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    التطورات الماليةالتطورات المالية

 
 

 

 نظرة عامة
 

، فقد تم تحقيق فائض قياسي       2005تحسن وضع الموازنات الحكومية في الدول العربية مجتمعة بشكل آبير خالل عام                 

یفوق آثيرًا ما تم تحقيقه خالل العامين السابقين، غير أن هناك تباینًا آبيرًا في األداء بين الدول الرئيسية المصدرة للنفط                       

وتعكس هذه التطورات بدرجة آبيرة االرتفاع الملحوظ في اإلیرادات النفطية جراء ارتفاع أسعار                 . قية الدول العربية  وب

، فقد صاحب   2004 و 2003ومثلما آان الحال في عامي        . النفط، وبدرجة أقل األداء الجيد في بنود اإلیرادات األخرى           

فاق بشقيه الجاري واالستثماري، وللعام الثالث على التوالي، ليبلغ                   ارتفاع اإلیرادات ارتفاعًا ملحوظًا أیضًا في اإلن             

غير أنه وبالرغم من ذلك فقد آانت المحصلة بنهایة عام               . إجمالي اإلنفاق العام أعلى مستوى له منذ مطلع التسعينيات             

ية الدول المصدرة للنفط     تحقيق فائض آلي مرتفع، ليس فقط بالنسبة للدول العربية مجتمعة بل أیضًا بالنسبة لغالب                 2005

 .فرادى

 

، حيث یعادل إجمالي    1999یالحظ وجود اتجاه توسعي في السياسة المالية في غالبية الدول العربية بشكل عام منذ العام                  

وفي ضوء المستویات   . 1999 في المائة مما آان عليه في عام         168 نحو   2005اإلنفاق العام في الدول مجتمعة في عام        

اق، فإن الدول العربية، بوجه عام، والدول التي حققت فوائض مالية ألعوام متتالية، بوجه خاص، تواجه                           العالية لإلنف 

فمن جانب، تواجه الدول العربية ضغوطًا قویة لزیادة اإلنفاق العام لدعم المزید من الجهود الحثيثة للحد                . خيارین صعبين 

لبنية التحتية وتوفير الخدمات االجتماعية في ضوء تزاید عدد                من المستویات العالية للبطالة وتخفيف الفقر وتطویر ا             

ومن جانب آخر، فإن الدول العربية مدعوة لضبط وترشيد اإلنفاق لضمان استمراریة األوضاع                     . السكان بنسب عالية   

اران ویكتسب هذان الخي   . المالية والحد من تفاقم الدیون وما یترتب عن ذلك من إضعاف االستقرار االقتصادي فيها                         

أهمية أآبر عند مالحظة أن األوضاع المالية تتراجع آثيرًا عند استثناء اإلیرادات النفطية، وخاصة في الدول المصدرة                     

 .للنفط، حيث تشير بياناتها إلى وجود عجوزات مرتفعة ال تقل آثيرًا عن عجوزات الدول غير النفطية في تلك الحالة

 

 اإلیرادات العامة والمنح
 

يان    دول العربية آمجموعة ارتفع بصورة آبيرة للعام          تشير الب نح في ال ة والم رادات العام ي اإلی ى أن إجمال تاحة إل ات الم

بلغ نحو            ي لي ى التوال ام           396.7الثالث عل ة ع يار دوالر في نهای وقد بلغت نسبة نمو اإلیرادات العامة والمنح       . 2005 مل

و  ام  34.4نح الل ع ة خ ي المائ و 2005 ف ي المائ28، ونح ابقة   ف ثالث الس نوات ال الل الس ط خ ي المتوس زى . ة ف ویع
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ا آان الحال في العامين السابقين بشكل أساسي، إلى ارتفاع اإلیرادات النفطية بدرجة                       رادات، آم ير في اإلی اع الكب االرتف

نفط خالل عام                    اع الملحوظ في أسعار ال يرة في ضوء االرتف جمالي ، األمر الذي أدى إلى بلوغ مساهمتها في إ       2005آب

نح نحو          ة والم رادات العام ام، وهي النسبة األعلى لها منذ مطلع عقد التسعينيات        71.0اإلی ة الع ة في نهای وفي .  في المائ

ابل، تجدر اإلشارة إلى أن القيم المطلقة لجميع البنود األخرى من اإلیرادات قد ارتفعت لتبلغ مستویات قياسية بنهایة                      المق

ام    في إجمالي اإلیرادات تراجعت قليًال في حالة اإلیرادات الضریبية والدخل من االستثمار            ، غير أن مساهمتها       2005ع

م تتغير في حالة اإلیرادات غير الضریبية          نح، ول آما تجدر اإلشارة أیضًا، إلى أن نسب مختلف بنود اإلیرادات إلى           . والم

ام        الل ع ه خ اه نفس ي االتج يرت ف د تغ ي ق ي اإلجمال ناتج المحل ية   ، حي2005ال رادات النفط اهمة اإلی ت مس ث ارتفع

ق          نود، الملح ية الب اهمة بق يًال مس ت قل ي، وتراجع ي اإلجمال ناتج المحل ي ال ریبية ف ير الض رادات غ  )6/1(واإلی

 ).1(والجدول رقم 
 )1(جدول رقم ال

  في الدول العربيةالحكوميةاإلیرادات 
2004-2005 

النسبة إلى الناتج      مصادر اإلیرادات
 )مليار دوالر( %ل اإلیرادات هيك %المحلي اإلجمالي 
2005 * 2004 2005 * 2004 

نسبة 
 2004 * 2005 %النمو 

 

 إجمالي اإلیرادات العامة 293.10 395.15 34.8 99.3 99.6 34.3 38.2
 اإلیرادات النفطية 193.09 281.53 45.8 65.4 71.0 22.6 27.2

 اإلیرادات الضریبية 69.90 75.32 7.8 23.7 19.0 8.2 7.3
 اإلیرادات غير الضریبية 21.84 29.33 34.3 7.4 7.4 2.6 2.8
 الدخل من االستثمار 8.27 8.96 8.4 2.8 2.3 1.0 0.9
 المنح 2.01 1.54 23.2- 0.7 0.4 0.2 0.1

 إجمالي اإلیرادات العامة والمنح 295.11 396.69 34.4 100.0 100.0 34.6 38.3

 .  وتقدیرات أوليةميزانيات      *
 ).6/2(و) 6/1( الملحقان : المصدر  

 
، فقد انعكس استمرار التحسن في أسعار النفط خالل األعوام األربعة السابقة، وعلى وجه                          لإلیرادات النفطية بالنسبة  

و الخصوص خالل العامين السابقين، بشكل إیجابي عليها، حيث ارتفعت في الدول العربية مجتمعة بمتوسط بلغ نح                              
 ،2005 مليار دوالر بنهایة عام              281.5 في المائة سنویًا خالل األعوام الثالثة السابقة ليبلغ حجمها نحو                               38.2

 في المائة خالل عام     27.2وقد بلغت نسبتها إلى الناتج المحلي اإلجمالي          . وهو األعلى بالنسبة لها منذ مطلع الثمانينيات        
 .ع الثمانينيات، وهي النسبة األعلى لها آذلك، منذ مطل2005

 

آما انعكس تحسن أسعار النفط بشكل إیجابي على اإلیرادات النفطية بالنسبة للدول الرئيسية المصدرة للنفط وبالنسبة                           

 بين ما   2005فقد تراوحت الزیادة في اإلیرادات النفطية خالل عام            . )1(للدول التي یمثل النفط جزءًا مهمًا من إیراداتها          

 مليار دوالر   1.6دوالر في آل من اإلمارات والجزائر والسعودیة والكویت وليبيا، وما یساوي                مليار   7یربو على نحو    

                                                 
ية المصدرة للنفط دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا والجزائر، وتضم الدول التي یمثل النفط جزءًا مهمًا من إیراداتها        (1) دول الرئيس تضم ال

 .ر والسودان واليمنمثل سوریة ومص



 
109

أو أقل في البحرین والسودان وعمان وقطر، في الوقت الذي لم تتغير فيه اإلیرادات النفطية آثيرًا في اليمن نظرًا ألن                            

 وقد بلغت اإلیرادات النفطية بذلك مستویات قياسية             .إنتاجها النفطي ظل ثابتًا عند مستواه المسجل خالل العام السابق                

