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 الفصل السابع
 التطورات المالية

 
 نظرة عامة

 
ية للميزانيات الحكومية في الدول العربية إلى              تقديرات األول  المؤشرات الكلية لألداء المالي   نسبي في  تحسنحدوث  تشير ال

ام  ة خالل ع ة. 1999بصورة عام يات المجمع ية للميزان د انخفضت العجوزات المال ناتج فق بة من ال ة وآنس يمة مطلق  آق

ي اإلجم   ي، إال أن الفوائض الجارية للدول العربية آكل قد انخفضت عن مستواها في عام  المحل  وانخفضت نسبتها 1998ال

تم و.  في المائة1.1وقد زادت اإليرادات الحكومية بنحو  .  في المائة  0.7 في المائة إلى     1.4إلى الناتج المحلي اإلجمالي من      

ك في إطار عودة النمو في اإليرادات النفطية وآذ           لك االرتفاعات التدريجية المتواصلة في اإليرادات األخرى، في مقابل      ذل

ام   اق الع ي اإلنف يء ف نمو البط تمرار ال ي ضوء  .اس وات وف زةالخط تثمار   المحف اص واالس اع الخ نمو القط جعة ل  والمش

يقة الصلة باألنشطة التي تخلى عن           ذا القطاع في المجاالت الوث ي، ازداد النشاط االقتصادي له ها القطاع العام خالل األجنب

 . العام الحالي

  
 السياسة المالية

 

 االستقرار  لترسيخ  المالئمين ، إلى تفعيل دور السياسات المالية وخلق البيئة والمناخ        1999أدى عدد من التطورات في عام       

نمو االقتصادي          وتوسيع   االقتصادي،    رز   . دور القطاع الخاص في ال تطورات ارتفاع أسعار الن      وأب ذه ال  في   العالمية فطه

ام       ربع األول من الع ا سمح        ال ية الحكومة،          ، وهو م ز وضع مال نمو وتعزي  وبوجه خاص في الدول التي تشكل فيها       بدعم ال

ية              وارد الميزان ي م رابة ثلث ة ق رادات النفطية بصفة عام ارات وقطر وُعمان       ،اإلي  وهي آل من السعودية والكويت واإلم

ن واليمن        يا والبحري ر وليب ه          .والجزائ ذا الصدد أن على الرغم من الزيادة الحاصلة في أسعار النفط، إال أن    و  ويالحظ في ه

ادر         نويع مص ود لت ذل الجه ع ب ك، م ة لذل يذ اإلصالحات الالزم ية وتنف عيها لضبط الميزان ية واصلت س ات المال السياس

ية غير النفطية، وإن آانت على نطاق محدود نظرًا لعدم توفر األن                 رادات الحكوم ظمة الضريبية ذات العمق الكافي في      اإلي

دول      ذه ال د هذا التطور أمرًا هامًا في التوجه نحو          . معظم ه ن حدة االعتماد على الموارد النفطية وخلق البيئة   التخفيف م وُيع

واقه   ي أس ة ف بات الدوري نفط والتقل عار ال اق أس نف آف ت تكت ي الزال ن الت دم اليقي ة ع ي ضوء حال تقرة، وخصوصًا ف المس

 . ترفع الدول النفطية إنفاقها بنفس معدالت زيادة اإليرادات النفطيةولذلك، لم . ليةالدو

  

ية          تطورات اإليجاب إن من ال ك، ف يذها       آذل ية الجاري تنف تلك الهادفة إلى زيادة آفاءة ، وخصوصًا  تعميق اإلصالحات المال

ية      وارد الحكوم م ذلك من خالل إبطاء وتيرة نمو الطلب ا   . تخصيص الم د ت لحكومي في االقتصاد، والعمل على إزالة ما وق

ام              اق الع يكل اإلنف بقى من التشوهات في ه ونظرًا النعكاسات هذا التطور    . وينطبق هذا األمر على معظم الدول العربية       . ت

ز نظم الرقابة اإلدارية لضبط                              ى تعزي ذا الصدد عل د ترآزت المساعي في ه ية، فق ى األوضاع االقتصادية واالجتماع عل

اري    يدوترش  اق الج ة لإلنف وارد المخصص ي      الم دوره ف اعد ب ذي س ر ال نمو     ، األم عار وال ي األس تقرار ف يق االس  تحق
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اق الحكومي     ف .االقتصادي  د    سياسة اإلنف م تع تزمة بتقديم الدعم للسلع والخدمات آما آان عليه الحال            ل دول مل ية ال  في غالب

ى ت   ة عل ذه السياس زت ه ا ترآ ابقة، وإنم وام الس ات   خالل األع ين الخدم ي تحس يقة ف ة وبصورة وث وارد الحكوم يه م وج

  .االجتماعية والتنمية البشرية والبنية األساسية المتعلقة بذلك

  

تعلق بالترسيخ بشكل أآثر وضوحًا               تطور اآلخر، في ا ال وتبرز في   . والمشجع لنمو القطاع الخاص    المحفزدور الدولة   لأم

ت              تخذة في عدد م ذا المجال اإلجراءات الم ية      ه دول العرب تعلق بإصالح    زايد من ال يما ي تمويل أسلوب  والنظام الضريبي ف

تقلص المستهدف لدور الحكومة في األنشطة االقتصادية في ظل االعتماد على آليات اقتصاد السوق،       .العجز  ي ضوء ال  فف

جيع      بة لتش تقرة والمناس ئة المس ير البي ال توف ي مج ًا ف دًا هام ية بع ات المال بت السياس تثمار الخاص اآتس ار واالس  ،االدخ

ز دور القطاع الخاص في االقتصاد           ذا األمر بقوة في معظم الدول العربية في ظل االعتقاد السائد بأن       . وتعزي د ظهر ه وق

ز مشجعة لنشاط هذا القطاع                                  ية من حواف ه السياسات المال ا تقدم ى م ير عل ى حد آب توقف إل زايد دور القطاع الخاص ي . ت

ذا ترآزت المساع      ى انتهاج سياسات مالية أآثر ثباتًا في مجالي خفض العجز الذي                      وهك ام، عل ذا الصدد خالل الع ي في ه

تراض الحكومي وربطه بالحاجة اإلنمائية لإلنفاق                   و االق ية، وضبط معدالت نم ه عبر مصادر االدخار الحقيق يمكن تمويل

ام م و. الع د ت ينق ك لغرض ا ،ذل تاحةأولهم وارد الم ن الم زيد م ير الم اع  توف ية  للقط طته اإلنتاج تمويل أنش اص ل الخ

ادي      يهما تف تثمارية، وثان ي تباطؤ الطلب المحلي وانخفاض النمو   سوف ينعكس بدوره ف    ارتفاع تكلفة االقتراض الذي      واالس

 . االقتصادي

  

ية          ا يالحظ توجه السياسات المال ام    آم يان،           خالل الع ير من األح تثمارية للقطاع  تقديم الحوافز اإلنتاجية واالس   نحو    في آث

دول                ،الخاص  ة لضريبة الدخل في بعض ال اح في نطاق األنشطة            ، آخفض النسب الحدي ى األرب  وتخفيض الضرائب عل

بعض اآلخر        ية في ال رفع           استهدف   و. اإلنتاج ز إضافية ل ير حواف ذا األمر توف  المدخرات الخاصة، وزيادة تدفقات رأس        ه

ال  ى االقتصاد المحلي بجانب ت        من الخارج    الم اإلجراءات التي تم  هذا التوجه توقد عزز. حسين مردودية االستثمارات إل

ا من أجل        ى الصادرات والرسوم التجارية األخرى على الواردات في إطار اتفاقيات تحرير           اتخاذه تخفيض الضرائب عل

تجاري بادل ال ك آو    ،الت ية، وذل ية الحكوم د األوراق المال ى عوائ ن الضرائب عل واص م اء الخ ك إعف يز  وآذل يلة لتحف س

 . المستثمرين من الخواص على التعامل بتلك األوراق وتطوير أسواق أوراق الدين العام

  

ير المزيد من الفرص االستثمارية             ام، توف تطورات األخرى خالل الع  ،التقدم النسبي في عمليات الخصخصة نتيجة ومن ال

نقل واالتصاالت               ياه وال رباء والم يما في قطاعات الكه  صًا في آل من الجزائر واألردن والكويت والسعودية        وخصو ،ال س

ى أنه            . والمغرب  ذا الصدد إل  تم فتح المجال أمام المستثمرين األجانب لالستثمار في أسواق األوراق           وتجدر اإلشارة في ه

 .المالية في البعض من الدول العربية

  

تها بعض             تطورات الملحوظة التي حقق إن من ال ا سبق، ف ى م شفافية السياسة بتحسن الدول تلك المتعلقة وباإلضافة إل
ية  ا لتحسين                  .المال ام جهوده ية خالل الع دول العرب د واصلت معظم ال فافية في العمليات المالية للميزانيات   مستوى  فق  الش

ة  ة واإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمعامالت                     من خالل      ،الحكوم ي للحكوم املة عن الوضع المال يانات الش ير الب توف
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نظورة للتمويل                     ا ياجات غير الم راآم االحت ا يحول دون ت ك بم ا، وذل تحكم به ي يصعب ال ية الت ة خارج الميزان آما . لجاري

يه بعض الدول                 ا أقدمت عل ذه المساعي م  إصالح وتحسين الممارسات المحاسبية المستخدمة في        في مجال  يدخل ضمن ه

ابات الميزانية آتلك التي تتعلق بالتدفقات المالية ل          األمر الذي من شأنه  ،لحكومة وبيان تخصيصات اإلنفاق وااللتزامات    حس

 .أن يساعد على رفع آفاءة األداء المالي

  

فافية انعكس في               ره أن تحسن مستوى الش ر ذآ  صورة متعددة منها، تحقيق المزيد من الشفافية في مجال تبويب       ومن الجدي

نفقات  نان وتونس واليمن           ،ال ا في األردن ولب ي   .  آم تعلقة           ويأت ذا اإلطار اإلجراءات الم بدمج آافة النفقات في إطار      في ه

ية بدًال من تسجيل اإلنفاق على أساس                          ابات الحكوم ى أساس المسحوبات من أرصدة الحس نفقات عل ية، وتسجيل ال الميزان

