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مقدمة

تن�ول التقرير االقت�صادي العربي امل�حد لعام 2019 ا�شتعرا�ض وحتليل اأهم 
وبداأ   .  2018 عام  خالل  العربية  الدول  �شهدتها  التي  القت�شادية  التطورات 
 2018 عام  العاملي  خالل  القت�شاد  تطورات  لأهم  بعر�ص خمت�شر  التقرير 
ثم انتقل ب�شكل اأكرث تف�شياًل  لعر�ص وحتليل اأهم التطورات القت�شادية التي 
�شهدتها الدول العربية بداية من التطورات القت�شادية والجتماعية ب�شكل عام 
ا�شتعر�ص  القطاعات القت�شادية املختلفة وكذلك  التطورات على م�شتوى  ثم 
اخلارجية  التجارة  وتطورات  وامل�شرفية  النقدية  الأو�شاع  تطورات  التقرير 
وموازين املدفوع�ت  واأ�شع�ر ال�شرف . واأنفرد هذا العدد من التقرير بتن�ول 
ق�شية »ال�صم�ل املايل يف الدول العربية : ال�اقع واالأفاق«. وبعد ذلك يتن�ول 
اهتم�م  اإط�ر  وفى   ، والدويل  العربي  الأمن�ئي  العون  لق�شية  عر�شً�  التقرير 
من  العدد  هذا  يهتم  امل�شرتك  العربي  القت�شادي  التعاون  بق�شية  التقرير 
التقرير مبحور« التعاون العربي يف جمال جتارة اخلدمات » وينتهي التقرير 

بعر�ص اأهم تطورات القت�شاد الفل�شطيني .

ثريا محمد محمدح�صين
مدر�ض م�صاعد – مركز العالقات االقت�صادية الدولية 

}

}

ملخ�ص التقرير االقت�صادي 
العربي الموحد 
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وفى الجزء التالي عر�س لأهم ما تناوله التقرير من محاور مختلفة وذلك على النحو التالي :
اأوًل : اأهم تطورات اأداء القت�ساد العالمي 

�شهد االقت�صاد العاملي اأداءًا  جيدًا يف بداية ع�م 2018 ب�شبب التح�شن يف الن�شاط ال�شناعي 
والتج�ري الع�ملي خالل ع�م 2017 ، ولكن �شرع�ن م� تراجع هذا التح�شن والنتع��ض نظرًا لظروف 
القت�شاد  ي�شهدها  التي  احلمائية اجلديدة  والجتاهات  التجارية  ال�شيا�شات  ب�شاأن  اليقني  عدم 
الع�ملي  كم� �ش�هم يف هذا النكم��ض لالأداء القت�ش�دي الع�ملي عودة م�ش�رات ال�شي��شة النقدية يف 
العديد من دول العامل اإلى م�شاراتها الطبيعية بعد موجات من التو�شع التي �شهدتها هذه ال�شيا�شات 
انخف��شً�  الع�ملي  وبن�ءًا علي كل م� �شبق فقد �شهد معدل منو القت�ش�د   ، الدول  العديد من  يف 

% فى ع�م 2017 . % ع�م 2018 مق�رنة ب 3.8  خالل ع�م 2018 لي�شل اإلى 3.6 
ارتفاعًا  �شجل  قد  العاملي  الت�شخم  معدل  اأن  اإل   ، العاملي  القت�شادي  الن�شاط  تباطوؤ  ورغم 
ويرجع هذا الرتفاع لعدة عوامل منها ارتفاع اأ�شعار النفط واملواد الأولية وانخفا�ص قيمة عمالت 

العديد من الدول الن�مية .
وعلى اجل�نب الأخر ، تراجعت معدلت منو التج�رة الدولية ع�م 2018، لت�شجل معدل منو بلغ 
حوالى 3.8 يف 2018 مق�رنة ب 5.4 % يف 2017 ، يف ظل ظروف عدم اليقني التي ت�شهدها الأ�شواق 

العاملية والجتاهات احلمائية اجلديدة وتاأثرياتها على ال�شتثمار والت�شنيع ومناخ الأعمال .
م�شتوى  على  ذكرها  ال�شابق  التطورات  �شاهمت  فقد   ، اخلارجية  املدي�نية  اأو�صاع  عن  اأم� 
القت�ش�د الع�ملي يف ارتف�ع اإجم�يل الدين الع�م اخل�رجي الق�ئم على الدول الن�مية واقت�ش�دات 
الأ�شواق النا�شئة ليبلغ نحو 10057.9 ملي�ر دولر يف 2018 مق�بل 9607.4 ملي�ر دولر يف 2017. 
بع�ض  مق�بل  خ�ش�ئر  الأمريكي  الدولر  �شهد  فقد  الرئي�شية  العمالت  �شرف  اأ�شع�ر  �شعيد  وعلى 
العمالت الرئي�شية الأخرى يف 2018 مق�بل مك��شب خالل الأعوام ال�ش�بقة ، حيث انخف�ض �شعر 

�شرف الدولر مقابل اجلنيه ال�شرتليني واليورو و�شهد ثباتًا اأمام الني الياباين . 

ثانيًا : تطورات اأداء القت�سادات العربية  

المحور الأول : التطورات القت�سادية في الدول العربية

النمو  وترية  واإرتفعت   ،  2018 ع�م  خالل  ملمو�شً�  حت�شنً�  كمجموعة  العربية  الدول  حققت 
فى اأكرث من ن�شف الدول العربية مدعومًا بتح�شن الظروف الداخلية واخلارجية للعديد من دول 
املنطقة .  فعلى م�شتوى الظروف الدولية ، �شاهمت بوادر تعافى القت�شاد العاملى خالل الن�شف 
الأول من ع�م 2018 فى دعم النفط وزيادة اأ�شعاره فى الأ�شواق الدولية واأي�شًا اأثر هذا اإيجابيًا 
الن�شاط  م�شتوى  الإيجابي على  التاأثري  اإنعك�ص هذا  ثم  ومن  العربية  الدول  اأ�شعار �شادرات  على 
القت�ش�دى فى الدول العربية . وفى الن�شف الث�نى من 2018 اإختلف الو�شع نتيجة لتب�طوؤ اأداء 
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القت�شاد العاملى والجتاهات احلمائية اجلديدة التى ظهرت بني الوليات املتحدة وال�شني وما 
اأعقبها من تبعات اأثرت ب�شكل �شلبي على اأداء اأقت�شادات دول املنطقة وقد عقدت هذه الأ�شباب 

