
الفصل التاسع: موازين المدفوعات والدين العام الخارجي وأسعار الصرف 

175

  
 

175 

  والدين العام الخارجي موازين المدفوعات
 وأسعار الصرف

  
 

 نظرة عامة
أداء موازين مدفوعات الدول العربية  استفاد

التحسن النسبي الذي شهدته من  2017خالل عام 
األسعار العالمية للنفط والمواد الخام، مما نتج 

الفائض بالميزان التجاري لتلك الدول  ارتفاععنه 
مليار  174.1لضعف ليبلغ حوالي اا يزيد عن بم

صافي بالعجز  انخفضدوالر. إضافة لذلك فقد 
تحول العجز المسجل في  بالتالي، التحويالت

الميزان الجاري للدول العربية كمجموعة خالل 
مليار دوالر  30.3الى فائض قدره  2016عام 
بالمائة من الناتج المحلي االجمالي في  1.2يمثل 
ن تلك التطورات السابقة . وقد نتج ع2017عام 

انكماش العجز الكلي لموازين مدفوعات الدول 
 57.8العربية كمجموعة ليقتصر على حوالي 

مقارنة مع عجز  2017مليار دوالر خالل عام 
خالل حقق مليار دوالر م 137.5بلغ حوالي 

 58العام السابق، مسجالً نسبة تراجع بلغت نحو 
 بالمائة. 

ارتفع إجمالي الدين ، ارجيخعلى صعيد الدين ال
الخارجي للدول العربية المقترضة كمجموعة 

 2017في المائة في عام  10.1بنسبة بلغت 
مليار دوالر مقارنة  256.7ليصل إلى حوالي 

. 2016مليار دوالر في عام  233.3بحوالي 
تُعزي الزيادة في المديونية الخارجية إلى لجوء 

لخارجي إلى االقتراض ا العربيةعدد من الدول 
لتمويل العجز المالي الٌمرتفع في ضوء 

من جانب الضغوطات المالية التي تواجهها. 
ارتفعت خدمة الدين العام الخارجي، بنسبة آخر، 
مليار  29.3في المائة لتبلغ حوالي  54.5بلغت 

مليار  18.9، مقارنة بنحو 2017دوالر في عام 
 .2016دوالر في عام 

ية الخارجية للدول فيما يتعلق بمؤشرات المديون
العربية المقترضة كمجموعة، فقد ارتفعت نسبة 
الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي اإلجمالي 

 
 

نقطة مئوية، حيث  4.3بحوالي  2017في عام 
في المائة مقارنة بحوالي  31وصلت إلى نحو 

. جاء ذلك نتيجة 2016في المائة في عام  26.7
لخارجي مقارنة بنمو لتساُرع نمو الدين العام ا
الذي باألسعار الجارية الناتج المحلي اإلجمالي 

في المائة في نفس العام. وفي ذات  3.8نما بنسبة 
السياق، ارتفع مؤشر خدمة الدين العام الخارجي 
إلى الصادرات من السلع والخدمات في الدول 

 4.1بحوالي  2017العربية المقترضة في عام 
في المائة مقارنة  13.7صل إلى ينقطة مئوية ل

 .2016في عام  9.6بنحو 
عكست أسعار صرف العمالت العربية المثبتة 
مقابل الدوالر التطورات التي شهدتها العمالت 

خالل عام الرئيسية في أسواق الصرف الدولية 
حيث تراجعت قيمة هذه العمالت مقابل  2017

اليورو مقابل الدوالر  قيمة في ظل ارتفاعاليورو 
من جانب أخر تراجعت قيمة  عام.لك الذخالل 

بعض عمالت الدول العربية التي تتبنى نظماً 
أكثر مرونة ألسعار الصرف مقابل اليورو 
والدوالر على ضوء الضغوطات التي شهدتها 
التوازنات الخارجية لهذه البلدان والسياسات التي 
تم تبنيها في بعض تلك الدول لزيادة مستويات 

 مرونة نظم الصرف. 

 موازين المدفوعات

 الموازين التجارية

تحسن الفائض في الميزان التجاري خالل عام 
بشكل ملحوظ كنتيجة أساسية للتحسن  2017

الذي شهدته األسعار العالمية للنفط والمواد الخام، 
تحقيق الدول  2016جاء ذلك بعد ان شهد عام 

العربية أدنى مستوى يحققه فائض الميزان 
قدين االخيرين. فقد ارتفع التجاري خالل الع

فائض الميزان التجاري للدول العربية كمجموعة 
مليار دوالر خالل  70.5من مستوى بلغ نحو 

 

 الفصل 

 التاسع
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مليار دوالر  174.1ليصل الى نحو  2016عام 
ً نسبة زيادة قدرها 2017خالل عام  ، محققا

في المائة. جاء ذلك كمحصلة الرتفاع  146.9
العربية إجمالي الصادرات السلعية للدول 

في  17.4بنسبة  2017كمجموعة خالل عام 
مليار دوالر،  894.9المائة لتصل الى نحو 

مليار دوالر خالل العام  762.2مقارنة مع نحو 
السابق، كنتيجة للتحسن الذي شهدته أسعار النفط 

عت الواردات السلعية اإلجمالية فتكما ارالعالمية. 
لمائة في ا 4.2للدول العربية بنسبة بلغت نحو 

مليار دوالر. اسفرت  720.8 إلى لتصل
التطورات السابقة عن ارتفاع نسبة فائض 
الموازين التجارية للناتج المحلي اإلجمالي للدول 

لى إلتصل  2017العربية كمجموعة خالل عام 
في  3.0في المائة مقارنة بنسبة قدرها  7.1نحو 

أ(  -9/1، الملحقان )2016المائة خالل عام 
 (.1لشكل )( وا9/2و)

 
 

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

على صعيد تطور أرصدة الميزان التجاري 
، سجل الفائض كمجموعاتللدول العربية 

المحقق لمجموعة دول مجلس التعاون لدول 
ارتفاعاً بنحو  2017خالل عام  (1)الخليج العربية

والر مليار د 253.1في المائة ليبلغ حوالي  45.0
مليار دوالر  174.5مقارنة مع فائض قدره 

                                                 
 ،وُعمان ،والسعودية ،والبحرين ،تتضمن كل من االمارات )1)

 وقطر والكويت.

محقق خالل العام السابق. يرجع ذلك لزيادة قيمة 
 13.3الصادرات السلعية لهذه المجموعة بنسبة 

مليار دوالر بسبب  705.5في المائة لتبلغ حوالي 
تحسن أسعار النفط العالمية على الرغم من 

عت قيمة فتار ماكتراجع كميات االنتاج. 
وعات عن الواردات السلعية االجمالية لدول المدف

بلغت طفيفة بنسبة  2017المجلس خالل عام 
مليار دوالر  452.4في المائة لتبلغ  0.9حوالي 

مليار دوالر محققة خالل  448.2مقارنة مع نحو 
ً 2016عام  مستويات االنفاق  مع ، تماشيا

على الواردات من السلع  االحكومي وأثره
ة للتطورات السابقة ارتفعت االستثمارية. نتيج

نسبة فائض الميزان التجاري  2017خالل عام 
في كافة دول المجموعة الى الناتج المحلى 

في  12.1اإلجمالي لتسجل نسب تفاوتت بين نحو 
بالمائة في قطر، فيما  21.9و ُعمانالمائة في 

خالل العجز عدا البحرين التي سجلت تراجعاً في 
في المائة من  1.9قتصر على يل 2017عام 

 (.2الناتج المحلى اإلجمالي، الشكل )
 
 
 

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

خـرى ألفيما يتعلق بمجموعة الدول العربية ا
سجل ، فقـد تحول العجـز المُ (2)المصدرة للنفط

بالميزان التجـاري لهـذه المجموعـة من الـدول 
دوالر الى  مليار 16.5البالغ نحو  2016خـالل عـام 

، 2017مليار دوالر خالل عام  8.9فائض بلغ نحو 
                                                 

 واليمن. ،وليبيا ،والعراق ،تتضمن كل من الجزائر  )2)

ري كنسبة من الناتج المحلي ن التجاتطور رصيد الميزا(: 1الشكل )
 (*2013-2017الفترة ) لاإلجمالي للدول العربية خال

 
نسبة رصيد الميزان التجاري إلى الناتج المحلي (: 2الشكل )

 *(2016-2017)اإلجمالي للدول العربية 
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حيث ارتفعت قيمة الصادرات السلعية لهذه 
 64.3بنسبة  2017المجموعة من الدول خالل عام 

مليار دوالر مقارنة  106.6في المائة لتبلغ حوالي 
، جاء 2016عام بمليار دوالر محققة  64.9مع نحو 

أسعار النفط العالمية ذلك نتيجة التحسن الذي شهدته 
والزيادة الجزئية في كميات اإلنتاج مع استقرار 
األوضاع الداخلية في بعض دول المجموعة. كما 
زادت قيمة الواردات السلعية في هذه المجموعة من 

في المائة لتصل الى  20.0الدول بنسبة قدرها 
 . 2017مليار دوالر خالل عام  97.7حوالي 

ة فرادى، ارتفع الفائض على مستوى دول المجموع
ليصل الى نحو  2017المحقق بالعراق خالل عام 

بالمائة من الناتج المحلى اإلجمالي. وتحول  12.9
بالمائة من الناتج  11العجز الى فائض بلغ نحو 

تراجع العجز ، في حين المحلى اإلجمالي في ليبيا
بالمائة  9.7بالميزان التجاري للجزائر ليسجل نحو 

أما . 2017خالل عام  المحلي اإلجماليمن الناتج 
ً اليمن فقد سجلت ارتفاع في العجز لتبلغ نسبته مـن  ا

في المائة بعام  21.3النـاتج المحلى اإلجمـالي نحو 
2017 . 

 

، فقد (3)وبالنسبة للدول العربية المستوردة للنفط
حققت هـذه المجمـوعـة مـن الـدول زيادة طفيفة 

بنسبة  2017ـالل عــام بعجز الميزان التجاري خـ
مليار  87.9في المائة ليصل الى نحو  0.5بلغت 

صيلة حدوالر. جاء ذلك كمحصلة الرتفاع 
الصادرات السلعية لدول تلك المجموعة من نحو 

لتبلغ حوالي  2016مليار دوالر خالل عام  74.6
، مسجلة نسبة 2017مليار دوالر خالل عام  82.8

ما ارتفعت الواردات بالمائة. ك 11.0زيادة قدرها 
مليار دوالر خالل  170.7بالمائة لتبلغ  5.3بنحو 
مليار دوالر  162مقارنة مع نحو  2017عام 

مسجلة خالل العام المقابل. على مستوى الدول 
فرادى فقد شهدت كل من األردن وتونس وجيبوتي 

ً وفلسطين والقُمر والمغرب ومـوريتانيا ارتفاع في  ا
بنسب  2017عام خالل عجز الميزان التجاري 

من الناتج المحلي  38.8بالمائة و 9حو نتباينت بين 
االجمالي. في حين تراجع العجز في كل من 

في  3.4السـودان ومصر ولبنان بنـسب بلغت نحو 
بالمائة من الناتج  25.7بالمائة و 14.8المائة و

 (.3، الشكل )2017المحلي االجمالي خالل عام 

 
 

 

 

                                                 
 ،والسودان ،وجيبوتي ،وتونس ،تتضمن كل من األردن )3(

 ،ومصر ،ولبنان ،والقُمر ،وسورية )ال تتوفر لها بيانات(
 ا.وريتانيوم ،والمغرب

 (: تطور الموازين التجارية للدول العربية األخرى حسب المجموعات 3الشكل )
(2013-2017*) 

 يانات أولية.* ب
 "أ"(. 9/1(، )9/1(، )5/8المصدر: المالحق )
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مليار دوالر  174.1ليصل الى نحو  2016عام 
ً نسبة زيادة قدرها 2017خالل عام  ، محققا

في المائة. جاء ذلك كمحصلة الرتفاع  146.9
العربية إجمالي الصادرات السلعية للدول 

في  17.4بنسبة  2017كمجموعة خالل عام 
مليار دوالر،  894.9المائة لتصل الى نحو 

مليار دوالر خالل العام  762.2مقارنة مع نحو 
السابق، كنتيجة للتحسن الذي شهدته أسعار النفط 

عت الواردات السلعية اإلجمالية فتكما ارالعالمية. 
لمائة في ا 4.2للدول العربية بنسبة بلغت نحو 

مليار دوالر. اسفرت  720.8 إلى لتصل
التطورات السابقة عن ارتفاع نسبة فائض 
الموازين التجارية للناتج المحلي اإلجمالي للدول 

لى إلتصل  2017العربية كمجموعة خالل عام 
في  3.0في المائة مقارنة بنسبة قدرها  7.1نحو 

أ(  -9/1، الملحقان )2016المائة خالل عام 
 (.1لشكل )( وا9/2و)

 
 

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

على صعيد تطور أرصدة الميزان التجاري 
، سجل الفائض كمجموعاتللدول العربية 

المحقق لمجموعة دول مجلس التعاون لدول 
ارتفاعاً بنحو  2017خالل عام  (1)الخليج العربية

والر مليار د 253.1في المائة ليبلغ حوالي  45.0
مليار دوالر  174.5مقارنة مع فائض قدره 

                                                 
 ،وُعمان ،والسعودية ،والبحرين ،تتضمن كل من االمارات )1)

 وقطر والكويت.

محقق خالل العام السابق. يرجع ذلك لزيادة قيمة 
 13.3الصادرات السلعية لهذه المجموعة بنسبة 

مليار دوالر بسبب  705.5في المائة لتبلغ حوالي 
تحسن أسعار النفط العالمية على الرغم من 

عت قيمة فتار ماكتراجع كميات االنتاج. 
وعات عن الواردات السلعية االجمالية لدول المدف

بلغت طفيفة بنسبة  2017المجلس خالل عام 
مليار دوالر  452.4في المائة لتبلغ  0.9حوالي 

مليار دوالر محققة خالل  448.2مقارنة مع نحو 
ً 2016عام  مستويات االنفاق  مع ، تماشيا

على الواردات من السلع  االحكومي وأثره
ة للتطورات السابقة ارتفعت االستثمارية. نتيج

نسبة فائض الميزان التجاري  2017خالل عام 
في كافة دول المجموعة الى الناتج المحلى 

في  12.1اإلجمالي لتسجل نسب تفاوتت بين نحو 
بالمائة في قطر، فيما  21.9و ُعمانالمائة في 

خالل العجز عدا البحرين التي سجلت تراجعاً في 
في المائة من  1.9قتصر على يل 2017عام 

 (.2الناتج المحلى اإلجمالي، الشكل )
 
 
 

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

خـرى ألفيما يتعلق بمجموعة الدول العربية ا
سجل ، فقـد تحول العجـز المُ (2)المصدرة للنفط

بالميزان التجـاري لهـذه المجموعـة من الـدول 
دوالر الى  مليار 16.5البالغ نحو  2016خـالل عـام 

، 2017مليار دوالر خالل عام  8.9فائض بلغ نحو 
                                                 

 واليمن. ،وليبيا ،والعراق ،تتضمن كل من الجزائر  )2)

ري كنسبة من الناتج المحلي ن التجاتطور رصيد الميزا(: 1الشكل )
 (*2013-2017الفترة ) لاإلجمالي للدول العربية خال

 
نسبة رصيد الميزان التجاري إلى الناتج المحلي (: 2الشكل )

 *(2016-2017)اإلجمالي للدول العربية 
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حيث ارتفعت قيمة الصادرات السلعية لهذه 
 64.3بنسبة  2017المجموعة من الدول خالل عام 

مليار دوالر مقارنة  106.6في المائة لتبلغ حوالي 
، جاء 2016عام بمليار دوالر محققة  64.9مع نحو 

أسعار النفط العالمية ذلك نتيجة التحسن الذي شهدته 
والزيادة الجزئية في كميات اإلنتاج مع استقرار 
األوضاع الداخلية في بعض دول المجموعة. كما 
زادت قيمة الواردات السلعية في هذه المجموعة من 

في المائة لتصل الى  20.0الدول بنسبة قدرها 
 . 2017مليار دوالر خالل عام  97.7حوالي 

ة فرادى، ارتفع الفائض على مستوى دول المجموع
ليصل الى نحو  2017المحقق بالعراق خالل عام 

بالمائة من الناتج المحلى اإلجمالي. وتحول  12.9
بالمائة من الناتج  11العجز الى فائض بلغ نحو 

تراجع العجز ، في حين المحلى اإلجمالي في ليبيا
بالمائة  9.7بالميزان التجاري للجزائر ليسجل نحو 

أما . 2017خالل عام  المحلي اإلجماليمن الناتج 
ً اليمن فقد سجلت ارتفاع في العجز لتبلغ نسبته مـن  ا

في المائة بعام  21.3النـاتج المحلى اإلجمـالي نحو 
2017 . 

