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ومع بروز ملفات اس���تثمارية مهمة على 
المستوى االقليمي مثل االتفاقية الموحدة 
األم���وال  رؤوس  الس���تثمار  المعدل���ة 
العربي���ة في الدول العربي���ة التي تنتظر 
التصديق والدخ���ول حيز التنفيذ العملي، 
ومنطقة االس���تثمار العربية الكبرى التي 
تم التوصية بدراس���تها، تأتي هنا أهمية 
االرتكاز إلى المعلومات الدقيقة والشاملة 
والحديثة لتسهيل اإللمام بمكونات الواقع 
وتفاعالته واكتشاف الحاضر ودقة التنبؤ 
بالمستقبل وبما يعزز من سالمة صناعة 
القرار على المستويين القطري واالقليمي 

في المنطقة.

ومن هنا يأتي اهتمام المؤسس���ة العربية 
الصادرات  وائتمان  االس���تثمار  لضمان 
المبكر قبل نحو أربعة عقود بتحقيق أحد 
أهداف إنشائها والمتمثل في نشر المعرفة، 
والمساهمة في زيادة الوعي االستثماري 
العربي، ومتابعة مس���تجداته، من خالل 
مس���اهماتها وإصداراتها  م���ن  العدي���د 
ودورياته���ا المتنوعة ورصدها واتاحتها 
للبيان���ات والمعلوم���ات ع���ن تدفق���ات 
االستثمار العربي واألجنبي بالتعاون مع 

الجهات المعنية في الدول العربية.

وفي هذا السياق تقوم المؤسسة بالتعاون 
بإنجاز  فيه���ا  ال���دول األعض���اء  م���ع 
مس���ح س���نوي لبيانات أرصدة وتدفقات 
االس���تثمار المباش���ر األجنبي والعربي 
في جميع ال���دول العربية، وحقيقة تنتهز 

المؤسسة تلك المناسبة لتوجيه الشكر إلى 
جهات االتصال الرس���مية للمؤسسة في 
الدول األعض���اء والجهات ذات الصلة، 
بخاصة هيئات تشجيع االستثمار والبنوك 
المركزي���ة، ووزارات التجارة والجهات 
المس���ؤولة ع���ن إج���راء المس���وحات 
اإلحصائية الميدانية لالس���تثمار األجنبي 
وغيره���ا، عل���ى تعاونه���ا المتوقع مع 
المصدر  وأنه���ا  خصوصا  المؤسس���ة، 
بيانات  للبيانات والسيما  والدقيق  الوحيد 
االس���تثمار العربي البين���ي، واالهم أن 
غياب بيانات أي دول���ة يؤثر على مدى 
شمولية ودقة البيانات العربية اإلجمالية.

ومما يعزز من تفاؤل المؤسس���ة بنجاح 
المسح هو ردود الفعل المبدئية المرحبة 
من الدول األعضاء، وقيام عدد كبير منها 
خالل السنوات األخيرة بإجراء مسوحات 
إحصائية ميدانية عن االستثمار األجنبي 
المباشر س���واء بشكل منفرد أو بالتعاون 
مع جهات متخصص���ة، خصوصا وأن 
المؤسسة قامت بإتاحة الجداول المطلوب 

استيفاء بياناتها على موقعها الشبكي.

وحتى تكتمل الصورة لدى صناع القرار 
االقتصاد  بش���ؤون  والباحثين  والمعنيين 
والتنمي���ة العربية ارتأت المؤسس���ة أن 
تس���تكمل مش���روعاتها في مجال قواعد 
البيانات والمعلومات عبر استخالص أهم 
البيانات والمؤشرات الحديثة الصادرة عن 
صندوق النقد الدولي بشأن الدول العربية، 

وإعادة تصنيفها وترتيبها وتجميعها بشكل 
يسهل الخروج باستنتاجات مهمة ومفيدة 
المستخلصة  البيانات  منها، حيث ترصد 
تطور االقتص���اد العربي كإقليم وأقطار، 
وتعط���ي صورة واضح���ة عن وضعية 
جميع الدول العربية في تلك المؤشرات، 
بل وتحاول استش���راف آفاق المس���تقبل 

للعام 2015.

وم���ن منطلق ح���رص المؤسس���ة على 
تحقيق أقصى اس���تفادة من ه���ذا الجهد 
من قب���ل جميع المعنيين والمختصين في 
الدول العربية تم تخصيص هذا العدد من 
نشرة “ضمان االس���تثمار”، لهذا الجهد، 
تمهيدا إلطالقه بشكل موسع على الموقع 

الشبكي.

وفي الختام تجدد المؤسسة حرصها على 
مواصلة جهودها من أجل تشجيع انسياب 
الس���لع ورؤوس األموال فيما بين الدول 
العربي���ة عبر تنمية البحوث واألنش���طة 
المتعلقة بنش���ر المعرف���ة وزيادة الوعي 
االس���تثماري في الدول العربية، هذا إلى 
جانب دورها التاريخي المتنامي في مجال 
تقديم الضمانات للمستثمرين في المنطقة 

والمصدرين من الدول العربية. 
وهللا ولي التوفيق،،،

دور المعلومات في تعزيز التعاون االستثماري العربي

إلى  المرتكز  االقتصادي  التعاون  من  جديدا  عصرا  المنطقة  دخول  مع 
العديد من الجهود القطرية واإلقليمية والسيما سلسلة القمم االقتصادية 
شرم  في  الثانية  ثم   ،2009 عام  الكويت  من  انطلقت  التي  العربية  والتنموية 
الشيـخ عـام 2011، ثم الثالثــة فـي الريــاض عـام 2013، وأخيرا قمة الكويت 
العربية في دورتها العادية الخامسة والعشرين، والتي عقدت برئاسة   صاحب 
السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تسعى المؤسسة 
لتعزيز تحركاتها في مجال توفير الدراسات والمعلومات لصناع القرار االقتصادي 

واالستثماري على المستوى العربي. 

فهد راشد اإلبراهيم 
المدير العام 

االفتتـــــاحيــــــة 
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مجلس اإلدارة 

عمليات الضمان:
خالل الربع االول من عام 2014 تسلمت المؤسسة  
92 طلباً لتأمين ائتمان صادرات من شركات عربية 
أجنبية  عربية  وجهة  عربية  دول   7 من  مصدرة 
مشتركة، وبلغ عدد عقود التأمين المبرمة 28 عقداً 
و 55 ملح�ق عق�د، بلغ�ت قيمت�ها ح�والي 284.7 
مليون دوالر، كما تسلمت المؤسسة 48 استفسارا 
بقيمة تبلغ حوالي 592 مليون دوالر لتأمين تعزيز 
خطابات اعتماد وتم توقيع عقود بقيمة تبلغ حوالي 
61 مليون دوالر، كذلك تسلمت المؤسسة 4 طلبات 
إلعادة التأمين الوارد االختياري بقيمة تبلغ حوالي 

3.5 مليون دوالر. 

الجهود التسويقية:
تم خالل فترة التقرير تنفيذ حوالي 69 زيارة لعدد 
والمصدرين  التأمين  الضمان ووسطاء  هيئات  من 
والمستثمرين والمصارف في دولة المقر وفي كل 
وموريتانيا  وتركيا  وبريطانيا  وفرنسا  المانيا  من 
واإلمارات والسعودية باإلضافة إلى الكويت )دولة 
التأمينية  المؤسسة  خدمات  لعرض  وذلك  المقر( 
باإلضافة الى توقيع اتفاقيات تعاون وإعادة تأمين. 

الندوات والملتقيات: 
السودان خالل شهر  المؤسسة جمهورية  زار وفد 
المالية واالقتصاد  التقى وزير  يناير 2014 حيث 
السودان  بنك  ومحافظ  االستثمار  ووزير  الوطني 
المركزي وعدداً من مسئولي البنوك، وذلك لتعزيز 
التعاون وتقديم خدمات المؤسسة التأمينية للمساعدة 
في دعم جهود الحكومة السودانية الهادفة الى زيادة 

االستثمارات وتنمية الصادرات. 
موريتانيا  “منتدى  أعمال  في  المؤسسة  شاركت 
شهر  خالل  نواكشوط  في  عقد  والذي  لالستثمار” 
الجمهورية  2014 برعاية وحضور رئيس  يناير 
على  المؤسسة  وفد  وبحث  الموريتانية،  االسالمية 
الجهات  مع  التعاون  تعزيز  سبل  المنتدى  هامش 

المعنية في الحكومة والقطاع الخاص.
التجارة  تمويل  “ملتقى  في  المؤسسة  وفد  شارك 
والبنية التحتية والمشاريع في ليبيا” والذي استضافته 
العاصمة التركية اسطنبول في فبراير 2014 وذلك 
خدمات  من  المؤسسة  تقدمه  أن  يمكن  ما  لعرض 

لتعزيز النشاط التجاري واالستثماري في ليبيا.
شارك��ت المؤسس�ة ف��ي “م�ؤتمر تموي�ل ت�جارة 
وصادرات الشرق االوسط السنوي الحادي عشر” 
الذي استضافته إمارة دبي  في نهاية فبراير 2014، 

وذلك للتعريف بخدمات المؤسسة التأمينية.  

العربية  المؤسسة  إدارة  مجلس  عقد 
الصادرات  وائتمان  االستثمار  لضمان 
يوم   2014 لعام  األول  اجتماعه 
 2014 فبراير   20 الموافق  الخميس 

بمقر المؤسسة في دولة الكويت.
وقد أخ���ذ المجلس في ه���ذا االجتماع 
علم���ا بتقري���ر المدي���ر العام بش���أن 
أنش���طة المؤسس���ة خالل الفترة من 1 
سبتمبر2013 إلى 31 ديسمبر 2013، 
الذي أوضح أن المؤسس���ة تلقت خالل 
فترة التقري���ر )108( طلباًت لضمان 
الصادرات  ائتمان  وتأمين  االس���تثمار 
والتج���ارة الداخلية بقيمة إجمالية بلغت 
565.5 ملي���ون دوالر أمريكي، منها 
طلبات لضمان االس���تثمار تقدمت بهما 
شركتان من اإلمارات واليابان لضمان 
استثماراتهما في كل من العراق ومصر 
بقيم���ة إجمالية بلغ���ت 158.2 مليون 
دوالر، في حين بلغ عدد طلبات تامين 
الداخلية  والتج���ارة  الصادرات  ائتمان 
)106( طلب���ات بقيم���ة إجمالية بلغت 
407.3 ماليي���ن دوالر منه���ا )20( 
طلب تأمين ائتمان تجارة داخلية بقيمة 
21.8 مليون دوالر تقدمت بها شركات 
ومؤسسات مالية من )12( دولة عربية 
ومن دولتين غير عربيتين باإلضافة إلي 
عدد م���ن المصارف العربية واالجنبية 

المشتركة.
هذا وقد بلغت القيمة اإلجمالية لعمليات 
التقرير  فترة  خالل  المضمونة  التأمين 
بانخفاض  وذلك  دوالر،  مليون   285
العمليات  قيمة  35.91 % عن  نسبته 
لذات الفترة من العام السابق، علماً بأن 
المؤسسة  حصة  تشمل  ال  القيمة  هذه 
بالحصص  التأمين  إعادة  اتفاقيات  من 
هيئات  بعض  مع  المبرمة  النسبية 
التامين الوطنية العربية. كما بلغ إجمالي 
فترة  خالل  الضمان  عمليات  ايرادات 
التقرير بما فيها حصص شركات إعادة 

بانخفاض  دوالر  مليون   1.7 التأمين 
بلغت نسبته 15.5 % عن الفترة ذاتها 
ضمان  أقساط  منها  السابق،  العام  من 

محققة بقيمة 0.763 مليون دوالر.
أما القيم���ة اإلجمالي���ة لمحفظة عقود 
الضمان كما في 31 ديس���مبر2013 
فقد بلغت نح���و 1510 ماليين دوالر 
أمريك���ي وذل���ك بانخف���اض نس���بته 
12.36% ع���ن نهاية العام الس���ابق 
البالغ���ة 1723 مليون دوالر أمريكي. 
بنس���بة  القيمة  ه���ذه  وق���د توزع���ت 
االس���تثمار  ضمان  لعقود   %15.45
ائتمان  تأمين  لعقود  ونسبة %84.55 
الصادرات والتجارة الداخلية، في حين 
بلغت االلتزامات القائمة على المؤسسة 
تجاه االطراف المضمونة كما في 31 
ديسمبر2013 نحو 396 مليون دوالر 
تمثل 36.1 % م���ن القيمة اإلجمالية 
للعق���ود الس���ارية البالغ���ة 1097.4 
مليون دوالر أمريك���ي، وذلك مقارنة 
بمبلغ 348.6 مليون دوالراً في العام 
السابق، أي بزيادة نسبتها 13.63 %. 
هذا وقد قامت المؤسس���ة بدفع تعويض 
بلغت قيمته 5696046 دوالراً ألحد 
البنوك العربية األجنبية المشتركة عن 
تحق���ق خطر غير تج���اري في إحدى 
الدول األعضاء خ���الل فترة التقرير، 
علماً بأنه قد تم استرداد مبلغ التعويض 

في شهر فبراير الجاري.
كذلك ت���دارس المجلس المذكرات التي 
سترفع إلى مجلس المساهمين في دور 
انعقاده الواحد واألربعين المزمع عقده 
في الجمهورية التونس���ية خالل الفترة 

8-9 أبريل 2014.
 وق���د تقرر عقد اجتماع مجلس اإلدارة 
الثاني لس���نة 2014 في ي���وم الثالثاء 
الموافق 8 أبريل 2014 في الجمهورية 
التونس���ية وذلك عق���ب اجتماع مجلس 

المساهمين. 

