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  نظرة عامة على اقتصادات الدول العربية
  2017خالل عام 

 
لعربية ل الدواتحليالً للتطورات االقتصادية التي شهدتها  2018يتناول التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 

حيث ويبدأ باستعراض مختصر ألداء االقتصاد العالمي، ثم ينتقل إلى االقتصادات العربية  .2017خالل عام 
النفط والطاقة. واألوضاع االقتصادية واالجتماعية، ثم التطورات في قطاعات الزراعة والصناعة إلى  رقتطي

أسواق المال  تطوراتالنقدية والمصرفية و اتطورتوال ويستعرض التقرير بعد ذلك تطورات المالية العامة
عات والدين العام الخارجي وأسعار فومدالعربية، ثم ينتقل إلى التجارة الخارجية والتجارة البينية وموازين ال

"آفاق التوليد الكهربائي باستخدام مصادر الطاقة الصرف. وكمحور لهذا العام يتناول التقرير موضوع 
. وفي إطار إبراز وبعد ذلك يقدم التقرير عرضاً للعون اإلنمائي العربي والدولي ،ة"ربيالع المتجددة في الدول

 في مجال العربيالتعاون " عنالمشترك، يتناول تقرير هذا العام أيضاً فصالً  بيعرأهمية التعاون االقتصادي ال
  الفلسطيني. صادقتال، ويختتم التقرير بفصل يستعرض أوضاع ا"إنشاء سوق عربية ُمشتركة للكهرباء

  
  داء االقتصاد العالميأ

إيجاباً على أدائه، يأتي في  ترعدداً من التطورات واألحداث التي أث 2017شهد االقتصاد العالمي خالل عام 
 تبنتهاوتواصل السياسات النقدية التيسيرية التي  ،مقدمتها التحسن الملموس في أنشطة االستثمار والتجارة

عالم، واستمرار االقتصاد الصيني في تسجيل معدالت نمو مرتفعة، من دول الد عد يالسلطات النقدية ف
من تباطؤ النمو بل وانكماش النمو  فتراتفي منطقة اليورو بعد  يداصوالتعافي الجزئي لمستويات النشاط االقت

  .فضالً عن التحسن النسبي في األسعار العالمية للنفط ،في بعض السنوات السابقة

، ففي الواقع عانى االقتصاد العالمي من بعض 2017ل العوامل دافعةً للنمو خالل عام ك تكنلم  رغم ذلك
التطورات السياسية غير المواتية في إضافة إلى تزايد االتجاه نحو الحمائية،  اهمتمعيقات النمو يأتي في مقد

وات من الثبات وتأثير ذلك سن بعد 2017بعض بلدان العالم، وارتفاع أسعار الفائدة األميركية ثالث مرات عام 
قتصادات الناشئة. كمحصلة الوالنامية على تقلبات األسواق المالية، والتدفقات االستثمارية المباشرة إلى البلدان ا

  .2016في المائة عام  3.2، مقابل 2017في المائة عام  3.8إلى نحو  معدل نمو االقتصاد العالميلذلك، ارتفع 

إلى  2016ي المائة عام ف 1.7في هذا السياق، سجل معدل نمو االقتصادات المتقدمة ارتفاعاً ملموساً من نحو 
لعام. بالنسبة داء االقتصادي في عدد كبير من دول المجموعة خالل ااأل نبفعل تحس 2017في المائة عام  2.3

شكل كبير في نمو االقتصاد العالمي، فإن معاودة أسعار النفط والغاز اتجاهها م بساهتلالقتصادات الناشئة، التي 
في  4.4 بلاقفي المائة م 4.8ليبلغ  2017نمو دول المجموعة خالل عام  نحو االرتفاع ساهم في ارتفاع معدل

في  التضخم دلعمبدوره، انعكس التحسن في معدل نمو االقتصاد العالمي في ارتفاع  .2016المائة في عام 
كان من أهمــــــــها الزيادة في مستويات في هذا االرتفاع ساهمت عدة عوامل  ، حيثاالقتصادات المتقدمة

تراجعت معدالت التضخم في البلدان  المقابل،في  ائية.الغذ لعلسوارتفاع أسعار النفط والمواد األولية وا ،الطلب
 في بعض هذه الدول. العامة اتتأثير تدابير ضبط أوضاع الموازن عكسا يمالنامية واقتصادات السوق الناشئة ب

ً لتسجل نحو  التجارة الدوليةمعدالت نمو من جانٍب آخر، شهدت  ً ملموسا  2017في المائة عام  4.9ارتفاعا
. كما شهد عام 2011م ابما يعد أعلى معدل لنمو التجارة الدولية منذ ع 2016مائة عام الي ف 2.3حو مقارنة بن

ا يتعلق نمو التجارة الدولية بما يفوق معدل نمو االقتصاد العالمي، وهو ما لم يحدث منذ سنوات. فيم 2017
خارجي القائم في ذمـة الم دين العا، فقد ساهمت التطورات الدولية في ارتفاع إجمالي البالمديونية الخارجية

مليار  8642مقابل  2017مليار دوالر عام  9389ـة ليبـلـغ نحو شئـلنااســوق الـدول الناميـة واقتصـــادات ال
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 ،2017، فقد شهدت عدة تطورات خالل عام ئيسيةصعيد أسعار صرف العمالت الر. على 2016دوالر عام 
أقل بكثير من  بعض العُمالت الرئيسة األخرى وإن كانت بلقالمكاسب محيث واصل الدوالر األمريكي تحقيقه 

الل األعوام السابقة، حيث ارتفعت قيمة الدوالر مقابل الجنيه االسترليني، في حين تراجعت ة خسجلتلك المُ 
  الين الياباني.مقابل اليورو وقيمته 

  
  أداء االقتصادات العربية

   يةتطورات االقتصادال

قتصاد اال افيعبأربعة عوامل رئيسية تمثلت في ت 2017عام لدول العربية خالل ا فيقتصادي تأثر األداء اال
 والتطورات المتعلقة بأسواق النفط العالمية خاصة االتفاق الذي أبرمته الدول األعضاء في منظمة ،العالمي

فطية ق النسوالاستعادة  بهدف األوبك مع الدول الُمصدرة للنفط خارج المنظمة لخفض كميات اإلنتاج النفطي
تستهدف تحقيق االنضباط عيها لتبني إصالحات مساية بمواصلة عدد من الدول العرباإلضافة إلى ، لتوازنها

تواصل التداعيات الناتجة عن  جانب ىعلى مستويات االنفاق العام، إل أثر بماالمالي واالستدامة المالية 
  لعربية.الظروف الداخلية التي تمر بها بعض البلدان ا

في الدول العربية  لي باألسعار الجاريةماجإلاالناتج المحلي سنتين متتاليتين من االنكماش، ارتفعت قيمة  عدوب
 1.0بلغ نحو  و باألسعار الثابتةمعدل نمفي المائة. وسجلت الدول العربية كمجموعة  3.8بنسبة  2017في عام 

في  3.1ة الرئيسية للنفط، مقابل لعربية المصدرا ولة في الدفي المائ 0.7في المائة، وقدر معدل النمو بحوالي 
بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار  األخرى.العربية دول ال وعةمالمائة في مج

، محققاً بذلك معدل نمو بلغ 2016دوالر عام  5889دوالر مقابل  5979حوالي  الجارية في الدول العربية ككل
 .2016عام المائة  يف 5.4نحو انكماش بلغ  قابلم ئةفي الما 1.5نحو 

زيادة في حصة قطاعات اإلنتاج  2017، فقد شهد عام بالهيكل القطاعي للناتج المحلي اإلجماليفيما يتعلق 
نتيجة  السلعي نتيجة الرتفاع األهمية النسبية لقطاع الصناعات االستخراجية على حساب بقية القطاعات

نـمو باألسـعار الجـارية  القطاع أعلى معــدل اء عليه، حققعام. بنللنفط خالل اللمية ار العاسعألااع تفرال
من حيث توزيع . 2016في المائة عام  16.7بالمقارنة مع انكماش بلغ نحو في المائة  21.5بمتوسط بلغ نحو 

رغم كونه قد  ،جالناتإجمالي ن المائة مي ف 68.9بنحو اإلنفاق االستهالكي ساهم  ،الناتج حسب بنود اإلنفاق
في العديد من الدول  2017التي تم تبنيها خالل عام  برامج ضبط االنفاق الحكوميل كانعكاسشهد تراجعاً 

ً ا، وجاء العربية  ثم فجوة الموارد بنسبة بلغت حوالي ،في المائة 27الذي ساهم بنحو  إلنفاق االستثماريتاليا
  .في المائة 4.1

ال يقل  فيمال العربية، تشير البيانات المتوفرة إلى أن أكثر من ثلث السكان الدوفي  رلفقاع ابأوض قعليتفيما 
بينما تتراوح نسبة من يعيشون تحت خط الفقر بين ربع وثلث  عيشون تحت خط الفقر،عن ست دول عربية ي

اً نسبياً ت خفضناا بيار عنهفتولمإجمالي عدد السكان في أربع دول عربية أخرى. حققت معظم الدول العربية ا
أو ما يسمى "عدد  يات الفقر منذ بداية األلفية الثالثة، بداللة مؤشر نسبة من يعيشون تحت خط الفقرفي مستو

) بدرجات متفاوتة. أما فيما يتعلق بدليل الفقر متعدد األبعاد الذي يتضمن ثالثة أبعاد Head countالرؤوس" (
النتائج أن الدول العربية األفقر وفق  وى المعيشة، فتظهرومست يمالتعلصحة ولا هيلدرجة الحرمان الفردي، و

وفق ترتيب الدول حسب دليل الفقر متعدد األبعاد، بينما ال ينطبق نفس معيار اإلنفاق أو الدخل هي أيضاً األفقر 
في  سيل رئيي بشكشعيلماالستنتاج بالنسبة للدول ذات الدخل المتوسط أو المرتفع. ففي حين يسهم المستوى ا

بقية الدول. قل دخالً، يسهم بُعدي الصحة والتعليم بشكل أكبر في الدليل بالنسبة لاألة للدول يمة الدليل بالنسبق
في المائة من سكان الدول العربية يقعون تحت خط الفقر متعدد األبعاد، بينما  41ويفيد تقدير حديث بأن حوالي 

من حيث مستويات توزيع الدخل، تفيد البيانات ا أم ع.دقفقر من في اسكالفي المائة من  13يعيش حوالي 
دول العربية بداللة مؤشر جيني، رغم ذلك لم يكن تغير المتوفرة بتحسن درجة المساواة في توزيع الدخل في ال

في  2012و 2005هيكل توزيع الدخل أو اإلنفاق بين مختلف الشرائح في صالح الطبقات الفقيرة ما بين عامي 
  .الدخلخفضة منلدول بعض ا

  التطورات االجتماعية
تواجه ن غالبية الدول العربية ال تزال رغم التطورات اإليجابية لكثير من المؤشرات االجتماعية في المنطقة، فإ

كما تواجه الدول العربية تحديات تتعلق بارتفاع تحديات على صعيد الحاجة إلى رفع مستويات جودة التعليم. 
نسبة  وانخفاضمين بشكل خاص، ن أوساط الشباب والمتعلع معدل البطالة بيارتفاو ل عامة بشكطالبلنسبة ا

في الترتيب  -وهي اإلمارات العربية المتحدة  -ل. كما أن أول دولة عربية مساهمة اإلناث في أسواق العم
يها م، تلالل العفة دوكا نيب 42العالمي لمؤشر اقتصاد المعرفة، الذي يصدره البنك الدولي، تحتل المرتبة 

فيضع  على التوالي. أما ترتيب باقي الدول العربية، 50و 47و 43مان والسعودية في المراتب البحرين وعُ 
جلها في النصف الثاني من القائمة الدولية. يدل ذلك على جسامة التحديات التي ال تزال تواجه المنطقة العربية 

  رد البشرية.ءة وإنتاجية المواث كفاحيم من العالدول  على طريق االلتحاق بالصف األول من

التقدم الذي  2016خالل عام  0.687والذي بلغ حوالي  متوسط دليل التنمية البشرية للدول العربيةيترجم 
في مجال التنمية البشرية وهو ما يضعها في مصاف الدول ذات مستويات التنمية  العربية أحرزته الدول

العربية يفوق نظيره الُمسجل على مستوى الدول نمية للدول ل التسط دليوون متم كغر .البشرية المتوسطة
التحدي الذي يواجه هذه الدول للحاق بركب الدول المتقدمة التي سجل  ، إال أنه يُظهر حجم0.508النامية البالغ 

يد المز ى خلقإلحاجة ال دكيؤكما أن ارتفاع معدالت البطالة في العام ذاته.  0.892مؤشر التنمية البشرية بها 
  العمل السيما للشباب المتعلمين.من فرص 

  التطورات القطاعية

  الزراعة

، أي بانكماش بلغت نسبته 2017مليار دوالر في عام  138.3لدول العربية حوالي ل قيمة الناتج الزراعيبلغت 
فاض ى انخإلأدى  هو ماو 2016في المائة بالمقارنة مع مستويات الناتج الزراعي المسجلة عام  2.8حوالي 

 5.6إلى  2016في المائة في عام  6.0لي باألسعار الجارية من لزراعي إلى الناتج المحلي اإلجمانسبة الناتج ا
دوالراً بانخفاض معدله  366حوالي  متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي. بلغ 2017في المائة في عام 

ر صرف العمالت الوطنية سع الدوالر إلى تراجعماً بقواعي مالزر اتجنلفي المائة. يعود سبب تراجع نمو ا 4.4
في  29.4في المائة واليمن بنسبة  77.4بنسبة  مثل مصرالزراعية مقابل الدوالر في بعض الدول العربية 

في المائة. باإلضافة إلى عوامل هيكلية مثل الهجرة إلى المدن ونمو قطاعي  12.6المائة وتونس بنسبة 
  ة.لصناعوا تاالخدم

