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 أول هيئة متعددة األطراف لتأمين االستثمار في العالم

 

 

 

 

 

 

 

كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبببل وبكبومبات البدول  2291تأسست )ضمان( عام 

العربية باإلضافة إلى أربع هيئات مالية عربية، وتتخذ مبن دولبة البكبويبت مبهبرا  لبهبا، 

 وتعمل على توهيق األهداف التالية:

  تشجيع تدفق االستثمارات العربية واألجنبية المباشرة إلى الدول البعبرببيبة

من خالل تأمين تلك االستثمارات الجديدة والهائمة ضد المخاطر السياسيبة 

مبثببل الببمبصببادرة والببتببامبيببم، وعببدم الببهبدرة عببلبى البتببوبويببل، والببوببرو  
 واالضطرابات االهلية واالرها ، واالخالل بالعهد. 

  دعم الصادرات العربية، وواردات السلع االستراتيجية والبرأسبمبالبيبة مبن

خالل تأمينها أو تأمين تمويلها ضد المخاطر السياسية، وكذلبك البمبخباطبر 

 التجارية مثل االفالس والعجز عن السداد.

  دعم التجارة المولية وعمليات االجارة والتمبويبل والبتبخبصبيبم فبي البدول

العربية، من خالل خدمات التأمين المهبدمبة لبلبمبسبتبثبمبريبن والبمبصبدريبن 

 والمهاولين والمؤسسات المالية .

  نشر الوعي والترويج لمناخ االستثمار والتصدير والتأمين ضد البمبخباطبر

التجارية والسياسية في الدول العربية، من خالل الببوبوو والبمبعبلبومبات، 
وتنظيم المؤتمرات واالوداو، وتهديم المشورة والدعم للجهات ذات الصلة 

 في المنطهة.
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 االفتتاوية

على المستوى العربي كان التأثر أكثر حدة، فبعد تراجع تجججارة 

 0222% عجا  8.3السلع والخدمات في الدول العربية بمعدل 

حسب االونكتاد، يتوقع صندوق النقد الجدولجي ان تجدداد وتجيجرة 

، وذلججت تججأثججراا بججالجججججا ججحججة 0202% عججا  00الججتججراجججع الججى 

واجراءات االغالق المصاحبة لها، إضافجة الجى وجبجوع أسجعجار 

 % خالل نفس العا .80النفع، بمعدل يتجاود 

ومن واقع تحليلنا الجمجتجواصجل  داء تجججارة السجلجع فجي الجدول 

% من مجمل الجتجججارة الجعجالجمجيجة 9.2العربية   التي تمثل نحو 

يجمجكجنجنجا  0222% من مجمل تجارة الدول الناميجة لجعجا  22و

 استخالص مجموعة من الخصا ص الر يسية وأبردوا ما يلي:

  الدالت المواد ا ولية بأنواعها تجمجثجل الجحجصجة ا كجبجر مجن

% عجلجى 49صادرات الدول العربية السلعية بنسبة تتجاود 

% 02. كما مثل الجنجفجع نجحجو 0222أقل تقدير خالل العا  

من وذا اإلجمالي، وفي نجفجس السجيجاق يجبجرد مجعشجر تجنجو  

الصادرات التباين الكبير فيما بين دول المنعقة. حيث يشجيجر 

الى ارتفا  درجة التنو  في دول المشرق الجعجربجي وبجعج  

دول المغرب العجربجي، مجقجابجل تجراججعجهجا فجي بجقجيجة الجدول 

وخصوصا المصدرة للنفع. في المقابل وكالمعتاد استحجوذت 

السلع المصجنجعجة عجلجى الجحجصجة ا وج  مجن واردات الجدول 

 .  0222% لعا  00العربية السلعية من الخارج بنسبة 

   عجلجى صجعجيجد 0222استمر التركد الجغرافي خالل العا ،

الالعبين العرب الر يسيين في مجال التجارة السلعية. حجيجث 

% مجن مججججمججل 29دول عججربججيجة بجأكججثجر مجن  22تسجاوجج  

% 34دول على  22صادرات المنعقة، في مقابل استحواذ 

من مجمل وارداتها. بجل ان نصجا الصجادرات والجواردات 

 تقريبا تساو  بهما دولتان فقع. 

  التركد الجغرافي تواصل أيضا في ا سواق. حيث تسجتجحجوذ

% 60دول مصدرة الى المنعقة عجلجى نجحجو  22قا مة أو  

من مجمل واردات الدول العربية، فيجمجا تسجتجحجوذ أوج  دول 

% مجن صجادرات الجدول 63مستوردة من المجنجعجقجة عجلجى 

 العربية.

  مجن مجججمجل 26.6مثلت التجارة العربية البينية ما نسبته %

التجارة العربية السلعية الخارجية في الجمجتجوسجع، فجي حجيجن 

مثلت التجارة البينية الخليجية أكثر من نصجا تجلجت الجقجيجمجة 

 .0222خالل العا  

المعشرات السابقة وغجيجروجا مجن مجعشجرات رصجد االتجججاوجات 

والتغيرات في ا داء ووي عديجدة تجكجشجا وججود دوافجع مجهجمجة 

لضرورة مواصلة التحرت على مستوى الدول وعلى الجمجسجتجوى 

اإلقليمي لتنويع صجادرات الجدول الجعجربجيجة وتجخجفجيجا تجركجدوجا 

القعاعي باالعتماد الواضح على المواد ا ولية والسيجمجا الجنجفجع، 

وكذلت تركدوا الجغرافي اعتمادا على عدد محدود من الالعبجيجن 

واالسواق، وذلت من أجل تقجلجيجل مجخجاعجر الجتجعجر  لصجدمجات 

اقتصادية نتيجة التغيرات الحادة في مستويات العلجب واالسجعجار 

 لسلع او أسواق معينة.

وفي وذا السياق تعكد المعسسة على مواصلة سياسجتجهجا الجرامجيجة 

لتعديد جهود ديجادة صجادرات الجمجنجتجججات الجعجربجيجة، وواردات 

السلع االستراتيجية والرأسجمجالجيجة لجدول الجمجنجعجقجة، وذلجت عجبجر 

خدماتها التأمينية المتنوعة المقجدمجة لجلجمجصجدريجن مجن الجمجنجعجقجة 

والمعسسات المالية الممولة لعمليات التجارة الجدولجيجة فجي الجدول 

العربية. وذلت لحمايته  من المخاعر التجارية والسياسية التي قد 

تتعر  لها أعماله . وبما يعدي في النهاية الى نمجو الصجادرات 

 العربية وخصوصا من السلع غير النفعية. 

 تنويع الصادرات العربية جغرافيا وقطاعيا

 المدير العام

 عبد هللا أومد الصبيح

أسوا أداء منبذ االزمبة البمبالبيبة البعبالبمبيبة، مبع  0202شهدت التجارة العالمية خالل العام 

%، وهبوط قيبمبة البتبجبارة 5.3توقعات لـ "االونكتاد" بتراجع قيمة التجارة السلعية بمعدل 

%. ويو جاءت جائوبة كبورونبا لبتبعبمبق مبن خسبائبر البتبجبارة 25.1في الخدمات بمعدل 

، جبراء 0222% خالل العبام 2.9العالمية في السلع والخدمات، وذلك بعد هبوطها بمعدل 

 بطء معدالت النمو، وتأثير التوترات التجارية بين الهوى الرئيسية في العالم.
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ُعقد االجتما  ا ول لمجلجس 

إدارة الججمججعسججسججة الججعججربججيججة 

لضمان االستثجمجار وا جتجمجان 

يججو   ضججمججان الصججادرات  

بمقر المعسسة فجي دولجة الجكجويجت،  02020800الثالثاء الموافق 

عبر تقنية االتصال المر ي عن بجعجد، وبجحجضجور عضجو مجججلجس 

 اإلدارة سعادة السفير0 جمال عبد هللا الغان  ممثل دولة الكويت. 

ا بتقرير المدير العا  بشجأن  وقد أخذ المجلس في وذا االجتما  علما

إلججى   02020202نشججاعججات الججمججعسججسججة خججالل الججفججتججرة مججن 

، الذي أشتمل على ثالثة فصجول وجي: عجمجلجيجات 0202020082

 الضمان، االنشعة المكملة والتقرير المالي.

