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 التطورات المالية 

 

 

 

 نظرة عامة
 

نًا آبيرًا في مؤشرات أداء المالية العامة خالل عام                   ية مجتمعة تحس دول العرب ية في ال ات الحكوم ، 2004حققت الموازن

ية                      دول العرب ية ال نفط وبق دول الرئيسية المصدرة لل ن ال اوت في األداء بي م تحقيق فائض آلي وللعام   . مع وجود تف د ت فق

ي  اع الملحوظ في أسعار النفط، وبدرجة أقل االرتفاع الملحوظ أیضًا في                         الثان يرة االرتف ي، یعكس بدرجة آب ى التوال  عل

ام    الل الع ریبية خ رادات الض ي        . اإلی ار الحكوم رات االدخ نت مؤش ير تحس كل آب ية بش رادات الحكوم اع اإلی وبارتف

ة بشكل ملحوظ            ن تطورات جانب اإلیرادات قد حدثت مقابل ارتفاع   وعلى الرغم من أ   . وارتفعت أیضًا الفوائض الجاری

ة           ى مقارن و األعل ي ه ائض آل يق ف لة تحق ت المحص د آان تثماري، فق اري واالس قيها الج ة بش نفقات العام ي ال ير ف آب

 . بالفوائض التي تم تحقيقها في سنوات سابقة، وذلك بالنسبة للدول العربية آمجموعة

 

رادات            اع اإلی اق یثير بعض القلق، إذ أن ارتفاع النفقات خالل عام                وفي ضوء استمرار ارتف اع اإلنف إن ارتف  قد  2004ف

ام خالل السنوات الخمس الماضية للتراخي بعض الشيء عن السيطرة على اإلنفاق واالتجاه                        توجه الع ية ال ى خلف ى عل أت

ية توسعية، حيث یالحظ أن إجمالي النفقات قد بلغ مستویات مرتفع                    باع سياسات مال . ة مقارنة مع الفترات السابقة نحو ات

ية والخدمات االجتماعية                     ية التحت ر البن ياجات تطوی ة لتغطية احت ى سعي الحكوم دول إل ك في بعض ال وفي . ویعزى ذل

ر                    بطالة والفق ة ضغوط ال نمو ومواجه ى سعيها لدعم ال بعض اآلخر، إل ویالحظ في هذا السياق أن الخيارات المتاحة      . ال

ة مح        ام الحكوم يًا أم ي الخدمات االجتماعية، خاصة وأنها ال تستطيع           حال ر وتدن بطالة والفق ة مشكالت ال دودة في مواجه

ى القطاع الخاص للقيام بدور فاعل في مواجهة هذه التحدیات، وذلك في األجلين القریب والمتوسط              امل عل تماد بالك . االع

ن معالجة ضغوط البطالة والفقر             يار صعب بي ة اخت ام الحكوم إن أم ك ف  وما یترتب على ذلك من زیادة اإلنفاق وبين وبذل

 .ضبط وترشيد اإلنفاق للحفاظ على االستقرار االقتصادي

 

 اإليرادات العامة والمنح
 

تشير البيانات المتاحة إلى أن إجمالي اإلیرادات العامة والمنح قد ارتفع وبنسبة آبيرة للعام الثاني على التوالي ليبلغ نحو                      

وقد . ، تمثل المستوى األعلى إلجمالي اإلیرادات العامة والمنح على اإلطالق                2004ایة عام     مليار دوالر بنه     276.7

الفصل 
السادس
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 في المائة وهي نسبة تقل قليًال عن نسبة نموها               21.9 نحو    2004بلغت نسبة نمو اإلیرادات العامة والمنح خالل عام              

ویعزى االرتفاع الكبير في اإلیرادات ). 6/1(والملحق ) 1( في المائة، الجدول رقم 22.3 والبالغة نحو 2003خالل عام   

 في 28 وبنحو 2003 في المائة خالل عام     16 بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو         2004 و 2003خالل العامين   

 في  65وقد بلغت بذلك مساهمة اإلیرادات النفطية في إجمالي اإلیرادات العامة والمنح نحو                     . 2004المائة خالل عام      

آما ارتفعت أیضًا، وبشكل     . 1990، ممثلة أعلى نسبة لها منذ مطلع الثمانينات، باستثناء عام                 2004ل عام    المائة خال 

 مليار دوالر تمثل 68.2 في المائة لتفوق حصيلتها   16.4 بنسبة بلغت نحو     2004قياسي، اإلیرادات الضریبية خالل عام      

لكبير في اإلیرادات النفطية وفي الناتج المحلي اإلجمالي للدول          ونظرًا لالرتفاع ا  . أعلى مستوى لها منذ مطلع الثمانينات      

 حيث بلغت    2004العربية مجتمعة فإن مساهمة اإلیرادات الضریبية في إجمالي اإلیرادات لم تتغير آثيرًا خالل عام                         

 .2003 في المائة في عام 25.8 في المائة مقارنة مع 24.6

 
 )1(جدول رقم ال

 الدول العربية في الحكوميةاإليرادات 
2003-2004 

 
النسبة إلى الناتج       مصادر اإليرادات

 %المحلي اإلجمالي 
 %هيكل اإليرادات 

 )مليار دوالر(

2004 * 2003 2004 * 2003 

نسبة 
النمو 

% 2004 * 2003 

 

 إجمالي اإليرادات العامة 225.42 274.83 21.9 99.1 99.3 30.8 32.9
 اإلیرادات النفطية 140.56 179.76 27.9 61.8 65.0 19.2 21.5

 اإلیرادات الضریبية 58.60 68.18 16.4 25.8 24.6 8.0 8.2
 اإلیرادات غير الضریبية 22.47 22.80 1.4 9.9 8.2 3.1 2.7
 الدخل من االستثمار 3.80 4.10 8.1 1.7 1.5 0.5 0.5
 المنح 1.94 1.82 6.2- 0.9 0.7 0.3 0.2

 إجمالي اإليرادات العامة والمنح 227.36 276.65 21.7 100.0 100.0 31.1 33.1

 . ميزانيات وتقدیرات أولية      *
 ).6/4(و) 6/1( الملحقين :المصدر  

 
 مقارنة بنحو   2004 في المائة في عام      8.2آما لم تتغير آثيرًا نسبة اإلیرادات الضریبية إلى الناتج اإلجمالي حيث بلغت              

وعلى الرغم من ارتفاع جميع البنود الضریبية إال أن لضرائب الدخل واألرباح                            . 2003 في المائة في عام             8.0

وللضرائب على السلع والخدمات دور أساسي في االرتفاع الملحوظ في اإلیرادات الضریبية، حيث أتى نصف حجم                            

إلیرادات غير   وفي المقابل، فقد تراجعت مساهمة آل من ا                .  تقریبًا من هذین المصدرین         2004الزیادة خالل عام        

 على الرغم من ارتفاع قيمتها المطلقة         2004الضریبية والدخل من االستثمار والمنح إلى إجمالي اإلیرادات خالل عام               

 .باستثناء المنح

 

وفي جانب اإلیرادات النفطية، فقد آان الستمرار ارتفاع أسعار النفط وللعام الثالث على التوالي أثرًا واضحًا على                                   

 في المائة   33.8ات وعلى وجه الخصوص في السنتين األخيرتين حيث بلغ معدل نمو اإلیرادات النفطية                 مستوى اإلیراد 



 3 التقرير االقتصادي العربي الموحد           

 179.8 نحو    2004وقد بلغت اإلیرادات النفطية خالل عام          .  على التوالي   2004 و 2003 في المائة في عامي        27.9و

بتها إلى الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية          مليار دوالر في العام السابق، لتبلغ نس         140.6مليار دوالر مقارنة بنحو      

 ).1(، الجدول رقم 1991 وهي النسبة األعلى لها منذ عام 2004 في المائة خالل عام 21.5مجتمعة نحو 

 

 في آل من اإلمارات          2004 مليار دوالر بقليل خالل عام              20وتجدر اإلشارة إلى أن اإلیرادات النفطية قد فاقت                   