 مليار دوالر في آل من اإلمارات والجزائر         32 و 26جدیدة في عدد من الدول مقارنة بالعام السابق حيث سجلت ما بين               

ه الدول ویالحظ أن اإلیرادات النفطية لهذ   .  مليار دوالر في السعودیة    134والكویت وليبيا، في الوقت الذي بلغت فيه نحو         

باإلضافة، فقد حققت اإلیرادات النفطية نسبًا عالية تراوحت         .  في المائة من إجمالي الدول العربية       90مجتمعة تمثل نحو    

 في المائة من الناتج اإلجمالي بالنسبة لكل من البحرین والجزائر والسعودیة وعمان وقطر                           45 في المائة و      25بين   

ویشار إلى أن مستوى هذه النسب مقارنة بما تحقق منذ مطلع التسعينيات،             . ليبيا في المائة في     63والكویت، وبلغت نحو    

 .یعد قياسيًا في حالة الجزائر وليبيا والسودان

 

 ال یظهر جهود الدول في تقليل          2005وعلى الرغم من أن ارتفاع اإلیرادات النفطية بالمستوى الذي حدث خالل عام                    

یرادات بشكل واضح، فإن غالبيتها قد بذلت الكثير من الجهود لالستفادة من                        االعتماد الكبير على النفط آمصدر لإل          

االرتفاع الكبير في اإلیرادات، بتخفيض الدیون العامة وزیادة االحتياطيات وتغذیة صنادیق تثبيت اإلیرادات وضمان                       

لدول المصدرة الرئيسية    وباإلضافة إلى ذلك، فقد بذلت غالبية الدول، وعلى وجه الخصوص ا                 . حقوق األجيال القادمة   

للنفط، جهودًا لدعم استراتيجية النمو من خالل تطویر وصيانة البنية التحتية وتنمية القطاعات غير النفطية وتعميق                               

اإلصالحات فيها لزیادة مساهمتها في اإلیرادات واالقتصاد، بوجه عام، وآذلك االستثمار في توسيع الطاقة اإلنتاجية                         

 .نتاج البتروآيماویاتلقطاع النفط وزیادة إ

 

 مليار  75.3 في المائة لتبلغ نحو         7.8 بنحو    2005، فقد زادت حصيلتها خالل عام            باإلیرادات الضریبية   وفيما یتعلق 

دوالر، مع مالحظة أن نسبتها إلى الناتج اإلجمالي قد تراجعت قليًال من جراء االرتفاع الكبير في الناتج المحلي                                         

لى أن اإلیرادات الضریبية قد تحسنت منذ مطلع األلفية وبشكل واضح خالل السنوات الثالث               وتجدر اإلشارة إ  . اإلجمالي

 في المائة سنویًا    1.3 مقارنة بنحو    2005-2003 في المائة في المتوسط سنویًا خالل الفترة         10.8األخيرة، إذ نمت بنحو     

رة منذ منتصف التسعينيات، والتي         ویعكس ذلك ثمرة جهود اإلصالح الضریبي المستم            . 2002-2000خالل الفترة     

تمثلت بالعمل على زیادة مرونة األنظمة الضریبية وتوسيع القاعدة الضریبية وتبسيط اإلجراءات وتقویة اإلدارة من                           

خالل تحسين إجراءات التقييم والتحصيل والمحاسبة والمراجعة الضریبية وترشيد اإلعفاءات واستحداث وتوسيع العمل               

 .مضافةبضریبة القيمة ال

 

وعلى صعيد الدول فرادى، فقد ارتفعت اإلیرادات الضریبية بدرجة ملحوظة في األردن والسودان والكویت ومصر                           

 في المائة في آل من   6 في المائة في المتوسط، وارتفعت بنسبة أقل بلغت نحو           22والمغرب وموریتانيا بنسبة بلغت نحو      

. 2005 في المائة في لبنان، وذلك خالل عام         6ي تونس وتراجعت بنحو     جيبوتي وسوریة، في الوقت الذي لم تتغير فيه ف        

وتجدر اإلشارة إلى أنه في الدول المذآورة أعاله، باستثناء الكویت، تشكل الضرائب بندًا مهمًا من بنود اإلیرادات حيث                     

شارة إلى أنه في حالة       آما تجدر اإل   .  في المائة في تونس      88 في المائة في السودان و        41تتراوح مساهمتها بين نحو        
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 في المائة من إیراداتها العامة، فإن االرتفاع الملحوظ لبند الضرائب                  2.5الكویت، التي تمثل مساهمة الضرائب نحو           

یعزى إلى الزیادات الكبيرة نسبيًا في حصيلة آل من ضرائب الدخل واألرباح والضرائب على التجارة الخارجية                                   

 في  9ول العربية، حيث بلغت مساهمة اإلیرادات الضریبية في إجمالي اإلیرادات نحو                     وبالنسبة لبقية الد   . والمبادالت

 17، فقد شهدت اإلیرادات الضریبية ارتفاعات متباینة في غالبيتها مع تراجع بنحو              2005المائة في المتوسط خالل عام      

 .العام في المائة في اليمن خالل 1في المائة في المتوسط في قطر وليبيا وعمان وبنحو 

 

و حصيلة آل بند من البنود الضریبية خالل الفترة                            ة متوسط نم ك، بمقارن ود اإلصالح الضریبي آذل رة جه نعكس ثم وت

ترة      2003-2005 ، حيث یظهر ارتفاع معدل نمو حصيلة الضرائب على الدخل واألرباح من نحو        2002-2000 مع الف

ة في المتوسط في الفترة األولى، إلى نحو       2.5 آما ارتفع معدل .  في المائة في المتوسط خالل الفترة الثانية9.2 في المائ

تاج واالستهالك من نحو                  ى اإلن و حصيلة الضرائب عل ى نحو      1.0نم  في المائة بين الفترتين، في الوقت الذي        13.6 إل

يه معدل نمو حصيلة الرسوم الضریبية على التجارة الخارجية والمبادالت من تراجع بنحو            في المائة، في ) 6.0(تحول ف

ترة األولى، إلى نمو بنحو            ویشار إلى أن هذه البنود الثالثة مجتمعة     .  في المائة خالل الفترة الثانية     7.2المتوسط خالل الف

ثل نحو      رادات الضریبية في عام               70تم ي اإلی ة من إجمال آما یشار أیضًا إلى أن النتائج أعاله في حالة     . 2005 في المائ

ن  ة  2005-2003و 2002-2000الفترتي ي حال ان ف تثناء اليمن وسوریة وعم رادى باس دول ف ية ال بة لغالب ة بالنس  مماثل

دول     ات، الج تهالك والخدم تاج واالس ى اإلن ة الضرائب عل ي حال ن ف تثناء اليم اح، وباس ل واألرب ى الدخ  الضرائب عل

 ).2(رقم 

 )2(جدول رقم ال
 يةالبنود الرئيسية لإلیرادات الضریبية في الدول العرب

2000-2005 

 )مليار دوالر( 

2005* 2004 2003 2002 2001 2000  

 اإلیرادات الضریبية، ومنها 52.8 54.2 55.5 59.3 69.9 75.3

 الضرائب على الدخل واألرباح 15.2 15.7 15.7 16.9 18.6 20.5

 الضرائب على اإلنتاج واالستهالك 14.0 14.4 14.7 16.3 18.9 21.5

 الرسوم الضریبية على التجارة والمبادالت 9.6 9.4 9.1 10.2 11.2 11.1

 ضرائب ورسوم أخرى 13.7 14.3 15.6 15.5 20.6 21.5

 . ميزانيات وتقدیرات أولية      *
 ).6/2(و) 6/1( الملحقان :المصدر  

 
حات الضریبية وعلى الرغم من ذلك، ال تزال الحاجة ملحة لمضي الدول العربية قدمًا في تكثيف جهودها لتعميق اإلصال            

لزیادة مرونة اإلیرادات الضریبية، وذلك على وجه الخصوص، في جوانب خفض وترشيد اإلعفاءات وتوسيع القاعدة                     

وتظهر أهمية إدخال المزید من اإلصالحات الضریبية من خالل                  . الضریبية ونطاق العمل بضریبة القيمة المضافة           
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تج المحلي اإلجمالي، حيث تراجعت نسبة اإلیرادات الضریبية إلى الناتج         مقارنة تطور أهمية اإلیرادات الضریبية في النا      

 ، وهو متوسطها خالل الفترة          2004 في المائة في عام              8.2المحلي اإلجمالي للدول العربية آمجموعة من نحو                   

