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    التطورات االقتصادية الدوليةالتطورات االقتصادية الدولية

 
 

 

 
 نظرة عامة

 
 إلى  2005 في المائة في عام      4.9، فارتفع معدل النمو الحقيقي من       2006واصل االقتصاد العالمي نموه الجيد خالل عام        

وعم تحسن النمو في الدول المتقدمة، بينما تباطأ النمو بشكل طفيف في بعض الدول                        . 2006 في المائة في عام          5.4

ففي الدول المتقدمة، تحسن النمو في جميع هذه الدول وفي الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة األخرى،                          . النامية

انخفض معدل النمو بصورة طفيفة في مجموعة الدول اإلفریقية، بينما ارتفع معدل النمو في آل من مجموعة دول وسط                     

هذا وقد صاحب التحسن في النمو            . وسط ونصف الكرة الغربي      وشرق أوروبا والدول النامية اآلسيویة والشرق األ             

ارتفاعًا بسيطًا في معدالت التضخم في الدول المتقدمة، بينما انخفضت معدالت التضخم في الدول النامية واقتصادات                          

 العالمية في   آما رافق التحسن في النمو االقتصادي العالمي ارتفاعًا في معدل نمو حجم التجارة                . السوق الناشئة األخرى  

ولقد ساهمت تجارة    . 2005 في المائة في عام        7.4 مقابل    2006 في المائة خالل عام        9.2السلع والخدمات، الذي بلغ       

الدول المتقدمة والدول النامية واقتصادات السوق الناشئة األخرى على السواء في التحسن الذي سجله حجم التجارة                                

 .2006العالمية في عام 

 

المدیونية الخارجية، على الرغم من ارتفاع إجمالي الدین العام الخارجي في ذمة الدول النامية واقتصادات                   وفيما یتعلق ب  

 في المائة عام      28.7، إال أن نسبته إلى الناتج المحلي اإلجمالي تراجعت من                    2006السوق الناشئة األخرى في عام          

 مدفوعات خدمة الدین آنسبة إلى الصادرات من             وفي الوقت نفسه تراجعت     . 2006 في المائة عام        26.3 إلى    2005

، واستمرت االحتياطيات الدولية للدول النامية واقتصادات السوق الناشئة في النمو،                 2006السلع والخدمات خالل عام       

وذلك نتيجة للتطورات االیجابية في التجارة الخارجية والمدفوعات والتدفقات الرأسمالية والمالية لتلك المجموعة من                          

 .الدول

 

يما یتعلق بأسعار الفائدة الدولية، فقد رفعت الوالیات المتحدة أسعار الفائدة الرسمية خالل عام                ، وذلك في الوقت 2006وف

ندا أسعار الفوائد قصيرة األجل                     يورو وآ نطقة ال يابان وم يه آل من ال ذي رفعت ف وقد صاحب تلك التطورات ارتفاعا . ال

ائدة          أما بالنسبة لتطورات أسعار  . في السوق قصيرة وطویلة األجل وذلك في الدول المتقدمة        للمتوسط السنوي ألسعار الف

ام        د سجل سعر صرف الدوالر األمریكي تراجعًا أمام آل من الجنيه اإلسترليني واليورو، في                  2006الصرف في ع ، فق

 . حين ارتفع الدوالر أمام الين الياباني

 
 

 
 الفصل األول
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 )1(نمو االقتصاد العالمي
 

ام      االقتصاد العالمي   تحسن أداء     نمو الحقيقي العالمي              2006خالل ع دل ال غ مع ابل        5.4، حيث بل ة مق  في  4.9 في المائ

ام        ة في ع تقدمة من              . 2005المائ دول الم نمو في ال ادة معدالت ال اع زی ذا االرتف اهم في ه د س  في المائة في عام 2.5وق

دالت النمو في الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة        ، وآذلك االرتفاع في مع    2006 في المائة في عام      3.1 إلى   2005

ى        7.5األخرى من      ة إل ة، مع مالحظة تباین أداء الدول والمجموعات الفرعية داخل المجموعات               7.9 في المائ  في المائ

 ).1(والشكل ) 1/1(الرئيسية المذآورة، الملحق 

 

 

تقدمة      دول الم ا         ) 2(فبالنسبة لل نمو في الوالی دل ال ع مع  في المائة 3.3 إلى  2005 في المائة في عام      3.2ت المتحدة من    ارتف

ام      يورو من          2006في ع نطقة ال ى        1.4، وفي م ة إل ة    2.6 في المائ ا تحسن األداء االقتصادي في المملكة          .  في المائ آم

ان أفضل من أداء اقتصاد منطقة اليورو للسنة الثانية على التوالي، حيث ارتفع من                      تحدة، وآ  إلى 2005م  في عا  1.9الم

 في المائة  2.2 إلى   2005 في المائة في عام      1.9وفي اليابان، ارتفع أیضًا معدل النمو من        . 2006 في المائة في عام      2.7

 . في المائة2.7 في المائة إلى 2.9، بينما سجل االقتصاد الكندي تراجعًا في معدل النمو من 2006في عام 
 

                                                 
، صندوق النقد    "2007أبریل  : آفاق االقتصاد العالمي      " البيانات اإلحصائية وتصنيف المجموعات الدولية في هذا الفصل مأخوذة من                  )1(

 .الدولي
 .اليورو، اليابان، المملكة المتحدة وآنداالوالیات المتحدة، منطقة  " 2007أبریل : آفاق االقتصاد العالمي " تشمل الدول المتقدمة في  )2(

).1/1(الملحق: المصدر 

الشكل (1) : معدالت النمو الحقيقي في العالم والدول المتقدمة والدول النامية 
(2006-2001)
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 في المائة في عام        4.7معدل النمو في الدول اآلسيویة حدیثة التصنيع من                ، ارتفع    )3(وضمن الدول المتقدمة األخرى     
، وذلك على الرغم من أن النمو بدأ یتباطأ في بعض دول المجموعة في ظل ارتفاع                2006 في المائة عام     5.3 إلى   2005

 في المائة   2.8تراليا من   في حين تراجع معدل النمو في اس        . أسعار النفط واتباع سياسة نقدیة انكماشية لمعالجة التضخم          
 .2006 في المائة في عام 2.7 إلى 2005في عام 

  
 في المائة   7.5استمر تحسن معدل نمو المجموعة من         ،)4(وفيما یتعلق بالدول النامية واقتصادات السوق الناشئة األخرى         

حظ في هذا الشأن تباین أداء       ویال. ، حيث أنه یعتبر األفضل في العالم        2006 في المائة في عام       7.9 إلى   2005في عام   
 في المائة   5.7 إلى   2005 في المائة في عام       5.4 من   )5(المجموعات الفرعية، فقد ارتفع معدل نمو دول الشرق األوسط          

 في تحقيق معدالت نمو عالية نسبيًا، حيث ارتفع معدل نمو                          )6(، واستمرت الدول النامية اآلسيویة          2006في عام      
، وبصفة خاصة معدل نمو الصين الذي        2006 في المائة في عام       9.4 إلى   2005ة في عام     في المائ  9.2المجموعة من   

 متساو مع معدل نموها في عام          2006 في المائة في عام         9.2 في المائة، والهند التي سجلت معدل نمو بلغ               10.7بلغ  
2005. 

