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 أول هيئة متعددة األطراف لتأمين االستثمار في العالم

 

 

 

 

 

 

 

كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكوكومكات الكدول  3499تأسست )ضمان( عام 

العربية باإلضافة إلى أربع هيئات مالية عربية، وتتخذ من دولكة الكوكويكت مكقكرا  لكهكا، 

 وتعمل على تحقيق األهداف التالية:

تشجيع تدفق االستثمارات العربية واألجنبية المباشرة إلى الدول العربيكة  •

من خالل تأمين تلك االسكتكثكمكارات الكجكديكدة والكقكائكمكة ضكد الكمكخكاطكر 

ميم، وعدم القدرة على التحويل، والحروب أالسياسية مثل المصادرة والت

 واالضطرابات األهلية واإلرهاب، واإلخالل بالعقد. 

دعم الصادرات العربية، وواردات السلع االستراتيجية والرأسمالكيكة مكن  •

خالل تأمينها أو تأمين تمويلها ضد المخاطر السياسية، وكذلك المخكاطكر 

 التجارية مثل اإلفالس والعجز عن السداد.

دعم التجارة المحلية وعمليات اإلجارة والتمويل والتكخكصكيكم فكي الكدول  •

العربية، من خالل خدمات التأمين المقدمة للمكسكتكثكمكريكن والكمكصكدريكن 

 والمقاولين والمؤسسات المالية.

نشر الوعي والترويج لمناخ االستثمار والتصدير والتأمين ضد المخاطكر  •

التجارية والسياسية في الدول العربية، من خالل البحوث والمكعكلكومكات، 

وتنظيم المؤتمرات واألحداث، وتقديم المكشكورة والكدعكم لكلكجكهكات  ات 

 الصلة في المنطقة.

 

 محتويات

 النشرة 

 المقر الدائم للمنظمات العربية
 دولة الوويت 

  21562ص.ب 

 31246الصفاة 

 تقاطع طريقي المطار

 وجمال عبد الناصر  

www3dhaman3org 

 4555 2945 465                                                                                                       + 

 لالستفسار عن محتويات النشرة وطلب نسخة

aeldabh@dhaman.org 

 أحمد الضبع
 رئيس قسم البحوث

وتقييم مخاطر الدول   

azzaelmezin@dhaman.org 
 عزة المزين
 خبير اقتصادي

anis@dhaman.org 
 انيس وسالتي
 خبير إحصائي

aymang@dhaman.org 
 ايمن غازي

 سورتير 

42292942-269 +  

 من الخبرة المتراكمة في المنطقة العربية

في تأمين   

 المستثمرين والمصدرين 

 والمؤسسات المالية

  ضد المخاطر التجارية والسياسية

92 

 عاما  

 االفتتاحية 1

 أنشطة المؤسسة 9

 مقدمة 32

39 
الجزء األول: مؤشرات التقييم 

 السيادي للدول العربية

22 
الجزء الثاني: مؤشرات تقييم 

 المخاطر في الدول العربية

mailto:reserach@dhaman.org
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 االفتتاحية

 2223تحسن تقييم المخاطر في الدول العربية لعام 

 المدير العام

 عبد هللا أحمد الصبيح

شهدت المنطقة العربية ومنذ عقود طكويكلكة الكعكديكد مكن االحكداث السكيكاسكيكة 

واالقتصادية واالجتماعية والمؤسسية التي ترتب عليها تصنيف عدد كبير مكن 

الدول في مستوى مرتفع للمخاطر من قبل وكاالت التصنيف السيادي ووكاالت 

تقييم المخاطر العالمية، وهو ما انعوس سلبا على  مناخ االستثكمكار واألعكمكال 

في دول المنطقة مع انخفاض جا بية عدد كبير مكنكهكا لكمكعكامكالت االسكتكثكمكار 

 والتجارة والتمويل من قبل الشركات متعددة الجنسية والمستثمرين الدوليين.

وادراكا من المؤسسة ألهمية تحرك الحكومات العربية بشكل 

عاجل لتحسين وضعها في تلك المؤشرات وخصوصا في 

اعقاب التطورات الجيوسياسية األخيرة في المنطقة والعالم، 

وانطالقا من مسؤوليتها ومساهمتها في تحسين مناخ االستثمار 

وبيئة أداء األعمال في المنطقة، قامت المؤسسة بإعداد تقرير 

شامل عن وضع الدول العربية في اهم مؤشرات التقييم 

السيادي ومؤشرات تقييم المخاطر والتغيرات التي طرأت على 

والتي أظهرت  0202و 0202وضع تلك الدول ما بين عامي 

 :ما يلي

دول عربية هي: اإلمارات والكويت وقطر والسعودية  4 •

 A حصلت على تصنيف ائتماني )سيادي( مرتفع بمستوى 

دول هي سلطنة عمان  6درجاته المختلفة، فيما حصلت ب

واألردن والبحرين ومصر والمغرب والجزائر على 

بدرجاته المختلفة، وتراوح  Bتصنيف معتدل بمستوى 

فيما تم  Cو Bتصنيف العراق وتونس بين المستويين 

 5، بينما لم يتم تصنيف Cدول في المستوى  5تصنيف 

دول هي: موريتانيا، والصومال، وجيبوتي، وفلسطين 

 وجزر القمر.

استقر وضع الدول العربية في التصنيفات االئتمانية  •

السيادية لوكاالت التصنيف االئتماني الرئيسية في العالم 

وهي ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش وكابيتال انتليجينس 

دول شهدت تراجعا في تصنيفها  5واي اتش اس، فيما عدا 

 .0202مقارنة بالعام  0202عام 

تحسن الوضع العام للدول العربية في مؤشري فيتش  •

لقياس مخاطر الدول السياسية واالقتصادية  PRSو

والمالية والتشغيلية في اآلجال القصيرة والمتوسطة 

 26و 21والطويلة كمحصلة لتراجع المخاطر فيما بين 

 دولة عربية.

تحسن وضع الدول العربية في مؤشري كوفاس وإيلير  •

هيرميس لمخاطر الدول ومخاطر االعمال بتحسن وضع 

 دول عربية. 5و 4ما بين 

استقر وضع الدول العربية في مؤشرات نيكسي لمخاطر  •

التجارة، وكريديندو لمخاطر التصدير واالستثمار، ودان 

أند برادستريت، مع استقرار شروط الدفع المفضلة 

 .0202للتعامالت التجارية للدول العربية خالل العام 

تحسن وضع الدول العربية في مؤشر السالم العالمي خالل  •

 .0202عام 

ورغم وجود تحفظات من قبل المؤسسة وبعض حكومات 

ومؤسسات المنطقة على عدد من تلك التصنيفات اال ان ذلك ال 

يقلل من أهميتها وضرورة متابعتها ودراسة منهجية إعداد 

تصنيفاتها والتواصل المباشر مع الفرق البحثية القائمة على 

إصدارها، وذلك من أجل تحسين وضع الدول العربية وترتيبها 

كمدخل مهم لتحسين مناخ االستثمار وبيئة أداء األعمال في 

المنطقة، كما نرى انه من الضروري دراسة إمكانية التعاون 

فيما بين الجهات البحثية المتخصصة في الدول العربية في 

إصدار تصنيف سيادي وآخر لتقييم مخاطر الدول في دول 

المنطقة والعالم، على أن يأخذ في اعتباره تفادي المالحظات 

 التي تؤخذ على بعض التصنيفات الدولية. 
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 أنشطة المؤسسة 

 بحضور رئيس وأعضاء المجلس في مقر المؤسسة بدولة الوويت 

 2222مجلس إدارة المؤسسة عقد اجتماعه األول لعام 

ُعقد االجتماع األول لمجلس إدارة المؤسسة 

العربية لضمان االستثمار وائتمان 

  02000102الصادرات يوم الثالثاء الموافق 

بمقر المؤسسة في دولة الكويت، وبحضور 

السادة/ رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 

 .وبمشاركة السيد/ المدير العام

وقد أخذ المجلس في هذا االجتماع علماً 

المؤسسة  أنشطةبتقرير المدير العام بشأن 

إلى  02020202خالل الفترة من 

الذي أشتمل على ثالثة  0202020012

فصول هي: عمليات الضمان، واالنشطة 

المكملة والخدمات المساندة، والتقرير 

 .المالي

 عمليات المؤسسة 

في مجال عمليات المؤسسة، تم خالل فترة  

عقدا جديدا، توزعت على  02التقرير إبرام 

عقود تأمين  2عقد تأمين ائتمان و 26

خطابات اعتماد معززة وعقدين إلعادة 

تأمين وارد اختياري. كما تلقت المؤسسة 

( طلب تأمين بقيمة 446خالل فترة التقرير )

مليون دوالر. وعليه  222إجمالية بلغت 

بلغت القيمة اإلجمالية للعمليات المؤمن 

مليون دوالر  244عليها خالل فترة التقرير 

% عن ذات  216.1وذلك بزيادة نسبتها 

. وقد استفاد من تأمين 0202الفترة من العام 

المؤسسة خالل الفترة شركات ومؤسسات 

( 4( دول عربية مصدرة و)2مالية من )

دول أجنبية، تصدرتها دولة الكويت بنسبة 

% تلتها دولة اإلمارات العربية 16.22

% ثم سويسرا بنسبة 22.60المتحدة بنسبة 

26.20%. 

وبلغ إجمالي أقساط التأمين بما فيها أقساط 

إعادة التأمين الوارد االختياري والنسبي 

مليون دوالر، بزيادة قدرها  0.022مبلغ 

 .% عن ذات الفترة من العام السابق 46.22

ولم تقم المؤسسة بدفع أي تعويض أو 

 .استرداد أي مبلغ خالل فترة التقرير

وبخصوص إعادة التأمين الوارد  

االختياري، فقد تم ابرام اتفاقية مع بنك 

 2التصدير واالستيراد السعودي وتجديد 

اتفاقيات قائمة مع هيئات االئتمان األردنية 

والتونسية، وبنك التصدير واالستيراد 

السعودي، وبلغت قيمة العمليات المعاد 

 .ماليين دوالر 2.22التأمين عليها اختياريا 

اما فيما يتعلق بإعادة التأمين الوارد 

بالحصص النسبية، فقد بلغ اجمالي العمليات 

المعاد التأمين عليها من قبل المؤسسة مع 

 22.61هيئات الضمان الوطنية العربية 

 .مليون دوالر خالل فترة التقرير

عقود  4عقد تأمين ائتمان و 36عقدا جديدا توزعت على 29إبرام 

 تأمين تعزيز خطابات اعتماد وعقدين إعادة تأمين وارد اختياري
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 أنشطة المؤسسة 

 % 31631العمليات المؤمن عليها تضاعفت بنسبة 

 أشهر 9مليون دوالر خالل  499إلى  

اما االلتزامات القائمة، فقد بلغت قيمتها 

اإلجمالية على المؤسسة تجاه األطراف 

وقد  .مليون دوالر 411.65المضمونة نحو 

أشاد المجلس بالنتائج التي حققتها المؤسسة 

 .خالل فترة التقرير

 األنشطة الموملة والخدمات المساندة

قامت المؤسسة بإصدار العدد الفصلي الثالث 

للنشرة الفصلية )ضمان االستثمار( بعنوان 

قطاع تأمين ائتمان الصادرات والتمويل ضد 

المخاطر السياسية والتجارية. وتم اصدار العدد 

الفصلي الرابع للنشرة الفصلية )ضمان 

االستثمار( بعنوان االقتصاد العربي عام 

. كما تم 0200وتوقعات األداء في  0202

أعداد من تقييم المخاطر الداخلية  4اصدار 

دولة وتشمل المؤشرات  242والتي تغطي 

االقتصادية والمالية والتجارية ومؤشر ضمان 

 .لتقييم مخاطر الدول

كما تم إنجاز نسخ الكترونية لجميع 

اإلصدارات السابقة للمؤسسة باللغتين العربية 

واالنجليزية منذ التأسيس، ورفعها على الموقع 

 .االلكتروني للمؤسسة

 التقرير المالي

أشارت بياناته الى ان موجودات المؤسسة كما 

بلغت حوالي               0202ديسمبر  12في 

( دوالراً مقارنة مع             514,420,525)

 12( دوالرات كما في 510,222,222)

، توزعت بصورة أساسية بين 0202أغسطس 

% والنقدية والودائع 62.55االستثمارات 

% والموجودات األخرى 16.22المالية 

 12%. وبلغت حقوق الملكية كما في 2.54

( دوالراً 522,222,206مبلغ ) 0202ديسمبر 

( دوالراً كما 522,524,252مقارنة بمبلغ )

، بارتفاع قدره               0202أغسطس  12في 

 ( دوالراً وهي أرباح الفترة. 2,026,225)

 

 12كما بلغت اإليرادات اإلجمالية حتى 

( دوالراً، 02,222,621مبلغ ) 0202ديسمبر 

( دوالراً لنفس 00,125,022مقارنة بمبلغ )

الفترة من العام الماضي بارتفاع وقدره          

( دوالراً، يرجع لبيع عدد من 2,400,426)

الصناديق االستثمارية، وتسوية أرصدة 

 متقادمة لشركات إعادة التأمين.

باإلضافة الى ذلك، بلغ صافي ربح الفترة  

( دوالراً مقارنة بمبلغ      22,221,662مبلغ )

( دوالراً لنفس الفترة من العام 2,220,222)

( 0,022,220الماضي بارتفاع وقدره )

 .دوالراً 

وتداول المجلس كافة بنود جدول األعمال، 

وأصدر بشأنها القرارات والتوجيهات الالزمة، 

هذا وقد تقرر أن يتم عقد اجتماع مجلس 

في شهر أبريل  0200اإلدارة الثاني لسنة 

المقبل عقب اجتماع مجلس المساهمين وذلك 

في إطار االجتماعات السنوية المشتركة 

 للهيئات المالية العربية.

 مليون دوالر 51939ارتفاع موجودات المؤسسة الى 

   2223بنهاية  ديسمبر من العام  

دول أجنبية  9دول عربية مصدرة و 4شركات ومؤسسات مالية من 

  2223استفادت من تأمين المؤسسة ما بين سبتمبر وديسمبر 
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 وفد "ضمان االستثمار" بحث تعزيز العمليات في مصر مع وزراء ومسئولين

 في التعاون الدولي والتجارة والبترول والتموين والنقل والمالية وهيئة االستثمار 

زار وفد المؤسسة برئاسة المدير العام عبد هللا 

أحمد الصبيح خالل زيارته الى مصرر وزارة 

 22و 25التعاون الدولي خالل  الفترة ما بيرن 

، وذلك بدعوة من وزير التعاون 0200مارس 

الدولي الدكتورة رانيا المرشراط، وذلرك لربرحرث 

سبل تعزيز التعاون وزيادة عمليات المرؤسرسرة 

 التأمينية وأنشطتها في مصر.

