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ملخ�ش موجز عن

التقرير القت�صادى العربى الموحد لعام 2018 

اأ. ثريا محمد ح�ضين 

مدر�ص م�ضاعد – مركز العالقات القت�ضادية 

الدولية  - معهد التخطيط القومى – القاهرة  

thـabdm3783@yahoo.com

يتن���اول التقرير االقت�شادى العربى الموحد لل���دول العربية لعام 2018 تحلياًل لتطور االأو�شاع 

االقت�شادي���ة ف���ى ال���دول العربي���ة خالل ع���ام 2017 ، حيث يب���داأ التقرير بعر����ش مخت�شر الأهم 

التط���ورات االقت�شادية على ال�شاح���ة العالمية ثم ينتقل بعد ذلك لتحليل االأو�شاع االقت�شادية  فى 

ال���دول العربية ليتطرق اإلى تحليل االأو�شاع االقت�شادية واالجتماعية في الدول العربية ب�شكل عام 

ث���م التطورات على م�شت���وى القطاعات والمحاور االقت�شادية المختلفة .كم���ا يتناول التقرير لهذه 

الع���ام مو�شوع »اأف���اق التوليد الكهربائى با�شتخدام م�شادر الطاق���ة المتجددة فى الدول العربية« 

كمح���ورًا للتقري���ر هذه العام وبعد ذلك يقدم التقرير عر�شًا للع���ون االنمائى العربى والدولى.وفى 

اإط���ار االإهتمام بالتع���اون االقت�شادى العربى الم�شت���رك يتناول تقرير هذه الع���ام ق�شية »التعاون 

العربى فى مجال اإن�شاء �شوق عربية م�شتركة للكهرباء« كما يختتم التقرير بف�شل ي�شتعر�ش تطور 

اأو�شاع االقت�شاد الفل�شطينى .

اأوًل: تطور اأداء القت�صادات العربية

• التطورات القت�ضادية 
اأ�ش���ار التقري���ر اإلى اأن االأداء االقت�ش���ادى للدول العربية خالل ع���ام 2017 تاأثر باأربعة عوامل 

اأ�شا�شي���ة تمثلت فى تعاف���ى االقت�شاد العالمى ،التطورات المتعلقة باأ�ش���واق النفط العالمية و�شعى 

العدي���د م���ن الدول العربي���ة لتنبى �شيا�ش���ات اإ�شالحية ت�شته���دف تحقيق اال�شتق���رار واال�شتدامة 

المالي���ة وتداعيات هذه ال�شيا�ش���ات على االنفاق العام هذا باالإ�شافة اإل���ى الظروف الداخلية التى 

تمر بها بع�ش البلدان العربية وتداعياتها . وفى ظل هذه العوامل والمتغيرات تمكنت الدول العربية 

م���ن تحقي���ق معدل نمو اإجمالى باالأ�شعار الثابته يبلغ حوالى 1 % فى عام 2017، ليبلغ معدل النمو 

حوال���ى 0.7 % ف���ى مجموعة الدول الرئي�شية الم�شدرة للنف���ط مقابل 3.1 % فى مجموعة الدول 

العربية االأخري. كما اإرتفع الناتج المحلى االإجمالى باالأ�شعار الجارية للدول العربية كمجموعة فى 

عام 2017 بن�شبة 3.8 %  بعد عامين من االإنكما�ش.  
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• التطورات القت�ضادية على م�ضتوى القطاعات 
 الزراعة:اإنكم�ش الناتج الزراعى للدول العربية فى عام 2017 بحوالى 2.8 % مقارنة بعام 
2016 حي���ث بلغ���ت قيمة الناتج الزراعى للدول العربية حوال���ى 138.3مليار دوالر فى عام 2017 
وه���و ما اأدى اإلى اإنخفا�ش م�شاهمة قطاع الزراعة فى الناتج المحلى االإجمال��ى للدول العربية من 

6 % ف���ى ع���ام 2016 اإل���ى 5.6 % فى 2017. ويعود �شب���ب تراجع الناتج الزراع���ى للدول العربية 
مقوم���ًا بالدوالر اإلى تراجع ال�شديد الأ�شعار �شرف العمالت الوطنية للعديد من الدول العربية وفى 

مقدمته���ا م�شر واليمن وتون�ش ه���ذا باالإ�شافة اإلى عوامل هيكلية اأخري تتعلق بالهجرة من الريف 

للمدن وزيادة نمو قطاع الخدمات وال�شناعة على ح�شاب القطاع الزراعى. 