 
 في المائة 6.6 مقارنة مع 2006المائة في عام  في 7.7 فقد بلغ معدل نمو المجموعة )7(أما بالنسبة لرابطة الدول المستقلة   

 مقارنة مع    2006 في المائة عام       9.7وباستثناء روسيا من هذه المجموعة، فقد ارتفع معدل النمو إلى                . 2005في عام    
 في المائة في عام       6.4، بينما ارتفع معدل النمو في روسيا وحدها وبصورة طفيفة من                   2005 في المائة في عام         6.9

فقد حققت المجموعة معدل نمو بلغ       )  8(وفيما یتعلق بدول وسط وشرق أوروبا      . 2006 في المائة في عام       6.5ى   إل 2005
 بلغ معدل نمو المجموعة      )9(وفي الدول اإلفریقية  . 2005 في المائة في عام       5.5 مقارنة مع     2006 في المائة في عام        6

فقد ارتفع   ،)10(أما فيما  یتعلق بدول نصف الكرة الغربي        . 2005 في المائة عام     5.6 مقابل   2006 في المائة في عام      5.5
، وقد ساهم في تعزیزه آل من النمو           2006 في المائة في عام        5.5 إلى    2005 في المائة في عام         4.6معدل النمو من     

، 2005 في المائة في عام         2.9 مقارنة مع     2006 في المائة في عام         3.7الجيد الذي حققته البرازیل والذي بلغ معدله            
 .2005 في المائة في عام 2.8 مقارنة مع 2006 في المائة في عام 4.8واألداء الجيد لالقتصاد المكسيكي بمعدل نمو بلغ 

                                                 
استراليا، قبرص، الدانمارك، ایرلندا، إسرائيل، نيوزیلندا، النرویج، السوید، سویسرا والدول اآلسيویة                    : تضم الدول المتقدمة األخرى         )3(

 .هونج آونج، آوریا الجنوبية، سنغافورة وتایوان: حدیثة التصنيع، وهي 
أفریقيا، رابطة الدول المستقلة، الدول النامية اآلسيویة، : واقتصادات السوق الناشئة األخرى، المجموعات الدولية التالية تضم الدول النامية  )4(

 .دول الشرق األوسط ودول نصف الكرة الغربي
ن، قطر، السعودیة، سوریة،      البحرین، مصر، العراق، األردن، الكویت، لبنان، ليبيا، عما            : یشمل الشرق األوسط الدول العربية التالية            )5(

  .اإلمارات واليمن، ویضم إیران أیضًا
الدول النامية اآلسيویة تضم آل من بنغالدیش، بوتان، آمبودیا، الصين، فيجي، الهند، اندونيسيا، ماليزیا، ماینمار، نيبال، باآستان، الفلبين،      )6(

 .سيریالنكا، تونكا، فانوات، فيتنام
ستقلة آل من أرمينيا، أذربيجان، بالروسيا، جورجيا، آازاخستان، قيرغيزیا، مولدوفيا، منغوليا، روسيا، طاجكستان، تضم رابطة الدول الم )7(

 .ترآمانستان، أوآرانيا، وأوزبكستان
، بولندا، رومانيا،   تضم دول وسط وشرق أوروبا آل من ألبانيا، بلغاریا، آرواتيا، التشيك، أستونيا، المجر، التفيا، لتوانيا، مقدونيا، مالطا                      )8(

 . سلوفاآيا، سلوفينينا، وترآيا
الجزائر، المغرب، تونس، السودان،      : تضم مجموعة الدول اإلفریقية دول إفریقيا جنوب الصحراء، باإلضافة إلى الدول العربية التالية                      )9(

 . الصومال، موریتانيا، وجيبوتي
األرجنتين، انتيجوا وبربودا، جزر البهاما، بليز، بربادوس، بوليفيا،          : ينية التالية تضم مجموعة دول نصف الكرة الغربي دول أمریكا الالت           )10(

البرازیل، شيلي، آولومبيا، آوستاریكا، جمهوریة الدومينكان، دومينيكا، اإلآوادور، السلفادور، غویانا، غرینادا، غواتيماال، هایتي،                             
 .بيرو، سورنام، أوروغواي، فنزویال، وتریناداد وتوباجوهندوراس، جامایكا، المكسيك، نيكاراغوا، بنما، بارغواي، 
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 التضخم والبطالة

 
 في المائة،   2.3 أي عند معدل     2005بقي معدل التضخم ألسعار المستهلك في الدول المتقدمة  على ما هو عليه في عام                    

 في المائة    5.4التضخم بنسبة بسيطة جدًا في الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة األخرى من                   بينما انخفض معدل     

 ).2(والشكل ) 1/2(، الملحق 2006 في المائة في عام 5.3 إلى 2005في عام 

 
 

م على صعيد المجموعات الفرعية وضمن مجموعة الدول المتقدمة، سجلت آل من اليابان وآندا أدنى معدالت تضخ                            

، في حين انخفض معدل التضخم في الوالیات           2006 في المائة على التوالي في عام           2.0 في المائة و    0.2بلغت نسبته    

 في  2.3، وفي الدول اآلسيویة حدیثة التصنيع من          2006 في المائة عام      3.2 إلى   2005 في المائة عام      3.4المتحدة من   

امية واقتصادات السوق الناشئة األخرى، شهدت رابطة الدول                وضمن مجموعة الدول الن      .  في المائة    1.6المائة إلى     

 في المائة على التوالي في عام        6.3 في المائة  و     12.4المستقلة ونصف الكرة الغربي انخفاضًا في معدالت التضخم من            

سط وشرق  بينما سجلت آل من أفریقيا، ودول و      . 2006 في المائة على التوالي في عام        5.4 في المائة  و    9.5 إلى   2005

  في المائة   4.8 في المائة و    8.4أوروبا والدول النامية اآلسيویة ودول الشرق األوسط ارتفاعًا في معدالت التضخم من                   

 7.9 في المائة و   4.0 في المائة و   5.0 في المائة و    9.5 إلى   2005 في المائة على التوالي في عام          7.1 في المائة و    3.6و

 صاحب ارتفاع معدالت النمو في الدول المتقدمة انخفاضًا            د وبالنسبة للبطالة، فق    .2006في المائة على التوالي في عام         

 .2006 في المائة في عام 5.5 إلى 2005 في المائة في عام 6.0في معدالت البطالة من 

الشكل (2) : معدالت التضخم في الدول المتقدمة والدول النامية
2006-2001

).1/2(الملحق: المصدر 
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لنامية أما فيما یتعلق بمجموعة الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة األخرى، فقد انخفضت البطالة فى معظم الدول ا                    

، بينما بقيت معدالت البطالة      )11(األسيویة ورابطة الدول المستقلة ودول وسط وشرق أوروبا ودول نصف الكرة الغربي               

، هي العراق والصومال وجيبوتي واألردن           )12(على مستواها في إفریقيا ودول الشرق األوسط باستثناء دول عربية                   

 ).1/3( ارتفعت فيها معدالت البطالة، الملحق واليمن وتونس والسودان والمغرب وموریتانيا حيث
 