يات الخزانة، واإلفصاح عن القروض المشكوك في تحصيلها للمؤسسات العامة وتبسيط إجراءات            تزامات عمل  تخفيض ال

ون وإآسابها مزيدًا من الشفافية بغية تسوية المتأخرات المستحقة في حينها              باء الدي  هامة للحد من اإلنفاق ، وهي خطوات أع

 .حسابات خارج نطاق الميزانيةال ضمنالذي يتم 

  

ك،          ام آذل ذا الع تزام وشهد ه بات إفصاحية إضافية وخصوصًا فيما يتعلق باألهداف المالية وا             االل القتصادية لسياسة   بمتطل

تقرار االقتصادي          ى االس رها عل ة وأث ذا المجال       . الحكوم ي في ه رار آما في األردن         ويأت يانات وصنع الق الغ عن الب  اإلب

ن، واإلفصاح عن الدعم غير المباشر المقدم للمؤسسات العامة، الذي سمح بتحسين الكفاءة والمردودية االقتصادية                     . واليم

ذا المجال            ي في ه ا يأت ية المتعلقة بالجوانب التنظيمية          آآم ى صعيد التشريعات القانون فافية عل زيد من الش يق الم ك تحق ذل

ية لجذب االستثمارات الخاصة، بجانب تعزيز الشفافية في مجال اإلنفاق الجاري واألنظمة الضريبية،         وق الملك ة حق وحماي

 األنشطة للتحكم فيها بدرجة أآبر والحد من        وبوجه خاص على صعيد ضرائب األرباح على الشرآات والرسوم الجمرآية،         

 . االقتصادية غير المنظمة التي ال تزال تمثل أحد التحديات في عدد من الدول

 

تعلقة بالتحديث المتواصل لسياسات تمويل العجز            ك الم ية تل تطورات اإليجاب إن من ال ك، ف أن  ويذآر في هذا الصدد. آذل

ير ام وتأث ي خالل الع رونة تحسن األداء المال ية م نح السياسات المال د م ية ق ية الحكوم و المديون يرة نم ى وت بره عل ي أآ  ف

ياجات تمويل العجز        تعامل مع احت  لصالح ًا، تحسن1999فقد شهد هيكل الدين العام الداخلي في الدول العربية خالل عام           . ال

ن األخرى     ى حساب القروض المصرفية      أدوات الدي رصيد السندات وأذونات الخزينة     في   ًا تراجع بعض الدول وشهد  .  وعل

ة مع اإلطفاءات وذلك في ضوء تراجع الطلب الحكومي على الموارد                       دة بالمقارن يجة النخفاض حجم اإلصدارات الجدي نت

 . التمويلية في مرحلة التخفيض المستمر لعجز الميزانية

 

ن    ذا الصدد تحس ي ه ظ ف ام  ويالح ن الع رح ألدوات الدي عير والط ي التس فافية ف تمويل   ، الش تعلق بحصر ال ي ت تلك الت  آ

ون الحكومية بحقوق الملكية في               بادلة بعض الدي ك م ة األجل، وآذل تكلفة متوسطة وطويل الحكومي بالقروض منخفضة ال

تثمارات الحكومية والمؤسسات العامة، أو شطب بعضها اآلخر   إلى مزيد من التقلص في رصيد ، وقد أدت هذه األمور االس

 .الدين العام وخدمته
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 اإليرادات العامة 
 

يانات األولية إلى أن إجمالي اإليرادات العامة والمنح ارتفع في الدول العربية خالل عام             في المائة 1.1 بنحو 1999تشير الب

رابة        ى ق ة مع         147.8ليصل إل يار دوالر، بالمقارن ام        146.2 مل يار دوالر في ع اع في معدل نمو  ونظرًا  . 1998 مل  لالرتف

ي ناتج المحل نخفض ال ا أن ت در له ي يق ناتج المحل ى ال رادات إل بة اإلي إن نس ام، ف ي خالل الع نحو  اإلجمال ئوية 1.4ب  نقطة م

 . في المائة27.4مقارنة بمعدلها المحقق خالل العام السابق لتبلغ 

 
 )1(جدول رقم 

 *والمنح في الدول العربيةاإليرادات العامة 
1 – 1999 

النسبة إلى الناتج      
 %لي اإلجمالي المح

 %هيكل اإليرادات 

1999 * 1998 1999* 1998 
نسبة النمو 

% 
27.2 
13.4 
10.2 

3.1 
0.5 
0.2 

27.4 

28.6 
14.0 
10.6 

3.2 
0.8 
0.2 

28.8 

99.3 
49.0 
37.1 
11.3 

1.9 
0.7 

100.0 

99.3 
48.7 
36.8 
11.2 

2.7 
0.7 

100.0 

 1.0 
 1.8 

1.8 
2.4 

-28.8 
5.8 
1.1 

ادة    ى زي رادات إل ل اإلي راداتمجم م اإلي ثل أه ي تم ية الت  النفط

ية                رادات الضريبية الت           . ن اع حصيلة اإلي ك ارتف ي واصلت  وآذل

دول                    آما تعززت اإليرادات غير الضريبية والمنح      . في معظم ال

دول النفطية بصفة عامة                        ، حدثمقابلالفي و .الحتياطيات في ال

نفط في الربع الثاني من العام،             اع أسعار ال ن أثر ارتفاع هذه فإف

ان متواضعاً                  فقد سجلت اإليرادات النفطية معدل نمو خالل      . ة آ

 مليار دوالر في    71.2مليار دوالر، مقارنة بما يقارب       72.5 ي   

مئوية، مقارنة بالعام   نقطة   نصف   بأآثر من  اإلجمالي انخفضت               

 .تمعة
 *
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 مصادر اإليرادات

 )مليار دوالر(
1999 * 1998 

 السنة

146.7 
72.5 
54.8 
16.7 

2.8 
1.1 

147.8 

145.2 
71.2 
53.8 
16.3 

3.9 
1.0 

146.2 

 إجمالي اإليرادات العامة
  اإليرادات النفطية-
  اإليرادات الضريبية-
  اإليرادات غير الضريبية -
  الدخل من االستثمار -

 المنح 
 إجمالي اإليرادات العامة والمنح

 . يزانيات وتقديرات أولية م*
 ).7/1(مصدر الملحق : المصدر

 

ة ل يمة المطلق ي الق در ف بي المق اع النس ذا االرتف رجع ه وي

وارد الميزا ية من حيث المساهمة في م المصادر الحكوم

تابعة  ية المت ا التدريجي في ضوء اإلصالحات المال نموه

ادة ا ي وزي ر تحسن الوضع المال ى أث رغم تواضعها، عل

  .تراجع ملحوظ في الدخل الحكومي االستثماري

  

رادات النفطية،          ي جانب اإلي ه   فف رغم من ارتفإن ى ال وعل

دول النفطي ية لل يات الحكوم رادات الميزان ى إي األسعار عل

ام    نحو      1999ع در ب ، ليبلغ مقدارها حوال في المائة   1.8 يق

ام السابق    ناتج المحلي. الع ى ال رادات إل ذه اإلي وأن نسبة ه

 في المائة بالنسبة للدول العربية مج13.4السابق لتبلغ نحو 
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ذه النسبة تفاوتًا ملحوظًا بين الدول المعنية، فترتفع هذه المساهمة في بعض منها حيث بلغت في عام             وتخ نحو  1999في ه

ة      25  آل   في المائة في   20 في المائة في السعودية و     20.4وقرابة   في المائة في ليبيا      22وقطر و  الكويت   آل من      في المائ

 .  في المائة في اإلمارات والبحرين15 في المائة في الجزائر و18ومن عمان واليمن 

  

لبية ار الس د أدت اآلث نفط ال وق عار ال اض أس اللنخف ام خ ام 1998 ع ل ع ى 1999 وأوائ يف  ، إل ى تكث دول إل ذه ال ع ه دف

يل من      ا للتقل رادات النفطية            جهوده ى اإلي ير عل تماد المستمر والكب ذا الصدد عملت هذه الدول على          . االع مواصلة وفي ه

ود التصحي    ي    جه رادات غير النفطية          بهدف ح المال اعدة اإلي ن الضرائب في بعض الدول               توسيع ق ل قواني من خالل تعدي

تحداث الضرائب     رآات، واس تثمار والش ن االس نها بقواني تعلقة م ات وخاصة الم لع والخدم ى الس ر  عل بعض اآلخ ي ال  ف

 . دمات التي تقدمها الحكومةآالضريبة العامة على المبيعات، وآذلك زيادة الرسوم على بعض السلع والخ

  

ى  ارة إل در اإلش ى        وتج ية إل رادات النفط ي اإلي تحققة ف افية الم زيادة اإلض ن ال زء م ل ج و تحوي دول نح ه بعض ال  توج

ك توجه عدد آخر نحو تعبئة صناديق األجيال القادمة وتثبيت اإليرادات                      ارات، وآذل ا في السعودية واإلم االحتياطيات آم

ا في الكويت ومؤخ        ا                  آم ا موازناته ي تتصف به بعض من جانب آخر، لجأت     و. رًا في قطر رغم استمرار العجوزات الت

 . عمان والبحرين والجزائر واليمن إلى توظيف تلك الزيادة في تمويل العجز الماليالدول األخرى وخاصة

 

يجة لذلك، فقد سجلت اإليرادات النفطية المقدرة لهذا العام، زياد           ها النسبية إلى إجمالي اإليرادات بلغ       في مساهمت  ة طفيف ةونت

ل من    ابق، لتصل حصيلة هذه المساهمة إلى             نصف أق ام الس تها في الع د بلغ ي آانت ق ة بالمستويات الت ئوية مقارن  نقطة م

ي    دول النفطية          70حوال ة بالنسبة لل ة           .  في المائ دوره انعكس بصورة عام ذا ب اع   وه  نصيبها في هيكل اإليرادات      في ارتف

ية ب   تجاوز    الحكوم ا ال ي ئوية واحدة عن معدل العام السابق، لتصل مساهمتها إلى حوالي               نصف    م  في المائة من    49نقطة م