كم���ا اأ�شار التقرير اإلى اأهم معوقات التنمي���ة الزراعية فى الدول العربية ومن اأهمها محدودية 

الم���وارد االأر�شي���ة والمائي���ة فى الدول العربي���ة هذا باالإ�شافة اإل���ى اإنخفا�ش العمال���ة فى القطاع 

الزراع���ى لتمث���ل حوالى 18.3 % م���ن اإجمالى القوة العاملة ف���ى الدول العربية لت�شه���د اإنخفا�شًا 

بحوالى 2.3 % فى عام 2017 مقارنة بعام 2016 وفى ظل هذا الو�شع للقطاع الزراعى فى الدول 

العربية اأ�شار التقرير اإلى اأن بلغت فجوة الغذاء فى الدول العربية حوالى 33 مليار دوالر فى 2016 

وذل���ك فى ظ���ل اإنخفا�ش ن�شب االكتفاء الذاتى لع���دد من ال�شلع الغذائي���ة الرئي�شية وفى مقدمتها 

الحبوب بن�شبة 38 %، والقمح بن�شبة 34 % والزيوت بن�شبة 32 % ، وال�شعير بن�شبة 28 %.

 ال�ضناعـــة : تمك���ن قطاع ال�شناعة فى الدول العربية من المحافظة على دوره الجوهري فى 
االقت�ش���اد العربى وذلك بف�شل اإرتفاع معدل نمو قط���اع ال�شناعات اال�شتخراجية نتيجة للتح�شن 

الملحوظ فى اأ�شعار النفط العالمية ،فقد حقق الناتج ال�شناعى فى الدول العربية نموًا اإيجابيا فى 

ع���ام 2017 بل���غ حوالى 17 % ليرتفع الناتج ال�شناعى العرب���ى من 691.6 مليار دوالر فى 2016 

اإل���ى 787.8مليار دوالر ف���ى 2017.كما بلغت ن�شبة م�شاهمة االنت���اج ال�شناعى العربى فى الناتج 

المحل���ى االإجمالى حوالى 31.9 % فى 2017 وكانت الم�شاهم���ة االأكبر لل�شناعات اال�شتخراجية 

بحوال���ى 21.7 % و10.2 % لل�شناع���ات التحويلية .كما �شاهم قط���اع ال�شناعة العربى فى توفير 

فر����ش عمل لحوال���ى 17.7 % من الق���وة العامل���ة العربية ف���ى 2017، واأ�شار التقري���ر اإلى الدور 

المح���ورى للقط���اع ال�شناعى فى الدول العربية فى دفع جهود التنمي���ة والتجارة الخارجية وزيادة 

الدخل القومى ،حيث بلغ متو�شط ن�شيب الفرد العربى من الناتج ال�شناعى فى عام 2017 حوالى 

2،081 دوالر مقارنة ب� 1.710 دوالر عام 2016.
النفـــط والطاقة:حقق���ت ال���دول العربية خالل ع���ام 2017 اأربع���ة اإكت�شافات نفطي���ة  وخم�شة 
اإكت�شاف���ات غازية ، وكان ن�شيب الدول العربية من تقديرات االإحتياطى العالمى الموؤكد للنفط حوالى 

49 % و 27.8 % م���ن اإحتياطيات الغاز الطبيعى العالمية .كم���ا اإ�شتحوذت الدول العربية على حوالى 
30.5 % م���ن اإجمالى االنت���اج العالمى للنفط الخام و�شكلت ح�شتها من الغ���از الطبيعى الم�شوق نحو 
15.8 % م���ن االإجمالى العالمى . وتط���رق التقرير الإ�شتهالك الطاقة فى ال���دول العربية والذى اإرتفع 
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ف���ى ع���ام 2017 بنحو 281 األف برميل لي�شل اإلى 14.9 مليون برميل مكافئ نفط يوميا ،ويظل النفط 

والغ���از الطبيع���ى الم�شدريين االأ�شا�شيين اللذين تعتمد عليهم ال���دول العربية لتغطية اإحتياجاتها من 

الطاقة لت�شكل ح�شتهما معًا 98.5 % من اإجمالى م�شادر الطاقة عام 2017. 

