
ه

 
 

 

 

 
 

 أ  .....................................................................................................................    

   ..............................................................................................................................    

         .................................................................     

 د   ..............................................................................................      

         ........................................................  i 

                         ......................................................  1 

رة عامة    1  .................................................................................  ن

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

خم     9     ..................................................................................... الت

 10  .......................................................................................البطالة   

دة   10  ..............................................................................   أسعار الفائ

 11    ...................................................................... التجارة والمدفوعات   

يات الخارجية للدول النامية االح  ة األخر .........اوتيا  13   قتصادات السو الناش

ةالدين العام الخارجي    14  ......................  للدول النامية واقتصادات السو الناش

 15  ............................................................................ أسعار الصرف   

 15  ........................................................ أسوا األسهم والسندات الدولية   

 17  .................................................... التطورات في أسوا النفط العالمية   

 17  ........... ورات االقتصادية الدولية على إقتصادات الدول العربية انعكاسات التط 

                      ................................................. 23 
رة عامة     23  ................................................................................. ن
 24  .................................................................... التطورات االقتصادية   
 27  ....................................   إلجماليمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي ا 
 28  ..................................................................................... األسعار   

 29  ............................................... الهيكل القطاعي للناتج المحلي اإلجمالي   

 31  ............................................الناتج المحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنفا   

مار واالدخار  معدل    32  ................................................................ اإلست

 34  ................................ صادرات وواردات السلع والخدمات وفجوة الموارد   

 
 
 

 



و

 
  

 35  ............................................األداء االقتصادي والفقر في الدول العربية   

 35  ..................................................................... تطور مؤشرات الفقر   

 38  ........................................................... تطور مؤشرات توزيع الدخل   

 40  ....................................................................   التطورات االجتماعية 

 40  ....................................................................................     السكان 

 41  .......................................................................................   التعليم 

 45  ......................................................................    الصحية المؤشرات 

 47  .......................................................................................   العمالة 

 48  .......................................................................................  البطالة 

                        ................................................................. 51 

رة عامة   51  .................................................................................   ن

 52  ................................................................... الناتج الزراعي العربي   

 52  ............................................................................ الزراعيةالموارد  

 54  ............................................................................... الموارد المائية 

رية     55  ........................................................................... الموارد الب

 57  ...................................................... اإلنتا النباتي والحيواني والسمكي 

..........................................................  ارة الزراعية العربيةالتج 
   

60 

ائية   63 ............................................................................... الفجوة الغ

                       ......................................................................... 67 

رة عامة   67 ... ..............................................................................   ن

 67  .................................................................... الناتج الصناعي العربي 

 70  ................................................................. الصناعات االستخراجية   

 71  ...................................................................... الصناعات التحويلية   

 78  .............................................................................. التعاون العربي 
 

                       ................................................ 83 

ر   83  .................................................................................   ة عامةن

يات البترولية    افات واالحتيا  84  .................................................. االستك

 86  ....................................................................................... اإلنتا   

 88  ........................................................................ الطلب على الطاقة   

 94  ..................................................................................... األسعار   

 98  ......................................................... صادرات النفط والغاز الطبيعي   

 
 

                    ......................................................................... 103 

رة عامة     103  ................................................................................. ن

 104  .................................................................. اإليرادات العامة والمن   

 110  ................................................................................ اإلنفا العام   

ع الكلي للموازنات العامة     113   ......................................................... الو

 115  .........................................................................تطورات الدين العام 

                            119 

رة عامة     119 ................................................................................. ن

 120 .......................................................................... التطورات النقدية   

رة عليها     122 ............................................... السيولة المحلية والعوامل المؤ

 125 ..................................................................... التطورات المصرفية   

 133 .................................................... التطورات في أسوا المال العربية   

                        .................................................... 141 

رة عامة     141  ................................................................................. ن

 142  .................................................... اإلجمالية  السلعية التجارة الخارجية  

 148 ... ........................................................ العربية  السلعية التجارة البينية  

 157 ...تجارة الخدمات في الدول العربية ....................................................... 

 161 ......... لحرة العربية الكبر واالتحاد الجمركي العربيتطورات منطقة التجارة ا 

                          ............. 163 

رة عامة     163 . ................................................................................ ن
 163  ....................................................................... موازين المدفوعات   
 163  .........................................................................   الموازين التجارية 
 166  .................................................   والتحويالت والدخل موازين الخدمات 
 167  ...................................................   الجاريةالخارجية موازين الحسابات  
 168  ............................. الرأسمالية والمالية والموازين الكلية  موازين الحسابات  
يات الخارجية الرسمية   169  .........................................................   االحتيا
 170  ...................................................................... الدين العام الخارجي   
 172  ............................. التطورات في أعباء المديونية الخارجية للدول العربية   
 174  ....................................................... ات أسعار الصرف العربية  تطور 

  (             
   179 

رة عامة     179  ................................................................................. ن
 180 ... ............................ االقتصادية في دعم النمو االقتصاديدور االصالحات  
 184  .................................................  اصالحات السياسات االقتصادية الكلية 



ز

 
  

 35  ............................................األداء االقتصادي والفقر في الدول العربية   

 35  ..................................................................... تطور مؤشرات الفقر   

 38  ........................................................... تطور مؤشرات توزيع الدخل   

 40  ....................................................................   التطورات االجتماعية 

 40  ....................................................................................     السكان 

 41  .......................................................................................   التعليم 

 45  ......................................................................    الصحية المؤشرات 

 47  .......................................................................................   العمالة 

 48  .......................................................................................  البطالة 

                        ................................................................. 51 

رة عامة   51  .................................................................................   ن

 52  ................................................................... الناتج الزراعي العربي   

 52  ............................................................................ الزراعيةالموارد  

 54  ............................................................................... الموارد المائية 

رية     55  ........................................................................... الموارد الب

 57  ...................................................... اإلنتا النباتي والحيواني والسمكي 

..........................................................  ارة الزراعية العربيةالتج 
   