مساحة رد األرضية والمائية أهم المعوقات التي تحد من التنمية الزراعية، وقد شكلت دية المواومحد تمثل
في المائة من المساحة القابلة للزراعة، ُزرع منها فعلياً  38.1حوالي  2016في عام  ي المزروعةاألراض
مليار متر مكعب  274بحوالي  تجددةلمدية التقلية ايئقدر إجمالي الموارد المايُ ، فيما في المائة 67.5حوالي 

  متر مكعب. 662يبلغ حوالي  2017وبمعدل حصة للفرد في عام 

أصبحت من ثم في المائة و 2.3بنسبة  2016في الدول العربية عام  عاملين في القطاع الزراعيعدد الانخفض 
لمدينة رة من الريف إلى االهج بروتعت املة.الع ىفي المائة من إجمالي القو 18.3العمالة الزراعية تمثل حوالي 
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فطية ق النسوالاستعادة  بهدف األوبك مع الدول الُمصدرة للنفط خارج المنظمة لخفض كميات اإلنتاج النفطي
تستهدف تحقيق االنضباط عيها لتبني إصالحات مساية بمواصلة عدد من الدول العرباإلضافة إلى ، لتوازنها

تواصل التداعيات الناتجة عن  جانب ىعلى مستويات االنفاق العام، إل أثر بماالمالي واالستدامة المالية 
  لعربية.الظروف الداخلية التي تمر بها بعض البلدان ا

في الدول العربية  لي باألسعار الجاريةماجإلاالناتج المحلي سنتين متتاليتين من االنكماش، ارتفعت قيمة  عدوب
 1.0بلغ نحو  و باألسعار الثابتةمعدل نمفي المائة. وسجلت الدول العربية كمجموعة  3.8بنسبة  2017في عام 

في  3.1ة الرئيسية للنفط، مقابل لعربية المصدرا ولة في الدفي المائ 0.7في المائة، وقدر معدل النمو بحوالي 
بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار  األخرى.العربية دول ال وعةمالمائة في مج

، محققاً بذلك معدل نمو بلغ 2016دوالر عام  5889دوالر مقابل  5979حوالي  الجارية في الدول العربية ككل
 .2016عام المائة  يف 5.4نحو انكماش بلغ  قابلم ئةفي الما 1.5نحو 

زيادة في حصة قطاعات اإلنتاج  2017، فقد شهد عام بالهيكل القطاعي للناتج المحلي اإلجماليفيما يتعلق 
نتيجة  السلعي نتيجة الرتفاع األهمية النسبية لقطاع الصناعات االستخراجية على حساب بقية القطاعات

نـمو باألسـعار الجـارية  القطاع أعلى معــدل اء عليه، حققعام. بنللنفط خالل اللمية ار العاسعألااع تفرال
من حيث توزيع . 2016في المائة عام  16.7بالمقارنة مع انكماش بلغ نحو في المائة  21.5بمتوسط بلغ نحو 

رغم كونه قد  ،جالناتإجمالي ن المائة مي ف 68.9بنحو اإلنفاق االستهالكي ساهم  ،الناتج حسب بنود اإلنفاق
في العديد من الدول  2017التي تم تبنيها خالل عام  برامج ضبط االنفاق الحكوميل كانعكاسشهد تراجعاً 

ً ا، وجاء العربية  ثم فجوة الموارد بنسبة بلغت حوالي ،في المائة 27الذي ساهم بنحو  إلنفاق االستثماريتاليا
  .في المائة 4.1

ال يقل  فيمال العربية، تشير البيانات المتوفرة إلى أن أكثر من ثلث السكان الدوفي  رلفقاع ابأوض قعليتفيما 
بينما تتراوح نسبة من يعيشون تحت خط الفقر بين ربع وثلث  عيشون تحت خط الفقر،عن ست دول عربية ي

اً نسبياً ت خفضناا بيار عنهفتولمإجمالي عدد السكان في أربع دول عربية أخرى. حققت معظم الدول العربية ا
أو ما يسمى "عدد  يات الفقر منذ بداية األلفية الثالثة، بداللة مؤشر نسبة من يعيشون تحت خط الفقرفي مستو

) بدرجات متفاوتة. أما فيما يتعلق بدليل الفقر متعدد األبعاد الذي يتضمن ثالثة أبعاد Head countالرؤوس" (
النتائج أن الدول العربية األفقر وفق  وى المعيشة، فتظهرومست يمالتعلصحة ولا هيلدرجة الحرمان الفردي، و

وفق ترتيب الدول حسب دليل الفقر متعدد األبعاد، بينما ال ينطبق نفس معيار اإلنفاق أو الدخل هي أيضاً األفقر 
في  سيل رئيي بشكشعيلماالستنتاج بالنسبة للدول ذات الدخل المتوسط أو المرتفع. ففي حين يسهم المستوى ا

بقية الدول. قل دخالً، يسهم بُعدي الصحة والتعليم بشكل أكبر في الدليل بالنسبة لاألة للدول يمة الدليل بالنسبق
في المائة من سكان الدول العربية يقعون تحت خط الفقر متعدد األبعاد، بينما  41ويفيد تقدير حديث بأن حوالي 

من حيث مستويات توزيع الدخل، تفيد البيانات ا أم ع.دقفقر من في اسكالفي المائة من  13يعيش حوالي 
دول العربية بداللة مؤشر جيني، رغم ذلك لم يكن تغير المتوفرة بتحسن درجة المساواة في توزيع الدخل في ال

في  2012و 2005هيكل توزيع الدخل أو اإلنفاق بين مختلف الشرائح في صالح الطبقات الفقيرة ما بين عامي 
  .الدخلخفضة منلدول بعض ا

  التطورات االجتماعية
تواجه ن غالبية الدول العربية ال تزال رغم التطورات اإليجابية لكثير من المؤشرات االجتماعية في المنطقة، فإ

كما تواجه الدول العربية تحديات تتعلق بارتفاع تحديات على صعيد الحاجة إلى رفع مستويات جودة التعليم. 
نسبة  وانخفاضمين بشكل خاص، ن أوساط الشباب والمتعلع معدل البطالة بيارتفاو ل عامة بشكطالبلنسبة ا

في الترتيب  -وهي اإلمارات العربية المتحدة  -ل. كما أن أول دولة عربية مساهمة اإلناث في أسواق العم
يها م، تلالل العفة دوكا نيب 42العالمي لمؤشر اقتصاد المعرفة، الذي يصدره البنك الدولي، تحتل المرتبة 

فيضع  على التوالي. أما ترتيب باقي الدول العربية، 50و 47و 43مان والسعودية في المراتب البحرين وعُ 
جلها في النصف الثاني من القائمة الدولية. يدل ذلك على جسامة التحديات التي ال تزال تواجه المنطقة العربية 

  رد البشرية.ءة وإنتاجية المواث كفاحيم من العالدول  على طريق االلتحاق بالصف األول من

التقدم الذي  2016خالل عام  0.687والذي بلغ حوالي  متوسط دليل التنمية البشرية للدول العربيةيترجم 
في مجال التنمية البشرية وهو ما يضعها في مصاف الدول ذات مستويات التنمية  العربية أحرزته الدول

العربية يفوق نظيره الُمسجل على مستوى الدول نمية للدول ل التسط دليوون متم كغر .البشرية المتوسطة
التحدي الذي يواجه هذه الدول للحاق بركب الدول المتقدمة التي سجل  ، إال أنه يُظهر حجم0.508النامية البالغ 

يد المز ى خلقإلحاجة ال دكيؤكما أن ارتفاع معدالت البطالة في العام ذاته.  0.892مؤشر التنمية البشرية بها 
  العمل السيما للشباب المتعلمين.من فرص 

  التطورات القطاعية

  الزراعة

، أي بانكماش بلغت نسبته 2017مليار دوالر في عام  138.3لدول العربية حوالي ل قيمة الناتج الزراعيبلغت 
فاض ى انخإلأدى  هو ماو 2016في المائة بالمقارنة مع مستويات الناتج الزراعي المسجلة عام  2.8حوالي 

 5.6إلى  2016في المائة في عام  6.0لي باألسعار الجارية من لزراعي إلى الناتج المحلي اإلجمانسبة الناتج ا
دوالراً بانخفاض معدله  366حوالي  متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي. بلغ 2017في المائة في عام 

ر صرف العمالت الوطنية سع الدوالر إلى تراجعماً بقواعي مالزر اتجنلفي المائة. يعود سبب تراجع نمو ا 4.4
في  29.4في المائة واليمن بنسبة  77.4بنسبة  مثل مصرالزراعية مقابل الدوالر في بعض الدول العربية 

في المائة. باإلضافة إلى عوامل هيكلية مثل الهجرة إلى المدن ونمو قطاعي  12.6المائة وتونس بنسبة 
  ة.لصناعوا تاالخدم

مساحة رد األرضية والمائية أهم المعوقات التي تحد من التنمية الزراعية، وقد شكلت دية المواومحد تمثل
في المائة من المساحة القابلة للزراعة، ُزرع منها فعلياً  38.1حوالي  2016في عام  ي المزروعةاألراض
مليار متر مكعب  274بحوالي  تجددةلمدية التقلية ايئقدر إجمالي الموارد المايُ ، فيما في المائة 67.5حوالي 

  متر مكعب. 662يبلغ حوالي  2017وبمعدل حصة للفرد في عام 

أصبحت من ثم في المائة و 2.3بنسبة  2016في الدول العربية عام  عاملين في القطاع الزراعيعدد الانخفض 
لمدينة رة من الريف إلى االهج بروتعت املة.الع ىفي المائة من إجمالي القو 18.3العمالة الزراعية تمثل حوالي 
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  لطاقةالنفط وا

، منهيةً فترة طويلة وغير مسبوقة 2017دة التوازن خالل عام ية في االتجاه نحو استعابدأت أسواق النفط العالم
ث السابقة، يأتي ذلك تزامناً مع بدء سريان اتفاق خفض من التراجع في أسعار النفط على مدى السنوات الثال

، والذي تم تمديده 2016اإلنتاج الذي توصلت إليه دول منظمة أوبك مع منتجي النفط من خارجها في نهاية عام 
  ، مع التحسن الملحوظ في االلتزام بهذا االتفاق.2018حتى نهاية عام 

ً  العالمية أسعار النفطسجلت   2017ليصل المعدل السنوي لسعر سلة خامات أوبك خالل عام  ارتفاعاً ملحوظا
متشابكة منها ما له ، متأثرة بعوامل عديدة و2014دوالر/ برميل، وهو أعلى مستوى له منذ عام  52.5إلى 

عالقة بأساسيات السوق وبعضها بعيد كل البعد عن ذلك كالعوامل الجيوسياسية ونشاط المضاربات وقوة/ 
 1.7مليون ب/ي، مقارنة بنمو بلغ  1.6مريكي. سجل الطلب العالمي على النفط  نمواً بنحو ضعف الدوالر األ
  . 2017عام  مليون ب/ي 97، ليصل مستواه إلى 2016مليون ب/ي عام 

استمرت خالل العام وفرة اإلمدادات وخاصة من الواليات المتحدة األمريكية كمـا تـأثرت أسعــار النفـط 
امل أخرى من أهمها التحسن فـي أداء االقتصاد العالمي بشكل عـام. حيث ارتفعت االمدادات العالميــة بعدة عو

مليون (ب/ي). في حين تراجعت  57.8) لتصل إلى ألف (ب/ي 800من الدول المنتجة من خارج أوبك بنحو 
مليون  38.7 ألف (ب/ي) لتصل إلى 100امدادات دول أوبك من النفط الخام والنفوط غير التقليدية بمقدار 

مليون  96.5ألف (ب/ي)، ليبلغ  700(ب/ي). في المحصلة ارتفع إجمالي االمدادات النفطية العالمية بنحو 
راجعت مخزونات النفط العالمية، وخاصة مخزونات النفط الخـام التجارية لدي ت 2017(ب/ي). وخالل عام 

زيادة طفيفة في  2017والتنميـة. وتحققت خالل عام الدول الصناعية األعضاء في منظمة التعاون االقتصـادي 
  على التوالي.   في المائة 0.7في المائة و 0.3االحتياطيات العالمية المؤكدة من النفط والغاز الطبيعي نسبتها 

فيما يخص الدول العربية، فقد حققت خالل العام أربعة اكتشافات نفطية وخمسة اكتشافات غازية، واستحوذت 
في المائة من احتياطيات  27.8في المائة من تقديرات االحتياطي العالمي المؤكد من النفط و 49من على أكثر 

في المائة من إجمالي اإلنتاج العالمي من النفط  30.5ة بنسبة الغاز الطبيعي العالمية. واستأثرت الدول العربي
  مائة من اإلجمالي العالمي. في ال 15.8الخام، وشكلت حصتها من كميات الغاز الطبيعي المسوق نحو 

 1.9ألف برميل مكافئ نفط في اليوم أي بنسبة  281بنحو  2017في الدول العربية عام  استهالك الطاقةارتفع 
مليون برميل مكافئ نفط يومياً، وظل النفط والغاز الطبيعي المصدرين األساسيين  14.9ليصل إلى في المائة 

في المائة من  98.5لتغطية احتياجاتها من الطاقة، حيث شكلت حصتهما معاً  اللذين تعتمد عليهما الدول العربية
  إجمالي المصادر. 

ً في  ئيسيةألسعار نفوط التصدير الرفيما يخص المعدالت السنوية  في الدول العربية، فقد شهدت ارتفاعا
أدى إلى ارتفاع  في المائة، مما 24.2و 18.4بنسب متفاوتة تراوحت ما بين  2017مستوياتها خالل عام 

  ملحوظ في قيمة الصادرات النفطية في الدول العربية.

