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المساحة
مليار هكتار) 1.4( ²مليون كم  14.2المساحة الكلية

في المائة 10.2نسبتها إلى العالم

والعمالةالسكان
مليون نسمة 362عدد السكان

في المائة 5.2نسبتهم إلى العالم
 )2010عام في ( مليون عامل 122ةالعمالة العربي
في المائة  16.0معدل البطالة

الناتج المحلي اإلجمالي
أمريكيمليار دوالر  2,365القيمة باألسعار الجارية

في المائة 18.0النمو السنوي (باألسعار الجارية)معدل 
في المائة 2.4معدل النمو السنوي (باألسعار الثابتة)

أمريكيدوالر 6,731سعر السوق)متوسط نصيب الفرد (ب
في المائة 5.6نسبة القيمة المضافة للقطاع الزراعي

في المائة 40.7نسبة القيمة المضافة للصناعات االستخراجية
في المائة 9.0نسبة القيمة المضافة للصناعات التحويلية

في المائة 38.0نسبة القيمة المضافة لقطاع الخدمات

النفط
في المائة  57.5النفط المؤكد إلى االحتياطي العالمينسبة احتياطي

في المائة 28.2إلى االحتياطي العالمينسبة احتياطي الغاز الطبيعي 
مليون برميل يومياً  22.4إنتاج النفط الخام

في المائة 31.0إلى اإلنتاج العالمينسبة إنتاج النفط الخام 
 )2010 عامفي (في المائة   14.4تاج العالميإلى اإلنالمسوقنسبة إنتاج الغاز الطبيعي

أمريكيمليار دوالر 667.5عوائد الصادرات النفطية (تقديرات باألسعار الجارية)

التجارة
أمريكيمليار دوالر 1,195.8(فوب)الصادرات السلعية

في المائة 6.6نسبة الصادرات إلى الصادرات العالمية
أمريكيليار دوالرم 752.6(سيف)الواردات السلعية

في المائة 4.1نسبة الواردات إلى الواردات العالمية
أمريكيمليار دوالر 95.3العربيةإجمالي الصادرات البينية

في المائة 8.0الصادرات العربيةالبينية إلى إجمالي الصادراتنسبة 

0Fالخارجية الرسميةاالحتياطيات 

*

أمريكيمليار دوالر 1,114.6القيمة 
شهراً  19.7 وسط تغطية االحتياطيات الرسمية للواردات العربية (فوب)مت

الدين العام الخارجي للدول العربية المقترضة
أمريكيمليار دوالر 176.2القيمة

أمريكيمليار دوالر  15.9قيمة خدمة الدين العام
في المائة 20.0المحلي اإلجمالينسبة الدين إلى الناتج

في المائة    4.9 صادرات السلع والخدماتإلى حصيلة نسبة خدمة الدين 
                                                                

باستثناء الذهب النقدي.  *

مؤشرات عامة
 يةعن الدول العرب

 2011خالل عام 

مؤشرات عامة
عن الدول العربية
خالل عام 2011



د

د

… 
ــ

(%)
ج

كم

 ²كم
كج/كجم

مل

0Bملم

 ³ملم
 ³م

ب/ي

ب م ن

ب م ن/ي

ط م ن

و ح ب

أوبك

أوابك

البيان غير متوفر أو ال ينطبق

القيمة أو النسبة تعادل الصفر

نسبة مئوية

جرام

كيلو متر

عكيلو متر مرب

كيلو جرام

لتر) 1/1000ملليلتر (

ملليمتر

ملليمتر مكعب

متر مكعب

برميل نفط يومياً 

برميل مكافئ نفط

برميل مكافئ نفط يومياً 

طن مكافئ نفط

وحدة حرارية بريطانية

المصدرة للبترولالدولمنظمة 

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

المستخدمةالرموز
 ي التقريرف

الرموز المستخدمة
في التقرير



هـ
ه

الصفحـة  

أ....................................................................................................تاريخيـةنبــذة 

ب ............................................................................................................تقديـــــم

ج   .......................................................2011مؤشرات عامة عن الدول العربية خالل عام 

د ................................................................................الرموز المستخدمة في التقرير

 i..............................................2011نظرة عامة على اقتصادات الدول العربية خالل عام 

 1..............................................: التطورات االقتصادية الدولية           الفصل األول         

1.................................................................................نظرة عامة 

2.....................................................................نمو االقتصاد العالمي

 7   .....................................................................................التضخم