والتطورات من و�شع املديونية  فى الدول النامية والعربية . 
اأم� على �صعيد الع�امل الداخلية ، فعلى الرغم من اإ�شتمرار ح�لة عدم الأ�شتقرار ال�شي��شى 
العربية خالل عام  الدول  ، فقد حققت عدد من  املنطقة  بع�ص دول  ت�شهدها  التى  والقت�شادى 
2018 معدلت منو اأعلى من تلك امل�شجلة فى ع�م 2017، وذلك يرجع اإلى حت�شن �شادرات النفط 
وظهور النتائج اليجابية مل�شروعات ال�شالح القت�شادى التى تبنتها العديد من الدول فى املنطقة. 
% ع�م  و�شجل الناجت املحلى الإجمالى بالأ�شعار اجلارية فى الدول العربية ككل منوًا بلغ نحو 0.8 
بالأ�شعار  الجمالى  املحلى  الناجت  منو  معدل  بلغ  حيث   ،  2017 ع�م   %  2.8 ب  ب�ملق�رنة   2018
 % % فى ع�م 2018 مقابل معدل منو بلغ نحو 1  الث�بته فى الدول العربية كمجموعة حوالى 2.6 
فى 2017. كما قدر متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلى الإجمالى بال�شعار اجلارية فى الدول 
% ب�ملق�رنة  العربية كمجموعة بحوالى 6651 دولر ع�م 2018 م�شجاًل بذلك اإرتفاعًا بلغ نحو 5.6 
بع�م 2017 . وفى حني �شهدع�م 2018 زيادة فى ال�شغوط الت�شخمية فى بع�ص الدول نتيجة لتبنى 
اأ�شعار بع�ص ال�شلع الأ�شا�شية والوقود وزيادة الطلب  العديد من ال�شيا�شات الت�شحيحية وارتفاع 
املحلى اإل اأنه قد �شهدت بع�ص الدول اأي�شًا اإنخفا�شًا فى م�شتويات الت�شخم ، لينخف�ص متو�شط 
فى   % %ع�م 2017 اإلى حوالى 7.9  معدل الت�شخم فى الدول العربية كمجموعة من حوالى 8.1 

ع�م 2018. 
النتاج  قطاعات  �شجلت  فقد  االإجمالى،  املحلى  للناجت  القطاعى  بالهيكل  يتعلق  وفيم� 
ال�شلعى زيادة فى ح�شتها فى الناجت على ح�شاب قطاعات اخلدمات ، خا�شة قطاع ال�شناعات 
% فى 2018 مق�بل 22 % فى 2017. ال�شرتاتيجية التى زادت ح�شته� من الن�جت لت�شل اإلى 26.8 

وعلى �سعيد التطورات القطاعية 

		قطاع الزراعة :يعترب القطاع الزراعى من القطاعات القت�شادية املهمة فى اأغلبية الدول 
العربية من حيث تلبية الإحتي�ج�ت الغذائية وال�شتهالكية وامل�ش�همة فى الن�جت املحلى 
الإجمالى واإ�شتيعابة حلجم ل ي�شتهان به من القوة العاملة .وقد اإنخف�ص الناجت الزراعى 
العربي ب�لأ�شع�ر اجل�رية فى 2018 اإلى حوالى 119.9 ملي�ر دولر برتاجع حوالى 12.5 
% عن ع�م 2017 ، ويرجع هذا الرتاجع ب�شكل رئي�شي اإلى تراجع العمالت الوطنية مقابل 
– الدولر فى عدد من البلدان العربية ذات املوارد الزراعية املهمة )ال�شودان- م�شر 

تون�ض –�شوريا( .الأمر الذى اأدى بدوره اإلى اإنخفا�ص م�شاهمة القطاع الزراعى فى الناجت 
% فى 2017 .كم� �شهدت  % مق�بل 5.5  املحلى الإجم�لى فى ع�م 2018 اإلى حوالى 4.5 
القوى العاملة بالقطاع الزراعي تناق�شًا �شنويا اإذ اإنخف�شت من حوالى 27.1مليون ع�مل 
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 %  1.7 بلغت  تراجع  بن�شبة  اأى   2017 عام  فى  م�شتغل  مليون   24.1 حوالى  اإلى   2010 فى 
�شنويً� ويعد ال�شبب الرئي�ض وراء ذلك الرتاجع يكمن فى ظ�هرة هجرة العم�لة الزراعية 
اإلى القطاعات الأخري لت�شاوؤل فر�ص العمل املجدى فى القطاع الزراعى . وعلى �شعيد 
جت�رة املنتج�ت الزراعية ، فقد بلغت قيمة العجز فى امليزان التج�ري الزراعى العربي 
فى ع�م 2017 حوالى 62.4 ملي�ر دولر بزي�دة ن�شبته� حوالى 0.5 % عن الع�م ال�ش�بق 
كم� اأن ن�شبة الإكتف�ء الذاتى لعدد من ال�شلع الغذائية الأ�ش��شية م�زالت منخف�شة ومن 

اأهمها الزيوت وال�شحوم واحلبوب والبقوليات وال�شكر .
املحورى  دوره  تقدمي  فى  العربية  الدول  فى  ال�شناعة  قطاع  :اإ�شتمر  ال�صناعة  		قطاع 
ال�شتخراجية  ال�شناعات  قطاع  منو  معدل  اإرتفاع  بف�شل  وذلك  العربي  القت�شاد  فى 
الناجت  ، حيث حقق  العاملية  الأ�شواق  النفط فى  اأ�شعار  امللحوظ فى  التح�شن  يعك�ص  مبا 
دولر  ملي�ر   805 من  اإرتفع  حيث   %  24 حوالى  بلغ  منوًا  العربية  الدول  فى  ال�شناعى 
الدول  فى  ال�شن�عى  الن�جت  �ش�هم  كم�   .  2018 فى  دولر  ملي�ر   999.6 اإلى   2017 فى 
العربية مب� �شمثل 37.2 % فى الن�جت املحلى الإجم�لى العربي فى 2018 توزعت م� بني 
% لل�شن�ع�ت التحويلية . واجلدير ب�لذكر اأن  26.8  % لل�شن�ع�ت ال�شتخراجية و10.4 
التنمية وخلق فر�ض العمل وتنمية املوارد فى  ال�شن�ع�ت التحويلية �ش�همت فى ت�شريع 
الوطن العربي ب�شكل ملحوظ خالل ال�شنوات الأخرية ملا تلعبه من دور فى الناجت املحلى 