  عجلجبجا لضجمجان 923حيث تلقت المعسسة خالل فترة التقريجر   

مليون دوالر. مجنجهجا   638.38االستثمار وتأمين اال تمان بقيمة 

مجلجيجون  008.04  علب تأمين ا جتجمجان صجادرات بجقجيجمجة 202

 08.62  علب تأمين ا تمان تجارة داخجلجيجة بجقجيجمجة 42دوالر و 

 مليون دوالر.

  دول عربيجة 4تقد  بهذه العلبات شركات ومعسسات مالية من   

  دول أجنبجيجة ججاءت فجي مجقجدمجتجهجا دولجة الجكجويجت بجنجسجبجة 8و 

% ثج  دولجة 24.93% تلتها مملجكجة الجبجحجريجن بجنجسجبجة 88.08

% ث  المجمجلجكجة الجعجربجيجة 20.34اإلمارات العربية المتحدة بنسبة 

%. وقد أشجاد الجمجججلجس بجالجنجتجا ج  الجتجي 22.23السعودية بنسبة 

 حققتها المعسسة خالل فترة التقرير.

وفي مجال ا نشجعجة الجمجكجمجلجة والجخجدمجات الجمجسجانجدة، واصجلجت 

المعسسة جهودوا في استكمال تعوير ا نشعة المكملة والخدمات 

المساندة، عبر توديع اإلصدارات وتحميلها على الموقجع الشجبجكجي 

للمعسسة بهدا إتاحة الفرصة للمتابعيجن والجمجهجتجمجيجن لجالعجال ، 

دراسة بعجنجوان  0202حيث تضمنت النشرة الفصلية الرابعة لعا  

"آفاق االقتصادات العجربجيجة 

فجججي  جججل  0202لجججعجججا  

"، تناولت 22جا حة كوفيد 

االقتصاد العربجي فجي  جل 

الجا حة، وملفا كجامجال عجن 

اقتصادا عربيا بالتركيد عجلجى مجعشجرات الجنجمجو وا داء  02أداء 

 الخارجي.

كما أعلع المجلس على تقرير الخعة التسويقية إلدارة الجعجمجلجيجات 

ومدى تأثير جا حة كورونا علجى نشجاع الجمجعسجسجة،  0202للعا  

باإلضافة إلى خعة تعوير نشاع وحدة ضمان االستثمار، وكجذلجت 

خعة لتفعيل دور الجمجعسجسجة فجي اإلعجال  االلجكجتجرونجي، وأعجلجع 

ا على أعمال إدارات العمليات واالسجتجثجمجار الجمجالجي  المجلس أيضا

 والقانونية. 

وتداول المججلجس كجافجة بجنجود ججدول ا عجمجال، وأصجدر بشجأنجهجا 

 القرارات والتوجيهات الالدمة، وفقا لما يلي:

 .التصديق على محضر االجتما  السابق وقراراته 

  02020202تقرير المدير العا  عن نشاع المعسسة للفترة من 

 .0202020082إلى 

  مذكرة في شأن ترتيبات اجتما  مجلس المجسجاوجمجيجن فجي دور

 انعقاده الثامن وا ربعين ومشرو  جدول أعماله.

  .االعال  على توصيات لجنتي االستثمار والتدقيق 

  مذكرة في شأن تعيين ممثلي دولة قعر وججمجهجوريجة السجودان

 لعضوية مجلس إدارة المعسسة. 

وذا وقد تقرر أن يت  عقد اججتجمجا  مجججلجس اإلدارة الجثجانجي لسجنجة 

بعد التنسيق مع السجادة أعضجاء مجججلجس اإلدارة واإلدارة  0202

 التنفيذية.

 0202مجلس إدارة "ضمان" يعهد اجتماعه األول لعام 

طلبا  لضمان االستثمار وتأمين  122

مليون دوالر  526.2االئتمان بهيمة 

0202خالل الربع الرابع لعام   

 تطوير نشاط

ضمان االستثمار وخطة لتفعيل   

دور المؤسسة في اإلعالم االلكتروني   

المجلس أخذ علما  بتهرير المدير العام بشأن أنشطة 

 0202المؤسسة خالل الربع الرابع من 

 أنشطة المؤسسة 
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وأضافجت وكجالجة سجتجانجدرد آنجد بجورد أن 

اسججتججمججرار ارتججفججا  السججيججولججة الججمججالججيججة ل  

"ضمان" يمثل عامال قجويجا فجي تصجنجيجفجهجا 

مقارنة بهي ات الضمان مجتجعجددة ا عجراا 

ا خججرى. كججمججا أشججارت إلججى اسججتججقججرار 

وتواصل الدع  من قبل مسجاوجمجيجهجا عجلجى 

الرغ  من ارتجفجا  مجخجاعجر ا عجمجال فجي 

 عدد من الدول ا عضاء.

وبجعء  22وفي  ل استمرار وباء كوفيجد 

حملة التععيج  فجي مجخجتجلجا االقجتجصجادات 

الناش ة، تتوقع وكالة ستاندرد آند بورد أن 

ا بالتحديات بالنسجبجة  0202يكون عا   ملي ا

للمعسسة حيث تتوقجع أن يجتجعجافجى الجنجاتج  

الججمججحججلججي اإلجججمججالججي فججي مججعجج جج  الججدول 

ا عضاء بجالجمجعسجسجة بجمجا فجي ذلجت دول 

مجلس التعاون الخليجي بشكل متواضع ما 

 % في المتوسع.8و 0بين 

وأكد السيد0 عبد هللا أحمد الصبيح، الجمجديجر 

العا  للمعسسة العربية لضمان االسجتجثجمجار 

وا تمجان الصجادرات "ضجمجان" أن نجججا  

المعسسة في المجحجافج جة عجلجى تصجنجيجفجهجا 

وحجتجى  0223اال تماني المرتفع منذ عا  

اآلن، رغ  التحديات التي تشهجدوجا أسجواق 

عملها جراء فجيجروس كجورونجا الجمجسجتجججد 

واالجراءات المصاحبة له، يعود الى متانة 

مركدوا المالي ونموذج أعجمجالجهجا وكجفجايجة 

 رأس مالها وسيولتها المالية الممتادة.

وأوضح أن الجمجعسجسجة تسجعجى لجمجواججهجة 

التحديات ومجنجهجا تجراججع حججج  ا نشجعجة 

االسججتججثججمججاريججة والججتجججججاريججة عججبججر تججكججثججيججا 

أنشججعججتججهججا الججتججسججويججقججيججة وتججوسججيججع الججنججعججاق 

الجغرافي  عمالها في عجدد مجن ا سجواق 

الجديدة، مع مواصلة دع  وكجاالت تجأمجيجن 

ا تمان الصادرات الجوعجنجيجة الجعجربجيجة مجن 

خالل مختلجا اتجفجاقجيجات إعجادة الجتجأمجيجن، 

وذلت في إعار رسالتها الراميجة إلجى بجنجاء 

 القدرات التأمينية في الدول ا عضاء.

 -AAستاندرد آند بورز تؤكد تصنيفها لـ"ضمان االستثمار" بدرجة 

التهرير أشار لمتانة 

المركز المالي  للمؤسسة 

ونموذج أعمالها وكفاية 

رأس مالها وسيولتها 

 المالية الممتازة 

أكدت وكالة ستاندرد آند بورد تصنيا المعسسة العربية لضمان االسجتجثجمجار وا جتجمجان الصجادرات "ضجمجان"  

مع مراجعة الن رة المستقبلية من مستقرة الى سلبية. وأرجعت الوكالة في تقريروا الصادر بجهجذا  AA-بدرجة 

إلى متانة مركدوا المالي ونمجوذج أعجمجالجهجا وكجفجايجة رأس مجالجهجا  AA-الشأن تأكيد تصنيا "ضمان" بدرجة 

 وسيولتها المالية الممتادة. 