 

، فقد (3)وبالنسبة للدول العربية المستوردة للنفط
حققت هـذه المجمـوعـة مـن الـدول زيادة طفيفة 

بنسبة  2017ـالل عــام بعجز الميزان التجاري خـ
مليار  87.9في المائة ليصل الى نحو  0.5بلغت 

صيلة حدوالر. جاء ذلك كمحصلة الرتفاع 
الصادرات السلعية لدول تلك المجموعة من نحو 

لتبلغ حوالي  2016مليار دوالر خالل عام  74.6
، مسجلة نسبة 2017مليار دوالر خالل عام  82.8

ما ارتفعت الواردات بالمائة. ك 11.0زيادة قدرها 
مليار دوالر خالل  170.7بالمائة لتبلغ  5.3بنحو 
مليار دوالر  162مقارنة مع نحو  2017عام 

مسجلة خالل العام المقابل. على مستوى الدول 
فرادى فقد شهدت كل من األردن وتونس وجيبوتي 

ً وفلسطين والقُمر والمغرب ومـوريتانيا ارتفاع في  ا
بنسب  2017عام خالل عجز الميزان التجاري 

من الناتج المحلي  38.8بالمائة و 9حو نتباينت بين 
االجمالي. في حين تراجع العجز في كل من 

في  3.4السـودان ومصر ولبنان بنـسب بلغت نحو 
بالمائة من الناتج  25.7بالمائة و 14.8المائة و

 (.3، الشكل )2017المحلي االجمالي خالل عام 

 
 

 

 

                                                 
 ،والسودان ،وجيبوتي ،وتونس ،تتضمن كل من األردن )3(

 ،ومصر ،ولبنان ،والقُمر ،وسورية )ال تتوفر لها بيانات(
 ا.وريتانيوم ،والمغرب

 (: تطور الموازين التجارية للدول العربية األخرى حسب المجموعات 3الشكل )
(2013-2017*) 

 يانات أولية.* ب
 "أ"(. 9/1(، )9/1(، )5/8المصدر: المالحق )
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 ت والدخل والتحويالتموازين الخدما

العجز بميزان الخدمات زيادة  2017شهد عام 
والدخل للدول العربية كمجموعة بنسبة بلغت 

مليار  68.7في المائة ليبلغ نحو  1.8حوالي 
مليار دوالر  67.5دوالر مقارنة مع عجز قدره 

. جاء ذلك كمحصلة ألثر 2016محقق بعام 
 ارتفاع أسعار الفائدة العالمية على دخل

التعافي الجزئي الذي ، إضافة الى أثر االستثمار
تشهده المتحصالت من بند السفر في الدول 

، الملحق السياحية الرئيسية من الدول العربية
 "أ"(. 9/1)

بالنسبة للتطورات في ميزان الخدمات والدخل 
، تراجع العربية كمجموعاتعلى مستوى الدول 

ة العجز في موازين الخدمات والدخل بمجموع
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خالل 

في المائة ليبلغ حوالي  0.6بنحو  2017عام 
مليار  49.0مليار دوالر مقارنة مع نحو  48.8

دوالر مسجلة خالل العام السابق. يرجع ذلك 
لزيادة الفائض في كل من اإلمارات والبحرين 
كنتيجة أساسية لزيادة العائد من قطاع السياحة. 

ً في بينم ا سجلت كل من قطر والكويت انكماشا
مقارنة بالعام السابق.  2017العجز خالل عام 

ُعمان مقارنة السعودية، في حين اتسع العجز في 
 . 2016مع عام 

صدرة خرى المُ ألوعلى صعيد الدول العربية ا
للنفط، فقد اتسع العجز في ميزان الخدمات 

بالمائة  32.8بنسبة  2017والدخل خالل عام 
مليار دوالر مقابل نحو  24.0صل الى حوالي لي

العام السابق. جاء ذلك  خاللمليار دوالر  18
نتيجة التساع العجز بميزان الخدمات والدخل 

في كل دول المجموعة مقارنة  2017خالل عام 
، وذلك تماشيا مع تواصل التطورات 2016بعام 

 الداخلية التي تمر بها بعض دول المجموعة.

ق بالدول العربية المستوردة للنفط، فقد وفيما يتعل
تحول العجز المحقق بميزان الخدمات والدخـل 

 2016فـي هذه المجموعة من الدول خالل عام 
مليار دوالر الى فائض قدره  0.4والبالغ نحو 

. 2017مليار دوالر خالل عام  4.0حوالي 
عزى ذلك بشكل أساسي النكماش العجز في يُ 

في مصر بصورة  ميزان الخدمات والدخل
ملحوظة، حيث بلغت نسبة االنخفاض حوالي 

 اتمليار 3بالمائة ليقتصر على نحو  61.8
مقارنة مع عجز بلغ  2017دوالر خالل عام 

مليار دوالر مسجل خالل العام  7.9حوالي 
السابق. ذلك نتيجة للتحسن الذي شهدته 
المتحصالت من بند السفر. بينما سجلت كل من 

جيبوتي وفلسطين والمغرب األردن وتونس و
في فائض ميزان الخدمات والدخل بنسب  زيادةً 

بالمائة  60.0بالمائة وحوالي  5.3تراوحت بين 
. وشهدت السودان زيادة في 2017خالل عام 

العجز، في حين انكمش العجز بكل من القُمر 
 . 2017وموريتانيا خالل عام 

فيما يخص التحويالت الجارية والتي تمثل 
ت العاملين والمعونات الرسمية أهم تحويال

انخفاض بالعجز  2017مكوناتها، فقد شهد عام 
في المائة  10.2المسجل في الدول العربية بنحو 

مليار دوالر مقارنة مع حوالي  75.1ليبلغ نحو 
مليار دوالر يمثل عجز محقق خالل العام  83.7

السابق. كنتيجة النكماش إجمالي العجز الذي 
لس التعاون لدول الخليج العربية حققته دول مج

مليار دوالر، بما  3.8كمجموعة بقيمة قدرها 
 123.8في المائة، ليصل الى نحو  3.0نسبته 

الفائض في بقية زيادة مليار دوالر، والذي قابله 
مليار دوالر،  4.8الدول العربية بقيمة قدرها 

 48.7في المائة، ليبلغ حوالي  10.8تمثل نسبتها 
 9/1، الملحق )2017ر خالل عام مليار دوال

 "ب"(.

بخصوص دول مجلس التعاون لدول الخليج 
 وُعمان قطر، فقد سجلت كل من فرادى العربية

ً في عجز صافي و السعودية والكويت انكماشا
بنسب بلغت  2017في عام التحويالت الجارية 

 15.4و بالمائة 6.6بالمائة و 4.8بالمائة و 0.02
بسبب تراجع المدفوعات ، على التواليبالمائة 

من التحويالت الخاصة. بينما حققت كل من 
ً في عجز صافي  البحرين واالمارات اتساعا

بالمائة  3.1التحويالت الجارية بنسب بلغت 
، 2017خالل عام رتيب بالمائة على الت 5.4و

ويُعزى ذلك بصفة أساسية لزيادة المدفوعات 
 الجارية الخاصة.
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صدرة للنفط، فقد المُ رى األخما الدول العربية أ
زيادة في فائض صافي  2017حققت خالل عام 

التحويالت الجارية بالجزائر واليمن والعراق 
بالمائة  15.8في المائة و 11.1بنسب بلغت نحو 

ً  17.7و في بالمائة. بينما شهدت ليبيا ارتفاعا
في  20.4عجز صافي التحويالت الجارية بنحو 

يار دوالر بعام مل 0.9المائة ليصل الى نحو 
2017 . 

على صعيد الدول العربية المستوردة للنفط، فقد 
 ،وفلسطين ،والسودان ،حققت كل من جيبوتي

في فائض صافي  والمغرب زيادةً  ،ومصر
في المائة  4.4التحويالت بنسب تراوحت بين 

. جاء ذلك بصفة 2017بالمائة خالل عام  29.1و
دة من رئيسية كنتيجة الرتفاع التدفقات الوار

تحويالت العاملين والتحويالت الرسمية. هذا، 
 ،والقُمر ،وتونس ،وقد سجلت كل من األردن

ً بالفائض المحقق في  ،ولبنان وموريتانيا انكماشا
 2017ميزان التحويالت الجارية خالل عام 

في  17.4في المائة و 4.1تراوحت ما بين بنسب 
المائة مقارنة بالمستويات التي شهدها العام 

 لسابق. ا

 الجاريةالخارجية  موازين الحسابات

اسفرت المعامالت الجارية للدول العربية 
عن تحول العجز  2017كمجموعة خالل عام 

المسجل بالميزان الجاري خالل العام السابق 
مليار دوالر الى فائض قدره  80.6والبالغ نحو 

وذلك للمرة األولى منذ عام  دوالر مليار 30.3
الرتفاع فائض الميزان  . يرجع ذلك2014

ا يزيد التجاري للـدول العـربيـة كمجمـوعـة بم
 174.1ليبلغ نحو  2017الضعف خالل عام عن 

مليار دوالر كنتيجة أساسية للتحسن الذي شهدته 
أسعار النفط العالمية. هذا، وقد بلغت نسبة فائض 
الموازين الجارية للدول العربية كمجموعة إلى 

في المائة  1.2مالي حوالي الناتج المحلي اإلج
( 9/3"ج"( و) 9/1، الملحقان )2017خالل عام 
 (.4والشكل )

 
 
 

 )*( بيانات أولية.
 (. 9/3المصدر: الملحق )

، تحول العجز كمجموعاتعلى صعيد الدول 
المسجل في الميزان الجاري لدول مجلس 

 2.2التعاون لدول الخليج العربية والبالغ حوالي 
الى فائض بلغ  2016ل عام مليار دوالر خال

. وجاء 2017مليار دوالر خالل عام  80.5نحو 
ذلك نتيجة لتحول العجز المحقق في كل من 
السعودية وقطر والكويت الى فائض بلغ نحو 

في المائة  5.9وفي المائة  3.8في المائة و 2.2
. 2017من الناتج المحلى اإلجمالي خالل عام 
البحرين في حين ارتفع الفائض في كل من 

 15.9و في المائة 1.2واإلمارات ليبلغ حوالي 
في المائة من الناتج المحلى اإلجمالي خالل عام 

. وفي ُعمان انخفض العجز في الميزان 2017
 13.5ليمثل حوالي  2017الجاري خالل عام 

 بالمائة من الناتج المحلى االجمالي.

الُمصدرة للنفط، خرى ألابالنسبة للدول العربية 
بميزان المعامالت سجل العجز المراجع تفقد 

 ليصل الىالجارية لهذه المجموعة من الدول 
، 2017مليار دوالر خالل عام  9.6حوالي 

مليار دوالر  29.7مقارنة مع عجز قدره نحو 
. جاء ذلك كمحصلة لتحول 2016خالل عام 

العجز الى فائض بالميزان التجاري، وارتفاع 
ل، وزيادة الفائض العجز بميزان الخدمات والدخ

المسجل في صافي التحويالت الجارية خالل عام 
. وعلى مستوى الدول فرادى تحول العجز 2017

في الميزان الجاري في ليبيا الى فائض يمثل 

(: نسبة الفائض في الميزان الجاري إلى الناتج 4الشكل )
 *(2017-2013المحلي اإلجمالي للدول العربية )
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 ت والدخل والتحويالتموازين الخدما

العجز بميزان الخدمات زيادة  2017شهد عام 
والدخل للدول العربية كمجموعة بنسبة بلغت 

مليار  68.7في المائة ليبلغ نحو  1.8حوالي 
مليار دوالر  67.5دوالر مقارنة مع عجز قدره 

. جاء ذلك كمحصلة ألثر 2016محقق بعام 
 ارتفاع أسعار الفائدة العالمية على دخل

التعافي الجزئي الذي ، إضافة الى أثر االستثمار
تشهده المتحصالت من بند السفر في الدول 

، الملحق السياحية الرئيسية من الدول العربية
 "أ"(. 9/1)

بالنسبة للتطورات في ميزان الخدمات والدخل 
، تراجع العربية كمجموعاتعلى مستوى الدول 

ة العجز في موازين الخدمات والدخل بمجموع
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خالل 

في المائة ليبلغ حوالي  0.6بنحو  2017عام 
مليار  49.0مليار دوالر مقارنة مع نحو  48.8

دوالر مسجلة خالل العام السابق. يرجع ذلك 
لزيادة الفائض في كل من اإلمارات والبحرين 
كنتيجة أساسية لزيادة العائد من قطاع السياحة. 

ً في بينم ا سجلت كل من قطر والكويت انكماشا
مقارنة بالعام السابق.  2017العجز خالل عام 

ُعمان مقارنة السعودية، في حين اتسع العجز في 
 . 2016مع عام 

صدرة خرى المُ ألوعلى صعيد الدول العربية ا
للنفط، فقد اتسع العجز في ميزان الخدمات 

بالمائة  32.8بنسبة  2017والدخل خالل عام 
مليار دوالر مقابل نحو  24.0صل الى حوالي لي

العام السابق. جاء ذلك  خاللمليار دوالر  18
نتيجة التساع العجز بميزان الخدمات والدخل 

في كل دول المجموعة مقارنة  2017خالل عام 
، وذلك تماشيا مع تواصل التطورات 2016بعام 

 الداخلية التي تمر بها بعض دول المجموعة.

ق بالدول العربية المستوردة للنفط، فقد وفيما يتعل
تحول العجز المحقق بميزان الخدمات والدخـل 

 2016فـي هذه المجموعة من الدول خالل عام 
مليار دوالر الى فائض قدره  0.4والبالغ نحو 

. 2017مليار دوالر خالل عام  4.0حوالي 
عزى ذلك بشكل أساسي النكماش العجز في يُ 

في مصر بصورة  ميزان الخدمات والدخل
ملحوظة، حيث بلغت نسبة االنخفاض حوالي 

 اتمليار 3بالمائة ليقتصر على نحو  61.8
مقارنة مع عجز بلغ  2017دوالر خالل عام 

مليار دوالر مسجل خالل العام  7.9حوالي 
السابق. ذلك نتيجة للتحسن الذي شهدته 
المتحصالت من بند السفر. بينما سجلت كل من 

جيبوتي وفلسطين والمغرب األردن وتونس و
في فائض ميزان الخدمات والدخل بنسب  زيادةً 

بالمائة  60.0بالمائة وحوالي  5.3تراوحت بين 
. وشهدت السودان زيادة في 2017خالل عام 

العجز، في حين انكمش العجز بكل من القُمر 
 . 2017وموريتانيا خالل عام 

فيما يخص التحويالت الجارية والتي تمثل 
ت العاملين والمعونات الرسمية أهم تحويال

انخفاض بالعجز  2017مكوناتها، فقد شهد عام 
في المائة  10.2المسجل في الدول العربية بنحو 

مليار دوالر مقارنة مع حوالي  75.1ليبلغ نحو 
مليار دوالر يمثل عجز محقق خالل العام  83.7

السابق. كنتيجة النكماش إجمالي العجز الذي 
لس التعاون لدول الخليج العربية حققته دول مج

مليار دوالر، بما  3.8كمجموعة بقيمة قدرها 
 123.8في المائة، ليصل الى نحو  3.0نسبته 

الفائض في بقية زيادة مليار دوالر، والذي قابله 
مليار دوالر،  4.8الدول العربية بقيمة قدرها 

 48.7في المائة، ليبلغ حوالي  10.8تمثل نسبتها 
 9/1، الملحق )2017ر خالل عام مليار دوال

 "ب"(.

بخصوص دول مجلس التعاون لدول الخليج 
 وُعمان قطر، فقد سجلت كل من فرادى العربية

ً في عجز صافي و السعودية والكويت انكماشا
بنسب بلغت  2017في عام التحويالت الجارية 

 15.4و بالمائة 6.6بالمائة و 4.8بالمائة و 0.02
بسبب تراجع المدفوعات ، على التواليبالمائة 

من التحويالت الخاصة. بينما حققت كل من 
ً في عجز صافي  البحرين واالمارات اتساعا

بالمائة  3.1التحويالت الجارية بنسب بلغت 
، 2017خالل عام رتيب بالمائة على الت 5.4و

ويُعزى ذلك بصفة أساسية لزيادة المدفوعات 
 الجارية الخاصة.
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صدرة للنفط، فقد المُ رى األخما الدول العربية أ
زيادة في فائض صافي  2017حققت خالل عام 

التحويالت الجارية بالجزائر واليمن والعراق 
بالمائة  15.8في المائة و 11.1بنسب بلغت نحو 

ً  17.7و في بالمائة. بينما شهدت ليبيا ارتفاعا
في  20.4عجز صافي التحويالت الجارية بنحو 

يار دوالر بعام مل 0.9المائة ليصل الى نحو 
2017 . 