شهور   4 خالل  دوالر  مليون   565.5 بقيمة  ضمان  طلبات   108

مجلس إدارة المؤسسة يعقد اجتماعه األول لعام 2014 
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المؤسسة  يأتي حرص  السياق  وفي هذا 
وائتمان  االستثمار  لضمان  العربية 
ونشر  وتحديث  متابعة  على  الصادرات 
االقتصاد  ومعلومات  بيانات  ق��اع��دة 
العربي باالعتماد على البيانات الصادرة 
عن الجهات الرسمية في الدول العربية، 
واإلقليمية  الدولية  المؤسسات  وكذلك 

المعنية والمتخصصة في هذا المجال .
هذا  وراء  م��ن  ال��م��ؤس��س��ة  وت��س��ع��ى 
المشروع إلى توفير أكبر قدر ممكن من 
والموثقة  والمحدثة  الشاملة  المعلومات 
لخدمة  وذل���ك  مختلفة،  م��ص��ادر  م��ن 
الحكومية  المؤسسات  في  القرار  صناع 
واإلقليمية ومؤسسات العمل االقتصادي 
المستثمرين  وكذلك  المشترك  العربي 
مختلف  في  والباحثين  األعمال  ورجال 

المجاالت.
وفي هذا الس���ياق، تم انتقاء عدد من أهم 
المؤشرات المعبرة عن الوضع االقتصادي 
العربي، ورصد تطورها خالل العقد األول 
استش���راف  الحالي، ومحاولة  القرن  من 
آفاقها المستقبلية، حيث تم رصد مجموعتين 
المؤشرات؛ األولى: مؤشرات األداء  من 
الناتج  الداخل���ي، وتش���مل  االقتص���ادي 
المحلي اإلجمالي، ونموه وانعكاس���ه على 
المواطن العربي، وارتباطه بعدد السكان 
ومع���دالت التضخم. والثانية: مؤش���رات 
وتتضمن  الخارجي،  االقتص���ادي  األداء 
والموازي���ن  الجاري���ة  الحس���ابات  أداء 
للس���لع والخدم���ات والمديونية  التجارية 

الخارجية واالحتياطيات الدولية والعالقات 
المترابطة بين تلك المؤشرات. 

أوال مؤشرات األداء الداخلي
النمو االقتصادي :

تراجع النش���اط االقتصادي في المنطقة 
العربية خالل العام 2013، حيث انخفض 
مع���دل نمو الناتج المحل���ي العربي  إلى  
3.4% مقارنة ب� 9.3% عام 2012. مع 
توقعات بأن يرتفع إلى 5% عام 2014.

ومنذ عام 2012 والنمو العربي أعلى من 
نظيره العالمي مع توقعات باستمرار هذا 
الوضع خالل العام 2014، وهو عكس ما 
كان سائدا خالل عامي 2010 و2011. 

دراســــــــــة 

آفاق االقتصادات العربية لعام 2014
والمجتمعية  والسياسية  االقتصادية  التطورات  ظل  في 
المنطقة  تشهدها  التي  والعميقة  المتسارعة  والمؤسسية 
اإلجمالية  الصورة  معالم  في  تغير  والتزال  غيرت  والتي  العربية 
والتفصيلية للعالم العربي ودوله المختلفة، تبرز أهمية التعرف على 
مالمح الصورة بدقة من خالل األرقام واإلحصائيات التي يمكن أن 
تعطينا فكرة عامة عما شهده االقتصاد العربي خالل العقد األول من 
يشهده  أن  يمكن  لما  األولية  والتوقعات  والعشرين،  الواحد  القرن 

العقد الثاني من هذا القرن.
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السنة الثانية والثالثون العدد الفصلي األول )يناير – مارس 2014( امل�ؤ�ص�صة العربية ل�صمان الإ�صتثمار وائتمان ال�صادرات

دراســــــــــة 

أقل من معدل  العربي جاء  النمو  ان  إال 
النمو الذي تحقق في مجموعة اقتصادات 
الدول الناشئة والنامية والذي بلغ 4.5  % 
األداء  كان  حين  في   ،2013 عام  خالل 
المتقدمة  الدول  أداء  من  أفضل  العربي 
التي حققت معدل نمو بلغ  1.2% خالل 

نفس العام. 
االقتصادي  النمو  وعلى صعيد معدالت 
المحققة لكل دولة عربية على حدة خالل 
الدول  جميع  سجلت  فقد   ،2013 العام 
العربية خالل العام معدالت نمو إيجابية 
وق��د تصدرت  واح��دة.  دول��ة  فيما ع��دا 
موريتانيا كافة الدول العربية بمعدل نمو 
بلغ 6.4  %، تليها اليمن بمعدل 6  %، ثم 
قطر بمعدل نمو بلغ 5.2  %، ثم المغرب 
سلطنة  تلتها   ،%  5.14 بلغ  نمو  بمعدل 
عمان بمعدل نمو بلغ 5.1 %، وتراوحت 
معدالت النمو لباقي الدول العربية ما بين 
5 % المسجلة في جيبوتي، ونحو 0.82 

المسجلة في الكويت. 
 ،2014 للعام  النمو  آفاق  صعيد  وعلى 
الدولي  النقد  صندوق  توقعات  تشير 
االقتصاد  آف��اق  تقرير  ف��ي  ال��ص��ادرة 
أنه  إلى   )2013 أكتوبر  )عدد  العالمي 
وفقاً للتطورات األخيرة، من المتوقع أن 
يرتفع معدل النمو للناتج المحلي اإلجمالي 
للمنطقة العربية من 3.4 % إلى 5 %. 
ومن المتوقع أن ترتفع معدالت النمو في 
واحدة  دولة  في  وتستقر  عربية  دول   9

وتتراجع في 9 دول.
الناتج العربي :

الناتج المحلي اإلجمالي  أما على صعيد 
للدول العربية )19 دولة( فقد ارتفع من 
إلى   2012 ع��ام  دوالر  مليار   2663
2716 مليار دوالر خالل العام 2013، 
بمقدار  ارتفاعه  بمواصلة  توقعات  مع 
مليار   2853 ليبلغ  دوالر  مليار   52.7

دوالر عام 2014.
وخالل السنوات األولى من األلفية الثالثة 

الناتج  من  العربية  الدول  حصة  زادت 
للفترة ما  % كمتوسط   2.9 العالمي من 
بين عامي 2005 و2009 إلى 3.7 %عام 
حول  باستقرارها  توقعات  مع   ،2013
تلك النسبة خالل عامي 2014 و2015 
إال أن حصة الدول العربية من إجمالي 
ناتج الدول الناشئة والنامية تراجعت من 
 2005 عامي  بين  ما  للفترة   %  10.3

و2009 إلى 9.6 % عام 2014.
واضح  جغرافي  تركز  وجود  ويالحظ 
هي؛  نفطية  غالبيتها  دول   7 في  للناتج 
والعراق  ومصر  واإلم��ارات  السعودية 
يبلغ  حيث  والكويت،  وقطر  والجزائر 
ناتج تلك الدول نحو 2.2 تريليون دوالر 
بنسبة 81 % من إجمالي الناتج العربي 

لعام 2013.

متوسط
2005 - 201020142015

 0.5-4.13.66.96.46.48.5موريتانيا
2.46.03.43.93.6 12.7-4.6اليمن
 1.1-16.313.06.25.15.06.6قطر

4.65.02.75.13.84.92.4المغرب
6.44.55.05.13.43.40.1سلطنة عمان

4.54.54.85.06.06.50.2جيبوتي
 1.4---7.912.25.94.53.9فلسطين
 0.4-6.22.14.84.43.33.6البحرين
 0.3-3.03.94.44.03.93.8اإلمارات
3.92.53.17.2 3.3- 1.8-4.8السودان

 4.8-5.78.68.43.76.36.6العراق
 1.6-6.18.65.13.64.44.3السعودية

6.62.62.83.33.54.00.5األردن
 0.2-3.12.63.33.13.73.7الجزائر
 0.6-3.63.03.74.8 1.9-4.4تونس
 0.4-5.91.82.21.82.84.0مصر
5.91.51.51.51.54.00.0لبنان

 5.4-2.86.36.20.82.63.0الكويت
 109.6-25.517.3 5.1-104.5 62.1-5.3ليبيا

------------5.1سورية
 5.9-5.70.19.33.45.05.3المتوسط العربي

 0.3-3.83.93.22.93.64.0العالم
 0.3-1.41.71.51.22.02.5مجموعة الدول المتقدمة

 0.4-6.86.24.94.55.15.3مجموعة الدول الناشئة والنامية
 الدولي النقد صندوق:  المصدر

 بـ 2013مقارنة 
2012

2013حسب الترتيب التنازلي لعام  )%(معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي العربي 
توقعات 201120122013 الدولة

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصر
25.3% 

 جيبوتي
0.3% 

 الجزائر
11.4% 

 البحرين
0.4% 

 العراق
10.5% 

 قطر
0.6% 

 السودان
 سلطنة عمان 10.3%

1.0% 
 المغرب

9.9% 

 موريتانيا
1.1% 

 السعودية
8.9% 

 الكويت
1.2% 

 اليمن
8.0% 

 لبنان
1.2% 

 تونس
3.3% 

 ليبيا
2.0% 

 األمارات
2.7% 

 األردن
2.0% 

 2013لعام  (%) حسب الدولموزعين العربية سكان المنطقة 



7

السنة الثانية والثالثون العدد الفصلي األول )يناير – مارس 2014( امل�ؤ�ص�صة العربية ل�صمان الإ�صتثمار وائتمان ال�صادرات

دراســــــــــة 

عدد السكان: 
من  العربية  الدول  في  السكان  عدد  ارتفع 
316.5 مليون نسمة كمتوسط للفترة ما بين 
مليوناً   332.4 إلى  2005 و2009  عامي 
عام 2013، مع توقعات بمواصلة الزيادة 
2014. مع  339.5 مليون نسمة عام  إلى 
دول   7 في  سكاني  تركز  وجود  مالحظة 
والسودان  والعراق  والجزائر  مصر  هي؛ 
والمغرب والسعودية واليمن، حيث تستحوذ 

على 84.4 % من اإلجمالي.  
كما يمثل السكان في الدول العربية نحو %5  
والبالغ  العالم  في  السكان  عدد  إجمالي  من 

نحو 7 مليارات نسمة بنهاية عام 2013.
دخل المواطن العربي:

أما دخل المواطن العربي فقد شهد نموا 
في  سنويا  دوالر  آالف   5 من  واضحا 
 2005 عامي  بين  ما  للفترة  المتوسط 
عام  دوالر  آالف   8.2 إل��ى  و2009 
التحسن  بمواصلة  توقعات  مع   2013
إلى 8.4 آالف دوالر عام 2014، وذلك 
كمحصلة لنمو الناتج العربي بمعدل يزيد 
عن معدل نمو السكان في الدول العربية 

خالل الفترة. 
بين  فيما  كبير  تباين  وجود  يالحظ  لكن 
الدول العربية والتي يمكن تصنيفها إلى 
المرتفع  الدخل  ذات  األولى  شرائح:   4
جدا )من 104.7 آالف دوالر إلى 43.2 
قطر  هي:  دول   3 وتضم  دوالر(  ألف 
الدخل  شريحة  ثم  والكويت  واإلم��ارات 
إلى  دوالر  ال��ف   25.7 )م��ن  المرتفع 
10.7 آالف دوالر( وتضم 5 دول هي: 
سلطنة عمان والسعودية والبحرين وليبيا 
ولبنان، ثم شريحة الدخل المتوسط )من 
6.4 آالف دوالر إلى 3.1 آالف دوالر( 
والجزائر  العراق  هي:   دول   6 وتضم 
ومصر،  والمغرب  وتونس  واألردن 
)من  المنخفض  الدخل  شريحة  وأخيرا 
دوالر(  ألف   1.1 إلى  دوالر  الف   1.6
وتضم 4 دول هي:  جيبوتي والسودان 

واليمن وموريتانيا.