وتمثل هذه اإلیرادات مستویات قياسية لجميع هذه الدول،         .  مليار دوالر في السعودیة    89وبلغت نحو   والجزائر والكویت   

 قد أتت من    2004 في المائة من اإلیرادات النفطية التي تم تحقيقها في الدول العربية خالل عام                 85مع مالحظة أن نحو     

 في  20رادات النفطية إلى الناتج المحلي اإلجمالي قد فاقت         آما تجدر اإلشارة أیضًا، إلى أن نسبة اإلی       . هذه الدول مجتمعة  

 . في المائة في ثالث دول هي الكویت والسعودیة وُعمان31المائة في جميع الدول النفطية باستثناء ليبيا وفاقت نسبة 

 

ات النفطية قد غطى ومن جانب آخر، یالحظ أن تحسن أسعار النفط خالل األعوام القليلة الماضية وبالتالي ارتفاع اإلیراد              

إال أن هذه الدول      . على الجهود المستمرة للدول المصدرة للنفط لتقليل االعتماد الكبير على النفط آمصدر لإلیرادات                       

تواصل جهودها لتعميق التصحيح المالي بهدف زیادة مساهمة اإلیرادات غير النفطية وتعدیل القوانين الضریبية بما                           

ویالحظ أن غالبية الدول قد بدأت بشكل جاد في االتجاه نحو إصالح                    . القطاع الخاص یحفز االستثمارات ویفعل دور        

ضرائب الدخل على الشرآات والدخول في اتفاقيات لتجنب االزدواج الضریبي وإدخال العمل بضریبة القيمة المضافة                    

 اإلیرادات من خالل تحویلها       وآذلك، فإن الدول تواصل جهودها أیضًا لالستفادة من الزیادة في             . على السلع والخدمات   

أو استخدامها في   /أو إنشاء صنادیق تثبيت اإلیرادات وضمان حقوق األجيال القادمة ودعم مواردها و              /إلى احتياطيات و  

 .تمویل العجز المالي للحكومة وإطفاء الدین العام

 

 حيث ارتفعت في جميع الدول         2004وآما أشرنا أعاله، فقد شهد أداء اإلیرادات الضریبية تحسنًا ملحوظًا خالل عام                    

العربية باستثناء اإلمارات وقطر واللتان انخفضت فيهما بنسب بسيطة، ومصر التي ارتفعت إیراداتها الضریبية بالعملة                  

 في المائة عن مستوى العام السابق في          10وقد فاقت الزیادة في اإلیرادات الضریبية نسبة          . الوطنية وتراجعت بالدوالر  

آما أن غالبية الدول قد حققت إیرادات ضریبية هي األعلى             .  الدول الخمس عشر التي حدثت فيها زیادة         ثالث عشر من  

ومن بين هذه الدول، دول تمثل اإلیرادات الضریبية جزءًا هامًا من إجمالي إیراداتها مثل                        . بالنسبة لها على اإلطالق     

شارة إلى أن عدد من الدول المصدرة للنفط قد شهد                 وتجدر اإل . األردن وتونس وسوریة ولبنان والمغرب وموریتانيا         

زیادات ملحوظة في اإلیرادات الضریبية بينها الجزائر والسعودیة وعمان والكویت وليبيا، تمثل الجزء األآبر منها في                     

 .الضرائب على التجارة والمعامالت الخارجية والضرائب على دخل الشرآات

 

عربية ال تزال تنقسم إلى مجموعتين وفق أهمية اإلیرادات الضریبية بالنسبة                   وفي مقابل ما سبق، یالحظ أن الدول ال             

فمن جهة، هناك مجموعة الدول الرئيسية المصدرة للنفط والتي یالحظ أن نسبة اإلیرادات الضریبية إلى                      . القتصاداتها

 في المائة خالل عام      9ت فيها نحو      في المائة إال في حالة الجزائر والتي بلغ           6الناتج المحلي اإلجمالي بها لم تتعد نحو           



 4 التقرير االقتصادي العربي الموحد           

 في المائة إال في حالة الجزائر         17آما أن مساهمة الضرائب في إجمالي اإلیرادات العامة والمنح لم تتعد نحو                  . 2004

ومن جهة أخرى، هناك بقية الدول العربية والتي تزید فيها نسبة اإلیرادات                          .  في المائة    26والتي بلغت فيها نحو          

 في  7 في المائة في جميع الدول باستثناء السودان واليمن حيث بلغت نحو                   13لناتج اإلجمالي عن نحو       الضریبية إلى ا   

آما أن نسبة اإلیرادات     . 2004 في المائة في عام        26وتبلغ هذه النسبة أعالها في تونس بنحو            . 2004المائة في عام     

 في المائة في جميع      43من الدول العربية تفوق نحو        الضریبية إلى إجمالي اإلیرادات العامة والمنح في هذه المجموعة             

وقد فاقت  . 2004 في المائة على التوالي خالل عام          22 في المائة و   28الدول باستثناء السودان واليمن حيث بلغت نحو          

 في آل من تونس وجيبوتي ولبنان ومصر والمغرب وموریتانيا، وبلغت أعالها                2004 في المائة خالل عام        65النسبة  

وتجدر اإلشارة إلى أن غالبية الدول العربية استمرت في االستفادة من جهود اإلصالح                   .  في المائة   88 تونس بنحو     في

الضریبي الذي تم خالل الفترة منذ منتصف التسعينات، آما انعكس االرتفاع شبه المنتظم في حصيلة اإلیرادات                                       

لسنوات السبع الماضية، والتحسن الكبير الذي سجلته عام           في المائة في المتوسط خالل ا        5.2الضریبية التي نمت بنحو      

غير أن غالبية الدول المصدرة الرئيسية للنفط والتي تعتبر مساهمة الضرائب في إیراداتها منخفضة، لم تستفد                       . 2004

 .آثيرًا من الضرائب آمصدر هام لإلیرادات

 

 قد شمل جميع البنود حيث ارتفعت حصيلة الضرائب          ومن جانب آخر، یالحظ أن النمو القياسي في اإلیرادات الضریبية          

 في المائة    16 في المائة وحصيلة الضرائب على اإلنتاج واالستهالك والخدمات بنحو                 11على الدخل واألرباح بنحو       

وتأتي هذه التغيرات     . 2004 في المائة، خالل عام            9وحصيلة الضرائب على التجارة والمبادالت الخارجية بنحو                 

بشكل رئيسي آثمرة للجهود التي تبذلها الدول في اإلصالح الضریبي من خالل تحسين اإلیرادات الضریبية                       اإلیجابية  

وترشيد اإلعفاءات وإزالة التشوهات والتحول من االعتماد على الضرائب المباشرة مثل الضرائب على الدخل إلى                              

وتمثل ضریبة القيمة المضافة     .  لها قاعدة آبيرة    الضرائب غير المباشرة على االستهالك حيث أنها أقل تشویهًا آما أن               

اتجاهًا واعدًا للتوسع في الدول العربية حيث تتميز بآثارها اإلیجابية على اإلیرادات، وبانطباقها على شریحة واسعة من                    

ي تحدیث  المعامالت اإلنتاجية والتجاریة دون أن یترتب عنها تأثيرات غير مرغوبة على قرارات المنتجين، وبإسهامها ف              

 .نظام تحصيل الضرائب على االستهالك

 

وعلى الرغم مما تم إنجازه من إصالحات وتحدیث للنظم واإلدارات الضریبية یالحظ أن درجة المرونة الضریبية ال                           

 حيث  2004ویستثنى من ذلك عام     .  تزال دون المستوى المطلوب، ویالحظ ذلك سواء بالنسبة للدول فرادى أم مجتمعة             

معدل نمو اإلیرادات الضریبية قد فاق معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي بالنسبة لغالبية الدول وعلى وجه                           یالحظ أن    

إال . الخصوص بالنسبة للدول غير النفطية وهذا أمر حميد حيث أن غالبية هذه الدول تعتمد على الضرائب بشكل آبير                        

الضریبية مقارنة مع تغيرات الناتج اإلجمالي خالل           أن ذلك یجب أن یؤخذ بحذر حيث یالحظ أن تغيرات اإلیرادات                     

