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 التطورات المالية

 
 

 

 

 آما تشير مختلف المؤشرات الكلية         2002تراجع الوضع المالي الحكومي في الدول العربية بصورة عامة خالل عام                  

ويعزى هذا التراجع بصورة أساسية إلى انخفاض          . لألداء المالي، مع وجود تباين في األداء بين الدول العربية فرادى                

 . بمستوى فاق، بدرجة ملحوظة، االنخفاض الذي حدث في إجمالي النفقاتإجمالي اإليرادات

 

وقد حدث االنخفاض في اإليرادات       .  في المائة   3.6وقد شهد إجمالي اإليرادات انخفاضًا خالل العام بنسبة بلغت نحو                 

فمن جهة   .  طفيفة  النفطية في الوقت الذي لم تسجل فيه اإليرادات الضريبية واإليرادات غير الضريبية سوى زيادة                           

 في المائة في حين ارتفعت آل من اإليرادات الضريبية واإليرادات غير                             6.9انخفضت اإليرادات النفطية بنحو           

ويالحظ أن انخفاض     .  في المائة على التوالي         1.2 في المائة و       0.8الضريبية عن مستواها في العام السابق بنحو                 

، 2002 في المائة خالل عام      4.5اج النفط الخام في الدول العربية بنحو        اإليرادات النفطية الذي حدث بسبب انخفاض إنت      

 خاصة في أواخر العام من جراء اإلضراب 2002قد حدث في ظل ارتفاع في أسعار النفط خالل معظم الفترات في عام      

النفقات الجارية بنحو وفي المقابل، انخفضت . العام الذي شهدته فنزويال وأدى إلى انخفاض إنتاجها وصادراتها من النفط      

وفي المحصلة، فقد بلغت الفوائض      .  في المائة  4.1 في المائة في حين سجلت النفقات االستثمارية زيادة تقدر بنحو               1.6

  في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي،                   3.9 مليار دوالر أي ما يعادل                   25.0 نحو       2002الجارية خالل عام          

آما ارتفعت نسبة العجز الكلي في الميزانيات المجمعة إلى نحو              . 2001 عن عام      في المائة   14.6وبانخفاض بلغ نحو     

 .2001 في المائة في عام 2.6 مقارنة بنحو 2002 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 3.5

 

يع مصادر   ولقد أثمرت الجهود التي بذلها العديد من الدول خالل السنوات الماضية إلصالح النظم الضريبية وتنو                                

اإليرادات الحكومية وتنميتها في زيادة مرونة وآفاءة اإليرادات الضريبية والتعويض عن االنخفاض في العوائد                                   

الجمرآية من جراء توجه الدول العربية المستمر نحو تحرير تجارتها الخارجية تمشيًا مع اتفاقيات تحرير التجارة                                

العربية على النفط، حيث تمثل اإليرادات النفطية ما يزيد عن نصف                       إال أن اعتماد بعض الدول            . العربية والدولية  

اإليرادات في الموازنة المجمعة للدول العربية آكل وما يزيد عن ثلثي اإليرادات في موازنات نصف الدول العربية، قد                      

الفصل 
السادس
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أسعار النفط منذ    جعلها عرضة لعدم استقرار في أوضاعها وأدائها المالي في ضوء التقلبات الشديدة والمستمرة في                            

 في المائة ثم انخفضت      60 بنحو   1990 و 1988فعلى سبيل المثال، ارتفعت أسعار النفط بين عامي            . أواخر الثمانينات 

 في  40 في المائة ومن ثم تنخفض بنحو        30 بنحو   1996، لترتفع مرة أخرى في عام       1994 في المائة في عام      33بنحو  

وفي ظل حدة هذه التقلبات فإن       .  في المائة  100 بما يزيد عن     2000ة في عام     وترتفع بدرجة آبير   1998المائة في عام    

السلطات في الدول التي تعتمد بصورة أساسية على النفط ال تستطيع االعتماد على عوائد النفط لتخفيف الضغوط المالية                     

لجهود الرامية إلى تنمية وتنويع       ولمواجهة هذه التحديات، استمرت الدول النفطية في بذل ا            . أو إعادة هيكلة اقتصاداتها    

. مصادر اإليرادات غير النفطية في الميزانية والتمهيد إلصالح النظم الضريبية وإدخال العمل بمختلف أنواع الضرائب                 

وفي هذا الصدد، يالحظ أن غالبية الدول العربية قد أصبحت تمول العجز المالي للحكومة من مصادر حقيقية تبعد تمامًا                      

 التضخمية باستثناء عدد محدود من الدول ال يزال يعتمد على مصادر الجهاز المصرفي في تمويل العجز                     عن المصادر 

 .وإن آان تحت قيود مشددة

 

א א א  א
 

تشير التقديرات األولية إلى أن إجمالي اإليرادات العامة والمنح في الدول العربية قد انخفض وللعام الثاني على التوالي،                     

 مليار  203.3 ونحو   2001 مليار دوالر في عام      190.1 مقارنة بنحو    2002 مليار دوالر في عام      183.3 نحو   حيث بلغ 

ونظراًُ لالرتفاع البسيط المقدر في الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية خالل العام، فإن نسبة                    . 2000دوالر في عام     

 28.9 إلى   2001 في المائة في عام        30.3ة مئوية، وذلك من       نقط 1.4اإليرادات إلى الناتج يقدر لها أن تنخفض بنحو            

 ).6/1(والملحق ) 1(، الجدول رقم 2002في المائة في عام 

 

 بصورة أساسية إلى انخفاض اإليرادات النفطية الواردة في                2002ويعزى االنخفاض في قيمة اإليرادات خالل عام              

 اإليرادات األخرى فبالرغم من أنها لم تتغير آثيرًا آما حدث في حالة              أما بنود .  في المائة  6.9الميزانية بنسبة تقدر بنحو     

 في المائة    1.2 في المائة و     0.8اإليرادات الضريبية واإليرادات غير الضريبية والتي ارتفعت بنسب طفيفة ال تتعدى                    

ذلك تأثير نظرًا لضآلة      على التوالي، أو أنها تغيرت آما حدث في حالة اإليرادات من االستثمار والمنح لكن لم يكن ل                            

، إال أنها قد فاقت مستوى متوسط قيمتها في األعوام الست                 2002مساهمتها في هيكل اإليرادات الضريبية خالل عام            

الماضية، األمر الذي يعكس محافظة الدول العربية مجتمعة على ما تم تحقيقه من إنجازات من جراء اإلصالحات                                  

 .الدول العربية منذ منتصف التسعيناتالضريبية التي قام بها العديد من 
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 )1(جدول رقم ال
  في الدول العربيةالحكوميةاإليرادات 

2001-2002 
 

النسبة إلى الناتج      مصادر اإليرادات
 %هيكل اإليرادات  %المحلي اإلجمالي 

 )مليار دوالر(
2002 * 2001 2002 * 2001 

نسبة النمو 
% 2002 * 2001 
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0.6 

100.0

-3.7 
-6.9 

0.8 
1.2 

-3.0 
25.9 

-3.6 

181.88 
103.83 

54.55 
20.30 

3.20 
1.41 

183.29 

188.93 
111.48 

54.10 
20.05 

3.30 
1.12 

190.06 

  العامةإجمالي اإليرادات
  اإليرادات النفطية-
  اإليرادات الضريبية-
  اإليرادات غير الضريبية -
  الدخل من االستثمار -

 المنح 
 إجمالي اإليرادات العامة والمنح

 .  ميزانيات وتقديرات أولية*
 ).6/1( الملحق :المصدر

 

 

 بصورة رئيسية إلى انخفاض إنتاج الدول         يعزى 2002وفيما يتعلق باإليرادات النفطية، يالحظ أن انخفاضها خالل عام           

