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بالمائة من  82 السعودية بمفردها على حوالي
سمالية إجمالي صافي التدفقات المالية والرأ

وسجلت . 2016للدول العربية خالل عام الواردة 
لى إصافي قيمة التدفقات تراجعا  في ع مان 

 10.4 اليبلغ حوتلبالمائة  15.7بنحو  داخلال
، بينما تحول صافي التدفق للخارج مليار دوالر

صافي تدفق المسجل بالعام السابق في قطر الى 
في . هذا مليار دوالر 3.8قدره حوالي  للداخل

حين حققت اإلمارات زيادة في صافي التدفقات 
 24.4لتسجل حوالي  2016للخارج خالل عام 

تحول صافي التدفق مليار دوالر. أما الكويت فقد 
مليار دوالر  6.3تدفق للخارج بنحو  ىللداخل إل

 .)"ج" 9/1، الملحق )2016خالل عام 
، خرى للنفطصدرة األالم  لدول العربية بالنسبة لو

الحساب الخارجة ب صافي التدفقات تاعفتضفقد 
نحو بلغ تل 2016خالل عام  المالي والرأسمالي

مليار  2.3 رنة مع نحومليار دوالر مقا 20.7
فقد تحولت . السابقعام الخالل محققة دوالر 

الحساب الرأسمالي في  الواردةصافي التدفقات 
 مليار دوالر 3والبالغة نحو  العراقب والمالي

الى صافي تدفقات للخارج  2015خالل عام 
وفي  .2016خالل عام مليار دوالر  20قدرها 

بالغ الخارج وللالتدفق  صافيتحول الجزائر 
 لى صافي تدفقإدوالر ون ملي 471 حوالي

 اليحوي الحساب الرأسمالي والمالي بلغ فداخل لل
 سجلت بينما. 2016عام في دوالر  ونملي 280

بلغ لي ارجخفي صافي التدفق للزيادة اليمن 
. 2016خالل عام  مليون دوالر 250حوالي 

وتراجع صافي التدفقات الخارجة في ليبيا لتبلغ 
 .مليار دوالر 0.8حوالي 

، المستوردة للنفطلدول العربية اعلى صعيد و
صافي التدفقات الواردة في الحساب ارتفع 

 بلغ حوالييلبالمائة  8.5بنحو  الرأسمالي والمالي
مقارنة مع  2016خالل عام  مليار دوالر 55.1
عزى ذلك ي   .2015مليار دوالر خالل عام  50.8

 صافي زيادة الملموسة التي سجلتها مصر فيلل
للحساب الرأسمالي والمالي  واردةالتدفقات ال

نحو  تصل الىلبالمائة  39.9والتي بلغت نسبتها 
مع مقارنة  2016مليار دوالر خالل عام  32.6
 تمثل تدفقات واردةر مليار دوال 23.3 حوالي
 ردنمن األكل  وقد سجلت. السابقعام الخالل 

في صافي التدفقات الواردة زيادة والمغرب وجيبوتي 
 2016خالل عام بالحساب الرأسمالي والمالي 

في  20.8و في المائة 4بمعدالت تراوحت بين 
كل من  في حين حققت. 2015عام بمقارنة  المائة

وموريتانيا نان لبووالسودان والق مر تونس 
التدفقات الواردة في الحساب في صافي  تراجعا  

في  1.7 تفاوتت بين بنسبالرأسمالي والمالي 
 .2016خالل عام في المائة  68.4والمائة 

كل في  سالفة الذكرلتطورات هذا وقد انعكست ا
الموازين الجارية والحساب الرأسمالي من 

ات لموازين مدفوعالكلي على الميزان  والمالي
 ، حيث انخفض العجزالدول العربية كمجموعة

خالل مسجل  مليار دوالر 170.1من مستوى 
خالل  مليار دوالر 158 بلغ نحولي 2015عام 
الكلي النخفاض العجز ذلك  ىعزي  . و2016عام 

مجموعة دول مجلس التعاون لموازين مدفوعات 
مليار  90 اليحوليبلغ  لدول الخليج العربية

عجز قدره مقارنة مع  ،2016خالل عام دوالر 
بالعام السابق. وتحول مليار دوالر  111.1

لى فائض قدره إمليار دوالر  2.9العجز البالغ 
مليار دوالر بالدول العربية المستوردة للنفط  6.1

