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، 1980آانت اللجنة السباعية لمحافظي المصارف المرآزية ومؤسسات النقد العربية قد أوصت، عند اجتماعها في فبراير 
بأن يتولى صندوق النقد العربي مسؤولية إعداد تقرير سنوي موحد يتناول التطورات االقتصادية في الوطن العربي 

الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة، بغية الحد من تعدد الجهود بالتنسيق والتعاون مع األمانة العامة لجامعة 
التي تبذل من جانب آل من المنظمات في إعداد مثل هذا التقرير، ولتوفير قاعدة موحدة من البيانات والمعلومات عن 

صاد العرب ومحافظي إقتصادات الوطن العربي، بحيث يوفر التقرير الموحد خلفية تمكن السادة وزراء المال واالقت
المصارف المرآزية ومؤسسات النقد العربية خالل اجتماعاتهم الدورية، وغيرهم من المهتمين بالشؤون االقتصادية 
العربية، من مناقشة أهم القضايا التي تواجه الوطن العربي، سواء فيما يتعلق بالعالقات بين األقطار العربية، أو فيما 

  . الخارجيالعالم دول يتصل بالعالقات بينها وبين
  

 وآان ذلك العدد ثمرة للتعاون بين 1980وقد صدر العدد األول من التقرير االقتصادي العربي الموحد في أغسطس 
ثم انضمت األمانة العامة لجامعة الدول العربية . صندوق النقد العربي والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي

  .العدد الثاني، آما انضمت منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول منذ العدد الثالثلهذا الجهد المشترك منذ 
  

وتأمل الجهات األربع المشارآة في التقرير أن تكون قد وفقت في تحقيق األهداف المرجوة منه، وعملت على توصيف 
تماسك يعكس أهم أبعاد مسارات الواقع االقتصادي العربي بصورة علمية وموضوعية دقيقة وحّيدة تامة، في إطار م

االقتصادات العربية، وأن تكون بذلك قد قدمت ما يفيد ويعين المسؤولين والباحثين المهتمين بالشؤون االقتصادية 
آما تأمل أن يظل هذا الجهد موضع تطور مستمر، بفضل ما يثيره من تحليالت وتعليقات، . وتطورها في المنطقة العربية

 االرتكاز في متابعة تطورات االقتصاد العربي، وعامًال مساعدًا في وضع السياسات االقتصادية وأن يصبح أحد محاور
  .التي تحقق التنمية واالستقرار في أرجاء الوطن العربي، وتدعم مسيرة التعاون والعمل العربي المشترك

  
  واهللا من وراء القصد،،،

  
  

  محمـــد ابراهيم التويجري

  ـاعـــداألميـن العـــام المسـ

  للشـــــــؤون اإلقتصاديــــة

  األمانــــة العــــــامــــــــــة

  لجامعـــــة الـدول العربيــة

  

  عبـد اللطيـــف الحمــــــــد

  المــديــــــــرالعـــــــــــــام

  رئيــس مجلــــــس اإلدارة

  الصنـدوق العربـي لإلنماء

  اإلقتصــادي واإلجتمـاعـي

  

  المناعـــــــــيجاســــــــم 

  المــديــــــــر العـــــــــــام

  رئيــس مجلـــــس اإلدارة

  صنــــــدوق النقـــــــــــــد 

  العــــــــــــــــربـــــــــــي

  

  عبــاس علـــــي نقــــــــي

  األميــــــــــن العـــــــــــام

  منظمـة األقطـار العربيــة

  رولالمصــــدرة للبتــــــــ

)األوابــــــــــــــــــــــــك(

  
  
  

  ةـذة تاريخيـنب



  

  ب 

  
  

  
، وآعادته منذ صدور العدد 2009عام  من التقرير االقتصادي العربي الموحد الصادر  والعشرينالتاسعالعدد يتناول 