 التطورات النقدية والمالية

 
 أسعار الفائدة

 
، واصلت السيولة النقدیة في العالم تحقيق معدالت مرتفعة             2006مع استمرار االنتعاش االقتصادي العالمي خالل عام           

فقد واصل بنك    . اسة نقدیة انكماشية خالل العام      مما أدى بالسلطات النقدیة في الدول الصناعية الرئيسية إلى انتهاج سي                

 في المائة في نهایة عام      4.2من  ) Fed Funds(االحتياطي الفيدرالي األمریكي رفع سعر الفائدة على األموال الفيدرالية           

ي  ف 4.5، ورفع بنك إنجلترا سعر الفائدة األساسي إلعادة التمویل من                 2006 في المائة في نهایة عام           5.2 إلى    2005

 في المائة،   4.3 في المائة إلى     3.3ورفعت آندا سعر الفائدة المستهدف للنمو ولليلة واحدة من            .  في المائة  5.0المائة إلى   

 في المائة، وذلك ألول مرة منذ ثالثة              0.2ورفعت اليابان سعر الفائدة على القروض تحت الطلب لليلة واحدة بنسبة                      

 .أعوام

 

نك ا           ع الب يورو، رف نطقة ال ددًا أسعار الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء إلى       وفي م ي مج  في المائة 3.5لمرآزي األوروب

ام        ة ع ام                 2006في نهای نذ أواخر ع ا م د أن شرع في رفعه د انعكس ارتفاع أسعار الفائدة الرسمية على        . 2005، بع ولق

ائدة في أسواق المال حيث ارتفع المتوسط السنوي لسعر الفائدة قصير                في  2.5ة األجل في الدول المتقدمة من       معدالت الف

ام        ة في ع  3.5، آما ارتفع المتوسط السنوي لسعر الفائدة طویلة األجل من 2006 في المائة في عام    3.5 إلى   2005المائ

 ).1/4( في المائة، الملحق 4.1في المائة إلى 

 
 أسعار الصرف

 
فقد انخفض الدوالر أمام     . 2006ة األخرى في عام       تراجع سعر صرف الدوالر األمریكي أمام معظم العمالت الرئيسي            

، آما انخفض سعر صرف الدوالر أمام          )2006-2005( في المائة، في المتوسط خالل الفترة            1اليورو بنسبة أقل من       

  في المائة، خالل الفترة نفسها، بينما ارتفع سعر صرف الدوالر مقابل الين الياباني بنسبة                    1.3الجنيه اإلسترليني بنسبة     

                                                 
 ".2007 مایو وضع وأفاق االقتصاد العالمي،"األمم المتحدة   (11)
 .منظمة العمل العربية، تقدیرات مستندة على مصادر إحصائية رسمية عربية ودولية  (12)
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ویعود التراجع في قيمة الدوالر إلى عدة عوامل من بينها استمرار وتفاقم عجز الحساب الجاري لميزان                   .  في المائة  5.7

المدفوعات األمریكي، وتوقعات تباطؤ النمو في ضوء تراجع االستثمار الناجم عن التصحيح في أسعار سوق العقارات                     

 أسعار الفائدة األمریكية أمام أسعار الفائدة في منطقة اليورو، الملحق              في الوالیات المتحدة، باإلضافة إلى تقلص فارق            

)1/5.( 

 

وقد انعكس انخفاض سعر الدوالر على أسعار صرف العمالت العربية، وبوجه خاص العمالت المثبتة قيمتها أمام                                 

ل المغرب العربي    وفي المقابل تحسنت قيمة عمالت بعض الدول العربية األخرى، وخاصة منها عمالت دو                     . الدوالر

 .  التي ليست مثبتة قيمتها أمام الدوالر

 

  أسواق األسهم الدولية

 
 في ضوء زیادة إقبال المستثمرین على          2006سجلت معظم مؤشرات أسواق األسهم الرئيسية نتائج إیجابية خالل عام                

ففي الوالیات المتحدة    . 2007عام  االستثمار في األسهم نتيجة للتوقعات باستمرار تحسن أداء االقتصاد العالمي خالل                   

 وذلك لعدة عوامل، أهمها ارتفاع معدل           2006شهدت أسعار األسهم األمریكية تذبذبات خالل النصف األول من عام                   

، اتجهت أسعار    2006ولكن بعد استقرار سعر الفائدة في النصف الثاني من عام                 . سعر الفائدة على األموال الفيدرالية      

 مقارنة   2006 نقطة في نهایة عام            12463مستوى   ) DJIA(و االرتفاع ليبلغ مؤشر داوجونز            األسهم األمریكية نح    

وفي اليابان ارتفع    .  في المائة   19 نقطة عند بدایة العام محققًا بذلك نسبة ارتفاع وصلت إلى حوالي                      10488بمستوى  

 نقطة   17225بلغ في نهایة العام          لي  2006 في المائة خالل عام           60لألسهم اليابانية بنسبة       ) NIKKEI(مؤشر نيكاي     

ویعود ذلك لزیادة الطلب على السلع اليابانية من قبل الصين والوالیات                 .  نقطة في بدایة العام      10783مقارنة بمستوى    

 ليصل مؤشر     2006وفي أوروبا تحسن أداء األسهم خالل عام               . المتحدة، وآذلك الرتفاع اإلنفاق المحلي في اليابان            

 نقطة في بدایة      2839 مقارنة بمستوى      2006 نقطة في نهایة عام         4119إلى مستوى    ) Eurostoxx 50(یرواستوآس  

 نقطة  6220في المملكة المتحدة إلى     ) FTSE 100( في المائة، آما ارتفع مؤشر       45العام، محققًا بذلك نسبة زیادة قدرها       

 في المائة، مما یعكس      42نسبة زیادة بنحو      نقطة في بدایة العام، محققًا بذلك           4390 مقارنة بمستوى     2006بنهایة عام   

 .مدى تحسن النمو االقتصادي األوروبي

 

 )13(أسواق النفط العالمية

 
 مليون برميل یوميًا مقابل      84.3 ليبلغ   2006 في المائة خالل عام        1.2واصل الطلب العالمي على النفط ارتفاعه بنسبة          

 2006خالل عام    ) أي إجمالي اإلنتاج العالمي    (لمي من النفط     وارتفع العرض العا   . 2005 برميل یوميًا في عام         83.3
                                                 

 ."التطورات في مجال النفط والطاقة"التفاصيل في الفصل الخامس   (13)
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ي في / ألف ب300وانخفض العرض من دول منظمة األوبك بنحو .  مليون برميل یوميًا84.8 في المائة ليبلغ  0.7بنسبة  

سمي للنفط  وفي جانب األسعار العالمية للنفط، ارتفع السعر اال        . ي في نهایة العام   / مليون ب  33.7 ليصل إلى    2006عام  

 61، ووصل المتوسط السنوي لسعر سلة أوبك إلى             2006برميل في أبریل     / دوالر 78الخام إلى أعلى مستوى له بلغ          

وبالنسبة لتطور األسعار الحقيقية للنفط الخام،      . 2005برميل خالل عام    / دوالر 50.6برميل مقارنة بمتوسط سعر     /دوالر

 50.9 یقدر بنحو      2006صناعية، یتبين أن معدل سعر سلة أوبك لعام                وفق مخفض الناتج المحلي اإلجمالي للدول ال           

