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التباينات االقتصادية في العالم العربي.1
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التباينات االقتصادية 

ط في العقد الماضي الى إحداث ) خاصة دول مجلس التعاون الخليجي(صعود ما يسمى بالدول المصدرة للنفطادى•
اختالالت اقتصادية حادة داخل الوطن العربي، خاصة فيما يتعلق بالثروة ودخل الفرد وانماط النمو ودور الحكومات 

.  في االقتصاد

وقد ادت إنتفاضات الربيع العربي الى تعميق ھذه االختالالت، فقد استفادت الدول النفطية من ارتفاع اسعار النفط ومن •
التي كانت مركزا للتغيرات (تداعيات تنامي المخاطر الجيوسياسية، بينما كان مقدرا لالقتصادات غير النفطية 

.  ان تحتمل االنتكاسات االقتصادية المؤلمة) السياسية
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حكاية نوعين مختلفين من االقتصادات: العالم العربي
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السكان والدخل القومي: االقتصادات النفطية واالقتصادات غير النفطية
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دخل الفرد من الناتج القومي: العالم العربي
$, 2012
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متوسط الناتج المحلي اإلجمالي للفرد: من يملكون ومن ال يملكون

$ 2000 2012f$ 2000 2012f

اقتصادات النفط 15,449 47,558

االقتصادات غير النفطية 1,657 3,898

الجزائر، البحرين، العراق، الكويت، ليبيا، عمان، قطر، السعودية، االمارات: االقتصادات النفطية
النفطية غير تونس:االقتصادات سوريا، فلسطين، المغرب، لبنان، االردن، مصر،
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من يملكون ومن ال يملكون؟ 

دوالر مليار دخل الفرد بالدوالر 

2012حجم الثروة العامة 
االقتصادات النفطية 2,327 19,075
االقتصادات غير النفطيةط 80 506

2012االنفاق الحكومي  ي و ق
االقتصادات النفطية 815 6,680
االقتصادات غير النفطية 152 1,093
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الجزائر، البحرين، العراق، الكويت، ليبيا، عمان، قطر، السعودية، االمارات: االقتصادات النفطية
مصر، االردن، لبنان، المغرب، فلسطين، سوريا، تونس: االقتصادات غير النفطية



االقتصادات النفطية. 2
رالجزائر، البحرين، العراق، الكويت، ليبيا، عمان، قطر، السعودية، االمارات ي و ر ن يبي وي ق ر رين ب ر جز
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االقتصادات النفطية

ط ط ط بقيت الدول المصدرة للنفط في المنطقة تمتلك اضخم مخزونات النفط في العالم، كما انھا تنتج حوالي ثلث انتاج العالم •
.من النفط

. شجعت العائدات المرتفعة للنفط الحكومات على زيادة االنفاق عند مستوى معدالت لم يسبق لھا مثيل في التاريخ•
، كما زاد اعتماد )حيث يتم وضع الموازنات بناء على ھذه االسعار(ونتيجة لذلك ارتفعت اسعار النفط بشكل مطرد

.ھذه الدول على مصادر النفط والغاز

عحتى في ظل االنفاق الحكومي الھائل، استمر الفائض الكبير في الحساب الجاري، مما ادى الى رفع االصول االجنبية • ي ي ي ي
.2012تريليون دوالر عام  2.3المملوكة من قبل الحكومات الى ما يقارب 

ورغم ھذه الثروات الھائلة، تواجه الدول النفطية في المنطقة تحديات خطيرة من حيث تنويع مصادر االقتصاد و خلق •
ھناك تحد اخر يتمثل في احتمال وقوع اضطرابات بسبب )في البلدان المكتظة بالسكان(فرص عمل ذات معنى، و و ى ن(رص ن ر)ي وع و ي ي ر
.الطموحات التي لم تتحقق
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احتياطيات النفط العالمية وإنتاج النفط الخام: اقتصادات النفط
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...ارتفاع اإلنفاق الحكومي 

$ billion$ billion

 2014و  2003٪ ما بين 11متوسط النمو السنوي 

13
 eتقديرات معھد التمويل الدولي 

الدول التمويل معھد fتوقعات



… )األسعار عند نقطة التعادل(يتطلب ارتفاع أسعار النفط 
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fتوقعات معھد التمويل الدولي 

بسبب العقوبات االقتصادية 2012من المرجح ان صادرات ايران النفطية انخفضت بمقدار الثلث في 



لكن فوائض الحساب الجاري ال تزال كبيرة

$ billion
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