امة الدين العام الخارجي القائم وخدا

  ةلمقترضربية افي الدول الع
 ) 9120و  8012(عامي 

  ) دوالر مليون(

 الدول 
  الخارجي  دمة الدين العامخ  ي القائمج الخار امعلالدين ا

2018  2019 * 2018  2019 * 
  1,784.0  1,831.2  17,629.8  17,024.7 د   ن    ر األ

  3,166.0  2,623.0 35,115.0  38,981.0  ـس تونـــــــــــ
  259.6  273.7  3,832.0  4,042.6  الجزائـــــــــــر 

  137.4  119.7  2,231.0  1,850.0  ـوتــــي ـبــيجــ
  145.9  174.2  398.015,  49,996.0  ودان ــالســـــــ

  .0338  2.337  3,520.0  3,878.6  عمــــــــــــان 
  8.9  8.2  198.6  166.2  القمــــــــــــر 
  4,645.1  4,745.0  37,612.0  3.03,133  لبنـــــــــــــان 

  10,322.1  7,822.1  34.0,3110  4.092,64  ــــــــرـــــصم
  3,309.2  3,038.0  5,886.43  34,145.0  ــــــرب ــالمغــ

  243.1  236.4  4,472.6  4,832.9  موريتانيـــــــا 
  40.23  333.6  6,640.1  6,542.0  ــــــــن اليمــــ

  24,699.6  21,577.5  308,869.4 287,236.0  الدول العربية المقترضة

  أولية.  يانات *ب
  ). 9/7و(  ) 9/6(  لملحقان ا  در:المص  

 ربعأ   لدى  الخارجية  ةينويلمد ا  تراجعت  ،المقابل  في
 نس ووت  ،والجزائر  ، ُعمانو  موريتانيا،  هي  دول

 بلغت  انخفاض   ةنسبب   أي   ،دوالر  مليار  4.8  حواليب
 ارملي  46.9  حوالي  إلى  صل تل  المائة  في  9.3  حوالي
 يارمل  51.7 بحوالي مقارنة ،9201 عام يةبنها دوالر
 نسبة  أعلى   تونس  تسجل   .2018  عام  بنهاية  ردوال

 تبلغ  جيةالخار  مديونيتها  رصيد   يلامإج  في  انخفاض
 انخفاض  بنسبة  ُعمان  تليها  ،ائةالم  في  .99  حوالي
 ةبنسب  موريتانيا  ثم  المائة،  في  9.2  حوالي  بلغت

 زائرالج و  ،المائة  في  7.5  حوالي  بلغت   انخفاض
 نهايةب  ائةالم  في  5.2  حوالي  غتبل  انخفاض   بنسبة

   .2019 عام
  ارتفعت  فقد   ،الخارجي  العام  الدين  خدمةب  يتعلق  فيما

 مليار   3.1  ي لاوحب  كمجموعة  العربية  للدول   بالنسبة
 لتصل   المائة  في  14.5  حوالي  بلغت  بنسبة   أي  ر،الدو
 ، 2019  عام  نهايةب  دوالر  مليار  24.7  حوالي  إلى

 . 0182  عام  بنهاية  ردوال  مليار  .621  واليبح  مقارنة

  الدين   خدمة  إجمالي  الرتفاع  كمحصلة  ذلك  ءجا
 إجمالي  يُشكل(  ةمعمجت   دول  ست  لدى  الخارجي

 من  مائةلا  في  71  حوالي  ةيجالخار  مديونيتها  خدمة
  والي ح ب  )كمجموعة  العربية  للدول  الدين  خدمة  اليإجم
  لي حوا  بلغت  زيادة  بنسبة   أي  ،ردوال  ارملي  3.3

 والرد   يارمل  .414  اليحو   إلى  للتص  المائة  في  24.3
 ة خدم  إجمالي  تراجع  مقابلال  في  .9201  عام  هايةبن

  خدمة   إجمالي  يُشكل(  دول  ست  لدى  العام  الدين 
 اليإجم  من  المائة  في  29  لياحو  الخارجية  اتهينويمد 

  واليحب  )جموعةكم  العربية  للدول  الدين  خدمة
 بلغت  نخفاض ا  بنسبة  أي  ،ردوال  ونملي  223.8
 مليار  7.2  ليحوا  إلى  لتصل  ائةالم  في  3.0  حوالي
  .2019 عام هايةبن دوالر
 خدمة  ارتفعت   التي  العربية  لدولا  صعيد   على

 تونس و مصر من كل سجلت قد ف ،الخارجية تهامديوني
 20.7و   23  حوالي  بلغت  زيادة  نسب  أعلى  جيبوتيو
 من  كل  سجلت  فيما  ،الترتيب  على  مائةال  في  14.8و
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  ل ق أ  ةد زيا  نسب  والمغرب  ،مروالقُ   يا،وموريتان  اليمن،
    .2019 عام بنهاية المائة في 8.9و 2.0 بين تراوحت

 خدمة  ت تراجع  التي  العربية  للدول  بالنسبة  أما
  السودان   نم  كل  سجلت  فقد   ،ةجيراخال  تهامديوني
 16.2  حوالي  بلغت  انخفاض   نسب  أعلى  وُعمان

 من  كل  سجلت  بينما  الترتيب،  على  المائة  في  9.2و
 انخفاض  ب سن  ،نولبنا  ،نواألرد   ائر،والجز  ،انُعم

    .2019 عام بنهاية المائة في 5.2و .12 بين تراوحت

   العربية للدول الخارجية المديونية أعباء
  للدول   لخارجيةا  المديونية  اعوضأ  فا ستكشا  بغرض
 لعاما  ن الدي  ةنسب  احتساب  تم  فقد   المقترضة،  العربية

 لقياس  اإلجمالي  حليالم  الناتج  إلى  القائم  الخارجي
 الخارجي  العام  الدين  ءأعبا  تحمل  ىعل  االقتصاد   درةق
 تم   كذلك  بذلك.  االيفاء  في  استمراريته  إمكانيةو

 إلى   يجراخال  العام  الدين   خدمة  نسبة  احتساب
  عائدات   درةق  ساقيل  والخدمات،  السلع  نم  الصادرات

    .الخارجية  ةديونيم ال خدمة تغطية على صادراتال
 تج نال ا   إلى  لخارجيا   العام  الدين  بةنسب  يتعلق  فيما

  بيانات  عنها  لمتوفرةا  العربية  لدولل  اإلجمالي  المحلي
 لتصل  ،مئوية  نقطة  من   بأقل  ارتفعت  فقد   ،جموعةكم
 ،9201  عام  ةيبنها  المائة  يف  1.53  حوالي  إلى

 يةبنها  المائة  في  .234  حوالي  بلغت  بنسبة  مقارنة
 مالي إج   نمو  وتيرة  تسارع  خلفية  على  ،0182  عام

 المحلي  الناتج  بنمو  ةرناُمق  ،لخارجيةا  يةنيود الم
    المذكور. العام خالل الجارية باألسعار اإلجمالي

