
   i

 

 محتويات
 

 الصفحة 
 

 137.................................................................موازين المدفوعات والدين العام الخارجي الفصل التاسع
 137.....................................................................................................................ونظم الصرف

 137.........................................................................................................موازين المدفوعات 
 139..........................................................................................................الموازين التجارية

 142..................................................................................موازين الخدمات والدخل والتحويالت
 143................................................................................................موازين الحسابات الجارية

 145................................................................................*التدفقات الرأسمالية والموازين الكلية 
 146..........................................................................................سميةاالحتياطيات الخارجية الر

 147........................................................................................................الدين العام الخارجي
 150............................................................................................................موقف المديونية

 152............................................................................................العربيةأسعار صرف العمالت 
 152....................................................................................................نظم وسياسات الصرف

 153.........................................................................................تطورات أسعار الصرف العربية
 155.................................................)2001-1996(موازين مدفوعات الدول العربية  ) : 9/1(ملحق 

 156...........................................)2001-1996(موازين مدفوعات الدول العربية ) : 9/1(تابع ملحق 
 157...........................................)2001-1996(موازين مدفوعات الدول العربية  : ) 9/1(تابع ملحق 
 158...........................................)2001-1996(موازين مدفوعات الدول العربية ) : 9/1(تابع ملحق 
 159...........................................)2001-1996(ين مدفوعات الدول العربية مواز) : 9/1(تابع ملحق 

 160..............................نسب أرصدة الموازين التجارية للدول العربية إلى الناتج المحلي) : 9/2(ملحق 
 160.................................................................................................)2001-1996(اإلجمالي 

 161...............................نسب أرصدة الموازين الجارية للدول العربية إلى الناتج المحلي) : 9/3(ملحق 
 161.................................................................................................)2001-1996(اإلجمالي 

 162.............................................)2001-1996(االحتياطيات الرسمية للدول العربية ) : 9/4(ملحق 
 163..............................تغطية االحتياطيات الرسمية في الدول العربية للواردات باألشهر  : )9/5(ملحق 

(1996-2001).............................................................................................................163 
 164..........................إجمالي الدين العام الخارجي القائم في ذمة الدول العربية المقترضة) : 9/6(ملحق 

(2001-1996).............................................................................................................164 
 165.........................نسبة إجمالي الدين العام الخارجي القائم إلى الناتج المحلي اإلجمالي ) : 9/7(ملحق 

(2001-1996).............................................................................................................165 
 166....................................إجمالي خدمة الدين العام الخارجي للدول العربية المقترضة) : 9/8(ملحق 

(2001-1996).............................................................................................................166 
 167.........................نسبة خدمة الدين العام الخارجي إلى الصادرات من السلع والخدمات) : 9/9(ملحق 

(2001-1996).............................................................................................................167 
 168......................................................2001ف في الدول العربية، عام  نظم الصر) : 9/10(ملحق 
 169...........................................أسعار صرف وحدات العمالت العربية مقابل الدوالر) : 9/11(ملحق 

 169........................................................................................)2001-1992) (متوسط الفترة(
 170.....................................أسعار صرف وحدات العمالت العربية مقابل وحدة حقوق) : 9/12(ملحق 

 170...................................................................)2001-1992) (متوسط الفترة(السحب الخاصة 



   137

 الفصل التاسع
 موازين المدفوعات والدين العام الخارجي

 ونظم الصرف
 

 
 

 موازين المدفوعات
 

ام              وع أحداث               2001تعرضت األوضاع االقتصادية الخارجية في ع بل وق ك حتى من ق  سبتمبر في   11 للضعف، وذل

وتجدر . 2000جة التي آانت عليها في عام       الواليات المتحدة األمريكية، ولم تعد مواتية بالنسبة للدول العربية بنفس الدر          

د أخذت في التزايد منذ بداية                             ي آانت ق باطؤ النشاط االقتصادي الدول ى أن مؤشرات ت ذا الخصوص، إل اإلشارة في ه

ية          ادرات النفط ة الص ية، خاص ادرات العرب عار للص توى األس ي ومس ب الكل م الطل ى حج ر عل ذي أث ر ال ام، األم الع

لع ا ن الس ية والصادرات م دول العرب ن ال دد م ي ع ة ف ية األخرى الهام يات األوضاع . ألول ك أن تداع ى ذل وُيضاف إل

رادات      ى إي كل خاص عل اورة، وبش ى االقتصادات المج ا عل رت بدوره د أث تلة ق ية المح ي األراضي العرب فة ف المؤس

يها        ة ف ياحة الهام ية الدول              . قطاعات الس ية في األسواق المال تثمارات العرب ا أن االس ية الرئيسية وعائدات الدخل منها     آم

 .تأثرت بالضعف الذي اعترى تلك األسواق

 

ام   هده ع ذي ش ية ال دول العرب ن المدفوعات لل يز لموازي رار األداء المم ن واردًا تك م يك ا ل ك، ربم و . 2000لذل ا ه وآم

ي   دول العرب وع ال ية لمجم ات الكل ن المدفوع ة وموازي تجارية والجاري ن ال إن الموازي وم، ف ام معل ي ع ت ف  2000ة حقق

ام  نذ ع ا م يل له يق مث م يسبق تحق ام ل نفط . 1981فوائض بأحج رتفع ألسعار ال ط بسبب المستوى الم ك فق م يكن ذل ول

يد     ًا بفضل التق ا أيض ور، وإنم ام المذآ ية، خالل الع بادالت النفط ه الم عر ب ذي ُتس ي، ال دوالر األمريك يمة ال اع ق وارتف

 .أسهمت في ترشيد االستيرادبسياسات االنضباط المالي التي 

 

داث     وع أح د وق اوف بع د زادت المخ اع         11ولق ي أوض يرة ف ة آب دوث انتكاس ن ح تحدة م ات الم ي الوالي بتمبر ف  س

ية      تند ذلك على التوقعات المتشائمة التي وضعت بشأن الطلب الدولي على الصادرات،             . المدفوعات الخارجية العرب واس

تثمارات ا        د من االس ية مع االضطراب الذي تزايد في األسواق المالية الدولية، باإلضافة إلى اآلثار    وتدهور العوائ ألجنب

 .السالبة لألزمة على قطاعات السياحة والنقل وارتفاع تكلفة التأمين على السلع المستوردة

 

توقعات حول وضع المدفوعات الخارجية العربية آانت مبنية على قراء                         ك ال ت، اتضح أن تل ن، ومع الوق ة متعجلة  ولك

تطورات    ار ال ا لمس ًا م ات           . نوع ن المدفوع عيد موازي ى ص ة عل تائج المحقق ام، أن الن كل ع ول اآلن وبش ن الق ويمك

ام   ية خالل ع دول العرب وع ال ية لمجم يات الخارج ك  2001واالحتياط ه تل ت توحي ب ا آان ير مم اءت أفضل بكث د ج  ق

 .التوقعات المتشائمة التي وضعت لها
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ي        ذا الصدد، تش ابات الجارية اإلجمالية للدول العربية، وبفضل الفوائض           وفي ه ن الحس ى أن موازي تاحة إل يانات الم ر الب

ام  ي ع د أسفرت ف تجارية، ق ن ال تها الموازي ي حقق ناهز 2001الت ائض ي ائض 47.4 عن ف ع الف ة م يار دوالر مقارن  مل

ذي آان قد بلغ         تثنائي ال  مليار 19موازين الكلية عن فائض في حدود آما أسفرت ال. 2000 مليار دوالر في عام   65االس

 . مليار دوالر117دوالر مما سمح بزيادة االحتياطيات الخارجية الرسمية للدول العربية لتصل إلى نحو 

 

يمة التي اتبعتها منظمة األوبك في التعامل مع حالة عدم االستقرار في سوق                           ى السياسة الحك ب، إل ك من جان ويعزى ذل

ية وال     نفط الدول آما . 1998تي ساهمت في تجنب حدوث انهيار آبير في أسعار تلك السلعة الهامة آالذي حدث في عام                 ال

 .يعزى من جانب آخر، إلى تقيد معظم الدول العربية بالسياسات الرامية إلى المحافظة على االستقرار االقتصادي الكلي

 

م ع                       بكرًا للحك ا زال م رغم من أن الوقت م ى ال ية أخرى، وعل ى مدى نجاح اإلصالحات الهيكلية والمؤسسية         من ناح ل

م      ا، بحك نويع قاعدته يز الصادرات وت ي تحف تثمارات وف تذاب االس ي اج ية ف دول العرب ي ال ري ف ي تج ريعية الت والتش

يعة المعقدة لهذه اإلصالحات، والحاجة إلى المواآبة على االستمرار فيها لكي تكتسب الدرجة الالزمة من الصدقية،                  الطب

يد بحدوث بعض التقدم الذي يتجلى في توسع األنشطة غير النفطية في البالد                  إال أن  تاحة تف ية الم  بعض المؤشرات األول

 .العربية وزيادة الصادرات غير التقليدية، وإن آان ذلك قد حدث من قاعدة ابتدائية ضيقة

 

ي  ن المدفوعات العرب تعراض تفاصيل تطورات عناصر موازي بل اس يرة، ق ية تبقت نقطة أخ تعلقة بأهم ة، أال وهي الم

تعكس قدرًا أآبر من                              تعمق ول يل الم بر للتحل ات أآ توفر إمكان يًا ل تاحة حال ن المدفوعات الم يانات موازي تحسين نوعية ب

فافية  ى                . الش د استقرت اآلن عل ية ق دول العرب ذه المرحلة، نظرًا ألن معظم ال ية إضافية في ه نقطة أهم ذه ال وتكتسي ه

ي   عي لتحق رورة الس ي     ض اد الدول ي االقتص اج ف ن االندم زيد م ية      . ق م الحات الهيكل ي اإلص عى ف ذا المس تجلى ه وي

والمؤسسية والتشريعية التي تقوم بها لزيادة التنافسية وتخفيف القيود واإلجراءات الحمائية وتحسين مناخ االستثمار فيها                

ية      تثمارات األجنب ك أيضًا بشكل مباشر في            . واجتذاب االس تجلى ذل ا ي تزايد أعداد الدول العربية المنضمة أو الراغبة   آم

ا ى قواعده ة عل ية والموافق تجارة العالم نظمة ال ي اإلنضمام لم يض . ف بحر األب ى ال ة عل دول المطل يع ال ي توق ك ف وآذل

تذاب  ا أيضًا اج تجارية، وإنم بادالت ال ر الم ط تحري ي، ال تستهدف فق اد األوروب ع االتح ارآة م يات مش المتوسط التفاق

 .ستثمارات والمساعدات الخارجية المادية والفنيةاال

 

ا ال شك فيه، أن توفر بيانات دقيقة ومفصلة بشكل مناسب عن وضع المدفوعات الخارجية، يعد أحد العوامل الهامة                      ومم

 .في إجراء تقويم واٍف للفرص التي يتيحها االقتصاد المعني للمستثمرين األجانب

 

ا           ذا الصدد، أن أرق نقص والقصور في عدد من الدول                       ويالحظ في ه در من ال ياحة تتسم بق رادات الس تحويالت وإي م ال

ية  يس من الواضح بالنسبة إليرادات دخل االستثمار في بعض الدول ما إذا آانت األرقام المتاحة تعكس                   . العرب ه ل ا أن آم

 . آافة االستثمارات الموجودة بالخارج أم تعكس فقط جانبًا محددًا منها
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ية     النواقص في بيانات الحسابات الخارجية الجارية المشار إليها أعاله، إال أن الجانب األآبر في قصور بيانات             ومع أهم

ية يكمن في عنصر التدفقات الرأسمالية، التي ال تتوفر عنها في معظم الدول تفاصيل مناسبة                        ن المدفوعات العرب موازي

ا يحد آثيرًا من إمكانات تحليل وتقويم التطورات ف     آما أن التدفقات الرأسمالية الخاصة في العديد من الدول تعامل . يهامم

وهي في هذه الحالة آثيرًا ما تعد معبرة عن جوانب عدم الدقة في أرقام الحساب الجاري أآثر    . في الواقع آعنصر متبقي    

 .من آونها تعبيرًا عن الحجم الفعلي لهذه التدفقات

  
 الموازين التجارية

 

راجع فائض المي     عن المستوى االستثنائي لعام     2001 في المائة في عام      23زان التجاري لمجموع الدول العربية بنسبة       ت

ى نحو  2000 يار دوالر73، ليصل إل ام  .  مل ي ع ق ف ائض المحق إن الف تراجع، ف ذا ال م ه بر 2001ورغ ي أآ بر ثان  يعت

ام            نذ ع تحقق م ائض تجاري ي نظمة أوب           . 1981ف ك بشكل رئيسي نجاح م تعامل مع ظروف تباطؤ    ويعكس ذل ك في ال

ى النفط وارتفاع المخزون منه، بما حال دون حدوث انهيار في األسعار            ي عل وتحقق ذلك من خالل إجراء . الطلب الدول

تزامًا طيبًا بها                  دول األعضاء ال تاج أظهرت ال آما يعكس أيضًا نجاح عدد من الدول العربية        . تخفيضات مناسبة في اإلن

ي تنشيط صادراتها  ي  ف ادة ف يق زي ي تحق بعض اآلخر ف اح ال ال، ونج ترول المس از الب ال وغ از الطبيعي المس ن الغ م

الصادرات غير النفطية، إضافة إلى اعتدال نمو الواردات بشكل عام في المنطقة العربية في ظل السياسات واإلجراءات                 

 .اإلصالحية الجاري تطبيقها

 

ويمثل ذلك الفائض أآثر من     .  في السعودية  2001ائض تجاري في عام     وعلى صعيد الدول العربية فرادى، تحقق أآبر ف       

ور   60 ام المذآ ي الع ية ف دول العرب ي لل تجاري اإلجمال ائض ال ن الف ة م ي المائ ية الفوائض  .  ف ث األهم ن حي تلوه م وت

ن، اإلمارات والجزائر والكويت وقطر وعمان ثم ليبيا والبحرين                      ى الترتيب في آل م ة عل تجارية المحقق  آذلك تجدر .ال

ى أن الموازين التجارية لكل من سورية واليمن والسودان حققت فوائض متفاوتة في عام       ، بينما تراجع 2001اإلشارة إل

تجاري في آل من مصر والمغرب واألردن وجيبوتي               وفي المقابل، اتسع العجز التجاري بشكل ملحوظ      . حجم العجز ال

يفة في تونس             نان وزاد بدرجة طف تجاري المعتدل الذي حققته موريتانيا في السنوات الماضية            وتحول . في لب ائض ال  الف

 .2001إلى عجز محدود نسبيًا في عام 

 

ية بلغت نحو                         دول العرب ية لل لعية اإلجمال تاحة في جانب الصادرات، أن الصادرات الس يانات الم  مليار 224وتظهر الب

ام       ، إال أنه يزيد بنحو     2000 المائة عن مستوى صادرات عام        في 8وبينما يمثل ذلك انخفاضًا قدره      . 2001دوالر في ع

 .1999 في المائة مقارنة مع مستوى الصادرات العربية اإلجمالية في عام 35

 

ادة ملموسة في الصادرات السلعية في األردن حيث ارتفعت تلك الصادرات بنسبة                     ومن جانب آخر، يالحظ حدوث زي

