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 الفصل العاشر
 موازين المدفوعات والدين العام الخارجي

 ونظم الصرف
  

 

 موازين المدفوعات
 

 تحسن أداء الصادرات النفطية إثر القرار الذي اتخذته منظمة أوبك في مارس             1999تظهر أرقام موازين المدفوعات لعام       

ا                          ادة خالل الع ه من زي رافق مع ا ت تاج، وم يل وضبط اإلن ام بتقل ك الع م في الطلب العالمي على النفط، بعد أن آان            من ذل

ام  ي ع يه ف ان عل ا آ ام عم ة الع ي بداي د زاد ف نفط ق عار ال د انعكس تحسن أداء الصادرات . 1998مستوى تدهور أس ولق

ية اإلجمالية في عام        على مجمل عناصر موازين المدفوعات العربية حيث تحول عجز الموازين التجارية إلى   1999العرب

ائض، وت   ة والموازين الكلية، وارتفعت االحتياطيات الرسمية اإلجمالية للدول                   ف ابات الجاري ن الحس قلص العجز في موازي

 .العربية

 

تطور اإليجاب        ذا ال ذي شهده عام       يولكن ه واالحتياطيات  ، يجب أال يحجب حقيقة أن أوضاع موازين المدفوعات        1999 ال

ا زالت في الواق            ية، م ية اإلجمال ع وإلى حد آبير محكومة، بالتطورات في سوق النفط الدولية وذلك بالنسبة     الخارجية العرب

 .للدول المصدرة للنفط، وبالتطورات في أسعار السلع األولية والعوامل المناخية فيما يتعلق بالدول العربية األخرى

 

ام موازين المدفوعات للدول العربية خالل عام                    د أظهرت أرق ذا الصدد، فق لصدمات التي تعرضت لها     أثر ا  1998وفي ه

ية بسبب انهيار أسعار النفط الدولية وتدهور أسعار السلع األولية المصدرة األخرى            وآما هو معروف، . االقتصادات العرب

د تراجع الطلب العالمي على النفط في ضوء األزمة المالية التي تعرضت لها دول شرق آسيا والضعف النسبي في النمو                      فق

دول     تدلة في النصف الشمالي من العالم، في الوقت الذي        االقتصادي في ال ى الظروف المناخية المع ية، إضافة إل  األوروب

زايد عرض        يه ت نفط    استمر ف دول المنتجة خارجها        ال نظمة أوبك وال وتبين في هذا الصدد، أن صادرات . من داخل دول م

تثناء قطر وتونس ولبنان والمغرب والسودان، ق              ية، باس دول العرب ة ال  مقارنة  1998د انخفضت قيمتها المطلقة في عام       آاف

ابق له     ام الس ة       . بالع يمة المطلق زيادات في الق إن ال نان، ف دا قطر ولب يما ع ه ف ورة، فإن دول الخمس المذآ بة لل وحتى بالنس

 . آانت زيادات متواضعة1998لصادراتها خالل عام 

 

ية مازال  ية اإلجمال يقة أن الصادرات العرب ذا الوضع حق نفط  ويعكس ه ى ال زها عل ا وترآ ة قاعدته ن محدودي ي م ت تعان

ى السلع األولية األخرى          ى وعل وجعل هذا األمر أداء االقتصادات العربية، وبشكل خاص وضع مدفوعاتها          . بالدرجة األول

ا أصبح سمة الزمت معظم سنوات                                 ذه السلع وهو م تجاري له بادل ال ادة في شروط الت تذبذبات الح ًا بال الخارجية محكوم
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ن   ال ن األخيري زيد من خطورة ذلك أن اتجاه الهبوط والتدهور في شروط التبادل التجاري أصبح هو الغالب في        . عقدي ا ي وم

 .الفترة المذآورة

 

يرًا في احتواء اآلثار                                 يها آث ى أن الصادرات من السلع المصنعة والتي يعول عل ذا الخصوص، إل وتنبغي اإلشارة في ه

عار ال ي أس تذبذبات ف البة لل اد الس ذه الصادرات هي دول االتح م األسواق له ا أن أه ن أولهم ية، عانت من أمري لع األول س

ية        ية الرئيس واق الدول ة باألس يها مقارن ادي ف نمو االقتص دالت ال بيًا بضعف مع ة نس ترة طويل يزت لف ي تم ي الت األوروب

ى المنسوجات واأللبسة                    . األخرى  ام، عل ود والتي تعتبر من بين أهم         واألمر اآلخر هو أن الطلب العالمي بشكل ع  والجل

د عانى من تراٍخ ملحوظ في السنوات األخيرة                     ية المصنعة ق وقد فاقم من أثر ذلك على      . مجموعات صادرات السلع العرب

يا                     بل دول شرق آس تها من ق ي واجه تداد المنافسة الت ية اش دول العرب دول انخفضت أسعار صرف عمالتها في           . ال ذه ال فه

ة الما     اب األزم ية إضافية              أعق يزة تنافس ا م ذي أعطاه ا، األمر ال ي تعرضت له ية الت آذلك، فقد زادت المنافسة في مجال . ل

 .تصدير هذه السلع من دول شرق أوروبا خاصة في أسواق االتحاد األوروبي

 

ا       ي إط بة ف نقدية المناس ية وال ات المال يق السياس ية بتطب دول العرب تزام ال ه وبفضل ال ظ أن ابل، يالح ي المق ا وف ر جهوده

المستمرة في التصحيح االقتصادي واإلصالح الهيكلي، فقد تمكنت وإلى حٍد ما، من احتواء بعض آثار االنخفاض الحاد في         

راجع أسعار السلع المصدرة األخرى              نفط، وت د ساعد ضبط الواردات من جانب، والزيادة              . أسعار ال ذا الصدد، فق وفي ه

ي تحققت في االحتياطيات الخارجية ا          من جانب آخر، في التكيف مع انخفاض 1998لرسمية في السنوات السابقة لعام الت

ائدات التصدير    رامج تصحيح من تخفيف في أعباء                        . ع نفذ ب ي ت ية المقترضة الت دول العرب يه ال ا حصلت عل إن م ك، ف آذل

ائدات الصادرات            ة انخفاض ع د ساعدها في مواجه تها ق ة مديوني رادات قطاع     . خدم إن إي يرًا، ف السياحة في عدد من وأخ

 .الدول العربية، استمرت في االرتفاع لتشكل إحدى العناصر اإليجابية في أداء موازين المدفوعات العربية

 

نمو   دالت ال ع مع ي مجال رف ية ف دول العرب تظرها ال ي تن زيادات الملموسة الت أن ال ددًا، ب ير مج د من التذآ ك، الب ع ذل وم

د  ى ح تبقى إل تها، س م   االقتصادي وإدام ث حج ن حي ات التصدير م توى أداء قطاع ي مس دوث تحسن ف رهونة بح ير م آب

درة   لع المص نوع الس ة ت ام         . ودرج ال أم اح المج ي إفس ًا ف ب دورًا هام عها أن تلع وم، بوس و معل ا ه ات آم ذه القطاع فه

ي وهو سمة لمعظم إن لم يكن آل الدول العربية، لتوسيع نط                            ي من ضيق السوق المحل ي تعان اق أنشطتها،  الصناعات الت

ير      تدم فيها            . واستغالل اقتصاديات الحجم الكب ي تح ية الت يعة تعاطيها مع األسواق الدول م طب ا أن سلع الصادرات بحك آم

ا التنافسية          ية مقدرته بة باستمرار بترق تظر بالتالي أن يكون لقدرتها على الوصول إلى هذه   . المنافسة، فهي مطال ومن المن

ية انعكاسات إ       يجابية على مجمل القدرة التنافسية لالقتصاد المعني وتسريع نقل التقنيات الحديثة إليه، خاصة             األسواق الدول

 .مع االتساع في قاعدتها وتطوير روابطها مع باقي القطاعات االقتصادية

 

ي طبقت حتى اآلن آانت أقل من                                ية لإلصالحات االقتصادية الت دول العرب  وال شك أن استجابة قطاعات التصدير في ال

ولذلك البد بشكل خاص من تكثيف الجهود في مجال اإلصالحات الهيكلية والمؤسسية والتشريعية الالزمة لتحفيز           . المأمول

القطاع الخاص لزيادة استثماراته ومساهماته في أنشطة اإلنتاج والتصدير وآذلك لجذب االستثمارات الخارجية حتى يمكن             



   141 

ادات ملموسة في المنتجات القادرة          يق زي ويقتضي ذلك أيضًا مواصلة اتباع السياسات االقتصادية .  على المنافسة دولياً   تحق

ية              يق تنافس ا يع ي مم ي الحقيق عر الصرف الفعل ي س االة ف دوث مغ دم ح راعاة ع خم وم ن التض د م ليمة للح ية الس الكل

 .الصادرات

 

اد المعالجة المناسبة لعدد من المع                ل وباإلضافة لذ   ود إليج يف الجه د من تكث وقات المحددة التي تعيق نمو الصادرات      ك، الب

ئ، وضعف نوعية السلع المصدرة والذي                    ن واالتصاالت وخدمات الموان نقل والتخزي ة ال اع آلف ية وارتف آضعف اإلنتاج

يس، والضعف في خدمات التسويق                              ى الجودة والمواصفات والمقاي رقابة عل نقص في خدمات ال نه ال يعكس في جانب م

 .بيروقراطيةوالمعوقات اإلدارية وال

 

 الموازين التجارية
 

ية في عام              دول العرب تجاري لل يزان ال نه الم ذي أسفر ع ، وذلك للمرة األولى خالل عقد التسعينات، 1998تحول العجز ال

ائض في حدود          ى ف ام         26.5إل يار دوالر في ع  الفائض التجاري أعلى من متوسط  ويجيء مستوى هذا الفائض     . 1999مل

ي المحقق خالل        زيد بدرجة ملحوظة         ،  1995 و 1994عامي   العرب ه ي ا أن تجاري الذي            آم ائض ال  عن نصف متوسط الف

 .1997 و1996تحقق خالل عامي 

 

ي         ن ف ن التحس اس م ي األس ابع ف ي، ن ي اإلجمال تجاري العرب يزان ال ي الم جل ف ائض المس ى أن الف ارة، إل ي اإلش وتنبغ

ية المصدرة لل  ية الرئيس دول العرب تجارية لل ن ال عودية  الموازي ن الس ل م تجاري لك ائض ال بًا الف نفط، حيث تضاعف تقري

ع الفائض التجاري في         نما ارتف ارات، بي  في المائة وفي ليبيا بنسبة 193 الكويت بنحو  في المائة وفي153 قطر بنحو واإلم

 أيضًا إلى حدوث آما يشار.  في المائة، تحول العجز التجاري في ُعمان إلى فائض123 في المائة وفي الجزائر بنحو 335

انكماش في العجز التجاري لكل من األردن والسودان ولبنان ومصر وتحول العجز في الميزان التجاري لكل من البحرين             

 .1999وسورية واليمن إلى فائض في عام 

 

ذا الخصوص، تظهر البيانات المتاحة ارتفاع الصادرات العربية اإلجمالية بنسبة         163.0 نحو  في المائة لتبلغ20.6وفي ه

يار دوالر   ا سبقت اإلشارة إلى تحسن أسعار النفط الدولية في الفترة التالية لشهر مارس                 . مل ك بشكل رئيسي آم ويعزى ذل

دول المنضوية تحت منظمة أوبك بتحديد سقف لإلنتاج قّلص من فائض العرض من النفط،             رار ال ر ق ام المذآور إث من الع

 .فطوالزيادة في الطلب العالمي على الن

 

توفرة عن الدول العربية الرئيسية المصدرة للنفط، إلى ارتفاع حصيلة صادرات السعودية بنسبة                   يانات الم  24.9وتشير الب

ة وُعمان بنسبة         43 وقطر بنسبة  في المائة15.3 في المائة واإلمارات بنسبة   27.6 في المائة، والكويت بنسبة      31في المائ

ة    يا بنسبة      في المائ ة  في ا   9.9 وليب ك، ارتفعت   . لمائ ة و  64صادرات اليمن بنسبة    آذل صادرات آل من الجزائر   في المائ

ن بنسبة      ة    25والبحري ا ارتفعت     .  في المائ صادرات آل من مصر وسورية، والتي تمثل الصادرات النفطية جانبًا مهمًا           آم
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نها، بنسبة      ة و     18.9م ة على التوالي      21.1 في المائ  المجال إلى أن السودان بدأ في نهاية       وتجدر اإلشارة في هذا   .  في المائ