60 

ائية   63 ............................................................................... الفجوة الغ

                       ......................................................................... 67 

رة عامة   67 ... ..............................................................................   ن

 67  .................................................................... الناتج الصناعي العربي 

 70  ................................................................. الصناعات االستخراجية   

 71  ...................................................................... الصناعات التحويلية   

 78  .............................................................................. التعاون العربي 
 

                       ................................................ 83 

ر   83  .................................................................................   ة عامةن

يات البترولية    افات واالحتيا  84  .................................................. االستك

 86  ....................................................................................... اإلنتا   

 88  ........................................................................ الطلب على الطاقة   

 94  ..................................................................................... األسعار   

 98  ......................................................... صادرات النفط والغاز الطبيعي   

 
 

                    ......................................................................... 103 

رة عامة     103  ................................................................................. ن

 104  .................................................................. اإليرادات العامة والمن   

 110  ................................................................................ اإلنفا العام   

ع الكلي للموازنات العامة     113   ......................................................... الو

 115  .........................................................................تطورات الدين العام 

                            119 

رة عامة     119 ................................................................................. ن

 120 .......................................................................... التطورات النقدية   

رة عليها     122 ............................................... السيولة المحلية والعوامل المؤ

 125 ..................................................................... التطورات المصرفية   

 133 .................................................... التطورات في أسوا المال العربية   

                        .................................................... 141 

رة عامة     141  ................................................................................. ن

 142  .................................................... اإلجمالية  السلعية التجارة الخارجية  

 148 ... ........................................................ العربية  السلعية التجارة البينية  

 157 ...تجارة الخدمات في الدول العربية ....................................................... 

 161 ......... لحرة العربية الكبر واالتحاد الجمركي العربيتطورات منطقة التجارة ا 

                          ............. 163 

رة عامة     163 . ................................................................................ ن
 163  ....................................................................... موازين المدفوعات   
 163  .........................................................................   الموازين التجارية 
 166  .................................................   والتحويالت والدخل موازين الخدمات 
 167  ...................................................   الجاريةالخارجية موازين الحسابات  
 168  ............................. الرأسمالية والمالية والموازين الكلية  موازين الحسابات  
يات الخارجية الرسمية   169  .........................................................   االحتيا
 170  ...................................................................... الدين العام الخارجي   
 172  ............................. التطورات في أعباء المديونية الخارجية للدول العربية   
 174  ....................................................... ات أسعار الصرف العربية  تطور 

  (             
   179 

رة عامة     179  ................................................................................. ن
 180 ... ............................ االقتصادية في دعم النمو االقتصاديدور االصالحات  
 184  .................................................  اصالحات السياسات االقتصادية الكلية 



ح

 
  

ة في الدول العربية )   193 .. ............ (2016 – 2000االصالحات االقتصادية المنف
 202 ............................................................... برامج االصال االقتصادي 

 209 قيا دور االصالحات االقتصادية في دعم النمو االقتصادي في الدول العربية...... 

 215 .................................................................  ن              

رة عامة    215  .................................................................................. ن
 215  ............................................................. لمساعدات اإلنمائية العربية  ا 
 216  ..................................................................... العون اإلنمائي العربي 
 216  .......................................................... العون المقدم من الدول العربية   
 217 ...موعة التنسيق .....................................................العون المقدم من مج 
 226  ............................................. أهم تطورات المساعدات اإلنمائية الدولية   

 229 ................................................ ن                  

رة عامة     229 .......................................................................................ن
 229 ....................................... النقل البري في الدول العربيةواقع  
 232 ...................................... التعاون العربي في مجال النقل البري بالدول العربية 
 234 المعوقات التي تواج النقل البري بين الدول العربية........................................ 
 235 .............................................. مقترحات النهو بقطاع النقل البري العربي 

                ............................................................... 239 

رة عامة     239  ................................................................................. ن
 240  ....................................... التطورات االقتصادية واالجتماعية والقطاعية   
 246  ...................................................................... التطورات االجتماعية 
 251  ..........................................................................   التجارة الخارجية 
 252  ............................................................................   الموازنة العامة 
مار الدولي والدين الخارجي   255  ......................................................  االست

     ...........................................................................  257 

   270 

 273 ......................(19)-(11التطورات االقتصادية الدولية )  مالحق الفصل األول 

اني   283 ...............(219)-(21التطورات االقتصادية واالجتماعية )  مالحق الفصل ال

ال   305 ....................................( 310) -(31طاع الزراعي )الق  مالحق الفصل ال

 318  ( ....................................413)-(41القطاع الصناعي )  مالحق الفصل الرابع 

 333  (................510)-(51التطورات في مجال النفط والطاقة )  مالحق الفصل الخام 

 343 ....................................( 611)-(61التطورات المالية )  الساد لالفص مالحق 

 
 

 
التطورات النقدية والمصرفية وفي أسوا المال في الدول   مالحق الفصل السابع

 356  ( ................................................710)-(71العربية )

ا   368 ( .................810)-(81التجارة الخارجية للدول العربية )  منمالحق الفصل ال

 
موازين المدفوعات والدين العام الخارجي وأسعار الصرف    مالحق الفصل التاسع

(91)-(914.......................................................... )  382 

 
حات االقتصادية في دعم النمواالقتصادي في الدول دور االصال  مالحق الفصل العاشر

 400 ..........................................(  104) 1/10) -العربية )

ر    404  (....................117)-(111العون اإلنمائي العربي ) مالحق الفصل الحادي ع

 
ر اني ع واهر تغير الم مالحق الفصل ال رها في بعض القطاعات ونا  بعض من  أ

ق الجافة وشبة الجافة )  411 .......................( ...121في المنا

ر  ال ع  412  ...................................( 131االقتصاد الفلسطيني )  مالحق الفصل ال

   

 16 ..............................(...2012-2016لمية )تطور مؤشرات أداء بعض البورصات العا 

 26 ......................(........2016 -2015معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية )  