ونظرًا .  في المائة خالل العام      5.2 في المائة في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط الخام بنحو                  4.5العربية مجتمعة بنحو     

 37لتباين حجم انخفاض إنتاج النفط الخام بين الدول العربية فقد انخفضت اإليرادات النفطية بنسب متفاوتة تراوحت بين           

 في المائة في آل من مصر واإلمارات والبحرين وليبيا والسعودية والجزائر واليمن، في حين ارتفعت في                    8ي المائة و  ف

وقد آانت محصلة هذه التغيرات .  في المائة9 في المائة و39آل من قطر وعمان والكويت وتراوحت نسبة االرتفاع بين          

 مقارنة بنحو   2002 مليار دوالر في عام      103.8ات النفطية إلى نحو     بالنسبة للدول العربية مجتمعة أن انخفضت اإليراد      

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه اإليرادات رغم استمرار انخفاضها لعامين متتاليين إال                . 2001 مليار دوالر في عام     111.5

 من النفط الخام رغم      آما يالحظ أن عائدات الصادرات     . أنها ال تزال مرتفعة مقارنة بمستوياتها خالل العقدين السابقين           

أما نسبة اإليرادات النفطية إلى      . ، إال أنها تعتبر مرتفعة مقارنة بمستويات العقدين السابقين           2002انخفاضها خالل عام     

 في  16.4الناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربية مجتمعة فقد انخفضت آذلك وللعام الثاني على التوالي لتبلغ نحو                            

 في المائة التي سجلتها في المتوسط خالل عقد            17.3 مسجلة بذلك مستوى يقل قليًال عن نسبة             2002المائة خالل عام     

هذا، وقد انخفضت هذه النسبة بدرجات ملحوظة في آل من اإلمارات والبحرين والسعودية واليمن،                                   . التسعينات

طة في بقية الدول باستثناء قطر         نقطة مئوية في اليمن وبدرجات بسي         3.3 نقاط مئوية في اإلمارات و       7وتراوحت بين    

 . نقاط مئوية في آل من عمان وليبيا4 نقاط مئوية في قطر وبنحو 10وعمان وليبيا، حيث ارتفعت النسبة بنحو 

 

 بنحو  2002وبالنسبة لمساهمة اإليرادات النفطية في إجمالي اإليرادات للدول العربية مجتمعة، فقد انخفضت خالل عام                  

ويالحظ في هذا الصدد أن مساهمة           .  في المائة    56.6 لتصل إلى نحو         2001واها في العام        نقطة مئوية عن مست        2
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اإليرادات النفطية في إجمالي اإليرادات قد انخفضت في آل الدول العربية التي توفرت عنها بيانات باستثناء ليبيا وقطر                    

 .والي نقاط مئوية على الت4 نقطة مئوية و14اللتان ارتفعت فيهما النسبة بنحو 

 

ويعزى التغير في مساهمة اإليرادات النفطية في إجمالي اإليرادات بصورة أساسية إلى انخفاض اإليرادات النفطية في                     

وعلى .  مليار دوالر أي ما يعادل تقريبًا حجم االنخفاض الذي حدث في إجمالي اإليرادات العامة                       8 بنحو    2002عام  

فيذ اإلصالحات الهيكلية وتحسين أوضاعها االستثمارية بهدف توسيع               الرغم من استمرار جهود غالبية الدول في تن               

قواعدها اإلنتاجية وزيادة مساهمة اإليرادات غير النفطية في إيراداتها الكلية، فإن نسبة اإليرادات النفطية إلى اإليرادات                  

 92 في المائة في البحرين      62و  الكلية ال تزال مرتفعة في آل من الدول النفطية الرئيسية واليمن، حيث تراوحت بين نح                

 .في المائة في الكويت

 

 2002وفيما يتعلق باإليرادات الضريبية للدول العربية مجتمعة، تشير البيانات األولية إلى أنها قد ارتفعت خالل عام                           

تها إلى الناتج  في المائة، في الوقت الذي حافظت فيه على نسب      0.8على مستواها في العام السابق بنسبة ضئيلة لم تتجاوز          

إال أن مساهمتها في إجمالي اإليرادات الحكومية بالنسبة للدول العربية                .  في المائة   8.6المحلي اإلجمالي عند مستوى       

 في المائة في عام       29.8 إلى    2001 في المائة في عام        28.5مجتمعة، قد ارتفعت للسنة الثانية على التوالي وذلك من               

2002. 

 

ففي . ت الضريبية في الدول العربية غير النفطية بصورة جلية عنها في الدول العربية النفطية                     وتختلف أهمية اإليرادا   

الوقت الذي سجلت فيه الدول غير النفطية خالل العشرين سنة الماضية نسبة إيرادات ضريبية إلى الناتج المحلي                                     

 في المائة في    6.0لرئيسية نسبة بلغت نحو      في المائة في المتوسط، فقد سجلت الدول النفطية ا          16.4اإلجمالي بلغت نحو    

 مماثلة آثيرًا لمتوسطات العشرين سنة الماضية حيث        2002آما جاءت هذه النسبة في عام       . المتوسط خالل الفترة نفسها   

وعلى نفس نسق التوزيع هذا،     .  في المائة  5.2 في المائة وللدول النفطية نحو       17.0بلغت بالنسبة للدول غير النفطية نحو       

فمن ناحية،  . 2002اء توزيع نسبة اإليرادات الضريبية إلى إجمالي اإليرادات والمنح في الدول العربية خالل عام                         ج

تختلف أهمية مساهمة اإليرادات الضريبية في إجمالي اإليرادات بين الدول النفطية وغير النفطية، حيث يالحظ أن                               

 في المائة في الوقت الذي سجلت فيه الدول غير النفطية نسبًا                  30الدول النفطية الرئيسية قد سجلت نسبًا أقل من نحو               

 .  في المائة23 في المائة باستثناء اليمن والتي سجلت نسبة بلغت نحو 43أعلى من 

 

وبالنسبة للدول العربية فرادى، يالحظ أيضًا وجود تباين ملحوظ بينها فيما يتعلق بنسبة اإليرادات الضريبية إلى الناتج                        

 قد جاءت    2002إلجمالي ونسبة اإليرادات الضريبية إلى اإليرادات الكلية، علمًا بأن قيم هذه النسب في عام                        المحلي ا 

مقاربة بدرجة آبيرة لمتوسط قيمها خالل العشرين سنة الماضية بالنسبة لغالبية الدول العربية، وأن توزيع قيم هذه                                 

ففيما يتعلق بنسبة اإليرادات الضريبية إلى الناتج المحلي                 . النسب بين الدول آان متشابهًا في حالة هاتين النسبتين                  

 في المائة وتضم آل     3اإلجمالي، يمكن تقسيم الدول إلى ثالث مجموعات، في األولى منها دول تقل فيها هذه النسبة عن                   
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ائة وتضم آل من     في الم  15 في المائة و   4وفي المجموعة الثانية دول تتراوح فيها النسبة بين         . من عمان وقطر والكويت   

وفي المجموعة   . اإلمارات والبحرين والجزائر والسعودية والسودان وليبيا واليمن واألردن وسورية ولبنان ومصر                      

أما بالنسبة لمساهمة    .   في المائة وهي تونس وجيبوتي والمغرب وموريتانيا             27 و 20الثالثة دول تراوحت نسبها بين         

 في المائة في دول المجموعة األولى وتراوحت         4ات فيالحظ أنها آانت أقل من        اإليرادات الضريبية في إجمالي اإليراد     

 في المائة في دول المجموعة          87 في المائة و     74 في المائة في دول المجموعة الثانية وبين               68 في المائة و     14بين  

