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فعلى صعيد العوامل اإليجابية من المرجح 
أن تعاود أسعار النفط تعافيها النسبي نتيجة 
تراج���ع المعروض في األس���واق وهبوط 
االستثمارات في الطاقة النخفاض جدواها، 
مقابل نمو الطلب م���ن قبل الدول المتقدمة 
بفضل تحس���ن معدالت النمو االقتصادي، 
إضاف���ة إل���ى اس���تخدام بع���ض البل���دان 
العربية المصدرة للنف���ط للهوامش الوقائية 
واألرصدة المالية للحفاظ على مس���تويات 
اإلنفاق العام في عام 2015 بشقيه الجاري 
واالستثماري، هذا إلى جانب تراجع تكلفة 
الطاقة وتحسن نس���بي للحيز المالي المتاح 
لدى الدول العربية غي���ر النفطية وقدرتها 
على تنفيذ سياسات مالية عامة تعزز الطلب 

المحلي وتدعم النشاط االقتصادي.
ومن المرجح أيض���ا أن تلقى االقتصادات 
العربي���ة دعم���ا م���ن النم���و المتوقع في 
المشاريع االس���تثمارية اإلجمالية الضخمة 
المبرمجة في خطط التنمية خالل السنوات 
الخمس المقبل���ة خصوصا في دول مجلس 
التعاون، وكذلك من االحتياطات اإلجمالية 
المتوق���ع ارتفاعها من 1417 مليار دوالر 
عام 2014 لتبلغ 1458 مليار دوالر عام 
2015، فضال عن دعم عجلة التنمية الناتج 
عن حركة التجارة العربية للسلع والخدمات 
المتوق���ع نموها بقيم���ة 114 مليار دوالر 
وبنس���بة 4.3% لتبلغ 2.8 تريليون دوالر 

عام 2015. 
وم���ن المرج���ح أن تعوض تل���ك العوامل 
اإليجابية نسبيا التأثيرات السلبية الناجمة عن 
التطورات السياسية واالضطرابات األمنية 
وتراجع تدفقات االستثمار األجنبي المباشر 

الواردة إلى الدول العربية من متوسط 79 
مليار دوالر س���نويا خالل الفت���رة ما بين 
عامي 2006 و 2010، إلى متوسط يبلغ 
48 مليار دوالر سنويا خالل بدايات العقد 
الثاني من األلفية الثالثة، وارتفاع المديونية 
الخارجية اإلجمالية المتوقع إلى 876 مليار 

دوالر عام 2015.
وترى المؤسسة أن للدول العربية من الموارد 
والمقومات االقتصادية والبشرية التي تجعلها 
قادرة على تحقيق تل���ك التوقعات المتفائلة 
بش���ان النمو في الفترة المقبلة خصوصا اذا 
ما ثبّتت مس���ارات االصالح���ات الهيكلية، 
وعمقت التزام األجه���زة الحكومية بمنهج 
التخطيط االستشرافي المرتكز على الرؤية 
الواضح���ة واألهداف المح���ددة والمتابعة 
المنتظمة والمعلومات الدقيقة والمؤش���رات 
المعبرة، من أجل تحسين البيئة االقتصادية 
والمؤسسية بشكل عام ورسم سياسات أكثر 
فعالي���ة واتخاذ إجراءات وتدابير وقائية في 
عدد من المجاالت التش���ريعية واإلجرائية 
التي تمكنها من اقتناص الفرص المتاحة من 
جهة ومجابه���ة التحديات القائمة والمحتملة 

من جهة أخرى.
فعلى صعيد الفرص، على دول المنطقة 
أن تب���ذل جهدا مكثفا الس���تقطاب حصة 
أكب���ر من تدفق���ات االس���تثمار األجنبي 
المباشر في العالم والمتوقع ارتفاعها إلى 
1.75 تريلي���ون دوالر في عام 2015 
بدعم الش���ركات متعددة الجنسية الكبرى 
الت���ي تمتلك أكبر 5 أالف ش���ركة لديها 
س���يولة تقدر بنحو 4.5 تريليون دوالر، 
وأن تثابر في اتباع مس���ار االصالحات 

الرامية لمزيد من التنوع االقتصادي ومن 
االستثمار في رأس المال المادي والبشري 
لتعزي���ز الميزة التنافس���ية للمؤسس���ات 

وتحقيق استدامة التنمية. 
وفيما يتعلق بالتحدي���ات، فعلى الحكومات 
أن تس���عى لالس���تفادة من ارتفاع س���عر 
صرف الدوالر األمريكي لزيادة صادراتها 
الس���لعية والخدمية إل���ى دول العالم، وان 
تس���تفيد من إمكانات المؤسس���ات اإلقليمية 
والدولية العاملة في مجال تقديم الضمانات 
للمستثمرين العرب واألجانب ضد المخاطر 
السياس���ية وذلك لتحييد، جزئيا على األقل، 
التأثيرات الس���لبية لألوضاع الراهنة على 

جاذبية بعض دول المنطقة للمستثمرين.
وف���ي ه���ذا الس���ياق وانطالقا م���ن رغبة 
المؤسس���ة في دع���م متخذي الق���رار في 
المعلومات  المنطقة وإدراكا منه���ا ألهمية 
الدقيقة والمحدثة للتخطيط الس���ليم للمستقبل 
وخصوص���ا في فترات األزم���ات، ارتأت 
المؤسسة أن تستكمل مشروعاتها في مجال 
قواعد البيان���ات والمعلوم���ات عن الدول 
المؤسس���ات  مع  بالتعاون  وذل���ك  العربية 
الدولية والجهات الرس���مية ف���ي المنطقة، 
وإعادة تصنيفها ضمن هذا اإلصدار الجديد 
من النشرة الفصلية، وذلك  إلعطاء صورة 
واضحة ع���ن وضعية جميع الدول العربية 

ومحاولة استشراف آفاق المستقبل.
               وهللا ولي التوفيق،،،

مستقبل االقتصاد العربي .. الفرص والتحديات
في ظل تواصل ضعف نمو االقتصاد العالمي وتراجع عائدات النفط وتصاعد 
حدة االضطرابات السياســــية واالقتصادية في بعض دول المنطقة، جاء أداء 
الدول العربية في عام 2014 دون توقعات المؤسســــات اإلقليمية والدولية، حيث 
تراجــــع معدل النمو إلى 1.7% للعام 2014 مقارنة بـ 2.8% عام 2013، ولكن 
من المؤمل أن تصدق تلك التوقعات المتفائلة ويعاود نمو االقتصاد العربي ارتفاعه 
النســــبي في عــــام 2015 ليبلغ ما يزيد عن 4%، وذلــــك كمحصلة لمجموعة من 

العوامل المرجح انعكاسها على الوضع في المنطقة خالل الفترة المقبلة.

فهد راشد اإلبراهيم 
المدير العام 

االفتتـــــاحيــــــة 
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أنشطة المؤسسة 

عمليات الضمان:
المؤسسة تبرم 16 عقدا و19 ملحقا بقيمة 127.8 

مليون دوالر
تسلمت المؤسسة خالل الفترة من 1 يناير 2015 
لتأمين  طلباً   61 نحو   2015 مارس   12 إلى 
ائتمان صادرات من شركات عربية مصدرة في 6 
دول عربية وجهتين أجنبيتين وجهة عربية أجنبية 
مشتركة. كما بلغ عدد عقود التأمين المبرمة 16 
قيمتها  بلغت  عقد،  ملحق   19 إلى  إضافة  عقداً 

حوالي 127.8 مليون دوالر. 
تبلغ  بقيمة  استفساراً   17 المؤسسة  تسلمت  كما 
حوالي 610 ماليين دوالر لتأمين تعزيز خطابات 
اعتماد نتج عنها توقيع عقد واحد بقيمة تبلغ حوالي 

1.5 مليون دوالر.
الجهود التسويقية: 

التسويقية  المهام  من  عددا  المؤسسة  وفود  نفذت 
الكبرى  الشركات  من  لعدد  الميدانية  والزيارات 
لترويج  وذلك  المالية  والمؤسسات  المصدرة 
خدمات المؤسسة وميزاتها التأمينية وشملت تلك 
الزيارات التي بلغت 194 زيارة قطر واإلمارات 
جانب  إلى  واألردن  وفرنسا  المتحدة  والمملكة 
دولة المقر. كذلك واصلت المؤسسة تنفيذ حمالت 
البريد اإللكتروني للتعريف بخدمات المؤسسة في 
ذات  والجهات  والمصدرين  المستثمرين  أوساط 

الصلة.
الندوات والملتقيات:   

في   2015 فبراير   27 يوم  المؤسسة  نظمت   •
بحضور  باريس ورشة عمل  الفرنسية  العاصمة 
والمصارف  والمصدرين  المستثمرين  من  عدد 
وكيفية  المؤسسة  بخدمات  لتعريفهم  فرنسا  في 

االستفادة منها.  
• ش��ارك��ت المؤسس���ة في الم���ؤتم���ر السن���وي 
 Insuring Export Credit & Political Risk 2015
يومي  لندن  البريطانية  العاصمة  في  ُعقد  والذي 
المؤتمرات  ويُعد من   ،2015 فبراير  24 و25 
الهامة في مجال صناعة تأمين المخاطر السياسية 

والتجارية.   
• أوفدت المؤسسة أحد ممثليها للمشاركة في ورشة 
عمل نظمها البنك اإلسالمي للتنمية في العاصمة 
خالل  الفلسطيني  االقتصاد  عن  عمان  األردنية 
الفت���رة 11-12 م���ارس 2015. وذلك للتعريف 
بخدمات المؤسسة وكيفية استفادة الشركات العاملة 
في فلسطين منها وذلك بحضور العديد من رجال 
األعمال وممثلين عن بعض المؤسسات الحكومية 

والقطاعات االقتصادية والمصارف. 