معدل التضخم:
التضخم  لمعدل  المرجح  المتوسط  سجل 
في الدول العربية )متوسط سنوي( تراجعا 
بشكل عام من6.9 % في المتوسط خالل 
إلى  2005و2009  عامي  بين  الفترة 
5.7 عام 2013، وذلك بعد أن بلغ ادني 
 2010 عام  في  الفترة  خالل  مستوياته 

حين بلغ 4.5 %.
وتشير التوقعات إلى أن المتوسط المرجح 
لمعدل التضخم في الدول العربية سيرتفع 
كمحصلة   ،2014 ع��ام   %  5.9 إل��ى 
عربية،  دولة   12 في  المرجح  لتراجعه 

وارتفاعه في 7 دول.

التضخم عند حدود مقبولة  وظلت معدالت 
لمعظم الدول العربية مع توقعات باستمرارها 
تحت مستوى 5 % ل� 14 دولة عربية عام 
مستويات  على  استقرارها  مقابل   ،2014
مرتفعة في أربع دول لتتراوح ما بين 9.4 

و27.4 %.
ويزيد المتوسط العربي بشكل كبير عن 
المعدل العالمي، إال انه قريب من معدل 
التضخم في الدول النامية منذ عام 2005 
وحتى عام 2013، مع توقعات باستمراره 
 2014 عامي  خالل  الوتيرة  نفس  على 

و2015.
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السنة الثانية والثالثون العدد الفصلي األول )يناير – مارس 2014( امل�ؤ�ص�صة العربية ل�صمان الإ�صتثمار وائتمان ال�صادرات

دراســــــــــة 

الموازنة العامة:
العربية  الدول  موازنات  معظم  تعاني   
 ،2013 من عجز مزمن، وخالل عام 
حققت موازنات دول الخليج )فيما عدا 
عجز  مقابل  مالية  فوائض  البحرين( 
مما  المنطقة،  بلدان  بقية  موازنات  في 
الواضح  النفطية  اإليرادات  تأثير  يؤكد 
باستمرار  توقعات  مع  الميزانية،  على 
الفوائض  تحقيق  في  الموازنات  تلك 
أداء  تحسن  كما   .2014 ع��ام  خ��الل 
المالية العامة في 7 دول عربية بارتفاع 
وتراجع  دولتين،  في  المالي  للفائض 

العجز في 5 دول.

ثانيا : مؤشرات األداء الخارجي:
الحساب الجاري:

فيم���ا يتعلق بأداء الحس���ابات الجارية 
الخارجي���ة للدول العربي���ة يالحظ أن 
المجمع  العرب���ي االفتراضي  الصافي 
لتلك الحس���ابات قد ارتفع من 162.6 
مليار دوالر كمتوس���ط خالل الفترة ما 
بين عامي 2000 و2009 إلى 303.1 
مليارات دوالر عام 2013، مع توقعات 
بتراج���ع الفائض عام 2014 إلى 297 

مليار دوالر. 
االفتراضي  الصافي  هذا  نسبة  أن  إال 
إلى الناتج المحلي اإلجمالي )المتوسط 
 %  10.2 م��ن  ت��راج��ع��ت  ال��ع��رب��ي( 
عامي  بين  ما  الفترة  خالل  كمتوسط 
عام   %  11.2 إل��ى  و2009   2000
2013، مع توقعات ببلوغها نحو 10.4 

% عام 2014. 
وخالل عام 2013 حققت 8 دول عربية 
الخليجي  التعاون  مجلس  دول  هي: 
والعراق،  الجزائر  إلى  باإلضافة 
فوائض ضخمة قيمتها 347.2 مليار 
 44.1 قيمته  عجز  مقابل  دوالر، 
الجارية  الحسابات  في  دوالر  مليار 
دولة(، مع   11( العربية  الدول  لبقية 

توقعات بتراجع الفائض المحقق في 
 333.8 إلى   2014 عام  الدول  تلك 

مليار دوالر. 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  وكنسبة 
تحسن أداء الحساب الجاري عام 2013 
في 6 دول مع توقعات بتحسنه في 11 

دولة خالل عام 2014.

الميزان التجاري:
قفزت الصادرات السلعية والخدمية العربية 
من متوسط سنوي يبلغ 479 مليار دوالر 
خالل الفترة ما بين عامي 2000 و2009 
ثم   ،2012 عام  دوالر  مليار   1514 إلى 
عام  دوالر  مليار   1499 إلى  تراجعت 
ارتفاعها  بمعاودة  توقعات  مع   ،2013
 ،2014 ع��ام  دوالر  مليار   1547 إلى 
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السنة الثانية والثالثون العدد الفصلي األول )يناير – مارس 2014( امل�ؤ�ص�صة العربية ل�صمان الإ�صتثمار وائتمان ال�صادرات

دراســــــــــة 

كما ارتفعت حصة الصادرات العربية من 
خالل   %  4.3 م���ن  العالم�ي  اإلجمال�ي 
إلى  2000 و2009  بين عامي  ما  الفترة 
توقعات  مع  لكن   ،2013 عام   %  6.5

بتراجعها إلى 6.3 % عام 2014.
كم���ا ارتفع���ت ال���واردات الس���لعية 
والخدمية العربية من متوس���ط سنوي 
يبلغ 348 مليار دوالر خالل الفترة ما 
بين عام���ي 2000 و2009 إلى 1130 
مليار دوالر ع���ام 2013، مع توقعات 
إل���ى 1193 مليار  بمواصلة ارتفاعها 
دوالر عام 2014، كما ارتفعت حصة 
الواردات العربية من اإلجمالي العالمي 
من 3.2 % إلى 5 %خالل نفس الفترة 
مع توقعات باستقرارها حول 5 % عام 

.2014
وقد بلغ حجم التجارة الخارجية للسلع 
نحو  العربية  ال��دول  في  والخدمات 
مع   ،2013 عام  دوالر  مليار   2628
2740 مليار  إلى   بارتفاعها  توقعات 
دوالر عام 2014، وذلك بعد ارتفاعها 
مليار   826 يبلغ  سنوي  متوسط  من 
عامي  بين  ما  الفترة  خ��الل  دوالر 

2000 و2009.

كما ارتفعت مس���اهمة الدول العربية في 
إجمالي تجارة العالم من السلع والخدمات 
من متوسط س���نوي يبلغ 3.7 % خالل 
الفترة م���ا بين عام���ي 2000 و2009 
إل���ى 5.7 % ع���ام 2013، مع توقعات 
باس���تقرارها ح���ول هذا المع���دل عام 

.2014
وحقق الميزان التجاري لعام 2013 
فائضا في 8 دول عربية هي: دول 
الجزائر،  الخليجي،  التعاون  مجلس 

الع���راق، مقاب���ل عجز ف���ي بقية 
الدول.

ويزيد حجم التجارة الخارجية من السلع 
والخدمات عن الناتج المحلي اإلجمالي، 
في 9 دول عربية هي؛ اإلمارات بنسبة 
لبنان   ،%  162 موريتانيا   ،%  178
ليبيا   ،%  135.6 البحرين   ،%  143
 ،%  113.2 عمان  سلطنة   ،%  115
األردن 112 %، تونس 104 %، قطر 

.% 103
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 تطور حجم التجارة العربية للسلع والخدمات بالمليار دوالر

  البيان
 متوسط

  2013مقارنة  توقعات 2013 2012 2011 2010 2009 2008
 2014 2009 - 2000 2012بـ 

  14.7- 1,547 1,499 1,514 1,348 1,041 852 1,202 479 الصادرات العربية
  626.9 24,395 23,190 22,564 22,361 18,974 15,916 19,813 11,164 الصادرات العالمية

  0.2- 6.3 6.5 6.7 6.0 5.5 5.4 6.1 4.3 الصادرات العربية / الصادرات العالمية (%)
  70.2 1,193 1,130 1,059 931 839 780 865 348 الواردات العربية

  606.6 23,776 22,634 22,028 21,804 18,510 15,581 19,447 11,034 العالمية الواردات
  0.2 5.0 5.0 4.8 4.3 4.5 5.0 4.4 3.2 الواردات العربية / الواردات العالمية (%)

  55.5 2,740 2,628 2,573 2,279 1,880 1,632 2,068 826 إجمالي التجارة العربية
  1,233.5 48,172 45,825 44,591 44,165 37,485 31,497 39,260 22,198 إجمالي التجارة العالمية

  0.03- 5.7 5.7 5.8 5.2 5.0 5.2 5.3 3.7 التجارة العربية / التجارة العالمية (%)
 المصدر : صندوق النقد الدولي 
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السنة الثانية والثالثون العدد الفصلي األول )يناير – مارس 2014( امل�ؤ�ص�صة العربية ل�صمان الإ�صتثمار وائتمان ال�صادرات

دراســــــــــة 

المديونية الخارجية:
فقد  الخارجية  المديونية  صعيد  على 
عام  بشكل  العربية  الدول  وضع  تحسن 
خالل السنوات األولى من القرن الواحد 
الدين  مؤشر  تراجع  حيث  والعشرين؛ 
المحلي  الناتج  من  كنسبة  الخارجي 
اإلجمالي من نحو 34 % كمتوسط للفترة 
بين عامي 2000 و2009 إلى 29.4 % 

خالل عام 2013.
إال ان حجم المديونية الخارجية اإلجمالية 
مليار   585 من  ارتفع  العربية  للدول 
دوالر كمتوسط للفترة بين عامي 2000 

عام  دوالر  مليار   780.6 إلى  و2009 
2013، مع توقعات بارتفاعها إلى 798 

مليار دوالر عام 2014.
الصادرة  الثالثة  الدولية  للمعايير  ووفقاً 
عن البنك وصندوق النقد الدوليين لحدود 
المديونية الخارجية اآلمنة، تشير البيانات 
إلى وجود 12 دولة عربية ضمن الحدود 
اآلمنة للمديونية الخارجية للمعيار األول، 
من  الديون  نسبة  فيها  تتجاوز  ال  حيث 
الناتج المحلي اإلجمالي حاجز ال� 48 % 
لعام 2013، في حين توجد 3 دول عربية 
تتراوح فيها النسبة بين 49.5 و90 %، 

 %  100 النسبة عن  فيها  و3 دول تزيد 
من الناتج المحلي اإلجمالي.