 ة بنس  شهدت  فقد   ،فرادى  العربية  لدولا   صعيد   على
 اإلجمالي   المحلي  اتجالن  إلى  رجيا الخ  العام  دينال
ً بات ً   ينا   بيانات   عنها  متوفرةال   لدول ل  بالنسبة  ملحوظا

ً ارتفاع  تسجل  حيث   ،2019  عام  خالل   دول   ست   في  ا
ً  ،ةيبرع     .أخرى عربية دول ست في وتراجعا

  الدين   نسبة  لديها  ارتفعت  التي  العربية  للدول  بةبالنس
  فقد   ،اإلجمالي  محليال   جتانال  إلى  الخارجي  العام
 32.0  حوالي  بلغت  زيادة  نسبة  أعلى  نالسودا  تسجل
 حوالي  بلغت  زيادة  بنسبة   بنانل  تلتها  ، ةمئوي  ةنقط
  والي ح   بلغت  دةايز  بةبنس  وجيبوتي  ،مئوية  نقطة  8.4
  من  كل  في  الزيادة  نسبة   تراوحت  حين  في  ،7.1

 نقطة  2.7و  0.2  بين  القُمرو  والمغرب،  ،األردن
   .1920 م اع بنهاية مئوية

 نسبة  لديها  تراجعت  التي   العربية  للدول  بةسنبال  أما
 فقد   ،اإلجمالي  المحلي  اتجالن  إلى  ارجيالخ  العام  الدين 

  حوالي   غتلب  فاضانخ  نسبة  أعلى  ياتانموري  سجلت
 بلغت  انخفاض  بنسبة  تونس  تليها  ،مئوية  نقطة  8.0

  الجزائر،  من   كل  سجلت  فيما   المائة،  في  7  حوالي
 بين  تراوحت   انخفاض  نسب  اليمنو  ،ومصر  وُعمان،

  الملحق   ،2019  امع  بنهاية  مئوية  ةطقن  .51و  0.1
  ). 2(  رقم  والجدول )9/8(

  ) 2رقم ( للجدوا
  لمقترضة العربية ا للدوية الخارجية للمديونامؤشرات 

  ) 9201و  8201(عامي 
 ) ة مئويةبنس (

 الدول 
الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي 

  اإلجمالي 
رات السلع  الخارجي إلى صادخدمة الدين العام 

  ت امدوالخ
8201  9201 *  8201  9201 *  

 8.1 8.3 40.4 40.3 األ  ر   د   ن 
 9.6 13.0 90.3 97.3 ــس تونــــــــــ

ــ ــزائالج  0.7 0.7 2.3 2.3 ـر ــــــ
 0.6 0.6 70.5 63.3 تــــي وجــــيـبـ

 1.4 2.0 136.2 104.1 الســـــــــودان 
 0.8 0.9 4.6 4.9 مــــــــــــانعً 

 6.6 6.8 16.6 13.9 ـر ــ ـــ مــــــالقً 
 32.7 26.0 68.8 60.5 لبنـــــــــــــان 

 18.5 14.8 36.4 37.1 ـــــر مصــــــــ
 7.2 6.6 30.0 38.9 ـــربغـــــــملا

 9.3 9.1 60.8 68.8 يـــــــا تانموري
 … … 27.1 28.5 اليمــــــــــــن

 9.9 8.7 35.1 34.2 الدول العربية المقترضة
  ). 9/9( و )9/8(   لملحقانا  ردصالم 

ة. ليأو  *بيانات 



187

  
 ن العام الخارجي وأسعار الصرفيلدواات فوع: موازين المدالتاسع الفصل

186 

 11.2  حوالي  بلغت  ارتفاع   بنسبة  أي  دوالر،  مليار
 دوالر  مليار  261.9  حوالي  لىإ  للتص  المائة  في

 مليار  5.523  ليبحوا  مقارنة  ،2019  معا   بنهاية
 جلت س   ،الدول  هذه  بين  من  .2018  عام  بنهاية  دوالر

 نسب  أعلى  وجيبوتي  والقُمر،  ومصر،  ،لبنان  من  كل
 13.5  بين  اوحتتر  ارجيةالخ  مديونيتها  في  زيادة

 اليمن،  من  كل  لتسج  افيم  المائة،  في  20.6و
 أقل   زيادة  نسب  والمغرب  ألردن،وا  والسودان،

  عام  بنهاية   ةائالم  في  5.1  ىإل  1.5  بين  تراوحت
 تمعةجم  الدول   لهذه  الخارجي  الدين  شكل  .2019
  الخارجي  الدين  إجمالي  من  المائة  في  84.8  حوالي
     المذكور.  العام  بنهاية  كمجموعة  العربية  للدول

  

  ) 1ل (جدوال
  خارجي لعام اللدين امة الدين العام الخارجي القائم وخدا

  ةلمقترضربية افي الدول الع
 ) 9120و  8012(عامي 

  ) دوالر مليون(

 الدول 
  الخارجي  دمة الدين العامخ  ي القائمج الخار امعلالدين ا

2018  2019 * 2018  2019 * 
  1,784.0  1,831.2  17,629.8  17,024.7 د   ن    ر األ

  3,166.0  2,623.0 35,115.0  38,981.0  ـس تونـــــــــــ
  259.6  273.7  3,832.0  4,042.6  الجزائـــــــــــر 

  137.4  119.7  2,231.0  1,850.0  ـوتــــي ـبــيجــ
  145.9  174.2  398.015,  49,996.0  ودان ــالســـــــ

  .0338  2.337  3,520.0  3,878.6  عمــــــــــــان 
  8.9  8.2  198.6  166.2  القمــــــــــــر 
  4,645.1  4,745.0  37,612.0  3.03,133  لبنـــــــــــــان 

  10,322.1  7,822.1  34.0,3110  4.092,64  ــــــــرـــــصم
  3,309.2  3,038.0  5,886.43  34,145.0  ــــــرب ــالمغــ

  243.1  236.4  4,472.6  4,832.9  موريتانيـــــــا 
  40.23  333.6  6,640.1  6,542.0  ــــــــن اليمــــ

  24,699.6  21,577.5  308,869.4 287,236.0  الدول العربية المقترضة

  أولية.  يانات *ب
  ). 9/7و(  ) 9/6(  لملحقان ا  در:المص  

 ربعأ   لدى  الخارجية  ةينويلمد ا  تراجعت  ،المقابل  في
 نس ووت  ،والجزائر  ، ُعمانو  موريتانيا،  هي  دول

 بلغت  انخفاض   ةنسبب   أي   ،دوالر  مليار  4.8  حواليب
 ارملي  46.9  حوالي  إلى  صل تل  المائة  في  9.3  حوالي
 يارمل  51.7 بحوالي مقارنة ،9201 عام يةبنها دوالر
 نسبة  أعلى   تونس  تسجل   .2018  عام  بنهاية  ردوال

 تبلغ  جيةالخار  مديونيتها  رصيد   يلامإج  في  انخفاض
 انخفاض  بنسبة  ُعمان  تليها  ،ائةالم  في  .99  حوالي
 ةبنسب  موريتانيا  ثم  المائة،  في  9.2  حوالي  بلغت