كم���ا �شهدت الدول العربية اإرتفاعا ف���ى اأ�شعار نفوط الت�شدير الرئي�شية فى عام 2017 بن�شب 

تت���راوح ما بين 18.4 و 24.2 %،االأمر الذى اأدى اإلى زيادة ملحوظة فى قيمة ال�شادرات النفطية 

للدول العربية خالل نف�ش العام.

التجـــارة الخارجيـــة : بلغ���ت التج���ارة ال�شلعية االإجمالي���ة العربية فى ع���ام 2017 ما قيمته 
1،764 ملي���ار دوالر مقارنة ب� 1،580 مليار دوالر ف���ى 2016 محققة ن�شبة اإرتفاع حوالى 11،6 % 
وذل���ك بما يعك�ش اإرتفاع ن�شبة ال�شادرات ال�شلعية العربي���ة االإجمالية بحوالى 21.6 % عما كانت 

علي���ه فى 2016 .اأما ال���واردات ال�شلعية العربية االإجمالية فقد �شه���دت اإرتفاعًا طفيفًا فى 2017 

بلغ���ت ن�شبت���ه حوالى 1.7 % مقارنة ب 2016 لت�شل قيمتها اإل���ى 808.1 مليار دوالر .وفيما يتعلق 

باإتجاهات التجارة العربية خالل عام 2017 فقد اأظهرت البيانات زيادة  �شادرات الدول العربية 

للوالي���ات المتحدة االأمريكي���ة واالإتحاد االأوروب���ى واأ�شيا اأما عن الواردات فق���د اإنخف�شت واردات 

ال���دول العربي���ة من الوالي���ات المتحدة فى مقاب���ل زيادة ال���واردات من الدول العربي���ة واآ�شيا.كما 

اأ�ش���ار التقرير اإلى تح�شن اأداء التجارة العربية البينية فى ظل اإرتفاع اأ�شعار النفط العالمية خالل 

ع���ام 2017 على الرغم من اإ�شتمرار تاأثر التج���ارة البينية للدول العربية بالظروف الداخلية التى 

ت�شهده���ا بع�ش الدول ،حيث بلغت ح�شة التجارة البينية النفطية حوالى 4.7 % من متو�شط قيمة 

التج���ارة البينية فى 2017 وفيما يتعلق بالتج���ارة البينية الغير نفطية اإ�شتحوذت ال�شلع ال�شناعية 

عل���ى الن�شي���ب االأكبر ث���م ال�شلع الزراعية .وفيم���ا يخ�ش تجارة الخدمات فق���د تراجع العجز فى 

�شاف���ى ميزان تج���ارة الخدمات لل���دول العربية كمجموعة خ���الل عام 2017 كمح�شل���ة اأ�شا�شية 

لزي���ادة المتح�شالت من الخدمات وتراجع المدفوعات الخدمية. وفى عام 2017 �شهدت منطقة 

التجارة الحرة العربية الكبري اإ�شتكمال المفاو�شات حول مختلف الجوانب �شواء من حيث تحرير 

تج���ارة الخدم���ات بين الدول العربية ،اأو تحرير تجارة ال�شل���ع ، باالإ�شافة اإلى متابعة مدى اإمكانية 

االنتقال نحو اإقامة االإتحاد الجمركى العربى .