على صعيد الدول العربية المستوردة للنفط، فقد 
 ،وفلسطين ،والسودان ،حققت كل من جيبوتي

في فائض صافي  والمغرب زيادةً  ،ومصر
في المائة  4.4التحويالت بنسب تراوحت بين 

. جاء ذلك بصفة 2017بالمائة خالل عام  29.1و
دة من رئيسية كنتيجة الرتفاع التدفقات الوار

تحويالت العاملين والتحويالت الرسمية. هذا، 
 ،والقُمر ،وتونس ،وقد سجلت كل من األردن

ً بالفائض المحقق في  ،ولبنان وموريتانيا انكماشا
 2017ميزان التحويالت الجارية خالل عام 

في  17.4في المائة و 4.1تراوحت ما بين بنسب 
المائة مقارنة بالمستويات التي شهدها العام 

 لسابق. ا

 الجاريةالخارجية  موازين الحسابات

اسفرت المعامالت الجارية للدول العربية 
عن تحول العجز  2017كمجموعة خالل عام 

المسجل بالميزان الجاري خالل العام السابق 
مليار دوالر الى فائض قدره  80.6والبالغ نحو 

وذلك للمرة األولى منذ عام  دوالر مليار 30.3
الرتفاع فائض الميزان  . يرجع ذلك2014

ا يزيد التجاري للـدول العـربيـة كمجمـوعـة بم
 174.1ليبلغ نحو  2017الضعف خالل عام عن 

مليار دوالر كنتيجة أساسية للتحسن الذي شهدته 
أسعار النفط العالمية. هذا، وقد بلغت نسبة فائض 
الموازين الجارية للدول العربية كمجموعة إلى 

في المائة  1.2مالي حوالي الناتج المحلي اإلج
( 9/3"ج"( و) 9/1، الملحقان )2017خالل عام 
 (.4والشكل )

 
 
 

 )*( بيانات أولية.
 (. 9/3المصدر: الملحق )

، تحول العجز كمجموعاتعلى صعيد الدول 
المسجل في الميزان الجاري لدول مجلس 

 2.2التعاون لدول الخليج العربية والبالغ حوالي 
الى فائض بلغ  2016ل عام مليار دوالر خال

. وجاء 2017مليار دوالر خالل عام  80.5نحو 
ذلك نتيجة لتحول العجز المحقق في كل من 
السعودية وقطر والكويت الى فائض بلغ نحو 

في المائة  5.9وفي المائة  3.8في المائة و 2.2
. 2017من الناتج المحلى اإلجمالي خالل عام 
البحرين في حين ارتفع الفائض في كل من 

 15.9و في المائة 1.2واإلمارات ليبلغ حوالي 
في المائة من الناتج المحلى اإلجمالي خالل عام 

. وفي ُعمان انخفض العجز في الميزان 2017
 13.5ليمثل حوالي  2017الجاري خالل عام 

 بالمائة من الناتج المحلى االجمالي.

الُمصدرة للنفط، خرى ألابالنسبة للدول العربية 
بميزان المعامالت سجل العجز المراجع تفقد 

 ليصل الىالجارية لهذه المجموعة من الدول 
، 2017مليار دوالر خالل عام  9.6حوالي 

مليار دوالر  29.7مقارنة مع عجز قدره نحو 
. جاء ذلك كمحصلة لتحول 2016خالل عام 

العجز الى فائض بالميزان التجاري، وارتفاع 
ل، وزيادة الفائض العجز بميزان الخدمات والدخ

المسجل في صافي التحويالت الجارية خالل عام 
. وعلى مستوى الدول فرادى تحول العجز 2017

في الميزان الجاري في ليبيا الى فائض يمثل 

(: نسبة الفائض في الميزان الجاري إلى الناتج 4الشكل )
 *(2017-2013المحلي اإلجمالي للدول العربية )
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في المائة، وارتفع الفائض بالعراق  2.2حوالي 
في المائة من الناتج المحلى  7.3نحو ليبلغ 

لجزائر ليمثل اإلجمالي. بينما تراجع العجز في ا
في المائة من الناتج المحلى االجمالي  13.1نحو 

. أما في اليمن فقد ارتفع العجز 2017خالل عام 
ليمثل نحو  2017بالميزان الجاري خالل عام 

في المائة من الناتج المحلى االجمالي،  11.6
 (.5الشكل )

 
 
 
 

 
 )*( بيانات أولية.

 (.9/3الملحق )المصدر:  

فيما يتعلق بمجموعة الدول العربية المستوردة للنفط، 
فقد تراجع العجز في ميزان المعامالت الجارية لهذه 

ليصل الى  2017المجموعة من الدول خالل عام 
مليار دوالر، مقابل عجز بلغ حوالي  40.6نحو 
مليار دوالر خالل العام السابق. ويرجع ذلك  48.7

مسجل في ميزان السلع والخدمات لتراجع العجز ال
بالمائة، وزيادة الفائض في ميزان  4.6والدخل بنسبة 

بالمائة خالل  10.6صافي التحويالت الجارية بنحو 
. وقد تراجع العجز الجاري في كل من 2017عام 

فلسطين ومصر والمغرب وموريتانيا ليسجل نسب 
في المائة  10.8في المائة و 4.8تراوحت بين نحو 

. في 2017الناتج المحلى اإلجمالي خالل عام الى 
حين شهدت كل من األردن وتونس وجيبوتي 

في زيادة  2017والسودان والقُمر ولبنان خالل عام 
 21.1بالمائة و 4.1العجز الجاري ليتفاوت بين نحو 

 بالمائة من الناتج المحلى االجمالي.

موازين الحسابات الرأسمالية والمالية والموازين 
 يةالكل

سجل بموازين صافي التدفق للداخل المُ حول ت
 2016المعامالت المالية والرأسمالية خالل عام 

الى صافي  ،مليار دوالر 146.8والبالغ نحو 
مليار دوالر  21.9تدفق للخارج بلغ حوالي 

ليعكس التحسن المحقق في  2017خالل عام 
موازين المعامالت الجارية للدول العربية. جاء 

ة لتحول صافي التدفق للداخل المسجل ذلك كنتيج
بمجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج 

مليار دوالر خالل عام  77.1العربية والبالغ نحو 
 64.3الى صافي تدفق للخارج بلغ حوالي  2016

 . 2017مليار دوالر خالل عام 

بالنسبة لدول المجموعة فرادى، تحول صافي 
لي والمالي الى التدفقات الواردة للحساب الرأسما
 قطركل من صافي تدفقات للخارج في 

 9.6مليار دوالر و 25.5بلغت نحو  والسعودية
. كما 2017خالل عام  على الترتيبمليار دوالر 

سجلت التدفقات الداخلة في البحرين تراجعا 
مليار دوالر. وحققت  1.2لتصل الى حوالي 

ً في صافي قيمة التدفقات إلى  ُعمان ارتفاعا
 9.1بالمائة لتبلغ حوالي  115.7بنحو  الداخل

صافي التدفق ارتفع مليار دوالر، هذا في حين 
 21.9 ليبلغ حواليالمسجل في الكويت  خارجلل

. بينما شهدت 2017مليار دوالر خالل عام 
ً في صافي التدفقات للخارج  اإلمارات تراجعا

مليار  17.5لتسجل حوالي  2017خالل عام 
 "(."ج 9/1دوالر، الملحق )

الُمصدرة األخرى على صعيد الدول العربية 
ة لخداللنفط، فقد تحول صافي التدفقات ال

بالحساب المالي والرأسمالي المسجل خالل عام 
مليار دوالر الى  10.4والبالغ نحو  2016

مليار  3.2حوالي قدره  ارجصافي تدفق للخ
. فقد تحول صافي 2017دوالر خالل عام 

 بالحساب الرأسمالي المسجلداخل التدفقات لل
مليار  11.3والمالي في العراق البالغ حوالي 

  3.1قدرها  خارجدوالر الى صافي تدفقات لل
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. أما الجزائر فقد حققت 2017مليار دوالر بعام 
 500زيادة بصافي التدفق للداخل ليبلغ حوالي 

. بينما سجلت كل من 2017مليون دوالر في عام 
ً في صافي التدفق للخارج  ليبيا واليمن انخفاضا

مليون  200مليون دوالر و 379.9ليبلغ حوالي 
 . 2017دوالر خالل عام 

أما بالنسبة للدول العربية المستوردة للنفط، فقد 
تراجع صافي التدفقات الداخلة في الحساب 

بالمائة  23.2الرأسمالي والمالي بنسبة قدرها 
مليار دوالر خالل عام  45.6ليصل الى نحو 

جاء ذلك كنتيجة أساسية لالنخفاض . 2017
الملحوظ الذي شهده صافي التدفقات الواردة 
للحساب الرأسمالي والمالي في مصر والذي 

 21.8بالمائة ليبلغ حوالي  35.2بلغت نسبته نحو 
مقابل حوالي  2017مليار دوالر خالل عام 

 . 2016مليار دوالر تدفقات واردة في عام  33.7

 ،ولبنان ،وفلسطين ،كما سجلت كل من تونس
وموريتانيا انخفاض في صافي  ،والمغرب

التدفقات الواردة بالحساب الرأسمالي والمالي 
في  0.8بمعدالت تراوحت بين  2017خالل عام 

في المائة مقارنة بالعام السابق.  18.0المائة و
 ،جيبوتيو ،األردنبينما سجلت كل من 

والقُمر زيادة في صافي التدفقات  ،والسودان
الواردة في الحساب الرأسمالي والمالي بنسب 

في المائة  62.8في المائة و 1.1تفاوتت بين 
  .2017خالل عام 

كمحصلة للتطورات المذكورة في كل من 
الموازين الجارية والحساب الرأسمالي والمالي، 
فقد تراجع العجز المحقق بالميزان الكلي لموازين 

 58.0 مدفوعات الدول العربية كمجموعة بنحو
مليار دوالر خالل  57.8و بالمائة ليصل الى نح

حوالي عجز كلي بلغ مقارنة مع  2017عام 
مليار دوالر عجز مسجل بالعام السابق،  137.5
 (.6الشكل )

 
 

 (.9/1المصدر: الملحق )

 االحتياطيات الخارجية الرسمية

تواصل االنخفاض في االحتياطيات  2017شهد عام 
إلجمالية للدول العربية، فقد الخارجية الرسمية ا

 947.6في المائة لتبلغ حوالي  8.5انخفضت بنحو 
مليار دوالر  1036.1مليار دوالر مقارنة مع حوالي 

محققة خالل العام السابق. نتيجة لذلك تراجعت نسبة 
تغطية االحتياطيات الخارجية الرسمية للواردات 

 ،2017السلعية، للدول العربية كمجموعة خالل عام 
شهر  18شهر مقارنة مع  15.8لتصل الى نحو 

 (.9/5( و)9/4، الملحقان )2016مسجلة بعام 

فقد  العربية،للدول الفرعية  للمجموعاتبالنسبة 
سجلت مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج 
ً في قيمة االحتياطيات الخارجية  العربية تراجعا

 13.9بنسبة بلغت نحو  2017الرسمية خالل عام 
مليار دوالر  607.0المائـة لتـقتصر على حوالي  فـي

مليار دوالر  705.2مقارنة مع احتياطيات قدرها 
 بالعام السابق. 

جاء االنخفاض المسجل في إجمالي االحتياطيات 
الخارجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
كنتيجة اساسية النخفاض االحتياطيات في كل من 

 16.7ر بنسب بلغت حوالي السعودية وُعمان وقط
في المائة على  55.3في المائة و 20.6بالمائة و

. بينما شهدت كل من الكويت 2017التوالي في عام 
ً في تلك االحتياطيات اوالبحرين واإلمارات ارتف عا

في موازين مدفوعات الدول العربية  التطور (:6الشكل )
 (2017-2013كمجموعة )
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في المائة، وارتفع الفائض بالعراق  2.2حوالي 
في المائة من الناتج المحلى  7.3نحو ليبلغ 

لجزائر ليمثل اإلجمالي. بينما تراجع العجز في ا
في المائة من الناتج المحلى االجمالي  13.1نحو 

. أما في اليمن فقد ارتفع العجز 2017خالل عام 
ليمثل نحو  2017بالميزان الجاري خالل عام 

في المائة من الناتج المحلى االجمالي،  11.6
 (.5الشكل )

 
 
 
 

 
 )*( بيانات أولية.

 (.9/3الملحق )المصدر:  

فيما يتعلق بمجموعة الدول العربية المستوردة للنفط، 
فقد تراجع العجز في ميزان المعامالت الجارية لهذه 

ليصل الى  2017المجموعة من الدول خالل عام 
مليار دوالر، مقابل عجز بلغ حوالي  40.6نحو 
مليار دوالر خالل العام السابق. ويرجع ذلك  48.7

مسجل في ميزان السلع والخدمات لتراجع العجز ال
بالمائة، وزيادة الفائض في ميزان  4.6والدخل بنسبة 

بالمائة خالل  10.6صافي التحويالت الجارية بنحو 
. وقد تراجع العجز الجاري في كل من 2017عام 

فلسطين ومصر والمغرب وموريتانيا ليسجل نسب 
في المائة  10.8في المائة و 4.8تراوحت بين نحو 

. في 2017الناتج المحلى اإلجمالي خالل عام الى 
حين شهدت كل من األردن وتونس وجيبوتي 

في زيادة  2017والسودان والقُمر ولبنان خالل عام 
 21.1بالمائة و 4.1العجز الجاري ليتفاوت بين نحو 

 بالمائة من الناتج المحلى االجمالي.

موازين الحسابات الرأسمالية والمالية والموازين 
 يةالكل

سجل بموازين صافي التدفق للداخل المُ حول ت
 2016المعامالت المالية والرأسمالية خالل عام 

الى صافي  ،مليار دوالر 146.8والبالغ نحو 
مليار دوالر  21.9تدفق للخارج بلغ حوالي 

ليعكس التحسن المحقق في  2017خالل عام 
موازين المعامالت الجارية للدول العربية. جاء 

ة لتحول صافي التدفق للداخل المسجل ذلك كنتيج
بمجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج 

مليار دوالر خالل عام  77.1العربية والبالغ نحو 
 64.3الى صافي تدفق للخارج بلغ حوالي  2016

 . 2017مليار دوالر خالل عام 

بالنسبة لدول المجموعة فرادى، تحول صافي 
لي والمالي الى التدفقات الواردة للحساب الرأسما
 قطركل من صافي تدفقات للخارج في 

 9.6مليار دوالر و 25.5بلغت نحو  والسعودية
. كما 2017خالل عام  على الترتيبمليار دوالر 

سجلت التدفقات الداخلة في البحرين تراجعا 
مليار دوالر. وحققت  1.2لتصل الى حوالي 

ً في صافي قيمة التدفقات إلى  ُعمان ارتفاعا
 9.1بالمائة لتبلغ حوالي  115.7بنحو  الداخل

صافي التدفق ارتفع مليار دوالر، هذا في حين 
 21.9 ليبلغ حواليالمسجل في الكويت  خارجلل

. بينما شهدت 2017مليار دوالر خالل عام 
ً في صافي التدفقات للخارج  اإلمارات تراجعا

مليار  17.5لتسجل حوالي  2017خالل عام 
 "(."ج 9/1دوالر، الملحق )

الُمصدرة األخرى على صعيد الدول العربية 
ة لخداللنفط، فقد تحول صافي التدفقات ال

بالحساب المالي والرأسمالي المسجل خالل عام 
مليار دوالر الى  10.4والبالغ نحو  2016

مليار  3.2حوالي قدره  ارجصافي تدفق للخ
. فقد تحول صافي 2017دوالر خالل عام 

 بالحساب الرأسمالي المسجلداخل التدفقات لل
مليار  11.3والمالي في العراق البالغ حوالي 

  3.1قدرها  خارجدوالر الى صافي تدفقات لل
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. أما الجزائر فقد حققت 2017مليار دوالر بعام 
 500زيادة بصافي التدفق للداخل ليبلغ حوالي 

. بينما سجلت كل من 2017مليون دوالر في عام 
ً في صافي التدفق للخارج  ليبيا واليمن انخفاضا

مليون  200مليون دوالر و 379.9ليبلغ حوالي 
 . 2017دوالر خالل عام 

أما بالنسبة للدول العربية المستوردة للنفط، فقد 
تراجع صافي التدفقات الداخلة في الحساب 

بالمائة  23.2الرأسمالي والمالي بنسبة قدرها 
مليار دوالر خالل عام  45.6ليصل الى نحو 

جاء ذلك كنتيجة أساسية لالنخفاض . 2017
الملحوظ الذي شهده صافي التدفقات الواردة 
للحساب الرأسمالي والمالي في مصر والذي 

 21.8بالمائة ليبلغ حوالي  35.2بلغت نسبته نحو 
مقابل حوالي  2017مليار دوالر خالل عام 

 . 2016مليار دوالر تدفقات واردة في عام  33.7

 ،ولبنان ،وفلسطين ،كما سجلت كل من تونس
وموريتانيا انخفاض في صافي  ،والمغرب

التدفقات الواردة بالحساب الرأسمالي والمالي 
في  0.8بمعدالت تراوحت بين  2017خالل عام 

في المائة مقارنة بالعام السابق.  18.0المائة و
 ،جيبوتيو ،األردنبينما سجلت كل من 

والقُمر زيادة في صافي التدفقات  ،والسودان
الواردة في الحساب الرأسمالي والمالي بنسب 

في المائة  62.8في المائة و 1.1تفاوتت بين 
  .2017خالل عام 

كمحصلة للتطورات المذكورة في كل من 
الموازين الجارية والحساب الرأسمالي والمالي، 
فقد تراجع العجز المحقق بالميزان الكلي لموازين 

 58.0 مدفوعات الدول العربية كمجموعة بنحو
مليار دوالر خالل  57.8و بالمائة ليصل الى نح

حوالي عجز كلي بلغ مقارنة مع  2017عام 
مليار دوالر عجز مسجل بالعام السابق،  137.5
 (.6الشكل )

 
 

 (.9/1المصدر: الملحق )

 االحتياطيات الخارجية الرسمية

تواصل االنخفاض في االحتياطيات  2017شهد عام 
إلجمالية للدول العربية، فقد الخارجية الرسمية ا

 947.6في المائة لتبلغ حوالي  8.5انخفضت بنحو 
مليار دوالر  1036.1مليار دوالر مقارنة مع حوالي 

محققة خالل العام السابق. نتيجة لذلك تراجعت نسبة 
تغطية االحتياطيات الخارجية الرسمية للواردات 

 ،2017السلعية، للدول العربية كمجموعة خالل عام 
شهر  18شهر مقارنة مع  15.8لتصل الى نحو 

 (.9/5( و)9/4، الملحقان )2016مسجلة بعام 

فقد  العربية،للدول الفرعية  للمجموعاتبالنسبة 
سجلت مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج 
ً في قيمة االحتياطيات الخارجية  العربية تراجعا

 13.9بنسبة بلغت نحو  2017الرسمية خالل عام 
مليار دوالر  607.0المائـة لتـقتصر على حوالي  فـي

مليار دوالر  705.2مقارنة مع احتياطيات قدرها 
 بالعام السابق. 