ية تقل عن   ، مما یشير إلى أن وتيرة التغير في اإلیرادات الضریب          2005 في المائة في عام       7.3، إلى نحو    2000-2004

 .وتيرة التغير في الناتج المحلي اإلجمالي، أي أن اإلیرادات الضریبية ال تتسم بالمرونة المطلوبة

 

 في المائة خالل عام     34، فقد نمت بشكل ملحوظ في الدول العربية مجتمعة بنحو            )2( لإلیرادات غير الضریبية   أما بالنسبة 

 في  7.4 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي ونحو            2.8عادل نحو    مليار دوالر، أي ما ی       29.3 لتبلغ حصيلتها     2005

وعلى الرغم من ذلك النمو، یالحظ أن نسبة اإلیرادات غير الضریبية إلى الناتج                     . المائة من إجمالي اإلیرادات العامة      

ویعزى . یرادات العامة المحلي قد انخفضت مقارنة بالسنوات السابقة، آما یالحظ، أیضًا انخفاض نسبتها إلى إجمالي اإل                

االتجاه العام نحو التراجع في مساهمة اإلیرادات غير الضریبية في الناتج المحلي اإلجمالي وفي إجمالي اإلیرادات                               

بشكل عام إلى األثر النسبي الرتفاع حصيلة اإلیرادات النفطية، وإلى اتجاه غالبية الدول نحو ترسيخ نهج االستقاللية                            

 إدارة الموارد في المؤسسات العامة والحد من تحویل مواردها المالية للميزانية العامة، باإلضافة                      المالية واإلداریة في   

 .إلى تزاید وتيرة الخصخصة

 

ونظرًا . 2005 مليار دوالر في عام        9.0 في المائة ليبلغ نحو        8، فقد شهد ارتفاعًا بنحو        للدخل من االستثمار   وبالنسبة  

مار لم یرق إلى مستوى نمو أي من إجمالي اإلیرادات أو الناتج المحلي اإلجمالي خالل                   ألن معدل نمو الدخل من االستث      

، فقد تراجعت مساهمة الدخل من االستثمار في آل من اإلیرادات والناتج المحلي اإلجمالي، وإن آان بنسب                     2004عام  

 .بسيطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 .التشغيل النقدیة للمنشآت اإلداریة، وبعض المتحصالت بدون مقابل مثل الغرامات والمصادرات والهبات الخاصة الجاریة

الشكـل (1) : هــيكل اإلیــرادات الحـكومية في الـدول العـربـية، 2005

إیـرادات نفـطية
%71

إیـرادات أخرى
إیـرادات غيرضریبية%2.6

%7.4

إیـرادات  ضـریبية
%19
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، فإن التراجع الذي حدث فيها خالل العام لم یؤد             2005م   مليار دوالر في عا     1.5، التي بلغت نحو      بالمنحوفيما یتعلق   

ویعزى معظم التراجع في    . إلى تغيير مساهمتها المتدنية أصًال في إجمالي اإلیرادات وفي الناتج المحلي اإلجمالي آثيراً               

ردن من نحو     إلى التراجع في حجم المنح الواردة إلى األ            2005 مليون دوالر في العام         466المنح والبالغ حجمه نحو       

 .2005 مليون دوالر في عام 700 إلى نحو 2004 مليار دوالر في عام 1.1

 

 اإلنفاق العام
 

 مليار دوالر، وهو المستوى األعلى له          301.8 نحو    2005بلغ إجمالي اإلنفاق العام للدول العربية مجتمعة خالل عام               

منتظمة منذ بدایة األلفية الجدیدة وبمتوسط سنوي بلغ          وتجدر اإلشارة إلى أن اإلنفاق الذي ارتفع بصورة           . على اإلطالق 

 ، قد وصلت قيمته لتقارب ضعفي قيمته في عام               2002 في المائة، باستثناء تراجع بسيط حدث خالل عام                   9.2نحو   

 في المائة بين    10، وذلك في جميع الدول باستثناء لبنان ومصر حيث ارتفع اإلنفاق فيهما بما یزید قليًال عن نحو                     1999

إضافة لذلك، فإن االرتفاع قد حدث في البندین الرئيسيين، وهما اإلنفاق الجاري واإلنفاق                                . 2005و1999عامي   

  في المائة على التوالي بين عامي                74 في المائة و        41الرأسمالي اللذین ارتفعا في الدول العربية مجتمعة بنحو                      

 .2005 و2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ام،          يرات، بشكل ع ذه التغ نذ مطلع األلفية في غالبية الدول العربية                    وتوضح ه د أصبحت توسعية م ية ق  أن السياسة المال

ام خالل النصف الثاني من التسعينيات             ا الع ًا عن اتجاهه  2002ویالحظ أن هذا النهج التوسعي قد ارتبط ومنذ عام    . خالف

ناتج المحل                   يمة ال رادات وق ي اإلی يمة إجمال تزایدة في ق يرة والم زات الكب آما یالحظ أیضًا وجود ارتباط     . ي اإلجمالي بالقف

وعلى الرغم من   . قوي وموجب بين اإلنفاق واإلیرادات، وبين اإلنفاق والناتج المحلي اإلجمالي على صعيد الدول فرادى             

الشكـل (2) : هــيكل اإلنفاق العام في الـدول العـربـية، 2005

اإلنفـاق الجـاري
%74.7

اإلنفـاق الرأسمالي
%22.1

صـافي اإلقـراض 
الحـكومي
%3.2
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نهج التوسعي في اإلنفاق العام إال أن عالقات االرتباط المشار إليها توضح أن دور السياسة المالية محدود وأن اإلن                      فاق ال

ان    ية، الملحق دول العرب ية ال ي غالب تاحة ف وارد الم م الم ى حج ناءًا عل ام ب كل ع دد بش دول) 6/4(و) 6/3(یح  والج

 ).3(رقم 

 
 )3(جدول رقم ال

  في الدول العربيةاإلنفاق الحكومي
2004-2005 

 
النسبة إلى الناتج       امتبویب اإلنفاق الع

المحلي اإلجمالي 
(%) 

 اإلنفاق العامهيكل 
(%) 

 القيمة
 ) دوالرمليار(

 

2005* 2004 2005* 2004 

نسبة التغير 
(%) 

2005* 2004 

21.8 
6.4 
0.9 

29.2 

23.7 
6.5 

-0.1 
30.1 

74.7 
22.1 

3.2 
100.0 

78.8 
21.4 

-0.2 
100.0 

11.3 
20.9 

1753.2 
17.3 

225.53 
66.65 

9.60 
301.79 

202.63 
55.12 

-0.58 
257.17 

 
  اإلنفاق الجاري

  اإلنفاق الرأسمالي
 ** صافي اإلقراض
 اإلجمالي

 .ميزانيات وتقدیرات أولية  *
 .یمثل اإلقراض الحكومي ناقصًا السداد ویضم معامالت الحكومة في االستحقاقات على المؤسسات العامة  **

 ).6/4(و) 6/3(الملحقان : المصدر 

 
عملية إصالحه وضبطه وتحسين آفاءة إدارته وتفعيل          ویعكس االتجاه السائد منذ مطلع األلفية نحو ارتفاع اإلنفاق أن                 

ویالحظ أن  . دور السياسة المالية في مواجهة التقلبات االقتصادیة ال تزال تمثل ضرورة ملحة لغالبية الدول العربية                           

ي یحدث  األمر یزداد صعوبة بالنسبة للدول النفطية من جراء االرتفاع الملحوظ والمستمر في الموارد المالية، األمر الذ                   

وتتمثل المهمة األآثر إلحاحًا بالنسبة للدول النفطية في االستخدام الفاعل                . ضغوطًا على الحكومات للمزید من اإلنفاق        

إال أننا نشير في المقابل، إلى أن استخدام         . والكفؤ للزیادة الكبيرة المعتمدة في اإلنفاق وفي إدارة الفوائض المالية الكبيرة            

يرة في اإلنفاق على تنمية وتطویر البنية التحتية والتعليم والصحة یكون أآثر فاعلية إذا ما صاحبه                     الفوائض المالية الكب  

إحداث المزید من التخفيض في الدیون العامة التي تراآمت خالل السنوات الماضية، وإنشاء وتغذیة صنادیق تثبيت                             