 . 1999اإليرادات المجمعة في عام 

إيـرادات نفـطية
%  49.0

إيـرادات أخـرى
% إيـرادات غيرضريبية2.6 

%  11.3

إيـرادات  ضـريبية
%  37.1

شـكل (1) : هــيكل اإليــرادات الحـكومية في الـدول العـربـية، 1999
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م يكن م                     رادات النفطية ل اع اإلي ر ارتف ى أن أث ذا العام             توتجدر اإلشارة إل ية في ه دول المعن ن ال يما بي فقد ازدادت . ماثًال ف

ي                           مساهمتها في اإل     ى حوال دول لتصل إل بعض من ال ئوية في ال اط م ثر من عشرة نق رادات بأآ  في المائة في اليمن      63ي

اط مئوية لتبلغ            ثر من ست نق آما .  في المائة في البحرين55 في المائة في الجزائر و62 في المائة في اإلمارات و   66وبأآ

ادل نقطتين مئويتين ليرتف                 ا يع بعض اآلخر بم زيادة في ال في حين بلغت .  في المائة في السعودية  78ع نصيبها إلى    بلغت ال

ثر من        زيادة أآ ئوية في قطر لتصل إلى            29ال ، وانخفضت مساهمتها في مجمل اإليرادات الحكومية       في المائة  97 نقطة م

 . في المائة على التوالي67  في المائة و69 في المائة و81 وليبيا لتصل إلى  وُعمانفي آل من الكويت

 

يما    يمة المطلقة بحوالي                    وف ادة حصيلتها بالق ى زي ية إل يانات األول رادات الضريبية، تشير الب تعلق باإلي  في المائة خالل 2ي

بلغ          در أن ت ام، حيث يق ية آكل، أي ما يعادل     54.8الع دول العرب يار دوالر بالنسبة لل  في المائة من الناتج المحلي 10.2 مل

يفًا            ك انخفاضًا طف ي، مسجلة بذل ع نقطة مئوية       اإلجمال ارب رب ا يق وتتباين أهمية هذه الضرائب فيما بين . في مساهمتها بم

دول غير النفطية          دول النفطية وال ي          فمن المالحظ أن     .ال ي اإلجمال ناتج المحل ى ال بتها إل د تجاوزت     نس  في المائة في    25 ق

ي و      ويةي آل من مصر واألردن وسور  في المائة ف   15آما تجاوزت   .  في المائة في المغرب وموريتانيا     20تونس وجيبوت

ة في لبنان      13  تتجاوزال تزال هذه النسبة بحدود واحد في المائة في الكويت وقطر، آما أنها لم       ومن جانب آخر،     . في المائ

 . في المائة خالل هذا العام10 نحو  فيها في المائة في بقية الدول النفطية باستثناء الجزائر التي بلغت8

 

تقدي      إن ال ك، ف ى أن     آذل قد أظهرت ميًال طفيفًا      العربية  إجمالي اإليرادات للدول   في مساهمة حصيلة الضرائب      رات تشير إل

اع    وتجدر اإلشارة هنا إلى أن هذه النسبة ال تعكس بشكل واضح . 1999عام في  في المائة 37.1 لتشكل حوالي نحو االرتف

ن      ن بي وفي هذا   . في بعض الدول بقية المصادر     ة تفوق في أهميتها   حيث أن اإليرادات الضريبي   الدول العربية   أوضاع   التباي

رات عام       الصدد   شكل أآثر من حيث الضرائب آان األعلى في تونس والمغرب وجيبوتي        نصيب إلى أن    1999 تشير تقدي

ة    80 رادات      في المائ نان والسودان وسورية ومصر          من مجمل اإلي يا ولب رادات في موريتان ي اإلي ن النصف وثلث ا بي ، وم

 .األردنو

 

ا بالنسبة للدول النفطية التي سجلت هذه اإليرادات في أغلبها انخفاضًا خالل العام على أثر ضعف أداء النمو االقتصادي              أم

ابق، فإن معدلها شكل نحو            ام الس  في المائة في البحرين     25 في المائة من مجمل اإليرادات في الجزائر وبحدود          33في الع

يا واليمن و     ارات        في    16نحو   وليب ة في اإلم ان     11والمائ ة في عم ا .  في المائ ، فال تزال هذه النسبة  في الكويت وقطر   أم

 . في المائة3 وبحدود ضئيلة

 

تعلقة باإلصالح الضريبي من أجل                   ية الم دول العرب ود ال اءة األنظمة الضريبية   ومن جانب آخر، استمرت جه ز آف  تعزي

ادة حصيلتها    ك   ،  وزي ى     وآذل ية إل ود الرام ة الجمرآية وتطوير التشريعات المعمول بها    إصال  الجه استهدفت وقد . ح األنظم

ود  ذه الجه تاج           ه ى اإلن رائب عل ن الض ل قواني ل وتعدي ريبة الدخ رونة ض ين م ريبي وتحس اء الض اق الوع يع نط  توس

ط معدالتها بمستوى التضخم               ل شرائحها ورب ك عبر تعدي لى ونتيجة لذلك، ارتفعت حصيلة الضرائب ع     . االستهالآي، وذل

 حصيلة الضرائب على ارتفعتآما .  مليار دوالر 14.4 في المائة خالل هذا العام لتبلغ        2الدخل واألرباح بما يقدر بحوالي      
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تاج واالستهالك والخدمات بحدود        مليار دوالر، عاآسة بذلك جزئيًا التدابير الفّعالة 12.8 في المائة لتصل إلى قرابة 4اإلن

اعدة الضرائب        ى ال  لتوسيع ق ة على المبيعات وضريبة القيمة المضافة        سلع والخدمات   عل يما الضريبة العام  وقد برز . الس

ك بشكل     وبدرجة أقل  عدد من الدول التي تشكل فيها اإليرادات الضريبية الدعامة األساسية لموارد الميزانية ملحوظ في  ذل

 .ة الضريبة العامة على المبيعات الدول النفطية التي بدأت في العمل، على تطبيق مثل هذه الضرائب، خاصفي

 

 الشفافية وتنظيم اإلجراءات اإلدارية المعمول أن عددًا من الدول العربية عملت على تحسين       أيضًا،   الصددويالحظ في هذا     

ي الضرائب والجمارك آتلك التي تتصل بآلية الجباية والتحصيل والتخمين                ا في مجال توحيد آما تشمل هذه اإلجراءات      .به

ية بغرض التبسيط باإلضافة إلى تقليل التشوهات في فرض الضرائب التي               المعدال  تعرفة الجمرآ ت الضريبية وشرائح ال

ى األسعار         ر بشكل مباشر عل  آما تم تحقيق مزيد من الشفافية على صعيد البيئة القانونية لألحكام الضريبية، وذلك من .تؤث

ز عبر إصالح نظامي الضرائب على ا             ادة الحواف لدخل وأرباح الشرآات وخصوصًا في نطاق األنشطة اإلنتاجية  خالل زي

 .بهدف خلق المناخ المالئم لالستثمار الخاص، وزيادة تدفق رؤوس األموال إلى االقتصاد المحلي

 

تطورات األخرى خالل العام التوسع في تحرير التجارة ومواصلة الخفض التدريجي للرسوم الجمرآية، تمشيًا مع                     ومن ال

يات    ية       اتفاق ية والدول تجارة العرب ر ال ك       . تحري تطورات آذل ذه ال  تخفيض الضرائب على الصادرات بغرض توفير         ومن ه

ية إضافية للقطاع الخاص          ز إنتاج ر بالذآر أن      . حواف  في المائة   3.5 بقرابة    ارتفعت  حصيلة الرسوم الجمرآية     ومن الجدي

 .جهود مكافحة التجارة غير النظاميةنجاح  لىبصورة رئيسية إ وتعزى هذه الزيادة . مليار دوالر11  نحولتبلغ

 

م في عدد من الدول العربية              ومن هذه  . األدوات المالية ب تتعلق إدخال قوانين وإجراءات ضريبية جديدة       ومن جانب آخر، ت

ات الخزينة من ضرائب الدخل والضرائب والرسوم               اإلجراءات  تثمار في السندات وأذون اح الناشئة عن االس اء األرب  إعف

 .ألخرى، سعيًا لتشجيع األفراد على التعامل بها وجذب االستثمارات األجنبيةا

 

ا بالنسبة   ي المائة خالل العام، آما يقدر لنسبتها إلى  ف2.4  ارتفاعًا طفيفًا يقدر بنحو   ، فقد سجلت  إليرادات غير الضريبية  ل أم

نخفض        ي أن ت ي اإلجمال ناتج المحل زى هذا االنخفاض في جزء منه إلى بقاء أسعار  ويع. في المائة3.1 إلى  بدرجة طفيفةال

يها         ي عل ب المحل باطؤ الطل ي ضوء ت ام ف الل الع دول خ ن ال دد م ي ع ير ف ة دون تغ ات العام لع والخدم يذ والس ى تنف إل

تقاللية المالية واإلدارية لعدد من المؤسسات العامة والتوقف عن تحويل مواردها للميزانية، وإلى تحسن الناتج المحلي                  االس

بر في الجزء اآلخر         في 28آما شهد هذا العام انخفاضًا ملحوظًا في الدخل من االستثمار وبنسبة بلغت أآثر من      . بدرجة أآ

 .المائة
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 النفقات العامة
 

ى أن النفقات العامة قد            تقديرات إل  في المائة لتصل    0.8بنحو   1999 بالنسبة للدول العربية آكل خالل عام        ارتفعتتشير ال

ى    ة مع       178.8إل يار دوالر، بالمقارن  سجلت نسبة هذه النفقات إلى الناتج في حين.  مليار دوالر في العام السابق177.4 مل

در          ي انخفاضًا يق ي اإلجمال رابة المحل ام السابق لتبلغ نحو                 بق ا المحقق خالل الع ة بمعدله ن مقارن ن مئويتي  في 33.1 نقطتي

ة  ذي سجلته ه          ،المائ ى ال  خاللأسعار النفط في  المواتية التطوراتذه المساهمة منذ بداية العقد، رغم       وهو االنخفاض األعل