الإجمالى وتوفري فر�ص العمل وتعزيز التناف�شية وتنمية القطاع ال�شناعى .
احلادة  التقلبات  من  موجه  العاملية  النفط  اأ�شواق  �شهدت  :لقد  والطاقة  النفط  		قطاع 
خالل ع�م 2018 ، وخا�شة خالل الربع الأخري منه ، وب�شكل عام �شجلت اأ�شعار النفط 
الع�ملية اإرتف�عً� ملحوظً� لي�شل املعدل ال�شنوى ل�شعر �شلة خ�م�ت اأوبك خالل ع�م 2018 
عوامل  بعدة  متاأثرة   ،2014 ع�م  منذ  له  م�شتوى  اأعلى  وهو  للربميل  دولر   69.8 اإلى 
عديدة ومت�شابكة منها ما له عالقة باأ�شا�شيات ال�شوق وبع�شها بعيد كل البعد عن ذلك 
عن  .اأما  الأمريكي  الدولر  �شعف  اأو  وقوة  امل�شاربات  ون�شاط  اجليو�شيا�شية  كالعوامل 
ن�شاط ال�شتك�شاف فى الدول العربية ، فقد حققت خالل العام 7 اكت�شافات نفطية و6 
الع�ملى  الأحتي�طى  تقديرات  من   %  48.6 من  اأكرث  على  واإ�شتحوذت  غازية  اأكت�شافات 
% من اإحتياطات الغاز الطبيعى العاملية . واأ�شتاأثرت الدول   27 املوؤكد من النفط ونحو 
العربية بن�شبة 29.2 % من اإجمالى الإنتاج العاملى من النفط اخلام و�شكلت ح�شتها من 
اإ�شتهالك  اإرتفع  % من الجمالى العاملى .كما   15.5 كميات الغاز الطبيعى امل�شوق نحو 
الطاقة فى الدول العربية عام 2018 لي�شل اإلى 14.7 مليون برميل مكافئ نفط يوميًا 
الدول  عليهما  تعتمد  اللذين  الأ�شا�شيني  امل�شدريني  الطبيعى  والغاز  النفط  يظل  حيث 
% من اإجم�لى  العربية لتغطية اإحتياجاتها من الطاقة حيث �شكلت ح�شتهما معًا 98.3 
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امل�شادر مع دخول الطاقات املتجددة ب�شكل ملحوظ فى مزيج الوقود امل�شتخدم فى توليد 
الرئي�شية  الت�شدير  نفوط  لأ�شعار  ال�شنوية  للمعدلت  بالن�شبة  .اأما  الكهربائية  الطاقة 
فى الدول العربية ، فقد �شهدت اإرتف�عً� فى م�شتوي�ته� خالل ع�م 2018 بن�شب متف�وتة 
ال�ش�درات  قيمة  اإرتف�ع ملحوظ فى  اإلى  اأدى  % مم�  و35.9   %  30.8 بني  م�  تراوحت 

النفطية فى الدول العربية .

- المحور الثانى : التطورات الجتماعية في الدول العربية

حققت الدول العربية خالل الفرتة من )2008-2018)، تقدمً� ملحوظً� فى جم�لت مك�فحة 
الفقر ، وتعميم التعليم والرعاية ال�شحية ومتكني املراأة ، ويت�شح ذلك من خالل التطور الإيجابى 
الب�لغني  املنتظم لعدد من املوؤ�شرات الأجتم�عية من بينه� معدلت الإمل�م ب�لقراءة والكت�بة بني 
�شوق  فى  املراأة  م�شاركة  ن�شبة  واإرتفاع  املختلفة  التعليم  مبراحل  الإلتحاق  ومعدلت  وال�شباب، 
العمل، ومتو�شط العمر املتوقع عند الولدة ون�شبة ال�شكان الذين يح�شلون على مياة ال�شرب النقية 
لدليل  وفقًا   ، العربية  للدول  الب�شرية  التنمية  دليل  متو�شط  بلغ  .وقد  املالئم  ال�شحى  وال�شرف 
، حوالى0.699 )تنمية   2017 لعام  املتحدة المنائى  الأمم  برنامج  اأعده  الذى  الب�شرية  التنمية 
ب�شرية متو�شطة 0.645( ، وهو ما يزيد عن نظريه على م�شتوى الدول النامية البالغ 0.681، اإل 

اأنه يقل كثريًا عن موؤ�شر دول منظمة التعاون القت�شادى والتنمية البالغ 0.895. 