قتصادات الوطنية ولضمان استمراریة الوضع         اإلیرادات وصنادیق االدخار وذلك لتعزیز ثقة القطاع الخاص في اال                  

 .المالي الحالي

 

وبالنسبة للدول غير النفطية، فإن المهمة األآثر إلحاحًا تتمثل في حفظ التوازن الدقيق بين مواجهة المشاآل الناجمة عن                      

 أن غالبيتها ینجح    البطالة وتخفيض حدة الفقر وضمان عدم خروج اإلنفاق العام عن حدود سيطرتها، األمر الذي ال یبدو                  

 .فيه عند النظر إلى اتجاهات إنفاقها خالل السنوات القليلة الماضية
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، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي اإلنفاق العام في جميع                 2005وفيما یتعلق بأداء الدول العربية فرادى خالل العام               

 2005 في المائة على التوالي، آما أن عام           0.7 و  في المائة  3.9الدول العربية باستثناء لبنان واليمن حيث تراجع بنحو           

وبالنسبة للدول التي شهدت ارتفاعًا في           . یمثل العام الثاني على التوالي الذي یتراجع فيه إجمالي اإلنفاق في البلدین                      

  في المائة ومرتفعة في        2إجمالي إنفاقها، فقد تراوحت الزیادة بين بسيطة جدًا في آل من تونس وسوریة بأقل من                               

 في المائة في ست دول، هي        20وقد تجاوزت نسبة الزیادة في إجمالي اإلنفاق          .  في المائة  36السودان حيث بلغت نحو      

 في المائة في خمس دول       20 في المائة و    10وتراوحت الزیادة بين     . اإلمارات، السعودیة، السودان، قطر، ليبيا ومصر       

 في المائة في خمس دول هي تونس، الجزائر،                  10ّلت عن     هي األردن والبحرین وعمان والكویت وموریتانيا، وق             

 .جيبوتي، سوریة، عمان والمغرب

 

 فقد تراجعت نسبة إجمالي اإلنفاق العام إلى          2005وفي ضوء االرتفاع الملحوظ في الناتج المحلي اإلجمالي خالل عام              

إال أن إجمالي   . 2005ي المائة في عام      ف 29.2 إلى نحو    2004 في المائة في عام      30.1الناتج المحلي اإلجمالي من نحو      

اإلنفاق ارتفع بنسب تفوق آثيرًا االرتفاع في الناتج المحلي في ست دول، هي اإلمارات، تونس، جيبوتي، السودان،                              

مصر والمغرب، ولم تتغير آثيرًا في أربع دول هي تلك التي شهدت ارتفاعات متقاربة إلجمالي اإلنفاق والناتج المحلي                      

 وهي األردن، البحرین، السعودیة وقطر، وتراجعت نسبة اإلنفاق العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي في بقية                        اإلجمالي،

 .الدول، وهي الجزائر، سوریة، عمان، الكویت، لبنان، ليبيا، موریتانيا واليمن

 

 مليار دوالر   225.5 بنحو   2005 اللذان بلغا مستویات قياسية خالل عام         لإلنفاق الجاري واإلنفاق االستثماري   وبالنسبة  

فقد تراجع اإلنفاق    .  مليار دوالر على التوالي، فقد شهدا على صعيد الدول فرادى تغيرات متباینة خالل العام                        66.7و

 في المائة في تونس،       6الجاري في أربع دول، هي اإلمارات وجيبوتي ولبنان واليمن، وارتفع بنسب بسيطة تقل عن                       

 في المائة في آل من األردن، البحرین،                  29 في المائة و       11ع بنسب تراوحت بين نحو             الجزائر وليبيا، آما ارتف       

وقد أدت هذه    .  في المائة في السودان      48السعودیة، سوریة، عمان، قطر، الكویت، مصر، المغرب وموریتانيا وبنحو               

وزعت مصادر هذه الزیادة     وت. 2005 في المائة خالل عام         11.8التغيرات مجتمعة إلى ارتفاع اإلنفاق الجاري بنحو            

 في المائة في بنود      13 في المائة في بند الخدمات االقتصادیة و         15وفق بنود التبویب الوظيفي لإلنفاق بين ارتفاع بنحو           

 في المائة بالنسبة للخدمات        12الخدمات االجتماعية والتعليم والصحة والخدمات االجتماعية األخرى، وارتفاع بنحو                  

 ).6/5(ملحق العامة والدفاع، ال

 

تثماري قد تباینت آثيرًا على مستوى الدول العربية فرادى، حيث ارتفع في               اق االس يرات في اإلنف ك أن التغ ویالحظ آذل

راجع في سبع          نها وت  في 18 في المائة إلى نحو 4وقد تراوحت تلك الزیادات بين نسب متوسطة من نحو          . إحدى عشر م

ة في آل من البحرین، الجزائر، ا          66 في المائة إلى نحو 21لسودان، عمان، الكویت ومصر، ونسب عالية من نحو       المائ

دًا في قطر حيث تضاعف حجم اإلنفاق                                 رتفعة ج يا وبنسبة م يا وموریتان ي والسعودیة وليب ة في آل من جيبوت في المائ

يها تثماري ف ل   . االس ي آ يرة ف ن نسب آب تثماري بي اق االس ي اإلنف تراجع ف راوح ال ابل، ت ي المق رب ف نان والمغ ن لب م
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نحو      في المائة على التوالي، وبنسب متوسطة في آل من سوریة واإلمارات     21 في المائة و   34 في المائة،    35واألردن ب

نحو    ة،      13ب ى التوالي، وبنسب بسيطة في تونس واليمن بنحو               11 في المائ ة عل  في المائة على    1 في المائة و   3 في المائ

 .التوالي

 

، 2005، فتجدر اإلشارة إلى أن تراجع اإلنفاق قد حدث في جانبيه الجاري واالستثماري خالل العام                       أما بالنسبة للبنان   

األمر الذي یتوقع أن یؤدي إلى تحسن في الوضع المالي نظرًا الحتفاظ إجمالي اإلیرادات على مستواه تقریبًا من العام                          

، وذلك على    IIالدین الذي أحدثته اتفاقات باریس        ویعزى التراجع بشكل أساسي إلى انخفاض مدفوعات خدمة             . السابق

الرغم من ارتفاع مدفوعات الحكومة لشرآة آهرباء لبنان وصندوق الرعایة االجتماعية لمعالجة عجوزاتهما المرتفعة                    

 . والتزاماتهما تجاه الدائنين

 

 مليار دوالر بنهایة     10غ نحو    ، فقد ارتفع بدرجة آبيرة ليبل       وفيما یتعلق بصافي اإلقراض الحكومي للمؤسسات العامة         

 وهو المستوى األعلى منذ مطلع التسعينيات، علمًا بأن مساهمته في الناتج المحلي تعد متواضعة، إذ تقل عن                     2005عام  

ویعزى التغير الكبير في صافي اإلقراض الحكومي، بشكل أساسي، إلى االرتفاع الملحوظ في هذا البند في                 .  في المائة  1

، من جراء ارتفاع     2005 مليار دوالر في عام        8.7 إلى نحو     2004 مليون دوالر في عام        23من نحو   دولة اإلمارات   

التحویالت الرأسمالية والقروض للمؤسسات العامة بهدف المحافظة على مستوى جيد من الخدمات وتطویر العمل                              

 .الحكومي بما یؤدي إلى زیادة الكفاءة واإلنتاجية

 

 حكوميةالوضع الكلي للميزانيات ال
 

 وللعام الثالث، حيث تم      2005تحسن الوضع الكلي للميزانيات الحكومية المجمعة للدول العربية بشكل آبير خالل عام                  

 مليار دوالر، هو األعلى الذي یتم تحقيقه في الميزانيات المجمعة للدول العربية منذ مطلع           94.9تسجيل فائض آلي بنحو     

ویعزى . 2005-2003 التي تم تسجليها قد تزایدت بوتيرة متسارعة خالل الفترة                   آما أن الفوائض الكلية     . الثمانينيات

التحسن آما آان الحال في العامين السابقين إلى الزیادة الملحوظة في اإلیرادات النفطية، حيث یالحظ على سبيل المثال،                   

 مليار دوالر في عام       110ًا بلغ نحو      أن الدول العربية الرئيسية المصدرة للنفط ومشتقاته قد حققت مجتمعة فائضًا آلي                  