وأوضررح الررمررديررر الررعررام لررلررمررؤسررسررة أن وفررد 

المؤسسة التقي وزير التعاون الدولي الدكترورة 

رانريرا الررمرشراط، ووزيرر الرتررمرويرل والرترجررارة 

الداخلية الدكتور عرلرى الرمرصريرلرحري، ووزيرر 

الرترجررارة والصررنراعررة نرريرفرريرن جرامررع، ووزيررر 

البترول والثروة الرمرعردنريرة الرمرهرنردس طرارق 

المال، ووزير الركرهرربراء والرطراقرة الرمرترجرددة 

الدكتور محمد شاكر، ورئيس الرهريرئرة الرعرامرة 

لالستثمار والمناطق الحرة المرسرترشرار مرحرمرد 

عبد الوهاب، ومساعد وزير النقل لالرسرترثرمرار 

الخارجي المهندس وائل نعيم، ومستشار وزير 

النقل للرترعراون الردولري السرفريرر أحرمرد رزق، 

ونائب وزير المالية للسياسرات الرمرالريرة أحرمرد 

كوجك. وتناولت اللقاءات بحرث سربرل ترعرزيرز 

التعاون بين الرمرؤسرسرة ومصرر فري مرجراالت 

تأمين االستثمار والتجارة والترمرويرل، كرمرا ترم 

التباحث بشأن عقد ورش عرمرل مرع الرجرهرات 

الررحرركررومرريررة الررمررعررنرريررة لررلررتررعررريررف برراألنشررطررة 

والخدمات التي ترقردمرهرا الرمرؤسرسرة برحرضرور 

ممثلي القطاع الحكومي والخاص، إضافة الرى 

ترركررثرريررف الررتررعرراون فرري مررجرراالت الرربررحررو  

واالستشارات وتربرادل الرمرعرلرومرات الرخراصرة 

 بمناخ االستثمار واالعمال.

 أنشطة المؤسسة 
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 % من مجمل عمليات المؤسسة التراكمية  531مصر استفادت بنسبة  

 2223و 3495خالل الفترة ما بين عامي 

واوضح الصبيح أن مصر عضو مؤسرس فري 

وتساهم بحصة تزيد  2224"ضمان" منذ عام 

% من رأسمالها ويمثل وزير الرترعراون 0على 

الرردولرري أو مسرراعررد وزيررر الررتررعرراون الرردولرري 

للصناديق العربية مصر في اجتماعات مجلس 

مساهمي المؤسسة فري ابرريرل مرن كرل عرام. 

وعلى مدار تاريخها وقعت المؤسسة مذكررات 

تفاهم وتعاون مع العديد من الجهات المصريرة 

آخرررهررا مررذكرررة تررفرراهررم مررع الررهرريررئررة الررعررامررة 

 لالستثمار والمناطق الحرة.

وأضاف الصبيح أن المؤسسة أنشأت بالتعراون 

مع المؤسسة اإلسرالمريرة لرترأمريرن االسرترثرمرار 

وائتمان الصادرات "اتحاد أمران" الرذي يضرم 

جهة تامين عربيرة وإسرالمريرة مرن بريرنرهرا  22

الشركة المصرريرة لضرمران الصرادرات. كرمرا 

تتعاون المؤسسة مع الجهات الرمرصرريرة ذات 

الصلة في أمور االستشارات والبحو  وتبادل 

المعلومات الالزمة إلصداراترهرا مرثرل ترقرريرر 

مررنرراخ االسررتررثررمررار والررنررشرررات والرردراسررات 

األخرى، كذلك تشارك المؤسسة في عردد مرن 

 المؤتمرات واألنشطة التي تنظمها مصر.

وأشار الصبيح الرى أن الرمرؤسرسرة ترقردم عردة 

خدمات لمصر أبرزهرا ترأمريرن االسرترثرمرارات 

العربية واألجنبيرة الرقرائرمرة والرجرديردة وأيضرا 

استثمارات المصريين المغتربريرن وذلرك ضرد 

المخاطر السياسية الرمرترمرثرلرة فري الرمرصرادرة 

والتأميم، ومنرع ترحرويرل األمروال، والرحرروب 

 واالضطرابات واإلخالل بالعقد.

 

 أنشطة المؤسسة 
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 المؤسسة تسعى لزيادة عمليات تأمين االستثمار في مصر والدول العربية

تقدم المؤسسة خدمة ترأمريرن ائرترمران 

الصادرات المصرية للخارج وكذلك 

تررأمرريررن ائررتررمرران واردات السررلررع 

الرأسمالية واالستراتيجية المرصرريرة 

من الرخرارج وذلرك ضرد الرمرخراطرر 

السياسية براإلضرافرة إلرى الرمرخراطرر 

الررتررجرراريررة الررمررتررمررثررلررة فرري إفررالس 

المستورد أو إعسراره، وعردم وفرائره 

 بالتزاماته.

وكشف المدير العام للمؤسسة السيرد/ 

عرربررد هللا أحررمررد الصرربرريررح عررن أن 

تسررعررى لررزيررادة اسررتررفررادة “  ضررمرران” 

الدول األعضراء ومرنرهرا مصرر مرن 

عملياتها التأمينية وانشطترهرا مشريررا 

%  5.1الى أن مصر استفادت مرن 

مررن مررجررمررل عررمررلرريررات الررمررؤسررسررة 

التراكمية خالل الفترة ما بين عرامري 

مرلريرون  502، بقيمة 0202و 2225

دوالر كتأمين لعمليات تصدير السلع 

مرلريرون  2212المصريرة، وبرقريرمرة 

دوالر كرترأمريرن لرعرمرلريرات اسرتريرراد 

السلع لمصر واالستثمارات العربريرة 

واألجنبية الواردة الى مصر. كما أن 

اجمالي عقود المؤسسة الساريرة فري 

مرلريرون  215مصر بلرغ مرا قريرمرتره 

% من مجمل العقرود 22دوالر تمثل 

 .0202السارية في المؤسسة بنهاية 

وكان المدير العام للمؤسرسرة السريرد/ 

عبد هللا أحمد الصبيح، التقى في مقر 

المؤسرسرة برالركرويرت برنرهرايرة الرعرام 

السفير/ أسامة شلتوت سرفريرر  0202

مصررر لرردى الرركررويررت لرربررحررث سرربررل 

تعزيز استرفرادة مصرر مرن خردمرات 

 المؤسسة.

وعرلريرهرا ترعرظريرم اسرترفرادترهرا مرن “  ضمران” الدول األعضاء في المؤسسة تساهم في رأسمال  •

الخدمات التأمينية المتنوعة التي تقدمها المؤسسة، والتي تمثل ضمانرا إضرافريرا لرلرمرسرترثرمرريرن 

 والمصدرين والممولين  بجانب الضمانات المحلية التي تقدمها الحكومات.

التأمين يحافظ على جاذبية الدولة  للمستثمرين األجانب في حال كانت ترلرك الرمرخراطرر عرائرقرا  •

لالستثمار حيث يقوم التأمين بنقل الخطر السياسي الرمرحرترمرل مرن الرمرسرترثرمرر األجرنربري إلرى 

  .المؤسسة

قيام الجهات الممولة للتجارة بالتأمين على عملياترهرا يسراعرد فري ترقرلريرل مرعردالت الرمرخراطرر  •

وبالتالي تسهيل الحصول على التمويل وخفض معدالت الفوائد وكلفة التمويل االجمالريرة عرلرى 

  .الجهة المانحة للتمويل وكذلك على الجهة المستفيدة منه

المؤسسة  تقوم بالتأمين على المبالغ المثبت تحويلها من الخارج فقط وليس التكلفة االستثماريرة  •

اإلجمالية للمشروع، وبالتالي في حال تحقق الرخرطرر واسرترحرق الرمرسرترثرمرر الرترعرويرض فرإن 

المؤسسة وفي هذه الحالة أيضا ستقوم بحماية حقوق الطرفين من خالل قيامها برمرا يرلري. أوال 

ستدفع للمستثمر التعويض بعد تقديمه ما يثبت تحقق الخطر وهي ميزة لصالح المستثمر تغنريره 

عن االنتظار لسنوات للحصول على حقوقه. وثانيا تحمي الدولة من الدخرول فري نرزاع دولري 

مع المستثمر واحتمال مبالغة المستثمر في قيمة التعرويرض الرمرطرلروب عرن األضررار بسربرب 

اقتصار قيمة عقد التأمين لدى المؤسسة على المبالغ المثبت تحويلها من الخرارج فرقرط، فضرال 

عن أن المؤسسة تتحمل عبء الوقت الفارق ما بين سداد الرترعرويرض الرمرسرترحرق لرلرمرسرترثرمرر 

 .واسترداده من الدولة

 مزايا التأمين للدول العربية األعضاء في المؤسسة   

 أنشطة المؤسسة 
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 تأكيدا  من قبل كوادرها على المشاركة المجتمعية 

 نظمت حملة للتبرع بالدم“ ضمان”

نظمت المؤسسة بالتعاون مع بنك الدم المركزي، 

حملة للتبرع بالدم، وذلك في مقرها الرئيسي 

 بالمقر الدائم للمنظمات العربية في دولة الكويت.

وأبدى العاملون في المؤسسة تعاونهم التام مع 

الحملة، تأكيداً لشعورهم بالمسؤولية المتزايدة تجاه 

ً فئة المرضى الذين يحتاجون  المجتمع خصوصا

 للدعم والرعاية الصحية.

وأكد السيد/ عبد هللا أحمد الصبيح، المدير العام 

للمؤسسة، أن هذه الحملة التي تمت بالتعاون مع 

بنك الدم القت إقباالً من موظفي المؤسسة بجميع 

إداراتها، مؤكداً حرص المؤسسة على المشاركة 

المجتمعية في دعم بنك الدم المركزي بصفة 

خاصة والقطاع الصحي في الكويت بصفة عامة، 

كما أثنى على تعاون المسئولين في بنك الدم 

المركزي وتجاوبهم السريع وتلبية طلب المشاركة 

 في هذه الحملة.

وأضاف أن التبرع بالدم له أثر كبير في تعزيز قيم 

التكافل وتفعيل مفهوم التراحم بين أفراد المجتمع، 

مشيراً إلى أهمية التبرع بالدم والتوعية به في ظل 

االحتياج المستمر له لمواجهة الحاالت الحرجة 

 والحواد  وغيرها.

 

المؤسسة بحثت 

التعاون مع هيئة 

 االستثمار الليبية

تواصلت المرؤسرسرة مرع الرهريرئرة 

الررعررامررة لررتررشررجرريررع االسررتررثررمررار 

وشؤون الخصخرصرة فري لريربريرا 

لبحث سبل التعاون المشترك فري 

مجال تشجيع االستثمار األجنربري 

 في ليبيا.

كما شاركت الرمرؤسرسرة، برورقرة 

عرررمرررل  فررري الررريررروم األول 

الجررتررمرراعررات مررجررلررس األعررمررال 

الروسي العربي الذي انعرقرد فري 

 05دبي خرالل الرفرتررة مرا بريرن 

.برترنرظريرم مرن 0200ينايرر  06و

اتحاد الغرف العربية وعردد مرن 

 الجهات الروسية واإلماراتية. 

ضمان استقبلت 

وفدي التصدير 

السعودي 

والمدرسة 

 التونسية لإلدارة
استقبلت المؤسسة وفدا مرن برنرك 

التصدير واالسرتريرراد السرعرودي 

للتباحث في مواضيع فنية تتعرلرق 

بررتررأمرريررن ائررتررمرران الصررادرات 

وضمان االستثمار. كما استقبلرت 

وبالتنسيق مع مرعرهرد الرترخرطريرط 

الررعررربرري وفرردا مررن الررمرردرسررة 

الوطنية لإلدارة من الجمرهروريرة 

التونسية حيث تم ترنرظريرم ورشرة 

عررمررل لررلررتررعررريررف بررالررمررؤسررسررة 

 وبخدماتها التأمينية.
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 لالتحاد 32واالجتماع السنوي الـ  21المجلس التنفيذي الـ 

 نظمت اجتماعات اتحاد أمان “ ضمان”

نظمت المؤسسة في إطرار 

توليها مهام األمانة العرامرة 

التررحرراد أمرران اجرررتررمررراع 

المجلس التنرفريرذي الرثرالرث 

والررعررشررريررن واالجررتررمرراع 

السنوي العام الثاني عشرر 

 00لالتحاد وذلرك يرومري 

عرلرى  0200فبراير  01و

 التوالي.

وقد بحث السيد/ عبد هللا 

أحمد الصبيح، المدير 

العام للمؤسسة وأمين عام 

. وقد قرر 0200اتحاد أمان، مع أعضاء المجلس التنفيذي مختلف أنشطة االتحاد وبرنامج عمله خالل العام 

 في دبي. 0200المجلس أن تعقد الدورة الثالثة عشر لالتحاد خالل الربع األخير من العام 

مع عدد من هيئات التأميرن الرعرربريرة فري كرل مرن ترونرس  0200تواصلت المؤسسة خالل الربع األول من العام 

 واالمارات واألردن وقطر والسعودية وذلك لتعزيز التعاون والتنسيق في عمليات التأمين وإعادة التأمين.

كما تواصلت مع هيئات تأمين أجنبية من كل من اسبانيا وبريطانيا وإيطاليا واليونان وذلك بشأن ابررام مرذكررات  

تفاهم للتعاون المشترك. كذلك تواصلت المؤسسة مع هيئتي التأمين اإلقرلريرمريرتريرن اإلسرالمريرة واإلفرريرقريرة وذلرك 

 للتنسيق والتعاون المشترك في عمليات التأمين وإعادة التأمين.

في إطار التنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة بعمل المؤسسة تواصلت "ضرمران" مرع اترحراد بريررن وذلرك 

لتبادل المعلومات فيما يتعلق بالبيانات واالحصائيات الخاصة بعمليات التأمين في الردول األعضراء فري االترحراد 

 وخصوصا الدول العربية، إضافة الى التنسيق بشأن برامج عمل االتحاد خالل الفترة المقبلة.

 تبادل معلومات مع اتحاد بيرن

 جهة تأمين عربية ودولية 33"ضمان" تواصلت مع 

 ملحقا 25عقدا للتأمين و 15المؤسسة أبرمت 

مليون  501.0ملحقا لتأمين ائتمان الصادرات والتمويل التجاري بقيمة  05عقدا للتأمين و 15أبرمت المؤسسة 

طلبا لتأمين  245. وكانت المؤسسة قد تسلمت خالل فترة التقرير 0200دوالر خالل الربع األول من العام 

جهات أجنبية بقيمة بلغت  1دول عربية ومن  2ائتمان الصادرات والتمويل التجاري من شركات وبنوك في 

مليون  122استفسارا لتأمين التمويل التجاري بلغت قيمتها حوالي  22مليون دوالر. كما تسلمت المؤسسة  462

 دوالر.

 عروض تأمينية 

دول عربية  2في  

 وأجنبية

أصرردرت الررمررؤسررسررة خررالل الررربررع 

، عرددا مرن 0200األول من الرعرام 

 2العروض والعقود الرترأمريرنريرة فري 

دول عربية وأجنبية شملت كرالً مرن 

الكويت وسلطنرة عرمران والربرحرريرن 

واإلمرررارات واألردن والسرررعررروديرررة 

ودولتين أجرنربريرتريرن. كرمرا ترم خرالل 

الررفررترررة الررتررواصررل مررع عرردد مررن 

الشررركررات الررمررصرردرة وعرردد مررن 

المستثمريرن والرمرؤسرسرات الرمرالريرة 

وشركاء األعمال ووسطاء الرترأمريرن 

في مجاالت ترخرص ترأمريرن ائرترمران 

الصررادرات واالسررتررثررمررار وتررمررويررل 

 التجارة.