ى نحو            20.8 ة لتصل إل يا  2.3 في المائ ـ          مل تجاوزة حاجز ال رة األولى  2ر دوالر، م يار دوالر للم ومن المرجح أن .  مل
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لنشاط المناطق الصناعية في األردن دورًا آبيرًا في ذلك، حيث ارتفعت الصادرات من المنسوجات األردنية بشكل آبير                  

 .زمات الطبيةبحيث أصبحت معه أهم سلع التصدير، إضافة إلى األداء الجيد للصادرات من األدوية والمستل

 

بة      س بنس ي تون ادرات ف ت الص ك ارتفع ية       13آذل لع الكهربائ وجات والس ادرات المنس ت ص ث حقق ة، حي ي المائ  ف

ادات ملحوظة      ية زي ك بنسبة             . والميكانيك نان وذل ا ارتفعت الصادرات أيضًا في لب ولكن يالحظ مع .  في المائة14.2آم

ام          لعية في ع يمة الصادرات الس ك، أن ق ا 2001ذل ط   تع ة من قيمتها في عام   75دل فق ، آما أن تغطيتها 1996 في المائ

 .2001 في المائة في عام 12للواردات هي األدنى في آل الدول العربية إذ بلغت أقل من 

 

اع في صادرات المنسوجات والمالبس الجاهزة والموالح والسيراميك في عام                         د حدث ارتف  2001وبالنسبة لمصر، فق

رونة  ن الم تفيدة م اض       مس ر انخف ية أث ى تغط اعد عل ا س ور، مم ام المذآ الل الع عر الصرف خ ى س ي أضفيت عل  الت

 . تقريبًا2000الصادرات النفطية، بحيث بقي المستوى اإلجمالي للصادرات السلعية في نفس حدود عام 

 

ا في جانب الواردات، فإن البيانات المتاحة تظهر أن الواردات العربية اإلجمالية قد نمت بنس                 في المائة فقط في     2.4بة  أم

ام    وأسهم في ذلك استمرار اعتدال معدالت نمو االستيراد في الدول العربية المصدرة للنفط بشكل عام، األمر                  . 2001ع

ى إفساح دور أآبر                                ة إل ا الهادف يها، في إطار توجهاته اق الحكومي ف يد اإلنف ذي يعكس تواصل سياسات ضبط وترش ال

 .قتصاديةللقطاع الخاص في األنشطة اال

 

 في المائة وفي السعودية بنسبة 15.6، نمت في قطر بنسبة    2001ويالحظ في هذا الصدد، أن الواردات السلعية في عام           

ارات بنسبة            3.3 ة، وفي اإلم نما انخفضت قيمتها في البحرين بنسبة              1.9 في المائ ة، بي أما في  .  في المائة  8.8 في المائ

و            رغم من نم ى ال يا، فعل باعًا بنسبة          الكويت وليب يهما ت واردات ف ه تجدر المالحظة أن قيمة        7.1 و 7.5 ال ة، فإن  في المائ

نويًا مستمرًا من الناحية المطلقة طوال الفترة             بوطًا س د شهدت ه واردات آانت ق في الكويت، وطوال ) 2000-1996(ال

ترة    لمائة، ولكنها مع ذلك ما زالت دون  في ا7.1وبالنسبة لعمان، فقد نمت الواردات بنسبة    . في ليبيا  ) 2000-1997(الف

ام        ى التوالي حيث بلغ معدل                      . 1998مستواها في ع رابع عل ام ال واردات للع اع ال ر، يالحظ ارتف يرًا بالنسبة للجزائ وأخ

ام        ا في ع د شهدت انخفاضًا في قيمتها المطلقة خالل عامي        4.8 نحو  2001نموه د أن آانت ق ة، بع  و 1996 في المائ

رجح أن ذ   . 1997 ثقة في االقتصاد مع تحسن األوضاع األمنية بعد المرحلة الحرجة التي       وي زيادة ال ك يعكس شعورًا ب ل

 .وتشير الدالئل إلى حدوث زيادة في واردات الجزائر من مواد التشييد والبناء ومن السلع االستهالآية. مرت بها البالد
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، مقارنة مع 2001 في المائة في عام  11دات في تونس بنسبة تقارب وبالنسبة للدول العربية األخرى، يالحظ نمو الوار    

و في حدود      ابقين له       2-1نسبة نم ن الس ة في العامي ويعزى ذلك إلى ارتفاع الطلب المحلي والحاجة الستيراد  .  في المائ

 .مستلزمات إنتاج لمقابلة الزيادة التي حققتها أنشطة التصدير

 

ي موريتا  واردات ف ك ارتفعت ال بة آذل يا بنس اع   18.4ن اع واردات قط ى ارتف يرة إل ة آب ك بدرج ود ذل ة، ويع ي المائ  ف

نقولة زة الهواتف الم بطة بأجه بة . االتصاالت والمرت ي اليمن بنس واردات ف ا ارتفعت ال ي ضوء 11.5آم ة ف ي المائ  ف

د المخزون من السلع المستوردة، حيث ُيشار إلى أن الواردات آ            ى رف اف والحاجة إل انت قد سجلت هبوطًا ظروف الجف

تها المطلقة في عامي          في المائة 11.5 بنسبة 2001أما في لبنان، فقد ارتفعت الواردات في عام  . 1999 و 1998في قيم

ية التخفيضات التي أجريت على الرسوم الجمرآية على السلع المستوردة، واستقرار سعر صرف الليرة                   ى خلف ك عل وذل

 .مقابل الدوالر

 

ى م      دم، حدثت زيادات متفاوتة في الواردات تراوحت بين            وباإلضافة إل  في المائة في آل من األردن وسورية   6 و 2ا تق

واردات في مصر في عام                  . والسودان  ة لل يمة المطلق ابل، انخفضت الق  في المائة، مع تباطؤ     9.3 بنسبة   2001وفي المق

. ذي آان مستقرًا في السابق لفترة طويلة      النشاط االقتصادي، والضغوط التي تعرض لها سعر صرف الجنيه المصري ال           

واردات في المغرب بنسبة           ك انخفضت ال  في المائة في ظل تحسن اإلنتاج الزراعي، واالنخفاض النسبي في تكلفة     5آذل

 .المواد النفطية المستوردة
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 موازين الخدمات والدخل والتحويالت
 

ن الخدمات والدخل،                تقديرات حول موازي يانات وال أن العجز اإلجمالي في هذا البند لمجموع الدول العربية قد    تظهر الب

ويعزى ذلك بالدرجة األولى إلى انخفاض      .  مليار دوالر  18 ليصل إلى حدود     2001 في المائة في عام      20انخفض بنحو   

لعام  مليار دوالر خالل ا14.6 إلى 19.9أهم مكوناته وهو عجز ميزان الخدمات والدخل في السعودية الذي انخفض من      

 .المذآور

 

تاحة، حدوث انخفاض ملحوظ في السعودية في مدفوعات الخدمات يرجح أن يكون ناتجًا عن                يانات الم ويظهر من الب

ية        ياحة                 . انخفاض مدفوعات الخدمات الحكوم رادات السفر والس ادة في إي ك يالحظ حدوث زي ا يالحظ   . وبجانب ذل آم

رادات دخل االستثمار بعض الشيء مقارن        اع إي  وإن آانت هذه اإليرادات المحققة تقل بوضوح عن 2000ة مع عام ارتف

ترة        رادات دخل االستثمار في عام            ). 1999-1996(مستواها خالل الف اع إي بدو أن ارتف ، ناتج عن زيادة حجم   2001وي

تثمارات في ا                             ائدات من االس ية والع د الدول ر السالب النخفاض الفوائ ى األث ية والتي غطت عل ألسواق األصول األجنب

ية ية الرئيس ي  . المال ات والدخل ف يزان الخدم ي عجز م رجح أيضًا حدوث انخفاض ملموس ف وباإلضافة للسعودية، ي

 . الجزائر، ساهم فيه تناقص أعباء مدفوعات الفوائد على الدين الخارجي

 

ي              ن الخدمات الرئيس توفرة عن عناصر موازي يانات الم ية، تشير الب دول العرب ية ال ة، إلى انخفاض إيرادات وبالنسبة لبق

ر أحداث         ياحة في مصر إث ية     11قطاع الس تحدة األمريك ات الم بتمبر في الوالي وفي المقابل، آان أثر تلك األحداث  .  س

رادات السياحة لكامل عام                             اع إي ل حدة، حيث يالحظ ارتف ياحة في تونس والمغرب أق ى قطاعات الس  فيهما،  2001عل

ربع األخير        رادات ال راجع إي ام  رغم ت ام        . من الع د استمر في ع ن، فق ا في األردن واليم  التراجع في إيرادات 2001أم

 .السياحة، بينما تحققت زيادة في هذا البند في البحرين

 

ية،      واق المال ائدة وضعف األس عار الف اض أس مت بانخف ي اتس ية الت ئة الدول ار البي ي إط تثمار، وف ل االس بة لدخ وبالنس

رادات في الكويت        ى أدنى مستوى لها خالل السنوات الست األخيرة         انخفضت اإلي آما انخفضت اإليرادات أيضًا في     .  إل

 .ليبيا ومصر والبحرين

 

لعية                              ا الس ادة في وارداته ي سجلت زي دول الت ن في ال وفي . وفي جانب المدفوعات، ارتفعت مدفوعات الشحن والتأمي

دول المقترضة من انخفاض مستوى الفوائد ا              تفادت ال ابل، اس لدولية في تقليل أعباء مدفوعات الفوائد المستحقة على        المق

ا  تفادت أيضًا في هذا المجال، من جهود تحسين إدارة الديون، وعمليات                      . ديونه دول المقترضة اس ددًا من ال ويذآر أن ع

تها      تها وهيكل ادة جدول د شهدت مدفوعات دخل االستثمار واألرباح المحولة للخارج انخفاضًا في            . إع يرًا، فق  عدد من   وأخ

 .2001الدول العربية في عام 
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يزان الخدمات                          يدي في م ائض التقل رها، يالحظ انخفاض الف تطورات السابق ذآ تاحة، وفي ضوء ال يانات الم ًا للب ووفق

 .2001والدخل في آل من الكويت ومصر وحدوث ارتفاع في الفائض لدى آل من المغرب وتونس في عام 

 

وازاة ان         ن الخدمات والدخل لمجموع الدول العربية، انخفض أيضًا العجز      من الناحية األخرى، وبم خفاض عجز موازي

تحويالت للدول العربية، خالل عام           ند صافي ال .  مليار دوالر8 في المائة ليصل إلى حدود 6.5 وذلك بنسبة 2001في ب

ي ت ن والت رادات من تحويالت العاملي ند الحصيلة الصافية للمدفوعات واإلي ذا الب ثل ه بر العنصر الرئيسي له،    ويم عت

تحويالت الخاصة األخرى والتحويالت والمنح الرسمية                 رادات ال ى صافي مدفوعات وإي ويذآر أن العجز في . إضافة إل

ية،  ة األجنب تقدمة للعمال دول المس ي ال تحويالت ف ي مدفوعات ال ادة إجمال ابع عن زي ية، ن نطقة العرب ي الم تحويالت ف ال

تعا         ا من دول مجلس ال يا، على صافي إيرادات التحويالت لدى الدول              ومعظمه يها ليب ية مضافًا إل يج العرب دول الخل ون ل

ى تستضيف باإلضافة للعمالة العربية المهاجرة عمالة أخرى أجنبية، فضًال                      ية األخرى، حيث أن المجموعة األول العرب

 .عن أنها تقدم أيضًا معونات ومنح رسمية لدول نامية غير عربية

 

ى صعيد ا     رادى، تشير البيانات المتاحة إلى انخفاض عجز صافي التحويالت في السعودية، وتزايده              وعل ية ف دول العرب ل

تفاوتة في الكويت وليبيا والبحرين         ويالحظ أن آال من مدفوعات تحويالت العاملين والتحويالت الرسمية قد          . بدرجات م

ام        يا      2001ارتفعت في ع ا يالحظ أن تحويالت      .  في الكويت وليب  العاملين األجانب في البحرين شهدت زيادة آبيرة      آم

 .2001 مليار دوالر في عام 1.3 حيث ارتفعت بأآثر من الضعف لتصل إلى قرابة 2001-1996خالل الفترة 

 

ام    ي ع رى، انخفض ف ة األخ ن الجه ي    2001وم ت ف ي تحقق زيادة الت م ال ي األردن، رغ تحويالت ف افي ال ائض ص  ف

ارج   ن بالخ الت العاملي ئة          تحوي ن ف رادات م ي اإلي دث ف ير ح اض آب يجة النخف ك نت مية، وذل تحويالت الرس ي ال  وف

تحويالت األخرى    يجة لالنخفاض في آل من صافي                         . ال ن، نت تحويالت في مصر واليم ائض صافي ال ك انخفض ف آذل

تحويالت الخاصة وصافي التحويالت الرسمية       افي التحويالت وفي المقابل، تظهر البيانات المتوفرة ارتفاع فائض ص   . ال

. في آل من تونس والسودان حيث تحقق فيهما قدر من االرتفاع في تحويالت العاملين بالخارج وفي التحويالت الرسمية               

ويالحظ في حالة السودان، أن المدفوعات من تحويالت العاملين األجانب فيه، والمرتبطة بشكل رئيسي بقطاع النفط، قد                 

ام  نذ ع ا بصورة مضطردة م ام  1996 زاد حجمه ي ع غ ف تى بل و  2001، ح ادل نح ا يع ي  62 م ن إجمال ة م ي المائ  ف

 .اإليرادات من تحويالت السودانيين العاملين بالخارج

 
 موازين الحسابات الجارية

 

تحويالت لمجموع الدول العربية في عام           ن الخدمات والدخل وال ، في تخفيف أثر 2001ساعد التحسن في عجز موازي

ذي حدث ف تراجع ال ام  ال ي ع تواه ف ة بمس ية مقارن دول العرب تجارية لل ن ال ائض الموازي ك، . 2000ي ف ي ضوء ذل وف

ورغم أن مبلغ هذا  .  مليار دوالر  47.4أسفرت موازين الحسابات الخارجية الجارية للدول العربية عن فائض يقدر بنحو            

دره          ثل انخفاضًا ق ائض يم ة مع مبلغ الفائض الجا          27.1الف ة بالمقارن ، إال  2000ري الكبير الذي تحقق في عام        في المائ
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ثر من ستة أمثال الفائض المحقق في عام                    ك، أآ ادل مع ذل ه يع  وأآثر من أربعة أمثال متوسط الفائض السنوي        1999أن

ويشير ذلك، إلى أن أوضاع الحسابات الخارجية الجارية لمجموع الدول العربية، قد تعززت  . 1997     و   1996لعامي   

 . إثر انهيار أسعار النفط الدولية1999 والربع األول من عام 1998تدهور الحاد الذي تعرضت له في عام آثيرًا بعد ال

 

ى صعيد الدول العربية فرادى، يالحظ حدوث ارتفاع طفيف في فائض ميزان الحساب الجاري للسعودية خالل عام    وعل

يجة لالنخفاض الملحوظ في عجز ميزان الخدمات والدخل والتح             2001 ويالت فيها، والذي غطى على تراجع فائض        نت

تجاري يزان ال ية . الم دول العرب ي ال يزان الحساب الجاري ف ي م ائض ف تفاوتة الف راجع بدرجات م د ت ابل، فق ي المق وف