 مواجهة التوديات 

عبر تكثيف المؤسسة 

ألنشطتها التسويهية وتوسيع 

 النطاق الجغرافي ألعمالها
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وقعت المعسسة العربية لضمان االستثمار 

وا ججتججمججان الصججادرات  ضججمججان  اتججفججاقججيججة 

إلعادة تأمين ا تمجان الصجادرات ا ردنجيجة 

بالحصص النسبية لفا دة الشركة ا ردنجيجة 

لضمجان الجقجرو ، وذلجت بجالجتجعجاون مجع 

المعسسة اإلسجالمجيجة لجتجأمجيجن االسجتجثجمجار 

وا تمان الصادرات التي تساو  بحصة فجي 

االتفاقية. ووقع االتفاقجيجة السجيجد0 عجبجد هللا 

أحججمججد الصججبججيججح بصججفججتججه الججمججديججر الججعججا  

للمعسسة العربية، والسيد 0 اسامة القجيجسجي 

بصججفججتججه الججر ججيججس الججتججنججفججيججذي لججلججمججعسججسججة 

اإلسالمية، والدكجتجور0 مجحجمجد الجججعجفجري 

 بصفته المدير العا  للشركة االردنية.

ورحجب السججيجد0 عجبججد هللا أحجمججد الصججبجيججح 

المدير العا  للجمجعسجسجة الجعجربجيجة لضجمجان 

االستثمار وا تمان الصادرات بالتعاون مع 

المعسسة اإلسجالمجيجة والشجركجة االردنجيجة، 

وأكد حرص المعسسة على تعديد دوروجا 

الذي يسجتجهجدا تجعجديجد صجادرات الجدول 

ا عضاء، مشيرا الى أن المعسسة العربية 

لضمان االسجتجثجمجار وا جتجمجان الصجادرات 

"ضمان" تساو  في العجديجد مجن اتجفجاقجيجات 

إعادة التجأمجيجن الجخجاصجة بجهجيج جات تجأمجيجن 

ا تمان الصادرات بالجدول الجعجربجيجة وذلجت 

لديادة قدراتها التأمينية فجي مجججال خجدمجة 

 للمصدرين.   

وأضججاا الصججبججيججح انججه وبججمججوجججب وججذه 

االتفاقية سجتجقجو  الجمجعسجسجة بجدور الجقجا جد 

إلعادة تأمين حصة مجن عجمجلجيجات تجأمجيجن 

ا تمان الصادرات الوعنيجة ا ردنجيجة ضجد 

المخاعر التجارية وغيجر الجتجججاريجة الجتجي 

يتعر  لها الجمجصجدرون ا ردنجيجون فجي 

ا سواق الجدولجيجة، مجمجا يجتجيجح لجهج  ديجادة 

القيمة التنافسية لصجادراتجهج  عجبجر تجوفجيجر 

تسهيالت ا جتجمجانجيجة لجعجمجال جهج  الجقجا جمجيجن 

والجدد وفي نفس الوقت حماية مستحقاتهج  

ضد المخاعر المحتملة لعد  سداد الجمجبجالج  

المستحقة على عمال ه  والجحجصجول عجلجى 

 تعوي  مناسب في حالة تحقق الخعر.

يذكر أن ا ردنية لضجمجان الجقجرو  وجي 

شركة مساومة عامة محدودة تأسسجت فجي 

، وتهجدا إلجى 2229أبريل من العا   24

توفير الضمان لجمجخجاعجر الجقجرو  الجتجي 

تمنحها الجبجنجوت الجتجججاريجة لجلجمجشجروعجات 

اإلنتاجية المجدية ذات الحج  الصجغجيجر أو 

المتوسع المملوكة من قبل القعا  الخاص 

والعاملة في ا ردن فجي كجافجة الجمجججاالت 

االقتصادية المنتججة وتجقجو  بجدور الجهجيج جة 

الججوعججنججيججة لججتججأمججيججن ا ججتججمججان الصججادرات 

 ا ردنية.

 "ضمان" توقع اتفاقية إلعادة التأمين 

 لصالح الشركة األردنية لضمان الهروض

"ضمان" ستهوم بدور الهائد إلعادة 

تأمين وصة من عمليات تأمين ائتمان 

الصادرات الوطنية األردنية ضد 

 المخاطر التجارية وغير التجارية 

المؤسسة وريصة على زيادة الهدرة 

التأمينية لهيئات تأمين ائتمان 

 الصادرات العربية لخدمة المزيد

من المصدرين    

 أنشطة المؤسسة 
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 عروض تأمينية لمستثمرين ومصدرين  ومؤسسات مالية

 في الكويت والسعودية والبورين وقطر ومصر 

خالل الربع “  ضمان” تواصلت 

مع عدد من  0202ا ول من العا  

المصدرين والمستثمرين 

والمعسسات المالية ووسعاء التأمين، 

وأصدرت عروضا تأمينية لعدد من 

المستثمرين والمصدرين والمعسسات المالية في كل من الكويت 

والبحرين وقعر ومصر إضافة الى السعودية من خالل المكتب 

اإلقليمي في العاصمة الريا  وذلت لتسويق مختلا منتجات تأمين 

 ا تمان الصادرات وضمان االستثمار وتأمين تمويل التجارة.

كما أصدرت المعسسة دليال تعريفيا يستهدا وسعاء التأمين 

الدوليين لتعريفه  بمختلا المخاعر التي تغعيها وشروع 

الصالحية للضمان من حيث عبيعة العمليات الصالحة للتأمين 

والدول المعمن لها وعليها والجهات الممكن استفادتها من التغعية 

 التأمينية التي تقدمها وغيروا من المعلومات الهامة ا خرى.

كذلت ت  خالل الفترة التحديث الدوري لمحتوى الموقع الشبكي 

للمعسسة وتدويد النشرات الفصلية "ضمان االستثمار" بخالصات 

 عن مختلا أنشعة إدارة العمليات.  

التواصل مع عدد 

من وسطاء 

 التأمين الدوليين

 

مجلجحجقجا لجتجأمجيجن  24عجقجدا و 62أبرمت المعسسة 

 669.8ا تمان الصادرات والتمويل التجاري بقيمة 

 .0202مليون دوالر، وذلت خالل الربع ا ول من العا  

ا لجتجأمجيجن ا جتجمجان  243مجلجيجون دوالر، كجمجا تسجلجمجت  00.6وكانت المعسسة قد تسلمت علبين أوليين لضمان االستثمار، بقيمة  عجلجبجا

مجلجيجون دوالر،  624.9دول عربية ومن جهتين أجنبيتين بلغت قيمتها حوالي  3الصادرات والتمويل التجاري من شركات وبنوت في 

 مليون دوالر. 804.9استفساراا لتأمين التمويل التجاري بلغت قيمتها حوالي  24كما تسلمت 

 ملوها 29عهدا و 52"ضمان" أبرمت 

 أشهر 6مليون دوالر خالل  551.6بهيمة  
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 اتجاهات التجارة العالمية

  0202لعام  

  22في ظل كوفيد  

تراجعت التجارة العالميبة بشبدة جبراء جبائبوبة كبورونبا، 

واإلجراءات المصاوبة لها، وخصبوصبا قبطباخ البخبدمبات 

الذي يعد األكثر تضررا ، وذلك بانخفاضه إلبى مسبتبويبات 

عهد التسعينيات، فوفها لكتي  إوصباءات األونبكبتباد لبعبام 

من المرجح أن تنخفض تجارة البخبدمبات ببنبسبببة  0202

، وهبو مبا 0222مهارنة بعبام  0202% في عام 25.1

، تأثرا بالتراجع الكبببيبر 2222يعد أكبر انخفاض منذ عام 

 في أنشطة السفر والنهل والسياوة.

ووفه ا ألوبدو نشبرات األونبكبتباد الصبادرة فبي ديسبمبببر 

، من المتوقع أن تتراجع ايضا التجارة العالمية في 0202

% فبي 5.3السلع جراء الجائوة وتنخفض قيمتها بنسبة 

. ورغم انهبا البتبوقبعبات 0222مهارنة بالعام  0202عام 

األكثر تفاؤال الصادرة عن المنظمة، مبهبارنبة ببالبتبوقبعبات 

السابهة، فإن هذا التراجع سيكون االكبر في تجارة السبلبع 

 .0222% عام 00منذ هبوطها الهياسي بنسبة 

وقد شهد الربع الثاني وخصوصا شهري أبريل ومايو مبن 

أكبر انخفاض للتجارة العالمية للسلع مهبارنبة  0202عام 

. فيما قلت ودة التبراجبع فبي 0222بالربع نفسه من عام 

الربع الثالو من العام. ورغم أن اتجاهات التجارة للنصبف 

الثاني، ال تزال سلبية على أساس سبنبوي، فبإنبهبا جباءت 

أفضل مما كانت عليه خالل النصف األول. تبأثبرا إلبى وبد 

 كبير باألداء اإليجابي للصين.