• التطورات المالية
تاأث���رت االأو�ش���اع المالي���ة ف���ى ال���دول العربية بع���دة عوامل خالل ع���ام 2017 ،م���ن اأهمها 

التط���ورات التى �شهدتها اأ�شع���ار النفط العالمية والتى �شهدت اأرتفاع���ًا بعدد �شنوات متتالية من 

االإتج���اه التنازل���ى االأمر الذى اإنعك�ش اإيجاب���ًا على ح�شيلة االإيرادات المالي���ة فى الدول العربية 

الم�شدرة للنفط بالدرجة االأولى. كما كان للتعافى االقت�شادى الذى �شهدته الدول العربية ذات 

االقت�ش���ادات المتنوعة واإن كان بوتيرة بطيئة ، واالإ�شالح���ات ال�شريبية التى تبنتها هذه الدول 

اأثرًا اإيجابيًا فى زيادة الح�شيلة ال�شريبية فى هذه الدول ،حيث تبنت العديد من الدول العربية 
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برام���ج اإ�ش���الح اقت�شادي���ة تهدف ب�شك���ل اأ�شا�شى اإلى تر�شي���د االإنفاق الج���اري وتعزيز االإنفاق 

الراأ�شمال���ى وذلك من اأجل ت�شحيح اأو�شاع الموازنات العامة فى هذه الدول وزيادة القدرة على 

تحقيق اال�شتدامة المالية.

وترتب على ما تقدم تح�شنًا فى الو�شع المالى الكلى للدول العربية ،حيث تراجع عجز الموازنة 

العام���ة المجمع���ة للدول العربية لي�شل اإلى حوالى 151.4 مليار دوالر فى عام 2017 ليمثل حوالى 

م���ا ن�شبت���ه 6.1 % من الناتج المحل���ى االإجمالى للدول العربية مقارن���ة ب 247.8 مليار دوالر فى 

2016 وبم���ا يمثل 10.4 % من الناتج المحلى االإجمالى. كما �شهدت ن�شبة الدين العام )الداخلى 
والخارجى ( للناتج المحلى االإجمالى  للدول العربية المقتر�شة اإرتفاعًا ملحوظًا خالل عام 2017 

لت�شل اإلى 116.5 % فى 2017 مقارنة ب 99.8 % فى 2016 .

• التطورات النقدية والم�ضرفية واأ�ضواق المال العربية 
�شه���دت االأو�ش���اع النقدية في الدول العربي���ة تاأثرًا بال�شغوطات الناتجة ع���ن تباطوؤ م�شتويات 

الن�ش���اط االقت�شادى فى الدول العربي���ة واأو�شاع الموازنات العامة التى اأدت اإلى تنامى اإحتياجات 

التموي���ل المحلى فى �شوء اإرتف���اع العجوزات فى الموازنات العامة فى ع���دد من هذه الدول.االأمر 

ال���ذى دفع الم�شارف المركزية العربية ف���ى الدول العربية الم�شتوردة للنف���ط اإلى �شرورة تعزيز 

مرونة اأ�شعار ال�شرف بما يعك�ش حر�شها على زيادة قدرة نظم ال�شرف على اإمت�شا�ش ال�شدمات 

الخارجية، وذلك فى ظل نجاح االإ�شالحات االقت�شادية المطبقة فى بع�ش الدول فى تعزيز و�شعية 

ا�شتق���رار االقت�شاد الكلى. وفيم���ا يتعلق بالقطـــاع الم�ضرفى فقد تباي���ن اأداء القطاع الم�شرفى 

العرب���ى خ���الل عام 2017 بالمقارنة بالعام الما�شى ، فقد �شجل���ت الم�شارف العربية تح�شنًا فى 

اإجمالى الودائع، والقواعد الراأ�شمالية بينما �شهد اإجمالى االأ�شول والقرو�ش والت�شهيالت المقومة 

بالدوالر اإنكما�شًا على م�شتوى الدول العربية كمجموعة بما يعك�ش التغيرات فى اأ�شعار ال�شرف فى 

بع����ش ال���دول العربية وقد حافظت الم�شارف العربية على مع���دالت كفاية راأ�ش المال مع الحدود 

الدنيا المطلوبة وفقًا لمقررات بازل والبالغة 10.5 %.