 –2010)و 2005و 2000 رد من الناتج المحلي االجماليوسط نصيب الفمت 
2016.................................).................................................................... 27 

 – 2010)و 2005و 2000 لمستهلسعار امعدل التغير السنوي في الرقم القياسي أل 
2016............................)......................................................................... 28 

 29 .... 2016و 2015و 2010و 2005 الهيكل القطاعي للناتج المحلي االجمالي للدول العربية 

 31 ..................2016و 2015و 2010و 2005 الناتج المحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنفا 

 32 .....................................)2016)متوسط نصيب الفرد من االنفا االستهالكي في عام  

مار في الدول العربية    33 ............................................... (2016)معدل االدخار واالست

 35 (...........................2016 – 2015)نسبة تغطية الصادرات للواردات في الدول العربية  

ر ألداء مؤشر االبتكار )ترتيب    45 ........................................( 2016الدول الرائدة بالن

 48 ........................................................تطور معداّلت البطالة في بعض الدول العربية 

باألسعار ) تطور الناتج المحلي اإلجمالي والناتج الزراعي في الدول العربية 
 52 ............................................................................(.........................الجارية

 53 .................................................................المساحات الرعوية في الدول العربية  

 56 ..............................عدد السكان الزراعيين في الدول العربية والدول األخر ........... 

 57 ...................( ..........2016)في عام  ر في اإلنتا الزراعي في الدول العربيةينسبة التغ 



ط

 
  

ة في الدول العربية )   193 .. ............ (2016 – 2000االصالحات االقتصادية المنف
 202 ............................................................... برامج االصال االقتصادي 

 209 قيا دور االصالحات االقتصادية في دعم النمو االقتصادي في الدول العربية...... 

 215 .................................................................  ن              

رة عامة    215  .................................................................................. ن
 215  ............................................................. لمساعدات اإلنمائية العربية  ا 
 216  ..................................................................... العون اإلنمائي العربي 
 216  .......................................................... العون المقدم من الدول العربية   
 217 ...موعة التنسيق .....................................................العون المقدم من مج 
 226  ............................................. أهم تطورات المساعدات اإلنمائية الدولية   

 229 ................................................ ن                  

رة عامة     229 .......................................................................................ن
 229 ....................................... النقل البري في الدول العربيةواقع  
 232 ...................................... التعاون العربي في مجال النقل البري بالدول العربية 
 234 المعوقات التي تواج النقل البري بين الدول العربية........................................ 
 235 .............................................. مقترحات النهو بقطاع النقل البري العربي 

                ............................................................... 239 

رة عامة     239  ................................................................................. ن
 240  ....................................... التطورات االقتصادية واالجتماعية والقطاعية   
 246  ...................................................................... التطورات االجتماعية 
 251  ..........................................................................   التجارة الخارجية 
 252  ............................................................................   الموازنة العامة 
مار الدولي والدين الخارجي   255  ......................................................  االست

     ...........................................................................  257 

   270 

 273 ......................(19)-(11التطورات االقتصادية الدولية )  مالحق الفصل األول 

اني   283 ...............(219)-(21التطورات االقتصادية واالجتماعية )  مالحق الفصل ال

ال   305 ....................................( 310) -(31طاع الزراعي )الق  مالحق الفصل ال

 318  ( ....................................413)-(41القطاع الصناعي )  مالحق الفصل الرابع 

 333  (................510)-(51التطورات في مجال النفط والطاقة )  مالحق الفصل الخام 

 343 ....................................( 611)-(61التطورات المالية )  الساد لالفص مالحق 

 
 

 
التطورات النقدية والمصرفية وفي أسوا المال في الدول   مالحق الفصل السابع

 356  ( ................................................710)-(71العربية )

ا   368 ( .................810)-(81التجارة الخارجية للدول العربية )  منمالحق الفصل ال

 
موازين المدفوعات والدين العام الخارجي وأسعار الصرف    مالحق الفصل التاسع

(91)-(914.......................................................... )  382 

 
حات االقتصادية في دعم النمواالقتصادي في الدول دور االصال  مالحق الفصل العاشر

 400 ..........................................(  104) 1/10) -العربية )

ر    404  (....................117)-(111العون اإلنمائي العربي ) مالحق الفصل الحادي ع

 
ر اني ع واهر تغير الم مالحق الفصل ال رها في بعض القطاعات ونا  بعض من  أ

ق الجافة وشبة الجافة )  411 .......................( ...121في المنا

ر  ال ع  412  ...................................( 131االقتصاد الفلسطيني )  مالحق الفصل ال

   

 16 ..............................(...2012-2016لمية )تطور مؤشرات أداء بعض البورصات العا 

 26 ......................(........2016 -2015معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية )  

 –2010)و 2005و 2000 رد من الناتج المحلي االجماليوسط نصيب الفمت 
2016.................................).................................................................... 27 

 – 2010)و 2005و 2000 لمستهلسعار امعدل التغير السنوي في الرقم القياسي أل 
2016............................)......................................................................... 28 

 29 .... 2016و 2015و 2010و 2005 الهيكل القطاعي للناتج المحلي االجمالي للدول العربية 

 31 ..................2016و 2015و 2010و 2005 الناتج المحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنفا 

 32 .....................................)2016)متوسط نصيب الفرد من االنفا االستهالكي في عام  

مار في الدول العربية    33 ............................................... (2016)معدل االدخار واالست

 35 (...........................2016 – 2015)نسبة تغطية الصادرات للواردات في الدول العربية  

ر ألداء مؤشر االبتكار )ترتيب    45 ........................................( 2016الدول الرائدة بالن

 48 ........................................................تطور معداّلت البطالة في بعض الدول العربية 

باألسعار ) تطور الناتج المحلي اإلجمالي والناتج الزراعي في الدول العربية 
 52 ............................................................................(.........................الجارية

 53 .................................................................المساحات الرعوية في الدول العربية  

 56 ..............................عدد السكان الزراعيين في الدول العربية والدول األخر ........... 