العشر سنوات السابقة على سبيل المثال تعكس درجة من عدم المرونة في اإلیرادات الضریبية، یستثنى من ذلك تونس                        

واألردن وبدرجة أقل المغرب حيث ارتفعت اإلیرادات الضریبية في معظم األوقات بمستوى فاق معدل نمو الناتج                                

وبذلك فإن الكثير من الجهد ال یزال ینتظر الدول العربية لتحسين نظمها وإداراتها الضریبية                                    . اإلجماليالمحلي   
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والسيطرة على اإلعفاءات المنتشرة بشكل واسع في غالبية الدول ورفع آفاءة التحصيل الضریبي من خالل تخفيض                           

افعي الضرائب ومن خالل إدخال العمل بضرائب       تكاليف التطبيق من قبل محصلي الضرائب وتكاليف االلتزام من قبل د          

 .أآثر مرونة وآفاءة مثل ضریبة القيمة المضافة

 

 2004 في المائة خالل عام        1.5، والتي نمت في الدول العربية مجتمعة بنحو             *وفيما یتعلق باإلیرادات غير الضریبية      

 نسبتها إلى إجمالي اإلیرادات وإلى الناتج             مليار دوالر، یالحظ استمرار التراجع التدریجي في             22.8لتبلغ حصيلتها    

ویعزى األمر بشكل عام إلى ضآلة حجم          . المحلي اإلجمالي لتبلغ هذه النسب أدنى مستویاتها منذ مطلع عقد التسعينات                

 1997 و 1986 في المائة خالل األعوام        4.4مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي حيث بلغت أعلى مستوى لها بنحو                 

 في المائة إال مرة واحدة منذ مطلع           14إلى انخفاض مساهمتها في إجمالي اإلیرادات حيث لم تتجاوز نحو                ، و 1998و

آما یعزى تراجع نسبها أیضًا إلى استمرار ترسيخ نهج الالمرآزیة في إدارة الموارد                . 1998الثمانينات، وذلك في عام      

 .المالية في المؤسسات العامة وارتفاع وتيرة الخصخصة

 

نسبة للدخل من االستثمار الذي یساهم في إجمالي اإلیرادات وفي الناتج المحلي اإلجمالي بنسب بسيطة، یالحظ أنه                       وبال

 هو المستوى األعلى له منذ أواخر الثمانينات بالنسبة للدول العربية             2004 مليار دوالر خالل عام       4.1ارتفع ليبلغ نحو    

أما . لدخل من االستثمار ال تتوافر إال عن عدد قليل من الدول العربية                    وتجدر اإلشارة هنا، إلى أن بيانات ا           . مجتمعة

ویالحظ أیضًا أن حجمها لم . 2004بالنسبة للمنح والتي یعتبر مستواها متدنيًا أصًال فقد تراجعت بنسبة بسيطة خالل عام       

 . في غالبية الدول العربية المتوفر حولها بيانات2004یتغير آثيرًا خالل العام 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
يعات غير الصناعية والعرضية وفوائض                     * ية واألتعاب والرسوم والمب ابل من دخل الملك رادات غير الضریبية المتحصالت بمق تضم اإلی

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

إيـرادات نفـطية
%  64.9

إيـرادات أخـرى
% إيـرادات غيرضريبية2.1 

%  8.3

إيـرادات  ضـريبية
%  24.7

الشكـل (1) : هــيكل اإليــرادات الحـكومية في الـدول العـربـية، 2004
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 النفقات العامة
 

 في المائة   8.2 قد ارتفع بنحو     2004تشير البيانات المتاحة إلى أن إجمالي النفقات العامة للدول العربية مجتمعة في عام                

ویعد هذا االرتفاع ملحوظًا حيث أنه من بين أعلى             ). 6/2(والملحق  ) 2( مليار دوالر، الجدول رقم         242.3ليبلغ نحو    

آما أنه یمثل العام الثاني على التوالي الذي یرتفع فيه اإلنفاق، إضافة   . اع خالل الفترة منذ مطلع الثمانينات     معدالت االرتف 

.  في المائة  4 والبالغ نحو    1995إلى أن هذا المعدل یختلف آثيرًا عن متوسط معدل االرتفاع السنوي في اإلنفاق منذ عام                 

 مليار دوالر بين      18.4دة في إجمالي النفقات العامة والبالغة نحو               فقد توزعت الزیا     2003وآما آان الحال في عام          

وعند أخذ ارتفاع اإلیرادات خالل عام          ). 6/5(النفقات الجاریة والنفقات الرأسمالية بنسبة الثلثين إلى الثلث، الملحق                  

فقد تزامن   . نفقات في الحسبان یالحظ استمرار االرتباط الموجب والقوي بين تغيرات اإلیرادات وتغيرات ال                         2004

إجمالي اإلیرادات العامة والمنح في تسع من العشر سنوات               ) انخفاض(إجمالي النفقات مع ارتفاع        ) انخفاض(ارتفاع  

ویالحظ أیضًا وجود ارتباط قوي وموجب بين اإلیرادات والنفقات على صعيد                 . السابقة بالنسبة للدول العربية مجتمعة      

ت في نفس االتجاه في سبع سنوات أو أآثر خالل العشر سنوات السابقة في خمسة                    الدول فرادى، حيث تزامنت التغيرا     

ومن جانب آخر، یالحظ وجود عالقة ارتباط موجب وقوي بين                 . عشر من الثمانية عشر دولة المتوفر حولها بيانات            

إضافة لذلك فإن االرتباط     . تغيرات اإلنفاق وتغيرات الناتج المحلي اإلجمالي بمستوًى یشابه إلى حد آبير ما ذآر أعاله                  

 .بين النفقات واإلیرادات وبين النفقات والناتج اإلجمالي ینطبق إلى حد آبير على شقي اإلنفاق الجاري واالستثماري

 

وتشير عالقات االرتباط هذه بشكل عام إلى محدودیة الدور الذي تلعبه السياسة المالية في االقتصادات العربية، حيث یتم                  

.  الحكومي من جهة بناءًا على حجم الموارد المتاحة والتي تعتمد بدورها على مستوى النشاط االقتصادي                    تحدید اإلنفاق 

ویتم تحدیده، من جهة أخرى، بناءًا على أولویات السلطات االقتصادیة في تطویر البنى التحتية ومواجهة مشكالت                                

 .البطالة وحدة الفقر
 

 )2(جدول رقم ال
 ل العربية في الدوالحكوميةالنفقات 

2003-2004 
 

النسبة إلى الناتج        تبويب النفقات
 (%)المحلي اإلجمالي 

 (%)هيكل النفقات 
 القيمة

 ) دوالرمليار(
 

2004* 2003 2004* 2003 

نسبة 
التغير 
(%) 

2004* 2003 
  23.0 
  6.2  
 -0.2 

  29.0 

24.2 
6.5 
0.0 

30.6 

 79.1 
 21.5   
-0.6 
 100.0 

  79.0 
  21.2 
 -0.1 

  100.0 

 8.4 
 9.9 
-485.0 
  8.2  

191.69 
52.07 

-1.43 
242.33 

176.83 
47.39 

-0.25 
223.97 

 

  اإلنفاق الجاري
  اإلنفاق الرأسمالي
 ** صافي اإلقراض

 اإلجمالي
 .ميزانيات وتقدیرات أولية  *

 .ت على المؤسسات العامةیمثل اإلقراض الحكومي ناقصًا السداد ویضم معامالت الحكومة في االستحقاقا  **
 ).6/5(و) 6/2(الملحقين : المصدر 
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 في المائة في المتوسط خالل       4.9وفي سياق متصل، یالحظ أن إجمالي النفقات العامة قد ارتفع بشكل شبه منتظم بنحو                   

 في  2.6و 5.3السنوات العشر السابقة في الوقت الذي ارتفع فيه آل من اإلنفاق الجاري واإلنفاق االستثماري بنحو                             

وبذلك فإن مستوى ارتفاع إجمالي النفقات خالل العامين             . المائة خالل الفترة نفسها، وذلك في الدول العربية مجتمعة              