الم����ؤسس��ة  إدارة  مج�لس  ع�ق��د 
العربية لضمان االستثمار وائتمان 
لعام  األول  اجتماعه  الص����ادرات 
 23 الموافق  األثنين  يوم   2015
في  المؤسسة  بمقر  فبراير2015 
دولة الكويت. وقد أخذ المجلس في 
المدير  بتقرير  علما  االجتماع  هذا 
العام بشأن نشاطات المؤسسة خالل 
الفترة من 1 سبتمبر2014 إلى 31 
المجلس  وأشاد   ،2014 ديسمبر 
بالنتائج التي حققتها المؤسسة خالل 

فترة التقرير.
الضمان  فعلى مست��وى عمل�ي��ات 
لعمليات  اإلجمالية  القيمة  بلغت 
التأمي���ن المب���رمة خ����الل الفترة 
حوالي 144.8 مليون دوالر وذلك 
 %49.2 نسبته  بلغت  بانخفاض 
الفترة  لذات  العمليات  قيمة  عن 
خالل العام السابق، بسبب األحداث 
العربية،  المنطقة  في  السياسية 
حيث قامت المؤسسة بإتباع سياسة 
تسلمت  كما  متحفظة،  اكتتابية 
المؤسسة خالل الفترة طلباً لضمان 
استثمار بقيمة إجمالية بلغت 380 
شركة  به  تقدمت  دوالر،  مليون 
مجال  في  تعمل  الكويت  دولة  من 

االتصاالت بجمهورية العراق. 
وقد استفاد من تأمين المؤسسة خالل 
الفترة شركات ومؤسسات مالية من 
)7( دول عربية مصدرة باإلضافة 
إلى عدد من البنوك العربية األجنبية 
المشتركة ودولة أجنبية واحدة. كما 
للسلع  المستوردة  الدول  عدد  بلغ 
)25( دولة، في مقدمتها المغرب، 

ولبنان،  عمان،  وسلطنة  ومصر، 
واإلمارات، وتونس. 

المكملة  باألنشطة  يتعلق  وفيما 
والخدم���ات المس���اندة ش����اركت 
المؤسسة في العديد من المؤتمرات 
والن���دوات ذات الص�ل���ة بنشاط 
المؤسسة  كما واصلت  المؤسسة، 
نشاطه���ا ف���ي مج���ال البح����وث  
إصدارتها  خالل  من  والدراسات 
تقرير  مقدمتها  وفي  ومطبوعاتها 
مناخ االستثمار في الدول العربية 
العديد  شهد  الذي   2014 لعام 
من محاورالتطوير بعد استحداث 
الم����ؤسس��ة   لمؤش���ر "ضم���ان" 
النشرة  وكذلك  االستثمار  لجاذبية 
الفصلية )ضمان االستثمار(، هذا 
الجهات  مع  التواصل  جانب  إلى 
األعض��اء  الدول  في  المختصة 
والمؤسس���ات اإلقليمية والجه�ات 
البحثي��ة والمستث�م��رين ورج���ال 
األعم���ال ف���ي المنطق��ة العربية 

وخارجها.
التي  المذكرات  المجلس  وتدارس 
المساهمين  مجلس  إلى  سترفع 
واألربعين  الثاني  دورانعقاده  في 
المزمع عقده في الكويت – دولة 
الكويت خ���الل الفترة 7-8 أبريل 

.2015
مجلس  اجتماع  عقد  تقرر  وقد 
في   2015 لسنة  الثاني  اإلدارة 
أبريل   7 الموافق  الثالثاء  يوم 
وذلك  الكويت  دولة  في   2015
عقب اجتماع مجلس المساهمين. 

مجلس إدارة المؤسسة يعقد اجتماعه األول لعام 2015 
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هذه  خ��الل  م��ن  المؤسسة  وتسعى 
أهم  م��ن  ع��دد  انتقاء  إل��ى  النشرة 
مؤشرات األداء المعبرة عن الوضع 
تطورها  ورصد  العربي  االقتصادي 
الحالي  القرن  من  األول  العقد  خالل 
ومحاولة استشراف آفاقها المستقبلية، 
من  مجموعتين  رص���د  ت��م  ح��ي��ث 
المؤشرات؛ األولى: مؤشرات األداء 
الناتج  وتشمل  الداخلي،  االقتصادي 
وانعكاسه  ونموه  اإلجمالي،  المحلي 
على المواطن العربي، وارتباطه بعدد 
والثانية:  التضخم؛  ومعدالت  السكان 
مؤشرات األداء االقتصادي الخارجي، 
وتتضم�ن أداء الحساب���ات الج���ارية 
والخدمات  للسلع  التجارية  والموازين 
واالحتياطيات  الخارجية  والمديونية 
الدولية والعالقات المترابطة بين تلك 

المؤشرات. 

أوال مؤشرات األداء الداخلي
النمو االقتصادي :

ت��راج��ع ال��ن��ش��اط االق��ت��ص��ادي في 
المنطقة العربية خالل العام 2014، 
حيث انخفض مع��دل نم���و الن���اتج 
المحلي العربي  إلى 1.7% مقارنة 
ب� 2.8% عام 2013، مع توقعات 
المؤسسات المالية الدولية بأن يرتفع 
معدل النمو الحقيقي إلى 4.7%عام 

.2015

أقل  العربي  النمو في االقتصاد  وجاء 
من نظيره العالمي البالغ 3.3% وأقل 
من معدل النمو الذي تحقق في مجموعة 
والنامية  الناشئة  ال��دول  اقتصادات 
والذي بلغ 4.4% خالل عام 2014. 
وألول مرة منذ فترة طويلة تزيد عن 
أقل من  العربي  14 عاما جاء األداء 
أداء الدول المتقدمة التي حققت معدل 

نمو بلغ 1.8% خالل نفس العام. 

دراســــــــــة 

آفاق االقتصادات العربية لعام 2015
العربي  االقتصاد  يشهده  ما  وتحليل  تحديد  ألهمية  ــا  إدراك
األعوام  خالل  ومؤسسية  واجتماعية  اقتصادية  تطورات  من 
لضمان  العربية  المؤسسة  يأتي حرص  الثالثة،  االلفية  من  األولى 
قاعدة  ونشر  وتحديث  متابعة  على  الصادرات  وائتمان  االستثمار 
بيانات ومعلومات االقتصاد العربي باالعتماد على البيانات الصادرة 
عن الجهات الرسمية في الدول العربية وكذلك المؤسسات الدولية 

واإلقليمية المعنية والمتخصصة في هذا المجال.

   * ، (IMF-October 2014)    :  
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وعلى صعيد معدالت النمو االقتصادي 
حدة  على  عربية  دولة  لكل  المحققة 
خالل العام 2014، فقد سجلت جميع 
معدالت  العام  خالل  العربية  ال��دول 
نمو إيجابية فيما عدا ثالث دول. وقد 
تصدرت موريتانيا كافة الدول العربية 
قطر  تليها   ،%6.8 بلغ  نمو  بمعدل 
بمعدل 6.5%، ثم جيبوتي بمعدل نمو 
السعودية بمعدل نمو  ثم  بلغ %5.5، 
بلغ 4.6%، تلتها اإلمارات بمعدل نمو 
االقتصادات  وباستثناء   ،%4.3 بلغ 
تراوحت  سالبا،  نموا  سجلت  التي 
معدالت النمو لباقي الدول العربية ما 
البحرين،  في  المسجلة   %3.9 بين 

ونحو 1.4% المسجلة في الكويت. 
وعلى صعيد آفاق النمو للعام 2015، 
الدولي  النقد  صندوق  توقعات  تشير 
االقتصاد  آف��اق  تقرير  في  ال��ص��ادرة 
العالمي )عدد أكتوبر 2014( إلى أنه 
المتوقع  من  األخيرة،  للتطورات  وفقاً 
المحلي  للناتج  النمو  معدل  يرتفع  أن 
من %1.7  العربية  للمنطقة  اإلجمالي 
إلى 4.7% كمحصلة الرتفاع معدالت 
النمو في 10 دول عربية وتراجعها في 

9 دول.
الناتج العربي :

المحلي اإلجمالي  الناتج  أما على صعيد 
توافرت  دول��ة   19( العربية  ل��ل��دول 
العربي  الناتج  ارتفع  حولها(  معلومات 
من 2771 مليار دوالر عام 2013 إلى 
2873 مليار دوالر خالل العام 2014، 
بمقدار  ارتفاعه  بمواصلة  توقعات  مع 
مليار   3211 ليبلغ  دوالر  مليار   101

دوالر عام 2015.
األلفية  من  األول��ى  السنوات  وخ��الل 
العربية من  الدول  الثالثة زادت حصة 
كمتوسط   %2.8 من  العالمي  الناتج 
2005 و2010  بين عامي  ما  للفترة 
إلى 3.7% عام 2014، مع توقعات 

خالل  النسبة  تلك  حول  باستقرارها 
أن حصة  إال  و2016   2015 عامي 
الدول  ناتج  إجمالي  من  العربية  الدول 
الناشئة والنامية تراجعت من %10.4 
2005 و2010  بين عامي  ما  للفترة 

إلى 9.4% عام 2015.
واضح  جغرافي  تركز  وجود  ويالحظ 

هي  نفطية  غالبيتها  دول   7 في  للناتج 
والكويت  ومصر  واإلمارات  السعودية 
يبلغ  حيث  والعراق،  وقطر  والجزائر 
تريليون   2.3 نحو  ال��دول  تلك  ناتج 
دوالر بنسبة 81% من إجمالي الناتج 

العربي لعام 2014.