ويعتبر التقرير االقتصادي العربي الموحد نموذجًا . ، التطورات االقتصادية في الدول العربية1980األول منه عام 

عاون المثمر بين مؤسسات العمل العربي المشترك، حيث يشارك في إعداده آل من األمانة العامة لجامعة الدول للت

العربية والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي وصندوق النقد العربي ومنظمة األقطار العربية المصدرة 

جهات األربع بإعداد الفصول المناطة بها وفق التصور المتفق وفي إطار هذا الجهد المشترك تقوم ال). األوابك(للبترول 

 بمهام تحرير 1980وإضافة لذلك، يضطلع صندوق النقد العربي منذ بداية صدور التقرير في عام . عليه لتقرير آل عام

اتها، وذلك ويعرض التقرير في صورة أولية محدودة التداول للمناقشة وإبداء الدول األعضاء مالحظ. التقرير وإصداره

خالل اجتماعات مجلس محافظي المصارف المرآزية ومؤسسات النقد العربية، والمجلس االقتصادي واالجتماعي، في 

وفي ضوء تلك المالحظات يقوم صندوق النقد العربي، بالتنسيق مع المؤسسات المشارآة . دورة سبتمبر من آل عام

  .اره قبل نهاية العاماألخرى، بتحرير الصيغة النهائية من التقرير وإصد
  

وقد حرصت المؤسسات المشارآة في إعداده على أن يعكس التقرير بصورة موضوعية وعلمية أوضاع االقتصادات 

من ناحية البيانات . العربية سواء من ناحية البيانات والمعلومات المتاحة، أو ما يتضمنه من منهجية في إعداده وتطويره

لى إعداد مواد التقرير على الحصول على البيانات والمعلومات من المصادر الوطنية والمعلومات، يعتمد القائمون ع

وتبذل الجهات . الموثوقة، وإجراء التقديرات لما ال يستطيعون الحصول عليه، إلنجاز مادة التقرير في الوقت المحدد

ونأمل أن يستمر . يان الخاص بالتقريرالرسمية في الدول العربية جهودًا مشكورة، في االستجابة لطلبات استكمال االستب

هذا االتجاه اإليجابي حتى يتمكن المسؤولون عن إعداد مواد التقرير من إعطاء صورة متكاملة لمختلف جوانب 

  .االقتصادات العربية

  

ومن ناحية المنهجية في إعداد التقرير وتطويره، تحرص المؤسسات المشارآة على أن تتضمن فصول التقرير تحليل 

تطورات االقتصادية في الدول العربية باستخدام المؤشرات الرئيسية، وتصنيف الدول العربية حسب الموضوع قيد ال

التطورات االقتصادية في الدول ب تم احتساب البيانات المتعلقة وفي سبيل ذلك،. هيل عملية التحليل المقارنتسلالدراسة 

ت الوطنية المستقاة من البيانات التي توفرها الدول ألغراض  حسب أسعار صرف العمال األمريكيالعربية بالدوالر

 وأخيرًا، يتناول التقرير فصًال خاصًا آل عام يشكل محورًا حول أحد المواضيع االقتصادية الهامة بحيث تعكسه .التقرير

ألعداد السابقة ونرجو أن يكون هذا العدد من التقرير االقتصادي العربي الموحد آا. الفصول األخرى آلما أمكن ذلك

  .مرجعًا للمسؤولين والمحللين ألحوال االقتصادات العربية

  
  
  

  تقديــــــم



  

  ج 

  

  
  
  

  المساحة
  ) مليار هكتار1.4( ²مليون آم   14.2  المساحة الكلية

  في المائة  10.2  نسبتها إلى العالم
  

   والعمالةالسكان
  مليون نسمة  334.5  عدد السكان

  في المائة   5.0  نسبتهم إلى العالم
  )2007عام  (مليون عامل   128.0  ربيةالعمالة الع