 . العام

 
 )2(جدول رقم 

 النفقات العامة في الدول العربية
1998 – 1999 

النسبة إلى الناتج      
 (%)المحلي اإلجمالي 

نسبة التغير  (%)هيكل النفقات 
(%) 

 القيمة
 )مليار دوالر(

 

1999* 1998 1999* 1998 1999* 1999* 1998 
33.1 
26.6 

6.3 
0.2 

34.9 
27.5 

7.0 
0.4 

100.0 
80.4 
19.1 

0.5 

100.0 
78.8 
20.0 

1.2 

0.8 
 2.9   
-4.0 
-58.4 

178.8 
143.8 

34.1 
0.9 

177.4 
139.7 

35.5 
2.2 

 
 النفقات العامة 

 اإلنفاق الجاري 
 اإلنفاق الرأسمالي 
 صافي اإلقراض

 .  ميزانيات وتقديرات أولية*
 ).7/1(مصدر الملحق : لمصدرا

 

ى صعيد الدول العربية فرادى، تظهر التقديرات أن هذه النفقات انخفضت في        دول عربية بدرجات متفاوتة، حيث ستوعل

يا بنسبة              بر في ليب ان االنخفاض األآ ة وفي قطر بحدود         23آ  في المائة، 5 في المائة، ثم في موريتانيا بنحو 14 في المائ

ر بحدود     فالسعودية والجز   اإلمارات ارتفاعها في  وشهدت النفقات تباطؤًا في . في المائة2 في المائة، ثم األردن بنسبة      3ائ

رتفع بحدود           حيث  واليمن    وسورية والسودان   وتونس    بتها أن ت در لنس ى    1 يق ومن جانب آخر،  .في المائة خالل العام  2إل

ه  نفقات         فإن ذه ال اع ه تفاوتة في   يالحظ ارتف  19 المغرب  في المائة، وفي21، حيث بلغت في مصر الدول عدد من بنسب م

ة،      ي    وفي في المائ ة،    9 جيبوت نان نحو         في المائ  في 2 في المائة، فالكويت وعمان بنحو 7، والبحرين    في المائة   8 وفي لب

 .المائة
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لعربية آكل قد نتج بصورة رئيسية       المقدر في مجمل النفقات العامة بالنسبة للدول ا        االرتفاعويظهر من البيانات المتاحة أن      

اع عن    اق    ارتف نحو          الجاري  اإلنف ام ب ذا الع ة    2.9 خالل ه ن      ، في المائ انخفضت نسبته إلى الناتج المحلي اإلجمالي  في حي

و  ى نح ة، 26.6لتصل إل ي المائ ئوية ب أي ف ة م نحو نقط ل ب ا يق دةم ام الماضي  واح ي الع يه ف ت عل ا آان أن . عم ا بش  أم

يكل       في المائة عام 80.4 نقطة مئوية عن مستواها في العام السابق لتبلغ   1.6  بحوالي ارتفعت النفقات، فقد    مساهمتها في ه

1999. 

 

رادى، فقد تراجعت النفقات الجارية                ية ف دول العرب ى مستوى ال ا عل ها نتيجة اإلجراءات المختلفة التي شملت     في عدد من   أم

ياه              رباء والم ود والكه ة الدعم عن أسعار الوق ية المواد الغذائية    إزال إصالح أنظمة الخدمة المدنية من خالل تنظيم       ، و  وغالب

و األجور             تسوية متأخرات على عدد من الدول  ومن ضمن هذه اإلجراءات إقدام    . التوظيف الحكومي واحتواء معدالت نم

ن، من جهة، وخفض مدفوعات نفقاته الجارية             ة الدي باء خدم ية الحد من أع ية، بغ ية الحكوم وفي . ، من جهة أخرىالمديون

ت     بة بلغ يا بنس ي ليب ير ف كل آب اض بش بة االنخف زت نس ذا الصدد، ترآ نحو  20ه ر ب م قط ة، ث ي المائ ة، 11 ف ي المائ  ف

 شهد اإلنفاق الجاري ارتفاعًا ومن جانب آخر،.  في المائة، وبنسبة طفيفة في آل من األردن وموريتانيا  3فالسعودية بنسبة     

دول       ية ال دى بق نًا ل غ في حده األعلى    متباي ية، إذ بل  بنسبة لم تتجاوز سورية في المائة في المغرب، وآان أدناه في 25العرب

 . في المائةواحد

 

ي، فمن المالحظ في هذا العام انخفاض اإلنفاق على القطاعات                      اق الجاري حسب التبويب الوظيف يكل اإلنف تعلق به يما ي وف

ية بنسبة تقدر بنحو        بعد أن آان قد تباطأ نموه        في المائة  2 بنسبة   آما انخفض اإلنفاق على الصحة     ، في المائة  0.2االجتماع

ام الماضي على أثر ضعف األوضاع المالية العامة             في 2نحو  بنسبة بلغت التعليمفي المقابل، ارتفع اإلنفاق على      و. في الع

يفة              ات الشؤون االقتصادية بنسب طف ك نفق ة، وآذل ات األمن وا        . المائ ا عاودت نفق ا بنسبة بلغت حوالي        آم اع ارتفاعه لدف

 .، لتبقى بذلك مساهمتها في اإلنفاق الجاري مستقرة على نفس مستواها في العام السابق1999نصف نقطة مئوية في عام 

 

اإلنفـاق اإلنمـــائـــي
%   19.1

اإلنفـاق الجـاري
%   80.4

صـافي اإلقـراض 
الحـكومي
%  0.5

شـكل (2) : هــيكل النـفـقـات  العــامــة في الـدول العـربـية، 1999
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ه استمر في االنخفاض ولكن بمعدل أقل من العام الماضي                   ية أن يانات األول تظهر الب اق الرأسمالي ف ا اإلنف فقد سجل هذا . أم

ا  نحو            اإلنف ام ب ذا الع راجعًا خالل ه ة    4ق ت د   .  في المائ  نسبته إلى الناتج المحلي اإلجمالي لتصل إلى         تبعًا لذلك  انخفضت وق

 في هيكل النفقات، مساهمته أما .عما آانت عليه في العام الماضي  نقطة مئويةيزيد عن نصف  ما  ب أي في المائة،    6.3نحو   

 .1999 في المائة عام 19.1  نحوفي العام السابق لتبلغنقطة مئوية عن مستواها  بحواليانخفضت فقد 

 

تراجع في النفقات الرأسمالية آان                ومن المالحظ    ذا الصدد أن ال  40 نحو نسبته في عدد من الدول، حيث بلغت        عاليًا في ه

ى التوالي خالل  في المائة في آل من الجزائر واألردن عل 18 في المائة و   22 في المائة في ليبيا، و     34في المائة في قطر و     

 .، وبشكل نسبي في اليمن والكويت والسعودية واإلماراتموريتانيا في المائة في 5 بنحو هذه النفقاتوتراجعت . العام

 

بق،  ا س ى م إنوباإلضافة إل ي ف يف ف اع الطف اماالرتف ذا الع ة خالل ه نفقات العام د يعزى ال راجع صافي  ق ى ت ك، إل  آذل

راض الحكومي للمؤسسات العا      ة، رغم تواضع مساهمته، بما يقدر     اإلق وقد تم ذلك من خالل تشديد .  في المائة58بنحو م

نان، عالوة على تنشيط                               ان والكويت ولب ا في عم تقلة آم االت شبه المس ة والوآ ى المؤسسات العام تحويالت إل ضوابط ال

يات الخصخصة        دد   ومباشرة عمل ا م                لع ة، رغم بقائه ة، من جه ا في المغرب      من الشرآات والمؤسسات العام حدودة، آم

يا  ودان وموريتان ي والس ارات واألردن وجيبوت ر واإلم تلك  ،وقط يلها ل ي تحص كوك ف روض المش باء الق ض أع  وخف

 .المؤسسات، من جهة أخرى آما في تونس

 
 الوضع الكلي للميزانيات الحكومية

 
ام  هد ع بيًا 1999ش تقرارًا نس ةاس ية المجمع يات الحكوم ي للميزان ي الوضع الكل ير  ف ث تش ية حي دول العرب تقديرات لل  ال

 . آقيمة مطلقة وآنسبة من الناتج المحلي اإلجماليالكلية الفوائض الجارية وتراجع العجوزات انخفاض إلىاألولية 
 

 )3(جدول رقم 
 الميزانيات الحكومية العربية المجمعة

1997 – 1999 

نسبة العجز الكلي إلى الناتج 
 (%)المحلي اإلجمالي 

فائض الجاري إلى نسبة ال
 (%)الناتج المحلي اإلجمالي 

مليار (العجز الكلي 
 )دوالر

الفائض الجاري 
 )مليار دوالر(

 
 السنة

-2.3 
-6.1 
-5.7 

6.1 
1.3 
0.7 

-12.2 
-31.1 
-31.0 

32.1 
6.5 
4.0 

1997 
1998 
1999)1(  

 . تقديرات أولية)1(
 ).7/1(مصدر الملحق : المصدر

 

تقد        ذا الصدد، أظهرت ال دول العربية آكل    أنيرات وفي ه ة بالنسبة لل  في المائة 38 قد انخفضت بحوالي  الفوائض الجاري

ى    لتصل  ذا العام، بالمقارنة مع            4 إل يار دوالر خالل ه  تبعًا لذلك نسبة هذه     وانخفضت. 1998 مليار دوالر في عام      6.5 مل

بلغ نحو  يفة لت بة طف ي بنس ي اإلجمال ناتج المحل ى ال ي الم0.7الفوائض إل ام  ف ي ع ة ف تقديراتتشيرو. 1999ائ ى أن  ال  إل
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 بلغت نسبته إلى الناتج 1999الفائض الجاري الذي سجلته الموازنة في ُعمان خالل العام الماضي تحول إلى عجز في عام   

ي      ي حوال ة    0.2المحل  نسبته  لترتفع ملحوظة في عدد من الدول العربية      الفائض الجاري بمعدالت     ارتفعفي حين    .  في المائ

ي     إ ناتج المحل ى ال .  في المائة2.7 في المائة، ثم األردن بنسبة 5.5 في المائة والجزائر بنحو 5.8 في اليمن بنحو    اإلجمالي ل