 زائرالج و  ،المائة  في  7.5  حوالي  بلغت   انخفاض
 نهايةب  ائةالم  في  5.2  حوالي  غتبل  انخفاض   بنسبة

   .2019 عام
  ارتفعت  فقد   ،الخارجي  العام  الدين  خدمةب  يتعلق  فيما

 مليار   3.1  ي لاوحب  كمجموعة  العربية  للدول   بالنسبة
 لتصل   المائة  في  14.5  حوالي  بلغت  بنسبة   أي  ر،الدو
 ، 2019  عام  نهايةب  دوالر  مليار  24.7  حوالي  إلى

 . 0182  عام  بنهاية  ردوال  مليار  .621  واليبح  مقارنة

  الدين   خدمة  إجمالي  الرتفاع  كمحصلة  ذلك  ءجا
 إجمالي  يُشكل(  ةمعمجت   دول  ست  لدى  الخارجي

 من  مائةلا  في  71  حوالي  ةيجالخار  مديونيتها  خدمة
  والي ح ب  )كمجموعة  العربية  للدول  الدين  خدمة  اليإجم
  لي حوا  بلغت  زيادة  بنسبة   أي  ،ردوال  ارملي  3.3

 والرد   يارمل  .414  اليحو   إلى  للتص  المائة  في  24.3
 ة خدم  إجمالي  تراجع  مقابلال  في  .9201  عام  هايةبن

  خدمة   إجمالي  يُشكل(  دول  ست  لدى  العام  الدين 
 اليإجم  من  المائة  في  29  لياحو  الخارجية  اتهينويمد 

  واليحب  )جموعةكم  العربية  للدول  الدين  خدمة
 بلغت  نخفاض ا  بنسبة  أي  ،ردوال  ونملي  223.8
 مليار  7.2  ليحوا  إلى  لتصل  ائةالم  في  3.0  حوالي
  .2019 عام هايةبن دوالر
 خدمة  ارتفعت   التي  العربية  لدولا  صعيد   على

 تونس و مصر من كل سجلت قد ف ،الخارجية تهامديوني
 20.7و   23  حوالي  بلغت  زيادة  نسب  أعلى  جيبوتيو
 من  كل  سجلت  فيما  ،الترتيب  على  مائةال  في  14.8و
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  ل ق أ  ةد زيا  نسب  والمغرب  ،مروالقُ   يا،وموريتان  اليمن،
    .2019 عام بنهاية المائة في 8.9و 2.0 بين تراوحت

 خدمة  ت تراجع  التي  العربية  للدول  بالنسبة  أما
  السودان   نم  كل  سجلت  فقد   ،ةجيراخال  تهامديوني
 16.2  حوالي  بلغت  انخفاض   نسب  أعلى  وُعمان

 من  كل  سجلت  بينما  الترتيب،  على  المائة  في  9.2و
 انخفاض  ب سن  ،نولبنا  ،نواألرد   ائر،والجز  ،انُعم

    .2019 عام بنهاية المائة في 5.2و .12 بين تراوحت

   العربية للدول الخارجية المديونية أعباء
  للدول   لخارجيةا  المديونية  اعوضأ  فا ستكشا  بغرض
 لعاما  ن الدي  ةنسب  احتساب  تم  فقد   المقترضة،  العربية

 لقياس  اإلجمالي  حليالم  الناتج  إلى  القائم  الخارجي
 الخارجي  العام  الدين  ءأعبا  تحمل  ىعل  االقتصاد   درةق
 تم   كذلك  بذلك.  االيفاء  في  استمراريته  إمكانيةو

 إلى   يجراخال  العام  الدين   خدمة  نسبة  احتساب
  عائدات   درةق  ساقيل  والخدمات،  السلع  نم  الصادرات

    .الخارجية  ةديونيم ال خدمة تغطية على صادراتال
 تج نال ا   إلى  لخارجيا   العام  الدين  بةنسب  يتعلق  فيما

  بيانات  عنها  لمتوفرةا  العربية  لدولل  اإلجمالي  المحلي
 لتصل  ،مئوية  نقطة  من   بأقل  ارتفعت  فقد   ،جموعةكم
 ،9201  عام  ةيبنها  المائة  يف  1.53  حوالي  إلى

 يةبنها  المائة  في  .234  حوالي  بلغت  بنسبة  مقارنة
 مالي إج   نمو  وتيرة  تسارع  خلفية  على  ،0182  عام

 المحلي  الناتج  بنمو  ةرناُمق  ،لخارجيةا  يةنيود الم
    المذكور. العام خالل الجارية باألسعار اإلجمالي

 ة بنس  شهدت  فقد   ،فرادى  العربية  لدولا   صعيد   على
 اإلجمالي   المحلي  اتجالن  إلى  رجيا الخ  العام  دينال
ً بات ً   ينا   بيانات   عنها  متوفرةال   لدول ل  بالنسبة  ملحوظا

ً ارتفاع  تسجل  حيث   ،2019  عام  خالل   دول   ست   في  ا
ً  ،ةيبرع     .أخرى عربية دول ست في وتراجعا

  الدين   نسبة  لديها  ارتفعت  التي  العربية  للدول  بةبالنس
  فقد   ،اإلجمالي  محليال   جتانال  إلى  الخارجي  العام
 32.0  حوالي  بلغت  زيادة  نسبة  أعلى  نالسودا  تسجل
 حوالي  بلغت  زيادة  بنسبة   بنانل  تلتها  ، ةمئوي  ةنقط
  والي ح   بلغت  دةايز  بةبنس  وجيبوتي  ،مئوية  نقطة  8.4
  من  كل  في  الزيادة  نسبة   تراوحت  حين  في  ،7.1

 نقطة  2.7و  0.2  بين  القُمرو  والمغرب،  ،األردن
   .1920 م اع بنهاية مئوية

 نسبة  لديها  تراجعت  التي   العربية  للدول  بةسنبال  أما
 فقد   ،اإلجمالي  المحلي  اتجالن  إلى  ارجيالخ  العام  الدين 

  حوالي   غتلب  فاضانخ  نسبة  أعلى  ياتانموري  سجلت
 بلغت  انخفاض  بنسبة  تونس  تليها  ،مئوية  نقطة  8.0

  الجزائر،  من   كل  سجلت  فيما   المائة،  في  7  حوالي
 بين  تراوحت   انخفاض  نسب  اليمنو  ،ومصر  وُعمان،