 . ألف برميل يوميًا100 في تصدير النفط بكميات ابتدائية قدرها نحو 1999أغسطس من عام 

 

بقاء صادرات موريتانيا عند حدود مستواها المنخفض       و 1999يالحظ تراجع صادرات لبنان في عام       من الناحية األخرى،    

ام     قطاع الصيد البحري الذي تأثر باالنخفاض في حجم الصيد البحري المتاح بسبب             ، بسبب استمرار تراجع أداء     1998لع

 .تداعيات بيئية، والصيد الزائد في السنوات السابقة إضافة أيضًا إلى الضعف النسبي في الطلب من الدول اآلسيوية

 

 

 

واردات العربية اإلجمالية، تشير البيانات المتوفرة إلى تراجع القيم      ى صعيد ال در بنحو يقة الكلية لهذه الواردات بمعدل وعل

دل نمو بلغ            2.1 ة بمع ة مقارن ويعكس هذا التراجع بدء ظهور أثر إجراءات ترشيد      . 1998 في المائة في عام      3.6 في المائ

تطورات السالبة في أسعار النفط               ي طبقت للتكيف مع ال ي الت اق الحكومي وضبط الطلب اإلجمال آما تجدر اإلشارة . اإلنف

ذي تحقق في عام                    أيضاً  واردات ال نمو في ال دل ال ى أن مع  آان مرتفعًا نسبيًا بالمقارنة مع متوسط معدالت النمو         1998 إل

 .1997-1996المحققة في الفترة 

 

ام      ي ع واردات ف ة لل يمة المطلق يانات حدوث انخفاض ملحوظ في الق ي انخفضت   في آل من 1999وتظهر الب  قطر الت

ا بنسبة      ة، و   في ا   26.7وارداته ا بنسبة          لمائ ي انخفضت وارداته ان الت ي انخفضت وارداتها     17.6ُعم يا الت ة وليب  في المائ

ي انخفضت وارداتها بنسبة             16.2بنسبة    ة، والكويت الت  في المائة والسعودية التي انخفضت فيها الواردات        13.0 في المائ

ة  6.6بنسبة    ك، انخفضت واردات السودان بنسبة     .  في المائ  واقترن ذلك 1998لمائة عن مستواها في عام  في ا27.5آذل

ي وإحالل الواردات من هذه السلعة                 ية الطلب المحل اهم في تلب ذي س نفط ال تاج ال زيادة في إن آما هبطت واردات لبنان . بال

بة  ترة  12.2بنس رتفعة المسجلة خالل الف توياتها الم ك عن مس ة وذل ي المائ نها 1998-1995 ف ي جانب م ي تعكس ف  الت
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نسبة المـيزان  التجـاري للـدول العـربيـة  شـكل (1) :  
1999  - 1994 إلى الناتج المحلي اإلجمالي، 
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اع  ير        ارتف ادة التعم واردات ألغراض إع  في المائة و3.3بنسبة  األردن وموريتانيا  آل منآما انخفضت أيضًا واردات .  ال

 . في المائة على التوالي3.0

 

واردات في عدد من الدول األخرى، من بينها الجزائر بنسبة              ابل، ارتفعت ال  5.2 في المائة والمغرب بنسبة 6.4وفي المق

ويالحظ مع ذلك أن    . 1999-1994مارات التي تواصل النمو في القيمة المطلقة لوارداتها طوال الفترة           في المائة وآذلك اإل   

ى نحو                راجع إل ا ت نمو في وارداته دل ال ة في عام        6.3مع  والذي 1998 بالمقارنة مع المعدل المرتفع لعام 1999 في المائ

 . في المائة14.7وصل إلى نحو 

 

ك، استأنفت الواردات في آل        ، 1998، بعد أن آانت قد تقلصت آثيرًا في عام         1999من البحرين واليمن النمو في عام       آذل

بة  ن بنس بة 2.1حيث ارتفعت واردات البحري ن بنس ة واليم ي المائ ة10.9 ف ي المائ ي .  ف واردات ف ًا ال تأنفت أيض ا اس آم

نمو حيث ارتفعت بنسبة            ة    8.1سورية ال دول نمت الوا        .  في المائ ذه ال  في المائة   3.7ردات في مصر بنسبة     وباإلضافة له

 . في المائة10.1 في المائة وجيبوتي بنسبة 1.9وتونس بنسبة 

 

 موازين الخدمات والتحويالت
 

ية ارتفع إلى                         دول العرب ي لل يزان الخدمات اإلجمال تاحة أن العجز في م يانات الم  مليار دوالر بنسبة زيادة   17.0تظهر الب

نحو      در ب ا        19.5تق ة عن ع  1998ويشار في هذا الصدد، إلى أن عجز الخدمات آان قد تقلص في عام            . 1998م   في المائ

ى مستوى      ى أدن ذي يعكس مجموعة من العوامل، من بينها انخفاض المدفوعات               إل د التسعينات وهو األمر ال ه خالل عق ل

دول التي است                            ن الخارجي في ال ى الدي د عل ك مدفوعات الفوائ دول، وآذل ية في عدد من ال فادت من عمليات إعادة    الحكوم

 .جدولة الديون وتخفيف أعبائها، إضافة لالرتفاع في إيرادات قطاع السياحة

 

ام                زيادة في عجز الخدمات خالل ع نها، التراجع في دخل االستثمار في عدد من الدول في         1999وتعكس ال  في جانب م

. 1999 والربع األول من عام 1998نفط في عام ضوء قيامها بالسحب من االحتياطيات لمواجهة إفرازات انهيار أسعار ال       

ياحة في الخارج قد تزايد في عدد من الدول العربية من بينها ليبيا التي سجلت مدفوعاتها                       ند مدفوعات الس ا يالحظ أن ب آم

 .1999-1997في هذا المجال قفزة ملحوظة خالل الفترة 

 

ام                يزان الخدمات خالل ع ع عجز م د ارتف لدول من بينها السعودية والجزائر وقطر وليبيا وسورية     في عدد من ا    1999وق

ن واليمن        ارات والبحري ومن المالحظ أن عجز ميزان الخدمات في السعودية والجزائر معًا قد شكل نحو              . والسودان واإلم

ام                    90 ية خالل الع دول العرب ي لل ة من عجز الخدمات اإلجمال ائض في ميزان          .   في المائ ع الف ابل، ارتف خدمات وفي المق

ام                          ياحة خالل ع رادات قطاع الس زيادة الملحوظة في إي يجة بشكل رئيسي لل وارتفع فائض الخدمات في . 1999مصر نت

بيًا حيث زادت فيها أيضًا إيرادات السياحة             ل نس آذلك، واصلت الكويت تحقيق فائض في ميزان خدماتها . تونس بدرجة أق

ام      ائض المحقق هو األ          . 1999في ع ان حجم الف أما في المغرب، فقد تحول العجز      . 1999-1996دنى خالل الفترة    وإن آ
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يزان الخدمات خالل العقدين الماضيين إلى فائض في عام                 ذي الزم م ، ويعزى ذلك بصورة رئيسية إلى االرتفاع       1999ال

 .الملحوظ في إيرادات السياحة خالل العام

 

فقد تواصل االنخفاض السنوي المستمر في العجز فيه ليصل إلى          ،   آكل أما فيما يتعلق ببند صافي التحويالت للدول العربية       

ام         7.4نحو    يار دوالر في ع نحو      1999 مل ة ب ام         7.6 مقارن يار دوالر في ع رابة    1998 مل  مليار دوالر في عام 13.1 وق

تحويالت العاملين ف                          . 1994 ية ل اع مستوى المدفوعات اإلجمال ابع عن ارتف ند ن ذا الب ي الدول  والمعروف أن العجز في ه

رى          ة األخ تحويالت الخاص ات ال ى مدفوع افة إل يا، إض ية وليب يج العرب ي دول الخل ن ف ى األخص العاملي ية، وعل العرب

دول، وذلك بالمقارنة مع إيرادات تحويالت العاملين والتحويالت الخاصة األخرى               ذه ال ة من ه ات الرسمية المقدم والمعون

دول ا             يها مجموع ال ي يحصل عل ات الت ية والمعون ية المستقبلة للعمالة تضم بجانب               . لعرب دول العرب ى أن ال ك إل ويعزى ذل

 .العمالة العربية عمالة أجنبية، آما أنها تقوم بمنح المعونات إلى دول نامية غير عربية إضافة إلى ما تقدمه للدول العربية

 

راجع عجز صافي التحويالت في عام                   ذا الصدد، ت يبيا وُعمان، وزيادته في الكويت  في السعودية ول   1999ويالحظ في ه

 .وبدرجة أقل نسبيًا في اإلمارات والبحرين

 

تحويالت الخاصة      ي ال ًا ف هدت انخفاض ي ش ي مصر الت تحويالت ف ائض صافي ال راجع ف ر ت ب آخ ن جان ا يالحظ م آم

يا   ورية وموريتان ودان وس رب والس ن المغ ل م ي آ ك ف مية وآذل تحويالت الرس ابل، يالحظ ار. وال ي المق ائض وف اع ف تف

ذا البند في األردن خالل الفترة                              ق في ه ائض حق ى ف ياري دوالر، وهو أعل يًال المل وق قل ا يف ى م تحويالت في األردن إل ال

ة عناصره من تحويالت عاملين وتحويالت خاصة أخرى وتحويالت رسمية خالل عام                1994-1999 ، حيث ارتفعت آاف

 .ن تونس ولبنان واليمن ارتفاعًا معتدل الدرجةآذلك، سجل فائض صافي التحويالت في آل م. 1999

 

 موازين الحسابات الجارية
 

ية            تحول  دول العرب ة لل ن الخارجية الجاري ذي بلغ   العجز في الموازي فائض يقدر  إلى 1998 في عام  مليار دوالر26.2 ال

نحو  ام  2.1ب ي ع يار دوالر ف ائض   .1999 مل ى الف ية إل ة األساس ك بالدرج ي ذل ود الفضل ف ن   ويع ي الموازي ق ف  المحق

 .التجارية اإلجمالية للدول العربية خالل العام والذي غطى على أثر الزيادة في عجز موازين الخدمات

 

رادى، آانت أبرز التطورات هي تقلص عجز ميزان الحساب الجاري للسعودية من               ية ف دول العرب ى مستوى ال  13.1وعل

يار دوالر، مثلت نحو        مليار 1.7، إلى 1998لي عجز موازين الحسابات الجارية العربية في عام  في المائة من إجما    50مل

ام       يزان الحساب الجاري في ُعمان من     ،  1999دوالر في ع  مليار دوالر في 0.2 مليار دوالر إلى نحو 3وتقلص عجز م

ام    ام                   . 1999ع ة في ع ابات الجاري ن الحس د تحول عجز موازي ك، فق ائض في عام        1998آذل ى ف ي آٍل من،   ، ف 1999 إل

ارات  نما زاد فائض ميزان الحساب الجاري في الكويت بأآثر من الضعف، إضافة                     وقطر  اإلم ن، بي يا واليم ر وليب  والجزائ
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ى تقلص عجز الحساب الجاري في آل من البحرين وتونس خالل عام          ويعكس آل ذلك أثر التطورات اإليجابية . 1999إل

 .1999  أوبك حول حصص اإلنتاج الجديدة في مارس في سوق النفط الدولية بعد اتفاق دول منظمة

 

ام   ي ع ي مصر ف اري ف يزان الحساب الج د تقلص عجز م دم، فق ا تق ى م نفط 1999وباإلضافة إل رادات ال ع تحسن إي  م

ان عليه في عام                                    ا آ ل من نصف م ى أق يزان الحساب الجاري في السودان إل ياحة، وتقلص عجز م رادات قطاع الس وإي

ك    1998 ترن ذل ي من العام                واق بدء في تصديره خالل النصف الثان نفط وال تاج ال زيادة في إن ا سبقت اإلشارة بال آما .  آم

 .تقلص أيضًا عجز الحساب الجاري في لبنان

 

ي لمجموع الدول العربية،                ي اإلجمال ناتج المحل  في موازين الحسابات الجارية العربية في عام    شكل الفائض وآنسبة من ال

 في المائة   2، وبفائض تجاوز قليًال     1998 في المائة في عام      5.1 بعجز بلغت نسبته نحو   لمائة مقارنة    في ا  0.4نحو   1999