اأم���ا على �ضعيد اأ�ضواق المـــال العربية، فقد جاء اأداء اأ�شواق الم���ال العربية اإيجابيُا ب�شكل 

ع���ام خالل عام 2017 مقارنة بع���ام 2016 ،فقد اإرتفعت القيمة ال�شوقي���ة للبور�شات العربية 

المن�شم���ة بقاع���دة البيانات الخا�شة ب�شن���دوق النقد العربى بنحو 25.6 ملي���ار دوالر .بينما 

�شه���دت اأحجام التداول بالبور�شات العربي���ة تراجعًا لل�شنة الثالثة على التوالى لت�شجل تراجعًا 

بن�شب��ة تجاوزت 20 % .كما �شهدت اإ�شتثمارات االأجانب فى البور�شات العربية تراجعًا لتحقق 

�شافى تدفق �شالب مقارنة ب�شافى تدفق موجب العام الما�شى .كما �شهد عام 2017 موا�شلة 

جه���ود ال�شلطات الرقابية واالإ�شرافي���ة لتطوير وتح�شين بيئة ومن���اخ اال�شتثمار ب�شكل عام وما 

يتطلب���ه من االلتزام بال�شوابط والمعايير الدولية الأداء القطاع الم�شرفى والغير م�شرفى فى 

الدول العربية.
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• تطورات اأ�ضعار ال�ضرف وموازين المدفوعات والدين الخارجى.
�شه���دت موازيـــن مدفوعـــات الدول العربية تح�شن���ًا ملحوظًا فى 2017 وذل���ك نتيجة للتح�شن 

الن�شب���ى ال���ذى �شهدته االأ�شع���ار العالمية للنف���ط والمواد الخام مم���ا نتج عنه زي���ادة الفائ�ش فى 

المي���زان التجاري لتلك الدول ليبلغ حوالى 174.1 مليار دوالر هذا باالإ�شافة اإلى اإنخفا�ش العجز 

فى ميزان الخدمات والدخل و�شافى التحويالت وقد نتج عن تلك التطورات اإنخفا�ش العجز الكلى 

لموازي���ن مدفوع���ات الدول العربية كمجموعة البالغ 137.5 ملي���ار دوالر عام 2016 اإلى 58 مليار 

دوالر عام 2017.

وعل���ى �ضعيـــد موؤ�ضـــرات الدين الخارجـــى للدول العربي���ة المقتر�شة كمجموع���ة فقد اإرتفعت 

ن�ش��ب���ة الدين الخارجى اإلى النات��ج المحل��ى االإجمالى فى عام 2017 لت�ش��ل اإل��ى 31 % مقارن���ة 

ب 26.7 % ف���ى 2016 ،وج���اء ذلك نتيجة لزيادة نمو الدين الخارجى مقارنة بنمو الناتج المحلى 

االإجمالى .كما اإرتفع موؤ�شر خدمة الدين الخارجى اإلى ال�شادرات من ال�شلع والخدمات فى الدول 

العربية لي�شل اإلى 13.7 % فى 2017 مقارنة ب�� 9.6 % فى 2016.

وفيم���ا يتعل���ق باأ�ضعار �ضـــرف العمالت العربية ،فق���د عك�شت اأ�شعار �ش���رف العمالت العربية 

المثبته مقابل الدوالر التطورات التى �شهدتها العمالت الرئي�شية فى اأ�شواق ال�شرف الدولية خالل 

عام 2017، بينما على الجانب االآخر تراجعت قيمة بع�ش عمالت الدول العربية التى تتبنى نظمًا 

اأكث���ر مرونة الأ�شعار ال�شرف على �شوء ال�شغوطات التى �شهدته���ا التوازنات الداخلية والخارجية 

لهذه البلدان هذا ف�شاًل عن ال�شيا�شات النقدية المتبعة لزيادة مرونة اأ�شعار ال�شرف .

• التطورات الجتماعية
رغ���م التط���ورات االإيجابية لكثير م���ن الموؤ�شرات االجتماعية فى المنطقة، ف���ان غالبية الدول 

العربي���ة ال ت���زال تواجه تحديات على �شعيد الحاجة اإلى رفع م�شتوي���ات جودة التعليم . كما تواجه 

الدول العربية تحديات متعلقة باإرتفاع ن�شبة البطالة ب�شكل عام واإرتفاع معدل البطالة بين ال�شباب 

والمتعلمي���ن ب�شك���ل خا�ش مما يوؤكد الحاج���ة اإلى خلق المزيد من فر�ش العم���ل المالئمة لل�شباب  

والعمل على زيادة  ن�شبة م�شاهمة االإناث فى �شوق العمل .