ویتطلب ذلك ليس فقط إصالح       .  یشير إلى أهمية زیادة وتكثيف مساعي الدول لضبط اإلنفاق وترشيده                2004 و 2003

ة إدارات اإلنفاق والدین العام ووضع الموازنات من منظور متوسط                مختلف بنود وجوانب اإلنفاق العام وتحسين آفاء          

المدى یأخذ في الحسبان الموارد المتاحة واألهداف التنمویة، بل أیضًا العمل على آسر حلقة الربط بين تقلبات اإلنفاق                          

ية في مواجهة الدورة       وتقلبات اإلیرادات والناتج المحلي اإلجمالي، األمر الذي یؤدي إلى تفعيل دور السياسة المال                           

 .االقتصادیة وضبط اإلنفاق

 

 في جميع الدول      2004وعلى صعيد الدول العربية فرادى، فإن البيانات تشير إلى ارتفاع إجمالي اإلنفاق خالل عام                          

باستثناء قطر ولبنان ومصر واليمن، والتي تراجع فيها إجمالي اإلنفاق بنسب بسيطة، باستثناء مصر والتي یعزى                                 

ویمثل هذا العام الثاني على     .  اإلنفاق فيها إلى تراجع سعر الصرف، حيث ارتفع إجمالي اإلنفاق بالعملة المحلية             انخفاض

وقد فاق متوسط نسبة االرتفاع في إجمالي اإلنفاق خالل العامين        . التوالي الذي یرتفع فيه اإلنفاق في غالبية الدول العربية        

 دولة هي األردن وتونس والجزائر وجيبوتي والسعودیة والسودان وسوریة             12 في المائة في العام في         8السابقين نحو   

 21 و 39وعمان والكویت والمغرب وموریتانيا واليمن، وقد آان متوسط االرتفاع عاليًا في السودان وموریتانيا بنحو                       

توًى هو األعلى بالنسبة لكل      وقد أدى ذلك إلى ارتفاع إجمالي اإلنفاق لكل من هذه الدول إلى مس               . في المائة على التوالي   

وبالنسبة لبقية الدول التي ارتفع إنفاقها اإلجمالي في المتوسط خالل العامين                 . منها منذ مطلع الثمانينات باستثناء اليمن        

 في المائة والبحرین متوسطًا بلغ نحو           2.8السابقين، فقد سجلت اإلمارات متوسط ارتفاع في إجمالي اإلنفاق بلغ نحو                   

 .مائة في ال6.5

 

وفي جانب اإلنفاق الجاري، فقد آانت التغيرات على صعيد الدول مشابهة لما حدث إلجمالي اإلنفاق، حيث ارتفع اإلنفاق  

الجاري في غالبية الدول بشكل ملحوظ ليبلغ أعلى مستویاته على اإلطالق في آل من األردن والبحرین وتونس                                        

آما ارتفع في اإلمارات وسوریة والكویت وموریتانيا                . لمغربوالجزائر وجيبوتي والسعودیة والسودان وعمان وا            

وقد أدت هذه التغيرات مجتمعة إلى ارتفاع         . واليمن إلى مستویات تقارب أعلى مستویاته المسجلة منذ مطلع الثمانينات             

على له على    وهو المستوى األ   2004 مليار دوالر خالل عام      191.7اإلنفاق الجاري في الدول العربية مجتمعة إلى نحو         

إال أنه ونظرًا لنمو الناتج المحلي اإلجمالي بمعدل أعلى من نسبة االرتفاع في النفقات الجاریة فقد تراجعت                           . اإلطالق

ویالحظ وفق  . 2004 في عام     23.0 إلى نحو     2003 في المائة في عام        24.2نسبة اإلنفاق الجاري إلى الناتج من نحو           

 بمعدالت تفوق متوسط معدل ارتفاعها         2004 جميع بنوده قد ارتفعت خالل عام            التبویب الوظيفي لإلنفاق الجاري أن      

 في المائة في بند الخدمات      5وقد تراوحت نسب االرتفاع في بنود اإلنفاق الجاري بين نحو            . خالل العشر سنوات السابقة   

ي الدفاع والخدمات العامة        في المائة في آل من بند            9 في المائة في بند الخدمات العامة ونحو                 7االقتصادیة ونحو     

 ).6/6( في المائة في آل من بنود الخدمات االجتماعية والتعليم والصحة، الملحق 11األخرى ونحو 
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 في المائة ليبلغ نحو       9.9وفيما یتعلق باإلنفاق االستثماري والذي ارتفع في الدول العربية مجتمعة بمستوًى عاٍل بنحو                     

وقد حدث ارتفاع في اإلنفاق االستثماري في جميع الدول وبنسبة                . 1997ذ عام     مليار دوالر هي األعلى له من          52.1

 في المائة في عشر من الدول الثماني عشر المتوفر عنها بيانات، باستثناء مصر والتي ارتفع فيها بالعملة                     10فاقت نحو   

 في  6.5نخفضت بدرجة بسيطة من       ویشار إلى أن نسبة اإلنفاق االستثماري إلى الناتج المحلي اإلجمالي قد ا                 . الوطنية

، األمر الذي یعزى إلى ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي للدول              2004 في المائة في عام        6.2 إلى    2003المائة في عام     

 .2004العربية بنسبة عالية خالل عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوضع الكلي للميزانيات الحكومية
 

جه الخصوص في جانب اإلیرادات إلى تحسين الوضع الكلي للموازنات                  أدت التغيرات المشار إليها أعاله، وعلى و           

 مليار دوالر،   34.3، حيث تم تسجيل فائض آلي بنحو           2004الحكومية المجمعة للدول العربية بشكل آبير خالل عام             

لعربية قد  وإلدراك مدى التحسن، تجدر اإلشارة إلى أن الموازنات المجمعة للدول ا               ). 6/3(والملحق  ) 3(الجدول رقم    

 مليار في العام السابق، وذلك منذ        3.4 وبنحو   2000 مليار دوالر في عام       4.5حققت فوائض آلية قبل ذلك مرتين بنحو         

آما یالحظ  .  إلى زیادة العائدات النفطية     2003 و 2000ویعزى هذا التحسن آما آان الحال في عامي           . مطلع الثمانينات 

وقد بلغ الفائض الجاري من جراء      . ي وقت سجل فيه اإلنفاق بشقيه زیادات آبيرة       أیضًا، أن هذا الفائض الكلي قد تحقق ف        

آما أنه یزید   .  وهو مستوى لم یسبق له مثيل منذ مطلع الثمانينات         2004 مليار دوالر خالل عام      85.0هذه التغيرات نحو    

على صعيد الدول العربية فرادى،     ویشار  . 2003 في المائة عن الفائض الجاري الكبير الذي تم تحقيقه في عام              68بنحو  

إلى أن جميعها باستثناء لبنان ومصر والمغرب قد حقق فوائض جاریة تفاوتت في مستویاتها بشكل واضح بين الدول                           

اإلنفـاق اإلنمـــائـــي
%   21.5

اإلنفـاق الجـاري
%   79.1

صـافي اإلقـراض 
الحـكومي
%  0.6-

الشكـل (2) : هــيكل النـفـقـات  العــامــة في الـدول العـربـية، 2003
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ونظرًا الرتفاع اإلنفاق االستثماري بدرجة ملحوظة فقد بقيت الفوائض   . الرئيسية المصدرة للنفط والدول العربية األخرى     

 الرئيسية المصدرة للنفط في مستویات عالية في الوقت الذي تحولت فيه الفوائض الجاریة إلى عجوز في            الكلية في الدول  

 .الميزان الكلي في جميع الدول غير النفطية باستثناء موریتانيا واليمن
 

 )3(جدول رقم ال
  العربية المجمعةالحكومية الميزانيات

 العجز أو الفائض
2002-2004 

 
العجز الفائض أو 

لكلي إلى الناتج ا
المحلي اإلجمالي 

(%) 

الفائض أو العجز 
الجاري إلى الناتج 
المحلي اإلجمالي 

(%) 