ا سورية وجيبوتي والسودان، فقد ارتفع الفائض الجاري            في  10.4 بنسب مماثلة للعام السابق حيث بلغت في األولى          فيهاأم

 . في المائة على التواليواحدلثالثة قرابة  في المائة وا5المائة وفي الثانية 
 

 
 

باطأ        اع  ومن جانب آخر، ت أخيرًا، و.  تونس والكويت وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا      في مستوى الفائض الجاري       ارتف

ي في حين بق ،في المائة خالل هذا العام 2.5 إلى نحو انخفض العجز الجاري في السعودية لتصل نسبته إلى الناتج المحلي     

 .على نفس مستواه في العام السابق تقريبًا لبنان واإلمارات العجز في

 

ى انخفاض العجز المالي                        ية إل يانات األول ية، تشير الب دول العرب ة لل يات المجمع ي للميزان تعلق بالوضع الكل يما ي بنسبة وف

ي        در بحوال يفة تق  مليار دوالر 31.1 بالمقارنة مع  مليار دوالر31.0 ليصل إلى قرابة    1999ي المائة خالل عام      ف  0.4طف

ام السابق      تقديرات أن نسبة هذا العجز إلى الناتج المحلي قد انخفضت بحوالي                  .  في الع ا تظهر ال  في المائة مقارنة    0.4آم

 . في المائة خالل هذا العام5.7 لتبلغ 1998بمعدلها المحقق خالل عام 

 

 

 

ي العجز   يف ف اض الطف ى أن االنخف ارة إل در اإلش ام وتج ي ع ى  1999الكل نه إل زء م ي ج ود ف ابق يع ام الس ة بالع  مقارن

اع     ى االرتف نه إل ي جزء آخر م ود ف ا يع نها، آم ي بعض م ه ف ل وارتفاع ية ب دول النفط ات ال ي موازن تمرار العجز ف اس

 .الملحوظ في العجز الكلي في موازنات عدد من الدول األخرى وبخاصة مصر وتونس والمغرب
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د سجل العجز الكل         حيث ارتفع بأآثر من مثلي ما آان عليه في العام    1999ي في موازنة الكويت زيادة مهمة خالل عام         فق

آما ارتفع عجز الموازنة في     .  في المائة  13.8 نقاط مئوية لتبلغ     9السابق لترتفع نسبته إلى الناتج المحلي اإلجمالي بحوالي          

ان بنسبة      ة وارتفعت نسبته إلى الناتج الم        24عم ومن .  في المائة7.8حلي اإلجمالي بنحو نقطة مئوية واحدة لتبلغ  في المائ

ية أخرى، انخفض العجز في اليمن بنحو            في 0.1 في المائة وانخفضت نسبته إلى الناتج المحلي اإلجمالي إلى نحو 99ناح

ام                    ية خالل ع دول العرب يع ال ن جم بر بي ة، وهو االنخفاض األآ راجع العجز في الجز   . 1999المائ ا ت  في 87ائر بنحو آم

 في المائة، وفي 73وانخفض العجز في قطر بنحو .  في المائة0.5المائة لتصل نسبته إلى الناتج المحلي اإلجمالي إلى نحو        

نحو      ن ب نحو            55البحري ارات ب ة، وفي اإلم  في المائة، وانخفضت نسبته إلى الناتج المحلي اإلجمالي إلى نحو     11 في المائ

ة و 1.1 ي المائ ي 2.1 ف ة و ف ي  13.4المائ ى التوال ة عل ي المائ نحو    .  ف ز ب ض العج عودية انخف ي الس ة  25وف ي المائ  ف

ي اإلجمالي إلى حوالي               ناتج المحل ى ال بته إل أما في ليبيا فقد بقي الوضع المالي في حالة توازن          .  في المائة  7وانخفضت نس

 .وللعام الثالث على التوالي

 

ية األخرى،            دول العرب ا بالنسبة لل ى انخفاض العجز بصفة عامة، باستثناء موريتانيا              تش فأم يانات إل ومصر وتونس ير الب

نان يا. والسودان والمغرب ولب ي موريتان ة سجلت فف يًا فائضالموازن ي، ًا آل ى التوال ام الخامس عل ان للع ل عن وإن آ  يق

ائض المحقق في األعوام الثالث األخيرة          في العجز بلغ رتفاعًا ملحوظًا  أما في آل من مصر وتونس سجلت الموازنة ا        . الف

ي                  ناتج المحل ى ال بته إل بلغ نس ثال لت ة أم ثر من ثالث ة و     4.2 أآ آما ارتفع العجز بنحو  . على التوالي  في المائة   1.9 في المائ

ي          في   الثلث    ناتج المحل ى ال بته إل ك نس ترتفع بذل  ارتفع العجز وفي السودان. 1999ام  في المائة ع2.5اإلجمالي المغرب ل

ثر  بته        بأآ ى الناتج المحلي     من الثلث وأظهرت نس في .  في المائة  0.7  اإلجمالي زيادة عن مستواها في العام السابق لتبلغ         إل

نان بنسبة بلغت نحو                  ع العجز في لب ن ارتف ى الناتج المحلي اإلجمالي إلى                4.3حي بته إل ة وارتفعت نس  في  14.4 في المائ

ة  د انخفض ال        .المائ نان، فق ا في األردن ولب ة و  38عجز بنسبة بلغت     أم  في المائة، وانخفضت نسبته إلى الناتج  8 في المائ

 . في المائة4المحلي اإلجمالي إلى 

 
 تمويل العجز وتطورات الدين العام الداخلي

  
ية قد تم تمويلها بصفة رئيس     المعنية  تشير البيانات األولية إلى أن العجوزات المالية في الغالبية العظمى من الدول العربية                  

ألردن والبحرين وتونس    وتشمل هذه الدول ا    . عبر أدوات الدين العام القابلة للتداول في األسواق المحلية خالل هذا العام                 

االعتماد على  في  وإلى جانب ذلك، استمرت بعض الدول          . والجزائر والسعودية وُعمان ولبنان ومصر والمغرب واليمن         

حتياطيات العامة لغايات تمويل العجز، حيث لجأت اإلمارات إلى استخدام              عوائد االستثمارات الحكومية والسحب من اال       

آل من هذين المصدرين، وقامت الكويت بتمويل العجز من خالل السحب من االحتياطيات العامة للدولة، آما استمرت                          

 .سورية في االعتماد على مصادر التمويل المحلي التقليدية
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سندات بإصدار   السلطات   حيث قامت مصادر خارجية،    في عدد من الدول        العجز ساهمت في تمويل  وباإلضافة إلى ذلك،     

صدارات من السندات الحكومية في األسواق       إأقدمت السلطات على طرح أربعة       ففي لبنان،   . دولية لالقتراض من الخارج   

 مليار دوالر،   1 بقيمة   آما أصدرت قطر سندات مماثلة    . 1999 مليون دوالر خالل عام      1250الدولية بقيمة إجمالية بلغت     

صدارات العربية من هذه السندات حوالي       إلوبناًء عليه، بلغ إجمالي ا     .  مليون دوالر  150وطرحت المغرب سندات بلغت      

من قبل المؤسسات المالية      أخيرًا، حصلت بعض الدول العربية على قروض              و.  مليار دوالر حتى نهاية هذا العام           8.5

األردن وتونس والجزائر   وشملت هذه الدول    . ج اإلصالح التي تنفذها هذه الدول بالتعاون معها        لدعم برام  قليمية والدولية إلا

 .واليمن وجيبوتي

 

يما يتعلق      إلى أن إجمالي الدين الداخلي ارتفع في الدول العربية           تشير  التقديرات األولية  فإن،  )1(المديونية العامة الداخلية  بوف

ام      نحو  1999خالل ع ة      3.4  ب  مليار دوالر في عام     211.4 مليار دوالر، بالمقارنة مع      218.7ليصل إلى حوالي    في المائ

ناتج المحلي اإلجمالي فقد انخفضت             . 1998 ى ال بته إل ا نس  نقطة مئوية مقارنة بمستواها المحقق خالل العام  1.2بحوالي  أم

 . في المائة40.6السابق لتبلغ 
 

 )4(جدول رقم 
 ل العربيةالمديونية العامة الداخلية للدو

1997 – 1999 
 الرصيد القائم من أذونات

 وسندات الخزينة
هيكل المديونية حسب 

 (%)األدوات 
  الدين الداخلي اإلجمالي

 النسبة إلى الناتج
 (%)المحلي 

 القيمة
 )مليار دوالر(

 تسهيالت
 مصرفية

 أذونات
 وسندات
 متنوعة

النسبة إلى 
 الناتج
 (%)المحلي 

 الرصيد القائم
 )رمليار دوال(

 الدولة

13.9 
15.1 
18.1 

71.6 
76.2 
95.5 

65.6 
64.0 
56.3 

34.4 
36.0 
43.7 

40.4 
41.8 
40.6 

208.1 
211.3 
218.5 

1997 
1998 
1999 

 . دولة عربية وذلك باستثناء آل من العراق والصومال والسودان، وهذه البيانات تقديرية لبعض الدول17   تتضمن بيانات *

 .العربية ومصادر متفرقةالسلطات النقدية : المصدر

 

ويالحظ في هذا الصدد أن االرتفاع في إجمالي الدين الداخلي آان ملحوظًا في عدد من الدول حيث بلغت نسبة االرتفاع                            

 في المائة   11 في المائة في لبنان، وأآثر من          17 في المائة في اإلمارات و       23 في المائة في البحرين ونحو         27أآثر من   

وارتفع آذلك في األردن    .  في المائة في آل من الجزائر ومصر وجيبوتي والمغرب خالل هذا العام               7في عمان، وبحدود    

 . في المائة1.8 في المائة وبدرجة أقل في سورية بنحو 3.7 في المائة وفي السعودية بحوالي 5بحوالي 

 

موعة من الدول ضمت األردن           هذا العام في مج         الناتج المحلي خالل       إلى الدين      ارتفاع نسبة  آما تظهر التقديرات        

 في لبنان   هذه النسبة أعلى مستوى له     وقد سجل ارتفاع     . واإلمارات والبحرين والجزائر وجيبوتي وقطر ولبنان والمغرب        