جاء االنخفاض المسجل في إجمالي االحتياطيات 
الخارجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
كنتيجة اساسية النخفاض االحتياطيات في كل من 

 16.7ر بنسب بلغت حوالي السعودية وُعمان وقط
في المائة على  55.3في المائة و 20.6بالمائة و

. بينما شهدت كل من الكويت 2017التوالي في عام 
ً في تلك االحتياطيات اوالبحرين واإلمارات ارتف عا

في موازين مدفوعات الدول العربية  التطور (:6الشكل )
 (2017-2013كمجموعة )
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 10.1في المائة و 7.5بنسب قدرها  2017خالل عام 
بالمائة على التوالي مقارنة بالعام  11.7بالمائة و

 بق. السا

الُمصدرة للنفط، األخرى فيما يتعلق بالدول العربية 
فقد انخفضت االحتياطيات الخارجية في تلك الدول 

بصورة طفيفة بلغت  2017كمجموعة خالل عام 
 218.2بالمائة لتصل الى حوالي  0.7نسبتها نحو 

مليار دوالر  219.8مليار دوالر، مقارنة مع نحو 
 ام المقابل. تمثل احتياطيات مسجلة خالل الع

جاء ذلك نتيجة لتسجيل كل من الجزائر واليمن 
ً في تلك االحتياطيات خالل عـام  ، 2017تراجعا

في المائة خالل  63.9في المائة و 10.7بنسب بلغت 
مقارنة بالعام السابق. بينما سجلت كل من  2017عام 

ً في تلك االحتياطيات بنسب  العراق وليبيا ارتفاعا
 بالمائة. 12.4بالمائة و 7.3

بخصوص الدول العربية المستوردة للنفط، فقد زاد 
إجمالي االحتيـاطيـات الخـارجيـة لهـا كمـجمـوعة 

بالمائة لتصل  10.1بنسبـه قدرها  2017خـالل عـام 
مليار دوالر، مقارنة مع نحو  122.3الى نحو 

 . 2016مليار دوالر خالل عام  111.1

تياطيات في كل يعزى ذلك بصفة رئيسية لزيادة االح
من لبنان والقُمر وموريتانيا والمغرب والسودان 

في  0.3وفلسطين ومصر بنسب تباينت بين نحو 
. في حين 2017بالمائة خالل عام  59.2المائة و

انخفضت تلك االحتياطيات في كل من تونس 
بالمائة  3.2واألردن وجيبوتي بنسب بلغت نحو 

ترتيب خالل بالمائة على ال 14.7في المائة و 5.1و
 . 2017عام 

أما بخصوص نسبة تغطية االحتياطيات الخارجية 
، فقد سجلت تلك النسبة خالل  (4)الرسمية للواردات

ً في العراق لتصل الى  2017عام   16.7انخفاضا
شهراً، وقطر لتصل الى  23.2شهراً، والجزائر لتبلغ 

 ،شهراً. كما تراجعت في ُكٍل من األردن 5.4

                                                 
محسوبة على أساس نسبة إجمالي االحتياطات الخارجية  )4)

الرسمية في نهاية السنة في كّل دولة إلى إجمالي قيمة 
 الواردات السلعية الشهرية لتلك السنة في الدولة المعنية.

والسعودية،  ،وجيبوتي ،نسوتو ،والبحرين
 ،ولبنان ،والكويت ،والقُمر ،وُعمانوالسودان، 

واليمن لتحقق مستويات  ،وموريتانيا ،والمغرب
شهراً خالل  44.8شهراً و 1.3تراوحت بين نحو 

. في حين زادت نسبة تغطية االحتياطيات 2017عام 
الخارجية الرسمية للواردات في ليبيا لتبلغ حوالي 

 شهراً.  94.1

ومصر  ،واالمارات ،كما سجلت ُكٍل من فلسطين
زيادة في نسبة تغطية االحتياطيات الخارجية الرسمية 

 4.9شهراً و 0.8للواردات لتحقق مستويات بلغت 
 (.9/5، الملحق )2017شهراً خالل عام  7.6شهراً و

 لدين العام الخارجياتطورات 
 في (5) القائم الخارجي العام الدين إجمالي ارتفع

 بنسبة كمجموعة المقترضة العربية الدول ةذم
 مقارنة ،2017 عام في المائة في 10.1 بلغت

 .2016 العام في المائة في .612 بلغت بزيادة
 للدول الخارجية العامة المديونية وازدادت

 حوالي من (6) كمجموعة المقترضة العربية
 إلى 2016 عام نهاية في دوالر مليار 3323.

  .2017 عام نهاية في والرد مليار 7.625 نحو

 من عدد لجوء إلى المديونية في الزيادة تعود
 لتلبية الخارجي االقتراض إلى المقترضة الدول

 عجز تمويل في المتمثلة التمويلية االحتياجات
 موازين عجز وتمويل المرتفع، العامة الموازنة

 (.1) رقم والجدول (9/10) الملحق المدفوعات،

                                                 
يتكون الدين العام الخارجي من الديون طويلة األجل من  (5)

جل صيرة األالمصادر الرسمية والخاصة والديون ق
 وتسهيالت صندوق النقد الدولي والديون الخاصة غير

  المضمونة.

تشمل الدول العربية المقترضة مجموعة الدول العربية  (6)
المسجلة ضمن نظام تسجيل الدول المدينة التابع للبنك الدولي 
وهي، األردن، تونس، الجزائر، جيبوتي، السودان، سورية، 

ر، المغرب، موريتانيا، نان، مصالصومال، ُعمان، القمر، لب
 واليمن.
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 (1الجدول )
 العام الخارجي القائم وخدمة الدين العام الخارجيالدين 

 في الدول العربية المقترضة
(2016 -2017) 

 (دوالر مليون)

 الدول
 خدمة الدين العام الخارجي الدين العام الخارجي القائم

2016 2017* 2016 2017* 
 2,309.7 2,252.8 14,806.1 14,505.6 األردن

 1,851.1 1,943.0 28,047.5 29,204.0 تونس

 249.0 281.3 3,407.3 3,849.0 الجزائر

 108.8 97.3 1,814.0 1,621.0 جيبوتي

 155.5 83.0 47,331.0 45,395.8 السودان

 414.5 386.2 4,317.3 4,020.0 مانعُ 

 5.2 12.4 157.8 140.0 القمر

 4,812.0 4,353.0 30,077.0 27,810.0 لبنان

 12,194.9 5,658.2 82,884.5 67,322.6 مصر

 6,646.7 3,459.1 34,299.0 31,852.0 المغرب

 207.4 159.6 3,198.2 2,300.0 موريتانيا

 325.2 271.0 6,376.1 5,241.0 اليمن

 29,280.1 18,957.0 256,715.8 233,261.0 الدول العربية المقترضة

 أولية. *بيانات
 (.9/7و) (9/6) الملحقان المصدر:  

 في الخارجية العامة المديونية أوضاع تأثرت
 2017 عام في المقترضة العربية الدول

 االقتصادية التطورات تداعيات باستمرار
 على وانعكاساتها المواتية غير والدولية اإلقليمية
 معظم تواجه حيث الداخلية، المالية األوضاع

 الموازنة عجز ليتمو تحديات المقترضة الدول
 جانب إلى لكذ المتنامي، التنموي واالنفاق العامة
 تطلبت مالية اصالحات الدول من عدد تبني
 أدت أخرى جهة من الخارجي. المالي الدعم
 من الرسمية االحتياطات حماية الى الحاجة
ً  التآكل  صرف اسعار ارتفاع ظل في خصوصا

 إلى الدول هذه لجوء إلى االجنبية، العمالت
 موقف لدعم الدولية السندات وإصدار االقتراض
  الرسمية. اتاالحتياطي

 فقد فرادى، المقترضة العربية الدول صعيد على
 سجلت الخارجية. العامة المديونية أوضاع تباينت
 ،مصرو ،موريتانيا هي عربية دول عشر

 المغرب،و لبنان،و ،وجيبوتي ،والقُمر ،اليمنو
ً  واألردن والسودان، ُعمان،و  إجمالي في ارتفاعا

 دوالر مليار .523 بلغ الخارجية العامة مديونيتها
 الدين رصيد إجمالي ويُشكل .2017 عام في

 مديونيتها حجم ارتفع التي للدول بالنسبة
 الدين إجمالي من المائة في 80 حوالي الخارجية

 المقترضة العربية للدول الخارجي العام
 التي للدول بالنسبة .2017 عام في كمجموعة

 سجلت فقد الخارجية، مديونيتها حجم ارتفع
 في 39.1 بلغت ارتفاع نسبة أعلى انياموريت
 إلى لديها الخارجي العام الدين حجم ليصل المائة
 سجلت فيما ،2017 العام في دوالر مليار 3.2

 في 2.1 نسبته بلغت ارتفاع نسبة أدنى األردن
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 10.1في المائة و 7.5بنسب قدرها  2017خالل عام 
بالمائة على التوالي مقارنة بالعام  11.7بالمائة و

 بق. السا

الُمصدرة للنفط، األخرى فيما يتعلق بالدول العربية 
فقد انخفضت االحتياطيات الخارجية في تلك الدول 

بصورة طفيفة بلغت  2017كمجموعة خالل عام 
 218.2بالمائة لتصل الى حوالي  0.7نسبتها نحو 

مليار دوالر  219.8مليار دوالر، مقارنة مع نحو 
 ام المقابل. تمثل احتياطيات مسجلة خالل الع

جاء ذلك نتيجة لتسجيل كل من الجزائر واليمن 
ً في تلك االحتياطيات خالل عـام  ، 2017تراجعا

في المائة خالل  63.9في المائة و 10.7بنسب بلغت 
مقارنة بالعام السابق. بينما سجلت كل من  2017عام 

ً في تلك االحتياطيات بنسب  العراق وليبيا ارتفاعا
 بالمائة. 12.4بالمائة و 7.3

بخصوص الدول العربية المستوردة للنفط، فقد زاد 
إجمالي االحتيـاطيـات الخـارجيـة لهـا كمـجمـوعة 

بالمائة لتصل  10.1بنسبـه قدرها  2017خـالل عـام 
مليار دوالر، مقارنة مع نحو  122.3الى نحو 

 . 2016مليار دوالر خالل عام  111.1

تياطيات في كل يعزى ذلك بصفة رئيسية لزيادة االح
من لبنان والقُمر وموريتانيا والمغرب والسودان 

في  0.3وفلسطين ومصر بنسب تباينت بين نحو 
. في حين 2017بالمائة خالل عام  59.2المائة و

انخفضت تلك االحتياطيات في كل من تونس 
بالمائة  3.2واألردن وجيبوتي بنسب بلغت نحو 

ترتيب خالل بالمائة على ال 14.7في المائة و 5.1و
 . 2017عام 

أما بخصوص نسبة تغطية االحتياطيات الخارجية 
، فقد سجلت تلك النسبة خالل  (4)الرسمية للواردات

ً في العراق لتصل الى  2017عام   16.7انخفاضا
شهراً، وقطر لتصل الى  23.2شهراً، والجزائر لتبلغ 

 ،شهراً. كما تراجعت في ُكٍل من األردن 5.4

                                                 
محسوبة على أساس نسبة إجمالي االحتياطات الخارجية  )4)

الرسمية في نهاية السنة في كّل دولة إلى إجمالي قيمة 
 الواردات السلعية الشهرية لتلك السنة في الدولة المعنية.

والسعودية،  ،وجيبوتي ،نسوتو ،والبحرين
 ،ولبنان ،والكويت ،والقُمر ،وُعمانوالسودان، 

واليمن لتحقق مستويات  ،وموريتانيا ،والمغرب
شهراً خالل  44.8شهراً و 1.3تراوحت بين نحو 

. في حين زادت نسبة تغطية االحتياطيات 2017عام 
الخارجية الرسمية للواردات في ليبيا لتبلغ حوالي 

 شهراً.  94.1

ومصر  ،واالمارات ،كما سجلت ُكٍل من فلسطين
زيادة في نسبة تغطية االحتياطيات الخارجية الرسمية 

 4.9شهراً و 0.8للواردات لتحقق مستويات بلغت 
 (.9/5، الملحق )2017شهراً خالل عام  7.6شهراً و

 لدين العام الخارجياتطورات 
 في (5) القائم الخارجي العام الدين إجمالي ارتفع

 بنسبة كمجموعة المقترضة العربية الدول ةذم
 مقارنة ،2017 عام في المائة في 10.1 بلغت

 .2016 العام في المائة في .612 بلغت بزيادة
 للدول الخارجية العامة المديونية وازدادت

 حوالي من (6) كمجموعة المقترضة العربية
 إلى 2016 عام نهاية في دوالر مليار 3323.

  .2017 عام نهاية في والرد مليار 7.625 نحو

 من عدد لجوء إلى المديونية في الزيادة تعود
 لتلبية الخارجي االقتراض إلى المقترضة الدول

 عجز تمويل في المتمثلة التمويلية االحتياجات
 موازين عجز وتمويل المرتفع، العامة الموازنة

 (.1) رقم والجدول (9/10) الملحق المدفوعات،

                                                 
يتكون الدين العام الخارجي من الديون طويلة األجل من  (5)

جل صيرة األالمصادر الرسمية والخاصة والديون ق
 وتسهيالت صندوق النقد الدولي والديون الخاصة غير

  المضمونة.

تشمل الدول العربية المقترضة مجموعة الدول العربية  (6)
المسجلة ضمن نظام تسجيل الدول المدينة التابع للبنك الدولي 
وهي، األردن، تونس، الجزائر، جيبوتي، السودان، سورية، 

ر، المغرب، موريتانيا، نان، مصالصومال، ُعمان، القمر، لب
 واليمن.