نفط ية األخرى المصدرة لل م  . الرئيس ي حج تراجع ف ن ال بر م در األآ ى أن الق ذا الخصوص، إل ي ه ارة، ف در اإلش وتج

ائض الجاري، حدث      اقم االنخفاض في إيرادات دخل االستثمار لديها خالل عام              الف ت، حيث ف  من أثر 2001 في الكوي

 .تقلص الفائض التجاري

 

 

 

 

ام                  تاحة لع يانات الم إن الب ية، ف دول العرب ية ال ى انخفاض عجز الحساب الجاري في مصر               2001وبالنسبة لبق  تشير إل

وحدوث زيادة بسيطة في حجم العجز الجاري في آل من          . لوارداتليصل إلى ما يقارب وضع التوازن نتيجة النكماش ا         

آما تشير أيضًا، إلى تراجع فائض الحساب الجاري في اليمن نتيجة النخفاض الفائض التجاري بشكل            . تونس والسودان   

 . إلى عجز2000أساسي، وإلى تحول الفائض المحقق في ميزان الحساب الجاري لألردن وموريتانيا في عام 

 

 7.6، بلغ فائض موازين الحسابات الجارية لمجموع الدول العربية نحو           2001سبة من الناتج المحلي اإلجمالي لعام         وآن

ة مع            ك مقارن ة، وذل ام       10.0في المائ ة في ع ة في عام   1.3 و2000 في المائ ووفقًا للبيانات المتاحة، . 1999 في المائ

نات                يزان الحساب الجاري لل ائض م ى نسبة لف ام        تحققت أعل ي في ع  في الكويت، وذلك للعام الثاني على     2001ج المحل
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ك النسبة            ي، حيث بلغت تل ة    26.1التوال ا بلغت نسبة الفائض في الحساب الجاري للناتج المحلي اإلجمالي           .  في المائ آم

 . في المائة في البحرين1.4 في المائة في اليمن، و5.2 في المائة في السعودية، و7.8 في ليبيا، و10.8

 

ائض ميزان الحساب الجاري للناتج المحلي اإلجمالي لعام                      إلى نسبة عجز    2000ومن الناحية األخرى، تحولت نسبة ف

ام  يف لع ي األردن2001طف ام .  ف ي لع ي اإلجمال ناتج المحل بة عجز الحساب الجاري لل ا بقيت نس ي نفس 2001آم  ف

 .ودانحدودها في تونس، وانخفضت نسبة العجز بشكل طفيف في مصر والس

 
 *التدفقات الرأسمالية والموازين الكلية

 

نفط، وما ينبثق عنها من تأثيرات على أوضاع الموازين التجارية والجارية للدول                        ية لل تطورات في السوق الدول ُتحدِّد ال

دول العربية                 ال لمجموع ال ابات رأس الم ن حس يرة وضع موازي ى درجة آب نفط، إل ية الرئيسية المصدرة لل  وفي. العرب

ى الفوائض الملحوظة التي تحققت في عام                نظر إل ك، وبال  في الموازين التجارية والجارية للدول المشار      2001ضوء ذل

ارج       اه الخ ل باتج ية آك نطقة العرب ي الم مالية ف تدفقات الرأس افي ال رآة ص تمرت ح يها، اس ذه  . إل افي ه در أن ص ويق

ال اإلجم                ابات رأس الم ن حس ا تظهر في موازي تدفقات، آم ية للدول العربية، بلغ حوالي       ال  مليار دوالر، مقارنة    16.1ال

 . تباعًا2000 و1999 مليار دوالر في عامي 18.1 مليار دوالر و13.4مع 

 

تدفقات في بعض الدول، إلى زيادة استثمارات الحافظة في الخارج لكل من                  ذه ال تاحة عن عناصر ه يانات الم وتشير الب

راجعها في الكو         ن وت يا والبحري آما تشير . 2000يت مقارنة مع المستوى المرتفع الذي آانت قد بلغته فيها خالل عام ليب

تثمار الحافظة في مصر بشكل آبير خالل عام              تثمار المباشر واس ات االس راجع تدفق ى ت ويذآر أن االستثمار . 2001إل

ترة                      ادات ملحوظة خالل الف د سجل زي ان ق ا تشير ال    ). 2000-1996(المباشر في مصر آ بيانات آذلك إلى حدوث آم

زيادة في التدفقات الرأسمالية إلى المغرب وتونس مرتبطة بخصخصة قطاع االتصاالت في المغرب وبالترخيص الثاني           

 .للهواتف المنقولة في تونس

 

تثنائية التي ميزت عام                  تطورات  الخارجية االس ى أن ال ية أخرى، تجدر اإلشارة إل  والمتمثلة في أحداث 2001من ناح

ب  تمبر في الواليات المتحدة، مضافًا إليها ضعف واضطراب األسواق المالية الدولية خالل العام، ربما تكون قد أسهمت     س

تثمرة في الخارج                    ية المس وال العرب بعض رؤوس األم وال شك أن الوقت اآلن يعتبر مالئمًا  . في حدوث عودة محدودة ل

ية الموجودة بالخارج               لفرص االستثمار المتاحة في المنطقة العربية، بعد أن تبين أن          الجتذاب جانب من األصول العرب

تثمار في الخارج ال يخلو بدوره من المخاطر         واألهم من ذلك، أن معظم الدول العربية أخذت تولى اهتمامها وتبذل . االس

يها          تثمار ف ناخ االس ود لتحسين م ذه الدول في مجاال        . الجه ا ه وم به ي تق ك في اإلصالحات الت تجلى ذل ت تحرير نظم وي

يها، وتشجيع نمو أسواقها المالية                     ية والمصرفية ف ر القطاعات المال تثمار، وإصالح وتطوي آما يتجلى  . وتشريعات االس

                                                           
 .المدفوعات قبل احتساب التمويل االستثنائييمثل الميزان الكلي في بعض الدول وضع ميزان   *
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ية من خالل تخصيص بعض المؤسسات العامة                              يات اإلنتاج ة في العمل ية لتقليص دور الدول أيضًا، في مساعيها الرام

 .ستثمار في مجاالت آانت إلى حد آبير وقفًا على القطاع العام في السابقوفتح المجال للقطاعين الخاص واألجنبي لال

 

تدفقات     ية، وتطورات ال دول العرب ة لل ابات الجاري ن الحس ي موازي يها ف ارة إل بقت اإلش ي س تطورات الت ي ضوء ال وف

نود السهو والخطأ في موازين المدفوعات، فقد أسفرت موازين المدفوعات                 ى ب  الكلية للدول العربية    الرأسمالية إضافة إل

رابة          در بق ائض يق ام         19عن ف يار دوالر في ع د أسفرت أيضًا عن فائض بلغ نحو              2001 مل د أن آانت ق  مليار 39، بع

 . 2000دوالر في عام 

 
 االحتياطيات الخارجية الرسمية

 

ود اإلصالح االقتصادي وضبط االختالالت المالية، إضافة إلى تحسن أسعار النف                د ساعدت جه ، في 1999ط منذ عام لق

 .زيادة االحتياطيات الخارجية الرسمية التي ارتفعت في عدد من الدول العربية إلى مستويات قياسية

 

در من اإللحاح                  ذا الق نفس ه ثارة في السابق ب م تكن م ا ل ك األمر قضايا ربم ومن هذه القضايا تلك المتعلقة . ويطرح ذل

ية إدارة االحتياطيات بطريقة تؤمن تح       قيق عوائد مناسبة منها، خاصة في مثل البيئة االقتصادية الدولية الحالية التي            بأهم

يز بانخفاض في أسعار الفوائد وضعف في األسواق المالية الدولية        ومنها أيضًا، السؤال المتصل بالمستوى المناسب . تتم

ة االحتياطيات الخارجية سنة بعد     وفي هذا الخصوص، هل يعتبر االستمرار في تنمي       . من االحتياطيات وآيف يتم تحديده     

أخرى أمرًا مناسبًا آهدف في ذاته، أم أنه يجب باألحرى ربط حجم االحتياطيات المستهدف بمؤشرات معينة ذات داللة،                  

 .وما يزيد عن ذلك يجب دراسة تكلفة الفرص البديلة الستخدامه

 

يدياً                   تها تنسب تقل ذا اإلطار، أن االحتياطيات آانت آفاي بر البعض االحتياطيات التي    ويذآر في ه واردات، حيث اعت  لل

وحاليًا، وفي ظل التوجهات المتنامية     . تكفي لتغطية االحتياجات من الواردات لمدة أربعة أشهر على سبيل المثال مناسبة            

تفادة من الفرص التي يتيح             ي لالس اج في االقتصاد الدول ية، والسعي لالندم روابط االقتصادية الدول ز ال ها في نحو تعزي

ثة، برزت أهمية دعم                    اليب اإلدارة الحدي يات وأس وارد الخارجية والتقن تثمارات والم إنعاش الصادرات واستقطاب االس

ير عنصر الثقة في االقتصاد المعني، من خالل تحقيق قدر من التناسب بين حجم االحتياطيات الخارجية              تقرار وتوف االس

تزاماته الخارجية قص          بلد وحجم ال تاحة لل ومع ذلك، ال بد من التأآيد على أن الضمانة األساسية لالستقرار         . يرة األجل الم

ات          تهاج السياس ى ان بة عل ى المواظ ى الحرص عل ر عل ة األم ي نهاي ز ف اد، ترتك ي أي اقتص ثقة ف ير عنصر ال وتوف

ليمة    ة م                        . االقتصادية الس ر سوى مهل ن توف ا ل ان حجمه ا آ إن االحتياطيات الخارجية مهم ك، ف دون ذل حدودة اللتقاط  وب

 .األنفاس
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ام           ي ع ية ف دول العرب مية لل ية الرس يات الخارج ع االحتياط ي وض تطور ف بة لل ذه   2001وبالنس م ه ظ أن حج ، يالح

ية المشار إليه فيما تقدم، بنسبة                   ة والكل ن الخارجية الجاري ا، في ظل تحسن الموازي د نم  في المائة 14.4االحتياطيات ق

 .ر مليار دوال117ليصل إلى نحو 

 

عودية     نان ومصر واألردن والس تثناء لب تلفة، باس ية المخ دول العرب ي ال تفاوتة ف ات م يات بدرج د ارتفعت االحتياط ولق

ياتها  ي احتياط يفًا ف ًا طف ي شهدت انخفاض ان الت ى عم ي . والسودان إضافة إل زيادات ف بر ال ى أن أآ ارة إل وتجدر اإلش

ام            يا والكويت              ت 2001االحتياطيات الخارجية الرسمية خالل ع م المغرب وليب ر ث وفي المقابل، فإن   . حققت في الجزائ

 .الحجم األآبر من االنخفاض في االحتياطيات حدث في السعودية ولبنان

 

تعلق بتغطية االحتياطيات الخارجية الرسمية للواردات          يما ي  فقد استمرت ليبيا في تسجيل أعلى النسب حيث ارتفعت          1وف

واردات      رابة        تغطية االحتياطيات لل ى ق يها إل ي ارتفعت فيها تغطية الواردات إلى       .  شهراً  39 ف ر، الت يا، الجزائ تلو ليب وت

واردات السلعية على أساس سيف في عام                   .  شهراً  22حدود    ك، ارتفعت تغطية االحتياطيات الرسمية لل  وما  2001آذل

ارب  ن   16يق ت واليم ن الكوي ل م ي آ هرًا ف ظ أي  .  ش دول، يالح ذه ال ى ه افة إل يات   وباإلض ية االحتياط وغ تغط ًا بل ض

 . أشهر في سورية9 أشهر في آل من موريتانيا والمغرب وما يقارب 10للواردات إلى حدود 

 

ي االحتياطيات في                                    ذي حدث في إجمال تراجع المحدود ال رغم من ال ى ال ه، وعل ى أن من جانب آخر، تجدر اإلشارة إل

واردات من نحو                تها لل د ارتفعت تغطي  نتيجة لما 2001 شهرًا في عام 11 إلى نحو 2000ي عام  أشهر ف    10مصر، فق

ام األخير             واردات خالل الع ك ال نان، فقد تراجعت تغطية االحتياطيات    . حدث من انكماش ملحوظ في تل ا بالنسبة للب أم

ى حدود        واردات إل ة مع        8.6لل ام         11.4 شهرًا مقارن  .1999 شهرًا في عام 16 وما يزيد قليًال عن     2000  شهرًا في ع

 .2001 شهرًا في عام 7.4، إلى حدود 2000 شهرًا في عام 8.5آما تراجعت في السعودية من نحو 

 
 الدين العام الخارجي

 

ية المقترضة  دول العرب ة ال ي ذم ام الخارجي ف ن الع ي الدي غ إجمال ام **بل ة ع ي نهاي ا ف يار 125.7 نحو 2001، آم  مل

د شهد وضع المديونية تحسنًا بسيطًا خال         . دوالر ، حيث انخفض حجم هذا الدين بالنسبة للمجموعة بنحو         2001ل عام   وق

ادل نحو            1.6 ا يع ة أي م يار دوالر 2.1 في المائ رغم من أن هذا االنخفاض يعتبر بسيطًا نسبيًا إال أنه يمثل   .  مل ى ال وعل

دول العربية المقترضة وللسنة الثالثة على التو                    ن ال ي دي ومن جانب آخر،   . الياستمرارًا لالنخفاض التدريجي في إجمال

                                                           
 .محتسبة على أساس إجمالي االحتياطيات الخارجية الرسمية في نهاية السنة في آل دولة، وقيمة الواردات السلعية لتلك السنة في الدولة المعنية  1

لخاصة والديون قصيرة األجل وتسهيالت صندوق النقد الدولي والديون يتكون الدين العام الخارجي من الديون العامة طويلة األجل من المصادر الرسمية وا  **
وتشمل الدول العربية المقترضة مجموعة الدول العربية المسجلة ضمن نظام تسجيل الدول المدينة التابع للبنك الدولي وهي                               .الخاصة غير المضمونة   

وال تشمل المجموعة سبع دول         .لبنان ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن       األردن وتونس والجزائر وجيبوتي والسودان وسورية والصومال وعمان و               
 .منتجة للنفط وال تزال تعتبر دوًال دائنة من منظور الوضع الصافي للمديونية وهي السعودية واإلمارات والكويت والبحرين وقطر والعراق وليبيا
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نما تحسن الوضع في نصفها بانخفاض إجمالي دينها                       ه بي ية، وإذ أن دول العرب يع ال م يحدث في جم ذا االنخفاض ل إن ه ف

نحو    د ساء في نصفها اآلخر بارتفاعه بنحو                 7ب ة، فق فبالنسبة للدول التي شهدت تحسنًا فإن من       .  في المائة  5.4 في المائ

اً         رجع أساس ك ي ذي حدث في الجزائر والمغرب حيث انخفض إجمالي الدين بنحو               المالحظ أن ذل ى التحسن ال  في 11 إل

ة  دول األخرى، وهي األردن والسودان والصومال واليمن، فقد انخفض الدين بنسبة بلغت نحو                      . المائ ا في ال  في  1.2أم

ة في المتوسط     د ارتفع إجمالي الدين بصورة مل      . المائ دول السبع األخرى، فق ا في ال حوظة في لبنان حيث سجل نسبة أم