                                                           
 .القتصادية المحلية القائمة تجاه الحكومة  يمثل الدين العام الداخلي إجمالي المطلوبات للقطاعات ا )1(

*
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 في المائة عام    102 إلى قرابة    1998 في المائة عام     89النسبة من نحو      نقطة مئوية لترتفع بذلك هذه     13بزيادة بلغت نحو    

السلطات اللبنانية في معالجة الوضع المتفاقم للمديونية             شارة في هذا الصدد إلى الجهود التي تبذلها                  وتجدر اإل    .1999

طفاء جزء من الدين وذلك عبر         إالداخلية، والتي اشتملت خالل هذا العام على إعادة هيكلة الدين العام الداخلي بغرض                        

 تنوي السلطات    آما. فعة بقروض خارجية طويلة األجل      إصدار سندات دولية لتغطية ديون قصيرة األجل ذات فوائد مرت             

آذلك، استخدام موارد تخصيص شرآة طيران الشرق األوسط وقطاع االتصاالت المزمع تنفيذه لسد جزء من الدين العام                     

آورة أعاله  وقد تراوحت نسبة الزيادة في نسبة الدين العام الداخلي إلى الناتج المحلي اإلجمالي في بقية الدول المذ                 . الداخلي

 ).7/7ملحق ( نقطة مئوية في المغرب، 3.1 نقطة مئوية في قطر و0.7بين 

 

قصاها في تونس   أ انخفاض الدين الداخلي بدرجات متفاوتة بلغت           تظهر التقديراتفإن  أما بالنسبة للدول العربية األخرى،       

في المائة   9 في المائة، فموريتانيا بأآثر من       13.4 في المائة، ثم اليمن بنحو          16.5 في المائة، وليبيا بنسبة        18.3بنسبة  

وتشير البيانات في هذا الصدد إلى أن االنخفاض الذي سجلته محفظة الدين العام الداخلي في                 .  في المائة  1والكويت بحدود   

ة آما هو    انخفاض متتابع في نسبته من الناتج المحلي، تحت تأثير انخفاض الدين الداخلي من جه               ه الذآر، رافق  ةالدول سابق 

الحال في تونس وليبيا واليمن وموريتانيا، وازدياد نمو الناتج المحلي من جهة أخرى، آما في الكويت التي انخفضت نسبة                     

 في المائة خالل هذا العام، رغم           47.5الدين من الناتج المحلي فيها بأآثر من ثمانية نقاط مئوية لتصل هذه النسبة إلى                          

 .ين المطلقة آما سبقت اإلشارة إليهاالنخفاض المتواضع لقيمة الد

 

 إصداراتوفي جانب هيكل الدين العام الداخلي، تشير التقديرات إلى استمرار التغير التدريجي باالتجاه نحو توسيع                                  

 95.5 في المائة لتبلغ      25.3فقد ارتفعت قيمة هذه اإلصدارات خالل هذا العام بنحو            . أذونات الخزينة والسندات الحكومية    

وقد ارتفعت تبعًا لذلك نسبتها إلى الناتج المحلي اإلجمالي                . 1998 مليار دوالر لعام        76.2دوالر، بالمقارنة مع      مليار  

 في  44آما ارتفعت مساهمتها في هيكل الدين بأآثر من سبع نقاط مئوية لتبلغ نحو               . 1999 في المائة عام     18.1لتصل إلى   

 . في المائة خالل هذا العام56 واألدوات األخرى إلى نحو في حين انخفضت حصة التسهيالت المصرفية. المائة

 

وقد ظهرت نسبة الزيادة في اإلصدارات في جميع الدول العربية التي تصدر أدوات الدين، باستثناء تونس التي فاقت                                 

لى الدين  ، وهو ما يفسر انخفاض نسبة اإلصدارات إ       طفاءات أذونات وسندات الخزينة رصيد اإلصدارات فيها خالل العام         إ

 في المائة،   21.8مان بنحو    عُ تلتها في المائة،    23.5نسبة  ، حيث بلغت     في مصر  ملحوظةآانت الزيادة   قد  و. العام الداخلي 

األمر إلى ارتفاع حصة أدوات الدين      وقد أدى هذا    . 1999 في المائة خالل عام      6.7 فالكويت بنسبة    13.8ثم اليمن بحوالي    

 .ل المديونية الداخلية على حساب التسهيالت المصرفية واألدوات األخرىالعام القابلة للتداول في هيك

 



ملحق (1/7)  :  اإليــــــــرادات العامـــــــــــة

(1999-1994)

    النسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي %           اإليــرادات العامـــة (مليون دوالر)

199419951996199719981999199419951996199719981999

  27.35  28.78  32.58  31.48  29.71  28.43 147,789 146,228 171,797 159,076 135,355 118,505مجمـــوع الدول العربيـــة

  33.71  32.81  32.76  35.03  35.11  33.39 2,516 2,396 2,284 2,327 2,285 2,029األ ر   د    ن

  24.19  24.55  30.36  29.08  27.07  26.67 12,609 11,630 15,307 13,956 11,586 10,205اإلمــــــــــــارات

  26.73  23.83  28.49  27.65  25.66  24.56 1,770 1,474 1,809 1,687 1,501 1,367البحريــــــــــــــن

  29.12  31.62  29.05  30.81  31.21  32.66 6,130 6,328 5,500 6,028 5,634 5,100تونـــــــــــــــــس

  29.80  27.84  33.54  32.16  30.56  29.51 14,277 13,186 16,057 15,067 12,607 12,385الجزائــــــــــــــر
  32.08  30.29  31.25  31.32  31.14  34.53 169 155 156 152 153 168جيبوتــــــــــــى

  28.25  29.41  37.46  33.78  30.56  28.66 39,321 37,762 54,873 47,746 39,060 34,442السعوديــــــــــــة

  7.40  6.53  6.47  6.76  5.16  7.49 856 822 689 560 492 453الســــــــــــــودان

  24.72  25.68  24.98  40.77  22.02  19.34 4,157 4,120 4,150 7,173 3,659 2,967سوريـــــــــــــــة

....................................الصومـــــــــــال
  29.90  33.90  37.23  33.88  34.89  35.38 4,674 4,801 5,896 5,176 4,816 4,571عمــــــــــــــــــان

  31.75  40.77  35.85  40.81  40.74  38.04 3,873 4,181 4,050 3,698 3,315 2,805قطـــــــــــــــــــر

  30.99  46.73  48.58  37.28  39.29  37.48 9,197 11,837 14,584 11,584 10,433 9,294الكويـــــــــــــــت

  19.58  18.15  16.40  17.31  16.82  14.56 3,228 2,935 2,438 2,249 1,871 1,334لبنـــــــــــــــــــان

  34.30  44.31  41.75  40.52  44.70  29.67 10,653 13,827 14,097 12,770 12,381 7,352ليبيــــــــــــــــــــا

  24.16  24.27  25.17  26.67  27.18  30.04 21,553 20,071 19,033 17,952 16,431 15,521مصـــــــــــــــــر

  29.45  24.58  25.74  23.51  23.95  24.92 10,347 8,736 8,601 8,614 7,900 7,565المغــــــــــــــرب

  27.82  29.59  28.24  32.04  26.31  25.59 261 290 303 350 277 259موريتانيـــــــــــا

  32.42  27.96  29.73  36.30  19.51  13.02 2,196 1,676 1,970 1,988 953 689اليمــــــــــــــــــن

1)  فعلية أولية.
2)  ميزانيات وتقديرات أولية .

المصدر:  الميزانيات الحكومية للدول العربية ومصادر وطنية أخرى.
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ملحق (2/7)  :  النفقـــــــــــــــــــات العــــــامـــــــــــــــــــــــة

(1999-1994)

    النسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي %           النفقـــــــات العامـــة (مليون دوالر)

199419951996199719981999199419951996199719981999

  33.08  34.91  34.90  34.80  35.51  36.18 178,787 177,357 184,043 175,849 161,796 150,810مجمـــوع الدول العربيـــة

  37.94  39.67  35.89  38.18  36.79  35.31 2,831 2,898 2,503 2,537 2,394 2,146األ ر   د    ن
  37.61  41.08  34.79  41.90  39.54  39.11 19,608 19,461 17,540 20,110 16,926 14,968اإلمــــــــــــارات
  28.83  28.84  33.73  30.04  31.41  27.35 1,909 1,784 2,142 1,833 1,837 1,522البحريــــــــــــــن
  31.00  32.07  32.88  33.96  34.40  34.05 6,525 6,419 6,225 6,643 6,210 5,316تونـــــــــــــــــس
  30.32  31.73  31.15  29.24  31.99  33.95 14,525 15,027 14,912 13,699 13,199 14,250الجزائــــــــــــــر
  33.33  31.48  35.60  35.30  39.25  42.97 175 162 178 171 193 209جيبوتــــــــــــى
  35.22  39.48  40.33  37.43  36.29  38.01 49,024 50,682 59,085 52,902 46,385 45,681السعوديــــــــــــة
  8.12  7.00  7.77  8.76  5.82  8.28 939 880 826 726 555 500الســــــــــــــودان
  28.89  30.02  28.32  27.13  28.37  26.41 4,860 4,816 4,704 4,774 4,715 4,050سوريـــــــــــــــة
....................................الصومـــــــــــال
  37.64  40.80  37.89  38.37  43.92  45.35 5,885 5,778 6,001 5,861 6,062 5,859عمــــــــــــــــــان
  32.87  45.61  44.01  48.89  44.94  48.15 4,009 4,678 4,972 4,429 3,657 3,551قطـــــــــــــــــــر
  44.76  51.52  43.02  44.30  53.13  57.28 13,281 13,051 12,915 13,763 14,109 14,204الكويـــــــــــــــت
  34.00  32.26  42.52  37.87  35.18  34.95 5,607 5,215 6,320 4,922 3,913 3,202لبنـــــــــــــــــــان
  34.30  44.31  41.75  39.48  50.21  33.71 10,653 13,827 14,097 12,439 13,908 8,353ليبيــــــــــــــــــــا
  28.35  25.27  26.08  27.99  28.42  32.16 25,296 20,897 19,720 18,835 17,180 16,613مصـــــــــــــــــر
  31.94  26.33  28.78  26.84  27.38  28.20 11,223 9,359 9,616 9,832 9,033 8,558المغــــــــــــــرب
  25.37  25.45  23.02  24.50  25.14  28.14 238 250 247 267 265 285موريتانيـــــــــــا
  32.47  36.29  30.78  38.44  25.68  29.14 2,199 2,175 2,040 2,105 1,254 1,542اليمــــــــــــــــــن

1)  فعلية أولية.
2)  ميزانيات وتقديرات أولية .