المؤسسة شاركت في 

ملتقى األعمال 

 السعودي العراقي

شاركت المؤسسة في ملتقى األعمال 

السعودي العراقري الرمرشرتررك الرذي 

فري  0200عقد خالل شرهرر يرنرايرر 

العاصمة السعودية الرريراض، وذلرك 

بتنظيم من اتحاد الرغررف الرترجراريرة 

السعودية. حيث بحث الملترقرى سربرل 

تنمية االستثمارات والتجارة الربريرنريرة 

 السعودية العراقية.
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 2222في دبي بنهاية مارس 

  ملتقى االستثمار السنوي شاركت في رعايةالمؤسسة 

شاركت المؤسسة في ملتقى االستثمار السنوي  

مارس  12و 02الذي عقد خالل الفترة ما بين 

  EXPO 0202بمركز دبي للمعارض 0200

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

نائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة رئيس 

 مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي.

وقد قدمت المؤسسة رعايتها الفضية للملتقى الذي 

يُشارك فيه خبراء وصنّاع قرار من قطاعات 

متعددة تشمل المصارف والتمويل وتجارة التجزئة 

والزراعة والطاقة والذكاء االصطناعي والمدن 

الذكية وقطاعات أخرى ذات صلة. وناقش الملتقى 

على مدى ثالثة أيام قضايا عدة شملت جذب االستثمارات النوعية، واألساليب المبتكرة في الترويج االستثماري، واالستثمار األجنبي 

المباشر، والمدن الذكية، وإدارة مخاطر إطالق الشركات الناشئة، واإلمكانات التي يوفرها الواقع المعّزز والعالم االفتراضي وعدد من 

 القضايا االستثمارية األخرى. 

ة يميوتم تكريم المؤسسة من قبل وزارة االقتصاد اإلماراتية  لرعايتها للملتقى ولمساهمتها الفعالة في مختلف أنشطتها وقد تم تسليم درع تكر

 للسيد /المدير العام عبدهللا أحمد الصبيح من قبل وزارة االقتصاد اإلماراتية.

النمساوية والبرازيلية لبحث سبل استفادة أعضائهما من مختلف خدمات تأمين -وتواصلت المؤسسة مع الغرفتين العربيتين المشتركتين 

 التجارة واالستثمار. كما أبرمت معهما مذكرتي تفاهم للتعاون المشترك على هامش أعمال ملتقى االستثمار السنوي في دبي.
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 أوال  مؤشرات التقييم السيادي للدول العربية

دول عربية فقط هي قطر والكويت والسعودية وسلطنة عمان واألردن والبحررين ومرصر ولبنران حظيرت بترصنيف مرن قبرل  2 •

 وكاالت التصنيف االئتماني الرئيسية في العالم وهي ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش وكابيتال انتليجينس واي اتش اس. 

 دول عربية هي الجزائر وليبيا واليمن والسودان وسوريا لم يتم تصنيفها إال من قبل وكالة آي اتش اس. 5  •

 .0202و 0202استقر متوسط ترتيب الدول العربية في التصنيفات االئتمانية السيادية للوكاالت الخمس بين عامي  •

 توجد درجة عالية من االتساق فيما بين التصنيفات السيادية للدول العربية وفق الوكاالت الخمس.  •

بدرجاته المختلفة والذي يمثل تقييما سرياديا مرتفعرا خرالل  Aحازت كل من اإلمارات والكويت وقطر والسعودية على تصنيف  •

 .0202و 0202عامي 

بدرجاته المختلفة مرن قبرل غالبيرة الوكراالت B ُصنفت سلطنة عمان واألردن والبحرين ومصر والمغرب والجزائر في مستوى •

 .0202و 0202خالل عامي 

 .0202و 0202وفقا لوكالتي فيتش وموديز خالل عامي  Cو Bتراوح تصنيف تونس والعراق بين  •

 Bحازت كل من الجزائر وليبيا واليمن والسودان وسوريا على تصنيف وكالرة آي اترش اس فقرط، وترراوح ترصنيفهما مرا بيرن  •

 .0202و 0202خالل عامي  Cو

 3دول عربية لم تصنف سيادياً من قبل الوكاالت الخمس وهي موريتانيا وجزر القمر وجيبوتي والصومال وفلسطين 5 •

التقييمات السيادية ومؤشرات المخاطر السياسية   

 2223 - 2222والتجارية في الدول العربية 

استمرارا لنهج المؤسسة في رصد المؤشرات  ات الصلة بعملها، تركز النكشرة الفكصلية وللمكرة األولكى علكى 

في الدول العربية والكتي تكصدرها الوككاالت العالميكة المتخصكصة   رصد التقييمات السيادية وتقييمات المخاطر

، و لكك سكعيا  مكن المؤسكسة للتوعيكة بتلكك 0202و 0202مع ابراز التغيرات التي طرأت بشأنها خالل عكامي 

المؤشرات وأنواعها والمنهجيات والمتغيرات المستخدمة في حسابها و لك من أجل التعريف المعمق بها  مكن 

قبل الجهات الحوومية والبحثية المعنية وكذلك في أوساط المتعاملين في مجاالت االستثمار والتمويل والتجارة 

والتأمين. حيث تعد تلك المؤشرات عنصرا  حاكما  في اتخا  القرار من قبل هؤالء المستفيدين إما بشأن تحسين 

البيئة االستثمارية وتحسين المؤشرات التي تعتمد عليها تلكك التكصنيفات، أو التخكا  قكرار االسكتثمار مكن قبكل 

 :الشركات  االستثمارية الوبرى في العالم ،  وفيما يلي أهم النتائج التي توصلت لها النشرة على النحو التالي
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 ثانيا: مؤشرات تقييم المخاطر في الدول العربية

 تصدرت دول الخليج المراكز األولى واألقل خطورة في الغالبية العظمي لمؤشرات مخاطر الدول سواء السياسية او التجارية. •

في مقدمتها جيبوتي واألردن وسلطنة عمان، فري  0202دول عربية احرزت تقدماً في الترتيب العالمي لمؤشر فيتش لمخاطر الدول خالل عام  22  •

 دول أخرى. 22مقابل تراجع 

دولرة عربيرة فري  21، كمحصلة النخفاض درجة المخاطر فري 0202شهد المتوسط العربي في مؤشر فيتش لمخاطر الدول تحسناً طفيفاً خالل عام  •

 دول فقط.  2مقابل ارتفاعها في 

 دولة. 26، مدعوماً بتحسن الوضع في 0202بنهاية عام  PRSارتفع المتوسط العربي في المؤشر المركب لمخاطر الدول  •

دول أخرى تقدماً فري المؤشرر فري المقابرل تراجرع  5، وأحرزت 0202دولة عربية في مؤشر كوفاس لمخاطر الدول خالل عام  21استقر تصنيف   •

 تصنيف لبنان.

 في مقابل تراجع تصنيف البحرين. 0202دولة عربية استقراراً في تصنيفها في مؤشر نيكسي لمخاطر التجارة خالل عام  22شهدت  •

، مرع تحرسن الوضرع وتراجرع 0202دولة عربية وفق مؤشر ايليرهريرمس للمخراطر فري المرديين القرصير والمتوسرط خرالل عرام 22استقر تصنيف  •

 دول.  4مخاطر عدم السداد في 

شهد المتوسط العربي استقراراً في مؤشر مخاطر ممارسة األعمال التجارية عبر الحدود الرصادر عرن دان أنرد برراد سرتريت، كمحرصلة السرتقرار  •

 .0202دولة عربية خالل عام  22تصنيف 

فري مؤشرري المخراطر السياسرية قرصيرة األجرل فري معرامالت  0202شهد المتوسط العربي في مؤشر كريديندو لمخاطر الدول تحرسناً بنهايرة عرام  •

التصدير، ولقيود تحويل العملة في االستثمارات المباشرة، في حين حقق اسرتقراراً فري مؤشرر مخراطر المرصادرة واالجرراءات الحكوميرة، ومؤشرر 

 العنف السياسي في االستثمارات المباشرة، كما استقر تصنيف الدول العربية في مؤشر المخاطر التجارية وظل دون تغيير.

 .0202و 0202استقر وضع الدول العربية وفق شروط الدفع المفضلة للتعامل في الصفقات التجارية دون تغيير بين عامي   •

، فري مقدمتهرا 0202دولرة عربيرة خرالل عرام  20شهد متوسط أداء الدول العربية في مؤشرر الرسالم العرالمي تحرسناً كمحرصلة لتحرسن الوضرع فري  •

 االمارات والمغرب وجيبوتي.

حققرت الردول العربيرة أفرضل اداء فري مؤشرر سريادة  ، كمرا0202ارتفع المتوسط العربي في مؤشرات الحوكمة العالميرة ارتفاعراً طفيفرا خرالل عرام  •

 القانون تاله مؤشر الجودة التنظيمية ثم فعالية الحكومة.

 مالحظات بشأن التقييمات السيادية وتصنيفات المخاطر  

المرالءة او الجردارة االئتمانيرة للدولرة ويعربر عرن  الذي ترصدره وكراالت عالميرة متخصرصة برشأن درجرة التقييم االئتماني السيادييوجد فرق بين  •

خ اريررؤيتها لمستوى المخاطر المختلفة المرتبطة باالستثمار في ديون تلرك الدولرة، أي تقييرم قردرة حكومرة الدولرة علرى سرداد أعبراء ديونهرا فري تو

فترصدره وكراالت عالميرة متخصرصة أيرضا ليعربر عرن  تقييكم مخكاطر الكدولاالستحقاق ووفق الشروط المتفق عليها بين الحكومة والمقرضين. أما 

 مستوى المخاطر المرتبط بمعامالت االستثمار والتجارة الدولية مع تلك الدولة واحتماالت التعرض لخسائر نتيجة تحقق مخاطر محددة.

دمة ستخيوجد اختالف بين المنهجيات المستخدمة من قبل الوكاالت العالمية المصدرة للتقييمات السيادية وتقييمات المخاطر من جهة المتغريرات المر •

 وأوزانها وعدد وطبيعة مستويات التصنيف.

 تم استخدام األلوان واالشارات في بعض المؤشرات لتسهيل التعرف على وضع الدولة وترتيبها والتغيرات التي طرأت عليها إيجابا أم سلبا. •

من الطبيعي أن يوون لدى بعض الكدول أو المؤسكسات تحفظكات علكى التكصنيفات الكصادرة مكن الوككاالت العالميكة، بكشأنها وهكو مكا يتطلكب مكن  •

المعنيين في تلك الدول والمؤسسات مراجعة المنهجيات المتبعة أو التواصل بشول مباشر مع فريكق اعكداد تلكك التكصنيفات بهكدف التعكرف علكى 

 آليات تحسين أداء الدولة في تلك المؤشرات.
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 الجزء األول: مؤشرات التقييم السيادي للدول العربية

التصنيف االئتماني السيادي أو درجرة الرمرالءة او الرجردارة هرو 

تقييم مستقل للجدارة االئتمانية للدولة ترقروم بره وكراالت عرالرمريرة 

متخصصة لرمرنرح األسرواق والرمرسرترثرمرريرن رؤيرترهرا لرمرسرتروى 

المخاطر المختلفة المرتبطة باالستثمار في ديون تلك الدولة، مرن 

خالل تقييم مدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية في الروقرت 

المحدد وبالكامل.  أي أنه يوفر لغرة عرالرمريرة مشرترركرة وشرفرافرة 

للمستثمرين وغيرهم مرن الرمرشراركريرن فري السروق والشرركرات 

والحكومات تصبح جزءا من عمليات صنرع الرقررار عرلرى كرافرة 

ُ يرمركرن ترعرريرف الرترصرنريرف  المستويات. بمعنى أكرثرر وضروحرا

االئرررترررمرررانررري أو 

الرررررررررررجررررررررررردارة 

االئتمانيرة برأنرهرا 

درجرررة ترررظرررهرررر 

مدى قردرة دولرة 

أو مررؤسررسررة مررا 

عرررررلرررررى سرررررداد 

 ديونها.

تقروم وكرالرة  •

تصررررنرررريررررف 

االئررررتررررمرررران 

بتقييم البيرئرة 

االقترصراديرة 

والسرريرراسرريررة 

لرررررلررررردولرررررة 

اسرررررترررررنرررررادا 

للعديد من المؤشرات، وعادة ما يكون ذلك بناء عرلرى طرلرب 

الدولة ألن الحصول على تصنيف ائتماني سيادي جريرد يرعرد 

أمًرا ضروريًا للدول وخصوصا النرامريرة الرتري تررغرب فري 

الحصول على التمويل من األسواق الماليرة الردولريرة، فضرال 

عن أهميته القصوى في تعزيز ثقة المرسرترثرمرريرن الردولريريرن 

 واجتذاب االستثمار األجنبي المباشر.

تررعررد وكرراالت سررتررانرردرد آنررد بررورز ومرروديررز وفرريررتررش هرري  •

الوكاالت الثال  األكثر نفوذاً تليها وكالتا كابيتال انتليجريرنرس 

واي اتررش اس، 

ويختلف الترقريرم 

مرررررن وكرررررالرررررة 

ألخرى رغم ان 

جميعها يسترخردم 

مرررركررررونررررات  1

رئرريررسرريررة هرري 

الرررررررررحرررررررررروف 

واالرقرررررررررررررررررررام 

 -وعرالمررتررا   و

الررررى جررررانررررب 

الررررررررنررررررررظرررررررررة 

 المستقبلية. 

وكاالت التصنيف السيادي العالميةالمصدر:   Source: International Sovereign Rating Agencies  

كفاءة عالية وقدرة قوية على السداد )أعلى درجة للتصنيف االئتماني( AAA

مستوى جودة عاٍل ومخاطرة منخفضة للغاية AA

قدرة عالية على السداد مع مخاطرة منخفضة A

قدرة كافية للسداد BBB

احتمالية سداد مع وجود مخاطر BB

احتمالية لعدم السداد مع مخاطرة مرتفعة B

احتمالية كبيرة لعدم السداد CCC

تزام أعلى درجات المخاطرة وعدم االل CC

قمة المخاطرة C

تعثر في السداد ومخاطر لإلفالس )أدنى درجة للتصنيف االئتماني( D

درجات التصنيف االئتماني

 مؤشرات التقييم السيادي للدول العربية
 الجزء 

 األول 
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 الجزء األول:  مؤشرات التقييم السيادي للدول العربية

 ( Standard & Poor’sالتصنيف السيادي لوكالة ستاندرد آند بورز)

وكالة تصنيف دولريرة ترحرلرل األسرواق الرمرالريرة واقرترصرادات   Standard & Poor’sتعد ستاندرد آند بورز

الدول المختلفة ، وهي واحدة من أكبر وكاالت التصنيف االئرترمرانري السريرادي فري الرعرالرم، وترمرنرح الروكرالرة 

، من خالل دراسة التطور الرتراريرخري لر داء 2226التصنيفات االئتمانية للبلدان والبنوك والشركات منذ عام 

االقتصادي واإلصالحات الحكومية وحجم الدين الحكومي والتضخم وقيمة العملة الروطرنريرة، كرمرا ترأخرذ فري 

االعتبار العوامل الخارجية التي قد تؤثر على اقتصاد الدولة مثل األزمات المالية العالمية والعقوبات. ويعتمرد 

التصنيف في الوقت الراهن على مجموعة من البيانات االقتصادية مثل الناتج المحلي االجمالي ومعدل النرمرو 

ونسبة كل من االستثمار واالدخار إلى الناتج وغيرها، بجانب المؤشرات النقدية مثل سعر الصررف ومرعردل 

 التضخم، وكذلك بعض التوازنات مثل ميزان المدفوعات والميزان الخارجي. 