8.......................................................................................البطالة

9...............................................................................أسعار الفائـدة

 9    ......................................................................التجارة والمدفوعات

ت السوقياقتصادوإإلى الدول النامية الخاصةالتدفقات المالية الخارجية

11............................................................................الناشئة األخرى

 12   .........................................االحتياطيات الخارجية الرسمية للدول النامية

13......................................................................الدين العام الخارجي

13............................................................................أسعار الصرف

 14  ........................................................  أسواق األسهم والسندات الدولية 

14....................................................التطورات في أسواق النفط العالمية 

 15  ..........  ات الدول العربيةيقتصادإانعكاسات التطورات االقتصادية الدولية على 

 19  .....................................الجتماعية: التطورات االقتصادية وا                    الفصل الثاني

19.................................................................................نظرة عامة

20....................................................................التطورات االقتصادية  

 20  .............................................................أداء الناتج المحلي اإلجمالي

23....................................متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

25.....................................................................................األسعار  

المحتويـاتالمحتويات



وو

 26  ...............................................الهيكل القطاعي للناتج المحلي اإلجمالي  

 27  ............................................الناتج المحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنفاق  

 28  .........................................................................االستهالك النهائي  

 29  ...........................................................اإلنفاق اإلستثماري واالدخار  

 31  ................................صادرات وواردات السلع والخدمات وفجوة الموارد  

 31  ............................................األداء االقتصادي والفقر في الدول العربية  

 31  .....................................................................تطور مؤشرات الفقر  

 34  ...........................................................تطور مؤشرات توزيع الدخل  

 35  ....................................................................   التطورات االجتماعية

 36  ......................................................................................   لسكانا

 37  ......................................................................................التعليم   

 41  .........................................................................   األوضاع الصحية

 43  .............................................................   مؤشرات الرعاية الصحية  

 45  .......................................................................................   العمالة

 46  .......................................................................................   البطالة

 49......................................................ة والمياه: قطاع الزراع                 الفصل الثالث 

 49  .................................................................................   نظرة عامة

 50  ...................................................................الناتج الزراعي العربي  

 51  .....................................................بية  الموارد الطبيعية في الدول العر

 54  ......................................................الموارد المائية في الدول العربية   

 57  ............................................................................الموارد البشرية  

 58  .....................................................اإلنتاج النباتي والحيواني والسمكي  

 67  .........................................التجارة العربية في السلع الزراعية والغذائية  

 71  ...................................الجهود العربية في مجال تطوير الزراعة والغذاء  

 73............................................................القطاع الصناعي :            الفصل الرابع       

 73  .................................................................................نظرة عامة

73..............................................................................الناتج الصناعي

 77  ................................................التطورات في الصناعات االستخراجية  

77.....................................................التطورات في الصناعات التحويلية  

84التعاون الصناعي العربي وآفاق تطويره



زز

 89.......................................: التطورات في مجال النفط والطاقة                الخامسالفصل 

89.................................................................................عامةنظرة

90..................................................االستكشافات واالحتياطيات البترولية  

93.......................................................................................اإلنتاج  

96........................................................................الطلب على الطاقة  

101.....................................................................................األسعار  

107.........................................................صادرات النفط والغاز الطبيعي  

 113...........................................................المالية  : التطورات                السادس  الفصل 

 113  .................................................................................نظرة عامة  

114..................................................................اإليرادات العامة والمنح  

119................................................................................اإلنفاق العام  

 123   .........................................................الوضع الكلي للموازنات العامة  

125.............................................................تطورات الدين العام الداخلي  

 129المال في الدول العربية: التطورات النقدية والمصرفية وفي أسواق                  السابع الفصل 

129................................................................................نظرة عامة  

130.........................................................................التطورات النقدية  

135..............................................لية والعوامل المؤثرة عليها  السيولة المح

 140  ....................................................................التطورات المصرفية  

151....................................................التطورات في أسواق المال العربية  

 165..........................................التجارة الخارجية للدول العربية  :               الثامن  الفصل 

165.................................................................................نظرة عامة  

 166  ..............................................................التجارة الخارجية اإلجمالية  

173....................................................................التجارة البينية العربية  
 185 ............... موازين المدفوعات والدين العام الخارجي وأسعار الصرف   :                    التاسع الفصل 

 185  .................................................................................نظرة عامة  
186.......................................................................موازين المدفوعات  

186.........................................................................الموازين التجارية
 188  .................................................والتحويالتوالدخلموازين الخدمات

