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  التطورات الماليةالتطورات المالية

 
 

 

 
 نظرة عامة

 
ام                ية خالل ع دول العرب ية في ال ام الرابع على التوالي، آما یبينه الوضع الكلي  2006استمر تحسن األوضاع المال  وللع

رادى في غالبيتها                ية مجتمعة وف دول العرب ية في ال يات الحكوم ویعزى التحسن في الوضع الكلي من جانب، إلى        . للميزان

اع إج نحو  ارتف نح ب ة والم رادات العام ي اإلی ام24مال ة خالل الع ي المائ ته  .  ف ذي لعب ير ال دور الكب ن ال رغم م ى ال وعل

يلة الماضية في تحسين األوضاع المالية في الدول العربية، فإن مساهمة                            نفط خالل األعوام القل تطورات في أسعار ال ال

يانات                  ا تشير الب رادات غير النفطية آانت ملحوظة آم ية اإلی وباإلضافة فإن التقدیرات تشير إلى استمرار ارتفاع       . األول

ي اإلجمالي غير النفطي للعام الرابع على التوالي، وعلى وجه الخصوص             ناتج المحل ى ال رادات غير النفطية إل نسبة اإلی

 .في حالة الدول المصدرة للنفط

 

ام  ية خالل ع ي األوضاع المال ن ، من جانب آخر، إل2006ویعزى التحسن ف رغم م ذي بال اق ال ى سياسة ضبط اإلنف

 في معظم الدول العربية، فإن وتيرة نموه لم         2003 في المائة والتوجه التوسعي فيه منذ عام         14ارتفاعه خالل العام بنحو     

ا آان یحدث في الماضي                      ترة آم ذه الف رادات خالل ه نمو في اإلی ویعزى  توجه اإلنفاق نحو االرتفاع  . تواآب مستوى ال

ى جهود إصالح وتطویر البنية التحتية والخدمات االجتماعية ویعكس درجة               خالل ا   دول إل ية ال ام في غالب ترة بشكل ع لف

ي        يدة من االنضباط المال ددًا من الدول، وعلى وجه الخصوص تلك التي استفادت من االرتفاع الملحوظ في              . ج ا أن ع آم

د أفصحت خال                  يلة الماضية، ق نفط خالل السنوات القل ام    أسعار ال اق خالل األعوام         2006ل ع زیادة اإلنف ا ب  عن نوایاه

ة القادمة لصيانة البنية التحتية وتوسيعها في قطاع النفط والغاز والقطاع العقاري، وفي تفعيل دور القطاع الخاص                   األربع

 .بهدف تعزیز النمو وتنویع االقتصاد وإیجاد المزید من فرص العمل

 

ية في م           ا والذي تراجع                انعكس تحسن األوضاع المال ام لدیه ن الع ى مستویات الدی ي عل ية بشكل إیجاب دول العرب عظم ال

ویعود التحسن في مستویات الدین     . ، على صعيد الدول مجتمعة وبالنسبة لمعظمها فرادى       2006بشكل ملحوظ خالل عام      

دول سياسات مالية سليمة خالل السنوات القليلة                ك ال باع تل ى إت نه إل ير م ام في جزء آب الماضية، اعتمدت الدول التي الع

د             يف عوائ ى توظ رى عل دول األخ ي ال ة، وف ا العام اء دیونه ي إطف نها ف زء م تخدام ج ى اس ية عل ض مال ت فوائ حقق

غير أن الدول مدعوة لتكثيف وتعميق إصالحاتها       . الخصخصة لتخفيض دیونها العامة الداخلية وتقویة احتياطياتها المالية         

 
 

 

الفصل السادس
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ویعني ذلك بالنسبة للدول التي حققت فوائض مالية مرتفعة، العمل على أن یؤدي          . نة اقتصاداتها المالية لتقویة وزیادة مرو   

يل وتوسعة قدرات القطاعات اإلنتاجية                             ة دور القطاع الخارجي وتأه يل وتقوی ية من خالل تفع ادة اإلنتاج ى زی ا إل إنفاقه

نفط      ب، االس             . األساسية آقطاع ال دول، من جان ية ال ي بالنسبة لبق يق اإلصالحات الضریبية          ویعن يف وتعم تمرار في تكث

رونة النظام الضریبي، ومن جانب آخر بذل المزید من الجهود لضبط اإلنفاق، وعلى وجه الخصوص في جانب                زیادة م ل

 .السيطرة على تكاليف دعم االستهالك المحلي من المنتجات النفطية وفاتورة األجور والرواتب
 

 اإلیرادات العامة والمنح

 
تطورات في اإلیرادات على صعيد الدول العربية مجتمعة إلى ارتفاع اإلیرادات العامة والمنح بنحو              أدت  مجموعة من ال

ام          24 ة خالل ع بلغ نحو     2006 في المائ ثل نحو   488 لت يار دوالر، تم  في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي لهذه 40 مل

دول  ي       . ال رادات النفطية الت ة من إجمالي اإلیرادات في المتوسط خالل    72 بلغت نحو   ویالحظ أن مساهمة اإلی  في المائ

ية اإلیرادات الضریبية وما طرأ عليها من تحسن          2006 و 2005عامي    ى أهم فقد ارتفعت مساهمة اإلیرادات .  تغطي عل

ء ارتفاع  جرا2006 في المائة في عام      74 إلى نحو    2001 في المائة من إجمالي اإلیرادات في عام         59النفطية من نحو       

 في المائة   28أسعار النفط وتزاید إنتاجه خالل الفترة، في الوقت الذي تراجعت فيه مساهمة اإلیرادات الضریبية من نحو                 

ام      ي ع رادات ف ي اإلی ن إجمال و  2001م ى نح ام    18 إل ي ع ة ف ي المائ ترة     2006 ف الل الف ت خ د نم ا ق ًا بأنه  ، علم

و 2001-2006 غ نح نوي بل ي المائ9 بمتوسط س ه  . ة ف ى وج رادات األخرى، وعل بة لمصادر اإلی ال بالنس ك الح وآذل

رادات من نحو                         ي اإلی ي تراجعت مساهمتها في إجمال رادات غير الضریبية الت ة في عام   10الخصوص، اإلی  في المائ

ى نحو      2001 ام          6 إل ة في ع ذي نمت فيه بمتوسط نمو سنوي بلغ نحو                2006 في المائ   في المائة خالل8، في الوقت ال

 ).1(والجدول رقم ) 6/4(و) 6/1(الفترة المذآورة، الملحقان 

 

 )1(جدول رقم ال
  في الدول العربيةالحكوميةاإلیرادات 

 2006 و2005عامي 

النسبة إلى الناتج     مصادر اإلیرادات
 %المحلي اإلجمالي 

 %هيكل اإلیرادات 
 )مليار دوالر(

2006 * 2005 2006 * 2005 
نسبة 

 2005 * 2006 %النمو 

 

 إجمالي اإلیرادات العامة 392.78 486.38 23.8 99.6 99.6 37.1 39.4
 اإلیرادات النفطية 282.33 358.65 27.0 71.6 73.5 26.7 29.1

 اإلیرادات الضریبية 75.91 88.44 16.5 19.2 18.1 7.2 7.2
 اإلیرادات غير الضریبية 25.22 28.11 11.5 6.4 5.7 2.4 2.3
 الدخل من االستثمار 9.31 11.17 20.0 2.4 2.3 0.9 0.9
 المنح 1.57 1.84 17.0 0.4 0.4 0.1 0.1

 إجمالي اإلیرادات العامة والمنح 394.35 488.22 23.8 100.0 100.0 37.3 39.6
 .  أوليةوبياناتميزانيات       *

 ).6/2(و) 6/1( الملحقان : المصدر  
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أداء اإلیرادات على ص         تعلق ب يما ی عيد المجموعات الفرعية من الدول العربية، فقد استمر ارتفاعها في مجموعة الدول            وف

، غير أن مستوى االرتفاع في 2006 جراء بقاء أسعار النفط عند مستویات مرتفعة خالل عام           )1(المصدرة الرئيسية للنفط  

ل في معظم دول المجموعة عما حدث في العامين السابقين              رادات یق رتفاع المستمر في أسعار النفط إلى      وقد أدى اال  . اإلی

 في المائة 80تخطي مساهمة اإلیرادات النفطية في إجمالي اإلیرادات العامة والمنح بالنسبة لدول هذه المجموعة مستوى          

ام          ي             2006في المتوسط خالل ع ي اإلجمال ناتج المحل ى ال بتها إل ة في جميع دول المجموعة   30 وتجاوزت نس  في المائ

تثناء اإل   ارات وقطر، علمًا بأن هذه النسبة قد فاقت    باس  في المائة في ثالث من الدول، هي السعودیة والكویت وليبيا، 45م

رتفعة لقطاع الصناعات االستخراجية في إجمالي قطاعات اإلنتاج السلعي وفي الناتج                  ذه النسب المساهمة الم وتعكس ه

 .المحلي اإلجمالي في دول المجموعة

 

ي جانب اإلیرادات النفطية على تحسن األوضاع المالية للشرآات العاملة في الدول المصدرة                        وانعكست التطورات ف    

الرئيسية للنفط وعلى وجه الخصوص الشرآات النفطية، األمر الذي أحدث أثرًا إیجابيًا على اإلیرادات الضریبية في تلك                  

ة تمثل المصدر األساسي للضرائب في           الدول آون الضرائب على دخل الشرآات العاملة في مجال الخدمات النفطي                     

ورغم هذا  . 2006 في المائة خالل عام        16فقد ارتفعت حصيلة ضرائب دول المجموعة بنحو           . غالبية دول المجموعة   

 في المائة من      7.4النمو في حصيلتها فإنها ال تزال تمثل مصدرًا بسيطًا لجميع دول المجموعة، حيث ساهمت بنحو                             

 في المائة   21 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، باستثناء الجزائر حيث ساهمت بنحو               2.9 إجمالي اإلیرادات وبنحو  

وبالنسبة للمصادر األخرى لإلیرادات، فإنها تساهم عادة          .  في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي         9من اإلیرادات ونحو     

دول المجموعة، باستثناء اإلمارات بالنسبة لإلیرادات غير  في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في  4بنسب قليلة لم تتعد     

وقد ساهمت اإلیرادات غير         . الضریبية وقطر بالنسبة للدخل من االستثمار، وذلك خالل األعوام األربعة السابقة                           

، أي  2006 في المائة في المتوسط من إجمالي اإلیرادات في عام           5 في الدول التي تتوفر حولها بيانات بنحو         )2(الضریبية

وبالنسبة للدخل من االستثمار، تشير البيانات المتوفرة       .  في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي لتلك الدول         2ما یعادل نحو    