 .1997 و1996في المتوسط خالل عامي 

 

ى أن نسبة عجز ميزان الحساب الجاري للسعودية انخفضت من          ى نحو خاص، إل  في المائة في 10.2وتجدر اإلشارة عل

ام    ي      1998ع ى حوال ام        في الم   1.2 إل ة في ع ا انخفضت تلك النسبة في ُعمان من نحو           . 1999ائ  في المائة عام    20.8آم

ى    1998 ام        1.2 إل ة ع ا في قطر فقد تحولت نسبة رصيد ميزان الحساب الجاري من عجز نسبته              .1999 في المائ  4.4 أم

 .بين الدول العربية، وهي أعلى نسبة فائض 1999 في المائة عام 17.8 إلى فائض نسبته 1998في المائة في عام 

 

د    ي               بلغت ولق ي اإلجمال ناتج المحل ة لل ن الحساب الجاري ة  17.1 نسب فوائض موازي ، تتلوها األردن  في الكويت  في المائ

ة ثم اإلمارات بنسبة         4.5بنسبة    أما أعلى نسبة لعجز الموازين الجارية .  في المائة2.6 بنسبة وليبيا في المائة    3.4 في المائ

وتجدر اإلشارة هنا، إلى أن ميزان الحساب       .  في المائة  21المحلي اإلجمالي، فهي المسجلة في لبنان وقدرها        بالقياس للناتج   

ترة التسعينات وعلى نحو خاص في السنوات األولى للعقد المذآور،                   رتفعة طوال ف نان أسفر عن عجوز م الجاري في لب
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نما وصلت نسبة العجز الجاري للناتج المحلي اإلجمالي إلى           آما يشار في هذا السياق إلى . 1991 في المائة في عام 67حي

نويًا ك س د ذل تراجع بع ل ال اري واص ز الج توى العج اري .  أن مس اب الج ز الحس رتفعة لعج تويات الم س المس وتعك

 .االحتياجات المرتبطة بإعادة التعمير والتنمية في لبنان والتي مولت بالمصادر الخارجية

 
 )1(موازين الكليةالتدفقات الرأسمالية وال

 

يرة،       ي السنوات األخ ية ف دول العرب ام عدد من ال ي      يق ر ملحوظ ف س، بإجراء تحري شمل األردن ومصر والمغرب وتون

امالت حساب رأس المال في إطار جهود اإلصالح االقتصادي المبذولة فيها            مجلس التعاون لدول الخليج    "آما أن دول    . مع

ية نان، ال ت" العرب يها لب يةمضافًا إل امالت الخارج ى المع يودًا عل و معروف ق ا ه تدفقات . طبق آم ك يالحظ أن ال ع ذل وم

ناطق األخرى               تدفقات لمعظم الم ى ال ياس إل ية مازالت محدودة بالق نطقة العرب زيادة النسبية التي   . الرأسمالية للم ا أن ال آم

ٍد آ                     ى ح ية ارتبطت إل بلدان العرب ير ببرامج التخصيص المطبقة فيها حدثت في بعض السنوات األخيرة في عدد من ال . ب

زة المصرفية وتطوير األسواق المالية، إضافة إلى                   ة وتحديث األجه ى تقوي ية مواصلة العمل عل ى أهم ك إل ويشير آل ذل

ات اإلدارية والتشريعية التي تحد من االستثمار بشكل عام، وذلك حتى يمكن استقطاب المزيد من             ة المعوق ى إزال العمل عل

 .خارجية لدعم االستثمار والتنمية في البالد العربيةالموارد ال

 

 جاءت إلى حد آبير عاآسة للتطورات في السوق         1999في ضوء ما تقدم، فإن التطورات في التدفقات الرأسمالية في عام             

نفط    ية لل ابات الخارجية      . الدول ة  فبفضل تحسن وضع الحس عدد سجلت موازين حساب رأس المال أرقامًا سالبة في الجاري

دول أهمها السعودية والكويت، تشير إلى حرآة صافي التدفقات الرأسمالية باتجاه الخارج               ووفقًا لذلك تحول الفائض  . من ال

بالغ نحو  ية ال دول العرب ال لمجموع ال ي حساب رأس الم ام 7.3ف ي ع يار دوالر ف تدعته مقتضيات 1998 مل ذي اس ، وال

 .1999 مليار دوالر في عام 11.4فط، إلى عجز في حدود تمويل العجز الجاري في ظل تدهور أسعار الن

 

وتجدر اإلشارة، إلى أنه بالنسبة للدول التي تظهر موازين حسابات رأس المال فيها تقليديًا وجود فوائض، فإن الفوائض قد                    

ام          ظة في   في آل من األردن ولبنان، بينما ارتفع فائض حساب رأس المال بدرجة ملحو                1999واصلت االنخفاض في ع

يجة للحصول على قروض من المؤسسات الدولية واإلقليمية،            . آل من تونس والمغرب        زيادة في تونس آنت د جاءت ال وق

تجاري           تراض ال زيادة في االق ك لل يجة آذل ة في فائض حساب رأس المال خالل       . ونت زيادة المهم تعود ال ا في المغرب ف أم

زيادة في االستثمارات والقروض األجن          ى ال ام إل . بية الخاصة وإلى عملية تحويل الدين الخارجي إلى استثمارات مباشرة   الع

آما تجدر اإلشارة أيضًا، إلى أن حرآة التدفقات الرأسمالية الصافية قد تحولت باتجاه الخارج في مصر وذلك للمرة األولى                   

 .خالل العقد المنصرم

 

                                                           
 .يعكس الميزان الكلي في بعض الدول وضع ميزان المدفوعات قبل احتساب التمويل االستثنائي  )1(
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تطورات، السابق شرحها في موازين الحسابات الجارية، و            ًا لل تطورات التدفقات الرأسمالية باإلضافة إلى بنود السهو       ووفق

د أسفرت الموازين الكلية للدول العربية في عام            ن المدفوعات، فق أ في موازي  مليار 5.7 عن عجز في حدود 1999والخط

 .1998 مليار دوالر في عام 11.1دوالر مقارنة بعجز في حدود 

 

 االحتياطيات الخارجية الرسمية
 

ية في عام             عادت االحتياط    دول العرب  في  5.2 لمواصلة اتجاه االرتفاع، حيث نمت بنسبة        1999يات الخارجية الرسمية لل

بلغ نحو        ة لت يار دوالر   84.2المائ د سجلت تراجعًا في نموها في عام             .  مل  وذلك للمرة األولى    1998وآانت االحتياطيات ق

 .1991منذ عام 

 

رادى، تحققت خال              ية ف دول العرب ى مستوى ال ام    وعل تفاوتة في مستوى االحتياطيات في معظم هذه            1999ل ع ادات م  زي

دول  ى االحتياطيات في بقية الدول العربية ترآز بشكل رئيسي على مصر                        . ال ذي طرأ عل إن االنخفاض ال ابل، ف وفي المق

 .وآذلك على الجزائر والتي تقوم بسداد أقساط مديونية خارجية مرتفعة

 

، فقد بلغت أعلى مستوياتها في آل من لبنان         1999، في عام    )2(الخارجية الرسمية للواردات   وبالنسبة لتغطية االحتياطيات       

يا، حيث بلغت تغطية االحتياطيات للواردات فيهما             أما بالنسبة لمصر، فعلى    .   شهرًا على التوالي   15.7 شهرًا و  16.1وليب

 11.5ال مرتفعًا حيث تقدر تغطيتها للواردات بنحو   الرغم من انخفاض احتياطياتها وتغطيتها للواردات إال أن مستواها ماز         

ا . شهراً  زيد عن    آم ا ي يا واليمن والكويت  أشهر في آل من السعودية  7بلغت تغطية االحتياطيات م   واألردن وموريتان

 . شهرًا في قطر6.8 و شهرًا في المغرب6.9، ونحو وسورية

 
 الدين العام الخارجي

 

ة ا         ام في ذم ن الع ي الدي غ إجمال وقد شهد .  مليار دوالر155.9 نحو 1999، آما في نهاية عام )3(لدول العربية المقترضةبل

ام              بيًا خالل ع نًا نس ية تحس ام الخارجي بنحو           1999وضع المديون ن الع  في المائة، وذلك في 0.7 حيث انخفض حجم الدي

 من الدول العربية المقترضة زيادة في 6وقد سجلت   . 1998 في المائة خالل عام      3.8أعقاب االرتفاع الذي بلغ معدله نحو       

ا الخارجية القائمة بلغت نحو          ي ديونه  في المائة في المتوسط بالنسبة لكل من األردن وتونس والجزائر وجيبوتي           3.8إجمال

                                                           
نة في آل دولة، وقيمة الواردات السلعية لتلك                 )15( ة الس ي االحتياطيات الخارجية الرسمية في نهاي ى أساس إجمال بة عل السنة في الدولة محتس

 .المعنية
يتكون الدين العام الخارجي من الديون العامة طويلة األجل من المصادر الرسمية والخاصة والديون قصيرة األجل وتسهيالت صندوق النقد   )3(

 تسجيل الدول    وتشمل الدول العربية المقترضة مجموعة الدول العربية المسجلة ضمن نظام                .  الدولي والديون الخاصة غير المضمونة       
المدينة التابع للبنك الدولي وهي األردن وتونس والجزائر وجيبوتي والسودان وسورية والصومال وعمان ولبنان ومصر والمغرب                                     

وال تشمل المجموعة سبع دول منتجة للنفط وال تزال تعتبر دوًال دائنة من منظور الوضع الصافي للمديونية وهي                                  .وموريتانيا واليمن 
 .اإلمارات والكويت والبحرين وقطر والعراق وليبياالسعودية و
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ة في اليمن و         12ونحو     في المقابل، سجلت الدول السبع المقترضة األخرى انخفاضاً   .  في المائة بالنسبة للبنان    33 في المائ

غ نحو                ة بل ا الخارجية القائم ي ديونه د تم تسجيل أعلى نسبة انخفاض في المغرب              4في إجمال ة في المتوسط وق .  في المائ

ي شهدت انخفاضًا في إجمالي دينها الخارجي خالل عامي                     دول الت يع ال ر بالمالحظة أن جم  قد آانت   1999 و 1998وجدي

ام              ى خالل ع نها أعل ة  1998نسبة انخفاض دي في المقابل، تحسنت األوضاع بالنسبة لبقية الدول . 1999مع عام   بالمقارن

ي دينها الخارجي خالل عام                و إجمال دل نم ، ما عدا تونس والتي انخفض 1998 بالمقارنة مع عام 1999حيث انخفض مع

 ).10/6( الملحق ،1999 في المائة خالل عام 4.8 ثم ارتفع بنحو 1998 في المائة في عام 1.6دينها بنحو 

 

ير اإليجابي في حجم الدين الخارجي القائم في ذمة الدول العربية المقترضة تغير إيجابي أيضًا في                 ذا التغ د تزامن مع ه وق

ي وفي الصادرات من السلع والخدمات بالنسبة لهذه المجموعة من الدول، حيث نما ناتجها المحلي            ي اإلجمال ناتج المحل ال

ام        ي خالل ع نحو  1999اإلجمال  في 8.6 في الوقت الذي نمت صادراتها بنحو 1998لمائة عن مستواه في عام  في ا4.6 ب

ها        ترة نفس ة خالل الف تطورات بصورة إيجابية على آل مؤشرات عبء المديونية األخرى حيث                . المائ ذه ال د انعكست ه وق

ام        توياتها في عام               1999انخفضت خالل ع ة مع مس تويات آل هذه   ، مع المالحظة أن مس    1998 بنسب ملحوظة بالمقارن

ام              د ارتفعت خالل ع م     (،  1998المؤشرات آانت ق د بلغت نسبة إجمالي الدين الخارجي القائم إلى الناتج          ). 2جدول رق فق

ي نحو        ي اإلجمال ة خالل عام        58المحل  وهي المرة األولى التي ينخفض فيها مستوى هذا المؤشر دون حد            1999 في المائ

د الثمان           60 نذ منتصف عق ة م نات  في المائ يع الدول العربية المقترضة انخفاضًا في هذا المؤشر، ما عدا              . ي د شهدت جم وق

ع فيها بنسب بسيطة، ولبنان التي ارتفع فيها بنسبة عالية بلغت نحو                       يا حيث ارتف ي وموريتان ر وجيبوت  في المائة 30الجزائ