ي بنسبة         11.6قاربت    م في جيبوت ة ث  4.8 في المائة ثم سورية بنسبة 5 في المائة ثم في تونس وُعمان بنسبة 6 في المائ

 ).9/6( في المائة، الملحق 2 في المائة وأخيرًا في موريتانيا بنسبة 4ومصر بنسبة 

 

ام الخارج ن الع م الدي ي حج اض ف د انعكس االنخف ى وق ية عل ية المقترضة بصورة إيجاب دول العرب ة ال ي ذم ائم ف ي الق

ية األخرى، مع مالحظة حدوث انخفاض بسيط في الناتج المحلي اإلجمالي وارتفاع في                          ياس عبء المديون مؤشرات ق

 فقد . في المائة على التوالي    13 في المائة ونحو     0.9الصادرات من السلع والخدمات في هذه المجموعة من الدول بنحو              

نحو   ي ب ي اإلجمال ناتج المحل ى ال ام الخارجي إل ن الع بة الدي بة 5.6انخفضت نس ك نس ة مسجلة بذل ي المائ ي 45.9 ف  ف

ن ارتفعت هذه النسبة إلى الصادرات بنحو               ة، في حي  في المائة   195 في المائة مسجلة بذلك نسبة ارتفاع بلغت         2.6المائ

ام        ند مقا        . 2001خالل ع يرات ع ذه التغ ام       وتتضح ه توياتها خالل ع تها بمس  وخالل الفترة منذ منتصف عقد 2000رن

ي الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي اإلجمالي بنحو        . التسعينات  د انخفضت نسبة إجمال  في المائة خالل عام 8.3فق

نحو 2000 وام الخمس الماضية 8.2 وب ي المتوسط خالل األع ة ف ي المائ ي ال.  ف بة إجمال ا انخفضت نس ام آم ن الع دي

نحو   ات ب لع والخدم ن الس ى الصادرات م ام 31.8الخارجي إل ة خالل ع ي المائ نحو 2000 ف ي 10.1 وب ة ف ي المائ  ف

 ).2(المتوسط خالل األعوام الخمس الماضية، الجدول رقم 

 

ة الدين، فقد انخفض بنسبة         ي خدم ا بالنسبة إلجمال والر بالنسبة  مليار د14 ليبلغ نحو 2001 في المائة خالل عام 2.4أم

دول العربية المقترضة       في 8.9 وقد جاء في أعقاب ارتفاع قدره 1997وُيعد هذا االنخفاض األول منذ عام . لمجموعة ال

ام        ة في ع ن إلى الصادرات من السلع والخدمات بنحو                   . 2000المائ ة الدي ا انخفضت أيضًا نسبة خدم  في المائة   3.9آم

بلغ نحو      ام          14.8لت ة خالل ع م   2001 في المائ رغم من أن التحسن      ). 2(، الجدول رق ى ال ه عل ر بالمالحظة، أن والجدي

ية حدث في ظل تغيرات بسيطة في الناتج المحلي اإلجمالي والصادرات من                           ياس عبء المديون النسبي في مؤشرات ق

ية            دول العرب بة لل ت بالنس ي حدث يرات الت س التغ ه ال يعك ة، إال أن بة للمجموع ات بالنس لع والخدم ي  الس رادى أو ف ف

 .مجموعات صغيرة

 

الث         ى ث يمها إل م تقس د ت ة، فق ية المقترض دول العرب ن أوضاع ال ة بي هيل المقارن ل تس ن أج ه وم ة، فإن وبصورة عام

ناتج المحلي اإلجمالي لقياس عبء المديونية الخارجية، على اعتبار أن                ى ال ائم إل ن الق مجموعات وفق مؤشر نسبة الدي

 .ة االقتصاد على تحمل أعباء الدين وإمكانية استمراريته على القيام بذلكهذه النسبة تشير إلى قدر
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 )1(جدول رقم ال
 تصنيف الدول العربية المقترضة وفق عبء المديونية

2001 
 

 نسبة خدمة الدين العام
 الخارجي إلى الصادرات

نسبة الدين القائم إلى 
 الصادرات

نسبة الدين القائم إلى الناتج 
 يالمحلي اإلجمال

 المجموعة والدولة

 المجموعة األولى   
7.8 
9.1 
9.4 

24.8 
17.0 
20.2 

31.9 
116.9 
161.0 
104.7 

99.6 
297.5 

18.8 
27.9 
30.8 
41.0 
42.5 
45.9 

 ُعمان
 سورية
 مصر

 الجزائر
 المغرب
 لبنان

 المجموعة الثانية   
6.8 

14.8 
7.9 

13.0 

138.4 
127.8 
220.3 
153.7 

53.5 
61.1 
74.1 
75.7 

 ناليم
 تونس
 جيبوتي
 األردن

 المجموعة الثالثة   

8.4 
21.4 
28.7 

945.0 
338.3 

1433.1 
 

125.2 
154.5 

2103.4 
 

 السودان
 موريتانيا
 الصومال

ام          : المصدر  ي الموحد لع تقرير االقتصادي العرب تبيان ال تمويل العالمي للتنمية     2001اس ي، ال نك الدول ومصادر ، 2001، الب
 .ىوطنية أخر

 

 

بيًا وتشمل                     تضم المج   تدًال نس يها مع ية ف بر عبء المديون ي يعت دول الت ى ال  ومصر والجزائر    وسورية عمان موعة األول

ناتج المحلي اإلجمالي في هذه الدول عن                     ى ال ائم إل ن الق ل نسبة الدي نان، حيث تق  في المائة، آما يعتبر 50والمغرب ولب

 .قترضة وفقًا لمؤشرات عبء المديونية األخرىأداء هذه الدول فوق المتوسط بالنسبة للدول العربية الم

 

بر عبء المديونية فيها مرتفعاً                ي يعت دول الت ية ال وتشمل اليمن وتونس وجيبوتي واألردن، حيث      , وتضم المجموعة الثان

ي في هذه الدول عن                       ي اإلجمال ناتج المحل ى ال ائم إل ن الق ل نسبة الدي اربًا  في المائة، آما يعتبر أداء هذه الدول مق 100تق

دول العربية وفقًا لمؤشرات عبء المديونية األخرى            ويالحظ أن أداء هذه المؤشرات في بعض دول    . للمتوسط بالنسبة لل

 .هذه المجموعة يعتبر جيدًا بالمقارنة مع المجموعة آكل

 

مل الس        تفاقمًا، وتش بيًا وم يًا نس يها عال ية ف بء المديون بر ع ي يعت دول الت ثة ال ة الثال م المجموع يا وتض ودان وموريتان

ن القائم إلى الناتج المحلي اإلجمالي في هذه الدول عن                   زيد نسبة الدي  في المائة، آما يعتبر أداء 100والصومال، حيث ت

 .هذه الدول أقل من المتوسط بالنسبة للدول العربية وفقًا لمؤشرات عبء المديونية األخرى
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 )2(جدول رقم ال

 جموعات الدول العربية المقترضةالدين الخارجي القائم في ذمة م
 

2001 2000 1999 1998 1997 1996  

 )مليون دوالر أمريكي(الدين الخارجي القائم 
125662.5 

81761 
24218 
17135 

127739.1 
84027 
23719 
17438 

134422.
9 

88932 
25220 
17665 

136874.2 
92742 
23090 
18407 

132122.
3 

88879 
21990 
18692 

141421.
8 

94703 
24742 
19334 

 الدول العربية المقترضة
 المجموعة األولى
 المجموعة الثانية
 المجموعة الثالثة

 )في المائة(نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي اإلجمالي 
45.9 
34.7 
62.8 

127.4 

48.6 
35.1 
62.9 

144.0 

53.0 
40.2 
69.8 

160.0 

56.4 
43.8 
66.4 

171.9 

60.5 
43.5 
65.5 

172.0 

68.3 
48.1 
75.6 

235.6 

 الدول العربية المقترضة
 المجموعة األولى
 المجموعة الثانية
 المجموعة الثالثة

 )في المائة(نسبة الدين الخارجي إلى صادرات السلع والخدمات 
133.0 
109.7 
137.3 
814.4 

137.7 
113.6 
145.0 
767.3 

177.7 
150.7 
166.4 

1347.4 

202.1 
176.5 
165.9 

1687.2 

171.7 
145.2 
152.3 

1722.8 

189.9 
161.5 
171.3 

1608.5 

 الدول العربية المقترضة
 المجموعة األولى
 المجموعة الثانية
 المجموعة الثالثة

 )مليون دوالر أمريكي(خدمة الدين العام الخارجي 
13977.4 

11451 
2240 

236 

14321.4 
11347 

2617 
307 

13149.0 
10873 

2169 
107 

12668.0 
10407 

2162 
99 

12615.8 
10336 

2155 
125 

13036.6 
10688 

2240 
106 

 الدول العربية المقترضة
 المجموعة األولى
 المجموعة الثانية
 المجموعة الثالثة

 )في المائة(نسبة خدمة الدين العام الخارجي إلى حصيلة الصادرات من السلع والخدمات 
14.8 
15.4 
12.7 
11.2 

15.4 
15.3 
16.0 
13.5 

17.4 
18.4 
14.3 

8.2 

18.7 
19.8 
15.5 

9.1 

16.4 
16.9 
14.9 
11.5 

17.5 
18.2 
15.5 

8.8 

 الدول العربية المقترضة
 المجموعة األولى
 المجموعة الثانية
 المجموعة الثالثة

ي الموحد لعام            : المصدر   - تقرير االقتصادي العرب تبيان ال ، البنك الدولي، التمويل العالمي للتنمية،       ومصادر وطنية أخرى   2000اس
 .2001الثاني جداول الدول المجلد 

 .  تم احتساب مؤشران المجموعة الثالثة باستثناء الصومال والتي تم إدماجها عند احتساب مؤشرات الدول العربية المقترضة آكل-

 
 موقف المديونية

 

ام                 يفاًُ خالل ع نًا طف ية تحس دول العرب ية الخارجية في ال ا تمت اإلشارة إليه سا  2001شهد وضع المديون بقًا، حيث ، آم

ي الدين العام الخارجي القائم انخفاضًا بنحو            ، آما أن ذلك حدث     2000 مليار دوالر عن مستواه في عام        2.1سجل إجمال

 ).2( مليار دوالر خالل ذلك العام، الجدول رقم 6.7في أعقاب انخفاض آبير نسبيًا بلغ 
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 على خالف التغيرات 2001د آان متباينًا خالل عام   ويالحظ أن أداء المجموعات الثالث من الدول العربية المقترضة ق           

ام    الل ع رات خ ية المؤش ي غالب هدتها ف ي ش ابهة الت ة   . 2000المتش ي ذم ائم ف ي الق ن الخارج ي الدي ب إجمال ي جان فف

ية، شهدت المجموعة األولى والثالثة انخفاضًا بنحو             دول العرب  في المائة على التوالي في الوقت 1.7 و2.7مجموعات ال

نحو ال ًا ب ية ارتفاع ة الثان يه المجموع ة2.1ذي شهدت ف ي المائ ي .  ف دول ف ن ال ذه المجموعات م ع أداء ه ة م وبالمقارن

السنوات الست الماضية، يالحظ أن أداء المجموعة األولى يعتبر استمرارًا لنمط االنخفاض الذي شهدته هذه المجموعة         

ترة          ذه الف ة خالل ه ذه المج     . بصورة عام د آانت متباينة في أدائها، حيث انخفض إجمالي الدين في         إال أن دول ه موعة ق

نان                      ان ومصر ولب ع في آل من عم ر والمغرب وارتف أما المجموعة الثانية، فإن أداءها يمثل استمرارًا       . آل من الجزائ

ذي سجلته خالل هذه الفترة          تذبذب ال ألداء الم  دينها الخارجي   وقد شهدت دولتين في هذه المجموعة ارتفاعًا في إجمالي        . ل

نها الخارجي   ي دي ي إجمال ن انخفاضًا ف ن آخريي ن شهدت دولتي د شهدت هي  . في حي ثة، فق ا بالنسبة للمجموعة الثال أم

نحو                            يا ب ن في موريتان يه الدي ع ف ذي ارتف ي الوقت ال ا فف نًا في أدائه ة شهد الدين في السودان          2.2األخرى تباي  في المائ

 ).2(لجدول رقم  في المائة، ا2.1انخفاضًا بنحو 

 

ى الصادرات من السلع والخدمات، فقد شهدت المجموعتان الثانية والثالثة                          ن الخارجي إل ة الدي ووفق مؤشر نسبة خدم

ى نحو                  يهما إل ذه النسبة ف نًا حيث انخفضت ه ة نحو        12.7تحس ى التوالي في الوقت الذي         11.2 في المائ ة عل  في المائ

ى نحو            ذه النسبة إل يه ه وآما سبقت اإلشارة، فقد آان مستوى انخفاض .  في المائة في المجموعة األولى15.4ارتفعت ف

 .آل المجموعات ضئيًال مقارنة بما تم تحقيقه في العام السابق أو خالل فترة الست سنوات السابقة

 

ة الدين منسوبة إلى حصيلة الصادرات من السلع والخدمات في المجموعات الثالث من           باء خدم الدول، فقد وبالنسبة ألع

يرة بلغت نحو            ة في المجموعة الثانية ونحو            20.6انخفضت بدرجة آب  في المائة في المجموعة الثالثة في     17 في المائ

نحو               ى ب يه في المجموعة األول ذي ارتفعت ف ة  0.2الوقت ال ة بأداء المجموعات الثالث في عام    .  في المائ ند المقارن وع

ن الثا 2000 ظ أن أداء المجموعتي ام      ، يالح الل ع يدًا خ بر ج ثة يعت ية والثال يه أداء     2001ن ر ف ذي قص ت ال ي الوق  ف

 ). 2(والجدول رقم ) 9/9(المجموعة األولى آثيرًا عن مستويات انخفاض العامين السابقين، الملحق 

 

ى مستوى الدول العربية فرادى، فقد شهدت المغرب تحسنًا ملحوظًا في جميع مؤشرات قياس المديونية وأعبائ    ها في وعل

ية الخارجية وفق غالبية المؤشرات في آل من األردن والجزائر وبدرجة أقل                           يه أوضاع المديون ذي تحسنت ف الوقت ال

يع المؤشرات في آل من جيبوتي وسورية ولبنان ومصر                         ذي تراجعت جم يا، في الوقت ال أما في  . في تونس وموريتان

ية  إن أوضاع المديون ن، ف ودان والصومال واليم ان والس راجع  عم يرًا حيث تحسنت بعض المؤشرات وت ير آث م تتغ  ل

 ).1(البعض اآلخر، الجدول رقم 
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 أسعار صرف العمالت العربية
 

 نظم وسياسات الصرف
 

ا في نهاية عام                      ية آم دول العرب بعة في ال  إلى فئتين أساسيتين، تضم األولى منهما النظم 2001تنقسم نظم الصرف المت

ي يتم فيها ربط العملة    الوطنية بعملة واحدة أو بسلة خاصة من العمالت الرئيسية، وتضم الفئة الثانية النظم التي تتميز الت

ية                ة الوطن د سعر صرف العمل بر في تحدي رونة أآ وتضم الفئة األولى نظم الربط المعمول بها في أربع عشرة دولة            . بم