  الملحق   ،2019  امع  بنهاية  مئوية  ةطقن  .51و  0.1
  ). 2(  رقم  والجدول )9/8(

  ) 2رقم ( للجدوا
  لمقترضة العربية ا للدوية الخارجية للمديونامؤشرات 

  ) 9201و  8201(عامي 
 ) ة مئويةبنس (

 الدول 
الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي 

  اإلجمالي 
رات السلع  الخارجي إلى صادخدمة الدين العام 

  ت امدوالخ
8201  9201 *  8201  9201 *  

 8.1 8.3 40.4 40.3 األ  ر   د   ن 
 9.6 13.0 90.3 97.3 ــس تونــــــــــ

ــ ــزائالج  0.7 0.7 2.3 2.3 ـر ــــــ
 0.6 0.6 70.5 63.3 تــــي وجــــيـبـ

 1.4 2.0 136.2 104.1 الســـــــــودان 
 0.8 0.9 4.6 4.9 مــــــــــــانعً 

 6.6 6.8 16.6 13.9 ـر ــ ـــ مــــــالقً 
 32.7 26.0 68.8 60.5 لبنـــــــــــــان 

 18.5 14.8 36.4 37.1 ـــــر مصــــــــ
 7.2 6.6 30.0 38.9 ـــربغـــــــملا

 9.3 9.1 60.8 68.8 يـــــــا تانموري
 … … 27.1 28.5 اليمــــــــــــن

 9.9 8.7 35.1 34.2 الدول العربية المقترضة
  ). 9/9( و )9/8(   لملحقانا  ردصالم 

ة. ليأو  *بيانات 
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خدمة لالصادراتعائدات بتغطیةیتعلقفیما
الدین خدمةنسبةلتجسفقد،الخارجیةیةدیونملا

والخدمات السلع منالصادراتإلىالخارجيالعام
كمجموعةبیاناتاعنھالمتوفرةالعربیةلدولل

 ً حوالي إلىلصتلةمئویطانق1.2حواليلغبارتفاعا
بلغتنسبةبمقارنة،2019عامبنھایةالمائةيف9.9

.8201عامنھایةبالمائةفي8.7حوالي

، متصلصعیدوعلى،فرادىالعربیةلوالدبالنسبة
إلى الخارجيالعامالدین خدمةنسبةشھدت

ً والخدماتالسلعمنالصادرات لدول لبالنسبةتباینا
بنان لففي.2019عام لالختبیانا عنھاالمتوفرة

إلى الخارجي العامالدینخدمةنسبةسجلت
زیادة نسبةأعلى خدماتالولسلع امنالصادرات

زیادة ةبنسبمصرثممئویة،نقطة6.7يلاوحتبلغ
بنسبارتفعتفیمامئویة، نقطة3.7حواليبلغت

كلفيمئویةنقطة0.6-0.1بینتراوحتةاوتمتف
عام ایةھبنوالمغربنیا،اتیروموالجزائر،من

نحو بلغتبنسبةجیبوتيفيثابتةظلتفیما،2019
المائة.في0.6

العام الدیندمةخنسبةتراجعت،المقابليف
ي فوالخدماتالسلعمنالصادراتلىإلخارجيا

مئویة، نقطة3.5يحوال بلغتانخفاضبنسبةتونس
والقُمر، ُعمان،منكلفيتراجعت حینفي

بینحتتراومتفاوتةبنسبوالسودانواألردن،
الملحق ،مذكورلاالعامخاللیةو ئمةطنق0.1-0.6

)9/9.(

)6( العربیةفرصالأسعارتطورات

سعار أفيطوراتـ بالتةـربیـالعالتـمـعالثرتأـت
، 9201عامخاللالمیةالعالرئیسیةالعمالتصرف

الیورومقابلالدوالرقیمةارتفاعظلفياسیمال
ى إلكياألمریالفیدرالياالحتیاطيمجلساتجاهرغم
الفلخفضت جوالثالثتنفیذ الرسمیة أسعار  ائدة 

الدوال وھو2019عام  في  رعلى  یُ ،  إلى عزما  ى 

عربی ربت)6( دول  تسع  (السعودیة  ط  بالدوالر  عمالتھا  ة 
والب  وقطرحواإلمارات  ووعُ رین  واألردن  ولبنان  امان  لعراق 

ودولي) بوتیوج بوحد ،  (سوریة السحب  حقوقةتان  الخاصة 
بو،  ) ایبیول مدولة  (الكویتسلة  العمالت  حین  ن  في  بني تت). 

لة سة للصرف مقابل الیورو أو مقابلن نظماً ثابت دولتان عربیتا
بع  س مر). وتتبنى  (المغرب والقُ یغلب علیھا الیورو  من العمالت  

ع نظماً  دول  األرنةمربیة  تتمث سعار  ر الجزائ(فيللصرف 
وووتونس   وموری  السودانمصر  )،  مالولصاویا  تانوالیمن 

).9/10ق (الملح

األمریكي في مقابل بقاء  ز معدالت نمو االقتصاد  تعز
طقة الیورو ضعیفة  دول منالمسجلة في النمو معدالت 

على  رغم األوروبي  المركزي  البنك  اإلبقاء  حرص 
مس  عند  الفائدة  معدالت  لتحفیز اتی توعلى  صفریة 

.شاط االقتصادينال

ضوء  ف عمالتلامةقیترق تسااتالتطورتلكي 
تدخالت مععامالخاللوالردلامقابللمثبتةالعربیةا

الصرف أسواقفيكزیةالمرالبنوكبعضمن
ف الصر أسعارنظمعلىقاءاإلببھدفاألجنبي

).9/11(الملحق،البلدانھذهفيثابتةال

المثبتةالعربیةتالعمالقیمةفعتتار،لالمقابفي
یعكس بما2019امعلالخولیورامقابلبالدوالر

ارتفعت حیث،الیورومقابلرالدوالقیمةفاعرتا
الخلیج لدولالتعاونسلمجدولعمالتقیمة

مقابلاألردنيروالدیناانیةنباللیرةاللوالعربیة
عت فارتكلكذ.المائةيف.215تبلغةسبـبنیوروال

العمالتمنسلةمقابلبتثالمُ الكویتي الدینارقیمة
ام.عالخالللمائةافي4.76بنسبةالیوروبلاقم

لیرة لواالجیبوتيالفرنكمنكلقیمةتفعتاركذلك
5.21بنسبةالیورومقابلالیمنيوالریالالسوریة

العراقي الدینارقیمةارتفعت،بلالمقافيالمائة.في
عام خاللالمائةفي.725بلغتبنسبةورالیولبمقا
.)9/21(الملحق،9201

حقوق بسلةالمثبتةربیة العتعماللباقتعلیفیماأما
ً یبيللاالدینارلسجفقدخاصة،لابالسح تراجعا
تحسنتفیماالمائة،في442.بنسبةروالالدمقابل
ي فالمائة.في2.89بنسبةالیورومقابلقیمتھ
ثابتھرالدوالمقابلالسوریة رةیاللقیمةظلتبلاالمق
ابلمقعتتفارینماب،9201عاميفتغییرغیرمن

العام.سنفخاللمائةلافي5.21بنسبةالیورو

العمالتمنسلةمقابلالمثبتةبالعمالت یتعلقافیم
قیمة تسجلفقدامنھاألكبرالجزءالیورویشكل

مقابلالمتوسط) ي(فاً ضاانخفالمغربيالدرھم
الدرھم سجلفیما، لمائةا في2.46بنسبةلدوالرا
ً رتابيلمغرا في2.87بنسبةلیورو اابلمقفاعا