  
فصل التاسع: موازين المدفوعات والدين العام الخارجي وأسعار الصرفال   

 183 

 (1الجدول )
 العام الخارجي القائم وخدمة الدين العام الخارجيالدين 

 في الدول العربية المقترضة
(2016 -2017) 

 (دوالر مليون)

 الدول
 خدمة الدين العام الخارجي الدين العام الخارجي القائم

2016 2017* 2016 2017* 
 2,309.7 2,252.8 14,806.1 14,505.6 األردن

 1,851.1 1,943.0 28,047.5 29,204.0 تونس

 249.0 281.3 3,407.3 3,849.0 الجزائر

 108.8 97.3 1,814.0 1,621.0 جيبوتي

 155.5 83.0 47,331.0 45,395.8 السودان

 414.5 386.2 4,317.3 4,020.0 مانعُ 

 5.2 12.4 157.8 140.0 القمر

 4,812.0 4,353.0 30,077.0 27,810.0 لبنان

 12,194.9 5,658.2 82,884.5 67,322.6 مصر

 6,646.7 3,459.1 34,299.0 31,852.0 المغرب

 207.4 159.6 3,198.2 2,300.0 موريتانيا

 325.2 271.0 6,376.1 5,241.0 اليمن

 29,280.1 18,957.0 256,715.8 233,261.0 الدول العربية المقترضة

 أولية. *بيانات
 (.9/7و) (9/6) الملحقان المصدر:  

 في الخارجية العامة المديونية أوضاع تأثرت
 2017 عام في المقترضة العربية الدول

 االقتصادية التطورات تداعيات باستمرار
 على وانعكاساتها المواتية غير والدولية اإلقليمية
 معظم تواجه حيث الداخلية، المالية األوضاع

 الموازنة عجز ليتمو تحديات المقترضة الدول
 جانب إلى لكذ المتنامي، التنموي واالنفاق العامة
 تطلبت مالية اصالحات الدول من عدد تبني
 أدت أخرى جهة من الخارجي. المالي الدعم
 من الرسمية االحتياطات حماية الى الحاجة
ً  التآكل  صرف اسعار ارتفاع ظل في خصوصا

 إلى الدول هذه لجوء إلى االجنبية، العمالت
 موقف لدعم الدولية السندات وإصدار االقتراض
  الرسمية. اتاالحتياطي

 فقد فرادى، المقترضة العربية الدول صعيد على
 سجلت الخارجية. العامة المديونية أوضاع تباينت
 ،مصرو ،موريتانيا هي عربية دول عشر

 المغرب،و لبنان،و ،وجيبوتي ،والقُمر ،اليمنو
ً  واألردن والسودان، ُعمان،و  إجمالي في ارتفاعا

 دوالر مليار .523 بلغ الخارجية العامة مديونيتها
 الدين رصيد إجمالي ويُشكل .2017 عام في

 مديونيتها حجم ارتفع التي للدول بالنسبة
 الدين إجمالي من المائة في 80 حوالي الخارجية

 المقترضة العربية للدول الخارجي العام
 التي للدول بالنسبة .2017 عام في كمجموعة

 سجلت فقد الخارجية، مديونيتها حجم ارتفع
 في 39.1 بلغت ارتفاع نسبة أعلى انياموريت
 إلى لديها الخارجي العام الدين حجم ليصل المائة
 سجلت فيما ،2017 العام في دوالر مليار 3.2

 في 2.1 نسبته بلغت ارتفاع نسبة أدنى األردن
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 ازدادت دوالر. مليار 14.8 إلى ليصل المائة
 23.1 بنسبة مصر من لكل الخارجية المديونية

 واليمن دوالر، مليار 82.9 نحو لتبلغ المائة في
 مليار 6.4 إلى لتصل المائة في 21.7 بنسبة
 إلى لتصل المائة في 12.7 بنسبة والقُمر ،دوالر
 في 11.9 بنسبة وجيبوتي دوالر، مليار 0.2 نحو
 وسجلت دوالر، مليار 1.8 نحو لىإ لتصل المائة
 والسودان، ُعمان،و المغرب،و لبنان، من كل

 4.3و ،7.4و ،7.7و ،8.2 حدود في نمو نسب
 نحو إلى مديونيتها لتصل التوالي على المائة في

 دوالر. مليار 47.3و ،4.3و ،34.3و ،30.1
 العام الدين حجم في الملحوظة الزيادة وترجع

 المقترضة العربية الدول من عدد في الخارجي
 الموازنة عجز لتمويل احتياجاتها ارتفاع إلى
ً  مرتفعة مستويات إلى وصل الذي  بلغ حيث نسبيا
 من كل في اإلجمالي المحلي الناتج من كنسبة
 حوالي المثال سبيل على ومصر، وُعمان، القُمر،
 الترتيب على المائة في ،10.7و ،10.8و ،13.4
         (.1) والجدول (9/6) الملحق ،2017 عام في

 الخارجية العامة المديونية تراجعت ،المقابل في
 2017 عام في وتونس الجزائر، هي دولتين في

ً  سجلت حيث  مليار 1.6 نحو إلى وصل انخفاضا
 في انخفاض نسبة أعلى الجزائر وسجلت  دوالر.
 نحو إلى وصلت الخارجي العام الدين حجم

 نحو إلى ئمالقا الرصيد ليصل المائة في 11.5
 انخفاض نسبة تونس وسجلت دوالر، مليار 3.4
 مليار 28 نحو إلى ليصل المائة في 4.0 بلغت
  .دوالر

 العام الدين خدمة شهدت متصل نحو على
 المقترضة العربية للدول بالنسبة الخارجي
ً  كمجموعة ً  ارتفاعا  بنسبة 2017 عام في ملحوظا

 عرتفاا بنسبة مقارنة المائة، في 54.5 بلغت
 وازدادت .2016 عام في المائة في 13.3 بلغت
 العربية للدول الخارجي العام الدين خدمة

 في دوالر مليار 18.9 حوالي من المقترضة
 في دوالر مليار .329 نحو إلى 2016 عام نهاية
 العربية الدول صعيد على .2017 عام نهاية

 المديونية خدمة ازدادت فقد فرادى، المقترضة
 مديونيتها خدمة تُشكل دول تسع في الخارجية
 خدمة إجمالي من المائة في 88 حوالي الخارجية
 عام في كمجموعة المقترضة الدول مديونية

 خدمة ازدادت التي للدول بالنسبة .2017
 أعلى مصر سجلت فقد لديها الخارجية المديونية

 المائة في 115.5 حوالي بلغت ارتفاع نسبة
 مليار 12.2 نحو إلى الدين خدمة حجم ليصل
 ارتفاع نسبة أدنى األردن سجلت بينما دوالر،
 الدين خدمة اجمالي ليصل المائة في 2.5 بلغت
 ارتفعت كما دوالر. مليار 2.3 نحو إلى لديها
 المغرب من كل في الخارجية المديونية خدمة
 مليار 6.6 نحو لتبلغ المائة في 92.2 بنسبة

 لتبلغ ئةالما في 87.4 بنسبة السودان وفي دوالر،
 30 بنسبة موريتانيا وفي دوالر، مليار 0.2 نحو
 اليمن وفي دوالر، مليار 0.2 نحو لتبلغ المائة في

 دوالر، مليار 0.3 نحو لتبلغ المائة في 20 بنسبة
 نحو لتبلغ المائة في 11.9 بنسبة جيبوتي وفي
 في 10.5 بنسبة لبنان وفي دوالر، مليار 0.1
 ُعمان وفي دوالر، يارمل 4.8 نحو لتبلغ المائة
 دوالر، مليار 0.4 نحو لتبلغ المائة في 7.3 بنسبة
 (.1) والجدول (9/7) الملحق

 الخارجية المديونية خدمة تراجعت بالمقابل
 مديونيتها خدمة تُشكل دول لثالث بالنسبة

 خدمة إجمالي من المائة في 12 حوالي الخارجية
 معا في كمجموعة المقترضة الدول مديونية
 خدمة انخفضت التي للدول بالنسبة .2017

 نسبة القُمر سجلت فقد لديها الخارجية المديونية
 خدمة لتصل المائة في 58.6 بلغت انخفاض

 بينما دوالر، مليون 5.2 نحو إلى لديها الدين
 انخفاض نسب وتونس الجزائر من كل سجلت
 الترتيب على المائة في 4.7و ،11.5 نحو بلغت
 1.9و ،0.2 نحو إلى لديها ينالد خدمة لتصل
 العام. نفس في دوالر مليار

 العربية للدول الخارجية المديونية أعباء

 الخارجية المديونية أوضاع استكشاف بغرض
 مؤشر احتساب تم فقد المقترضة، العربية للدول
 الناتج إلى القائم الخارجي العام الدين نسبة

 المديونية عبء لقياس اإلجمالي المحلي
 النسبة هذه أن باعتبار االقتصاد على رجيةالخا
 الدين أعباء تحمل على االقتصاد قدرة على تدل
 االيفاء في استمراريته وإمكانية الخارجي العام
 الدين خدمة نسبة مؤشر احتساب تم كما بذلك.
 السلع من الصادرات إلى الخارجي العام
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 المديونية عبء يقيس والذي والخدمات،
 خدمة تغطية على قتصاداال قدرة بداللة الخارجية
  صادراته. بعائدات الخارجية مديونيته
 الناتج إلى الخارجي العام الدين نسبة ارتفعت
 المقترضة العربية الدول في اإلجمالي المحلي

 نقطة 4.3 بحوالي 2017 عام في كمجموعة
 المائة في 31 نحو إلى وصلت حيث مئوية،
 .2016 امع في المائة في 26.7 بحوالي مقارنة
 العام الدين حجم نمو تسارع إلى ذلك ويعود

 نحو بلغ والذي مجتمعة الدول لهذه الخارجي
 المحلي الناتج بنمو مقارنة المائة، في 10.1

 نحو إلى وصل والذي الجارية باألسعار اإلجمالي
 العربية للدول بالنسبة العام. نفس في .83

 العام الدين نسبة جاءت فقد فرادى، المقترضة
 من لكل اإلجمالي المحلي الناتج إلى الخارجي
 دون 2017 عام في والقُمر وُعمان، الجزائر،

 كمجموعة المقترضة العربية الدول متوسط

 من لكل بالنسبة أما المائة. في 31 نحو والبالغ
 ومصر، ولبنان، وتونس، وموريتانيا، جيبوتي،

 فقد والمغرب واليمن، واألردن، والسودان،
 الناتج إلى الخارجي العام الدين ةنسب تجاوزت

 العربية الدول متوسط لديها اإلجمالي المحلي
 أعلى جيبوتي سجلت حيث كمجموعة، المقترضة

 سجل بينما المائة، في 94 نحو بلغت نسبة
 المائة في 31.5 نحو بلغت نسبة أدنى مغربال

 (.2) رقم والجدول (9/8) الملحق
 العام نالدي نسبة سجلت فقد أخري، ناحية من

 عام في اإلجمالي المحلي الناتج إلى الخارجي
2017  ً  حوالي السودان من كل في بلغ انخفاضا

 المائة، في .338 إلى لتصل مئوية نقطة 3.7
 إلى لتصل مئوية نقطة .40 حوالي الجزائر وفي

 للدين نسبة أدني الجزائر سجلت كما .المائة في 2
 بلغت لياإلجما المحلي الناتج من الخارجي العام

 المائة. في 2

 (2الجدول رقم )
  مؤشرات المديونية الخارجية للدول العربية المقترضة

 (*2017و 2016)
 (نسبة مئوية)

 الدول
الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي 

 االجمالي
خدمة الدين العام الخارجي إلى صادرات السلع 

 والخدمات

2016 2017*  2016 2017*  

 17.6 18.4 36.9 37.5 األردن

 10.7 11.1 70.2 68.7 تونس

 0.6 0.9 2.0 2.4 الجزائر

 20.7 20.2 94.0 89.8 جيبوتي

 3.8 2.7 38.3 42.0 السودان

مانعُ   6.0 6.0 1.2 1.2 

مرالقُ   24.2 25.4 10.9 4.9 

 26.4 23.6 57.0 54.6 لبنان

 28.5 16.8 36.1 28.7 مصر

 8.6 8.7 31.5 30.8 المغرب

ياموريتان  49.7 71.8 9.3 11.5 

 40.6 17.2 34.0 21.2 اليمن

 13.7 9.6 31.0 26.7 الدول العربية المقترضة

 
 أولية. *بيانات

 (.9/9و) (9/8) الملحقان المصدر 



الفصل التاسع: موازين المدفوعات والدين العام الخارجي وأسعار الصرف  الفصل التاسع: موازين المدفوعات والدين العام الخارجي وأسعار الصرف 

185

 فالفصل التاسع: موازين المدفوعات والدين العام الخارجي وأسعار الصر

 184 

 ازدادت دوالر. مليار 14.8 إلى ليصل المائة
 23.1 بنسبة مصر من لكل الخارجية المديونية

 واليمن دوالر، مليار 82.9 نحو لتبلغ المائة في
 مليار 6.4 إلى لتصل المائة في 21.7 بنسبة
 إلى لتصل المائة في 12.7 بنسبة والقُمر ،دوالر
 في 11.9 بنسبة وجيبوتي دوالر، مليار 0.2 نحو
 وسجلت دوالر، مليار 1.8 نحو لىإ لتصل المائة
 والسودان، ُعمان،و المغرب،و لبنان، من كل

 4.3و ،7.4و ،7.7و ،8.2 حدود في نمو نسب
 نحو إلى مديونيتها لتصل التوالي على المائة في

 دوالر. مليار 47.3و ،4.3و ،34.3و ،30.1
 العام الدين حجم في الملحوظة الزيادة وترجع

 المقترضة العربية الدول من عدد في الخارجي
 الموازنة عجز لتمويل احتياجاتها ارتفاع إلى
ً  مرتفعة مستويات إلى وصل الذي  بلغ حيث نسبيا
 من كل في اإلجمالي المحلي الناتج من كنسبة
 حوالي المثال سبيل على ومصر، وُعمان، القُمر،
 الترتيب على المائة في ،10.7و ،10.8و ،13.4
         (.1) والجدول (9/6) الملحق ،2017 عام في

 الخارجية العامة المديونية تراجعت ،المقابل في
 2017 عام في وتونس الجزائر، هي دولتين في

ً  سجلت حيث  مليار 1.6 نحو إلى وصل انخفاضا
 في انخفاض نسبة أعلى الجزائر وسجلت  دوالر.
 نحو إلى وصلت الخارجي العام الدين حجم

 نحو إلى ئمالقا الرصيد ليصل المائة في 11.5
 انخفاض نسبة تونس وسجلت دوالر، مليار 3.4
 مليار 28 نحو إلى ليصل المائة في 4.0 بلغت
  .دوالر

 العام الدين خدمة شهدت متصل نحو على
 المقترضة العربية للدول بالنسبة الخارجي
ً  كمجموعة ً  ارتفاعا  بنسبة 2017 عام في ملحوظا

 عرتفاا بنسبة مقارنة المائة، في 54.5 بلغت
 وازدادت .2016 عام في المائة في 13.3 بلغت
 العربية للدول الخارجي العام الدين خدمة

 في دوالر مليار 18.9 حوالي من المقترضة
 في دوالر مليار .329 نحو إلى 2016 عام نهاية
 العربية الدول صعيد على .2017 عام نهاية

 المديونية خدمة ازدادت فقد فرادى، المقترضة
 مديونيتها خدمة تُشكل دول تسع في الخارجية
 خدمة إجمالي من المائة في 88 حوالي الخارجية
 عام في كمجموعة المقترضة الدول مديونية

 خدمة ازدادت التي للدول بالنسبة .2017
 أعلى مصر سجلت فقد لديها الخارجية المديونية

 المائة في 115.5 حوالي بلغت ارتفاع نسبة
 مليار 12.2 نحو إلى الدين خدمة حجم ليصل
 ارتفاع نسبة أدنى األردن سجلت بينما دوالر،
 الدين خدمة اجمالي ليصل المائة في 2.5 بلغت
 ارتفعت كما دوالر. مليار 2.3 نحو إلى لديها
 المغرب من كل في الخارجية المديونية خدمة
 مليار 6.6 نحو لتبلغ المائة في 92.2 بنسبة
 لتبلغ ئةالما في 87.4 بنسبة السودان وفي دوالر،
 30 بنسبة موريتانيا وفي دوالر، مليار 0.2 نحو
 اليمن وفي دوالر، مليار 0.2 نحو لتبلغ المائة في

 دوالر، مليار 0.3 نحو لتبلغ المائة في 20 بنسبة
 نحو لتبلغ المائة في 11.9 بنسبة جيبوتي وفي
 في 10.5 بنسبة لبنان وفي دوالر، مليار 0.1
 ُعمان وفي دوالر، يارمل 4.8 نحو لتبلغ المائة
 دوالر، مليار 0.4 نحو لتبلغ المائة في 7.3 بنسبة
 (.1) والجدول (9/7) الملحق

 الخارجية المديونية خدمة تراجعت بالمقابل
 مديونيتها خدمة تُشكل دول لثالث بالنسبة

 خدمة إجمالي من المائة في 12 حوالي الخارجية
 معا في كمجموعة المقترضة الدول مديونية
 خدمة انخفضت التي للدول بالنسبة .2017

 نسبة القُمر سجلت فقد لديها الخارجية المديونية
 خدمة لتصل المائة في 58.6 بلغت انخفاض