ويتم التعبير عن التقييم اإلجمالي للعوامل االقتصاديرة فري فرهررس برالرحرروف يشريرر الرى مسرتروى الرجردارة 

االئتمانية لدولة معينة وإلى أي مردى مرن الرمرحرترمرل أن ترفري الردولرة برالرترزامراترهرا الرمرالريرة ترجراه الردائرنريرن 

والمستثمرين، وتقوم الوكالة بانتظام بمراجعة التصنيفات االئتمانية للدولة، كما تعطي نظرة مستقبلية للتنرمريرة 

 طويلة األجل لالقتصاد تتراوح ما بين ايجابية ومستقرة وسلبية.

دول عربيرة لرعرام  22تشير بيانات التقييم السيادي لـ     •

، الصررادرة عررن وكررالررة سررتررانرردرد آنررد بررورز 0202

Standard & Poor’s    وفرق ثرالثرة  الى تروزيرعرهرا

 دول عربية على تصنريرف  1مستويات حيث حصلت 

A  دول أخرى  5األفضل بمستوياته المختلفة وحصلت

بمستوياته المختلفة في حريرن حصرلرت   Bعلى تصنيف

 .SDلبنان فقط على تصنيف 

تغيرت النظرة المستقبرلريرة طرويرلرة األجرل الرى وضرع  •

هي الكويت 0202دول عربية خالل عام  4أفضل في 

سرلرطرنرة عرمران و(  +A) مع ترراجرع تصرنريرفرهرا الرى 

دول  4واألردن والبحرين، برجرانرب اسرترقررارهرا فري 

عربية هي قطر والسرعروديرة ومصرر والرعرراق، وفري 

المقابل ظلت النظرة المستقبلية سلبية في المغرب فرقرط 

 .0202و 0202بين عامي 

 0202قطر في مقدمرة الردول الرعرربريرة لرعرامري  حلت •

AAوحافظت على استقرار تصنيفها بدرجة  0202و

تمتعها بمستوى جرودة عرال فري سرداد الرديرون  أي  –

ومخاطر منخفضة جداً مع نظرة مسترقربرلريرة مسرترقررة، 

وهو مرا  0202خالل عام   +Aتلتها الكويت بتصنيف 

يعكس قدرتها العالية على سداد الديون في ظل مخاطر 

قليلة مصحوبرة برنرظررة مسرترقربرلريرة إيرجرابريرة. وحرلرت 

  -Aالسعودية في المرتبة الثالثرة برمرسرتروى تصرنريرف 

 ونظرة مستقبلية مستقرة.

  -BBBبتصرنريرف في المرتبة الرابعة حلت  المغرب  •

مع تغير النظرة المستقبلية إلى سلبيرة، ترلرترهرا كرل مرن 

سلطنة عمان واألردن والربرحرريرن برحرصرولرهرم عرلرى 

وتغير النظرة  المستقبلية الى  ايجابية، ثم  +Bتصنيف 

ونرظررة  Bمصر في الرمررتربرة  السرادسرة برترصرنريرف 

 .SDمستقبلية مستقرة، وحصلت دولة  على تصنيف 

تحسن النظرة المستقبلية إلى إيجابية 

في كل من الوويت وسلطنة عمان  

 2223واألردن والبحرين خالل عام 

وكاالت التصنيف السيادي العالميةالمصدر:   Source: International Sovereign Rating Agencies  

التقييم 

السيادي/  

Sovereign

Rating 

النظرة 

المستقبلية/ 

Outlook

التقييم 

السيادي/  

Sovereign

Rating 

النظرة 

المستقبلية/ 

Outlook

1 Qatar 0 AA- Stable 0مستقر AA- Stable 0مستقر 1 قطر

2 Kuwait -1 A+ Positive0إيجابي AA- Negative0سلبي الكويت 2

3 Saudi Arabia 0 A- Stable 0مستقر A- Stable 0مستقر 3 السعودية

4 Morocco 0 BBB- Negative0سلبي BBB- Negative0سلبي المغرب 4

5 Oman 0 B+ Positive0إيجابي B+ Stable 0مستقر سلطنة عمان 5

5 Jordan 0 B+ Positive0إيجابي B+ Stable 0مستقر األردن 5

5 Bahrain 0 B+ Positive0إيجابي B+ Stable 0مستقر البحرين 5

6 Egypt 0 B Stable 0مستقر B Stable 0مستقر مصر 6

7 Iraq 0 B- Stable 0مستقر B- Stable 0مستقر العراق 7

8 Lebanon - SD - - - لبنان 8

UAE - - - - - اإلمارات

Tunisia - - - - - تونس

Algeria - - - - - الجزائر

Libya - - - - - ليبيا

Yemen - - - - - اليمن

Sudan - - - - - السودان

Syria - - - - - سوريا

The Sovereign Ratings of Arab countries by Standard & Poor's 2020-2021 

التقيييم السيادي للدول العربية وفق وكالة ستاندرد آند بورز 2021-2020 

2021 2020

ترتيب 

2021

Rank

2021
Countryالدولة

التغير في 

التقييم/ 

 Change

 in

Rating
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 (Moody's) التصنيف السيادي لوكالة موديز

 السريراديرةمزودًا عالميًا للتصنيفرات االئرترمرانريرة    )Moody's Investors Service )MISتعد وكالة موديز 

ّن التصنيف الذي تصدره وكالة موديز الممولين من وضع استراتيرجريرات  والبحو  وتحليل المخاطر، حيث يُمك 

للديون في الوقت المناسب من خالل إعطاء نظرة شاملة على أسواق الرديرن الرعرالرمريرة مرن خرالل تصرنريرفراترهرا 

  االئتمانية وأبحاثها.

عوامل رئيسية عند تقييم الترصرنريرف االئرترمرانري السريرادي هري: الرقروة االقرترصراديرة          4تركز وكالة موديز على 

)المتعلقة بالهيكل االقتصادي ومنها نصيب الفرد مرن الرنراترج والرترنرويرع وحرجرم السروق(، والرقروة الرمرؤسرسريرة 

)المرتبطة بقوة المؤسسة وإمكانية التنبؤ بالسياسات(، والقوة المالية )عبء الديون مقارنة بالقدرة عرلرى ترعربرئرة 

يتم الرترعربريرر الموارد الحكومية (، وحساسية المخاطر) وجود مخاطر أو تهديد مباشر ومفاجئ لسداد الديون(. و

عن التقييم االجمالي للتصنيف السيادي في فهرس بالحروف  يشير الى مستوى الجدارة االئتمانية لدولة مرعريرنرة 

 وإلى أي مدى من المحتمل أن تفي الدولة بالتزاماتها المالية تجاه الدائنين والمستثمرين .

 الجزء األول: مؤشرات التقييم السيادي للدول العربية

تشير بيانات التقييم السيادي الصرادرة عرن وكرالرة  •

 4، إلرى أن 0202دولة عربية  لعام  20موديز لـ 

برمرسرترويراتره  Aدول عربية حازت على تصنريرف 

 Bدول أخرى على تصنريرف  5المختلفة وحصلت 

بمستويراتره الرمرخرترلرفرة فري حريرن حرازت  ترونرس 

برمرسرترويراتره  Cوالعراق ولربرنران عرلرى تصرنريرف 

 المختلفة.

دولرة عرربرريرة عرنررد نررفررس   22اسرتررقرر تصرنرريرف   •

 .0202و  0202المستوى دون تغيير بين عامي 

تراجع تصنيف كل من سلطنة عمان وترونرس الرى   •

Ba1 وCaa2  مرع زيرادة  0202على التوالي عام

 في احتمالية عدم السداد والمخاطر االئتمانية .

تصدرت اإلمارات الدول العربيرة فري الرترصرنريرف  •

، الرذي 0202(  خالل عام Aa0السيادي لموديز )

يعني تمتع الدولة بمرسرتروى جرودة عرال فري سرداد 

 الديون ومخاطر ائتمانية منخفضة

،  ثرم  Aa1حلت  قطر  في المرتبة الثانية بتصنيف  •

الكويت والسعودية في المرتبة الرثرالرثرة برترصرنريرف 

A2   مما يعني  وجود قردرة عرالريرة لرلردولرة عرلرى

 سداد الديون تصحبها مخاطر ائتمانية منخفضة. 

حلت المغرب في المرتبة الرابعة عربيا مرحرافرظرة  •

)قردرة كرافريرة عرلرى سرداد  Ba2علرى تصرنريرفرهرا 

، ثرم سرلرطرنرة 0202و 0202الديون( خالل عامي 

تلتها   Ba1عمان في المرتبة الخامسة مع بتصنيف

ثم  الربرحرريرن ومصرر  فري  B2األردن بتصنيف 

دول  1، وحرازت B0المرتبة السابعة بترصرنريرف 

 بدرجاته المختلفة.   Cعلى تصنيف

  Source: International Trade Finance Newsletter  نشرة تمويل التجارة الدوليةالمصدر: 

دول  32استقرار تصنيف موديز في  

 عربية وتراجعه في دولتين 

  2223خالل عام 

Rank

2021
Country

التغير/

Change
2021 2020 الدولة

ترتيب 

2021

1 UAE 0 Aa2 Aa2 اإلمارات 1

2 Qatar 0 Aa3 Aa3 2 قطر

3 Kuwait 0 A1 A1 الكويت 3

4 Saudi Arabia 0 A1 A1 3 السعودية

5 Morocco 0 Ba1 Ba1 المغرب 4

6 Oman -1 Ba3 Ba2 سلطنة عمان 5

7 Jordan 0 B1 B1 األردن 6

8 Bahrain 0 B2 B2 البحرين 7

9 Egypt 0 B2 B2 مصر 7

10 Tunisia -1 Caa1 B1 تونس 8

11 Iraq 0 Caa1 Caa1 العراق 8

12 Lebanon 0 C C لبنان 9

Algeria — — — الجزائر

Libya — — — ليبيا

Yemen — — — اليمن

Sudan — — — السودان

Syria — — — سوريا

التقيييم السيادي للدول العربية من قبل وكالة موديز 2021-2020 

The Sovereign Ratings of Arab Countries  by Moody's 2020-2021 
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 (  Fitchالتصنيف السيادي لوكالة فيتش )

تقييماُ لقدرة الدولة السيادية على الوفاء بالتزاماتها الحالية والمرسرترقربرلريرة برالركرامرل وفري الروقرت تقدم وكالة فيتش 

احتمالية التخلف عن سداد الديون المستحقة للدائنين من الرقرطراع الرخراص والسريرمرا وبالتالي تركز على  المحدد 

 سندات الدين الصادرة في األسواق العالمية.

تركز وكالة فيتش على مجموعة من العوامل الكمية والنوعيرة لرترحرلريرل االئرترمران السريرادي لرلردولرة وترترضرمرن: 

السمات الهيكلريرة لرالقرترصراد الرتري ترجرعرلره أكرثرر أو أقرل عررضرة  ؤشرات أداء االقتصاد الكلي وآفاقه، بجانبم

"للصدمات" بما في ذلك مخاطر استقرار االقتصاد الكلي والمالية العامة التي يشكلها القطاع المرالري فضرالً عرن 

ومرؤشررات  هيكل الدين العام واستدامته وكرذلرك الرترمرويرل "المخاطر السياسية" وعوامل الحوكمة، باإلضافة إلى

المديونية الخارجية مع التركيز بشكل خاص على استدامة أرصدة التجارة الردولريرة وترمرويرل الرحرسراب الرجراري 

 وتدفقات رأس المال، وكذلك مستوى وهيكل الدين الخارجي )العام والخاص(.

( وتركرون الرترصرنريرفرات Cإلرى   AAAيتم منح تصنيف فيتش على مقياس يتضمن مجموعة من الحروف )من 

أعلى جودة ائرترمرانريرة برمرعرنرى   AAAويمثل تصنيف ( لتحديد "درجات التصنيف". -مصحوبة بمعدل ) ( أو )

(  Cأدنى توقع لمخاطر التخلف في السداد بجانب قدرة استثنائية على سداد االلتزامات المالية،  فري حريرن تردل )

التي تعني الرترخرلرف عرن السرداد  RDعلى قدرة ضعيفة على سداد الديون ومخاطر مرتفعة جدا ) باإلضافة الى 

  التي تعني االفالس (. Dولكنه دون اإلفالس وكذلك 

دولة عربية على تصنيف وكالرة فريرترش  20حازت  •

دول خليرجريرة  4، منها 0202و 0202خالل عامي 

بردرجراتره الرمرخرترلرفرة وهري  Aصنفت في مستوى  

والسعودية، كما حرازت  اإلمارات وقطر  والكويت 

، فري مرقرابرل دولرة Bدول عربية على تصنيرف  2

 هي لبنان. Cواحدة صنفت في المستوى 

دولة عربية عند نفس المسرتروى  22استقر تصنيف  •

، فري مرقرابرل ترراجرع 0202و 0202بيرن عرامري 

، بما يعني ارتفاعاً  +BBتصنيف سلطنة عمان الى

طفيفاً في مستوى مخاطر التعررض لرلرترخرلرف عرن 

 السداد.

حلت كل من االمارات والكويت في المرتبة األولى  •

، برترصرنريرف 0202و 0202خرالل عرامري  عربياً 

الذي يتضمن مستوى جودة ائتمرانريرة  +AAسيادي 

 عالية  مع مخاطر تخلف سداد منخفضة جدا.

تلتهرا   AAجاءت قطر في المرتبة الثانية بتصنيف  •

أي   +Aالسعودية في المرتبة الثرالرثرة برترصرنريرف 

قدرة عالية على سداد الديون مع مخاطر منخرفرضرة 

 للتخلف في السداد.

جاءت المرغررب وسرلرطرنرة عرمران والربرحرريرن فري  •

مرمرا  +BBالمرتبة الرابعة عربيا بتصنيف سيادي 

يشرريررر إلررى احررتررمررالرريررة لسررداد الررديررون مررع وجررود 

 مخاطرة.