، وهي نسبة تعادل      2006 في المائة من اإلیرادات في عام            22لبعض الدول العربية أن مساهمته بلغت في قطر نحو                

 في المائة من      7.5یًا في المتوسط منذ منتصف عقد التسعينات، وفي عمان نحو                    تقریبًا المستوى الذي یساهم به سنو         

 .، وهو مستوى مساهمته فيها في المتوسط منذ مطلع األلفية2006اإلیرادات في عام 
 

، فقد سجلت   )3(وبالنسبة لمجموعة الدول حدیثة التصدیر للنفط والدول التي یمثل النفط جزءًا مهمًا من عوائد صادراتها                     

ویعزى األداء الجيد في اإلیرادات، بالدرجة       .  إیرادات إجمالية هي األعلى لكل منها منذ مطلع الثمانينات            2006ي عام   ف

األولى، للتطورات اإلیجابية في قطاع النفط، حيث ارتفعت األسعار العالمية وصاحبها ارتفاع في إنتاج وصادرات هذه                     
                                                 

ان،                   (1) ر، السعودیة، عم ن، الجزائ ارات، البحری ذه المجموعة اإلم وتتسم هذه الدول بجانب ارتفاع أهمية قطاع       . قطر، الكویت وليبيا   تضم ه
يعها باستثناء الجزائر یعتمد بشكل آبير على                         يها وبكون جم بيًا ف رد نس اع دخل الف ى اقتصاداتها، بارتف بة إل يدروآربونات بالنس نفط واله ال

 .العمالة المستوردة
 دخل الملكية واألتعاب والرسوم والمبيعات غير الصناعية والعرضية وفوائض تضم اإلیرادات غير الضریبية المتحصالت بمقابل من  (2)

 .التشغيل النقدیة للمنشآت اإلداریة، وبعض المتحصالت بدون مقابل مثل الغرامات والمصادرات والهبات الخاصة الجاریة
صر واليمن من الدول التي یمثل النفط جزءًا مهمًا من تضم هذه المجموعة السودان وموریتانيا من الدول حدیثة التصدیر للنفط وسوریة وم     (3)

 .وتتسم هذه الدول بجانب استمرار تزاید األهمية النسبية للنفط في صادراتها بانخفاض دخل الفرد وبالوفرة النسبية للعمالة فيها. صادراتها
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ية في إجمالي اإلیرادات العامة مستویات تعد قياسية بالنسبة لبعض دول                وقد بلغت مساهمة اإلیرادات النفط      . الدول منه 

 في المائة وهي المستویات األعلى على اإلطالق لهذه              75 في المائة وفي اليمن         13المجموعة، حيث بلغت في مصر         

 . النفط في المائة في السودان حيث تمثل هذه النسبة ثاني أعلى مستوى لها منذ بدایة إنتاج50الدول ونحو 

 

 في دول المجموعة باستثناء      2006وفيما یتعلق باإلیرادات الضریبية، فقد شهدت هي األخرى ارتفاعًا ملحوظًا في عام                 

وال تزال   . موریتانيا، بما مكنها من الحفاظ على مستوى مساهمتها في إجمالي اإلیرادات خالل العامين السابقين                                  

 66 بنحو   2006همية لإلیرادات بالنسبة لدول المجموعة، فقد ساهمت في عام           اإلیرادات الضریبية تمثل مصدرًا بالغ األ      

 في المائة في سوریة والسودان على التوالي، وبنحو         41 في المائة و   47في المائة من إجمالي اإلیرادات في مصر وبنحو         

 . في المائة في اليمن وموریتانيا على التوالي18 في المائة و21

 

د ازدادت بشكل ملحوظ منذ مطلع                       وبالنسبة لمصر، ال تم       تها ق ل أن أهمي رادات، ب م لإلی ط المصدر األه ثل الضرائب فق

نحو          ية، حيث تساهم ب ة من إجمالي اإلیرادات سنویًا منذ مطلع األلفية مقارنة بنحو         66األلف  في المائة سنویًا 51 في المائ

د التسعينات      ي اإلجم      . خالل عق ناتج المحل ابل یالحظ أن ال ع من نحو     وفي المق د ارتف ي ق  مليار دوالر في المتوسط 80ال

ترة      ى نحو    2000-1995خالل الف ية، أي بنحو       90 إل ع األلف نذ مطل يار دوالر في المتوسط م  في المائة، في حين 13 مل

 مليار دوالر في 12.8 مليار دوالر في المتوسط خالل الفترة األولى إلى نحو  12.5ارتفعت حصيلة الضرائب من نحو           

.  في المائة، األمر الذي یعني أن النظام الضریبي یتسم بعدم المرونة بين الفترتين2وسط خالل الفترة الثانية أي بنحو     المت

ي قد تراجعت من نحو                    ي اإلجمال ناتج المحل ى ال رادات الضریبية إل إن نسبة اإلی ك ف ى ذل  في المائة إلى 16وباإلضافة إل

ن الفترتين، أي أنه           14نحو    ة بي وعلى الرغم من أن اإلصالحات الضریبية والمالية التي نفذتها مصر منذ مطلع         في المائ

ردود الضریبي وزیادة مساهمة الضرائب في اإلیرادات واالقتصاد بشكل عام، إال أن                     د أسهمت في تحسين الم ية، ق األلف

رادات ال    ب اإلی تى تواآ رادات ح ين إدارة اإلی يق اإلصالحات الضریبية وتحس ة لتعم ناك حاج ي  ه اع ف ضریبية االرتف

رونة                 نظام الضریبي درجة مناسبة من الم ؤدي ما حدث من تراجع في  . مستوى النشاط االقتصادي، ولكي یعكس ال وی

ب، إلى ضيق القاعدة الضریبية حيث آان هناك نمو في                         ي من جان ي اإلجمال ناتج المحل ى ال رادات الضریبية إل نسبة اإلی

ناتج بين الفترتين    . انب آخر، إلى ضعف أثر ما حدث من إصالحات ضریبية على اإلیرادات الضریبية آما یشير من ج   . ال

ى مواجهة العجز المالي والدین                            رادات الضریبية في االقتصاد والعمل عل يل دور اإلی ية تفع ًا من السلطات ألهم وإدراآ

ك السلطات اإلصالح االقتصادي المالي على رأس أولویات س                   د وضعت تل ن، فق ام المرتفعي . ياستها االقتصادیة الكلية  الع

م        ى المدى المتوسط في مصر،                 ) 1(ویوضح اإلطار رق ية عل ية الحال المالمح األساسية لإلجراءات واإلصالحات المال

 ).2(وبعض الدول العربية األخرى، الجدول رقم 
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الدولة
نسبة اإلیرادات 
الضریبية إلى 

إجمالي اإلیرادات %
2000-19952006-20012006-20052000-19952006-20012006-20052006

7.611.613.51.222.862األردن
19.326.630.24.87.08.088تونس
0.50.70.70.10.10.258جيبوتي
14.720.522.71.92.93.367لبنان
79.889.998.512.512.814.866مصر

35.251.762.57.510.112.678المغرب

المصدر : قاعدة البيانات االقتصادیة لصندوق النقد العربي.

المتوسط السنوي للناتج المحلي اإلجمالي 
باألسعار الجاریة (مليار دوالر)

المتوسط السنوي لإلیرادات الضریبية           
(مليار دوالر)

الجدول رقم (2)
التطورات في الناتج المحلي اإلجمالي واإلیرادات الضریبية في الدول العربية التي تعتمد إیراداتها 

بشكل رئيسي على الضرائب

 
 

، 2006لي اإلجمالي في عام      في المائة من الناتج المح     11وفي حالة سوریة التي ساهمت اإلیرادات الضریبية فيها بنحو           

وهي نسبة تقل قليًال عن مستواها منذ مطلع األلفية، فإن الوضع المالي فيها یقتضي القيام بإصالحات آبيرة على المدى                         

ففي ضوء تراجع مستویات المخزون النفطي واإلنتاج واالرتفاع التدریجي المتوقع في                 . المتوسط في جانب اإلیرادات     

غطية احتياجات االستهالك المتزاید، تدرك السلطات أهمية العمل على تعزیز الوضع المالي من                         الواردات النفطية لت    

وفي جانب اإلیرادات الضریبية التي تمثل زیادة نسبتها إلى الناتج المحلي            . خالل إجراءات في جانبي اإلیرادات واإلنفاق     

 تغطية تكاليف الخدمات األساسية مستقبًال، فإن           ولكي تتمكن الحكومة من     . اإلجمالي أحد أهم جوانب اإلصالح المالي         

السلطات تعمل على تحسين اإلدارة الضریبية والتمهيد إلدخال العمل بضریبة القيمة المضافة، حيث أنها تنوي إدخالها                       

، ، غير أنها لم تقم بعد باإلصالحات الالزمة في إدارة الضریبة لبدء العمل بضریبة القيمة المضافة                        2008بحلول عام    

وعلى وجه الخصوص في جانب إنشاء وحدة آبار دافعي الضریبة ووضع نظام للتقييم الضریبي وتعميم للضریبة                                  

 .المزمع إدخال العمل بها

 

وفيما یتعلق ببنود اإلیرادات غير الضریبية والدخل من االستثمار والمنح في مجموعة الدول حدیثة التصدیر للنفط، تشير                 

 في المائة، وأن مساهمتها في      3 مساهمة أي منها في الناتج المحلي اإلجمالي تقل في مصر عن               البيانات المتوفرة إلى أن   

 .2006 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي لتلك الدول في عام 1الدول األخرى تقدر بنحو 
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 آفاق السياسة المالية في دول عربية مختارة) : 1(اإلطار رقم 

 
ربية في السنوات القليلة الماضية مع وجود تباین بين الدول یعكس في حالة الدول التي تمثل                  تحسنت األوضاع المالية الع   

وتضم هذه   . اإلیرادات الضریبية المصدر الرئيسي إلیراداتها العامة وجود تحدیات آبيرة في جانب المالية العامة                              
 في المائة   60الضریبية بما یزید عن      المجموعة أربع دول هي األردن وتونس ومصر والمغرب تساهم فيها اإلیرادات                 

ویالحظ . من اإلیرادات العامة، وهي تعد بشكل عام من بين االقتصادات الناشئة في المنطقة، سيتم الترآيز عليها فيما یلي          
في هذه الدول أنه مع وجود دیون عامة تتجه نحو االرتفاع بشكل منتظم منذ مطلع األلفية وفي ظل تحقيق عجوز مالية                             

مستمر خالل الفترة وظروف اقتصادیة دولية تضيف ضغوطًا على الدول، فإن اإلصالح المالي یكتسب أهمية                          بشكل  
ویعزى األمر إلى حقيقة أن اإلصالح المالي، بمعنى تحسين مردود اإلیرادات وضبط وترشيد اإلنفاق، یمثل                             . آبيرة