ام      يما يخص نسبة إجمالي الدين الخارجي إل         ). 10/7الملحق    (،1999خالل ع ا ف ى الصادرات فقد انخفض هذا المؤشر      أم

نحو    ة بالنسبة للدول العربية المقترضة خالل عام             9ب  وهي نسبة تقارب آثيرًا نسبة االنخفاض السنوي في  1999 في المائ

ام    دا ع يما ع عينات، ف د التس الل عق ر خ ذا المؤش رًا   1998ه ك نظ ة وذل ر بصورة ملحوظ ذا المؤش يه ه ع ف ذي ارتف  وال

 .في صادرات هذه الدول خالل ذلك العاملالنخفاض الكبير 

 

ى حصيلة الصادرات من السلع والخدمات فقد شهد                               ن الخارجي إل ة الدي ية وفق مؤشر نسبة خدم وبالنسبة لعبء المديون

ًا وصلت نسبته        وتعتبر .  بالنسبة للدول العربية المقترضة آمجموعة1998 في المائة عن مستوى عام 13انخفاضًا ملحوظ

ذه النسبة      ية المقترضة                 ه دول النام ة مع المجموعات األخرى من ال تدلة بالمقارن ية فرادى، فقد        . مع دول العرب وبالنسبة لل

 . في المائة40ارتفع هذا المؤشر في آل من سورية وموريتانيا بنسب ضئيلة وفي لبنان بنحو 

 

ي الدين الخارجي وخدمة هذا الدين في الدول العربية المق                ر بالذآر أن إجمال  في المائة   3 و 3.7ترضة قد ارتفعا بنحو     وجدي

ي في عام         ى التوال وفي . ، آما سبقت اإلشارة1999 في المائة على التوالي في عام        5.6 و 0.7، ثم انخفضا بنحو     1998عل

ذه المجموعة من الدول بنحو            ي في ه ي اإلجمال ناتج المحل ا ال ابل، نم  في المائة 4.6 و1998 في المائة خالل عام 3.5المق

ام    خالل   8.6 وارتفعت بنحو 1998 في المائة عام 18، في الوقت الذي انخفضت فيه صادرات المجموعة بنحو   1999 ع

ام        ة ع ية لمجموعة الدول العربية المقترضة                        . 1999في المائ اع نسبي في عبء المديون يرات ارتف ذه التغ تج عن ه د ن وق

 .1999 وانخفاض نسبي خالل عام 1998خالل عام 
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ة     فقد تم تقسيمها إلى ثالث مجموعات وفق مؤشر نسبة الدين القائم            ، بين أوضاع الدول العربية المقترضة     وبغرض المقارن

إلى الناتج المحلي اإلجمالي الذي يبين عبء المديونية الخارجية، حيث أن هذا المؤشر يشير إلى قدرة االقتصاد على تحمل                   

 .أعباء الدين وإمكانية استمراريته على القيام بذلك

 
 
 )1( رقم جدول

 تصنيف الدول العربية المقترضة وفق عبء المديونية
1999 

 نسبة خدمة الدين العام
 الخارجي إلى الصادرات

نسبة الدين القائم إلى 
 الصادرات

نسبة الدين القائم إلى الناتج 
 المحلي اإلجمالي

 المجموعة والدولة

 المجموعة األولى  في المائة50أقل من   

7.1 
8.9 

18.4 
30.1 

43.8 
174.1 
280.6 
178.7 

19.9 
32.3 
32.8 
49.9 

 ُعمان
 مصر
 لبنان

 المغرب
 المجموعة الثانية  في المائة100أقل من   

17.0 
8.6 
5.5 

30.0 
14.1 

132.7 
201.4 
205.9 
281.6 
207.0 

55.3 
67.6 
75.9 
78.6 
98.0 

 تونس
 جيبوتي
 اليمن

 الجزائر
 األردن

 الثةالمجموعة الث  في المائة100تفوق   

7.4 
21.9 

- 
- 

380.1 
356.5 

4126.4 
1267.3 

103.9 
163.4 
163.9 
1860 

 سورية
 موريتانيا
 السودان
 الصومال

 الدول العربية المقترضة 58.0 223.4 17.0
 . ومصادر وطنية أخرى2000استبيان التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام : المصدر

 .2000 البنك الدولي، التمويل العالمي للتنمية،
 

 

ى   تضم    ي يعتبر عبء المديونية فيها معتدًال نسبيًا وتشمل عمان ومصر ولبنان والمغرب، حيث                 المجموعة األول دول الت  ال

ناتج المحلي اإلجمالي في هذه الدول عن حوالي               ى ال ائم إل ن الق ل نسبة الدي  في المائة، آما يعتبر أداء هذه الدول فوق 50تق

 .بية المقترضة وفقًا لمؤشرات عبء المديونية األخرىالمتوسط بالنسبة للدول العر

 

م  ية  وتض ة الثان ر        المجموع ن والجزائ ي واليم س وجيبوت مل تون رتفعًا، وتش يها م ية ف بء المديون بر ع ي يعت دول الت ال

ي اإلجمالي في هذه الدول عن                        ناتج المحل ى ال ائم إل ن الق ل نسبة الدي داء هذه   في المائة، آما يعتبر أ     100واألردن، حيث تق

دول العربية وفقًا لمؤشرات عبء المديونية األخرى        ًا للمتوسط بالنسبة لل دول مقارب ويالحظ أن أداء هذه المؤشرات في . ال

 .بعض دول هذه المجموعة يعتبر جيدًا بالمقارنة مع المجموعة آكل
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ثة   وتضم    دول التي يعتبر عبء المديونية فيها عاليًا نسبيًا ومتف          المجموعة الثال اقمًا، وتشمل سورية وموريتانيا والسودان   ال

 في المائة، آما يعتبر أداء هذه       100والصومال، حيث تزيد نسبة الدين القائم إلى الناتج المحلي اإلجمالي في هذه الدول عن               

 .الدول أقل من المتوسط بالنسبة للدول العربية وفقًا لمؤشرات عبء المديونية األخرى
 

 )2(جدول رقم 
 رجي القائم في ذمة مجموعات الدول العربية المقترضةالدين الخا

 
1999 1998 1997 1996 1995 1994  

 )مليون دوالر أمريكي(الدين الخارجي القائم 
155920 

54825 
62057 
39038 

156994 
56372 
60119 
40503 

151287 
53279 
52863 
45145 

160547 
56522 
58149 
45876 

160931 
58734 
56526 
45671 

152232 
56800 
52063 
43369 

 الدول العربية المقترضة
 المجموعة األولى
 المجموعة الثانية
 المجموعة الثالثة

 )في المائة(نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي اإلجمالي 
58.0 
35.1 
74.2 

134.5 

61.0 
37.9 
74.1 

147.7 

60.9 
38.1 
65.3 

161.7 

67.4 
42.8 
73.6 

170.1 

75.8 
49.6 
79.5 

199.3 

77.7 
54.6 
75.0 

192.7 

 الدول العربية المقترضة
 المجموعة األولى
 المجموعة الثانية
 المجموعة الثالثة

 )في المائة(نسبة الدين الخارجي إلى صادرات السلع والخدمات 
224.3 
155.0 
219.3 
668.4 

245.5 
172.2 
240.3 
654.8 

193.7 
138.7 
165.7 
580.5 

211.5 
153.1 
188.6 
561.5 

231.6 
171.5 
207.3 
571.1 

251.1 
185.2 
228.0 
608.4 

 الدول العربية المقترضة
 المجموعة األولى
 المجموعة الثانية
 المجموعة الثالثة

 )مليون دوالر أمريكي(خدمة الدين العام الخارجي 
11902 

5288 
6165 

450 

12597 
5448 
6732 

417 

12192 
5556 
6086 

550 

12656 
6274 
6149 

233 

12455 
6095 
6086 

274 

12813 
5695 
6790 

328 

 الدول العربية المقترضة
 المجموعة األولى
 المجموعة الثانية
 المجموعة الثالثة

 )في المائة(نسبة خدمة الدين العام الخارجي إلى حصيلة الصادرات من السلع والخدمات 
17.1 
15.0 
21.8 

7.7 

19.7 
16.6 
26.9 

6.7 

15.6 
14.5 
19.1 

7.1 

16.7 
17.0 
19.9 

2.9 

17.9 
17.8 
22.3 

3.4 

21.1 
18.6 
29.6 

4.6 

 الدول العربية المقترضة
 المجموعة األولى
 المجموعة الثانية
 المجموعة الثالثة

 . ومصادر وطنية أخرى2000استبيان التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام : المصدر
 .2000البنك الدولي، التمويل العالمي للتنمية، المجلد الثاني، جداول الدول 

 
 موقف المديونية

 
ن      ي الدي ام  سجل إجمال دول العربية المقترضة انخفاضًا بسيطًا بلغت قيمته            الع ة ال ائم في ذم  مليار دوالر 1.1 الخارجي الق

ام   ي ع تواه ف ن مس ام   1998ع ي ع هده ف ذي ش اع ال د االرتف ك بع م (، 1998، وذل دول رق توى  ). 2ج ى مس ظ عل ويالح

دول أ         ثالث من ال ام                  المجموعات ال نًا خالل ع ى متباي ن الخارجي أت ير في حجم الدي ، حيث انخفضت ديون   1999ن التغ

نحو          ثة ب ى والثال ن األول ن ارتفعت ديون المجموعة الثانية بنحو                  1.5 و 1.6المجموعتي ي في حي ى التوال يار دوالر عل  2 مل

يار دوالر   ى الرغم من ارتفاع ديون المجموعة الثانية إال أن نسبة االرتف     . مل  في المائة في عام 3.2اع والتي بلغت نحو وعل

غ                1999 ذي بل ا ال ة مع ارتفاعه بر بسيطة بالمقارن وبالنسبة للمجموعة األولى، فقد    . 1998 في المائة خالل عام      13.7 تعت

نها في عام     ي دي  أما بالنسبة للمجموعة الثالثة، فقد مثل االنخفاض. 1994 ثاني أقل مستوى له منذ العام  1999سجل إجمال
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ام       نذ الع دأ م ذي ب اض وال و االنخف ام نح اه الع تمرارًا لالتج ذه     . 1996اس ل دول ه ون آ ى أن دي نا إل ارة ه در اإلش وتج

 .المجموعة قد استمرت في االنخفاض خالل األعوام الثالثة السابقة

 

ى مستوى الدول العربية فرادى، فقد بلغ إجمالي الزيادة في ديون الدول العربية              ا عل  3.3 ازدادت ديونها نحو  التيالستأم

دول السبع األخرى ضمن مجموعة الدول العربية المقترضة انخفاضًا بلغ في مجمله نحو                        ن سجلت ال يار دوالر، في حي مل

 . مليار دوالر4.4

 

ر وفيما يتعلق بمؤشرات عبء المديونية، فمن المالحظ أن المجموعات الثالث شهدت أداءًا متباينًا، ففي الوقت الذي لم تتغي     

ي بالنسبة للمجموعة الثانية فقد انخفضت بالنسبة للمجموعتين األولى                         ي اإلجمال ناتج المحل ى ال ن الخارجي إل يه نسبة الدي ف

ن المجموعتين منذ عام                           ذا المؤشر استمرت في االنخفاض بالنسبة لهاتي يمة ه أن ق ًا ب ثة، علم أما فيما يتعلق   . 1996والثال

ى ال  ن الخارجي إل بة الدي د انخفضا   بمؤشري نس ات، فق لع والخدم ن الس ى الصادرات م ن إل ة الدي بة خدم صادرات ونس

ى والثانية وارتفعا بالنسبة للمجموعة الثالثة            ن األول ويعزى أداء المجموعات الثالث . بدرجات ملحوظة بالنسبة للمجموعتي

ام               ن المؤشرين ألداء صادراتها خالل ع ية بنحو      ، حيث ارتفعت صادرات المجموعة األ         1999وفق هذي ى والثان  و 8ول

 . في المائة5.6 في المائة على التوالي في حين انخفضت صادرات المجموعة الثالثة بنحو 12.9

 

نًا في أوضاع مديونيتها                                  ان ومصر والمغرب واليمن تحس د شهدت آل من عم رادى، فق ية ف دول العرب ى مستوى ال وعل

ذي                  ية، في الوقت ال يع المؤشرات بالنسبة للبنان وموريتانيا         الخارجية وفق آل مؤشرات عبء المديون أما .  تراجعت جم