جغرافيا لم تُسلم أي منطهة من تبراجبع البتبجبارة البدولبيبة 

با فبي 0202خالل عام  ، ولكن الهبوط كبان أكبثبر وضبوو 

البلدان المتهدمة، ال سيما فيبمبا يبتبعبلبق ببالصبادرات. فبي 

المهابل ظهرت اتجاهات التعافي بشكبل واضبح فبي شبرق 

آسيا. وقادت الصين التعافي واسبتبهبرت صبادراتبهبا، ببعبد 

انخفاضها في األشهر األولى من البوبباء، ببل وانبتبعبشبت 

بهوة في الربع الثالو، وبلغ مستوى صبادراتبهبا لب بشبهبر 

نبفبس مسبتبوى البفبتبرة  0202التسعة األولى مبن عبام 

. هذا الى جان  التوسن في أداء 0222المناظرة من عام 

 عدد من دول افريهيا وأمريكا الالتينية.

في المهاببل تبأخبرت عبمبلبيبة االنبتبعباد فبي البعبديبد مبن 

االقببتببصببادات الببرئببيببسببيببة األخببرى، وظببلببت الببواردات 

فبي روسبيبا  0222والصادرات أقل من مسبتبويبات عبام 

وكندا والبرازيل والهند واليابان وروسيا. بسب  انبكبمباد 

تجارتها بمعدالت ما بين المعتدلة والبوبادة خبالل األشبهبر 

 .0202التسعة األولى من العام 

أما قطاعيا فال تزال قيمة البتبجبارة البدولبيبة فبي قبطباعبي 

الطاقة والسيارات أقل ببكبثبيبر مبن مسبتبويباتبهبا فبي عبام 

، في مهابل ارتفاخ الطل  على منبتبجبات البوبمبايبة 0222

الشخبصبيبة والبمبطبهبرات وأدوات البتبشبخبيبص وأجبهبزة 

التنفس باألكسجين وغيرها من معدات المستشبفبيبات ذات 

الصلة بمكافوة البفبيبروس، مبع االخبذ فبي االعبتبببار أن 

الزيادة في هذه التجارة أفادت بشكل أساسي سكبان البدول 

األكببثببر ثببراء، كببمببا ارتببفببع الببطببلبب  أيضببا عببلببى مببعببدات 

 االتصاالت وآالت المكات ، والمنسوجات والمالبس.

وبافتراض السيطرة على البوبباء، فبإن البتبوقبعبات لبلبعبام 

هي أن ترتد التجارة الدولية إلبى مسبتبويبات عبام  0202

. ولكن مع بعض الوذر نتيجة اضبطبرا  سبالبسبل 0222

الهيمة العالمية توت تأثير الفبيبروس، البى جبانب  قضبايبا 

 التجارة التي لم يتم ولها بين بعض االقتصادات الرئيسية.
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 هبوط التجارة 

 شمل جميع

مناطق العالم  

وخصوصا الدول 

 المتهدمة

0202خالل    

 توقعات بارتفاخ 

التجارة الدولية   

0202في عام    

 إلى مستويات 

0222عام   
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، بجدأت 0224بعد االنتعاش الذي شهدته التجارة الجدولجيجة فجي عجا  

االوضا  االقتصاديجة فجي الجتجدوجور فجي الجنجصجا الجثجانجي مجن عجا  

، بسبب التوترات الجتجججاريجة بجيجن 0222، وكذلت خالل عا  0223

الواليات المتحدة والصين، والجمجخجاوا مجن خجروج بجريجعجانجيجا مجن 

االتحاد ا وروبي بشكل غير مجنج ج ، فضجال عجن تجأثجيجر الجتجوقجعجات 

 السلبية لتراجع النات  العالمي بشكل عا .

، فجقجد شجهجدت 0202واستنادا لقاعدة بيانات االونكتاد فجي ديسجمجبجر 

% 0.3بجمجعجدل  0222صادرات العال  السلعية تراجعا خالل العا  

تريليون دوالر . وعال الجتجراججع  22مقارنة بالعا  السابق لتبل  نحو 

% 0.6مختلا مجموعات الدول في العال ، وبلغت معدالت الهجبجوع 

% فجي الجدول 8.8% فجي الجدول الجنجامجيجة و8في الدول المتقدمة و

 المتحولة.

أما على الصعيد القعاعي فقد أ هرت التجارة في الموارد العبيعجيجة  

بسبب تراجع أسعار مع   سلعها، في  0222أقوى انخفا  في عا  

حين كان تراجع تجارة السلع المصنعة متواضعا. في مجقجابجل ارتجفجا  

 قيمة التجارة في السلع الدراعية.

، وإن 0222في المقابل استمرت تجارة الخدمات في النمو في عجا  

 0299% لتبلج  2.2كانت بوتيرة أبعأ، حيث ارتفعت قيمتها بمعدل 

 مليار دوالر. 

وفي السياق ذاته جاءت المحصلة االجمالية سجلجبجيجة حجيجث تجراججعجت 

 06.2% لتبل  2.4قيمة صادرات السلع والخدمات في العال  بمعدل 

 تريليون دوالر.

وكنتيجة لسلسلة التراجعات او النجمجو الضجعجيجا لجلجتجججارة الجعجالجمجيجة 

مقارنة بالنات  المحلي اإلججمجالجي الجعجالجمجي خجالل السجنجوات الجعجشجر 

الماضية، تراجعت نسبة التجارة العالمية في السجلجع والجخجدمجات الجى 

. 0223% فجي عجا  82النات  العالمي، من ذروتها التي تججاودت 

و لت النسبجة فجي اتجججاه وجبجوعجي مجنجذ ذلجت الجحجيجن مجع تجوقجعجات 

، وتحسجنجهجا تجدريجججيجا 0202% في عا  06باستقراروا عند حوالي 

. خصوصا في حال صدقت التوقعات بتجاود 0202اعتبارا من عا  

معدل نمو تجارة السلع والخدمات فجي الجعجالج  مجعجدالت نجمجو الجنجاتج  

 المحلي اإلجمالي خالل السنوات القليلة المقبلة.

 تجارة السلع والخدمات

 0222في العالم لعام  
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التغير20182019بيان
نسبة التغير 

%

2.8-539.4-19472.518933.0صادرات السلع

6026.76144.0117.31.9صادرات الخدمات

1.7-422.1-25499.225077.1صادرات السلع والخدمات 

أهم مؤشرات التجارة العالمية بالمليار دوالر  

 .0202قاعدة البيانات، ديسمبر المصدر: االونكتاد، 
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جاء تأثير التوترات التجارية بين القوى الر يجسجيجة فجي الجعجالج  وفجي 

مقدمتها الواليات المتحدة والصين، إضافة الى تراجع معدالت النمجو 

في االقتصادات الر يسية المستوردة للنفع فجي الجعجالج  كجبجيجرا عجلجى  

قعا  العاقة والسيما النفع الجذي الدال يجمجثجل الجحجصجة ا وج  فجي 

 صادرات دول المنعقة.

، فجقجد 0202واستنادا الى قاعدة بيانات "االونجكجتجاد" فجي ديسجمجبجر 

% 8.3تراجعت تجارة السلع والخدمات في الدول العربيجة بجنجسجبجة 

لجتجبجلج  قجيجمجتجهجا االججمجالجيجة  0223مليار دوالر عا   0930.0من 

 .0222مليار دوالر، عا   0828.0

% 6.0وقد جاء وذا التراجع كمحصلة لتراجع الصجادرات بجنجسجبجة 

مليجار دوالر  2084.4الى  0223مليار دوالر عا   2826.4من 

 2232.2% من 0.2، وكذلت لتراجع الواردات بنسبة  0222عا  

مليار دوالر،  خجالل نجفجس  2266.6الى  0223مليار دوالر عا  

 الفترة.