ولة المرونة الكافية لمواجهة الصدمات الداخلية             الخيار األمثل لتعدیل مسار المؤشرات المالية واآتساب اقتصاد الد                    
وإدراآًا من هذه الدول ألهمية مواجهة األوضاع المالية وتحسينها بشكل                 . والخارجية التي قد تعترض طریقه مستقبالً         

، مستمر فقد بدأت منذ مطلع األلفية في أوقات متباینة وبدرجات متفاوتة تعتمد على خصوصية الوضع المالي في آل دولة
بتجهيز األرضية المناسبة إلطالق الحزم المناسبة من اإلصالحات المالية لمعالجة أوجه الضعف وضمان االستقرار                          

وفي جانب آخر، یعكس التباین في طبيعة التحدیات في مجال المالية العامة التي               . االقتصادي وتعزیز المناخ االستثماري   
لمتوسط، حقيقة أن عملية اإلصالح المالي هي عملية مستمرة تتغير                    تعمل الدول على معالجتها حاليًا وعلى المدى ا               

 .وتتشكل مع تغير الوضع المالي
 

 األردن 
 2005ارتفعت نسبة آل من العجز المالي الكلي والدین العام الداخلي إلى الناتج المحلي اإلجمالي خالل عامي                                             

وعلى الرغم من أن األوضاع المالية ال تزال تعتبر          . ة وذلك بعد تحسن عام في األوضاع المالية منذ مطلع األلفي            2006و
معتدلة والنظم الضریبية تعد جيدة، فإن السلطات تدرك أهمية تعميق اإلصالحات وعلى وجه الخصوص في جانب                                

 :وبالتالي فإنها تتجه حاليًا نحو . اإلنفاق
 

 .إزالة اإلعانات عن السلع الغذائية بشكل تدریجي •
 .دنيةإصالح نظام الخدمة الم •
وضع السياسات االقتصادیة المناسبة للتوجه خالل السنوات الخمس القادمة نحو حد أعلى لنسبة الدین العام القائم في          •

 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي وحد لعجز الموازنة ال                  60ال یتعدى    ) بما فيه الدین الخارجي     (ذمة الدولة    
 .جمالي في المائة من الناتج المحلي اإل3.5یتعدى 

 .تقویة نظام الضریبة على الدخل وتوسيع قاعدة الضریبة العامة على المبيعات •
 .تقویة مكتب آبار دافعي الضریبة وإنشاء وحدة لدافعي الضریبة متوسطي الحجم •
 .تطویر نظم التصنيف في الموازنة ووضع نظام معلومات اإلدارة المالية الحكومية وتقویة عملية وضع الموازنة •
 

 تونس
أدى االلتزام بنهج اإلصالح االقتصادي واإلدارة االقتصادیة الكلية الفاعلة إلى وضع تونس ضمن االقتصادات األحسن                     
أداءًا في المنطقة، األمر الذي ینعكس في التراجع المستمر في نسبة العجز الكلي في الموازنة إلى الناتج المحلي اإلجمالي                    

ضغوط المتزایدة على االقتصاد جراء ارتفاع أسعار النفط خالل السنوات                 وفي ضوء ال   . وبقائها ضمن مستویات آمنة     
القليلة الماضية، وعلى الرغم من أن الوضع المالي جيد ویتجه نحو التحسن فإن السلطات تدرك أهمية تعميق                                               

المدى المتوسط  وفي هذا السياق، یشار إلى أن السلطات تعمل في          . اإلصالحات المالية للحفاظ على االستقرار االقتصادي     
 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي وتحسين مرونة         50دون  ) بما فيه الدین الخارجي   (على تخفيض مستوى الدین العام      

 :وعلى صعيد اإلیرادات واإلنفاق، تعمل السلطات على . السياسة المالية
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 .توسيع قاعدة ضریبة دخل الشرآات مع تخفيض نسبها •
 .مضافة بتخفيض عدد معدالتهاتبسيط ضریبة القيمة ال •
 .توسيع وتحسين استخدام الحاسب اآللي في النظام الضریبي لتحسين فاعليته وخدماته •
 .اإلزالة التدریجية إلعانات استهالك المشتقات النفطية ووضع استراتيجية شاملة لترشيد استخدام الطاقة •

 
 مصر

 في  9محلي اإلجمالي وعجوز مالية تساوي في المتوسط نحو            في المائة من الناتج ال      90مع دین عام تتخطى نسبته نحو         
المائة من الناتج المحلي اإلجمالي سنویًا منذ مطلع األلفية، فإن األمر یقتضي أن یكون اإلصالح المالي على قمة أولویات                    

صالحات یتم   مجموعة من اإلجراءات واإل     2006وإدراآًا من السلطات لذلك، فقد أطلقت في عام           . اإلصالح االقتصادي 
وتضم . تطبيقها تدریجيًا على أمل تخفيض مستوى العجز المالي بنحو نقطة مئویة سنویًا خالل السنوات الخمس القادمة                     

 :اإلجراءات 
 

إصالح نظام إعانات المشتقات النفطية بتخصيصها بشكل أآثر فاعلية لخدمة مصالح الفقراء وتحفيز الترشيد في                         •
 .االستخدام

 .ين نظام إعانات السلع الغذائيةإعادة تنظيم وتحس •
وضع اإلجراءات المناسبة فيما یتعلق باألجور والتوظيف الحتواء فاتورة األجور والرواتب والتوجه نحو إصالح                     •

 .شامل لنظام الخدمة المدنية
إصالح الضریبة العامة على المبيعات والتوجه نحو ضریبة موحدة للقيمة المضافة ذات قاعدة عریضة بمعدل                              •

 .د، وحد عالي، ونظام یتناسب مع قطاع األعمال الصغيرةواح
 .إعادة تنظيم وتوسيع القاعدة الضریبية بالنسبة للضرائب على العقارات والدمغات •
 .من خالل حساب موحد للخزینة) Cash Management(تحسين إدارة الموارد خارج الموازنة وإدارة النقدیة  •
 . االستثمار الوطني وصندوق الضمان االجتماعيتنظيم تدفق الموارد بين الموازنة وبنك •
 .ضبط تدفقات الموارد التشغيلية بين الحكومة والمؤسسات العامة لتحسين الشفافية والسيطرة على اإلنفاق •
 .تحسين إدارة المدیونية •
 .الصحةإطالق الشراآات بين القطاعين العام والخاص لتمویل االستثمار في الخدمات العامة في مجالي التعليم و •
 .إصالح نظام المعاشات •

 
 المغرب

 جراء ارتفاع ملحوظ في اإلیرادات وتراجع بسيط في اإلنفاق، غير أن                    2006تحسن الوضع المالي الكلي خالل عام           
ویمثل الضبط المالي أهم أولویات السياسة االقتصادیة الكلية          . الدین العام الداخلي ال یزال یعد عاليًا ویتجه نحو االرتفاع            

وفي . لمغرب وذلك نظرًا إلدراك السلطات أنه یمثل خطوة مهمة في تحسين وضع االقتصاد المغربي آاقتصاد ناشئ                في ا 
 :هذا اإلطار فإن السلطات تعمل على 

 
 .تخفيض معدل النمو في فاتورة األجور والرواتب •
 . اتجاه األسعار العالميةتخفيض فاتورة إعانات استهالك المشتقات النفطية من خالل تعدیل أسعارها تدریجيًا في •
 .إصالح نظام إعانات السلع الغذائية بتوجيه خدماته بشكل أآثر فاعلية لدعم الفئات الفقيرة •
 .التوجه نحو وضع موازنات أداء ضمن إطار عام متوسط المدى لإلنفاق •
یادة مردود  تحسين شفافية النظام الضریبي وعلى وجه الخصوص في جانب ضریبة القيمة المضافة، لتحسين وز                      •

 .اإلیرادات

 .مصادر وطنية وتقاریر متفرقة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي: المصدر 
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 في المائة 12 بنحو 2006، فقد ارتفع إجمالي اإلیرادات خالل عام       )4(وبالنسبة لمجموعة الدول المستوردة الصافية للنفط       

.  في المائة  1.5 في المائة في جيبوتي وتراجع في لبنان بنحو          2و  في المتوسط في آل من األردن وتونس والمغرب وبنح          

تثناء لبنان، إلى ارتفاع اإلیرادات الضریبية بنحو                 رادات في دول المجموعة باس زیادة في اإلی  في المائة 12.5وتعزى ال

ام        رادات الضریبية الجهود المبذو              . في المتوسط خالل الع ية في اإلی تطورات اإلیجاب ذه ال لة في مجال إصالح    وتعكس ه

ى وجه الخصوص في حالة األردن وتونس والمغرب، أنظر اإلطار             ك التحصيل الضریبي، وعل نظام الضریبي وآذل ال

م    وتجدر اإلشارة في هذا الصدد، إلى أن مساهمة اإلیرادات الضریبية في إجمالي اإلیرادات قد تغيرت في الدول                 ). 1(رق

ثالث، من نحو        ة و     49ال  إلى 2003-1995 في المائة في المتوسط على التوالي خالل الفترة 82المائة و في   85 في المائ

ة و     56نحو    ة و     88 في المائ ترة                  79 في المائ ي خالل الف ى التوال ة في المتوسط عل وبجانب ما   . 2006-2003 في المائ

 .سبق، فقد استفادت هذه الدول من انعكاسات التحسن في قطاع السياحة على اإلیرادات

 

 للضرائب على اإلنتاج واالستهالك والضرائب على الدخل واألرباح األثر األآبر على تحسن اإلیرادات في                          وقد آان 

أما في تونس، فقد آانت ضریبة       . ، یضاف إليها استفادة الدولة من بقاء المنح في مستوى مناسب             2006األردن في عام     

في المائة من إجمالي اإلیرادات وبلغت نسبتها إلى           45صافي الدخل واألرباح تمثل الضریبة األهم حيث ساهمت بنحو             

وفي المغرب، فقد ساهمت إیرادات الضرائب على اإلنتاج         . 2006 في المائة في عام       13.5الناتج المحلي اإلجمالي نحو     

                                                 
تونس على (نها مستوردة صافية للنفط، علمًا بأن بعضها تتسم هذه الدول بأ. وتضم هذه المجموعة األردن، تونس، لبنان، المغرب وجيبوتي  (4)

وتتسم بجانب ذلك، بكونها      . یصدر آميات متواضعة من النفط، وبأن حجم استهالآها یفوق حجم إنتاجها من النفط الخام                        ) سبيل المثال 
هاج اإلصالح فيها بما یضعها ضمن         باستثناء جيبوتي تتمتع بمستوى متوسط لدخل الفرد وبتنوع في اقتصاداتها وبدرجة متقدمة في انت                      