 العجزالفائض أو 
 الكلي

 )مليار دوالر(

الفائض أو العجز 
 الجاري

 )مليار دوالر(
 السنة

-3.4 3.4 -21.82 22.09 2002 

0.5 6.9 3.39 50.53 2003 

4.1 10.2 34.32 84.96 2004* 

 .قدیرات أوليةميزانيات وت       *
 ).6/3(ملحق ال: المصدر    

 
 

 مليار  5 مليار و  3 مليون دوالر في البحرین وبين        700وقد سجلت الدول الرئيسية المصدرة للنفط فوائض جاریة بنحو            

الجزائر  مليار دوالر في     14 مليار دوالر في الكویت ونحو        10دوالر في آل من اإلمارات وعمان وقطر وليبيا وبنحو            

 في المائة من الفوائض الجاریة المجمعة           92.5وقد مثلت هذه الدول مجتمعة نحو           .  مليار دوالر في السعودیة      38.6و

 في المائة من الناتج اإلجمالي لكل من         12آما أن هذه الفوائض تمثل ما یزید عن نحو            . 2004للدول العربية خالل عام      

 600في المقابل، تراوحت الفوائض الجاریة في الدول غير النفطية بين أقل من              . هذه الدول باستثناء اإلمارات والبحرین    

 مليار دوالر   2.8 مليار دوالر في اليمن و     1.6 مليار دوالر في تونس و     1.3مليون دوالر في آل من األردن وموریتانيا و       

 مليار والمغرب    1.5نحو  في آل من السودان وسوریة في الوقت الذي سجلت فيه آل من لبنان ومصر عجزًا جاریًا ب                        

 . مليون دوالر350بنحو 

 

وبالنسبة للوضع الكلي للميزانيات المجمعة للدول العربية فإن البيانات تشير إلى تحقيق فائض آبير بلغ حجمه نحو                                

ذا ویعد ه .  في المائة من الناتج اإلجمالي للدول العربية مجتمعة            4.1 مليار دوالر، آما أشرنا أعاله، یعادل نحو             34.3

الفائض قياسيًا حيث أنه األعلى الذي یتم تحقيقه منذ مطلع الثمانينات سواء بالقيمة المطلقة أو آنسبة إلى الناتج المحلي                           

 تعادل 2000 مليار دوالر في عام 4.5آما أنه یرتفع آثيرًا عن ثاني أعلى فائض یتم تحقيقه خالل الفترة بنحو . اإلجمالي

 .المحلي اإلجمالي لذلك العام في المائة من الناتج 0.7نحو 
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وعلى صعيد الدول فرادى، یالحظ أنه وبالرغم من أن غالبية الدول غير النفطية قد سجلت عجوز في موازینها الكلية،                         

فقد . 2003إال أن الوضع المالي قد تحسن في عدد منها حيث انخفضت مستویات العجز عما آانت عليه خالل عام                                

 في المائة في المتوسط في        27ن وتونس ولبنان حيث انخفض حجم العجز الكلي بنحو              تحسن الوضع في آل من األرد       

 39وتحسن الوضع المالي في موریتانيا واليمن بتحقيق فوائض آلية بنحو         . 2003آل من هذه الدول عن مستواه في عام         

ر من جراء تراجع سعر     ، وتحسن بنسبة بسيطة في مص     2004 مليون دوالر على التوالي خالل عام        322مليون دوالر و  

 2003وتحسن الوضع المالي في الدول الرئيسية المصدرة للنفط بارتفاع حجم الفائض الكلي عن مستوى العام                . الصرف

 . في المائة على التوالي11 و79 في المائة في جميع الدول باستثناء قطر والكویت حيث ارتفع بنحو 100بما یزید عن 

 

وقد تراوح   .  في آل من جيبوتي والسودان وسوریة والمغرب               2004مالي خالل عام       في المقابل، تراجع الوضع ال        

 مليون دوالر في      180 مليون دوالر في جيبوتي وتراجع بحوالي              6التراجع بالقيمة المطلقة بين تراجع بسيط بنحو               

 .2003  مليون دوالر في المغرب وذلك مقارنة بمستویات عام700 مليون دوالر في السودان و380سوریة و

 
 تطورات الدين العام الداخلي

 

 في المائة ليبلغ نحو       1.4تشير البيانات األولية المتاحة إلى انخفاض إجمالي الدین العام الداخلي بالقيمة المطلقة بنسبة                      

ل وفي ضوء االرتفاع الكبير في معد      . )1( بالنسبة للدول العربية المتاح حولها بيانات       2004 مليار دوالر في عام       336.0

 بالنسبة لهذه المجموعة من الدول فقد انخفضت نسبة الدین العام الداخلي                2004نمو الناتج المحلي اإلجمالي خالل عام         

 .2003 في المائة في عام 54.9 مقارنة مع 2004 في المائة في عام 47.4إلى الناتج المحلي اإلجمالي لتبلغ نحو 
 

 )4(جدول رقم ال
 دول العربيةالمديونية العامة الداخلية لل

2003-2004 
 

 السنة الدين الداخلي اإلجمالي

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

54.9 341.8 2003 

47.4 336.0 2004* 

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

                                                           
ي             (1) ي اإلجمال ام الداخل ن الع ثل الدی ية      (یم ع الحكوم ة الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة تجاه االقتصاد         ) دون احتساب الودائ ائم بذم . الق

ولة عربية وذلك باستثناء اإلمارات والعراق والسودان والصومال وموریتانيا لعدم         د 15ویستند الرقم اإلجمالي المذآور أعاله إلى بيانات        
دول في هذا الشأن             ذه ال يانات عن ه ر ب وقد تم احتساب هذا الرصيد حسب بيانات رسمية خاصة بالدین في آل من األردن والجزائر              . توف

يا ومصر واليمن          نان وليب ب الدین فيها إما من واقع الرصيد اإلجمالي للمطلوبات القائمة بذمة           أما باقي الدول، فقد تم احتسا     . والكویت ولب
 .القطاع العام تجاه الجهاز المصرفي، أو باستخدام أسلوب الترجيح باالستناد إلى معدل نمو الدین العام خالل األعوام السابقة
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ام الداخلي قد ارتفع خالل عام                  ن الع ائم من الدی ى أن الرصيد الق .  في عشر دول وتراجع في خمس دول2004ویشار إل

غ                  يا حيث بل يرًا في ليب تراجع آب ان ال د آ ة من جراء قيام الحكومة بتسدید آافة الدین الداخلي المستحق               100وق  في المائ

يها  ي نحو                  . عل ام الداخل ن الع ائم للدی تراجع في الرصيد الق غ ال ام     8وبل ة خالل ع  في آل من السعودیة    2004 في المائ

نان       2والكویت ونحو     وسوریة    ة في لب د فاقت نسبة           .  في المائ ن، فق ائم للدی يها الرصيد الق ع ف ي ارتف دول الت وبالنسبة لل

اع نحو      دول غير النفطية، في الوقت الذي قلت فيه نسبة االرتفاع عن نحو             14االرتف يع ال ة في جم  في المائة 9 في المائ

تثناء                نفط باس ى ال تمدة بشكل رئيسي عل دول المع نها العام الداخلي بنحو          في ال ي دی ع إجمال ي ارتف  في المائة 18 قطر الت

ام      د ارتفعت في جميع الدول غير النفطية                . 2004خالل ع ي فق ي اإلجمال ناتج المحل ى ال ي إل ام الداخل ن الع ا نسبة الدی أم

 ).6/7(باستثناء لبنان وسوریة وتراجعت في جميع الدول النفطية التي تتوفر البيانات بشأنها، الملحق 

 

ویعود تراجع نسبة الدین العام إلى الناتج في الدول النفطية إلى أنها قد استفادت من الفوائض الكلية في موازناتها                                        

أما في الدول غير النفطية، فإن وضع المدیونية یعكس بشكل عام لجوء الدول إلى               . لتخفيض مدیونيتها الحكومية الداخلية   

 . بصفة رئيسية عبر اإلصدارات من أدوات الدین القابلة للتداول في األسواق المحليةتمویل العجز في موازناتها الكلية

 