وحررلررت فرري  BBحررازت األردن عررلررى تصررنرريررف  •

المرتبة الرخرامسرة عرربريرا، ترالهرا كرل مرن مصرر 

، ثرم الرعرراق فري الرمررتربرة +Bوتونس بتصنريرف 

 .-Bالسابعة  بتصنيف 

 الجزء األول: مؤشرات التقييم السيادي للدول العربية

  Source: International Trade Finance Newsletter  نشرة تمويل التجارة الدوليةالمصدر: 

 دولة عربية شهدت استقرارا   33

في تصنيف فيتش مقابل تراجع دولة 

   2223واحدة  خالل العام

Rank 

2021
Country

التغير/

Change
2021 2020 الدولة

ترتيب 

2021

1 UAE 0 AA+ AA+ اإلمارات 1

1 Kuwait 0 AA+ AA+ الكويت 1

2 Qatar 0 AA AA 2 قطر

3 Saudi Arabia 0 A+ A+ 3 السعودية

4 Morocco 0 BB+ BB+ المغرب 4

4 Oman -1 BB+ BBB- سلطنة عمان 4

4 Bahrain 0 BB+ BB+ البحرين 4

5 Jordan 0 BB BB األردن 5

6 Egypt 0 B+ B+ مصر 6

6 Tunisia 0 B+ B+ تونس 6

7 Iraq 0 B– B– العراق 7

8 Lebanon 0 CCC CCC لبنان 8

Algeria — — — الجزائر

Libya — — — ليبيا

Yemen — — — اليمن

Sudan — — — السودان

Syria — — — سوريا

التقيييم السيادي للدول العربية من قبل وكالة فيتش 2021-2020 

The Sovereign Ratings of Arab countries by Fitch 2020-2021 
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إلى قدرة الحكومات السيادية عرلرى سرداد   CI كابيتال انتليجينس  تشير التصنيفات االئتمانية السيادية لشركة

برنراًء عرلرى التزامات الديون الحالية والمستقبلية المتوقعة لدائني القطاع الخاص في الوقت المحدد وبالكرامرل 

بعد تحليل مفصل لمجموعة من العوامل السياسية واالقتصادية والمالية التري يرمركرن ترتيب مخاطر االئتمان 

أن يكون لها تأثير كبير على قدرة واستعداد الحكومات لتبني وتنفيذ سياسات مالية مستدامرة واترخراذ تردابريرر 

 .أخرى تقلل من المخاطر

أبعاد تحليليرة ترترضرمرن الرمرخراطرر السريراسريرة  5يرتكز التصنيف االئتماني السيادي لكابيتال انتليجينس على 

والمؤسسية، والصالبة االقرترصراديرة )مرعردل الرنرمرو االقرترصرادي، ونصريرب الرفررد مرن الرنراترج، والرترنرويرع 

االقتصادي، والتنافسية(، والقوة المالية )أداء الموازنة وهيكلها، ومخاطر السيولة، وعبء الدين الحركرومري( 

واالستقرار النقدي والمالي ) مرونة السياسة النقدية، التضخم، قوة القطاع البنكي وغيره( والقوة الرخرارجريرة 

 )أداء الحساب الجاري والتمويل، والدين الخارجي، والسيولة الدولية(. 

 الجزء األول: مؤشرات التقييم السيادي للدول العربية

تشير بيانات الترقريريرم السريرادي الصرادرة عرن كرابريرترال  •

دول  4، إلى أن 0202دول عربية لعام  2انتليجينس  لـ 

األقل خطورة بمستوياتره   Aعربية حازت على تصنيف

 Bدول أخرى عرلرى تصرنريرف  4المختلفة  كما حصلت 

بمستوياته المختلفة وحازت دولة واحدة عرلرى تصرنريرف 

 . ( SD )selective defaultائتماني سيادي 

دول عربية على استقرار تصنيفها عند نرفرس  6حافظت  •

، هري اإلمرارات 0202و  0202المستوى بين عرامري 

وقطر  السعودية واألردن ومصر ولربرنران. فري مرقرابرل 

دول هري الركرويرت وسرلرطرنرة عرمران  1تراجع تصنيف 

 والبحرين.

دول عربية على نظرتها المستقبلية المستقررة  5حافظت  •

، وهري االمرارات وقرطرر والركرويرت 0202خالل عرام 

واألردن ومصر،  في مقابل مراجعة  النظرة المستقبليرة 

لدولتين هما البحرين )تحرولرت مرن نرظررة سرلربريرة الرى  

مستقرة( والسعودية )  تحولت  نظرتها المستقبلية   مرن 

 مستقرة الى سلبية (.

تصدرت كل من االمارات وقطر الرمررتربرة األولرى فري  •

، وحرازت 0202تصنيف كابيتال انتليجينس خالل عرام 

( مما يعرنري جردارترهرمرا  -AAكل منهما  على تصنيف )

االئتمانيرة الرعرالريرة وقردرترهرمرا الرقرويرة لرلرغرايرة لرلروفراء 

فري الروقرت الرمرنراسرب مرع نرظررة   بااللتزامات المالريرة

 مستقبلية مستقرة.

حلت الكويت والسعودية في المرتبة الرثرانريرة برترصرنريرف      •

 (A+ مما يعني قردرترهرمرا الرعرالريرة عرلرى السرداد مرع  )

مخاطر منخفضة، مع اختالف النظرة المسترقربرلريرة لركرل 

منهما. وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة بتصنيف 

BB  مع نظرة مستقبلية سلبريرة، ترالهرا كرل مرن األردن

 .+Bوالبحرين ومصر في المرتبة الرابعة بتصنيف 

 CIالتصنيف السيادي لوابيتال انتليجينس 

وكاالت التصنيف السيادي العالميةالمصدر:   Source: International Sovereign Rating Agencies  

دول عربية استقر تصنيفها عند نفس  6

 2223و  2222المستوى بين عامي 

 وفقا  لوابيتال انتليجينس 

التقييم  

السيادي/  

Sovereign

Rating 

النظرة 

المستقبلية/ 

Outlook

التقييم  

السيادي/  

Sovereign

Rating 

النظرة 

المستقبلية/ 

Outlook

1 UAE 0 AA- Stable 0مستقر AA- Stable 0مستقر اإلمارات 1

1 Qatar 0 AA- Stable 0مستقر AA- Stable 0مستقر 1 قطر

2 Kuwait -1 A+ Stable 0مستقر AA- Stable 0مستقر الكويت 2

2 Saudi Arabia 0 A+ Negative0سلبي A+ Stable 0مستقر 2 السعودية

3 Oman -1 BB Negative0سلبي BBB- Negative0سلبي سلطنة عمان 3

4 Jordan 0 B+ Stable 0مستقر B+ Stable 0مستقر األردن 4

4 Bahrain -1 B+ Stable 0مستقر BB- Negative0سلبي البحرين 4

4 Egypt 0 B+ Stable 0مستقر B+ Stable 0مستقر مصر 4

5 Lebanon 0 SD - SD - لبنان 5

Tunisia - - - - - تونس

Morocco - - - - - المغرب

Algeria - - - - - الجزائر

Libya - - - - - ليبيا

Iraq - - - - - العراق

Yemen - - - - - اليمن

Sudan - - - - - السودان

Syria - - - - - سوريا

التقيييم السيادي للدول العربية من قبل وكالة كابيتال انتليجينس )2021-2020 (

The Sovereign Ratings of Arab Countries by Capital Intelligence

 (2020-2021)

2021 2020

Rank

2021
Country الدولة

ترتيب 

2021

التغير في 

التقييم/ 

 Change

in Rating
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تقييماٌ للمخاطر السيادية للدولة تمكن المستثمرين من مقارنة وتقييم مخراطرر  IHS آي اتش استوفر شركة 

اقتصادات،  وتقدم الشركة تقييما لمخاطر االئتمان السيرادي قصريررة  026االئتمان ومخاطر عدم السداد في 

األجل مصممة خصيًصا لمخاطر التمويل وخطوط أسواق المال الرعرابررة لرلرحردود، بريرنرمرا يرترضرمرن ترقريريرم 

ً المخاطر متوسطة األجل تقييم لمدى التعرض للمخاطرر الرمرالريرة طرويرلرة األجرل مرثرل ترمرويرل الرمرشراريرع  ا

حسابات الجدارة االئتمانية لكل اقتصاد، برنراًء على  آي اتش اسوتركز  واالستثمارات المباشرة في األسهم.

 222على األوضاع المالية واالقتصادية والسياسية، من خالل درجات رقمية على مقيراس مرن صرفرر إلرى 

يتوافق مع احتمال التخلف عن السداد. وتركز النتائج  قصيرة األجل )عام واحد( بشكل أكبر عرلرى مرعرايريرر 

سنوات( تأخذ أيًضرا فري االعرتربرار نسرب الرمرالءة والرترأثريررات الرنروعريرة  5السيولة، وفي المدى المتوسط )

 السياسية واالقتصادية والتأثيرات المتعلقة بالحوكمة.

هي الوكالة األشمل للدول العربية بين الوكاالت الخمس لرلرترصرنريرف االئرترمرانري السريرادي،   IHSتعد وكالة 

 الجزء األول: مؤشرات التقييم السيادي للدول العربية

تم ترتيب الدول العربية تنازليا وفق وكالة آي اترس اس  •

مرجرمروعرات: الرمرجرمروعرة  1، وفرق 0202خالل عام 

االولى تصدرت الترصرنريرف عرربريرا وتضرم اإلمرارات، 

والكويت والسعودية وقطر على التوالي حريرث حرظريرت 

األقل خطورة بمستوياته الرمرخرترلرفرة.  Aجميعها بتصنيف

المجموعة الثانية: تضرم كرالً مرن الرمرغررب، وسرلرطرنرة 

عمان، واألردن، ومصر والبحرين وترونرس والرجرزائرر 

بمستوياته المختلفة. وتضم  Bوحظيت جميعها بتصنيف 

المجمروعرة الرثرالرثرة: لربرنران ولريربريرا والرعرراق والريرمرن 

  Cوالسررودان وسرروريررا، وحصررلررت عررلررى تصررنرريررف

 بمستوياته المختلفة.

دولة عربية خالل عرام  25استقر التصنيف السيادي في  •

، في مقرابرل ترراجرعره فري دولرتريرن هرمرا األردن 0202

)أي احرترمرال  BBوالبحرين حيث تراجع من مسرتروى 

 +Bسداد الديون ولكن مع وجود مخاطر(، الى مستوى 

)احتمال سداد الديون ولكرن مرع مرخراطرر عرالريرة(، مرع 

اختالف النظرة المستقبلية لكل منهما مقارنة برترصرنريرف 

 .0202عام 

دولة عربية على نظرتها المسرترقربرلريرة بريرن  26حافظت  •

تحولهرا فري الرمرغررب ، في مقابل 0202و 0202عامي 

 فقط من مستقرة الى سلبية.

( -AAتصدرت اإلمارات والكويت المررتربرة األولرى )  •

بمستوى مخاطر منخفرضرة وقردرة عرالريرة  0202خالل 

على سداد الديون وبنظرة مستقبلية مستقرة. وحرلرت كرل 

مرمرا   ( -AAة )من السعودية وقطر في المررتربرة الرثرانرير

قدرتهما الكافية في سداد الرديرون الرمرسرترحرقرة مرع  يعني 

مخاطر منخفضرة، ثرم الرمرغررب فري الرمررتربرة الرثرالرثرة 

مع تغير نظررترهرا الرمرسرترقربرلريرة إلرى  ( BBBبتصنيف )

(، تالها كل مرن -BBسلبية، ثم سلطنة عمان بتصنيف )

 األردن ومصر والبحرين وتونس والجزائر.

وكاالت التصنيف السيادي العالميةالمصدر:   Source: International Sovereign Rating Agencies  

 IHSالتصنيف السيادي لوكالة  آي اتش اس 

 دولة عربية شهدت استقرارا   35

   IHSفي تصنيفها السيادي وفقا لوكالة 

   2223خالل العام

التقييم  

السيادي/  

Sovereign

Rating 

النظرة 

المستقبلية/ 

Outlook

التقييم  

السيادي/  

Sovereign

Rating 

النظرة 

المستقبلية/ 

Outlook

1 UAE 0 AA- Stable 0مستقر AA- Stable 0مستقر اإلمارات 1

1 Kuwait 0 AA- Stable 0مستقر AA- Stable 0مستقر الكويت 1

2 Saudi Arabia 0 A+ Stable 0مستقر A+ Stable 0مستقر 2 السعودية

2 Qatar 0 A+ Negative0سلبي A+ Negative0سلبي 2 قطر

3 Morocco 0 BBB Negative0سلبي BBB Stable 0مستقر المغرب 3

4 Oman 0 BB- Negative0سلبي BB- Negative0سلبي سلطنة عمان 4

5 Jordan -1 B+ Stable 0مستقر BB+ Stable 0مستقر األردن 5

5 Egypt 0 B+ Stable 0مستقر B+ Stable 0مستقر مصر 5

5 Bahrain -1 B+ Negative0سلبي BB- Negative0سلبي البحرين 5

5 Tunisia 0 B+ Negative0سلبي B+ Negative0سلبي تونس 5

5 Algeria 0 B+ Negative0سلبي B+ Negative0سلبي الجزائر 5

6 Lebanon 0 CCC Negative0سلبي CCC Negative0سلبي لبنان 6

6 Libya 0 CCC Negative0سلبي CCC Negative0سلبي ليبيا 6

7 Iraq 0 CC+ Stable 0مستقر CC+ Stable 0مستقر العراق 7

8 Yemen 0 CC Stable 0مستقر CC Stable 0مستقر اليمن 8

8 Sudan 0 CC Negative0سلبي CC Negative0سلبي السودان 8

9 Syria 0 C Stable 0مستقر C Stable 0مستقر سوريا 9

التقيييم السيادي للدول العربية من قبل وكالة آي اتش اس 2021-2020 

The Sovereign Ratings of Arab Countries by IHS 2020-2021 

2021 2020

Rank

2021
Country الدولة

ترتيب 

2021

التغير في 

التقييم/ 

 Change

in Rating
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 الجزء الثاني: مؤشرات تقييم المخاطر في الدول العربية

تشير مخاطر الدولة إلى عدم اليقين المرتبط باالستثمرار أو الرمرعرامرالت 

التجارية في بلد معين، وبشكل أكثر تحديدًا إلى أي مدى يمكن أن يرؤدي 

عدم اليقين إلى خسائر للمستثمرين أو الموردين فري ترلرك الردولرة، كرمرا 

ى أي مدى يمكن لحكومة دولة معينة أن ترترخرلرف إلتقيس مخاطر الدولة 

عن سداد ديونها سواء كانت سنداتها أو غيرها من االلرترزامرات الرمرالريرة 

الررترري تررزيررد مررن مررخرراطررر 

التحويل. بمعنى أوسع، فرإن 

مخاطر الردولرة هري درجرة 

ترررأثررريرررر االضرررطررررابررررات 

السياسية واالقتصادية عرلرى 

األوراق المالية للُمرصردريرن 

الررذيررن يررقررومررون بررأعررمررال 

 تجارية في بلد معين. 

وهناك عدة عروامرل تسربرب 

حاالت عدم اليقين الرخراصرة 

بكل دولة منها السياسية، أو 

االقررتررصرراديررة، أو الررمررالرريررة، 

 وغيرها على النحو التالي: 

عوامل سياسية: ومنرهرا  •

اسررتررقرررار الررحرركررومررة، 

وترردخررل الررجرريررش فرري 

السرريرراسررة واألوضرراع 

االجررررررتررررررمرررررراعرررررريررررررة 

واالقرررررررترررررررصررررررراديرررررررة 

والررترروترررات الررديررنرريررة 

ووضرررع االسرررترررثرررمرررار 

وسيادة القانون والنظام 

والصرررراع الرررداخرررلررري 

والتوترات العرقية والصراع الخارجي والمساءلرة والرديرمرقرراطريرة 

 والفساد والبيروقراطية.

عوامل اقتصادية: معدل نمو الناتج الرمرحرلري االجرمرالري، ونصريرب  •

الفرد من الناترج الرمرحرلري، ومرعردل الرترضرخرم السرنروي، ورصريرد 

 الميزانية ورصيد الحساب الجاري.