 .2005برميل عن عام / دوالر7.8برميل، مرتفعًا بمقدار /دوالر

 

 التجارة الدولية والمدفوعات
 

 التجارة الدولية

 

 ليصل  2006 عام   صاحب التحسن في النشاط االقتصادي العالمي ارتفاع معدل نمو التجارة العالمية في السلع والخدمات              

في ) في السلع والخدمات   (، فقد ارتفع معدل نمو حجم الصادرات            2005 في المائة عام       7.4 في المائة مقابل       9.2إلى  

، آما ارتفع معدل نمو حجم وارداتها       2006 في المائة في عام      8.4 إلى   2005 في المائة في عام      5.6الدول المتقدمة من    

وبالنسبة للدول النامية واقتصادات السوق الناشئة، ارتفع معدل نمو حجم وارداتها            . ائة في الم  7.4 في المائة إلى     6.1من  

، 2006 في المائة في عام      10.6 في المائة، بينما حقق حجم الصادرات معدل نمو جيد بلغ            15.0 في المائة إلى     12.1من  

) 1/6( في العام السابق، الملحق            في المائة    11.2وذلك على الرغم من تراجعه عن معدل نمو الصادرات الذي بلغ                       

 ).4(و) 3(والشكالن 

الشكل (3) : معدالت نمو حجم التجارة في الدول المتقدمة 2006-2001

).1/6(الملحق: صدر الم
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وبالنسبة ألداء حجم التجارة في السلع والخدمات، حسب المجموعات الفرعية وضمن مجموعة الدول المتقدمة، حققت                       
 ، بينما سجل حجم    2006 في المائة في عام        11.0الدول اآلسيویة حدیثة التصنيع أعلى نمو لحجم الصادرات بلغ معدله               

 في المائة وبلغ معدل      9.6وحققت اليابان معدل نمو في حجم صادراتها بلغ            .  في المائة  9.5وارداتها ارتفاعًا بلغ معدله      
 في  8.9وبالنسبة للوالیات المتحدة، فقد حققت نموًا ملحوظًا في حجم الصادرات بلغ                .  في المائة  4.6النمو في وارداتها     

وفي منطقة اليورو بلغ معدل نمو آل من حجم الصادرات                .  في المائة   5.8دل  المائة، في حين نما حجم الواردات بمع          
 .2006 في المائة على التوالي في العام 7.6 في المائة و8.2والواردات 

 
وفيما یتعلق بأداء حجم تجارة السلع في الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة األخرى، فقد نما حجم الصادرات بمعدل                   

، ونما حجم    2006 في المائة بالنسبة للدول النامية اآلسيویة في عام                  12.1ئة، وحجم الواردات بمعدل         في الما   17.3
 في المائة بالنسبة لدول وسط وشرق أوروبا، وارتفع           13.5 في المائة، وحجم الواردات بمعدل         15.0الصادرات بمعدل   

وقد سجلت  .  المائة لدول منطقة الشرق األوسط      في 16.2  في المائة وحجم الواردات بمعدل         6.3حجم الصادرات بمعدل    
 في المائة من جانب حجم الصادرات ومعدل            6.1دول رابطة الدول المستقلة نموًا جيدًا في تجارتها السلعية بلغ معدل                  

أما بالنسبة لمنطقتي أفریقيا ودول نصف الكرة الغربي، فقد حققتا معدالت نمو في حجم               .  من جانب حجم الواردات    18.6
تجارة السلعية أقل بالمقارنة مع مجموعات الدول النامية األخرى، حيث بلغ معدل نمو حجم الصادرات لكل من أفریقيا                     ال

، في حين نما حجم الواردات         2006 في المائة على التوالي في عام             4.5 في المائة و     2.6ودول نصف الكرة الغربي        
 .ي المائة على التوالي ف12.6 في المائة و11.1للمنطقتين بصورة أسرع وبمعدل 

 
وفيما یخص شروط التبادل التجاري للسلع والخدمات، استمرت الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة األخرى في                          

، على  الرغم من أنها أقل من العام السابق،           2006الحفاظ على معدالت تغير موجبة في شروط التبادل التجاري في عام             
بينما تقلص التدهور في      .  األولية خالل العام     ععار صادراتها النفطية، وآذلك أسعار السل        في سياق استمرار ارتفاع أس      

 .2006معدالت التغير في شروط التبادل التجاري للدول المتقدمة في العام 

الشكل (4) : معدالت نمو حجم التجارة في الدول النامية 2006-2001

).1/6(الملحق: المصدر 

0

5

10

15

20

2001 2002 2003 2004 2005 2006

في المائة

الصادرات الواردات



 
9 

 موازين المدفوعات

 

 2005ر في عام     مليار دوال  473.4ارتفع العجز في الحساب الجاري في موازین مدفوعات مجموعة الدول المتقدمة من             

وقد تأثر وضع الحساب الجاري للمجموعة أساسًا بارتفاع عجز الحساب                    . 2006 مليار دوالر في عام           563.2إلى   

 مليار دوالر، وبتحول الحساب الجاري لدول منطقة           856.7 مليار دوالر إلى      791.5الجاري في الوالیات المتحدة من        

أما بالنسبة لليابان،   . 2006 مليار دوالر عام     29.1 إلى عجز بلغ     2005  مليار دوالر عام   8.1 من فائض بلغ     )14(اليورو

، 2006 مليار دوالر في عام 170.4 إلى 2005 مليار دوالر في عام 165.7فقد ارتفع الفائض في الحساب الجاري  من       

 ).1/7(الملحق 

 

لحساب الجاري في موازین مدفوعات      وفيما یخص الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة األخرى، فقد ارتفع فائض ا              

وقد ساهم في ذلك بشكل . 2006 مليار دوالر في عام    544.2 إلى   2005 مليار دوالر في عام      428.0هذه المجموعة من    

 مليار دوالر   165.2رئيسي الزیادة الكبيرة في فائض الحساب الجاري في موازین مدفوعات الدول النامية األسيویة من                  

، وآذلك الزیادة في فائض الحساب الجاري لموازین مدفوعات            2006 مليار دوالر في عام        253.1 إلى   2005في عام   

 .  مليار دوالر في الفترة نفسها212.4 مليار دوالر إلى 189.0دول منطقة الشرق األوسط من 

 

التي تتمثل في    وتشير التطورات سابقة الذآر إلى وجود اختالالت في الحساب الجاري لموازین المدفوعات الدولية و                        

 في المائة من ناتجها       6.5العجز المتفاقم للحساب الجاري في ميزان مدفوعات الوالیات المتحدة األمریكية، الذي یبلغ                     

المحلي اإلجمالي، ویقابل ذلك تحقيق فوائض في الحساب الجاري للدول اآلسيویة حدیثة التصنيع والدول النامية اآلسيویة                

 هذا الوضع االقتصاد األمریكي، الذي یشكل ربع حجم االقتصاد العالمي، عرضة لثقة                      ویجعل. ودول الشرق األوسط   

أما الحساب الجاري   . المستثمرین فيه، مما یؤثر بدوره على سعر صرف الدوالر ویؤدى إلى تذبذبات في أسعار الفائدة                   

