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أغراض املؤسسة وأجهزتها

نشأتها:

عضويتها  في  املؤسسة  إبريل 1975. تضم  مطلع  في  أعمالها  أنشئت املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات في عام 1974 وباشرت 
جميع الدول العربية عدا جمهورية جزر القمر اإلسالمية.

أغراض املؤسسة:

وفق اتفاقية إنشائها تعمل املؤسسة على حتقيق هدفني رئيسيني:

• يتمثل األول في توفير خدمات الضمان ضد اخملاطر غير التجارية لالستثمارات العربية البينية واألجنبية املستمرة في املشاريع اإلمنائية بالدول العربية. 	
وضد اخملاطرالتجارية وغير التجارية الئتمان صادرات الدول العربية فيما بينها وخملتلف دول العالم.

• يتمثل الغرض الثاني في املساهمة في زيادة الوعي االستثماري العربي من خالل مجموعة من األنشطة املكملة واخلدمات املساندة التي تساهم في 	
تطوير بيئة ومناخ االستثمارات العربية، وأوضاعها وإبراز الفرص االستثمارية املتاحة، وتنمية مهارات الكوادر العربية في هذا اجملال.

وفي سبيل حتقيق أغراضها تقوم املؤسسة بالتمويل الكلي أو اجلزئي للعمليات التي تؤمن عليها من خالل عمليات التخصيم، وحتصيل ديون الغير، وتأمني 
الكفاالت والتراخيص واالمتيازات وحقوق امللكية الفكرية إضافة إلى املساهمة في رؤوس أموال هيئات الضمان الوطنية العامة واخلاصة العربية، ومتلك 

حصص فيها، وتأسيس شركات املعلومات، واإلنشاء أو املشاركة في إنشاء صناديق استثمارية خاصة ملصلحة حكومات أو مؤسسات األقطار املتعاقدة.

أجهزة املؤسسة:

مجلس املساهمني )اجلمعية العمومية(:

هو أعلى سلطة في املؤسسة، وميثل جميع األعضاء )دوالً وهيئات(، وتنعقد له كافة الصالحيات الالزمة لتحقيق أغراضها. ومن املهام التي يتوالها - ضمن 
صالحيات أخرى - وضع السياسة العامة التي حتكم عمل املؤسسة، وتفسير نصوص االتفاقية، وتعديلها، وتعيني أعضاء مجلس اإلدارة واملدير العام.

مجلس اإلدارة:

يتألف مجلس اإلدارة من ثمانية أعضاء غير متفرغني، مت اختيارهم ملدة ثالث سنوات، وينتخب من بني أعضائه رئيساً.

ويتولى اجمللس إدارة أعمال املؤسسة وفق الصالحيات املنصوص عليها في اتفاقية املؤسسة أو اخملولة له من قبل مجلس املساهمني، وتتضمن تلك الصالحيات 
- ضمن مهام أخرى - إقرار النظم واللوائح املالية واإلدارية، إقرار برامج العمليات والبحوث املقترحة من املدير العام للمؤسسة ومتابعة تنفيذها، حتديد 

التقديرية، وتقدمي تقرير سنوي عن نشاط املؤسسة جمللس املساهمني. املوازنة  األوجه التي توظف فيها أموال املؤسسة، اعتماد 

أسماء السادة أعضاء مجلس اإلدارة:

رئيساً سعادة األستاذ/ ناصر بن محمد القحطاني   

عضواً سعادة األستاذ/ إسحاق عبد الغني عبد الكرمي  

عضواً سعادة الدكتور/ علي رمضان أشنيبش   

عضواً سعادة األستاذ/ أحمد محمود احلمادي    

عضواً سعادة األستاذ/ أحمد علي بوكشيشة   

عضواً سعادة الدكتور/ جواد ناجي حرز اهلل   

عضواً سعادة األستاذ/ عبد الوهاب علي عبده  

عضواً سعادة األستاذ/ محمد الغلبزوري   

املدير الع����ام:

سعادة األستاذ/ فهد راشد اإلبراهيم



3

السنة الثالثون العدد الفصلي األول يناير – مارس 2012 امل�ؤ�ص�صة العربية ل�صمان الإ�صتثمار وائتمان ال�صادرات

املؤسسة من جهودها  ومنذ سنوات كثفت 
في نشر املعرفة وخصوصا ما يتصل بقضايا 
املعلومات  جرعة  زيادة  خالل  من  االستثمار 
في  العربية  باملنطقة  اخلاصة  واإلحصاءات 
وأنشأت  ومساهماتها،  إصداراتها  مختلف 
عن  واملعلومات  البيانات  قواعد  من  العديد 
املباشر  بشقيه  األجنبي  االستثمار  تدفقات 
العربية،  الدول  على  بالتركيز  املباشر  وغير 

وكان آخرها قاعدة بيانات بيئة أداء األعمال.

و مع دخول املنطقة عصرا جديدا من التعاون 
اجلهود  من  العديد  إلى  املرتكز  االقتصادي 
سلسلة  والسيما  واإلقليمية  القطرية 
التي  العربية  والتنموية  االقتصادية  القمم 
مصر  ثم  عام 2009،  الكويت  من  انطلقت 
عام 2011، تسعى املؤسسة لتعزيز حتركاتها 
في مجال توفير الدراسات واملعلومات لصناع 
القرار االقتصادي واالستثماري على املستوى 

العربي. 

وفي هذا السياق بدأت املؤسسة بالتعاون مع 
الدول األعضاء فيها في إجناز أول مسح شامل 
املباشر  االستثمار  وتدفقات  أرصدة  لبيانات 
األجنبي والعربي بشقيه املباشر وغير املباشر 
في جميع الدول العربية، السيما وان قضية 
أن  املتوقع  من  العربية  الدول  في  االستثمار 
حتظى بإهتمام خاص من قبل القمة العربية 
الثالثة  واالجتماعية  االقتصادية  التنموية 
السعودية  العاصمة  في  عقدها  املزمع 

الرياض في يناير من العام 2013.

رسم  إلى  الطموح  املشروع  هذا  ويهدف 
أوضاع  عن  وحديثة  ودقيقة  صحيحة  صورة 
االستثمار في الدول العربية ميكن أن تساعد 
قادة القمة على اتخاذ قرارات صائبة تشجع 

املنطقة،  وتزيد معدالت منو االستثمارات في 
العربية  اجملتمعات  على  بالفائدة  يعود  ومبا 

واملواطن العربي.

املناسبة  تلك  املؤسسة  تنتهز  وحقيقة 
لتوجيه الشكر إلى جهات االتصال الرسمية 
ذات  األعضاء واجلهات  الدول  في  للمؤسسة 
االستثمار  تشجيع  هيئات  بخاصة  الصلة، 
واجلهات  التجارة  ووزارات  املركزية،  والبنوك 
اإلحصائية  املسوحات  إجراء  عن  املسؤولة 
على  وغيرها،  األجنبي  لالستثمار  امليدانية 
تعاونها املتوقع مع املؤسسة، خصوصا وأنها 
والسيما  للبيانات  والدقيق  الوحيد  املصدر 
أن  واالهم  البيني،  العربي  االستثمار  بيانات 
غياب بيانات أي دولة يؤثر على مدى شمولية 

ودقة البيانات العربية اإلجمالية.

املسح  بنجاح  املؤسسة  تفاؤل  من  يعزز  ومما 
الدول  من  املرحبة  املبدئية  الفعل  ردود  هو 
األعضاء، وقيام عدد كبير منها خالل السنوات 
ميدانية  إحصائية  مسوحات  بإجراء  األخيرة 
عن االستثمار األجنبي املباشر سواء بشكل 
متخصصة،  جهات  مع  بالتعاون  أو  منفرد 
خصوصا وأن املؤسسة قامت بإتاحة اجلداول 
موقعها  على  بياناتها  استيفاء  املطلوب 

الشبكي.

القرار  صناع  لدى  الصورة  تكتمل  وحتى 
االقتصاد  بشؤون  والباحثني  واملعنيني 
أن  املؤسسة  ارتأت  العربية  والتنمية 
قواعد  مجال  في  مشروعاتها  تستكمل 
البيانات واملعلومات عبر إنشاء قاعدة بيانات 
للدول  الرئيسية  االقتصادية  للمؤشرات 
أهم  استخالص  طريق  عن  وذلك  العربية، 
عن  الصادرة  احلديثة  واملؤشرات  البيانات 

العربية،  الدول  بشأن  الدولي  النقد  صندوق 
وترتيبها وجتميعها بشكل  وإعادة تصنيفها 
ومفيدة  مهمة  باستنتاجات  اخلروج  يسهل 
املستخلصة  البيانات  ترصد  حيث  منها، 
تطور االقتصاد العربي كإقليم وأقطار خالل 
وتعطي  الثالثة،  األلفية  من  األول  العقد 
الدول  جميع  وضعية  عن  واضحة  صورة 
العربية في تلك املؤشرات مقارنة باملتوسط 
العربي، بل وحتاول استشراف آفاق املستقبل 

للعام 2012.

حتقيق  على  املؤسسة  حرص  منطلق  ومن 
اجلديدة  البيانات  قاعدة  من  استفادة  أقصى 
الدول  في  واخملتصني  املعنيني  قبل جميع  من 
نشرة  من  العدد  هذا  تخصيص  مت  العربية 
مختصر  عرض  لتقدمي  االستثمار”،  “ضمان 
ألبرز البيانات واملؤشرات، ووضع الدول العربية 
على  موسع  بشكل  إلطالقها  متهيدا  فيها، 

املوقع الشبكي.

على  تأكيدها  املؤسسة  جتدد  اخلتام  وفي 
أجل  من  جهودها  مواصلة  على  احلرص 
األموال  ورؤوس  السلع  انسياب  تشجيع 
البحوث  تنمية  عبر  العربية  الدول  بني  فيما 
وزيادة  املعرفة  بنشر  املتعلقة  واألنشطة 
هذا  العربية،  الدول  في  االستثماري  الوعي 
إلى جانب دورها التاريخي املتنامي في مجال 
املنطقة  في  للمستثمرين  الضمانات  تقدمي 

واملصدرين من الدول العربية. 

واهلل ولي التوفيق،،،

االستثمار العربي وقمة الرياض االقتصادية
تزايدت أهمية املعلومات بصورة مطردة، وأخذت دوراً أكثر عمقاً وشمولية 
الفعال في  أثرها  العربي، وذلك بفضل  القرار على املستوى  في صناعة 
تسهيل اإلملام مبكونات الواقع وتفاعالته واكتشاف احلاضر ودقة التنبؤ 
والوضوح  والدقة  الشمولية  فيها شروط  توافرت  ما  إذا  باملستقبل، خصوصا 

واحلداثة.
وقد جاء اهتمام املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات املبكر 
بتلك القضية، لبلوغ أحد أهداف إنشائها واملتمثل في نشر املعرفة، واملساهمة 
في زيادة الوعي االستثماري العربي، ومتابعة مستجدات صناعة الضمان، من 

خالل العديد من مساهماتها وإصداراتها ومطبوعاتها ودورياتها املتنوعة.