  التطورات المالية
 النفط، منها التطورات في أسعار 2017عام ل البعدة عوامل خالفي الدول العربية  ةالماليوضاع األ تتأثر

فيها األسعار في اتجاه تنازلي، األمر الذي أدى إلى  تمن السنوات سار العالمية، والتي شهدت ارتفاعاً بعد عدد
ة للنفط عملت الدول العربية الُمصدرة الرئيسي. في معظم الدول العربية النفطية زيادة حصيلة اإليرادات المالية

لمترتبة على تطورات أسواق النفط اداتها إزاء الصدمات ااقتص عامة لتعزيز منعةازنة الويع موارد الموعلى تن
تقليل االعتماد على  يفعالمية، حيث برز اتجاه لتطوير األنظمة الضريبية وزيادة الرسوم الحكومية بما يساهم لا
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على صعيد  في الدول العربية. مقدمة المعوقات التي تعترض التنمية الزراعيةأهم أسباب هذا االنخفاض وفي 
مليار دوالر  60للدول العربية من حوالي  قيمة العجز التجاري الزراعيارتفعت التجارة الخارجية الزراعية، 

فجوة الغذاء  بلغتفي المائة.  3.3أي بزيادة نسبتها  2016في عام  دوالرمليار  62لي حوا ىإل 2015في عام 
، في ظل انخفاض نسبة االكتفاء الذاتي الغذائي لعدد من 2016عام دوالر  مليار 33في الدول العربية حوالي 

 ،مائةلفي ا 34نسبة ب حموالق، في المائة 38مجموعة الحبوب بنسبة السلع الغذائية الرئيسية وفي مقدمتها 
 المائة. في 28الشعير بنسبة ، وفي المائة 32والزيوت بنسبة 

 الصناعة
 حافظ قطاع الصناعة في الدول العربية على دوره المحوري في االقتصاد العربي ذلك بفضل ارتفاع معدل نمو

تج النا حققة، العالمي قاالملحوظ في أسعار النفط في األسوحسن الت يعكسبما  قطاع الصناعات االستخراجية
مليار  691.6في المائة، حيث ارتفع من  14بلغ حوالي  2017في عام في الدول العربية نمواً إيجابياً  لصناعيا

 .2017مليار دوالر في عام  787.8إلى حوالي  2016ر في عام الدو

، 2017ام ي للعجمالالمحلي اإل في المائة من إجمالي الناتج 31.9والي ساهم الناتج الصناعي للدول العربية بح
في المائة، للصناعات التحويلية. ساهم قطاع  10.2ة، وفي المائة، للصناعات االستخراجي 21.7توزعت بين 

فع في المائة، من القوى العاملة العربية. كما ساهم القطاع في د 17.7الصناعة في توفير فرص العمل لحوالي 
متوسط نصيب الفرد العربي من لقومي، حيث بلغ دخل ادة الجية وزياراجهود ومعدالت التنمية والتجارة الخ

 .2016دوالر عام  1710دوالر مقارنة بنحو  2,081حوالي  2017في عام  عيالناتج الصنا

نتاج العربي من النفط ، فقد بلغ اإل2017العربية نتائج هامة في عام  الصناعات االستخراجية والتحويليةحققت 
باتفاق الدول  ةيالدول العرب التزامفي المائة في إطار  1.4نخفضاً بنسبة يوم مي الل/ فبرمي نمليو 24.4حوالي 

الُمنتجة للنفط داخل منظمة األوبك والدول الُمنتجة الرئيسية األخرى خارج المنظمة بخفض إنتاج النفط بواقع 
لدول العربية تاج اغ إنمائة. بللافي  29هم في رفع مستوى األسعار بحوالي مليون برميل/ يوم وهو ما سا 1.8

في المائة.  0.6ليـار متر مكعب وبنمو بلغ حوالي م 579.8حوالي  2017في عام سوق الممن الغاز الطبيعي 
أظهرت مؤشرات التعدين استقرار مؤشرات االحتياطي واإلنتاج من خامات الحديد، وصخــر إضافة لما سبق، 

ألف  1,265من الفحم الحجري حوالي ربية الع اج الدولتن، والرصاص، والنحاس وبلغ إوالزنك ـفات،الفوس
 .2017عام  طن

ً بلغ حوالي  الصناعات التحويلية العربيةشهدت  ً طفيفا ً إجماليا في المائة. بلغت القيمة المضافة في  0.5نموا
ً مليار دوالر  175حوالي  2017ء في عام قطاع التشييد والبنا ما ، بينائةملفي ا 0.4 بلغت ةبنسب مسجالً انكماشا

 4مليون طن وبمعدل نمو بلغ حوالي  233إلى حوالي  2016اإلسمنت في عام  نل إنتاج الدول العربية موص
مليون طن وبمعدل  21.5إلى حوالي  2017في المائة. ووصل إنتاج الدول العربية من الحديد الصلب في عام 

 3.6حوالي  2016سكر في عام لاصناعة  نماإلنتاج العربي وبلغ في المائة.  7.1نمو ملحوظ بلغ حوالي 
في المائة من إجمالي االستهالك العربي. من جانٍب أخر، بلغ إجمالي الطاقة  28.8ون طن تشكل حوالي يلم

ً بانخفاض  8.9حوالي  2017م التكريرية لمصافي النفط العاملة في الدول العربية في عا مليون برميل يوميا
ً أل 248حوالي  ً بلغ حوالي لا. وشهدت الصناعات 2016م في عامستواه  نعف برميل يوميا بتروكيماوية نموا

استقر مستوى إنتاج االيثلين عند ، فيما باستثمارات إضافية جديدة في هذا القطاع ةً في المائة مدعوم 3.7
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  لطاقةالنفط وا

، منهيةً فترة طويلة وغير مسبوقة 2017دة التوازن خالل عام ية في االتجاه نحو استعابدأت أسواق النفط العالم
ث السابقة، يأتي ذلك تزامناً مع بدء سريان اتفاق خفض من التراجع في أسعار النفط على مدى السنوات الثال

، والذي تم تمديده 2016اإلنتاج الذي توصلت إليه دول منظمة أوبك مع منتجي النفط من خارجها في نهاية عام 
  ، مع التحسن الملحوظ في االلتزام بهذا االتفاق.2018حتى نهاية عام 

ً  العالمية أسعار النفطسجلت   2017ليصل المعدل السنوي لسعر سلة خامات أوبك خالل عام  ارتفاعاً ملحوظا
متشابكة منها ما له ، متأثرة بعوامل عديدة و2014دوالر/ برميل، وهو أعلى مستوى له منذ عام  52.5إلى 

عالقة بأساسيات السوق وبعضها بعيد كل البعد عن ذلك كالعوامل الجيوسياسية ونشاط المضاربات وقوة/ 
 1.7مليون ب/ي، مقارنة بنمو بلغ  1.6مريكي. سجل الطلب العالمي على النفط  نمواً بنحو ضعف الدوالر األ
  . 2017عام  مليون ب/ي 97، ليصل مستواه إلى 2016مليون ب/ي عام 

استمرت خالل العام وفرة اإلمدادات وخاصة من الواليات المتحدة األمريكية كمـا تـأثرت أسعــار النفـط 
امل أخرى من أهمها التحسن فـي أداء االقتصاد العالمي بشكل عـام. حيث ارتفعت االمدادات العالميــة بعدة عو

مليون (ب/ي). في حين تراجعت  57.8) لتصل إلى ألف (ب/ي 800من الدول المنتجة من خارج أوبك بنحو 
مليون  38.7 ألف (ب/ي) لتصل إلى 100امدادات دول أوبك من النفط الخام والنفوط غير التقليدية بمقدار 

مليون  96.5ألف (ب/ي)، ليبلغ  700(ب/ي). في المحصلة ارتفع إجمالي االمدادات النفطية العالمية بنحو 
راجعت مخزونات النفط العالمية، وخاصة مخزونات النفط الخـام التجارية لدي ت 2017(ب/ي). وخالل عام 

زيادة طفيفة في  2017والتنميـة. وتحققت خالل عام الدول الصناعية األعضاء في منظمة التعاون االقتصـادي 
  على التوالي.   في المائة 0.7في المائة و 0.3االحتياطيات العالمية المؤكدة من النفط والغاز الطبيعي نسبتها 

فيما يخص الدول العربية، فقد حققت خالل العام أربعة اكتشافات نفطية وخمسة اكتشافات غازية، واستحوذت 
في المائة من احتياطيات  27.8في المائة من تقديرات االحتياطي العالمي المؤكد من النفط و 49من على أكثر 

في المائة من إجمالي اإلنتاج العالمي من النفط  30.5ة بنسبة الغاز الطبيعي العالمية. واستأثرت الدول العربي
  مائة من اإلجمالي العالمي. في ال 15.8الخام، وشكلت حصتها من كميات الغاز الطبيعي المسوق نحو 

 1.9ألف برميل مكافئ نفط في اليوم أي بنسبة  281بنحو  2017في الدول العربية عام  استهالك الطاقةارتفع 
مليون برميل مكافئ نفط يومياً، وظل النفط والغاز الطبيعي المصدرين األساسيين  14.9ليصل إلى في المائة 

في المائة من  98.5لتغطية احتياجاتها من الطاقة، حيث شكلت حصتهما معاً  اللذين تعتمد عليهما الدول العربية
  إجمالي المصادر. 

ً في  ئيسيةألسعار نفوط التصدير الرفيما يخص المعدالت السنوية  في الدول العربية، فقد شهدت ارتفاعا
أدى إلى ارتفاع  في المائة، مما 24.2و 18.4بنسب متفاوتة تراوحت ما بين  2017مستوياتها خالل عام 

  ملحوظ في قيمة الصادرات النفطية في الدول العربية.

  التطورات المالية
 النفط، منها التطورات في أسعار 2017عام ل البعدة عوامل خالفي الدول العربية  ةالماليوضاع األ تتأثر

فيها األسعار في اتجاه تنازلي، األمر الذي أدى إلى  تمن السنوات سار العالمية، والتي شهدت ارتفاعاً بعد عدد
ة للنفط عملت الدول العربية الُمصدرة الرئيسي. في معظم الدول العربية النفطية زيادة حصيلة اإليرادات المالية

لمترتبة على تطورات أسواق النفط اداتها إزاء الصدمات ااقتص عامة لتعزيز منعةازنة الويع موارد الموعلى تن
تقليل االعتماد على  يفعالمية، حيث برز اتجاه لتطوير األنظمة الضريبية وزيادة الرسوم الحكومية بما يساهم لا

 iv 

على صعيد  في الدول العربية. مقدمة المعوقات التي تعترض التنمية الزراعيةأهم أسباب هذا االنخفاض وفي 
مليار دوالر  60للدول العربية من حوالي  قيمة العجز التجاري الزراعيارتفعت التجارة الخارجية الزراعية، 

فجوة الغذاء  بلغتفي المائة.  3.3أي بزيادة نسبتها  2016في عام  دوالرمليار  62لي حوا ىإل 2015في عام 
، في ظل انخفاض نسبة االكتفاء الذاتي الغذائي لعدد من 2016عام دوالر  مليار 33في الدول العربية حوالي 

 ،مائةلفي ا 34نسبة ب حموالق، في المائة 38مجموعة الحبوب بنسبة السلع الغذائية الرئيسية وفي مقدمتها 
 المائة. في 28الشعير بنسبة ، وفي المائة 32والزيوت بنسبة 

 الصناعة
 حافظ قطاع الصناعة في الدول العربية على دوره المحوري في االقتصاد العربي ذلك بفضل ارتفاع معدل نمو

تج النا حققة، العالمي قاالملحوظ في أسعار النفط في األسوحسن الت يعكسبما  قطاع الصناعات االستخراجية
مليار  691.6في المائة، حيث ارتفع من  14بلغ حوالي  2017في عام في الدول العربية نمواً إيجابياً  لصناعيا

 .2017مليار دوالر في عام  787.8إلى حوالي  2016ر في عام الدو

، 2017ام ي للعجمالالمحلي اإل في المائة من إجمالي الناتج 31.9والي ساهم الناتج الصناعي للدول العربية بح
في المائة، للصناعات التحويلية. ساهم قطاع  10.2ة، وفي المائة، للصناعات االستخراجي 21.7توزعت بين 

فع في المائة، من القوى العاملة العربية. كما ساهم القطاع في د 17.7الصناعة في توفير فرص العمل لحوالي 
متوسط نصيب الفرد العربي من لقومي، حيث بلغ دخل ادة الجية وزياراجهود ومعدالت التنمية والتجارة الخ

 .2016دوالر عام  1710دوالر مقارنة بنحو  2,081حوالي  2017في عام  عيالناتج الصنا

نتاج العربي من النفط ، فقد بلغ اإل2017العربية نتائج هامة في عام  الصناعات االستخراجية والتحويليةحققت 
باتفاق الدول  ةيالدول العرب التزامفي المائة في إطار  1.4نخفضاً بنسبة يوم مي الل/ فبرمي نمليو 24.4حوالي 

الُمنتجة للنفط داخل منظمة األوبك والدول الُمنتجة الرئيسية األخرى خارج المنظمة بخفض إنتاج النفط بواقع 
لدول العربية تاج اغ إنمائة. بللافي  29هم في رفع مستوى األسعار بحوالي مليون برميل/ يوم وهو ما سا 1.8

في المائة.  0.6ليـار متر مكعب وبنمو بلغ حوالي م 579.8حوالي  2017في عام سوق الممن الغاز الطبيعي 
أظهرت مؤشرات التعدين استقرار مؤشرات االحتياطي واإلنتاج من خامات الحديد، وصخــر إضافة لما سبق، 

ألف  1,265من الفحم الحجري حوالي ربية الع اج الدولتن، والرصاص، والنحاس وبلغ إوالزنك ـفات،الفوس
 .2017عام  طن

ً بلغ حوالي  الصناعات التحويلية العربيةشهدت  ً طفيفا ً إجماليا في المائة. بلغت القيمة المضافة في  0.5نموا
ً مليار دوالر  175حوالي  2017ء في عام قطاع التشييد والبنا ما ، بينائةملفي ا 0.4 بلغت ةبنسب مسجالً انكماشا

 4مليون طن وبمعدل نمو بلغ حوالي  233إلى حوالي  2016اإلسمنت في عام  نل إنتاج الدول العربية موص
مليون طن وبمعدل  21.5إلى حوالي  2017في المائة. ووصل إنتاج الدول العربية من الحديد الصلب في عام 

 3.6حوالي  2016سكر في عام لاصناعة  نماإلنتاج العربي وبلغ في المائة.  7.1نمو ملحوظ بلغ حوالي 
في المائة من إجمالي االستهالك العربي. من جانٍب أخر، بلغ إجمالي الطاقة  28.8ون طن تشكل حوالي يلم

ً بانخفاض  8.9حوالي  2017م التكريرية لمصافي النفط العاملة في الدول العربية في عا مليون برميل يوميا
ً أل 248حوالي  ً بلغ حوالي لا. وشهدت الصناعات 2016م في عامستواه  نعف برميل يوميا بتروكيماوية نموا
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ي في عدد من الدول العربية ذات االقتصادات ادتصإيرادات النفط في الموازنة العامة. وكان لعودة التعافي االق
لتي تم تنفيذها، دور كبير في زيادة حصيلة االمتنوعة، وإن كان بوتيرة بطيئة، واإلصالحات الضريبية 

  اإليرادات الضريبية في هذه الدول.