المصدر:  مصدر الملحق (1/7) .
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ملحق (3/7)  :  العجز أو الفائض في الميزانيات الحكومية

(1999-1994)

    النسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي %         العجز أو الفائض (مليون دوالر)

199419951996199719981999199419951996199719981999

  -5.74  -6.13  -2.32  -3.32  -5.80  -7.75  -30,999  -31,129  -12,246  -16,773  -26,441  -32,305مجمـــوع الدول العربيـــة

  -4.22  -6.86  -3.13  -3.15  -1.67  -1.92  -315  -501  -219  -209  -109  -117األ ر   د    ن

  -13.42  -16.53  -4.43  -12.82  -12.47  -12.44  -6,999  -7,830  -2,233  -6,155  -5,340  -4,762اإلمــــــــــــارات

  -2.09  -5.01  -5.24  -2.40  -5.76  -2.79  -139  -310  -333  -146  -337  -155البحريــــــــــــــن
  -1.88  -0.45  -3.83  -3.14  -3.19  -1.39  -395  -91  -726  -615  -575  -216تونـــــــــــــــــس
  -0.52  -3.89   2.39   2.92  -1.43  -4.44  -248  -1,841   1,145   1,368  -592  -1,865الجزائــــــــــــــر
  -1.25  -1.18  -4.35  -3.97  -8.11  -8.44  -7  -6  -22  -19  -40  -41جيبوتــــــــــــى

  -6.97  -10.06  -2.87  -3.65  -5.73  -9.35  -9,703  -12,920  -4,211  -5,156  -7,325  -11,239السعوديــــــــــــة

  -0.71  -0.46  -1.30  -2.00  -0.66  -0.78  -83  -58  -138  -166  -63  -47الســــــــــــــودان

  -4.18  -4.34  -3.34   13.64  -6.36  -7.06  -703  -696  -555   2,400  -1,056  -1,083سوريـــــــــــــــة

....................................الصومـــــــــــال
  -7.75  -6.90  -0.66  -4.49  -9.03  -9.97  -1,211  -977  -104  -685  -1,247  -1,289عمــــــــــــــــــان

  -1.11  -4.84  -8.16  -8.08  -4.20  -10.11  -136  -497  -922  -732  -342  -746قطـــــــــــــــــــر

  -13.76  -4.79   5.56  -7.01  -13.84  -19.80  -4,084  -1,214   1,669  -2,179  -3,676  -4,910الكويـــــــــــــــت

  -14.43  -14.11  -26.11  -20.56  -18.36  -20.39  -2,379  -2,281  -3,882  -2,672  -2,042  -1,868لبنـــــــــــــــــــان

   0.00   0.00   0.00   1.05  -5.51  -4.04  0  0   0   330  -1,527  -1,001ليبيــــــــــــــــــــا

  -4.19  -1.00  -0.91  -1.31  -1.24  -2.11  -3,743  -826  -687  -883  -748  -1,092مصـــــــــــــــــر

  -2.49  -1.75  -3.04  -3.32  -3.44  -3.27  -876  -623  -1,015  -1,218  -1,133  -993المغــــــــــــــرب

   2.45   4.14   5.22   7.54   1.17  -2.55   23   41   56   82   12  -26موريتانيـــــــــــا

  -0.05  -8.33  -1.05  -2.13  -6.17  -16.13  -3  -499  -70  -117  -302  -853اليمــــــــــــــــــن

1)  فعلية أولية.
2)  ميزانيات وتقديرات أولية .

المصدر:  مصدر الملحق (1/7) .
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ملحق (4/7)   :  هيكل اإليرادات الحكومية في الدول العربية

(1999-1994)

(نسب مئوية)

199419951996199719981999

      49.0      48.7      56.7      55.2      57.7      58.0  اإليـــــرادات النفطيــــــــة

      37.0      36.8      30.0      31.7      28.6      29.1  اإليـــــرادات الضريبيــــة  منها :

       9.7       9.7       7.8       8.2       9.0       9.6   - الضرائب على الدخل واألرباح

       8.7       8.5       6.8       6.5       7.0       7.1   - الضرائب على السلع والخدمات

       7.6       7.4       6.0       6.9       7.8       7.4    - الرسوم الجمرآية على التجارة الخارجية

      11.3      11.2      10.7      10.5      10.6      9.9  اإليـــرادات غير الضريبيــة

      2.6      3.4      2.6      2.5      3.1      3.0  إيـــــــــرادات أخــــــــــــرى*

 *  تمثل المنح والدخل من االستثمارات.
1)   فعلية أولية.

2)   تقديرات أولية.
المصدر:  مصدر الملحق (1/7) .
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ملحق (5/7)   :  هيكـــــــل النفقــــــات العامـــــة في الدول العربية

(1999-1994)

(نسب مئوية)

199419951996199719981999

     80.4     78.8     75.9     76.9     75.8     69.7   اإلنفــــــــــــــــــاق الجـــــــــــــــــاري

     19.1     20.0     22.8     21.9     22.5     27.1   اإلنفـــــــــــــــاق الرأسمالـــــــــــــــي

     0.5     1.2     1.3     1.2     1.8     3.2   صافـــــي اإلقـــــراض الحكـومـــــــــي

1)   فعلية أولية.

2)   تقديرات أولية.

المصدر:  مصدر الملحق (1/7) .
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ملحق  (6/7) :  هيكل التبويب الوظيفي لإلنفاق الجاري

(1999-1994)
(نسب مئوية)

نفقـــــــــات األمـــــــــــــــن والدفـــــــــــاع           نفقـــــــات الخدمـــــــــات العامـــــــة

199419951996199719981999199419951996199719981999

   26.61   26.85   27.35   25.89   26.90   28.10   23.50   22.83   22.43   21.85   19.11   21.34مجمـــوع الدول العربيـــة

   28.09   27.02   28.93   28.79   28.48   30.70   4.78   4.52   2.52   2.64   2.47   2.34األ ر   د    ن
   29.96   29.96   30.43   22.24   25.42   25.33   22.82   22.82   23.18   16.94   19.37   19.30اإلمــــــــــــارات
   39.00   39.00   38.81   36.97   37.35   34.77   18.50   18.50   14.26   20.72   20.95   21.67البحريــــــــــــــن
   13.98   14.04   14.75   14.16   14.97   15.03   7.77   7.80   8.20   7.86   8.31   8.35تونـــــــــــــــــس
   22.29   22.29   22.04   22.04   18.93   17.53   17.53   17.53   17.53   17.53   15.06   13.94الجزائــــــــــــــر
....................................جيبوتــــــــــــى
   30.93   30.93   31.08   31.08   25.52   31.08   32.46   32.46   32.62   32.62   26.78   32.62السعوديــــــــــــة
   14.52   14.52   14.52   14.52   14.52   14.52   15.10   15.10   15.10   15.10   15.10   15.10الســــــــــــــودان
   38.13   38.13   41.93   42.80   46.97   50.17   2.79   2.79   3.00   3.00   3.00   3.00سوريـــــــــــــــة
....................................الصومـــــــــــال
   53.22   50.91   54.33   52.73   54.02   55.78   6.39   7.64   6.94   7.10   8.55   6.85عمــــــــــــــــــان
   33.69   34.50   34.05   34.50   35.34   34.50   11.23   11.50   11.35   11.50   11.78   11.50قطـــــــــــــــــــر
   32.94   33.32   30.77   27.55   29.11   27.36..................الكويـــــــــــــــت
....................................لبنـــــــــــــــــــان
   21.97   21.97   26.80   20.11   39.50   49.63   4.15   4.15   3.89   6.92   3.39   3.68ليبيــــــــــــــــــــا
   17.60   18.40   18.10   17.70   17.60   16.50   53.10   51.10   54.10   56.50   58.10   62.70مصـــــــــــــــــر
   24.43   24.49   24.43   25.29   25.27   25.38   12.42   12.45   12.42   12.86   12.85   12.90المغــــــــــــــرب
   20.22   20.22   20.22   20.21   20.45   20.22   33.00   33.00   33.00   32.99   33.37   33.00موريتانيـــــــــــا
   43.91   43.91   43.91   43.91   45.13   43.91   13.24   13.24   13.24   13.24   13.61   13.24اليمــــــــــــــــــن

1)   فعلية أولية.

2)   تقديرات أولية.