ية  وم خمس منها، وهي األردن، وجيبوتي،                . عرب دول، تق ذه ال ن ه وسورية، والعراق وُعمان بربط سعر صرف      ومن بي

دوالر األمريكي          تة لل يمة ثاب ا بق نان ومصر، نظام تثبيت سعر الصرف للدوالر، ولكن مع                 . عمالته ا لب تان هم بع دول وتت

نقدية بحيث تسمح للبنوك المعتمدة وشرآات                              نه السلطات ال ن ع ذي تعل دوالر ال وجود هامش حول السعر المرآزي لل

تحريك أ     ففي لبنان، يسمح مصرف لبنان بتحريك سعر الصرف بين         . سعار صرف العملة الوطنية في حدوده       الصرافة ب

دوالر        1514 و 1501 ابل ال ية مق يرة لبنان وفي مصر، يسمح البنك المرآزي المصري بتحريك سعر الصرف للجنيه             .  ل

 .من السعر المرآزي)  في المائة3 ±(المصري مقابل الدوالر في حدود هامش 

 

ك، ف ن        آذل ارات والبحري ي اإلم رى وه ية أخ س دول عرب وم خم ربط، تق ام ال بع نظ ي تت ى الت ئة األول ه وضمن الف إن

ربط سعر صرف عمالتها بحقوق السحب الخاصة مع السماح بالتغير في حدود هامش نسبته                يا ب والسعودية وقطر وليب

ة    7.25 ± دول األربع األولى تحافظ على بقاء سعر صرف        .  في المائ  ثابت لعمالتها مقابل الدوالر وبالتالي ال غير أن ال

امش المذآور        تزم بالضرورة باله ويذآر في هذا الصدد أن البحرين آانت آخر هذه الدول األربع في اإلعالن رسميًا      . تل

ذي حدث في بداية ديسمبر                          دوالر، وهو األمر ال ابل ال تها مق وأخيرًا، فإنه وضمن   . 2001عن تثبيت سعر صرف عمل

ئة األو   وم آل من الكويت والمغرب بربط عملتيهما بسلة خاصة من العمالت الرئيسية                     الف ربط، تق بع نظم ال ي تت ى الت . ل

وفي إطار هذا الترتيب، تقوم السلطات النقدية بتحديد سعر الصرف يوميًا على أساس التغير الحاصل في أسعار عمالت          

تجارية الرئيسية لكال البلدين، وذلك مع األ            دول الشريكة ال فعلى . خذ في االعتبار وزن العمالت الرئيسية المكّونة للسلة       ال

دوالر ، في حين أن السلطات النقدية في المغرب             بر لل تماد وزن أآ نقدية في الكويت باع وم السلطات ال ثال، تق سبيل الم

 .تعتمد وزنًا أآبر لليورو في تحديد سعر الصرف اليومي

 

ة من الدول               ية والمكون ئة الثان ا في الف العربية التي تتبع نظم أسعار صرف ذات مرونة أآبر، فإن من بين هذه الدول،              أم

دار                      تعويم الم باع نظام ال يا بات ر وموريتان س، والجزائ نها، وهي تون وم ثالث م وبموجب هذا النظام، تحدد السلطة      . ∗تق

لة من العمالت الرئيسية، غير أن سعر الصرف اليو                     ابل س ية مق ة المحل يمة العمل نقدية ق مي يتحرك وفقًا لمجموعة من     ال

ات،     يزان المدفوع ي م اري ف نوك، ووضع الحساب الج ن الب ا بي ي سوق م ب والعرض ف ا، الطل ن أهمه المؤشرات م

ي الحقيقي الذي يعكس تطور الميزان التجاري مع الشرآاء التجاريين                      ية، وسعر الصرف الفعل ة األجنب واحتياطي العمل

                                                           
 .2000منتصف عام تجدر اإلشارة إلى أن موريتانيا آانت تتبع التعويم الحر حتى  ∗
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ويتدخل البنك  . م المحلي والعالمي وسعر صرف العملة المحلية في السوق الموازية         الرئيسيين باإلضافة إلى نسبة التضخ     

المرونة  أنه وعلى الرغم من ويالحظ. سعار البيع والشراءأل السقوف في تحديد  المرآزي في الدول التي تتبع هذا النظام       

نظم        ذه ال بية في ه ع األمر           النس ا في واق ابه مع نظام     ، إال أنه ن   مثبت  الصرف  ال تتش  إعالن ، إذ أن عدم بشكل غير معل

ية عن         نقدية المعن المؤشرات المؤثرة في تحديد تحرك سعر الصرف وعن أوزان العمالت الرئيسية المكونة  السلطات ال

ية، يجعل        ة المحل يمة العمل ع األمر مع نظام الصرف المربوط بسلة من العمالت الرئيسية         لق تطابق في واق نظام ي ذا ال ه

 .في الكويت والمغربمثل نظام الصرف 

 

بر،   رونة األآ عار الصرف ذات الم م أس يرًا وضمن نظ بع وأخ ودان يت دار الس تعويم الم ام ال تعويم نظ ام ال ن نظ  واليم

بع هذا النظام في وقت سابق                             ان يت يا آ نان وموريتان أن آال من لب ًا ب ويسمح هذا . المستقل أو الحر لسعر الصرف، علم

وى السوق أن تحدد أسع           نظام لق ذه العمالت      ال آل من السودان واليمن     البنك المرآزي في     ومع ذلك، يقوم   . ار صرف ه

دوالر األمريكي،                            ية، هي في معظم األحيان ال ة رئيس ابل عمل تحديد سعر صرف وسطي مق  التدخل  الستخدامها في   ب

اد أو عدم التوازن في قيمة العملة الوطنية مقابل                    و ذب ح ى السوق لتجنب أي تذب ير عل وفي هذا الصدد، . لعملة اتلكالتأث

وى السوق                   ية لق د أسعار الصرف اليوم ترك تحدي تعويم الحر ت بع ال ي تت دول الت رغم من أن ال ى ال ه وعل أي (يالحظ أن

تجارية وشرآات الصرافة، في         نوك ال فإن صغر حجم سوق النقد األجنبي في هذه الدول يستلزم تدخل           )  األحيان أغلبالب

 .يق بين العرض والطلب وبالتالي التأثير على سعر الصرف التوازني في السوقالبنك المرآزي آطرف نشط للتوف
 

 تطورات أسعار الصرف العربية
 

دوالر األمريكي خالل عام                           ابل ال تها مق دوالر انخفاضًا في قيم ام ال تها أم تم تثبيت قيم ية ال ي سجلت تسع عمالت عرب
ذا االنخفاض بين           . 2001 راوح متوسط ه د ت  في المائة  19النسبة للدينار الجزائري والدينار السوداني و      في المائة ب   2وق

نار الليبي الملحق         ، في حين سجلت ثمان عمالت عربية يتم تثبيت قيمتها أمام الدوالر ارتفاعًا مقابل            )9/11(بالنسبة للدي
د انعكس ذلك من خالل ارتفاع قيمة هذه العمالت مقابل حقوق السحب             . العمالت الرئيسية األخرى      الخاصة بمتوسط وق

 في المائة بالنسبة لكل من الدينار األردني والدرهم اإلماراتي والدينار البحريني والفرنك الجيبوتي والريال               3.64مقداره  
 ). 9/12(السعودي والريال الُعماني والريال القطري والدينار الكويتي الملحق 

 
عار صرفها  ي أس ية تحرآات ملحوظة ف د شهدت خمس عمالت عرب ام وق نار 2001ع يه المصري، والدي ي، الجن  ه

ففي مصر، فإنه وبعد أن تمتع سعر صرف الجنيه مقابل          . الليبي، واألوقية الموريتانية، والدرهم المغربي والليرة اللبنانية      
نذ أواخر عام                          ا االقتصاد المصري م ي تعرض له ة أدت الصدمات الت ترة طويل ير لف تقرار آب دوالر، باس  إلى 1997ال

اد    يه           إيج ى سعر صرف الجن تزايدة عل د أمكن الحفاظ على استقرار سعر الصرف باستخدام االحتياطيات          . ضغوط م وق
إال أنه وفي ظل الضغوط التي تعرض لها    . الخارجية في مقابلة الطلب المتزايد على النقد األجنبي بسعر الصرف السائد            

ام   الل ع عر الصرف خ ن  2000س ة ي ي نهاي لطات المصرية ف ت الس ام ، قام عر الصرف  2001اير ع ام س ي نظ  بتبن
تحرك    تحرك   (الم ربط الم دوالر بهامش            ) ال ابل ال يه مق  نقطة مئوية حول سعر الصرف المرآزي       1±لسعر صرف الجن

ويمثل ذلك السعر متوسط سعر الصرف المرجح للمعامالت الفعلية         .  جنيه للدوالر الواحد   3.85البالغ  ) المعدل الوسطي (
 . الذي آان سائدًا في ذلك الوقتلدى البنوك والصرافات
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ايو  ي م ن 2001وف دل الوسطي م يض المع م تخف ى 3.85، ت دوالر3.86 إل يه لل ام .  جن يو من نفس الع ي يول م ف ا ت آم

ى          دل الوسطي إل ولقد .  نقطة مئوية  1.5±، وفي الوقت نفسه تم توسيع الهامش حول ذلك المعدل إلى            3.90تخفيض المع
امش مرة         ك اله  6.4 مع تخفيض المعدل الوسطي بنسبة    2001 نقطة مئوية في أغسطس      3± أخرى إلى    جرى توسيع ذل

 .  جنيه مقابل الدوالر4.15في المائة ليصل إلى 
 

ية أحداث                   2001وفي ديسمبر      ى خلف ى سعر الصرف عل  سبتمبر، تم تخفيض المعدل  11، وإزاء تواصل الضغوط عل
نحو        ددًا ب بلغ        8.4الوسطي مج ة لي  في يناير  4.51وأخيرًا فقد خفض المعدل الوسطي إلى       . يه للدوالر  جن  4.50 في المائ

امش في حدوده السابقة البالغة                  اء اله ي مع بق ام الحال هذا، وقد بلغ المعدل التراآمي للتخفيضات     .  نقطة مئوية  3±من الع
 . في المائة32.5 نحو 1999التي أجريت على سعر الصرف منذ نهاية عام 

 
يا، قامت السلط        ، وذلك في إطار    2001خالل عام       )  في المائة  19(ات بتخفيض سعر الصرف الرسمي بنسبة         وفي ليب

نار يد سعر صرف الدي نفذها لتوح ي ت بل . اإلجراءات الت ده من ق تم تحدي ي ي نار الليب ى أن سعر الدي ارة إل وتجدر اإلش
يعًا وشراًء، وتوجد اختالفات في أسعار صرفه بالنسبة للمع                     يا المرآزي ب فبالنسبة للقطاع  . امالت المختلفة مصرف ليب

نفذها    ي ي واردات الت عار صرف الصادرات وال ي أس تالفات ف د اخ امالت  . الخاص توج عر صرف للمع د س ا يوج آم
نظورة              يات غير الم رارًا في ديسمبر               . الرأسمالية وسعر صرف آخر للعمل يا المرآزي ق د اتخذ مصرف ليب  2001ولق

نار مق            يد أسعار صرف الدي تعديل وتوح ا يعادل         ب ية بم  وحدة حقوق سحب خاصة لكل دينار       0.608ابل العمالت األجنب
 .2002 يناير 1 دينار ليبي مقابل الدوالر، وذلك اعتبارًا من 1.310ليبي، وهذا السعر يعادل 

 
يا، انخفضت قيمة األوقية الموريتانية مقابل الدوالر بنسبة             قيمتها ، غير أن 2001 في المائة خالل عام      6.8وفي موريتان

تة مقابل اليورو، األمر الذي يشير إلى أن السلطات النقدية تتبع في واقع األمر نظام صرف مثبت مقابل اليورو                       بقيت ثاب
ن      د ساعدت سياسة تثبيت سعر الصرف بجانب اتباع سياسة نقدية سليمة من قبل السلطات النقدية                      . بشكل غير معل ولق

 .2001-1999يات منخفضة نسبيًا، خالل الفترة الموريتانية إلى احتواء التضخم إلى مستو
 

دوالر بنسبة                    ابل ال ي مق م المغرب يمة الدره ، وذلك بعد أن    2001 في المائة خالل عام        6.36وفي المغرب، انخفضت ق
ًال في            نقدية تعدي ن العمالت الرئيسية المكّونة للسلة الخاصة من العمالت التي تحدد قيمة الدرهم     اوزأأجرت السلطات ال

ي، بحيث تم إعطاء اليورو وزنًا أآبر في السلة          ا ، فقد  2001ونظرًا لتراجع قيمة اليورو مقابل الدوالر خالل عام         . لمغرب
 .انعكس ذلك في انخفاض قيمة الدرهم مقابل الدوالر

 
نان، تعرض سعر الليرة اللبنانية مقابل الدوالر لضغوط حادة عام                صرف ففي إطار سياسة تثبيت سعر ال     . 2001وفي لب

ام              نذ ع نان م بعها مصرف لب ي يت وقد . 2001 ليرة في نهاية عام      1507، بقي سعر الليرة اللبنانية مستقرًا عند        2000الت
يجة لذلك انخفض احتياطي                                  دوالر في سوق القطع، ونت يع ال ك بب ذا السعر وذل اع عن ه وة للدف نان بق تدخل مصرف لب

 .مصرف لبنان اإلجمالي من العمالت األجنبية



ملحق (1/9)  :  موازين مدفوعات الدول العربية
(2001-1996)

(مليون دوالر)

199619971998199920002001

الصادرات السلعية - فوب
224,012.8    242,835.8    165,720.9    137,821.0    182,854.8    179,206.2     مجموع الدول العربيـة

2,294.4    1,899.3    1,831.9   1,802.4   1,835.5    1,816.9            األ ر  د  ن
45,621.0    49,064.7    36,473.8   33,835.3    40,408.4   37,335.9           اإلمــــارات
5,544.7    6,194.9    4,362.8   3,270.2   4,383.0    4,702.1            البحريـــــن
6,605.7    5,839.9    5,873.3   5,725.0   5,559.0    5,519.0            تونــــــــس
19,100.0    21,650.0    12,320.0   10,140.0    13,820.0   13,220.0           الجزا ئــــر
75.8   75.4    69.2    59.1    42.6   39.6            جـيـبــوتـي
72,837.7    77,371.4    50,621.9   38,724.4    60,572.5   60,565.8           الســـعودية
1,618.7    1,806.7    780.1    595.7    594.2    620.3            الســـــودان
4,700.0    5,146.0    3,806.0   3,142.0   4,057.0    4,165.2            ســــــورية
   . . .    . . .    . . .    . . .   . . .   . . .         الصومـــال
   . . .    . . .    . . .    . . .   . . .   . . .         العـــــــراق
11,180.0    11,318.6    7,238.0   5,521.5   7,656.7    7,373.2            عمـــــــــان
10,870.1    11,594.0    7,213.7   5,030.5   3,856.1    3,833.0            قطـــــــــــر
16,174.1    19,475.9    12,277.4   9,616.0   14,281.0   14,946.0           الكويــــــت
800.0    700.5    695.0    723.0    649.0    1,066.0            لبنــــــــــان
8,775.6    12,078.0    6,707.6   6,216.0   9,888.7    9,402.2            ليبيـــــــــــا
7,024.9    7,060.8    5,236.5   4,402.8   5,525.3    4,967.4            مصـــــــــر
7,116.7    7,417.8    7,402.3   7,144.0   7,039.0    6,886.0            المغــــــرب
356.2    344.7    333.1    369.4    412.8    484.9            موريتانــيــا
3,317.3    3,797.2    2,478.3   1,503.7   2,274.0    2,262.7            اليمــــــــــن