فيم���ا يتعلق باأو�ش���اع الفقر فى الدول العربية ، فت�شير البيانات المتوف���رة اإلى اأن اأكثر من ثلث 

ال�شكان فيما ال يقل عن �شت دول عربية يعي�شون تحت خط الفقر .لقد حققت معظم الدول العربية 

الت���ى تتوافر عنها بيانات  بدرجات متفاوته خف�ش فى ن�شب الفقر منذ بداية االألفية الثالثة بداللة 

موؤ�ش���ر ن�شبة من يعي�شون تحت خط الفقر .ويفيد تقرير حديث باأن حوالى 41 % من �شكان الدول 

العربي���ة يقعون تحت خ���ط الفقر متعدد االأبعاد بينما يعي�ش حوالى 13 % من �شكان الدول العربية 

فى فقر مدقع.
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وتظه���ر ه���ذه االأو�ش���اع االجتماعية فى الدول العربي���ة من خالل دليل التنمي���ة الب�شرية للدول 

العربي���ة والذى بلغ حوالى 0.687 خالل عام 2016 التقدم الذى اأحرزته الدول العربية فى مجال 

التنمية الب�شرية وهو ما ي�شعها فى م�شاف الدول ذات م�شتويات التنمية الب�شرية المتو�شطة .

ثانيا: ق�صايا محورية تناولها التقرير 

)اأفاق التوليد الكهربائى با�ضتخدام م�ضادر الطاقات المتجددة فى الدول العربية (

تعتب���ر الطاقة محورًا رئي�شيًا لتحقيق التنمية الم�شتدامة واال�شتقرار والتقدم فى اأى مجتمع، 

وق���د اأولت ال���دول العربية اإهتمامًا كبيرًا بقط���اع الكهرباء وتمكنت بالفعل م���ن تحقيق اإنجازات 

ملمو�ش���ة فى هذا القطاع خالل الفترة ال�شابقة بحيث اإرتفع���ت كمية الطاقة الكهربائية المولدة 

بحوال���ى ال�شعف خ���الل الفترة م���ن )2017-2005( كما اإرتف���ع الطلب على الحم���ل االأق�شى 

بالمق���دار ذات���ه. والجدير بالذكر اأن ال���دول العربية تتمتع بوفرة فى م�ش���ادر الطاقة المتجددة 

خا�شة الطاقة ال�شم�شية وطاقة الرياح عالوة على م�شادر الطاقة المائية وطاقة الكتلة الحيوية. 

وف���ى اإطار خف�ش اال�شتهالك واالعتم���اد الم�شتقبلى على النفط والغ���از والأهداف الحفاظ على 

البيئ���ة وتقليل االنبعاث���ات من محطات التوليد الحرارية ،اتجهت العدي���د من الدول العربية اإلى 

زي���ادة االعتماد على م�شادر الطاقات المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية وقد حققت االإمارات 

واالأردن وم�شر وال�شودان والمغ���رب وموريتانيا �شوطًا كبيرًا فى هذا المجال ،وقطعت ال�شعودية 

وتون����ش والجزائ���ر بع����ش التق���دم بينما ت�شعى باق���ى الدول العربي���ة للتو�شع ف���ى ا�شتخدام هذه 

الطاقات المتجددة لتوليد الكهرباء.