المصدر:  مصدر الملحق (1/7) .
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تابع ملحق  (6/7)   :  هيكل التبويب الوظيفي لإلنفاق الجاري

(1999-1994)
(نسب مئوية)

           نفقـــــــات الشــــــــؤون االقتصــــــــادية           نفقـــــــات الخدمـــــــــات االجتماعيـــــــــة

199419951996199719981999199419951996199719981999

   8.65   8.78   8.38   8.01   8.09   7.39   25.01   25.75   25.40   24.69   23.25   23.13مجمـــوع الدول العربيـــة

   19.26   17.92   11.11   11.85   14.18   12.16   46.25   46.98   41.35   40.46   36.79   36.07األ ر   د    ن
   14.26   14.26   14.49   10.59   12.11   12.06   10.91   10.91   11.08   8.10   9.26   9.22اإلمــــــــــــارات
   11.55   11.55   10.07   9.86   9.84   10.18   28.87   28.87   35.50   31.63   31.05   29.73البحريــــــــــــــن
   20.19   20.28   20.30   17.10   18.19   17.93   29.51   29.63   31.14   29.88   31.59   31.72تونـــــــــــــــــس
   2.32   2.32   2.32   2.32   1.99   1.84   42.82   42.82   42.66   42.66   36.65   33.94الجزائــــــــــــــر
....................................جيبوتــــــــــــى
   7.13   7.13   7.16   7.16   5.88   7.16   19.52   19.52   19.62   19.62   16.11   19.62السعوديــــــــــــة
   9.09   9.09   9.09   9.09   9.09   9.09   8.16   8.16   8.19   8.19   8.19   8.19الســــــــــــــودان
   18.40   18.40   15.99   15.51   13.72   12.29   16.20   16.20   14.24   14.65   15.18   15.41سوريـــــــــــــــة
....................................الصومـــــــــــال
   9.91   9.30   8.81   9.29   9.87   9.81   30.48   32.15   29.92   30.88   27.56   27.56عمــــــــــــــــــان
   14.98   15.34   15.14   15.34   15.71   15.34   24.34   24.92   24.59   24.92   25.52   24.92قطـــــــــــــــــــر
   9.43   7.73   7.22   6.35   7.59   6.56   28.91   29.73   26.51   22.28   22.45   21.22الكويـــــــــــــــت
....................................لبنـــــــــــــــــــان
   16.32   16.32   15.30   15.46   14.79   7.06   57.56   57.56   54.00   57.51   42.32   39.62ليبيــــــــــــــــــــا
   2.30   2.60   2.60   2.50   2.00   1.80   27.00   27.90   25.20   23.30   22.30   19.00مصـــــــــــــــــر
   4.00   4.01   4.00   4.14   4.14   4.16   26.22   26.29   26.22   27.14   27.12   27.24المغــــــــــــــرب
   28.40   28.40   28.40   28.39   28.72   28.40   12.90   12.90   12.90   12.89   13.04   12.90موريتانيـــــــــــا
   5.19   5.19   5.19   5.19   5.33   5.19   27.07   27.07   27.07   27.07   27.82   27.07اليمــــــــــــــــــن

1)   فعلية أولية.
2)   تقديرات أولية.

(1(1(2 (2



تابع ملحق  (6/7)    :  هيكل التبويب الوظيفي لإلنفاق الجاري

(1999-1994)

(نسب مئوية)

النفقـــــــــــات األخــــــــــرى

199419951996199719981999

         16.24         15.79         16.44         19.56         22.64         20.04مجمـــوع الدول العربيـــة

         1.62         3.56         16.09         16.26         18.08         18.73األ ر   د    ن
         22.05         22.05         20.82         42.13         33.84         34.09اإلمــــــــــــارات
         2.07         2.07         1.36         0.82         0.81         3.65البحريــــــــــــــن
         28.56         28.25         25.60         30.99         26.93         26.98تونـــــــــــــــــس
         15.04         15.04         15.45         15.45         27.36         32.75الجزائــــــــــــــر
..................جيبوتــــــــــــى
         9.97         9.97         9.53         9.53         25.72         9.53السعوديــــــــــــة
         53.13         53.13         53.11         53.11         53.11         53.11الســــــــــــــودان
         24.47         24.47         24.83         24.04         21.13         19.13سوريـــــــــــــــة
..................الصومـــــــــــال
..................عمــــــــــــــــــان
         15.76         13.74         14.88         13.75         11.65         13.74قطـــــــــــــــــــر
         28.72         29.22         35.50         43.82         40.86         44.87الكويـــــــــــــــت
..................لبنـــــــــــــــــــان
..................ليبيــــــــــــــــــــا
         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00مصـــــــــــــــــر
         32.93         32.76         32.93         30.58         30.61         30.31المغــــــــــــــرب
         5.49         5.49         5.49         5.52         4.41         5.49موريتانيـــــــــــا
         10.60         10.60         10.60         10.60         8.11         10.60اليمــــــــــــــــــن

1)  فعلية أولية.

2)  ميزانيات وتقديرات أولية.

المصدر:  مصدر الملحق (1/7) .
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ملحق (7/7)  :  الرصيد القائم للدين العام الداخلي اإلجمالي

1999-1998
(مليون دوالر)

19981999

النسبة إلى الناتج الرصيد  القائم
النسبة إلى الناتج الرصيد  القائم المحلي اإلجمالي

المحلي اإلجمالي

            40.5        218,533.0            41.6        211,317.1مجمـــوع الدول العربيـــة

            25.3        1,886.7            24.7        1,801.3األ ر   د    ن
            8.2        4,281.8            7.3        3,463.3اإلمــــــــــــارات
            14.5        959.9            12.2        753.7البحريــــــــــــــن
            16.7        3,461.2            21.2        4,238.2تونـــــــــــــــــس
            21.7        10,387.4            20.5        9,692.6الجزائــــــــــــــر
            35.3        185.8            33.6        172.3جيبوتـــــــــــــى
            55.8        77,727.4            58.4        74,946.3السعوديــــــــــــة
...…......الســــــــــــــودان
            33.2        5,585.0            34.2        5,487.5سوريـــــــــــــــة
...…......الصومـــــــــــال
            11.4        1,783.9            11.3        1,598.7عمــــــــــــــــــان
            40.0        4,874.3            41.9        4,296.2قطـــــــــــــــــــر
            47.3        14,043.1            56.1        14,208.2الكويـــــــــــــــت
            102.1        16,837.7            88.9        14,380.4لبنـــــــــــــــــــان
            52.8        16,404.0            63.0        19,645.6ليبيــــــــــــــــــــا
            48.6        43,217.3            48.8        40,362.0مصـــــــــــــــــر
            42.9        15,062.1            39.8        14,154.5المغــــــــــــــرب
            8.0        75.2            8.4        82.7موريتانيـــــــــــا
            26.0        1,760.2            33.9        2,033.6اليمــــــــــــــــــن

المصدر:   البنوك المرآزية ومؤسسات النقد العربية ومصادر متقرقة أخرى  .

(



ملحق (8/7)  :  توزيع الدين العام الداخلي حسب طبيعة األدوات

1999-1998
(نسبة مئوية)

19981999
أذونات وسندات 

الخزينة وأوراق أخرى
تسهيالت مصرفية
وأدوات أخرى

أذونات وسندات 
الخزينة وأوراق أخرى

تسهيالت مصرفية
وأدوات أخرى

……            30.3            69.7مجمـــوع الدول العربيـــة

              31.1              68.9            31.1            68.9األ ر   د    ن
              100.0              0.0            100.0            0.0اإلمــــــــــــارات
              28.0              72.0            22.9            77.1البحريــــــــــــــن
              40.2              59.8            39.0            61.0تونـــــــــــــــــس
……            26.8            73.2الجزائــــــــــــــر
…………جيبوتـــــــــــــى
              4.9              95.1            8.4            91.6السعوديــــــــــــة
…………الســــــــــــــودان
              100.0              0.0            100.0            0.0سوريـــــــــــــــة
…………الصومـــــــــــال
              10.6              89.4            32.4            67.6عمــــــــــــــــــان
              100.0              0.0            100.0            0.0قطـــــــــــــــــــر
              45.3              54.7            52.7            47.3الكويـــــــــــــــت
              1.1              98.9            1.2            98.8لبنـــــــــــــــــــان
              77.2              22.8            77.2            22.8ليبيــــــــــــــــــــا
              47.2              52.8            49.0            51.0مصـــــــــــــــــر
……            31.5            68.5المغــــــــــــــرب
……            67.2            32.8موريتانيـــــــــــا
……            68.3            31.7اليمــــــــــــــــــن

المصدر:  مصادر الملحق (7/7) .



ملحق (9/7)  :  اإلصدارات من أذونات وسندات الخزينة

1999-1998
(مليون دوالر)

19981999
اإلصدارات  
اإلصدارات  الرصيد  القائمالجديدة

الرصيد  القائمالجديدة

              95,536.6...              76,199.3...مجمـــوع الدول العربيـــة

              564.2              726.4              433.4              295.4األ ر   د    ن
              0.0              0.0              0.0              0.0اإلمــــــــــــارات
              840.0              2,234.0              664.9              1,770.0البحريــــــــــــــن
              2,068.7…              2,706.0...تونـــــــــــــــــس
              2,015.5              694.8              1,320.7...الجزائــــــــــــــر
……......جيبوتـــــــــــــى
              27,307.0              24,249.1...السعوديــــــــــــة
……......الســــــــــــــودان
              0.0              0.0              0.0              0.0سوريـــــــــــــــة
……......الصومـــــــــــال
              1,594.5              1,080.6...عمــــــــــــــــــان
              0.0              0.0              0.0              0.0قطـــــــــــــــــــر
              7,683.8              9,763.3              6,717.9              9,239.1الكويـــــــــــــــت
              16,659.2              12,239.6              14,214.9              15,774.8لبنـــــــــــــــــــان
              4,471.9…              4,471.9...ليبيــــــــــــــــــــا
              22,814.7…              11,845.3...مصـــــــــــــــــر
              8,716.4              907.6              7,808.8              2,295.8المغــــــــــــــرب
……              40.8...موريتانيـــــــــــا
              800.7              155.7              645.0              1,303.9اليمــــــــــــــــــن

المصدر:  مصادر الملحق (7/7) .



ملحق (10/7)  :  توزيع األرصدة القائمة من أذونات وسندات الخزينة بين القطاع المصرفي والقطاعات غير المصرفية

1999-1998
(نسبة مئوية)

19981999

القطاعات غيرالقطاع  المصرفي
القطاعات غيرالقطاع  المصرفي المصرفية

 المصرفية

               1.5               98.5               18.0               82.0األ ر   د    ن
……......اإلمــــــــــــارات
…               100.0...               100.0البحريــــــــــــــن
……......تونـــــــــــــــــس
……......الجزائــــــــــــــر
…...…جيبوتـــــــــــــى
…               100.0...               100.0السعوديــــــــــــة
…………الســــــــــــــودان
……......سوريـــــــــــــــة
......الصومـــــــــــال
……......عمــــــــــــــــــان
قطـــــــــــــــــــر
               6.9               93.1               6.5               93.5الكويـــــــــــــــت
               24.7               75.3               24.3               75.7لبنـــــــــــــــــــان
…               100.0...               100.0ليبيــــــــــــــــــــا
……......مصـــــــــــــــــر
……               59.8               40.2المغــــــــــــــرب
……               52.3               47.7موريتانيـــــــــــا
               60.3               39.7اليمــــــــــــــــــن

المصدر:  مصادر الملحق (7/7) .
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