فهد راشد اإلبراهيم 
املدير العام 

االفتتـــــاحيــــــة 
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مجلس اإلدارة 

أنشطة املؤسسة

مجلس إدارة المؤسسة يعقد اجتماعه األول لسنة 2012

عمليات الضمان:

الصادرات  ائتمان  تأمني  عمليات  صعيد  على 

خالل الربع األول )يناير/ مارس( من عام 2012 

ائتمان  لتأمني  طلبا   73 املؤسسة،  تسلمت 

تعمل  مصدرة  عربية  شركات  من  صادرات 

أجنبية  عربية  وجهات  عربية  دول   10 في 

عقداً   14 املؤسسة  أبرمت  كما  مشتركة. 

حوالي  بلغت  إجمالية  بقيمة  ملحقاً  و85 

دوالر. 152 مليون 

اجلهود التسويقية:

الزيارات امليدانية:

أولى  تسويقيتني؛  مهمتني  املؤسسة  نفذت 

2012م،  مارس   8  - الفترة 5  لبنان خالل  في 

املالية  املؤسسات  من  عدد  زيارة  خاللها  مت 

والشركات  التخصيم  قطاع  في  وشركات 

التغليف، إضافة  النشطة في مجال  املصدرة 

صناعة  في  متخصصة  كبرى  شركات  إلى 

في  املؤسسة  بخدمات  لتعريفها  الكابالت، 

مجال تأمني إئتمان الصادرات واملبيعات احمللية 

خالل  اإلمارات  في  والثانية  االستثمار.  وتأمني 

عبر  الفعاليات  إحدى  هامش  على  يناير  شهر 

واملناقشات  االتصاالت  ملتابعة  ميدانية  زيارات 

مع عدد من البنوك بشأن مجاالت إعادة التأمني 

والتسويق والتعاون املشترك.

الندوات واملؤمترات:

• االجتماعات 	 في  املؤسسة  شاركت 

الدولي  االئتماني  للتحالف  السنوية 

الفترة 17 - 20  Credit Alliance خالل 

قضايا  لبحث  باريس  في   2012 يناير 

وموضوعات تهم صناعة تأمني الصادرات 

في العالم، وذلك مبشاركة عدد كبير من 

هيئات تأمني االئتمان الوطنية والشركات 

األعضاء في التحالف الدولي. كما مت خالل 

العمل  ورش  من  عدد  تنظيم  االجتماع 

الفنية في مجال صناعة تأمني االئتمان.

• تناولت »دور 	 قدمت املؤسسة ورقة عمل 

االستثمار  لضمان  العربية  املؤسسة 

االستثمارات  تعزيز  في  الصادرات  وائتمان 

خالل  وذلك  العربي«،  العالم  في 

األعمال  »رجال  مؤمتر  في  مشاركتها 

الرابعة  دورته  في  والصينيني«  العرب 

والذي عقدته غرفة جتارة وصناعة الشارقة 

خالل الفترة 18 - 19 يناير 2012.

• السنوي 	 املؤمتر  في  املؤسسة  شاركت 

األوسط  الشرق  وصادرات  جتارة  لتمويل 

دبي  إمارة  في   2012 يناير  شهر  خالل 

أنشطة  تطورات  علي  للوقوف  وذلك 

متويل وضمان الصادرات في العالم.

• السنوي 	 املؤمتر  في  املؤسسة  شاركت 

ملنطقة  العاملية  التجارة  وكاالت  لتمويل 

آسيا والباسيفيك خالل الفترة 21 - 24 

االندونيسية  بالعاصمة   2012 فبراير 

جاكرتا، حيث متت مناقشة قضايا صناعة 

متويل  في  واملشاركة  الصادرات  متويل 

املشاريع من قبل هيئات الضمان والتمويل 

الوطنية والدولية.

• تأمني 	 اجتماع  في  املؤسسة  شاركت 

ائتمان الصادرات واخملاطر السياسية خالل 

 2012 مارس   1  - فبراير  الفترة من 29 

في لندن، مبشاركة أهم املؤسسات املعنية 

بتأمني وإعادة تأمني اخملاطر التجارية وغير 

التجارية في العالم، كما مت إجراء عدد من 

الزيارات لوسطاء إعادة التأمني العامليني.

عقد مجلس إدارة املؤسسة اجتماعه األول لعام 

2012 يوم األربعاء 22 فبراير في مقر املؤسسة 

العام  املدير  السيد  مبشاركة  الكويت،  بدولة 

السيد  بتقرير  علماً  اجمللس  وأخذ  للمؤسسة. 

عن  املؤسسة  نشاط  شأن  في  العام  املدير 

الفترة من 1 سبتمبر 2011 وحتى 31 ديسمبر 

2011، وأشاد بالنتائج التي حققتها املؤسسة 

خالل فترة التقرير، كما اطلع اجمللس على نتائج 

عمليات املؤسسة خالل الفترة املذكورة، حيث 

التأمني  لعمليات  اإلجمالية  القيمة  بلغت 

ماليني   )305.7( حوالي  الفترة  خالل  املبرمة 

صادرات،  ائتمان  تأمني  عقد  منها؛ )31(  دوالر 

القصوى  احلدود  فيها  زيدت  ملحقاً  و)131( 

تأمني  اتفاقيات  و)6(  سابقة،  تأمني  لعقود 

الفترة  خالل  املؤسسة  تسلمت  اختياري، كما 

إجمالية  بقيمة  استثمار  ضمان  طلبات   )5(
248 مليون دوالر تقدمت بها شركات من ثالث 

دول عربية ودولتني أجنبيتني.

تأمني  من  عربية  دول   )10( استفادت  وقد 

أجنبي  عربي  بنك  جانب  إلى  املؤسسة 

إعادة  اتفاقيات  مشترك، فضال عن توقيع )6( 

تأمني اختيارية.

وأدخلت املؤسسة خدمة متويل تعزيز خطابات 

البنوك  لعمليات  الضمانات  إلعطاء  االعتماد 

عام  من  اعتبارا  العربية،  الدول  في  العربية 

يوباف،  بنك  مع  اتفاقية  توقيع  مت  2012، حيث 

البنك  مع  مشابهة  اتفاقية  توقيع  وسيتم 

عمليات  بلغت  وقد  هذا  سويسرا.  في  العري 

دوالر. هذا النشاط 250 مليون 

باألنشطة املكملة فقد شاركت  وفيما يتعلق 

والندوات  املؤمترات  من  العديد  في  املؤسسة 

وصناعة  والتجارة  باإلستثمار  الصلة  ذات 

واألجنبية،  العربية  الدول  بعض  في  الضمان 

الشبكي  املوقع  تطوير  املؤسسة  أكملت  كما 

خالل  والفرنسية  واالجنليزية  العربية،  باللغات 

فترة التقرير.

إلى  سترفع  التي  املذكرات  اجمللس  وتدارس 

التاسع  انعقاده  دور  في  املساهمني  مجلس 

)اململكة  مراكش  في  عقده  املزمع  والثالثني 

ابريل 2012.  املغربية( خالل الفترة 17 - 18 

الثاني  اإلدارة  مجلس  اجتماع  عقد  تقرر  وقد 

ابريل   17 املوافق  الثالثاء  يوم   2012 لسنة 

وذلك  املغربية(،  )اململكة  مراكش  في   2012

عقب اجتماع مجلس املساهمني.
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وفي هذا السياق يأتي مشروع املؤسسة 
وائتمان  االستثمار  لضمان  العربية 
الصادرات بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات 
االقتصاد العربي باالعتماد على البيانات 
الدول  في  الرسمية  اجلهات  الصادرة عن 
الدولية  املؤسسات  وكذلك  العربية، 
واإلقليمية املعنية واملتخصصة في هذا 

اجملال .

املشروع  وراء هذا  املؤسسة من  وتسعى 
املعلومات  من  ممكن  قدر  أكبر  توفير  إلى 
مصادر  من  واملوثقة  واحملدثة  الشاملة 
في  القرار  لصناع  خدمة  مختلفة، 
واإلقليمية  احلكومية  املؤسسات 
العربي  االقتصادي  العمل  ومؤسسات 
األعمال  ورجال  واملستثمرين  املشترك 

والباحثني في مختلف اجملاالت.

من  عدد  انتقاء  مت  السياق،  هذا  وفي 
الوضع  عن  املعبرة  املؤشرات  أهم 
خالل  تطورها  ورصد  العربي،  االقتصادي 
ومحاولة  احلالي،  القرن  من  األول  العقد 
مت   حيث  املستقبلية،  آفاقها  استشراف 
األولى:  املؤشرات؛  من  مجموعتني  رصد 
الداخلي،  االقتصادي  األداء  مؤشرات 
ومنوه  اإلجمالي،  احمللي  الناجت  وتشمل 
وانعكاسه على املواطن العربي، وارتباطه 
 . التضخم  ومعدالت  السكان  بعدد 
االقتصادي  األداء  مؤشرات  والثانية: 
اجلارية  أداء احلسابات  اخلارجي، وتتضمن 
واخلدمات  للسلع  التجارية  واملوازين 
واالحتياطيات  اخلارجية  واملديونية 

املترابطة  واملؤشرات  والعالقات  الدولية 
بني تلك املؤشرات. 

أوال مؤشرات األداء الداخلي

النمو االقتصادي :

املنطقة  في  االقتصادي  النشاط  تراجع 
العربية خالل العام 2011 ، حيث انخفض 
معدل منو الناجت احمللي العربي  إلى %3.1 
توقعات  مع  عام 2010.  مقارنة بـ%4.3 

بأن يرتفع قليال إلى 3.2% عام 2012.

من   اقل  العربي  والنمو  ومنذ عام 2010 
نظيره العاملي مع توقعات باستمرار هذا 
الوضع خالل العام 2012، وهو عكس ما 
كان سائدا خالل الفترة بني عامي 2006 

دراس����������ة 

آفاق اإلقتصادات العربية لعام 2012
وسياسية  اقتصادية  تطورات  العربية  املنطقة  تشهد 
والتزال  غيرت  وعميقة  متسارعة  ومؤسسية  ومجتمعية 
العربي  للعالم  والتفصيلية  اإلجمالية  الصورة  معالم  في  تغير 

ودوله اخملتلفة.
على  التعرف  أهمية  تبرز  واملتغيرات  األحداث  تلك  كل  ووسط 
مالمح الصورة بدقة من خالل األرقام واإلحصائيات التي ميكن أن 
تعطينا فكرة عامة عما شهده االقتصاد العربي خالل العقد األول 
من القرن احلادي والعشرين، والتوقعات األولية ملا ميكن أن يشهده 

العقد الثاني من هذا القرن.
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دراس����������ة 

أقل من  العربي  جاء النمو  و2009. كما 
مجموعة  في  حتقق  الذي  النمو  معدل 
اقتصادات الدول النامية والذي بلغ %6.4، 
قليال من  األداء العربي جاء أفضل  أن  إال 
التي حققت معدل  املتقدمة  أداء الدول 

 .%1.92

االقتصادي  النمو  معدالت  صعيد  وعلى 
عربية على حدة خالل  دولة  لكل  احملققة 
العام 2011، سجلت جميع الدول العربية 
خالل العام معدالت منو إيجابية فيما عدا 
الدول  كافة  قطر  تصدرت  وقد  دول.   3
تليها   ،%18.7 بلغ  منو  مبعدل  العربية 
مبعدل  السعودية   ،%9.6 مبعدل  العراق 
لباقي  النمو  معدالت  وتراوحت   ،%6.5
في  الدول العربية ما بني 5.7% املسجلة 
الكويت, ونحو 1.2% املسجلة في مصر. 