- المحور الثالث : التطورات المالية في الدول العربية

  لقد �شاهمت التطورات الإيجابية فى اأ�شواق النفط العاملية ، من حيث موا�شلة اأ�شعار النفط 
اإجتاهها الت�شاعدى فى تعزيز الو�شع املالى فى الدول العربية املنتجة وامل�شدرة الرئي�شة للنفط 
التى �شهدت زي�دات كبرية فى ح�شيلة الإيرادات البرتولية خالل ع�م 2018. وقد اإهتمت الدول 
املنتجة وامل�شدرة للنفط فى املقام الأول بق�شية تطوير التح�شيل ال�شريبي فى اإطار اجلهود التى 
كما  النفط  اإيرادات  عن  بعيدًا  العامة  الإيرادات  م�شادر  تنويع  فى  الدول  هذه  حكومات  تبذلها 
�شهدت العديد من الدول اأي�شًا اإ�شالحات ت�شريعية وتنظيمية لتعزيز النظم ال�شريبية الأمر الذى 
اأدى اإلى زي�دة ح�شيلة الإيرادات ال�شريبية وتعزيز الو�شع امل�لى خالل الع�م 2018. وعلى اجل�نب 
الأخر �شهدت عدد من الدول العربية ذات القت�شادات املتنوعة تعافيًا واإن كان بوترية اأبطاأ وكان 
اأي�شًا لالإ�شالحات ال�شريبية التى طبقت فى هذه الدول دورًا وتاأثريًا اإيجابيًا على زيادة الإيرادات 
اإلى  ال�شريبية . وكمح�شل لذلك فقد تراجع عجز املوازنة الع�مة املجمعة للدول العربية لي�شل 
حوالى 113.7 ملي�ر دولر ع�م 2018 ، مقارنة بعجز بلغ حوالى 168.3 ملي�ر دولر فى 2017 الأمر 
الذى اأدى اإلى تراجع ن�شبة العجز للن�جت املحلى الإجم�لى من حوالى 6.7 % فى 2017 اإلى 4.3 فى 
2018.اأم� فيم� يتعلق ب�إجم�لى الدين الع�م )الداخلى واخل�رجي)فى الدول العربية املتوفر بي�ن�ت 
% لي�شل اإلى 707.8 ملي�ر دولر فى 2018 مق�رنة ب 665.9 ملي�ر  ب�شاأنها فقد اإرتفع بحوالى 6.3 
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دولر فى 2017.وبذلك فقد اإرتفعت ن�شبة الدين الع�م للدول العربية املقرت�شة اإلى الن�جت املحلى 
% فى 2017.  الإجمالى لتبلغ حوالى 128.7 % فى 2018 مق�رنة ب 110 

- المحور الرابع: التطورات النقدية والم�سرفية فى اأ�سواق المال العربية 

العربية كمجموعة خالل ع�م  الدول  تب�طوؤ على م�شتوى  املحلية  ال�صي�لة  اأو�صاع  �شكلت  لقد 
الأ�شول  و�ش�فى  املحلى  الئتم�ن  �ش�فى  تراجع  فى  ت�شببت  عوامل   لعدة  نتيجة  وذلك   2018
 2018 ع�م  خالل  تراجعً�  العربية  الدول  م�شتوى  على  ال�شيولة  منو  معدل  �شجل  حيث  الأجنبية، 
العربية  العمالت  لرتباط  2017.ونتيجة  ع�م  فى   %  8.7 مق�بل   %  6 من  يقرب  م�  اإلى  لي�شل 
ب�لدولر الأمريكى وفى ظل اإرتف�ع اأ�شع�ر الف�ئدة على الدولر الأمريكى اأدى ذلك بدوره اإلى اإرتف�ع 
اأ�شعار الفائدة الر�شمية فى العديد من الدول العربية التى تتبني نظمًا ثابته لأ�شعار ال�شرف بينما 
ل�شعر ال�شرف.  اأكرث مرونة  اأنظمة  تتبنى  التى  العربية  الدول  الفائدة فى  اأ�شعا  تباينت توجهات 
�شعيد  على  العربية  الدول  من  العديد  حكوم�ت  من  املبذولة  وال�شالح�ت   اجلهود  �شوء  وفى 
ال�شي��شة النقدية فقد اإ�شتهدفت هذه اجلهود زي�دة م�شتوي�ت كف�ءة ال�شي��شة النقدية فى حتقيق 
الأخر  البع�ص  واإ�شتحداث  القائمة  النقدية  ال�شيا�شة  اأدوات  بع�ص  م�شتهدفاتها من خالل تطوير 
ل�شمان الإدارة الفعالة لل�شيولة وزيادة كفاءة الأطر الت�شغيلية لل�شيا�شة النقدية فى الدول العربية .

اأم� على �شعيد القطاع امل�صريف فقد حت�شن اأدائه خالل ع�م 2018 ب�ملق�رنة ب�لع�م امل��شى 
وظهر هذا وا�شحً� من خالل البي�ن�ت املجمعة للم�ش�رف العربية والتى اأو�شحت حت�شنً� فى كاًل 
الراأ�شم�لية  والقواعد  والت�شهيالت  القرو�ض  واإجم�لى  الودائع  واإجم�لى  املوجودات  اإجم�لى  من 
املقومة ب�لدولر .وقد ح�فظت معدلت كف�ية راأ�ض امل�ل للم�ش�رف على م�شتوي�ته� املرتفعة ن�شبيً� 
فى غ�لبية الدول العربية فى 2018 باملقارنة مع احلدود الدنيا املطلوبة وفقًا ملقررات جلنة بازل 

.% الب�لغة 10.5 
وفيم� يتعلق باأ�ص�اق املال العربية ، فقد ج�ء اأدائه� اإيج�بيً� خالل ع�م 2018 ب�شكل عام وذلك 
ب�ملق�رنة بع�م 2017 ، حيث اإرتفعت القيمة ال�شوقية للبور�ش�ت العربية املدرجة بق�عدة البي�ن�ت 
اخل��شة ب�شندوق التقد العربي بنحو 69.6 ملي�ر دولر .فيم� اإ�شتمرت قيمة التداولت ب�لرتاجع 

.% لل�شنة الرابعة على التوالى لت�شجل تراجعً� بنحو 3.5 
التع�مالت اخل��شة  قيم  اإرتفعت  ، فقد  العربية  الب�ر�صات  االأجنبي فى  اال�صتثمار  اأم� عن 
التدفق�ت �ش�فى تدفق  2017 و�شجلت هذه  بع�م  ب�ملق�رنة   2018 الأج�نب فى ع�م  ب�مل�شتثمرين 
ال�شلطات  2018 مبوا�شلة  ع�م  وقد حفل   . امل��شي  الع�م  �ش�لب  تدفق  �ش�فى  مع  مق�رنة  موجب 
والتنظيمية  الت�شريعية  البنية  وتطوير  لالإرتقاء  جهودها  العربية  الدول  فى  والرقابية  الإ�شرافية 
باملعايري  والإلتزام  العاملية  التطورات  مواكبة  خالل  من  العربية  املال  ولأ�شواق  امل�شريف  للقطاع 

واملب�دئ الدولية .
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- المحور الخام�س: تطورات التجارة الخارجية )الإجمالية والبينية (

