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كانت اللجنة السباعية لمحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية قد أوصت، عند اجتماعها في فبراير  
في 1980 االقتصادية  التطورات  يتناول  موحد  تقرير سنوي  إعداد  مسؤولية  العربي  النقد  يتولى صندوق  بأن   ،

العربية والمنظمات العربية المتخصصة، بغية   الوطن العربي بالتنسيق والتعاون مع األمانة العامة لجامعة الدول
الحد من تعدد الجهود التي تبذل من جانب كل من المنظمات في إعداد مثل هذا التقرير، ولتوفير قاعدة موحدة من  
البيانات والمعلومات عن إقتصادات الوطن العربي، بحيث يوفر التقرير الموحد خلفية تمكن السادة وزراء المال  

لعرب ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية خالل اجتماعاتهم الدورية، وغيرهم من واالقتصاد ا
يتعلق   فيما  سواء  العربي،  الوطن  تواجه  التي  القضايا  أهم  مناقشة  من  العربية،  االقتصادية  بالشؤون  المهتمين 

 الخارجي.  العالم بالعالقات بين األقطار العربية، أو فيما يتصل بالعالقات بينها وبين دول  
 

وكان ذلك العدد ثمرة للتعاون بين    1980صدر العدد األول من التقرير االقتصادي العربي الموحد في أغسطس  
صندوق النقد العربي والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي. ثم انضمت األمانة العامة لجامعة الدول 

العدد الثاني، كما انضمت منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول منذ العدد  العربية لهذا الجهد المشترك منذ  
 الثالث. 

 
على   وعملت  منه،  المرجوة  األهداف  تحقيق  في  وفقت  قد  تكون  أن  التقرير  في  المشاركة  األربع  الجهات  تأمل 

ماسك يعكس أهم  توصيف الواقع االقتصادي العربي بصورة علمية وموضوعية دقيقة وحيّدة تامة، في إطار مت
أبعاد مسارات االقتصادات العربية، وأن تكون بذلك قد قدمت ما يفيد ويعين المسؤولين والباحثين المهتمين بالشؤون  
االقتصادية وتطورها في المنطقة العربية. كما تأمل أن يظل هذا الجهد موضع تطور مستمر، بفضل ما يثيره من  

االرتكاز في متابعة تطورات االقتصاد العربي، وعامالً مساعداً في تحليالت وتعليقات، وأن يصبح أحد محاور  
وضع السياسات االقتصادية التي تحقق التنمية واالستقرار في أرجاء الوطن العربي، وتدعم مسيرة التعاون والعمل 

 العربي المشترك. 
 

وهللامنوراءالقصد،،،
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، وكعادته منذ صدور العدد األول منه  2020عام  من التقرير االقتصادي العربي الموحد الصادر  األربعونالعدديتناول  

ويعتبر التقرير االقتصادي العربي الموحد نموذجاً للتعاون المثمر  ، التطورات االقتصادية في الدول العربية.  1980عام  

بين مؤسسات العمل العربي المشترك، حيث يشارك في إعداده كل من األمانة العامة لجامعة الدول العربية والصندوق  

ترول )األوابك(. وفي  العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي وصندوق النقد العربي ومنظمة األقطار العربية المصدرة للب 

لتقرير كل عام.  عليه  المتفق  التصور  بها وفق  المناطة  الفصول  بإعداد  األربع  الجهات  تقوم  المشترك  الجهد  إطار هذا 

التقرير في عام   العربي منذ بداية صدور  النقد  لذلك، يضطلع صندوق  التقرير وإصداره.   1980وإضافة  بمهام تحرير 

أولية   التقرير في صورة  الدول األعضاء مالحظاتها، وذلك خالل اجتماعات  ويعرض  للمناقشة وإبداء  التداول  محدودة 

مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والمجلس االقتصادي واالجتماعي، في دورة سبتمبر من  

المشا  المؤسسات  مع  بالتنسيق  العربي،  النقد  يقوم صندوق  المالحظات  تلك  عام. وفي ضوء  بتحرير كل  األخرى،  ركة 

 الصيغة النهائية من التقرير وإصداره قبل نهاية العام.
 

االقتصادات  التقرير بصورة موضوعية وعلمية أوضاع  أن يعكس  إعداده على  في  المشاركة  المؤسسات  وقد حرصت 

ره. من ناحية البيانات  العربية سواء من ناحية البيانات والمعلومات المتاحة، أو ما يتضمنه من منهجية في إعداده وتطوي 

الوطنية  المصادر  من  والمعلومات  البيانات  على  الحصول  على  التقرير  مواد  إعداد  على  القائمون  يعتمد  والمعلومات، 

الجهات  وتبذل  المحدد.  الوقت  في  التقرير  مادة  عليه، إلنجاز  الحصول  يستطيعون  ال  لما  التقديرات  وإجراء  الموثوقة، 

جهوداً مشكورة، في االستجابة لطلبات استكمال االستبيان الخاص بالتقرير. ونأمل أن يستمر   الرسمية في الدول العربية

هذا االتجاه اإليجابي حتى يتمكن المسؤولون عن إعداد مواد التقرير من إعطاء صورة متكاملة لمختلف جوانب االقتصادات 

 العربية.