السحبحقوقبلقامقیمتھتتفعارالمقابليف،المائة
المائة.في0.01بلغتطفیفةبنسبةالخاصة

آلیة 0182عاممنذیتبنىالمغربأنإلىیُشار
التدریجي لوالتحخاللمنرفصالاسةیسإلصالح
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 مقابل  المغربي  رهمالد  فرص  سعر  ركتح  قطان
 بها  األكبر  كونالم  اليورو  كل يش  العمالت  نم   لةس

 عوضا  المائة  في  ±) 2.5(  نحو  يبلغ   نطاق  عند
  في  ساهم   ما  وهو  ؛ السابق   في  المائة  في  ±) 0.3(

  سوق  في  ياألجنب  بالنقد   ةلالسيو  ة يوضع  تحسن
  ). 9/12و( )9/11( الملحق ،الصرف

 تعويم   ظامن  تبعت  التي  يةعربلا  تالعملبا  قلعيت  فيما
  شهد   ر)، الح  أو  دارلمُ ا  التعويم  اءوس(   الصرف  سعر

 الدوالر  مقابل  نخفاضا  معدل  أكبر  السوداني   الجنيه
  ، 9201  عام  في  المائة  في  73.78  بلغ  األمريكي

  عام   الل خ  البالد  شهدتها  يالت  ضاعولأل  نتيجة
  ةخليالدا  ازناتالتو  على   أثرت  والتي   9201

 مستويات   في  لةوسي  مةزأ  لىإ  أدتو  يةجروالخا
 كبير  جعترا  عنها  تجن  ألجنبيا  قدنلا  من  المعروض

    .جنبيةاأل  العمالت مقابل السوداني الجنيه لقيمة

 سابق   وقت  في  قام  قد   يزالمرك  السودان  بنك  كان
 في  63و  المائة  في  29  بنسبة  الجنيه  قيمة  ضخفب

 ماك  ، لي تواال  لى ع  0132و  2102  عامي  المائة
 يف  لحافزا  بسياسة  عرفي  ما  يالمركز  البنك  تبني

 عبر  المغتربين  تحويالت  لتشجيع  0162  عامال
 التدابير  من   عدد   إلى   إضافة  المصرفي  الجهاز

  تلك  أن   إال  ،ليةحمال   العملة  قيمة  لدعم   رىاألخ
 األوضاع   صعوبة  ضوء   على  جدِ تُ   لم  رالتدابي

   .دلبالا هاب تمر التي  االقتصادية
ً   شهد  ،ىرأخ  جهة  نم ً تر  التونسي  الدينار  أيضا  اجعا

 ً  المائة  في  10.86  بة بنس  الدوالر  ل مقاب  ملحوظا
  التي   لضغوطاتا  عكس ي  بما  9012  م اع  لخال

 كبيراً   جزاً ع   سجل  لذيا  يالتجار  زانيمال  واجهت
 لياراتم  5.4  تقارب  بقيمة   لتواليا  على  الثاني  عاملل

 يةوريتانلما  ألوقيةا  ةقيم  انخفضت  ككذل  .دوالر
  يف  .842  بنسبة  رالالدو   بلمقا  الجزائري  لديناراو
  عام  خالل التوالي على المائة في 2.37و ةلمائا

ــي ــ قيمــة ارتفعــت حــين ف  بشــكل المصــري هالجني
 عـام  المائـة  فـي  1.19  بنسبةو  والردال  مقابل  طفيف

ــ ،1902 ــغ ثحي ــه صــرف رســع ســطمتو بل  الجني
ً جنيهـ  17.6  نحو  ألمريكيا  الرالدو  مقابل  والرلـدل  ا
ً  17.8 لمقابـــ 9201 عـــام لخـــال  الرلـــدول جنيهـــا

 اتجـــاه ظـــل فـــي 8201 عـــام المســـجل للمتوســـط
 ســـــــــةسيا تحريـــــــــر إلـــــــــى الحكومـــــــــة

ــعر ــرف س ــدف الص ــم به ــية دع ــادرات تنافس  الص
ــع ءلقضــااو  الصــرف ســواقأ فــي تتالالالخــا ىل

 االقتصــادي إلصــالحا رنــامجب طــارإ فــي نبــيجاأل
 قـدالن  وقصـند  مـع  لتعـاونبا  الحكومـة  طبقـهت  الذي

 االسـتثمار دعـم على كبير بشكل ساعد الذي  دوليلا
 ).9/11(  لحقالم  ،والصادرات

معظم   صرف  أسعار  سجلت  آخر،  جانب  من 
تالع التي  العربية  نمالت  سعر تبع  تعويم    ظام 

تراجعاً  ا الملصرف  تحسن    يوروقابل  يعكس  بما 
القي هذه  الجنية مة  وسجل  اليورو  مقابل  عمالت 

ال  المصري مقابل  تحسن    6.34بنسبة    ويورأكبر 
المائة،   بنسبة    يليهفي  العراقي  في   5.27الدينار 

 جع ترابر  كأ  السوداني الجنيه  ل  ج سفي حين  .  المائة
 64.73نحو  غت  لبيورو خالل العام بنسب  بل الامق
بنسبة    الدينار  يليه ،  المائة  في في   5.09التونسي 

  ). 9/12ق (الملح ، المائة

قيمة    كما ا  ممعظتراجعت  أمهذه  ت  ادوح  املدول 
عام   خالل  الخاصة  السحب  سجل  .  2019حقوق 

السوداني ب  الجنيه  المائة،    ي ف  79.24نسبة  تراجعاً 
التونس الدينار  بنيليه  ثم  المائة   في  8.19ة  بسي   ،

القُ  بنسبة  الفرنك  جانب    .ةئماال  في  2.95مري  من 
تراجعت   واألوقيةآخر،  الجزائري  الدينار   قيمة 

وحدةبمقا الموريتانية   احق  ل   اصةخ لا  حبلسوق 
  لى ع  في المائة  0.36المائة وفي    0.24ت  بلغبة  بنس

  . التوالي

باالتجاهافيم يتعلق  أسعار ا  لمتوسط  العامة  ت 
ة ترالف  لة مقابل الدوالر خال يبمالت العرصرف الع

سجل2019- 2015( فقد  عمال)   دولعشرة  ت  ت 
الخاللدوالر  اابل  مقتراجعاً  عربية   و ةرتفل  ت كان. 