 1920 قيمته حوالى  م�   2018 ع�م  العربية خالل  االإجمالية  ال�صلعية  التجارة  بلغت  •� لقد 
ملي�ر دولر مق�رنة مع 1765 ملي�ر دولر ع�م 2017 ليبلغ معدل منو التجارة العربية حوالى 
% بني الع�مني وهذا النمو يرجع اإلى زي�دة  قيمة ال�ش�درات ال�شلعية العربية لتحقق   8.8
ال�شلعية  الواردات  اأداء  عن  اأم�  و2018.   2017 ع�مى  بني   %  14.5 حوالى  بلغ  منو  معدل 
% فى 2018 مق�رنة  العربية الإجمالية فقد �شهدت اإرتفاعًا طفيفًا مبعدل منو بلغ حوالى 1.9 

ب 2017.
موجه  البي�ن�ت  اأظهرت  فقد   2018 ع�م  خالل  العربية  التجارة  باإجتاهات  يتعلق  •� وفيم� 
فقد   ، التجاريني  ال�شركاء  خمتلف  اإلى  املتجه  العربية  ال�شادرات  حجم  فى  ال�شعود  من 
% من اإجم�لى ال�ش�درات العربية   9.9 اإ�شتحوذت ال�ش�درات البينية العربية على حوالى 
% وحققت اأ�شي� حت�شنً�  % ثم الإحتاد الأوروبي بن�شبة 15.5  يليه� الولي�ت املتحدة ب 5.5 

.% % فى حني بلغت ح�شة ب�قي دول الع�مل 15.9  ملحوظُا لت�شل اإلى 53.2 
•� اأم� عن ال�اردات العربية فقد اإنخف�شت الواردات العربية من ال�شركاء الرئي�شني بن�شبة 2 % 
% ومن الحت�د الأوروبي  تقريبً�، حيث اإنخف�شت الواردات من الولي�ت املتحدة بن�شبة 8.3 
% وكذلك من   8.9 % وفى املق�بل اإرتفعت الواردات من الدول العربية بن�شبة   1.8 بن�شبة 

.% % على الرغم من اإنخف��ض ن�شبة الواردات من اأ�شي� بن�شبة 24.9  الهند مبعدل 32.6 
•� وب�لن�شبة للهيكل ال�صلعي للتجارة فم� زالت ت�شتحوذ فيه الوقود واملع�دن على الن�شبة الأكرب 
% يف   59.2 2018 مق�رنة ب  % يف   63.4 يف ال�ش�درات الإجم�لية العربية فبلغت حوالى 
2017 وذلك على ح�شاب القطاعات الأخرى بالرغم من اجلهود املبذولة لتنويع القت�شادات 
ال�ش�درات  اإجم�يل  من   %  28.8 حوالى  ميثل  مب�  ال�شن�عية  ال�ش�درات  يليه�  العربية. 
العربية ثم ال�شلع الزراعية بحوايل 7.1 %. واأم� عن الواردات العربية فقد اأو�شحت البي�ن�ت 
 % ا�شتحواذ ال�شلع ال�شن�عية على املرتبة الأولى من اإجم�يل الواردات العربية بحوايل 65.1 

% وذلك خالل ع�م 2018. ثم ال�شلع الزراعية ومتثل حوالى 18.8 
•� وعلى �شعيد التجارة العربية البينية ، فقد �شهد ع�م 2018 ا�شتمرار التح�شن يف اأداء التج�رة 
العربية ال�شلعية البينية وذلك انعكا�شا ل�شتمرار الزيادة يف اأ�شعار النفط العاملية هذا بالإ�شافة 
انعك�ض  الذى  الأمر   2018 ع�م  خالل  العربية  الدول  من  للعيد  الداخلية  الظروف  حت�شن  اإلى 
التجارة  حجم  ليبلغ   %  6.2 حوالى  مبعدل  البينية  العربية  التج�رة  معدلت  زي�دة  على  بدوره 

العربية البينية حوالى 109.6 ملي�ر دولر يف 2018 مق�بل 103.2 ملي�ر دولر يف 2017.
بتجارة اخلدمات ، فقد �شهد ع�م 2018 زي�دة العجز امل�شجل ب�ش�يف ميزان  •� وفيم� يتعلق 
جت�رة اخلدم�ت للدول العربية كمجموعة وذلك ب�شبب زي�دة املدفوع�ت من اخلدم�ت بن�شبة 
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4.9 % نتيجة لرتفاع املدفوعات اخلا�شة بكل من النقل وال�شحن  والتاأمني ب�شبب زيادة قيمة 
الواردات ال�شلعية للدول العربية . وعلى اجل�نب الأخر ارتفعت املتح�شالت اخلدمية للدول 
من  املتح�شالت  حت�شن  ب�شبب  وذلك   ،2018 ع�م  خالل   %  5.4 بنحو  كمجموعة  العربية 
بند ال�شي�حة يف الدول العربية . ونتيجة مل� �شبق فقد ارتفع العجز امل�شجل ب�مليزان اخلدمي 
110.2 ملي�ر  2018 مق�رنة ب  114.5 ملي�ر دولر يف  اإلى  للدول العربية كمجموعة لي�شل 

دولر عجز حمقق خالل الع�م ال�ش�بق .

- المحور ال�ساد�س :موازين المدفوعات والدين العام الخارجي واأ�سعار ال�سرف 

املدفوعات  موازين  اأو�شاع  على  العاملية  النفط  اأ�شعار  �شهدتها  التي  الزيادة  انعك�شت  •� لقد 
للدول  التج�ري  ب�مليزان  الف�ئ�ض  ارتف�ع  اإلى  اأدى  الذى  الأمر   ،2018 ع�م  خالل  العربية 
العجز  ازداد  318.4 ملي�ر دولر وب�ملق�بل  اإلى نحو  % لي�شل   98.1 بن�شبة قدره�  العربية 
 % % و11.3  امل�شجل مبيزان اخلدم�ت والدخل و�ش�فى التحويالت بن�شب بلغت حوالى 24.3 
للدول  اجل�رية  املع�مالت  ميزان  ف�ئ�ض  اإرتفع  فقد  2018.وبهذا  ع�م  خالل  التوايل  على 
% من الن�جت  العربية كمجموعة خالل ع�م 2018 اإلى حوالى 133.9 ملي�ر دولر مب� يع�دل 5 
املحلى الإجم�يل للدول العربية كمجموعة يف 2018 ولذلك فقد حتول العجز الكلى ملوازين 
مدفوع�ت الدول العربية خالل ع�م 2017 والبالغ نحو 56.3 ملي�ر دولر اإلى ف�ئ�ض قدره 