 بينما دوالر، مليون 5.2 نحو إلى لديها الدين
 انخفاض نسب وتونس الجزائر من كل سجلت
 الترتيب على المائة في 4.7و ،11.5 نحو بلغت
 1.9و ،0.2 نحو إلى لديها ينالد خدمة لتصل
 العام. نفس في دوالر مليار

 العربية للدول الخارجية المديونية أعباء

 الخارجية المديونية أوضاع استكشاف بغرض
 مؤشر احتساب تم فقد المقترضة، العربية للدول
 الناتج إلى القائم الخارجي العام الدين نسبة

 المديونية عبء لقياس اإلجمالي المحلي
 النسبة هذه أن باعتبار االقتصاد على رجيةالخا
 الدين أعباء تحمل على االقتصاد قدرة على تدل
 االيفاء في استمراريته وإمكانية الخارجي العام
 الدين خدمة نسبة مؤشر احتساب تم كما بذلك.
 السلع من الصادرات إلى الخارجي العام
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 المديونية عبء يقيس والذي والخدمات،
 خدمة تغطية على قتصاداال قدرة بداللة الخارجية
  صادراته. بعائدات الخارجية مديونيته
 الناتج إلى الخارجي العام الدين نسبة ارتفعت
 المقترضة العربية الدول في اإلجمالي المحلي

 نقطة 4.3 بحوالي 2017 عام في كمجموعة
 المائة في 31 نحو إلى وصلت حيث مئوية،
 .2016 امع في المائة في 26.7 بحوالي مقارنة
 العام الدين حجم نمو تسارع إلى ذلك ويعود

 نحو بلغ والذي مجتمعة الدول لهذه الخارجي
 المحلي الناتج بنمو مقارنة المائة، في 10.1

 نحو إلى وصل والذي الجارية باألسعار اإلجمالي
 العربية للدول بالنسبة العام. نفس في .83

 العام الدين نسبة جاءت فقد فرادى، المقترضة
 من لكل اإلجمالي المحلي الناتج إلى الخارجي
 دون 2017 عام في والقُمر وُعمان، الجزائر،

 كمجموعة المقترضة العربية الدول متوسط

 من لكل بالنسبة أما المائة. في 31 نحو والبالغ
 ومصر، ولبنان، وتونس، وموريتانيا، جيبوتي،

 فقد والمغرب واليمن، واألردن، والسودان،
 الناتج إلى الخارجي العام الدين ةنسب تجاوزت

 العربية الدول متوسط لديها اإلجمالي المحلي
 أعلى جيبوتي سجلت حيث كمجموعة، المقترضة

 سجل بينما المائة، في 94 نحو بلغت نسبة
 المائة في 31.5 نحو بلغت نسبة أدنى مغربال

 (.2) رقم والجدول (9/8) الملحق
 العام نالدي نسبة سجلت فقد أخري، ناحية من

 عام في اإلجمالي المحلي الناتج إلى الخارجي
2017  ً  حوالي السودان من كل في بلغ انخفاضا

 المائة، في .338 إلى لتصل مئوية نقطة 3.7
 إلى لتصل مئوية نقطة .40 حوالي الجزائر وفي

 للدين نسبة أدني الجزائر سجلت كما .المائة في 2
 بلغت لياإلجما المحلي الناتج من الخارجي العام

 المائة. في 2

 (2الجدول رقم )
  مؤشرات المديونية الخارجية للدول العربية المقترضة

 (*2017و 2016)
 (نسبة مئوية)

 الدول
الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي 

 االجمالي
خدمة الدين العام الخارجي إلى صادرات السلع 

 والخدمات

2016 2017*  2016 2017*  

 17.6 18.4 36.9 37.5 األردن

 10.7 11.1 70.2 68.7 تونس

 0.6 0.9 2.0 2.4 الجزائر

 20.7 20.2 94.0 89.8 جيبوتي

 3.8 2.7 38.3 42.0 السودان

مانعُ   6.0 6.0 1.2 1.2 

مرالقُ   24.2 25.4 10.9 4.9 

 26.4 23.6 57.0 54.6 لبنان

 28.5 16.8 36.1 28.7 مصر

 8.6 8.7 31.5 30.8 المغرب

ياموريتان  49.7 71.8 9.3 11.5 

 40.6 17.2 34.0 21.2 اليمن

 13.7 9.6 31.0 26.7 الدول العربية المقترضة

 
 أولية. *بيانات

 (.9/9و) (9/8) الملحقان المصدر 
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 العام الدين نسبة ارتفعت فقد المقابل، في
 نفس في اإلجمالي المحلي الناتج إلى الخارجي

 ثحي رضة،المقت العربية الدول بقية في العام
ً  موريتانيا من كل سجلت  النسبة هذه في ارتفاعا

 نحو إلى لتصل مئوية نقطة 22.1 حوالي بلغ
 مئوية نقطة 12.8 واليمن المائة، في 71.8
 نقطة .47 ومصر المائة، في 34 إلى لتصل
 4.1 وجيبوتي المائة، في 36.1 إلى لتصل مئوية
 .52 ولبنان المائة، في 94 إلى لتصل مئوية نقطة
 المائة، في 57 نحو إلى لتصل ويةمئ نقطة

 70.2 نحو إلى لتصل مئوية نقطة 1.5 تونسو
 إلى لتصل مئوية نقطة 1.2 والقُمر المائة في

 مئوية نقطة 0.7 والمغرب المائة، في 25.4
 نسبة ارتفاع وجاء .المائة في 31.5 إلى لتصل
 اإلجمالي المحلي الناتج إلى الخارجي العام الدين

 إلى لجوئها إلى نتيجة دولال هذه من عدد في
 موارد الستقطاب سندات وإصدار االقتراض

 عدم ظل في المالية أوضاعها تدعم خارجية
 الذي بالقدر العامة الموارد نمو وتيرة تسارع
  المتنامي. التنموي االنفاق يمّول
 إلى الخارجي العام الدين خدمة بنسبة يتعلق فيما

 في تفعتار فقد والخدمات، السلع من الصادرات
 عام في كمجموعة المقترضة العربية الدول

 إلى تصل بنسبة مئوية نقطة 4.1 بحوالي 2017
 عام في 22.3 بنحو مقارنة المائة في 42.8
 خدمة نمو لتسارع كمحصلة ذلك جاء .2016
 في المقترضة العربية للدول الخارجي العام الدين

 مقارنة المائة في 5.45 بلغ والذي 2017 امع
 الدول لهذه والخدمات السلع ادراتص بنمو

 العام. نفس في المائة في 17.4 نحو بلغ والذي
 فقد فرادى، المقترضة العربية للدول بالنسبة
 من كل في الُمسجلة المؤشر نسبة تتجاوز
 في واألردن ،وجيبوتي ولبنان، ومصر، اليمن،

 المقترضة العربية الدول متوسط ،2017 عام
 حين في المائة، في 713. نحو والبالغ كمجموعة
 بنسب المقترضة الدول بقية في دونه انخفضت

 ونحو موريتانيا في المائة في 11.5 بين تتراوح
 العام. نفس في الجزائر في المائة في 0.6

 إلى الخارجي العام الدين خدمة نسبة وسجلت
 2017 عام في والخدمات السلع من الصادرات

 ً  نقطة 3.52 نحو غبل اليمن من كل في ارتفاعا
 بلغ مصرو المائة، في 40.6 إلى لتصل مئوية

 المائة، في 28.5 إلى لتصل مئوية نقطة 11.7
 إلى لتصل مئوية نقطة 2.2 نحو بلغ موريتانياو

 مئوية نقطة 1.1 والسودان المائة، في 11.5 نحو
 من بأقل وانخفضت المائة، في 3.8 إلى لتصل
 لتصل انوُعم جيبوتي، من كل في مئوية نقطة
 الترتيب، على المائة في 1.2و ،20.7 نحو إلى

 العربية الدول بين من اليمن اليزال حيث
 خدمة في األكبر العبء يتحمل المقترضة
 بنسبة صادراته حصيلة على الخارجية المديونية

 شبه إلى يُعزى ما وهو المائة في 40.6 إلى تصل
 يتعلق فيما السيما التصدير أنشطة توقف

 الداخلية األوضاع يعكس ماب النفط بصادرات
   (.9/9) الملحق ،اليمن تشهدها التي
 الدين خدمة نسبة انخفضت فقد آخر، جانب من

 السلع من الصادرات إلى الخارجي العام
 القُمر، من كل في العام نفس خالل والخدمات

ً  لتسجل ،المغربو والجزائر، وتونس،  تراجعا
 نحو إلى تصلل مئوية طانق 6 نحو القُمر في بلغ

 لتصل مئوية نقطة .40 وتونس المائة، في 4.9
 نقطة 0.2 والجزائر المائة، في 10.7 نحو إلى

 المغربو المائة، في 0.6 نحو إلى لتصل مئوية
 .المائة في 8.6 نحو إلى لتصل مئوية نقطة 0.1

 (7)العربية الصرف أسعار تطورات

 في طوراتـبالت ةـربيـالع التـمـالع أثرتـت
 خالل العالمية الرئيسية عمالتال صرف أسعار

 اليورو قيمة ارتفاع ظل في سيما ال ،2017 عام
 مجلس اتجاه من الرغم على وذلك الدوالر مقابل

 أسعار رفع إلى األمريكي الفيدرالي االحتياطي
 نقطة 75 بنحو األمريكي الدوالر على الفائدة
 المركزي البنك يلضوتف العام خالل أساس

 الفائدة سعر على اإلبقاء المقابل في األوروبي
  صفرية. مستويات عند

                                                 
تربط تسع دول عربية عمالتها بالدوالر )السعودية  (7)

مان واألردن والعراق ولبنان واإلمارات والبحرين وقطر وعُ 
وجيبوتي(، ودولتان بوحدة حقوق السحب الخاصة )سورية 
وليبيا(، ودولة بسلة من العمالت )الكويت(. في حين تتبني 

ً دولتان عربيت  ثابتة للصرف مقابل اليورو أو مقابل سلة ان نظما
مر(. وتتبنى سبع )المغرب والقُ يغلب عليها اليورو من العمالت 

 ً لصرف تتمثل في )الجزائر سعار األ رنةمدول عربية نظما
(، وتونس ومصر والسودان واليمن وموريتانيا والصومال
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 ومسارات الفائدة أسعار توجهات تباين رغمف
 لم المتقدمة، االقتصادات بين ما االقتصادي النمو

 مكاسبه يواصل أن األمريكي الدوالر يستطع
 2017 عام خالل األخرى العمالت أمام المحققة
 مالتالع من عدد مقابل له أداء أسوأ مسجالُ 

رئيسية ً من بينها اليورو والين الياباني والجنيه ال
ً في ضوء  االسترليني خالل أربع عشرة عاما

السيما منطقة اليورو.  عدد منها اقتصاداتتحسن 
سجل مؤشر سعر الدوالر مقابل سلة من العمالت 

تراجعاً  U.S. Dollar Indexالرئيسية األخرى 
 . 2017في المائة عام  14بنسبة 

 لعمالتا قيمة استقرت التطورات تلكوء في ض
 مع العام خالل الدوالر مقابل المثبتة العربية

 أسواق في المركزية البنوك بعض من تدخالت
 أسعار نظم على اإلبقاء بهدف األجنبي الصرف
 (.9/11) الملحق ،البلدان هذه في ثابتةال الصرف

 العربية العمالت قيمة تراجعت ،المقابل في
 2017 عام خالل اليورو قابلم دوالربال المثبتة

 ،اليورو مقابل الدوالر قيمة تراجع يعكس بما
 التعاون مجلس دول عمالت قيمة تراجعت حيث
 سبـبن اليورو مقابل العربية الخليج لدول

 المائة، يف 1.80و المائة في 1.70 بين راوحتـت
 مقابل ثبتالمُ  الكويتي الدينار قيمة انخفضت فيما
 في 2.23 بنسبة اليورو لمقاب تالعمال من سلة

  العام. خالل المائة
 اللبنانية الليرة من كل قيمة تراجعت كذلك

 اليورو مقابل الجيبوتي والفرنك األردني والدينار
 في 1.87و المائة في 1.49 بين تراوحت بنسبة

 العراقي الدينار قيمة ارتفعت المقابل في المائة.
 المائة في 200. بلغت طفيفة بنسبة اليورو مقابل
 (.9/12) الملحق ،2017 عام خالل

 بسلة المثبتة العربية بالعمالت يتعلق فيما أما
 الليبي الدينار سجل فقد الخاصة، السحب حقوق

 ً ً  تراجعا  في 0.25 بنسبة الدوالر مقابل طفيفا
 بنسبة اليورو مقابل قيمته نخفضتا فيما المائة،
  المائة. في 3.24

 من سلة مقابل المثبتة بالعمالت يتعلق فيما
 فقد منها األكبر الجزء اليورو يشكل العمالت

ً  المغربي الدرهم قيمة سجلت  مقابل ارتفاعا

 الدرهم انخفضو ،المائة في 1.18 بنسبة لدوالرا
  المائة. في 0.66 بنسبة اليورو مقابل المغربي

 في يدرس المغربي المركزي البنك أن إلى يشار
 ةمرون توياتمس يادةز إمكانية المتوسط األجل

 تنافسية دعم بهدف الصرف سعر ياسةس
 االقتصاد قدرة وتعزيز المغربية الصادرات

 الخارجية، الصدمات مواجهة على المحلي
 (.9/12و) (9/11) الملحق

 تعويم نظام تتبع التي العربية بالعمالت يتعلق فيما
 الحر(، أو دارالمُ  التعويم )سواء الصرف سعر

 تراجع معدل أكبر يالمصر هالجني قيمة سجلت
 2017 عام خالل الجنيه فقد حيث الدوالر مقابل
 عام المسجلة قيمته من المائة في 77.4 نحو

 الجنيه صرف سعر متوسط بلغ حيث ،2016
 جنيه 17.80 نحو األمريكي الدوالر مقابل

 جنيهات 10 مقابل 2017 عام خالل للدوالر
 ظل في 2016 عام المسجل للمتوسط للدوالر

 الصرف سعر سياسة تحرير إلى الحكومة اتجاه
 على والقضاء الصادرات تنافسية دعم بهدف

 إطار في األجنبي الصرف أسواق في االختالالت
 تطبقه الذي االقتصادي اإلصالح برنامج

 ،الدولي النقد صندوق مع بالتعاون الحكومة
 (.1) رقم اإلطار

ً  شهد أخرى، جهة نم  التونسي الدينار أيضا
ً تراج  المائة في 12.6 بنسبة الدوالر بلمقا عا
 التي الضغوطات يعكس بما 2017 عام خالل

ً  سجل الذي التجاري الميزان واجهت ً  عجزا  كبيرا
 قيمة انخفضت كذلك .(8)دينار مليار 15.2 بقيمة

 مقابل المائة في 7.6 بنسبة السوداني الجنيه
 يتانيةرالمو األوقية قيمة وتراجعت الدوالر
 في 1.6 بنسبة الدوالر مقابل يالجزائر والدينار

 عام خالل التوالي على المائة في 1.4و المائة
 (.9/11) الملحق ،2017

                                                 
لظرف "نشرة ا(. 2018البنك المركزي التونسي، ) )8)

 االقتصادي"، يناير.
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 العام الدين نسبة ارتفعت فقد المقابل، في
 نفس في اإلجمالي المحلي الناتج إلى الخارجي

 ثحي رضة،المقت العربية الدول بقية في العام
ً  موريتانيا من كل سجلت  النسبة هذه في ارتفاعا

 نحو إلى لتصل مئوية نقطة 22.1 حوالي بلغ
 مئوية نقطة 12.8 واليمن المائة، في 71.8
 نقطة .47 ومصر المائة، في 34 إلى لتصل
 4.1 وجيبوتي المائة، في 36.1 إلى لتصل مئوية
 .52 ولبنان المائة، في 94 إلى لتصل مئوية نقطة
 المائة، في 57 نحو إلى لتصل ويةمئ نقطة

 70.2 نحو إلى لتصل مئوية نقطة 1.5 تونسو
 إلى لتصل مئوية نقطة 1.2 والقُمر المائة في

 مئوية نقطة 0.7 والمغرب المائة، في 25.4
 نسبة ارتفاع وجاء .المائة في 31.5 إلى لتصل
 اإلجمالي المحلي الناتج إلى الخارجي العام الدين

 إلى لجوئها إلى نتيجة دولال هذه من عدد في
 موارد الستقطاب سندات وإصدار االقتراض

 عدم ظل في المالية أوضاعها تدعم خارجية
 الذي بالقدر العامة الموارد نمو وتيرة تسارع
  المتنامي. التنموي االنفاق يمّول
 إلى الخارجي العام الدين خدمة بنسبة يتعلق فيما