العون الإنمائى العربي )التعاون العربى فى مجال اإن�ضاء �ضوق عربية م�ضتركة (

وا�شل���ت ال���دول العربي���ة المانحة خ���الل ع���ام 2017 تقديم الم�شاع���دات االإنمائي���ة تلبية 

الإحتياج���ات الدول النامية ومن بينها الدول العربية ، وذلك من خالل التعاون الثنائى المبا�شر 

وعبر موؤ�ش�شات مجموع���ة التن�شيق )موؤ�ش�شات اقت�شادية عربية مثل ال�شندوق العربى لالإنماء 

االقت�ش���ادى واالجتماعى وغيره م���ن الموؤ�ش�شات(، حيث ق���در اإجمالى الم�شاع���دات الر�شمية 

المقدم���ة م���ن الدول العربية المانحة خ���الل عام 2017 بحوالى 11.9 ملي���ار دوالر بتراجع بلغ 

حوال���ى 14.4 ملي���ار دوالر مقارنة بمبلغ الم�شاعدات فى 2016 وبذلك بلغ ن�شبة العون االإنمائى 

فى عام 2017. وعلى  العربى اإلى الناتج القومى االإجمالى للدول العربية المانحة حوالى 0.9 % 

الجانب االأخ���ر بلغت الم�شاعدات االإنمائية المقدمة من موؤ�ش�ش���ات مجموعة التن�شيق فى �شكل 

قرو�ش ومعونات عام 2017 حوالى 19.7 مليار دوالر مقابل 20 مليار دوالر فى 2016 كما ي�شير 

التوزي���ع القطاعى للعمليات التمويلية لهذه الموؤ�ش�شات اإلى اإ�شتحواذ م�شاريع الطاقة ب�شكل عام 

على الجزء االأكبر من هذا التمويل بما يمثل حوالى 30.7 % من اإجمالى الم�شاعدات المقدمة 

خالل عام 2017.
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ويعتب���ر الربط الكهربائى العربى اأحد اأهم الم�شروع���ات التكاملية العربية والذى ي�شكل جانبًا 

م�شيئ���ًا فى م�شيرة العمل العربى الم�شترك . فيمه���د الربط الكهربائى العربى الإقامة �شوق عربية 

م�شترك���ة للكهرباء بين الدول العربية تتم م���ن خاللها عمليات تبادل تجارة الكهرباء ب�شكل يحقق 

العدي���د من المزاي���ا االقت�شادية واالجتماعي���ة والتنموية لمختلف الدول العربي���ة .وفى ظل زيادة 

الطلب على الكهرباء كرد فعل للنمو ال�شكانى والتو�شع فى البنية التحتية وال�شناعية هذا باالإ�شافة 

اإل���ى �شعف كفاءة البنية التحتية لقط���اع الكهرباء فى الدول العربية حيث ي�شل متو�شط الفقد فى 

الطاقة الكهربائية على م�شتوى االإنتاج والنقل والتوزيع اإلى حوالى 19 % بينما يبلغ المعدل العالمى 

8 % ،لذل���ك تع���د م�شاريع الربط الكهربائى من اأهم الم�شروعات التى من �شاأنها اأن تعزز مواجهة 
الزيادة فى الطلب على الطاقة الكهربائية الم�شاحبة لخطط التنمية االقت�شادية العربية.

واأو�شح���ت نتائ���ج درا�شات الج���دوى االقت�شادية والفني���ة لم�شروع الرب���ط الكهربائى العربى 

ال�شامل النتائج االإيجابية من ناحية الزيادة المتوقعة فى كمية الطاقة المتبادلة بين الدول العربية 

وكذل���ك الوفر المقدر ف���ى تكاليف التوليد فى الدول العربية حتى ع���ام 2030 حيث قدرت القيمة 

الحالي���ة للوف���ورات باأ�شعار ع���ام 2014 بحوالى 35 ملي���ار دوالر باالإ�شافة اإلى وف���ر اإ�شافى يقدر 

بحوالى 11 مليار دوالر نتيجة لخف�ش انبعاثات الغازات ال�شارة بالبيئة. 

تطورات القت�ضاد الفل�ضطينى فى ظل الإحتالل

ا�شتم���ر االقت�ش���اد الفل�شطينى خالل عام 2017 فى التراجع وال ت���زال معاناته تتزايد فى ظل 

ا�شتمرار الح�شار االإ�شرائيلى ،واإرتفاع معدالت البطالة واالإغالق المتكرر للمعابر التجارية وبطء 

عملي���ة اإعمار ما خلفته الحروب ،على �شوء ما �شب���ق ،اإنخف�ش معدل نمو الناتج المحلى االإجمالى 

باالأ�شعار الثابته اإلى نحو 3.1 % فى عام 2017 مقارنة مع 4.5 % عام 2016.