الـــواردات السلعية - فوب
-150,723.6-147,139.1-137,268.3-143,683.9-144,063.8-139,888.0 مجموع الدول العربيـة

-4,301.3-4,073.7-3,292.0-3,404.8-3,648.5-3,818.1        األ ر  د  ن
-35,550.0-34,899.9-31,719.5-32,588.2-34,093.9-30,563.9        اإلمــــارات
-4,008.2-4,393.6-3,468.4-3,298.7-3,778.2-4,037.0        البحريـــــن
-8,971.3-8,092.6-8,022.8-7,876.0-7,515.0-7,280.0        تونــــــــس
-9,800.0-9,350.0-8,960.0-8,630.0-8,130.0-9,090.0        الجزا ئــــر
-263.8-270.3-251.7-239.6-204.0-200.7        جـيـبــوتـي
-28,645.1-27,741.0-25,717.5-27,534.6-26,369.8-25,358.3        الســـعودية
-1,395.2-1,366.4-1,256.2-1,732.2-1,421.9-1,339.5        الســـــودان
-3,900.0-3,723.0-3,590.0-3,320.0-3,603.0-4,502.2        ســــــورية
   . . .    . . .    . . .    . . .   . . .   . . .         الصومـــال
   . . .    . . .    . . .    . . .   . . .   . . .         العـــــــراق
-4,921.0-4,593.0-4,299.1-5,214.6-4,645.0-4,231.5        عمـــــــــان
-3,385.7-2,929.7-2,251.6-3,070.6-2,992.6-2,584.1        قطـــــــــــر
-6,932.2-6,450.7-6,708.7-7,713.0-7,747.0-7,949.0        الكويــــــت
-7,000.0-6,278.6-5,778.0-6,581.0-6,923.0-6,992.0        لبنــــــــــان
-4,420.3-4,128.8-4,406.0-5,753.6-7,170.2-6,929.2        ليبيـــــــــــا
-13,957.5-15,381.4-15,164.8-14,617.3-14,157.2-13,169.6        مصـــــــــر
-10,110.7-10,652.5-9,956.8-9,463.0-8,903.0-9,079.0        المغــــــرب
-390.2-329.5-304.7-357.9-355.0-470.4        موريتانــيــا
-2,771.1-2,484.4-2,120.5-2,288.8-2,406.5-2,293.5        اليمــــــــــن
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تابع ملحق (1/9)  :  موازين مدفوعات الدول العربية
(2001-1996)

(مليون دوالر)

199619971998199920002001

  المــــــــــــيـزان الـتجـــــــــــــــاري
  73,289.2  95,696.8  28,452.6-5,862.8  38,791.0  39,318.2 مجموع الدول العربيـة

-2,006.9-2,174.4-1,460.1-1,602.4-1,813.0-2,001.2        األ ر  د  ن
  10,071.0  14,164.8  4,754.3  1,247.1  6,314.5  6,772.0        اإلمــــارات
  1,536.5  1,801.3  894.4-28.5  604.8  665.2        البحريـــــن
-2,365.6-2,252.7-2,149.5-2,151.0-1,956.0-1,761.0        تونــــــــس
  9,300.0  12,300.0  3,360.0  1,510.0  5,690.0  4,130.0        الجزا ئــــر
-188.0-194.9-182.5-180.5-161.4-161.1        جـيـبــوتـي
  44,192.6  49,630.4  24,904.4  11,189.8  34,202.7  35,207.5        الســـعودية
  223.5  440.3-476.1-1,136.5-827.7-719.2        الســـــودان
  800.0  1,423.0  216.0-178.0  454.0-337.0        ســــــورية
   . . .    . . .    . . .    . . .   . . .    . . .        الصومـــال
   . . .    . . .    . . .    . . .   . . .    . . .        العـــــــراق
 6,259.0 6,725.6 2,938.9 306.9 3,011.7 3,141.7        عمـــــــــان
 7,484.4 8,664.3 4,962.1 1,959.9 863.5 1,248.9        قطـــــــــــر
 9,241.9 13,025.2 5,568.7 1,903.0 6,534.0 6,997.0        الكويــــــت
-6,200.0-5,578.1-5,083.0-5,858.0-6,274.0-5,926.0        لبنــــــــــان
 4,355.3 7,949.2 2,301.6 462.4 2,718.5 2,473.0        ليبيـــــــــــا
-6,932.6-8,320.6-9,928.3-10,214.5-8,631.9-8,202.2        مصـــــــــر
-2,994.1-3,234.6-2,554.5-2,319.0-1,864.0-2,193.0        المغــــــرب
-34.0 15.2 28.4 11.5 57.8 14.5        موريتانــيــا
 546.2 1,312.8 357.8-785.1-132.5-30.8        اليمــــــــــن

ميـزان الخـدمــات  والدخل (صـــافي)
-17,963.2-22,316.6-13,323.2-11,518.3-19,237.7-19,993.1 مجموع الدول العربيـة

-234.6-112.4-150.8-77.3-9.2-52.4        األ ر  د  ن
 2,900.0 2,889.0 2,641.3 2,573.2 2,633.1 2,650.5        اإلمــــارات
-159.0-183.5-168.9-89.1-233.8 28.2        البحريـــــن
 723.7 695.1 889.2 712.0 646.0 503.0        تونــــــــس
-2,500.0-4,160.0-4,130.0-3,470.0-3,300.0-3,750.0        الجزا ئــــر
 105.1 102.1 116.8 108.3 97.7 98.0        جـيـبــوتـي
-14,550.5-19,883.3-10,515.9-9,385.0-18,608.0-19,013.9        الســـعودية
-1,140.6-1,194.8-297.8-185.1-128.5-144.5        الســـــودان
-998.0-998.0-504.0-295.0-492.0-245.3        ســــــورية
   . . .    . . .    . . .    . . .   . . .    . . .        الصومـــال
   . . .    . . .    . . .    . . .   . . .    . . .        العـــــــراق
-1,537.6-1,935.0-1,870.0-1,833.6-1,583.9-1,433.0        عمـــــــــان
-3,220.6-3,190.4-2,790.9-2,415.4-2,542.3-2,495.3        قطـــــــــــر
 1,406.0 3,602.0 1,498.1 2,086.3 2,908.1 1,600.0        الكويــــــت
-600.0 600.0-198.0-222.0-149.0 19.0        لبنــــــــــان
-532.9-666.5-586.4-584.5-601.8-690.5        ليبيـــــــــــا
 2,717.9 3,323.8 3,938.4 2,772.1 3,863.2 4,493.5        مصـــــــــر
 1,080.7 277.4 148.9-169.7-429.0-348.0        المغــــــرب
-81.3-106.4-112.2-180.6-207.8-161.1        موريتانــيــا
-1,341.5-1,375.7-1,231.0-862.9-1,100.5-1,051.3        اليمــــــــــن
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تابع  ملحق (1/9)  :  موازين مدفوعات الدول العربية
(2001-1996)

(مليون دوالر)

199619971998199920002001

ميزان السلع والخدمات والدخل
    55,326.0    73,380.1    15,129.4   -17,381.1      19,553.3    19,325.1 مجموع الدول العربيـة

-2,241.5-2,286.8-1,610.9-1,679.7-1,822.2-2,053.6        األ ر  د  ن
  12,971.0  17,053.8  7,395.6  3,820.3  8,947.6  9,422.5        اإلمــــارات
  1,377.5  1,617.8  725.5-117.6  371.0  693.4        البحريـــــن
-1,641.9-1,557.6-1,260.3-1,439.0-1,310.0-1,258.0        تونــــــــس
  6,800.0  8,140.0-770.0-1,960.0  2,390.0  380.0        الجزا ئــــر
-82.9-92.8-65.7-72.2-63.7-63.1        جـيـبــوتـــي
  29,642.1  29,747.1  14,388.5  1,804.8  15,594.7  16,193.6        الســـعودية
-917.1-754.5-773.9-1,321.6-956.2-863.7        الســـــودان
-198.0  425.0-288.0-473.0-38.0-582.3        ســــــورية
   . . .    . . .    . . .   . . .   . . .    . . .         الصومـــال
   . . .    . . .    . . .   . . .   . . .    . . .         العـــــــراق
  4,721.4  4,790.6  1,068.9-1,526.7  1,427.8  1,708.7        ُعمـــــــــان
  4,263.8  5,473.9  2,171.2-455.5-1,678.8-1,246.4        قطـــــــــــر
  10,647.9  16,627.2  7,066.8  3,989.3  9,442.1  8,597.0        الكويــــــت
-6,800.0-4,978.1-5,281.0-6,080.0-6,423.0-5,907.0        لبنــــــــــان
  3,822.4  7,282.7  1,715.2-122.1  2,116.7  1,782.5        ليبيـــــــــــا
-4,214.7-4,996.8-5,989.9-7,442.4-4,768.7-3,708.7        مصـــــــــر
-1,913.4-2,957.3-2,405.6-2,488.7-2,293.0-2,541.0        المغــــــرب
-115.3-91.2-83.8-169.1-150.0-146.6        موريتانــيــا
-795.3-62.9-873.2-1,648.0-1,233.0-1,082.1        اليمــــــــــن

صافي التحويالت دون مقابل
-7,951.1 -8,504.2 -7,810.4 -7,644.8 -8,773.7 -9,304.5  مجموع الدول العربيـة

  2,237.2     2,345.3     2,015.8     1,701.6     1,851.5    1,831.6           األ ر  د  ن
-4,100.0 -4,016.3 -3,907.4 -3,676.0-3,621.5 -3,200.8         اإلمــــارات
-1,264.1 -990.2 -819.4-659.8-402.1 -433.0         البحريـــــن
  802.5     736.3     809.6    764.0     717.0    779.0           تونــــــــس
  700.0     790.0     790.0    1,060.0     1,060.0    880.0           الجزا ئــــر
  52.9     53.1     62.7    68.9    52.2     46.9          جـيـبــوتـــي
-15,139.9 -15,410.7 -13,976.8 -14,954.1 -15,338.6-15,513.2        الســـعودية
  385.5     237.0     342.3    364.2     128.9    36.9          الســـــودان
  636.0     636.0     489.0    531.0     499.0    622.1           ســــــورية
   . . .    . . .    . . .    . . .   . . .    . . .         الصومـــال
   . . .    . . .    . . .    . . .   . . .    . . .         العـــــــراق
-1,456.4 -1,456.4 -1,438.2 -1,466.8-1,500.7 -1,370.6         عمـــــــــان
   . . .    . . .    . . .    . . .   . . .    . . .         قطـــــــــــر
-2,081.3 -1,955.0 -2,004.1 -1,775.0-1,506.5 -1,489.5         الكويــــــت
  2,800.0     2,779.1     1,819.0     1,773.0     1,549.0    1,324.0           لبنــــــــــان
-357.1 -241.2 -185.0-261.2-241.1 -332.7         ليبيـــــــــــا
  3,957.2     4,172.4     4,508.4     5,043.6     4,373.8    3,667.2           مصـــــــــر
  3,562.6     2,482.4     2,137.0     2,344.9     2,206.0    2,576.0           المغــــــرب
  103.6     98.8     123.8    167.9     144.5    84.2          موريتانــيــا
  1,273.0     1,399.5     1,422.9     1,329.7     1,255.3    1,188.4           اليمــــــــــن
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تابع ملحق (1/9)  :  موازين مدفوعات الدول العربية
(2001-1996)

(مليون دوالر)

199619971998199920002001

الموازيــن الجاريــة
    47,437.7    65,039.4    7,319.0   -25,025.0      10,778.9    10,021.1 مجموع الدول العربيـة

   -4.3      58.5    404.9    21.9    29.3   -222.0         األ ر  د  ن
    8,871.0    13,037.5    3,488.2    144.3    5,326.1    6,221.7        اإلمــــارات
    113.4    627.6   -93.9     -777.4     -31.1      260.4        البحريـــــن
   -839.4     -821.3     -450.7     -675.0     -593.0    -479.0         تونــــــــس
    7,500.0    8,930.0    20.0   -900.0      3,450.0    1,260.0        الجزا ئــــر
   -30.0     -39.7     -3.0     -3.3     -11.5     -16.2          جـيـبــوتـــي
    14,502.2    14,336.4    411.7   -13,149.3      256.1    680.4        الســـعودية
   -531.6     -517.5     -431.6     -957.4     -827.3    -826.8         الســـــودان
    438.0    1,061.0    201.0    58.0    461.0    39.8        ســــــورية
 . . .   . . .    . . .   . . .   . . .   . . .          الصومـــال
 . . .   . . .    . . .   . . .   . . .   . . .          العـــــــراق
    3,265.0    3,334.2   -369.3     -2,993.5     -72.9      338.1        ُعمـــــــــان
    4,263.8    5,473.9    2,171.2   -455.5     -1,678.8    -1,246.4         قطـــــــــــر
    8,566.6    14,671.4    5,062.7    2,214.6    7,934.5    7,107.0        الكويــــــت
   -4,000.0     -2,199.0     -3,462.0     -4,307.0     -4,874.0    -4,583.0         لبنــــــــــان
    3,465.3    7,041.5    1,530.2   -383.3      1,875.6    1,449.8        ليبيـــــــــــا
   -257.5     -824.4     -1,481.5     -2,398.8     -394.9    -41.5          مصـــــــــر
    1,649.2   -474.9     -268.6     -143.8     -87.0      35.0        المغــــــرب
   -11.7      7.6    40.0   -1.2     -5.5    -62.4          موريتانــيــا
    477.7    1,336.6    549.7   -318.3      22.3    106.3        اليمــــــــــن

ميزان حساب رأس المال
   -16,105.2     -18,148.3     -13,379.8      8,927.6    7,874.6   -12,452.5   مجموع الدول العربيـة

    152.8    811.8    491.4    588.0    729.3    605.0        األ ر  د  ن
 . . .     -876.9      411.2    1,157.3    629.0    773.6        اإلمــــارات
   -170.5      37.8    329.8    122.6    140.2   -460.1         البحريـــــن
    1,099.2    608.9    1,135.7    490.0    954.0    906.0        تونــــــــس
   -1,300.0     -1,360.0     -2,400.0     -630.0     -2,290.0    -3,340.0         الجزا ئــــر
    30.1    30.7   -1.2      22.5    20.4    19.6        جـيـبــوتـــي
   -13,612.6     -2,276.6     -9,308.9      5,389.3    7,753.8   -9,071.3         الســـعودية
    502.6    312.3    412.4    279.2    195.0    136.8        الســـــودان
   . . .   -329.0      253.0    223.0    83.0    805.5        ســــــورية
   . . . . . .    . . .   . . .   . . .   . . .          الصومـــال
   . . . . . .    . . .   . . .   . . .   . . .          العـــــــراق
   . . .   -397.9      62.4    1,477.2    83.2    270.5        ُعمـــــــــان
   -1,526.9     -1,884.0      286.5    407.4    1,191.2    722.2        قطـــــــــــر
   -3,105.6     -11,089.1     -5,003.6     -2,841.3     -6,306.1    -7,835.1         الكويــــــت
 . . .      500.0    343.0    400.0    2,015.0    2,983.0        لبنــــــــــان
   -1,075.8     -887.5     -519.2     -548.5     -887.2     218.9        ليبيـــــــــــا
    896.4   -1,065.8     -987.8      2,585.4    3,390.0    1,098.3        مصـــــــــر
    1,992.4   -54.9      1,565.8    231.0    465.0    31.0        المغــــــرب
   -26.0      5.6   -58.9     -10.5     -59.2      50.8        موريتانــيــا
    38.7   -233.7     -391.4     -415.0     -231.9    -367.2         اليمــــــــــن