. وآما آان الحال في العامين السابقين أیضًا، فقد تحقق هذا الفائض على الرغم من االرتفاع الملحوظ في اإلنفاق                  . 2005

وفي ضوء التغيرات المشار إليها أعاله، فقد ارتفعت نسبة الفائض الكلي للميزانيات المجمعة للدول العربية إلى الناتج                         

، وهي تمثل المستوى األعلى لهذه النسبة منذ            2005 في المائة خالل عام         9.2محلي اإلجمالي لهذه الدول لتبلغ نحو          ال

 ).4(والجدول رقم ) 6/6(، الملحق 1990العام 
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 )4(جدول رقم ال
  العربية المجمعةالحكومية الفائض في الميزانيات

2003-2005 
 

الكلي إلى الفائض 
مالي الناتج المحلي اإلج

(%) 

الجاري إلى الفائض 
الناتج المحلي 

 (%)اإلجمالي 

 الكليالفائض 
 )مليار دوالر(

 الجاريالفائض 
 )مليار دوالر(

 السنة

0.9 7.1 6.38 52.38 2003 

4.4 10.8 37.94 92.48 2004 

9.2 16.5 94.90 171.15 2005* 

 .قدیرات أوليةميزانيات وت       *
 ).6/6(ملحق ال: المصدر    

 

 

 في المائة واالرتفاع البسيط نسبيًا في            34.8، فقد أدى ارتفاع إجمالي اإلیرادات بنحو               بالفائض الجاري  وفيما یتعلق     

. 2005 مليار دوالر بنهایة عام       171.2 في المائة إلى تحقيق مستوى قياسي جدید بلغ نحو              11.3اإلنفاق الجاري بنحو     

ت األولية إلى أن جميعها، باستثناء لبنان ومصر والمغرب، قد حقق فوائض               وبالنسبة للدول العربية فرادى، تشير البيانا      

ویشار من جانب آخر إلى أن لبنان . جاریة مرتفعة في حالة الدول الرئيسية المصدرة للنفط، وبسيطة نسبيًا في بقية الدول          

أهيل واإلعمار خالل المرحلة      حقق عجوزات في موازینه الجاریة والكلية منذ مطلع التسعينيات بسبب تكلفة إعادة الت                     

األولى وبسبب تراآم خدمة الدین العام في السنوات التي تلتها، غير أن بعض التحسن قد بدأ یظهر على مستوى                                         

ویعكس ذلك جهود السلطات اللبنانية في ضبط وضعها          . 2000العجوزات والتي بدأت تتراجع بشكل تدریجي منذ عام            

 2005 في تسجيل عجوزات جاریة، وأن مستوى العجز في عام              2001دأت ومنذ عام     أما بالنسبة لمصر، فقد ب     . المالي

ویعزى ذلك بدرجة أساسية إلى اتجاه دینها العام        . 2004-2001یفوق ثالثة أضعاف متوسط مستوى العجز خالل الفترة          

حلية لتمویل العجز     من جراء ارتفاع حجم االقتراض الحكومي من المصادر الم              2000الداخلي نحو االرتفاع منذ عام         

وبالنسبة للمغرب،  . 2005 مليار دوالر خالل عام        6.2وما یترتب عن ذلك من ارتفاع في خدمة الدین حيث بلغ نحو                   

یالحظ أن العجز الجاري الذي تم تسجيله للعام الثاني فقط منذ مطلع التسعينيات بسيط نسبيًا وأن حجمه تراجع خالل عام                     

 .كان أن تستمر جهود الضبط المالي فيه لضمان استمراریة وتحسن الوضع المالي الحالي، غير أنه من األهمية بم2005

 

وتجدر اإلشارة من جانب آخر، إلى أن الدول المصدرة الرئيسية للنفط تتراجع فيها األوضاع المالية آثيرًا عند النظر                            

ا أن الوضع المالي غير النفطي لم یتغير            آم. للموازنة المالية غير النفطية حيث تتحول فوائضها المالية إلى عجوزات              

فقد انخفضت نسبة العجز المالي إلى       .  باستثناء اإلمارات وقطر والكویت     2005-1998بالنسبة لهذه الدول خالل الفترة        

 في المائة في المتوسط خالل الفترة       22 في المائة و   24 في المائة و   23الناتج المحلي اإلجمالي في الدول الثالث من نحو          

 . على التوالي2005 في المائة في عام 16 في المائة و7 في المائة و10، إلى نحو 1998-2002
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 على صعيد الدول الرئيسية المصدرة للنفط فرادى، فقد تم تحقيق               2005 خالل عام     وفيما یتعلق بأداء الموازین الكلية     

 مليار دوالر على     15 و 12 و 10ونحو   مليار دوالر في الكویت        9.1 مليار دوالر في قطر و       4فوائض آلية بلغت نحو      

أما البحرین وعمان فقد حققتا فوائض آلية        .  مليار دوالر في السعودیة    58.1التوالي في اإلمارات وليبيا والجزائر ونحو        

تقل عن مليار دوالر لكل منها، غير أن هذه الفوائض تعد مرتفعة على الرغم من أنها تقل آثيرًا عن بقية دول                                                 

 .أنها تمثل الفوائض األعلى حجمًا التي حققتهما الدولتين منذ مطلع التسعينياتالمجموعة، حيث 

 

وبالنسبة لبقية الدول العربية، فقد أدى ارتفاع اإلنفاق االستثماري إلى تحول الفوائض الجاریة إلى عجوزات في الميزان                   

 1.7 و 2 و 8.3لمغرب وسوریة بنحو    وبذلك فقد تم تسجيل عجوزات آلية في مصر ولبنان وا           . 2005الكلي خالل العام    

 500 مليون دوالر، وفي تونس بنحو          700 مليار دوالر على التوالي، وفي السودان واألردن بما یقل قليًال عن                    1.6و

 مليون دوالر، في الوقت الذي تم فيه تسجيل فائض بسيط في موریتانيا بلغ نحو                      18مليون دوالر، وفي جيبوتي بنحو        

، 2005 و 2004 في اليمن، والتي استفادت من التطورات اإلیجابية في أسعار النفط خالل عامي               أما.  مليون دوالر  106

 . مليون دوالر في آل من العامين المذآورین320فقد سجلت فوائض آلية بلغت نحو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزات بشكل أساسي من مصادر    ولقد لجأت غالبية الدول التي سجلت عجزًا آليًا في موازناتها العامة إلى تمویل هذه العج              

 في المائة من اإلجمالي، باستثناء لبنان الذي استخدم مصادر            93التمویل المحلية، حيث بلغت نسبة التمویل المحلي نحو          

وقد تمثلت غالبية مصادر التمویل في المصارف التجاریة           . التمویل الخارجية ومصادر التمویل المحلية مناصفة تقریباً         

في المقابل، فقد لجأت بعض الدول التي حققت         . ة عبر اإلصدارات من أدوات الدین العام القابلة للتداول          والسلطات النقدی 

فوائض آلية خالل األعوام القليلة الماضية إلى استخدام جزء منها في تقليص أحجام دیونها العامة وتخفيف أعبائها، آما                    
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، والسعودیة التي قامت أیضًا      2004دیونها الداخلية خالل عام      حدث على سبيل المثال في ليبيا التي قامت بتسدید آافة               

 .2005 و2004بتسدید أجزاء آبيرة من دیونها الداخلية خالل عامي 

 

 تطورات الدین العام اإلجمالي
 

 في المائة    15.8في ضوء تطورات الموازنات العامة المشار إليها أعاله، فقد تراجع إجمالي الدین العام الداخلي بنحو                        

 في المائة    40.9 مليار دوالر وتصل نسبته إلى الناتج المحلي اإلجمالي نحو                 270 ليبلغ حجمه نحو       2005الل عام    خ

ویالحظ على صعيد الدول فرادى، أن الرصيد القائم من الدین العام                      . )3(بالنسبة للدول العربية المتاح حولها بيانات          

 في المائة في الكویت وبنسبة بسيطة        7ائة في السعودیة، وبنحو       في الم  26الداخلي قد تراجع بنسبة ملحوظة بلغت نحو          

، وارتفع بنسب تراوحت بين نسب بسيطة جدًا بمتوسط بلغ نحو               2005تقل عن واحد في المائة في سوریة خالل العام             

 .ومصر في المائة بالنسبة للبنان واألردن 17 في المائة بالنسبة للجزائر واليمن، ومرتفعة بمتوسط بلغ نحو 2.5