وفيما يتعلق بالمعيار الثاني المتعلق بنسبة 
الصادرات  إلى حصيلة  الخارجي  الدين 
السلعية والخدمية والتي تعتبر في الحدود 
اآلمنة إذا لم تتعد نسبة 132 %، يوجد 
يتعلق  فيما  أم��ا  ال��دول،  من  أق��ل  ع��دد 
بأعباء خدمة الدين الخارجي إلى حصيلة 
والتي  والخدمية  السلعية  ال��ص��ادرات 
تعتبر بصفة عامة في الحدود اآلمنة إذا 
مقبول من  فيوجد عدد   ،%  25 تتعد  لم 

الدول العربية.
ومن المتوقع تحسن مؤشرات المديونية 
 ،2014 عام  في  وتراجعها  الخارجية 
القيمة  ناحية  من  السابق  بالعام  مقارنة 
في دولتين، وتحسنها وفق مؤشر النسبة 
دول   6 المحلي اإلجمالي في  الناتج  من 

عربية.
االحتياطيات الدولية:

قفزت االحتياطيات الدولية من العمالت 
متوسط  من  العربية  الدول  في  األجنبية 
سنوي بلغ 730 مليار دوالر خالل الفترة 
ما بين عامي 2000 و2009 إلى 1374 
توقعات  مع   ،2013 عام  دوالر  مليار 
مليار   1482 إلى  االرتفاع  بمواصلة 

دوالر عام 2014.
الدولية  االحتياطيات  قيمة  ارتفعت  وقد 
في 13 دولة عربية خالل العام 2013، 
 4 في  وتراجعت  السابق،  بالعام  مقارنة 

دول، واستقرت في دولة واحدة.
أما على صعيد مؤشر تغطية االحتياطيات 
السلع  من  الواردات  أشهر  لعدد  الدولية 
 9 إلى وجود  البيانات  فتشير  والخدمات 
دول عربية ضمن الحدود المقبولة التي 
تغطي فيها االحتياطيات واردات الدولة 
من السلع والخدمات لمدة 5 شهور، مع 
لمؤشرات  الكبير  االرتفاع  أن  مالحظة 
إلى  يعود  وليبيا  والجزائر  السعودية 
السيادية ضمن  الصناديق  أموال  إدراج 

االحتياطيات الدولية.
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السنة الثانية والثالثون العدد الفصلي األول )يناير – مارس 2014( امل�ؤ�ص�صة العربية ل�صمان الإ�صتثمار وائتمان ال�صادرات

دراســــــــــة 

متوسط
2005 - 200920142015

414.0526.8669.5711.1718.5746.8770.67.4السعودية
246.2287.4348.6383.8390.0403.9415.36.2اإلمارات

135.7218.5235.6256.7262.0275.7308.35.3مصر
89.5135.5180.6212.5221.8238.8254.09.3العراق

132.9161.8198.8209.3215.7219.2220.46.4الجزائر
79.6125.1171.5192.4199.9209.9220.67.5قطر

110.1119.9160.7184.5186.1188.1188.31.5الكويت
76.090.899.296.1104.8111.7120.88.7المغرب

43.758.870.078.381.984.085.03.7سلطنة عمان
 11.0-64.174.834.781.970.994.3113.8ليبيا

 8.0-43.265.666.960.552.556.658.3السودان
38.844.346.445.448.451.555.73.0تونس
26.637.139.041.343.545.548.42.2لبنان
21.931.033.135.440.542.844.25.1اليمن

18.126.428.931.234.136.739.42.9األردن
17.821.525.927.128.429.130.01.2البحرين
1.1--8.39.810.311.412.4--فلسطين

2.83.64.13.94.24.24.60.2موريتانيا
0.91.11.21.41.51.61.70.1جيبوتي
------------42.060.0سورية

1604.02098.52424.42663.22715.92852.72979.352.7إجمالي الدول العربية
54628.663990.770782.472216.473454.576888.081347.01238.1العالم

2.93.33.43.73.73.73.70.01)%(العالم / الدول العربية 
39118.542014.045040.344995.645175.347042.149244.3179.8مجموعة الدول المتقدمة

15510.121976.825742.127220.828279.229845.932102.71058.4مجموعة الدول الناشئة والنامية
 0.2-10.39.59.49.89.69.69.3)%(الدول الناشئة والنامية / الدول العربية 

صندوق النقد الدولي : المصدر 

الدولة

2013حسب الترتيب التنازلي لعام الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية بالمليار دوالر 

2012 بـ 2013مقارنة  توقعات2010201120122013

متوسط
2005 - 200920142015

73.478.780.482.584.285.887.61.7مصر
34.036.036.737.538.138.639.20.6الجزائر
29.631.732.733.734.835.937.01.1العراق

37.240.132.733.534.435.336.20.9السودان
30.831.932.232.532.933.233.50.3المغرب

25.027.128.429.029.630.330.90.6السعودية
22.324.425.125.926.727.528.30.8اليمن
10.210.510.710.810.911.111.20.1تونس

6.38.38.58.89.09.39.60.3األمارات
5.76.16.36.46.56.76.80.1األردن
6.06.46.36.46.56.66.80.1ليبيا
3.83.94.04.04.14.14.20.1لبنان

3.33.63.73.83.94.04.10.1الكويت
3.23.53.53.63.73.83.90.1موريتانيا
2.72.53.03.13.23.33.40.1عمان سلطنة
1.21.71.71.81.92.02.10.1قطر

0.81.11.11.21.21.21.20.02البحرين
0.770.840.870.890.910.940.970.03جيبوتي
------------20.121.4سورية

316.5339.7317.7325.4332.4339.5346.87.0إجمالي الدول العربية
صندوق النقد الدولي : المصدر 

 بـ 2013مقارنة 
2012

2013حسب الترتيب التنازلي لعام عدد السكان في الدول العربية بالمليون نسمة 

توقعات2010201120122013الدولة
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السنة الثانية والثالثون العدد الفصلي األول )يناير – مارس 2014( امل�ؤ�ص�صة العربية ل�صمان الإ�صتثمار وائتمان ال�صادرات

دراســــــــــة 

متوسط
2005 - 200920142015

 101-62,56674,210100,410104,756104,655105,637106,789قطر
 932-33,17833,48143,63848,76147,82947,04845,819الكويت

 589-39,97934,77840,95143,77443,18543,42443,345اإلمارات
15,90023,35123,38025,35625,72025,54525,040364عمان سلطنة

 277-16,52719,41323,59924,52424,24624,68524,970السعودية
22,12619,42022,91823,55524,15324,27524,588598البحرين

 1,914-10,60511,7295,51312,77810,86414,18716,801ليبيا
7,0079,5019,85610,31110,70811,04911,610397لبنان

2,9934,2785,5296,3056,3776,6566,86972العراق
3,9014,4975,4145,5835,6685,6755,62286الجزائر
3,1454,3264,6184,8795,2075,4795,747329األردن
3,7884,1994,3504,2134,4314,6544,968218تونس
2,4602,8503,0822,9563,1903,3683,604234المغرب
1,8342,7762,9303,1123,1143,2133,5212مصر

1,1201,3421,4331,5231,5971,6881,79174جيبوتي
 279-1,1541,6352,0481,8061,5271,6041,611السودان

9771,2721,3181,3671,5181,5571,563151اليمن
8631,0421,1541,0861,1261,1121,18140موريتانيا
------------2,0732,807سورية

 15-5,0676,1787,6308,1868,1718,4028,591المتوسط العربي
صندوق النقد الدولي : المصدر 

 2013مقارنة 
2012بـ 

2013حسب الترتيب التنازلي لعام تطور متوسط الدخل السنوي للمواطن العربي بالدوالر 

توقعات2010201120122013الدولة

متوسط
2005 - 200920142015

8.10.90.90.71.52.52.50.8اإلمارات
 3.8-24.32.45.66.12.35.05.5العراق
2.21.00.91.32.32.52.51.0المغرب
 0.3---3.72.92.82.52.7--فلسطين
 1.1-5.04.05.13.72.72.52.5جيبوتي
 0.2-2.82.72.32.0 0.4-2.82.0البحرين

 0.1-5.53.34.02.92.83.23.3سلطنة عمان
 0.2-4.74.54.93.23.03.54.0الكويت

 2.5-4.62.515.96.13.69.48.4ليبيا
1.91.93.74.04.01.9 2.4-8.9قطر

3.63.83.72.93.83.63.50.9السعودية
 0.7-7.06.35.74.94.25.25.4موريتانيا

 3.9-3.63.94.58.95.04.54.0الجزائر
5.55.04.44.85.93.22.61.1األردن
3.64.43.55.66.04.74.70.4تونس
 0.3-4.24.55.06.66.33.12.5لبنان
 1.7-10.411.711.18.66.910.310.7مصر
10.311.219.59.912.012.011.02.1اليمن

 3.4-9.813.018.135.632.127.424.5السودان
------------8.14.4سورية

 0.5-6.94.56.26.35.75.95.8المتوسط العربي
 0.2-4.03.64.84.03.83.83.6العالم

 0.61-2.11.52.72.01.41.81.8مجموعة الدول المتقدمة
6.55.97.16.16.25.75.20.1مجموعة الدول الناشئة والنامية

صندوق النقد الدولي : المصدر 

 بـ 2013مقارنة 
2012

2013حسب الترتيب التصاعدي لعام  )%متوسط سنوي (معدل التضخم 

توقعات2010201120122013الدولة
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السنة الثانية والثالثون العدد الفصلي األول )يناير – مارس 2014( امل�ؤ�ص�صة العربية ل�صمان الإ�صتثمار وائتمان ال�صادرات

دراســــــــــة 

توقعاتمتوسط
2000 - 20092014

 4.5-25.424.533.233.428.925.6الكويت
10.72.73.78.210.88.52.6قطر

 5.4-12.72.112.015.09.68.6السعودية
 0.3-4.18.68.38.2 1.8-4.0اإلمارات
7.04.07.32.55.22.62.7عمان سلطنة
 4.8- 0.3- 0.7-4.94.1 4.3- 6.8-العراق

1.8 0.9- 2.0- 3.8-0.30.2 1.9-السودان
3.0 2.7- 2.1- 5.1- 1.2- 1.8-2.7الجزائر
 0.4- 4.8- 3.1- 2.7- 0.7- 0.5- 1.8-جيبوتي
 1.6- 5.0- 4.2- 2.6- 1.7- 7.0- 0.0-البحرين
 7.2- 8.2- 4.4-2.8 1.5- 1.9- 5.8-موريتانيا
2.1 4.8- 5.5- 7.6- 6.7- 4.4- 1.8-المغرب
0.5 5.8- 5.8- 6.3- 4.4- 4.0- 5.1-اليمن
 2.8- 6.3- 7.2- 4.4- 3.0- 0.4- 1.9-تونس
 26.7- 5.9- 7.4-19.3 9.0-15.915.9ليبيا

 0.3- 8.0- 9.1- 8.8- 5.7- 5.6- 5.9-األردن
 1.4- 11.0- 10.4- 9.0- 6.1- 7.7- 10.7-لبنان
 4.0- 13.2- 14.7- 10.7- 9.8- 8.3- 7.4-مصر

1.6 13.3- 14.9- 16.5- 16.9- 17.8- 27.3-فلسطين
---------- 7.8- 2.6-سورية

 2.9-5.640.45.16.94.03.3متوسط الدول العربية

 بـ 2013مقارنة 
2012

2013حسب الترتيب التنازلي لعام  )%(فائض أو عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج 

2010201120122013الدولة

صندوق النقد الدولي : المصدر 

توقعاتمتوسط
2000 - 20092014

 37.7-58.611.180.3106.769.064.2السعودية
 7.8-25.529.453.461.653.848.2الكويت

 0.6-14.333.032.433.1 5.2-11.0اإلمارات
9.23.46.315.821.617.85.8قطر

3.32.45.12.04.32.22.3عمان سلطنة
 0.01- 0.1- 0.05- 0.04- 0.01- 0.01- 0.02-جيبوتي

 0.3- 0.3- 0.2-0.1 0.1- 0.1- 0.2-موريتانيا
1.2 0.5- 1.1- 2.3-0.20.1 0.9-السودان
 0.5- 1.5- 1.2- 0.7- 0.4- 1.5- 0.0-البحرين
 10.3- 0.7- 1.6-8.88.7 5.8- 7.7-العراق
0.001 1.6- 1.699- 1.700- 1.66- 1.5- 1.8-فلسطين
 0.1- 2.5- 2.3- 2.2- 1.5- 1.2- 1.3-اليمن
 0.4- 2.9- 3.1- 2.7- 1.6- 1.5- 1.2-األردن
 1.5- 3.2- 3.5- 2.0- 1.4- 0.2- 0.7-تونس
 0.8- 5.0- 4.5- 3.7- 2.4- 2.9- 2.9-لبنان