*

**

**

**
**

**

**
**

**



تابع ملحق (1/9)  :  موازين مدفوعات الدول العربية
(2001-1996)

(مليون دوالر)

199619971998199920002001

بنود صافي السهو والخطأ
   -3,825.3     -8,315.4      578.7    5,774.8   -3,696.1     -3,204.0   مجموع الدول العربيـة

    36.0    315.4    29.6   -430.1    -54.7     -259.6         األ ر  د  ن
 . . .     -9,326.1     -2,369.0    -550.0    -5,628.3     -6,374.2         اإلمــــارات
    180.5   -465.4     -210.4      638.1   -6.4     193.4        البحريـــــن
    0.0   -30.4      4.6   -2.0     -24.0     -31.0         تونــــــــس
 . . .    . . .    . . .    . . .    . . .   . . .           الجزا ئــــر
    7.8   -9.1      12.1   -26.7     -20.9     -37.3         جـيـبــوتـي
 . . .    . . .    . . .    . . .    . . .   . . .           الســـعودية
   -69.8      368.4    167.2    750.5    651.2    727.5        الســـــودان
 . . .      -191.0     -195.0      153.0   -95.0      138.6        ســــــورية
 . . .    . . .    . . .    . . .    . . .   . . .           الصومـــال
 . . .    . . .    . . .    . . .    . . .   . . .           العـــــــراق
 . . .      -676.2      509.8    749.0    522.8   -421.3         عمـــــــــان
 . . .    . . .    . . .    . . .    . . .   . . .           قطـــــــــــر
   -2,586.9     -1,316.9      867.3    826.8   -1,684.5      641.2        الكويــــــت
    0.0    2,400.0    3,385.0    3,419.0    3,279.0    2,386.0        لبنــــــــــان
   -621.8     -388.2     -516.4      531.2    884.0   -228.1         ليبيـــــــــــا
   -1,130.1      583.6   -1,558.1    -722.0    -1,802.8     -58.5         مصـــــــــر
    206.1    115.1    341.4    160.2    175.0    226.0        المغــــــرب
    0.0    0.0    0.0    0.0    50.9    0.0        موريتانــيــا
    152.9    305.4    110.6    277.8    57.6   -106.7         اليمــــــــــن

الميزان الكلي
    18,933.1    38,575.9   -5,481.9     -10,322.5      14,957.6   -5,635.2   مجموع الدول العربيـة

    184.5    1,185.7    925.9    179.8    703.9    123.5        األ ر  د  ن
 . . .       2,834.6    1,530.5    751.7    326.9    621.2        اإلمــــارات
    123.4    200.0    25.5   -16.7      102.7   -6.4         البحريـــــن
    259.8   -242.8      689.6   -187.0      337.0    396.0        تونــــــــس
    6,200.0    7,570.0   -2,380.0     -1,530.0      1,160.0   -2,080.0         الجزا ئــــر
    7.9   -18.1      7.9   -7.5    -12.0    -34.0          جـيـبــوتـــي
    889.6    12,059.8   -8,897.2     -7,760.0      8,009.9   -8,390.9         الســـعودية
   -98.8      163.2    148.0    72.3    18.9    37.5        الســـــودان
 . . .       541.0    259.0    434.0    449.0    983.9        ســــــورية
 . . .    . . .    . . .    . . .    . . .   . . .           الصومـــال
 . . .    . . .    . . .    . . .    . . .   . . .           العـــــــراق
 . . .       2,260.1    202.9   -767.3      533.1    187.3        عمـــــــــان
    2,736.9    3,589.9    2,457.7   -48.1     -487.6     -524.2         قطـــــــــــر
    2,874.0    2,265.4    926.5    200.1   -56.0    -86.9          الكويــــــت
 . . .       701.0    266.0   -488.0      420.0    786.0        لبنــــــــــان
    1,767.7    5,765.8    494.6   -400.6      1,872.4    1,440.6        ليبيـــــــــــا
   -491.2     -1,306.6     -4,027.4     -535.4      1,192.3    998.3        مصـــــــــر
    3,847.7   -414.6      1,638.6    247.4    553.0    292.0        المغــــــرب
   -37.7      13.2   -18.9     -11.7     -13.8    -11.6          موريتانــيــا
    669.3    1,408.3    268.9   -455.5     -152.0     -367.6         اليمــــــــــن

         أرقام  أولية .
         تقديرات أولية .

يـعـكـس المـيـزان الـكـلي في بعض الـدول وضـع مـيـزان المــدفـوعـات قـبل إحـتـسـاب الـتـمـويـل اإلسـتـثـنـائـي.    
مالحظة: أرقام اإلجمالي لجميع البنود للفترة 1996- 2001 ال تشمل الصومال والعراق .

المصدر : - إستبيان التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 2002.
 - صندوق النقد الدولي، إحصاءات ميزان المدفوعات, واإلحصاءات المالية  الدولية، وإحصاءات إتجاه التجارة.

***

***

*

*

**

**

**



ملحق  (2/9)  :  نسب أرصدة الموازين التجارية للدول العربية إلى الناتج المحلي اإلجمالي

(2001-1996)

(نسب مئوية)

199619971998199920002001

         10.3         13.2         4.4        -1.0         6.2         6.5 مجموع الدول العربيـة

        -22.7        -25.7        -17.9        -20.3        -25.0        -28.9        األ ر  د  ن
         14.9         20.1         8.7         2.6         12.3         14.1        اإلمــــارات
         19.4         22.6         13.5        -0.5         9.5         10.9        البحريـــــن
        -11.8        -11.6        -10.8        -10.7        -10.3        -9.0        تونــــــــس
         17.0         22.7         7.0         3.2         11.9         8.8        الجزا ئــــر
        -32.9        -35.2        -34.0        -35.1        -32.1        -32.6        جـيـبــوتـــي
         23.7         26.3         15.5         7.7         20.7         22.3        الســـعودية
         1.8         4.0        -4.7        -11.7        -8.5        -10.1        الســـــودان
         4.2         7.6         1.3        -1.1         2.7        -1.9        ســــــورية
 . . .    . . .    . . .    . . .    . . .    . . .           الصومـــال
 . . .    . . .    . . .    . . .    . . .    . . .           العـــــــراق
         31.4         33.9         18.7         2.2         19.0         20.6        ُعمـــــــــان
         46.3         52.7         40.0         19.1         7.6         13.8        قطـــــــــــر
         28.2         36.4         19.1         7.6         21.9         22.5        الكويــــــت
        -37.1        -33.8        -30.8        -36.2        -42.2        -45.6        لبنــــــــــان
         13.6         22.8         7.7         1.6         7.5         7.5        ليبيـــــــــــا
        -7.6        -8.5        -11.2        -12.4        -11.4        -12.1        مصـــــــــر
        -8.9        -9.8        -7.3        -6.5        -5.6        -6.0        المغــــــرب
        -3.4         1.5         3.0         1.2         5.4         1.3        موريتانــيــا
         6.0         14.1         4.8        -12.4        -1.9        -0.5        اليمــــــــــن

  *  أرقام أولية
المصدر:  الملحقان (2/2) و (1/9).

*



ملحق   (3/9)   :  نسب أرصدة الموازين الجارية للدول العربية إلى الناتج المحلي اإلجمالي
(2001-1996)

(نسب مئوية)

199619971998199920002001

         7.4         10.0         1.3        -4.8         2.0         1.9 مجموع الدول العربيـة

        -0.0         0.7         5.0         0.3         0.4        -3.2        األ ر  د  ن
         13.1         18.5         6.3         0.3         10.4         13.0        اإلمــــارات
         1.4         7.9        -1.4        -12.6        -0.5         4.3        البحريـــــن
        -4.2        -4.2        -2.3        -3.4        -3.1        -2.4        تونــــــــس
         13.7         16.5         0.0        -1.9         7.2         2.7        الجزا ئــــر
        -5.2        -7.2        -0.6        -0.6        -2.3        -3.3        جـيـبــوتـــي
         7.8         7.6         0.3        -9.0         0.2         0.4        الســـعودية
        -4.3        -4.7        -4.3        -9.8        -8.4        -11.6        الســـــودان
         2.3         5.7         1.2         0.4         2.8         0.2        ســــــورية
 . . .    . . .    . . .    . . .    . . .    . . .           الصومـــال
 . . .    . . .    . . .    . . .    . . .    . . .           العـــــــراق
         16.4         16.8        -2.4        -21.3        -0.5         2.2        ُعمـــــــــان
         26.4         33.3         17.5        -4.4        -14.9        -13.8        قطـــــــــــر
         26.1         41.0         17.3         8.8         26.6         22.9        الكويــــــت
        -23.9        -13.3        -21.0        -26.6        -32.8        -35.3        لبنــــــــــان
         10.8         20.2         5.1        -1.4         5.2         4.4        ليبيـــــــــــا
        -0.3        -0.8        -1.7        -2.9        -0.5        -0.1        مصـــــــــر
         4.9        -1.4        -0.8        -0.4        -0.3         0.1        المغــــــرب
        -1.2         0.8         4.2        -0.1        -0.5        -5.8        موريتانــيــا
         5.2         14.4         7.3        -5.0         0.3         1.9        اليمــــــــــن

  *  أرقام أولية
مالحظة : حسبت نسبة إجمالي الميزان الجاري للدول العربية إلى الناتج المحلي بدون الصومال والعراق.

المصدر:  الملحقان (2/2) و (1/9).

*



ملحق (4/9)   : االحتياطيات الرسمية للدول العربية 
(2001-1996)

(مليون دوالر)

199619971998199920002001

         117032.4         102303.1         85984.5         79833.5         81563.0         73083.0 مجموع الدول العربيـة

       2,579.7         2,763.3         1,991.1         1,170.3         1,693.3         698.0          األ ر  د  ن
       14,146.1         13,522.7         10,675.1         9,077.1         8,372.3         8,055.5          اإلمــــارات
       1,689.6         1,569.1         1,371.0         1,349.2         1,362.2         1,264.7          البحريـــــن
       2,033.1         1,830.8         2,261.5         1,850.1         1,978.1         1,965.8          تونــــــــس
       18,081.0         12,024.0         4,543.0         6,846.0         8,046.0         4,235.0          الجزا ئــــر
       70.3         67.8         70.6         66.5         66.6         77.0          جـيـبــوتـــي
       17,596.0         19,586.0         16,997.0         14,220.0         14,876.0         14,321.0          الســـعودية
       135.5         234.3         174.2         90.6         81.6         106.8          الســـــودان
       2,573.0         2,296.0         2,110.0         1,860.0         1,624.0         1,709.0          ســــــورية
. . .. . .. . .. . .. . .. . .        الصومـــال
. . .. . .. . .. . .. . .. . .        العـــــــراق
       2,364.9         2,379.9         2,767.5         1,064.3         1,548.7         1,389.2          ُعمـــــــــان
       1,204.8         1,187.0         1,277.5         1,445.6         845.5         667.7          قطـــــــــــر
       9,896.8         7,082.3         4,823.7         3,947.1         3,451.7         3,515.1          الكويــــــت
       5,013.8         5,943.6         7,775.6         6,556.3         5,976.3         5,931.9          لبنــــــــــان
       14,278.0         10,708.0         7,280.0         6,574.0         7,572.0         6,794.0          ليبيـــــــــــا
       12,920.6         13,104.9         14,480.5         18,113.5         18,667.0         17,400.0          مصـــــــــر
       8,474.0         4,823.2         5,689.0         4,435.0         3,993.0         3,794.0          المغــــــرب
       341.8         279.9         224.3         202.9         200.8         141.2          موريتانــيــا
       3,661.7         2,900.4         1,472.9         965.1         1,207.9         1,017.1          اليمــــــــــن

*  باستثناء الذهب
مالحظة : اإلجمالي ال يشمل العراق والصومال للفترة آلها  .

المصدر : - إستبيان التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 2002.
 - صندوق النقد الدولي، إحصاءات ميزان المدفوعات, واإلحصاءات المالية  الدولية، وإحصاءات إتجاه التجارة.

*



ملحق (5/9)   : تغطية االحتياطيات الرسمية في الدول العربية للواردات باألشهر
(2001-1996)

199619971998199920002001

           9.3           8.3           7.5           6.7           6.8           6.3 مجموع الدول العربيـة

           7.0           7.9           7.1           4.0           5.4           2.2        األ ر  د  ن
           4.8           4.6           4.0           3.3           2.9           3.2        اإلمــــارات
           5.1           4.3           4.7           4.9           4.3           3.8        البحريـــــن
           2.7           2.7           3.4           2.8           3.2           3.2        تونــــــــس
           22.1           15.4           6.1           9.5           11.9           5.6        الجزا ئــــر
           3.2           3.0           3.4           3.3           3.9           4.6        جـيـبــوتـــي
           7.4           8.5           7.9           6.2           6.8           6.8        الســـعودية
           1.2           2.1           1.7           0.6           0.7           1.0        الســـــودان
           7.9           7.4           7.1           6.7           5.4           4.6        ســــــورية
. . .. . .. . .. . .. . .. . .        الصومـــال
. . .. . .. . .. . .. . .. . .        العـــــــراق
           5.8           6.2           7.7           2.4           4.0           3.9        ُعمـــــــــان
           5.8           4.9           6.8           5.6           3.4           3.1        قطـــــــــــر
           17.1           13.2           7.6           5.5           5.0           5.0        الكويــــــت
           8.6           11.4           16.1           12.0           10.4           10.2        لبنــــــــــان
           38.8           31.1           19.8           13.7           12.7           11.8        ليبيـــــــــــا
           11.1           10.2           11.5           14.9           15.8           15.9        مصـــــــــر
           9.6           5.1           6.9           5.6           5.4           5.0        المغــــــرب
           10.5           10.2           8.8           6.8           6.8           3.6        موريتانــيــا
           15.9           14.0           8.3           5.1           6.0           5.3        اليمــــــــــن

المصدر:  الملحقان (1/9) و (4/9).