حوالى 15.1 ملي�ر دولر يف 2018.
•� وفيما يتعلق بتطورات الدين اخلارجي واأعباءه ، فقد �شهد اإجمايل الدين اخلارجي للدول 
اإجم�يل  لي�شل   %  9.6 بن�شبة  اإرتف�عً�  كمجموعة  بي�ن�ت  عنه�  واملتوفر  املقرت�شة  العربية 
الدين اخل�رجي لهذه الدول اإلى 290.1 ملي�ر دولر بنه�ية 2018 مق�رنة ب 264.6 ملي�ر 
دولر يف 2017. وترجع هذه الزي�دة ب�شورة اأ�ش��شية اإلى جلوء عدد من الدول العربية اإلى 
القرتا�ض اخل�رجي لتمويل العجز امل�يل املرتفع يف �شوء ال�شغوط�ت امل�لية التي تواجهه� . 
وجتدر الإ�ش�رة  اإلى ارتف�ع ن�شبة الدين اخل�رجي للن�جت املحلى الإجم�يل يف الدول العربية 
% يف نه�ية 2017 وك�ن ذلك حم�شلة ت�ش�رع  % يف 2018 مق�رنة ب 30.9  لت�شل اإلى 35.5 

وترية  منو الدين اخل�رجي للدول العربية مق�رنة ب�لن�جت املحلى الإجم�يل .
•� اأم� عن اأ�شع�ر �شرف العمالت العربية ، فقد عك�شت اأ�شع�ر ال�شرف املثبته مق�بل الدولر 
التطورات التى �شهدتها العمالت الرئي�شية فى اأ�شواق ال�شرف الدولية خالل عام 2018 ، 
اليورو مق�بل الدولر  اإرتف�ع قيمة  اليورو فى ظل  حيث تراجعت قيمة هذه العمالت مق�بل 
تتبنى  التي  العربية  الدول  بع�ض عمالت  قيمة  تراجعت  الأخر  اجل�نب  وعلى  الع�م.  خالل 
نظمًا اأكرث مرونة لأ�شعار ال�شرف مقابل الدولر واليورو على �شوء ال�شغوطات التي �شهدتها 

التوازن�ت اخل�رجية لهذه البلدان.
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ثالثًا : ف�سل محور التقرير : بعنوان » ال�سمول المالي في الدول العربية«: الواقع والآفاق

الدخل  اأ�شح�ب  فيهم  مب�  الأفراد،  و�شول  »اإمك�نية  اأنه  على  املايل  ال�صم�ل  التقرير  عرف 
املنخف�ص وال�شركات اإلى جمموعة وا�شعة من اخلدمات املالية الر�شمية ذات اجلودة العالية ، يتم 
توفريها بطريقة م�شوؤولة وم�شتدامة من قبل جمموعة متنوعة من مقدمي اخلدمات املالية يف بيئة 
قانونية وتنظيمية منا�شبة وبكلفة معقولة«. وياأتي ال�شمول املايل على راأ�ص اأولويات �شناع القرار 
على م�شتوى الع�مل ك�أولوية ق�شوى لدعم النمو القت�ش�دي وتقليل التف�وت يف توزيع الدخل وتوفري 
فر�ص العمل وزيادة م�شتوى الرفاه القت�شادي .كما ي�شهم ال�شمول املايل ب�شكل كبيري يف حتقيق 

ت�شعة من الأهداف الأمن�ئية لالأمم املتحدة واأهمه� الفقر ومك�فحته وتوفري فر�ض عمل .
وعلى م�شتوى الدول العربية تعد ق�شية تعزيز ال�شمول املالى حمورًا هامًا من حماور اإهتمامات 
احلومات العربية ملا لذلك من دور فعال فى دعم النمو القت�شادى والتحول نحو القت�شاد الرقمى 
واملعرفى وحتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة وفى �شوء م� �شبق فقد اإهتم ف�شل حمور التقرير هذا 

العام بتناول ور�شد واقع واأفاق ال�شمول املالى فى الدول العربية وذلك على النحو التالى:
		تطرق الف�شل فى البداية اإلى اأهمية ال�شمول املالى والدلئل الدولية فيما يتعلق بالعالقة 
من  العديد  واأثبتتها  تناولتها  والتى  والنموالقت�شادى  املالى  ال�شمول  بني  الطردية 
الدرا�شات وذلك للتدليل على اأهمية تبنى الدول العربية خلطط وا�شرتاتيجيات حتقيق 

ال�شمول املالى.
		ثم تناول الف�شل بعد ذلك تقدير العالقة بني بع�ص متغريات ال�شمول املالى املت�شمنه فى 
قاعدة بيانات املوؤ�شر الدولى لل�شمول املالى Findex ال�شادر عن البنك الدولى، ولوغارمت 
ن�شيب الفرد من الناجت املحلى الإجمالى باإ�شتخدام بيانات مقطعية لعدد 114 دولة على 
م�شتوى الع�مل من بينه� 13 دولة عربية واأثبتت نتائج النموذج مع تفاوت الن�شب العالقة 

الطردية بني موؤ�شرات ال�شمول املالى ون�شيب الفرد من الناجت املحلى الإجمالى .
خالل  من  العربية  الدول  فى  املالى  لل�شمول  الفعلى  الواقع  بر�شد  اأي�شًا  الف�شل  		اإهتم 
الرغم من حت�شن موؤ�شرات  اأنه على  ، وتبني  الدالة على ذلك  املوؤ�شرات  مت�بعة بع�ض 
ال�شمول املالى فى الدول العربية بني عامى 2011-2017 ،حيث اإرتفعت ن�شبة ال�شك�ن 
 % الب�لغني الذين ميتلكون ح�ش�ب�ت م�شرفية من اإجم�لى ال�شك�ن الب�لغني من 22.3 
اأقل املجموعات  اأن املنطقة العربية ل تزال من  اإل   2017 % فى   37.2 اإلى   2011 فى 

اجلغرافية من حيث م�شتويات ال�شمول املالى .
		وفى �شوء ال�شياق ال�شابق اإهتم الف�شل بعر�ص اأهم واأبرز حتديات ال�شمول املالى فى 
الدول العربية ومن اأهمها اإنخفا�ص املناف�شة املالية واحلاجة اإلى تقوية البنية التحتية 
تطوير  اأهمها  ومن  املالى  لل�شمول  الداعمة  الأ�شا�شية  املتطلبات  وتوفري  املالى  للقطاع 
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الأطر الت�شريعية والتنظيمية وتقوية دور املوؤ�ش�شات املالية غري امل�شرفية وتطوير بيئات 
الأعم�ل والتثقيف امل�لى .