سكان المنطقة العربية موزعين حسب الدول (%) لعام 2014
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 0.87-4.644.992.674.383.514.725.05المغرب
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 0.28-3.313.033.714.57 2.75- 1.15-7.34السودان

3.752.262.803.704.500.54 1.92-4.40تونس
4.981.782.222.102.203.503.850.10مصر
 2.92-2.394.821.914.584.68 12.72-4.45اليمن
5.112.002.501.501.752.504.000.25لبنان

1.391.791.831.83 0.44-4.7810.218.31الكويت
 6.88-1.467.62 2.66-13.3810.2110.294.21العراق

 5.60---4.40 3.70-2.6012.406.301.90فلسطين
 6.22-15.0018.28 19.78- 13.55-104.48 62.08-4.55ليبيا

--------------4.32سورية
 1.10-5.180.549.672.831.734.675.49المتوسط العربي
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(IMF-October 2014) المصدر : صندوق النقد الدولي
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عدد السكان: 
ارتفع عدد السكان في الدول العربية من 
ما  للفترة  كمتوسط  نسمة  ماليين   303
 340 إلى  و2010   2005 عامي  بين 
مليوناً عام 2014، مع توقعات بمواصلة 
عام  نسمة  مليون   347.6 إلى  الزيادة 
2015، مع مالحظة وجود تركز سكاني 
في 7 دول هي مصر والجزائر والعراق 
والسودان والمغرب والسعودية واليمن، 
حيث تستحوذ على 84.3% من إجمالي 

عدد السكان في المنطقة.  
كما يمثل السكان في الدول العربية نحو  
4.8%من إجمالي عدد السكان في العالم 
بنهاية  7.1 مليارات نسمة  والبالغ نحو 

عام 2014.
دخل المواطن العربي:

أما دخل المواطن العربي فقد شهد نموا 
واضحا من 4307 دوالرات سنويا في 
 2005 عامي  بين  ما  للفترة  المتوسط 
عام  دوالراً   8447 إل��ى  و2010 
التحسن  بمواصلة  توقعات  مع   2014
إلى 8722 دوالراً عام 2015، وذلك 
كمحصلة لنمو الناتج العربي بمعدل يزيد 
عن معدل نمو السكان في الدول العربية 

خالل الفترة. 
الناتج  من  الفرد  نصيب  صعيد  وعلى 
الى  االش��ارة  يجدر  االجمالي،  المحلي 
حدة التباين فيما بين الدول العربية والتي 
يمكن تصنيفها إلى 4 مجموعات: األولى 
مجموعة الدول ذات الدخل المرتفع جدا 
 3 وتضم  دوالر(  ألف   45 من  )أعلى 
ثم  والكويت  دول هي: قطر واإلمارات 
 45 من  )أق��ل  المرتفع  الدخل  شريحة 
الف دوالر إلى 9 أالف دوالر( وتضم 
البحرين  و  عمان  سلطنة  هي:  دول   5
شريحة  ثم  وليبيا،  ولبنان  والسعودية 
الدخل المتوسط )أقل من 9 أالف دوالر 
دول   6 وتضم  دوالر(  أالف   3 إل��ى 

هي:  العراق والجزائر واألردن وتونس 
والمغرب ومصر، وأخيرا شريحة الدخل 
دوالر(  أالف   3 من  )أق��ل  المنخفض 
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  2000 و2010  بين عامي  الفترة 

5.5% عام 2014.
وتشير التوقعات إلى أن المتوسط المرجح 
لمعدل التضخم في الدول العربية سيرتفع 
كمحصلة   ،2015 ع��ام   %5.6 إل��ى 
عربية،  دول   8 في  المرجح  لتراجعه 

وارتفاعه في 11 دولة.

حدود  عند  التضخم  معدالت  ظلت  كما 

مقبولة لمعظم الدول العربية مع توقعات 
 13 ل�   %5 مستوى  تحت  باستمرارها 
دولة عربية عام 2015، مقابل استقرارها 
على مستوي���ات مرتفعة ف��ي أربع دول 

لتتراوح ما بين 6.2 و%20.6.

المعدل  عن  العربي  المتوسط  ويزيد 
العالمي البالغ 3.8%، إال انه قريب من 
معدل التضخم في الدول النامية منذ عام 
2000 وحتى عام 2014، مع توقعات 
باستمراره على نفس الوتيرة خالل عامي 

2015 و2016.

ويزيد المتوسط العربي بشكل كبير عن المعدل 
العالمي، إال انه قريب من معدل التضخم في 
عام  وحتى   2005 عام  منذ  النامية  ال��دول 
نفس  على  باستمراره  توقعات  مع   ،2013

الوتيرة خالل عامي 2014 و2015.

(IMF-October 2014) المصدر : صندوق النقد الدولي
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الموازنة العامة:
العربية  الدول  موازنات  معظم  تعاني   
من عجز مزمن، وخالل عام 2014، 
حققت موازنات دول الخليج )فيما عدا 
البحرين(، إضافة إلى موريتانيا فوائض 
بقية  موازنات  في  عجز  مقابل  مالية 
بلدان المنطقة، مما يؤكد تأثير اإليرادات 
مع  الميزانية،  على  الواضح  النفطية 
في  الموازنات  تلك  باستمرار  توقعات 
تحقيق الفوائض خالل عام 2015. كما 
دول   8 في  العامة  المالية  أداء  تحسن 
عربية بارتفاع للفائض المالي في دولة 

واحدة، وتراجع العجز في 7 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 ارتفع م���ن 135.4 
مليار دوالر كمتوس���ط خالل الفترة ما 
بين عام���ي 2000 و2010 إلى نحو 
260 مليار دوالر ع���ام 2014، مع 
توقعات بتراج���ع الفائض عام 2015 

إلى 224 مليار دوالر. 
إال أن نس����بة هذا الصافي االفتراضي 
إلى الناتج المحلي اإلجمالي ) المتوسط 
العرب����ي( تراجع����ت م����ن %10.4 
كمتوس����ط خالل الفترة ما بين عامي 
ع����ام   %9 إل����ى  و2010   2000
2014، م����ع توقع����ات ببلوغها نحو 

7.4% عام 2015. 
وخالل ع���ام 2014 حقق���ت 7 دول 
عربي���ة ه���ي: دول مجل���س التعاون 
الخليجي باإلضافة إلى العراق، فوائض 
ضخمة قيمته���ا 311.6 مليار دوالر، 
مقابل عجز قيمته 52 مليار دوالر في 
الحسابات الجارية لبقية الدول العربية 
)12 دولة(، مع توقعات بتراجع الفائض 

المحقق في )دول الفائض الس���بع( عام 
2015 إلى 287 مليار دوالر، مقابل 
ارتفاع العجز المحقق في  دول العجز 

ال� 12 إلى 63.2 مليار دوالر . 
وكنس���بة من النات���ج المحلي اإلجمالي 
تحس���ن أداء الحس���اب الج���اري عام 
2014 في 9 دول مع توقعات بتحسنه 

في 7 دول خالل عام 2015.

الميزان التجاري:
قف���زت الصادرات الس���لعية والخدمية 
العربية من متوس���ط سنوي يبلغ 639 
مليار دوالر خالل الفترة ما بين عامي 
2000 و2010 إل���ى 1502 ملي���ار 
دوالر عام 2013، ث���م تراجعت إلى 
1497 ملي���ار دوالر عام 2014، مع 
 1538 إلى  ارتفاعها  بمعاودة  توقعات 

(IMF-October 2014) المصدر : صندوق النقد الدولي
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مليار دوالر عام 2015، كما ارتفعت 
حصة الصادرات العربية من اإلجمالي 
العالمي من 4.9% خالل الفترة ما بين 
عام���ي 2000 و2010 إلى %6.2 
عام 2014، لكن مع توقعات بتراجعها 

إلى 6% عام 2015.
السلعية والخدمية  الواردات  ارتفعت  كما 
العربية من متوسط سنوي يبلغ 485 مليار 
دوالر خالل الفترة ما بين عامي 2000 
و2010 إل���ى 1172 مليار دوالر عام 
2014، مع توقعات بمواصلة ارتفاعها 
إلى 1245 ملي���ار دوالر عام 2015، 
كما ارتفعت حصة الواردات العربية من 
اإلجمالي العالمي من 3.8% إلى %5 
خالل نفس الفترة مع توقعات باستقرارها 

حول 5% عام 2015.
وقد بلغ حجم التجارة الخارجية للسلع 
والخدم���ات في ال���دول العربية نحو 
2669 ملي���ار دوالر ع���ام 2014، 
مع توقعات بارتفاعه���ا إلى  2783 
ملي���ار دوالر عام 2015، وذلك بعد 
ارتفاعه���ا من متوس���ط س���نوي يبلغ 
1123 ملي���ار دوالر خالل الفترة ما 

بين عامي 2000 و2010.

كما ارتفعت مس���اهمة الدول العربية 
ف���ي إجمالي تجارة العالم من الس���لع 
والخدمات من متوس���ط س���نوي يبلغ 
4.3% خالل الفترة م���ا بين عامي 
5.6% عام  إل���ى  2000 و2010 
2014، م���ع توقعات باس���تقرارها 

حول هذا المعدل عام 2015.
وحقق المي���زان التجاري لعام 2014 
فائض���ا ف���ي 7 دول عربية هي: دول 

مجلس التع���اون الخليج���ي، العراق، 
مقابل عجز في بقية الدول.

ويزيد حجم التجارة الخارجية من السلع 
والخدمات عن الناتج المحلي اإلجمالي، 
في 7 دول عربية هي؛ اإلمارات حيث 
تبلغ نسبة مساهمتها من الناتج %184، 
وموريتانيا 157.5%، ولبنان%127، 
والبحرين 115.5%، وس���لطنة عمان 

122%، وتونس %101.

توقعاتمتوسط
2010 - 20002015

 5.1-6391,3461,5081,5021,4971,538الصادرات العربية
13,11222,43922,66223,31624,24525,447928.5الصادرات العالمية

 0.3-4.96.06.76.46.26.0الصادرات العربية / الصادرات العالمية (%)
4859211,0421,1101,1721,24561.8الواردات العربية
12,91521,87322,10722,60623,50624,672900.2الواردات العالمية

3.84.24.74.95.05.00.1الواردات العربية / الواردات العالمية (%)
1,1232,2672,5492,6122,6692,78356.7إجمالي التجارة العربية
26,02844,31244,77045,92247,75150,1191,828.6إجمالي التجارة العالمية

 0.1-4.35.15.75.75.65.6التجارة العربية / التجارة العالمية (%)
(IMF-October 2014) المصدر : صندوق النقد الدولي

البيان

تطور حجم التجارة العربية للسلع والخدمات بالمليار دوالر
مقارنة 2014 

مع 2013
20132014 20112012

تطور حجم الصادرات السلعية والخدمية ونسبتها من الصادرات العالمية

(IMF-October 2014) المصدر : صندوق النقد الدولي
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المديونية الخارجية:
تحسن  الخارجية  المديونية  صعيد  على 
خالل  عام  بشكل  العربية  الدول  وضع 
الحادي  القرن  من  األول��ى  السنوات 
الدين  مؤشر  تراجع  حيث  والعشرين؛ 
المحلي  الناتج  من  كنسبة  الخارجي 
كمتوسط   %32 نحو  م��ن  اإلجمالي 
إلى  2000 و2010  بين عامي  للفترة 

29.7% خالل عام 2014.
إال أن حجم المديونية الخارجية اإلجمالية 
مليار   396 من  ارتفع  العربية  للدول 
دوالر كمتوسط للفترة بين عامي 2000 

عام  دوالر  مليار   853 إلى  و2010 
2014، مع توقعات بارتفاعها إلى 876 

مليار دوالر عام 2015.
الصادرة  الثالثة  الدولية  للمعايير  ووفقاً 
لحدود  الدوليين  النقد  وصندوق  البنك  عن 
المديونية الخارجية اآلمنة، تشير البيانات إلى 
وجود 12 دولة عربية ضمن الحدود اآلمنة 
للمديونية الخارجية للمعيار األول، حيث ال 
تتجاوز فيها نسبة الديون من الناتج المحلي 
اإلجمالي حاجز ال� 48% لعام 2014، في 
حين توجد 5 دول عربية تتراوح فيها النسبة 
تزيد  ودولتان  من %100،  وأقل   50 بين 

المحلي  الناتج  النسبة عن 100% من  فيها 
اإلجمالي.