امة بإطار ببذل جهود حثيثة الحتواء وإعادة توجيه النفقات الع 2017لدول العربية خالل عام ظم اعموقامت 
مة الوضع اوازنات العامة واستدسياساتها وخططها في مجال اإلصالحات المالية الهادفة لتعزيز موقف الم

لي وفقاً ألولويات ومتطلبات امالمالي، تضمن ذلك المواصلة في ترشيد النفقات الجارية وتعزيز اإلنفاق الرأس
من  ة وتقوية شبكات األمان االجتماعي.امج االجتماعيلمنظومة البر اهتمام خاصالتنمية االقتصادية، مع إيالء 

لية غير المواتية التي شهدتها بعض الــدول العــربية، وما خجهٍة أخرى، تأثرت األوضاع المالية بالظروف الدا
ً على االستثمارات واألنشطة االقتصادية المختلفة، مما ألقى بالضغوط على  تبـعها مـن انعكاسات أثرت سلبا

  .ت العامة جراء المتطلبات التي طرأت لمقابلة الكُلفة االقتصادية والمالية المترتبة على هذه الظروفانالمواز

سبة بلغت حوالي نبفي الدول العربية كمجموعة  إجمالي اإليرادات العامة والمنحعلى ضوء ما تقدم، ارتفع 
في المائة من الناتج المحلي  27.3مليار دوالر، ما يمثل حوالي  675.2في المائة ليصل إلى حوالي  17.1

في المائة  0.3ة بنسبة طفيفة بلغت حوالي عللدول العربية كمجمو إجمالي اإلنفاق العاماإلجمالي، بينما ارتفع 
في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية  33.4 مليار دوالر، ما نسبته 826.7ليصل إلى حوالي 

  كمجموعة.

ً في اترتب عن هذه التط للدول  عجز الموازنة العامة الُمجّمعةلوضع المالي الكلي، حيث تراجع ورات تحسنا
في المائة من الناتج المحلي  6.1، ما نسبته 2017مليار دوالر في عام  151.4إلى حوالي  العربية ليصل

لمائة من الناتج في ا 10.4، ما يمثل 2016مليار دوالر في عام  247.8جمالي، مقارنةً بعجز بلغ حوالي إلا
  .المحلي اإلجمالي

ا، فقد توفر بيانات بشأنهالدول العربية المبعض في إلجمالي الدين العام القائم (الداخلي والخارجي) النسبة ب
مليار  620.4، مقارنة بحوالي 2017مليار دوالر في عام  658.5في المائة ليصل إلى حوالي  6.1ارتفع بنحو 

 المقترضة إلى الناتج المحلي اإلجمالي بيةنسبة الدين العام للدول العرارتفعت . بذلك 2016دوالر في عام 
 .2016في المائة في عام  99.8مقارنة بحوالي  2017في المائة في عام  116.5لتبلغ حوالي 

  المال العربيةصرفية وفي أسواق مللتطورات النقدية واا

صادي في الدول تالقاطؤ مستويات النشاط الناتجة عن تببالضغوطات ا األوضاع النقديةاستمر خالل العام تأثر 
العربية وأوضاع الموازنات العامة التي أدت إلى تنامي احتياجات التمويل المحلي في ضوء ارتفاع العجوزات 

هذه الدول. في ظل ارتباط عدد كبير من العمالت العربية بالدوالر األمريكي  نمفي الموازنات العامة في عدد 
نقطة  75بنحو  2017الرفع التدريجي ألسعار الفائدة عام  ىإل جلس االحتياطي الفيدرالي األمريكيواتجاه م

ً ثابتة أل2017أساس عام  ار الصرف عس، ارتفعت أسعار الفائدة الرسمية في الدول العربية التي تتبنى نظما
الصرف. فيما ارتفعت أسعار ومعظمها من البلدان العربية المصدرة للنفط للحفاظ على استقرار سياسة سعر 

ً أكثر مرونة ألسعار الصرف بهدف احتواء  في الفائدة بعض الدول العربية المستوردة للنفط التي تتبنى نظما
االرتفاعات المتوالية ألسعار الفائدة على  تجانٍب من الضغوط التضخمية ودعم العمالت المحلية. انعكس

نبي للمشروعات وسداد جاألدت إلى رفع كلفة التمويل المحلي وأوضاع التمويل في البلدان العربية، حيث أ
  العجوزات في الموازنـات العـامة، وهـو مـا انعكس بدوره على مستويات النشاط والنمو االقتصادي.

العربية المستوردة للنفط سعيها إلى المركزية العربية في الدول  فرمن جانٍب آخر، واصلت بعض المصا
نظم الصرف على امتصاص الصدمات  ةقدرتعزيز مرونة أسعار الصرف بما يعكس حرصها على زيادة 

الخارجية، وذلك في ظل نجاح االصالحات االقتصادية المطبقة في بعضها في تعزيز وضعية استقرار 

ً في تنفيذ التحوالت في نظم الصرف عدد م هاالقتصاد الكلي. مكنت هذ ن الدول العربية من المضي قدما
عن مستهدفات كمية لمعدالت التضخم. في  ألول مرة اعضهسياساتها الرامية إلى استهداف التضخم وأعلن ب

هذا اإلطار، واصلت هذه المصارف سعيها إلى بناء أطر لتوقعات التضخم على المدى القصير والمتوسط، 
ات العالقة باألسعار كهدف وسيط للسياسة النقدية، واستخدامها لسعر ومتابعتها بشكل مستمر للمؤّشرات ذ

  يلي للسياسة النقدية.كهدف تشغ ةقديالفائدة في السوق الن

عدداً من أدوات السياسة النقدية غير المباشرة إلدارة  2017استخدمت البنوك المركزية العربية خالل عام 
مليات السوق المفتوحة ومزادات بيع وشراء النقد األجنبي، لدعم السيولة من أهمها نوافذ اإليداع واإلقراض وع

الستقرار السعري ودعم النشاط االقتصادي. في هذا اإلطار، واصلت حفاظ على الة وامستويات السيولة المحلي
سعيها إلى تحديث األطر التشغيلية للسياسة  2017المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية خالل عام 

  .لضمان كفاءتها وفاعليتها ودعم االستقرار السعري وحفز النمو االقتصادي النقدية

بالمقارنة مع العام  2017، تباين أداء القطاع المصرفي العربي خالل عام القطاع المصرفيأما على صعيد 
ً في إجمالي الودائع، والقواعد الرأسمالية، فيما عرف إجم الي الماضي. فقد سجلت المصارف العربية تحسنا

بما  ل العربية كمجموعةر انكماشا على مستوى الدواللدوالموجودات وإجمالي القروض والتسهيالت المقومة با
يعكس التغيرات في أسعار الصرف في بعض البلدان العربية. وقد حافظت معدالت كفاية رأس المال 

ً في غالبيـة الدول العـربية في  ، بالمقارنة مع الحدود 2017العـام للمصارف على مستوياتـها المرتفعة نسبيـا
ً الدنيا المطلوبة و   .في المائة 10.5ة لمقررات لجنة بازل البالغ فقا

إيجابياً بشكل عام، وذلك  2017، جاء أداء االسواق المالية العربية خالل عام أسواق المال العربيةعلى صعيد 
العربية المنضمة بقاعدة البيانات الخاصة . فقد ارتفعت القيمة السوقية للبورصات 2016بالمقارنة مع عام 

جام التداول بالتراجع للسنة الثالثة على استمرت أح مليار دوالر. فيما 25.6حو ي بنبصندوق النقد العرب
في المائة. على صعيد االستثمار االجنبي في البورصات العربية،  20التوالي، لتسجل تراجعاً بنسبة تجاوزت 

انب، ولكن بشكل االجفي قيم التعامالت الخاصة بالمستثمرين  -الثالث على التوالي وللعام  –استمر التراجع 
، وسجلت هذه التعامالت صافي تدفق سالب مقارنة مع صافي تدفق موجب 2016م ارنة مع عاطفيف بالمق

ها بمواصلة السلطات اإلشرافية والرقابية في الدول العربية جهود 2017العام الماضي. هذا وقد حفل عام 
ورات واكبة التطوألسواق المال، من خالل م صرفيلالرتقاء وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية للقطاع الم

وااللتزام بالمعايير والمبادئ الدولية، والعمل على تطوير وتحديث التعليمات والممارسات المنسجمة مع هذه 
  والشفافية. لإلفصاحالمعايير والمعززة 

  )والبينية إلجمالية(ا التجارة الخارجية
 1580ار دوالر مقارنة ملي 1,764ته ما قيم 2017ل عـام خـال ـةعربيالتجـارة السلعيـة االجمالية البلغـت 

في المائة بما يعكس ارتفاع قيمة الصادرات  11.6نسبة ارتفاع بلغت حوالي  محققةً  2016مليار دوالر عام 
 أي بنسبة 2016مليار دوالر عام  786مقارنة مع  2017ر عام مليار دوال 956السلعية العربية اإلجمالية إلى 

. أما أداء الواردات السلعية اإلجمالية العربية، 2016ت عليه عام ائة عما كانفي الم 21.6غت حوالي اع بلارتف
ً فقد شهدت  ً عام  ارتفاعا  مليار دوالر 794.4مليار دوالر مقارنة مع نحو  808.1لتبلغ ما قيمته  2017طفيفا

  في المائة. 1.7بلغت نسبته  بارتفاع، أي 2016عام 

، فقد أظهرت البيانات موجة من الصعود في حجم 2017عــام خـالل  يــةهــات التجــارة العربتجـاالـة بالنسبـ
بالمائة،  11.6 الصادرات العربية المتجهة إلى كل من الواليات المتحدة االمريكية بمعدل تغير وصل الي

ة نسبة المائة في مقابل زيادب 16.7ته بالمائة، وآسيا بتحسن ملحوظ ما نسب 6.4وروبي بزيادة بلغت واالتحاد اال
فيما يتعلق بالواردات  في المائة. 43.0 إلى باقي دول العالم بنسبة وصلت الى المتوجهةرات العربية الصاد

من الواليات المتحدة األمريكية  سجلت الواردات ،2017العربية من الشركاء التجاريين الرئيسيين خالل عام 
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ي في عدد من الدول العربية ذات االقتصادات ادتصإيرادات النفط في الموازنة العامة. وكان لعودة التعافي االق
لتي تم تنفيذها، دور كبير في زيادة حصيلة االمتنوعة، وإن كان بوتيرة بطيئة، واإلصالحات الضريبية 

  اإليرادات الضريبية في هذه الدول.

امة بإطار ببذل جهود حثيثة الحتواء وإعادة توجيه النفقات الع 2017لدول العربية خالل عام ظم اعموقامت 
مة الوضع اوازنات العامة واستدسياساتها وخططها في مجال اإلصالحات المالية الهادفة لتعزيز موقف الم

لي وفقاً ألولويات ومتطلبات امالمالي، تضمن ذلك المواصلة في ترشيد النفقات الجارية وتعزيز اإلنفاق الرأس
من  ة وتقوية شبكات األمان االجتماعي.امج االجتماعيلمنظومة البر اهتمام خاصالتنمية االقتصادية، مع إيالء 

لية غير المواتية التي شهدتها بعض الــدول العــربية، وما خجهٍة أخرى، تأثرت األوضاع المالية بالظروف الدا
ً على االستثمارات واألنشطة االقتصادية المختلفة، مما ألقى بالضغوط على  تبـعها مـن انعكاسات أثرت سلبا

  .ت العامة جراء المتطلبات التي طرأت لمقابلة الكُلفة االقتصادية والمالية المترتبة على هذه الظروفانالمواز

سبة بلغت حوالي نبفي الدول العربية كمجموعة  إجمالي اإليرادات العامة والمنحعلى ضوء ما تقدم، ارتفع 
في المائة من الناتج المحلي  27.3مليار دوالر، ما يمثل حوالي  675.2في المائة ليصل إلى حوالي  17.1

في المائة  0.3ة بنسبة طفيفة بلغت حوالي عللدول العربية كمجمو إجمالي اإلنفاق العاماإلجمالي، بينما ارتفع 
في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية  33.4 مليار دوالر، ما نسبته 826.7ليصل إلى حوالي 

  كمجموعة.