 57 ...................( ..........2016)في عام  ر في اإلنتا الزراعي في الدول العربيةينسبة التغ 



 
 

 – 2015) القرو والتسهيالت االئتمانية المقدمة من قبل المصارف التجارية العربية 
2016...............).................................................................................... 128 

 129 ............(.2016 – 2015)  بعض مؤشرات أداء القطاع المصرفي لبعض الدول العربية 

 130 .............(.2016 – 2015)  بعض مؤشرات أداء القطاع المصرفي لبعض الدول العربية 

 143 ..........................(...................2016 – 2012) ة العربية اإلجماليةالتجارة الخارجي 

 147 ............................................................................... تنافسية الصادرات العربية 

 148 ................................................(........2016 – 2012داء التجارة العربية البينية )أ 

 150 ..................(......2016 – 2012) مساهمة التجارة البينية في التجارة العربية اإلجمالية 

 من إجمالي الواردات البينية لبعض الدول العربية حصة واردات النفط الخام البينية 
(2016.....)................................................................................................ 151 

 – 2012) ة للتجمعات العربيةارة اإلجماليربية في التجارة البينية العجمة التمساه 
2016......................).............................................................................. 153 

 155 ....................(...........2016 – 2013) هيكل التجارة البينية السلعية للتجمعات العربية 

 156 ........................................(..............2016 – 2012) التجارة البينية للبترول الخام 

ة حصة إجمالي تجارة الخدمات للدول  إجمالي تجارة في  النامية والعربية واألسوا الناش
 157 ..................................................................الخدمات العالمية........................

ة الدين العام الخارجي القائم وخدمة الدين العام الخارجي   2015) في الدول العربية المقتر
– 2016).................................................................................................. 171 

ة   173 ....................(..2016 – 2015) مؤشرات المديونية الخارجية للدول العربية المقتر

 209 .............................( ....2000-2015المتغيرات المدرجة في النمو الخا بالفترة ) 

 211 ( .................................2006-2015المتغيرات المدرجة في النمو الخا بالفترة ) 

 222 .........................................(..2016 – 2012) التوزيع القطاعي للعمليات التمويلية  

 223 .......(..........2016 – 2012)حسب مجموعة البلدان المستفيدة  لعمليات التمويليةا توزيع 

 226 ............................................(.......2016) أكبر الدول المانحة للمساعدات اإلنمائية 

وال الطر بالدول العربية .....................................................   230 ...........شبكات وأ

ا الفن   246 .......................(............2015-2016) في فلسطين قيدالمؤشرات الرئيسة للن

     

 3 ...(................2016 – 2012النامية )والدول المتقدمة ومعدالت النمو الحقيقي في العالم  

خم في ال   10 ........................  (2016- 2012)دول المتقدمة والدول النامية معدالت الت

 
  

 58 .................( .........2016)في عام  في الدول العربية الحيوانير في اإلنتا ينسبة التغ 

 60 ............................................ة ..................الصادرات والواردات الزراعية العربي 

 61 ............................صافي الواردات الزراعية العربية.......................................... 

ائية )   62 ...............( .......................2015-2016نسبة التغير في الواردات من السلع الغ

ائية )   63 (..........................2014-2015( و)2010-2015نسبة التغير في قيمة الفجوة الغ

 68 ................................(.....................باألسعار الجارية)قيمة الناتج الصناعي العربي  

اء المصافي الجديدة في الدول  اريع إن  75 (..................................2016العربية ) حالة م

روعات المعلن عنها في بعض الدول العربية )   76 ( .........................2016-2020أهم الم

افة للصناعة التحويلية   80 ..................(.........2016 – 2012) التوزيع العالمي للقيمة الم

افة للصناعة التحويلية في الناتج المحلي اإلجماليمساهمة القيمة ال   لمجموعات من الدول م
(2012 – 2014................)......................................................................... 81 

 82 ..............(....2015) مؤشر التخص الدولي لمنتجات الصناعة التحويلية للدول العربية 

 89 ...................(........2016 – 2012) الطلب العالمي على النفط وفق المجموعات الدولية 

 91 ...................(.....2016) التوزيع النسبي الستهال المنتجات البترولية في الدول العربية 

اريع القائمة في الدول العربية إلنتا الطاقة المتجدد   92 ة ...............................بعض الم

اركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في بعض الدول العربية ....   93 األهداف المستقبلية لم

 95 .....................................(...............2016 – 2015) أسعار بعض النفو العربية 

 97 ( ......2016- 2015بترولية في بعض الدول العربية )تطور األسعار المحلية للمنتجات ال 

ق المختلفة   98 .............(.....2016 – 2010) أسعار الغاز الطبيعي بنوعي في بعض المنا

ق   99 ......................(.............2016 – 2015) الصادرات النفطية العالمية حسب المنا

 100 ................(..........2016 – 2015) ن الغاز الطبيعي بنوعيصادرات الدول العربية م 

 104 ...............................(...........2016 – 2015االيرادات الحكومية في الدول العربية ) 

ريبية  يرادات ال  108 .................(......2016 – 2012) في الدول العربية البنود الرئيسية ل

 110 ...............................................(.....2016 – 2015اإلنفا العام في الدول العربية ) 

 113 ........................(.......2016 – 2012) عجز فائض الموازنة العامة في الدول العربية 

 116 ......................................( 2015-2016) المديونية العامة في عدد من الدول العربية 

 127 ................................(..........2016 – 2015) تطور الودائع لد المصارف العربية 

ي



 
 

 – 2015) القرو والتسهيالت االئتمانية المقدمة من قبل المصارف التجارية العربية 
2016...............).................................................................................... 128 

 129 ............(.2016 – 2015)  بعض مؤشرات أداء القطاع المصرفي لبعض الدول العربية 

 130 .............(.2016 – 2015)  بعض مؤشرات أداء القطاع المصرفي لبعض الدول العربية 

 143 ..........................(...................2016 – 2012) ة العربية اإلجماليةالتجارة الخارجي 

 147 ............................................................................... تنافسية الصادرات العربية 

 148 ................................................(........2016 – 2012داء التجارة العربية البينية )أ 

 150 ..................(......2016 – 2012) مساهمة التجارة البينية في التجارة العربية اإلجمالية 

 من إجمالي الواردات البينية لبعض الدول العربية حصة واردات النفط الخام البينية 
(2016.....)................................................................................................ 151 

 – 2012) ة للتجمعات العربيةارة اإلجماليربية في التجارة البينية العجمة التمساه 
2016......................).............................................................................. 153 

 155 ....................(...........2016 – 2013) هيكل التجارة البينية السلعية للتجمعات العربية 

 156 ........................................(..............2016 – 2012) التجارة البينية للبترول الخام 

ة حصة إجمالي تجارة الخدمات للدول  إجمالي تجارة في  النامية والعربية واألسوا الناش
 157 ..................................................................الخدمات العالمية........................