وفيما يتعلق بالمعيار الثاني المتعلق بنسبة 
الصادرات  إلى حصيلة  الخارجي  الدين 
السلعية والخدمية والتي تعتبر في الحدود 
إذا لم تتعد نسبة 132%، يوجد  اآلمنة 
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 
من  مقبول  عدد  فيوجد  تتعد %25،  لم 

الدول العربية.
ومن المتوقع تحسن مؤشرات المديونية 
في  طفيف  بشكل  وتراجعها  الخارجية 
من  السابق  بالعام  مقارنة   ،2015 عام 
ناحية القيمة في 6 دول، وتحسنها وفق 
مؤشر النسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 

في 8 دول عربية.
االحتياطيات الدولية:

قفزت االحتياطيات الدولية من العمالت 
متوسط  من  العربية  الدول  في  األجنبية 
خالل  دوالر  مليار   467 بلغ  سنوي 
الفترة ما بين عامي 2000 و2010 إلى 
مع   ،2014 عام  دوالر  مليار   1417
 1458 إلى  االرتفاع  بمواصلة  توقعات 

مليار دوالر عام 2015.
الدولية  االحتياطيات  قيمة  ارتفعت  وقد 
في 13 دولة عربية خالل العام 2014، 
 4 السابق، وتراجعت في  بالعام  مقارنة 

دول، واستقرت في دولة واحدة.
أما على صعيد مؤشر تغطية االحتياطيات 
السلع  من  الواردات  أشهر  لعدد  الدولية 
البيانات إلى وجود 9  والخدمات فتشير 
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.

الدين الخارجي كنسبة من الناتج  في الدول العربية (%) لعام 2014

(IMF-October 2014) المصدر : صندوق النقد الدولي
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متوسط
2010 - 200020152016

332.30669.51733.96748.45777.87805.23839.7829.42السعودية
191.36347.45372.31402.34416.44440.18461.9014.10اإلمارات

121.78235.60262.26271.43284.86324.27365.9513.43مصر
88.93185.75216.04229.33232.22240.01260.672.89العراق

103.99199.39207.80212.45227.80238.46248.5415.35الجزائر
57.57169.81189.95202.45212.01227.10244.309.56قطر

80.35154.10174.08175.79179.33180.97185.123.54الكويت
62.9999.2195.90103.82112.55121.89131.808.73المغرب

33.8167.7175.4377.1280.5481.6483.333.42سلطنة عمان
32.8167.3363.1666.7570.0364.5065.693.28السودان

 16.18-49.7434.7181.9265.5249.3463.0479.46ليبيا
33.0445.9545.2447.0049.1250.0351.472.13تونس
24.0340.0842.9645.0247.5050.8254.462.48لبنان
17.8432.7335.4040.4245.4550.9753.405.04اليمن

15.0628.8830.9833.8636.5539.3442.272.69األردن
16.6029.0430.6632.7934.0535.0736.321.25البحرين
 0.20---5.009.8010.3011.3011.1012.00فلسطين

2.144.153.964.194.294.464.830.09موريتانيا
0.771.241.351.461.581.741.910.13جيبوتي
--------------34.57سورية

1,304.672,422.422,673.672,771.462,872.643,031.693,211.19101.17إجمالي الدول العربية
47,320.8071,422.7472,687.6674,699.2677,608.7481,544.4986,001.872,909.48العالم

 0.01-2.763.393.683.713.703.723.73الدول العربية / العالم (%)
45,334.8045,175.5845,532.7747,083.9548,842.0650,937.6149,244.331,758.12مجموعة الدول المتقدمة

12,542.4626,087.9427,512.0829,166.4930,524.7932,702.4235,064.261,358.30مجموعة الدول الناشئة والنامية
 0.09-10.409.299.729.509.419.279.16الدول العربية / الدول الناشئة والنامية (%)

(IMF-October 2014) المصدر : صندوق النقد الدولي

الدولة

الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية بالمليار دوالر
 حسب الترتيب التنازلي لعام 2014

مقارنة 2014 
مع 2013 توقعات2011201220132014

متوسط
2010 - 200020152016

70.279.681.483.785.487.188.81.7مصر
33.036.737.537.938.739.540.20.8الجزائر
29.132.733.734.835.937.038.11.1العراق

35.432.733.534.435.336.237.10.9السودان
30.232.232.532.933.233.533.80.3المغرب

23.628.429.230.030.631.231.90.6السعودية
21.025.125.926.727.528.329.10.8اليمن
10.010.710.810.911.011.111.20.1تونس

5.28.58.89.09.39.69.90.3اإلمارات
5.56.36.46.56.76.87.00.2األردن

5.65.96.06.16.26.36.40.1ليبيا
3.94.44.44.54.54.64.60.0لبنان

2.93.73.83.94.04.14.20.1الكويت
3.03.53.63.73.83.94.00.1موريتانيا

2.63.03.33.63.73.84.00.1سلطنة عمان
1.01.71.82.02.22.42.60.2قطر

0.81.11.21.21.21.21.20.02البحرين
0.740.870.890.910.940.970.990.02جيبوتي
--------------19.0سورية

302.9317.0324.7332.6340.1347.6355.27.4إجمالي الدول العربية
6,388.76,856.86,939.07,022.97,104.27,187.37,271.281.3العالم

4.74.64.74.74.84.84.90.1الدول العربية / العالم (%)
(IMF-October 2014) المصدر : صندوق النقد الدولي

مقارنة 2014 
مع 2013

عدد السكان في الدول العربية بالمليون نسمة
 حسب الترتيب التنازلي لعام 2014

توقعات2011201220132014الدولة
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متوسط
2010 - 200020152016

4,242-51,44499,431103,41898,98694,74493,53593,167قطر
339-26,03341,85345,99745,18944,85044,03243,819الكويت

37,16440,81742,46444,55244,77145,94446,865219اإلمارات
20,70525,72826,63227,92628,42428,70729,148499البحرين

13,71323,59425,13924,95325,40125,77826,357447السعودية
12,56222,62322,92321,45621,68821,27221,061232سلطنة عمان

6,1219,1459,70910,07710,53111,15911,846453لبنان
2,761-8,7415,84013,58110,7027,9429,99812,417ليبيا

121-2,9565,6876,4106,5946,4746,4916,844العراق
3,0985,4315,5425,6065,8866,0416,179281الجزائر
2,6874,6184,8435,1745,4605,7456,035286األردن
3,2684,3054,1984,3174,4674,5034,586150تونس

2,0673,0822,9493,1603,3923,6383,896232المغرب
1,7072,9603,2223,2433,3373,7244,12094مصر

8922,0611,8851,9411,9851,7821,76944السودان
1,0381,4331,5231,5931,6841,7981,92891جيبوتي

8241,3021,3681,5161,6551,8021,833139اليمن
1-6831,1701,0921,1281,1271,1451,210موريتانيا

--------------1,772سورية
4,3077,6418,2358,3328,4478,7229,040115المتوسط العربي

(IMF-October 2014) المصدر : صندوق النقد الدولي

مقارنة 2014 
مع 2013

تطور متوسط الدخل السنوي للمواطن العربي بالدوالر 
حسب الترتيب التنازلي لعام 2014

توقعات2011201220132014الدولة

متوسط
2010 - 200020152016

 0.8-1.80.91.31.91.12.02.3المغرب
5.10.90.71.12.22.53.01.1اإلمارات
 0.8-2.83.32.52.42.5 0.4-1.6البحرين
0.9--4.02.92.81.72.62.8فلسطين

2.64.02.91.22.82.83.31.5سلطنة عمان
 0.6-1.83.72.93.52.93.23.4السعودية

 2.6-3.84.44.65.63.02.62.1األردن
3.14.93.22.73.03.54.00.3الكويت
3.55.13.72.43.24.04.00.8جيبوتي
 0.1-3.34.58.93.33.24.04.0الجزائر

 0.9-6.35.74.94.13.34.34.5موريتانيا
5.01.91.93.13.43.53.60.3قطر
2.77.25.93.23.54.03.00.4لبنان

20.75.66.11.94.76.23.02.9العراق
0.315.96.12.64.86.34.22.2ليبيا

 0.4-3.23.55.66.15.75.04.2تونس
 1.9-11.019.59.911.09.011.48.5اليمن
7.311.18.76.910.113.512.03.2مصر

9.118.135.636.538.020.610.51.5السودان
--------------4.9سورية

5.16.36.25.45.75.54.60.4المتوسط العربي
 0.1-4.35.24.23.93.83.93.8العالم

2.02.72.01.41.61.82.00.20مجموعة الدول المتقدمة
 0.3-6.97.36.15.95.55.65.2مجموعة الدول الناشئة والنامية

(IMF-October 2014) المصدر : صندوق النقد الدولي

مقارنة 2014 
مع 2013

معدل التضخم (متوسط سنوي %)
 حسب الترتيب التصاعدي لعام 2014

توقعات2011201220132014الدولة
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توقعاتمتوسط
2010 - 20002015