يها أوضاع المديونية قليال حيث تحسنت بعض المؤشرات وتراجعت                يرت ف د تغ ية المقترضة فق دول العرب ية ال بالنسبة لبق

 ).1جدول رقم  (،بعضها بالنسبة لكل دولة من هذه الدول

 
 أسعار صرف العمالت العربية

  

 نظم وسياسات الصرف 
  

ام                  ية الرسمية خالل ع ير يذآر في نظم الصرف العرب م يطرأ تغ بع معظم الدول العربية وعددها    1999ل  اثني، حيث تت

ربوطة،              ة نظم أسعار الصرف الم  منها، وهي    دول  خمس تقوموفي إطار هذه النظم       ). 10/10نظر الملحق     أ(عشرة دول

ان           ي وسورية والعراق وُعم وتربط خمس دول عربية    . الدوالر األمريكي قيمة ثابتة مقابل    بعمالتها  بربط    األردن وجيبوت

وق السحب الخاصة، غير أن الدول األربع األولى          ،أخرى هي    ا بحق يا عمالته ن والسعودية وقطر وليب ارات والبحري  اإلم

دوالر آسياسة إلدارة سعر الصرف                 ابل ال ا مق اء سعر صرف ثابت لعمالته ى بق ربط دولتان،   . تحافظ عل يرًا ت وهما وأخ

لة من العمالت الرئيسية            يهما بس وفي إطار هذا الترتيب تقوم السلطات النقدية في الكويت بتحديد         . الكويت والمغرب، عملت

تحديد سعر الصرف مقابل الفرنك                                نقدية في المغرب ب وم السلطات ال يًا، وتق دوالر األمريكي يوم ابل ال سعر الصرف مق

 .ن االعتبار في آال الحالتين وزن آل من هاتين العملتين في السلة المعنيةالفرنسي يوميًا أيضًا وذلك مع األخذ بعي
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ومن بين هذه .  التي ترتكز على تعويم العملة المرنة، أي أما الدول العربية األخرى وعددها ثمان فتتبع نظم أسعار الصرف         

وم ثالث منها، وهي تونس والجزائر ومصر، بتحديد سعر الصرف على أساس الت    دول تق ويهدف . عويم المدار أو الموجهال

يق مرونة محدودة ألسعار الصرف، حيث يعلن البنك المرآزي بانتظام عن سعر صرف عملة التدخل                       ى تحق نظام إل ذا ال ه

ك وفق مجموعة أخرى من المؤشرات                  نوك، وآذل ن الب ا بي بقًا للطلب والعرض في سوق م غير أن البنك المرآزي ال . ط

د سقوف            ادة في تحدي تدخل ع يع والشراء     ي ارق أسعار الب ه وعلى الرغم من أن هذه الدول الثالث تتبع نظم  ويالحظ . ف ، أن

ع األمر نظام صرف مثبت بشكل غير معلن                          بع في واق ا تت رنة، إال أنه فعندما يقوم نظام الربط على . أسعار الصرف الم

ات                      ية عن مكون نقدية المعن يه السلطات ال ن ف ذي ال تعل دار ال تعويم الم ده    أساس ال لة العمالت في تحدي ذا النظام   ،س إن ه  ف

 .يتطابق في واقع األمر مع نظام الصرف المربوط بسلة من العمالت الرئيسية  مثل نظام الصرف في الكويت والمغرب

   

دول العربية وعددها خمس، هي السودان                 ئة من ال بع ف يرًا، تت ولبنان وموريتانيا واليمن التعويم المستقل أو      والصومال  وأخ

 البنك المرآزي غير أن . ويسمح هذا النظام لقوى السوق أن تحدد أسعار صرف هذه العمالت          . لحر لسعر صرف عمالتها    ا

 بتحديد سعر صرف وسطي مقابل عملة رئيسية، هي في معظم األحيان آل من السودان ولبنان وموريتانيا واليمن يقوم      في   

دوالر األمريكي، وذلك ليتولى التدخل بتوفير احتيا        جات السوق من هذه العملة والتأثير على السوق لتجنب أي تذبذب حاد  ال

 ).10/10ملحق (أو عدم التوازن في قيمة العملة الوطنية مقابل هذه العملة، 

 

رغم من أن الدول التي تتبع التعويم الحر تترك تحديد أسعار الصرف اليومية لقوى                            ى ال ه وعل ذا الصدد، يالحظ أن وفي ه

نوك  (السوق    تجارية وشرآات الصرافة، في غالب األحيان            أي الب إن صغر حجم سوق النقد األجنبي في هذه الدول             )  ال ف

نك المرآزي آطرف نشط للتوفيق بين العرض والطلب وبالتالي التأثير على سعر الصرف التوازني في                    تلزم تدخل الب يس

 .السوق

 

  العربيةتطورات أسعار الصرف
 

دد            ية بع ى انخفاض في قيمتها مقابل العمالت الرئيسية         تأثرت أسعار الصرف العرب ي أدت إل فقد شهدت . من العوامل الت

ام          ية ع بعه من انخفاض في قيمتها بنسبة تزيد عن                    1999أسواق الصرف العالم ا ت يورو وم ة ال  في المائة   10 دخول عمل

دوالر األمريكي ابل ال يمة عدد من العمالت العر. مق ى انخفاض ق تراجع إل ذا ال د أدى ه نطقة وق بطة بعمالت م ية المرت ب

 في  13ومن ضمن هذه العمالت انخفض سعر صرف الدينار الجزائري والدينار التونسي والدرهم المغربي بنسبة               . اليورو

 ).10/11الملحق ( في المائة على التوالي، 2 في المائة، و4المائة، و

 

ن                      ية لل ذي شهدته األسعار العالم د ساعد التحسن ال ى احتواء المضاربة في اتجاه تخفيض قيمة           ومن جانب آخر، فق فط عل

ريال السعودي              ذه العمالت من الحفاظ على استقرار أسعار صرفها   . بعض العمالت الخليجية وبوجه خاص ال وتمكنت ه

ابل العمالت الرئيسية       ،وذلك بالرغم من االنخفاض الطفيف الذي سجلته العمالت الخليجية مقابل حقوق السحب الخاصة     مق

 .)10/12ق الملح(
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تعويم المستقل أو الحر                 بع ال ي تت ية الت د أسعار                 وبخصوص العمالت العرب ًا في تحدي وى السوق دورًا مهم  والتي تلعب ق

ية األخرى، وبلغ أقصاه في حالة الجنيه السوداني والريال                  صرفها، ف   العمالت العرب ة ب ا مقارن بر انخفاض له د سجلت أآ ق

ي  دوالر    اليمن ابل ال ى أس    مق ك عل ة و  26اس سنوي بنسبة   ، وذل ومن جانب آخر، أدت .  في المائة على التوالي14 في المائ

ى أساس سنوي بنسبة                       نار الليبي عل يمة الدي اد في ق ى انخفاض ح دة في إدارة سعر الصرف إل  في 21اإلجراءات الجدي

يام السلطات الليبية                ى ق ذا االنخفاض في سعر الصرف إل ة، ويعزى ه  سعر الصرف الرسمي يبتخفيضات متتالية فالمائ

دوالر      ابل ال براير    خالل مق  البنك  إلى قيامباإلضافة.  السوق الموازيةفيمقاربة سعر الصرف ل، وذلك في محاولة  1999 ف

نه           اص م اع الخ ك القط راد وآذل ياجات األف ية احت ك لتلب ي وذل نقد األجنب يع ال افذة لب تح ن ي بف زي الليب د أدت .المرآ  وق

ا        ي اتخذته ابل العمالت الرئيسية في نهاية ذلك                        اإلجراءات الت نار الليبي مق ى تحسن سعر صرف الدي نقدية إل السلطات ال

 .العام

 

ي في معظم الدول العربية خالل عام                          نقد األجنب د شهدت السوق المصرفية لل ام، فق  تزايد حصة عمليات    1999وبوجه ع

 . تقلبات قيمة العملة الوطنيةعدد مرات تدخلها لتقليص حدةبالنظر إلى البنك المرآزي فيها، وذلك 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(مليون دوالر)

199419951996199719981999

الصادرات السلعية - فوب
    163,007.3    135,129.4    176,323.6    175,560.8    151,162.1    132,173.4 مجموع الدول العربيـة

    1,831.9    1,802.4    1,835.5    1,816.9    1,771.0    1,424.1        األ ر  د  ن
    35,854.0    31,084.2    34,012.5    33,595.8    28,907.7    27,358.7        اإلمــــارات
    4,088.3    3,270.2    4,383.0    4,702.1    4,114.4    3,617.0        البحريـــــن
    5,881.2    5,725.0    5,559.0    5,519.0    5,469.0    4,643.0        تونــــــــس
    12,452.0    10,055.0    13,820.0    13,220.0    10,260.0    8,890.0        الجزا ئــــر
    69.2    59.1    42.6    39.6    37.6    56.4        جـيـبــوتـــي
    48,356.2    38,724.4    60,572.5    60,565.8    49,910.1    42,614.0        الســـعودية
    780.1    595.7    594.2    620.3    555.7    523.9        الســـــودان
    3,806.0    3,142.0    4,057.0    4,165.2    3,886.2    3,329.0        ســــــورية
. . .. . .. . . . . .    . . .    . . .           الصومـــال
. . .. . .. . . . . .    . . .    . . .           العـــــــراق
    7,217.2    5,508.5    7,630.7    7,339.4    6,065.0    5,542.3        ُعمـــــــــان
    7,213.7    5,030.5    3,856.1    3,833.0    3,557.2    2,981.1        قطـــــــــــر
    12,276.6    9,616.0    14,281.0    14,946.0    12,834.0    11,256.0        الكويــــــت
    695.0    723.0    649.0    1,066.0    982.0    737.0        لبنــــــــــان
    7,009.6    6,376.2    9,779.4    9,530.7    8,777.6    7,417.1        ليبيـــــــــــا
    5,236.5    4,402.8    5,525.3    4,967.4    4,690.5    4,046.9        مصـــــــــر
    7,402.3    7,144.0    7,039.0    6,886.0    6,871.0    5,541.0        المغــــــرب
    370.3    369.4    412.8    484.9    493.0    399.7        موريتانــيــا
    2,467.2    1,501.0    2,274.0    2,262.7    1,980.1    1,796.2        اليمــــــــــن

الـــواردات السلعية - فوب
   -136,522.3     -139,443.6     -134,631.4     -133,399.3     -128,094.5     -113,499.3   مجموع الدول العربيـة

   -3,292.0     -3,404.8     -3,648.5     -3,818.1     -3,287.8     -3,002.6          األ ر  د  ن
   -29,518.9     -27,760.6     -24,194.6     -23,483.8     -21,346.7     -20,626.9          اإلمــــارات
   -3,369.1     -3,298.7     -3,778.2     -4,037.0     -3,488.3     -3,497.3          البحريـــــن
   -8,025.7     -7,876.0     -7,515.0     -7,280.0     -7,458.0     -6,210.0          تونــــــــس
   -9,092.0     -8,545.0     -8,130.0     -9,090.0     -10,100.0     -9,150.0          الجزا ئــــر
   -264.4     -240.1     -204.0     -200.7     -206.8     -237.1          جـيـبــوتـــي
   -25,717.5     -27,534.6     -26,369.8     -25,358.3     -25,650.5     -21,325.0          الســـعودية
   -1,256.0     -1,732.2     -1,421.9     -1,339.5     -1,066.0     -1,045.4          الســـــودان
   -3,590.0     -3,320.0     -3,603.0     -4,502.2     -4,000.4     -4,604.0          ســــــورية
. . .. . .. . . . . .    . . .    . . .           الصومـــال
. . .. . .. . . . . .    . . .    . . .           العـــــــراق
   -4,801.0     -5,825.7     -5,191.2     -4,728.2     -4,379.7     -4,013.0          ُعمـــــــــان
   -2,251.6     -3,070.6     -2,992.6     -2,584.1     -3,024.2     -1,681.9          قطـــــــــــر
   -6,708.3     -7,713.0     -7,747.0     -7,949.0     -7,255.0     -6,599.0          الكويــــــت
   -5,778.0     -6,581.0     -6,923.0     -6,992.0     -6,722.0     -5,541.0          لبنــــــــــان
   -4,947.6     -5,901.8     -7,090.9     -7,023.9     -6,076.9     -6,508.0          ليبيـــــــــــا
   -15,164.8     -14,617.3     -14,157.2     -13,169.6     -12,482.1     -9,935.8          مصـــــــــر
   -9,956.8     -9,463.0     -8,903.0     -9,079.0     -9,353.0     -7,648.0          المغــــــرب
   -347.0     -357.9     -355.0     -470.4     -365.6     -352.3          موريتانــيــا
   -2,441.5     -2,201.3     -2,406.5     -2,293.5     -1,831.5     -1,522.0          اليمــــــــــن