ة الدين العام الخارجي القائم وخدمة الدين العام الخارجي   2015) في الدول العربية المقتر
– 2016).................................................................................................. 171 

ة   173 ....................(..2016 – 2015) مؤشرات المديونية الخارجية للدول العربية المقتر

 209 .............................( ....2000-2015المتغيرات المدرجة في النمو الخا بالفترة ) 

 211 ( .................................2006-2015المتغيرات المدرجة في النمو الخا بالفترة ) 

 222 .........................................(..2016 – 2012) التوزيع القطاعي للعمليات التمويلية  

 223 .......(..........2016 – 2012)حسب مجموعة البلدان المستفيدة  لعمليات التمويليةا توزيع 

 226 ............................................(.......2016) أكبر الدول المانحة للمساعدات اإلنمائية 

وال الطر بالدول العربية .....................................................   230 ...........شبكات وأ

ا الفن   246 .......................(............2015-2016) في فلسطين قيدالمؤشرات الرئيسة للن

     

 3 ...(................2016 – 2012النامية )والدول المتقدمة ومعدالت النمو الحقيقي في العالم  

خم في ال   10 ........................  (2016- 2012)دول المتقدمة والدول النامية معدالت الت

 
  

 58 .................( .........2016)في عام  في الدول العربية الحيوانير في اإلنتا ينسبة التغ 

 60 ............................................ة ..................الصادرات والواردات الزراعية العربي 

 61 ............................صافي الواردات الزراعية العربية.......................................... 

ائية )   62 ...............( .......................2015-2016نسبة التغير في الواردات من السلع الغ

ائية )   63 (..........................2014-2015( و)2010-2015نسبة التغير في قيمة الفجوة الغ

 68 ................................(.....................باألسعار الجارية)قيمة الناتج الصناعي العربي  

اء المصافي الجديدة في الدول  اريع إن  75 (..................................2016العربية ) حالة م

روعات المعلن عنها في بعض الدول العربية )   76 ( .........................2016-2020أهم الم

افة للصناعة التحويلية   80 ..................(.........2016 – 2012) التوزيع العالمي للقيمة الم

افة للصناعة التحويلية في الناتج المحلي اإلجماليمساهمة القيمة ال   لمجموعات من الدول م
(2012 – 2014................)......................................................................... 81 

 82 ..............(....2015) مؤشر التخص الدولي لمنتجات الصناعة التحويلية للدول العربية 

 89 ...................(........2016 – 2012) الطلب العالمي على النفط وفق المجموعات الدولية 

 91 ...................(.....2016) التوزيع النسبي الستهال المنتجات البترولية في الدول العربية 

اريع القائمة في الدول العربية إلنتا الطاقة المتجدد   92 ة ...............................بعض الم

اركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في بعض الدول العربية ....   93 األهداف المستقبلية لم

 95 .....................................(...............2016 – 2015) أسعار بعض النفو العربية 

 97 ( ......2016- 2015بترولية في بعض الدول العربية )تطور األسعار المحلية للمنتجات ال 

ق المختلفة   98 .............(.....2016 – 2010) أسعار الغاز الطبيعي بنوعي في بعض المنا

ق   99 ......................(.............2016 – 2015) الصادرات النفطية العالمية حسب المنا

 100 ................(..........2016 – 2015) ن الغاز الطبيعي بنوعيصادرات الدول العربية م 

 104 ...............................(...........2016 – 2015االيرادات الحكومية في الدول العربية ) 

ريبية  يرادات ال  108 .................(......2016 – 2012) في الدول العربية البنود الرئيسية ل

 110 ...............................................(.....2016 – 2015اإلنفا العام في الدول العربية ) 

 113 ........................(.......2016 – 2012) عجز فائض الموازنة العامة في الدول العربية 

 116 ......................................( 2015-2016) المديونية العامة في عدد من الدول العربية 

 127 ................................(..........2016 – 2015) تطور الودائع لد المصارف العربية 

ك



 
 

ات العالمية من الغاز الطبيعي وفق المجموعات الدولية   85 ...............(.....2016) االحتيا

 87 .............................(.......2016 – 2012) العربيةتطور إنتا النفط الخام في الدول  

 88 .................(.....2016 – 2012) النمو االقتصادي العالمي والطلب العالمي على النفط 

 89 .....................(...2016 – 2012) تطور الطلب على مصادر الطاقة في الدول العربية 

 94 ................(.............................2015-2016) ة ألسعار سلة أوبالحركة األسبوعي 

 101 ............(.2016 – 2012) متوسط أسعار النفط و قيمة الصادرات النفطية للدول العربية 

 105 ......( ................................................2016-2015) نمو عناصر اإليرادات العامة 

 106 ...........................(.....2016 – 2015) نمو اإليرادات العامة والمن في الدول العربية 

 111 ..........................................(.........2016 – 2015) اإلنفا العام في الدول العربية 

 في الدول العربية لناتج المحلي اإلجمالينسبة الفائض العجز في الموازنات العامة إلى ا 
(2015 – 2016.............)........................................................................... 114 

 – 2015) نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربية 
2016.........)............................................................................................ 117 