190...................................................الجاريةالخارجية موازين الحسابات 
192.............................الرأسمالية والمالية والموازين الكلية  موازين الحسابات 

194.........................................................االحتياطيات الخارجية الرسمية
196......................................................................الدين العام الخارجي  

 198  .............................التطورات في أعباء المديونية الخارجية للدول العربية  
201.......................................................تطورات أسعار الصرف العربية  



حح

تحديات النفاذ إلى الخدمات المالية والمصرفية والتمويل في فرص و:)العاشر (المحورالفصل 
الدول العربية

                                     

207 

 207  .................................................................................نظرة عامة  

207أوالً: األهمية المتزايدة لقضايا النفاذ للخدمات المالية والتمويل في المنطقة العربية

213..نفاذ األفراد للخدمات المصرفية في الدول العربية ثانياً: رؤية تفصيلية لفرص 

 222  ...........................................................ثالثاً: النفاذ إلى خدمات التمويل

240............سبل تحسين النفاذ للخدمات المالية والتمويل في الدول العربية  رابعاً: 

 243......................................................العون اإلنمائي العربي  :          الحادي عشرالفصل 

243..................................................................................نظرة عامة 

243........................................رئيسية للمساعدات اإلنمائية العربية  المالمح ال

245.................................................2011العون اإلنمائي العربي في عام 

245..........................................................العون المقدم من الدول العربية  

248........................................2011عمليات مؤسسات التنمية العربية لعام 

250.............................................أهم تطورات المساعدات اإلنمائية الدولية  

251.......................................................توزيع المساعدات اإلنمائية الدولية

 252  ....................................تطورات التعاون الدولي في المساعدات اإلنمائية  

 253 .........................................التعاون العربي في مجال التصحر الفصل الثاني عشر          :  

 253  ..................................................................................نظرة عامة  

 254  ................................واقع المناطق الجافة وشبه الرطبة في الوطن العربي  

 258  ......................................اقتصادات تدهور األراضي في المنطقة العربية  

 261  ...............................الجهود المبذولة لمكافحة التصحر في المنطقة العربية  

 270  ..... االنعكاسات اإليجابية لمشاريع مراقبة التصحر ومكافحته في الدول العربية  

 275.........................................................االقتصاد الفلسطيني:            الثالث عشرالفصل 

275.................................................................................ة  نظرة عام

276.......................................التطورات االقتصادية واالجتماعية والقطاعية  

276......................................................................التطورات االقتصادية

 278  ....................................................................التطورات االجتماعية  

281.......................................................................التطورات القطاعية  

285..........................................................................التجارة الخارجية  

 287  .................................................................الموازنة واإلدارة العامة  

289........................................................................المساعدات الدولية  

291.........................في األراضي الفلسطينية المحتلة  مستقبل التنمية وتحدياتها

 293...........................................................................المستخدمةالمفاهيم والمصطلحات



طط

 311...................... )1/10(-)1/1التطورات االقتصادية الدولية ( : مالحق الفصل األولالمالحق اإلحصائية

 321 ...............)2/19(-)2/1التطورات االقتصادية واالجتماعية ( : مالحق الفصل الثاني

 343....................................) 3/10( -)3/1القطاع الزراعي ( : مالحق الفصل الثالث

 357) ....................................4/14(-)4/1القطاع الصناعي ( : مالحق الفصل الرابع

 373 )................5/9(-)5/1ة (التطورات في مجال النفط والطاق : مالحق الفصل الخامس

 383....................................) 6/11(-)6/1التطورات المالية ( : مالحق الفص السادس

التطورات النقدية والمصرفية وفي أسواق المال في الدول  : مالحق الفصل السابع
 397 .................) ...............................7/13(-)7/1العربية (

 411) .................8/10(-)8/1التجارة الخارجية للدول العربية ( : مالحق الفصل الثامن

موازين المدفوعات والدين العام الخارجي وأسعار الصرف   : مالحق الفصل التاسع
)9/1(-)9/14........................................................ (..423 

فرص وتحديات النفاذ إلى الخدمات المالية والمصرفية والتمويل  : مالحق الفصل العاشر
 441) .................................10/3(-)10/1( في الدول العربية

 445)....................11/7(-)11/1العون اإلنمائي العربي ( : مالحق الفصل الحادي عشر

 453) ..................................13/1االقتصاد الفلسطيني ( : فصل الثالث عشرمالحق ال