ملحق (1/10)  :  موازين مدفوعات الدول العربية
(1999-1994)
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ملحق  (2/10)  :  نسب أرصدة الموازين التجارية للدول العربية إلى الناتج المحلي اإلجمالي
(1999-1994)

(نسب مئوية)

199419951996199719981999

         4.9        -0.8         7.9         8.3         5.0         4.5 مجموع الدول العربيـة

        -19.6        -21.9        -26.0        -30.1        -23.3        -26.0        األ ر  د  ن
         12.2         7.0         19.5         21.1         17.7         17.6        اإلمــــارات
         10.9        -0.5         9.5         10.9         10.7         2.1        البحريـــــن
        -10.2        -10.7        -10.3        -9.0        -11.0        -10.0        تونــــــــس
         7.0         3.2         11.9         8.8         0.4        -0.6        الجزا ئــــر
        -37.1        -35.3        -32.3        -33.2        -34.5        -37.1        جـيـبــوتـــي
         16.3         8.7         23.3         24.9         19.0         17.7        الســـعودية
        -4.1        -9.0        -7.8        -8.7        -6.6        -10.5        الســـــودان
         1.3        -1.1         2.7        -1.9        -0.7        -8.3        ســــــورية
 . . .   . . . . . .   . . .   . . .   . . .          الصومـــال
 . . .   . . . . . .   . . .   . . .   . . .          العـــــــراق
         15.5        -2.2         15.4         17.1         12.2         11.8        ُعمـــــــــان
         40.7         19.1         7.6         13.8         6.5         17.6        قطـــــــــــر
         18.8         7.5         21.8         22.5         21.0         18.8        الكويــــــت
        -30.8        -36.2        -42.2        -45.6        -51.6        -52.4        لبنــــــــــان
         6.6         1.5         8.0         8.0         9.8         3.7        ليبيـــــــــــا
        -11.2        -12.3        -12.6        -12.6        -12.9        -11.4        مصـــــــــر
        -7.3        -6.5        -5.6        -6.0        -7.5        -6.9        المغــــــرب
         2.5         1.2         5.4         1.3         12.1         4.7        موريتانــيــا
         0.4        -11.7        -2.0        -0.6         3.0         5.2        اليمــــــــــن

  *  أرقام أولية .
المصدر:  الملحقان (2/2) و (1/10) .

*



تابع  ملحق (1/10)  :  موازين مدفوعات الدول العربية
(1999-1994)

(مليون دوالر)

199419951996199719981999

ميزان السلع والخدمات والدخل
    9,440.7   -18,571.8      20,271.7    19,827.0    5,397.3   -989.9   مجموع الدول العربيـة

   -1,610.9     -1,679.7     -1,822.2     -2,053.8     -1,701.4     -1,725.0          األ ر  د  ن
    5,562.5    2,667.1    9,713.9    9,940.1    7,976.1    6,368.9        اإلمــــارات
    398.4   -117.6      371.0    693.4    616.5    73.9        البحريـــــن
   -1,248.6     -1,439.0     -1,310.0     -1,258.0     -1,480.0     -1,288.0          تونــــــــس
   -1,220.0     -2,140.0      2,390.0    380.0   -3,340.0     -3,240.0          الجزا ئــــر

   -79.8     -72.7     -63.7     -66.5     -66.0     -92.1          جـيـبــوتـــي
    12,275.3    1,804.8    15,594.7    16,193.6    11,290.8    8,216.0        الســـعودية
   -773.7     -1,321.6     -957.4     -863.7     -560.3     -683.3          الســـــودان
   -288.0     -473.0     -38.0     -582.3     -320.7     -1,382.0          ســــــورية
. . .. . .. . . . . .    . . .    . . .           الصومـــال
. . .. . .. . . . . .    . . .    . . .           العـــــــراق
    1,217.2   -1,521.5      1,404.4    1,672.3    814.0    611.2        ُعمـــــــــان
    2,171.2   -455.5     -1,678.8     -1,246.4     -2,159.6     -501.9          قطـــــــــــر
    7,063.0    3,988.5    9,442.0    8,597.0    6,480.0    4,711.0        الكويــــــت
   -5,281.0     -6,080.0     -6,423.0     -5,907.0     -5,698.0     -4,794.0          لبنــــــــــان
    1,004.6   -125.2      2,093.4    1,806.8    2,199.0    297.6        ليبيـــــــــــا
   -5,989.9     -7,442.4     -4,768.7     -3,708.7     -4,127.2     -3,546.5          مصـــــــــر
   -2,405.6     -2,488.7     -2,293.0     -2,541.0     -3,516.0     -2,994.0          المغــــــرب
   -143.7     -169.1     -150.0     -146.6     -89.5     -154.3          موريتانــيــا
   -1,210.3     -1,506.2     -1,232.9     -1,082.1     -920.4     -867.4          اليمــــــــــن

صافي التحويالت دون مقابل
   -7,355.4     -7,588.1     -8,515.1     -9,419.7     -11,191.6     -13,059.4   مجموع الدول العربيـة

    2,015.8    1,701.6    1,851.5    1,831.7    1,444.8    1,325.5        األ ر  د  ن
   -3,813.7     -3,759.2     -3,405.0     -3,350.6     -3,211.7     -3,358.8          اإلمــــارات
   -819.4     -659.8     -402.1     -433.0     -379.0     -329.5          البحريـــــن
    812.8    764.0    717.0    779.0    703.0    678.0        تونــــــــس
    1,240.0    1,240.0    1,060.0    880.0    1,100.0    1,400.0        الجزا ئــــر
    63.3    68.9    52.2    46.9    49.0    55.3        جـيـبــوتـــي
   -13,976.8     -14,954.1     -15,338.6     -15,513.2     -16,616.0     -18,703.0          الســـعودية
    308.5    365.1    129.3    36.9    60.4    81.6        الســـــودان
    489.0    531.0    499.0    622.1    608.2    591.0        ســــــورية
. . .. . .. . . . . .    . . .    . . .           الصومـــال
. . .. . .. . . . . .    . . .    . . .           العـــــــراق
   -1,399.2     -1,427.8     -1,461.6     -1,331.6     -1,498.0     -1,326.4          ُعمـــــــــان
 . . .    . . .    . . .    . . .    . . .    . . .           قطـــــــــــر
   -2,003.9     -1,775.5     -1,506.9     -1,490.5     -1,464.5     -1,492.5          الكويــــــت
    1,819.0    1,773.0    1,549.0    1,324.0    926.0    735.0        لبنــــــــــان
   -204.3     -267.9     -238.4     -337.3     -256.8     -271.6          ليبيـــــــــــا
    4,508.4    5,043.6    4,373.8    3,667.2    3,816.5    4,085.6        مصـــــــــر
    2,137.0    2,344.9    2,206.0    2,576.0    2,330.0    2,269.0        المغــــــرب
    154.1    167.9    144.5    84.2    92.5    84.4        موريتانــيــا
    1,314.1    1,256.3    1,255.3    1,188.4    1,103.9    1,117.0        اليمــــــــــن

*



تابع ملحق (1/10)  :  موازين مدفوعات الدول العربية
(1999-1994)

(مليون دوالر)

199419951996199719981999

الموازيــن الجاريــة
    2,085.2   -26,159.9      11,756.6    10,407.3   -5,794.3     -14,049.2   مجموع الدول العربيـة

   399.5-     256.6-     222.1-   29.3    21.8    404.9    
    1,748.8   -1,092.1      6,308.9    6,589.5    4,764.4    3,010.1        اإلمــــارات
   -421.0     -777.4     -31.1      260.4    237.5   -255.6          البحريـــــن
   -435.8     -675.0     -593.0     -479.0     -777.0     -610.0          تونــــــــس
    20.0   -900.0      3,450.0    1,260.0   -2,240.0     -1,840.0          الجزا ئــــر

   -16.5     -3.9     -11.5     -19.6     -17.0     -36.8          جـيـبــوتـــي
   -1,701.5     -13,149.3      256.1    680.4   -5,325.2     -10,487.0          الســـعودية
   -465.2     -956.5     -828.1     -826.8     -499.9     -601.7          الســـــودان
    201.0    58.0    461.0    39.8    287.5   -791.0          ســــــورية
. . .. . .. . . . . .    . . .    . . .           الصومـــال
. . .. . .. . . . . .    . . .    . . .           العـــــــراق
   -182.0     -2,949.3     -57.2      340.7   -684.0     -715.2          ُعمـــــــــان
    2,171.2   -455.5     -1,678.8     -1,246.4     -2,159.6     -501.9          قطـــــــــــر
    5,059.1    2,213.0    7,935.1    7,106.5    5,015.5    3,218.5        الكويــــــت
   -3,462.0     -4,307.0     -4,874.0     -4,583.0     -4,772.0     -4,059.0          لبنــــــــــان
    800.2   -393.1      1,854.9    1,469.5    1,942.2    26.0        ليبيـــــــــــا
   -1,481.5     -2,398.8     -394.9     -41.5     -310.7      539.1        مصـــــــــر
   -268.6     -143.8     -87.0      35.0   -1,186.0     -725.0          المغــــــرب
    10.4   -1.2     -5.5     -62.4      3.0   -69.9          موريتانــيــا
    103.8   -249.9      22.4    106.3    183.5    249.6        اليمــــــــــن

ميزان حساب رأس المال
   -11,398.5      7,273.8    8,298.1   -12,694.6      876.3    21,679.7 مجموع الدول العربيـة

    491.4    588.0    729.3    605.6    772.4    440.2        األ ر  د  ن
    411.4    35.1    656.5    830.8   -975.2      2,045.9        اإلمــــارات
    299.2    122.6    140.2   -460.1     -1,569.7      1,619.9        البحريـــــن
    1,128.2    490.0    954.0    906.0    886.0    1,123.0        تونــــــــس
   -2,440.0     -630.0     -2,290.0     -3,340.0     -4,090.0     -2,540.0          الجزا ئــــر
    18.7    22.5    20.4    19.6    9.4    27.7        جـيـبــوتـــي
   -7,195.7      5,389.3    7,753.8   -9,071.3      2,485.4    10,341.0        الســـعودية
    412.4    279.2    195.0    136.8    473.7    276.0        الســـــودان
    253.0    223.0    83.0    805.5    542.1    1,388.0        ســــــورية
. . .. . .. . . . . .    . . .    . . .           الصومـــال
. . .. . .. . . . . .    . . .    . . .           العـــــــراق
   -280.9      699.6    202.9   -2.6     -70.2      249.7        ُعمـــــــــان
    286.5    407.4    1,191.2    722.2    1,322.8   -37.9          قطـــــــــــر
   -5,546.3     -2,842.1     -6,306.0     -7,835.0     -37.0      3,091.0        الكويــــــت
    343.0    400.0    2,015.0    2,983.0    1,289.0    2,623.0        لبنــــــــــان
   -214.6     -562.6     -877.4      221.9   -244.4      140.5        ليبيـــــــــــا
   -987.8      2,585.4    3,390.0    1,098.3    1,106.4    499.9        مصـــــــــر
    1,565.8    231.0    465.0    31.0   -189.0      1,244.0        المغــــــرب
   -53.5     -10.5     -59.2      50.8   -9.1     -11.2          موريتانــيــا
    110.7   -154.1      34.4   -397.1     -826.3     -841.0          اليمــــــــــن

*



تابع ملحق (1/10)  :  موازين مدفوعات الدول العربية
(1999-1994)

(مليون دوالر)

199419951996199719981999

بنود صافي السهو والخطأ
    3,655.8    7,797.7   -4,693.8     -3,622.3     -2,346.1     -9,036.1   مجموع الدول العربيـة
    29.5   -430.0     -54.7     -260.2     -236.0      7.5        األ ر  د  ن
   -629.3      1,808.8   -6,638.5     -6,799.2     -3,031.9     -4,413.0          اإلمــــارات
    147.3    638.0   -6.4      193.4    1,501.1   -1,412.0          البحريـــــن
    0.1   -2.0     -24.0     -31.0     -29.0      19.0        تونــــــــس
. . . . . .    . . .    . . .    . . .    . . .           الجزا ئــــر