 121 ..........................(.....2016 – 2015)  معامل االستقرار النقدي لبعض الدول العربية 

 – 2015) العربية في بعض الدول ( M2 )تطور معدالت نمو السيولة المحلية  
2016.........)............................................................................................ 123 

رة على التغير في السيو   125 ..............(.....2016 – 2012) ةية المحللمساهمة العوامل المؤ

ة العالمية أداء مؤشرات األسعار المحلية للبورصات العربية بالمقارنة مع األسوا   والناش
(2016...............)..................................................................................... 135 

 136 .....................(......2016 – 2012)  تطور تعامالت االجانب في أسوا المال العربية 

مار األجنبي في البورص   137 ....................................(2016)لعام  ات العربيةصافي االست

 144 ......................................................(.......2016)للدول العربية  التجارة اإلجمالية 

ركاء التجاريين   145 ...............................(.....2016) اتجاهات التجارة العربية إلى أهم ال

 146 .............................(....2016) الهيكل السلعي للصادرات والواردات العربية اإلجمالية 

 148 مؤشر التركز والتنوع للدول العربية مقارنة مع الدول النامية والعالم ............................ 

 149 ....................................................(2016) نسب تغير التجارة البينية للدول العربية 

 152 .............................................(..........2016) الهيكل السلعي للتجارة البينية العربية 

 – 2014) حصة الصادرات البينية في إجمالي صادرات التجمعات العربية 
2016.......).............................................................................................. 153 

 
  

 12 ................................ ( 2012-2016) في الدول المتقدمة  حجم التجارةمعدالت نمو  

ة  حجم التجارةمعدالت نمو   امي ة األخر )في الدول الن -2012واقتصادات السو الناش
2016 ) ................................................................................................... 12 

ة األخر من الديون الخارجية   تطور نصيب مجموعات الدول النامية واألسوا الناش
 14 ...............................................................................( 2015-2016)القائمة  

 16 ..............................( ..2016- 2012) تطور مؤشرات أداء بعض البورصات العالمية 

 24 ..................(...2016 – 2001الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية للدول العربية ) 

ا   – 2000بتة للدول العربية )معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار ال
2016.................)....................................................................................  25 

 30 ............................(............2016)توزيع الناتج المحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنفا  

مار واال   34 ...............................................(2016)دخار في الدول العربية معدل االست

 36 ...............................................متعدد األبعاد في بعض الدول العربية مؤشرات الفقر  

ني .............   39 ..........................................................مؤشر الفقر حسب الخط الو

رية المعدل لعدم المساواة بين الدول العربية )   39 ........................( 2015مؤشر التنمية الب

رية على المستو اإلقليمي )   40 ( .............................................2015مؤشر التنمية الب

والمعدل المستهدف عام  2015عام  مراحل التعليم األساسي للقيد الصافي فيالمؤشر الفعلي  
2016 ...................................................................................................... 41 

فال دون الخامسة المؤشر المستهدف   وفق األهداف اإلنمائية  2016في عام لوفيات األ
انية  46 ........................................................................................................ال

 2014لعامي  تطور اإلنتا الزراعي من المحاصيل الزراعية الرئيسية في الدول العربية 
 57 .................................................................................................... 2016و

 59 .................... (2016– 2014و) 2013و 2010في الدول العربية  تطور إنتا االسما 

 60 ...............................................................الصادرات والواردات الزراعية العربية 

ائية    63 .....................(....2015- 2012و) 2010في الدول العربية تطور قيمة الفجوة الغ

افة لكل من الصناعة االستخراجية   66 .............في الدول العربيةوالتحويلية  تطور القيمة الم

افة للصناعات التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربية   مساهمة القيمة الم
(2016.......)............................................................................................. 69 

 72 .............................(...................2015) إنتا واستهال االسمن في الدول العربية 

 74 ................................(.2016) توزيع نسب الطاقة التكريرية للنفط في الدول العربية 

ات النفط الخام العالمية وفق المجموعات الدولية   85 .......................(........2016) احتيا

ل



 
 

ات العالمية من الغاز الطبيعي وفق المجموعات الدولية   85 ...............(.....2016) االحتيا

 87 .............................(.......2016 – 2012) العربيةتطور إنتا النفط الخام في الدول  

 88 .................(.....2016 – 2012) النمو االقتصادي العالمي والطلب العالمي على النفط 

 89 .....................(...2016 – 2012) تطور الطلب على مصادر الطاقة في الدول العربية 

 94 ................(.............................2015-2016) ة ألسعار سلة أوبالحركة األسبوعي 

 101 ............(.2016 – 2012) متوسط أسعار النفط و قيمة الصادرات النفطية للدول العربية 

 105 ......( ................................................2016-2015) نمو عناصر اإليرادات العامة 

 106 ...........................(.....2016 – 2015) نمو اإليرادات العامة والمن في الدول العربية 

 111 ..........................................(.........2016 – 2015) اإلنفا العام في الدول العربية 

 في الدول العربية لناتج المحلي اإلجمالينسبة الفائض العجز في الموازنات العامة إلى ا 
(2015 – 2016.............)........................................................................... 114 

 – 2015) نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربية 
2016.........)............................................................................................ 117 

 121 ..........................(.....2016 – 2015)  معامل االستقرار النقدي لبعض الدول العربية 

 – 2015) العربية في بعض الدول ( M2 )تطور معدالت نمو السيولة المحلية  
2016.........)............................................................................................ 123 

رة على التغير في السيو   125 ..............(.....2016 – 2012) ةية المحللمساهمة العوامل المؤ

ة العالمية أداء مؤشرات األسعار المحلية للبورصات العربية بالمقارنة مع األسوا   والناش
(2016...............)..................................................................................... 135 

 136 .....................(......2016 – 2012)  تطور تعامالت االجانب في أسوا المال العربية 

مار األجنبي في البورص   137 ....................................(2016)لعام  ات العربيةصافي االست

 144 ......................................................(.......2016)للدول العربية  التجارة اإلجمالية 

ركاء التجاريين   145 ...............................(.....2016) اتجاهات التجارة العربية إلى أهم ال

 146 .............................(....2016) الهيكل السلعي للصادرات والواردات العربية اإلجمالية 

 148 مؤشر التركز والتنوع للدول العربية مقارنة مع الدول النامية والعالم ............................ 