6.1 5.9- 4.5- 10.7- 2.4- 2.9-3.3الجزائر
 21.1- 5.6- 5.2-15.8 3.1-11.011.9ليبيا

1.5 5.4- 5.8- 7.3- 6.6- 4.0- 1.1-المغرب
 11.0- 36.4- 38.5- 27.5- 23.1- 18.1- 11.0-مصر

---------- 4.7- 1.2-سورية
 75.0-91.98.7124.1182.8107.793.9صافي الدول العربية

صندوق النقد الدولي : المصدر 

 بـ 2013مقارنة 
2012

2013حسب الترتيب التنازلي لعام فائض أو عجز الموازنة العامة بالمليار دوالر 

2010201120122013الدولة
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دراســــــــــة 

توقعاتمتوسط
2000 - 20092014

 25.8-67.766.8158.6164.7138.9132.0السعودية
 7.7-36.637.067.279.872.171.0الكويت

 7.2-15.17.250.966.659.462.8اإلمارات
 3.1-13.223.852.062.359.253.8قطر

 0.8-2.45.910.79.18.36.1عمان سلطنة
 8.3-16.712.217.712.34.02.7الجزائر
1.30.83.22.23.83.41.6البحرين
 13.4-3.84.122.514.91.52.0العراق
0.0 0.2- 0.2- 0.2- 0.2- 0.1- 0.1-جيبوتي
 0.8- 1.5- 1.1- 0.3- 1.4- 1.2- 1.2-اليمن

 0.1- 1.0- 1.4- 1.3- 0.3- 0.3- 0.4-موريتانيا
0.4 2.6- 2.6- 3.0- 2.3- 0.9- 0.3-فلسطين

 27.3- 4.4- 3.4-19.614.63.223.9ليبيا
2.2 3.3- 3.4- 5.6- 3.5- 1.4- 1.1-األردن
 0.2- 3.4- 3.9- 3.7- 3.4- 2.1- 1.2-تونس

0.2 3.9- 6.3- 6.5- 0.3- 1.4- 2.5-السودان
1.0 2.3- 6.9- 7.9- 6.1- 4.3- 0.7-مصر
 0.6- 7.6- 7.3- 6.7- 4.9- 3.7- 2.6-لبنان

2.0 6.9- 7.6- 9.6- 8.1- 3.7- 2.9-المغرب
---------- 1.7- 0.8-سورية

 87.9-162.6151.6355.5391.0303.1296.7صافي الدول العربية

 بـ 2013مقارنة 
2012

2013حسب الترتيب التنازلي لعام الحساب الجاري للدول العربية بالمليار دوالر 

2010201120122013الدولة

صندوق النقد الدولي : المصدر 

توقعاتمتوسط
2000 - 20092014

 4.5-32.530.841.843.238.737.7الكويت
 2.8-16.619.030.332.429.625.6قطر

 3.9-15.412.723.723.219.317.7السعودية
 2.1-6.52.514.617.315.215.6اإلمارات
6.83.612.68.213.511.95.3البحرين
 1.5-5.610.015.311.610.17.3عمان سلطنة
 4.1-12.37.58.95.91.81.2الجزائر
 6.3-2.33.012.57.00.70.8العراق
0.5 0.9- 2.6- 3.1- 2.6- 2.0- 0.1-مصر
 1.8- 3.4- 2.7- 0.9- 4.1- 3.7- 3.9-اليمن
 33.9- 4.7- 4.7-27.619.59.129.2ليبيا

2.8 6.1- 7.2- 10.0- 8.1- 4.1- 2.9-المغرب
0.1 6.6- 8.0- 8.1- 7.3- 4.8- 3.1-تونس
8.2 9.1- 9.9- 18.1- 12.0- 5.3- 5.4-األردن

 1.1- 7.0- 11.9- 10.8- 0.4- 2.1- 5.6-السودان
 0.8- 15.1- 13.1- 12.3- 14.1- 5.4- 12.7-جيبوتي
 0.5- 16.7- 16.7- 16.2- 12.4- 9.9- 9.8-لبنان

6.5 21.0- 22.4- 28.9- 23.6- 10.6- 8.0-فلسطين
 1.6- 22.6- 34.3- 32.7- 7.6- 9.3- 14.3-موريتانيا
---------- 2.8- 1.3-سورية

 3.52-10.17.214.714.711.210.4متوسط الدول العربية
صندوق النقد الدولي : المصدر 

 بـ 2013مقارنة 
2012

2013حسب الترتيب التنازلي لعام  )%(الحساب الجاري للدول العربية كنسبة من الناتج 

2010201120122013الدولة
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السنة الثانية والثالثون العدد الفصلي األول )يناير – مارس 2014( امل�ؤ�ص�صة العربية ل�صمان الإ�صتثمار وائتمان ال�صادرات

دراســــــــــة 

توقعاتمتوسط
2000 - 20092014

167.0167.0173.8174.8175.9174.71.1لبنان
127.2164.7139.6145.2146.6150.81.4البحرين
124.995.291.7107.3110.494.23.1موريتانيا

62.887.477.485.987.881.11.9قطر
81.860.262.071.485.882.514.4السودان
51.248.347.651.452.155.20.7تونس

 1.7-59.856.152.349.247.547.5جيبوتي
39.448.239.637.037.537.30.5اإلمارات
26.525.825.129.831.331.31.5المغرب
37.524.621.923.425.425.62.0األردن
 0.1-36.531.023.020.320.220.1الكويت
 1.4-28.519.818.317.816.416.1اليمن
22.815.414.813.416.218.82.8مصر

15.216.312.411.612.612.01.0السعودية
 15.8-76.545.033.828.312.510.7العراق
 0.5-18.012.212.212.512.011.7عمان سلطنة
10.37.516.16.87.95.91.1ليبيا

 0.3-11.43.52.21.81.51.3الجزائر
------16.212.511.411.0فلسطين
----------35.414.9سورية

 2.3-34.041.934.131.629.329.4متوسط الدول العربية
صندوق النقد الدولي : المصدر 

 بـ 2013مقارنة 
2012

2013حسب الترتيب التنازلي لعام  )%(الدين الخارجي للدول العربية كنسبة من الناتج 

2010201120122013الدولة

توقعاتمتوسط
2000 - 20092014

52.3109.3132.7165.3175.5170.210.2قطر
95.5138.5138.0142.0146.3150.74.2اإلمارات
61.885.983.082.590.589.68.1السعودية

47.362.067.872.276.579.54.3لبنان
35.839.541.543.245.046.71.8السودان

33.933.634.934.442.451.88.0مصر
22.535.436.239.341.643.92.3البحرين
38.637.237.037.537.637.80.1الكويت
20.523.424.928.632.835.04.2المغرب
 32.4-93.161.061.060.127.725.6العراق
20.021.422.123.325.228.41.9تونس
8.17.28.59.89.89.80.0عمان سلطنة
7.26.56.37.38.79.41.4األردن
6.36.16.16.36.66.90.3اليمن
6.55.65.65.65.65.60.0ليبيا

3.43.43.84.24.64.00.5موريتانيا
 0.5-15.05.74.43.83.22.8الجزائر
0.50.60.60.70.70.80.0جيبوتي
------0.91.01.11.1فلسطين
----------15.78.9سورية

585.0692.3715.5767.2780.6798.413.4إجمالي الدول العربية
صندوق النقد الدولي : المصدر 

 بـ 2013مقارنة 
2012

2013حسب الترتيب التنازلي لعام الدين الخارجي للدول العربية بالمليار دوالر 

2010201120122013
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السنة الثانية والثالثون العدد الفصلي األول )يناير – مارس 2014( امل�ؤ�ص�صة العربية ل�صمان الإ�صتثمار وائتمان ال�صادرات

دراســــــــــة 

صادرات السلع الدولة
والخدمات

واردات السلع 
والخدمات

إجمالي التجارة 
التجارة كنسبة من الميزان التجاريالخارجية

%الناتج 

عدد أشهر الواردات 
التي تغطيها 
االحتياطيات

111.73.9 8.5-14.823.338.1األردن
383.2310.5693.772.7177.92.0اإلمارات
24.114.438.59.7135.63.9البحرين
103.94.0 4.3-23.027.350.3تونس
73.567.4140.96.165.335.8الجزائر
86.76.0 0.3-0.50.81.3جيبوتي

384.4224.5608.9159.984.739.5السعودية
56.536.292.720.3113.25.8عمان سلطنة

31.21.8 5.0-5.710.716.4السودان
96.190.4186.55.784.110.3العراق
--76.3 4.9-1.96.88.7فلسطين

145.659.2204.886.4102.58.9قطر
125.844.9170.780.991.77.4الكويت
143.411.2 9.8-26.336.162.4لبنان
115.433.5 3.0-39.442.481.8ليبيا
44.22.6 19.3-48.267.5115.7مصر

83.04.4 14.0-36.550.587.0المغرب
161.92.9 1.4-2.74.16.8موريتانيا

57.34.5 1.8-10.712.523.2اليمن
1,4991,1302,6283691,870188إجمالي الدول العربية

2013أداء التجارة الخارجية للسلع والخدمات في الدول العربية بالمليار دوالر خالل عام 

 الدولي النقد صندوق:  المصدر

توقعاتمتوسط
2000 - 20092014

323.6443.2536.2648.7739.1820.490.4السعودية
112.9162.2182.2190.7201.1204.910.4الجزائر

 5.2-75.2101.8111.6123.4118.2112.7ليبيا
47.350.661.162.477.883.515.4العراق

27.332.837.247.153.058.85.9اإلمارات
10.831.116.733.144.049.810.9قطر
18.129.831.632.233.634.41.4لبنان

14.618.723.025.827.629.41.8الكويت
20.323.620.617.518.718.91.2المغرب
9.313.114.515.917.419.41.5عمان سلطنة
 0.3-28.035.126.415.214.918.1مصر
7.99.59.58.79.110.40.4تونس
9.212.310.75.37.59.12.2األردن

3.14.84.24.44.75.30.3البحرين
 0.9-6.15.14.05.64.73.7اليمن

 0.1-1.61.61.31.71.61.9السودان
0.20.30.51.01.01.00.0موريتانيا
0.10.10.10.20.40.30.2جيبوتي
----------13.218.5سورية
------0.80.90.50.7فلسطين

729.5995.11,091.91,239.61,374.41,482.0134.8إجمالي الدول العربية
صندوق النقد الدولي : المصدر 

 بـ 2013مقارنة 
2012

2013حسب الترتيب التنازلي لعام اإلحتياطيات الدولية في الدول العربية بالمليار دوالر 

2010201120122013الدولة
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السنة الثانية والثالثون العدد الفصلي األول )يناير – مارس 2014( امل�ؤ�ص�صة العربية ل�صمان الإ�صتثمار وائتمان ال�صادرات

مقــــــال 

الدولية  التصنيف  وكاالت  تواص����ل 
حول العال����م تقييمها لما يجري على 
الساحة العربية من تغيرات وتطورات 
واجتماعية،  واقتصادي����ة  سياس����ية 
وبالتالي تقوم أيضا بتغيرات متفاوتة 
ف����ي التصني����ف الس����يادي للدول����ة 
والتصنيف االئتماني والمالءة المالية 
لبع����ض الكيان����ات االقتصادي����ة في 
تلك الدول، وعلى رأس����ها مؤسسات 

القطاع المصرفي والمالي.

من  التصنيف،  هذا  أهمية  وتأتي 
العظمى  الغالبية  من  معتمداً  كونه 
والشركات  والسياسيين  القادة  من 
عبر الوطنية والمستثمرين الدوليين 
في  االستثمار  ق��رارات  اتخاذ  في 
ذلك  يصاحب  وما  العربية،  الدول 
تلك  عن  دولية صادرة  تقارير  من 
االعتبار  في  األخذ  مع  الوكاالت، 
التفاصيل  في  اختلفت  وإن  أنها 
اإليجابية  التقييم  ودرجات  وأدوات 

على  نسبيا  تتفق  فإنها  والسلبية 
الصورة العامة. 

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

المرفق.