   -9.1     -26.2     -20.5     -34.0     -2.4     -1.6          جـيـبــوتـــي
. . . . . .    . . .    . . .    . . .    . . .           الســـعودية
    167.6    750.5    651.2    727.5    89.3    344.8        الســـــودان
   -195.0      153.0   -95.0      138.6    11.0    96.0        ســــــورية
. . .. . . . . .    . . .    . . .    . . .           الصومـــال
. . .. . . . . .    . . .    . . .    . . .           العـــــــراق
    291.3    733.6    543.6   -418.7      260.1   -182.1          ُعمـــــــــان
. . . . . .    . . .    . . .    . . .    . . .           قطـــــــــــر
    1,412.6    829.1   -1,685.5      641.0   -5,036.0     -6,236.0          الكويــــــت
    3,385.0    3,419.0    3,279.0    2,386.0    3,739.0    2,567.0        لبنــــــــــان
    167.2    544.9    874.3   -231.2      291.3    213.2        ليبيـــــــــــا
   -1,558.1     -722.0     -1,802.8     -58.5     -385.8      104.2        مصـــــــــر
    341.4    160.2    175.0    226.0    393.0   -37.0          المغــــــرب
    0.0    0.0    50.9    0.0    0.0   -23.5          موريتانــيــا
    105.3   -59.1      59.6   -101.9      90.2   -82.7          اليمــــــــــن

الميزان الكلي
   -5,657.4     -11,088.4      15,360.9    889.7   -4,232.2     -1,405.6   مجموع الدول العربيـة
    925.8    179.8    703.9    123.4    279.8    48.2        األ ر  د  ن
    1,530.9    751.8    326.9    7,420.3    3,789.2    643.0        اإلمــــارات
    25.5   -16.8      102.7   -6.4      168.9   -47.6          البحريـــــن
    692.5   -187.0      337.0    396.0    80.0    532.0        تونــــــــس
   -2,420.0     -1,530.0      1,160.0   -2,080.0     -6,330.0     -4,380.0          الجزا ئــــر
   -6.9     -7.6     -11.6     -34.0     -10.0     -10.7          جـيـبــوتـــي
   -8,897.2     -7,760.0      8,009.9   -8,390.9     -2,839.8     -146.0          الســـعودية
    114.8    73.2    18.1    37.5    63.1    19.1        الســـــودان
    259.0    434.0    449.0    983.9    840.6    693.0        ســــــورية
. . .. . .. . . . . .    . . .    . . .           الصومـــال
. . .. . .. . . . . .    . . .    . . .           العـــــــراق
   -171.6     -1,516.2      689.3   -80.6     -494.1     -647.6          ُعمـــــــــان
    2,457.7   -48.1     -487.6     -524.2     -836.8     -539.8          قطـــــــــــر
    925.4    200.0   -56.4     -87.5     -57.5      73.5        الكويــــــت
    266.0   -488.0      420.0    786.0    256.0    1,131.0        لبنــــــــــان
    752.8   -410.8      1,851.8    1,460.2    1,989.1    379.7        ليبيـــــــــــا
   -4,027.4     -535.4      1,192.3    998.3    409.9    1,143.2        مصـــــــــر
    1,638.6    247.4    553.0    292.0   -982.0      482.0        المغــــــرب
   -43.1     -11.7     -13.8     -11.6     -6.1     -104.6          موريتانــيــا
    319.8   -463.1      116.4   -392.7     -552.6     -674.1          اليمــــــــــن

         تقديرات أولية .
      يـعـكـس المـيـزان الـكـلي في بعض الـدول وضـع مـيـزان المــدفـوعـات قـبل إحـتـسـاب الـتـمـويـل اإلسـتـثـنـائـي.    

مالحظة: أرقام اإلجمالي لجميع البنود للفترة 1994-1999 ال تشمل الصومال والعراق .
المصدر : (ا) بـيانات من المصـادر الوطنية لبعض الـدول العربية. 

          (ب) صندوق النقد الدولي، إحصاءات ميزان المدفوعات, واإلحصاءات المالية  الدولية، وإحصاءات إتجاه التجارة.

**

**

*

*



ملحق  (2/10)  :  نسب أرصدة الموازين التجارية للدول العربية إلى الناتج المحلي اإلجمالي
(1999-1994)

(نسب مئوية)

199419951996199719981999

         4.9        -0.8         7.9         8.3         5.0         4.5 مجموع الدول العربيـة

        -19.6        -21.9        -26.0        -30.1        -23.3        -26.0        األ ر  د  ن
         12.2         7.0         19.5         21.1         17.7         17.6        اإلمــــارات
         10.9        -0.5         9.5         10.9         10.7         2.1        البحريـــــن
        -10.2        -10.7        -10.3        -9.0        -11.0        -10.0        تونــــــــس
         7.0         3.2         11.9         8.8         0.4        -0.6        الجزا ئــــر
        -37.1        -35.3        -32.3        -33.2        -34.5        -37.1        جـيـبــوتـــي
         16.3         8.7         23.3         24.9         19.0         17.7        الســـعودية
        -4.1        -9.0        -7.8        -8.7        -6.6        -10.5        الســـــودان
         1.3        -1.1         2.7        -1.9        -0.7        -8.3        ســــــورية
 . . .   . . . . . .   . . .   . . .   . . .          الصومـــال
 . . .   . . . . . .   . . .   . . .   . . .          العـــــــراق
         15.5        -2.2         15.4         17.1         12.2         11.8        ُعمـــــــــان
         40.7         19.1         7.6         13.8         6.5         17.6        قطـــــــــــر
         18.8         7.5         21.8         22.5         21.0         18.8        الكويــــــت
        -30.8        -36.2        -42.2        -45.6        -51.6        -52.4        لبنــــــــــان
         6.6         1.5         8.0         8.0         9.8         3.7        ليبيـــــــــــا
        -11.2        -12.3        -12.6        -12.6        -12.9        -11.4        مصـــــــــر
        -7.3        -6.5        -5.6        -6.0        -7.5        -6.9        المغــــــرب
         2.5         1.2         5.4         1.3         12.1         4.7        موريتانــيــا
         0.4        -11.7        -2.0        -0.6         3.0         5.2        اليمــــــــــن

  *  أرقام أولية .
المصدر:  الملحقان (2/2) و (1/10) .

*



ملحق  (3/10)   :  نسب أرصدة الموازين الجارية للدول العربية إلى الناتج المحلي اإلجمالي

(1999-1994)
(نسب مئوية)

199419951996199719981999

         0.4        -5.1         2.2         2.1        -1.3        -3.4 مجموع الدول العربيـة

         5.4         0.3         0.4        -3.3        -3.9        -6.6        األ ر  د  ن
         3.4        -2.3         12.5         13.7         11.1         7.9        اإلمــــارات
        -6.4        -12.6        -0.5         4.3         4.1        -4.6        البحريـــــن
        -2.1        -3.4        -3.1        -2.4        -4.3        -3.9        تونــــــــس
         0.0        -1.9         7.2         2.7        -5.4        -4.4        الجزا ئــــر
        -3.1        -0.8        -2.3        -4.0        -3.5        -7.5        جـيـبــوتـــي
        -1.2        -10.2         0.2         0.5        -4.2        -8.7        الســـعودية
        -3.7        -7.6        -7.8        -10.5        -6.0        -9.0        الســـــودان
         1.2         0.4         2.8         0.2         1.7        -5.2        ســــــورية
 . . .    . . .   . . .   . . .   . . .   . . .          الصومـــال
 . . .    . . .   . . .   . . .   . . .   . . .          العـــــــراق
        -1.2        -20.8        -0.4         2.2        -5.0        -5.5        ُعمـــــــــان
         17.8        -4.4        -14.9        -13.8        -26.5        -6.8        قطـــــــــــر
         17.0         8.7         26.4         22.9         18.9         13.0        الكويــــــت
        -21.0        -26.6        -32.8        -35.3        -42.9        -44.3        لبنــــــــــان
         2.6        -1.3         5.5         4.7         7.0         0.1        ليبيـــــــــــا
        -1.7        -2.9        -0.5        -0.1        -0.5         1.0        مصـــــــــر
        -0.8        -0.4        -0.3         0.1        -3.6        -2.4        المغــــــرب
         1.1        -0.1        -0.5        -5.7         0.3        -7.0        موريتانــيــا
         1.5        -4.2         0.3         1.9         3.8         4.7        اليمــــــــــن

  *  أرقام أولية
مالحظة : حسبت نسبة إجمالي الميزان الجاري للدول العربية إلى الناتج المحلي بدون الصومال والعراق.

المصدر:  الملحقان (2/2) و (1/10) .

*



ملحق (4/10)   : االحتياطيات الرسمية للدول العربية 

(1999-1994)
(مليون دوالر)

199419951996199719981999

         84162.7         79971.9         81563.9         73082.1         59097.9         51666.9 مجموع الدول العربيـة

         1990.8         1169.5         1693.2         697.1         427.0         431.2        األ ر  د  ن
         10851.5         9216.2         8372.3         8055.5         7470.9         6658.8        اإلمــــارات
         1371.0         1349.2         1362.2         1264.7         1273.7         1103.5        البحريـــــن
         2261.5         1850.1         1978.1         1965.8         1624.6         1461.5        تونــــــــس
         4543.0         6846.0         8047.0         4235.0         2005.0         2674.0        الجزا ئــــر
         69.0         66.5         66.6         77.0         72.2         73.8        جـيـبــوتـــي
         16997.0         14220.0         14876.0         14321.0         8622.0         7378.0        الســـعودية
         174.2         90.6         81.6         106.8         163.4         78.2        الســـــودان
         2110.0         1860.0         1624.0         1709.0         1343.0         1087.0        ســــــورية
. . .. . .. . .. . .. . .. . .        الصومـــال
. . .. . .. . .. . .. . .. . .        العـــــــراق
         1593.0         1064.3         1548.7         1389.2         1137.0         979.4        ُعمـــــــــان
         1277.5         1445.6         845.5         667.7         727.6         694.4        قطـــــــــــر
         4823.7         3947.1         3451.7         3515.1         3560.8         3500.7        الكويــــــت
         7775.6         6556.3         5976.3         5931.9         4533.2         3884.2        لبنــــــــــان
         6458.2         6574.0         7572.0         6794.0         5640.0         3440.0        ليبيـــــــــــا
         14480.5         18113.5         18667.0         17400.0         16192.0         13476.0        مصـــــــــر
         5689.0         4435.0         3993.0         3794.0         3601.0         4352.0        المغــــــرب
         224.3         202.9         200.8         141.2         85.5         39.7        موريتانــيــا
         1472.9         965.1         1207.9         1017.1         619.0         354.5        اليمــــــــــن

*  باستثناء الذهب
مالحظة : اإلجمالي ال يشمل العراق والصومال للفترة آلها  .

المصدر : ( ا ) بـيانات من المصـادر الوطنية لبعض الـدول العربية. 
            (ب) صندوق النقد الدولي، اإلحصاءات المالية  الدولية.

*



ملحق (5/10)   : تغطية االحتياطيات الرسمية في الدول العربية للواردات باألشهر
(1999-1994)

199419951996199719981999

           7.4           6.9           7.3           6.6           5.5           5.5 مجموع الدول العربيـة

           7.3           4.1           5.6           2.2           1.6           1.7        األ ر  د  ن
           4.4           4.0           4.2           4.1           4.2           3.9        اإلمــــارات
           4.9           4.9           4.3           3.8           4.4           3.8        البحريـــــن
           3.4           2.8           3.2           3.2           2.6           2.8        تونــــــــس
           6.0           9.6           11.9           5.6           2.4           3.5        الجزا ئــــر
           3.1           3.3           3.9           4.6           4.2           3.7        جـيـبــوتـــي
           7.9           6.2           6.8           6.8           4.0           4.2        الســـعودية
           1.7           0.6           0.7           1.0           1.7           0.8        الســـــودان
           7.1           6.7           5.4           4.6           4.0           2.8        ســــــورية
. . .. . .. . .. . .. . .. . .        الصومـــال
. . .. . .. . .. . .. . .. . .        العـــــــراق
           4.0           2.2           3.6           3.5           3.1           2.9        ُعمـــــــــان
           6.8           5.6           3.4           3.1           2.9           5.0        قطـــــــــــر
           7.6           5.5           5.0           5.0           5.5           6.3        الكويــــــت
           16.1           12.0           10.4           10.2           8.1           8.4        لبنــــــــــان
           15.7           13.4           12.8           11.6           11.1           6.3        ليبيـــــــــــا
           11.5           14.9           15.8           15.9           15.6           16.3        مصـــــــــر
           6.9           5.6           5.4           5.0           4.6           6.8        المغــــــرب
           7.8           6.8           6.8           3.6           2.8           1.4        موريتانــيــا
           7.2           5.3           6.0           5.3           4.1           2.8        اليمــــــــــن

المصدر:  الملحقان (1/10) و (4/10).