وباإلضافة، فإن جميعها وبدرجة أقل جيبوتي یتميز بوجود وفرة عالية من العمالة الماهرة نسبيًا                . مجموعة الدول الناشئة من الدول النامية      
 .مقارنة ببقية الدول العربية

الشكـل (1) : هــيكل اإلیــرادات الحـكومية في الـدول العـربـية، 2006

إیـرادات نفـطية
%73.5

إیـرادات أخرى
إیـرادات غيرضریبية%2.7

%5.7

إیـرادات  ضـریبية
%18.1

).6/2(الملحق: صدر الم
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، 2006 في المائة من الزیادة في اإلیرادات الضریبية في عام                 80واالستهالك والضرائب على الدخل واألرباح بنحو          

 2005 في المائة من إجمالي اإلیرادات الضریبية سنویًا في المتوسط خالل عامي              77لمًا بأنهما تمثالن مجتمعتين نحو      ع

 .2006و

 

 بعد التحسن الكبير الذي حدث فيها منذ مطلع األلفية، حيث                  2006وبالنسبة للبنان، فقد تراجعت اإلیرادات خالل عام             

 14.6 إلى نحو     2000 في المائة في عام        11.6الناتج المحلي اإلجمالي من نحو        ارتفعت نسبة اإلیرادات الضریبية إلى        

ویعزى تراجع اإلیرادات واألوضاع المالية بشكل عام إلى الظروف االستثنائية التي مر بها                  . 2005في المائة في عام       

 .خالل العام

 

نذ منتصف التسعينات ب                         د أثمرت م ود اإلصالح الضریبي ق ا سبق أن جه زیادة مستوى اإلیرادات الضریبية     یتضح مم

يها آمصدر رئيسي لإلیرادات، وهي األردن، تونس، جيبوتي،                       تمد عل ي تع ية الت دول العرب ومساهمتها في اقتصادات ال

نان، مصر والمغرب      ن نحو                 . لب دول بي ذه ال تراوح مساهمة الضرائب في ه ة من إجمالي اإلیرادات في    58وت  في المائ

ي ونحو      ویالحظ أن النظم الضریبية تعكس اتجاهًا عامًا نحو التحسن في . 2006ة في تونس في عام       في المائ    88جيبوت

يما یتعلق بمواآبة اإلیرادات الضریبية للزیادات في                              رونة ف ا ال تعكس درجة مناسبة من الم دول، غير أنه ذه ال ية ه غالب

ناتج المحلي اإلجمالي       2000-1995ملحوظة في هذه الدول بين الفترة       فقد سجل الناتج المحلي اإلجمالي معدالت نمو        . ال

ترة    غير أن ما حدث هو أن . ، األمر الذي یعني ارتفاع الضرائب بشكل مماثل على األقل بين الفترتين           2006-2001والف

ن األردن   ي آل م ي ف ي اإلجمال ناتج المحل و ال ن نسب نم ى م ن بنسب أعل ن الفترتي د ارتفعت بي رادات الضریبية ق اإلی

نان وبنسب أقل في بقية الدول      وتونس ول    في المائة، على سبيل 53فقد ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي بين الفترتين بنحو      . ب

وفي المقابل، تجدر اإلشارة .  في المائة67المثال، في حالة األردن في الوقت الذي ارتفعت فيه اإلیرادات الضریبية بنحو    

ى ال             بتها إل رادات الضریبية ونس ى أن اإلی ي في عامي          إل ي اإلجمال  تعكس بعض التحسن في     2006 و 2005ناتج المحل

 ).1(واإلطار رقم ) 2(النظم الضریبية في غالبية الدول وعلى وجه الخصوص في األردن والمغرب، الجدول رقم 

 

 اإلنفاق العام

 
ام بالنسبة للدول العربية مجتمعة بنحو       اق الع ي اإلنف ع إجمال  مليار 348 ليصل إلى نحو 2006 في المائة في عام 14ارتف

ى الناتج المحلي اإلجمالي نحو             بته إل بلغ نس  58وقد ساهمت الدول المصدرة الرئيسية للنفط بنحو        .  في المائة  28دوالر وت

نحو                          نفط ب ثة التصدیر لل دول حدی اق وال اع في اإلنف ة من حجم االرتف  في المائة والدول المستوردة الصافية       38في المائ

نحو      نفط ب ة    4لل ویالحظ أن النمو في اإلنفاق قد حدث بنسب متفاوتة في جانبي اإلنفاق الجاري والرأسمالي ليتم           . في المائ

ي   ي اإلجمال ناتج المحل ي ال اق وف يكل اإلنف ي ه بًا ف بها تقری تفاظ بنس ن  . االح دد م ام ع اق الع اع اإلنف ي ارتف اهم ف د س وق

 ).3(والجدول رقم ) 6/3(ة، أنظر الملحق رقم التطورات على صعيد المجموعات الثالث من الدول العربي
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 )3(جدول رقم ال
  في الدول العربيةاإلنفاق الحكومي
2005-2006 

 
النسبة إلى الناتج     تبویب اإلنفاق العام

المحلي اإلجمالي 
(%) 

 اإلنفاق العامهيكل 
(%) 

 القيمة
 ) دوالرمليار(

 

2006* 2005 2006* 2005 

نسبة 
التغير 
(%) 2006* 2005 

21.3 
6.5 
0.3 

28.2 

21.7 
6.5 
0.6 

28.8 

75.6 
23.3 

1.1 
100.0 

75.4 
22.6 

2.0 
100.0 

14.4 
17.0 
35.2 
14.0 

262.88 
80.79 

3.92 
347.60 

229.71 
69.03 

6.05 
304.79 

 
  اإلنفاق الجاري

  اإلنفاق الرأسمالي
 ** الحكومي صافي اإلقراض

 إجمالي اإلنفاق العام

 . أوليةتوبياناميزانيات   *
 .یمثل اإلقراض الحكومي ناقصًا السداد ویضم معامالت الحكومة في االستحقاقات على المؤسسات العامة  **

 ).6/4(و) 6/3(الملحقان : المصدر 
 

دول المصدرة الرئيسية للنفط، شهد إجمالي اإلنفاق ارتفاعًا خالل عام                 یقل في دول المجموعة باستثناء      2006وبالنسبة لل

ن    ر عن مستوى االرتفاع الذي حدث خالل العام السابق، غير أن هناك بعض التباین بين دول المجموعة        البحری . والجزائ

ا حدث في عام           ى مم اویة أو أعل اق الجاري بنسب متس ع اإلنف د ارتف  في اإلمارات والبحرین والجزائر، وبنسبة 2005فق

يا، في                 ان وليب راجع في عم ل في السعودیة وقطر والكویت وت ذي ارتفع فيه اإلنفاق الرأسمالي بنسبة مماثلة   أق الوقت ال

ام السابق في الجزائر وعمان والكویت وليبيا وبنسبة أقل في السعودیة وقطر وتراجع                         ى من مستواه في الع بًا أو أعل تقری

ن      ارات والبحری ى أن دول المجموعة أنفقت في المتوسط وفق التبویب الوظيفي لإلنفاق ال              . في اإلم جاري خالل  ویشار إل

ام    اع ونحو       31 نحو   2006ع ى األمن والدف ة عل  في المائة 17 في المائة على الخدمات االجتماعية، ونحو  27 في المائ

ة ونحو          ى الخدمات العام  في المائة على الشؤون االقتصادیة، مع مالحظة أن اإلنفاق على التعليم والصحة ضمن               10عل

 ).6/5( في المائة من اإلنفاق الجاري خالل العام، الملحق 21حو بند الخدمات االجتماعية قد بلغت نسبته ن

 

الشكـل (2) : هــيكل اإلنفاق العام في الـدول العـربـية، 2006

اإلنفـاق الجـاري
%75.6

اإلنفـاق الرأسمالي
%23.3

صـافي اإلقـراض 
الحـكومي
%1.1

).6/4(الملحق: المصدر 
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وعلى صعيد السياسات المتبعة في جانب اإلنفاق، یالحظ أن دول المجموعة، والتي آانت قد ابتعدت بشكل عام خالل                            

 نحو  2006  عن سياسة زیادة اإلنفاق بوتيرة مماثلة للزیادة في اإلیرادات، قد اتجهت في عام                         2005 و 2004عامي  

 .2005التخطيط لزیادته بوتيرة أعلى، نظرًا لتوقع بقاء أسعار النفط عند مستویات نهایة عام 

 

ویبرز هذا التوجه نحو زیادة اإلنفاق، من خالل الخطط التي وضعتها دول مجلس التعاون الخليجي والتي تم اإلعالن                             

ید قليًال عن نصف فائضها الجاري التراآمي المتوقع              مليار دوالر تمثل ما یز        700، بإنفاق نحو      2006عنها في عام      

ویشتمل اإلنفاق على مشروعات استثماریة ضخمة في قطاع النفط والغاز وفي صيانة وتوسيع                      . 2010-2006للفترة  

وفي هذا الصدد، تجدر اإلشارة أیضًا إلى بروز ظاهرة إیجابية تتمثل في تفعيل                        . البنية التحتية وفي القطاع العقاري        

راآة بين القطاعين العام والخاص وبروز شراآات جدیدة بينهما في دول مجلس التعاون، یتوقع أن تؤدي إلى تعزیز                      الش

آما ینعكس التوجه نحو زیادة وتيرة اإلنفاق أیضًا، من مالحظة أن            . النمو وخلق الوظائف وتحقيق االستقرار االقتصادي      

 في  9.6للنفط یظهر ميًال نحو االرتفاع بوتيرة أعلى، حيث نما بنحو             بند األجور والرواتب في الدول المصدرة الرئيسية         

 .2006 في المائة خالل عام 13، في الوقت الذي نما فيه بنحو 2005-2002المائة سنویًا خالل الفترة 

 

 خالل   بوتيرة أعلى مما حدث     2006وبالنسبة لمجموعة الدول حدیثة التصدیر للنفط، فقد ارتفع إجمالي اإلنفاق في عام                  

 في جميع دول المجموعة باستثناء اليمن حيث ارتفع بنسبة أقل، وحدث ذلك بالنسبة لإلنفاق الجاري                                       2005عام   

، 2005أما في السودان، فقد ارتفع آل من اإلنفاق الجاري والرأسمالي بوتيرة أعلى مما حدث خالل عام                        . والرأسمالي

بة لكل من سوریة ومصر وموریتانيا وارتفع اإلنفاق الجاري بوتيرة             في الوقت الذي تراجع فيه اإلنفاق الرأسمالي بالنس          

ووفق التبویب الوظيفي لإلنفاق الجاري فإن دول المجموعة باستثناء مصر، قد أنفقت في                    . أعلى في مصر وموریتانيا     