  )2007عام (في المائة   13.7  معدل البطالة
  

  الناتج المحلي اإلجمالي
  مليار دوالر   1,898.6  القيمة باألسعار الجارية

  في المائة  26.2  )باألسعار الجارية(معدل النمو السنوي 
  في المائة  6.0  )باألسعار الثابتة(معدل النمو السنوي 

  دوالر   5,858  )بسعر السوق(الفرد متوسط نصيب 
  في المائة  43.4  نسبة القيمة المضافة للصناعات االستخراجية

  في المائة   8.9  نسبة القيمة المضافة للصناعات التحويلية
  في المائة  36.0  نسبة القيمة المضافة لقطاع الخدمات

  
  النفط

  لمائةفي ا   57.7  نسبة احتياطي النفط المؤآد إلى االحتياطي العالمي
  في المائة   30.3  إلى االحتياطي العالمينسبة احتياطي الغاز الطبيعي 

  مليون برميل يوميًا  23.7  إنتاج النفط الخام
  في المائة  27.5  إلى اإلنتاج العالمينسبة إنتاج النفط الخام 

  )2007عام (في المائة    13.4  إلى اإلنتاج العالمي  المسوقنسبة إنتاج الغاز الطبيعي
  مليار دوالر  623.9  )تقديرات باألسعار الجارية(الصادرات النفطية عوائد 

  
  التجارة

  مليار دوالر  1,049.8  )فوب (الصادرات السلعية
  في المائة  6.7  نسبة الصادرات إلى الصادرات العالمية

  مليار دوالر  701.6  )سيف (الواردات السلعية
  في المائة  4.3  نسبة الواردات إلى الواردات العالمية

  مليار دوالر  86.8   العربيةجمالي الصادرات البينيةإ
  في المائة  9.4  نسبة التجارة البينية إلى إجمالي التجارة الخارجية

  
  *الخارجية الرسميةاالحتياطيات 

  مليار دوالر  504.1  القيمة 
  شهرًا  9.6  )فوب(متوسط تغطية االحتياطيات الرسمية للواردات العربية 

  
  دول العربية المقترضةالدين العام الخارجي لل

  مليار دوالر   156.5  القيمة
  مليار دوالر   17.9  قيمة خدمة الدين العام
  في المائة  21.8   المحلي اإلجمالينسبة الدين إلى الناتج

  في المائة     5.8  صادرات السلع والخدماتنسبة خدمة الدين إلى حصيلة 
                                                                  

  .باستثناء الذهب النقدي  *

  

  مؤشرات عامة
  يةعن الدول العرب

  2008خالل عام 



  

  د 

  
  

  
  
  
  

  

…  

  ــ

(%)  

  ج

  آم

  ²آم

  آجم/آج

  مل

  ملم

  ³ملم

  ³م

  ي/ب

  ب م ن

  ي/ب م ن

  ط م ن

  و ح ب

  أوبك

  أوابك

  

  

 

  البيان غير متوفر أو ال ينطبق  

  القيمة أو النسبة تعادل الصفر

  نسبة مئوية

  جرام

  آيلو متر

  آيلو متر مربع

  آيلو جرام

  ) لتر1/1000(ملليلتر 

  ملليمتر

  ملليمتر مكعب

  متر مكعب

  برميل نفط يوميًا

  برميل مكافئ نفط

  ميل مكافئ نفط يوميًابر

  طن مكافئ نفط

  وحدة حرارية بريطانية

  منظمة األقطار المصدرة للبترول

  منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

  

  

  

  

    

  

  

  المستخدمةالرموز
  في التقرير
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  الصفحـة   