استقرت حصة تجارة الدول العربية من السجلجع  0222وخالل العا  

% من إجمالجي تجججارة الجعجالج  مجن السجلجع 9.3والخدمات عند نحو 

تريليون دوالر  مجججمجو  الصجادرات  62والخدمات والبال  حجمها 

 . 0223والواردات  وذلت مقارنة بالعا  السابق 

في المقابل تراجعت حصة الدول العربية من تجارة السلع والخدمات 

% عجا  22.4الجى  0223% عجا  22.2في الدول النامجيجة مجن 

0222. 

 %6.2تجارة السلع والخدمات في الدول العربية تراجعت بنسبة 

 0222مليار دوالر عام  0626.0لتبلغ  

 0222تجارة السلع والخدمات لعام 

 تجارة السلع والخدمات
 0222في الدول العربية لعام  
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التغير20182019بيان
نسبة 

التغير %

3.6-68.9-1933.51864.6 تجارة السلع  

6.4-69.9-1089.61019.6صادرات السلع

844.0845.01.00.1واردات السلع

28.9-70.9-245.6174.7ميزان السلع

4.4-24.4-553.1528.6 تجارة الخدمات  

216.1218.12.00.9صادرات الخدمات

7.8-26.4-336.9310.5واردات الخدمات

23.5-92.428.3-120.8-ميزان الخدمات

3.8-93.3-2486.62393.2 تجارة السلع والخدمات 

5.2-68.0-1305.71237.7صادرات السلع والخدمات 

2.1-25.4-1180.91155.5واردات السلع والخدمات 

34.1-42.6-124.882.2ميزان السلع والخدمات 

أهم مؤشرات التجارة الخارجية للدول العربية بالمليار دوالر  

 .0202قاعدة البيانات، ديسمبر المصدر: االونكتاد، 

 تهلص العجز  في ميزان 

 % 06.5تجارة الخدمات بمعدل 

 0222مليار دوالر لعام  20.1إلى 

شهدت تجارة الخدمات في الجدول الجعجربجيجة تجراججعجا بجمجعجدل  

 603.0إلجى   0223مليار دوالر عا   668.2% من 9.9

% مجن إججمجالجي 9.9أي مجا يجعجادل  0222مليار دوالر لعا  

تجارة الخدمات في العال  لنفس العا . حيث تصجدر مجججمجوعجة 

مجلجيجار دوالر، بجحجصجة  023.2الدول العربية خدمات بقيمجة 

% من اإلجمالي العالمي، فيما تستجورد خجدمجات بجقجيجمجة 8.66

% من اإلجمالي العالمي، 6.8مليار دوالر، بحصة تبل   822

اال أن المعشر اإليجابي وو تقلص العجد  فجي مجيجدان تجججارة 

مجلجيجار دوالر لجعجا   20.9% إلجى 08.6الخجدمجات بجمجعجدل 

0222. 

 0222تجارة الخدمات في الدول العربية لعام 
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 0202مارس    -يناير     

 0222تجارة السلع في الدول العربية لعام 

 2309.0% لجيجبجلج  إججمجالجيجهجا 8.0سجلت التجارة السلعية للدول العربية تراجعا بنسبة 

% 0.9وذلت كمحصلة لتراجع حج  الصادرات السلعية بمعدل  0222مليار دوالر عا  

مجلجيجار دوالر.  396مليار دوالر، واسجتجقجرار الجواردات السجلجعجيجة عجنجد  2222.0إلى 

% لجيجبجلج  03.2وكنتيجة لتلت التعورات تراجع الفا   التجاري لدول المنعقة بجمجعجدل 

 مليار دوالر.  249.9

% من إجمالي التجارة السلعيجة فجي 9.2نحو  0222وتمثل التجارة العربية السلعية لعا  

% من مجمجل صجادرات الجعجالج ، فجيجمجا 6.9العال ، كما تمثل الصادرات السلعية العربية 

 % من مجمل الواردات العالمية السلعية.9.9تمثل الواردات 

% مجن مجججمجل تجججارة 22.8وفي السياق ذاته، مثلت التجارة السلعية العربية ما نسبتجه 

% الجى 20.64. وذلت بعد تراجع حصتها في الصادرات مجن 0222الدول النامية لعا  

% مجا بجيجن 22.92% الى 22.20%، مقابل ارتفا  حصتها في الواردات من 20.28

 .0222و 0223عامي 

 0222اال ان معشر تنو  الصادرات فجي دول الجعجالج  والصجادر عجن االونجكجتجاد لجعجا  

والموضح في الخريعة التالية يبرد التباين الكبير فيما بين الدول العربية في وذا الجمجججال 

حيث يشير الى ارتفا  درجة التنو  في تونس والمغرب ومصر ودول الجمجشجرق مجقجابجل 

 تراجعها في بقية الدول وخصوصا المصدرة للنفع. 

سجلت تجارة السلع 

% 6.3تراجعا بمعدل 

ليبلغ إجماليها 

 مليار دوالر 2231.3

 بوصة  0222عام  

% من اإلجمالي 1.2

 العالمي
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 0202مارس    -يناير 

مثلما وو الحال في الواردات فقد كشا ويجكجل الصجادرات السجلجعجيجة فجي الجدول 

العربية عن تركد نسبي قريب من نسبة تركد الواردات. حيث استحوذت قجا جمجة 

% مجن مجججمجل صجادرات 64.4دول مستوردة من المنعقة على نحجو  22أو  

مجلجيجار دوالر، وقجد حجلجت  634.2الدول العربية، بقيمة صادرات عربية بلغت 

مجلجيجار دوالر  284.2الصين في المقدمة بواردات من المنعقة بلغجت قجيجمجتجهجا 

% من اإلجمالي العربي، في حين ضمن الجقجا جمجة كجالا مجن 28.6وحصة بلغت 

الهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والواليات المتحجدة، وسجنجغجافجورة، وإيجعجالجيجا، 

% عجلجى 0.0% و22.0والسعودية، وإسبانيا، وفرنسا بنسبة تراوحت ما بجيجن 

التوالي. مع استحواذ النفع على الحصة ا و  من صادرات المجنجعجقجة الجى تجلجت 

 الدول.

 المستوردون من المنطهة()أهم الشركاء التجاريين 

 202.2الصين أكبر ُمصدر للمنطهة بهيمة 

% من مجمل 25.6مليار دوالر وبوصة 

 واردات الدول العربية

الوصة %الهيمةالدولةالترتي 

137.913.5الصين1

108.410.6الهند2

83.78.2اليابان3

67.46.6 كوريا الجنوبية4

43.34.2الواليات المتودة5

36.73.6سنغافورة6

29.12.9إيطاليا7

28.12.8السعودية8

26.72.6إسبانيا9

26.62.6فرنسا10

587.957.7

1019.6100

إجمالي الدول العشر

إجمالي الواردات

أهم المستوردين من الدول العربية

 بالمليار دوالر لعام 2019

 0222ي هر ويكل التبادل التجاري للدول العربية في السلجع مجع الجعجالج  لجعجا  

دول مصجدرة  22تركدا نسبيا على صعيد الواردات. حيث تستحوذ قا مجة أوج  

% من مجمل واردات الدول العربية، بقيجمجة واردات 60الى المنعقة على نحو 

مليار دوالر، وقد حلت الصجيجن فجي الجمجقجدمجة  940عربية من تلت الدول بلغت 

% مجن 26.8مجلجيجار دوالر وحصجة بجلجغجت  203.2بصادراتها البال  قيمتها 

اإلجمالي العربي، في حين ضمن القا مة كالا من الجواليجات الجمجتجحجدة، والجهجنجد، 

وألمانيا، واإلمارات، وتركيا، وفرنسا، وإيعاليا، والسجعجوديجة، والجيجابجان بجنجسجبجة 

% على التوالي. وتستحوذ السلجع الجمجصجنجعجة عجلجى 8% و4.4تراوحت ما بين 

الحصة ا كبر من صادرات الدول العشر للمنعقة خصوصا وان غالبيجتجهجا دول 

 صناعية.