 ملحق (6/9) : إجمالي الدين العام الخـارجـي القائم في ذمة الـدول الـعـربـيـة المـقـتـرضـة

(2001-1996)

( مليـون دوالر أمريكـي)

19961997199819992000* 2001

    125,662.5    127,739.1    134,422.9    136,874.2    132,122.3    141,421.8الدول العربية المقترضة

    6,680.0    6,754.0    7,321.0    7,056.0    6,451.6    6,651.8األ  ر   د   ن

    12,244.0    11,630.0    12,393.0    11,119.0    11,366.0    11,444.0تونــــــــــــس

    22,400.0    25,200.0    28,015.0    30,665.0    30,890.0    33,421.0الجزائـــــــــــر

    424.0    400.0    369.0    338.7    316.6    284.3جــــيـبـوتــــي

    15,603.0    15,938.0    16,132.0    16,843.0    16,326.0    16,972.0الســـــــــودان

    5,495.1    5,245.0    5,573.6    5,242.3    4,709.9    4,759.9سوريــــــــــة

    2,548.0    2,555.0    2,606.0    2,635.0    2,561.0    2,643.0الصومــــــــال

    3,744.0    3,555.0    3,603.0    3,629.0    3,602.0    3,415.0عمــــــــــــان

    7,665.2    6,870.8    5,431.2    4,069.8    2,402.2    1,883.8لبنـــــــــــــان

    28,227.0    27,109.0    28,761.0    29,812.0    28,179.0    30,055.0مصـــــــــــــر

    14,230.0    16,047.0    17,548.0    19,324.0    19,096.0    21,168.0المغــــــــــرب

    1,532.3    1,500.0    1,533.0    1,564.0    2,366.0    2,362.0موريتانيـــــــا

    4,869.9    4,935.3    5,137.1    4,576.3    3,856.0    6,362.0اليمــــــــــــن

*    بيانات تقديرية.
المصــدر :  1-  إستبيان التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 2002  ومصادر وطنية ودولية أخرى.



 ملحق (7/9) :  نـسـبة إجمالي الدين العام الخارجي القـائـم إلى الـنـاتـج المحلي اإلجمالي

(2001-1996)

(فـي المـائــة)

199619971998199920002001

    45.9    48.6    53.0    56.4    60.5    68.3الدول العربية المقترضة

    75.7    79.9    90.0    89.2    89.0    96.0األ  ر   د   ن

    61.1    59.8    62.2    55.4    60.0    58.5تونــــــــــــس

    41.0    46.8    58.3    64.8    64.6    71.4الجزائـــــــــــر

    74.1    72.3    68.8    65.9    63.0    57.6جــــيـبـوتــــي

    125.2    143.3    160.0    173.2    166.7    238.2الســـــــــودان

    27.9    27.7    33.2    32.7    28.4    27.0سوريــــــــــة

    2,103.4    2,109.2    2,151.3    2,175.2    2,114.1    2,181.8الصومــــــــال

    18.8    17.9    22.9    25.8    22.7    22.4عمــــــــــــان

    45.9    41.7    32.9    25.2    16.2    14.5لبنـــــــــــــان

    30.8    27.6    32.3    36.1    37.3    44.7مصـــــــــــــر

    42.5    48.8    50.1    54.2    57.1    57.8المغــــــــــرب

    154.5    152.1    160.5    159.5    221.2    218.6موريتانيـــــــا

    53.5    53.1    68.2    72.2    56.1    110.7اليمــــــــــــن

المصــدر : الملحقان  (6/9) و (2/2).



ملحق (8/9) : إجمالي خـدمـة الدين العام الخارجي للـدول الـعـربـيـة المـقـتـرضـة
(2001-1996)

( مليـون دوالر أمريكي)

19961997199819992000*  2001

    13,977.4    14,321.4    13,149.0    12,668.0    12,615.8    13,036.6الدول العربية المقترضة

    566.0    530.0    498.0    509.0    562.0    582.0األ  ر   د   ن

    1,418.0    1,855.0    1,518.0    1,525.0    1,497.0    1,566.0تونــــــــــــس

    5,299.0    5,059.0    4,885.0    4,587.0    3,965.0    3,949.0الجزائـــــــــــر

    15.3    14.2    15.2    16.5    9.7    12.8جــــيـبـوتــــي

    139.2    207.0    13.0    3.0    0.0    0.0الســـــــــودان

    635.0    678.0    487.0    466.0    815.0    465.0سوريــــــــــة

    51.0    51.0    0.0    0.0    0.0    3.0الصومــــــــال

    916.0    951.0    711.0    567.0    429.0    720.0عمــــــــــــان

    521.0    484.5    363.5    261.8    606.1    140.8لبنـــــــــــــان

    1,651.0    1,618.0    1,468.0    1,521.0    1,366.0    1,938.0مصـــــــــــــر

    2,429.0    2,556.0    2,959.0    3,004.0    3,155.0    3,475.0المغــــــــــرب

    96.7    100.0    94.0    96.0    125.0    106.0موريتانيـــــــا

    240.2    217.7    137.3    111.7    86.0    79.0اليمــــــــــــن

* بيانات تقديرية .
المصــدر :  مصدر الملحق (6/9).



ملحق/ (9/9) :  نـسـبـة خــدمــة الـدين الـعـام الخـارجـي إلـى الـصـادرات مـن السلع والخدمات

(2001-1996)

(فـي المـائــة)

199619971998199920002001

    14.8    15.4    17.4    18.7    16.4    17.5الدول العربية المقترضة

    13.0    15.0    14.1    14.4    15.8    15.9األ  ر   د   ن

    14.8    21.5    17.3    17.9    18.2    19.2تونــــــــــــس

    24.8    24.7    34.6    38.0    24.9    26.4الجزائـــــــــــر

    7.9    7.5    8.3    8.8    5.4    7.3جــــيـبـوتــــي

    8.4    11.3    1.5    0.5    0.0    0.0الســـــــــودان

    9.1    9.9    8.9    9.0    13.4    7.1سوريــــــــــة

    28.7    28.7    0.0    0.0    0.0    1.6الصومــــــــال

    7.8    8.0    9.2    9.2    5.2    9.2عمــــــــــــان

    20.2    19.1    16.9    13.1    31.8    7.6لبنـــــــــــــان

    9.4    8.6    8.9    10.4    8.0    12.3مصـــــــــــــر

    17.0    19.0    22.6    23.9    26.4    29.7المغــــــــــرب

    21.4    23.0    21.9    20.6    28.2    20.2موريتانيـــــــا

    6.8    5.4    5.2    6.7    3.5    3.2اليمــــــــــــن

المصــدر :  مصدر الملحق (6/9).



 ملحق (10/9) :  نظم الصرف في الدول العربية، عام 2001
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ترتيبات أسعار الصرفأ - 
1-    ربط سعر الصرف

---*----***--*----*        -  بالدوالر األمريكي
----*--*----*---**-        -  سلة حقوق السحب الخاصة

--*---*------------        -  سلة خاصة من العمالت (غير معلنة)

2-  تعويم سعر الصرف
-*---*--------**---      -    تعويم مدار -  موجه-  
*----------*-------      -    تعويم حر -  مستقل-  

3-    هيكل سعر الصرف
****-*****-********      -    موحد بالنسبة للواردات والصادرات

****-**************      -    موحد بالنسبة للعمليات غير المنظورة والرأسمالية

****-****--********سـوق صرف للنقد األجنبيب -

*-**--**----*--****نظام عرض أسعار صرف آجلة  (على أساس تجاري )ج -  

قبول أحكام اتفاقية صندوق النقد الدوليد -  
 -    المادة الثامنة -  تحرير المدفوعات على المعامالت

نعمنعمنعمالالنعمنعمنعمنعمالالالنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعم  والتحويالت الجارية     
 -    المادة الرابعة عشر -  إستمرار تطبيق قيود على المدفوعاتج -

الالالنعمنعمالالالالنعمنعمنعمالالالالالالال الجارية    

تشير إلى أن الممارسة المذآورة هي إحدى سمات نظام الصرف.*
تشير إلى أن الممارسة المذآورة ليست سمة من سمات نظام الصرف. -

تنص المادة الثامنة -  القسم الثاني-   من إتفاقية صندوق النقد الدولي  على أن تلتزم الدولة العضو بتجنب فرض القيود على المدفوعات الخاصة بالمعامالت الجارية.  وينص -  القسم الثالث-   من المادة ذاتها على عدم الدخول  1-  
 في اتفاقيات نقدية ذات طابع تمييزي أو اتباع ممارسات تعدد أسعار الصرف.  آما ينص -  القسم الرابع-   على ضمان تحويل أرصدة األجانب الناجمة عن المعامالت الجارية.

تنص المادة الرابعة عشر من اتفاقية صندوق النقد الدولي على إمكان استمرار الدولة العضوخالل فترة انتقالية فقط في تطبيق القيود التي آانت مفروضة على المدفوعات الجارية والتحويالت سارية المفعول عند2-  
انضمامها للصندوق وأن تعد لها آي تنسجم مع الظروف المتغيرة.

تطبق الدولة في الواقع تحرير المدفوعات الخاصة بالمعامالت الجارية والتحويالت سواء جزئيًا أو آليًا، غير أن الدولة لم تقبل رسميًا أحكام المادة الثامنة من اتفاقية صندوق النقد الدولي. 3-  

المصدر:  استبيان التقرير االقتصادي العربي الموحد عام 2002 .، وآتاب نظم الصرف والقيود على الصرف عام 2001 ، صندوق النقد الدولي .

 (1

(2 

 (3
 (3



ملحق (11/9) : أسعار صرف وحدات العمالت العربية مقابل الدوالر ( متوسط الفترة )  
(2001- 1992)

العملة 
1992199319941995199619971998199920002001 الوطنية

معدل التغير 
في قيمة العملة 

خالل 2001-2000
%

متوسط التغيرالسنوي 
في قيمة العملة

للفترة
2001-96

%

0.67970.69290.69880.70900.70900.70900.70900.70900.70900.70900.00000.0000دينارا أل  ر د ن
0.0082-3.67103.67103.67103.67103.67103.67253.67253.67253.67253.67250.0000درهماإلمـــارات
0.37600.37600.37600.37600.37600.37600.37600.37600.37600.37600.00000.0000دينارالبحـــريـن
7.5082-3.9414-0.88441.00371.01280.94470.97461.10381.12701.24771.38531.4399دينارتونـــــــس
6.6392-2.5636-21.836023.345035.059047.684754.767857.730358.736066.640275.285077.2150دينارالجزائـــــر
177.7210177.7210177.7210177.7210177.7210177.7210177.7210177.7210177.7210177.72100.00000.0000فرنكجيبوتــــي
3.74503.74503.74503.74503.74503.74503.74503.74503.74503.74500.00000.0000ريالالسعــودية
13.7687-1.6763-69.4444153.8462289.6100578.30001,246.46221,576.45001,994.50602,515.89902,571.20002,614.3000دينارالســـودان
4.5252-3.6225-28.260030.060033.000034.360039.268944.878649.270348.830447.769549.5000ليرةســـــورية
………………………………شلنالصومــال
………………………………دينارالـعــــراق

0.38450.38450.38450.38450.38450.38450.38450.38450.38450.38450.00000.0000ريال عمـــــــان   
3.64003.64003.64003.64003.64003.64003.64003.64003.64003.64000.00000.0000ريالقطـــــــــر
0.4689-0.29330.30130.29760.29850.29940.30340.30480.30440.30680.30650.0818دينارالكـويـــت
1,713.07481,741.47311,679.65321,620.93151,570.90101,539.18601,515.89561,507.79211,507.79211,507.79210.00000.8234ليرةلبنــــــــان
9.0696-19.0294-0.29850.32240.36160.35000.37000.39000.45000.47000.50000.5951دينارليبيـــــــــا
3.1183-13.2157-3.33203.35303.38503.39203.39103.38883.38803.39503.47203.9730جنيهمصــــــــر
5.0651-6.3640-8.53809.29909.20308.52568.71619.52709.60419.804010.626711.3030درهمالمغــــرب
11.6685-6.8336-87.0270120.8060123.5750130.0509137.2603152.0306188.9619209.5140238.9230255.2500اوقيةمـوريتانيا 
5.3425-4.3051-28.500039.540055.2400100.0000128.1928129.2760135.8820155.7500161.7275168.6900ريالاليمــــــــن

       سعر صرف الدوالر في السوق المجاورة .

المصدر:  أستبيان التقرير األقتصادي العربي الموحد وصندوق النقد الدولي .
      تم احتساب متوسط التغير على أساس وحدات الدوالر مقابل العملة الوطنية، وترمز العالمة (-) إلى انخفاض في قيمة العملة الوطنية المعنية.   

 (1
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 (2
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ملحق (12/9) : أسعار صرف وحدات العمالت العربية مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة  (متوسط الفترة )
(2001- 1992)

العملة 
1992199319941995199619971998199920002001 الوطنية

معدل التغير 
في قيمة العملة 

خالل 2001-2000
%

 متوسط 
التغيرالسنوي
في قيمة العملة

للفترة
2001-96

%
0.95730.96751.00041.07551.02930.97560.96170.96940.93500.90263.46282.6622دينارا أل  ر د ن
5.17045.12575.25555.56895.32965.05374.98175.02124.84314.67543.46282.6538درهماإلمـــارات
0.52960.52500.53830.57040.54590.51740.51000.51410.49580.47873.46282.6622دينارالبحـــريـن
5.0459-0.3422-1.24561.40141.45001.43321.41501.51891.52871.70601.82681.8331دينارتونـــــــس
4.1537-30.754932.595650.191872.337279.511979.441779.674491.113299.281398.30040.9879دينارالجزائـــــر
250.3113248.1444254.4324269.6010258.0154244.5590241.0757242.9874234.3677226.25213.46282.6622فرنكجيبوتــــي
5.27465.22905.36155.68115.43705.15345.08005.12034.93874.76773.46282.6622ريالالسعــودية
11.4731-97.8091214.8089414.6170877.27551,809.61412,169.32712,705.51553,439.84003,390.74253,328.19861.8445دينارالســـودان
1.9835-0.0343-39.802841.971547.244152.123857.010661.756766.834466.762962.995663.0172ليرةســـــورية
………………………………شلنالصومــال
………………………………دينارالـعــــراق

0.54150.53690.55050.58330.55820.52910.52160.52570.50710.48953.46282.6622ريال عمـــــــان   
5.12685.08245.21125.52185.28465.00894.93764.97684.80024.63403.46282.6622ريالقطـــــــــر
0.41310.42070.42610.45280.43470.41740.41340.41620.40460.39033.51942.1763دينارالكـويـــت
2,412.78152,431.54582,404.65742,458.93732,280.63442,118.04872,056.28812,061.51511,988.38471,919.53173.46283.5076ليرةلبنــــــــان
6.6489-14.9077-0.42040.45020.51770.53100.53710.53670.61040.64260.65940.7577دينارليبيـــــــــا
0.5517-9.2953-4.69304.68174.84875.14414.92454.66334.59584.64594.63215.0626جنيهمصــــــــر
2.5378-2.6808-12.025412.983813.175412.933212.654013.109913.027813.404414.013914.3896درهمالمغــــرب
9.3169-3.1342-122.5732168.6763176.9148197.2860199.2745209.2068256.3238286.4561315.0771324.9523اوقيةمـوريتانيا
2.8226-0.6933-40.140855.208079.0838151.6990186.1103177.8946184.3218212.9478213.2764214.7549ريالاليمــــــــن

مفومة وفقا ألسعار صرف الدوالر مقابل الليرة في السوق المجاورة .
تم احتساب متوسط التغير على أساس وحدات حقوق السحب الخاصة  مقابل العملة الوطنية، وترمز العالمة (-) إلى انخفاض في قيمة العملة الوطنية المعنية.      

المصدر:  أستبيان التقرير األقتصادي العربي الموحد وصندوق النقد الدولي .
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