عوامل مرالريرة: ومرنرهرا إجرمرالري  •

الرديرن الرخررارجري، وتركرالرريرف خردمررة 

الديرن، ورصريرد الرحرسراب الرجراري، 

وصررافرري السرريررولررة الرردولرريررة، وسررعررر 

 . الصرف

وتررجرردر اإلشررارة الررى وجررود عررالقررة 

عكسية بين الرمرخراطرر الرنراجرمرة عرن 

وجررود ترردهررور أو اضررطررراب فرري 

الرعرروامرل السرابررقرة فرري دولررة مررعريررنررة 

أو  والعائد المتروقرع عرلرى االسرترثرمرار

مررمررارسررة األعررمررال الررتررجرراريررة عرربررر 

الررحرردود مررع تررلررك الرردولررة. وترروجررد 

مجموعة من المؤسرسرات الرتري ترقروم 

بتقييم مخاطر الدولة برغررض تروفريرر 

لرلرجرودة الشرامرلرة رؤية أكثر وضوحا 

لبيئة األعمال  والمرخراطرر  الرتري قرد 

تررواجرره الررمررسررتررثررمررريررن سررواء كررانررت 

سياسريرة أو اقرترصراديرة أو مرالريرة أو 

تجارية أو تشغيلريرة فري الردولرة الرتري 

ترغب بعض الحكومات أو الشركرات 

أو األفراد باالستثمار فيها او تصرديرر 

 السلع أو الخدمات إليها.

 مؤشرات تقييم المخاطر في الدول العربية 
 الجزء 

 الثاني

 م المؤشر الصفحة

 3  مؤشر فيتش لمخاطر الدول ومووناته الفرعية 23

 2  المركب  لمخاطر الدول  PRSمؤشر  26

 1  مؤشر إيلير هيرميس لمخاطر الدول 12

 9 مؤشر كوفاس لمخاطر الدول 12

 5  مؤشر كريديندو للمخاطر ومووناته الفرعية 19

مؤشر نيوسي الياباني لمخاطر التجارة  14  6 

 9 تصنيف دان آند براد ستريت لمخاطر الدولة 92

 2  شروط الدفع المفضلة 93

 4  مؤشر السالم العالمي 99

 32  مؤشرات الحوكمة العالمية 95
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وفقا لترتيب الدول في مؤشر فيتش لرمرخراطرر الردول  •

،  فقد شهد ترتيب الدول العربية  ترحرسرنراً 0202لعام 

الى متروسرط تررتريرب  206طفيفاً، من متوسط ترتيب 

دولة عربية اقل من المتوسط  20وجاء ترتيب ، 205

بالنسبة لتونس والمرتربرة  214العربي ما بين المرتبة 

 بالنسبة لليمن. 222

مرقردمرة  الست تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي •

مرؤشرر فريرترش الدول العربية في الترتيب الرعرالرمري لر

 على التوالي. 0202و 0202لمخاطر الدول لعامي 

حررلررت االمررارات فرري الررمرررترربررة األولررى عررربرريررا                 •

 40عالميا(  تلتها السعودية ) الرثرانريرة عرربريرا،  02) 

 عالميا(. 41عالميا(، ثم قطر )الثالثة عربيا، و

 44جاءت سلطنة عمان في المرتبة الرابعة عرربريرا و •

عالميا، ثم الكرويرت والربرحرريرن والرمرغررب واألردن 

ومصر في المراكز من الخامسة الى التاسعة عربيا ، 

عرالرمريرا عرلرى  22و 21و 26و 66و 50والمراكز 

 . 0202التوالي خالل عام 

دول عربية عالميا في مؤشر فيتش   22تحسن ترتيب  •

فري مرقرابرل ترراجرع  0202لمخاطر الدول خالل عام 

 دول اخرى. 22ترتيب  

عالميا بين عرامري  220حافظت العراق على ترتيبها  •

   .0202و 0202

جاءت كل من جيبوتي واألردن وسلطرنرة عرمران فري  •

مقدمة الدول التي تحسن وضعها في المؤشر عرالرمريرا 

 اً مرركرز 20مرركرزاً و األردن  21وقفزت جيبوتي 

 مراكز. 22وسلطنة عمان 

دول عربية حلت في مراكز أفضل  4 

من المتوسط العالمي لمؤشر فيتش 

  2223خالل عام 

دول عربية تحرز تقدما  في  الترتيب العالمي 32  

2223لمؤشر فيتش لمخاطر الدول خالل عام    

  Source: Fitch Solutions  المصدر: كالة فيتش سوليوشنز

دولرة حرول الرعرالرم  022الصادر عن وكالة  فيتش القوة النسبية ألساسيات   )CRI(يقيس مؤشر مخاطر الدولة

، ويصرنرف الرمرؤشرر مرخراطرر ومدى تأثرها بالصدمات عبر ثالثة أبعاد للمخاطر: اقتصادية وسياسية وتشغيلية

)األقرل  222( إلرى Low score =Higher  risk  -الدولة بدرجة مركبة من صفر )أعلى درجة مخراطرر 

 وهري: (  ، بناًء على مؤشرات المخاطر الفرعية الرخرمرسرة لرديرنرا Higher score = lower risk–مخاطر 

الرمرخراطرر االقرترصراديرة طرويرلرة األجرل         المخاطر السياسية طويلة المدى والمخاطر السياسية قصيرة الرمردى و

 والمخاطر االقتصادية قصيرة المدى والمخاطر التشغيلية. 

 (  Fitch  CRIمؤشر فيتش لمخاطر الدول )

 الجزء الثاني: مؤشرات تقييم المخاطر في الدول العربية

Rank 

 2021
Country

التغير /

Change 

Global 

Rank/

الترتيب العالمي 

2021

Global 

Rank/

الترتيب العالمي 

2020

الدولة
ترتيب 

2021 

1 UAE (3) 27 30 اإلمارات  1

2 Saudi Arabia (1) 42 43 السعودية 2

3 Qatar (7) 43 50 3 قطر

4 Oman (10) 44 54 سلطنة عمان 4

5 Kuwait 1 52 51 الكويت 5

6 Bahrain 1 66 65 البحرين 6

7 Morocco (4) 76 80 المغرب 7

8 Jordan (12) 83 95 األردن 8

9 Egypt (6) 90 96 مصر 9

10 Tunisia 9 134 125 تونس 10

11 Algeria (4) 141 145 الجزائر 11

12 Djibouti (13) 151 164 جيبوتي 12

13 Iraq 0 172 172 العراق 13

14 Lebanon 7 173 166 لبنان 14

15 Mauritania 8 178 170 موريتانيا 15

16 Palestine 3 184 181 فلسطين 16

17 Libya 1 185 184 ليبيا 17

18 Syria (3) 190 193 سوريا 18

19 Somalia 3 195 192 الصومال 19

20 Sudan 2 197 195 السودان 20

21 Yemen 2 199 197 اليمن 21

(1) 125 126 المتوسط

ترتيب الدول العربية في الترتيب العالمي لمؤشر فيتش لمخاطر الدول

The Global Rank of Arab Countries in  Fitch

 Country Risk Index

Average
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 الجزء الثاني: مؤشرات تقييم المخاطر في الدول العربية

   Source: Fitch Solutions  المصدر: وكالة فيتش سليوشنز

فريرترش  الدول العربية في مؤشرر تقييم على صعيد   •

 )CRI(0202خالل عام    المركب لمخاطر الدول

 42.1شهد المتوسط العربي  تحسناً طفيفاً لريربرلرغ ، 

كمحصلة الرتفاع قيمة المؤشرر وانرخرفراض درجرة 

دولة عربية في مقابرل انرخرفراضره  21المخاطر في 

         دول فرقرط، واسرترقرراره فري فرلرسرطريرن عرنرد 2في 

 ( نقطة.15.2) 

دول عربيرة قريرمرة أعرلرى مرن الرمرتروسرط  2حققت  •

، هي 0202العربي في المؤشر المركب خالل عام 

اإلمررارات والسررعرروديررة وقررطررر وسررلررطررنررة عررمرران 

والكويت والبحرين والمغرب واألردن ومصر، في  

دولة أقل من الرمرتروسرط الرعرربري خرالل  20مقابل 

 العام نفسه.

تصدرت دول الخليج المقدمة محققةً المستوى األقل  •

، بقيادة اإلمارات والرتري   0202مخاطر خالل عام 

، بـ       0202تصرردرت الرردول الررعررربرريررة خررالل عررام 

( نقرطرة،  ترلريرهرا 62.4( نقطة ثم السعودية )21.2) 

( نرقرطرة 66.6( نقطة، وسلطنة عمان )62.2قطر )

( نرقرطرة 62.6( نقطة والبحرريرن )64.5والكويت )

 على التوالي.

حصلت كل من  الرمرغررب واألردن ومصرر عرلرى  •

، بريرنرمرا 0202نقطة خالل عام  52نقاط أعلى من 

  45تراوحت تونس و والجزائر وجيبوتي مرا بريرن 

 نقطة خالل العام نفسه. 52و

،  تصردرت 0202مقرارنرة برالروضرع خرالل عرام  •

دولرة عرربريرة  21جيبوتي وسلطنة عمان وقرطرر  

، فري 0202انخفضت فيها  المخراطرر خرالل عرام 

دول أخررى  2مقابل ارتفاع مستوى المخاطر فري 

 تصدرتهم السودان .

دولة  31تراجع مستوى المخاطر في  

مقارنة       2223عربية خالل عام 

  2222بعام 

 Fitch  CRI(مؤشر فيتش لمخاطر الدول )
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2223وضع الدول العربية في مؤشر فيتش المركب لمخاطر الدول عام 

Fitch  Composite Country Risk Index in Arab Countries  in 2021 

Rank 

 2021
الدولة

التغير /

Change 

مؤشر مخاطر 

الدولة

  Country Risk

Index 2021

مؤشر مخاطر 

الدولة

  Country Risk

Index 2020

الدولة
ترتيب 

2021 

1 UAE 0.9 73.1 72.2 اإلمارات  1

2 Saudi Arabia 0.8 67.4 66.6 السعودية 2

3 Qatar 2.7 67.1 64.4 3 قطر

4 Oman 3.0 66.6 63.6 سلطنة عمان 4

5 Kuwait 0.4 64.5 64.1 الكويت 5

6 Bahrain (0.1) 60.6 60.7 البحرين 6

7 Morocco 0.4 57.1 56.7 المغرب 7

8 Jordan 1.6 56.2 54.6 األردن 8

9 Egypt 1.4 55.8 54.4 مصر 9

10 Tunisia (1.1) 48.2 49.3 تونس 10

11 Algeria 0.4 46.7 46.3 الجزائر 11

12 Djibouti 3.9 45.9 42.0 جيبوتي 12

13 Iraq 1.3 40.9 39.6 العراق 13

14 Lebanon (1.4) 40.5 41.9 لبنان 14

15 Mauritania (1.3) 38.7 40.0 موريتانيا 15

16 Palestine 0.0 35.7 35.7 فلسطين 16

17 Libya 1.7 35.5 33.8 ليبيا 17

18 Syria 1.6 31.9 30.3 سوريا 18

19 Somalia (2.1) 28.2 30.3 الصومال 19

20 Sudan (2.2) 27.1 29.3 السودان 20

21 Yemen (1.2) 25.6 26.8 اليمن 21

0.5 48.3 47.7

وضع الدول العربية في مؤشر فيتش المركب لمخاطر الدول 

 Fitch Composite Country Risk Index in Arab Countries   

Average المتوسط
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 الجزء الثاني: مؤشرات تقييم المخاطر في الدول العربية

  Source: Fitch Solutions  المصدر: وكالة فيتش سليوشنز

 مؤشر فيتش لرلرمرخراطرر الرترشرغريرلريرة،  على صعيد  •

استقر المرتروسرط الرعرربري فري مرؤشرر الرمرخراطرر 

( نرقرطرة بريرن 46.0التشغيلية عند نفس المستوى )

دولرة عرربريرة  22، وحقرقرت0202و 0202عامي 

قيمة أعلى من المتوسط العربي فري الرمرؤشرر فري 

دول اقل من هذا المتوسط خرالل عرام   22مقابل  

0202 . 

تصدرت دول الخليج المقدمة برمرسرتروي مرخراطرر  •

تشغيليرة هري األقرل بريرن الردول الرعرربريرة برقريرادة 

( نقطة فري  25.1االمارات  والتي حصلت على ) 

المؤشر، وجاءت البحرريرن فري الرمررتربرة الرثرانريرة 

( نقطة، ثم قطر وسلطنة عرمران فري 62.1عربية )

( نرقرطرة، ثرم 62.5المرتبة الثالثة وحصال عرلرى )

(   52.1(   )  65.0السعودية والكويت بحصولهم )

نقطة على التوالي،  مما يعني أنها األسواق األكثرر 

 جذبا خالل هذين العامين. 

جاءت األردن والمغرب ومصر في المرراترب مرن  •

(     56.2السادسة الى الثامنة عربيا  برقريرم برلرغرت )

 ( نقطة على التوالي. 52( و)54.2و )

ً عرلرى مسرتروى  22شهدت  • دولرة عرربريرة ترحرسرنرا

، وفري 0202المخراطرر الرترشرغريرلريرة خرالل عرام 

مقدمتها االمارات وسلطنة عمان  وقرطرر ولربرنران 

 والكويت ومصر وليبيا. 

تراجعت قيمة المؤشر وزادت المخاطر التشغيرلريرة  •

دول عررربريرة وهري الريرمرن ومرروريرترانريررا  22فري 

والصومال والسودان وجيبوتي وتونس والرمرغررب 

 واألردن والسعودية والبحرين . 

 دولة عربية  33المخاطر التشغيلية تراجعت في

  2223في مقدمتها اإلمارات وسلطنة عمان خالل عام  

 دول الخليج  األقل عربيا  

في المخاطر التشغيلية لفيتش         

  2223خالل عام 

دول  025يقارن من الناحية الكمية تحديات العمرل فري تقوم وكالة فيتش  بإعداد  مؤشر المخاطر التشغيلية الذي 

ويرقريرس  هي أقل درجة خطورة (. 222)    222-2حول العالم. يسجل المؤشر درجات لكل دولة على مقياس من 

)الحجم ، مستويات التعليرم، تركرالريرف تروظريرف الرعرمرال(  سوق العملمجاالت:  4جودة بيئة األعمال في المؤشر 

الكخكدمكات ) االنفتاح ومستوى التدخل الحكومي ونروعريرة و فرعرالريرة الربريرئرة الرقرانرونريرة(، والتجارة واالستثمار و

)ظروف التشرغريرل ومرخراطرر الصرراع بريرن الردول،  الجريمة واألمن) جودة النقل  والبنية التحتية( واللوجستية 

 واإلرهاب، والجريمة، بما في ذلك الجريمة اإللكترونية والجريمة المنظمة(. 