وعلى صعيد توقعات النمو للعام 2012، 
الدولي  النقد  صندوق  توقعات  تشير 
العاملي  آفاق االقتصاد  الصادرة في تقرير 
)عدد يناير 2010( إلى أنه وفقاً للتطورات 
معدل  ينخفض  أن  املتوقع  من  األخيرة، 
للمنطقة  اإلجمالي  احمللي  للناجت  النمو 
أن  املتوقع  ومن  إلى %3.2.  من  العربية 
عربية  ترتفع معدالت النمو في 12 دولة 

التقرير. من إجمالي 19 دولة رصدها 

الناجت العربي :

مليارات   1910 من  العربي  الناجت  ارتفع 
دوالر  مليارات  إلى 2270  دوالر عام 2010 
مبواصلة  توقعات  مع   ،2011 العام  خالل 
ليبلغ  دوالر  مليارات  مبقدار 110  ارتفاعه 

دوالر. 2380 مليار 

الثالثة  األلفية  من  األول  العقد  وخالل 
الناجت  من  العربية  الدول  حصة  زادت 
العاملي من 2.6% عام 2006 إلى %3.24 
العربية  الدول  حصة  أن  إال   ،2011 عام 
من إجمالي ناجت الدول الناهضة والنامية 
تراجعت من 10.1% إلى 9% خالل نفس 

الفترة.

واضح  جغرافي  تركز  وجود  ويالحظ 
هي؛  نفطية  غالبيتها  دول  للناجت في 6 

السعودية واإلمارات ومصر واجلزائر وقطر 
والكويت، حيث يبلغ ناجت تلك الدول نحو 
168 مليار دوالر بنسبة 75% من إجمالي 

الناجت العربي لعام 2011.

عدد السكان: 

العربية  الدول  في  السكان  عدد  ارتفع 
 2006 عام  نسمة  ماليني   307 من  إلى 
توقعات  مع   2011 عام  مليوناً  إلى 335 

يخوسط
2000—200520112012

8.7026.2018.0017.7012.0016.6018.706.00قطر
6.201.509.504.200.809.6012.60...انعراق

4.003.202.004.200.104.106.503.60انسعوديت
5.203.405.704.50-7.105.304.505.00انكويج

1.205.205.105.70-3.7011.401.003.50يوريخاَيا
2.404.805.105.805.003.504.805.10جيبوحي
4.407.802.705.604.903.704.604.60انًغرب
3.305.506.7012.901.104.104.403.60عًاٌ

3.203.203.303.80-8.108.806.505.30االياراث
4.502.003.002.402.403.302.903.30انجسائر
6.008.108.207.205.502.302.502.90األردٌ

6.006.708.406.303.104.101.503.60انبحريٍ
3.400.607.509.308.507.501.503.50نبُاٌ
4.006.807.107.204.705.101.201.80يصر
4.405.706.304.503.103.100.003.90حوَس

0.40-0.20-6.309.4010.203.704.606.50انسوداٌ
2.001.50-3.805.005.704.506.003.20سوريت
0.50-2.50-4.503.203.303.603.908.00انيًٍ
......2.304.20-4.306.707.502.30نيبيا

5.206.006.704.502.604.303.103.20انعربي انًخوسط
0.665.113.964.00-5.275.442.79...انعانى

3.723.071.611.92-3.062.760.09...انًخقذيت انذول يجًوعت
8.248.876.032.807.336.406.08...وانُاييت انُاهضت انذول يجًوعت
.ضمان وبحوث الدولي النقد صندوق بيانات :انًصذر

حوقعاث انذونت

(2011 لعام التنازلي الترتيب حسب) (%) اإلجًاني انًحهي نهُاحج انحقيقي انًُو يعذل

20062007200820092010
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دراس����������ة 

مبواصلة الزيادة إلى 341.4 مليون نسمة 
عام 2012. مع مالحظة وجود تركز في 5 
دول هي؛ مصر واجلزائر والعراق والسودان 
من   %64 على  تستحوذ  حيث  واملغرب، 
مجلس  دول  تستحوذ  فيما  اإلجمالي، 
الدول  وبقية  على %13  الست  التعاون 
)8 دول( على 23% من اإلجمالي العربي.  

كما ميثل السكان في الدول العربية نحو 
في  السكان  عدد  إجمالي  من   %4.8
نسمة  مليارات   7 نحو  والبالغ  العالم 

بنهاية عام 2011.

دخل املواطن العربي:

منوا  العربي فقد شهد  املواطن  دخل  أما 
املتوسط  في  دوالرا   4211 من  واضحا 
 2011 عام  دوالرا   6781 إلى  لعام 2006 
مع توقعات مبواصلة التحسن إلى 6973 
لنمو  كمحصلة  وذلك  عام 2012،  دوالرا 
منو  معدل  عن  يزيد  مبعدل  العربي  الناجت 
السكان في الدول العربية خالل الفترة. 

بني  فيما  كبير  تباين  وجود  يالحظ  لكن 
الدول والتي ميكن تصنيفها إلى 4 شرائح: 
األولى ذات الدخل املرتفع جدا )من 98 إلى 
دوالر( وتضم 3 دول هي: قطر  46.5 ألف 
الدخل  شريحة  ثم  والكويت  واإلمارات 
دوالر(  ألف   11.2 إلى  املرتفع )من 21.7 
وسلطنة  البحرين  هي:  دول   4 وتضم 
شريحة  ثم  ولبنان،  والسعودية  عمان 
الدخل املتوسط )من 5.1 إلى 3.1 ألف 
هي:  اجلزائر وتونس  دول  دوالر( وتضم 6 
وأخيرا  وسورية،  واملغرب  والعراق  واألردن 
إلى  املنخفض )من 2.9  الدخل  شريحة 
1.3 ألف دوالر( وتضم 5 دول هي:  مصر 

والسودان وجيبوتي واليمن وموريتانيا.

معدل التضخم:

التضخم  املرجح ملعدل  املتوسط  سجل 
سنوي(  )متوسط  العربية  الدول  في 
تراجعا بشكل عام من 11.3% عام 2006 
إلى 9% عام 2011، وذلك بعد أن بلغ ادني 
 2009 عام  في  الفترة  خالل  مستوياته 
املالية  األزمة  نتيجة   %4.2 بلغ  حني 

ملعدل  مقارب  مستوى  وهو  العاملية، 
الفترة  خالل  سائدا  كان  الذي  التضخم 

بني عامي 2000 و2005.

املتوسط  أن  إلى  التوقعات  وتشير 
الدول  في  التضخم  ملعدل  املرجح 
العربية سيتراجع إلى 8.3% عام 2012، 
دول   9 في  املرجح  لتحسنه  كمحصله 
واستقراره  دول،   7 في  وارتفاعه  عربية، 

في دولتني.

حدود  عند  التضخم  معدالت  وظلت 
مع  العربية  الدول  ملعظم  مقبولة 
و%6.3   %1.8 بني  باستمرارها  توقعات 
مقابل   ،2012 عام  عربية  دولة   15 لـ 
ارتفاعها بشكل واضح في مصر واليمن 
و20%، مع  بني 11  ما  لتتراوح  والسودان 
توقعات باستمرارها قرب تلك املستويات 

خالل عام 2012.

العربي بشكل كبير عن  املتوسط  ويزيد 
التضخم  العاملي، وكذلك معدل  املعدل 
وحتى  في الدول النامية منذ عام 2006 
فوق  باستمراره  توقعات  مع   ،2011 عام 

املعدلني لعام 2012.

املوازنة العامة:

موازنات  من  العظمى  الغالبية  تعاني   
الدول العربية من عجز مزمن، وخصوصا 
2012، حيث  إلى  الفترة من 2000  خالل 
-فيما  اخلليج  ودول  ليبيا  موازنات  حتقق 
مقابل  مالية  فوائض  البحرين-  عدا 
املنطقة،  بلدان  بقية  موازنات  في  عجز 
مما يؤكد تأثير اإليرادات النفطية الواضح 
على امليزانية.وقد حتول فائض املوازنة إلى 
البحرين  في  عجز اعتبارا من عام 2008 
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دراس����������ة 

وعام  العراق،  في   2007 وعام  واجلزائر، 
اليمن. 2006 في 

اإلجمالية  العامة  املوازنة  وحققت 
بلغ  فائضا  العربية  للدول  االفتراضية 
دوالر كمتوسط سنوي خالل  33.5 مليار 
إلى  ارتفع   ،2005 إلى   2000 من  الفترة 
عام 2008، ثم حتول إلى  دوالر  285 مليار 

عام 2009  دوالر  عجز بقيمة 57.3 مليار 
 25.5 بقيمة  الفائض  يعود  أن  -قبل 
دوالر  مليار  و70.7  عام 2010  دوالر  مليار 
الفائض  بتراجع  توقعات  مع  عام 2011- 

إلى نحو 60.4 مليار دوالر عام 2012.

العامة  املوازنة  فائض  ارتفع  كما 
العربية  للدول  االفتراضية  اإلجمالية 
من  اإلجمالي  احمللي  الناجت  من  كنسبة 
عام   %15.1 إلى   )2005-2000(  %4.3
بنسبة %3.5  عجز  إلى  حتول  2008، ثم 

عام 2009 قبل أن يعود الفائض بنسبة 
1.3% عام 2010 و 3.1% عام 2011، مع 
عام   %2.5 نحو  إلى  بتراجعه  توقعات 

.2012

ودول  جيبوتي  موازنات  حققت  وقد 
عدا  -فيما  اخلليجي  التعاون  مجلس 
البحرين- فوائض مالية خالل عام 2011 
الفوائض  حتقيق  باستمرار  توقعات  مع 

خالل عام 2012. 

ومن املتوقع أن يتحسن أداء املالية العامة 
في 8 دول عربية بارتفاع متوقع للفائض 
في  العجز  وتراجع  الكويت،  في  املالي 
سورية،  املغرب،  اجلزائر،  اليمن،  البحرين، 

العراق، ومصر.

ثانيا : مؤشرات األداء اخلارجي:

احلساب اجلاري:

فيما يتعلق بأداء احلسابات اجلارية للدول 
العربي  الصافي  أن  يالحظ  العربية 
دوالر  االفتراضي قد ارتفع من 262 مليار 
عام 2006 إلى 272 مليار دوالر عام 2011، 
مع مالحظة تراجعه بشده إلى 39 مليار 
دوالر فقط عام 2009، مع توقعات بتراجع 

الفائض عام 2012 إلى 224.5 مليار دوالر. 

إال أن نسبة هذا الصافي االفتراضي إلى 
الناجت احمللي اإلجمالي ) املتوسط العربي( 
تراجعت من 20.3% عام 2006 إلى %8.3 
عام 2010، و 12% عام 2011، مع توقعات 

ببلوغها نحو 9.4% عام 2012. 

وخالل عام 2011 حققت 7 دول عربية هي: 
باإلضافة  اخلليجي  التعاون  مجلس  دول 
اجلزائر، فوائض ضخمة قيمتها 304  إلى 
 32.3 قيمته  عجز  مقابل  دوالر،  مليارات 

لبقية  اجلارية  احلسابات  في  دوالر  مليار 
توقعات  مع  دولة(،   11( العربية  الدول 
بتراجع الفائض احملقق في تلك الدول عام 

دوالر.  2012 إلى 258.5 مليار 

من  اإلجمالي  احمللي  الناجت  من  وكنسبة 
عام  اجلاري  احلساب  أداء  حتسن  املتوقع 
هي؛ البحرين، املغرب،  دول   5 في   2012

اليمن، تونس، ولبنان.