 أ نبــذة تاريخيـة 

  ب    تقديـــــم

  ج    2008مؤشرات عامة عن الدول العربية خالل عام 

  د  ي التقرير الرموز المستخدمة ف

  i   2008نظرة عامة على اقتصادات الدول العربية خالل عام 

  1  التطورات االقتصادية الدولية :           الفصل األول         

  1   نظرة عامة   

  2   نمو االقتصاد العالمي  

  6   التضخم والبطالة  

  7  أسعار الفائـدة  

  8   التجارة والمدفوعات   

  10   طيات الخارجية الرسمية للدول الناميةاالحتيا  

  11   الدين العام الخارجي  

 11  أسعار الصرف   

 12  أسواق األسهم والسندات الدولية   

  12  التطورات في أسواق النفط العالمية   

  13  انعكاسات التطورات االقتصادية الدولية على اقتصادات الدول العربية  

  15  التطورات االقتصادية واالجتماعية :                     الفصل الثاني

  15  نظرة عامة  
  16  التطورات االقتصادية    
  16    أداء الناتج المحلي اإلجمالي  

  20  التضخم  

  21  الهيكل القطاعي للناتج المحلي اإلجمالي  

  22  الناتج المحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنفاق  

  25  قر في الدول العربيةاألداء االقتصادي والف  

  
  
  

  المحتويات



  

  و 

  28   التطورات االجتماعية  

  29   السكان  

  30    األوضاع الصحية  

  33  التعليم  

  35   العمالة  

  39  القطاع الزراعي         :           الفصل الثالث 

  39   نظرة عامة  

  40  الناتج الزراعي العربي  

  41  الموارد الزراعية في الدول العربية   

  43  الموارد المائية   

  44  الموارد البشرية في القطاع الزراعي  

  45   في الدول العربيةاإلنتاج النباتي والحيواني والسمكي  

  48  التجارة الزراعية العربية  

  50  التجارة العربية في السلع الغذائية الرئيسية  

  55  القطاع الصناعي :            الفصل الرابع       

  55  نظرة عامة  

  55  الناتج الصناعي العربي  

  57   االستخراجية الصناعاتتطورات   

  60   التحويلية الصناعاتتطورات   

  60   مواد البناءةصناع  

  65  الصناعات الهيدوآربونية  

  72   العربيةالصناعات التحويليةتنافسية   

  77  ط والطاقةالتطورات في مجال النف    :             الخامسالفصل 

  77  نظرة عامة  

  78  الوضع العام لالستكشاف واالحتياطيات  

  82  اإلنتاج  

  85  الطلب على الطاقة  

  91  األسعار  

  95  األسعار الفورية للمنتجات النفطية  

  99   العربية في الدولقيمة الصادرات النفطية  

  103  الماليةالتطورات     :            السادس  الفصل 

  103  نظرة عامة   



  

  ز 

  104  اإليرادات العامة والمنح   

  108  اإلنفاق العام   

  112   للموازنات العامةالوضع الكلي   

  115  الداخليتطورات الدين العام   

  117  الدول العربية المال فيالتطورات النقدية والمصرفية وفي أسواق      :             السابع الفصل 

  117  نظرة عامة  
  118  التطورات النقدية   
  124  التطورات المصرفية  

  130  التطورات في أسواق المال العربية   

  135  التجارة الخارجية للدول العربية  :               الثامن  الفصل 

  135  نظرة عامة  

  136   اإلجمالية  الخارجيةالتجارة  

  140  التجارة البينية العربية   

  144  ة الصادرات العربيةتنافسي  

  148  األزمة المالية العالمية وتمويل التجارة العربية   

  149  التعاون االقتصادي العربي مع الدول والتجمعات االقتصادية   

  151   موازين المدفوعات والدين العام الخارجي وأسعار الصرف :                   التاسع الفصل 

  151  نظرة عامة   
  152  ازين المدفوعاتمو  
  152  الموازين التجارية  
  155    والتحويالت والدخلموازين الخدمات  
  156  الجاريةالخارجية موازين الحسابات   
  159  الرأسمالية والمالية والموازين الكليةموازين الحسابات   
  160  االحتياطيات الخارجية الرسمية  
  161  الدين العام الخارجي   
  163  طورات في أعباء المديونية الخارجية للدول العربيةالت  
  165  تطورات أسعار الصرف العربية   