 ( Fitch Operational  Risk Indexمؤشر فيتش للمخاطر التشغيلية )

Rank 

 2021
الدولة

التغير /

Change 

المخاطر 

االتشغيلية/  

  Operational

Risk 2021

المخاطر 

االتشغيلية/  

  Operational

Risk 2020

الدولة
ترتيب 

2021 

1 UAE 2.1 75.3 73.2 اإلمارات  1

2 Bahrain (0.8) 68.3 69.1 البحرين 2

3 Qatar 1.9 67.4 65.5 3 قطر

3 Oman 2.1 67.4 65.3 سلطنة عمان 3

4 Saudi Arabia (0.2) 65.2 65.4 السعودية 4

5 Kuwait 1.3 57.3 56.0 الكويت 5

6 Jordan (0.4) 56.8 57.2 األردن 6

7 Morocco (1.6) 54.1 55.7 المغرب 7

8 Egypt 1.3 51.0 49.7 مصر 8

9 Lebanon 1.4 46.6 45.2 لبنان 9

10 Tunisia (1.7) 46.5 48.2 تونس 10

11 Algeria 0.8 40.7 39.9 الجزائر 11

12 Palestine 0.3 36.9 36.6 فلسطين 12

13 Iraq 0.3 33.9 33.6 العراق 13

14 Djibouti (0.2) 33.8 34.0 جيبوتي 14

15 Libya 1.2 32.5 31.3 ليبيا 15

16 Syria 0.9 32.3 31.4 سوريا 16

17 Mauritania (2.9) 30.2 33.1 موريتانيا 17

18 Sudan (1.9) 28.9 30.8 السودان 18

19 Somalia (2.4) 23.4 25.8 الصومال 19

20 Yemen (1.5) 22.1 23.6 اليمن 20

0.0 46.2 46.2

وضع الدول العربية في مؤشر فيتش للمخاطر التشغيلية

The Rank of Arab Countries in Fitch Operational  Risk Index

Average المتوسط
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على صعيد مؤشر فيتش لرلرمرخراطرر السريراسريرة فري  •

المدى القصير، شهد المتوسط العربي تراجعاً طفريرفراً 

في مؤشر المخاطر السياسريرة فري الرمردى الرقرصريرر 

دول  22، وحققت 0202نقطة عام  50.0ليصل الى 

 22عربية قيمة أعلى من المتوسط العربي في مقابل 

 دولة أقل من المتوسط العربي.

تصدرت دول الخليرج الرمرقردمرة برمرسرتروي مرخراطرر  •

سياسية قصرة المدى هي األقل بين الدول الرعرربريرة، 

 1فري  22بل وتخطت قيمة هذا المؤشر حاجز الـر  

( نرقرطرة وقرطرر          26.2دول مرنرهرا هري االمرارات )

( نقطرة ،  مرمرا 22.4( نقطة وسلطنة عمان )20.2) 

يرعرنري أنرهرا األسرواق األكرثرر اسرترقرراراً فري مرنراخ 

 االستثمار في المدى القصير. 

حلت األردن وجيبوتي والمغرب ومصر في المرتبرة   •

من السابعة الى  العاشرة عربيا وحصلوا عرلرى قريرم 

نرقرطرة فري هرذا الرمرؤشرر.  22و 52تتراوح ما بين 

نقطة في هرذا  05وحصلت دولتين فقط على أقل من 

 .0202المؤشر خالل العام 

دول عربية استقراراً في مستوى المخاطرر  6شهدت  •

، في حين تراجرعرت ترلرك 0202السياسية خالل عام 

دول هري األردن وقرطرر وسرلرطرنرة  5المخاطر في  

عررمرران وجرريرربرروترري وسرروريررا، فرري مررقررابررل ارتررفرراع  

 22المخاطر السياسية المرتبطة بمناخ االستثمار في 

 دول عربية أخرى. 

 (  Fitch STPRIمؤشر فيتش للمخاطر السياسية في المدى القصير)

بتقييم المرخراطرر السريراسريرة ذات الصرلرة    )STPRI(في المدى القصير يقوم مؤشر فيتش للمخاطر السياسية 

عرمرلريرة مركرونرات هري:  4شهراً، من خالل   04مناخ االستثمار خالل فترة زمنية قصيرة تصل إلى  باستقرار

واالسرترقرررار  ،ترقريريرم لرقردرة الرحركرومرة عرلرى اقرترراح سريراسرترهرا وترمررريررهرا وترنرفريرذهرا(صرنرع السريراسرات )

تقييم المخاطر التي تشكلها أي نقاط ضرعرف فري االقرترصراد أو الرمرجرترمرع عرن طرريرق الربرطرالرة ) االجتماعي 

اإلرهراب والرترسرلريرح والرتروتررات اإلقرلريرمريرة. والتضخم واالضطرابات العامة( األمن والتهديدات الخارجريرة )

الدورة االنتخابية ، ومخاطر نقل غير دستوري للسلطة مثل االنرقرالب واستمرارية العملية السياسية )وغيرها( 

 أو االنتفاضة الشعبية(.

المتوسط العربي شهد تراجعا  طفيفا  في مؤشر فيتش للمخاطر  

2223السياسية في المدى القصير عام   

 دول عربية شهدت استقرارا   6

في مستوى المخاطر السياسية          

 2223خالل عام 

تحسن وضع األردن وقطر وسلطنة 

عمان وجيبوتي وسوريا، في مؤشر 

 2223المخاطر السياسية خالل عام 

Rank 

 2021
الدولة

التغير/ 

Change 
2021 2020 الدولة

ترتيب 

2021 

1 UAE 0.00 86.7 86.7 اإلمارات  1

2 Qatar 1.7 82.7 81.0 2 قطر

3 Oman 1.2 80.4 79.2 سلطنة عمان 3

4 Kuwait (1.6) 76.7 78.3 الكويت 4

5 Bahrain 0.0 73.8 73.8 البحرين 5

6 Saudi Arabia 0.0 72.9 72.9 السعودية 6

7 Jordan 9.4 65.4 56.0 األردن 7

8 Djibouti 1.9 64.6 62.7 جيبوتي 8

9 Morocco (1.5) 63.3 64.8 المغرب 9

10 Egypt 0.0 60.4 60.4 مصر 10

11 Tunisia (3.3) 49.0 52.3 تونس 11

12 Mauritania 0.0 48.5 48.5 موريتانيا 12

13 Algeria (0.8) 44.6 45.4 الجزائر 13

14 Lebanon (3.5) 35.0 38.5 لبنان 14

15 Iraq (2.9) 32.5 35.4 العراق 15

16 Syria 2.9 31.7 28.8 سوريا 16

17 Libya (3.0) 30.8 33.8 ليبيا 17

18 Palestine (0.4) 29.2 29.6 فلسطين 18

19 Somalia (1.7) 27.3 29.0 الصومال 19

20 Sudan (2.1) 22.1 24.2 السودان 20

21 Yemen 0.0 19.0 19.0 اليمن 21

(0.2) 52.2 52.4

وضع الدول العربية في مؤشر فيتش للمخاطر السياسية في المدى القصير

Arab Countries in Fitch Short Term Political Risk Index 

Average المتوسط
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شهد  المتوسط العربي تحسناً فري مرؤشرر الرمرخراطرر  •

 0202االقتصادية  في المدى الرقرصريرر خرالل عرام 

نقطة عرام  44.4نقطة، مقارنة مع  46.0ليصل الى  

، مما يعني تراجع المخاطر االقتصادية وذلرك 0202

كنتيجة للتعافي الذي شهده االقتصراد الرعرربري خرالل 

 .0202عام 

دول عربيرة قريرمرة أعرلرى مرن الرمرتروسرط  22حققت  •

دولرة دون  22في مقابل   0202العربي خالل عام 

 هذا المتوسط .

تصرردرت السررعرروديررة الررمررقرردمررة بررمررسررترروي مررخرراطررر  •

اقرتررصراديررة قصريرررة الرمرردى هرري األقرل برريرن الرردول 

العربية،  تلتها الكويت واالمرارات وسرلرطرنرة عرمران 

 نقطة لكل منهم. 62بتخطي حاجز 

حلت كل من قطر والعرراق فري الرمررتربرة الرخرامسرة  •

، 0202نقطة خالل عرام  52.5عربيا وحصال على 

تلتهم مصر في الرمررتربرة السرادسرة وحصرلرت عرلرى 

نقطة، في حين لم تتجاوز قيمة المؤشر حراجرز  50.5

 دولة عربية خالل العام نفسه. 24نقطة في  52الـ

دولة عربية تراجعا في مستوى  المخاطر  24شهدت  •

، فري 0202االقتصادية قصيرة الرمردى خرالل عرام 

دول هري  مصرر والربرحرريرن  2مقابل ارتفاعها في  

 واألردن وفلسطين واليمن والصومال والسودان.

، حققت كل من جيبوتي وسرلرطرنرة 0202مقارنة بعام  •

بررتررراجررع مسررترروى الررمررخرراطررر عررمرران قررفررزة كرربرريرررة 

  62.2و 40.2االقتصادية في كل منهما ليصرال الرى 

 .0202على التوالي خالل عام 

 المتوسط العربي  شهد تحسنا  

 في مؤشر المخاطر االقتصادية

بفضل تعافي اقتصادات المنطقة             

 2223خالل عام 

دولة عربية شهدت تراجعا في مستوى المخاطر االقتصادية  39

 2223دول أخرى خالل عام  9قصيرة المدى مقابل ارتفاعها في 

 (  Fitch STERIمؤشر فيتش للمخاطر االقتصادية في المدى القصير)

إلى تحرديرد نرقراط الضرعرف   )STERI( فيتش سوليوشنز للمخاطر االقتصادية في المدى القصيرمؤشر هدف ي

الحالية وتقييم نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي والتضخم والبطرالرة وترقرلرب أسرعرار الصررف  وأداء مريرزان 

المدفوعات  فضالً عن بيانات الدين الداخلي والخارجي على مدى العامين المقربرلريرن  براعرتربرار الرعرام الرحرالري 

والسريراسرة الرنرقرديرة والرمرالريرة الرعرامرة   ، وتتضمن مكوناته الفرعية كالً من النشاط االقترصراديكنقطة مرجعية

 والتوازن الخارجي والتمويل.

Rank 

 2021
الدولة

التغير /

Change 
2021 2020 الدولة

ترتيب 

2021 

1 Saudi Arabia 1.7 71.3 69.6 السعودية 1

2 Kuwait 0.7 66.5 65.8 الكويت 2

3 UAE 1.0 62.9 61.9 اإلمارات  3

4 Oman 10.2 61.7 51.5 سلطنة عمان 4

5 Qatar 8.9 58.5 49.6 5 قطر

5 Iraq 6.8 58.5 51.7 العراق 5

6 Egypt (0.8) 52.5 53.3 مصر 6

7 Algeria 2.3 49.6 47.3 الجزائر 7

8 Libya 3.4 49.2 45.8 ليبيا 8

9 Morocco 2.1 48.8 46.7 المغرب 9

10 Bahrain (2.9) 44.4 47.3 البحرين 10

11 Djibouti 12.9 42.9 30.0 جيبوتي 11

12 Jordan (0.6) 39.8 40.4 األردن 12

13 Tunisia 0.2 39.0 38.8 تونس 13

14 Lebanon 3.1 38.3 35.2 لبنان 14

15 Mauritania 0.8 37.7 36.9 موريتانيا 15

16 Syria 3.1 37.5 34.4 سوريا 16

17 Palestine (0.6) 37.3 37.9 فلسطين 17

18 Yemen (5.8) 29.6 35.4 اليمن 18

19 Somalia (7.5) 23.8 31.3 الصومال 19

20 Sudan (2.1) 19.8 21.9 السودان 20

1.8 46.2 44.4

وضع الدول العربية في مؤشر فيتش للمخاطر االقتصادية في المدي القصير

Arab Countries in  Fitch Short Term Economic Risk Index 

Average المتوسط
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 Source: PRS Group  مجموعة خدمات المخاطر السياسيةالمصدر: 

، ارترفرع  PRSوفقا للمؤشر المركب لمخاطر الردول  •

الرى     0202% عرام  52.2المتروسرط الرعرربري مرن 

، )يعني ترحرسرن وضرع الردول 0202%  عام  61.1

العربية في المجمل الرعرام عرلرى مسرتروى الرمرخراطرر 

السياسية والمالية واالقتصادية بين هرذيرن الرعرامريرن(، 

وانتقاله من تصنيف مخاطرر مررترفرعرة الرى مرخراطرر 

 معتدلة.

ً فري الرمرؤشرر   26شهد وضع   • دولرة عرربريرة ترحرسرنرا

. فري 0202المركب لرمرخراطرر الردول برنرهرايرة عرام 

الررمررقررابررل تررراجررع وضررع سرروريررا والسررودان فررقررط، 

 بانخفاض قيمة المؤشر و ارتفاع  معدل المخاطر.

دولرة عرربريرة عرلرى قريرمرة أعرلرى مرن  22حصلت   •

الرمرركرب برنرهرايرة   PRSالمتوسط العربي  في مؤشر

 .0202عام 

تصدرت دول الخليج  الخمس األولى المقدمة وحرلرت  •

في الفئة الثانية مرن الرترصرنريرف )مسرتروى مرنرخرفرض  

  PRS Groupلررمررخرراطررر الرردولررة( وفررق مررنررهررجرريررة 

% 22وتجاوزت قيمة المؤشر المركب فريرهرا حراجرز 

 بقيادة السعودية.  0202بنهاية عام 

دول عربية في مستوى المخاطر المرعرتردلرة  2ُصنفت  •

هي البحرريرن والرمرغررب ولريربريرا والرعرراق واألردن 

ومصر وتونس والجزائر على الرتروالري برنرهرايرة عرام 

دول عرربريرة فري   5،  في حين تم تصرنريرف 0202

 المركب. PRSمستوى مخاطر مرتفعة وفق مؤشر 

حققت كل من العراق وليبيرا أعرلرى قريرمرة ترغريرر فري  •

 0202المؤشر المركب  لمخاطر الدول  بنهايرة عرام 

نقرطرة عرلرى  20.1نقطة و  20.5حيث ارتفع  بمقدار 

التوالي،  مقارنة برانرخرفراضره فري السرودان وسروريرا 

 نقطة على التوالي . 2.1و 1.2بمقدار 

ً يرقريرس PRS Group عاما تقدم مجموعة خدمات المخاطرر السريراسريرة ) 42منذ أكثر من  ( مرؤشرراً مرركربرا

دولة حول العالم، ويعد من أكثر المؤشررات شرمروالً وعرمرقراً  240المخاطر السياسية والمالية واالقتصادية في 

أيضا على تقديم تنبؤات بشأن تلك المؤشرات في كل دولة  خالل فترة تمتد لعام واحرد  PRSوتعكف مجموعة 

للمخاطر لتعظيم استفرادة الرمرسرترثرمرريرن حرول الرعرالرم برالردرجرة أو لخمسة أعوام، وذلك لتوفير نظرة مستقبلية 

 األولى.

%مرن الرترصرنريرف 52يساهم تصنيف المخاطر السياسية بنسبة يحسب تصنيف المؤشر المركب تجميعيا بحيث 

كلما  ارتفع التصنيرف % لكل منهما،  و05المركب، بينما تساهم تصنيفات المخاطر المالية واالقتصادية بنسبة 

 المحسوب للدول في المؤشر ومكوناته الفرعية انخفضت درجة المخاطر. 