 149 ....................................................(2016) نسب تغير التجارة البينية للدول العربية 

 152 .............................................(..........2016) الهيكل السلعي للتجارة البينية العربية 

 – 2014) حصة الصادرات البينية في إجمالي صادرات التجمعات العربية 
2016.......).............................................................................................. 153 

 
  

 12 ................................ ( 2012-2016) في الدول المتقدمة  حجم التجارةمعدالت نمو  

ة  حجم التجارةمعدالت نمو   امي ة األخر )في الدول الن -2012واقتصادات السو الناش
2016 ) ................................................................................................... 12 

ة األخر من الديون الخارجية   تطور نصيب مجموعات الدول النامية واألسوا الناش
 14 ...............................................................................( 2015-2016)القائمة  

 16 ..............................( ..2016- 2012) تطور مؤشرات أداء بعض البورصات العالمية 

 24 ..................(...2016 – 2001الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية للدول العربية ) 

ا   – 2000بتة للدول العربية )معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار ال
2016.................)....................................................................................  25 

 30 ............................(............2016)توزيع الناتج المحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنفا  

مار واال   34 ...............................................(2016)دخار في الدول العربية معدل االست

 36 ...............................................متعدد األبعاد في بعض الدول العربية مؤشرات الفقر  

ني .............   39 ..........................................................مؤشر الفقر حسب الخط الو

رية المعدل لعدم المساواة بين الدول العربية )   39 ........................( 2015مؤشر التنمية الب

رية على المستو اإلقليمي )   40 ( .............................................2015مؤشر التنمية الب

والمعدل المستهدف عام  2015عام  مراحل التعليم األساسي للقيد الصافي فيالمؤشر الفعلي  
2016 ...................................................................................................... 41 

فال دون الخامسة المؤشر المستهدف   وفق األهداف اإلنمائية  2016في عام لوفيات األ
انية  46 ........................................................................................................ال

 2014لعامي  تطور اإلنتا الزراعي من المحاصيل الزراعية الرئيسية في الدول العربية 
 57 .................................................................................................... 2016و

 59 .................... (2016– 2014و) 2013و 2010في الدول العربية  تطور إنتا االسما 

 60 ...............................................................الصادرات والواردات الزراعية العربية 

ائية    63 .....................(....2015- 2012و) 2010في الدول العربية تطور قيمة الفجوة الغ

افة لكل من الصناعة االستخراجية   66 .............في الدول العربيةوالتحويلية  تطور القيمة الم

افة للصناعات التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربية   مساهمة القيمة الم
(2016.......)............................................................................................. 69 

 72 .............................(...................2015) إنتا واستهال االسمن في الدول العربية 

 74 ................................(.2016) توزيع نسب الطاقة التكريرية للنفط في الدول العربية 

ات النفط الخام العالمية وفق المجموعات الدولية   85 .......................(........2016) احتيا

م



 
 

 – 2000) إجمالي المساعدات اإلنمائية الرسمية للدول العربية من جميع المصادر 
2015...........)........................................................................................... 227 

وال شبكات الطر ......................................................   230 مساحات الدول العربية وأ

وال الطر ...........   231 ...........................توزيع األهمية النسبية للدول العربية من حي ا

ترتيب البلدان العربية في مؤشر التنافسية العالمي الخا بمستويات جودة البنية التحتية  
 231 والطر .....................................................................................................

 234 د ...........................................................................حالة الطر المسببة للحوا 

 235 األهمية النسبية للقيود على التجارة العربية البينية .................................................... 

 إلقامةر في العالم حسب دولة ادي للسكان الفلسطينيين المقبالتوزيع النس 
(2016..........).......................................................................................... 246 

 248 ....................( ..........2016)توزيع العمالة الفلسطينية على القطاعات االقتصادية عام  

    

 37 داف التنمية المستدامة .................................................................................أه 

 43 .................................... 2016ترتيب الجامعات العربية حسب تصني شنغهاي للعام  

 86 ..........................................صخري في الواليات المتحدة االمريكية .....انتا النفط ال 

 92 استغالل الطاقات المتجددة في الدول العربية .......................................................... 

 176 تحرير سعر الصرف الجنية المصري الستعادة التوازنات االقتصادية الخارجية ............... 

 205 تيجيات وخطط التنويع المستقبلية في بعض الدول العربية ..........................مالم استرا 

 225 البوابة العربية للتنمية ..................................................................................... 

ية الفلسطينية ...............  ة على الموارد البي  251 ...............................................المحاف

 254 االقتصاد الفلسطيني بدون االحتالل اإلسرائيلي ...................................................... 

 
 

 
 ن 

 154 .................(.2016 – 2013) أهم السلع المتبادلة في التجارة البينية في التكتالت العربية 

 حصة الصادرات والواردات البينية من البترول الخام لبعض الدول العربية 
(2016.).................................................................................................. 157 

 158 .....................(.........2016) نسبة التغير في إجمالي تجارة الخدمات في الدول العربية 

 – 2012) العربيةالمتحصالت والمدفوعات وميزان إجمالي تجارة الخدمات للدول  
2016......................................)............................................................... 159 

 159 ...............................(....................2016) هيكل تجارة الخدمات في الدول العربية 

( 2016 – 2012) من الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربيةرصيد الميزان التجاري كنسبة  
............................................................................................................... 164 

 - 2015)للدول العربية  نسبة رصيد الميزان التجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي 
2016)..................................................................................................... 164 

 165 ...........................(.............2016 – 2012) تطور الموازين التجارية للدول العربية 

 – 2012) للدول العربية ينسبة الفائض في الميزان الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمال 
2016............ )........................................................................................ 167 