 3.4-28.134.836.032.228.826.3الكويت
 4.0-8.36.59.615.411.49.0قطر

 0.1-9.111.213.710.710.510.3اإلمارات
 3.5-10.712.014.78.75.21.6السعودية

 5.1-9.69.44.68.13.00.2سلطنة عمان
0.10.21.2 1.1-2.8 1.5- 3.8-موريتانيا
1.3 1.2- 1.0- 2.3- 3.7-0.2 1.2-السودان
2.9 0.6- 3.0- 5.9-4.74.1 4.4-العراق
1.5 3.4- 4.4- 5.9- 5.2- 3.4- 1.9-تونس

 3.6- 4.6- 4.5- 0.9- 4.1- 0.4-5.6الجزائر
 0.4- 5.7- 4.8- 4.3- 3.2- 1.5-0.4البحرين
0.5 4.3- 5.0- 5.5- 7.4- 6.7- 3.0-المغرب

1.5 5.0- 5.4- 6.9- 6.3- 4.5- 2.2-اليمن
 1.4- 10.5- 7.3- 5.9- 2.7- 1.4- 1.9-جيبوتي
1.1 6.0- 10.3- 11.4- 8.5- 6.8- 4.2-األردن
 1.9- 12.0- 11.1- 9.2- 8.6- 5.9- 12.7-لبنان
1.8 11.5- 12.2- 14.1- 10.5- 9.8- 8.5-مصر

 2.6- 15.5- 16.5- 13.9- 16.5- 16.9-...فلسطين
 48.1- 30.2- 52.1- 4.0-27.8 15.9-15.0ليبيا

------------ 2.7-سورية
 2.26-5.736.348.084.402.141.15متوسط الدول العربية

فائض أو عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج (%) 
حسب الترتيب التنازلي لعام 2014

2011201220132014الدولة

(IMF-October 2014) المصدر : صندوق النقد الدولي

مقارنة 2014 
مع 2013

توقعاتمتوسط
2010 - 20002015

 4.93-22.5853.5562.6056.6351.7047.63الكويت
17.3939.0351.0842.8943.7845.120.90اإلمارات
 24.44-35.6880.41108.1665.0840.6413.16السعودية

 7.06-4.8011.0118.1831.2124.1520.46قطر
 3.83-3.256.383.506.272.440.17سلطنة عمان

0.000.010.05 0.05-0.11 0.06- 0.08-موريتانيا
 0.03- 0.18- 0.12- 0.09- 0.04- 0.02- 0.01-جيبوتي
0.82 0.79- 0.70- 1.52- 2.37-0.14 0.38-السودان
 0.21- 2.01- 1.62- 1.42- 0.97- 0.43-0.06البحرين
 0.26- 1.86- 1.83- 1.57- 1.70- 1.65---فلسطين

0.61 1.70- 2.15- 2.76- 2.33- 1.58- 0.64-تونس
0.35 2.55- 2.44- 2.79- 2.24- 1.47- 0.40-اليمن

0.09 2.36- 3.76- 3.85- 2.64- 1.96- 0.64-األردن
 1.14- 6.10- 5.28- 4.14- 3.71- 2.37- 3.06-لبنان

0.13 5.22- 5.60- 5.73- 7.05- 6.66- 1.91-المغرب
6.55 1.53- 7.02- 13.57-8.818.93 3.88-العراق

 8.31- 11.00- 10.22- 1.91- 8.54- 0.87-5.83الجزائر
 23.05- 19.06- 25.71- 2.65-22.78 5.52-7.46ليبيا

3.38 37.28- 34.84- 38.21- 27.58- 23.05- 10.41-مصر
------------ 0.94-سورية

 60.4-74.70153.7216.2121.861.434.9صافي الدول العربية
(IMF-October 2014) المصدر : صندوق النقد الدولي

مقارنة 2014 
مع 2013

فائض أو عجز الموازنة العامة بالمليار دوالر 
حسب الترتيب التنازلي لعام 2014

2011201220132014الدولة
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توقعاتمتوسط
2010 - 20002015

 15.3-56.2158.6164.8132.6117.3100.1السعودية
26.867.279.271.273.269.82.0الكويت

 5.2-10.152.062.062.657.452.6قطر
 18.4-14.550.969.064.746.351.8اإلمارات

 1.2-2.910.710.19.28.04.5سلطنة عمان
7.05.88.8 1.7-2.622.314.5العراق

 0.2-1.13.22.22.62.42.2البحرين
 0.2- 0.6- 0.5- 0.3- 0.2- 0.2- 0.1-جيبوتي

0.6 0.6- 0.6- 1.2- 0.6- 1.0- 0.2-اليمن
0.1 1.8- 1.1- 1.3- 1.3- 0.3- 0.3-موريتانيا

6.2 12.8- 1.3- 7.4- 10.1- 6.1-0.4مصر
 0.3- 2.7- 3.7- 3.3- 4.8- 3.5- 0.8-األردن
0.2 3.3- 3.8- 4.0- 3.7- 3.4- 1.0-تونس

1.4 4.1- 4.4- 5.8- 5.8- 0.3- 1.8-السودان
 0.2- 6.2- 6.0- 5.8- 5.5- 5.1- 3.1-لبنان

 7.6- 7.0- 6.8-15.319.812.30.8الجزائر
0.2 7.1- 7.7- 7.9- 9.3- 8.0- 0.5-المغرب

 22.3- 13.1- 13.4-14.53.223.88.9ليبيا
 0.9- 3.8- 2.9- 2.0- 3.0- 2.3- 0.8-فلسطين
------------ 0.3-سورية

 52.3-135.4357.8393.5311.8259.5223.7صافي الدول العربية

الحساب الجاري للدول العربية بالمليار دوالر 
حسب الترتيب التنازلي لعام 2014

2011201220132014الدولة

(IMF-October 2014) المصدر : صندوق النقد الدولي

مقارنة 2014
 مع 2013

توقعاتمتوسط
2010 - 20002015

33.443.645.540.540.838.60.3الكويت
 3.9-17.530.632.730.927.123.2قطر

 2.6-16.923.722.417.715.112.4السعودية
 5.0-7.614.718.516.111.111.8اإلمارات

 2.0-8.515.813.311.99.95.6سلطنة عمان
 0.8-6.511.27.27.87.06.4البحرين
3.02.43.8 0.8-3.012.06.7العراق
2.3 4.0- 0.4- 2.7- 3.9- 2.6-0.3مصر
1.7 1.1- 1.3- 3.1- 1.7- 3.0- 1.3-اليمن

 3.3- 2.9- 3.0-14.79.95.90.4الجزائر
2.4 6.3- 6.3- 8.6- 9.2- 0.4- 5.3-السودان
0.7 5.8- 6.8- 7.6- 9.7- 8.0- 0.8-المغرب
0.8 6.6- 7.7- 8.4- 8.2- 7.4- 3.0-تونس
 0.2- 6.9- 10.0- 9.8- 15.4- 12.0- 5.6-األردن
0.2 12.3- 12.7- 12.9- 12.7- 12.8- 12.9-لبنان

 8.4- 31.7- 26.1- 17.7- 29.1- 23.5- 16.0-فلسطين
3.4 39.4- 26.8- 30.1- 31.9- 6.2- 15.0-موريتانيا

 40.7- 20.9- 27.1-29.29.129.113.6ليبيا
 7.6- 35.0- 31.4- 23.8- 18.4- 13.7- 8.0-جيبوتي
------------ 1.0-سورية

 2.2-10.414.814.711.39.07.4متوسط الدول العربية

2011201220132014الدولة

(IMF-October 2014) المصدر : صندوق النقد الدولي

مقارنة 2014
مع 2013

الحساب الجاري للدول العربية كنسبة من الناتج (%) 
حسب الترتيب التنازلي لعام 2014
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توقعاتمتوسط
2010 - 20002015

58.2138.1142.1171.2181.9187.410.8اإلمارات
 6.2-35.2130.5161.3167.4161.2156.9قطر
39.767.872.378.383.889.75.5لبنان

 3.1-44.790.187.786.383.280.1السعودية
 1.1-61.060.259.858.757.7--العراق
33.134.939.144.453.461.49.0مصر

12.536.139.344.047.049.82.9البحرين
34.341.443.245.046.448.01.4السودان
26.336.937.437.637.938.20.3الكويت
19.424.928.632.337.040.54.7المغرب
18.322.124.325.427.430.22.0تونس
8.26.37.39.011.011.82.0األردن

6.88.59.89.89.99.90.0سلطنة عمان
 0.0-6.75.65.65.65.65.6ليبيا

 0.7-3.53.74.24.63.83.9موريتانيا
 0.5-21.24.43.63.42.92.7الجزائر
0.81.11.11.11.11.10.0فلسطين
0.50.60.70.70.81.10.1جيبوتي

------6.26.16.16.1اليمن
------------20.4سورية

395.8720.3774.1831.9853.0875.921.1إجمالي الدول العربية

الدين الخارجي للدول العربية بالمليار دوالر 
حسب الترتيب التنازلي لعام 2014

201120122013الدولة

(IMF-October 2014) المصدر : صندوق النقد الدولي

مقارنة 20142014
 مع 2013

توقعاتمتوسط
2010 - 20002015

165.3169.2168.2173.8176.4176.52.6لبنان
75.0124.3128.3134.3138.0142.03.7البحرين

 19.2-161.690.4106.6108.689.488.2موريتانيا
 6.6-61.276.984.982.776.069.1قطر

 1.1-104.461.668.467.466.374.4السودان
55.548.053.854.055.860.51.8تونس

59.052.349.248.451.761.63.3جيبوتي
30.439.738.242.543.742.61.1اإلمارات
30.825.129.831.132.933.21.7المغرب
54.621.923.626.430.030.03.6األردن
 0.8-32.927.926.125.324.0--العراق
 0.3-32.724.021.521.421.121.1الكويت
27.114.814.916.418.718.92.4مصر
 1.5-34.718.617.415.213.713.2اليمن

 0.5-20.212.613.012.712.312.1سلطنة عمان
13.516.16.88.511.38.82.8ليبيا

 0.8-13.513.512.011.510.79.9السعودية
15.211.410.79.810.09.20.2فلسطين
--20.42.21.81.61.31.1الجزائر
------------58.9سورية