		وفى النه�ية اإهتم الف�شل بتقدمي بع�ض التو�شي�ت على �شعيد عملية �شنع ال�شي��ش�ت 
والتى من �شاأنها تعزيز ال�شمول املالى فى البلدان العربية ومن اأهمها تبنى اإ�شرتاتيجيات 
الغري  املالى  القطاع  دور  ودعم  تقوية  املالى  ال�شمول  لتحقيق  �شاملة  قومية  روؤى  وفق 
م�شريف وتوجيه املزيد من الهتمام لتمويل امل�شروعات متناهية ال�شغر هذا بال�شافة 
اإلى تي�شري تبنى وتطبيق التكنولوجيات املالية احلديثة والتى من �شاأنها تعزيز وت�شهيل 

حتقيق ال�شمول املالى فى البلدان العربية 

رابعًا : العون الإنمائي العربي 

اأهمه� امل�ش�عدات  تقدم امل�ش�عدات الأمن�ئية العربية عرب العديد من القنوات املختلفة ومن 
احلكومية الثنائية وم�شاهمات الدول العربية من خالل املوؤ�ش�شات الدولية املانحة للمعونات هذا 
ب�لأ�ش�فة اإلى امل�ش�عدات املقدمة من قبل الهيئ�ت الوطنية والقليمية والهيئ�ت اخلريية واملنظم�ت 
غري احلكومية . وجتدر الإ�شارة اإلى اأن اجلزء الأكرب من العون الأمنائى العربي على امل�شتوى الثنائى 
يقدم من خالل دول جمل�ض التع�ون لدول اخلليج العربي وهى اململكة العربية ال�شعودية والم�رات 
العربية املتحدة ،دولة الكويت ، دولة قطر ، �شلطنة عمان وتوجه هذه امل�شاعدات الثنائية لدعم 
م�شروعات تنموية معينة اأو لدعم حكومات دول عربية اأخلري ب�شكل مبا�شر بحيث يتم من خاللها 
الإنفاق على امل�شاريع والربامج التنموية املختلفة . وقد بلغ اإجمالى اإلتزامات العمليات التمويلية 
 % ملوؤ�ش�ش�ت جمموعة التن�شيق فى ع�م 2018 حوالى 13.9 مليار دولر باإنخفا�ص بلغ حوالى 29 
باملقارنة بالعام ال�شابق . ويو�شح التوزيع القطاعى للعمليات التمويلية ملوؤ�ش�شات جمموعة التن�شيق 
التحتية وعلى وجه اخل�شو�ص  البنية  واملتوا�شل لدعم م�شروعات  امل�شتمر  الإهتمام    2018 ع�م 
 3.1 قيمته  ما  على  وحدها  امل�شروعات  هذه  اإ�شتحوذت  حيث  اأنواعها  مبختلف  الطااقة  م�شاريع 
الرتاكمى  بلغ املجموع  .وقد  املقدمة  امل�شاعدات  اإجمالى  % من   22.5 لت�شكل حوالى  مليار دولر 
لإلتزام�ت العملي�ت التمويلية ملوؤ�ش�ش�ت جمموعة التن�شيق حى نه�ية ع�م 2018 حوالى 218 ملي�ر 
دولر لت�شم خمتلف امل�شروعات فى خمتلف املجالت القت�شادية وقد بلغ ن�شيب الدول العربية 

% من اإجم�لى الإلتزام�ت الرتاكمية . من هذه اللتزام�ت م� ميثل حوالى 52.9 

خام�سًا : التعاون القت�سادي العربي الم�سترك – في مجال تجارة الخدمات 

اأثر على دعم  اأهم القطاعات الداعمة للنمو والتنمية ، ملا له من  قطاع اخلدمات من  يعترب 
القطاعات  تناف�شية  ودعم  الأ�شتثمارات  من  املزيد  وجذب  فر�ص عمل  وتوفري  القت�شادى  النمو 
�ش�درات  ،فقد حققت  الإنت�جية  فى  املب��شره  م�ش�همته  اإلى  ب�لأ�ش�فة  الأخري هذا  القت�ش�دية 
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قيمة  ثلث  نحو  ميثل  مبا   2017 ع�م   %  8 بن�شبة  منوًا  الع�ملى  امل�شتوى  على  التج�رية  اخلدم�ت 
% وذلك وفق بي�ن�ت الأونكت�د  �ش�درات ال�شلع وقد حققت منوًا متوا�شاًل فى 2018 بلغ حوالى 9.5 