 )المصدرون الى المنطهة(أهم الشركاء التجاريين 

الوصة %الهيمةالدولةالترتي 

128.915.3الصين1

65.07.7الواليات المتودة2

50.56.0الهند3

41.24.9ألمانيا4

34.04.0اإلمارات5

33.13.9تركيا6

31.73.8فرنسا7

30.93.7إيطاليا8

30.73.6 السعودية9

25.73.0اليابان10

47256

845100

إجمالي الدول العشر

إجمالي الواردات

أهم المصدرين الى الدول العربية 

بالمليار دوالر لعام 2019

%  من 59.9دول تستووذ على  22

 صادرات  الدول العربية السلعية 

 مليار دوالر  529.2بهيمة  

 .0202قاعدة البيانات، ديسمبر المصدر: االونكتاد، 

 .0202قاعدة البيانات، ديسمبر المصدر: االونكتاد، 
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 أهم الدول العربية المستوردة

دول  22مليار دوالر صادرات  253.3

% من إجمالي 26.2عربية بوصة 

 0222المنطهة لعام 

 أهم الدول العربية المصدرة

يكشا التوديع الجغرافي للصادرات في الدول العربية، تركدا كبيجرا فجي 

دول مصدرة من الجمجنجعجقجة  22عدد محدود من الدول. حيث تستحوذ او  

 260.0% من مجمل صجادرات الجمجنجعجقجة وبجقجيجمجة 28.3العربية على 

. بل ان االمارات والسجعجوديجة اسجتجحجوذتجا عجلجى 0222مليار دوالر لعا  

% من مجمل الصادرات العربية خالل نفس العا ، مجع االخجذ فجي 60.0

االعتبار التأثير الكبير للصادرات النفعية في غالبية دول القجا جمجة إضجافجة 

الى النشاع الكبير إلعادة التصدير في االمارات، التي حلت فجي الجمجقجدمجة 

%، حيث ضمت 06.4%، تلتها السعودية بحصة بلغت 82بحصة بلغت 

القا مة كالا من العراق، وقعر، والكويت، وسجلجعجنجة عجمجان، والجججدا جر، 

% عجلجى 0.9% و3.2والمغرب، ومصر، وليبيا بنسب تراوحت ما بين 

 التوالي.

الوصة %الهيمةالدولةالترتي 

315.931.0اإلمارات 1

261.625.7السعودية2

82.38.1العراق3

72.97.2 قطر4

64.56.3الكويت5

41.04.0سلطنة عمان6

35.83.5الجزائر7

29.12.9المغر 8

29.02.8مصر9

24.42.4ليبيا10

956.693.8

1019.6100

أهم الدول العربية المصدرة

 بالمليار دوالر لعام 2019

إجمالي الدول العشر

إجمالي الواردات

 962.5دول عربية تستورد  بهيمة  22

 % 29مليار دوالر  وتستووذ على 

  0222من مجمل واردات المنطهة لعام 

% مجن 34دول مستوردة في المنعقة العربجيجة عجلجى  22استحوذت او  

. كجمجا 0222مليار دوالر لجعجا   483.6مجمل واردات المنعقة وبقيمة 

% مجن مجججمجل 92.3استحوذت كجل مجن االمجارات والسجعجوديجة عجلجى 

الواردات العربية خالل نجفجس الجعجا ، وبجفجضجل الجنجشجاع الجكجبجيجر إلعجادة 

%، تلتهجا 82.4التصدير في االمارات أيضا فقد حلت في المقدمة بحصة 

%، حجيجث ضجمجت الجقجا جمجة كجالا مجن مصجر، 23.2السعجوديجة بجحجصجة 

والمغرب، والعراق، والجججدا جر، والجكجويجت، وقجعجر، وسجلجعجنجة عجمجان، 

 % على التوالي.0.0% و3.9وتونس بنسب تراوحت ما بين 

الوصة %الهيمةالدولةالترتي 

267.931.7اإلمارات 1

153.218.1السعودية2

70.98.4مصر3

50.76.0المغر 4

46.35.5العراق5

41.95.0الجزائر6

33.64.0الكويت7

29.23.5 قطر8

23.22.7سلطنة عمان9

21.62.6تونس10

738.587

845.0100

أهم الدول العربية المستوردة

بالمليار دوالر لعام 2019

إجمالي الدول العشر

إجمالي الواردات

 .0202قاعدة البيانات، ديسمبر المصدر: االونكتاد، 

 .0202قاعدة البيانات، ديسمبر المصدر: االونكتاد، 
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 أهم سلع الصادرات العربية  
الدالت المواد ا ولجيجة 

بأنواعها تمثل الحجصجة 

ا كجبججر مجن صججادرات 

الدول العربية بجحجصجة 

% عجلججى 49تجتجججاود 

أقل تقدير خجالل الجعجا  

. حيث صدرت 0222

الدول الجعجربجيجة وقجودا 

مجلجيجارات  026بقيمة 

، 0222دوالر عجججا  

ومثلت تلت القيمة نحجو 

% مججن مججججمججل 62.8

الصجججادرات السجججلجججعجججيجججة 

تصدير النفع. في الجمجقجابجل اسجتجقجرت ، وذلجت بسجبجب وجبجوع أسجعجار وعجا جدات 0223% عجا  02.8العربية، رغ  انها تراجعت مقارنة مع 

% من مجمل الصادرات، فيما دادت حصة صادرات اللعلع وا حجار الكريمة والذوب غيجر الجنجقجدي 06.4حصة صادرات السلع المصنعة عند 

%، مع استقرار حصة الخامات والمعادن 9.8، وشهدت حصة المواد الغذا ية ارتفاعا عفيفا الى 0222% عا  6.3الى  0223% عا  9.0من 

 %.8.3عند 

 أهم سلع الواردات العربية  

كججالججمججعججتججاد اسججتججحججوذت 

السلع المصجنجعجة عجلجى 

الججحججصججة ا وجج  مججن 

واردات الدول العربيجة 

السلجعجيجة مجن الجخجارج 

. حججيججث 0222لججعججا  

 660.3بلغت قيمجتجهجا 

مليار دوالر وبجحجصجة 

% مقارنة 06.2بلغت 

مججع واردات مصججنججعججة 

مجلجيجار  696.9بقيمجة 

دوالر وبجججججحجججججصجججججة 

% عججججججججججا  09.0

، فججيججمججا بججلججغججت 0223

%، ثج  6.0%، ثج  الجلجعلجع واالحجججار الجكجريجمجة 4.0%، ث  الوقود بحصة 28.2حصة المواد الغذا ية 

مجقجارنجة بجالجعجا   0222%، وشهدت كل الحصص ارتفاعا او استجقجرارا خجالل الجعجا  2.2%، ث  المواد الخا  الدراعية 8.0الخامات والمعادن 

 ، فيما عدا الوقود الذي تراجعت حصته نتيجة انخفا  قيمة وارداته.0223

 المواد األولية 
 تمثل الوصة األكبر 
 من صادرات 
الدول العربية 
بوصة تتجاوز 

91 % 
خالل العام  

0222 

الدول العربية 
تستورد سلعا 

مصنعة بهيمة   
مليار  553.2

دوالر وبوصة 
35.2 % 

 من إجمالي 
 الواردات السلعية 

 .0202قاعدة البيانات، ديسمبر المصدر: االونكتاد، 

 .0202قاعدة البيانات، ديسمبر المصدر: االونكتاد، 

الوصةالدول العربيةالوصةالدول العربية
التغير في 

الوصة

2018%2019% % 

43.24.044.04.30.4المواد الغذائية

3.10.33.00.30.0المواد الخام الزراعية

41.43.839.23.80.0الخامات والمعادن

2.0-667.961.3605.059.3الوقود

46.34.258.85.81.5اللؤلؤ واألوجار الكريمة والذه  غير النهدي

277.725.5261.725.70.2البضائع المصنعة

0.1-10.00.98.00.8أخرى غير مصنف

1089.6100.01019.6100.00.0اإلجمالي 

صادرات الدول العربية وس  التوزيع السلعي بالمليار دوالر

بيان

الحصةالدول العربيةالحصةالدول العربية
التغير في 

الحصة

2018%2019% % 

115.513.7117.813.90.3المواد الغذائية

7.60.97.50.90.0المواد الخام الزراعية

27.03.227.43.20.0الخامات والمعادن

0.6-69.18.264.47.6 الوقود

38.54.647.15.61.0اللؤلؤ واألحجار الكريمة والذهب غير النقدي

545.464.6556.865.91.3البضائع المصنعة

2.0-40.84.823.92.8أخرى غير مصنف

844.0100.0845.0100.00.0اإلجمالي 

بيان

واردات الدول العربية حسب التوزيع السلعي بالمليار دوالر



     18  

 نشرة ضمان االستثمار                                                                                         

 0202مارس    -يناير     

بمعدل  0222وفق بيانات االونكتاد تراجعت قيمة التجارة العربية البينية  بيانات الصادرات  خالل العا  

% من مجججمجل صجادرات الجدول 20.9مليار دوالر بحصة تبل   204.0لتبل   0223% مقارنة بعا  8

 العربية السلعية.