دول العربية غير النفطية،     وبذلك، فإن الضرائب، بصورة عامة، تشكل مصدرًا هامًا لإليرادات الحكومية في ال                . الثالثة

 .في حين تشكل مصدرًا أقل أهمية في الدول النفطية

 

 لتبلغ نحو    2002 في المائة خالل عام        1.2أما بالنسبة لإليرادات غير الضريبية، فقد ارتفعت بنسبة ضئيلة تقدر بنحو                 

آما أن نسبة اإليرادات غير     . 2001 في المائة خالل عام      8.5وذلك في أعقاب انخفاض ملحوظ بلغ        .  مليار دوالر  20.3

 في 3.2 وظلت عند مستواها في العام السابق البالغ نحو 2002الضريبية إلى الناتج المحلي اإلجمالي لم تتغير خالل عام      

.  في المائة  11.1 نقطة مئوية خالل العام لتبلغ نحو          0.6المائة، في حين ارتفعت مساهمتها في إجمالي اإليرادات بنحو             

 3.3 مقارنة بنحو     2002 مليار دوالر في عام        3.2من االستثمار فقد انخفض بدرجة بسيطة نسبيًا ليبلغ نحو             أما الدخل   

 في المائة آما لم تتغير نسبته        1.7وظلت نسبة مساهمته في إجمالي اإليرادات عند مستوى          . 2001مليار دوالر في عام     

وفيما يتعلق بالدول العربية      .  للعام الرابع على التوالي        في المائة وذلك     0.5إلى الناتج المحلي اإلجمالي عن مستوى             

فرادى، فمن المالحظ أن نسبة اإليرادات غير الضريبية إلى الناتج المحلي اإلجمالي لم تتغير بدرجة ملحوظة إال في                             

قاط  ن 3 نقطة مئوية في السودان و      2حالة خمس دول هي السودان وسورية وعمان وليبيا والمغرب حيث ارتفعت بنحو                 

 نقاط مئوية على     4مئوية في آل من سورية وعمان، وانخفضت في آل من المغرب وليبيا بنحو نقطة مئوية واحدة و                         

 في المائة في آافة الدول العربية باستثناء سورية التي بلغت فيها               10والجدير بالمالحظة أن هذه النسبة لم تتعد          . التوالي

 .2002 في المائة في عام 19هذه النسبة نحو 

 

 
 
 
 
 
 

شـكل (1) : هيكل اإليرادات الحكومية في الدول العربية 
لعام 2002

إيرادات  ضـريبية
%  29.8

إيرادات غيرضريبية
%  11.1

إيرادات أخـرى
%  2.5

إيرادات نفـطية
%  56.6
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א  א

 

ية مجتمعة قد انخفض خالل عام              دول العرب ية في ال نفقات الحكوم ي ال ى أن إجمال ية إل يانات األول  بنسبة 2002تشير الب
و  يفة بلغت نح و  0.3طف ى نح ة ليصل إل ي المائ و  205.7 ف ع نح ة م يار دوالر مقارن ام206.3 مل ي ع يار دوالر ف   مل

اض 2001 ع انخف ة م ي عامي ، ومقارن بته 2001 و2000ف ة و12.6 بلغت نس ي المائ ي، 3.0 ف ى التوال ة عل ي المائ  ف
بتها نحو              ادة سنوية بلغت نس ية خالل السنوات السبع            4.0وبمتوسط زي دول العرب نفقات في ال ي ال ة في إجمال  في المائ

نفقات إلى الناتج المحلي اإلجمالي فقد انخفضت بنحو                . الماضية  ي ال ا نسبة إجمال  في  32.9 نقطة مئوية وذلك من      0.5أم
ام        ة في ع ى    2001المائ ام          32.4 إل ة في ع م      2002 في المائ ويالحظ أن االنخفاض   ). 6/2(والملحق   ) 2(، الجدول رق

 في المائة في حين ارتفع اإلنفاق االستثماري بنحو        1.6 قد جاء آنتيجة النخفاض اإلنفاق الجاري بنحو         2002خالل عام    
ة وصافي ا       4.1 نحو      في المائ راض ب ة مقارنة مع عام         2.6إلق آما يالحظ آذلك أن االنخفاض قد حدث       . 2001 في المائ

ى الناتج المحلي اإلجمالي خالل عام              اق الجاري إل  نقطة مئوية، في حين ارتفعت 0.8، بنحو 2002أيضًا في نسبة اإلنف
نحو          اق الرأسمالي ب ئوية، وحافظت نسبة صافي اإلقراض إ         0.2نسبة اإلنف لى الناتج المحلي اإلجمالي خالل عام  نقطة م

 . على نفس مستواها في العام السابق2002
 

 )2(جدول رقم ال
  في الدول العربيةالحكوميةالنفقات 

2001-2002 
 

النسبة إلى الناتج        تبويب النفقات
 (%)المحلي اإلجمالي 

 (%)هيكل النفقات 
 القيمة

 ) دوالرمليار(
 

2002* 2001 2002* 2001 

نسبة التغير 
(%) 

2002* 2001 
24.9 

7.3 
0.2 

32.4 

25.7 
7.1 
0.2 

32.9 

76.9 
22.5 

0.6 
100.0 

77.9 
21.5 

0.6 
100.0 

-1.6 
  4.1    
  2.6  
-0.3 

158.26 
46.26 

1.16 
205.68 

160.75 
44.44 

1.13 
206.33 

 
  اإلنفاق الجاري

  اإلنفاق الرأسمالي
 ** صافي اإلقراض

 اإلجمالي

 .ات وتقديرات أوليةميزاني  *
 .يمثل اإلقراض الحكومي ناقصًا السداد ويضم معامالت الحكومة في االستحقاقات على المؤسسات العامة  **

 ).6/2(الملحق : المصدر 

 

وعلى صعيد الدول العربية فرادى، يالحظ أن تغيرات إجمالي النفقات آانت متباينة، حيث انخفض بنسب مختلفة في                           
ات والبحرين والسعودية وعمان وليبيا ومصر، في حين سجلت بقية الدول ارتفاعًا بنسب متفاوتة                    ست دول هي اإلمار    

ومن بين الدول التي شهدت انخفاضًا في إجمالي النفقات               .  مقارنة بالعام السابق     2002في إجمالي النفقات خالل عام          
 في  19.9 في المائة و   31دية حيث بلغ نحو      آان االنخفاض ملحوظًا في آل من ليبيا والبحرين والسعو          2002خالل عام   

أما بالنسبة للدول التي شهدت ارتفاعًا في إجمالي النفقات فقد آان االرتفاع آبيرًا في               .  في المائة على التوالي    8.4المائة و 
 . في المائة50السودان حيث بلغ نحو 
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 تشابه إلى حد آبير      2002 متباينة خالل عام       ويالحظ أن آًال من اإلنفاق الجاري واإلنفاق االستثماري قد شهد تغيرات             

 دول في الوقت الذي      5 دولة وانخفض في      12فقد ارتفع اإلنفاق الجاري في        . ما حدث من تغيرات في إجمالي النفقات         

وبالنسبة لإلنفاق الجاري، فقد ارتفع في الجزائر وتونس .  دول10 دول وانخفض في 7ارتفع فيه اإلنفاق االستثماري في    

 مليار دوالر على التوالي، في الوقت الذي انخفض فيه في                0.5 مليار دوالر و    0.7 مليار دوالر و    1.1دان بنحو    والسو

أما .  مليار دوالر على التوالي     1.4 مليار دوالر و    2.6 مليار دوالر وفي آل من ليبيا ومصر بنحو             5.5السعودية بنحو   

 مليار دوالر و    0.4 مليار دوالر و    0.6مصر والسعودية بنحو   بالنسبة لإلنفاق االستثماري، فقد انخفض في اإلمارات و           