وفي ضوء ما تقدم من مالحظات في هذا الفصل تتضح أهمية ضبط األوضاع المالية من خالل تخفيض وترشيد اإلنفاق                     

 وتقویة اإلطار المؤسسي        وتقليص دور الحكومة والقطاع العام وزیادة آفاءتهما وتطویر مصادر جدیدة لإلیرادات                        

ویزداد ضبط األوضاع المالية أهمية عند مالحظة أن غالبية الدول العربية قد                . لممارسة األعمال واألنشطة االقتصادیة    

ویعزى هذا التوجه في بعض الحاالت إلى ارتفاع اإلیرادات بشكل               .  سياسات مالية توسعية     2004انتهجت خالل عام      

في الموازنات آما حدث في الدول النفطية والدول التي بدأ النفط یمثل جزءًا معتبرًا من                         آبير عما آان مرصودًا لها          

ویعزى ذلك في بعض الحاالت إلى محاولة السلطات تخفيف الضغوط السياسية من خالل زیادة األجور                               . إیراداتها

وحاجة ملحة لصيانة وتطویر البنية      والرواتب واإلنفاق االستثماري في وقت تعاني فيه غالبية الدول من بطالة مرتفعة،                

 .التحتية، وتواجه فيه ضغوطًا خارجية متزایدة لإلصالح السياسي وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني

 

 أآثر من أي وقت مضى على أهمية تكثيف جهود                         2003/2004وتؤآد التطورات المالية العامة خالل العامين                 

فقد ارتفعت اإلیرادات اإلجمالية بشكل آبير       . ة بوجه عام في الدول العربية      اإلصالحات المالية واإلصالحات االقتصادی    

من جراء ارتفاع اإلیرادات النفطية واإلیرادات الضریبية، إال أن اإلیرادات النفطية تظل معرضة لتقلبات األسعار                               

العام بشقيه الجاري واالستثماري     آما ارتفع اإلنفاق     . واإلیرادات الضریبية ال تزال تتسم بعدم المرونة في غالبية الدول            

وبذلك فإن على الدول بذل المزید من       . بنسب عالية فاقت متوسط االرتفاع السنوي فيهما خالل السنوات العشرة الماضية           

الجهد لترسيخ ما تم من إصالحات في جانبي اإلیرادات والنفقات واالستمرار في تحسين األوضاع المالية وإآسابها                             

 .ية على االستدامةالمرونة والقابل
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وفي جانب اإلیرادات تتمثل أهم اإلصالحات في العمل على تنویع مصادر اإلیرادات وتوسيع القاعدة الضریبية وتحسين                 

اإلدارة والنظم الضریبية وإزالة التعقيدات وعدم الشفافية عنهما لتعزیز توزیع العبء الضریبي وتقليل تكاليف التحصيل                 

أما في جانب اإلنفاق، حيث یكمن التحدي        . الضریبي وإدخال العمل بضریبة القيمة المضافة على نطاق أوسع          وااللتزام  

األآبر، فإن على الدول أن تعمل للسيطرة عليه وترشيده وخاصة من منظور متوسط المدى یأخذ في االعتبار األهداف                        

ف وإزالة التشوهات في مختلف جوانب اإلنفاق             التنمویة ویعمل وفق رؤیة استراتيجية واضحة لمعالجة أوجه الضع                

آما أن على الدول       . وتحسين مستوى االلتزام بخطط اإلنفاق وذلك لتفعيل دور السياسة المالية في اقتصادات الدول                         

النفطية الرئيسية وتلك التي یتزاید اعتمادها على النفط في السنوات األخيرة أن تبذل المزید من الجهود لكسر حلقة                                   

وعلى الرغم من إدراآنا أن      . باط المتزامن بين اإلنفاق واإلیرادات والتي ترتبط بدرجة آبيرة بتقلبات أسعار النفط               االرت

الدول تبذل الكثير من الجهد في هذا االتجاه من خالل صنادیق التثبيت واالدخار ومن خالل وضع الموازنات على                                  

 ارتفاع اإلنفاق بشكل منتظم مع ارتفاع اإلیرادات وإلى تزاید ذلك               أساس أسعار مناسبة للنفط، إال أن البيانات تشير إلى           

وجانب آخر لإلنفاق سيكون من المثمر بالنسبة للدول السيطرة عليه وترشيده یتمثل في فاتورة                    . خالل العامين السابقين   

من الناتج المحلي      في المائة        10األجور والرواتب والتي تمثل عبئًا آبيرًا على الدول العربية حيث یفوق حجمها                             

وفي هذا السياق، من    . اإلجمالي في غالبية الدول ویرتفع عن ذلك في دول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص               

الممكن أن تتوجه الجهود نحو تقليص حجم القطاع العام وجهاز الخدمة المدنية، على سبيل المثال من خالل تجميد                                   

 في المائة    120الحكومية إلى أجور القطاع الخاص والتي تفوق حاليًا نحو               التوظيف الحكومي وتخفيض نسبة األجور         

 .وفق غالبية التقدیرات

 

ود لتخطيها تتعلق ببيانات وتقدیرات مختلف                               يف الجه دول تكث ى ال ن عل يرة یتعي ناك مشكلة آب إن ه ا سبق، ف وإضافة لم

ية، حيث أنها غ                 دول العرب ية ال ة وبالنسبة لغالب ية العام ير متوفرة وإن توفرت فإنها ال تكون بالقدر المناسب         جوانب المال

 .من التفصيل لتقييم األوضاع المالية بدرجة عالية من الدقة

الشكـل (3) : العـجز (-) أو الفائض الكـلي (+) في المـيزانيات الحكومية في الدول العـربية 
2004 - 1999
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ملحق (1/6)  :  اإليـــرادات الحكومية في الدول العربية

(2004-1999)

199920002001200220032004199920002001200220032004

148,616205,324192,549185,978227,359276,65026.2231.6330.3928.7031.1033.08مجمـــوع الدول العربيـــة

2,5162,7282,8372,8063,3973,87330.8732.2431.6129.3533.4333.63األ ر   د    ن
12,18220,25518,68815,58020,51325,34922.0728.7226.8720.5823.1424.41اإلمــــــــــــارات
1,8382,8852,6782,2632,5792,95427.7636.1933.7726.7926.8526.69البحريــــــــــــــن
5,8675,7105,9677,0067,9948,74829.4729.3829.7530.2729.7129.90تونـــــــــــــــــس
14,26820,94519,48520,11825,40530,88129.3638.2735.3335.3337.3536.42الجزائــــــــــــــر
16917116217421421431.5031.0028.2329.4134.1832.32جيبوتــــــــــــى
39,32168,81760,84256,80078,133104,61124.4336.5233.2430.1236.4141.75السعوديــــــــــــة
8571,8521,9912,5644,2845,8578.1714.1513.6315.5622.4126.60الســــــــــــــودان
4,2674,6075,2865,6937,2407,30625.4424.3426.1227.5433.4031.09سوريـــــــــــــــة
..................………………الصومـــــــــــال
4,6715,9566,6057,8278,59610,42329.7329.9833.1138.5539.6242.99عمــــــــــــــــــان
4,1965,0435,5177,2886,8828,14033.8628.3931.1036.9829.1628.61قطـــــــــــــــــــر
9,19717,16916,17017,39420,59723,36732.7751.1860.0649.7351.2748.07الكويـــــــــــــــت
3,2293,1503,0843,8674,4144,98519.5819.1018.4222.2624.3525.24لبنـــــــــــــــــــان
11,80911,7449,9736,2255,6656,18038.7333.9734.8832.1523.2622.38ليبيــــــــــــــــــــا
20,93421,65019,16417,86316,88216,13023.1122.1721.2320.8420.7120.55مصـــــــــــــــــر
10,8688,74010,5258,97210,53012,86030.8326.2231.0524.8624.0325.70المغــــــــــــــرب
26426229531337042227.1127.9530.6331.6931.6031.35موريتانيـــــــــــا
2,1633,6403,2803,2253,6644,35028.5138.2633.9731.3432.5233.70اليمــــــــــــــــــن

1)  فعلية أولية.
2)  ميزانيات وتقدیرات أولية .