ً في اترتب عن هذه التط للدول  عجز الموازنة العامة الُمجّمعةلوضع المالي الكلي، حيث تراجع ورات تحسنا
في المائة من الناتج المحلي  6.1، ما نسبته 2017مليار دوالر في عام  151.4إلى حوالي  العربية ليصل

لمائة من الناتج في ا 10.4، ما يمثل 2016مليار دوالر في عام  247.8جمالي، مقارنةً بعجز بلغ حوالي إلا
  .المحلي اإلجمالي

ا، فقد توفر بيانات بشأنهالدول العربية المبعض في إلجمالي الدين العام القائم (الداخلي والخارجي) النسبة ب
مليار  620.4، مقارنة بحوالي 2017مليار دوالر في عام  658.5في المائة ليصل إلى حوالي  6.1ارتفع بنحو 

 المقترضة إلى الناتج المحلي اإلجمالي بيةنسبة الدين العام للدول العرارتفعت . بذلك 2016دوالر في عام 
 .2016في المائة في عام  99.8مقارنة بحوالي  2017في المائة في عام  116.5لتبلغ حوالي 

  المال العربيةصرفية وفي أسواق مللتطورات النقدية واا

صادي في الدول تالقاطؤ مستويات النشاط الناتجة عن تببالضغوطات ا األوضاع النقديةاستمر خالل العام تأثر 
العربية وأوضاع الموازنات العامة التي أدت إلى تنامي احتياجات التمويل المحلي في ضوء ارتفاع العجوزات 

هذه الدول. في ظل ارتباط عدد كبير من العمالت العربية بالدوالر األمريكي  نمفي الموازنات العامة في عدد 
نقطة  75بنحو  2017الرفع التدريجي ألسعار الفائدة عام  ىإل جلس االحتياطي الفيدرالي األمريكيواتجاه م

ً ثابتة أل2017أساس عام  ار الصرف عس، ارتفعت أسعار الفائدة الرسمية في الدول العربية التي تتبنى نظما
الصرف. فيما ارتفعت أسعار ومعظمها من البلدان العربية المصدرة للنفط للحفاظ على استقرار سياسة سعر 

ً أكثر مرونة ألسعار الصرف بهدف احتواء  في الفائدة بعض الدول العربية المستوردة للنفط التي تتبنى نظما
االرتفاعات المتوالية ألسعار الفائدة على  تجانٍب من الضغوط التضخمية ودعم العمالت المحلية. انعكس

نبي للمشروعات وسداد جاألدت إلى رفع كلفة التمويل المحلي وأوضاع التمويل في البلدان العربية، حيث أ
  العجوزات في الموازنـات العـامة، وهـو مـا انعكس بدوره على مستويات النشاط والنمو االقتصادي.

العربية المستوردة للنفط سعيها إلى المركزية العربية في الدول  فرمن جانٍب آخر، واصلت بعض المصا
نظم الصرف على امتصاص الصدمات  ةقدرتعزيز مرونة أسعار الصرف بما يعكس حرصها على زيادة 

الخارجية، وذلك في ظل نجاح االصالحات االقتصادية المطبقة في بعضها في تعزيز وضعية استقرار 

ً في تنفيذ التحوالت في نظم الصرف عدد م هاالقتصاد الكلي. مكنت هذ ن الدول العربية من المضي قدما
عن مستهدفات كمية لمعدالت التضخم. في  ألول مرة اعضهسياساتها الرامية إلى استهداف التضخم وأعلن ب

هذا اإلطار، واصلت هذه المصارف سعيها إلى بناء أطر لتوقعات التضخم على المدى القصير والمتوسط، 
ات العالقة باألسعار كهدف وسيط للسياسة النقدية، واستخدامها لسعر ومتابعتها بشكل مستمر للمؤّشرات ذ

  يلي للسياسة النقدية.كهدف تشغ ةقديالفائدة في السوق الن

عدداً من أدوات السياسة النقدية غير المباشرة إلدارة  2017استخدمت البنوك المركزية العربية خالل عام 
مليات السوق المفتوحة ومزادات بيع وشراء النقد األجنبي، لدعم السيولة من أهمها نوافذ اإليداع واإلقراض وع

الستقرار السعري ودعم النشاط االقتصادي. في هذا اإلطار، واصلت حفاظ على الة وامستويات السيولة المحلي
سعيها إلى تحديث األطر التشغيلية للسياسة  2017المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية خالل عام 

  .لضمان كفاءتها وفاعليتها ودعم االستقرار السعري وحفز النمو االقتصادي النقدية

بالمقارنة مع العام  2017، تباين أداء القطاع المصرفي العربي خالل عام القطاع المصرفيأما على صعيد 
ً في إجمالي الودائع، والقواعد الرأسمالية، فيما عرف إجم الي الماضي. فقد سجلت المصارف العربية تحسنا

بما  ل العربية كمجموعةر انكماشا على مستوى الدواللدوالموجودات وإجمالي القروض والتسهيالت المقومة با
يعكس التغيرات في أسعار الصرف في بعض البلدان العربية. وقد حافظت معدالت كفاية رأس المال 

ً في غالبيـة الدول العـربية في  ، بالمقارنة مع الحدود 2017العـام للمصارف على مستوياتـها المرتفعة نسبيـا
ً الدنيا المطلوبة و   .في المائة 10.5ة لمقررات لجنة بازل البالغ فقا

إيجابياً بشكل عام، وذلك  2017، جاء أداء االسواق المالية العربية خالل عام أسواق المال العربيةعلى صعيد 
العربية المنضمة بقاعدة البيانات الخاصة . فقد ارتفعت القيمة السوقية للبورصات 2016بالمقارنة مع عام 

جام التداول بالتراجع للسنة الثالثة على استمرت أح مليار دوالر. فيما 25.6حو ي بنبصندوق النقد العرب
في المائة. على صعيد االستثمار االجنبي في البورصات العربية،  20التوالي، لتسجل تراجعاً بنسبة تجاوزت 

انب، ولكن بشكل االجفي قيم التعامالت الخاصة بالمستثمرين  -الثالث على التوالي وللعام  –استمر التراجع 
، وسجلت هذه التعامالت صافي تدفق سالب مقارنة مع صافي تدفق موجب 2016م ارنة مع عاطفيف بالمق

ها بمواصلة السلطات اإلشرافية والرقابية في الدول العربية جهود 2017العام الماضي. هذا وقد حفل عام 
ورات واكبة التطوألسواق المال، من خالل م صرفيلالرتقاء وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية للقطاع الم

وااللتزام بالمعايير والمبادئ الدولية، والعمل على تطوير وتحديث التعليمات والممارسات المنسجمة مع هذه 
  والشفافية. لإلفصاحالمعايير والمعززة 

  )والبينية إلجمالية(ا التجارة الخارجية
 1580ار دوالر مقارنة ملي 1,764ته ما قيم 2017ل عـام خـال ـةعربيالتجـارة السلعيـة االجمالية البلغـت 

في المائة بما يعكس ارتفاع قيمة الصادرات  11.6نسبة ارتفاع بلغت حوالي  محققةً  2016مليار دوالر عام 
 أي بنسبة 2016مليار دوالر عام  786مقارنة مع  2017ر عام مليار دوال 956السلعية العربية اإلجمالية إلى 

. أما أداء الواردات السلعية اإلجمالية العربية، 2016ت عليه عام ائة عما كانفي الم 21.6غت حوالي اع بلارتف
ً فقد شهدت  ً عام  ارتفاعا  مليار دوالر 794.4مليار دوالر مقارنة مع نحو  808.1لتبلغ ما قيمته  2017طفيفا

  في المائة. 1.7بلغت نسبته  بارتفاع، أي 2016عام 

، فقد أظهرت البيانات موجة من الصعود في حجم 2017عــام خـالل  يــةهــات التجــارة العربتجـاالـة بالنسبـ
بالمائة،  11.6 الصادرات العربية المتجهة إلى كل من الواليات المتحدة االمريكية بمعدل تغير وصل الي

ة نسبة المائة في مقابل زيادب 16.7ته بالمائة، وآسيا بتحسن ملحوظ ما نسب 6.4وروبي بزيادة بلغت واالتحاد اال
فيما يتعلق بالواردات  في المائة. 43.0 إلى باقي دول العالم بنسبة وصلت الى المتوجهةرات العربية الصاد

من الواليات المتحدة األمريكية  سجلت الواردات ،2017العربية من الشركاء التجاريين الرئيسيين خالل عام 
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بالمائة وكذلك  9.4 عربية بنسبةمن الدول ال ينما ارتفعت الوارداتئة، بالمافي  2.8نسبة انخفاض بلغت 
 .بالمائة 0.1 الدول اآلسيوية بنسبة الواردات من

األعلى في ، مازالت تستأثر فئة الوقود والمعادن على الحصة الخارجية للهيكل السلعي للتجارةبالنسبة 
م الجهود في المائة مع ثبات في نسب القطاعات االخرى رغ 60.1ة العربية بلغت حوالي جماليالصادرات اإل

في المائة وكذلك السلع  30.5المبذولة لتنويع االقتصادات العربية. كما احتفظت المصنوعات بحصتها التي تبلغ 
يكل السلعي للواردات، باله ة الصادرات. فيما يتعلقمن إجمالي قيم 7.7الزراعية بأهمية نسبية تُقدر بنحو 

بالمائة،  66.1ة األولى في الواردات العربية ما نسبته ر البيانات إلى أن المصنوعات حافظت على المرتبفتشي
ً لتصل إلى نحو  ً طفيفا في المائة من إجمالي  18.9بينما سجلت األهمية النسبية للسلع الزراعية انخفاضا

 .2017ربية خالل عام الواردات الع

ه أسعار النفط العالمية حسن أداءها مع االرتفاع الذي شهدت، فقد تبينيةلتجارة السلعية العربية الاصوص بخ
. هذا، بينما تواصل تأثر حركة التجارة بين الدول العربية بالظروف الداخلية التي تشهدها 2017خالل عام 

ة بلغت بنسب 2017لبينية خالل عام ا بيةالتجارة العرتفعت قيمة ار، بعض دول المنطقة. نتيجة لتلك التطورات
مليار دوالر محققة خالل  198.8مليار دوالر، مقابل حوالي  218.6في المائة لتصل الى نحو  9.9 حوالي

، بلغت حصة التجارة البينية للنفط الخام بالهيكل السلعي للصادرات البينية العربيةفيما يتعلق  العام السابق.
 ت. وبالنسبة لمكونا2017خـالل عـام عـربيـة يـمة التجارة البـينيـة المتـوسط ق في المائة من 4.7حوالي 

التجارة البينية غير النفطية، استحوذت مجموعة السلع الصناعية على النصيب االكبر، ثم مجموعة السلع 
 الزراعية.

موعة خالل عربية كمجتجارة الخدمات للدول ال، فقد تراجع العجز في صافي ميزان تجارة الخدماتفيما يخص 
دمات وتراجع المدفوعات الخدمية. فقد الرتفاع مستويات المتحصالت من الخاساسيه  كمحصلة 2017عام 

 202.3لتصل الى  2017بالمائة خالل عام  9.7زادت المتحصالت الخدمية للدول العربية بنسبة قدرها حوالي 
من لعائدات يرجع ذلك الرتفاع ا لسابق.ي العام امليار دوالر محققة ف 184.4 ر دوالر مقارنة مع نحومليا

يمة المدفوعات الخدمية للدول رتفعت قاستقرار ظروفها الداخلية. بينما اقطاع السياحة في بعض الدول مع 
ار ملي 302.6مقابل حوالي  2017مليار دوالر خالل عام  319.8في المائة لتصل الى نحو  5.7العربية بنحو 

بنود اردات السلعية للدول العربية على قيمة الورتفاع اء ذلك نتيجة ألثر ا. ج2016م دوالر مسجلة خالل عا
مدفوعات النقل والشحن والتأمين. نتيجة للتطورات المذكورة في كـل من المتـحصالت والمدفوعات فقد استمر 

عام  في المائة 0.6بنسبة  2017ل عـام عجـز الميزان الخـدمـي للـدول العـربيـة كمجمـوعة خـالانخفض 
 .2016مليار دوالر خالل عام  118.3مليار دوالر مقارنة مع عجز قدره  117.5 يليقتصر على حوال 2017

استــكمال المفاوضات حول مختــلف  منــطقة التــجارة الحـرة العـربية الكبرى، شـهدت 2017وخالل عام 
طلبات منـطقة التجارة الحرة العربية الكبــرى، ســواء مــن حــيث الوفاء بمتبالتــشريعات و المتــعلقةالجوانب 

ت بين الــدول العـــربيــــة، أو تحرير تجارة السلع، باإلضافة الى متابعة مرحلة تــحرير تجارة الخـــدما
 االنتقال نحو إقامة االتحاد الجمركي العربي.

 فأسعار الصرالعام الخارجي وات والدين موازين المدفوع
ألسعار العالمية من التحسن النسبي الذي شهدته ا 2017خالل عام أداء موازين مدفوعات الدول العربية استفاد 

الضعف ليبلغ حوالي ا يفوق للنفط والمواد الخام، مما نتج عنه زيادة الفائض بالميزان التجاري لتلك الدول بم
الخدمات والدخل وصافي التحويالت، بالتالي جز بميزان ك فقد انخفض العإضافة لذل مليار دوالر. 174.1

 30.3قدره الى فائض  2016بية كمجموعة خالل عام سجل في الميزان الجاري للدول العرتحول العجز الم
ت السابقة . وقد نتج عن تلك التطورا2017بالمائة من الناتج المحلي االجمالي في عام  1.2 مليار دوالر يمثل

 إلى 2016ام مليار دوالر ع 137.5البالغ مدفوعات الدول العربية كمجموعة كلي لموازين العجز ال ضاانخف
 .2017خالل عام ر مليار دوال 58حوالى 

 10ت لمقترضة كمجموعة بنسبة بلغل العربية اإجمالي الدين الخارجي للدو ، ارتفعالدين الخارجيعلى صعيد 
مليار دوالر في عام  233ليار دوالر مقارنة بحوالي م 256.7ليصل إلى حوالي  2017في المائة في عام 

ل يعدد من الدول العربية إلى االقتراض الخارجي لتمو . تُعزي الزيادة في المديونية الخارجية إلى لجوء2016
ها. من جانب آخر، ارتفعت خدمة الدين العام ضغوطات المالية التي تواجهي ضوء الع فالعجز المالي الٌمرتف

 18.9، مقارنة بنحو 2017مليار دوالر في عام  29.3في المائة لتبلغ حوالي  54.5سبة بلغت الخارجي، بن
 .2016عام مليار دوالر في 

ام فقد ارتفعت نسبة الدين العمجموعة، ك ةللدول العربية المقترض ةبمؤشرات المديونية الخارجيفيما يتعلق 
 31.0نقطة مئوية، حيث وصلت إلى نحو  4.3الي بحو 2017عام  اإلجمالي فيالخارجي إلى الناتج المحلي 

ذلك نتيجة لتساُرع نمو الدين العام الخارجي . جاء 2016في المائة في عام  26.7في المائة مقارنة بحوالي 
في المائة في نفس العام. وفي ذات  3.8سبة سعار الجارية الذي نما بنمالي باألإلجة بنمو الناتج المحلي انمقار

مؤشر خدمة الدين العام الخارجي إلى الصادرات من السلع والخدمات في الدول العربية  السياق، ارتفع
م في عا 9.6مقارنة بنحو  ةفي المائ 13.7نقطة مئوية ليصل إلى  4.1بحوالي  2017المقترضة في عام 

2016. 