متراجع مسجل  ةنسب  ركبأ اق   نة    السوداني ه  نيجلبل 
مقابل   قيمته  انخفضت  بنسبة  الذي  رب تقاالدوالر 

الفتر  65.74 خالل  المائة  نيه جلا  يليه  ة،في 
ثم  ،  المائة   في  24.46ة تراجع بلغت  سببن  المصري

التونسيالسورية    رةاللي تراجع   والدينار  بنسبة 
و  يف   16.57  بلغت ع  في   10.58المائة  لى  المائة 
  ة بنسب  الريال اليمنيو   يلجزائرا  نارثم الدي  ،اليالتو

 التوالي.   على في المائة 3.88ومائة لفي ا 4.34
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خدمة لالصادراتعائدات بتغطیةیتعلقفیما
الدین خدمةنسبةلتجسفقد،الخارجیةیةدیونملا

والخدمات السلع منالصادراتإلىالخارجيالعام
كمجموعةبیاناتاعنھالمتوفرةالعربیةلدولل

 ً حوالي إلىلصتلةمئویطانق1.2حواليلغبارتفاعا
بلغتنسبةبمقارنة،2019عامبنھایةالمائةيف9.9

.8201عامنھایةبالمائةفي8.7حوالي

، متصلصعیدوعلى،فرادىالعربیةلوالدبالنسبة
إلى الخارجيالعامالدین خدمةنسبةشھدت

ً والخدماتالسلعمنالصادرات لدول لبالنسبةتباینا
بنان لففي.2019عام لالختبیانا عنھاالمتوفرة

إلى الخارجي العامالدینخدمةنسبةسجلت
زیادة نسبةأعلى خدماتالولسلع امنالصادرات

زیادة ةبنسبمصرثممئویة،نقطة6.7يلاوحتبلغ
بنسبارتفعتفیمامئویة، نقطة3.7حواليبلغت

كلفيمئویةنقطة0.6-0.1بینتراوحتةاوتمتف
عام ایةھبنوالمغربنیا،اتیروموالجزائر،من

نحو بلغتبنسبةجیبوتيفيثابتةظلتفیما،2019
المائة.في0.6

العام الدیندمةخنسبةتراجعت،المقابليف
ي فوالخدماتالسلعمنالصادراتلىإلخارجيا

مئویة، نقطة3.5يحوال بلغتانخفاضبنسبةتونس
والقُمر، ُعمان،منكلفيتراجعت حینفي

بینحتتراومتفاوتةبنسبوالسودانواألردن،
الملحق ،مذكورلاالعامخاللیةو ئمةطنق0.1-0.6

)9/9.(

)6( العربیةفرصالأسعارتطورات

سعار أفيطوراتـ بالتةـربیـالعالتـمـعالثرتأـت
، 9201عامخاللالمیةالعالرئیسیةالعمالتصرف

الیورومقابلالدوالرقیمةارتفاعظلفياسیمال
ى إلكياألمریالفیدرالياالحتیاطيمجلساتجاهرغم
الفلخفضت جوالثالثتنفیذ الرسمیة أسعار  ائدة 

الدوال وھو2019عام  في  رعلى  یُ ،  إلى عزما  ى 

عربی ربت)6( دول  تسع  (السعودیة  ط  بالدوالر  عمالتھا  ة 
والب  وقطرحواإلمارات  ووعُ رین  واألردن  ولبنان  امان  لعراق 

ودولي) بوتیوج بوحد ،  (سوریة السحب  حقوقةتان  الخاصة 
بو،  ) ایبیول مدولة  (الكویتسلة  العمالت  حین  ن  في  بني تت). 

لة سة للصرف مقابل الیورو أو مقابلن نظماً ثابت دولتان عربیتا
بع  س مر). وتتبنى  (المغرب والقُ یغلب علیھا الیورو  من العمالت  

ع نظماً  دول  األرنةمربیة  تتمث سعار  ر الجزائ(فيللصرف 
وووتونس   وموری  السودانمصر  )،  مالولصاویا  تانوالیمن 

).9/10ق (الملح

األمریكي في مقابل بقاء  ز معدالت نمو االقتصاد  تعز
طقة الیورو ضعیفة  دول منالمسجلة في النمو معدالت 

على  رغم األوروبي  المركزي  البنك  اإلبقاء  حرص 
مس  عند  الفائدة  معدالت  لتحفیز اتی توعلى  صفریة 

.شاط االقتصادينال

ضوء  ف عمالتلامةقیترق تسااتالتطورتلكي 
تدخالت مععامالخاللوالردلامقابللمثبتةالعربیةا

الصرف أسواقفيكزیةالمرالبنوكبعضمن
ف الصر أسعارنظمعلىقاءاإلببھدفاألجنبي

).9/11(الملحق،البلدانھذهفيثابتةال

المثبتةالعربیةتالعمالقیمةفعتتار،لالمقابفي
یعكس بما2019امعلالخولیورامقابلبالدوالر

ارتفعت حیث،الیورومقابلرالدوالقیمةفاعرتا
الخلیج لدولالتعاونسلمجدولعمالتقیمة

مقابلاألردنيروالدیناانیةنباللیرةاللوالعربیة
عت فارتكلكذ.المائةيف.215تبلغةسبـبنیوروال

العمالتمنسلةمقابلبتثالمُ الكویتي الدینارقیمة
ام.عالخالللمائةافي4.76بنسبةالیوروبلاقم

لیرة لواالجیبوتيالفرنكمنكلقیمةتفعتاركذلك
5.21بنسبةالیورومقابلالیمنيوالریالالسوریة

العراقي الدینارقیمةارتفعت،بلالمقافيالمائة.في
عام خاللالمائةفي.725بلغتبنسبةورالیولبمقا
.)9/21(الملحق،9201

حقوق بسلةالمثبتةربیة العتعماللباقتعلیفیماأما
ً یبيللاالدینارلسجفقدخاصة،لابالسح تراجعا
تحسنتفیماالمائة،في442.بنسبةروالالدمقابل
ي فالمائة.في2.89بنسبةالیورومقابلقیمتھ
ثابتھرالدوالمقابلالسوریة رةیاللقیمةظلتبلاالمق
ابلمقعتتفارینماب،9201عاميفتغییرغیرمن

العام.سنفخاللمائةلافي5.21بنسبةالیورو

العمالتمنسلةمقابلالمثبتةبالعمالت یتعلقافیم
قیمة تسجلفقدامنھاألكبرالجزءالیورویشكل

مقابلالمتوسط) ي(فاً ضاانخفالمغربيالدرھم
الدرھم سجلفیما، لمائةا في2.46بنسبةلدوالرا
ً رتابيلمغرا في2.87بنسبةلیورو اابلمقفاعا

السحبحقوقبلقامقیمتھتتفعارالمقابليف،المائة
المائة.في0.01بلغتطفیفةبنسبةالخاصة

آلیة 0182عاممنذیتبنىالمغربأنإلىیُشار
التدریجي لوالتحخاللمنرفصالاسةیسإلصالح
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 مقابل  المغربي  رهمالد  فرص  سعر  ركتح  قطان
 بها  األكبر  كونالم  اليورو  كل يش  العمالت  نم   لةس

 عوضا  المائة  في  ±) 2.5(  نحو  يبلغ   نطاق  عند
  في  ساهم   ما  وهو  ؛ السابق   في  المائة  في  ±) 0.3(

  سوق  في  ياألجنب  بالنقد   ةلالسيو  ة يوضع  تحسن
  ). 9/12و( )9/11( الملحق ،الصرف

 تعويم   ظامن  تبعت  التي  يةعربلا  تالعملبا  قلعيت  فيما
  شهد   ر)، الح  أو  دارلمُ ا  التعويم  اءوس(   الصرف  سعر

 الدوالر  مقابل  نخفاضا  معدل  أكبر  السوداني   الجنيه
  ، 9201  عام  في  المائة  في  73.78  بلغ  األمريكي