امليزان التجاري:

واخلدمية  السلعية  الصادرات  قفزت 
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دراس����������ة 

تطور حجم التجارة العربية باملليار دوالر

الدولة
متوسط

20062007200820092010

توقعات
مقارنة

2012 بـ 2011
2005-200020112012

370.2773.2901.11,205.1846.51,041.21,278.11,308.530.4إجمالي الصادرات العربية

14,853.117,307.919,745.215,798.118,760.322,247.723,736.01,488.3...إجمالي صادرات العالم

0.23-5.25.26.15.45.65.75.5…صادرات الدول العربية / صادرات العالم )%(

277.5509.0662.8868.2779.4836.0945.81,023.777.9إجمالي الواردات العربية

14,570.116,882.819,357.815,446.118,292.621,565.022,982.91,417.9...إجمالي صادرات العالم

3.53.94.55.04.64.44.50.07…صادرات الدول العربية / صادرات العالم )%(

647.71,282.21,563.92,073.31,625.91,877.22,223.92,332.2108.3إجمالي التجارة العربية

0.08-4.44.65.35.25.15.15.0…إجمالي التجارة العربية / التجارة العاملية )%(

املصدر: بيانات صندوق النقد الدولي وبحوث ضمان.

 2006 عام  دوالر  مليار  العربية من 773 
عام 2010، ثم إلى  دوالر  إلى 1041 مليار 
دوالر عام 2011، مع توقعات  1278 مليار 

مبواصلة ارتفاعها إلى 1308.5 مليار دوالر 
عام 2012، كما ارتفعت حصة الصادرات 
العاملي من %5.2  العربية من اإلجمالي 
مع  الفترة، لكن  نفس  إلى 5.7% خالل 
توقعات بتراجعها إلى 5.5% عام 2012.

كما ارتفعت الواردات السلعية واخلدمية 
العربية من 509 مليارات دوالر عام 2006 
إلى  عام 2010، ثم  دوالر  مليار  إلى 836 
2011، مع توقعات  عام  دوالر  مليار   946

مليار   1023.7 إلى  ارتفاعها  مبواصلة 
حصة  ارتفعت  كما   ،2012 عام  دوالر 
العاملي  اإلجمالي  من  العربية  الواردات 
الفترة  نفس  من 3.5% إلى 4.4% خالل 
عام  إلى %4.45  بارتفاعها  توقعات  مع 

.2012

التجارة اخلارجية للسلع  وقد بلغ حجم 
 2.2 نحو  العربية  الدول  في  واخلدمات 
توقعات  مع   ،2011 عام  دوالر  تريليون 
عام  دوالر  تريليون   2.3 إلى   بارتفاعها 
2012، وذلك بعد ارتفاعا من 1.3 تريليون 

دوالر عام 2006. 

العربية  الدول  مساهمة  ارتفعت  كما 
السلع  من  العالم  جتارة  إجمالي  في 
واخلدمات من 4.4% عام 2006 إلى %5.1 
عام 2011، مع توقعات بتراجعها بشكل 

طفيف إلى 5% عام 2012.

وحقق امليزان التجاري لعام 2011 فائضا 
مجلس  دول  هي:  عربية  دول   8 في 
السودان،  اجلزائر،  اخلليجي،  التعاون 

العراق، مقابل عجز في بقية الدول.

ويزيد حجم التجارة اخلارجية من السلع 
واخلدمات عن الناجت احمللي اإلجمالي، في 9 
دول عربية هي؛ موريتانيا حيث ميثل نحو 
 ،%150.7 اإلمارات  الناجت،  من   %152.5
البحرين 141.3%، العراق 139.2%، لبنان 
136.4%، األردن 117.3%، سلطنة عمان 
وتونس   %100.4 السعودية   ،%116.9

.%100.4
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دراس����������ة 

املديونية اخلارجية:

على صعيد املديونية اخلارجية فقد حتسن 
خالل  عام  بشكل  العربية  الدول  وضع 
والعشرين؛  احلادي  القرن  من  األول  العقد 
حيث تراجع مؤشر الدين اخلارجي كنسبة 
 %64 نحو  من  اإلجمالي  احمللي  الناجت  من 
كمتوسط للفترة بني عامي 2000 و2005 

إلى 47% خالل عام 2011.

اخلارجية  املديونية  حجم  انخفض  كما 
مليار  من 464  العربية  للدول  اإلجمالية 
دوالر عام  مليار  إلى 726  دوالر عام 2006 

إلى  بارتفاعها  توقعات  مع  لكن   ،2011

768.5 مليار دوالر عام 2012.

الصادرة  الثالثة  الدولية  للمعايير  ووفقاً 
الدوليني حلدود  النقد  البنك وصندوق  عن 
البيانات  املديونية اخلارجية اآلمنة- تشير 
احلدود  ضمن  عربية  دولة   11 وجود  إلى 
اآلمنة للمديونية اخلارجية للمعيار األول، 
من  الديون  نسبة  فيها  تتجاوز  ال  حيث 
الناجت احمللي اإلجمالي حاجز الـ 48% لعام 
توجد 5 دول عربية تتراوح  2011، في حني 

ودولتان  و%71.6،  فيها النسبة بني 49.5 
تبلغ فيهما النسبة 148.2 و%161.7.

املتعلق  الثاني  باملعيار  يتعلق  وفيما 
حصيلة  إلى  اخلارجي  الدين  بنسبة 
والتي  واخلدمية  السلعية  الصادرات 
تتعد  لم  إذا  اآلمنة  احلدود  في  تعتبر 
من  أقل  عدد  يوجد   ،%132 نسبة 
خدمة  بأعباء  يتعلق  فيما  أما  الدول، 
الصادرات  حصيلة  إلى  اخلارجي  الدين 
السلعية واخلدمية والتي تعتبر بصفة 
عامة في احلدود اآلمنة إذا لم تتعد %25، 

فيوجد عدد مقبول من الدول العربية.

املديونية  مؤشرات  حتسن  املتوقع  ومن 
بالعام  عام 2012، مقارنة  في  اخلارجية 
دول   4 في  القيمة  ناحية  من  السابق 
عربية، وحتسنها وفق مؤشر النسبة من 

الناجت احمللي اإلجمالي في 8 دول عربية.

االحتياطيات الدولية:

قفزت االحتياطيات الدولية من العمالت 
األجنبية في الدول العربية من متوسط 
خالل  دوالر  مليون   215.2 بلغ  سنوي 
إلى  و2005  عامي 2000  بني  ما  الفترة 
469.4 مليار دوالر عام 2006، ثم واصلت 
إلى  النفط  عائدات  بفضل  االرتفاع 
1018 مليار دوالر عام 2011، مع توقعات 

مبواصلة االرتفاع إلى 1133.4 مليار دوالر 
عام 2012.

ومن املتوقع أن ترتفع قيمة االحتياطيات 
العام  خالل  عربية  الدولية في 13 دولة 
وتتراجع  السابق،  بالعام  مقارنة   ،2012

دولة واحدة. في 4 دول، وتستقر في 

تغطية  مؤشر  صعيد  على  أما 
أشهر  لعدد  الدولية  االحتياطيات 
فتشير  واخلدمات  السلع  من  الواردات 
عربية  دولة   11 وجود  إلى  البيانات 
تغطي  التي  املقبولة  احلدود  ضمن 
من  الدولة  واردات  االحتياطيات  فيها 
مع  شهور،   5 ملدة  واخلدمات  السلع 
ملؤشري  الكبير  االرتفاع  أن  مالحظة 
اجلزائر والسعودية يعود إلى إدراج أموال 
الصناديق السيادية ضمن االحتياطيات 

الدولية.
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دراس����������ة 

يخوسط
2000—200520112012

223.7356.6385.2476.9377.2448.4560.3581.921.6انسعوديت
128.3222.1258.2314.8270.3302.0358.1375.917.8االياراث

88.7107.4130.3162.4188.6218.5231.9252.820.9يصر
70.4117.3134.3170.2139.8157.8183.4188.65.2انجسائر

25.760.879.5115.097.6127.3173.2180.77.5قطر
49.8101.6114.7148.8109.5132.6171.1176.65.5انكويج
45.157.086.564.281.1108.6118.710.1...انعراق
46.965.675.288.990.991.1101.8109.27.4انًغرب
22.736.841.960.646.957.966.868.82.0عًاٌ

23.233.440.452.653.959.364.767.52.8سوريت
4.0-17.835.745.755.752.765.463.359.3انسوداٌ
26.334.438.944.943.544.348.952.23.3حوَس
19.622.425.130.134.939.241.544.93.4نبُاٌ
12.119.121.726.925.131.336.739.32.6انيًٍ
10.215.117.122.023.826.428.430.92.5األردٌ

9.815.818.522.119.322.726.427.30.9انبحريٍ
1.32.72.83.53.03.64.04.30.3يوريخاَيا
0.60.80.81.01.01.11.31.40.1جيبوحي

.........33.255.169.095.358.871.3نيبيا
777.11,292.71,487.31,882.91,642.21,910.02,270.42,380.3109.9انعربي اإلجًاني

49,307.655,680.161,190.957,722.162,911.370,011.773,741.43,729.7...انعانى
0.01-2.62.73.12.83.03.243.23…(%) انعانى/  انعربيت انذول

36,473.839,882.942,089.339,617.141,375.444,912.046,578.21,666.2...انًخقذيت انذول يجًوعت
12,833.715,797.219,101.718,105.021,535.825,099.727,163.22,063.4...وانُاييت انُاهضت انذول يجًوعت

0.3-10.19.49.99.18.99.08.8…(%) وانُاييت انُاهضت انذول/  انعربيت انذول
.ضمان وبحوث الدولي النقد صندوق بيانات :انًصذر

حوقعاث  2012 يقارَتانذونت
2011 بـ

(2011 لعام التنازلي الترتيب حسب) دوالر بانًهيار انعربيت نهذول اإلجًاني انًحهي انُاحج

20062007200820092010

2006200720082009201020112012انذونت
 يٍ انذونت حصت
 نعاو انعربي اإلجًاني

2011 (%)

 2012 يقارَت
2011 بـ

71.373.675.276.877.879.480.923.71.59يصر
33.834.434.535.636.136.737.211.00.55انجسائر
28.829.630.431.232.032.833.69.80.79انعراق

36.237.238.139.140.132.733.59.80.85انسوداٌ
30.530.831.231.531.932.232.59.60.34انًغرب

24.124.925.826.727.628.228.88.40.62انسعوديت
21.622.323.023.724.425.125.97.50.75انيًٍ

19.620.120.620.821.021.221.46.30.21سوريت
10.110.210.310.410.510.710.83.20.11حوَس
6.06.26.36.46.66.66.62.00.00نيبيا

5.65.75.96.06.16.36.41.90.14األردٌ
4.24.54.85.15.25.45.51.60.16االياراث

3.83.83.83.93.94.04.01.20.05نبُاٌ
3.23.43.43.53.63.73.81.10.10انكويج

2.93.03.03.13.23.33.31.00.08يوريخاَيا
2.72.72.82.93.03.13.20.90.10عًاٌ
1.01.21.41.61.71.81.80.50.07قطر