في المائة على    15 في المائة على الخدمات االجتماعية ونحو         21 في المائة على الشؤون االقتصادیة و      22المتوسط نحو   

 في المائة من اإلنفاق الجاري على الخدمات االجتماعية           46وأنفقت مصر نحو    . آل من الخدمات العامة واألمن والدفاع      

 . في المائة على األمن والدفاع16 في المائة على الخدمات العامة ونحو 34ونحو 

 

لخصوص في السودان وموریتانيا واليمن الحاجة        ویعكس ارتفاع اإلنفاق في الدول حدیثة التصدیر للنفط، وعلى وجه ا               

ویعكس من جانب آخر، الضغوط      . إلى بذل المزید من الجهود في هذه الدول للنهوض بمستویات التنمية فيها، من جانب                

 الكبيرة لزیادة األجور والرواتب لتواآب معدالت النمو العالية منذ مطلع األلفية وللنهوض بمستویات دخل الفرد المتدنية                  

 في  15 في المائة سنویًا في السودان ونحو         30وفي هذا السياق، فإن بند األجور والرواتب قد ارتفع نحو             . في هذه الدول  

 .2006-2002 في المائة في مصر خالل الفترة 10المائة سنویًا في آل من موریتانيا واليمن وسوریة، ونحو 

 

مصر إلى ما واجهته من ضغوط آبيرة جراء ارتفاع فاتورة                ویعزى معظم االرتفاع الملحوظ في اإلنفاق الجاري في              

المشتقات النفطية بسبب اإلعانات المرتفعة التي توفرها لدعم أسعار االستهالك المحلي آلما ارتفعت األسعار العالمية                         

 2005في عام  مليار جنيه 14ویالحظ في هذا السياق، أن تكلفة اإلعانات قد ارتفعت بشكل آبير من نحو        . لهذه المنتجات 
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 في المائة من االرتفاع في اإلنفاق الجاري الذي حدث خالل عام              85، تمثل نحو    2006 مليار جنيه في عام       54إلى نحو   

 مليار  37 إلى نحو    2005 مليار جنيه في عام      33وباإلضافة، فقد استحوذ االرتفاع في فوائد الدین العام من نحو            . 2006

 ).4( من االرتفاع في اإلنفاق الجاري، الجدول رقم  في المائة9 على نحو 2006في عام 
 

20022003200420052006الدولة

اإلعانات
148.2174.5462.9827.6622.9األردن (مليون دینار)
785.3792.61,021.01,309.21,494.1تونس (مليون دینار)
5.96.910.313.854.3مصر (مليار جنيه)

4.97.911.313.4المغرب (مليار درهم)
األجور والرواتب

401.6418.5442.5489.9518.1األردن (مليون دینار)
3,437.43,719.33,974.14,266.14,597.3تونس (مليون دینار)
30.533.837.341.545.9مصر (مليار جنيه)

53.256.66261المغرب (مليار درهم)

المصدر :  قاعدة البيانات االقتصادیة لصندوق النقد العربي، باستثناء بيانات المغرب التي تم احتسابها من إحصاءات 
صندوق النقد الدولي.

الجدول رقم (4)

الدول العربية (بالعمالت المحلية)
تطورات األجور والرواتب واإلعانات في بعض

 
 

ام   يها خالل ع اق ف ي اإلنف ع إجمال د ارتف نفط، فق توردة الصافية لل دول المس بة لل ا بالنس نحو 2006أم ي 5 ب ة ف ي المائ  ف

نان           تثناء لب يع دول المجموعة باس وعة، ویالحظ أن مستوى االرتفاع الذي حدث في أي من دول المجم . المتوسط في جم

ام للدول العربية مجتمعة ویعتبر من بين المستویات المنخفضة لنمو اإلنفاق السنوي                        ل عن المتوسط الع نان یق تثناء لب باس

آما یالحظ أیضًا أن    . 2006في الدول المعنية منذ مطلع األلفية، علمًا بأن المغرب حقق تراجعًا في إنفاقه العام خالل عام                 

ع خال د ارتف اري ق اق الج نحو اإلنف ام ب ة و9ل الع ي المائ نحو 7 ف راجع ب ة وت ي المائ ن تونس 2 ف ل م ي آ ة ف ي المائ  ف

ن ارتفع اإلنفاق الرأسمالي فيها، على نفس الترتيب، بنحو                   ي، في حي ى التوال  في 28 في المائة و5واألردن والمغرب عل

ة و   ة    17المائ دول ا              .  في المائ ية في ال د استقطبت الخدمات االجتماع ثالث نحو     وباإلضافة فق  في المائة من إجمالي     51ل

اق الجاري في آل من األردن وتونس ونحو            ة في المغرب   27اإلنف  في 25واستقطب بند األمن والدفاع نحو .  في المائ

ة في آل من األردن والمغرب ونحو           وبالنسبة للبنان الذي واجه ظروفًا غير مواتية في عام .  في المائة في تونس14المائ

وتستحوذ بنود الخدمات العامة .  في المائة وذلك بعد تراجع خالل العامين السابقين      18تفع اإلنفاق فيه بنحو     ، فقد ار  2006

ية في لبنان عادة على نحو                اع والخدمات االجتماع  في المائة من اإلنفاق     14 في المائة و   13 في المائة و   50واألمن والدف

 .الجاري على التوالي في المتوسط منذ مطلع األلفية
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نفط مدى الجهد الذي بذلته تلك الدول وعلى وجه الخصوص                           دول المستوردة الصافية لل اق في ال وتعكس تطورات اإلنف

ام            ا الجاري خالل ع ذي واجهت فيه ضغوطًا آبيرة من    2006األردن وتونس والمغرب في ضبط إنفاقه ، في الوقت ال

اتورة المشتقات النفطية بسبب دعمها لالستهال           اع ف فقد تمكنت تونس من تخفيض   . ك المحلي من هذه المنتجات    جراء ارتف

ى نحو            ات إل و اإلعان دل نم نحو          14مع ة ب ة مقارن آما تمكن . 2005 و 2004 في المائة خالل آل من عامي        28 في المائ

نحو             ات ب ة في عام    25األردن من تخفيض حجم اإلعان  مقارنة باالرتفاع الكبير الذي حدث خالل عامي 2006 في المائ

 .2006، في الوقت الذي تمكن فيه المغرب من السيطرة على مستوى ارتفاعها خالل عام 2005 و2004

 

ود ضبط اإلنفاق في هذه الدول بتمكينها من الحفاظ على فاتورة األجور والرواتب في مستویات مقبولة                       ك أثمرت جه آذل

ام      ند األجور والروا                 . 2006خالل ع و ب دل نم د تمكن األردن من تخفيض مع اق الجاري إلى نحو          فق  في  6تب في اإلنف

نحو        ة ب ة مقارن ام          11المائ ة خالل ع وتمكنت تونس من الحفاظ على نفس معدل نمو األجور والرواتب         . 2005 في المائ

ذي تمكن فيه المغرب من تخفيضها في عام                ي، في الوقت ال ى التوال ام الثالث عل  في المائة 8.5 بعد نمو بنحو 2006للع

 .2005 و2004ل عامي في المتوسط خال

 

ود الدول في دعم المؤسسات العامة للمحافظة على مستوى خدماتها                          ى جه ذي یشير إل راض، ال تعلق بصافي اإلق يما ی وف

ية، فإن التراجع الذي شهده بين عامي            اءة واإلنتاج زیادة الكف ر العمل الحكومي ل ينها وتطوی  یعزى 2006 و2005وتحس

ا حدث في ثالث                ى م يًال في األولى وتراجع في                    بشكل أساسي إل ع قل ر ومصر، حيث ارتف ارات والجزائ دول هي اإلم

ن  راض في إجمالي اإلنفاق أو في الناتج المحلي اإلجمالي تعد                 . األخيرتي ى أن نسبة صافي اإلق ذا السياق إل ویشار في ه

تجاوز نحو                م ت ام، حيث ل ة من إجمالي اإلنفاق العام أو الناتج ا     1ضئيلة بشكل ع لمحلي اإلجمالي بالنسبة للدول  في المائ

 .2005العربية مجتمعة، منذ منتصف التسعينات إال في عام 

 

، في الدول المصدرة       2006وفي ضوء ما سبق، تجدر اإلشارة إلى أن ما حدث من ارتفاع في اإلنفاق خالل عام                                   

لتحتية القتصادات تلك الدول واآتسابها       الرئيسية للنفط وفي الدول حدیثة التصدیر للنفط، یعد أمرًا مهمًا لتحسين البنية ا                  

إال أن ما یجب التأآيد عليه هنا، یتمثل في أهمية                . المزید من المرونة وتنشيطها بغية تحقيق المزید من النمو والتنمية               

توخي الحذر حتى ال یحدث توسع في اإلنفاق یؤدي إلى دخول الدول في دائرة المصاعب المالية إذا ما حدث تباطؤ                                   

 . على الصعيد العالمياقتصادي

 

وبالنسبة للدول المستوردة الصافية للنفط، فإن االستمرار في جهود تخفيف األعباء التي تضعها سياسة اإلعانات على                          

وتجدر اإلشارة إلى أن غالبية الدول العربية المعنية بهذا الشأن             . إنفاقها الجاري سينعكس بشكل إیجابي على اقتصاداتها        

بء الكبير الذي تضعه إعانات المشتقات النفطية على موازناتها العامة، قد بدأت برفع أسعار المشتقات                   وإدراآًا منها للع  

ففي األردن، على سبيل المثال، بدأت السلطات       . النفطية واالبتعاد عن سياسة عزل األسعار المحلية عن األسعار العالمية          

رتفع والسماح بانتقال االرتفاع في أسعار المشتقات             بالعمل على تخفيض حجم اإلعانات الم           2005منذ منتصف عام       
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وفي تونس، تم رفع أسعار البنزین بنحو        . 2008النفطية تدریجيًا إلى المستهلكين على أمل تحریرها بالكامل بحلول عام             

صادر ، آما تم اتباع استراتيجية عامة لترشيد االستهالك وزیادة إنتاج وتنویع م              2006 و 2005 في المائة في عامي       15

وعلى الرغم من أن هذا التوجه یعد واعدًا بالنسبة لتونس، فإن دعمه بوضع خطة لتحریر أسعار المشتقات                  . الطاقة البدیلة 

  .النفطية بالكامل في المدى المتوسط سيساهم في تحسين الوضع المالي
 

 الوضع الكلي للميزانيات الحكومية

 
 2006ت الحكومية واإلنفاق العام وفي السياسات المالية خالل عام               أدى تضافر عدد من التطورات في جانبي اإلیرادا           

واألعوام القليلة السابقة له التي شهدت االرتفاع الكبير في أسعار النفط والسلع األولية، إلى تحسين األوضاع المالية في                        