 

ت المشاركة على أن تتضمن فصول التقرير تحليل التطورات ومن ناحية منهجية إعداد التقرير وتطويره، تحرص المؤسسا

هيل تسلاالقتصادية في الدول العربية باستخدام المؤشرات الرئيسة، وتصنيف الدول العربية حسب الموضوع قيد الدراسة  

المقارن التحليل  المتعلقة  . في سبيل ذلك،عملية  البيانات  العب  تم احتساب  الدول  بالدوالرالتطورات االقتصادية في    ربية 

وأخيراً، يتناول   حسب أسعار صرف العمالت الوطنية المستقاة من البيانات التي توفرها الدول ألغراض التقرير.  األمريكي

التقرير فصالً خاصاً كل عام يشكل محوراً حول أحد المواضيع االقتصادية الهامة بحيث تعكسه الفصول األخرى كلما 

العدد من التقرير االقتصادي العربي الموحد كاألعداد السابقة مرجعاً للمسؤولين والمحللين  أمكن ذلك. ونرجو أن يكون هذا  

   ألحوال االقتصادات العربية.
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  المساحة 

  مليار هكتار)  1.4( ²مليون كم  13.2  المساحة الكلية
  المائةفي   9.6  نسبتها إلى العالم

  

  والعمالة السكان
  مليون نسمة  426.9  عدد السكان 

  في المائة  5.5  نسبتهم إلى العالم
  نسمة مليون   134.0  )2018( ملةاالعالقوى 

  في المائة   15.9  معدل البطالة 
  

  الناتج المحلي اإلجمالي
  أمريكي  مليار دوالر  2744.1  القيمة باألسعار الجارية

  في المائة  1.5  (باألسعار الجارية)  معدل النمو السنوي
  في المائة  1.5  (باألسعـار الثـابتـة) معدل النمو السنوي

  أمريكي دوالر  6669  )باألسعار الجارية( من الناتج متوسط نصيب الفرد 
  في المائة  4.8  نسبة مساهمة القيمة المضافة للقطاع الزراعي في الناتج

  دوالر أمريكي مليار   33.6  )2018(فجوة الغذاء 
  في المائة  25  في الناتج القيمة المضافة للصناعات االستخراجيةمساهمة نسبة 
  في المائة  10.3  في الناتج القيمة المضافة للصناعات التحويليةمساهمة نسبة 

  في المائة 51.2  نسبة مساهمة القيمة المضافة لقطاع الخدمات في الناتج 
  

  النفط
  في المائة  56.5  المؤكد إلى االحتياطي العالمينسبة احتياطي النفط 

  في المائة  26.7  إلى االحتياطي العالمي نسبة احتياطي الغاز الطبيعي 
ً   24.8  إنتاج النفط الخام   مليون برميل يوميا

  في المائة  28.4  إلى اإلنتاج العالمينسبة إنتاج النفط الخام 
  في المائة   14.9  اإلنتاج العالميإلى  المسوق نسبة إنتاج الغاز الطبيعي

  مليار دوالر أمريكي   432.9  عوائد الصادرات النفطية (تقديرات باألسعار الجارية) 
  

  التجارة 
  أمريكي  مليار دوالر  1009.6  (فوب)  الصادرات السلعية

  في المائة  5.3  نسبة الصادرات إلى الصادرات العالمية 
  أمريكي  مليار دوالر  838.4  (سيف)  الواردات السلعية

  في المائة  4.4  نسبة الواردات إلى الواردات العالمية
  أمريكي  مليار دوالر  112.3  العربية البينيةإجمالي الصادرات 

  في المائة  11.1  الصادرات العربيةالبينية إلى إجمالي  الصادرات العربيةنسبة 
  

 الخارجية الرسمية االحتياطيات 
  أمريكي  مليار دوالر  1029.8  *قيمة االحتياطات الخارجية الرسمية

  شهراً   16.7  متوسط تغطية االحتياطيات الرسمية للواردات العربية (فوب) 
  

  الدين العام الخارجي للدول العربية المقترضة 
  أمريكي  مليار دوالر  308.9  قيمة الدين العام الخارجي

  أمريكي  مليار دوالر  23.4  الخارجي قيمة خدمة الدين العام
  في المائة  35.1  المحلي اإلجمالي إلى الناتج الخارجي نسبة الدين

  في المائة    9.9  صادرات السلع والخدماتإلى حصيلة  الخارجي نسبة خدمة الدين 

 
  باستثناء الذهب النقدي.  *

  

  مؤشرات عامة 
  ية عن الدول العرب

  2019خالل عام 



 
د 

 
 





…
ــ

)%(
ج
كم
²كم

كج/كجم
مل
ملم
³ملم
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نظرة عامة على اقتصادات الدول العربیة
 2019خالل عام 

تحلیالً للتطورات االقتصادیة التي شھدتھا الدول العربیة  2020یتناول التقریر االقتصادي العربي الموحد لعام  
حیث  ویبدأ باستعراض مختصر ألداء االقتصاد العالمي، ثم ینتقل إلى االقتصادات العربیة  .2019خالل عام  