والجدير بالمالحظة أن نسبة اإلنفاق الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي قد تغيرت في                  .  مليار دوالر على التوالي     0.2

لي اإلجمالي فيها   نفس اتجاه تغير اإلنفاق الجاري في آل الدول العربية باستثناء المغرب، وذلك بسبب ارتفاع الناتج المح                

وآذلك الحال فيما يتعلق بنسبة اإلنفاق االستثماري إلى الناتج              . بنسبة فاقت بدرجة آبيرة االرتفاع في النفقات الجارية            

المحلي اإلجمالي والتي تغيرت في نفس اتجاه تغير اإلنفاق االستثماري بصورة عامة باستثناء ليبيا التي ارتفعت فيها                           

 في المائة، األمر الذي يعزى إلى انخفاض         14.1 في المائة إلى      10.7اري إلى الناتج اإلجمالي من       نسبة اإلنفاق االستثم  

 .الناتج اإلجمالي فيها مقومًا بالدوالر بنسبة فاقت االنخفاض في اإلنفاق االستثماري

 
 مقارنة   2002  في المائة في عام         2.6وفيما يتعلق بصافي اإلقراض الحكومي للمؤسسات العامة، فقد ارتفع بنحو                       

في حين حافظت أهميته النسبية، المتواضعة أصًال، على مستواها في العام               . 2001 في المائة عام      36.9بانخفاض بلغ   
 .السابق سواء في إجمالي النفقات أو آنسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي

 
 بنسب ضئيلة لم      2002ئيسية خالل عام      وبالنسبة للتبويب الوظيفي لإلنفاق الجاري، فقد ارتفعت آل بنود اإلنفاق الر                  

ونظرًا .  نقطة مئوية باستثناء بند نفقات الخدمات العامة، حيث انخفض اإلنفاق فيه بنحو نقطة مئوية واحدة                    0.4تتجاوز  
لكبر حجم الخدمات العامة النسبي وأهمية نسبتها إلى اإلنفاق الجاري، فإن انخفاضها آان له تأثير على التغير في اإلنفاق               

 ).6/6(الجاري، وينطبق ذلك على الدول العربية مجتمعة وفرادى على حد سواء، الملحق 
 

 
 

 

 

شـكل (2) : هيكل النفقات العامة في الدول العربية 
 لعام 2002

صافي اإلقراض 
الحكومي
%  0.6

اإلنفاق الجاري
%   76.9

اإلنفاق اإلنمائي
%   22.5
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 تصحيح أوضاع المالية العامة وسوق العمل
 

اتسمت االقتصادات العربية خالل فترة الستينات والسبعينات بتوسع في دور الحكومة في االقتصاد من حيث إنتاج السلع                                
إال أنه في ظل أزمات        . الل تلك الفترة تمدد حجم القطاع العام وآبر المؤسسات المختصة به                   والخدمات، وقد عنى ذلك خ       

الديون وانخفاض أسعار النفط والمواد األولية منذ أواخر الثمانينات،فقد اتجهت غالبية الدول نحو تقليص دور الدولة في                                 
ل خالل عقد التسعينات من تحسين أوضاعها المالية          وقد تمكنت معظم الدو   . االقتصاد وضبط وتصحيح أوضاع المالية العامة      

بدرجة ملموسة، وذلك من خالل تحسين النظم الضريبية وتحويل الترآيز فيها من الضرائب على التجارة الخارجية إلى                                 
الضرائب على السلع والخدمات وضرائب القيمة المضافة ذات القاعدة الضريبية األوسع، إضافة إلى ضبط اإلنفاق ووضع                        

 . دود قصوى للديون والعجز وتقليص دور الدولة في االقتصادح
 

وعلى الرغم من أن تقليص دور القطاع العام من خالل إعادة هيكلة المؤسسات العامة، وتصفية البعض منها، والبدء في تنفيذ                      
ي ارتفاعًا في معدالت     برامج واسعة للخصخصة، قد يترتب عليه في المدى القصير تسريح أعداد من العاملين فيها، وبالتال                       

البطالة، إال أنه إجراء البد منه لزيادة آفاءة استخدام الموارد في االقتصاد، وإفساح المجال للقطاع الخاص ليقوم بدور أآبر                           
ويالحظ في هذا السياق، أن برامج التصحيح            . في النشاط االقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل المنتج في المستقبل                   

إلصالح الهيكلي أخذت تولى عناية أآبر لتوجيه اإلنفاق الحكومي الجاري بشكل أآبر إلى القطاعات ذات                               االقتصادي وا  
المردود االقتصادي واالجتماعي األعلى آقطاعات الصحة والتعليم والبنى األساسية، وإقامة شبكات الحماية االجتماعية                             

وترآز العديد من البرامج         .  توفر فرص عمل جديدة           والصناديق التي تستهدف تشجيع إنشاء المشاريع الصغيرة التي                    
اإلصالحية في هذا المجال على جهود تعميم التعليم األساسي، وتطوير وتحديث المناهج التعليمية لتتالءم بشكل أآبر مع                                 

 .متطلبات سوق العمل
 

ادة من ضغوط سياسية       وتنبغي اإلشارة في هذا الخصوص، إلى أن ترشيد وضبط اإلنفاق الحكومي، رغم ما قد يثيره ع                              
واجتماعية آبيرة، إال أنه يبقى خيارًا ال غنى عنه، خاصة عندما تتم إعادة هيكلة اإلنفاق الجاري بتوجيهه بشكل أآبر لقطاعات           

فالبديل لذلك، من أجل تقليص العجز المالي والحد من تفاقم المديونية في العديد من الحاالت،    . الصحة والتعليم والبنى األساسية   
 .و رفع معدالت الضرائب بدرجة آبيرة تؤثر على حرآة النشاط االقتصادي وتنعكس سلبًا على أسواق العمله
 

 الضرائب وسوق العمل
وعلى . يمثل دور الضرائب في التأثير على أسواق العمل أحد العوامل المهمة في تحديد مستوى البطالة                

وجود استنتاجات محددة إال أن النظرية            الرغم من صعوبة التحليل النظري في هذه الناحية وعدم                      
االقتصادية تعطي بعض المالحظات الهامة وبالذات عند التفكير في اآلثار على آل من العرض                                  

ففي جانب العرض تمثل الضرائب على األجور الفرق بين ما               . والطلب على العمالة بصورة منفصلة      
وبذلك فإنها آلما ارتفعت ستؤدي إلى         . يرغب صاحب العمل في دفعه وما يحصل عليه العامل بعدها               

إضافة لذلك فإنها قد     . تخفيض مستوى خدمات العمل التي يتم توفيرها لكل مستوى من األجر الحقيقي                 
وفي . تحفز على زيادة الوقت الذي يقضيه العامل في البحث عن عمل من خالل تخفيضها لتكلفة البطالة                

صاحب العمل للضمان االجتماعي يؤدي إلى تخفيض        جانب الطلب، فإن وضع أو زيادة حجم ما يدفعه            
حجم العمالة المطلوبة لكل مستوى من األجر الحقيقي، آما أنها قد تزيد من الوقت الذي يقضيه صاحب                    

وفي المحصلة، يمكن استنتاج أن زيادة معدل الضرائب سواء آانت على             . العمل في البحث عن العمالة     
 .ى األرجح إلى رفع مستوى البطالةالعمالة أو أصحاب العمل قد تؤدي عل

 
وبشكل عام، يمكن القول أنه على الرغم من أن سياسات وإجراءات تصحيح أوضاع المالية العامة ربما تؤثر سلبًا في المرحلة                  

هات االنتقالية األولى على مستويات العمالة، إال أنها جزء مهم من سياسات تحقيق االستقرار االقتصادي الكلي، وإزالة التشو                    
الهيكلية، المطلوبة لوضع األساس السليم لرفع معدالت النمو االقتصادي واستدامتها بحسبان ذلك الشرط األساسي لتوفير                             