الرئيسية في  المثبتة مقابل الدوالر التطورات التي شهدتها العمالتية أسعار صرف العمالت العربت عكس
قيمة اع حيث تراجعت قيمة هذه العمالت مقابل اليورو في ظل ارتف 2017أسواق الصرف الدولية خالل عام 

لدول العربية التي تتبنى عمالت ا بعضجانب أخر تراجعت قيمة  ناليورو مقابل الدوالر خالل ذلك العام. م
ً أكثر مرونة ألسعار الصرف مقابل اليورو والدوالر علن ى ضوء الضغوطات التي شهدتها التوازنات ظما

 ول لزيادة مستويات مرونة نظم الصرف.الخارجية لهذه البلدان والسياسات التي تم تبنيها في بعض تلك الد

 لتقرير(ا)فصل محور 

 جددة في الدول العربيةستخدام مصادر الطاقات المتربائي بالكهفاق التوليد اآ
ً في االعتبار تعتبر الطاقة المحور الرئيسي لتحق يق التنمية المستدامة واالستقرار والتقدم ألي مجتمع، أخذا

كنولوجياتها، وتأمين تألولية، وتحسين كفاءة وترشيد استخدامها وتوافر افعالية إدارة وتنويع مصادرها 
تماماً ستهلك. وقد أولت الدول العربية، خالل العقود الماضية، اهبأسعار مقبولة من جانب المل عليها حصوال

ً بقطاع الكهرباء، وتمكنت من تحقيق إنجازات ملموسة في إنشاء وتطوير بنية هذا القطاع، حيث ارتفعت  كبيرا
ارتفع الطلب على الحمل (، و2017 – 2005لضعف خالل الفترة )اكمية الطاقة الكهربائية المولدة بحوالي 

 قصى بالمقدار ذاته.األ

مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تقع تتمتع الدول العربية بوفرة كبيرة في 
وى العالم. كما تم الشمسي، متمتعة بأعلى فيض إشعاعي شمسي على مسامعظم الدول العربية في منطقة الحز

ً بإمكاندول الم عظمتتمتع م  ات جيدة في مجال طاقة الرياح لتوليد الكهرباء، عالوة علىنطقة العربية أيضا
 مصادر الطاقة المائية وطاقة الكتلة الحيوية.

لحفاظ على البيئة وتخفيض االنبعاثات من لوفي إطار تخفيض االستهالك المستقبلي من النفط والغاز، و
زيـادة االعــتمـاد عـلـى التوليد الكهربائي من الـدول العـربيـة إلـى العديد  جـهالتوليد الحــرارية، تو محطــات

توليد التي تعمل على الطاقات المتجددة. وقد حققت اإلمارات واألردن ومصر والسودان من محطات ال
ً في هذا المجال، وقطعت السعودية وتوشوالمغرب وموريتانيا  ً كبيرا نما بي س والجزائر بعض التقدم،نوطا

 ع في استخدام تلك الطاقات في مجال التوليد الكهربائي.باقي الدول العربية للتوس تسعى
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بالمائة وكذلك  9.4 عربية بنسبةمن الدول ال ينما ارتفعت الوارداتئة، بالمافي  2.8نسبة انخفاض بلغت 
 .بالمائة 0.1 الدول اآلسيوية بنسبة الواردات من

األعلى في ، مازالت تستأثر فئة الوقود والمعادن على الحصة الخارجية للهيكل السلعي للتجارةبالنسبة 
م الجهود في المائة مع ثبات في نسب القطاعات االخرى رغ 60.1ة العربية بلغت حوالي جماليالصادرات اإل

في المائة وكذلك السلع  30.5المبذولة لتنويع االقتصادات العربية. كما احتفظت المصنوعات بحصتها التي تبلغ 
يكل السلعي للواردات، باله ة الصادرات. فيما يتعلقمن إجمالي قيم 7.7الزراعية بأهمية نسبية تُقدر بنحو 

بالمائة،  66.1ة األولى في الواردات العربية ما نسبته ر البيانات إلى أن المصنوعات حافظت على المرتبفتشي
ً لتصل إلى نحو  ً طفيفا في المائة من إجمالي  18.9بينما سجلت األهمية النسبية للسلع الزراعية انخفاضا

 .2017ربية خالل عام الواردات الع

ه أسعار النفط العالمية حسن أداءها مع االرتفاع الذي شهدت، فقد تبينيةلتجارة السلعية العربية الاصوص بخ
. هذا، بينما تواصل تأثر حركة التجارة بين الدول العربية بالظروف الداخلية التي تشهدها 2017خالل عام 

ة بلغت بنسب 2017لبينية خالل عام ا بيةالتجارة العرتفعت قيمة ار، بعض دول المنطقة. نتيجة لتلك التطورات
مليار دوالر محققة خالل  198.8مليار دوالر، مقابل حوالي  218.6في المائة لتصل الى نحو  9.9 حوالي

، بلغت حصة التجارة البينية للنفط الخام بالهيكل السلعي للصادرات البينية العربيةفيما يتعلق  العام السابق.
 ت. وبالنسبة لمكونا2017خـالل عـام عـربيـة يـمة التجارة البـينيـة المتـوسط ق في المائة من 4.7حوالي 

التجارة البينية غير النفطية، استحوذت مجموعة السلع الصناعية على النصيب االكبر، ثم مجموعة السلع 
 الزراعية.

موعة خالل عربية كمجتجارة الخدمات للدول ال، فقد تراجع العجز في صافي ميزان تجارة الخدماتفيما يخص 
دمات وتراجع المدفوعات الخدمية. فقد الرتفاع مستويات المتحصالت من الخاساسيه  كمحصلة 2017عام 

 202.3لتصل الى  2017بالمائة خالل عام  9.7زادت المتحصالت الخدمية للدول العربية بنسبة قدرها حوالي 
من لعائدات يرجع ذلك الرتفاع ا لسابق.ي العام امليار دوالر محققة ف 184.4 ر دوالر مقارنة مع نحومليا

يمة المدفوعات الخدمية للدول رتفعت قاستقرار ظروفها الداخلية. بينما اقطاع السياحة في بعض الدول مع 
ار ملي 302.6مقابل حوالي  2017مليار دوالر خالل عام  319.8في المائة لتصل الى نحو  5.7العربية بنحو 

بنود اردات السلعية للدول العربية على قيمة الورتفاع اء ذلك نتيجة ألثر ا. ج2016م دوالر مسجلة خالل عا
مدفوعات النقل والشحن والتأمين. نتيجة للتطورات المذكورة في كـل من المتـحصالت والمدفوعات فقد استمر 

عام  في المائة 0.6بنسبة  2017ل عـام عجـز الميزان الخـدمـي للـدول العـربيـة كمجمـوعة خـالانخفض 
 .2016مليار دوالر خالل عام  118.3مليار دوالر مقارنة مع عجز قدره  117.5 يليقتصر على حوال 2017

استــكمال المفاوضات حول مختــلف  منــطقة التــجارة الحـرة العـربية الكبرى، شـهدت 2017وخالل عام 
طلبات منـطقة التجارة الحرة العربية الكبــرى، ســواء مــن حــيث الوفاء بمتبالتــشريعات و المتــعلقةالجوانب 

ت بين الــدول العـــربيــــة، أو تحرير تجارة السلع، باإلضافة الى متابعة مرحلة تــحرير تجارة الخـــدما
 االنتقال نحو إقامة االتحاد الجمركي العربي.

 فأسعار الصرالعام الخارجي وات والدين موازين المدفوع
ألسعار العالمية من التحسن النسبي الذي شهدته ا 2017خالل عام أداء موازين مدفوعات الدول العربية استفاد 

الضعف ليبلغ حوالي ا يفوق للنفط والمواد الخام، مما نتج عنه زيادة الفائض بالميزان التجاري لتلك الدول بم
الخدمات والدخل وصافي التحويالت، بالتالي جز بميزان ك فقد انخفض العإضافة لذل مليار دوالر. 174.1

 30.3قدره الى فائض  2016بية كمجموعة خالل عام سجل في الميزان الجاري للدول العرتحول العجز الم
ت السابقة . وقد نتج عن تلك التطورا2017بالمائة من الناتج المحلي االجمالي في عام  1.2 مليار دوالر يمثل

 إلى 2016ام مليار دوالر ع 137.5البالغ مدفوعات الدول العربية كمجموعة كلي لموازين العجز ال ضاانخف
 .2017خالل عام ر مليار دوال 58حوالى 

 10ت لمقترضة كمجموعة بنسبة بلغل العربية اإجمالي الدين الخارجي للدو ، ارتفعالدين الخارجيعلى صعيد 
مليار دوالر في عام  233ليار دوالر مقارنة بحوالي م 256.7ليصل إلى حوالي  2017في المائة في عام 

ل يعدد من الدول العربية إلى االقتراض الخارجي لتمو . تُعزي الزيادة في المديونية الخارجية إلى لجوء2016
ها. من جانب آخر، ارتفعت خدمة الدين العام ضغوطات المالية التي تواجهي ضوء الع فالعجز المالي الٌمرتف

 18.9، مقارنة بنحو 2017مليار دوالر في عام  29.3في المائة لتبلغ حوالي  54.5سبة بلغت الخارجي، بن
 .2016عام مليار دوالر في 

ام فقد ارتفعت نسبة الدين العمجموعة، ك ةللدول العربية المقترض ةبمؤشرات المديونية الخارجيفيما يتعلق 
 31.0نقطة مئوية، حيث وصلت إلى نحو  4.3الي بحو 2017عام  اإلجمالي فيالخارجي إلى الناتج المحلي 

ذلك نتيجة لتساُرع نمو الدين العام الخارجي . جاء 2016في المائة في عام  26.7في المائة مقارنة بحوالي 
في المائة في نفس العام. وفي ذات  3.8سبة سعار الجارية الذي نما بنمالي باألإلجة بنمو الناتج المحلي انمقار

مؤشر خدمة الدين العام الخارجي إلى الصادرات من السلع والخدمات في الدول العربية  السياق، ارتفع
م في عا 9.6مقارنة بنحو  ةفي المائ 13.7نقطة مئوية ليصل إلى  4.1بحوالي  2017المقترضة في عام 

2016. 

الرئيسية في  المثبتة مقابل الدوالر التطورات التي شهدتها العمالتية أسعار صرف العمالت العربت عكس
قيمة اع حيث تراجعت قيمة هذه العمالت مقابل اليورو في ظل ارتف 2017أسواق الصرف الدولية خالل عام 

لدول العربية التي تتبنى عمالت ا بعضجانب أخر تراجعت قيمة  ناليورو مقابل الدوالر خالل ذلك العام. م
ً أكثر مرونة ألسعار الصرف مقابل اليورو والدوالر علن ى ضوء الضغوطات التي شهدتها التوازنات ظما

 ول لزيادة مستويات مرونة نظم الصرف.الخارجية لهذه البلدان والسياسات التي تم تبنيها في بعض تلك الد

 لتقرير(ا)فصل محور 

 جددة في الدول العربيةستخدام مصادر الطاقات المتربائي بالكهفاق التوليد اآ
ً في االعتبار تعتبر الطاقة المحور الرئيسي لتحق يق التنمية المستدامة واالستقرار والتقدم ألي مجتمع، أخذا

كنولوجياتها، وتأمين تألولية، وتحسين كفاءة وترشيد استخدامها وتوافر افعالية إدارة وتنويع مصادرها 
تماماً ستهلك. وقد أولت الدول العربية، خالل العقود الماضية، اهبأسعار مقبولة من جانب المل عليها حصوال

ً بقطاع الكهرباء، وتمكنت من تحقيق إنجازات ملموسة في إنشاء وتطوير بنية هذا القطاع، حيث ارتفعت  كبيرا
ارتفع الطلب على الحمل (، و2017 – 2005لضعف خالل الفترة )اكمية الطاقة الكهربائية المولدة بحوالي 

 قصى بالمقدار ذاته.األ

مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تقع تتمتع الدول العربية بوفرة كبيرة في 
وى العالم. كما تم الشمسي، متمتعة بأعلى فيض إشعاعي شمسي على مسامعظم الدول العربية في منطقة الحز

ً بإمكاندول الم عظمتتمتع م  ات جيدة في مجال طاقة الرياح لتوليد الكهرباء، عالوة علىنطقة العربية أيضا
 مصادر الطاقة المائية وطاقة الكتلة الحيوية.