النفط والطاقة. واألوضاع االقتصادیة واالجتماعیة، ثم التطورات في قطاعات الزراعة والصناعة  یتطرق إلى  
العامة المالیة  تطورات  ذلك  بعد  التقریر  ووالتطوراتویستعرض  والمصرفیة  المال تطوراتالنقدیة  أسواق 

وأسعار  الخارجي  العام  والدین  المدفوعات  البینیة وموازین  والتجارة  الخارجیة  التجارة  إلى  ینتقل  ثم  العربیة، 
وبعد  ،"االقتصاد الرقمي ودعم دوره في التنمیة العربیة"الصرف. وكمحور لھذا العام یتناول التقریر موضوع  

للعون اإلنمائي العربي والدوليذلك یقدم التقریر . وفي إطار إبراز أھمیة التعاون االقتصادي العربي  عرضاً 
ودوره في تحقیق  شؤون البیئةفي مجالالعربيالتعاون  "عنالمشترك، یتناول تقریر ھذا العام أیضاً فصالً  

الفلسطیني. ، ویختتم التقریر بفصل یستعرض أوضاع االقتصاد " التنمیة المستدامة

تمثلت في انتشار جائحة 2020زمةً غیر مسبوقة خالل عام  أتجدر اإلشارة إلى أن العالم قد شھد وضعاً استثنائیاً و
اقتصادیة واسعة النطاق ومتعددة األبعاد.  ولما كان التقریر   فیروس كورونا الُمستجد والتي كان لھا تداعیات 

ً ذل وكعادتھ منذ صدوره من یتناو2020االقتصادي العربي الموحد لعام   ، التطورات االقتصادیة لعام  أربعین عاما
من .سابق، كان من الصعب التطرق بالمزید من التفصیل إلى ھذه الجائحة وتداعیاتھا رغم أھمیة وعمق تأثیرھا

بما كان شاركة في إعداد التقریر التطرق إلى االنعكاسات االقتصادیة لھذه الجائحة حسارتأت المؤسسات المُ ،ثم
ذلك ممكناً في فصول التقریر المختلفة على أن یتم التطرق بعمق إلى ھذه الجائحة وانعكاساتھا على االقتصادات  

.2021لعام العربیة في اإلصدار الواحد واألربعین من ھذا التقریر

أداء االقتصاد العالمي 
على رأسھا أثرت سلباً على معدل نموه، جاء  التي  عدداً من التحدیات    2019عام  خالل  واجھ االقتصاد العالمي  

تأثر  الكلي  الطلب  مستویات  تباطؤ   في العدید من المناطق االقتصادیة ذات الوزن النسبي المرتفع، فضالً عن 
العالمیة   األمریكیة والصیسالسل اإلمداد  المتحدة  الوالیات  بین  ما  التجاریة  التوترات  بما أسفر عن  ن  في ظل 

تراجع معدل نمو االستثمارات إلى  حالة الترقب وعدم الیقین  كما أدت.معدل نمو التجارة العالمیةتراجع كبیر في
اإلجراءات الحمائیة المتبادلة بین الدولتین.  في االقتصادات الكبرى السیما في قطاعات اإلنتاج السلعي المتأثرة ب

سبق، ما  على  غمأ ساھم  عالوةً  موقف خروج  یضاً  العوامل  بریطانیاوض  عن  فضالً  األوروبي  االتحاد  من 
. االقتصاد العالميفي تراجع معدل نمو بعض االقتصادات األوروبیة الھیكلیة التي تعاني منھا 

التحدیات  تلك  النمو  ،لمواجھة  عجلة  لدفع  ونقدیة  ومالیة  اقتصادیة  إجراءات  كبرى  اقتصادات  عدة  اتخذت 
، حكومیةالستثمارات  المزید من االالطلب المحلي من خالل ضخ  جانب  ا ھو متعلق بتعزیز  االقتصادي، منھا م

عن   سیاساتفضالً  توسعیة  تبني  والتشغیلنقدیة  الناتج  التي  لدعم  كتلك  االحتیاطيتبناھا،  الفیدرالي  مجلس 
.األمریكي، حیث قام بثالث تخفیضات في أسعار الفائدة لتحفیز النشاط االقتصادي، وتعزیز االستھالك المحلي

في المائة  3.6، مقابل 2019في المائة عام 2.9لیصل إلى معدل نمو االقتصاد العالميانخفض ،في ضوء ذلك 
لیبلغ نحو 2019خالل عام  دول المجموعة  دل نمو. على مستوى االقتصادات المتقدمة، تراجع مع2018عام  
السوق الناشئة، فرغم تحقیق  . بالنسبة للدول النامیة واقتصادات 2018في المائة عام 2.2في المائة، مقابل  1.7
في المائة  4.5في المائة مقابل  3.7المتقدمة، حیث بلغ  الدولھما حققتالمجموعة ُمعدل نمو یتجاوز ضعف  دول
على مدى األعوام العشرة السابقة.تسجلھ دول المجموعةأقل معدل نمو ذلك المعدل یمثل إال أن ، 2018عام 