  171  األمن الغذائي في الدول العربية :                  العاشرالفصل 

  171  نظرة عامة  

  172  الفجوة الغذائية وأبعاد مشكلة األمن الغذائي: أوًال   

  180   الغذائي العربي ومتطلبات تحقيقهمحددات األمن : ثانيًا   

  194   التعاون العربي في مجال تحقيق األمن الغذائي: ثالثًا   

  199  خاتمة  



  

  ح 

  201  العون اإلنمائي العربي    :       الحادي عشرالفصل 

  201  نظرة عامة   

  202  المالمح الرئيسية للمساعدات اإلنمائية العربية  

  203   2008ربي في عام العون اإلنمائي الع  

  204  العون اإلنمائي المؤسسي  

 205  عمليات مؤسسات التنمية العربية  

  207  تطورات المساعدات اإلنمائية الدولية  

  209  التعاون الدولي في المساعدات اإلنمائية  

  ت في إطارالتعاون العربي في تحرير التجارة البينية في الخدما:  الفصل الثاني عشر            
                                         منطقة  التجارة الحرة العربية الكبرى

213  

 213 نظرة عامة 

 213 أهمية الخدمات في اقتصادات الدول العربية 

 216 الحواجز أمام التجارة الخارجية للخدمات ومبررات تحريرها 

  216  لعربيةمبررات تحرير تجارة الخدمات بين الدول ا 

  218  )الجاتس(التزامات الدول العربية في االتفاقية العامة لتجارة الخدمات  

  219  المفاوضات الجارية لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية 

  إمكانات العمل لتفعيل السياسات التجارية في تحرير التجارة في الخدمات 

  على المستوى اإلقليمي العربي
222  

  225    االقتصاد الفلسطيني    :        الثالث عشرالفصل 

  225  نظرة عامة  

  226  السكان والقوى العاملة   

  227  أداء الناتج المحلي اإلجمالي والقطاعات االقتصادية  

  230  التجارة الخارجية  

  232  التطورات المالية  

  233  النشاط المصرفي  

  234  المساعدات الدولية  

  235  الخطط التنموية الفلسطينية  

 237  المستخدمةالمفاهيم والمصطلحات



  

  ط 

  

  255   )1/9(-)1/1(التطورات االقتصادية الدولية : مالحق الفصل األول   المالحق اإلحصائية

  265  )2/18(-)2/1(التطورات االقتصادية واالجتماعية : مالحق الفصل الثاني   

  287  )3/12 (-)3/1(اع الزراعي القط: مالحق الفصل الثالث   

  303  )4/14(-)4/1(القطاع الصناعي : مالحق الفصل الرابع   

  319  )5/10(-)5/1(التطورات في مجال النفط والطاقة : مالحق الفصل الخامس   

  329  )6/7(-)6/1(المالية العامة : مالحق الفص السادس   

صرفية والتطورات في أسواق المال التطورات النقدية والم: مالحق الفصل السابع   
  339  )7/9(-)7/1(في الدول العربية 

  349  )8/7(-)8/1(التجارة الخارجية للدول العربية : مالحق الفصل الثامن   

موازين المدفوعات والدين العام الخارجي ونظم الصرف : مالحق الفصل التاسع   
)9/1(-)9/14(  357  

  375  )10/1( وأداء القطاع المصرفيتطور  :مالحق الفصل العاشر ذ  

  377  ) 11/7(-)11/1(العون اإلنمائي العربي : مالحق الفصل الحادي عشر   

التعاون العربي في تحرير التجارة البينية في : مالحق الفصل الثاني عشر   
  )12/3(-)12/1( الخدمات

385  

  389  )13/1(االقتصاد الفلسطيني : مالحق الفصل الثالث عشر   

  