منتصف ديسمبر 
منتصف ديسمبر 2014أواخر مارس 2011أواخر مارس 2010

منتصف ديسمبر 2014أواخر مارس 2011أواخر مارس 2010
منتصف ديسمبر 2014أواخر مارس 2011أواخر مارس 2010

منتصف ديسمبر 2014أواخر مارس 2011أواخر مارس 2010
2014أواخر مارس 2011أواخر مارس 2010

BB مستقرBB مستقرBB مستقر------------الجزائر 

CCC مستقرBBCCC مستقر-B سلبي+BB سلبي -BBB مستقر-B مستقرBB سلبي+BB مستقرCaa1 سلبيBa3 سلبيBa1 مستقر-B مستقرBB سلبي +BB مستقرمصر 

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

B مستقرBB مستقرBB مستقر- -BBB مستقر -BBB مستقر -BBB مستقر -BBB مستقر -BBB مستقرBa1 سلبيBBB-  Ba1 Ba1 سلبي -BBB مستقر -BBB مستقرالمغرب 

C مستقرC مستقر------------السودان 

CCC مستقرB مستقرBBB مستقر-BBB مستقرBBB مستقر-BB سلبي-BBB سلبيBBB مستقرBa3 سلبيBaa3 سلبيBaa2 مستقر- -BBB مستقرBBB مستقرتونس 

BB مستقرBBB مستقرBBB مستقرBBB مستقرA مستقرA مستقرBBB مستقرA BBB مستقرBaa2 سلبيA3 مستقرA3 مستقرBBB مستقرBBB سلبيA مستقرالبحرين 

CCC مستقرCC مستقرCC مستقرB سلبي-----------العراق

CCC مستقرB مستقرB مستقر -BB مستقرBB مستقرBB مستقر---B1 مستقرBa2 سلبيBB- Ba2 سلبيBB سلبيBB مستقراالردن 

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

CCC مستقرCCC مستقرCCC مستقرB مستقرB مستقرB مستقرB سلبيB مستقرB مستقر B1 سلبيB1 B1 مستقر -B سلبيB ايجابيB ايجابيلبنان 

A مستقرA مستقرA مستقرA مستقرA مستقرA مستقر---A1 مستقرA A2 A2 سلبيA مستقرA مستقرعمان 

AA مستقرAA مستقرA مستقر-AA مستقر-AA مستقر-AA مستقر---Aa3 مستقرAa2 مستقرAa2 مستقرAA مستقرAA مستقرAA مستقرقطر 

A مستقرBBB مستقرBBB مستقر-AA مستقر-AA مستقر-AA مستقر-AA ايجابي-AA مستقر-AA مستقر-AA ايجابيAa3 مستقرAa3 مستقر-AA ايجابي-AA مستقر-AA مستقرالسعودية 

C سلبيB مستقرB مستقر- -BB مستقر -BB مستقر---------سورية 

BB مستقرBB مستقرBB مستقر-AA مستقر-AA مستقر-AA مستقر---Aa2 Aa2 Aa3 ---االمارات 

CC مستقرCC مستقرCC مستقر-B مستقرB مستقر---------اليمن 
المواقع الشبكية لمؤسسات التقييم الدولية، في تواريخ مختلفة:  المصدر 

الدولة
EIU

2014 وحتى نهاية مارس 2010التغييرات التي طرأت على التقييمات السيادية في الدول العربية  منذ نهاية عام 
كابيتال انتليجنس فيتشموديز ستنادرد آند بورز

تطور التقييمات السيادية في الدول العربية 
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السنة الثانية والثالثون العدد الفصلي األول )يناير – مارس 2014( امل�ؤ�ص�صة العربية ل�صمان الإ�صتثمار وائتمان ال�صادرات

تقريـــــــر 

العالمية  األموال  رؤوس  حركة  تؤثر 
على  كبير  بشكل  الشامل  بمفهومها 
من  تتكون  حيث  العالمي،  االقتصاد 
حركة األموال ذات الطبيعية الرأسمالية 
ويقصد  العالم،  في  الدولية  الحدود  عبر 
بها صافي تدفقات العديد من البنود التي 
تدخل في إطار بنود الحساب الرأسمالي 

في ميزان المدفوعات. 
وأوله���ا: تدفقات رأس الم���ال الخاص، 
والتي تنقس���م إلى: 1 - التدفقات المتعلقة 
باالستثمار األجنبي المباشر و2 -التدفقات 
المتعلقة باالس���تثمار في األوراق المالية 
المدرج���ة وغي���ر المدرجة في س���وق 

األوراق المالية )استثمارات المحفظة(.

وثانيها: االس���تثمارات األخرى وتنقسم 
إلى: 1 - القروض متوس���طة وطويلة 
البنوك  ومطلوب���ات  وأص���ول  األجل 
المركزية والتجارية من ودائع وقروض 
للداخل والخارج 2 - التدفقات الخاصة 
باالئتمان التجاري والمالي والضمانات 
والكفاالت والتس���هيالت المالية للداخل 
أو للخ���ارج. 3 - التدفق���ات المتعلق���ة 
بأصول الثروة العقارية، أي المعامالت 
الخاصة بش���راء أو بيع العقارات التي 
تتم بواس���طة غير المقيمين، أو شراء 
العقارات في الخارج بواسطة مقيمين. 
4 - التدفقات المتعلقة بتحركات رؤوس 
المعامالت  األموال الشخصية، وتشمل 

الخاصة بالودائ���ع، القروض، الهدايا، 
المن���ح، الميراث، التركات، وتس���وية 

الديون. 
وحسب أحدث بيانات صادرة عن البنك 
الرأسمالي  الحساب  صافي  فإن  الدولي 
العربية  الدول  في  المدفوعات  لميزان 
شهد تحوال كبيرا من فائض ضخم 22.3 
يبلغ  مليار دوالر عام 2005 إلى عجز 

1.2 مليار دوالر عام 2012.
لصافي  التراكمية  اإلجمالية  القيمة  أما   
المدفوعات  لميزان  الرأسمالي  الحساب 
بين  ما  الفترة  خالل  العربية  الدول  في 
 58.4 بلغت  فقد  و2012   2005 عامي 

مليار دوالر.

تطور صافي الحساب الرأسمالي لميزان المدفوعات
 في الدول العربية )2005 – 2012(

 االجمالي20052006200720082009201020112012 الدولة
20,488.917,984.0675.1440.810.225.311.07.039,642العراق
709.9743.71,487.61,728.61,007.02,096.33,459.34,201.915,434الكويت
27.41,940.4589.7409.518.0267.9164.7178.23,596لبنان

3,595--418.1274.8401.5398.8719.0846.1536.2فلسطين
247.9205.3173.2354.9218.0314.4190.2320.42,024السودان
127.1144.9165.578.9164.582.4183.8448.91,396تونس
724----18.018.0118.073.0210.0287.1سورية
50.075.050.050.050.050.076.1100.0501البحرين
499----88.4--202.394.494.219.3اليمن
421 85.8- 145.6- 65.0-54.6 52.0-827.0 96.2- 15.6-عمان سلطنة
8.562.812.8283.90.62.32.32.3375األردن
26.89.335.353.755.155.359.752.4348جيبوتي
 13-0.1 0.3- 0.1- 0.4- 2.1- 3.0- 2.9- 4.5-المغرب
 16- 8.9- 1.3-4.0-- 1.0- 1.0- 5.0- 3.0-الجزائر
 297- 119.1- 45.2- 39.2- 18.8- 0.5-1.9 35.9- 40.0-مصر
 9,822- 6,217.3- 3,604.6-------------قطر

58,407 1,120-22,26221,4134,6283,8362,4884,015886 العربية الدول صافي

صافي الحساب الرأسمالي لميزان المدفوعات في الدول العربية بالمليون دوالر

 الدولي البنك:  المصدر
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(´hô°ûŸG ¥ÓZEG) QÉ°ùY’G ä’ÉM ájƒ°ùJ ô°TDƒe -10

 ≈∏Y óYÉ°ùj ¿ô```̀eh ∫É```̀©a »```̀FÉ°†b ΩÉ```̀¶f ∫ÓN ø```̀e π```̀°ûØdG
 Ò°ûJh .á«LÉàfEG Ì```̀cC’G äÉYÉ£≤dG ‘ ∫GƒeC’G ¢ShDhQ ∞```̀«XƒJ

 Ó°†a ,Iójó÷G äÉcô```̀°ûdG OóYh É```̀¡bÓZEG ” »àdG á```̀∏°TÉØdG
 á«dÉªLE’G á«LÉàfE’G øe ™aôj á∏°TÉØdG äÉcô°ûdG ¥ÓZEG ¿CG øY
 ≈∏Y “ ” ô°TDƒe õ```̀côjh .OÉ```̀°üàbÓd
 ∫ÉªYC’G ¥Ó```̀ZE’ É¡H ∫ƒ```̀ª©ŸG ¢SÓaE’G Ú```̀fGƒb á```̀fhôe ió```̀e
 ¢SÓaE’G ¿Ó```̀YEG äGAGô```̀LEG áØ∏µJ ¢```̀ü«∏≤Jh ò```̀«ØæJ á```̀Yô°Sh

 øª°V 2004 ΩÉY òæe Éjƒæ°S Qó°üj …òdG ô°TDƒŸG Gòg ¿ƒµàjh
 äÉfƒµe áKÓK øe ‹hódG ∂æÑdG øY ∫ÉªYC’G AGOCG áÄ«H ô```̀jô≤J

: »g á«Yôa
 ,Ú```̀°Vô≤ŸG) º```̀¡YGƒfCG ∞```̀∏àîÃ Ú```̀æFGódG OGOÎ```̀°SG ∫ó```̀©e
 º```̀¡fƒjód  (á```̀cô°ûdÉH  Ú```̀∏eÉ©dGh  Ö```̀FGô°†dG  á```̀ë∏°üe
 É¡°SÓaEG ø∏©ŸG hCG IÌ©àŸG ácô°ûdG √ÉŒ áªFÉ≤dG º¡JÉ≤ëà°ùeh
 ácô°ûdG áeP ‘ ºFÉb Q’hO πc ø```̀e IOÎ°ùŸG äÉàæ°ùdG Oó```̀Y)

.(ÚæFGódG ídÉ°üd IÌ©àŸG
á«Ø°üJh ¢```̀SÓaE’G ¿ÓYE’ á```̀eRÓdG á«æeõdG IÎ```̀ØdG

.(äGƒæ°ùdG OóY) ∫ÉªYC’G ¥ÓZEGh
 øe áÑ°ùæH É¡æY kGÈ©e ∫ÉªYC’G ¥ÓZEGh ¢SÓaE’G ¿ÓYEG áØ∏µJ
 ∫É◊G á©«Ñ£H – áØ∏µàdG √òg øª°†àJh .IÌ©àŸG ácô°ûdG áª«b
 Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëŸGh IÉeÉëŸG ÜÉ©JCGh AÉ°†≤dG ≈dEG Aƒé∏dG -

.ÉgÒZh
 áØ∏µàdGh á«æeõdG IÎ```̀ØdG …ô°TDƒe øe πc áª«b â©ØJQG É```̀ª∏ch
 äÉ©jô°ûàdG IOƒL ΩóY ≈∏Y ∂dP q∫O ,∫ÉªYC’G ¥ÓZE’ áeRÓdG
 É```̀¡JGó«≤©Jh äGAGô```̀LE’G IÌ```̀c ø```̀Y ∂```̀«gÉf ,É```̀¡H ∫ƒ```̀ª©ŸG
 ≥```̀∏©àj É```̀ª«a á```̀°UÉNh á```̀«WGôbhÒÑdGh Ú```̀JhôdG ∫É```̀ëØà°SGh

 .»FÉ°†≤dG ΩÉ¶ædÉH
 0)  ‘ô°üŸG ø```̀jódG OGó°S ‘ äÉcô```̀°ûdG ™e AÉ°†≤dG á```̀fhôe