 – 2015) للدول العربية رصيد الميزان الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي 
2016...................).................................................................................. 168 

 169 .................(....2016 – 2012) التطور في موازين مدفوعات الدول العربية كمجموعة 

 – 2010)مقابل الدوالر خالل الفترة  الجنية المصريتطور سعر صرف  
2016.....)................................................................................................ 176 

 177 ...............(2016)الدوالر  التغير السنوي في أسعار صرف بعض العمالت العربية مقابل 

 178 ..............(..2016) اليورو التغير السنوي في أسعار صرف بعض العمالت العربية مقابل 

 178 ( .........................2016) سنوي في مؤشر أسعار الصرف الحقيقية الفعّالة لعامالتغير ال 

 196 ( .................................2016 – 2000مؤشرات األداء االقتصادي للبلدان العربية ) 

 217 ................................(......2016 – 1970) المتوسط السنوي للعون اإلنمائي العربي 

 222 ...........................(.........2016 – 2012) توزيع العمليات التمويلية ومصادر تمويلها 

 223 .....................................(.......2016 – 2012) التوزيع القطاعي للعمليات التمويلية 

 223 ...............(..2016 – 2012) ان المستفيدةتوزيع العمليات التمويلية حسب مجموعة البلد 

 حسب مجموعة الدول المستفيدة المجموع التراكمي لعمليات مؤسسات مجموعة التنسيق 
(2016........)............................................................................................. 224 

 مجموع التراكمي لعمليات مؤسسات مجموعة التنسيقالتوزيع القطاعي لل 
(2016................................).................................................................... 224 

ن



 
 

 – 2000) إجمالي المساعدات اإلنمائية الرسمية للدول العربية من جميع المصادر 
2015...........)........................................................................................... 227 

وال شبكات الطر ......................................................   230 مساحات الدول العربية وأ

وال الطر ...........   231 ...........................توزيع األهمية النسبية للدول العربية من حي ا

ترتيب البلدان العربية في مؤشر التنافسية العالمي الخا بمستويات جودة البنية التحتية  
 231 والطر .....................................................................................................

 234 د ...........................................................................حالة الطر المسببة للحوا 

 235 األهمية النسبية للقيود على التجارة العربية البينية .................................................... 

 إلقامةر في العالم حسب دولة ادي للسكان الفلسطينيين المقبالتوزيع النس 
(2016..........).......................................................................................... 246 

 248 ....................( ..........2016)توزيع العمالة الفلسطينية على القطاعات االقتصادية عام  

    

 37 داف التنمية المستدامة .................................................................................أه 

 43 .................................... 2016ترتيب الجامعات العربية حسب تصني شنغهاي للعام  

 86 ..........................................صخري في الواليات المتحدة االمريكية .....انتا النفط ال 

 92 استغالل الطاقات المتجددة في الدول العربية .......................................................... 

 176 تحرير سعر الصرف الجنية المصري الستعادة التوازنات االقتصادية الخارجية ............... 

 205 تيجيات وخطط التنويع المستقبلية في بعض الدول العربية ..........................مالم استرا 

 225 البوابة العربية للتنمية ..................................................................................... 

ية الفلسطينية ...............  ة على الموارد البي  251 ...............................................المحاف

 254 االقتصاد الفلسطيني بدون االحتالل اإلسرائيلي ...................................................... 

 
 

 
 ن 

 154 .................(.2016 – 2013) أهم السلع المتبادلة في التجارة البينية في التكتالت العربية 

 حصة الصادرات والواردات البينية من البترول الخام لبعض الدول العربية 
(2016.).................................................................................................. 157 

 158 .....................(.........2016) نسبة التغير في إجمالي تجارة الخدمات في الدول العربية 

 – 2012) العربيةالمتحصالت والمدفوعات وميزان إجمالي تجارة الخدمات للدول  
2016......................................)............................................................... 159 

 159 ...............................(....................2016) هيكل تجارة الخدمات في الدول العربية 

( 2016 – 2012) من الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربيةرصيد الميزان التجاري كنسبة  
............................................................................................................... 164 

 - 2015)للدول العربية  نسبة رصيد الميزان التجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي 
2016)..................................................................................................... 164 

 165 ...........................(.............2016 – 2012) تطور الموازين التجارية للدول العربية 

 – 2012) للدول العربية ينسبة الفائض في الميزان الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمال 
2016............ )........................................................................................ 167 

 – 2015) للدول العربية رصيد الميزان الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي 
2016...................).................................................................................. 168 

 169 .................(....2016 – 2012) التطور في موازين مدفوعات الدول العربية كمجموعة 

 – 2010)مقابل الدوالر خالل الفترة  الجنية المصريتطور سعر صرف  
2016.....)................................................................................................ 176 

 177 ...............(2016)الدوالر  التغير السنوي في أسعار صرف بعض العمالت العربية مقابل 

 178 ..............(..2016) اليورو التغير السنوي في أسعار صرف بعض العمالت العربية مقابل 

 178 ( .........................2016) سنوي في مؤشر أسعار الصرف الحقيقية الفعّالة لعامالتغير ال 

 196 ( .................................2016 – 2000مؤشرات األداء االقتصادي للبلدان العربية ) 

 217 ................................(......2016 – 1970) المتوسط السنوي للعون اإلنمائي العربي 

 222 ...........................(.........2016 – 2012) توزيع العمليات التمويلية ومصادر تمويلها 

 223 .....................................(.......2016 – 2012) التوزيع القطاعي للعمليات التمويلية 

 223 ...............(..2016 – 2012) ان المستفيدةتوزيع العمليات التمويلية حسب مجموعة البلد 

 حسب مجموعة الدول المستفيدة المجموع التراكمي لعمليات مؤسسات مجموعة التنسيق 
(2016........)............................................................................................. 224 

 مجموع التراكمي لعمليات مؤسسات مجموعة التنسيقالتوزيع القطاعي لل 
(2016................................).................................................................... 224 

س




	3 - Table of Contents