 0.3-31.929.729.030.029.728.9متوسط الدول العربية

مقارنة 2014 
مع 2013

الدين الخارجي للدول العربية كنسبة من الناتج (%)
 حسب الترتيب التنازلي لعام 2014

2011201220132014الدولة

(IMF-October 2014) المصدر : صندوق النقد الدولي
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السنة الثالثة والثالثون العدد الفصلي األول )يناير – مارس 2015( امل�ؤ�ص�صة العربية ل�صمان الإ�صتثمار وائتمان ال�صادرات

صادرات السلع الدولة
والخدمات

واردات السلع 
والخدمات

إجمالي التجارة 
التجارة كنسبةالميزان التجاريالخارجية

 من الناتج %

عدد أشهر 
الواردات التي 

تغطيها االحتياطيات
414.8350.8765.564.0183.82.6اإلمارات

96.56.6 9.6-12.822.435.3األردن
24.015.439.38.6115.54.5البحرين
58.833.5 2.1-66.068.0134.0الجزائر

387.3244.6631.9142.781.237.8السعودية
24.72.0 3.3-7.010.317.3السودان
93.181.7174.811.375.311.6العراق
124.546.8171.377.795.58.9الكويت
81.94.8 14.9-38.753.692.2المغرب

51.53.2 2.3-10.612.923.4اليمن
100.94.0 4.4-22.627.049.6تونس

112.14.6 0.6-0.61.21.8جيبوتي
59.139.098.120.1121.85.8سلطنة عمان

--88.1 5.6-2.17.79.8فلسطين
145.960.8206.785.197.59.6قطر
127.212.2 8.0-26.234.260.4لبنان
95.837.9 12.1-17.629.747.3ليبيا

39.82.8 25.7-43.869.6113.4مصر
157.53.4 1.0-2.93.96.7موريتانيا

1,4991,1792,6793201,805196إجمالي الدول العربية

أداء التجارة الخارجية للسلع والخدمات في الدول العربية بالمليار دوالر خالل عام 2014

(IMF-October 2014) المصدر : صندوق النقد الدولي

توقعاتمتوسط
2010 - 20002015

205.7536.2648.7718.4771.0800.152.6السعودية
 3.8-75.2182.2190.7194.0190.2186.1الجزائر

 25.7-51.1111.6123.4119.593.874.8ليبيا
61.170.377.778.681.70.9...العراق

26.737.247.168.174.890.66.6اإلمارات
8.216.733.142.148.554.06.4قطر
13.031.632.233.934.735.90.8لبنان

11.723.126.129.334.736.55.4الكويت
17.020.617.519.321.423.02.1المغرب

6.414.414.316.618.820.52.2سلطنة عمان
22.326.415.214.516.318.51.8مصر

 0.3-7.012.18.812.612.312.4األردن
5.69.58.77.59.110.01.6تونس

2.54.24.95.05.86.60.8البحرين
 1.4-5.24.05.64.93.43.5اليمن

1.31.71.61.72.10.1...السودان
0.10.51.01.01.11.10.1موريتانيا
...0.10.10.20.40.50.5جيبوتي
--......0.50.50.70.7فلسطين
--...............8.6سورية

466.81,093.31,250.11,367.21,416.81,457.849.5إجمالي الدول العربية
(IMF-October 2014) المصدر : صندوق النقد الدولي

مقارنة 2014
مع 2013

اإلحتياطيات الدولية في الدول العربية بالمليار دوالر
 حسب الترتيب التنازلي لعام 2014

2011201220132014الدولة
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السنة الثالثة والثالثون العدد الفصلي األول )يناير – مارس 2015( امل�ؤ�ص�صة العربية ل�صمان الإ�صتثمار وائتمان ال�صادرات

تنع�ك��س الت�غي�����رات والت�ط����ورات 
السياسي��ة واالقتصادي���ة واالجتماعية، 
آن  من  العربية  المنطقة  تشهدها  التي 
آلخ���ر عل���ى التصنيف السيادي للدولة 
المالية  والمالءة  االئتماني  والتصنيف 
الكيان��ات االقتص�ادي�ة في تلك  لبعض 
الدول، وعلى رأسها مؤسس���ات القطاع 

المصرفي والمالي.
وف��ي ه���ذا السي���اق تواص�ل وك���االت 
التصنيف الدولي����ة ح���ول العالم تقييمها 

الساحة  على  تطورات  من  يجري  لما 
العربية وتقوم وبشكل دوري بمراجعة 
بالغة  بأهمية  تحظى  التي  تصنيفاتها 
م���ن قب��ل  الغ�البي��ة العظمى من القادة 
والسياسيين والش���رك�ات عبر الوطنية 
والمستثمري��ن ال��دوليين والسيم��ا عند 
اتخاذ قرارات االستثم��ار والتموي�ل في 

الدول العربية وغيرها.
في  التقييم  مؤسسات  اختالف  ورغ��م 
أدوات وآليات ودرجات التقييم اإليجابية 

والسلبية فإنها تتفق نسبيا على الصورة 
العامة. 

استعراض رؤية  أهمية  تأتي  هنا  ومن 
قبل  العربية  للدول  ومؤسس���اته  العالم 
وبعد األح��داث، من خ��الل استعراض 
التصنيف السيادي الص���ادر ع�ن ابرز 
لعدد من  الدولية  التصنيف  وك�����االت 
ال��دول العربي���ة، وال���ذي يكشف عدد 
من التغي���رات كم���ا يوضحها الج�دول 

المرفق.

2010
20112014201020112014201020112014201020112014201020112014

------------ BB BB BB

 BB+  BB B- Ba1 Ba3 Caa1 BB+ BB B BBB-  BB+ B- BBCCC CCC

 A- BB---- BBB+ BB B--- BB BB B

 BBB-  BBB-  BBB-  Ba1 Ba1 Ba1 BBB-  BBB-  BBB-  BBB-  BBB- - BB BB B

------------ C- C

 BBB BBB- - Baa2 Baa3 Ba3 BBB BBB- BB- BBB BBB- BBB B CCC

 A BBB BBB-  A3 A3 Baa2 A BBB BBB A A BBB BBB BBB BB

----------- B CC CC CCC

 BB BB BB- Ba2 Ba2 B1--- BB BB BB-  B B CCC

 AA- AA- AA Aa2 Aa2 Aa2 AA AA AA AA- AA- AA- A A A

 B B B-  B1 B1 B2  B B B B B B CCC CCC CCC

 A A A- A2 A2 A1--- A A A A A A

 AA AA AA Aa2 Aa2 Aa2--- AA- AA- AA- A AA AA

 AA- AA- AA- Aa3 Aa3 Aa3 AA- AA- AA AA- AA- AA- BBB BBB A

--------- BB-  BB- - B B C

--- Aa2 Aa2 Aa2--- AA- AA- AA- BB BB BB

--------- B B- CC CC CC

3892015

EIU

20102014

تطور التقييمات السيادية في الدول العربية

20102014
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تتك���ون حركة رؤوس األموال العالمية 
الش���امل من حركة األموال  بمفهومها 
ذات الطبيعية الرأس���مالية عبر الحدود 
الدولية في العال���م، ويقصد بها صافي 
تدفق���ات العديد من البن���ود التي تدخل 
في إطار بنود الحس���اب الرأسمالي في 

ميزان المدفوعات. 

وأولها: تدفقات رأس المال الخاص، والتي 
تنقسم إلى:1- التدفقات المتعلقة باالستثمار 
األجنبي المباش���ر و2- التدفقات المتعلقة 
المدرجة  المالية  األوراق  باالستثمار في 
وغير المدرجة في سوق األوراق المالية 

)استثمارات المحفظة(.
وثانيها: االس���تثمارات األخرى وتنقسم 

إل���ى: 1- القروض متوس���طة وطويلة 
األج���ل وأص���ول ومطلوب���ات البنوك 
المركزية والتجارية من ودائع وقروض 
للداخل والخ���ارج 2- التدفقات الخاصة 
والضمانات  والمالي  التجاري  باالئتمان 
والكفاالت والتسهيالت المالية للداخل أو 
للخارج. 3- التدفق���ات المتعلقة بأصول 
الثروة العقارية، أي المعامالت الخاصة 
بشراء أو بيع العقارات التي تتم بواسطة 
غير المقيمين، أو ش���راء العقارات في 
الخارج بواس���طة مقيمين. 4- التدفقات 
األموال  رؤوس  بتح���ركات  المتعلق���ة 
الخاصة  المعامالت  وتشمل  الشخصية، 
المنح،  الهداي���ا،  القروض،  بالودائ���ع، 

الميراث، التركات، و تسوية الديون. 
وحسب أحدث بيانات صادرة عن البنك 
الدولي فإن صافي الحس���اب الرأسمالي 
لميزان المدفوعات ف���ي الدول العربية 
شهد تحوال كبيرا من فائض ضخم 22.2 
مليار دوالر عام 2005 إلى عجز يبلغ 
596 مليون دوالر عام 2012، قبل أن 
يتح���ول إلى فائض مجددا بقيمة 1847 

مليون دوالر عام 2013.
 أما القيمة اإلجمالية التراكمية لصافي 
الحساب الرأسمالي لميزان المدفوعات 
في ال���دول العربية خالل الفترة ما بين 
عام���ي 2005 و2013 فق���د بلغ���ت 

60.5 مليار دوالر.