لة أن تحسن الوضع الكلي       وقد آانت المحص   . غالبية الدول العربية مع وجود تباین آبير في مستوى التحسن بين الدول                

 141 وللعام الرابع على التوالي ليبلغ الفائض الكلي نحو                 2006للميزانيات الحكومية المجمعة بشكل آبير خالل عام             

 ).5(والجدول رقم ) 6/6( في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، الملحق رقم 11مليار دوالر، أي ما یساوي تقریبًا نسبة 

 

 )5(جدول رقم ال
  العربية المجمعةالحكومية الميزانية

 العجز أو الفائض
2004-2006 

 

الكلي إلى الفائض 
الناتج المحلي 

 (%)اإلجمالي 

الجاري إلى الفائض 
الناتج المحلي 

 (%)اإلجمالي 

 الكليالفائض 
 )مليار دوالر(

 الجاريالفائض 
 )مليار دوالر(

 السنة

4.1 10.5 35.59 90.76 2004 

8.5 15.6 89.56 164.64 2005 

11.4 18.3 140.62 225.34 2006* 

 . أوليةميزانيات وبيانات       *
 ).6/6(ملحق ال: المصدر    

 
وعلى صعيد المجموعات الفرعية، فقد حققت الدول العربية المصدرة الرئيسية للنفط فوائض مالية مرتفعة، حيث تشير                     

 في أربع من دول المجموعة       2006الناتج المحلي اإلجمالي لعام       في المائة من      12البيانات المتاحة إلى تخطيها مستوى       

وتمثل هذه النتائج استمرارًا لألداء المالي الجيد الذي حققته هذه الدول منذ                      . وهي الجزائر والسعودیة والكویت وليبيا       

فظت مصر على مستوى    وبالنسبة للدول حدیثة التصدیر للنفط، فقد تحسن الوضع المالي في موریتانيا وحا             . مطلع األلفية 

عجزها المالي في العام السابق، في حين تراجع الوضع المالي الكلي بصورة طفيفة في سوریة والسودان رغم                                           

ویعزى األمر في دول المجموعة، باستثناء موریتانيا، إلى ارتفاع          . 2006استفادتهما من عوائد نفطية مرتفعة خالل عام         
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أما . مشروعات التنمویة التي تبنتها الدول لتحسين بنيتها االقتصادیة والنهوض بالتنمية          اإلنفاق العام جراء تزاید تكاليف ال     

الدول المستوردة الصافية للنفط فقد تحسنت أوضاعها المالية الكلية بصورة طفيفة حيث تراجعت عجوزاتها الكلية قليًال                      

ية دول المجموعة من زیادة إیراداتها وضبط        ویعد هذا التطور مهمًا حيث أنه حدث نتيجة لتمكن غالب           . 2006خالل عام   

 . إنفاقها، وذلك على خلفية الزیادات المتتالية في أسعار النفط

 

 مليار دوالر بنهایة عام      225وفيما یتعلق بالفائض الجاري الذي ارتفع بنسبة آبيرة للعام الرابع على التوالي ليبلغ نحو                     

حظ أن نسبته إلى الناتج المحلي اإلجمالي لم ترتفع آثيرًا خالل عام                       وذلك بالنسبة للدول العربية مجتمعة، یال           2006

، األمر الذي یعزى في جانب منه، إلى آون النسبة األآبر من حجم االرتفاع في إجمالي                 2005 آما حدث في عام      2006

لي اإلجمالي خالل   اإلنفاق قد حدثت في جانب اإلنفاق الجاري، ومن جانب آخر، إلى االرتفاع الملحوظ في الناتج المح                      

آما أن الوضع الجاري في الميزانيات الحكومية قد تحسن في جميع الدول باستثناء اإلمارات وجيبوتي                            . 2006عام  

، ومصر ولبنان حيث ارتفع حجم العجز جراء                   2006وقطر حيث تراجع حجم الفائض الجاري قليًال خالل عام                        

 .التطورات في جانبي اإلیرادات واإلنفاق الجاري

 

 
، آما حدث في األعوام السابقة، إلى   2006وقد لجأت غالبية الدول التي سجلت عجزًا آليًا في موازناتها العامة خالل عام              

 في المائة من إجمالي تمویل      90تمویله بشكل أساسي من مصادر التمویل المحلية، حيث فاقت نسبة التمویل المحلي نحو                

ذي استخدم مصادر التمویل الخارجية والمحلية مناصفة، آما فعل خالل األعوام              العجز في جميع الدول باستثناء لبنان ال        

وقد آان للمصارف التجاریة والسلطات النقدیة النصيب األآبر من حجم التمویل عبر اإلصدارات من أدوات                       . األخيرة

الشكـل (3) : العـجز (-) أو الفائض الكـلي (+) في المـيزانيات الحكومية في الدول العـربية 
2006 - 2001
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إلى استخدام جزء منها، آما        وفي المقابل، فقد لجأت بعض الدول التي حققت فوائض آلية                  . الدین العام القابلة للتداول     

 .فعلت في السنوات القليلة الماضية، في تقليص أحجام دیونها العامة وتخفيف أعبائها ودعم احتياطياتها

 
 تطورات الدین العام

 
ن العام الداخلي إلى الناتج المحلي اإلجمالي تراجعًا منتظمًا منذ عام                    بالنسبة للدول العربية مجتمعة 2002تشهد نسبة الدی

ا نحو         ى بلوغه رادى                 27أدى إل دول ف ن ال نها وبي ن المجموعات الفرعية م ن في األداء بي ة مع وجود تبای فقد .  في المائ

ا العامة الداخلية إلى الناتج المحلي اإلجمالي خالل              يرًا في نسبة دیونه راجعًا آب نفط ت دول المصدرة الرئيسية لل شهدت ال

ام    ت المالية الرشيدة التي تم اتباعها بعدم التوسع في اإلنفاق العام خالل فترة       ، ویعزى ذلك بشكل أساسي للسياسا     2006ع

ى استخدام جزء من تلك اإلیرادات وعوائد الخصخصة في إطفاء جزء آبير من الدین العام            رادات النفطية وإل رة اإلی طف

ي  ذا الصدد، إلى أن السعودیة قد أحرزت نجاحًا آبيرًا بت      . الداخل خفيض دینها العام الداخلي من نحو وتجدر اإلشارة في ه

ة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام             78  في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في 14 إلى ما یقدر بنحو    2002 في المائ

ام    نها العام الداخلي إلى ناتجها المحلي اإلجمالي من نحو                       . 2006ع ر في تخفيض نسبة دی ك نجحت الجزائ  في  22وآذل

ة في ع    ، علمًا بأنها قد أحرزت تقدمًا     2006 ليعود ویرتفع خالل عام      2005 في المائة في عام      14 إلى نحو    2002ام  المائ

ترة                  ك الف تها الخارجية خالل تل ًا في تخفيض عبء مدیوني يا فقد تمكنت من تسدید دینها العام بالكامل في   . ملحوظ ا ليب أم

ام      د أن آان یعادل ما یزید عن    2004منتصف ع باإلضافة، . 2002لمائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام  في ا30 بع

ام       تفاوتة في مستوى الدین العام الداخلي في جميع دول المجموعة، الملحق                  2006یالحظ أن ع راجعًا بنسب م د شهد ت   ق

 ).6(والجدول رقم ) 6/7(

 )6(جدول رقم ال
 المدیونية العامة الداخلية للدول العربية

 2006 و2005عامي 

 السنة ین الداخلي اإلجماليالد

(%)النسبة إلى الناتج المحلي    )مليار دوالر(الرصيد القائم 

37.3 282.4 2005 

26.8 232.7 2006* 

 .بيانات أولية*  
 ).6/7(الملحق : المصدر 

 

ي لدیها إلى نحو                          ام الداخل ن الع د تمكن اليمن من تخفيض الدی نفط، فق ثة التصدیر لل دول حدی  في المائة من 4وبالنسبة لل

ي بنهایة عام       ي اإلجمال ناتج المحل  في المائة من 52وقد تمكن السودان من تخفيض الدین العام الداخلي من نحو . 2006ال

، فضًال عن النمو الجيد الذي حققه االقتصاد 2006 في المائة في عام      41 إلى نحو    2005الناتج المحلي اإلجمالي في عام      
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يلة الماضية   السوداني خالل السنوات ا       دم توفر البيانات حول الدین العام الداخلي لدیها،         . لقل يا، ونظرًا لع ا في موریتان أم

ا تمكنت من تخفيض نسبة الدین العام الخارجي إلى الناتج المحلي اإلجمالي من نحو                      2002 في المائة في عام 151فإنه

نحو          در ب ا یق ى م ام        49إل ة في ع ى تخفيف عبء المدیونية في إطار استفادتها من ، في ضوء توصلها إل  2006 في المائ

ون          اء الدی تعددة األطراف إلعف بادرة م ابل، یالحظ في مصر أن الدین العام الداخلي ارتفع بشكل منتظم منذ            . الم وفي المق

 .مطلع األلفية جراء استمرارها في تحقيق عجوز مالية مرتفعة نسبيًا وإن آان مستواها مستقرًا

 

ل المستوردة للنفط فيالحظ أن الدین العام الداخلي لدیها یتزاید بشكل منتظم منذ مطلع األلفية في األردن                       أما بالنسبة للدو  

ویعزى األمر بشكل عام إلى آون تلك الدول استمرت في تحقيق عجوزات             .  في لبنان  2004وتونس والمغرب ومنذ عام     

باإلضافة إلى ذلك، یعزى تزاید الدین العام الداخلي            و. 2006-2000مالية تعد مرتفعة وإن آانت مستقرة خالل الفترة              

ویشار في هذا الصدد، إلى أن قيام تونس         . إلى توجه غالبية دول المجموعة خالل الفترة نحو المصادر المحلية لالستدانة            

رد المالية  باستخدام جزء من عوائد الخصخصة في تخفيف أعباء المدیونية قد حال دون تفاقمها، علمًا بأن مثل هذه الموا                     

 . عادة ما تستخدمها الدول في تعزیز احتياطياتها الخارجية لضمان تغطية مناسبة لوارداتها

 

في المقابل، وبغرض توضيح مدى ما یحدثه استمرار تحقيق عجوز مالية من ضغوط على الدین العام، یالحظ أن حجم                        

 في المائة في آل من         29 وارتفع بنحو     2006 و 2001الدین العام الداخلي قد تضاعف في األردن ومصر بين عامي                 

، علمًا بأن هذه الدول قد حققت خالل الفترة عجوزًا مالية بلغ متوسط نسبتها                  2006 و 2003تونس والمغرب بين عامي      

 في المائة   2 في المائة في آل من األردن والمغرب و           4 في المائة في مصر و       9إلى الناتج المحلي اإلجمالي سنویًا نحو         