، فإن هذا    2000ى منذ عام       وللمرة األول   2006لموازین مدفوعات دول منطقة اليورو الذي تحول إلى عجز في عام                    

 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي لدول المنطقة، وبالتالي فإنه ال یساهم                   0.3العجز یعتبر ضئيًال حيث یشكل نسبة          

 .آثيرًا في االختالالت المتزایدة في موازین مدفوعات االقتصادات الرئيسية في العالم

 

 دات السوق الناشئة األخرىالتدفقات المالية إلى الدول النامية واقتصا

 
قيها الرسمي والخاص خالل عامي   ية، بش دول النام اه ال ي اتج ية ف ية الدول تدفقات المال ادة ال يرة زی  2005تسارعت وت

ام            . 2006و تاحة حتى ع يانات الم تدفقات الرسمية، تشير الب ى أن المساعدات اإلنمائية الرسمية   2005فمن جانب ال ، إل

                                                 
 .یمثل المجموع التراآمي لموازین الحساب الجاري للدول األعضاء فرادى  (14)
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، مقارنة 2005 مليار دوالر في عام 106.0بلغت نحو ) على أساس صافي السحب(جميع المصادر    من   )15(للدول النامية 

نحو    ام         78.3ب يار دوالر في ع بتها       2004 مل زیادة نس وتعزى هذه الزیادة الملحوظة إلى عدد من .  في المائة35.4، أي ب

تقدیم المساعدات ألوضاع استثن                 ي ب يام المجتمع الدول رزها، ق ائية شملت المنح المقدمة للتخفيف من أعباء العوامل من أب

الدیون، مثل العراق ونيجيریا، والمساعدات المقدمة لبعض الدول المتضررة من الكوارث الطبيعية                    ثقلة ب دول الم ون ال دی

دول في مختلف مناطق العالم، وفي مقدمتها الدول اآلسيویة التي تعرضت إلى آارثة         ددًا من ال ي لحقت ع " تسونامي"الت

 .2004ي أواخر عام ف

 

وفيما یتعلق بالتدفقات المالية الخاصة إلى الدول النامية، واصل االستثمار األجنبي المباشر الذي یشكل أهم مصادر                                

 مليار دوالر   379.1 و 2005 دوالر في عام     314.3التمویل الخارجية في الدول النامية تدفقه إلى الدول النامية حيث بلغ             

ویعكس ذلك استمرار الثقة لدى المستثمرین األجانب في االنتعاش             .  في المائة   20.6ة نسبتها    ، أي بزیاد   2006في عام    

تحتل مجموعة دول آسيا وأقيانوسيا المرتبة األولى من بين مجموعات                و. االقتصادي الذي تشهده غالبية الدول النامية        

 220.9التدفقات التي تلقتها تلك المجموعة نحو       الدول النامية في استقطاب االستثمار األجنبي المباشر، حيث بلغ مجموع           

وال .  في المائة   24.3، أي بزیادة نسبتها       2005 مليار دوالر في عام        177.7 مقارنة بنحو     2006مليار دوالر في عام       

ي زالت الصين وهونغ آونج وسنغافورة وترآيا والهند وتایلندا تشكل أآثر الدول استقطابًا لالستثمار األجنبي المباشر ف                     

 ).1/8(هذه المجموعة، الملحق 

 

وتأتي مجموعة دول أمریكا الالتينية والكاریبي في المرتبة الثانية حيث بلغت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إليها                          

 في  10.9، أي بزیادة نسبتها       2005 مليار دوالر في عام         75.5 مقارنة بنحو      2006 مليار دوالر في عام         83.8نحو  

ویلي ذلك في   .  البرازیل والمكسيك وتشيلي أآثر دول هذه المجموعة استقطابًا لالستثمار األجنبي المباشر              وتعتبر. المائة

 مليار  45.8 مقابل   2006 مليار دوالر في عام       62.4المرتبة الثالثة الدول العربية التي تلقت استثمارات أجنبية بحوالي             

غير أن نصيب الدول العربية من إجمالي التدفقات العالمية من          . ة في المائ  36.2، أي بزیادة نسبتها     2005دوالر في عام    

أما القارة اإلفریقية فقد    . 2006 و 2005 في المائة في عامي       4.8االستثمار األجنبي المباشر إلى الداخل بقي في مستوى          

 مليار دوالر وما    12نحو   2006شهدت تراجعًا في تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إليها، بلغ مجموع ما تلقته في عام               

ولقد ترآزت االستثمارات األجنبية المباشرة بصورة      . 2005 في المائة عن مستوى عام       21یشكل نسبة انخفاض بحوالي     

وبالنسبة القتصادات السوق الناشئة األخرى، فقد بلغت تدفقات                 . رئيسية في دولتين، هما نيجيریا وغينيا االستوائية              

 مليار دوالر في عام        69.3ر إلى مجموعة دول شرق أوروبا ورابطة الدول المستقلة نحو                    االستثمار األجنبي المباش    

 . في المائة68.3، أي بزیادة ملحوظة بلغت نسبتها 2005 مليار دوالر في عام 41.2 مقارنة بنحو 2006

 

                                                 
 ).11/1(، والملحق "العون اإلنمائي العربي"التفاصيل في الفصل الحادي عشر   (15)
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 االحتياطيات الخارجية الرسمية للدول النامية

 
النامية واقتصادات السوق الناشئة األخرى تصاعدها فبلغت حوالي                  واصلت االحتياطيات الخارجية الرسمية للدول             

.  في المائة   29.1، أي بزیادة نسبتها        2005 مليار دوالر في عام         2,338، مقابل    2006 مليار دوالر في عام          3,019

آان االرتفاع في   وقد  . وتعتبر هذه الزیادة استمرارًا لالتجاه التصاعدي الذي بدأ منذ أوائل التسعينات من القرن الماضي                 

 في   60.1االحتياطيات عامًا بالنسبة لكافة المجموعات الدولية، حيث حققت رابطة الدول المستقلة أعلى نسبة بلغت                              

 في المائة، والدول النامية         30.3 في المائة، ثم أفریقيا بنسبة              35.9المائة، وتلتها دول الشرق األوسط بنسبة بلغت                

 في المائة، وأخيرًا دول وسط وشرق أوروبا بنسبة            18.2 بنسبة   ة، ونصف الكرة الغربي     في المائة  27.0األسيویة بنسبة   

 ).1/9( في المائة، الملحق 10.4

 

ویعود االتجاه التصاعدي المستمر في االحتياطيات الخارجية للدول النامية إلى مجموعة من العوامل، أهمها التطورات                    

دفقات المالية والرأسمالية األخرى، وبوجه خاص تدفقات االستثمار األجنبي          اإلیجابية في موازین الحسابات الجاریة والت      

المباشر وتحویالت العاملين في الخارج، األمر الذي ساهم في ارتفاع نسبة تغطية االحتياطيات الخارجية الرسمية                                 

 في المائة في عام      71.4 إلى   2005 في المائة في عام       66.4للواردات من السلع والخدمات للدول النامية آمجموعة من           

2006. 