 .فرص العمل المنتج الجديدة وتقليص البطالة
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א א א  א

 

 الوضع الكلي للموازنات الحكومية          في ضوء ما حدث من تغيرات في بنود اإليرادات والنفقات فقد استمر تراجع                            

وقد شمل ذلك آافة مؤشرات قياس الوضع          . ، وذلك للعام الثاني على التوالي        2002المجمعة للدول العربية خالل عام         

 2002فقد تراجع الفائض الجاري خالل عام       . 2001الكلي والتي يالحظ أنها آانت قد تراجعت بدرجة آبيرة خالل عام             

آما ارتفع العجز الكلي وارتفعت نسبته إلى         . ، وتراجعت نسبته إلى الناتج المحلي اإلجمالي         2001عن مستواه في عام       

 14.6فقد أظهرت البيانات األولية أن  الفائض الجاري للدول العربية مجتمعة قد انخفض بنحو                 . الناتج المحلي اإلجمالي  

 في  34.5رارًا لالنخفاض الذي بلغت نسبته نحو           وذلك استم   2002 مليار دوالر خالل عام        25.0في المائة ليبلغ نحو       

وانخفضت نسبة الفائض الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية مجتمعة خالل عام               . 2001المائة خالل عام    

 نقطة مئوية خالل     2.2 في المائة، وذلك في أعقاب انخفاض هذه النسبة بنحو                3.9 نقطة مئوية لتبلغ       0.8 بنحو    2002

 .2001عام 

 

 )3(جدول رقم ال
  العربية المجمعةالحكومية الميزانيات

 العجز أو الفائض
)2000-2002( 

 
العجز الكلي الفائض أو 

إلى الناتج المحلي 
 (%)اإلجمالي 

الفائض أو العجز 
الجاري إلى الناتج 
المحلي اإلجمالي 

(%) 

العجز الفائض أو 
 الكلي

 )مليار دوالر(

الفائض أو العجز 
 الجاري

 )يار دوالرمل(

 السنة

0.4 6.9 2.53 44.74 2000 

-2.6 4.7 -16.27 29.30 2001 

-3.5 3.9 -22.39 25.03 2002*

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

 
 

ام   يرها خالل ع اه تغ ي نفس اتج دول ف ية ال ي غالب ة ف يرت الفوائض الجاري رادى، تغ ية ف دول العرب ي ال  2001وف

يل من الدول        تثناء عدد قل فقد ارتفعت الفوائض الجارية في آل من تونس وجيبوتي والسعودية وقطر وموريتانيا     . باس

ام      ام            2002خالل ع يها خالل ع د انخفاض ف  في أعقاب ارتفاعها 2002 وانخفضت في المغرب في عام        2001 بع
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آل من األردن والجزائر وسورية وعمان ولبنان في أما بالنسبة لبقية الدول فقد استمر التحسن في . 2001خالل عام   

ن   يا ومصر واليم ودان وليب ن والس ارات والبحري ي اإلم تراجع ف تمر ال ن اس ي  . حي ناتج المحل اع ال ي ضوء ارتف وف

اإلجمالي بالدوالر في آافة الدول العربية باستثناء ليبيا ومصر فقد تحسنت نسبة الفائض أو العجز الجاري إلى الناتج                  

ي في آل من األردن وتونس وجيبوتي والسعودية وسورية وعمان وقطر ولبنان وليبيا وموريتانيا                       المحل  ي اإلجمال

 .وتراجعت في بقية الدول

 

ية، فقد ارتفع العجز الكلي بنحو                       دول العرب ة لل يات المجمع ي للميزان تعلق بالوضع الكل يما ي  في المائة وذلك    37.6وف

ام         16.3من    يار دوالر في ع ى   2001 مل يار دوالر في عام   22.4إل والجدير بالمالحظة أن االرتفاع في . 2002 مل

اق الرأسمالي بنحو                   اع اإلنف يجة الرتف د حدث نت ي ق  في المائة، إال أن حدة ارتفاع العجز الكلي آانت         4.1العجز الكل

ام   الل ع دث خ ا ح ة بم ل مقارن ن  2001أق بة زادت ع ي بنس ز الكل ع العج ث ارتف ة400 حي ي المائ رًا ألن . ف  ونظ

ي اإلجمالي بالدوالر للدول العربية مجتمعة آان بسيطًا، فقد ارتفعت نسبة العجز الكلي إلى                      ناتج المحل اع في ال االرتف

ام            ي خالل ع ي اإلجمال ناتج المحل نحو    2002ال ك من         0.9 ب ئوية وذل  إلى نحو 2001 في المائة في عام   2.6 نقطة م

 .2002 في المائة في عام 3.5

 

دول العربية فرادى، تشير البيانات األولية إلى أن ست دول قد سجلت فائضًا خالل عام            وبالنسبة   وهي قطر 2002 لل

ن وموريتانيا في حين سجلت بقية الدول عجزًا آليًا في موازناتها خالل العام                   يا والبحري ر وليب ان والجزائ وعند . وعم

ن عامي                دول بي يات ال ي لميزان ة الوضع الكل ، يالحظ أن الوضع الكلي قد تحسن في تسع دول         2002 و 2001مقارن

ائض بنحو                   رزها قطر حيث تحسن الوضع من ف ان أب .  مليار دوالر1.8 مليون دوالر إلى فائض يقدر بنحو     100آ

نحو                ير الوضع من عجز ب ان حيث تغ يمة نفسها           800وُعم ائض بالق ى ف يون دوالر إل والسعودية حيث انخفض   .  مل

يار دو   7.2العجز من نحو        ى     مل يار دوالر   5.5الر إل وقد جاء ذلك في أعقاب عجوزات ملحوظة تم تسجيلها في          .  مل

ذه الدول خالل النصف الثاني من التسعينات        ويالحظ أن الوضع الكلي للميزانيات قد تدهور في ثمان دول آان من     . ه

ع العجز من نحو             ارات حيث ارتف رزها اإلم  والجزائر حيث انخفض     مليار دوالر  10.4 مليار دوالر إلى نحو      7.0أب

ائض من نحو        ى نحو         2.2الف يار دوالر إل يون دوالر والمغرب حيث تحول الوضع من فائض بنحو              131 مل  50 مل

 . مليار دوالر1.6مليون دوالر إلى عجز بنحو 

 

تعلق بنسبة العجز أو الفائض الكلي إلى الناتج المحلي اإلجمالي، فقد تغيرت أيضًا بدرجة ملحوظة في                       يما ي بعض وف

ابقين        ن الس ن العامي دول بي ي في آل من اإلمارات والسودان                     . ال ي اإلجمال ناتج المحل ى ال د ارتفعت نسبة العجز إل فق

يه في آل من السعودية وسورية وتونس وجيبوتي                  ذي انخفضت ف والمغرب واليمن واألردن ومصر، في الوقت ال

إلجمالي في قطر وعمان والبحرين وموريتانيا وانخفضت       وفي المقابل، ارتفعت نسبة الفائض للناتج المحلي ا       . ولبنان

 ).6/3(في الجزائر وليبيا، الملحق 
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א א מ א א א  א

 

 إلى أن تمويله قد      2002تشير البيانات األولية للموازنات العامة في غالبية الدول العربية التي سجلت عجزًا خالل عام                    

ة عبر اإلصدارات من أدوات الدين العام القابلة للتداول في األسواق المحلية، آما هو الحال في األردن                       تم بصفة رئيسي  

لتمويل عجز   ) شهامة(ولبنان ومصر والمغرب واليمن، فيما لجأ السودان إلى إصدار شهادات مشارآة الحكومة                                