 في تفعتار فقد والخدمات، السلع من الصادرات
 عام في كمجموعة المقترضة العربية الدول

 إلى تصل بنسبة مئوية نقطة 4.1 بحوالي 2017
 عام في 22.3 بنحو مقارنة المائة في 42.8
 خدمة نمو لتسارع كمحصلة ذلك جاء .2016
 في المقترضة العربية للدول الخارجي العام الدين

 مقارنة المائة في 5.45 بلغ والذي 2017 امع
 الدول لهذه والخدمات السلع ادراتص بنمو

 العام. نفس في المائة في 17.4 نحو بلغ والذي
 فقد فرادى، المقترضة العربية للدول بالنسبة
 من كل في الُمسجلة المؤشر نسبة تتجاوز
 في واألردن ،وجيبوتي ولبنان، ومصر، اليمن،

 المقترضة العربية الدول متوسط ،2017 عام
 حين في المائة، في 713. نحو والبالغ كمجموعة
 بنسب المقترضة الدول بقية في دونه انخفضت

 ونحو موريتانيا في المائة في 11.5 بين تتراوح
 العام. نفس في الجزائر في المائة في 0.6

 إلى الخارجي العام الدين خدمة نسبة وسجلت
 2017 عام في والخدمات السلع من الصادرات

 ً  نقطة 3.52 نحو غبل اليمن من كل في ارتفاعا
 بلغ مصرو المائة، في 40.6 إلى لتصل مئوية

 المائة، في 28.5 إلى لتصل مئوية نقطة 11.7
 إلى لتصل مئوية نقطة 2.2 نحو بلغ موريتانياو

 مئوية نقطة 1.1 والسودان المائة، في 11.5 نحو
 من بأقل وانخفضت المائة، في 3.8 إلى لتصل
 لتصل انوُعم جيبوتي، من كل في مئوية نقطة
 الترتيب، على المائة في 1.2و ،20.7 نحو إلى

 العربية الدول بين من اليمن اليزال حيث
 خدمة في األكبر العبء يتحمل المقترضة
 بنسبة صادراته حصيلة على الخارجية المديونية

 شبه إلى يُعزى ما وهو المائة في 40.6 إلى تصل
 يتعلق فيما السيما التصدير أنشطة توقف

 الداخلية األوضاع يعكس ماب النفط بصادرات
   (.9/9) الملحق ،اليمن تشهدها التي
 الدين خدمة نسبة انخفضت فقد آخر، جانب من

 السلع من الصادرات إلى الخارجي العام
 القُمر، من كل في العام نفس خالل والخدمات

ً  لتسجل ،المغربو والجزائر، وتونس،  تراجعا
 نحو إلى تصلل مئوية طانق 6 نحو القُمر في بلغ

 لتصل مئوية نقطة .40 وتونس المائة، في 4.9
 نقطة 0.2 والجزائر المائة، في 10.7 نحو إلى

 المغربو المائة، في 0.6 نحو إلى لتصل مئوية
 .المائة في 8.6 نحو إلى لتصل مئوية نقطة 0.1

 (7)العربية الصرف أسعار تطورات

 في طوراتـبالت ةـربيـالع التـمـالع أثرتـت
 خالل العالمية الرئيسية عمالتال صرف أسعار

 اليورو قيمة ارتفاع ظل في سيما ال ،2017 عام
 مجلس اتجاه من الرغم على وذلك الدوالر مقابل

 أسعار رفع إلى األمريكي الفيدرالي االحتياطي
 نقطة 75 بنحو األمريكي الدوالر على الفائدة
 المركزي البنك يلضوتف العام خالل أساس

 الفائدة سعر على اإلبقاء المقابل في األوروبي
  صفرية. مستويات عند

                                                 
تربط تسع دول عربية عمالتها بالدوالر )السعودية  (7)

مان واألردن والعراق ولبنان واإلمارات والبحرين وقطر وعُ 
وجيبوتي(، ودولتان بوحدة حقوق السحب الخاصة )سورية 
وليبيا(، ودولة بسلة من العمالت )الكويت(. في حين تتبني 

ً دولتان عربيت  ثابتة للصرف مقابل اليورو أو مقابل سلة ان نظما
مر(. وتتبنى سبع )المغرب والقُ يغلب عليها اليورو من العمالت 

 ً لصرف تتمثل في )الجزائر سعار األ رنةمدول عربية نظما
(، وتونس ومصر والسودان واليمن وموريتانيا والصومال

 (.9/10الملحق )
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 ومسارات الفائدة أسعار توجهات تباين رغمف
 لم المتقدمة، االقتصادات بين ما االقتصادي النمو

 مكاسبه يواصل أن األمريكي الدوالر يستطع
 2017 عام خالل األخرى العمالت أمام المحققة
 مالتالع من عدد مقابل له أداء أسوأ مسجالُ 

رئيسية ً من بينها اليورو والين الياباني والجنيه ال
ً في ضوء  االسترليني خالل أربع عشرة عاما

السيما منطقة اليورو.  عدد منها اقتصاداتتحسن 
سجل مؤشر سعر الدوالر مقابل سلة من العمالت 

تراجعاً  U.S. Dollar Indexالرئيسية األخرى 
 . 2017في المائة عام  14بنسبة 

 لعمالتا قيمة استقرت التطورات تلكوء في ض
 مع العام خالل الدوالر مقابل المثبتة العربية

 أسواق في المركزية البنوك بعض من تدخالت
 أسعار نظم على اإلبقاء بهدف األجنبي الصرف
 (.9/11) الملحق ،البلدان هذه في ثابتةال الصرف

 العربية العمالت قيمة تراجعت ،المقابل في
 2017 عام خالل اليورو قابلم دوالربال المثبتة

 ،اليورو مقابل الدوالر قيمة تراجع يعكس بما
 التعاون مجلس دول عمالت قيمة تراجعت حيث
 سبـبن اليورو مقابل العربية الخليج لدول

 المائة، يف 1.80و المائة في 1.70 بين راوحتـت
 مقابل ثبتالمُ  الكويتي الدينار قيمة انخفضت فيما
 في 2.23 بنسبة اليورو لمقاب تالعمال من سلة

  العام. خالل المائة
 اللبنانية الليرة من كل قيمة تراجعت كذلك

 اليورو مقابل الجيبوتي والفرنك األردني والدينار
 في 1.87و المائة في 1.49 بين تراوحت بنسبة

 العراقي الدينار قيمة ارتفعت المقابل في المائة.
 المائة في 200. بلغت طفيفة بنسبة اليورو مقابل
 (.9/12) الملحق ،2017 عام خالل

 بسلة المثبتة العربية بالعمالت يتعلق فيما أما
 الليبي الدينار سجل فقد الخاصة، السحب حقوق

 ً ً  تراجعا  في 0.25 بنسبة الدوالر مقابل طفيفا
 بنسبة اليورو مقابل قيمته نخفضتا فيما المائة،
  المائة. في 3.24

 من سلة مقابل المثبتة بالعمالت يتعلق فيما
 فقد منها األكبر الجزء اليورو يشكل العمالت

ً  المغربي الدرهم قيمة سجلت  مقابل ارتفاعا

 الدرهم انخفضو ،المائة في 1.18 بنسبة لدوالرا
  المائة. في 0.66 بنسبة اليورو مقابل المغربي

 في يدرس المغربي المركزي البنك أن إلى يشار
 ةمرون توياتمس يادةز إمكانية المتوسط األجل

 تنافسية دعم بهدف الصرف سعر ياسةس
 االقتصاد قدرة وتعزيز المغربية الصادرات

 الخارجية، الصدمات مواجهة على المحلي
 (.9/12و) (9/11) الملحق

 تعويم نظام تتبع التي العربية بالعمالت يتعلق فيما
 الحر(، أو دارالمُ  التعويم )سواء الصرف سعر

 تراجع معدل أكبر يالمصر هالجني قيمة سجلت
 2017 عام خالل الجنيه فقد حيث الدوالر مقابل
 عام المسجلة قيمته من المائة في 77.4 نحو

 الجنيه صرف سعر متوسط بلغ حيث ،2016
 جنيه 17.80 نحو األمريكي الدوالر مقابل

 جنيهات 10 مقابل 2017 عام خالل للدوالر
 ظل في 2016 عام المسجل للمتوسط للدوالر

 الصرف سعر سياسة تحرير إلى الحكومة اتجاه
 على والقضاء الصادرات تنافسية دعم بهدف

 إطار في األجنبي الصرف أسواق في االختالالت
 تطبقه الذي االقتصادي اإلصالح برنامج

 ،الدولي النقد صندوق مع بالتعاون الحكومة
 (.1) رقم اإلطار

ً  شهد أخرى، جهة نم  التونسي الدينار أيضا
ً تراج  المائة في 12.6 بنسبة الدوالر بلمقا عا
 التي الضغوطات يعكس بما 2017 عام خالل

ً  سجل الذي التجاري الميزان واجهت ً  عجزا  كبيرا
 قيمة انخفضت كذلك .(8)دينار مليار 15.2 بقيمة

 مقابل المائة في 7.6 بنسبة السوداني الجنيه
 يتانيةرالمو األوقية قيمة وتراجعت الدوالر
 في 1.6 بنسبة الدوالر مقابل يالجزائر والدينار

 عام خالل التوالي على المائة في 1.4و المائة
 (.9/11) الملحق ،2017

                                                 
لظرف "نشرة ا(. 2018البنك المركزي التونسي، ) )8)

 االقتصادي"، يناير.
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 (1إطار رقم )
 تحرير سعر صرف العملة المحلية في مصر

ً شامالً لإلصالح االقتصادي في إطار تسهيل ممتد مع صندوق النقد الدولي بقيمة  مصرتطبق  تمتد  مليار دوالر 12برنامجا
. يتضمن البرنامج إصالحات أساسية لحفز االقتصاد وتعزيز مناخ األعمال وتحقيق (2016-2019)ترة تنفيذه خالل الفترة ف

 :من سياسات اإلصالح تتمثل في رئيسية نمو متوازن يشمل كافة فئات المجتمع. يتضمن البرنامج ثالثة محاور

االختالالت االقتصادية ومن أهمها ارتفاع عجز معالجة إصالحات الستعادة االستقرار االقتصادي من خالل  •
 ، ومعدالت التضخم، والعجز في ميزان المدفوعات. العامةالموازنـة 

إصالحات هيكلية لدعم القطاعات اإلنتاجيـة خاصـة أنـشطة الصناعة والتصدير. يأتي ذلك من خالل العمل على  •
اعدة اإلنتاجية، باإلضافة إلـى تنفيذ بـرامج وحوافز لمساندة سيع القإصالح مناخ االستثمار وتطوير البنية التحتية وتو

 الصادرات، وتشجيع الصناعات التحويليـة واالستمرار في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
إصالحات لشبكات األمان االجتماعي لتوفير أكبر قدر من الحماية والرعاية الالئقة لجميع شرائح المجتمـع وخاصة  •

 .قل دخالً واألولى بالرعايةقات األالطب

في إطار هذا البرنامج تم تبني عدد من التدابير اإلصالحية التي شملت إصالحات نظم دعم الطاقة، وتطبيق ضريبة القيمة 
المضافة، وإصالح نظام الخدمة المدنية، وإصدار عدد من القوانين مثل قانون تسوية المنازعات الضريبية وقانون تيسير 

بما يص المنشآت الصناعية، واالنتهاء من إعداد مسودة قانون جديد لإلفالس وتصفية المشروعات المتعثرة ات تراخإجراء
إضافة إلى تحرير سعر صرف العملة المحلية بداية من  ،يتفق مع المعـايير الدولية وإصدار قانون ضمانات وحوافز االستثمار

صرف ارتفع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدوالر إلى سعر ال على ضوء قرار تحرير .2016شهر نوفمبر من عام 
، وهو ما يعني تراجع قيمة العملة المحلية 2016جنيهات للدوالر خالل عام  10مقابل  2017جنيه للدوالر خالل عام  17.8

قضاء على في ال 2016الصرف نهاية عام  سعرفي المائة. ساهم قرار البنك المركزي بتحرير  77.4مقابل الدوالر بنسبة 
ً من االختالالت االقتصادية و فيالُمشار إليها  وساعد إضافةً إلى التدابير ،السوق الموازية للنقد األجنبي ز يعزتاحتواء جانبا

استفادة أنشطة االستثمار إلى نشطة االستثمار والتصدير. في هذا الصدد، تشير اإلحصاءات أ ومساندةالثقة في مناخ األعمال 
سعر الصرف صالحات السابق اإلشارة إليها والسيما فيما يتعلق بإصالحات زيادة مستويات مرونة نظام من اإل والتصدير

في المائة، فيما نمت الصادرات بنسبة  31بنسبة  2017-2016نفذة خالل العام المالي إجمالي االستثمارات المُ حيث ارتفع 
يعكس كل من الزيادة في الصادرات غير النفطية بفعل األثر  عام بمافي المائة خالل التسعة أشهر األولى من هذا ال 19.3

 .(9)اإليجابي لتحرير سعر الصرف، وكذلك الصادرات النفطية مع تحسن أسعاره في األسواق الدولية
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من جانب آخر، سجلت أسعار صرف معظم 
ر العمالت العربية التي تتبع نظام تعويم سع

ً مقابل اليورو. وسجل كل من  الصرف تراجعا
 تراجعأكبر الدينار التونسي والجنيه المصري 

في  81مقابل اليورو خالل العام بنسب بلغت 
الجنيه على التوالي، يليهما في المائة  15المائة و

، في المائة 4.6السوداني بنسبة تراجع بلغت 
رو ال اليمني مقابل اليوـمة الريـقي ارتفعتبينما 
في المائة خالل العام، الملحق  9.13ة بنسب

(9/12.) 

أما بالنسبة لتحركات أسعار صرف العمالت العربية 
مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة، فقد ارتفعت 

دولة عربية مقابل وحدات  ةعشر اثنتيقيمة عمالت 
 نتيجة 2017حقوق السحب الخاصة خالل عام 

. ل العامخال اليورواالرتفاع المسجل في قيمة 
تمثلت معظم االرتفاعات في العمالت المثبتة 
بالدوالر حيث بلغت نسبة االرتفاع المسجلة في 
عمالت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

 0.25مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة نحو 
في المائة، في حين سجل الدينار الكويتي 

ً والُمثبت مقابل سلة من العمالت  مقابل  تراجعا
في  0.15وق السحب الخاصة بنسبة وحدة حق

قيمة الدرهم المغربي  ارتفعتالمائة، بينما 
الُمثبت مقابل سلة من العمالت يغلب عليها 

في المائة مقابل وحدة حقوق  1.4اليورو بنسبة 
 السحب الخاصة. 

ً مرنة  أما فيما يتعلق بالدول التي تتبع نُظما
ذه معظم هألسعار الصرف، فقد تراجعت قيمة 

ل أمام وحدات حقوق السحب الخاصة خالل الدو
. سجل الجنيه المصري أكبر نسبة 2017عام 

تراجع في قيمته مقابل وحدة حقوق السحب 
في المائة، يليه الدينار  77الخاصة منخفضاً بنحو 

ثم  في المائة، 12.4التونسي الذي انخفض بنسبة 
الجنيه السوداني الذي تراجعت قيمته مقابل وحدة 

في المائة عام  7.3ب الخاصة بنسبة وق السححق
. من جانب آخر، تراجعت قيمة الدينار 2017

مقابل وحدة الجزائري واألوقية الموريتانية 
في المائة  1.2حقوق السحب الخاصة بنسبة بلغ 

 (.9/13، الملحق )في المائة على التوالي 1.3و

ر سط أسعافيما يتعلق باالتجاهات العامة لمتو
صرف العمالت العربية مقابل الدوالر خالل 

 عشر( فقد سجلت عمالت 2013-2017الفترة )
 ً مقابل دول عربية غير مثبتة بالدوالر تراجعا

خالل الفترة. وكانت أكبر نسبة تراجع الدوالر 
الذي انخفضت  المصريمسجلة من قبل الجنيه 

ة في المائ 26.9تقارب قيمته مقابل الدوالر بنسبة 
والريال اليمني الدينار التونسي الفترة، يليه خالل 

في المائة  9.4وفي المائة،  10.5 بتراجع نسبته
الدينار الجنيه السوداني وثم على التوالي، 
في المائة  8.7وفي المائة  8.9الجزائري بنسبة 

على التوالي. بينما تراجعت عمالت المغرب 
ر الدوال بنسبة مقابل وليبيا وموريتانيا والقُمر

في  4.5في المائة و 2.3بنسبة تراوحت ما بين 
( والملحق 8الشكل ) ،خالل الفترةالمائة 

(9/11.) 