فإن هذه الدول تضع على رأس أولویاتها مواجهة العجز المالي       ) 1(غير أنه وآما أشرنا مسبقًا في اإلطار رقم         . في تونس 

 .المستمر والدین العام المرتفع

 

وفي جانب آخر، تقوم الدول بتحدید موازناتها السنویة على أساس سنوات مالية ثابتة، تختلف عن السنة الميالدیة في                              

ویوضح . ختيار توقيت السنة المالية ألغراض الموازنة وفق ما یتناسب مع ظروف وإمكانيات الدولة             ویتم ا . بعض الدول 

 .الممارسات الدولية في استخدام السنة المالية وانعكاساتها االقتصادیة والمحاسبية) 2(اإلطار رقم 
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 "السنة المالية"الممارسات الدولية في استخدام ) : 2(اإلطار رقم 
 

یتم استخدامها من قبل الحكومة أو المؤسسات        )  أسبوعاً 52( شهرًا   12 المالية إلى أي فترة زمنية مكونة من           تشير السنة 

تبدأ السنة المالية في آثير من األحيان في          . العامة والخاصة للتخطيط الستخدام مواردها المالية واحتساب بياناتها المالية          

وعلى الرغم من أن السنة المالية یمكن أن تطابق السنة . نيو من العام التاليمطلع شهر یوليو من العام وتنتهي في نهایة یو      

 دیسمبر من العام، إال أن ذلك قليًال ما یحدث في المؤسسات التجاریة وغير التجاریة، إال أنه                   31الميالدیة التي تنتهي في     

ير البيانات حول التطورات المالية السنویة      ویعزى ذلك بشكل عام إلى أن عملية توف       . یحدث حاليًا في عدٍد آبير من الدول      

في وقت سریع یسهل على السلطات اتخاذ قرارات تكون أآثر سهولة إذا ما انتهت فترة السنة في وقت یكون فيه النشاط                         

عيد (ویالحظ على سبيل المثال، أن السنة المالية في معظم الدول الغربية عادة ما تبتعد عن فترة                        . االقتصادي منخفضاً 

باإلضافة فقد جرت العادة تاریخيًا على أن ترتبط            . التي تمثل أعلى فترات النشاط االقتصادي خالل العام           ) لكریسماسا

. السنة المالية ببدایة ونهایة المواسم لألعمال الرئيسية للجهة المعنية سواء آانت مؤسسة تجاریة أو غير تجاریة أو دولة                      

لية لغالبية المؤسسات التعليمية تبدأ في یوليو من العام وتنتهي في یونيو من العام                فعلى سبيل المثال، نجد أن السنوات الما       

وفي حالة الدول النامية    . التالي، األمر الذي یعزى إلى أن فترة الصيف تمثل الفترة األقل نشاطًا بالنسبة لتلك المؤسسات                  

عية في الدول المعنية، حيث أن الزراعة آانت تمثل          فمن المالحظ أن السنوات المالية قد ارتبطت تاریخيًا بالمواسم الزرا           

 .النشاط االقتصادي الرئيسي لتلك الدول وال تزال بالنسبة لعدد آبير منها

 

تشير الممارسات الدولية الحالية إلى أن السنة المالية تتطابق في غالبية الدول مع السنة الميالدیة، حيث یحدث ذلك في                           

وتبدأ السنوات  . ائة من الدول في العالم المتاح حولها معلومات حول السنوات المالية                 في الم   68 دولة تعادل نحو       156

 8 دولة في األول من أآتوبر وفي           12 دولة في األول من یوليو وفي           23 دولة في األول من أبریل وفي           32المالية في   

ة في عدد من الدول الصناعية الكبرى         وباإلضافة، تختلف السنوات المالية عن السنوات الميالدی        . دول في أوقات مختلفة    

وفيما یتعلق بالدول العربية، تتطابق . تضم استراليا، آندا، اليابان، نيوزیلندا، المملكة المتحدة والوالیات المتحدة األمریكية  

ل من أبریل   السنوات المالية مع السنوات الميالدیة في جميع الدول باستثناء قطر والكویت حيث تبدأ السنة المالية في األو                  

 .ومصر حيث تبدأ السنة المالية في األول من یوليو

 

تنقسم السنوات المالية إلى أربع فترات ربع سنویة تبدأ تباعًا في مطلع ینایر، أبریل، یوليو وأآتوبر، آما تنقسم أیضًا إلى                       

 وفق ما تقتضيه حاجة        إثني عشر شهرًا، األمر الذي یسهل عملية حفظ وتجميع البيانات حول المؤشرات االقتصادیة                       

وقد جرت العادة في معظم التقاریر والدراسات والبحوث على أن یتم استعراض واستعمال                      . متخذي القرار والباحثين   

أو سنوي، على أن تطابق البيانات السنویة السنوات الميالدیة وذلك لتسهيل                  /البيانات على شكل شهري، ربع سنوي و          

لذلك، فإن اختالف السنوات المالية عند المقارنة بين مجموعة من المؤسسات التجاریة              ونظرًا  . عملية االستخدام والبحث  

 .أو غير التجاریة أو بين مجموعة من الدول ال یؤثر آثيرًا طالما أن البيانات تجمع وتعالج لتغطي الفترة الزمنية نفسها
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1)  فعلية أولية.
2)  ميزانيات وبيانات أولية .

*) بيانات الكویت لعام 2001 تغطي تسعة اشهر فقط.
المصدر:  الميزانيات الحكومية للدول العربية ومصادر وطنية أخرى.

النسبة الى الناتج المحلي االجمالي %           اإلیــرادات العامـــة  والمنح (مليون دوالر)

ملحق (1/6)  :  اإلیــــــرادات العامـــــــــة والمنــــح

(2006-2001)

(1

*

(2



(نسب مئوية)
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  اإليـــــرادات النفطيــــــــة
58.5856.4762.0665.2271.5973.46

  اإليـــــرادات الضريبيــــة  منها :
28.1829.1824.9923.7619.2518.12

   - الضرائب على الدخل واألرباح
8.388.167.106.275.335.64

   - الضرائب على السلع والخدمات
7.488.257.176.705.674.99

    - الرسوم الجمرآية على التجارة الخارجية
4.904.604.103.712.902.43

  اإليـــرادات غير الضريبيــة
10.2610.189.497.286.395.76

  إيـــــــــرادات أخــــــــــــرى*
2.984.173.473.732.762.67

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

2)   بيانات أولية.
المصدر:  مصدر الملحق (1/6) .

ملحق (2/6)   :  هيكل اإليرادات الحكومية في الدول العربية

(2006-2001)

(1(2



200120022003200420052006200120022003200420052006

217,456213,631234,447259,349304,785347,59933.6532.6031.5630.0028.8028.16مجمـــوع الدول العربيـــة

3,1533,2763,9014,4024,9355,45635.1334.1938.2638.6238.8338.27األ ر   د    ن
25,99323,58524,91426,21528,43634,91837.3831.4628.1424.6621.2921.18اإلمــــــــــــارات
2,7602,5593,6033,5384,1644,90234.8130.1436.9731.4930.9430.97البحریــــــــــــــن
6,5117,5298,8109,3819,2759,89032.4732.5332.7532.0732.0331.48تونـــــــــــــــــس
17,27219,98819,84124,89229,80134,27331.5735.2229.2629.2328.9829.43الجزائــــــــــــــر
17319924525827828630.2433.6039.1839.0139.3437.76جيبوتــــــــــــى
68,03762,26768,53376,05392,393104,88637.1833.0231.9430.3829.3030.08السعودیــــــــــــة
1,6191,9672,8224,2745,6878,27410.3010.8513.2116.0717.1518.85الســــــــــــــودان
6,6907,2468,5357,6428,1529,34033.0635.0639.3532.3029.2027.32سوریـــــــــــــــة
………...........................الصومـــــــــــال
7,4377,6458,2949,90910,94311,62537.2937.6138.0740.0435.4932.60عمــــــــــــــــــان
5,6336,4437,4229,78213,96514,99132.1233.2731.5430.8332.8928.43قطـــــــــــــــــــر
10,40015,47016,32018,60321,47923,49929.8040.5734.1331.3025.6223.06الكویـــــــــــــــت
6,0836,8557,1597,1486,8688,07835.6536.6336.1632.8431.1534.69لبنـــــــــــــــــــان
14,1258,23110,36213,25416,29216,31747.0340.3442.2241.5338.1030.67ليبيــــــــــــــــــــا
26,09126,25425,84423,97927,01734,50226.8030.8231.8530.5030.1832.13مصـــــــــــــــــر
12,19210,54113,08914,71718,13317,96732.2826.0426.2726.1030.7627.26المغــــــــــــــرب
28229959656362676825.7325.9846.3837.6733.7128.33موریتانيـــــــــــا
3,0053,2774,1574,7396,3417,62730.4930.7135.3034.1636.7735.98اليمــــــــــــــــــن

1)  فعلية أولية.
2)  ميزانيات وبيانات أولية .

*) بيانات الكویت لعام2001 تغطي تسعة اشهر فقط.
المصدر:  مصدر الملحق (1/6) .

النسبة الى الناتج المحلي االجمالي %          اإلنفـــــــــــا ق العـــــــــــــام (مليون دوالر)

ملحق (3/6)  :  اإلنفـــــــــــــــــــــا ق العــــــــــــــــــام

(2006-2001)

(1

*

(2



(نسب مئوية)

200120022003200420052006

79.1878.6379.2578.7375.3775.63اإلنفــــــــــــــــــاق الجـــــــــــــــــاري

19.8320.8220.2621.2522.6523.24اإلنفـــــــــــــــاق الرأسمالــــــــــــــي

1.000.550.490.021.991.13صافـــــي اإلقـــــراض الحكـومـــــــي

1)   فعلية أولية.
2)   بيانات أولية.

المصدر:  مصدر الملحق (1/6) .