حقوق ملكية الدولة في عدد من المؤسسات            وهي سندات قائمة على أصول حقيقية إذ يتم إصدارها مقابل                     . الميزانية

آما لجأ بعض هذه الدول باإلضافة إلى استخدام         . الرابحة، ولها سوق ثانوية نشطة ويتم تداولها في سوق األوراق المالية           

هذه األدوات إلى ما هو متاح من تسهيالت مصرفية عبر االقتراض من الجهاز المصرفي والمصادر المحلية األخرى                        

وإلى جانب  . نسبة أقل من استخدام أدوات الدين آما هو الحال بالنسبة لألردن ولبنان ومصر والمغرب واليمن                وإن آان ب  

ذلك، فقد استمر بعض الدول في االعتماد على المصادر الحكومية من استثمارات واحتياطيات عامة لتمويل العجوزات                    

افة إلى ذلك، لجأت بعض الدول بدرجات متفاوتة إلى                وباإلض. في الموازنة، آما هو الحال في اإلمارات والسعودية             

 .المصادر الخارجية لتمويل جزء من عجوزاتها، وقد شمل ذلك السودان ومصر ولبنان والمغرب

 

 وفيما يتعلق بالمديونية العامة الداخلية، فإن البيانات األولية تشير إلى ارتفاع القيمة المطلقة إلجمالي الدين العام                                       

، وهي  2001 في المائة مقارنة بعام       1.5 مليار دوالر، أي بزيادة نسبتها         300.1 إلى نحو     2002ل عام    خال )1(الداخلي
                                                 

ن العام الداخلي اإلجمالي       (1) ثل الدي . القائم بذمة الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة تجاه االقتصاد) دون احتساب الودائع الحكومية(يم
ي المذآور أعاله إلى بيانات          رقم اإلجمال تند ال رات والعراق والسودان والصومال وموريتانيا  دولة عربية وذلك باستثناء اإلما15ويس
ذا الشأن                  دول في ه ذه ال يانات عن ه ر ب دم توف وقد تم احتساب هذا الرصيد حسب بيانات رسمية خاصة بالدين في آل من األردن    . لع

يا ومصر واليمن    نان وليب ط   (والكويت ولب زية فق ة المرآ ى الحكوم ن المستحق عل ثل الدي يانات مصر تم ا باقي ا ) ب م أم د ت دول، فق ل
ع الرصيد اإلجمالي للمطلوبات القائمة بذمة القطاع العام تجاه الجهاز المصرفي، أو باستخدام أسلوب                          ا من واق يها إم ن ف احتساب الدي

 .الترجيح باالستناد إلى معدل نمو الدين العام خالل األعوام السابقة

شــكل (3) : العـجز أو الفائض الكـلي في المـيزانيات الحكومية المجمعة للدول العـربية  
2002 - 1997
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نسبة تزيد بقليل عن نسبة النمو في الناتج المحلي اإلجمالي بالدوالر للدول العربية مجتمعة، األمر الذي أدى إلى ارتفاع                       

 في المائة بنهاية    54.8 نقطة مئوية لتصل إلى نحو        0.4ي بنحو   طفيف في نسبة الدين الداخلي إلى الناتج المحلي اإلجمال          

 .العام
 
 

 )4(جدول رقم ال
 *المديونية العامة الداخلية للدول العربية 

2001-2002 
 

 السنة الدين الداخلي اإلجمالي

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

54.4 295.7 2001 

54.8 300.1 2002** 

 ).1(   أنظر الهامش رقم    *
 .تقديرات أولية **  

 . )7/6(ملحق ال: المصدر  
 

 

 18 و 10وبالنسبة للدول العربية فرادى، يالحظ أن إجمالي الدين العام الداخلي قد ارتفع بدرجة ملحوظة تراوحت بين                        

 في المائة في آل من عمان وجيبوتي        6في المائة في آل من السعودية والبحرين وقطر واألردن، وارتفع بنسبة تقل عن               

في المقابل، انخفض حجم الدين بنسبة آبيرة فاقت نصف قيمته في العام السابق في ليبيا واقتربت من                   . وتونس والمغرب 

والجدير بالمالحظة، أن حجم      . نصف قيمته في اليمن وانخفض في آل من الجزائر ولبنان والكويت ومصر وسورية                    

قد استمر في االنخفاض وبنسب ملحوظة في معظم الحاالت وللعام الثالث على التوالي في آل من                       الدين العام الداخلي     

 .اليمن وليبيا والجزائر والكويت

 

 ارتفاع نسبة الدين العام الداخلي إلى الناتج المحلي اإلجمالي في سبع دول عربية                      2002وتظهر البيانات األولية لعام       

 15.3 و 1.5مئوية في الوقت الذي انخفضت فيه في ثمان دول بنسب تراوحت بين               نقطة   6.0 و 0.1بنسب تراوحت بين    

آما ارتفعت هذه النسبة بدرجة ملحوظة في السعودية وقطر واألردن، وانخفضت بدرجة ملحوظة في                           . نقطة مئوية  

يث لم يتجاوز نقطتين     أما بالنسبة لبقية الدول فإن التغير آان بسيطًا ح           . تونس ولبنان وليبيا وسورية والكويت والمغرب       

 ).6/7(مئويتين، الملحق 

 

 
 



ملحق (1/6)  :  اإليــــــــرادات العامـــــــــــة

(2002-1997)

199719981999200020012002199719981999200020012002

174,303147,285147,796203,283190,055183,29131.5328.0726.1231.4930.3328.88مجمـــوع الدول العربيـــة

2,2832,4402,5582,6062,7722,85831.5030.9031.5030.8031.4030.00األ ر   د    ن
15,30111,63012,18220,25518,50813,95129.8923.9822.1728.7226.6119.55اإلمــــــــــــارات
1,8091,4741,8382,8852,6782,26328.4923.8327.7636.1933.7726.89البحريــــــــــــــن
4,7195,4134,9495,0054,9555,81624.9226.9924.8625.7524.7125.13تونـــــــــــــــــس
14,78913,18614,26620,96219,48620,12030.7127.3629.2738.5035.5435.98الجزائــــــــــــــر
15615516917818719531.0930.2331.5032.2032.6732.95جيبوتــــــــــــى
54,87337,81239,37368,90960,84256,87533.2625.9424.4636.5733.2430.22السعوديــــــــــــة
6346727951,2851,4091,7536.476.917.5611.0710.8612.24الســــــــــــــودان
4,1504,1204,3044,6075,4396,69824.9825.6825.4424.3428.2232.96سوريـــــــــــــــة
..................………………الصومـــــــــــال
5,8964,7994,6715,9416,4877,64637.2334.0729.7329.9032.5337.68عمــــــــــــــــــان
4,0504,1764,1965,0435,5177,28835.8540.7233.8628.3932.2141.72قطـــــــــــــــــــر
14,47911,8379,19117,08416,19817,55648.4847.1231.4846.1547.3149.70الكويـــــــــــــــت
2,4382,9353,2373,0673,0823,87816.4018.1519.6318.6018.4122.32لبنـــــــــــــــــــان
13,4519,62011,90511,1149,3736,32236.1333.9838.7333.7433.7331.90ليبيــــــــــــــــــــا
24,21026,36420,93421,71619,16417,54830.8631.0823.1122.1721.2320.69مصـــــــــــــــــر
8,6018,69910,7908,63110,2918,97225.7424.3930.8326.2331.0724.15المغــــــــــــــرب
30329026426229531328.2929.5326.5328.3031.3433.38موريتانيـــــــــــا
2,1611,6632,1743,7333,3723,23931.1626.3328.9440.1736.0132.65اليمــــــــــــــــــن

1)  فعلية أولية.
2)  ميزانيات وتقديرات أولية .