(*)   بيانات الكویت لعام 2001 تغطي تسعة اشهر فقط.
(**) بيانات ليبيا لعام 2004 تغطي تسعة اشهر فقط.

المصدر:  الميزانيات الحكومية للدول العربية ومصادر وطنية أخرى.

النسبة الى الناتج المحلي االجمالي %            اإليــرادات العامـــة (مليون دوالر)
(1

*

(2

**



199920002001200220032004199920002001200220032004

179,086200,789209,588207,800223,973242,32731.5930.9333.0832.0730.6328.97مجمـــوع الدول العربيـــة

2,8313,0153,1533,1953,6494,04934.7435.6435.1333.4235.9235.16األ ر   د    ن
20,22222,89125,99323,58524,18024,90536.6432.4637.3831.1627.2823.99اإلمــــــــــــارات
2,1932,7092,7602,4332,6382,76133.1333.9934.8128.8127.4624.95البحریــــــــــــــن
6,3166,0846,5117,3728,8089,29931.7231.3132.4731.8632.7431.79تونـــــــــــــــــس
14,51615,65117,27219,98622,18323,73729.8728.6031.3235.1032.6228.00الجزائــــــــــــــر
17518117019522823432.7332.7729.6432.9436.4535.38جيبوتــــــــــــى
49,02460,40668,03762,26768,53376,05330.4632.0637.1833.0231.9430.35السعودیــــــــــــة
9411,9222,1973,1454,1126,0648.9814.6915.0319.0921.5027.54الســــــــــــــودان
5,2285,7656,6927,2478,5358,77831.1730.4733.0635.0639.3737.35سوریـــــــــــــــة
....................................الصومـــــــــــال
5,9016,9087,4397,6458,2949,23037.5634.7737.2937.6538.2238.07عمــــــــــــــــــان
4,8414,8625,3935,5325,2215,16639.0627.3730.4028.0722.1218.16قطـــــــــــــــــــر
13,28113,13610,38215,47016,31918,60247.3239.1638.5644.2340.6238.27الكویـــــــــــــــت
5,9117,2506,0836,8557,1597,14735.8543.9736.3439.4539.5036.18لبنـــــــــــــــــــان
11,17610,8169,4976,0615,4735,72436.6631.2833.2231.3122.4720.73ليبيــــــــــــــــــــا
23,56325,44024,19422,88221,84520,76826.0126.0526.8026.7026.8126.46مصـــــــــــــــــر
10,55810,51610,47410,52712,35015,40029.9531.5530.9029.1628.1930.78المغــــــــــــــرب
24023828329934538324.7225.3529.3730.2329.4928.45موریتانيـــــــــــا
2,1692,9993,0583,1044,1014,02728.5931.5231.6730.1636.4031.20اليمــــــــــــــــــن

1)  فعلية أولية.
2)  ميزانيات وتقدیرات أولية .

(*)   بيانات الكویت لعام 2001 تغطي تسعة اشهر فقط.
(**) بيانات ليبيا لعام 2004 تغطي تسعة اشهر فقط.

المصدر:  الميزانيات الحكومية للدول العربية ومصادر وطنية أخرى.

النسبة الى الناتج المحلي االجمالي %            النفقـــــــات العامـــة (مليون دوالر)

ملحق (2/6)  :  النفقـــــــــــــــــــات العــــــامـــــــــــــــــــــــة

(2004-1999)

(1(2

*

**



199920002001200220032004199920002001200220032004

0.464.10-3.37-0.702.69-3,38734,3225.38-21,818-4,53217,034-30,472مجمـــوع الدول العربيـــة

-1.53-2.48-4.07-3.52-3.40-3.87-176-252-389-316-287-315األ ر   د    ن
0.43-4.14-10.58-10.50-3.74-44414.57-3,666-8,005-7,305-2,636-8,040اإلمــــــــــــارات
1.75-0.61-2.01-2.201.04-1935.37-59-170-17582-355البحریــــــــــــــن
-1.88-3.02-1.58-2.71-1.93-2.25-551-814-366-544-374-449تونـــــــــــــــــس
9.674.010.234.748.43-5,2942,2131323,2227,1440.51-248الجزائــــــــــــــر
-3.06-2.28-3.53-1.41-1.77-1.23-20-14-21-8-10-7جيبوتــــــــــــى
4.4711.40-2.90-4.463.93-9,60028,5586.03-5,467-8,4117,195-9,703السعودیــــــــــــة
-0.900.94-3.53-1.41-0.54-0.81-173207-581-205-71-84الســــــــــــــودان
-6.26-5.97-7.52-6.94-6.12-5.73-1,472-1,295-1,554-1,404-1,158-961سوریـــــــــــــــة
….................................الصومـــــــــــال
0.901.404.92-4.18-4.80-1833031,1937.83-833-953-1,230عمــــــــــــــــــان
1.020.708.917.0310.45-1811241,7561,6602,9745.21-645قطـــــــــــــــــــر
12.0221.505.5010.659.80-4,0335,7881,9244,2784,76514.55-4,084الكویـــــــــــــــت
-10.95-15.15-17.19-17.92-24.87-16.27-2,162-2,745-2,988-2,999-4,101-2,683لبنـــــــــــــــــــان
6339284761641924562.082.681.660.850.791.65ليبيــــــــــــــــــــا
-5.91-6.09-5.86-5.57-3.88-2.90-4,638-4,964-5,018-5,029-3,790-2,628مصـــــــــــــــــر
-5.08-4.15-0.154.31-0.885.33-2,540-1,820-511,554-3101,776المغــــــــــــــرب
2324121525392.392.601.261.472.112.90موریتانيـــــــــــا
2.50-6.742.301.173.88-3220.08-642222121437-6اليمــــــــــــــــــن

1)  فعلية أولية.
2)  ميزانيات وتقدیرات أولية .

(*)   بيانات الكویت لعام 2001 تغطي تسعة اشهر فقط.
(**) بيانات ليبيا لعام 2004 تغطي تسعة اشهر فقط.

المصدر:  الميزانيات الحكومية للدول العربية ومصادر وطنية أخرى.

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

ملحق (3/6)  :  العجز (-) أو الفائض (+) في الميزانيات الحكومية

(1999-2004)

(1

*

(2

**



(نسب مئوية)

199920002001200220032004

48.061.158.756.761.964.9  اإليـــــرادات النفطيــــــــة

36.025.928.229.825.724.7  اإليـــــرادات الضريبيــــة  منها :

9.87.48.28.47.26.6   - الضرائب على الدخل واألرباح

9.66.87.57.97.16.8   - الضرائب على السلع والخدمات

7.44.74.94.94.54.0    - الرسوم الجمرآية على التجارة الخارجية

13.110.710.410.69.98.3  اإليـــرادات غير الضريبيــة

2.92.32.72.92.52.1  إيـــــــــرادات أخــــــــــــرى*

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

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

(2004-1999)

ملحق (4/6)   :  هيكل اإليرادات الحكومية في الدول العربية

(1(2



(نسب مئوية)

199920002001200220032004

80.579.879.379.179.079.1اإلنفــــــــــــــــــاق الجـــــــــــــــــاري

19.019.320.120.421.121.5اإلنفـــــــــــــــاق الرأسمالــــــــــــــــــــــــــــي

0.6-0.1-0.50.90.60.5صافـــــي اإلقـــــراض الحكـومـــــــــي

1)   فعلية أولية.
2)   تقدیرات أولية.

المصدر:  مصدر الملحق (1/6) .