  عام   الل خ  البالد  شهدتها  يالت  ضاعولأل  نتيجة
  ةخليالدا  ازناتالتو  على   أثرت  والتي   9201

 مستويات   في  لةوسي  مةزأ  لىإ  أدتو  يةجروالخا
 كبير  جعترا  عنها  تجن  ألجنبيا  قدنلا  من  المعروض

    .جنبيةاأل  العمالت مقابل السوداني الجنيه لقيمة

 سابق   وقت  في  قام  قد   يزالمرك  السودان  بنك  كان
 في  63و  المائة  في  29  بنسبة  الجنيه  قيمة  ضخفب

 ماك  ، لي تواال  لى ع  0132و  2102  عامي  المائة
 يف  لحافزا  بسياسة  عرفي  ما  يالمركز  البنك  تبني

 عبر  المغتربين  تحويالت  لتشجيع  0162  عامال
 التدابير  من   عدد   إلى   إضافة  المصرفي  الجهاز

  تلك  أن   إال  ،ليةحمال   العملة  قيمة  لدعم   رىاألخ
 األوضاع   صعوبة  ضوء   على  جدِ تُ   لم  رالتدابي

   .دلبالا هاب تمر التي  االقتصادية
ً   شهد  ،ىرأخ  جهة  نم ً تر  التونسي  الدينار  أيضا  اجعا

 ً  المائة  في  10.86  بة بنس  الدوالر  ل مقاب  ملحوظا
  التي   لضغوطاتا  عكس ي  بما  9012  م اع  لخال

 كبيراً   جزاً ع   سجل  لذيا  يالتجار  زانيمال  واجهت
 لياراتم  5.4  تقارب  بقيمة   لتواليا  على  الثاني  عاملل

 يةوريتانلما  ألوقيةا  ةقيم  انخفضت  ككذل  .دوالر
  يف  .842  بنسبة  رالالدو   بلمقا  الجزائري  لديناراو
  عام  خالل التوالي على المائة في 2.37و ةلمائا

ــي ــ قيمــة ارتفعــت حــين ف  بشــكل المصــري هالجني
 عـام  المائـة  فـي  1.19  بنسبةو  والردال  مقابل  طفيف

ــ ،1902 ــغ ثحي ــه صــرف رســع ســطمتو بل  الجني
ً جنيهـ  17.6  نحو  ألمريكيا  الرالدو  مقابل  والرلـدل  ا
ً  17.8 لمقابـــ 9201 عـــام لخـــال  الرلـــدول جنيهـــا

 اتجـــاه ظـــل فـــي 8201 عـــام المســـجل للمتوســـط
 ســـــــــةسيا تحريـــــــــر إلـــــــــى الحكومـــــــــة

ــعر ــرف س ــدف الص ــم به ــية دع ــادرات تنافس  الص
ــع ءلقضــااو  الصــرف ســواقأ فــي تتالالالخــا ىل

 االقتصــادي إلصــالحا رنــامجب طــارإ فــي نبــيجاأل
 قـدالن  وقصـند  مـع  لتعـاونبا  الحكومـة  طبقـهت  الذي

 االسـتثمار دعـم على كبير بشكل ساعد الذي  دوليلا
 ).9/11(  لحقالم  ،والصادرات

معظم   صرف  أسعار  سجلت  آخر،  جانب  من 
تالع التي  العربية  نمالت  سعر تبع  تعويم    ظام 

تراجعاً  ا الملصرف  تحسن    يوروقابل  يعكس  بما 
القي هذه  الجنية مة  وسجل  اليورو  مقابل  عمالت 

ال  المصري مقابل  تحسن    6.34بنسبة    ويورأكبر 
المائة،   بنسبة    يليهفي  العراقي  في   5.27الدينار 

 جع ترابر  كأ  السوداني الجنيه  ل  ج سفي حين  .  المائة
 64.73نحو  غت  لبيورو خالل العام بنسب  بل الامق
بنسبة    الدينار  يليه ،  المائة  في في   5.09التونسي 

  ). 9/12ق (الملح ، المائة

قيمة    كما ا  ممعظتراجعت  أمهذه  ت  ادوح  املدول 
عام   خالل  الخاصة  السحب  سجل  .  2019حقوق 

السوداني ب  الجنيه  المائة،    ي ف  79.24نسبة  تراجعاً 
التونس الدينار  بنيليه  ثم  المائة   في  8.19ة  بسي   ،

القُ  بنسبة  الفرنك  جانب    .ةئماال  في  2.95مري  من 
تراجعت   واألوقيةآخر،  الجزائري  الدينار   قيمة 

وحدةبمقا الموريتانية   احق  ل   اصةخ لا  حبلسوق 
  لى ع  في المائة  0.36المائة وفي    0.24ت  بلغبة  بنس

  . التوالي

باالتجاهافيم يتعلق  أسعار ا  لمتوسط  العامة  ت 
ة ترالف  لة مقابل الدوالر خال يبمالت العرصرف الع

سجل2019- 2015( فقد  عمال)   دولعشرة  ت  ت 
الخاللدوالر  اابل  مقتراجعاً  عربية   و ةرتفل  ت كان. 

متراجع مسجل  ةنسب  ركبأ اق   نة    السوداني ه  نيجلبل 
مقابل   قيمته  انخفضت  بنسبة  الذي  رب تقاالدوالر 

الفتر  65.74 خالل  المائة  نيه جلا  يليه  ة،في 
ثم  ،  المائة   في  24.46ة تراجع بلغت  سببن  المصري

التونسيالسورية    رةاللي تراجع   والدينار  بنسبة 
و  يف   16.57  بلغت ع  في   10.58المائة  لى  المائة 
  ة بنسب  الريال اليمنيو   يلجزائرا  نارثم الدي  ،اليالتو

 التوالي.   على في المائة 3.88ومائة لفي ا 4.34
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في التنمیة العربیةاالقتصاد الرقمي ودعم دوره 

نظرة عامة 
في ســـلم  عالیةً تطویر االقتصـــاد الرقمي مرتبةً یحتل

ــالم   الع دول  في مختلف  القرار  ــات صــــــانعي  أولوی
ات   ــتراتیجـی ھ اســ ث أعـدت ـل ة، حـی امـی دمـة والـن المتـق

كما أن ھذا الموضـوع .ورصـدت لھ اـستثمارات ھائلة
حظي باھتمامات المؤســــســــات الدولیة بحثاً وتمویالً  
االقتصــــــادي   النمو  دفع  في  ــد  المتزای ــدوره  ل نظراً 

ألســـواق من خالل  وتحســـین القدرات التنافســـیة في ا
على   ــدرة  الق ــین  وتحســ ــامالت  المع ــة  تكلف تخفیض 
الوصـول للمعلومات وخصـائص ومتطلبات األسـواق 

ومستدامة. شاملةالداخلیة والخارجیة، وتحقیق تنمیة 

ي یتطور بھا االقتصـاد  تبالنظر إلى الـسرعة المذھلة ال
ــرـعة جمع البـیاـنات ،الرقمي ــاعف ســ الـمدفوع بتضــ