(1hCG
 á«FÉ°†≤dG á£∏°ùdG á```̀fhôe ióe ¢ù«≤jh çóëà°ùe ô°TDƒe ƒ```̀gh

 πÑb øe áYƒaôŸG á«FÉ°†≤dG ihÉYódG ™e πeÉ©àdG ‘ º```̀cÉëŸGh
 ‘ (1) ÉeEG Úàª«b ô```̀°TDƒŸG òNCÉjh äÉcô°û∏d áæFGódG ∑ƒ```̀æÑdG
 ≈∏Y õé◊ÉH Iô```̀°TÉÑe »°†≤J ’h á```̀fôe ºcÉëŸG â```̀fÉc ∫É```̀M
 á∏¡e É¡«£©J π```̀H ‘ô°üe ø```̀jód GOGó°S äÉcô```̀°ûdG äÉµ```̀∏à‡
 πeÉc OGó°S ≈∏Y IQó≤dG ‘ ÈcCG á«dÉªàMG ‹ÉàdÉHh QÉªãà°SÓd
 áfôe ÒZ ºcÉëŸG âfÉc ∫ÉM ‘ (ôØ°U) ÉeEGh ,á«fƒjóŸG ≠```̀∏Ñe
 É¡à«Ø°üJh äÉcô°ûdG äÉµ∏à‡ ≈∏Y õé◊ÉH Iô°TÉÑe »```̀°†≤Jh
 ≈∏Y IQó≤dG ‘ πbCG á```̀«dÉªàMG ‹ÉàdÉHh ‘ô°üe ø```̀jód GOGó°S

.á«fƒjóŸG ≠∏Ñe πeÉc OGó°S
 ¿ƒjódG OGOÎ°SG ∫ó©Ã ¢UÉÿG »YôØdG ô°TDƒª∏d áÑ°ùædÉH É```̀eCG
 â©ØJQG Éª∏µa ,IÌ©àŸG ácô°ûdG ≈∏Y áªFÉ≤dGh ÉgOGó°S ôNCÉàŸG
 å«M ,É¡àfhôeh ∫ÉªYC’G áÄ«H IOƒL ´ÉØJQG ≈∏Y ∂dP q∫O ¬àÑ°ùf
 ÉgOGó°S ôNCÉàŸG ¿ƒjódG OGOÎ°SG áÑ°ùf ´ÉØJQG ≈dEG ∂dP Ò```̀°ûj
 ÈcCG OGOÎ°SG ≈∏Y º```̀¡YGƒfCG ∞∏àîÃ ÚæFGódG IQób ºK ø```̀eh

 .IÌ©àŸG ácô°ûdG áeP ‘ áªFÉ≤dG º¡JÉ≤ëà°ùe øe Qób
:ô°TDƒŸG ‘ á«Hô©dG ∫hódG ™°Vh

 ≈```̀∏Y 2013 ΩÉ```̀©d ô```̀°TDƒŸG ‘ á```̀«Hô©dG ∫hó```̀dG Ö```̀«JôJ
 á«HôY ádhO 16 óLƒJ å«M Gó«L ¢ù«d »```̀ŸÉ©dG …ƒà°ùŸG
 øjôëÑdG »g IóMGh ádhOh É«ŸÉY 60`dG RhÉéàj É```̀¡Ñ«JôJ
 27`dG áÑJôŸG ‘ â```̀∏M å«M ádhO 30 π```̀°†aCG á```̀ªFÉb ‘

. É«HôY ≈dhC’Gh É«ŸÉY
 »eÉY …ô°TDƒe ÚH Ée Ö«JÎdG ‘ äGÒ¨àdG ó«©°U ≈```̀∏Y
 É```̀¡Ñ«JôJ  Ú```̀°ù– ‘ ∫hO 7  â```̀ë‚ 2013h  2012
 ≈dEG (GóMGh Gõ```̀côe) â©ØJQG »```̀àdG ô£b ;»```̀g »ŸÉ©dG
 (øjõcôe) â```̀©ØJQG »àdG ¿É```̀ªY áæ£∏°Sh É```̀«ŸÉY36`dG
 ≈dEG (õcGôe 4) äGQÉ```̀eE’G ºK É```̀«ŸÉY 77`dG ≈dEG É```̀°†jCG
 ≈dEG (GóMGh Gõcôe) ¿OQC’G º```̀K ,É«ŸÉY 101`dG á```̀ÑJôŸG
 ≈dEG (GóMGh Gõ```̀côe) ô°üe ºK ,É«ŸÉY 112````̀dG áÑJôŸG
 ≈dEG (ø```̀jõcôe) »JƒÑ«L º```̀K ,É```̀«ŸÉY 139````̀dG á```̀ÑJôŸG
 (GóMGh Gõcôe) É```̀«fÉàjQƒe ºK ,É```̀«ŸÉY 142`dG á```̀ÑJôŸG

 .É«ŸÉY 153`dG áÑJôŸG ≈dEG
 ä’ÉM ájƒ°ùJ »YôØdG ô```̀°TDƒŸG äÉfƒµe º«b á©HÉàe øe í```̀°†àj

 2013 - 2004 IÎ```̀ØdG ∫Ó```̀N á```̀«Hô©dG ∫hó```̀dG ‘ Ì```̀©àdG
 :¿ƒµe πµd áÑ°ùædÉH á«dÉàdG äGQƒ£àdG

 ΩÉY 1.8 `H Üô¨ŸG É¡«∏J §≤a ΩÉY 1.3 `H π°†aC’G ¢ùfƒJ
 `H ájOƒ©°ùdGh  ô£b ºK ΩÉY 2.5````̀H øjôëÑdGh ôFGõ÷Éa

.(ô°†NC’G ¿ƒ∏dÉH) ΩÉY 2.8
 á```̀«Ø°üàd á```̀eRÓdG IÎ```̀ØdG Ò```̀¨àJ ⁄h ™```̀°VƒdG ô```̀≤à°SG

(ácô°ûdG áª«b øe %
 áª«b ø```̀e %4 â¨∏H á```̀Ñ°ùæH π```̀°†aC’G ¿É```̀ªY á```̀æ£∏°S
 øª«dG ºK %7 á```̀Ñ°ùæH ¢ùfƒJh ô```̀FGõ÷G É¡«∏J á```̀cô°ûdG
 %9 áÑ°ùæH ájQƒ°Sh É«fÉàjQƒeh ¿OQC’G º```̀K %8 áÑ°ùæH
.(ô°†NC’G ¿ƒ∏dÉH) %10 áÑ°ùæH âjƒµdGh øjôëÑdG ºK
 á«Ø°üàd á```̀eRÓdG á```̀Ø∏µàdG Ò```̀¨àJ ⁄h ™```̀°VƒdG ô```̀≤à°SG

.2013 - 2004 »eÉY ÚH IÎØdG ∫ÓN
 0)  ‘ô°üŸG ø```̀jódG OGó°S ‘ äÉcô```̀°ûdG ™e AÉ°†≤dG á```̀fhôe

(1hCG
 ¿CG ÉgÉæ©eh 1 ≠```̀∏ÑJ á```̀LQóH π°†aC’G ô```̀£bh ø```̀jôëÑdG
 äÉµ∏à‡ ≈```̀∏Y õ```̀é◊ÉH Iô```̀°TÉÑe »```̀°†≤J ’ º```̀cÉëŸG
 á∏¡e É```̀¡«£©J π```̀H ‘ô```̀°üe ø```̀jód GOGó```̀°S äÉcô```̀°ûdG
 ≈∏Y IQó```̀≤dG ‘ È```̀cCG á```̀«dÉªàMG ‹É```̀àdÉHh QÉ```̀ªãà°SÓd
 ¿ƒ∏dÉH) 2013 ΩÉ©dG ∫ÓN ,á«fƒjóŸG ≠∏Ñe πeÉc OGó°S

.(ô°†NC’G
(Q’hO πµd âæ°ùdÉH) ∫GƒeC’G OGOÎ°SG ∫ó©e

 kÉàæ°S 66 ≠∏ÑJ á©ØJôe OGOÎ°SG áÑ°ùæH π°†aC’G øjôëÑdG
 `H  ¢ùfƒJ ºK Q’hO πµd âæ°S 55.5 `H ô£b ºK Q’hO πµd

.(ô°†NC’G ¿ƒ∏dÉH) 2013 ΩÉ©dG ∫ÓN âæ°S 52
 ‘ ¬©LGôJ GóY Éª«a á«Hô©dG ∫hódG πc ‘ ™°VƒdG ø°ù–

.ôFGõ÷G ‘ √QGô≤à°SGh øª«dGh ájQƒ°Sh ájOƒ©°ùdG Insolvency

2013
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تقريـــــــر 

والمعونات  المساعدات  صعيد  على 
الجهات  من  المقدمة  الرسمية  اإلنمائية 
الرسمية أعضاء لجنة المساعدة اإلنمائية 
األوروبي  االتحاد  والتي تضم   )DAC(
ال�  مجموعة  لدول  تابعة  جهة  و23 
OECD، ومن قبل المؤسسات المتعددة 
األطراف مثل الصندوق والبنك الدوليين، 
ارتفاعا  شهدت  فقد  أخرى.  ومنظمات 
إجمالي  من  العربية  الدول  في  كبيرا 
بلغ ما يزيد عن 5 مليارات دوالر عام 
2000 إلى ما يقرب من 13 مليار دوالر 

عام 2011 إال أنها بلغت اعلى مستوياتها 
عند 29.3 مليار دوالر عام 2005.

من  العربية  الدول  حصة  زادت  كما 
المساعدات والمعونات اإلنمائية الرسمية 
إلى   2000 عام   %  8.7 من  العالم  في 
9.2 % عام 2011 بعدما كانت قد حققت 
اعلى مستوياتها عند 27 % عام 2005.
التراكمي  اإلجمالي  صعيد  على  أما 
لصافي المساعدات والمعونات الرسمية 
خالل ال� 12 عاما الماضية ما بين عامي 
مليار   164.4 بلغ  فقد  و2011   2000

دوالر في الدول العربية بنسبة 13.7 % 
من اإلجمالي العالمي البالغ 1.2 تريليون 

دوالر خالل نفس الفترة.
ومن المالحظ وجود تركز في المساعدات 
في عدد من الدول حيث استحوذت 3 منها 
على 100 مليار دوالر بنسبة تزيد عن 
التراكمي  العربي  اإلجمالي  من   %  60
خالل الفترة، ومع زيادة عدد الدول إلى 
6 دول ترتفع النسبة لتتجاوز ال� 80 % 
ومع ارتفاع عدد الدول إلى 10 دول تقفز 

النسبة إلى 97 % من اإلجمالي.

تطور صافي المساعدات والمعونات الرسمية 
في الدول العربية )2000 - 2011(
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(´hô°ûŸG ¥ÓZEG) QÉ°ùY’G ä’ÉM ájƒ°ùJ ô°TDƒe -10

 ≈∏Y óYÉ°ùj ¿ô```̀eh ∫É```̀©a »```̀FÉ°†b ΩÉ```̀¶f ∫ÓN ø```̀e π```̀°ûØdG
 Ò°ûJh .á«LÉàfEG Ì```̀cC’G äÉYÉ£≤dG ‘ ∫GƒeC’G ¢ShDhQ ∞```̀«XƒJ

 Ó°†a ,Iójó÷G äÉcô```̀°ûdG OóYh É```̀¡bÓZEG ” »àdG á```̀∏°TÉØdG
 á«dÉªLE’G á«LÉàfE’G øe ™aôj á∏°TÉØdG äÉcô°ûdG ¥ÓZEG ¿CG øY
 ≈∏Y “ ” ô°TDƒe õ```̀côjh .OÉ```̀°üàbÓd
 ∫ÉªYC’G ¥Ó```̀ZE’ É¡H ∫ƒ```̀ª©ŸG ¢SÓaE’G Ú```̀fGƒb á```̀fhôe ió```̀e
 ¢SÓaE’G ¿Ó```̀YEG äGAGô```̀LEG áØ∏µJ ¢```̀ü«∏≤Jh ò```̀«ØæJ á```̀Yô°Sh

 øª°V 2004 ΩÉY òæe Éjƒæ°S Qó°üj …òdG ô°TDƒŸG Gòg ¿ƒµàjh
 äÉfƒµe áKÓK øe ‹hódG ∂æÑdG øY ∫ÉªYC’G AGOCG áÄ«H ô```̀jô≤J

: »g á«Yôa
 ,Ú```̀°Vô≤ŸG) º```̀¡YGƒfCG ∞```̀∏àîÃ Ú```̀æFGódG OGOÎ```̀°SG ∫ó```̀©e
 º```̀¡fƒjód  (á```̀cô°ûdÉH  Ú```̀∏eÉ©dGh  Ö```̀FGô°†dG  á```̀ë∏°üe
 É¡°SÓaEG ø∏©ŸG hCG IÌ©àŸG ácô°ûdG √ÉŒ áªFÉ≤dG º¡JÉ≤ëà°ùeh
 ácô°ûdG áeP ‘ ºFÉb Q’hO πc ø```̀e IOÎ°ùŸG äÉàæ°ùdG Oó```̀Y)