0.70.80.81.01.11.11.20.30.02انبحريٍ
0.70.80.80.80.80.80.90.30.02جيبوحي

307.0315.1322.0330.1336.7334.8341.4100.06.6انعربي اإلجًاني
.ضمان وبحوث الدولي النقد صندوق بيانات :انًصذر

(2011 لعام التنازلي الترتيب حسب) َسًت بانًهيوٌ انسكاٌ عذد

 قيمة في التغير أن تعني
تحسه شهدت المؤشر

 لم المؤشر قيمة أن تعني
الفترة خالل تتغير

 قيمة في التغير أن تعني
تراجعًا شهدت المؤشر

مفتاح
الجدول

 األدنى في المؤشر للعام                أداء معتدل        األفضل في المؤشر للعام

INSERT AT BOTTOM OF PAGES 
11 - 16 
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دراس����������ة 

يخوسط
2000—200520112012

0.72.03.33.52.82.01.01.80.8انبحريٍ
1.53.32.03.91.01.01.52.71.2انًغرب

2.34.11.8(2.4)(4.9)3.511.813.815.0قطر
3.69.311.112.31.60.92.52.50.0االياراث
2.74.13.44.93.54.43.54.00.5حوَس
0.5-0.13.45.912.63.53.33.83.3عًاٌ

2.32.33.64.95.73.93.94.30.4انجسائر
2.45.05.00.0(2.2)5.653.230.82.7انعراق

0.1-2.34.19.95.15.45.45.3(0.1)انسعوديت
5.05.45.60.2(0.7)2.16.34.713.9األردٌ
0.9-0.55.64.110.81.24.55.95.0نبُاٌ

1.0-2.710.44.715.22.84.46.05.0سوريت
2.8-1.73.15.510.64.04.16.23.4انكويج

6.66.27.37.32.26.36.26.30.1يوريخاَيا
5.2-2.13.55.012.01.74.07.11.9جيبوحي
0.2-4.77.69.518.311.711.411.211.0يصر
1.0-11.610.87.919.03.711.219.018.0انيًٍ

2.5-7.67.28.014.311.313.020.017.5انسوداٌ
.........1.46.210.42.82.5(3.3)نيبيا

0.7-4.111.310.414.84.26.49.08.3انعربي انًخوسط
1.3-3.74.06.02.53.75.03.7...انعانى

1.2-2.42.23.40.11.62.61.4...انًخقذيت انذول يجًوعت
1.5-5.66.59.25.26.17.55.9...وانُاييت انُاهضت انذول يجًوعت
.ضمان وبحوث الدولي النقد صندوق بيانات :انًصذر

حوقعاث  2012 يقارَتانذونت
2011 بـ

(2011 لعام التصاعدي الترتيب حسب) (% سُوي يخوسط) انخضخى يعذل

20062007200820092010

 قيمة في التغير أن تعني
تحسه شهدت المؤشر

 لم المؤشر قيمة أن تعني
الفترة خالل تتغير

 قيمة في التغير أن تعني
تراجعًا شهدت المؤشر

مفتاح
الجدول

 األدنى في المؤشر للعام                أداء معتدل        األفضل في المؤشر للعام

INSERT AT BOTTOM OF PAGES 
11 - 16 

2006200720082009201020112012الدولة
 بـ 2011 مقاروة

2010
58,38364,87279,40959,54574,90197,96798,25123,066قطر

52,52057,52066,07453,36357,88466,62567,8998,741اإلمارات
31,90733,73343,22431,41137,00946,46146,6709,451الكويث
21,15724,17128,41618,58920,47523,41023,7502,935البحريه
13,78415,36921,74516,25519,40521,68121,6522,276عمان سلطىة

14,78415,44418,49514,14816,26719,89020,2143,623السعودية
5,9696,6667,9009,05410,04110,47411,197432لبىان

3,4703,9044,9403,9264,3665,0015,066635الجزائر
3,3943,8074,3464,1714,1994,5934,852393جووس
2,6892,9903,7573,9874,3264,5424,825216األردن
1,5681,9262,8452,0562,5313,3063,528775العراق
2,1522,4392,8512,8852,8613,1623,359300المغرب
1,7052,0142,5542,5932,8233,0503,148227سورية
1,5061,7712,1602,4562,8082,9223,123114مصر

9871,2301,4611,3461,6291,9391,769310السودان
1,0301,1081,2531,3051,3701,5001,568130جيبوجي
8829711,1711,0611,2841,4601,517177اليمه

9339531,1669761,1411,2271,29886موريحاويا
.........9,11211,18915,1409,14910,873ليبيا

4,2114,7205,8474,9755,6736,7816,9731,108العربي المحوسط

.ضمان وبحوث الدولي النقد صندوق بيانات :المصدر

(2011 لعام التنازلي الترتيب حسب) بالدوالر العربي للمواطه السىوي الدخل محوسط جطور

PG 12 (top table) 
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السنة الثالثون العدد الفصلي األول يناير – مارس 2012 امل�ؤ�ص�صة العربية ل�صمان الإ�صتثمار وائتمان ال�صادرات

دراس����������ة 

يخوسط
2000—200520112012

27.235.339.019.626.722.623.623.60.0انكويج
2.2-5.010.98.7(1.2)8.413.811.113.8عًاٌ سهطُت

1.4-6.79.48.0(4.6)7.724.615.834.4انسعوديت
3.9-8.78.510.910.015.32.97.73.8قطر

1.0-5.84.8(1.1)(12.6)4.518.115.416.5اإلياراث
0.4-0.40.0(0.5)(4.6)1.3(2.6)(2.4)(1.8)جيبوحي
1.7(0.9)(2.6)(1.1)(6.8)6.613.54.47.7انجسائر
0.2-(3.0)(2.8)(3.2)(4.8)(1.5)(5.5)(4.3)(0.6)انسوداٌ
1.0-(3.8)(2.8)(1.9)(5.1)(6.5)(1.6)35.8(6.6)يوريخاَيا

0.2-(4.3)(4.1)(1.2)(2.6)(0.7)(2.8)(2.9)(2.6)حوَس
0.8(5.0)(5.8)(4.5)(1.9)0.31.5(2.0)(5.2)انًغرب
0.2(5.9)(6.1)(5.4)(8.9)(5.5)(5.7)(3.5)(3.1)األردٌ
1.0(6.1)(7.1)(4.0)(10.2)(4.5)(7.2)0.01.2انيًٍ

0.6(7.1)(7.7)(7.8)(6.6)1.42.71.94.9انبحريٍ
0.5-(8.3)(7.8)(7.3)(8.2)(9.5)(10.8)(10.4)(15.3)نبُاٌ

0.8(7.9)(8.7)(9.1)(22.1)(1.3)15.512.4...انعراق
1.2(8.7)(9.9)(8.1)(6.9)(6.8)(7.3)(8.2)(9.9)يصر

1.9(9.1)(11.0)(5.1)(2.9)(2.9)(3.0)(1.1)(2.1)سوريت
…......12.033.529.725.95.48.7نيبيا

.ضمان وبحوث الدولي النقد صندوق بيانات :انًصذر

 2012 يقارَت
2011 بـ

(2011 لعام التنازلي الترتيب حسب) اإلجًاني انًحهي انُاحج يٍ كُسبت انعايت انًوازَت عجس أو فائض

20062007200820092010انذونت
حوقعاث

يخوسط
2000—200520112012

6.1-30.052.746.6(17.4)17.287.760.9164.1انسعوديت
13.535.944.729.229.230.040.441.71.3انكويج

2.7-20.818.0(3.3)(34.1)5.840.239.851.9اإلياراث
6.5-2.25.28.711.514.93.713.36.9قطر

1.3-2.97.36.0(0.6)1.95.14.78.4عًاٌ سهطُت
0.010.000.0(0.01)(0.05)0.01(0.02)(0.02)(0.01)جيبوحي

0.1-(0.2)(0.1)(0.1)(0.2)(0.2)(0.0)1.0(0.1)يوريخاَيا
0.1-(1.8)(1.7)(1.4)(2.1)(1.2)(1.0)(0.5)(0.3)األردٌ

0.0(1.8)(1.8)(2.1)(2.5)(0.8)(2.5)(1.5)(0.1)انسوداٌ
0.2-(2.2)(2.0)(0.5)(1.1)(0.3)(1.1)(1.0)(0.7)حوَس

0.1(1.9)(2.0)(1.8)(1.3)0.10.40.41.1انبحريٍ
0.2(2.4)(2.6)(1.3)(2.6)(1.2)(1.6)0.00.2انيًٍ
0.5-(3.7)(3.2)(2.9)(2.9)(2.9)(2.7)(2.3)(3.0)نبُاٌ

3.1(1.7)(4.8)(1.7)(9.5)4.615.85.913.1انجسائر
0.4(5.5)(5.9)(4.1)(1.7)0.21.3(1.3)(2.4)انًغرب
1.0(6.1)(7.1)(3.0)(1.6)(1.5)(1.2)(0.4)(0.5)سوريت
0.1(9.4)(9.4)(7.4)(14.2)(1.1)7.07.1…انعراق
1.0(22.0)(23.0)(17.7)(13.0)(11.0)(9.5)(8.8)(8.8)يصر
………4.018.520.524.73.26.2نيبيا

10.4-25.570.760.4(57.3)33.5201.0173.1284.9انعربيت انذول صافي

/  انعربيت انذول صافي
(%) انعربي انُاحج

4.315.611.615.1(3.5)1.33.12.5-0.6

.ضمان وبحوث الدولي النقد صندوق بيانات :انًصذر

(2011 لعام التنازلي الترتيب حسب) دوالر بانًهيار انعايت انًوازَت عجس أو فائض حطور

20062007200820092010انذونت
 2012 يقارَتحوقعاث

2011 بـ

 قيمة في التغير أن تعني
تحسه شهدت المؤشر

 لم المؤشر قيمة أن تعني
الفترة خالل تتغير

 قيمة في التغير أن تعني
تراجعًا شهدت المؤشر

مفتاح
الجدول

 األدنى في المؤشر للعام                أداء معتدل        األفضل في المؤشر للعام

INSERT AT BOTTOM OF PAGES 
11 - 16 
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دراس����������ة 

يخوسط
2000—200520112012

32.7-34.399.193.5132.521.066.8115.382.6انسعوديت
3.6-13.745.342.260.225.936.957.253.6انكويج

2.1-6.615.320.233.010.032.256.554.4قطر
2.2-10.133.915.423.38.221.236.934.7االياراث
4.6-10.329.030.634.50.412.525.220.6انجسائر
0.8-0.65.19.78.9-2.25.72.55.0عًاٌ

0.52.22.92.30.61.13.33.70.4انبحريٍ
0.1-0.2-0.1-0.1-0.1-0.2-0.2-0.1-0.0جيبوحي

0.30.0-0.3-0.3-0.3-0.5-0.5-0.30.0-يوريخاَيا
0.5-1.4-0.9-2.6-8.9-8.57.116.6...انعراق
1.80.1-1.9-1.4-2.6-1.3-1.5-0.60.2انيًٍ
0.7-2.6-1.9-1.3-0.8-2.0-2.9-1.7-0.1-األردٌ
0.1-2.9-2.8-2.1-1.2-1.7-0.9-0.6-0.7-حوَس
0.1-4.1-4.0-2.3-1.9-0.7-0.1-0.60.5-سوريت
1.2-5.6-4.4-4.3-4.4-1.31.82.70.9يصر