ا   ادلـھ ا وتـب الجتـھ ا ومـع ا وتحلیلـھ ات وتخزینـھ والمعلوـم
من خالل المنصـــات الرقمیة ألغراض إنتاج الســـلع  
والخدمات وتطویر أنشــطة األعمال وخلق ســالســل 
ــاد الرقمي في الدول   قیمة جدیدة، فإن تطویر االقتصــ
ــة  لمواكب فقط  لیس  ــا  ــروری ضــ أمراً  ــات  ب ــة  العربی

ـمجــال  الـ  ـفي  اـلعــاـلـمیــة  یــةـتـطورات  ـن ـق ـت وـتـحـقـیق اـل
مقتضـــیات العصـــر، وبالتالي تفادي التھمیش ومزیداً 
ــاً   ل أیضـــ دول المتقـدمـة، ـب من التخلف عن ركـب اـل
ــادیة واالجتماعیة  لمواجھة عدد من التحدیات االقتصـ
التي تواجھھا ھذه الدول الســـیما إحداث تنمیة شـــاملة  

طالة، خاصـة  ومسـتدامة وتخفیف مسـتویات الفقر والب
بین الشباب المتعلم واإلناث.

د   ـــھ ا یتعلق  تشــ اً فیـم ــریـع ة تطوراً ســ ة العربـی المنطـق
یُقدر المعلومات واالتصـاالت، حیث  تقنیاتاسـتخدام ب

ــبة  ــط نسـ ــتخدام أن متوسـ اإلنترنت زاد بأكثر من  اسـ
ــعف   الفترة  الضــ وجود )2018-2010(خالل  مع   ،

لبنـیة التحتـیة مع ذـلك، ـفإن ا.بین البـلدان العربـیةتـباین
أخرةمتفي الدول العربیة، بصفة عامة، تُعتبرالرقمیة  

ــیما في عن المناطق األخرى ــرعة  في العالم الســ ســ
ــتـخدمین لدیھم قلیالً اً عددن  أحـیث  اإلنترنت من المســ

وفق مرتفعةالتزال  أسـعار، وبإنترنت عالي السـرعة
المعاییر الدولیة. 

ــادر   في الدول العربیة الفجوة الرقمیة  تتمثل أھم مصــ
لضـــعف االســـتثمار في  ، نتیجة األســـاســـیةالبنیة في 

أـسواق النطاق الـشبكات الرقمیة األـساـسیة نظراً لكون
دول تُعتبر  العریض   ل  األكثر تركیزاً في ھـذه اـل واألـق

الوصول المحدود  وھو ما ینتج عنھ  ،  تنافسیة في العالم
ــلةإلى البیانات والخدمات اإللكترونی ، مما ة ذات الصـ

ســــالســــل قیمة جدیدة ءاالبتكار ومن إنشــــاحد من ی
بــالبیــانــات،   القطــاعــات ذات  ومرتبطــة  تطویر  یُثبط 

الـشركات الناـشئة االـستخدام الكثیف للبیانات، وخاـصة 
ــدر الـثاني للفجوة الرقمـیة فیتمـثل المبتكرة . أـما المصــ

الدول العربیة حیث تحتاج معظم ةفي البنیة المؤسـسـی
طویر القوانین والتشـــریعات والقواعد التنظیمیة  تإلى  

ــفاء المزید من المرونة علیھا لتواكب التحوالت  وإضـ
ة ةالتقنـی ة والمتوقـع الـی ل المصــــدر  الكبیرة الـح . ویتمـث

قلة اســــتخدام التقنیات الحدیثة  الثالث للفجوة الرقمیة و
انتشـار األمیة وتواضـع في  وتطور االقتصـاد الرقمي

ــاالتتقنـیةالمـھارات في مـجال   ،  المعلوـمات واالتصــ
ــیما  التقنیاتتحفیز الطلب على تلك مما یدعو إلى   الس

واـستكمال مـشروع  تحـسین المعرفة الرقمیة  من خالل 
الحكومـة الرقمیـة الـذي ال یزال في طور التنفیـذ في  

الدول. عدد من ھذه

أثیر االقتصـــــادي  یظـل   اتالـت ة  للتقنـی ة الحـدیـث الرقمـی
ــار  ــعاً في ُمعظم الدول العربیة نتیجة االنتشــ متواضــ

األعمال  تفي مجاالالتقنیاتالمحدود الســـتخدام تلك 
واألنشــطة االقتصــادیة، خاصــة وأن ذلك االســتخدام 

البحث یُحركھ في األغلب االستھالك أكثر مما یحركھ 
. واســتناداً  االبتكارعن إنشــاء ســالســل قیمة جدیدة أو 

التجارب الدولیة التي ســیتم اســتعراضــھا في ھذا  إلى
الفـصل، تحتاج الدول العربیة في إطار ـسعیھا لتطویر 

مقاربة شــاملة تجمع بین أربعة  االقتصــاد الرقمي إلى
تطویر البنیة األســـاســـیة تتمثل فيعناصـــر رئیســـة 

لالقتصاد الرقمي من خالل االستثمار في حزم النطاق 
ــین البنیة و،  رعةنترنت عالي الســـ العریض واإل تحسـ

المؤسـسـیة عن طریق النھوض ببیئة األعمال والنظام  
ــیما من  االیكولوجي ــاد الرقمي السـ المرتبط باالقتصـ

خالل سـن التشـریعات المالئمة وفتح المنافسـة بصـفة 
تحقیق  وبصــفة خاصــةعامة وفي ســوق االتصــاالت

ــالمـة المعـامالت   ــمـان ســ ــیبراني وضــ األمن الســ
ــیة البیانات، اإللكترونیة والمحافظة على خصــــوصــ

الفصل 
العاشر

(المحور)
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  ). 9/11(  الملحق  ر:المصد 

صرف لالتجاهابالنسبة   أسعار  لمتوسط  العامة  ت 
- 2015اليورو خالل الفترة (  ت العربية مقابل العمال
شرة  ع  ةنياثمت  مالع  قيمة   جعتتراقد  ف   ،)2019

اوحت رة بنسبة ترتلفا  بية مقابل اليورو خالللة عرود 
الما  66.09و  المائة  في   0.2  بين ى لع  جاء  ئة.في 

العمالت   هذه  السود رأس  نحو   بانخفاض   نياالجنيه 
المائةف  66.09 المصري  ثم    ،ي  ينار د ل واالجنيه 
ئة مافي ال  10.86والمائة  في    24.73  بةسنب  التونسي

  ). 9/12) والملحق (9كل (الش ،التوالي ىلع

  
  
  

 ). 9/12(  لملحق ا  المصدر:

ت عمال ف بعض الار صرفي أسع ): التغير السنوي8ل ( الشك
ومتوسط   2019ي عام ألمريكي فا روال لد اربية مقابل الع

 ) 2019-2015الفترة (

بعض العمالت ر السنوى في أسعار صرف غيتال): 9(  الشكل
   لفترةوسط اتوم 2019ام ع اليورو في العربية مقابل

)2015 -2019 ( 