 

، )4(وبغرض تسليط الضوء على تطورات هيكل الدین العام اإلجمالي القائم في ذمة الدول بشقيه الداخلي والخارجي                             
 في المائة من حجم الدین         228 یعادل نحو      2004-2001تجدر اإلشارة إلى أن حجم الدین العام الداخلي خالل الفترة                 

آما یالحظ أن    . 2005 في المائة في عام          194وأن هذه النسبة بلغت        العام الخارجي بالنسبة للدول العربية مجتمعة،            
مجموعة الدول العربية المقترضة خارجيًا تختلف عن مجموعة الدول المقترضة داخليًا، حيث تضم المجموعة األولى                      

ن الداخلي العام ال    وإضافة لذلك، فإن بيانات الدی    . دولتين فقط من بين الدول الرئيسية المصدرة للنفط هما عمان والجزائر          
. تتوفر لجميع الدول، األمر الذي یقلل من جدوى استعراض ومعالجة التطورات على صعيد الدول العربية مجتمعة                              

وتوضح البيانات المتاحة حول أرصدة الدیون العامة على صعيد الدول فرادى، أن رصيد الدین العام الداخلي سواء في                       
الدین العام الخارجي في آل من األردن وتونس والجزائر وعمان واليمن،                  یقل عن رصيد       2005 أو عام      2004عام  

. ویتساوى الرصيدان تقریبًا في لبنان       .  في المائة في الجزائر       82 في المائة في اليمن و         19حيث تتراوح النسب بين        
ة حيث تبلغ النسبة    ویرتفع آثيرًا رصيد الدین العام الداخلي عن رصيد الدین العام الخارجي في المغرب ومصر وسوری                 

 .)5( في المائة على التوالي297 في المائة و286 في المائة و184
 

                                                 
. القائم بذمة الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة تجاه االقتصاد             ) دون احتساب الودائع الحكومية     ( الدین العام الداخلي اإلجمالي          یمثل  (3)

 دولة عربية باستثناء اإلمارات والعراق والسودان والصومال وموریتانيا لعدم توفر              15ویستند الرقم اإلجمالي المذآور أعاله إلى بيانات          
وقد تم احتساب هذا الرصيد حسب بيانات رسمية خاصة بالدین في آل من األردن والجزائر والكویت .  هذه الدول في هذا الشأن     بيانات عن 

أما باقي الدول، فقد تم احتساب الدین فيها إما من واقع الرصيد اإلجمالي للمطلوبات القائمة بذمة القطاع العام                   . ولبنان وليبيا ومصر واليمن   
 .المصرفي، أو باستخدام أسلوب الترجيح باالستناد إلى معدل نمو الدین العام خالل األعوام السابقةتجاه الجهاز 

یتكون الدین العام الخارجي من الدیون العامة طویلة األجل من المصادر الرسمية والخاصة والدیون قصيرة األجل وتسهيالت صندوق                              (4)
وتشمل الدول العربية المقترضة مجموعة الدول العربية المسجلة ضمن نظام تسجيل الدول              .النقد الدولي والدیون الخاصة غير المضمونة     

 والسودان وسوریة والصومال وُعمان ولبنان ومصر والمغرب               وجيبوتي  والجزائر   وهي األردن وتونس      ،المدینة التابع للبنك الدولي      
 .وموریتانيا واليمن

في هذا التقریر للمزید من التفاصيل حول تطورات الدین العام            " م الخارجي وأسعار الصرف   موازین المدفوعات والدین العا   "أنظر فصل     (5)
 .الخارجي
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 )5(جدول رقم ال
 المدیونية العامة الداخلية للدول العربية

 2005 و2004عامي 

 السنة الدین الداخلي اإلجمالي

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

49.5 341.9 2004 

40.9 269.6 2005* 

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

 

 

. وتمثل متابعة ومعالجة الدیون بشكل إجمالي باألخذ في االعتبار شقيها الخارجي والداخلي اتجاهًا جيدًا بالنسبة للدول                        

ح مدى تناسقها مع إمكانيات     فمن جانب، یوفر ذلك وصفًا دقيقًا لألعباء التي تترتب على اقتصاد الدولة، األمر الذي یوض               

. واحتياجات الدولة ویعطي إشارات مبكرة حول إمكانية استبدال الدین بين داخلي وخارجي بما یخفف من أعباء خدمته                     

ومن جانب آخر، یضفي ذلك النهج الشامل في المتابعة والمعالجة الكثير من المرونة إلعادة الهيكلة ليس فقط بالنسبة                             

آما یسمح ذلك أیضًا بتعزیز قدرة الدول على إدارة المدیونية                . فيما بين الدیون الداخلية والخارجية      لشقيه، وإنما أیضًا      

 .وتفادي تفاقم أعباءها على االقتصاد الوطني

 

وفي جانب إدارة الدین العام بشقيه الداخلي والخارجي، یالحظ بشكل عام أن ممارسات تمویل العجز عبر السنوات قد                          

ون عامة داخلية ليست بالبسيطة بالنسبة لغالبية الدول، خاصة وأن الوضع المالي في الدول العربية                       أدت إلى تراآم دی    

سواء مجتمعة أو فرادى اتسم بشكل عام منذ مطلع الثمانينيات، باستثناء السنوات الثالث األخيرة، بتسجيل عجوزات                           

بية التي واجهت ظروفًا اقتصادیة، وفي أحيان آثيرة           إضافة إلى ذلك، فقد لجأ عدد من الدول العر            . مالية مرتفعة نسبياً   

ظروفًا طبيعية غير مواتية، خالل فترات مختلفة منذ مطلع الثمانينيات إلى االقتراض من المصادر الخارجية من بنوك                      

تجاریة وحكومات ومؤسسات دولية لتمویل العجز في موازین مدفوعاتها ودعم القطاعات االقتصادیة ذات األهمية                             

وقد أدى ذلك إلى تراآم دیون عامة خارجية أثقلت آاهل عدد من                . نسبة لها ودعم وإصالح وإعادة هيكلة اقتصاداتها        بال

وعلى الرغم من أن هذه الدول آانت في الماضي تتعامل مع دیونها الخارجية بشكل منفصل                     . الدول العربية المقترضة  

وات القليلة الماضية تتعامل بشكل شامل ومتكامل مع الدین العام                عن دیونها الداخلية، إال أن غالبيتها بدأت خالل السن             

 .اإلجمالي في ذمة الدولة بشقيه الداخلي والخارجي

 

 

 

 



2000200120022003(1) 2004(2) 2005200020012002200320042005

206,564195,880190,048236,068295,113396,68731.7730.8929.2432.1034.5538.34مجمـــوع الدول العربيـــة

2,7972,9513,0133,6864,1734,31933.0632.8731.4436.1536.6133.98األ ر   د    ن

20,25518,68815,58020,98425,80043,71428.7226.8720.7823.7024.2732.72اإلمــــــــــــارات

2,8852,6782,7303,0473,5994,60436.1933.7732.3131.4132.1834.41البحریــــــــــــــن

5,7105,9677,0197,9948,7488,81929.3829.7530.3329.7129.9030.60تونـــــــــــــــــس

20,94519,48520,11825,50830,93642,01038.2735.3335.2637.5136.3940.99الجزائــــــــــــــر

17116217421423726331.0028.2329.4134.1835.8137.15جيبوتــــــــــــى

68,81760,84256,80078,133104,611150,48936.5233.2430.1236.4141.7948.62السعودیــــــــــــة

1,2841,4151,8272,7023,9395,0779.819.6911.0914.1317.8917.84الســــــــــــــودان

4,6075,5145,9677,2407,2087,34424.3427.2528.8733.3829.4426.26سوریـــــــــــــــة

……............………………الصومـــــــــــال

5,9566,6057,8278,59610,50811,73129.9833.1138.5139.4642.4138.17عمــــــــــــــــــان

6,8556,2518,0918,43815,17416,90438.6035.6441.7935.8647.8139.81قطـــــــــــــــــــر
(3) 17,08416,19817,55620,86623,54030,69345.3046.4146.0743.6339.7238.00     الكویـــــــــــــــت

3,1503,0843,8674,4144,9854,91218.8918.0720.9522.1922.9022.28لبنـــــــــــــــــــان

11,74412,9808,94712,63617,75928,32533.9743.2243.8551.4855.5368.04ليبيــــــــــــــــــــا

21,65019,16417,86316,88216,13018,06322.1721.2320.8420.7120.5520.26مصـــــــــــــــــر

8,72610,2919,00910,53112,86014,55026.2231.0524.8624.0325.7027.97المغــــــــــــــرب

28832543453355654930.7529.5838.9239.8036.6728.35موریتانيـــــــــــا

3,6403,2803,2263,6644,3504,32137.7132.8329.9630.8831.4926.49اليمــــــــــــــــــن

(1)   فعلية أولية.