 (.6، الشكل )2016خالل عام 

 
 

 (.9/1المصدر: الملحق )

 االحتياطيات الخارجية الرسمية
خارجية الرسمية اإلجمالية ات الياالحتياطتراجعت 

وذلك للعام الثالث على  2016للدول العربية في عام 
في المائة  10.3 بنسبة قدرهاالتوالي، حيث انخفضت 

(: التطور في موازين مدفوعات الدول العربية 6الشكل )
 (2016-2012كمجموعة )
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 (الجدول )
دمة الدين العام الخارجيالدين العام الخارجي ا ا و  ل

ة تر  في الدول العربية الم
 (6و )

 )دوالر مليون(

 الدول
ا  دمة الدين العام الخارجي الدين العام الخارجي ال

2015 2016 2015 2016 
 2,252.8 2,059.9 14,505.6 13,226.1 األردن

 1,943.0 1,661.0 29,204.0 28,349.0 تونس

 281.3 471.2 3,849.0 2,046.0 رالجزائ

 97.3 73.1 1,621.0 1,217.0 جيبوتي

 83.0 450.0 45,395.8 43,884.0 السودان

 386.2 454.4 4,020.0 3,298.5 مانع  

 12.4 11.8 140.0 132.7 القمر

 4,353.0 3,952.0 27,795.0 26,775.0 لبنان

 5,583.5 4,628.8 67,322.6 47,792.3 مصر

 3,459.1 2,529.0 30,940.0 30,385.0 المغرب

 159.6 84.6 2,300.0 3,132.1 موريتانيا

 271.0 356.0 5,241.0 6,884.5 اليمن

ة تر  18,882.3 16,731.7 232,334.0 207,122.2 الدول العربية الم

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

رت وقد ا على العوامل من جملة أ  أو
 الدول مع في الخارجية العامة يونيةالمد

ة العربية  استمرت فقد .2016 عام في المقتر
 المتمثلة العالمية االقتصادية التطورات تداعيات

 منخفضة مستويات عند النفط أسعار بقا في
 وتراجع العالمي النمو وتيرة تباط واستمرار

 الخارجية المساعدات توفير على المانحة الدول قدرة
اللها تلقي ا على ب  العديد في االقتصادية األو
ة، العربية الدول من  انعكس الذ األمر المقتر

ا على سلبا    والخارجية. الداخلية المالية األو
 الدول مع لت التطورات، لهذه كمحصلة
ة  مما العامة الموازنة في عجز تواج المقتر
طرها  سندات وإصدار االقتراض إلى للجو ا

 العامة. موازناتها في العجز لتمويل اديةسي دين
 النفط أسعار بقا كل فقد أخرى ناحية من

 على غوطا   منخفضة مستويات من العالمية

 
ع العامة الموازنات  الدول من لعدد المالي والو

 إلى أدى الذ األمر للنفط المصدرة العربية
 الستقطاب سيادية دين سندات إصدار إلى لجوئها
 موازناتها في العجز لتمويل رجيةخا موارد
 االقتراض على أقل بشكل والتركيز العامة

 على الخا القطا لمزاحمة تفاديا   الداخلي
  الداخلية. الموارد

ة العربية الدول صعيد وعلى  فرادى، المقتر
 إجمالي في ارتفعا   دول عشر سجلت فقد

 دوالر مليار 27.7 بلغ الخارجية العامة مديونيتها
 الدول بقيت سجلت بينما ،2016 معا في

ا  حوالي إلى وصل مديونياتها حج في انخفا
 حج ارتفع التي للدول بالنسبة دوالر. مليار 2.5

 أعلى الجزائر سجلت فقد الخارجية، مديونيتها
 حج ليصل المائة في 88.1 بلغت ارتفا نسبة
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 وموريتانيا، ولبنان، وتونس، جيبوتي، من كل في
 تجاوزت فقد واليمن والمغرب، األردن، والسودان،

 المحلي الناتج إلى يالخارج العام الدين نسبة
ة العربية الدول متوسط اإلجمالي  المقتر

 المائة في 88.8 بين تراوحت حيث كمجموعة،
 المغرب في المائة في 29.9 وحوالي جيبوتي في