تطور صافي الحساب الرأسمالي لميزان المدفوعات
 في الدول العربية خالل الفترة )2005 - 2013(

االجمالي 200520062007200820092010201120122013الدولة 
39,642.30--20,488.9017,984.00675.10440.8010.2025.3011.007.00العراق
709.93743.691,487.611,728.611,006.982,096.313,409.584,242.974,471.1819,896.86الكويت

27.391,940.41589.70409.5217.99267.92164.70179.211,559.295,156.13لبنان
418.13274.78401.51398.83718.97846.08536.20603.33350.034,547.86فلسطين
165.29205.31173.23177.47235.94314.41190.24320.43408.212,190.53السودان

127.10144.93165.5378.89164.4982.37183.76448.94114.671,510.67تونس
724.06------18.0018.00118.0073.00210.00287.06سورية 
50.0075.0050.0050.0050.0050.0076.06100.00100.00601.06البحرين

498.85--0.20--88.41--202.2794.4094.2319.34اليمن
26.779.3135.2753.7455.1355.3259.6852.4050.47398.08جيبوتي
8.4662.7612.83283.920.560.282.252.542.39376.01األردن

320.16 102.73- 85.05- 144.86- 65.02-54.62 52.02-827.05 96.23- 15.60-سلطنة عمان
40.714.9045.61--------------موريتانيا

 13.32- 0.12-0.13 0.27- 0.08- 0.43- 2.09- 3.03- 2.92- 4.51-المغرب
 14.58-0.22 8.87- 1.30-3.82 0.06- 0.21- 0.19- 5.00- 3.00-الجزائر

 296.80--- 119.10- 45.20- 39.20- 18.80- 0.50-1.90 35.90- 40.00-مصر
 606.40- 335.20- 271.20---------------السعودية

 14,495.51- 4,781.04- 6,109.89- 3,604.58-------------قطر

1,842.360,481.6 596.3-22,179.121,412.54,628.73,659.32,505.64,013.0837.3صافي الدول العربية 

صافي الحساب الرأسمالي لميزان المدفوعات في الدول العربية بالمليون دوالر

المصدر : البنك الدولي 
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على صعيد المساعدات والمعونات اإلنمائية 
الرسمية  الجهات  من  المقدمة  الرسمية 
 )DAC( اإلنمائية المساعدة  لجنة  أعضاء 
جهة  و23  األوروبي  االتحاد  تضم  والتي 
ومن   ،OECD ال�  مجموعة  لدول  تابعة 
مثل  األطراف  المتعددة  المؤسسات  قبل 
ومنظمات  الدوليين،  والبنك  الصندوق 
أخرى. فقد شهدت ارتفاعا كبيرا في الدول 
 5 عن  يزيد  ما  بلغ  إجمالي  من  العربية 
مليارات دوالر عام 2000 إلى ما يقرب 
من 15 مليار دوالر عام 2012 إال أنها 

مليار   29.3 عند  مستوياتها  اعلى  بلغت 
دوالر عام 2005.

كما زادت حصة الدول العربية من المساعدات 
العالم  في  الرسمية  اإلنمائية  والمعونات 
عام   %11.2 إلى   2000 عام   %8.7 من 
2012 بعدما كانت قد حققت اعلى مستوياتها 

عند 27% عام 2005.
أما على صعيد اإلجمالي التراكمي لصافي 
ال�  خالل  الرسمية  والمعونات  المساعدات 
 2000 عامي  بين  ما  الماضية  عاما   13
و2012 فقد بلغ 179.4 مليار دوالر في 

الدول العربية بنسبة 13.4% من اإلجمالي 
العالمي البالغ 1.35 تريليون دوالر خالل 

نفس الفترة.
ومن المالحظ وجود تركز في المساعدات 
في عدد من الدول حيث استحوذت 3 منها 
تصل  بنسبة  دوالر  مليارات   104 على 
إلى 58% من اإلجمالي العربي التراكمي 
خالل الفترة، ومع زيادة عدد الدول إلى 6 
دول ترتفع النسبة إلى حدود ال� 79% ومع 
ارتفاع عدد الدول إلى 10 دول تقفز النسبة 

إلى 92% من اإلجمالي.

تطور صافي المساعدات والمعونات الرسمية 
في الدول العربية خالل الفترة  )2000 - 2012(

اإلجمالي2000200120022003200420052006200720082009201020112012الدولة

1021231132,2884,65122,0578,8899,2049,8842,7912,1921,9081,30165,503العراق
6859989721,0421,1611,0161,3601,7172,4702,8172,5192,4422,00121,198فلسطين
2251923056209941,8262,0482,1212,5662,3512,0761,12498317,431السودان

1,3711,3061,3121,0171,5531,0368991,1331,7421,0055974141,80715,192مصر
4344823535737707321,1021,2211,4519309931,4561,48011,977المغرب
5534495631,3266037085736407387409549791,41710,244األردن
2001982035342662308199791,0705804484747106,712لبنان

2223652213003523624313213755035509211,0175,941تونس
1021491531762012403963947666624981,0969995,831الصومال

3113702172442662972872434305586644767095,072اليمن
2232833642611951892263474523733743824084,077موريتانيا
2001991902383163472403943253191981901453,300الجزائر
159153631221067019841572081353351,6723,282سورية
7259748064741151131411671321421471,379جيبوتي

14778122438197441964287982ليبيا
806----40-8087764101195421475154سلطنة عمان

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

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

6------13110-22131714202524السعودية
5,0435,4375,2809,05311,70229,25317,52119,01322,71714,19812,29812,98114,883179,379إجمالي الدول العربية

57,65058,85268,45878,95188,903108,451107,003108,081127,443126,577131,066141,058133,0391,335,531إجمالي العالم
حصة الدول العربية من 

8.79.27.711.513.227.016.417.617.811.29.49.211.213.4العالم %

صافي المساعدات االنمائية والمعونات الرسمية في الدول العربية بالمليون دوالر 

المصدر : البنك الدولي 
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2012 (  – ) äGQOÉ°üdG ¿ÉªàFGh QÉªãà° ªÉ¿ G’ES °†d ázHô©dG á°ù° GŸƒDS

20132013 - 200420132013 - 200420132013 - 200420132013 - 2004
2.50700..41.70
2.501001..66.23
501800..16.51

4.202200..17.62
 .. .. .. ..

4.30900..27.41
4.201000..31.71
402200..20.95
80900..10.33

1.801800..35.11
 40400..36.64

2.802201..55.53
2.802200..280
202000..33.24

4.10900..27.5-1
1.30700..521
3.202000..29.43

 .. .. .. ..
30800..24.1-5

3.5-0.113.91.10.1-32.64
OECD1.7-0.38.8-0.30.8-70.65

  
(  )

     2013

     
(0-1) % (  )

 
()

+965 24959558riadh@dhaman.org+965 24959562aeldabh@dhaman.org

+965 24959561mona@dhaman.org+965 24959529aymang@dhaman.org

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

 ≈∏Y ÉF̀̀̀̀{ a©̀̀̀̀É∫ hè̀̀̀ô¿ jù°ÉYó ° ∫ f¶̀̀̀̀ÉΩ b† Ó `̀̀̀π è̀̀̀ø N °ûØdG
 Ò°ûJh .ázLÉàfEG Ì `̀ DhS¢ G’CeƒG∫ ‘ Gd≤£ÉYÉä G’Cc̀̀ h JƒXz̀̀̀̀∞ Q

 Ó° `̀̀̀ôcÉä G_ójóI, a† ° b¡̀̀̀̀É hYóO Gdû ÓZEG ” ∏̀̀̀̀á Gdà{ °TÉØdG
∏á jôa™ eø G’EfàÉLzá G’ELªÉdzá °TÉØdG äÉcô°ûdG ¥ÓZEG ¿CG øY

 ≈∏Y “ ” ô°TDƒ `̀̀̀ÉO. hjôc̀̀̀̀õ e °üàbÓd
Ó̀¥ G’CYªÉ∫ ` S¢ GŸ©ª̀̀̀̀ƒ∫ H¡É ’EZ̀̀ Ó Ú̀ G’Ea ` è̀̀̀ói eôhf̀̀̀̀á bƒGf̀̀

 ¢SÓ Ó̀¿ G’Ea ` EỲ̀G äGAGô````LEG áØ∏µJ ¢ hS°ôỲ̀̀̀á JæØz̀̀̀̀ò hJ≤∏zǜ̀̀̀

 øª°V 2004 ΩÉY òæe Éjƒæ°S Qó°üj …òdG ô°TDƒŸG Gòg ¿ƒµàjh
 äÉfƒµe áKÓ COGA G’CYªÉ∫ Yø GdÑæ∂ Gdóh‹ eø K G áÄzH J≤ôj̀̀̀̀ô 

: {g ázYôa
 ,Ú`̀̀`° CfƒGY¡̀̀̀̀º )GŸ≤ôV G ∞````∏àîÃ Ú`` OGO GdóGFæ̀̀ Î `̀ e©̀̀̀̀ó∫ GS°̀̀

ôc̀̀̀̀á( dójƒf¡̀̀̀̀º °ûdÉH  Ú`` ôGF̀̀̀̀Ö hGd©Ée∏̀̀ ° ∏ë̀̀̀̀á Gd† °üe
 É¡°SÓaEG ø∏©ŸG hCG IÌ©àŸG ácô°ûdG √ÉŒ áªFÉ≤dG º¡JÉ≤ëà°ùeh
 ácô°ûdG áeP ‘ ºFÉb Q’ )Ỳ̀̀̀óO Gdù°æàÉä GŸù°ÎOI è̀̀̀ø cπ Oh

.(ÚæFGódG ídÉ°üd IÌ©àŸG
ázØ° S̀̀̀̀¢ hJü Ó ¿ G’Ea Ó Rè̀̀̀á ’EY ÓdG ázæeõdG IÎ `̀ GdØ̀̀

¥ G’CYªÉ∫ )YóO Gdù°æƒGä(. ÓZEGh
 øe áÑ°ùæH É¡æY k ¥ G’CYªÉ∫ e©ÈG ÓZEGh ¢SÓ ¿ G’Ea ÓYEG áØ∏µJ
 ∫É◊G á©zÑ£H – áØ∏µàdG √òg øª°†àJh .IÌ©àŸG ácô°ûdG áªzb
 ÚzfƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëŸGh IÉeÉëŸG ÜÉ©JCGh AÉ°†≤dG ≈dEG Aƒé∏dG -

.ÉgÒZh
 áØ∏µàdGh ázæeõdG IÎ `̀ ô… GdØ̀̀ °TDƒ hc∏ª̀̀̀̀É GQJØ©â bzªá cπ eø e
 äÉ©jô°ûàdG IOƒL ΩóY ≈∏Y ∂dP q ¥ G’CYªÉ∫, O∫ Ó Reá ’EZ ÓdG

I G’EL̀̀̀̀ôGAGä hJ©≤zóGJ¡̀̀̀̀É Ì `̀ GŸ©ª̀̀̀̀ƒ∫ H¡̀̀̀̀É, fÉgz̀̀̀̀∂ Ỳ̀̀̀ø c̀̀
`̀̀̀á azª̀̀̀̀É jà©∏̀̀̀̀≥ ° Ú̀ hGdÑÒhbôGWz̀̀̀̀á hNÉU ` hGS°àØë̀̀̀̀É∫ GdôhJ̀̀