 

 الدين العام الخارجي

 
 3,023ارتفع إجمالي الدین العام الخارجي القائم في ذمة الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة األخرى من حوالي                          

 جاء  وقد.  في المائة  7.3، أي بزیادة نسبتها      2006 مليار دوالر في عام       3,243 إلى حوالي    2005مليار دوالر في عام      

 في المائة ليبلغ حوالي       18.3هذا االرتفاع في معظمه من زیادة الدین العام الخارجي لدول وسط وشرق أوروبا بنسبة                       

 مليار دوالر في نهایة عام         895.1 في المائة ليصل إلى نحو           10.7 مليار دوالر، وللدول النامية اآلسيویة بنسبة            701

 مليار  282.4 في المائة لدول الشرق األوسط لتبلغ حوالي             19.1ية بنسبة    آما ارتفعت المدیونية العامة الخارج      . 2006

أما . 2006 مليار دوالر في نهایة عام        385 في المائة لرابطة الدول المستقلة لتصل إلى ما یقارب             14.5دوالر، وبنسبة   

 مليار  255.5ل إلى حوالي     ليص 2006 في المائة في عام       14.5الدین العام الخارجي للدول األفریقية فقد انخفض بنسبة           

 مليار دوالر،   725 في المائة ليبلغ قرابة        3.3آما تراجع الدین العام الخارجي لدول نصف الكرة الغربي بنسبة               . دوالر

 ).1/10(الملحق 

 

 وعلى صعيد توزیع المدیونية العامة الخارجية وفق المجموعات اإلقليمية، فقد جاءت مجموعة الدول النامية اآلسيویة في                

 في المائة من الدین العام الخارجي للدول النامية واقتصادات السوق الناشئة األخرى،               27.6المرتبة األولى بحصة بلغت     
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 في المائة، ثم مجموعة دول وسط وشرق أوروبا بحصة              22.3تلتها مجموعة دول نصف الكرة الغربي بحصة نسبتها             

 في المائة، وحصة دول الشرق          11.9طة الدول المستقلة      وقد بلغت حصة راب     . 2006 في المائة في عام          21.6بلغت  

 . في المائة7.9 في المائة وحصة الدول األفریقية 8.7األوسط 

 

 إال أن   2006وعلى الرغم من ارتفاع حجم المدیونية الخارجية للدول النامية واقتصادات السوق الناشئة األخرى في عام                  

. 2006 في المائة في عام         26.3 إلى    2005 في المائة في عام         28.7من  نسبتها إلى الناتج المحلي اإلجمالي تراجعت          

وعلى صعيد المجموعات، فقد ارتفعت نسبة الدین العام الخارجي إلى الناتج المحلي اإلجمالي لدول وسط وشرق أوروبا                    

آما . ت اإلقليمية ، وهذه أعلى نسبة بين المجموعا     2006 في المائة في عام      52.9 إلى   2005 في المائة في عام      49.9من  

 في المائة إلى     23.6ارتفعت نسبة المدیونية العامة الخارجية إلى الناتج المحلي اإلجمالي في دول الشرق األوسط من                        

وفيما یخص باقي المجموعات اإلقليمية، فقد تراجعت نسبة الدین العام الخارجي إلى              .  في المائة خالل الفترة ذاتها      24.0

 في المائة   28.1 إلى   2005 في المائة في عام       37.0، حيث انخفضت هذه النسبة في أفریقيا من           الناتج المحلي اإلجمالي  

آما تراجعت  .  في المائة خالل الفترة نفسها       30.0 في المائة إلى      33.5، وفي رابطة الدول المستقلة من         2006في عام    

 في المائة في عام         20.2النامية اآلسيویة من       نسبة المدیونية العامة الخارجية إلى الناتج المحلي اإلجمالي في الدول                     

 في المائة،    24.6 في المائة إلى       29.5، وفي دول نصف الكرة الغربي من           2006 في المائة في عام        19.1 إلى    2005

 ).1/10(الملحق 

 

اشئة، فقد  وفيما یتعلق بمدفوعات خدمة الدین آنسبة للصادرات من السلع والخدمات للدول النامية واقتصادات السوق الن                  

، مما یعكس في جزء      2005 في المائة في عام        14.9، وتراجعت بذلك عن نسبة        2006 في المائة في عام        13.8بلغت  

وقد ظلت تلك النسبة مرتفعة بصورة ملحوظة بلغت          . منه، الزیادة في النشاط االقتصادي والتجارة الخارجية لهذه الدول           

 في المائة، ثم    25.5،  تلتها دول نصف الكرة الغربي بنسبة          2006في عام    في المائة في دول رابطة الدول المستقلة          27

 في  6.6 في المائة، والدول النامية اآلسيویة بنسبة         12.5 في المائة، فأفریقيا بنسبة      20.1دول وسط وشرق أوروبا بنسبة      

 . في المائة6.2المائة، ودول الشرق األوسط بنسبة 

 

 المية على اقتصادات الدول العربيةانعكاسات التطورات االقتصادية الع

 
انعكست التطورات االقتصادیة العالمية بشكل مباشر على اقتصادات الدول العربية، وذلك من خالل النمو االقتصادي                        

العالمي والتغيرات في أسعار النفط ونمو التجارة الدولية والتدفقات المالية، إضافة إلى تغيرات أسعــار صرف العمالت                    

فقد آان للتطورات في سوق النفط العالمية أثر إیجابي على اقتصادات الدول العربية المصدرة للنفط للعام                              . الرئيسية

الثالث على التوالي، حيث حققت معدالت نمو جيدة صاحب ذلك ارتفاع الفوائض المالية في الحساب الجاري لموازین                         

ادت آذلك من زیادة النشاط االقتصادي في الدول العربية                  وبالنسبة للدول العربية غير النفطية، فقد استف             . مدفوعاتها



 
13 

المصدرة للنفط من خالل زیادة التحویالت التي ترسلها العمالة العربية الوافدة إلى دولها األصل، وزیادة تدفقات                                       

غير . يميةاالستثمارات البينية في مختلف القطاعات اإلنتاجية وفي محافظ األصول المالية، وزیادة حرآة السياحة اإلقل                    

أن ارتفاع أسعار النفط العالمية آان له تأثيراته السلبية على بعض الدول العربية المستوردة للنفط وما صاحب ذلك من                          

زیادة عجز الحساب الجاري لموازین مدفوعاتها، باإلضافة إلى تأثيراتها على المالية العامة، وزیادة معدالت التضخم في                

 .العدید من هذه الدول

 

ل أهم التحدیات التي تواجه االقتصادات العربية، في قيام الدول النفطية بتعظيم االستفادة من الفوائض المالية                                  وتتمث

المتزایدة التي تحققها من خالل توجيهها نحو االستثمارات المنتجة في القطاعات النفطية وغير النفطية، وذلك من أجل                        

وبالنسبة للدول  . ل جدیدة وتطویر البنى التحتية ورأس المال البشري         تعزیز النمو االقتصادي المستدام وتوفير فرص عم       

غير النفطية، فإن أهم التحدیات التي تواجهها تتمثل في تحقيق المزید من الضبط المالي والمزید من تحسين إدارة الدیون                     

سين مردود االستثمار،    العامة، ومن تحسين الرقابة واإلشراف على القطاع المالي والمصرفي وتفعيل مساهمته في تح                   

 .وتشجيع التجارة بما یعزز من إمكانيات تحقيق التنمية المستدامة، على المدى المتوسط

 