      ).2( والجدول )9/8( الملحق

 (الجدول ر )
ة تر دول العربية الم ية الخارجية ل رات المديو  م

 (6و )
 )ويةنسبة م(

 الدول
ي  ا الم ل ال الدين العام الخارجي 

 االجمالي
ع  رات ال ا ل  دمة الدين العام الخارجي 

 والخدمات

2015 2016 2015 2016 

 16.6 14.6 37.5 35.2 األردن

 12.5 9.5 69.4 65.7 تونس

 0.9 1.2 2.4 1.2 الجزائر

 19.6 14.4 88.8 71.7 جيبوتي

 1.8 9.1 39.4 45.2 السودان

مانع    4.7 6.1 1.2 1.1 

مرالق    19.4 19.8 10.8 13.0 

 22.8 20.1 54.8 54.2 لبنان

 16.3 12.3 25.1 14.4 مصر

 9.9 7.0 29.9 30.2 المغرب

 9.9 5.2 48.8 65.3 موريتانيا

 38.7 24.7 34.5 28.6 اليمن

ة تر 6 22.4 الدول العربية الم  7.9 9.7 

 ).9/9و) )9/8( الملحقان المصدر 
 أولية. بيانات

، ناحية من  العام الدين نسبة انخفضت أخر
 في اإلجمالي المحلي الناتج إلى الخارجي
 إلى 2015 عام في المائة في 65.3 من موريتانيا

 السودان وفي ،2016 عام في المائة في 48.8
 وفي المائة في 39.4 إلى المائة في 45.2 من

 في 29.9 ىإل المائة في 30.2 من المغرب
 وع مان الجزائر سجلت السياق ذات وفي المائة،
 حوالي بلغت حيث العربية الدول بين األقل النسبة

 عام في التوالي على المائة في 6.1و ،2.4
2016.  

 العام الدين نسبة ارتفعت فقد المقابل، في
 عام في اإلجمالي المحلي الناتج إلى الخارجي

ةال العربية الدول بقية في 2016  والتي مقتر
ت  الدول هذه بعض لجو نتيجة بعضها في جا
خر والبعض االقتراض إلى  إصدار إلى ا

 لدع خارجية موارد الستقطاب الدين سندات
 حج في النمو إلى أدى مما المتزايد االنفاق

 الدين نسبة ازدادت وقد لديها. الخارجية المديونية
 في ياإلجمال المحلي الناتج إلى الخارجي العام

 إلى 2015 عام في المائة في 71.7 من جيبوتي
 من تونس وفي ،2016 عام في المائة في 88.8
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 في 29.9 ىإل المائة في 30.2 من المغرب
 وع مان الجزائر سجلت السياق ذات وفي المائة،
 حوالي بلغت حيث العربية الدول بين األقل النسبة

 عام في التوالي على المائة في 6.1و ،2.4
2016.  

 العام الدين نسبة ارتفعت فقد المقابل، في
 عام في اإلجمالي المحلي الناتج إلى الخارجي

ةال العربية الدول بقية في 2016  والتي مقتر
ت  الدول هذه بعض لجو نتيجة بعضها في جا
خر والبعض االقتراض إلى  إصدار إلى ا

 لدع خارجية موارد الستقطاب الدين سندات
 حج في النمو إلى أدى مما المتزايد االنفاق

 الدين نسبة ازدادت وقد لديها. الخارجية المديونية
 في ياإلجمال المحلي الناتج إلى الخارجي العام

 إلى 2015 عام في المائة في 71.7 من جيبوتي
 من تونس وفي ،2016 عام في المائة في 88.8
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 النمو دعم في االقتصادية اإلصالحات دور

 (2000-2016) العربية الدول في االقتصادي


 نظرة عامة
 التطورات من مجموعة العربية االقتصادات شهدت
 أدائها على أثرت التي اإلقليمية والتحوالت العالمية

 والتي ،)2000-2016( الفترة خالل االقتصادي
 شهدها التي التطورات حسب مهايتقس يمكن

 فترتين إلى العربية واالقتصادات العالمي االقتصاد
 ألداء متباينة باتجاهات اممنه كل اتسمت رئيسيتين
 األولي الفترة تتمثل. العربية للدول الكلي االقتصاد