*) بيانات الكويت لعام2001 تغطي تسعة اشهر فقط
المصدر:  الميزانيات الحكومية للدول العربية ومصادر وطنية أخرى.

النسبة الى الناتج المحلي االجمالي %االيرادات العامة (مليون دوالر)
(1(2

*



ملحق (2/6)  :  النفقـــــــــــــــــــات العــــــامـــــــــــــــــــــــة

(2002-1997)

199719981999200020012002199719981999200020012002

191,901183,853178,238200,754206,331205,68434.7235.0431.5031.1032.9332.41مجمـــوع الدول العربيـــة

2,7492,9402,8732,8933,0883,22438.0037.2035.4034.2035.0034.70األ ر   د    ن
17,53319,46120,22222,89125,52324,30834.2540.1236.8032.4636.7034.06اإلمــــــــــــارات
2,1421,7842,1932,7092,7602,21233.7328.8433.1333.9934.8126.28البحريــــــــــــــن
5,5105,6695,6535,4815,6406,35529.1028.2728.3928.2028.1227.46تونـــــــــــــــــس
13,64415,03214,51415,66317,27319,98928.3331.1929.7828.7731.5135.75الجزائــــــــــــــر
17816217518419219735.4331.4132.7333.2533.6333.24جيبوتــــــــــــى
59,08550,75049,08962,83668,03762,35035.8134.8130.5033.3537.1833.12السعوديــــــــــــة
7687418801,3551,6142,3277.847.618.3611.6712.4416.25الســــــــــــــودان
4,7044,8165,2745,7656,2827,09328.3230.0231.1730.4732.5934.90سوريـــــــــــــــة
....................................الصومـــــــــــال
6,0015,7785,9016,7837,3136,83337.8941.0237.5634.1436.6733.67عمــــــــــــــــــان
4,9724,6984,8414,8625,3935,53244.0145.8039.0627.3731.4931.67قطـــــــــــــــــــر
12,81913,05113,27413,07110,40015,61542.9251.9545.4735.3130.3844.20الكويـــــــــــــــت
6,3205,2155,6076,9136,0456,85042.5232.2634.0041.9236.1139.42لبنـــــــــــــــــــان
13,88010,18311,26710,2368,9266,15637.2835.9636.6631.0732.1231.06ليبيــــــــــــــــــــا
29,97631,19523,56325,51824,19422,47838.2136.7726.0126.0526.8026.50مصـــــــــــــــــر
9,08510,06710,48210,38510,24210,52727.1928.2329.9531.5630.9228.34المغــــــــــــــرب
24725024023828329923.0625.3924.1925.6730.0531.83موريتانيـــــــــــا
2,2882,0612,1902,9713,1263,33932.9932.6429.1531.9733.3833.65اليمــــــــــــــــــن

1)  فعلية أولية.
2)  ميزانيات وتقديرات أولية .

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

النسبة الى الناتج المحلي االجمالي %           النفقـــــــات العامـــة (مليون دوالر)
(1(2

*



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

(2002-1997)

199719981999200020012002199719981999200020012002

3.53-2.60-5.380.39-6.97-3.18-22,386-16,274-30,4412,526-36,566-17,597-مجمـــوع الدول العربيـــة

3.94-3.58-3.40-3.88-6.33-6.44-366-316-287-315-500-466-األ ر   د    ن
14.51-10.09-3.74-14.63-16.14-4.36-10,357-7,015-2,636-8,040-7,830-2,233-اإلمــــــــــــارات
1.040.61-5.372.20-5.01-5.24-8251-355175-310-333-البحريــــــــــــــن
2.33-3.41-2.45-3.54-1.28-4.18-538-684-476-704-256-791-تونـــــــــــــــــس
0.519.734.040.23-3.83-2485,2992,2131312.38-1,846-1,145الجزائــــــــــــــر
0.29-0.96-1.05-1.23-1.18-4.33-2-6-6-7-6-22-جيبوتــــــــــــى
2.91-3.93-6.043.22-8.88-2.55-5,475-7,195-9,7166,073-12,938-4,211-السعوديــــــــــــة
4.00-1.58-0.60-0.80-0.71-1.36-573-205-70-85-69-133-الســــــــــــــودان
1.94-4.37-6.12-5.73-4.34-3.34-394-842-1,158-969-696-555-سوريـــــــــــــــة
....................................الصومـــــــــــال
4.144.01-4.24-7.83-6.95-0.66-826814-842-1,230-979-104-عمــــــــــــــــــان
5.211.020.7210.05-5.09-8.16-6451811241,756-522-922-قطـــــــــــــــــــر
13.9810.8416.935.49-4.83-4,0824,0125,7981,9415.56-1,214-1,660الكويـــــــــــــــت
17.11-17.70-23.33-14.37-14.11-26.11-2,972-2,963-3,847-2,370-2,281-3,882-لبنـــــــــــــــــــان
1.992.082.661.610.84-1.15-563638878447166-429-ليبيــــــــــــــــــــا
5.81-5.57-3.88-2.90-5.70-7.35-4,930-5,029-3,802-2,628-4,831-5,766-مصـــــــــــــــــر
4.18-5.330.15-3.840.88-1.45-1,554-1,75449-1,368308-484-المغــــــــــــــرب
5641232412155.234.132.342.631.291.55موريتانيـــــــــــا
1.00-0.218.202.63-6.30-1.83-99-16762246-398-127-اليمــــــــــــــــــن

1)  فعلية أولية.
2)  ميزانيات وتقديرات أولية .

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

النسبة الى الناتج المحلي االجمالي %         العجز أو الفائض (مليون دوالر)
(1(2

*



(نسب مئوية)

199719981999200020012002

55.945.848.461.358.756.4  اإليرادات النفطيـة

27.634.935.625.728.429.9  اإليرادات الضريبية  منها :

7.79.69.87.38.08.3   - الضرائب على الدخل واألرباح

6.98.79.26.57.27.6   - الضرائب على السلع والخدمات

4.66.67.34.75.05.0    - الرسوم الجمرآية على التجارة الخارجية

13.916.113.310.810.511.1  اإليرادات غير الضريبة

2.53.22.72.22.32.6  إيــرادات أخرى*

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

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

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

(2002-1997)

(1(2



ملحق (5/6)  :  هيكـــــــل النفقــــــات العامـــــة في الدول العربية
(2002-1997)

(نسب مئوية)

199719981999200020012002

73.075.779.479.077.976.9اإلنفــــــــــــــــــاق الجـــــــــــــــــاري

27.323.820.120.121.522.5اإلنفـــــــــــــــاق الرأسمالــــــــــــــــي

0.30.50.50.90.60.6-صافـــــي اإلقـــــراض الحكـومـــــــــي

.
1)   فعلية أولية.