 ملحق (6/10) : إجمالي الدين العام الخـارجـي القائم في ذمة الـدول الـعـربـيـة المـقـتـرضـة

(1999 - 1994)

( مليــــون دوالر أمريكــي)

19941995199619971998*1999

         155,920         156,994         151,287         160,547         160,931         152,232الدول العربية المقترضة

         7,315         7,066         6,461         6,661         6,299         6,189األ   ر   د   ن

         11,652         11,122         11,308         11,408         10,923         9,485تونــــــــــــــــس

         37,597         37,016         30,921         33,428         32,810         29,973الجزائــــــــــــــر

         356         339         317         290         277         291جـــــيـبـوتــــــي

         16,918         17,513         19,353         19,451         19,355         18,002الســـــــــــــودان

         18,334         19,078         20,865         21,420         21,318         20,558سوريـــــــــــــــة

         2,253         2,348         2,561         2,643         2,678         2,616الصومــــــــــــال

         3,106         3,170         3,602         3,415         3,181         3,087عمـــــــــــــــــان

         5,410         4,066         2,402         1,884         1,332         873لبنـــــــــــــــــان

         28,761         29,812         28,179         30,055         31,776         31,128مصــــــــــــــــــر

         17,548         19,324         19,096         21,168         22,445         21,712المغــــــــــــــرب

         1,533         1,564         2,366         2,362         2,320         2,193موريتانيـــــــــــا

         5,137         4,576         3,856         6,362         6,217         6,125اليمـــــــــــــــــن

* بيانات تقديرية.
المصــدر :  1- إستبيان التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 2000  ومصادر وطنية أخرى.

  



 ملحق (7/10) :  نـسـبة إجمالي الدين العام الخارجي القـائـم إلى الـنـاتـج المحلي اإلجمالي

(1999 - 1994)
(فـي المـائــة)

199419951996199719981999

    58.0    61.0    60.9    67.4    75.8    77.7الدول العربية المقترضة

    98.3    96.7    92.6    100.3    96.8    101.8األ   ر   د   ن

    55.3    55.6    59.6    58.3    60.5    60.8تونــــــــــــــــس

    78.6    78.2    64.6    71.4    79.7    71.4الجزائــــــــــــــر

    67.6    66.0    63.3    59.8    56.3    59.7جـــــيـبـوتــــــي

    163.9    172.4    191.4    238.2    378.0    297.8الســـــــــــــودان

    103.9    118.1    125.6    121.8    128.3    134.0سوريـــــــــــــــة

    1,860.0    1,938.1    2,114.1    2,181.8    2,210.7    2,159.5الصومــــــــــــال

    19.9    22.4    22.7    22.4    23.0    23.9عمـــــــــــــــــان

    32.8    25.1    16.2    14.5    12.0    9.5لبنـــــــــــــــــان

    32.3    36.0    37.3    44.7    52.6    60.3مصــــــــــــــــــر

    49.9    54.4    57.1    57.8    68.0    71.5المغــــــــــــــرب

    163.4    159.4    220.5    216.3    220.0    218.3موريتانيـــــــــــا
    75.9    76.4    58.2    116.2    127.3    115.8اليمـــــــــــــــــن

المصــدر : الملحقان  (6/10) و (2/2).



ملحق\ (8/10) : إجمالي خـدمـة الدين العام الخارجي للـدول الـعـربـيـة المـقـتـرضـة

 
( مليــــون دوالر أمريكــي)

منها : الـفــــوائـــد
19941995199619971998*199919941995199619971998*1999

  2,706  2,744  5,014  5,579  5,528  4,950  11,902  12,597  12,192  12,656  12,455  12,813الدول العربية المقترضة

   266   268   249   280   237   229   514   510   529   555   476   499األ   ر   د   ن

   483   490   496   533   528   431   1,495   1,524   1,497   1,566   1,567   1,351تونــــــــــــــــس

. . .. . .   1,968   2,006   1,723   1,496   4,003   4,569   3,964   3,936   3,939   4,847الجزائــــــــــــــر

   4   5   4   4   5   4   15   17   10   13   14   12جـــــيـبـوتــــــي

. . .. . .   0   0   2   0   0   0   0   0   17   3الســـــــــــــودان

. . .. . .   63   48   62   100   356   321   425   124   155   229سوريـــــــــــــــة

. . .. . .   0   3   0   0   0   0   0   3   0   0الصومــــــــــــال

. . .. . .   132   149   184   149   506   661   429   720   466   525عمـــــــــــــــــان

   270   181   168   120   81   31   355   262   606   141   189   121لبنـــــــــــــــــان

   650   673   699   1,122   1,188   1,158   1,468   1,521   1,366   1,938   2,015   1,883مصــــــــــــــــــر

   943   1,053   1,163   1,264   1,462   1,290   2,959   3,004   3,155   3,475   3,425   3,166المغــــــــــــــرب

   26   29   46   29   32   38   94   96   125   106   102   96موريتانيـــــــــــا

   64   45   26   21   25   23   137   112   86   79   90   81اليمـــــــــــــــــن

* بيانات تقديرية .

المصــدر :  مصدر الملحق (6/10).

إجمالي خـدمـة الدين



ملحق\ (9/10) :  نـسـبـة خــدمــة الـدين الـعـام الخـارجـي إلـى الـصـادرات مـن السلع والخدمات

(1999 - 1994)
(فـي المـائــة)

199419951996199719981999

      17.1      19.7      15.6      16.7      17.9      21.1الدول العربية المقترضة

      14.7      14.4      14.8      15.2      13.7      16.8األ   ر   د   ن

      17.0      17.9      18.2      19.2      19.6      19.6تونــــــــــــــــس

      30.0      41.4      24.4      25.9      31.9      44.8الجزائــــــــــــــر

      8.6      8.8      5.4      7.2      7.5      6.4جـــــيـبـوتــــــي

      0.0      0.0      0.0      0.0      1.6      0.4الســـــــــــــودان

      7.4      6.5      7.0      1.9      2.5      3.9سوريـــــــــــــــة

      0.0      0.0      0.0      1.6      0.0      0.0الصومــــــــــــال

      7.1      10.4      5.3      9.5      7.2      9.0عمـــــــــــــــــان

      18.4      13.1      31.8      7.6      11.7      8.9لبنـــــــــــــــــان

      8.9      10.4      8.0      12.3      13.7      14.3مصــــــــــــــــــر

      30.1      30.7      27.6      29.7      30.0      30.7المغــــــــــــــرب

      21.9      20.6      28.2      20.2      20.0      22.2موريتانيـــــــــــا
      5.5      6.4      2.3      2.2      2.8      4.1اليمـــــــــــــــــن

المصــدر : الملحقان  (6/10) و (2/2).



 ملحق (10/10) :  نظم الصرف في الدول العربية، عام  1999 
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ترتيبات أسعار الصرفأ - 
1-    سعر الصرف محدد على أساس الربط

- - - *-- - - *-*--*--- -*      -    بالدوالر األمريكي
- - - -*- - *-----*---**-      -    حقوق السحب الخاصة
- - *--- *- ---------- --      -    سلة خاصة من العمالت

2-  سعر الصرف محدد على أساس -مرن-
- - - *-- - - -------**- --      -    تعويم مدار -  موجه- 
**- --*- - --*-*----- --      -    تعويم حر -  مستقل- 

3-    هيكل سعر الصرف
***********-********      -    موحد بالنسبة للواردات والصادرات

********************      -    موحد بالنسبة للعمليات غير المنظورة والرأسمالية
****-****-*-********سـوق صرف للنقد األجنبيب - 
*- **-- **-----*--****نظام عرض أسعار صرف آجلةج -
قبول أحكام اتفاقية صندوق النقد الدوليد - 

 -    المادة الثامنة -  تحرير المدفوعات على المعامالت
نعمالنعمالالنعمنعمنعمنعمالالالالنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعم  -والتحويالت الجارية     

 -    المادة الرابعة عشر -  إستمرار تطبيق قيود على المدفوعات
النعمالنعمنعمالالالالنعمنعمنعمنعمالالالالالالال  -الجارية    

تشير إلى أن الممارسة المذآورة هي إحدى سمات نظام الصرف.*
تشير إلى أن الممارسة المذآورة ليست سمة من سمات نظام الصرف. -

تنص المادة الثامنة -  القسم الثاني-   من إتفاقية صندوق النقد الدولي  على أن تلتزم الدولة العضو بتجنب فرض القيود على المدفوعات الخاصة بالمعامالت الجارية.  وينص -  القسم الثالث-   من المادة ذاتها على عدم الدخول  1-  
 في اتفاقيات نقدية ذات طابع تمييزي أو اتباع ممارسات تعدد أسعار الصرف.  آما ينص -  القسم الرابع-   على ضمان تحويل أرصدة األجانب الناجمة عن المعامالت الجارية.

 (1

(2

 (3 (3

 



ملحق (11/10) : أسعار صرف وحدات العمالت العربية مقابل الدوالر ( متوسط الفترة )  
(1999 - 1990)

1990199119921993199419951996199719981999
 معدل التغير 

التغير السنوي 
1999-98 

%

متوسط التغيرالسنوى 
في قيمة العملة

للفترة
1999-94

%

      -0.30       0.66370.68080.6797170.69290.69880.70080.70920.70920.70920.70920.00ا أل  ر د ن
      -0.01       3.6713.6713.6713.6713.6713.6713.6713.67113.67253.67250.00اإلمـــارات
       0.00       0.3760.3760.3760.3760.3760.3760.3760.3760.3760.3760.00البحـــريـن
      -3.11      -0.87830.92460.88441.00371.01160.94580.97341.10591.13931.18463.98تونـــــــس
      -12.04      -8.957518.47321.83623.34535.05947.66354.74957.70758.73966.57413.34الجزائـــــر
       0.00       177.721177.721177.721177.721177.721177.721177.721177.721177.721177.7210.00جيبوتــــي
       0.00       3.7453.7453.7453.7453.7453.7453.7453.7453.7453.7450.00السعــودية
      -32.60      -4.512.5110.2175.3350578.31246.51576.51994.5251626.15الســـودان
       0.00       11.22511.22511.22511.22511.22511.22511.22511.22511.22511.2250.00ســـــورية
………………………………الصومــال
       0.00       0.3108580.3108580.3108580.3108580.3108580.3108580.3108580.3108580.3108580.3108580.00الـعــــراق

       0.00       0.38450.38450.38450.38450.38450.38450.38450.38450.38450.38450.00 ُعمـــــــان  
       0.00       3.643.643.643.643.643.643.643.643.643.640.00قطـــــــــر
      -0.45       0.291240.28920.29330.3013250.2976220.2984570.2994150.303360.3047480.3044140.11الكـويـــت
       2.18       701.76928.231712.841741.381679.741620.941570.941539.231515.871507.840.53لبنــــــــان
      -4.91      -0.2830.28490.29850.32240.36160.35360.36320.38170.38410.465121.09ليبيـــــــــا
      -0.06      -2.70723.253.3323.3533.3853.3923.3913.3893.3883.3950.21مصــــــــر
      -1.26      -8.2428.7078.5389.2999.2038.548.7169.5279.6049.8042.08المغــــرب
      -10.05      -80.60981.94687.027120.806123.575129.768137.222151.7468204.66209.88912.56مـوريتانيا
      -18.72      -13.9222.1228.539.5455.24100128128135.882155.7606314.63اليمــــــــن

      عام 1999 يمثل متوسط تسعة أشهر .  
      عام 1999 يمثل متوسط أحد عشر  شهرا .  

    تم احتساب متوسط التغير على أساس وحدات الدوالر مقابل العملة الوطنية، وترمز العالمة (-) إلى انخفاض في قيمة العملة الوطنية المعنية.      
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