(2)   ميزانيات وتقدیرات أولية .

(3)  بيانات الكویت لعام2001 تغطي تسعة اشهر فقط.

المصدر:  االستبيان اإلحصائي للتقریر االقتصادي العربي الموحد لعام 2006، ومصادر وطنية أخرى، وتقدیرات أولية من المؤسسات المعدة للتقریر.

ملحق (1/6)  :  اإلیــــــــرادات العامـــــــــــة
(2005-2000)

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



(نسب مئوية)

2000200120022003(1) 2004(2) 2005

61.459.056.362.565.471.0  اإليـــــرادات النفطيــــــــة

25.627.729.225.123.719.0  اإليـــــرادات الضريبيــــة  منها :

7.38.08.37.26.35.2   - الضرائب على الدخل واألرباح

6.87.47.76.96.45.4   - الضرائب على السلع والخدمات

4.64.84.84.33.82.8    - الرسوم الجمرآية على التجارة الخارجية

10.710.510.69.17.47.4  اإليـــرادات غير الضريبيــة

2.42.93.93.23.52.6  إيـــــــــرادات أخــــــــــــرى (3)

(1)  فعلية أولية.

(2)  ميزانيات وتقدیرات أولية .

(3)  تمثل المنح والدخل من االستثمارات.

المصدر:  مصدر الملحق (1/6) .

(2005-2000)

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



2000200120022003(1) 2004(2) 2005200020012002200320042005

200,933213,782210,242229,688257,169301,78730.9033.7132.3531.2330.1129.16مجمـــوع الدول العربيـــة

3,0853,2673,3803,9634,4864,99136.4636.4035.2738.8739.3639.27األ ر   د    ن

22,89125,99323,58524,91426,21533,29932.4637.3831.4628.1424.6624.93اإلمــــــــــــارات

2,7092,7602,5593,6033,5384,16433.9934.8130.2937.1531.6331.12البحریــــــــــــــن

6,0846,5117,3858,8089,2999,33631.3132.4731.9132.7431.7932.40تونـــــــــــــــــس

15,65117,27219,98619,84324,88726,97528.6031.3235.0329.1829.2826.32الجزائــــــــــــــر

18117319924525828132.7730.2433.6039.1839.0139.70جيبوتــــــــــــى

60,40668,03762,26768,53376,05392,39332.0637.1833.0231.9430.3829.85السعودیــــــــــــة

1,3651,6231,9922,8314,2455,77210.4311.1112.0914.8119.2820.28الســــــــــــــودان

5,7656,6907,2468,5358,7778,97930.4733.0635.0639.3535.8532.10سوریـــــــــــــــة

……..............................الصومـــــــــــال

6,9087,4397,6458,2949,90910,94334.7737.2937.6138.0739.9935.61عمــــــــــــــــــان

5,5755,6336,4437,4229,78212,86231.3932.1233.2731.5430.8330.29قطـــــــــــــــــــر
(3) 13,07110,40015,61516,53218,74021,62734.6629.8040.9734.5731.6226.77     الكویـــــــــــــــت

7,2516,0836,8557,1607,1486,86843.4735.6537.1335.9932.8431.15لبنـــــــــــــــــــان

10,81614,1258,23010,36213,25416,29231.2847.0340.3442.2241.4439.13ليبيــــــــــــــــــــا

25,44024,19422,88121,84520,76826,33326.0526.8026.6926.8026.4529.53مصـــــــــــــــــر

10,49910,24210,57012,35115,40016,22831.5530.9029.1628.1930.7831.19المغــــــــــــــرب

23828229934638344325.3525.7326.7525.8025.2622.88موریتانيـــــــــــا

2,9983,0583,1054,1014,0274,00131.0730.6128.8434.5629.1624.53اليمــــــــــــــــــن

(1)   فعلية أولية.

(2)   ميزانيات وتقدیرات أولية .

(3)  بيانات الكویت لعام2001 تغطي تسعة اشهر فقط.

المصدر:  مصدر الملحق (1/6) .

النسبة الى الناتج المحلي االجمالي %           إجمالي اإلنفاق العام (مليون دوالر)

(2005-2000)

ملحق (3/6)  :  اإلنفـــاق العــــــام



(نسب مئوية)

2000200120022003(1) 2004(2) 2005

80.079.779.080.078.874.7اإلنفــــــــــــــــــاق الجـــــــــــــــــاري

19.119.620.620.421.422.1اإلنفـــــــــــــــاق الرأسمالــــــــــــــــــــــــــــي

0.23.2-0.4-1.00.70.4صافـــــي اإلقـــــراض الحكـومـــــــــي

(1)   فعلية أولية.

(2)   تقدیرات أولية.

المصدر:  مصدر الملحق (1/6) .

(2005-2000)

ملحق (4/6)   :  هيكــل اإلنفاق العام في الدول العربية



(نسب مئوية)

2000200120022003(1) 2004(2) 20052000200120022003(1) 2004(2) 2005

16.7518.9619.8219.2718.3918.4129.7626.5527.9227.7329.0329.06مجمـــوع الدول العربيـــة

2.312.392.562.442.512.2526.9626.5627.9529.1726.5523.40األ ر   د    ن
22.8222.8223.0822.2622.8222.8229.9629.9630.2929.2229.9629.96اإلمــــــــــــارات
30.6520.6820.4320.6820.6820.6834.0934.4134.0034.4134.4134.41البحريــــــــــــــن
7.637.617.617.617.617.6113.8613.8213.8213.8213.8213.82تونـــــــــــــــــس
17.5317.5317.5317.7716.5216.2822.2922.2922.2922.5921.0020.70الجزائــــــــــــــر
....................................جيبوتــــــــــــى
9.6716.7219.3220.0620.1620.1639.5531.0434.5535.0838.4238.42السعوديــــــــــــة
15.1015.0715.0815.0815.1015.1314.5214.4914.5014.5014.5214.55الســــــــــــــودان
33.4232.0030.7931.0329.1726.09..................سوريـــــــــــــــة
……............……............الصومـــــــــــال
7.327.397.567.567.567.5639.9244.0543.6843.6843.6843.68عمــــــــــــــــــان
10.7610.6910.7610.5110.7610.7632.2932.0832.2931.5332.2932.29قطـــــــــــــــــــر
33.2232.6529.5231.4531.4931.49..................الكويـــــــــــــــت
56.8464.1361.2061.7854.8651.1013.3515.3913.9212.6012.5513.12لبنـــــــــــــــــــان
6.284.043.932.342.254.1119.1410.5711.768.9311.2113.11ليبيــــــــــــــــــــا
39.3941.1641.3741.7639.4239.4218.9118.0918.0717.9217.7217.72مصـــــــــــــــــر
12.8612.8412.8412.8412.8412.8425.2925.2625.2625.2625.2625.26المغــــــــــــــرب
12.5012.5012.5012.5012.5012.5019.7319.7319.7319.7319.7319.73موريتانيـــــــــــا
14.6213.9016.0513.5519.9119.9123.8129.1529.0127.4929.5729.57اليمــــــــــــــــــن

(1)   فعلية أولية.

(2)   تقدیرات أولية.

المصدر:  مصدر الملحق (1/6) .