وهو م� يفوق معدلت منو ال�ش�درات ال�شلعية .
املحلى  الناجت  فى  اخلدمات  قطاع  م�شاهمة  متو�شط  بلغ  فقد  العربية  الدول  �شعيد  وعلى 
الدول  مف�و�ش�ت  بداأت  لقد   .%  54.9 بنحو  الت�شغيل  فى  م�شاهمته  تبلغ  بينما   %  48 الإجم�لى 
املجل�ض  قرار  بعد   ،  2001 عام  مطلع  فى  ر�شميًا  اخلدمات  فى  التجارة  حترير  ب�شاأن  العربية 
التجارة  منطقة  �شمن  اخلدمات  باإدماج جتارة  العربية  الدول  والجتماعى جلامعة  القت�شادى 
احلرة العربية الكربي وذلك توافقًا مع الإلتزامات الدولية للدول العربية الأع�شاء مبنظمة التجارة 
جداول  عربية  دول   10 بتقدمي   2017 ع�م  فى  ب�لنج�ح  املف�و�ش�ت  هذه  كللت  .وب�لفعل  الع�ملية 
اإلتزاماتها النهائية فى اإطار التفاقية ومن ثم �شدور قرار من املجل�ص القت�شادى والجتماعى 
العربية ك�إتف�قية م�شتقلة عن  التج�رة فى اخلدم�ت بني الدول  العربية لتحرير  ب�إقرار التف�قية 
اإلى التفاقية  التجارة احلرة العربية الكربي ، وعقب ذلك قبول عر�ص دولة الكويت لالإن�شمام 
لريتفع عدد الدول العربية فى هذه التف�قية اإلى 11 دولة عربية .ومن املتوقع اأن تدخل التف�قية 
حيز التنفيذ خالل الن�شف الث�نى من 2019 وذلك بعد 3 اأ�شهر من تاريخ اإيداع وثائق ت�شديق 
3 دول عربية عليه� لدى الأم�نة الع�مة جل�معة الدول العربية . وقد ت�شمنت التف�قية 35 م�دة 
تت�شابه اإلى حد كبري مع ن�شو�ص وهيكل التفاقية العامة للتجارة فى اخلدمات )اجلات�ص(،حيث 
فى  وخ��شة  الأع�ش�ء  العربية  الدول  بني  ومروره�  اخلدم�ت  اإن�شي�ب  لت�شهيل  التف�قية  تهدف 
ظل متتع البلدان العربية ب�شفة عامة مبميزات ن�شبية فى قطاعات اخلدمات ال�شياحية وال�شفر 
والت�شييد والبناء والبع�ص الأخر فى امل�شارف والأ�شواق املالية والتاأمني كما اأن جمموعة اأخري من 
الدول العربية لديها مزايا فى قطاعى التعليم وال�شحة وغريها وقد اأثبتت الدول العربية وجودها 
على ال�ش�حة الدولية والإقليمية كمن�ف�ض قوي فى تقدمي العديد من اخلدم�ت مثل النقل وال�شي�حة 

والإن�شاءات والإت�شالت .
وجتدر الإ�شارة اإلى اأن الدول العربية الأن تتفاو�ص ب�شاأن الو�شول لالحتاد اجلمركى العربي 
الذى �شيتبعة التفاو�ص على ال�شوق العربية امل�شرتكة كدرجة اأعمق من التكامل القت�شادى العربي 
املنطقة  فى  اخلدمات  جتارة  حترير  فى  جنب  اإلى  جنبًا  امل�شى  دون  املحاولت  هذه  تنجح  ولن 
العربية ولتحقيق املزيد من حترير جت�رة اخلدم�ت بني الدول العربية يتعني على الدول العربية 

تبني عدد من ال�شي��ش�ت من اأهمه�:
على  اخلدمات  جتارة  لتنظيم  املالئم  الت�شريعي  الإطار  توفر  �شمان  اإلى  ال�شعى  	�شرورة 

امل�شتوى الإقليمي .
ال�شلة  ذات  اجلهات  كافة  مظلته  حتت  تقع  اخلدمات  فى  للتجارة  اأعلى  جمل�ص  	اإن�شاء 
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القطاعات  وتطوير  لتنمية  متكاملة  اإ�شرتاتيجية  بو�شع  يخت�ص  اخلدمية  بالقطاعات 
اأهداف  �شيدعم  الذى  اخلدمية  القطاعات  خمتلف  حترير  م�شتوى  وحتديد  اخلدمية 

ال�شي��شة الوطنية للدول العربية .
	مراجعة الت�شريعات كخطوة جلعل القواعد والقوانني اأكرث فاعلية .

	�شرورة الدخول فى اإتف�قي�ت لالإعرتاف املتب�دل والتوافق مع املع�يري الدولية .
	تذليل القيود املفرو�شة على اإنتق�لت العم�لة فيم� بني الدول العربية .

التحرير  من  اأعلى  م�شتوى  اإلى  للو�شول  التفاو�ص  من  جديدة  جولت  دخول  اإلى  	احلاجة 
وذلك وفقً� لبنود اإتف�قية حترير التج�رة فى اخلدم�ت بني الدول العربية .

�ساد�سًا: تطورات القت�ساد الفل�سطيني في ظل الحتالل  

الأزمات  ب�شل�شلة من  اأدائه  لإرتباط  تراجعه   2018 الفل�صطينى خالل ع�م  االقت�صاد  وا�شل 
املتتالية على ال�شعيد املالى وال�شيا�شي والأمنى ، متثلت بالأعتداءات الإ�شرائيلية على الأرا�شى 
الفل�شطينية عرب ت�شديد احل�شار و�شن احلروب واحلمالت الأمنية واحلجز على اأموال املقا�شة، 
وتقييد حركة التنقل والنف�ذ لالأفراد والب�ش�ئع وتذبذب حجم امل�ش�عدات اخل�رجية واإنخف��شه� 
فى ال�شنوات الأخرية . وفى هذا الإطار فقد تراجع معدل منو الناجت املحلى الجمالى فى فل�شطني 
% فى 2017. ونتج هذا التب�طوؤ عن  % مق�رنة ب 3  ب�لأ�شع�ر الث�بته ع�م 2018 لي�شل اإلى 0.9 
اأداء القت�ش�د  لتب�طوؤ موؤ�شرات  اإنعك��شً�   2018 % خالل ع�م   7 بن�شبة  الرتاجع احلاد فى غزة 
اأعداد  اإنخفا�شًا فى  الكلى الفل�شطينى .حيث �شهدت جميع الأن�شطة القت�شادية فى قطاع غزة 
% بني ع�مى 2017 و2018 و�ش�حب ذلك  % اإلى 31  العاملني. وعليه اإرتفع معدل البطالة من 29 
% فى  اإرتفاع م�شتويات الفقر ب�شورة حادة علمًا باأن معدلت البطالة مل تكن قد جتاوزت 14.1 

ع�م 2000.
% مق�رنة بع�م 2017 نتيجة  وقد �صهد عام 2018 اإنخف��ض �ش�فى الإيرادات الع�مة بن�شبة 4 
% مق�رنة بع�م 2017، والتى تعترب امل�ش�هم الأكرب فى اإجم�لى  لرتاجع اإيرادات املق��شة بن�شبة 7 
%. فيما �شهد امليزان التجاري الفل�شطيني عجزًا، اإذ اأدى  �ش�فى الإيرادات الع�مة مب� ن�شبته 66 
 %  6 اإنخفا�ص �شافى التحويالت اجلارية اإلى اإرتفاع عجز احل�شاب اجلاري الفل�شطينى بن�شبة 

خالل ع�م 2018.