% مجن مجججمجل 29.9مليار دوالر  لتمثل  200.0في المقابل استقرت قيمة الواردات العربية البينية عند 

 .0222الواردات السلعية العربية لعا  

% مجن مجججمجل 26.6وفي وذا السياق مثلت التجارة العربية البينية  الصادرات + الواردات  ما نسجبجتجه 

 .0222التجارة العربية السلعية الخارجية  الصادرات + الواردات  خالل العا  

مليار دوالر  الصادرات + الواردات   فقد مثلت نحو  290.6اما التجارة البينية الخليجية والبال  حجمها 

، حيث بلغت صادرات دول الخلي  البجيجنجيجة نجحجو 0222% من مجمل التجارة العربية البينية لعا  92.0

 مليار دوالر. 02مليار دوالر فيما بلغت الواردات نحو  30.6

تراجع الصادرات 
العربية البينية 

% الى 6بمعدل 
مليار  239.0
 0222دوالر عام 

لتمثل وصتها 
% من 23.1

مجمل الصادرات 
 السلعية العربية

جزائر المصدر/ المستورد بحرين ال ياليبيالبنانالكويتاألردنالعراقمصرجيبوتيال تان المغربموري
سلطنة 

عمان
يمناإلماراتتونسسورياالسودان فلسطينالصومالالسعودية قطر اإلجماليال

1662.6..949.511.9........7.51.2..40.71.715.2237.3223.5..380..1.1.. الجزائر

11598246.7153.21330.643.418.72.7141.1784.8341.92893.51.45.34.96.519.22798.718.59484.2..64.1البحرين

1.51357.22033..........0.119.5491.8......1.1......161.6..0.2..جيبوتي

397.7797.6530.6434.1624.621596.3141.20.21800.167.1137.7481.3246572.72039.2255.49717..465.670.438.2مصر

10.80.1998.80.31700.3..0..44.2357.811.64.6....41.52.53.8..224..0.10.2العراق

316.9161.633.71.31647.2126.7780.93187.170.961.411.6333.144.53059.8..72.759.71.5147.6582.4األردن

327.82.50.833.4150506.7786.70.20.746.84222330.35.96752.9..20.4154.51.11606.5649.4103.2الكويت

11.1239.311.7731.49.82161.4..35.61.11836.8160.1274.10.6..38.118.91.5171.5214.7111.875.3لبنان

40.469601803.2..1.4....0.248.17.82.72.6..0.1076.5..920.4..70ليبيا

51.7..2.437.2..00..0.3000.9..0.27.40.11.20.10.101.40.4موريتانيا

37.246.3118.20.43.23.56690.7100.51.91288.6..135.35.5131.8117.762.520.837.871.266.4171.7المغرب

12.17.253089.3610.911007.2..1227.24478.5362.2..16.788.2351.6105.982.925.3447.325.642.6028.7سلطنة عمان

02.19.826.63.724.41010.92.33097.1..48.234.6157.532.9380.635.74.50.849.3826.4..446.8 قطر

57.264.1589.950.3239.910157723.432549.4..270.54391.71066.56105.1797.82898.82792.2309.691.517959.8967.30السعودية

88.3119.4..0..........21..4.4........4.1..1.6......الصومال

0251116.5........0.10.41.75.316.7..0.31.254.28.20.4..1.70.3 فلسطين

18.311.31514.65.82565.8..3.58.28.2299.91297.528.10.500.11.945.9578.43.60السودان

1.730.58.11774.2..6.9..86.61.70.352.71298.935.831.683.222.50.15.52.810.195.10.1سوريا

67.21.91458.7..396.510.757.610144.515.7538.912236.911.821.743.50.10.23.221.3تونس

1476.174259.3..743.81859.5373.12823.1207331019.57831.4910.4275.2406.51143.814820490.5155701690.554.61460.7350.9227.9اإلمارات

543.4..0154.92.4145.59.302.20.40.8114.7..0.1678.614.14.91.26.80.80.7اليمن

277066752112138232524053841380625461781642.63550183493047280822198462.7272210862231260884611167206اإلجمالي

التجارة العربية البينية لعام 2019 بالمليون دوالر ) بيانات الصادرات(

 .0202قاعدة البيانات، ديسمبر المصدر: االونكتاد، 

 التجارة العربية البينية



19  

 نشرة ضمان االستثمار  

 0202مارس    -يناير 

% الجى 00من المرجح ان تتراجع قيمة تجارة المنعقة العربية من السلع والخدمات بجمجعجدل 

تأثرا بفيروس كورونا المجسجتجججد واإلججراءات  0202مليارات دوالر خالل العا   2328.6

المصاحبة له وذلت حسب تقرير اآلفاق اإلقليمي لمنعقة الشرق ا وسع ووسع آسيا، الصادر 

، وذلت كجمجحجصجلجة لجهجبجوع الصجادرات بجمجعجدل 0202عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 

% خالل نفس الفترة. وحسب نفس المصدر من الجمجرججح 20.0% والواردات بمعدل 04.8

% خجالل 62.2% و4.4ان تتراو  معدالت الهبوع في صادرات الدول العربجيجة مجا بجيجن 

 .0202العا  

في المقابل يتوقع الصندوق ان تعاود تجارة السلع والخدمات فجي الجدول الجعجربجيجة ارتجفجاعجهجا 

، مقارنة بالعا  السابق كانعكاس مجتجوقجع الرتجفجا  قجيجمجة 0202% خالل العا  22.9بمعدل 

%، وخصوصا مع تحسن أسعار وعا دات النفع. وكذلجت لجالرتجفجا  28.0الصادرات بمعدل 

 % خالل نفس الفترة.2.4المتوقع في الواردات  بمعدل 

 هبوط متوقع 
لهيمة تجارة الدول 
العربية من السلع 

 والخدمات
 %00بمعدل  
 2226.5الى  

 مليار دوالر
 0202خالل العام  

تأثرا بفيروس 
 كورونا المستجد 

2020%2021%20192020%2021%
23.153.027.1-31.927.65.754.241.7-38.326.1الجزائر

12.323.14.5-17.926.27.825.222.1-29.624.3البحرين

18.280.413.4-43.660.013.286.770.9-93.953.0العراق

12.258.42.3-33.452.69.165.057.1-72.448.2الكويت

16.229.05.8-29.132.77.232.727.4-43.030.5سلطنة عمان

19.655.53.4-26.176.111.966.853.7-92.068.0قطر

17.1201.015.5-35.0219.117.9210.0174.1-285.8185.8السعودية

11.8300.711.2-18.0364.915.0306.5270.4-387.2317.4اإلمارات

17.810.114.8-37.51.550.010.78.8-1.61.0اليمن

10.44.67.0-19.64.59.84.84.3-5.14.1جيبوتي

18.9-9.857.0-23.077.970.3-8.737.2-52.948.3مصر

13.120.98.9-28.814.525.022.119.2-16.311.6األردن

48.316.93.7-51.112.134.431.516.3-18.49.0لبنان

7.72.68.33.73.70.04.08.1-2.62.4موريتانيا

20.852.620.9-30.938.928.054.943.5-44.030.4المغرب

36.41.271.45.25.20.05.811.5-1.10.7الصومال

2.09.93.1-5.36.013.27.016.79.89.6السودان

32.020.823.8-35.816.230.624.716.8-19.312.4تونس

19.68.818.9-29.62.321.19.27.4-2.71.9فلسطين

16.210129.7-27.3997.113.21101923-1212881الدول العربية

توقعاتتوقعات

صادرات

2019

واردات

 تجارة السلع والخدمات في الدول العربية بالمليار دوالر

الدولة

 أوال: اتجاهات تجارة السلع والخدمات في الدول العربية

 .0202المصدر: صندوق النقد الدولي، تقرير اآلفاق اإلقليمي لمنعقة الشرق ا وسع ووسع آسيا ، أكتوبر 