.(ÚæFGódG ídÉ°üd IÌ©àŸG
á«Ø°üJh ¢```̀SÓaE’G ¿ÓYE’ á```̀eRÓdG á«æeõdG IÎ```̀ØdG

.(äGƒæ°ùdG OóY) ∫ÉªYC’G ¥ÓZEGh
 øe áÑ°ùæH É¡æY kGÈ©e ∫ÉªYC’G ¥ÓZEGh ¢SÓaE’G ¿ÓYEG áØ∏µJ
 ∫É◊G á©«Ñ£H – áØ∏µàdG √òg øª°†àJh .IÌ©àŸG ácô°ûdG áª«b
 Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëŸGh IÉeÉëŸG ÜÉ©JCGh AÉ°†≤dG ≈dEG Aƒé∏dG -

.ÉgÒZh
 áØ∏µàdGh á«æeõdG IÎ```̀ØdG …ô°TDƒe øe πc áª«b â©ØJQG É```̀ª∏ch
 äÉ©jô°ûàdG IOƒL ΩóY ≈∏Y ∂dP q∫O ,∫ÉªYC’G ¥ÓZE’ áeRÓdG
 É```̀¡JGó«≤©Jh äGAGô```̀LE’G IÌ```̀c ø```̀Y ∂```̀«gÉf ,É```̀¡H ∫ƒ```̀ª©ŸG
 ≥```̀∏©àj É```̀ª«a á```̀°UÉNh á```̀«WGôbhÒÑdGh Ú```̀JhôdG ∫É```̀ëØà°SGh

 .»FÉ°†≤dG ΩÉ¶ædÉH
 0)  ‘ô°üŸG ø```̀jódG OGó°S ‘ äÉcô```̀°ûdG ™e AÉ°†≤dG á```̀fhôe

(1hCG
 á«FÉ°†≤dG á£∏°ùdG á```̀fhôe ióe ¢ù«≤jh çóëà°ùe ô°TDƒe ƒ```̀gh

 πÑb øe áYƒaôŸG á«FÉ°†≤dG ihÉYódG ™e πeÉ©àdG ‘ º```̀cÉëŸGh
 ‘ (1) ÉeEG Úàª«b ô```̀°TDƒŸG òNCÉjh äÉcô°û∏d áæFGódG ∑ƒ```̀æÑdG
 ≈∏Y õé◊ÉH Iô```̀°TÉÑe »°†≤J ’h á```̀fôe ºcÉëŸG â```̀fÉc ∫É```̀M
 á∏¡e É¡«£©J π```̀H ‘ô°üe ø```̀jód GOGó°S äÉcô```̀°ûdG äÉµ```̀∏à‡
 πeÉc OGó°S ≈∏Y IQó≤dG ‘ ÈcCG á«dÉªàMG ‹ÉàdÉHh QÉªãà°SÓd
 áfôe ÒZ ºcÉëŸG âfÉc ∫ÉM ‘ (ôØ°U) ÉeEGh ,á«fƒjóŸG ≠```̀∏Ñe
 É¡à«Ø°üJh äÉcô°ûdG äÉµ∏à‡ ≈∏Y õé◊ÉH Iô°TÉÑe »```̀°†≤Jh
 ≈∏Y IQó≤dG ‘ πbCG á```̀«dÉªàMG ‹ÉàdÉHh ‘ô°üe ø```̀jód GOGó°S

.á«fƒjóŸG ≠∏Ñe πeÉc OGó°S
 ¿ƒjódG OGOÎ°SG ∫ó©Ã ¢UÉÿG »YôØdG ô°TDƒª∏d áÑ°ùædÉH É```̀eCG
 â©ØJQG Éª∏µa ,IÌ©àŸG ácô°ûdG ≈∏Y áªFÉ≤dGh ÉgOGó°S ôNCÉàŸG
 å«M ,É¡àfhôeh ∫ÉªYC’G áÄ«H IOƒL ´ÉØJQG ≈∏Y ∂dP q∫O ¬àÑ°ùf
 ÉgOGó°S ôNCÉàŸG ¿ƒjódG OGOÎ°SG áÑ°ùf ´ÉØJQG ≈dEG ∂dP Ò```̀°ûj
 ÈcCG OGOÎ°SG ≈∏Y º```̀¡YGƒfCG ∞∏àîÃ ÚæFGódG IQób ºK ø```̀eh

 .IÌ©àŸG ácô°ûdG áeP ‘ áªFÉ≤dG º¡JÉ≤ëà°ùe øe Qób
:ô°TDƒŸG ‘ á«Hô©dG ∫hódG ™°Vh

 ≈```̀∏Y 2013 ΩÉ```̀©d ô```̀°TDƒŸG ‘ á```̀«Hô©dG ∫hó```̀dG Ö```̀«JôJ
 á«HôY ádhO 16 óLƒJ å«M Gó«L ¢ù«d »```̀ŸÉ©dG …ƒà°ùŸG
 øjôëÑdG »g IóMGh ádhOh É«ŸÉY 60`dG RhÉéàj É```̀¡Ñ«JôJ
 27`dG áÑJôŸG ‘ â```̀∏M å«M ádhO 30 π```̀°†aCG á```̀ªFÉb ‘

. É«HôY ≈dhC’Gh É«ŸÉY
 »eÉY …ô°TDƒe ÚH Ée Ö«JÎdG ‘ äGÒ¨àdG ó«©°U ≈```̀∏Y
 É```̀¡Ñ«JôJ  Ú```̀°ù– ‘ ∫hO 7  â```̀ë‚ 2013h  2012
 ≈dEG (GóMGh Gõ```̀côe) â©ØJQG »```̀àdG ô£b ;»```̀g »ŸÉ©dG
 (øjõcôe) â```̀©ØJQG »àdG ¿É```̀ªY áæ£∏°Sh É```̀«ŸÉY36`dG
 ≈dEG (õcGôe 4) äGQÉ```̀eE’G ºK É```̀«ŸÉY 77`dG ≈dEG É```̀°†jCG
 ≈dEG (GóMGh Gõcôe) ¿OQC’G º```̀K ,É«ŸÉY 101`dG á```̀ÑJôŸG
 ≈dEG (GóMGh Gõ```̀côe) ô°üe ºK ,É«ŸÉY 112````̀dG áÑJôŸG
 ≈dEG (ø```̀jõcôe) »JƒÑ«L º```̀K ,É```̀«ŸÉY 139````̀dG á```̀ÑJôŸG
 (GóMGh Gõcôe) É```̀«fÉàjQƒe ºK ,É```̀«ŸÉY 142`dG á```̀ÑJôŸG

 .É«ŸÉY 153`dG áÑJôŸG ≈dEG
 ä’ÉM ájƒ°ùJ »YôØdG ô```̀°TDƒŸG äÉfƒµe º«b á©HÉàe øe í```̀°†àj

 2013 - 2004 IÎ```̀ØdG ∫Ó```̀N á```̀«Hô©dG ∫hó```̀dG ‘ Ì```̀©àdG
 :¿ƒµe πµd áÑ°ùædÉH á«dÉàdG äGQƒ£àdG

 ΩÉY 1.8 `H Üô¨ŸG É¡«∏J §≤a ΩÉY 1.3 `H π°†aC’G ¢ùfƒJ
 `H ájOƒ©°ùdGh  ô£b ºK ΩÉY 2.5````̀H øjôëÑdGh ôFGõ÷Éa

.(ô°†NC’G ¿ƒ∏dÉH) ΩÉY 2.8
 á```̀«Ø°üàd á```̀eRÓdG IÎ```̀ØdG Ò```̀¨àJ ⁄h ™```̀°VƒdG ô```̀≤à°SG

(ácô°ûdG áª«b øe %
 áª«b ø```̀e %4 â¨∏H á```̀Ñ°ùæH π```̀°†aC’G ¿É```̀ªY á```̀æ£∏°S
 øª«dG ºK %7 á```̀Ñ°ùæH ¢ùfƒJh ô```̀FGõ÷G É¡«∏J á```̀cô°ûdG
 %9 áÑ°ùæH ájQƒ°Sh É«fÉàjQƒeh ¿OQC’G º```̀K %8 áÑ°ùæH
.(ô°†NC’G ¿ƒ∏dÉH) %10 áÑ°ùæH âjƒµdGh øjôëÑdG ºK
 á«Ø°üàd á```̀eRÓdG á```̀Ø∏µàdG Ò```̀¨àJ ⁄h ™```̀°VƒdG ô```̀≤à°SG

.2013 - 2004 »eÉY ÚH IÎØdG ∫ÓN
 0)  ‘ô°üŸG ø```̀jódG OGó°S ‘ äÉcô```̀°ûdG ™e AÉ°†≤dG á```̀fhôe

(1hCG
 ¿CG ÉgÉæ©eh 1 ≠```̀∏ÑJ á```̀LQóH π°†aC’G ô```̀£bh ø```̀jôëÑdG
 äÉµ∏à‡ ≈```̀∏Y õ```̀é◊ÉH Iô```̀°TÉÑe »```̀°†≤J ’ º```̀cÉëŸG
 á∏¡e É```̀¡«£©J π```̀H ‘ô```̀°üe ø```̀jód GOGó```̀°S äÉcô```̀°ûdG
 ≈∏Y IQó```̀≤dG ‘ È```̀cCG á```̀«dÉªàMG ‹É```̀àdÉHh QÉ```̀ªãà°SÓd
 ¿ƒ∏dÉH) 2013 ΩÉ©dG ∫ÓN ,á«fƒjóŸG ≠∏Ñe πeÉc OGó°S

.(ô°†NC’G
(Q’hO πµd âæ°ùdÉH) ∫GƒeC’G OGOÎ°SG ∫ó©e

 kÉàæ°S 66 ≠∏ÑJ á©ØJôe OGOÎ°SG áÑ°ùæH π°†aC’G øjôëÑdG
 `H  ¢ùfƒJ ºK Q’hO πµd âæ°S 55.5 `H ô£b ºK Q’hO πµd

.(ô°†NC’G ¿ƒ∏dÉH) 2013 ΩÉ©dG ∫ÓN âæ°S 52
 ‘ ¬©LGôJ GóY Éª«a á«Hô©dG ∫hódG πc ‘ ™°VƒdG ø°ù–

.ôFGõ÷G ‘ √QGô≤à°SGh øª«dGh ájQƒ°Sh ájOƒ©°ùdG Insolvency

2013

االجمالي 200020012002200320042005200620072008200920102011الدولة
1021231132,2884,65122,0578,8899,2049,8842,7912,1921,90464,198العراق

6859989721,0421,1611,0161,3601,7172,4702,8172,5192,41719,171فلسطين
2251923056209941,8262,0482,1212,5662,3512,0761,12316,447السودان

1,3711,3061,3121,0171,5531,0349001,1361,74199959241213,372مصر
4344823535737707321,1021,2211,4519309931,42710,468المغرب
5534495631,3266037085736407387409549788,826األردن
2001982035342662308199791,0705804484726,000لبنان

2223652213003523624313213755035509184,921تونس
1021491531762012403963947666624981,0964,832الصومال

3113702172442662972872434305586645024,388اليمن
2232833642611951892263474523733743813,668موريتانيا

2001991902383163472403943253191981973,162الجزائر
159153631221067019841572081353351,610سورية 
7259748064741151131411671321421,233جيبوتي

147781224381974419642895ليبيا
806-- 40-8087764101195421475154سلطنة عمان

383--------------60716213258البحرين
24--------------45664الكويت

20--------------32455اإلمارات
19--------------24554قطر

6----10 131-22131714202524السعودية

5,0435,4375,2809,05311,70229,25117,52219,01622,71514,19212,29312,944164,449اجمالي الدول العربية

57,65058,85268,45878,95188,903108,449107,001108,085127,441126,433130,297140,7361,201,254إجمالي العالم

حصة الدول العربية 
8.79.27.711.513.227.016.417.617.811.29.49.213.7%من العالم 
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