 عام وحتى 2000 عام منذ الممتدة السنوات في
 عام منذ سنواتال الثانية الفترة تشمل فيما ،2008
 الفترتين فخالل. 2016 معا وحتى 2009

 الرئيسية االقتصادية المؤشرات سلكت السابقتين،
 رصيد التضخم، االقتصادي، النمو( العربية للدول

 المعامالت ميزان رصيد للناتج، العامة الموازنة
 بتغيرات تأثرا   مختلفين مسارين) للناتج الجارية
 التوازنات على انعكست وإقليمية دولية اقتصادية
 .البلدان لتلك والخارجية ةالداخلي
 مجموعة العربية الدول تبنت التطورات هذه إزاء
 بين ما تنوعت التي االقتصادية اإلصالحات من

 أخرى وحزم الكلي االقتصاد استقرار إصالحات
 النشاط دفع بهدف والمؤسسية الهيكلية لإلصالحات
 االقتصادية االختالالت على والقضاء االقتصادي

 النمو تحقيق على البلدان هذه قدرة تعيق التي
 االقتصادي اإلصالح شهد فقد. والمستدام الشامل

 الفترة في ومتسارعا   قويا   زخما   العربية البلدان في
 قامت حيث 2008 عام وحتى 2000 عام من

 الفترة تلك خالل العربية البلدان من العديد
 االقتصادي التصحيح برامج تنفيذ بمواصلة
 نهاية منذ تطبيقها بدأت التي الهيكلي واإلصالح
 تحقيق بهدف الماضي القرن من التسعينيات
 من والخارجية الداخلية االقتصادية التوازنات

 األوضاع وإصالح االستقرار سياسات تنفيذ خالل
 الزخم من جانبا   تحول كما. الكلية االقتصادية
 اإلصالحات باتجاه الدول هذه في اإلصالحي

 

 الموارد استخدام كفاءة تحسين ىإل الهادفة الهيكلية
 عدد بمساندة المالي القطاع ودعم التجارة وتحرير

 .الدولية المؤسسات من
) 2016-2009( الثانية الفترة شهدت المقابل، في

 البلدان في اإلصالحية السياسات نمط في تغيرا  
 التدابير على أكبر بشكل ركزت بحيث العربية

 الصدمات أثيرت احتواء إلى الهادفة والسياسات
 تلك في عربية بلدان عدة شهدتها التي االقتصادية

 على جاء. االقتصادي أدائها على وأثرت الفترة
 المالية أوضاع ضبط تدابير السياسات هذه رأس
 ونظم النقدية السياسة قدرة مستويات وزيادة العامة

 الخارجية، الصدمات أثر امتصاص على الصرف
 برامج إلى تمامااله من كبير جانب تحول مع

 كانعكاس االقتصادية الهياكل تنويع وإصالحات
 الكبير بالتراجع النفطية العربية االقتصادات لتأثر

 من بداية للنفط العالمية األسعار في المسجل
  .2014 عام منتصف

 االقتصادي اإلصالح مسيرة من الرغم وعلى لكن
 يُالحظ طويلة لعقود تمتد التي العربية البلدان في
 معدالت تذبذب العربية االقتصادات ألداء لمتتبعا

 شموليتها وعدم البلدان هذه في المحققة النمو
 الالزمة العمل فرص توفير عن وقصورها
 وإحداث العمل لسوق الجدد الداخلين الستيعاب

 العمل عن المتعطلين أعداد في ملموس خفض
 االقتصادية الهشاشة مواطن استمرار إلى إضافة

 من عدد األمر هذا يطرح. البلدان هذه من عدد في
 اإلصالحات بدور يتعلق فيما المهمة التساؤالت
 هذا في .االقتصادي النمو دعم في االقتصادية

 تجارب اختالف الدراسات من العديد تؤكد، الصدد
 االقتصادي بالنمو وعالقتها االقتصادي اإلصالح

 المجموعات بين ما الماضية ةاألربع العقود عبر
 دولة منكذلك  اختالفهاو المختلفة ليميةاإلق

 وجود تأكيد يصعب الحاالت أغلب ففي. ألخرى

 

 

    الفصل العاشر
 )المحور(
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