 

 
 

 (.9/11) الملحق المصدر: 

بالنسبة لالتجاهات العامة لمتوسط أسعار صرف 
العمالت العربية مقابل اليورو خالل الفترة 

 ثالثةفقد تحسنت قيمة عمالت  ،(2017-2013)

(: التغير السنوي في أسعار صرف بعض 8الشكل )
العمالت العربية مقابل الدوالر األمريكي في عام 

 (2013-2017ومتوسط الفترة ) 2017
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 (1إطار رقم )
 تحرير سعر صرف العملة المحلية في مصر

ً شامالً لإلصالح االقتصادي في إطار تسهيل ممتد مع صندوق النقد الدولي بقيمة  مصرتطبق  تمتد  مليار دوالر 12برنامجا
. يتضمن البرنامج إصالحات أساسية لحفز االقتصاد وتعزيز مناخ األعمال وتحقيق (2016-2019)ترة تنفيذه خالل الفترة ف

 :من سياسات اإلصالح تتمثل في رئيسية نمو متوازن يشمل كافة فئات المجتمع. يتضمن البرنامج ثالثة محاور

االختالالت االقتصادية ومن أهمها ارتفاع عجز معالجة إصالحات الستعادة االستقرار االقتصادي من خالل  •
 ، ومعدالت التضخم، والعجز في ميزان المدفوعات. العامةالموازنـة 

إصالحات هيكلية لدعم القطاعات اإلنتاجيـة خاصـة أنـشطة الصناعة والتصدير. يأتي ذلك من خالل العمل على  •
اعدة اإلنتاجية، باإلضافة إلـى تنفيذ بـرامج وحوافز لمساندة سيع القإصالح مناخ االستثمار وتطوير البنية التحتية وتو

 الصادرات، وتشجيع الصناعات التحويليـة واالستمرار في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
إصالحات لشبكات األمان االجتماعي لتوفير أكبر قدر من الحماية والرعاية الالئقة لجميع شرائح المجتمـع وخاصة  •

 .قل دخالً واألولى بالرعايةقات األالطب

في إطار هذا البرنامج تم تبني عدد من التدابير اإلصالحية التي شملت إصالحات نظم دعم الطاقة، وتطبيق ضريبة القيمة 
المضافة، وإصالح نظام الخدمة المدنية، وإصدار عدد من القوانين مثل قانون تسوية المنازعات الضريبية وقانون تيسير 

بما يص المنشآت الصناعية، واالنتهاء من إعداد مسودة قانون جديد لإلفالس وتصفية المشروعات المتعثرة ات تراخإجراء
إضافة إلى تحرير سعر صرف العملة المحلية بداية من  ،يتفق مع المعـايير الدولية وإصدار قانون ضمانات وحوافز االستثمار

صرف ارتفع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدوالر إلى سعر ال على ضوء قرار تحرير .2016شهر نوفمبر من عام 
، وهو ما يعني تراجع قيمة العملة المحلية 2016جنيهات للدوالر خالل عام  10مقابل  2017جنيه للدوالر خالل عام  17.8

قضاء على في ال 2016الصرف نهاية عام  سعرفي المائة. ساهم قرار البنك المركزي بتحرير  77.4مقابل الدوالر بنسبة 
ً من االختالالت االقتصادية و فيالُمشار إليها  وساعد إضافةً إلى التدابير ،السوق الموازية للنقد األجنبي ز يعزتاحتواء جانبا

استفادة أنشطة االستثمار إلى نشطة االستثمار والتصدير. في هذا الصدد، تشير اإلحصاءات أ ومساندةالثقة في مناخ األعمال 
سعر الصرف صالحات السابق اإلشارة إليها والسيما فيما يتعلق بإصالحات زيادة مستويات مرونة نظام من اإل والتصدير

في المائة، فيما نمت الصادرات بنسبة  31بنسبة  2017-2016نفذة خالل العام المالي إجمالي االستثمارات المُ حيث ارتفع 
يعكس كل من الزيادة في الصادرات غير النفطية بفعل األثر  عام بمافي المائة خالل التسعة أشهر األولى من هذا ال 19.3

 .(9)اإليجابي لتحرير سعر الصرف، وكذلك الصادرات النفطية مع تحسن أسعاره في األسواق الدولية
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من جانب آخر، سجلت أسعار صرف معظم 
ر العمالت العربية التي تتبع نظام تعويم سع

ً مقابل اليورو. وسجل كل من  الصرف تراجعا
 تراجعأكبر الدينار التونسي والجنيه المصري 

في  81مقابل اليورو خالل العام بنسب بلغت 
الجنيه على التوالي، يليهما في المائة  15المائة و

، في المائة 4.6السوداني بنسبة تراجع بلغت 
رو ال اليمني مقابل اليوـمة الريـقي ارتفعتبينما 
في المائة خالل العام، الملحق  9.13ة بنسب

(9/12.) 

أما بالنسبة لتحركات أسعار صرف العمالت العربية 
مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة، فقد ارتفعت 

دولة عربية مقابل وحدات  ةعشر اثنتيقيمة عمالت 
 نتيجة 2017حقوق السحب الخاصة خالل عام 

. ل العامخال اليورواالرتفاع المسجل في قيمة 
تمثلت معظم االرتفاعات في العمالت المثبتة 
بالدوالر حيث بلغت نسبة االرتفاع المسجلة في 
عمالت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

 0.25مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة نحو 
في المائة، في حين سجل الدينار الكويتي 

ً والُمثبت مقابل سلة من العمالت  مقابل  تراجعا
في  0.15وق السحب الخاصة بنسبة وحدة حق

قيمة الدرهم المغربي  ارتفعتالمائة، بينما 
الُمثبت مقابل سلة من العمالت يغلب عليها 

في المائة مقابل وحدة حقوق  1.4اليورو بنسبة 
 السحب الخاصة. 

ً مرنة  أما فيما يتعلق بالدول التي تتبع نُظما
ذه معظم هألسعار الصرف، فقد تراجعت قيمة 

ل أمام وحدات حقوق السحب الخاصة خالل الدو
. سجل الجنيه المصري أكبر نسبة 2017عام 

تراجع في قيمته مقابل وحدة حقوق السحب 
في المائة، يليه الدينار  77الخاصة منخفضاً بنحو 

ثم  في المائة، 12.4التونسي الذي انخفض بنسبة 
الجنيه السوداني الذي تراجعت قيمته مقابل وحدة 

في المائة عام  7.3ب الخاصة بنسبة وق السححق
. من جانب آخر، تراجعت قيمة الدينار 2017

مقابل وحدة الجزائري واألوقية الموريتانية 
في المائة  1.2حقوق السحب الخاصة بنسبة بلغ 

 (.9/13، الملحق )في المائة على التوالي 1.3و

ر سط أسعافيما يتعلق باالتجاهات العامة لمتو
صرف العمالت العربية مقابل الدوالر خالل 

 عشر( فقد سجلت عمالت 2013-2017الفترة )
 ً مقابل دول عربية غير مثبتة بالدوالر تراجعا

خالل الفترة. وكانت أكبر نسبة تراجع الدوالر 
الذي انخفضت  المصريمسجلة من قبل الجنيه 

ة في المائ 26.9تقارب قيمته مقابل الدوالر بنسبة 
والريال اليمني الدينار التونسي الفترة، يليه خالل 

في المائة  9.4وفي المائة،  10.5 بتراجع نسبته
الدينار الجنيه السوداني وثم على التوالي، 
في المائة  8.7وفي المائة  8.9الجزائري بنسبة 

على التوالي. بينما تراجعت عمالت المغرب 
ر الدوال بنسبة مقابل وليبيا وموريتانيا والقُمر

في  4.5في المائة و 2.3بنسبة تراوحت ما بين 
( والملحق 8الشكل ) ،خالل الفترةالمائة 

(9/11.) 

 

 
 

 (.9/11) الملحق المصدر: 

بالنسبة لالتجاهات العامة لمتوسط أسعار صرف 
العمالت العربية مقابل اليورو خالل الفترة 

 ثالثةفقد تحسنت قيمة عمالت  ،(2017-2013)

(: التغير السنوي في أسعار صرف بعض 8الشكل )
العمالت العربية مقابل الدوالر األمريكي في عام 

 (2013-2017ومتوسط الفترة ) 2017
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فاق التوليد الكهربائي باستخدام مصادر الطاقات آ
 المتجددة في الدول العربية

 

  نظرة عامة

لتاق ق التن  اام تعتبر الطااة اام ال الر الر   اااااا  
ال  اااتةاوم ساقراااتقرار سالتقةج مع وأت اً    ا  
ف  اقعتبااةر فعااةل اام وتاري ستنلدا و ااااااااةتر ااة 
امسل مً ستا اااااا ة وتةشي سترتاااااا ة اراااااات ةاو ة 
تأو ة الا اااااالا ع   ة  ستلافر تكنلللج ةت ةً س

 بأرعةر وقبللم وة جةنب ال  ت  ك.
 سلااا الااةسا العرب اامً  قا العقلت ال ااة اااااا اامً 

ت اااةواااة  وب را  بقطاااةء الك رباااةشً ست كناااا وة ا 
تاق ق ونأةزات و  لرااام ف  ون اااةش ستطلدر بن م 
  ا القطةءً ح ث ارتتعا و  م الطة م الك ربة  م 

 – 2005)ال للةي بالال  الضاااااع   قا التتري 
ً سارتتا الط ااب ع ا الا ااق ام  ااااااا (2017

 بةل قةار ذاته.
ال  اااااات ااةي وة سالطااة اام ال تأااةتي    الطااة اام 

ال  اااااااةتر الت  د كة  ا تع اة الطب عام تلل اة ة 
ب ااكق و اات رً سبةسا تة ق انن ااةاً ويق ال  ة  
سطة م الردةح سالطة م ال    م سالطة م الاراردم 
امر اااا م سالكت م الا لدم. تت  ط الطة م ال تأةتي 

غةز طب ع " ً فام سنتطعة الل لت امحتلرع "
ة بمً سوتلفري ف  بأا و ةتر ة طب ع م سغ ر ن

الطب عمً سوتأةتي بةراااااات رارً و لك ف   طة م 
 نظ تم ق دنتج عة ونتةج ة ت لث ب ئ .

تت تا الااةسا العرب اام بلفري وب ري ف  و اااااااةتر 
الطة م ال تأةتيً  ةصاام الطة م ال اا  اا م سطة م 
الردةحً ح ث تقا وعظم الةسا العرب م ف  ونطقم 

عةع  الاطاج ال ااا  ااا ً وت تعم بأع ا ف   وتااا
ت    ع ا و تلى العةلم. و ة تت تا وعظم تسا 
ال نطقم العرب م  دضااااااة  بتوكةنةت ج ةي ف  وأةا 
طة م الردةح لتلل ة الك ربةشً عقسي ع ا و ةتر 

 الطة م ال ة  م سطة م الكت م الا لدم.
راااااات قت ال  ااااااتقب   وة اقت    سف  وطةر ت

ً سل اتاااةل ع ا الب ئااام ست ت   سالغاااةز النتط
راردمً ـااـاالل ة الاـااةت التـااـااة واطـااعةثةت وـاااقنب

 ةتي ـا زدـم ولـرب ـةسا العـة الــةدة وــه العـلجت

 

التلل ة الك ربة   وة واطةت  اـا ـاةت عـات ـاـااقع
التلل ااة الت  تع ااق ع ا الطااة ااةت ال تأااةتي. س ااة 
قا انوةرات سامرتا سو اااااار سال اااااالتاا  حق

 ااا ا سال غرب سولردتاااةن اااة تاااااالطاااة  وب را  ف  
ال أااةاً س طعااا ال ااااااعلتداام ستلن  سالأطا ر 
لةسا العرب م  بة   ا قةجً ب ن ة ت ااااااعا  بع  الت
ل تلرا ف  ارت ةاج ت ك الطة ةت ف  وأةا التلل ة 

 الك ربة  .

وق  ا  نااةت العااةدااة وة امولر التن اام اللاجااب 
بةر عنة ون اااااااةش واطةت تلل ة      ة ف  اقعت

تع ق بةلطة ةت ال تأةتيً     ة ا ت ةر و ربة  م 
ول ا ال  اارسء س ربه وة تاابكم الك ربةشً سذلك 
لتاق ق عة ة ا ت ااةتع ونةرااب ونه. سبةلنظر ولا 
 ا الطاااة ااام ال للاااةي وة ال اطاااةت ال لا  ااام 
سال    م غ ر وؤوةيً تارص تروةت الك ربةش 
ع ا  ا تكلا القاااةري ال روبااام وة ال اطاااةت 

 ا ام قً ل ا ق ام  ااااا الاراردم و ااااةسدمً ع
ع ا ال اابكمً سبةلتةل  ق دؤتع التلرااا ف  ون ااةش 
واطةت تلل ة  لا  م ستاااااا  اااااا م ولا ت ت   

 اقرتي ةرات ف  واطةت التلل ة الاراردم. 

س اااة  اااةواااا الاااةسا العرب ااامً  قا العقاااةدة 
ال ة ااااا  ةً بربط  غ ب تااااابكةت الك ربةش لةد ة 

اقراااااتتةتي ع ا التلترات ال  ت تمً وق  ا ن اااااب 
ف  ال ة م  10وة تبكةت الربط القة  م ق تتأةسز 

وة رعةت ال طلط. سع  هً ت يق و ةردا التلل ة 
لطدةتي  ج ةي   بةراااات ةاج الطة ةت ال تأةتي فرصاااام  

د كة  ن اابم ارااتغقا  طلط الربط القة  مً ح ث
ارتغقا  طلط الربطً ويقً  لتق  ق الت ب بةت ف  

التلل ة الت  تع ق و ااااااتلى التلل ة وة واطةت 
بطااة اام الردااةحً ح ااث  ا احت ااةا تل   وااةفاام 
الترب نااةت ال لا  اامً ف  وااق الااةسا العرب اامً عة 

 الع ق ف  س ا ساحة  ئ ق ل غةدم.
  

  الفصل العاشر
 )فصل المحور(
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ل الفترة مقابل اليورو خال ة عربيةعشرة دول
في  4.12في المائة و 0.58بنسبة تراوحت بين 

. في المقابل تراجعت قيمة خمس عمالت المائة
عربية مقابل اليورو خالل نفس الفترة. جاء على 

بانخفاض  المصريرأس هذه العمالت الجنيه 
( 9الشكل ) ،في المائة مقابل اليورو 21.6نسبته 

 .(9/12والملحق )

 
 

 

 (9/12المصدر: الملحق )

أما فيما يخص اتجاهات مؤشر أسعار الصرف 
 Real Effective Exchangeالحقيقية الفعَّالة

Rates دول عربية )بما  ثمان، فقد ارتفعت لنحو
يعكس تراجع مستويات تنافسية هذه العمالت( 

، وهو ما يُعزى إما إلى ارتفاع 2017خالل عام 
لعربية مقارنة الدول امعدالت التضخم في بعض 

شركاء التجاريين الرئيسيين، أو إلى تراجع بال
أسعار الصرف الرسمية لبعض الدول العربية 
)تحسن قيمة العملة المحلية ال سيما العمالت 

 المرتبطة بالدوالر( أو األثرين معاً. 

سجل الجنيه السوداني أكبر نسبة ارتفاع في 
في  23.5بلغت الة ـة الفعَّ ـرف الحقيقيـأسعار الص

، انخفضت أسعار الصرف المقابل. في المائة
 في تسع دول عربية، وسجلالة ـالفعَّ الحقيقية 

تراجع في أسعار نسبة المصري أكبر  هالجني
ي المائة ف 32.7بلغت الصرف الحقيقية الفعالة 

 بما يعكس تحسن مستويات التنافسية.

ار ـرات في أسعـوى التغيــلى مستـأما ع
ة ـالت العربيـالة للعمـالفعَّ  ةـحقيقيرف الـالص

سجلت معظم  ،(2013-2017رة )ـالل الفتــخ
عشرة عملة( ارتفاعاً في  ثالثةالعمالت العربية )

أسعار الصرف الحقيقية الفعَّالة )تراجع مستويات 
أعلى ارتفاع  الجنيه السودانيالتنافسية(. سجل 

 عرابفي أسعار الصرف الحقيقية الفعَّالة للعام ال
في المائة، في  13.7 لتوالي بنسبة بلغتعلى ا

ً في ة تعربيخمس عمالت حين سجلت  راجعا
أسعار الصرف الحقيقية الفعَّالة )تحسن مستويات 

جاء على رأسها الجنيه المصري التنافسية(، 
في المائة خالل الفترة  4.7بنسبة انخفاض بلغت 

 (.9/14( والملحق )10الشكل ) ،(2013-2017)
 
 
 

 (9/14الملحق )لمصدر: ا

 

(: التغير السنوي في مؤشر أسعار الصرف الحقيقية 10الشكل )
 (2013-2017ومتوسط الفترة ) 2017الفعّالة لعام 

في أسعار صرف بعض العمالت  (: التغير السنوي9الشكل )
 الفترةومتوسط  2017العربية مقابل اليورو في عام 

(2013 – 2017) 