لحفاظ على البيئة وتخفيض االنبعاثات من لوفي إطار تخفيض االستهالك المستقبلي من النفط والغاز، و
زيـادة االعــتمـاد عـلـى التوليد الكهربائي من الـدول العـربيـة إلـى العديد  جـهالتوليد الحــرارية، تو محطــات

توليد التي تعمل على الطاقات المتجددة. وقد حققت اإلمارات واألردن ومصر والسودان من محطات ال
ً في هذا المجال، وقطعت السعودية وتوشوالمغرب وموريتانيا  ً كبيرا نما بي س والجزائر بعض التقدم،نوطا

 ع في استخدام تلك الطاقات في مجال التوليد الكهربائي.باقي الدول العربية للتوس تسعى
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ة على ائيالكهرب الفقد في الطاقة طبية من ضعف الكفاءة، حيث يصل متوسرلقطاع الكهرباء في الدول الع
  .في المائة 8في المالئة، بينما يبلغ المعدل العالمي حوالي  19وزيع إلى حوالي تويات اإلنتاج والنقل والتمس

ل إلى ص)، لي2014 - 2010في المائة في الفترة ما بين ( 19.4بنسبة  لكهربائيةالطلب على الطاقة اارتفع 
ول عام ساعة بحل /تيراوات 1639لي إلى حوا طلبمن المتوقع أن يرتفع ال .ساعة /تيراوات 1166.4حوالي 
توجد الكثير من العوامل التي هيأت هذا و .2028عام  ساعة حتى /تيراوات 2029، وإلى حوالي 2023

  :من بينهاالعربية،  ءربط شبكات الكهرباوف للتفكير في ضرورة الظر

  طبيعي. وغاز طادر الطاقة في الوطن العربي من نفصتنوع م -
  لطاقة بين الدول العربية.لي والسنوي في الطلب على امي والفصليواالختالف ا -
 تفاوت أوقات الحمل األقصى على مستوى األقطار العربية. -

الطلب على  ربائي من أهم المشاريع التي من شأنها اإلسهام في مواجهة الزيادة فيتُعد مشاريع الربط الكه
ة بقدرات التوليد تم من خالل الربط االستعانة، حيث ياديحبة لخطط التنمية االقتصاالطاقة الكهربائية المص

اقة الكهربائية الفائضة أو الرخيصة في بلد ما كاحتياطي للبلدان األخرى، مما يضمن تزويد المستهلك بالط
  .بأسعار مناسبة وموثوقية عالية

ً رلذلك أولت الدول الع عوائد االقتصادية راكها للإد الكهربائي وذلك من منطلق لموضوع الربط كبيراً  بية اهتماما
  التي تعود على الدول العربية من خالل ربط شبكاتها الكهربائية والمتمثلة بشكل أساسي في:والفنية 

حطات التوليد مثمار في قطاع توليد الطاقة الكهربائية نتيجةً لتقليل االحتياطي في تقليل حجم االست -
  .الكهربائية لكل دولة

بزيادة القدرة الممكن تبادلها بين واختالف التوقيت بما يسمح الذروة  قاتاالستفادة من اختالف أو -
  الشبكات المرتبطة.

  م الدعم في حاالت الطوارئ.زيادة كفاءة األنظمة الكهربائية واعتماديتها بتقدي -
 رتبطة.مشبكات نقل المعلومات بين الدول ال ءاستغالل شبكات الربط الكهربائي في إنشا -

قدم المحرز بالفعل في الربط الكهربائي وتجارة على الت المشتركة للكهرباءالعربية وق مشروع السيعتمد 
ل بين شبكات نظم معزولة في الوقت الحاضر الكهرباء بين دول مجموعات الربط المختلفة وكذلك خطط التكام

في  ن التقدمد متحقيق المزي ويستهدف ،)امر وموريتانيالصومال وجمهورية القُ و(السودان واليمن وجيبوتي 
لكهرباء إلنشاء وتشغيل عربية لجموعات الربط وفيما بينها عن طريق إنشاء سوق تجارة الكهرباء داخل م

  الدول العربية. سوق كهرباء تنافسية تغطي جميع

القصير والمدى  ىباء في تحقيق أفضل النتائج على المدرتتمثل مبادئ وأهداف إنشاء سوق عربية مشتركة للكه
وبتمكين تجارة  ،ربي عام، وليس فقط على أساس وطنيلكهرباء على أساس إقليمي عمدادات اإل الطويل

أسواقهم الوطنية، بل على مستوى جميع أسواق  وتبادل الكهرباء بين مشتري وبائعي الكهرباء ليس فقط داخل
العام ستثمار اال ذا باإلضافة إلى تشجيعهس الوصول العادل للشبكة والمنافسة. االدول األعضاء على أس
  الكبيرة في مجال توليد ونقل الكهرباء ذات األهمية اإلقليمية. والخاص في المشروعات

ية لمشروع الربط الكهربائي العربي الشامل بنتائج إيجابية من خرجت نتائج دراسات الجدوى االقتصادية والفن
وليد في الدول وفر الُمقدر في تكاليف التة، أو الربيمتبادلة بين الدول العلالزيادة المتوقعة في كمية الطاقة ا ةناحي

والر مليار د 35بحوالي  2014حيث قدرت القيمة الحالية للوفورات بأسعار عام  2030العربية حتى عام 
  .ةنخفاض انبعاث الغازات الضارة بالبيئمليار دوالر نتيجة ال 11باإلضافة إلى وفر إضافي يقدر بحوالي 

  
 

 x 

 أن هناك العديد من األمور الفنية الواجب أخذها في االعتبار عند إنشاء محطات توليد كهربائية تعمل إال
ائد اقتصادي لتحقيق علك ه من شبكة الكهرباء، وذبطاقات المتجددة، أهمها اختيار موقع المشروع وقرلبا

ية غير مؤكدة، تحرص شركات النظر إلى أن الطاقة المولدة من المحطات الهوائية والشمسمناسب منه. وب
، للحمل األقصى على لالكهرباء على أن تكون القدرة المركبة من المحطات الحرارية مساوية، على األق

رات في وشمسية إلى تخفيض االستثماهوائية  ليدتوسع في إنشاء محطات تولالشبكة، وبالتالي ال يؤدي ا
 محطات التوليد الحرارية.

 العون اإلنمائي العربي
 ةتقديم المساعدات اإلنمائية استجابة الحتياجات الدول النامي 2017اصلت الدول العربية المانحة خالل عام و

. حيث (1)وعة التنسيقسسات مجممؤ ن الثنائي المباشر وعبروومن بينها الدول العربية، وذلك من خالل التعا
مليار  11.9بحوالي  2017خالل عام  )2(حةالمقدمة من الدول العربية المان إجمالي المساعدات الرسميةقُدر 

. وبذلك بلغ إجمالي 2016المقدمة خالل عام  مليار دوالر مقارنةً بالمساعدات 14.4دوالر بتراجع قدره حوالي 
مليار دوالر. وقد  241.7حوالي  (2017-1970ة خالل الفترة )دات ميسرساعمته الدول العربية من مدما ق

في  0.9العربي إلى الناتج القومي اإلجمالي للدول العربية المانحة الرئيسية حوالي بلغت نسبة العون اإلنمائي 
 .2017المائة في عام 

في شكل قروض  موعة التنسيقائية المقدمة من مؤسسات مجات اإلنماعدالمسمن جانب أخر، بلغت 
مسجلة  2016عام مليار دوالر في  20.0مليار دوالر مقابل حوالي  19.7حوالي  2017في عام ومعونات 

ً بذلك   ما نسبتهول العربية دالمقدمة منها للالتمويلية تزامات لاال تمثلفي المائة.  1.5نسبته حوالي انخفاضا
 .2016عام المائة في  47.5مقارنة بنسبة لك االلتزامات من إجمالي ت 2017ة في عام في المائ 43.2

، االهتمام المتواصل 2017لعام  مجموعة التنسيقالتوزيع القطاعي للعمليات التمويلية لمؤسسات يوضح 
 غ إجماليبل اقة بمختلف أنواعها. إذطساسية وعلى وجه الخصوص مشاريع الألبدعم مشروعات البنى ا

في المائة من  30.7مليار دوالر تشكل حوالي  6.0جهة لهذه المشروعات حوالي اإلنمائية المو تالمساعدا
 .2017عام  قدمة خاللإجمالي المساعدات المُ 

 التعاون االقتصادي العربي المشترك( لفص (

 للكهرباء إنشاء سوق عربية ُمشتركة في مجال يالتعاون العرب
على المستويات التنفيذية في الدول العربية حيث يعتبر العربي باهتمام بالغ من أ لكهربائيط احظي مشروع الرب

ً في مسيرة العمل العربي الربط الكهربائي العربي أحد أهم المشروعات التكامل ً مضيئا ية العربية ويشكل جانبا
العربية تتم من خاللها  ين الدولء بوق عربية مشتركة للكهرباسد الربط الكهربائي العربي إلقامة هالمشترك. يم

ي ليات تبادل تجارة الكهرباء بشكل يحقق الكثير من المزايا االقتصادية واالجتماعية لكافة الدول المشاركة فعم
 ىية زيادة خالل السنوات الماضية حتبفي الدول العر جملة القدرات المركبة إلنتاج الكهرباءشهدت السوق. 

استخدام الطاقة الكهربائية وكرد فعل ، كنتيجة لتزايد معدالت 2017ي عام ت فميجاوا 287,968بلغت نحو 
البنية األساسية في المقابل، تعاني  ة.للنمو السكاني المطرد والتـوسع في مجـاالت البنية التحتية والصناعي

                                                           
، الصندوق ة )أوفيد(لياألوبك للتنمية الدووق بنك اإلسالمي للتنمية، صندوق أبوظبي للتنمية، صندال تنسيق:لامؤسسات مجموعة  (1)

السعودي للتنمية، الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية، المصرف العربي 
 قطر للتنمية.وق لعربي للتنمية )أجفند(، صندوق النقد العربي، وصندج االخلي جمة في إفريقيا، برناللتنمية االقتصادي

 بلغ إجمالي التزامات المساعدات اإلنمائية الُمقدمة من السعودية، وصافي السحب بالنسبة للدول األخرى.ل هذا المشمي (2) 
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ة على ائيالكهرب الفقد في الطاقة طبية من ضعف الكفاءة، حيث يصل متوسرلقطاع الكهرباء في الدول الع
  .في المائة 8في المالئة، بينما يبلغ المعدل العالمي حوالي  19وزيع إلى حوالي تويات اإلنتاج والنقل والتمس

ل إلى ص)، لي2014 - 2010في المائة في الفترة ما بين ( 19.4بنسبة  لكهربائيةالطلب على الطاقة اارتفع 
ول عام ساعة بحل /تيراوات 1639لي إلى حوا طلبمن المتوقع أن يرتفع ال .ساعة /تيراوات 1166.4حوالي 
توجد الكثير من العوامل التي هيأت هذا و .2028عام  ساعة حتى /تيراوات 2029، وإلى حوالي 2023

  :من بينهاالعربية،  ءربط شبكات الكهرباوف للتفكير في ضرورة الظر

  طبيعي. وغاز طادر الطاقة في الوطن العربي من نفصتنوع م -
  لطاقة بين الدول العربية.لي والسنوي في الطلب على امي والفصليواالختالف ا -
 تفاوت أوقات الحمل األقصى على مستوى األقطار العربية. -

الطلب على  ربائي من أهم المشاريع التي من شأنها اإلسهام في مواجهة الزيادة فيتُعد مشاريع الربط الكه
ة بقدرات التوليد تم من خالل الربط االستعانة، حيث ياديحبة لخطط التنمية االقتصاالطاقة الكهربائية المص

اقة الكهربائية الفائضة أو الرخيصة في بلد ما كاحتياطي للبلدان األخرى، مما يضمن تزويد المستهلك بالط
  .بأسعار مناسبة وموثوقية عالية

ً رلذلك أولت الدول الع عوائد االقتصادية راكها للإد الكهربائي وذلك من منطلق لموضوع الربط كبيراً  بية اهتماما
  التي تعود على الدول العربية من خالل ربط شبكاتها الكهربائية والمتمثلة بشكل أساسي في:والفنية 

حطات التوليد مثمار في قطاع توليد الطاقة الكهربائية نتيجةً لتقليل االحتياطي في تقليل حجم االست -
  .الكهربائية لكل دولة

بزيادة القدرة الممكن تبادلها بين واختالف التوقيت بما يسمح الذروة  قاتاالستفادة من اختالف أو -
  الشبكات المرتبطة.

  م الدعم في حاالت الطوارئ.زيادة كفاءة األنظمة الكهربائية واعتماديتها بتقدي -
 رتبطة.مشبكات نقل المعلومات بين الدول ال ءاستغالل شبكات الربط الكهربائي في إنشا -

قدم المحرز بالفعل في الربط الكهربائي وتجارة على الت المشتركة للكهرباءالعربية وق مشروع السيعتمد 
ل بين شبكات نظم معزولة في الوقت الحاضر الكهرباء بين دول مجموعات الربط المختلفة وكذلك خطط التكام

في  ن التقدمد متحقيق المزي ويستهدف ،)امر وموريتانيالصومال وجمهورية القُ و(السودان واليمن وجيبوتي 
لكهرباء إلنشاء وتشغيل عربية لجموعات الربط وفيما بينها عن طريق إنشاء سوق تجارة الكهرباء داخل م

  الدول العربية. سوق كهرباء تنافسية تغطي جميع

القصير والمدى  ىباء في تحقيق أفضل النتائج على المدرتتمثل مبادئ وأهداف إنشاء سوق عربية مشتركة للكه
وبتمكين تجارة  ،ربي عام، وليس فقط على أساس وطنيلكهرباء على أساس إقليمي عمدادات اإل الطويل

أسواقهم الوطنية، بل على مستوى جميع أسواق  وتبادل الكهرباء بين مشتري وبائعي الكهرباء ليس فقط داخل
العام ستثمار اال ذا باإلضافة إلى تشجيعهس الوصول العادل للشبكة والمنافسة. االدول األعضاء على أس
  الكبيرة في مجال توليد ونقل الكهرباء ذات األهمية اإلقليمية. والخاص في المشروعات

ية لمشروع الربط الكهربائي العربي الشامل بنتائج إيجابية من خرجت نتائج دراسات الجدوى االقتصادية والفن
وليد في الدول وفر الُمقدر في تكاليف التة، أو الربيمتبادلة بين الدول العلالزيادة المتوقعة في كمية الطاقة ا ةناحي

والر مليار د 35بحوالي  2014حيث قدرت القيمة الحالية للوفورات بأسعار عام  2030العربية حتى عام 
  .ةنخفاض انبعاث الغازات الضارة بالبيئمليار دوالر نتيجة ال 11باإلضافة إلى وفر إضافي يقدر بحوالي 
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 أن هناك العديد من األمور الفنية الواجب أخذها في االعتبار عند إنشاء محطات توليد كهربائية تعمل إال
ائد اقتصادي لتحقيق علك ه من شبكة الكهرباء، وذبطاقات المتجددة، أهمها اختيار موقع المشروع وقرلبا

ية غير مؤكدة، تحرص شركات النظر إلى أن الطاقة المولدة من المحطات الهوائية والشمسمناسب منه. وب
، للحمل األقصى على لالكهرباء على أن تكون القدرة المركبة من المحطات الحرارية مساوية، على األق

رات في وشمسية إلى تخفيض االستثماهوائية  ليدتوسع في إنشاء محطات تولالشبكة، وبالتالي ال يؤدي ا
 محطات التوليد الحرارية.