وستتناول بقية فصول هذا التقریر انعكاسات التطورات االقتصادیة العالمية على االقتصادات العربية من جوانب عدیدة،                 

 . 2006دتها الدول العربية خالل عام وذلك في سياق تحليل التطورات االقتصادیة التي شه

 

 



(نسب مئوية)

200120022003200420052006

2.53.14.05.34.95.4العـــــــــــــــــــــــالم

1.21.61.93.32.53.1الدول المتقـدمـــــــــة
0.81.62.53.93.23.3الواليـــــات المتحــــدة
1.90.90.82.01.42.6منطقــــــــة اليـــــورو
2.42.12.73.31.92.7المملكــــــة المتحــــدة
0.20.31.42.71.92.2اليابــــــــــــــــــــــــان
1.82.91.83.32.92.7آنــــــــــــــــــــــــــدا

1.73.22.44.13.23.6الدول المتقـدمــــــة األخرى
1.25.43.25.84.75.3الدول اآلسيوية حديثة التصنيع

2.14.13.13.72.82.7استرالــيــــــــــــــا

4.35.06.77.77.57.9الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة االخرى

4.43.74.75.85.65.5أفريقيــــــــــــــــــــا
0.24.54.86.65.56.0وسط وشرق أوروبا
6.35.37.98.46.67.7رابطة الدول المستقلة
6.17.08.48.79.29.4الدول النامية اآلسيوية

8.39.110.010.110.410.7الصيـــــن
4.14.37.37.89.29.2الهنــــــــد

3.03.96.55.65.45.7الشـــــرق األوســــط 
0.50.32.46.04.65.5نصف الكرة الغربي

1.32.71.15.72.93.7البرازيل
0.81.44.22.84.8- المكسيك

المصدر:  صندوق النقد الدولي، "آفـاق االقتصاد العالمي، أبريل 2007 ".

(2006-2001)
ملحق (1/1)  :  معدالت النمو الحقيقي في العالم



(نسب مئوية)

200120022003200420052006

         2.3         2.3         2.0         1.8         1.5         2.1الدول المتقـدمــــــــــــــــــــــة
         3.2         3.4         2.7         2.3         1.6         2.8الواليــــــات المتحــــــدة
         2.2         2.2         2.1         2.1         2.2         2.3منطقــــــــة اليــــــورو
         2.3         2.0         1.3         1.4         1.3         1.2المملكــــــة المتحــــدة

         0.2-0.6-          0.2        -0.9-0.8اليابـــــــــــــــــــــــــــان
1.82.22.0         2.7         2.3         2.5آنــــــــــــــــــــــــــدا

         2.1         2.1         1.7         1.8         1.7         2.1الدول المتقـدمــــــة األخرى
2.42.31.6         1.4         0.9         1.9الدول اآلسيوية حديثة التصنيع

2.32.73.5استرالــيــــــــــــــا
 

         5.3         5.4         5.6         5.8         5.8         6.7الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة االخرى
 

         9.5         8.4         7.9         10.6         9.7         12.5أفريقيــــــــــــــــــا
         5.0         4.8         6.1         8.3         14.9         19.7وسط وشرق أوروبا
         9.5         12.4         10.3         12.0         13.8         20.3رابطة الدول المستقلة
         4.0         3.6         4.1         2.5         2.0         2.7الدول النامية اآلسيوية

         7.9         7.1         6.27.2         5.3         3.8الشـرق األوسـط 
         5.4         6.3         6.5         10.6         8.9         6.1نصف الكرة الغربي

المصدر:  مصدر الملحق (1/1) .

(2006-2001)

ملحق  (2/1)  :  معدالت التضخم في العالم (أسعار المستهلك)



(نسب مئوية)

200120022003200420052006

معـــــــــــــدل البطـــــــــــــالة
         5.5         6.0         6.3         6.5         6.3         5.8الدول المتقـدمـــــــــــــــــــة
         4.6         5.1         5.5         6.0         5.8         4.7الواليـــــات المتحــــــدة

         7.7         8.6         8.8         8.7         8.2         7.8منطقة اليـــــورو
         8.1         9.1         9.2         8.8         7.7         6.9ألمانيــــــــــــــــــــــــــا
         9.0         9.7         9.6         9.4         8.7         8.4فرنســــــــــــــــــــــــــا 

         6.8         7.7         8.0         8.4         8.6         9.1ايطاليـــــــــــــــــــــــــا       
         5.4         4.8         4.8         5.0         5.2         5.1المملكــــــة المتحــــــدة
         4.1         4.4         4.7         5.3         5.4         5.0اليابــــــــــــــــــــــــــان

         6.3         6.8         7.2         7.6         7.6         7.2آنـــــــــــــــــــــــــــــدا       
         3.7         4.0         4.2         4.4         4.2         4.2الدول اآلسيوية حديثة التصنيع

    
نمـــــــــــــو التوظيــــــــــف
         1.5         1.2         0.9         0.5         0.3         0.6الدول المتقـدمــــــــــــــــــة

         1.9         1.8         1.1         0.9        -0.3         0.0الواليـــــات المتحــــــدة
         1.4         0.8         0.7         0.7         0.9         1.4منطقة اليـــــورو

         0.8       -0.40.2 -0.9        -0.6         0.4ألمانيــــــــــــــــــــــــــا
         0.8         0.5-          0.1         0.6         1.8فرنســــــــــــــــــــــــــا 

         1.8         0.8         1.3         0.9         1.4         2.1ايطاليـــــــــــــــــــــــــا       
         0.8         0.9         1.0         1.0         0.8         0.8المملكــــــة المتحــــــدة
         0.4         0.4         0.2 -0.2        -1.3        -0.5اليابــــــــــــــــــــــــــان

         2.0         1.4         1.8         2.4         2.4         1.2آنـــــــــــــــــــــــــــــدا       
         1.5         1.2         1.9         0.3         2.0         0.8الدول اآلسيوية حديثة التصنيع

المصدر:  مصدر الملحق (1/1).

(2006-2001)
ملحق (3/1)  :  البطالة والتوظيـف في الدول المتقـدمـــة



(نسب مئوية)

200120022003200420052006

سعر الفائدة الرسمي 

1.81.21.02.24.25.2الواليـــــات المتحــــدة

0.00.00.00.00.00.2اليابـــــــــــــــــــــــــان

3.32.82.02.02.33.5منطقـــــــــة اليـــــورو      

4.04.03.84.84.55.0المملكـــــة المتحـــــدة       

2.32.82.82.53.34.3آنـــــــــــــــــــــــــــدا       

سعر الفائدة في السوق للدول المتقدمة 

3.22.11.61.72.53.5قصيرة األجل

4.44.23.63.73.54.1طويلة األجل

 (2)  المتوسط السنوي لسعر الفائدة آما ورد في المصدر.

 المصدر:  مصدر الملحق (1/1).

(2006-2001)
ملحق (4/1) : أسعار الفائدة

 (1)  السعر في نهاية العام.

(1)

(2)



(وحدات العملة  مقابل دوالر واحد)

200120022003200420052006

     0.5426     0.5495     0.5459     0.6120     0.6662     0.6944   الجنيــــــــه اإلسترلينــــــــي

121.53125.39115.93108.19110.0116.3   اليــــــــــــن اليابانــــــــــــي

1.11611.05930.88420.80450.80260.7962   اليــــــــــــــــــــــــــــــــورو 

المصدر:  مصدر الملحق (1/1) .