 آفاق التجارة العربية 
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من المرجح ان تشهد التجارة السلعية في الجدول الجعجربجيجة تجراججعجا خجالل الجعجا  

، وذلت استنادا الى توقعات العديد من الجمجنج جمجات الجدولجيجة واإلقجلجيجمجيجة، 0202

 وأبردوا ما يلي:

   عجن ا داء  0202تشير أحدث بيجانجات االونجكجتجاد الصجادرة فجي ديسجمجبجر

دول عجربجيجة وجي: الجججدا جر، والجبجحجريجن ،  2الفصلي للتجارة السلعية في 

ومصر، وا ردن ، والكويت ، ولبنان، والمغرب، والسعودية ، وتجونجس الجى 

نمو سلبي  حجا  الصادرات وكذلت الواردات خالل االربا  الثجالثجة ا ولجى 

  فيما عدا مصر وا ردن بالنسبة للصادرات خجالل الجربجع  0202من العا  

%، 62% ونجحجو 2.0ا ول  وقد تراوحت نسب التراجع الفصلية ما بجيجن 

مجا  0202فيما تراوحت نسب الهبوع خالل ا شهر التسعة ا ولى من العا  

%.وفي نفس السياق تراوحت نسجب وجبجوع الجواردات 63.3% و26.0بين 

% 6.9ما بجيجن  0202في تلت الدول خالل ا شهر التسعة ا ولى من العا  

 %.96.4و

  فجي “  االسجكجوا” تتوقع لجنة ا م  المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيجا

الجوقجا جع ”   0202-0222مسح التعورات االقتصادية واالجتماعية السجنجوي 

،  ان تشهد الصجادرات 0202الصادر في يناير “   وآفاق في المنعقة العربية

% 8.4دولة عربية وبوعا بمعدالت تتراو  ما بجيجن  00السلعية العربية في 

، في المقابل تتوقع ان تشهد الواردات السلعجيجة 0202% خالل العا  02.0و

% 8.8دولجة عجربجيجة بجمجعجدالت تجتجراو  مجا بجيجن  24العربية وبوعا فجي 

 .0202% خالل العا  02.0و

    يتوقع تقرير االسكوا نموا لصادرات السجلجع فجي ججمجيجع  0202بالنسبة لعا

%، في المقجابجل يجتجوقجع 23% و 0.3الدول العربية بمعدالت تتراو  ما بين 

دولة عربية نموا بمعدالت تتراو   02التقرير أن تشهد الواردات السلعية في 

 %.00.0% و 0.8ما بين 

  ان يشهد متوسع أسعجار  0202يتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير أكتوبر

، 0202دوالر للبرميل خالل العا   92.4% الى 80.2النفع تراجعا بمعدل 

الجى  0202% خالل العا  20كما يتوقع ان تعاود ا سعار صعودوا بمعدل 

دوالرا للبرميل. حيث تعثر صادرات الوقود على مجججمجل الصجادرات  90.4

 0222السلعية العربية بصورة كبيرة ن را  نها تمثل وحسب بيانات الجعجا  

% مجن 4.0% من مجمل صادرات المجنجعجقجة السجلجعجيجة، ونجحجو 62.8نحو 

 مجمل وارداتها.

نس  هبوط الصادرات خالل األشهر 

تراووت  0202التسعة األولى من العام 

 %52.2%و25.0ما بين  

 ثانيا: اتجاهات تجارة السلع في الدول العربية

الربع 

األول

الربع 

الثاني

الربع 

الثالث

جزائر 26.8-35.0-6.7-ال

بحرين  19.6-22.5-5.7-ال

6.1-14.3-4.9مصر 

5.3-14.4-4.7األردن 

36.3-32.8-3.8-الكويت 

27.3-30.9-1.2-لبنان

26.24.9-9.9-المغرب

18.5-11.5-11.6-السعودية 

4.5-25.0-3.3-تونس

جزائر 14.4-21.4-18.7-ال

بحرين  18.8-14.3-0.1-ال

15.5-15.3-14.2-مصر 

13.02.1-5.4-األردن 

23.8-27.5-11.7-الكويت 

47.5-49.9-39.5-لبنان

12.8-23.7-2.4-المغرب

20.0-19.5-3.9-السعودية 

11.1-27.2-1.6-تونس

  الواردات 

معدالت النمو الفصلية للصادرات والواردات 

السلعية لعدد من الدول العربية 

مقارنة بالفترات المناظرة من العام السابق %

 الصادرات 

الدولة 

2020

 .0202قاعدة البيانات، ديسمبر المصدر: االونكتاد، 

 صادرات السلع العربية تراجعت 

 % 60تأثرا بهبوط النفط بنسبة 

 0202خالل العام 
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تتضمن النشرة جدءا عن مالمح التجارة الخارجية في الدول العربية يعر  أو  المعلومات عن التجارة الخارجية في كل دولة عربية مجن 

 دولة وتشمل ما يلي: 02خالل رصد تعور عدد من معشرات ا داء في 

   وخجالل  0222تعور قيمة صادرات وواردات السلع والخدمات وحصتها من اإلجمالي العربي والعالمي ومعدالت التغير في عجا

 السنوات العشر الماضية؛ 

  ويكل التجارة السلعية وتوديعها على او  القعاعات السلجعجيجة وخصجوصجا صجادرات وواردات الجمجواد الجخجا  الجدراعجيجة والجوقجود

 والمصنوعات؛

  ؛0222و0223التوديع الجغرافي لقي  صادرات وواردات الدولة مع بقية الدول العربية خالل عامي 

   شركاء تجاريين للدولة من حيث القيمة على صعيد الصادرات وكذلت الواردات وحصة كل منجهجا مجن مجججمجل الصجادرات  22أو

 والواردات؛

   0222و 0223و 0224سلع تصدروا وتستوردوا الدولة في تجارتها مع العال  خالل ا عوا   6أو. 

   قجدمجا  الجتجي يجتج  تجداولجهجا  02عاقة النقل البحري من حيث عدد سفن ا سعول البحري التجاري للدولة، وعدد الحاويات النمعية

 سنويا في موان ها البحرية؛  

  عدد من المعشرات ا خرى التي تستخد  في رصد تعور ا داء التجاري للدولة ومنها معشر االنفتا  التجاري أي نسجبجة الجتجججارة

الدولية في السلع والخدمات للدولة إلجمالي ناتجها المحلي االجمالي، وحصة كل مجموعة سلعية او خدمية ر يسية فجي الصجادرات 

 او الواردات السلعية او الخدمية.

 .معشر القوة الشرا ية للصادرات، ومستوى التركد والتنويع السلعي للصادرات  والواردات 

 .تعور عدد سفن االسعول البحري التجاري، وإجمالي عدد الحاويات النمعية المتداولة في الموانئ خالل السنوات العشر ا خيرة 

 

 دول عربية 02مالمح التجارة الخارجية في 

www.dhaman.org  

 سيتم نشر تهارير الدول تباعا وس  الترتي  األبجدي على وسابي المؤسسة على تويتر ولينكد إن والموقع الشبكي 

https://www.linkedin.com/company/dhaman-investment
https://twitter.com/DHAMANnet
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 تهدم خدمات التأمين للمستثمرين والمصدرين والمؤسسات المالية

 ضد المخاطر التجارية والسياسية 

Provides insurance services to investors, exporters and financial 

institutions against commercial and political risks 

 

 www.dhaman.org  

 المهر الدائم للمنظمات العربية
 دولة الكويت 

  06532ص.  

 26223الصفاة 

 تهاطع طريهي المطار

 وجمال عبد الناصر  

 2555 0125 235                                                                                                       + 

https://www.linkedin.com/company/dhaman-investment
https://twitter.com/DHAMANnet