وي�شك���ل االإحتالل العائق االأ�شا�شى لجميع جهود ال�شلطات الوطني���ة لتحقيق التنمية والنهو�ش 

باالقت�ش���اد الفل�شطين���ى ف���ال ت���زال �شلطات االإحت���الل تتحكم فى اأغل���ب م�شادر نم���و االقت�شاد 

الفل�شطين���ى ، وبالتال���ى فال يمكن تحقي���ق تنمية حقيقي���ة وم�شتدامة فى ظل وج���وده وتحكمه فى 

المعاب���ر والحدود االأمر الذى يوؤثر �شلبًا على ق���درة االقت�شاد الفل�شطينى على التوا�شل مع العالم 

الخارجى واال�شتفادة من المعامالت التف�شيلية التى تتيحها العديد من االأ�شواق العالمية لالقت�شاد 

الفل�شطينى حتى تحول االقت�ش���اد الفل�شطينى ليعتمد ب�شكل اأ�شا�شى على اال�شتيراد حيث تزايدت 

فج���وة الموارد نتيج���ة نمو الواردات بمعدل اأكبر من ال�شادرات لتبل���غ حوالى  5.4 مليار دوالر فى 

ع���ام 2017 كم���ا اإرتفع عجز الموازنة العام���ة للدولة لتبلغ نحو 257 ملي���ون دوالر وهذا ما اإنعك�ش 

بال�شرورة على حجم الدين العام ليبلغ عام 2017 نحو 2.5 مليار دوالر، كما بلغ معدل البطالة فى 

فل�شطين عام 2017 نحو 27.4 %.



الجمعية العربية للبحوث االقتصادية

�ضهرت بجمهورية م�ضر العربية 
ُ
• جمعية علمية تاأ�ض�ضت عام 1987م . واأ

ت�ضعى  ل  حــكــومــيــة(.  )غــيــر  اأهــلــيــة  علمية  موؤ�ض�ضة  وهـــى   . 1988م  عـــام 

فى  القت�ضادى  الفكر  تنمية  وغايتها  لأع�ضائها.  اأو  لها  الربح  تحقيق  اإلى 

العرب داخل الوطن  الباحثين  . وت�ضم الجمعية نخبة من  العربى  الوطن 

القت�ضاد  مجالت  فى  العلمى  بالبحث  ين�ضغلون  الذين  وخــارجــه  العربى 

المختلفة وفى مجالت اإتخاذ القرار والتطبيق.

التجديد  مــن  تمّكن  كاملة  علمية  بحرية  بالبحث  الجمعية  وتــوؤمــن   •
وتلتزم  والمنهجية،  والــفــكــريــة  الــعــقــائــديــة  الــتــعــدديــة  وتــحــتــرم  والإبــــــداع. 

على  اأوًل  تعتمد  فهى  مالياً،  م�ضتقلة  والجمعية  وحدها.  العلمية  بالجودة 

ا�ضتراكات اأع�ضائها، ثم الهبات غير الم�ضروطة. وعلى ما تجريه الجمعية 

من بحوث، وما ت�ضدره من كتب ودوريات .

النظرية  القــتــ�ــضــاديــة  الــبــحــوث  وت�ضجيع  بـــاإجـــراء  الجمعية  وتــقــوم   •
التوثيقى  والــنــ�ــضــاط  الــعــالــمــى،  القــتــ�ــضــاد  ق�ضايا  ومــتــابــعــة  والتطبيقية، 

والم�ضورة فى  الراأى  القت�ضادية، وتقديم  والمعارف  والمعلومات  للبيانات 

والندوات  المحا�ضرات  الجمعية  وتنظم   . ربــح  بال  القت�ضادية  المجالت 

والموؤتمرات العلمية. وتن�ضر  الكتب والأوراق المت�ضلة بن�ضاطها. كما ت�ضدر 

مجلتها العلمية والدورية

»بحوث اقتصادية عربية«.
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