ملحق  (5/6) :  هيكل التبويب الوظيفي لإلنفاق الجاري
(2005-2000)

نفقـــــــــات األمـــــــــــــــن والدفـــــــــــاع           نفقـــــــات الخدمـــــــــات العامـــــــة



(نسب مئوية)

2000200120022003(1) 2004(2) 20052000200120022003(1) 2004(2) 2005

9.298.678.878.828.678.92   30.05   30.05   30.05   30.05   29.68   28.25مجمـــوع الدول العربيـــة

49.9950.6049.4348.8554.9851.4917.9016.5015.5113.9911.2110.59األ ر   د    ن
10.9110.9111.0310.6410.9110.9114.2614.2614.4213.9114.2614.26اإلمــــــــــــارات
26.0628.2527.9128.2528.2528.258.468.788.678.788.788.78البحريــــــــــــــن
51.8051.6451.6451.6551.6551.6420.1120.0420.0420.0520.0520.04تونـــــــــــــــــس
42.8242.8242.8343.4040.3539.782.322.322.322.352.192.15الجزائــــــــــــــر
..................29.6729.6729.2729.2727.2127.21جيبوتــــــــــــى
38.5637.7939.2235.0634.4334.435.985.275.315.795.565.56السعوديــــــــــــة
37.8237.7337.7537.7536.4136.489.099.079.079.079.099.11الســــــــــــــودان
11.7112.2735.0812.6612.2211.7926.0625.4725.4621.2528.9434.66سوريـــــــــــــــة
0.000.00............0.000.00............الصومـــــــــــال
26.5231.6932.5432.5432.5432.549.508.7111.1311.1311.1311.13عمــــــــــــــــــان
25.1024.4124.5723.9924.5724.5714.3614.2614.3614.0114.3514.35قطـــــــــــــــــــر
33.2033.0830.5331.9930.8030.8010.5014.3413.7414.5514.5814.58الكويـــــــــــــــت
14.6613.5914.0114.8114.6315.175.123.154.314.105.955.85لبنـــــــــــــــــــان
9.915.306.2120.925.067.4320.4611.2812.447.987.2812.44ليبيــــــــــــــــــــا
35.0333.9333.7633.5836.3036.306.676.826.806.746.566.56مصـــــــــــــــــر
27.1427.1127.1127.1127.1127.114.144.144.144.144.144.14المغــــــــــــــرب
33.6933.6933.6933.6933.6933.6928.5428.5428.5428.5428.5428.54موريتانيـــــــــــا
27.5830.6932.4229.1332.9832.9824.9317.8314.6722.629.919.91اليمــــــــــــــــــن

(1)   فعلية أولية.

(2)   تقدیرات أولية.

المصدر:  مصدر الملحق (1/6) .

           نفقـــــــات الشــــــــؤون االقتصــــــــادية           نفقـــــــات الخدمـــــــــات االجتماعيـــــــــة

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

(2005-2000)



(نسب مئوية)

2000200120022003(1) 2004(2) 2005

13.2715.7911.5313.6013.8713.17مجمـــوع الدول العربيـــة

2.853.944.555.554.7412.28األ ر   د    ن
22.0522.0521.1723.9722.0522.05اإلمــــــــــــارات
0.747.898.997.897.897.89البحريــــــــــــــن
6.606.896.896.886.886.89تونـــــــــــــــــس
15.0415.0415.0313.8919.9421.09الجزائــــــــــــــر
70.3370.3370.7370.7372.7972.79جيبوتــــــــــــى
6.249.181.614.011.431.43السعوديــــــــــــة
23.4723.6423.6023.6024.8824.72الســــــــــــــودان
28.8130.268.6835.0729.6627.45سوريـــــــــــــــة
0.000.00............الصومـــــــــــال
16.748.165.105.105.105.10عمــــــــــــــــــان
17.4918.5618.0119.9618.0218.02قطـــــــــــــــــــر
23.0819.9326.2022.0223.1323.13الكويـــــــــــــــت
10.023.756.566.7012.0114.75لبنـــــــــــــــــــان
44.2268.8165.6659.8274.2162.90ليبيــــــــــــــــــــا
..................مصـــــــــــــــــر
30.5830.6630.6630.6630.6630.66المغــــــــــــــرب
5.535.535.535.535.535.53موريتانيـــــــــــا
9.068.447.867.217.627.62اليمــــــــــــــــــن

(1)   فعلية أولية.

(2)  ميزانيات وتقدیرات أولية.

المصدر:  مصدر الملحق (1/6) .

النفقـــــــــــات األخــــــــــرى

تابع ملحق  (5/6) :  هيكل التبويب الوظيفي لإلنفاق الجاري
(2005-2000)



2000200120022003(1) 2004(2) 2005200020012002200320042005

0.874.449.17-3.11-6,37837,94194,8990.872.82-20,194-5,63217,904مجمـــوع الدول العربيـــة

-5.00-3.00-3.00-4.00-4.00-3.00-672-313-278-367-316-288األ ر   د    ن

7.80-0.39-4.44-10.68-10.50-10,4153.74-415-3,930-8,005-7,305-2,636اإلمــــــــــــارات

0.553.29-2.015.74-614402.201.04-170557-17682البحریــــــــــــــن

-1.79-1.88-3.02-1.58-2.71-1.93-517-551-814-367-544-374تونـــــــــــــــــس

5,2942,2131325,6656,04915,0359.674.010.238.337.1214.67الجزائــــــــــــــر

-2.54-3.21-5.00-4.19-2.01-1.77-18-21-31-25-12-10جيبوتــــــــــــى

4.4711.4118.77-2.90-9,60028,55858,0964.463.93-5,467-8,4117,195السعودیــــــــــــة

-2.44-1.39-0.67-1.00-1.42-0.62-695-306-129-165-208-81الســــــــــــــودان

-5.85-6.41-5.97-6.19-5.81-6.12-1,635-1,570-1,295-1,279-1,176-1,158سوریـــــــــــــــة

……..............................الصومـــــــــــال

0.901.392.422.56-4.18-1823025997884.79-952834-عمــــــــــــــــــان

1,2806181,6481,0165,3914,0427.213.538.514.3216.999.52قطـــــــــــــــــــر
(3) 4,0135,7981,9424,3344,8009,06610.6416.615.099.068.1011.22     الكویـــــــــــــــت

-8.87-9.93-13.80-16.18-17.58-24.59-1,956-2,163-2,746-2,988-3,000-4,101لبنـــــــــــــــــــان

3.519.2714.0928.90-7172,2744,50512,0332.683.81-9281,145ليبيــــــــــــــــــــا

-9.28-5.91-6.09-5.85-5.57-3.88-8,271-4,638-4,964-5,018-5,029-3,790مصـــــــــــــــــر

-3.23-5.08-4.15-0.154.31-1,6785.33-2,540-1,820-491,561-1,773المغــــــــــــــرب

51421361881731065.403.8612.1714.0011.415.47موریتانيـــــــــــا

2.331.96-3223206.652.221.123.68-642222121437اليمــــــــــــــــــن

(1)   فعلية أولية.

(2)   ميزانيات وتقدیرات أولية .

(3)  بيانات الكویت لعام2001 تغطي تسعة اشهر فقط.

المصدر:  مصدر الملحق (1/6) .

ملحق (6/6)  :  العجز أو الفائض في الميزانيات الحكومية

(2005-2000)

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



 ملحق  (7/6) :  الرصيد القائم للدين العام الداخلي االجمالي 

(2005-2004)

(مليون دوالر)

معدل التغير السنوي

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

     للرصيد القائم (%)المحلي اإلجمالي

-21.1     269,590.440.9        341,896.749.5        مجمـــوع الدول العربيـــة

18.5            2,936.5325.83,479.5427.4األ ر   د    ن

……………اإلمــــــــــــارات

…1,581.0014.4البحريــــــــــــــن

…6,129.1221.0تونـــــــــــــــــس

2.2            13,873.7016.314,176.0513.8الجزائــــــــــــــر

…43.116.5جيبوتـــــــــــــى

-25.9     165,339.0066.0122,573.0039.6السعوديــــــــــــة 

…............الســــــــــــــودان

-0.4     14,700.9062.614,635.9455.7سوريـــــــــــــــة

……………الصومـــــــــــال

…1,565.126.3عمــــــــــــــــــان

…10,854.7434.2قطـــــــــــــــــــر

-7.2     10,293.2017.49,551.1011.8الكويـــــــــــــــت

10.5            17,489.3580.319,329.4587.7لبنـــــــــــــــــــان

0.0            …0.00…0.00ليبيــــــــــــــــــــا
(1) 20.6            70,367.3789.684,878.7095.2    مصـــــــــــــــــر

…25,783.1251.5المغــــــــــــــرب

……………موريتانيـــــــــــا

2.8            940.456.8966.655.9اليمــــــــــــــــــن

(1)  يمثل الدين المستحق على الحكومة المرآزية فقط، وتغطي البيانات الفترة حتى نهاية يونيو.

المصدر:   البنوك المرآزية ومؤسسات النقد العربية ومصادر متـفـرقة أخرى.
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