 .{FÉ°†≤dG ΩÉ¶ædÉH
 0)  ‘ô ° ‘ S°óGO Gdój̀̀̀̀ø GŸü `̀̀̀ôcÉä °ûdG ™e AÉ° eôhf̀̀̀̀á Gd≤†

(1hCG
 ázFÉ° ô eù°àëóç hj≤zù¢ eói eôhf̀̀̀̀á Gdù°∏£á Gd≤† °TDƒ hg̀̀̀̀ƒ e

 πÑb øe áYƒaôŸG ázFÉ° hGŸëÉc̀̀̀̀º ‘ Gdà©Éeπ e™ GdóYÉhi Gd≤†
 ‘ ( 1) ÉeEG Ú `̀̀̀ô bzªà °TDƒŸG òNCÉjh äÉcô° GdÑæ̀̀̀̀ƒ∑ GdóGFæá d∏û

`̀̀̀ôI HÉ◊éõ Y∏≈ °TÉÑe {°†≤J ’ M̀̀̀É̀∫ cÉf̀̀̀̀â GŸëÉcº eôf̀̀̀̀á h
ô‘ H̀̀̀̀π J©£z¡É e¡∏á ° `̀̀̀ôcÉä S°óGOG dój̀̀̀̀ø eü ° ‡à∏̀̀̀̀µÉä Gdû

 πeÉc OGó°S ≈∏Y IQó≤dG ‘ ÈcCG ázdÉªàMG ‹ÉàdÉHh QÉªãà°SÓd
 áfôe ÒZ ºcÉëŸG âfÉc ∫ÉM ‘ (ôØ°U) ÉeEG eÑ∏̀̀̀̀≠ GŸójƒfzá, h
 É¡àzØ°üJh äÉcô°ûdG äÉµ∏à‡ ≈∏Y õé◊ÉH Iô° `̀̀̀{ eÑÉT °†≤Jh
 ≈∏Y IQó≤dG ‘ πbCG á````zdÉªàMG ‹ÉàdÉHh ‘ô° S°óGOG dój̀̀̀̀ø eü

.ázfƒjóŸG ≠∏Ñe πeÉc OGó°S
 ¿ƒjódG OGOÎ°SG ∫ó©Ã ¢UÉÿG {YôØdG ô°TDƒ Cè̀̀̀É HÉdæù°Ñá d∏ª G
 â©ØJQG Éª∏µa ,IÌ©àŸG ácô°ûdG ≈∏Y áªFÉ≤dGh ÉgOGó°S ôNCÉàŸG

 Pd∂ Y∏≈ GQJØÉ́ LƒOI HzÄá G’CYªÉ∫ heôhfà¡É, Mzå q∫O ¬àÑ°ùf
 ÉgOGó°S ôNCÉàŸG ¿ƒjódG OGOÎ°SG áÑ°ùf ´ÉØJQG ≈dEG ∂dP Ò̀`̀ `°ûj
 ÈcCG OGOÎ°SG CfƒGY¡̀̀̀̀º Y∏≈ G ∞∏àîÃ Ú hè̀̀̀ø Kº bóQI GdóGFæ

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

  Y∏̀̀̀̀≈ 2013 `̀̀̀ô d©̀̀̀̀ÉΩ °TDƒ JôJz̀̀̀̀Ö Gd̀̀̀̀óh∫ Gd©ôHz̀̀̀̀á ‘ GŸ
 ázHôY ádhO 16 GŸù°àƒ… Gd©ÉŸ̀̀̀̀{ dzù¢ LzóG Mzå JƒLó 
 øjôëÑdG {g IóMGh ádhOh ÉzŸÉY 60` JôJzÑ¡̀̀̀̀É jàéÉhR Gd
 27`  Ohdá Mzå M∏̀̀̀̀â ‘ GŸôJÑá Gd 30 `̀̀̀π °†aCG á````ªFÉb ‘

YÉŸzÉ hG’Chd≈ YôHzÉ .
  {eÉY …ô°TDƒe ÚH Ée ÖzJÎdG ‘ äGÒ¨àdG óz©° Y∏̀̀̀̀≈ U

Ú̀ JôJzÑ¡̀̀̀̀É `  Oh∫ ‘ –ù°̀̀ 7  ‚ë̀̀̀̀â 2013h 2012
 ≈dEG (GóMGh Gd©ÉŸ{ g̀̀̀̀{; b£ô Gdà̀̀̀̀{ GQJØ©â )eôc̀̀̀̀õG 

YÉŸz̀̀̀̀É hS°∏£æá Yª̀̀̀̀É¿ Gdà{ GQJØ©̀̀̀̀â )eôcõjø( 36d̀G
 ≈dEG (õcGôe 4  YÉŸz̀̀̀̀É Kº G’Eè̀̀̀ÉQGä ) 77d̀G ≈dEG`̀̀̀É °†jCG
 ≈dEG (GóMGh  YÉŸzÉ, K̀̀̀̀º G’CQO¿ )eôcõG 101` GŸôJÑ̀̀̀̀á Gd
 ≈dEG (GóMGh ô )eôc̀̀̀̀õG °üe ºK ,ÉzŸÉY 112` GŸôJÑá Gd̀̀̀̀
 ≈dEG (ø```  YÉŸz̀̀̀̀É, K̀̀̀̀º LzÑƒJ{ )eôcõj̀ 139` GŸôJÑ̀̀̀̀á Gd̀̀̀̀
 (GóMGh  YÉŸz̀̀̀̀É, Kº eƒQjàÉfz̀̀̀̀É )eôcõG 142` GŸôJÑ̀̀̀̀á Gd

 .ÉzŸÉY 153d̀G áÑJôŸG ≈dEG
 ä’ `̀̀̀ô GdØôY{ Jù°ƒjá MÉ °TDƒ `̀̀̀í eø eàÉH©á bzº eµƒfÉä GŸ °†àj

 2013 - 2004 IÎ `̀ Ó̀∫ GdØ̀̀ `  ‘ Gd̀̀̀̀óh∫ Gd©ôHz̀̀̀̀á Ǹ̀ Ì `̀ Gdà©̀̀
 :¿ƒµe πµd áÑ°ùædÉH ázdÉàdG äGQƒ£àdG

�
  ΩÉY 1.8 H̀ Üô¨ŸG É¡z∏J §≤a ΩÉY 1.3 H̀ π° Jƒfù¢ G’Ca†

 H̀ ájOƒ©°ùdGh  ô£b ºK ΩÉY 2.5` aÉ_õGFô hGdÑëôjø H̀̀̀̀
.(ô°  YÉΩ )HÉd∏ƒ¿ G’CN† 2.8

 Øz̀̀̀̀á ° Rè̀̀̀á dàü ÓdG IÎ `̀  GdØ̀̀Ò̀` `̀̀̀™ h⁄ Jà̈`̀ ° GS°à≤̀̀̀̀ô GdƒV

(ácô°ûdG áªzb øe %
  è̀̀̀ø bzªá %4 `̀̀̀π Hæù°Ñ̀̀̀̀á H∏̈â ° S°∏£æ̀̀̀̀á Yª̀̀̀̀É¿ G’Ca†

 øªzdG ºK %7 ôc̀̀̀̀á J∏z¡É G_õGF̀̀̀̀ô hJƒfù¢ Hæù°Ñ̀̀̀̀á °ûdG
 %9  K̀̀̀̀º G’CQO¿ heƒQjàÉfzÉ hS°ƒQjá Hæù°Ñá %8 áÑ°ùæH
.(ô° G’CN†  ¿ƒ∏dÉH) %10 áÑ°ùæH âjƒµdGh øjôëÑdG ºK

  ázØ° Rè̀̀̀á dàü Ó  Gdàµ∏Ø̀̀̀̀á Gd Ò̀` `̀̀̀™ h⁄ Jà̈`̀ ° GS°à≤̀̀̀̀ô GdƒV

.2013 - 2004 {eÉY ÚH IÎØdG ∫ÓN
 0)  ‘ô ° `̀̀̀ôcÉä ‘ S°óGO Gdój̀̀̀̀ø GŸü °ûdG ™e AÉ° eôhf̀̀̀̀á Gd≤†

(1hCG
  ¿CG ÉgÉæ©eh 1 π HóQL̀̀̀̀á JÑ∏̀̀̀̀≠ ° GdÑëôj̀̀̀̀ø hb£̀̀̀̀ô G’Ca†

 äÉµ∏à‡ `̀̀̀ôI HÉ◊é̀̀̀̀õ Y∏̀̀̀̀≈ ° `̀̀̀{ eÑÉT °†≤J ’  º````cÉëŸG
`̀̀̀ô‘ H̀̀̀̀π J©£z¡̀̀̀̀É e¡∏á ° `̀̀̀ôcÉä S°̀̀̀̀óGOG dój̀̀̀̀ø eü °ûdG

 ‘ Gd≤̀̀̀̀óQI Y∏≈ È`̀ Cc̀̀G á``` S°àãª̀̀̀̀ÉQ hHÉdà̀̀̀̀É‹ GMàªÉdz̀ Ód
 ¿ƒ∏dÉH) 2013 ΩÉ©dG ∫ÓN ,ázfƒjóŸG ≠∏Ñe πeÉc OGó°S

.(ô° G’CN†
(Q’ e©ó∫ GS°ÎOGO G’CeƒG∫ )HÉdù°æâ dµπ Oh

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

.(ô° G’CN†  ¿ƒ∏dÉH) 2013 ΩÉ©dG ∫ÓN âæ°S 52
  ‘ ¬©LGôJ GóY Éªza ázHô©dG ∫hódG πc ‘ ™°VƒdG ø°ù–

.ôFGõ_G ‘ √QGô≤à°SGh øªzdGh ájQƒ°Sh ájOƒ©°ùdG Insolvency

20122013
127270
237361
33839-1
46062-2
5 79772
67086-16
78788-1
88092-12
91051014

10102107-5
11110111-1
121131121
13121122-1
141311310
151401391
161441422
171541531
181851850
191851850

2013     :

 
2013      

  
(  185)   

     
  ً!     

  
     

  ً

                                                                                 