ملحق (5/6)   :  هيكـــــــل النفقــــــات العامـــــة في الدول العربية

(2004-1999)

(1(2



(نسب مئوية)

199920002001200220032004199920002001200220032004

21.8022.6322.1521.2120.6720.3626.6226.9526.0725.9125.7925.86مجمـــوع الدول العربيـــة

4.782.312.402.572.452.5728.1026.9726.5227.9629.1727.14األ ر   د    ن
22.8222.8222.8223.0823.0822.8229.9629.9629.9630.2930.2929.96اإلمــــــــــــارات
19.3830.6520.6815.7115.7115.7131.1734.0934.4134.3534.3634.35البحريــــــــــــــن
7.707.637.617.617.617.6113.8613.8613.8213.8213.8213.82تونـــــــــــــــــس
17.5317.5317.5317.5317.5317.5322.2922.2922.2922.2922.2922.29الجزائــــــــــــــر
....................................جيبوتــــــــــــى
31.1132.1928.7028.2827.5327.9029.6430.6727.7427.3426.6126.97السعوديــــــــــــة
15.1015.1015.1015.1015.1015.1014.5214.5214.5214.5214.5214.52الســــــــــــــودان
35.6533.4232.0030.7931.0329.17..................سوريـــــــــــــــة
…...............…...............الصومـــــــــــال
7.357.327.397.567.567.5639.3339.9244.0543.6843.9943.99عمــــــــــــــــــان
10.7610.7610.7610.7610.7610.7632.2932.2932.2932.2932.2932.29قطـــــــــــــــــــر
32.9133.2232.6529.5231.4531.49..................الكويـــــــــــــــت
16.3016.3016.3016.3016.3016.3016.4916.4916.4916.4916.4916.49لبنـــــــــــــــــــان
4.726.286.996.306.306.3021.5319.1416.3116.4816.4816.48ليبيــــــــــــــــــــا
42.5539.3941.1641.3741.7639.4219.0418.9118.0918.0717.9217.72مصـــــــــــــــــر
12.8612.8612.8412.8412.8412.8425.2925.2925.2625.2625.2625.26المغــــــــــــــرب
10.1512.5012.5012.5012.5012.5020.2219.7319.7319.7319.7319.73موريتانيـــــــــــا
13.5614.6213.9016.0513.5519.9129.5423.8129.1529.0127.4929.57اليمــــــــــــــــــن

1)   فعلية أولية.
2)   تقدیرات أولية.

المصدر:  مصدر الملحق (1/6) .

نفقـــــــــات األمـــــــــــــــن والدفـــــــــــاع           نفقـــــــات الخدمـــــــــات العامـــــــة

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

(2004-1999)

(1(2(2 (1



(نسب مئوية)

199920002001200220032004199920002001200220032004

28.7828.2529.6830.0530.0530.059.6110.218.688.968.608.32مجمـــوع الدول العربيـــة

46.2749.9950.6049.5548.8555.2219.2717.9016.5015.5113.9811.25األ ر   د    ن
10.9110.9110.9111.0311.0310.9114.2614.2614.2614.4214.4214.26اإلمــــــــــــارات
29.4226.0628.2542.9042.9042.9015.698.468.782.232.232.23البحريــــــــــــــن
50.8351.8051.6451.6451.6551.6520.0320.1120.0420.0420.0520.05تونـــــــــــــــــس
42.8242.8242.8242.8242.8242.822.322.322.322.322.322.32الجزائــــــــــــــر
..................28.2529.6729.6729.2729.2728.41جيبوتــــــــــــى
29.4328.7530.5630.1129.3129.715.667.563.503.453.363.40السعوديــــــــــــة
36.4137.8237.8237.8237.8236.419.099.099.099.099.099.09الســــــــــــــودان
16.3011.7112.0012.329.089.6027.4026.1325.5437.0621.3128.96سوريـــــــــــــــة
…...............0.00...............الصومـــــــــــال
33.4726.5231.6932.5432.5432.5410.059.508.7111.1311.1311.13عمــــــــــــــــــان
25.1024.5724.5724.5724.5724.5714.3614.3614.3614.3614.3614.36قطـــــــــــــــــــر
33.1933.2033.0830.5331.9930.809.9010.5014.3413.7414.5514.58الكويـــــــــــــــت
24.7324.7324.7324.7324.7324.7315.1315.1315.1315.1315.1315.13لبنـــــــــــــــــــان
12.479.919.199.959.959.9523.4820.4619.5319.9519.9519.95ليبيــــــــــــــــــــا
33.1635.0333.9333.7633.5836.305.256.676.826.806.746.56مصـــــــــــــــــر
27.1427.1427.1127.1127.1127.114.144.144.144.144.144.14المغــــــــــــــرب
35.7433.6933.6933.6933.6933.6928.4028.5428.5428.5428.5428.54موريتانيـــــــــــا
29.5027.5830.6932.4229.1332.9812.1424.9317.8314.6722.629.91اليمــــــــــــــــــن

1)   فعلية أولية.
2)   تقدیرات أولية.

المصدر:  مصدر الملحق (1/6) .

           نفقـــــــات الشــــــــؤون االقتصــــــــادية           نفقـــــــات الخدمـــــــــات االجتماعيـــــــــة

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

(2004-1999)

(1(2(1(2



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

(2004-1999)
(نسب مئوية)

199920002001200220032004
13.2712.1614.4414.5615.6515.48مجمـــوع الدول العربيـــة

1.582.833.934.415.553.82األ ر   د    ن
22.0522.0522.0521.1721.1722.05اإلمــــــــــــارات
4.350.747.894.824.804.82البحريــــــــــــــن
7.586.606.896.896.886.88تونـــــــــــــــــس
15.0415.0415.0415.0415.0415.04الجزائــــــــــــــر
71.7570.3370.3370.7370.7371.59جيبوتــــــــــــى
4.150.829.5110.8213.1912.02السعوديــــــــــــة
24.8823.4723.4723.4723.4724.88الســــــــــــــودان
20.6528.7430.4619.8438.5732.27سوريـــــــــــــــة
…...............الصومـــــــــــال
9.8016.748.165.104.794.79عمــــــــــــــــــان
17.4918.0118.0118.0118.0118.01قطـــــــــــــــــــر
24.0023.0819.9326.2022.0223.13الكويـــــــــــــــت
27.3527.3527.3527.3527.3527.35لبنـــــــــــــــــــان
37.8044.2247.9847.3247.3247.32ليبيــــــــــــــــــــا
..................مصـــــــــــــــــر
30.5830.5830.6630.6630.6630.66المغــــــــــــــرب
5.495.535.535.535.535.53موريتانيـــــــــــا
15.269.068.447.867.217.62اليمــــــــــــــــــن

1)  فعلية أولية.
2)  ميزانيات وتقدیرات أولية.

المصدر:  مصدر الملحق (1/6) .

النفقـــــــــــات األخــــــــــرى
(1(2



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

2004-2003

(مليون دوالر)
معدل التغير السنوي

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

     للرصيد القائم  (%)المحلي اإلجمالي

      -47.41.7        335,952.7     54.9        341,842.6مجمـــوع الدول العربيـــة

     2,936.5325.514.7     2,559.9425.2األ ر   د    ن
……………اإلمــــــــــــارات
     1,581.0014.30.5     1,573.1416.4البحريــــــــــــــن
     6,129.1221.013.9     5,381.1420.0تونـــــــــــــــــس
     13,877.1316.48.7     12,763.1018.8الجزائــــــــــــــر
     43.116.515.0     37.496.0جيبوتـــــــــــــى
      -162,393.2264.87.9     176,289.9970.4السعوديــــــــــــة
……...……الســــــــــــــودان
      -12,757.0054.08.0     13,863.0064.0سوريـــــــــــــــة
……………الصومـــــــــــال
     1,565.126.55.9     1,477.926.8عمــــــــــــــــــان
     10,854.7438.217.7     9,222.3839.1قطـــــــــــــــــــر
      -10,293.2118.57.6     11,135.2024.1الكويـــــــــــــــت
      -17,489.3588.51.8     17,806.3098.3لبنـــــــــــــــــــان
      -0.000.0100.0     5,930.5124.3ليبيــــــــــــــــــــا
     70,174.3189.514.4     61,432.0075.4مصـــــــــــــــــر
     25,783.1251.516.7     22,093.5050.4المغــــــــــــــرب
……………موريتانيـــــــــــا
     940.457.3239.5     276.972.1اليمــــــــــــــــــن

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

المصدر:   البنوك المرآزية ومؤسسات النقد العربية ومصادر متـفـرقة أخرى.

2004 2003

(1*
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