 العون اإلنمائي العربي
 ةتقديم المساعدات اإلنمائية استجابة الحتياجات الدول النامي 2017اصلت الدول العربية المانحة خالل عام و

. حيث (1)وعة التنسيقسسات مجممؤ ن الثنائي المباشر وعبروومن بينها الدول العربية، وذلك من خالل التعا
مليار  11.9بحوالي  2017خالل عام  )2(حةالمقدمة من الدول العربية المان إجمالي المساعدات الرسميةقُدر 

. وبذلك بلغ إجمالي 2016المقدمة خالل عام  مليار دوالر مقارنةً بالمساعدات 14.4دوالر بتراجع قدره حوالي 
مليار دوالر. وقد  241.7حوالي  (2017-1970ة خالل الفترة )دات ميسرساعمته الدول العربية من مدما ق

في  0.9العربي إلى الناتج القومي اإلجمالي للدول العربية المانحة الرئيسية حوالي بلغت نسبة العون اإلنمائي 
 .2017المائة في عام 

في شكل قروض  موعة التنسيقائية المقدمة من مؤسسات مجات اإلنماعدالمسمن جانب أخر، بلغت 
مسجلة  2016عام مليار دوالر في  20.0مليار دوالر مقابل حوالي  19.7حوالي  2017في عام ومعونات 

ً بذلك   ما نسبتهول العربية دالمقدمة منها للالتمويلية تزامات لاال تمثلفي المائة.  1.5نسبته حوالي انخفاضا
 .2016عام المائة في  47.5مقارنة بنسبة لك االلتزامات من إجمالي ت 2017ة في عام في المائ 43.2

، االهتمام المتواصل 2017لعام  مجموعة التنسيقالتوزيع القطاعي للعمليات التمويلية لمؤسسات يوضح 
 غ إجماليبل اقة بمختلف أنواعها. إذطساسية وعلى وجه الخصوص مشاريع الألبدعم مشروعات البنى ا

في المائة من  30.7مليار دوالر تشكل حوالي  6.0جهة لهذه المشروعات حوالي اإلنمائية المو تالمساعدا
 .2017عام  قدمة خاللإجمالي المساعدات المُ 

 التعاون االقتصادي العربي المشترك( لفص (

 للكهرباء إنشاء سوق عربية ُمشتركة في مجال يالتعاون العرب
على المستويات التنفيذية في الدول العربية حيث يعتبر العربي باهتمام بالغ من أ لكهربائيط احظي مشروع الرب

ً في مسيرة العمل العربي الربط الكهربائي العربي أحد أهم المشروعات التكامل ً مضيئا ية العربية ويشكل جانبا
العربية تتم من خاللها  ين الدولء بوق عربية مشتركة للكهرباسد الربط الكهربائي العربي إلقامة هالمشترك. يم

ي ليات تبادل تجارة الكهرباء بشكل يحقق الكثير من المزايا االقتصادية واالجتماعية لكافة الدول المشاركة فعم
 ىية زيادة خالل السنوات الماضية حتبفي الدول العر جملة القدرات المركبة إلنتاج الكهرباءشهدت السوق. 

استخدام الطاقة الكهربائية وكرد فعل ، كنتيجة لتزايد معدالت 2017ي عام ت فميجاوا 287,968بلغت نحو 
البنية األساسية في المقابل، تعاني  ة.للنمو السكاني المطرد والتـوسع في مجـاالت البنية التحتية والصناعي

                                                           
، الصندوق ة )أوفيد(لياألوبك للتنمية الدووق بنك اإلسالمي للتنمية، صندوق أبوظبي للتنمية، صندال تنسيق:لامؤسسات مجموعة  (1)

السعودي للتنمية، الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية، المصرف العربي 
 قطر للتنمية.وق لعربي للتنمية )أجفند(، صندوق النقد العربي، وصندج االخلي جمة في إفريقيا، برناللتنمية االقتصادي

 بلغ إجمالي التزامات المساعدات اإلنمائية الُمقدمة من السعودية، وصافي السحب بالنسبة للدول األخرى.ل هذا المشمي (2) 
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1 

  التطورات االقتصادية الدولية
  

   نظرة عامة
عدداً من  2017شهد االقتصاد العالمي خالل عام 

التطورات واألحداث التي أثرت إيجاباً على 
أدائه، يأتي في مقدمتها التحسن الملموس في 
أنشطة االستثمار والتجارة، وتواصل السياسات 

 التي اتخذتها السلطات النقدية النقدية التيسيرية
، واستمرار االقتصاد في عدد من دول العالم

الصيني في تسجيل معدالت نمو مرتفعة، 
والتعافي الجزئي لمستويات النشاط االقتصادي 
في منطقة اليورو بعد فترات من تباطؤ النمو بل 
وانكماش النمو في بعض السنوات السابقة، فضالً 

   .عن التحسن النسبي في األسعار العالمية للنفط
لك لم تكن كل العوامل دافعةً للنمو خالل رغم ذ

، ففي الواقع عانى االقتصاد العالمي 2017عام 
من بعض معيقات النمو يأتي في مقدمتها تزايد 
االتجاه نحو الحمائية، إضافة إلى التطورات 
السياسية غير المواتية في بعض بلدان العالم، 
وارتفاع أسعار الفائدة األميركية ثالث مرات عام 

بعد سنوات من الثبات وتأثير ذلك على  2017
تقلبات األسواق المالية، والتدفقات االستثمارية 
المباشرة إلى البلدان النامية واالقتصادات 

ارتفع معدل نمو  الناشئة. كمحصلة لذلك،
في المائة عام  3.8االقتصاد العالمي إلى نحو 

  .2016في المائة عام  3.2، مقابل 2017
سجل معدل نمو االقتصادات في هذا السياق، 

ً من نحو  ً ملموسا في المائة  1.7المتقدمة ارتفاعا
بفعل  2017في المائة عام  2.3إلى  2016عام 

تحسن األداء االقتصادي في عدد كبير من دول 
المجموعة خالل العام. بالنسبة لالقتصادات 

التي تساهم بشكل كبير في نمو االقتصاد الناشئة، 
من النمو  2017خالل عام دت استفافقد  العالمي

إضافة إلى  ،المطرد للتبادل التجاري العالمي
معاودة أسعار النفط والغاز األثر اإليجابي ل

ارتفاع  على وهو ما ساعداتجاهها نحو االرتفاع 
ليبلغ  2017معدل نمو دول المجموعة خالل عام 

في المائة في عام  4.4في المائة مقابل  4.8
2016.   

  
  

كس التحسن في معدل نمو االقتصاد بدوره، انع
العالمي في ارتفاع معدل التضخم في 

دة عوامل ـساهمت ع ، حيثاالقتصادات المتقدمة
هذا االرتفاع كان من أهمــــــــها الزيادة في في 

لنفط. العالمية لسعار األوارتفاع  مستويات الطلب
في المقابل، تراجعت معدالت التضخم في البلدان 

صادات السوق الناشئة بما يعكس النامية واقت
في  العامة اتتأثير تدابير ضبط أوضاع الموازن

  .عدد من هذه الدول
معدالت نمو التجارة  شهدتآخر،  من جانبٍ 

ً لتسجل نحو  ً ملموسا في  4.9الدولية ارتفاعا
 في المائة 2.3مقارنة بنحو  2017المائة عام 

بما يعد أعلى معدل لنمو التجارة  2016عام 
نمو  2017شهد عام كما  .2011لية منذ عام الدو

معدل نمو االقتصاد  التجارة الدولية بما يفوق
فيما . لم يحدث منذ سنوات ، وهو ماالعالمي

يتعلق بالمديونية الخارجية، فقد ساهمت 
إجمالي الدين العام رتفاع ا التطورات الدولية في

الخارجي القائم في ذمـة الـدول الناميـة 
الســوق الناشئــة ليبـلـغ نحو  اداتـــواقتص
 8642مقابل  2017مليار دوالر عام  9389

أسعار  . على صعيد2016مليار دوالر عام 
فقد شهدت عدة  ،ةيالرئيس صرف العمالت

واصل الدوالر  حيث. 2017تطورات خالل عام 
مالت يكي تحقيقه لمكاسب مقابل بعض العمراأل

ن تلك ة األخرى وإن كانت أقل بكثير ميالرئيس
 تعالُمسجلة خالل األعوام السابقة، حيث ارتف

، في حين االسترليني هالجنيالدوالر مقابل  قيمة
   والين الياباني. اليورو مقابل تراجعت

 كان للتطورات االقتصادية العالمية انعكاساتها على
اقتصادات الدول العربية، فرغم تعرض الدول 

رات عدة العربية منذ بداية األلفية الثالثة لتطو
أثرت على مؤشرات أدائها االقتصادي، إال أن 

حمل معه تزايد التحديات المحيطة  2017عام 
باألداء االقتصادي في المنطقة، وذلك نتيجة 

ية التي تشهدها بعض دول لألحداث الداخل
النفط  في أسعارال أن التحسن النسبي إ ،المنطقة

 العربية الدول اداءعلى  ايجابيً إ ثًرامارس أ
  .لُمصدرة للنفطا

  
 لفصلا
  ألولا
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 في ظل االحتالل( لفلسطينيد افصل تطورات االقتصا)

 الفلسطيني االقتصاد
لحصار، في التراجع والتزال معاناته تتزايد في ظل استمرار ا 2017استمر االقتصاد الفلسطيني خالل عام 

لى ع وبطء عملية إعمار ما خلفته الحروب، وارتفاع معدالت البطالة واإلغالق المتكرر للمعابر التجارية،
في المائة في عام  3.1إلى نحو  ناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتةل نمو المعدخفض ضوء ما سبق، ان

 .2016في المائة عام  4.5مقارنة مع  2017

وبالتالي ال يمكن  ئق األبرز لجميع مساعي السلطة الوطنية الفلسطينية لتحقيق التنمية،يشكل االحتالل العا
المعابر والحدود، فهو من ناحية يقيد حرية الحركة حكمه في وت جودهومستدامة في ظل وة تحقيق تنمية حقيقي

احية أخرى يعزز على المعابر ويفرض القيود على تواصل االقتصاد الفلسطيني مع العالم الخارجي، ومن ن
خنق االقتصاد ي الجوية، وبالتالي يساهم بشكل كبير فواستمرار سيطرة قواته على األجواء البرية والبحرية 

سبق االشارة إليه إلى إعاقة النمو على نطاق واسع وإلى فقدان فرص العمل، وألحق ذلك أدى ما  ني.لسطيالف
ً بالغة باالقتصاد الفلسطيني وبالموارد اإل نتاجية والبنية التحتية، وأثَر بصورة مباشرة أو غير مباشرة أضرارا

لتحتية المنهكة والندرة الحادة في البنية ابب ة بسالتجارية والسكنيو عديد من المرافق الصناعية والزراعيةلعلى ا
 المدخالت والكهرباء والوقود.

ني وتمنع الفلسطينيين من االستفادة فال تزال سلطات االحتالل تتحكم في أغلب مصادر نمو االقتصاد الفلسطي
و د بها نحواجي يتلمنطقة )ج( والتباراضي المتواجدة في المنطقة المعروفة منها واستثمارها ومنها بعض األ

في المائة من حجم الموارد االقتصادية والطبيعية الكفيلة بإنعاش االقتصاد الفلسطيني، كما أن منع سلطات  61
ية اقتصادية ماالستفادة من كل المناطق يعتبر إحدى العراقيل الرئيسية لحدوث تن االحتالل للفلسطينيين من
 نية المحتلة.طيحقيقية في األراضي الفلس

د والممارسات التمييزية اإلسرائيلية دولة فلسطين من االستفادة من الشروط التفضيلية التي هذ القيوكن تُم ال
 ةيث لم تساهم اتفاقيات التجارة الحرة مع االتحاد األوروبي والمنطقتتمتع بها مع العديد من األسواق الدولية، ح

طينية بالمستوى المطلوب، وأصبح ات الفلسادرالص في زيادة وتنويعة العربية والواليات المتحدة األمريكي
ات نتيجة لنمو الوارد فجوة الموارداالقتصاد الفلسطيني يعتمد بشكل أساسي على االستيراد. لذا فقد تزايدت 

غ لتبل ةرتفع عجز الموازنة العامة للدولا، كما 2017مليار دوالر عام  5.4بمعدل أكبر من الصادرات لتبلغ 
مليار دوالر، كما بلغ  2.5نحو  2017ليبلغ عام  حجم الدين العامنعكس على هذا ما ا، ووالرمليون د 257نحو 

 في المائة. 27.4نحو  2017معدل البطالة في فلسطين عام 

 

 

 

 

 