4.50.1-4.6-4.4-7.3-5.2-5.8-5.5-1.7-انسوداٌ
4.40.9-5.3-3.9-4.9-4.6-0.1-1.01.4انًغرب
0.1-6.2-6.1-4.3-3.4-2.8-1.7-1.2-3.0-نبُاٌ
...……7.228.129.837.19.410.3نيبيا

2.6-4.513.812.317.22.18.415.112.5انعربي انًخوسط
47.3-81.4261.9233.2326.439.1159.1271.8224.5انعربي اإلجًاني

187.7285.8188.4216.4331.3461.3538.4155.9…انعانى
78.8-131.024.9-91.0-71.4-491.3-342.2-451.6-…انًخقذيت انذول يجًوعت
21.5-639.3628.1679.8287.8422.3592.3513.5…وانُاييت انُاهضت انذول يجًوعت
.ضمان وبحوث الدولي النقد صندوق بيانات :انًصذر

حوقعاث  2012 يقارَتانذونت
2011 بـ

(2011 لعام التنازلي الترتيب حسب) دوالر بانًهيار انجاري انحساب

20062007200820092010

يخوسط
2000—200520112012

3.1-26.244.636.840.523.627.833.530.4انكويج
2.5-25.025.125.428.710.225.332.630.1قطر

6.4-13.627.824.327.85.614.920.614.2انسعوديت
1.6-1.38.814.512.9-9.415.45.98.3عًاٌ

2.8-14.024.722.820.20.37.913.710.9انجسائر
5.013.815.710.22.94.912.613.71.1انبحريٍ
1.1-7.715.36.07.43.07.010.39.2االياراث
0.3-1.2-0.9-3.2-13.8-19.012.519.2...انعراق
0.3-2.2-1.9-2.0-2.3-1.61.62.10.5يصر

4.01.2-5.2-4.3-5.4-5.2-0.1-2.22.2انًغرب
4.70.6-5.3-4.5-10.2-4.6-7.0-5.31.1انيًٍ
5.50.2-5.7-4.8-2.8-3.8-2.4-1.8-3.0-حوَس
6.10.0-6.1-3.9-3.6-1.3-0.2-2.31.4-سوريت
1.7-8.4-6.7-4.9-3.3-9.3-16.8-11.5-0.0األردٌ

0.3-7.6-7.3-6.7-13.9-9.4-12.7-15.5-9.5-انسوداٌ
7.50.0-7.5-8.7-10.7-14.8-17.2-1.3-18.8-يوريخاَيا
0.8-11.6-10.8-4.8-9.1-24.3-21.4-11.5-0.4-جيبوحي
13.80.9-14.7-10.9-9.7-9.2-6.8-5.3-15.2-نبُاٌ
.........18.851.043.238.915.914.4نيبيا

2.5-10.520.315.717.32.48.312.09.4انعربي انًخوسط
0.40.50.30.40.50.70.80.3...انعانى

0.4-0.30.1-0.2-0.2-1.2-0.9-1.2-...انًخقذيت انذول يجًوعت
0.3-5.04.03.61.62.02.42.0...وانُاييت انُاهضت انذول يجًوعت
.ضمان وبحوث الدولي النقد صندوق بيانات :انًصذر

حوقعاث  2012 يقارَتانذونت
2011 بـ

(2011 لعام التنازلي الترتيب حسب)  (%) اإلجًاني انًحهي انُاحج/   انجاري انحساب

20062007200820092010

 قيمة في التغير أن تعني
تحسه شهدت المؤشر

 لم المؤشر قيمة أن تعني
الفترة خالل تتغير

 قيمة في التغير أن تعني
تراجعًا شهدت المؤشر

مفتاح
الجدول

 األدنى في المؤشر للعام                أداء معتدل        األفضل في المؤشر للعام

INSERT AT BOTTOM OF PAGES 
11 - 16 
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دراس����������ة 

يخوسط
2000—200520112012

0.3-34.15.04.23.53.82.82.01.7انجسائر
1.3-23.315.517.215.118.611.99.68.3عًاٌ
1.3-32.527.622.921.316.815.515.113.8يصر

92.924.520.615.615.415.115.316.41.1سوريت
43.428.726.921.924.019.616.916.90.0انيًٍ

11.711.919.717.523.820.918.819.91.1انسعوديت
3.0-73.048.643.323.422.924.623.620.6األردٌ
0.4-36.123.923.720.623.324.624.824.4انًغرب
1.1-215.9174.6110.4137.8107.530.129.0...انعراق
28.130.450.240.752.640.932.532.50.0انكويج

0.5-17.436.350.543.248.446.540.740.2االياراث
60.153.951.845.949.448.649.550.00.5حوَس

0.1-59.156.863.660.259.856.153.753.6جيبوحي
134.879.669.760.667.856.362.070.08.0انسوداٌ

59.943.252.649.685.886.069.471.52.1قطر
216.994.195.782.8102.087.271.677.86.2يوريخاَيا
48.053.4139.3151.5169.6159.0148.2149.41.2انبحريٍ

160.7198.8194.0172.4175.2160.5161.7163.82.1نبُاٌ
.........17.610.18.15.89.57.8نيبيا

63.955.759.450.658.252.247.047.80.8انعربي انًخوسط
.ضمان وبحوث الدولي النقد صندوق بيانات :انًصذر

حوقعاث  2012 يقارَتانذونت
2011 بـ

(2011 لعام التصاعدي الترتيب حسب) اإلجًاني انًحهي انُاحج يٍ كُسبت انخارجي انذيٍ

20062007200820092010

يخوسط
2000—200520112012

0.40.50.50.60.60.60.70.80.1جيبوحي
2.82.52.72.93.13.12.93.30.5يوريخاَيا
0.5-24.05.95.66.05.34.43.73.2انجسائر
5.35.55.85.96.06.16.26.60.4انيًٍ
0.7-5.35.77.29.28.76.96.45.7عًاٌ
0.3-7.47.37.45.15.56.56.76.4األردٌ
21.68.28.38.28.39.09.911.11.2سوريت
15.818.520.220.621.521.524.226.11.9حوَس
16.915.717.818.321.222.425.226.61.4انًغرب
97.499.595.588.587.232.734.41.7…انعراق
0.1-28.829.629.834.631.733.935.034.9يصر

4.78.425.833.532.736.139.140.81.7انبحريٍ
24.028.431.933.835.736.839.241.52.3انسوداٌ
14.030.957.660.657.654.255.657.41.8انكويج
31.544.548.751.961.162.967.173.56.4نبُاٌ

26.242.475.983.589.893.7105.3115.810.5انسعوديت
15.426.341.857.083.7109.5120.2129.29.0قطر

22.380.6130.4136.0130.8140.4145.7151.15.4االياراث
...……5.85.65.65.55.65.6نيبيا

272.2464.0622.5668.6697.4740.9726.0768.542.5انعربي اإلجًاني

(2011 لعام التصاعدي الترتيب حسب) دوالر بانًهيار انخارجي انذيٍ حطور

20062007200820092010انذونت
 2012 يقارَتحوقعاث

2011 بـ

 قيمة في التغير أن تعني
تحسه شهدت المؤشر

 لم المؤشر قيمة أن تعني
الفترة خالل تتغير

 قيمة في التغير أن تعني
تراجعًا شهدت المؤشر

مفتاح
الجدول

 األدنى في المؤشر للعام                أداء معتدل        األفضل في المؤشر للعام

INSERT AT BOTTOM OF PAGES 
11 - 16 



16

السنة الثالثون العدد الفصلي األول يناير – مارس 2012 امل�ؤ�ص�صة العربية ل�صمان الإ�صتثمار وائتمان ال�صادرات

دراس����������ة 

 انخجارة إجًانيانوارداثانصادراث
 انخارجيت انخجارةانخجاري انًيساٌانخارجيت

انُاحج يٍ كُسبت
 االحخياطياث حغطيت 

نهوارداث

(األشهر عذد)(%)(دوالر مليار)(دوالر مليار)(دوالر مليار)(دوالر مليار)
296.6243.2539.853.4150.72.7االياراث
117.37.0(7.1)13.120.233.3األردٌ

22.714.637.38.1141.33.6انبحريٍ
82.054.8136.827.274.641.3انجسائر

352.2210.3562.5141.9100.430.7انسعوديت
12.812.425.20.439.80.8انسوداٌ
75.775.5151.20.2139.28.9انعراق
101.839.5141.362.382.67.0انكويج
84.85.7(12.1)37.149.286.3انًغرب
64.92.6(1.2)11.312.523.8انيًٍ
100.44.2(2.9)23.126.049.1حوَس

92.33.4(0.2)0.50.71.2جيبوحي
65.28.5(3.6)19.322.942.2سوريت
47.830.378.117.5116.95.5عًاٌ
108.540.5149.068.086.05.3قطر
136.411.3(8.4)24.132.556.6نبُاٌ
……….........نيبيا
44.95.6(10.9)46.657.5104.1يصر

152.51.5(0.3)2.93.26.1يوريخاَيا
1,278.1945.82,223.9332.398.112.9انعربي اإلجًاني
.ضمان وبحوث الدولي النقد صندوق بيانات :انًصذر

2011 عاو خالل انعربيت نهذول انخارجيت انخجارة اداء يؤشراث

انذونت

يخوسط
2000—200520112012

73.4225.2305.3441.9408.6443.7538.8607.969.1انسعوديت
30.977.8110.2143.1148.9162.2188.8210.822.0انجسائر
20.031.550.244.350.655.763.98.2...انعراق

16.428.077.930.925.532.854.170.216.1االياراث
7.511.411.518.827.430.230.533.42.9نبُاٌ
9.0-15.423.028.634.631.335.226.617.6يصر

11.820.824.722.823.623.623.423.60.2انًغرب
8.011.815.916.717.718.723.025.22.2انكويج

2.55.49.89.818.831.117.821.43.6قطر
1.2-11.216.517.017.117.517.916.315.1سوريت
3.35.09.511.412.213.113.915.11.2عًاٌ
0.5-3.86.26.97.711.112.411.711.2األردٌ
2.96.87.99.010.69.59.09.70.7حوَس

1.52.74.13.83.54.84.45.20.8انبحريٍ
1.3-4.26.87.07.36.25.12.71.4انيًٍ

0.61.71.41.00.70.80.81.00.2انسوداٌ
0.10.20.20.20.20.30.40.40.0يوريخاَيا
0.10.10.10.20.20.20.20.30.1جيبوحي

.........21.659.479.591.9100.3106.5نيبيا
12.027.839.448.347.852.656.663.06.4انعربي انًخوسط
215.2469.4669.5826.5808.3892.21,018.11,133.4115.3انعربي اإلجًاني
.ضمان وبحوث الدولي النقد صندوق بيانات :انًصذر

حوقعاث  2012 يقارَتانذونت
2011 بـ

(2011 لعام التنازلي الترتيب حسب) دوالر بانًهيار انذونيت اإلحخياطياث

20062007200820092010

 قيمة في التغير أن تعني
تحسه شهدت المؤشر

 لم المؤشر قيمة أن تعني
الفترة خالل تتغير

 قيمة في التغير أن تعني
تراجعًا شهدت المؤشر

مفتاح
الجدول

 األدنى في المؤشر للعام                أداء معتدل        األفضل في المؤشر للعام
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11 - 16 



17

السنة الثالثون العدد الفصلي األول يناير – مارس 2012 امل�ؤ�ص�صة العربية ل�صمان الإ�صتثمار وائتمان ال�صادرات

مق������ال 

تأثير التطورات السياسية على التقييمات السيادية في الدول العربية 
حول  الدولية  التصنيف  وكاالت  تتابع 
العربية  الساحة  على  يجري  ما  العالم 
من تغيرات وتطورات سياسية،  سيترتب 
في  متفاوتة  تغيرات  شك،  وبال  عليها، 
والتصنيف  للدولة  السيادي  التصنيف 
االئتماني واملالءة املالية لبعض الكيانات 
االقتصادية في تلك الدول، وعلى رأسها 
واملالي،  املصرفي  القطاع  مؤسسات 
لألوضاع  وتقييمها  رؤيتها  وكذلك 
واالجتماعية،  واالقتصادية  السياسية 
تشهد  التي  العربية  الدول  في  سواء 
حراكا متباينا، أو للمنطقة بشكل عام.