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

(1(2



ملحق  (6/6) :  هيكل التبويب الوظيفي لإلنفاق الجاري
(2002-1997)

(نسب مئوية)

نفقـــــــــات األمـــــــــــــــن والدفـــــــــــاع           نفقـــــــات الخدمـــــــــات العامـــــــة

199719981999200020012002199719981999200020012002

22.5922.6622.1323.0623.5122.5327.8728.3427.8927.6026.9726.77مجمـــوع الدول العربيـــة

4.684.564.180.911.631.6044.8642.9939.4335.7228.3428.27األ ر   د    ن
23.1822.8222.8222.8222.8222.8230.4329.9629.9629.9629.9629.96اإلمــــــــــــارات
11.8715.1619.3830.6520.6820.6832.3331.9431.1734.0934.4134.41البحريــــــــــــــن
8.207.837.707.637.617.6114.7714.0913.8613.8613.8213.82تونـــــــــــــــــس
17.5317.5217.5317.5317.5317.5322.0422.2822.2922.2922.2922.29الجزائــــــــــــــر
....................................جيبوتــــــــــــى
32.6232.4632.4632.4631.7131.7131.0830.9330.9330.9330.6530.65السعوديــــــــــــة
15.1015.1015.1015.1015.1015.1014.5214.5214.5214.5214.5214.52الســــــــــــــودان
41.9338.1335.6534.3832.0132.01..................سوريـــــــــــــــة
....................................الصومـــــــــــال
6.947.646.3811.9819.3219.6254.3350.9153.1347.4441.3240.60عمــــــــــــــــــان
11.3511.4510.7610.7610.7610.7634.0534.3432.2932.2932.2932.29قطـــــــــــــــــــر
30.7733.2432.9133.2232.6529.52..................الكويـــــــــــــــت
15.7416.3016.3016.3016.3016.3014.7416.4916.4916.4916.4916.49لبنـــــــــــــــــــان
4.234.524.726.286.996.3020.4226.0021.5319.1416.3116.48ليبيــــــــــــــــــــا
46.7843.3642.5539.3941.1641.3718.8219.8319.0418.9118.0918.07مصـــــــــــــــــر
12.8612.8612.8612.8612.8412.8425.2925.2925.2925.2925.2625.26المغــــــــــــــرب
8.9310.4610.1512.5012.5012.5020.2220.2220.2219.7319.7319.73موريتانيـــــــــــا
13.2413.2413.2419.8419.5419.3843.9343.9143.9229.5129.0628.82اليمــــــــــــــــــن

1)   فعلية أولية.
2)   تقديرات أولية.

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

(2002-1997)

(نسب مئوية)
           نفقـــــــات الشــــــــؤون االقتصــــــــادية           نفقـــــــات الخدمـــــــــات االجتماعيـــــــــة

199719981999200020012002199719981999200020012002

9.479.459.379.908.789.20   30.05   29.68   28.25   28.78   29.6728.75مجمـــوع الدول العربيـــة

31.3631.2431.2735.2629.8430.196.015.946.504.8310.9128.09األ ر   د    ن
11.0810.9110.9110.9110.9110.9114.4914.2614.2614.2614.2614.26اإلمــــــــــــارات
32.7831.8629.4226.0628.2528.2519.5417.3015.698.468.788.78البحريــــــــــــــن
50.4450.2450.8351.8051.6451.6420.3320.3620.0320.1120.0420.04تونـــــــــــــــــس
42.6642.8142.8242.8242.8242.822.322.322.322.322.322.32الجزائــــــــــــــر
..................26.4127.3928.2529.6729.6729.67جيبوتــــــــــــى
29.1429.4930.7128.9933.7733.777.167.135.917.633.863.86السعوديــــــــــــة
19.0120.3636.4137.8237.8237.829.099.099.099.099.099.09الســــــــــــــودان
14.2516.2016.3015.9713.3613.3618.6020.9527.4027.4326.8626.86سوريـــــــــــــــة
....................................الصومـــــــــــال
29.9232.1530.4427.0026.2427.298.819.3010.0513.5813.1212.49عمــــــــــــــــــان
24.5924.8025.1024.5724.5724.5715.1415.2614.3614.3614.3614.36قطـــــــــــــــــــر
30.2434.0033.1833.1933.0830.537.228.169.9010.5014.3413.74الكويـــــــــــــــت
24.7224.7324.7324.7324.7324.7317.1615.1315.1315.1315.1315.13لبنـــــــــــــــــــان
42.6915.0512.479.919.199.9521.3225.4023.4820.4619.5319.95ليبيــــــــــــــــــــا
29.4031.9033.1635.0333.9333.764.994.915.256.676.826.80مصـــــــــــــــــر
27.1427.1427.1427.1427.1127.114.144.144.144.144.144.14المغــــــــــــــرب
36.9635.4335.7433.6933.6933.6928.4028.4028.4028.5428.5428.54موريتانيـــــــــــا
27.0827.0727.0838.9938.3938.085.195.195.1911.0110.8410.75اليمــــــــــــــــــن

1)   فعلية أولية.
2)   تقديرات أولية.

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

(2002-1997)

(نسب مئوية)

النفقـــــــــــات األخــــــــــرى

199719981999200020012002

10.4011.0612.0811.3611.3311.75مجمـــوع الدول العربيـــة

13.0915.2618.6223.2829.2911.85األ ر   د    ن
20.8222.0522.0522.0522.0522.05اإلمــــــــــــارات
3.473.744.350.747.897.89البحريــــــــــــــن
6.267.487.586.606.896.89تونـــــــــــــــــس
15.4515.0715.0415.0415.0415.04الجزائــــــــــــــر
73.5972.6171.7570.3370.3370.33جيبوتــــــــــــى
..................السعوديــــــــــــة
42.2940.9324.8823.4723.4723.47الســــــــــــــودان
25.2224.7220.6522.2227.7727.77سوريـــــــــــــــة
..................الصومـــــــــــال
..................عمــــــــــــــــــان
14.8814.1517.4918.0118.0118.01قطـــــــــــــــــــر
31.7824.6024.0123.0919.9326.20الكويـــــــــــــــت
27.6327.3527.3527.3527.3527.35لبنـــــــــــــــــــان
11.3429.0237.8044.2247.9847.32ليبيــــــــــــــــــــا
..................مصـــــــــــــــــر
30.5830.5830.5830.5830.6630.66المغــــــــــــــرب
5.495.495.495.535.535.53موريتانيـــــــــــا
10.5710.6010.570.652.172.97اليمــــــــــــــــــن

1)  فعلية أولية.
2)  ميزانيات وتقديرات أولية.

المصدر:  مصدر الملحق (1/6) .
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 ملحق  (7/6) :  الرصيد القائم للدين العام الداخلي االجمالي 

(مليون دوالر)
2001

معدل التغير السنوي

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

     للرصيد القائم        (%)المحلي اإلجمالي

54.81.5        300,078.9            54.4        295,739.4مجمـــوع الدول العربيـــة

25.118.5        2,332.4            22.3        1,967.6األ ر   د    ن
……...……اإلمــــــــــــارات
18.615.1        1,565.1            17.1        1,359.6البحريــــــــــــــن
57.43.9        13,293.7            63.8        12,791.0تونـــــــــــــــــس
4.9-22.1        12,330.3            23.6        12,962.7الجزائــــــــــــــر
5.55.2        32.6            5.4        31.0جيبوتـــــــــــــى

78.09.8        146,735.9            73.0        133,661.7السعوديــــــــــــة *
……………الســــــــــــــودان
0.6-75.9        15,433.3            80.5        15,519.6سوريـــــــــــــــة
……………الصومـــــــــــال
6.95.9        1,395.3            6.6        1,317.3عمــــــــــــــــــان
44.917.7        7,837.1            38.9        6,659.9قطـــــــــــــــــــر
5.2-32.4        11,592.0            35.8        12,228.0الكويـــــــــــــــت
10.4-96.6        16,784.3            111.9        18,728.6لبنـــــــــــــــــــان
52.4-30.9        6,115.1            46.2        12,843.9ليبيــــــــــــــــــــا
2.8-58.0        49,161.0            56.0        50,600.0مصـــــــــــــــــر 
40.93.9        15,193.8            44.2        14,624.4المغــــــــــــــرب
……………موريتانيـــــــــــا
37.6-2.8        277.0            4.7        444.1اليمــــــــــــــــــن

1)  يمثل الدين المستحق على الحكومة المرآزية فقط
*)  البيانات للسعودية ومصر لنهاية يونيو 

المصدر:   البنوك المرآزية ومؤسسات النقد العربية ومصادر متـفـرقة أخرى .

2002

(2002-2001)

(1*
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