ملحق (4/6)   :  هيكـــــــل اإلنفــــــــا ق العا م في الدول العربية

(2006-2001)

(1(2



(نسب مئوية)

200120022003200420052006200120022003200420052006

19.2719.0518.5418.1117.9118.7426.4727.8527.7329.0629.1228.54مجمـــوع الدول العربيـــة

2.392.562.442.512.252.1726.5627.9529.1726.5523.4024.74األ ر   د    ن
22.8223.0822.2622.8222.8222.8229.9630.2929.2229.9629.9629.96اإلمــــــــــــارات
20.6820.4320.6820.6820.6820.6834.4134.0034.4134.4134.4134.41البحريــــــــــــــن
7.617.617.617.577.447.6113.8213.8213.8213.7413.5213.82تونـــــــــــــــــس
17.5317.5317.7716.5216.8917.5322.2922.2922.5921.0021.4822.30الجزائــــــــــــــر
....................................جيبوتــــــــــــى
16.7219.3220.0620.1620.1620.1631.0434.5535.0838.4238.4238.42السعوديــــــــــــة
15.0715.0815.0815.1015.1315.1014.4914.5014.5014.5214.5514.52الســــــــــــــودان
32.0030.7931.0335.6535.6524.09…...............سوريـــــــــــــــة
……….........……….........الصومـــــــــــال
7.397.857.067.497.026.0444.0543.8546.6047.0948.0549.98عمــــــــــــــــــان
10.6910.7610.5110.7610.7610.7632.0832.2931.5332.2932.2932.29قطـــــــــــــــــــر
32.6529.7831.8431.7130.0330.75…...............الكويـــــــــــــــت
64.1361.2061.7854.8651.1052.1415.3913.9212.6012.5513.1212.89لبنـــــــــــــــــــان
4.043.932.342.254.113.9310.5711.768.9311.2113.1111.76ليبيــــــــــــــــــــا
41.1631.9031.9033.4933.7933.7918.0918.5518.1117.1816.0716.07مصـــــــــــــــــر
12.8412.8412.8412.8412.8412.8425.2625.2625.2625.2625.2625.26المغــــــــــــــرب
12.5012.5012.5012.5012.5012.5019.7319.7319.7319.7319.7319.73موريتانيـــــــــــا
22.3423.9120.7720.9519.4924.9229.1529.0127.4926.3322.8819.83اليمــــــــــــــــــن

1)   فعلية أولية.
2)   بيانات أولية.

المصدر:  مصدر الملحق (1/6) .

نفقـــــــــات األمـــــــــــــــن والدفـــــــــــاع           نفقـــــــات الخدمـــــــــات العامـــــــة

ملحق  (5/6) :  هيكل التبويب الوظيفي لإلنفاق الجاري

(2006-2001)

(1(2(1(2



(نسب مئوية)

200120022003200420052006200120022003200420052006

30.0633.3131.9030.8831.2031.688.658.488.488.679.009.66مجمـــوع الدول العربيـــة

50.6049.4348.8554.9851.4951.1716.5015.5113.9911.2110.5911.45األ ر   د    ن
10.9111.0310.6410.9110.9110.9114.2614.4213.9114.2614.2614.26اإلمــــــــــــارات
28.2527.9128.2528.2528.2528.258.788.678.788.788.788.78البحريــــــــــــــن
51.6451.6451.6551.3750.5251.6520.0420.0420.0519.9419.6120.05تونـــــــــــــــــس
42.8242.8343.4040.3541.2742.832.322.322.352.192.242.32الجزائــــــــــــــر
..................29.6729.2729.2727.2127.1827.21جيبوتــــــــــــى

37.7939.2235.0634.4334.4334.435.275.315.795.565.565.56السعوديــــــــــــة
37.7337.7537.7536.4136.4836.419.079.079.079.099.119.09الســــــــــــــودان
12.2735.0812.6616.3016.3013.2725.4725.4621.2527.4027.4034.78سوريـــــــــــــــة
……….........……….........الصومـــــــــــال
31.6934.0733.1331.5036.3140.168.718.948.048.583.593.82عمــــــــــــــــــان
24.4124.5723.9924.5724.5724.5714.2614.3614.0114.3514.3514.35قطـــــــــــــــــــر
33.0830.8032.3831.0228.5729.6614.3413.8614.7314.6817.1720.08الكويـــــــــــــــت
13.5914.0114.8114.6315.1712.853.154.314.105.955.8516.40لبنـــــــــــــــــــان
5.306.2120.925.067.436.2111.2812.447.987.2812.4412.44ليبيــــــــــــــــــــا
33.9344.3544.5344.3245.6045.606.824.514.564.694.224.22مصـــــــــــــــــر
27.1127.1127.1127.1127.1127.114.144.144.144.144.144.14المغــــــــــــــرب
33.6933.6933.6933.6933.6933.6928.5428.5428.5428.5428.5428.54موريتانيـــــــــــا
30.6932.4229.1327.0123.2520.5417.8314.6722.6225.7134.3734.71اليمــــــــــــــــــن

1)   فعلية أولية.
2)   بيانات أولية.

المصدر:  مصدر الملحق (1/6) .

           نفقـــــــات الشــــــــؤون االقتصــــــــادية           نفقـــــــات الخدمـــــــــات االجتماعيـــــــــة

تابع ملحق  (5/6) :  هيكل التبويب الوظيفي لإلنفاق الجاري

(2006-2001)

(1(2(1(2



(نسب مئوية)

200120022003200420052006

15.5511.3113.3513.2812.7611.38مجمـــوع الدول العربيـــة

3.944.555.554.7412.2810.47األ ر   د    ن
22.0521.1723.9722.0522.0522.05اإلمــــــــــــارات
7.898.997.897.897.897.89البحريــــــــــــــن
6.896.896.887.398.926.88تونـــــــــــــــــس
15.0515.0313.8919.9418.1215.02الجزائــــــــــــــر
70.3370.7370.7372.7972.8272.79جيبوتــــــــــــى
9.181.614.011.431.431.43السعوديــــــــــــة
23.6423.6023.6024.8824.7224.88الســــــــــــــودان
30.268.6835.0720.6520.6527.87سوريـــــــــــــــة
..................الصومـــــــــــال
...8.165.305.175.355.04عمــــــــــــــــــان
18.5618.0119.9618.0218.0218.02قطـــــــــــــــــــر
19.9325.5621.0422.5924.2319.50الكويـــــــــــــــت
3.756.566.7012.0114.755.73لبنـــــــــــــــــــان
68.8165.6659.8274.2162.9065.66ليبيــــــــــــــــــــا
0.700.890.340.320.32...مصـــــــــــــــــر
30.6630.6630.6630.6630.6630.66المغــــــــــــــرب
5.535.535.535.535.535.53موريتانيـــــــــــا
..................اليمــــــــــــــــــن

1)  فعلية أولية.
2)  ميزانيات وبيانات أولية.

المصدر:  مصدر الملحق (1/6) .

النفقـــــــــــات األخــــــــــرى

تابع ملحق  (5/6) :  هيكل التبويب الوظيفي لإلنفاق الجاري

(2006-2001)

(1(2



200120022003200420052006200120022003200420052006

3.690.354.128.4611.39-3.09-24,1652,58335,58689,565140,621-19,961-مجمـــوع الدول العربيـــة

4.39-5.29-2.75-2.72-3.83-3.52-626-672-313-278-367-316-األ ر   د    ن
0.398.0511.97-4.44-10.68-10.50-41510,74919,732-3,930-8,005-7,305-اإلمــــــــــــارات
5.710.543.279.30-1.042.00-557614401,471-82170-البحریــــــــــــــن
1.63-2.66-2.42-3.03-2.19-2.71-512-770-709-814-508-544-تونـــــــــــــــــس
2,2131325,6706,05212,21915,0394.050.238.367.1111.8812.91الجزائــــــــــــــر
2.25-2.19-3.21-5.00-4.19-2.01-17-15-21-31-25-12-جيبوتــــــــــــى
2.904.4711.4118.4221.44-3.93-5,4679,60028,55858,09674,763-7,195-السعودیــــــــــــة
1.57-2.07-1.16-0.60-0.90-1.32-690-685-308-128-163-208-الســــــــــــــودان
4.97-5.10-5.00-5.97-6.19-5.81-1,698-1,424-1,183-1,295-1,279-1,176-سوریـــــــــــــــة
………...........................الصومـــــــــــال
4.180.901.392.652.954.07-8331823036579081,450-عمــــــــــــــــــان
6181,6481,0175,3913,8876413.538.514.3216.999.151.22قطـــــــــــــــــــر
5,7981,9244,2774,7609,00323,51416.615.058.948.0110.7423.07الكویـــــــــــــــت
13.91-8.87-9.93-13.87-15.97-17.58-3,238-1,956-2,163-2,746-2,988-3,000-لبنـــــــــــــــــــان
3.813.519.2714.1228.1436.50-1,1457172,2744,50512,03319,415-ليبيــــــــــــــــــــا
7.93-9.59-9.47-10.45-10.16-5.57-8,512-8,586-7,448-8,481-8,650-5,424-مصـــــــــــــــــر
1.90-5.46-2.61-3.34-3.87-4.41-1,253-3,218-1,469-1,664-1,568-1,667-المغــــــــــــــرب
7.1035.70-4.78-10.98-1329683.8611.82-71-141-42136موریتانيـــــــــــا
1.810.82-2.15-4.19-0.51-3121742.79-298-493-54-275اليمــــــــــــــــــن

1)  فعلية أولية.
2)  ميزانيات وبيانات أولية .

*) بيانات الكویت لعام2001 تغطي تسعة اشهر فقط.
المصدر:  مصدر الملحق (1/6) .

النسبة الى الناتج المحلي االجمالي %         العجز أو الفائض (مليون دوالر)

ملحق (6/6)  :  العجز أو الفائض في الميزانيات الحكومية
(2006-2001)
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 ملحق  (7/6) :  الرصيد القائم للدين العام الداخلي االجمالي 

(2006-2005)
(مليون دوالر)

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

المحلي اإلجمالي

           -26.817.6        37.3232,653.1        282,363.3مجمـــوع الدول العربيـــة

            3479.5127.44176.3129.320.0األ ر   د    ن
……………اإلمــــــــــــارات
           -2634.3119.62482.7115.75.8البحريــــــــــــــن
            6106.0221.16875.8521.912.6تونـــــــــــــــــس
            14161.7413.825428.5121.879.6الجزائــــــــــــــر
…………0.00جيبوتـــــــــــــى
           -122572.5338.947048.0413.561.6السعوديــــــــــــة
…………0.00الســــــــــــــودان
           -14635.4252.413419.8539.38.3سوريـــــــــــــــة
……………الصومـــــــــــال
……………عمــــــــــــــــــان
……………قطـــــــــــــــــــر
           -10086.8212.09198.639.08.8الكويـــــــــــــــت
            19330.3287.720035.9086.03.7لبنـــــــــــــــــــان
            0.000.00.000.00.0ليبيــــــــــــــــــــا
            88390.0098.7103180.0096.116.7مصـــــــــــــــــر
……………المغــــــــــــــرب
…………...موريتانيـــــــــــا
           -966.655.6807.333.816.5اليمــــــــــــــــــن

1)  يمثل الدين المستحق على الحكومة المرآزية فقط.
*)  بيانات مصر لنهاية يونيو أي عام 2006.

المصدر:   البنوك المرآزية ومؤسسات النقد العربية ومصادر متـفـرقة أخرى  .

معدل التغير السنوي للرصيد 
القائم (%)

20052006
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