كونه  من  التصنيف،  هذا  أهمية  وتأتي 
من  العظمى  الغالبية  من  معتمداً 
عبر  والشركات  والسياسيني  القادة 
الوطنية واملستثمرين الدوليني في اتخاذ 
قرارات االستثمار في الدول العربية، وما 
يصاحب ذلك من تقارير دولية صادرة عن 
تلك الوكاالت، مع األخذ في االعتبار أنها 

وأدوات  التفاصيل  في  اختلفت  مهما 
 - والسلبية  االيجابية  التقييم  ودرجات 
فإنها تتفق نسبيا على الصورة العامة. 

رؤية  استعراض  أهمية  تأتي  هنا  ومن 
قبل  العربية  للدول  ومؤسساته  العالم 
استعراض  خالل  من  األحداث،  وبعد 
ابرز  عن  الصادر  السيادي  التصنيف 
من  لعدد  الدولية  التصنيف  وكاالت 
من  عدداً  يكشف  والذي  العربية،  الدول 

التغيرات أهمها؛

• يالحظ أن 10 دول عربية من إجمالي 	
التصنيف  وكاالت  ترصدها  17 دولة 

املراجعة  عمليات  طالتها  الدولية 
السيادية،  للتقييمات  واخلفض 
أحداثا  شهدت  العظمي  غالبيتها 
بدرجات  شعبيا  وحراكا  سياسية 

متفاوتة.

• في 	 حتسنا  شهدتا  عربيتان  دولتان 
الفترة،  خالل  السيادي  تصنيفهما 

بورز  آند  ستاندرد  رفعت  حيث 
مستقر   AA– الكويت من تصنيف 
وحدة  رفعت  إلى AA  مستقر، كما 
األوروبية  االقتصادية  االستخبارات 
مستقر   A من  قطر  تصنيف   EIU

إلى AA مستقر.

• االئتماني 	 التصنيف  وكاالت  جميع 
بل  مبراجعة  قامت  املهمة  العاملية 
وخفض للتصنيفات السيادية لعدد 
متفاوت من الدول العربية، تراوح ما 
آند  لستاندرد  بالنسبة  دول   7 بني 
دول  و4   ،EIUو ملوديز  دول  و5  بورز، 
لكابيتال  بالنسبة  دول  لفيتش، و3 

انتليجنس.

التقييمات  خفض  درجات  عدد  تراوح 
السيادية ما بني 5 درجات بالنسبة إلحدى 
بالنسبة  واحدة  ودرجة  العربية،  الدول 

للعديد من البلدان السابق ذكرها.

التغييرات التي طرأت على التقييمات السيادية في الدول العربية قبل وبعد األحداث السياسية األخيرة 

الدولة

EIUكابيتال انتليجنس فيتشموديز ستنادرد آند بورز

منتصف 

ديسمبر 2010

  منتصف 

مارس 2012 

منتصف 

ديسمبر 2010

  منتصف 

مارس 2012 

منتصف 

ديسمبر 2010

  منتصف 

مارس 2012 

منتصف 

ديسمبر 2010

  منتصف 

مارس 2012 

منتصف 

ديسمبر 2010

 منتصف 

مارس 2012 

BB مستقرBB مستقر--------اجلزائر

CCC مستقرBB مستقر+BB سلبي-BBB مستقر-BB سلبي+BB مستقرB1 سلبيBa1 مستقرB سلبي+BB مستقرمصر

B مستقرBB مستقر--B مستقر+BBB مستقر--BB سلبي-A مستقرليبيا

BB مستقرBB مستقر-BBB مستقر-BBB مستقر-BBB مستقر-BBB مستقرBBB-Ba1Ba1 مستقر-BBB مستقراملغرب

C مستقرC مستقر--------السودان

B مستقرBBB مستقرBBB مستقرBBB مستقر-BBB سلبيBBB مستقرBaa3 سلبيBaa2 مستقر-BBB مستقرBBB مستقرتونس

BBB مستقرBBB مستقر+BBB سلبيA مستقرBBB سلبيA مستقرBaa1 سلبيA3 مستقرBBB سلبيA مستقرالبحرين

CCC مستقرCC مستقر--------العراق

B مستقرB مستقرBB مستقرBB مستقر--Ba2 سلبيBBBa2 سلبيBB مستقراألردن

A مستقرA مستقر-AA مستقر-AA مستقرAA مستقرAA مستقرAa2 سلبيAa2 سلبيAA مستقر-AA مستقرالكويت

CCC مستقرCCC مستقرB مستقرB مستقرB مستقرB مستقرB1B1 مستقرB ايجابيB ايجابيلبنان

A مستقرA مستقرA مستقرA مستقر--AA2A2 سلبيA مستقرعمان

AA مستقرA مستقر-AA مستقر-AA مستقر--Aa2 مستقرAa2 مستقر-AA مستقرAA مستقرقطر

BBB مستقرBBB مستقر-AA مستقر-AA مستقر-AA مستقر-AA مستقرAa3 مستقرAa3 مستقر-AA مستقر-AA مستقرالسعودية

CCC مستقرB مستقر-BB مستقر-BB مستقر------سورية

BB مستقرBB مستقر-AA مستقر-AA مستقر--Aa2Aa2--اإلمارات

CC مستقرCC مستقر-B سلبيB مستقر------اليمن

 املصدر: املواقع الشبكية ملؤسسات التقييم الدولية، بتاريخ 16 مارس 2011.
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تقري�������ر 

تؤثر حركة رؤوس األموال العاملية مبفهومها 
االقتصاد  على  كبير  بشكل  الشامل 
العاملي، حيث تتكون من حركة األموال ذات 
الدولية  الرأسمالية عبر احلدود  الطبيعية 
من  العديد  رصد  بها  العالم، ويقصد  في 
امليزان  بنود  إطار  في  تدخل  التي  البنود 

الرأسمالي في ميزان املدفوعات. 

والتي  اخلاص،  املال  رأس  تدفقات  وأولها: 
املتعلقة  التدفقات   1- إلى:  تنقسم 
و-2 التدفقات  املباشر  األجنبي  باالستثمار 
األوراق  سوق  في  باالستثمار  املتعلقة 

املالية )استثمارات احملفظة(.

وتنقسم  األخرى  االستثمارات  وثانيها: 
وطويلة  متوسطة  القروض   1- إلى: 
املركزية  البنوك  ومطلوبات  وأصول  األجل 
للداخل  وقروض  ودائع  من  والتجارية 
باالئتمان  اخلاصة  -2  التدفقات  واخلارج 
والكفاالت  والضمانات  واملالي  التجاري 
والتسهيالت املالية للداخل أو للخارج. -3 
التدفقات املتعلقة بأصول الثروة العقارية، 
أي املعامالت اخلاصة بشراء أو بيع العقارات 
املقيمني، أو شراء  غير  بواسطة  تتم  التي 
مقيمني.  بواسطة  اخلارج  في  القارات 
رؤوس  بتحركات  املتعلقة  التدفقات   4-
املعامالت  وتشمل  الشخصية،  األموال 
املنح،  الهدايا،  القروض،  بالودائع،  اخلاصة 

امليراث، التركات، و تسوية الديون. 

الدولي  للبنك  صدر  الذي  التقرير  وحسب 
 ،2012 العاملية  التنمية  »متويل  بعنوان 
ارتفع  األموال  رؤوس  تدفقات  صافي  فإن 
دوالر  ارتفاعاً كبيراً ليصل إلى 1130 مليار 
مستوى  مياثل  مستوى  وهو   ،2010 عام 
الذروة الذي بلغته عام 2007، ونحو ضعف 
 675 بلغت  عندما   2009 عام  مستواها 

مليار دوالر. 

وكانت تدفقات الديون هي أسرع مكونات 
هذه التدفقات منوا؛ إذ إنها قفزت إلى 495 
في  السريعة  بالزيادة  مدفوعة  دوالر  مليار 
بلغت  التي  األجل  قصيرة  الديون  تدفقات 
إلصدارات  قوي  وانتعاش  دوالر،  مليار   269

دوالر،   مليار   173 لتبلغ  الدولية  السندات 
منها 86 مليار إصدارات جديدة للشركات 
فقط(،  البرازيلية  للشركات  مليار   32  (

األموال  رؤوس  تدفقات  تراجع  وذلك مقابل 
البلدان  إلى  الرسمية  الدائنة  اجلهات  من 

النامية، بنسبة 11%؛ وذلك بفعل الهبوط 
احلاد في صافي التمويل اجلديد املقدم من 
مليار  بلغ 14  الذي  الدولي  النقد  صندوق 
مستوياته  نصف  من  يقرب  ما  وهو  دوالر، 
القروض  وتيرة  كذلك  تباطأت  عام 2009. 
األخرى  املؤسسات  أغلب  قبل  من  اجلديدة 
متعددة األطراف، إال أن البنك الدولي خالف 
القروض  تدفقات  صافي  بزيادة  االجتاه  هذا 
والتعمير  لإلنشاء  الدولي  البنك  من 
مجتمعني  للتنمية  الدولية  واملؤسسة 

بنسبة 22% عام 2010. 

تدفقات رأس املال اخلاص

اخلاص  املال  رأس  تدفقات  إجمالي  وشهد 
في العالم اجتاها عاماً صعوديا خالل العقد 
من  ارتفعت  حيث  اجلاري،  القرن  من  األول 
عام 2000 إلى 1037.3  دوالر  385.5 مليار 
مليار دوالر عام 2010، رغم مرورها بسنوات 

عصيبة والسيما أعوام 2001 و2009.

 أما على الصعيد العربي فتشير البيانات 
اجملمعة للدول العربية - التي استخلصها 
فريق البحث في املؤسسة العربية لضمان 
االستثمار وائتمان الصادرات - إلى أن الدول 
العربية شهدت تراجعا على صعيد صافي 
اخلاص خالل عام 2010،  املال  رأس  تدفقات 
دولة(،   14( دوالر  مليار   19.1 إلى  ليصل 
مقارنة مع 27.3 مليار دوالر لعام 2009 ) 16 
تدفقات  صافي  حساب  يتم  حيث  دولة(. 
 2010 العام  خالل  اخلاصة  األموال  رؤوس 
االستثمارات  تدفقات  لصافي  كمجموع 
الواردة  )االستثمارات  املباشرة  األجنبية 
الصادرة(،  االستثمارات  منها  مطروحا 
األوراق  محفظة  استثمارات  وصافي 
املالية )االستثمارات الواردة مطروحا منها 

االستثمارات الصادرة( خالل العام. 