(2006-2001)

ملحق  (5/1)  :  أسعار صرف العمالت الرئيسية مقابل الدوالر  (متوسط الفترة)



(نسب مئوية)

200120022003200420052006

معدالت نمو حجم التجارة (السلع والخدمات)
العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

3.45.410.67.49.2- إجمالــــي التجــــارة
     

الدول المتقـدمـــــــــــــــــــــة

2.33.38.95.68.4-0.6الصـــــــــــــــادرات

2.64.19.16.17.4-0.6الـــــــــــــــــواردات
     

الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة االخرى

2.66.910.814.611.210.6الصـــــــــــــــادرات

3.26.310.316.412.115.0الـــــــــــــــــواردات

معدالت التغير في شروط التبادل التجاري (السلع والخدمات)

-1.3-1.4-0.30.80.90.2الدول المتقـدمـــــــــــــــــــــــة

0.81.12.85.54.1-2.4الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة االخرى

المصدر : مصدر الملحق (1/1).

(2006-2001)

ملحق (6/1) :  حجم التجارة العالمية (السلع والخدمات) وشروط التبادل التجاري 
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-563.2-473.4-255.2         220.6-229.0-213.0الدول المتقـدمــــــــــــــــــة

-856.7-791.5-665.3-527.5-472.4-389.0الواليــــــات المتحــــــدة

-3.242.235.597.58.129.1منطقــــــة اليـــــــــــورو

87.8112.6136.2172.1165.7170.4اليابـــــــــــــــــــــــــــان

85.088.7135.1140.6144.3152.2دول متقـدمــــــة أخــرى *

80.083.979.987.0         55.5         48.1الدول اآلسيوية حديثة التصنيع

         544.2         428.0         212.6         147.6         77.3         39.4الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة االخرى

0.614.619.9-2.2-0.57.5أفريقيــــــــــــــــا

-88.9-58.663.2-35.8-24.0-16.0وسط وشرق أوروبا

33.130.236.062.687.799.0رابطة الدول المستقلة

36.664.687.588.5165.2253.1الدول النامية اآلسيوية

39.230.059.599.2189.0212.4الشـرق األوسـط 

7.720.434.648.7-16.1-53.9نصف الكرة الغربي

*  تضم الدول المتقدمة األخرى في هذا الملحق الدول المتقدمة باستنثاء الواليات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان.
المصدر:  مصدر الملحق (1/1) .

ملحق  (7/1)  : أرصدة الحساب الجاري لميزان المدفوعات 

(2006-2001)

( مليار دوالر )



(مليار دوالر)

نسبة التغير عام 200420052006
(%) 2006

الحصة للعالم عام 
(%) 2006

742.1945.81,305.938.1100.0العالم
418.9590.3857.545.365.7الدول المتقدمة  -  منها

204.2486.4531.09.240.7االتحاد األوروبي
10.7-56.0193.7139.528.0المملكة المتحدة
135.8101.0175.473.613.4الواليات المتحدة

جنوب - شرق أوروبا ورابطة
40.341.269.368.35.3الدول المستقلة  - منها

15.412.828.7125.12.2روسيا االتحادية
6.56.511.475.80.9رومانيا

283.0314.3379.120.629.0الدول النامية  -  منها
0.9-11.015.212.021.0أفریقيا - منها

2.13.45.460.00.4نيجيريا
0.1-1.71.91.711.6غينيا اإلستوائية

153.0177.7220.924.316.7آسيا وأوقيانوسيا - منها
5.3-60.672.469.54.1الصين

34.033.642.927.63.3هونغ آونغ
19.815.024.261.31.9سنغافورة

2.99.820.1105.21.5ترآيا
5.86.716.9152.91.3الهند
5.99.09.88.90.7تايلندا

94.375.583.810.96.4أمریكا الالتينية - منها
18.115.118.824.71.4البرازيل 
1.5-22.419.719.03.5المكسيك
7.27.08.014.30.8تشيلي

24.745.862.436.24.8الدول العربية - منها
1.912.118.351.21.4السعودية
2.25.410.086.80.8مصر

0.6-10.010.98.423.1اإلمارات
1.52.33.553.60.3السودان
0.60.83.3323.50.3تونس
0.71.53.1103.70.2األردن
0.91.02.9177.90.2البحرين
1.12.92.90.00.2المغرب
2.02.82.80.00.2لبنان

0.91.11.866.00.1الجزائر
1.21.21.855.00.1قطر
0.41.01.767.10.1ليبيا

  المصدر: مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد)، قاعدة بيانات االستثمار األجنبي المباشر (اآتوبر/تشرين األول، 2007).

ملحق (8/1) :  تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في العالم
(2006-2004)

الدول
التدفقات إلى الداخل



 (مليار دوالر)
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       3,019.1          2,338.0          1,849.4          1,397.7          1,075.1          897.7   الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة األخرى

       208.8          160.3          126.3          90.3          72.0          64.4   أفريقيــــــــــــــــــــــا

       225.9          204.7          174.7          152.8          123.9          93.0   وسط وشرق أوروبا

       338.2          211.2          146.7          91.6          58.2          44.0   رابطة الدول المستقلة

       1,466.8          1,155.3          933.9          669.7          496.2          379.5   الدول النامية اآلسيوية

       1,062.5          822.5          615.5          409.2          292.0          216.3   الصين

       166.2          132.5          127.2          99.5          68.2          46.4   الهنـــــد

       477.4          351.4          246.9          198.6          163.9          157.9   الشـــرق األوســـط 

       302.0          255.5          220.8          195.6          160.7          158.8   نصف الكرة الغربي

       85.6          53.6          52.8          49.1          37.7          35.8   البرازيل

       73.1          74.1          64.1          59.0          50.6          44.8   المكسيك

المصدر:  مصدر الملحق (1/1) .

(2006-2001)
ملحق  (9/1)   :   االحتياطيات الخارجية الدولية



200420052006200420052006200420052006

2,924.63,022.63,242.933.028.726.314.914.913.8الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة األخرى

325.0298.8255.546.937.028.111.811.012.5أفريقيــــــــــــــا

544.9592.6701.154.049.952.921.520.420.1وسط وشرق اوروبا

281.3335.8384.536.333.530.024.527.727.0رابطة الدول المستقلة

768.8808.9895.122.120.219.18.17.36.6الدول النامية اآلسيوية

208.2237.1282.425.323.624.05.35.26.2الشــــرق األوســــط

796.3749.5724.538.229.524.628.731.225.5نصـف الكـرة الغربي

المصدر:  صندوق النقد الدولي، "آفاق االقتصاد العالمي"، أبريل 2007.

الدین العام الخارجي إلى الناتج المحلي إجمالي الدین العام الخارجي (مليار دوالر)
اإلجمالي (%)

خدمة الدین العام الخارجي إلى صادرات 
السلع والخدمات (%)

ملحق (10/1)  :  الدیون الخارجية القائمة في ذمة الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة األخرى 
  (2006-2004)
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