أداء  دولة   11 حققت   2010 العام  وخالل 
دوالر،  مليار   34.5 بقيمة  ايجابيا  صافيا 
ثم  مليارا،   15.65 بقيمة  مصر  أبرزها 
مليار   3.26 فلبنان  مليارا،   4.58 البحرين 
دوالر، مقابل 3 دول حققت أداء صافيا سلبيا 
احملصلة  لتبلغ  دوالر،  مليار   15.4 بقيمة 

دوالر. العربية اإلجمالية 19.1 مليار 

فيما   - العربية  للدول  الصافي  األداء  أما 
األموال  رؤوس  تدفقات  بصافي  يتعلق 
منذ  املاضية  عاما  الـ11  خالل  اخلاصة 
إلى  عام 2010 - فتشير  عام 2000 وحتى 
كمحصلة  دوالر، وذلك  خروج- 39.5 مليار 
ألداء صاف ايجابي بقيمة 72.9 مليار دوالر 
و2009  و2008  و2005  األعوام 2002  خالل 
بقيمة  سلبي  صاف  أداء  مقابل  و2010، 
 2000 األعوام  خالل  دوالر  مليار   113.1

و2001 و2003 و2004 و2006 و2007.

أداء  دولة   12 حققت  الفترة  تلك  وخالل 
قيمتها  للداخل  تدفقات  بصافي  ايجابيا 
213.5 مليار دوالر، مقابل حتقيق 5 دول أداء 
قيمتها  للخارج  تدفقات  بصافي  سلبيا 

دوالر. 253 مليار 

للتدفقات  اجلغرافي  بالتوزيع  يتعلق  وفيما 
فقد حلت مصر  املاضية  عاما  الـ11  خالل 
ايجابية  تدفقات  األولى بصافي  املرتبة  في 
تلتها  دوالر،  مليار   51.3 قيمتها  للداخل 
لبنان  دوالر،  مليار   33.5 بنحو  السعودية 
26.1 مليار دوالر، السودان 19.3 مليار دوالر، 
مليار   17.1 املغرب  دوالر،  مليار  األردن 18 
دوالر، تونس 14 مليار دوالر ، سلطنة عمان 
دوالر،  دوالر، اجلزائر 9.1 مليارات  12.8 مليار 
 3.3 اليمن   ، دوالر  مليارات   8.35 سورية 

دوالر. مليارات دوالر، جيبوتي 0.75 مليار 

املرتبة  في  الكويت  حلت  املقابل  وفي 
إلى  التدفقات  صافي  صعيد  على  األولي 
اخلارج خالل الفترة بني عامي 2000 و2010، 
دوالر  مليار   209.8 بلغت  إجمالية  بقيمة 
دوالر، ثم  تلتها ليبيا بقيمة 27.6 مليارات 
البحرين بقيمة 7.3 مليارات دوالر، فالعراق 
فلسطني  ثم  دوالر،  مليارات   6.9 بقيمة 

دوالر.  بقيمة 1.4 مليار 

املساعدات واملعونات الرسمية 

واملعونات  املساعدات  صعيد  على  أما 
اجلهات  من  املقدمة  الرسمية  اإلمنائية 
اإلمنائية  املساعدة  جلنة  أعضاء  الرسمية 
و23  األوروبي  االحتاد  تضم  والتي   )DAC(
 ،OECD الـ  مجموعة  لدول  تابعة  جهة 
األطراف  املتعددة  املؤسسات  قبل  ومن 
مثل الصندوق والبنك الدوليني، ومنظمات 
أخرى. فقد شهدت هي األخرى اجتاها عاما 

تطور حركة رؤوس األموال في العالم والدول العربية )2000 - 2010(
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تقري�������ر 

لالستفسار عن محتويات النشرة أو طلب احلصول على نسخة يرجى مراجعة بحوث ودراسات )ضمان(:

24959562aeldabh@dhaman.org-965+باحث اقتصاديأحمد الضبع24959558research@dhaman.org-965+رئيس البحوث والدراساتالبحوث والدراسات

24959529aymang@dhaman.org-965+سكرتيرأمين غازي24959561sofyan@dhaman.org-965+مساعد باحثسفيان إبراهيم

مليار   57.5 نحو  من  العالم  في  صعوديا 
مليار   127.6 إلى   2000 عام  فقط  دوالر 

دوالر عام 2009.

ارتفعت قيمة  العربي فقد  الصعيد  وعلى 
الدول  عليها  حتصل  التي  املساعدات 

املساعدات  تلك  من  دولـة(   16( العربية 
عام 2000 إلى 14.2  دوالر  من 4.8 مليارات 
بلغت  أن  بعد  عام 2010، وذلك  دوالر  مليار 
أعلى مستوياتها عند 29.2 مليار دوالر عام 

.2005

الدول  حصلت  املاضية  عاما  وخالل الـ 11 
العربية )16 دولة( على مساعدات قيمتها 

من   %14.6 وبنسبة  دوالرات  مليار   135.2
إجمالي املساعدات الدولية البالغ قيمتها 

دوالر. 927.9 مليار 

صافي املساعدات اإلمنائية الرسمية واملعونات الرسمية )باملليون دوالر(
اإلجمالي2000200120022003200420052006200720082009الدولة

 59,997.1 2,791.5 9,880.2 9,185.4 8,869.7 22,046.1 4,647.2 2,250.1 106.3 121.2 99.6العراق

 14,481.1 3,026.1 2,560.2 1,872.3 1,450.2 1,116.1 1,115.2 971.6 862.8 869.4 637.3فلسطني

 12,958.5 2,288.9 2,383.6 2,111.5 2,044.1 1,823.2 991.9 613.2 301.1 180.6 220.4السودان

 11,551.6 925.1 1,344.3 1,107.2 873.2 993.6 1,506.3 982.0 1,230.8 1,262.3 1,327.0مصر

 7,287.5 911.6 1,062.6 1,072.7 1,043.9 691.2 705.0 547.5 352.6 481.7 418.8املغرب

 6,655.2 760.6 726.4 529.1 580.1 666.8 601.3 1,253.9 536.9 448.2 552.2األردن

 4,681.9 641.0 1,084.6 955.9 706.1 242.0 263.6 225.9 176.0 187.7 199.3لبنان

 3,380.1 473.9 331.6 321.2 431.3 362.4 352.3 299.7 220.9 365.4 221.5تونس

 3,199.9 661.7 758.3 384.1 391.0 237.0 198.7 173.7 146.8 147.7 101.0الصومال

 2,898.7 499.7 305.5 236.2 280.0 289.5 250.6 233.6 213.8 327.1 262.8اليمن

 2,724.6 319.3 319.4 390.2 208.7 346.3 315.0 237.6 189.9 198.5 199.6اجلزائر

 2,658.4 286.7 319.7 346.2 207.5 187.2 193.7 254.6 363.5 278.5 220.9موريتانيا

 1,168.9 244.7 138.0 83.3 25.7 77.1 105.3 121.4 62.6 152.9 157.9سورية

 929.6 162.2 120.9 112.4 115.0 74.0 64.1 79.2 74.1 56.4 71.4جيبوتي

 421.1 212.0 31.331.9- 5.434.5- 54.9 37.8 40.6 1.1 45.0سلطنة عمان

 228.3 39.4 60.2 19.4 37.5 23.8 12.4 8.0 6.9 7.1 13.8ليبيا

 135,222.5 14,244.1 21,427.1 18,695.8 17,298.4 29,170.7 11,377.4 8,289.7 4,885.3 5,085.7 4,748.3اإلجمالي

 927,858.8 127,635.9 126,889.6 106,774.8 106,548.5 108,441.0 88,793.9 78,400.1 68,264.6 58,608.7 57,501.6إجمالي العالم

 14.6 11.2 16.9 17.5 16.2 26.9 12.8 10.6 7.2 8.7 8.3اإلجمالي العربي )% من العالم(

املصدر: بيانات البنك الدولي وبحوث ضمان.

إجمالي تدفقات رأس املال اخلاص )من واقع بيانات ميزان املدفوعات، باملليار دوالر(
اإلجمالي20002001200220032004200520062007200820092010الدولة

 51.33 15.65 0.085.61- 7.34 9.19 8.75 1.33 0.060.17- 1.96 1.45مصر

 33.48 0.22 14.14 34.33 18.99 6.41 26.9912.81-19.32- 2.786.94-11.26-السعودية

 26.06 3.26 5.54 3.98 2.70 3.47 2.44 0.36 2.12 2.19....لبنان

 19.32 2.07 1.84 2.48 2.47 3.50 2.36 1.53 1.38 0.73 0.57 0.39السودان

 17.95 2.44 1.72 3.39 3.41 3.65 2.13 0.63 0.190.08-0.04- 0.73األردن

 17.09 0.77 1.47 2.04 2.11 1.72 1.66 1.46 2.31 0.44 2.72 0.39املغرب

 14.02 1.31 1.44 2.56 1.55 3.30 0.72 0.62 0.55 0.80 0.44 0.73تونس

 12.81 2.90 1.53 0.69 4.85 1.48 1.43 0.290.06- 0.03 0.09 0.05سلطنة عمان

 9.05.. 2.55 2.28 1.37 1.76 1.10..........اجلزائر

 8.35 1.28 2.33 1.41 1.24 0.66 0.50 0.28 0.16 0.12 0.11 0.27سورية

 0.303.32- 0.12 1.51 0.91 0.321.09- 0.090.14- 0.11 0.15 0.01اليمن

 0.75 0.04 0.10 0.23 0.20 0.11 0.02 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00جيبوتي

1.38-..0.09- 0.090.04-0.11- 0.04 0.060.15-0.50-0.49-0.25-فلسطني

6.92-....0.98-0.81-3.59-1.54-..........العراق

7.29- 4.58 10.32 8.479.45-6.90-4.70-3.68-2.63-4.20-1.61- 0.55البحرين

27.62-5.33-3.15-12.74-0.68-3.61- 0.120.52-0.53- 1.670.35-0.66-ليبيا

209.83-9.72-15.72-37.23-44.58-37.22-18.04-16.44-8.48-3.15-6.92-12.35-الكويت

39.5- 19.1 29.8 7.513.4-15.1- 40.69.9-24.6- 7.53.6-20.0-اإلجمالي العربي

 6,876.5 1,037.3 442.5 1,003.2 1,028.6 837.9 756.9 407.6 390.3 417.2 169.6 385.5إجمالي العالم

0.57- 1.85 6.73 0.731.33-1.80- 9.971.31-6.31- 4.400.87-5.18-اإلجمالي العربي )% من العالم(

الدولي وبحوث ضمان. البنك  املصدر: بيانات 

صافي
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للم�ستثمرين

عرب احلدود

يف الدول العربية

للم�سدرين

عرب احلدود

من الدول العربية

خدماتنا الجديدة :  - �شمان ائتمان التجارة الداخلية العربية �شد خماطر عدم وفاء امل�شرتين
 - �شمان ا�شتثمارات املغرتبني العرب يف اأوطانهم الأ�شلية 

We b :  w w w. d h a m a n . o r g

�سندكم 

للنجاح

36 عاما من النجاحات مع امل�شتثمرين وامل�شدرين

موؤ�ش�شة اإقليمية بع�شوية 21 دولة عربية - ت�شنيف “AA” من �شتاندرد اآند بورز - عمليات جتاوزت الـ 6 مليارات دولر 