 المركب  لمخاطر الدول  PRSمؤشر 

 المتوسط العربي انتقل من مستوى المخاطر المرتفعة

 2223المركب لعام  PRSإلى المعتدلة في مؤشر 

0.0% to 49.9 %

50.0% to59.0%

60.0% to 69.9%

70.0% to 79.9%

80.0% or more

 Very High Risk

High Risk

Moderate Risk

Low Risk

Very Low Risk

Rank 

Dec

2021

Country
التغير / 

Change

 مؤشر المخاطر 

المركب

 Composite

 Risk Rating

12/21

 مؤشر المخاطر 

المركب

 Composite

 Risk Rating

01/21

الدولة

الترتيب 

 ديسمبر 

2021

1 Saudi Arabia 9.8 79.3 69.5 السعودية 1

2 UAE 1.3 78.5 77.3 االمارات 2

3 Qatar 6.5 78.0 71.5 قطر 3

4 Kuwait 0.8 72.8 72.0 الكويت 4

5 Oman 5.8 71.8 66.0 سلطنة عمان 5

6 Bahrain 5.5 68.3 62.8 البحرين 6

6 Morocco 5.3 68.3 63.0 المغرب 6

7 Libya 12.3 66.3 54.0 ليبيا 7

8 Iraq 12.5 65.3 52.8 العراق 8

9 Jordan 3.3 64.8 61.5 األردن 9

10 Egypt 2.0 64.5 62.5 مصر 10

11 Tunisia 4.3 62.5 58.3 تونس 11

12 Algeria 5.5 62.3 56.8 الجزائر 12

13 Yemen 2.8 52.8 50.0 اليمن 13

14 Lebanon 1.3 51.5 50.3 لبنان 14

14 Somalia 1.0 51.5 50.5 الصومال 14

15 Syria (1.3) 45.5 46.8 سوريا 15

16 Sudan (3.0) 36.3 39.3 السودان 16

4.2 63.3 59.1

وضع الدول العربية في مؤشرPRS المركب للمخاطر

 PRS Composite Risk Index in Arab Countries

Average المتوسط
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 Source: PRS Group  مجموعة خدمات المخاطر السياسيةالمصدر: 

 الجزء الثاني: مؤشرات تقييم المخاطر في الدول العربية

ارتفع الرمرتروسرط الرعرربري فري مرؤشرر الرمرخراطرر  •

% 52.2ارتفاعاً طفيفا  ليبلغ  0202السياسية عام 

، ولركررنره ظررل فري مسرترروى 0202برنرهررايرة الررعرام 

تصنيف المخاطر المرتفعة وفقا لمنهجية مجمروعرة 

PRS  . 

دول عربية قيمة أعرلرى مرن الرمرتروسرط  22حققت  •

للمخاطر السياسية بنهاية   PRSالعربي  في مؤشر

 .0202عام 

حلت كل من االمارات والسعودية وسلطنرة عرمران  •

وقطر في المراتب األربرعرة األولرى وفرق مرؤشرر 

، وجراءت 0202المخاطر السياسية برنرهرايرة عرام 

ضمن فئة الدول ذات المخاطر الساسية المنخفضرة 

جدا، تالهم كل من  الكويت والبحرريرن والرمرغررب 

وتونس، بتصنيف مخاطر سياسية معتدلة )ما بريرن 

%(، ثررم حصررلررت األردن ومصررر 62.2% و62

وليبيا والعراق ولبنران والرجرزائرر عرلرى تصرنريرف 

% و 52مررخرراطررر سرريرراسرريررة مرررتررفررعررة )مررا برريررن 

دول عربريرة أخررى  4%(، في حين ُصنفت 52.2

على انها ذو مخاطر سياسية مرتفعرة جردا برنرهرايرة 

0202. 

حافرظ األردن فرقرط عرلرى اسرترقرراره فري مرؤشرر  •

، كرمررا   0202الرمرخرراطرر السرريراسرريرة بررنرهررايرة عررام 

دول في مقابرل  2انخفضت المخاطر السياسية في  

 ارتفاعها في الدول العشر المتبقية.

 PRSمؤشر المخاطر السياسية وفق مجموعة 

بتوفير مؤشر للمخاطر السياسية لتقييم االستقرار السياسي للدول على أساس مرقرارن. مرن   PRSتقوم مجموعة 

استقرار الحكومة، وتدخل الجيش مكوناً وهي:  20خالل حساب نقاط الخطر للمكونات الفرعية للمؤشر وعددها 

وسريرادة الرقرانرون في السياسة، واألوضاع االجتماعية، واالقتصادية  والرتروتررات الرديرنريرة ووضرع االسرترثرمرار، 

والنظام، والصراع الداخلي، والتوترات العرقية، والصراع الخرارجري، والرمرسراءلرة والرديرمرقرراطريرة، والرفرسراد، 

 والبيروقراطية.

 دول عربية حققت قيما  أعلى من المتوسط العربي  32 

 2223للمخاطر السياسية بنهاية عام   PRSفي مؤشر

المتوسط العربي في مؤشر المخاطر 

شهد  PRSالسياسية لمجموعة 

  2223تحسنا  طفيفا  بنهاية عام 

0.0% to 49.9 %

50.0% to59.0%

60.0% to 69.9%

70.0% to 79.9%

80.0% or more

Very High Risk

High Risk

Moderate Risk

Low Risk

Very Low Risk

Rank

 Dec 

2021

Country Change /التغير Dec-21 Jan-21 الدولة

الترتيب  

ديسمبر 

2021

1 UAE 3.0 77.5 74.5 االمارات 1

2 Saudi Arabia 0.5 72.5 72.0 السعودية 2

3 Oman 0.5 71.5 71.0 سلطنة عمان 3

4 Qatar (0.5) 70.5 71.0 قطر 4

5 Kuwait (0.5) 67.5 68.0 الكويت 5

6 Bahrain 0.5 65.5 65.0 البحرين 6

7 Morocco (0.5) 62.5 63.0 المغرب 7

8 Tunisia (1.0) 62.0 63.0 تونس 8

9 Jordan 0.0 59.0 59.0 األردن 9

10 Egypt 1.0 58.0 57.0 مصر 10

11 Libya (1.0) 53.5 54.5 ليبيا 11

12 Iraq 4.0 53.0 49.0 العراق 12

13 Lebanon 2.0 52.0 50.0 لبنان 13

14 Algeria (1.0) 51.5 52.5 الجزائر 14

15 Syria (1.5) 45.5 47.0 سوريا 15

16 Yemen (0.5) 42.0 42.5 اليمن 16

17 Sudan (3.0) 39.5 42.5 السودان 17

18 Somalia (1.5) 36.0 37.5 الصومال 18

0.0 57.8 57.7

وضع الدول العربية في مؤشرPRS  للمخاطر السياسية 

PRS - Political Risk Ratings of Arab Countries 

Average المتوسط
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 الجزء الثاني: مؤشرات تقييم المخاطر في الدول العربية

 Source: PRS Group  مجموعة خدمات المخاطر السياسيةالمصدر: 

، شرهرد PRSوفقا لمؤشر المخاطر المالية لمجموعة  •

لريربرلرغ   0202المتوسط العربي تراجعاً بنهاية عام 

% على مستوى تصنيف الرمرخراطرر الرمرالريرة  16.2

دولة عربية قيمة أعرلرى مرن  20المنخفضة .وحققت 

 للمخاطر المالية .  PRSالمتوسط العربي في مؤشر

دول عربية تحسناً فري مرؤشرر الرمرخراطرر  6شهدت  •

 2دول ، وتراجعه في  4المالية، مقابل استقراره في 

 .0202دول أخرى بنهاية عام 

دول عرربريرة وهري السرعروديرة والرجرزائرر  5حلت  •

والكويت وقطر والرعرراق ضرمرن أفضرل تصرنريرف 

للمخاطر المالية عالمياً بتجاوز قيمة المؤشر حراجرز 

% مما يعني وجود مخاطر مالريرة مرنرخرفرضرة 42الـ 

 . 0202جدا بنهاية عام 

دول عربية في الرفرئرة الرثرانريرة لرلرترصرنريرف           2جاءت •

%( بمستوى مخاطر مالية منخفضرة %12.2 :15) 

تصدرتهم المغرب االمارات، وحلت تونس ولربرنران 

في الفئة الثالثة من التصنيف بمستوى مخاطر مالريرة 

 معتدلة .

حلت دولتين عربيتين فقط في تصرنريرف الرمرخراطرر   •

 . 0202بنهاية  PRSالمالية المرتفعة وفق تصنيف 

 دول عربية شهدت تحسنا   6

في مؤشر المخاطر المالية مقابل 

 دول وتراجعه  9استقراره في 

 2223دول أخرى بنهاية عام  2في 

 دول عربية ضمن أفضل فئة تصنيف 5

  2223للمخاطر المالية عالميا  بنهاية عام  

المؤشر الفرعي للمخاطر المالية من خالل االعتماد على مكونات أهمها إجمالي الرديرن   PRSترصد مجموعة 

الخارجي كنسبة مئوية من الناتج المحلري االجرمرالري، ونسربرة كرل مرن خردمرة الرديرن والرحرسراب الرجراري الرى    

صادرات السلع والخدمات، بجانب تغطية صافي السيولة الدولية  للواردات، واستقرار سعر الصرف والرنرسربرة 

 المئوية للتغيير فيه.

 PRSمؤشر المخاطر المالية وفق مجموعة 

المتوسط العربي ظل ضمن فئة تصنيف المخاطر المالية  

  2223بنهاية عام  PRSالمنخفضة وفقا لمجموعة 

0.0% to 24.5%

25.0% to 29.9%

30.0% to 34.9%

35.0% to 39.9%

40.0% or more

Very High Risk

High Risk

Moderate Risk

Low Risk

Very Low Risk

Rank 

Dec 

2021

Country
التغير /

Change 
Dec-21 Jan-21 الدولة

الترتيب  

ديسمبر 

2021

1 Saudi Arabia 3.5 45.5 42.0 السعودية 1

2 Algeria 2.0 43.0 41.0 الجزائر 2

3 Kuwait 0.0 41.5 41.5 الكويت 3

4 Qatar 0.0 40.0 40.0 قطر 4

4 Iraq 4.5 40.0 35.5 العراق 4

5 Morocco 0.5 39.5 39.0 المغرب 5

6 UAE (1.0) 38.5 39.5 االمارات 6

7 Libya 3.5 38.0 34.5 ليبيا 7

8 Jordan 0.5 37.5 37.0 األردن 8

8 Egypt 0.0 37.5 37.5 مصر 8

9 Oman (0.5) 37.0 37.5 سلطنة عمان 9

10 Yemen (0.5) 36.5 37.0 اليمن 10

11 Bahrain 0.0 35.5 35.5 البحرين 11

12 Somalia (1.0) 35.0 36.0 الصومال 12

13 Tunisia (1.0) 32.5 33.5 تونس 13

14 Lebanon (1.5) 32.0 33.5 لبنان 14

15 Syria (8.0) 26.0 34.0 سوريا 15

16 Sudan (11.5) 14.0 25.5 السودان 16

(0.6) 36.1 36.7

وضع الدول العربية في مؤشر PRS للمخاطرالمالية 

PRS - Financial Risk Ratings of Arab Countries 

Average المتوسط
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 الجزء الثاني: مؤشرات تقييم المخاطر في الدول العربية

 Source: PRS Group  مجموعة خدمات المخاطر السياسيةالمصدر: 

وفقا لمؤشر الرمرخراطرر االقرترصراديرة الصرادر عرن  •

، ارترفرع الرمرتروسرط الرعرربري فري PRSمجمروعرة 

%  لريرنرترقرل  10.2ليبلغ  0202المؤشر بنهاية عام 

من مستوى تصنيف مخاطر اقتصادية مرتفعة جرداً 

 الى مستوى تصنيف مخاطر اقتصادية معتدلة.

تحسن وضع جميع الدول العربية في هذا المؤشرر،   •

كنتيجة لتحسرن األوضراع االقرترصراديرة فري الردول 

، وترراجرع حردة أزمرة 0202العربية بنرهرايرة عرام 

 .22كوفيد

دولة عربية قيمرة أعرلرى مرن الرمرتروسرط  22حققت  •

دول عربية في أفضل تصنيف  4العربي  كما حلت 

للمخاطر االقتصادية عالميا ) مرخراطرر اقرترصراديرة 

منخفضة جدا( بتجاوز قيمة المؤشر فيها حراجرز الـ 

،  وهي قرطرر واالمرارات  0202%  بنهاية عام 42

 وليبيا والسعودية.

جاءت العراق والكويت  والبحرين وسلطنرة عرمران  •

ضمن الفئة الثانية للتصنيف ذات بمخاطر اقتصادية 

دول عربية ضمن فئة المخراطرر  6منخفضة،  تلتها 

دول عربية فري مسرتروى  4المعتدلة، في حين حلت 

 . 0202المخاطر االقتصادية المرتفعة بنهاية 

حققت ليبيا والسرعروديرة قرفرزة كربريررة برنرهرايرة عرام  •

باالنتقال الى تصنيف المخاطر االقرترصراديرة   0202

 المنخفضة جدا. 

 PRSمؤشر المخاطر االقتصادية وفق مجموعة 

بإعداد تصنيف المخاطر االقتصادية لتقييم نقاط القوة والضرعرف االقرترصراديرة لرلردولرة مرن   PRSتقوم مجموعة 

خالل مجموعة من المكونات هي: متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي، ومعدل النمو الحقيقي للناترج الرمرحرلري 

اإلجمالي، ومعدل التضخم السنوي، ورصيد الميزانية كنسبة من الناتج،  ورصيد الحساب الرجراري كرنرسربرة مرن 

 الناتج. 

دولة عربية حققت قيمة أعلى     33 

 PRSمن المتوسط العربي  في مؤشر 

   2223للمخاطر االقتصادية بنهاية عام 

0.0% to 24.5%

25.0% to 29.9%

30.0% to 34.9%

35.0% to 39.9%

40.0% or more
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46

41 41 41
38 37 36 35 35 34 33 32

31 30
27

20 19 19

33

0

10

20

30

40

50

 2223للمخاطراالقتصادية في ديسمبر  PRSوضع الدول العربية في مؤشر 

PRS - Economic Risk Ratings of Arab Countries in  December 2021  

Rank 

Dec 

2021

Country

التغير 

Change Dec-21 Jan-21 الدولة

الترتيب  

ديسمبر 

2021

1 Qatar 13.5 45.5 32.0 قطر 1

2 UAE 0.5 41.0 40.5 االمارات 2

2 Libya 22.0 41.0 19.0 ليبيا 2

3 Saudi Arabia 15.5 40.5 25.0 السعودية 3

4 Iraq 16.5 37.5 21.0 العراق 4

5 Kuwait 2.0 36.5 34.5 الكويت 5

6 Bahrain 10.5 35.5 25.0 البحرين 6

7 Oman 11.5 35.0 23.5 سلطنة عمان 7

8 Morocco 10.5 34.5 24.0 المغرب 8

9 Egypt 3.0 33.5 30.5 مصر 9

10 Jordan 6.0 33.0 27.0 األردن 10

11 Somalia 4.5 32.0 27.5 الصومال 11

12 Tunisia 10.5 30.5 20.0 تونس 12

13 Algeria 10.0 30.0 20.0 الجزائر 13

14 Yemen 6.5 27.0 20.5 اليمن 14

15 Syria 7.0 19.5 12.5 سوريا 15

16 Lebanon 2.0 19.0 17.0 لبنان 16

16 Sudan 8.5 19.0 10.5 السودان 16

8.9 32.8 23.9

وضع الدول العربية في مؤشرPRS للمخاطراالقتصادية 

 PRS - Economic Risk Ratings of Arab Countries 

Average المتوسط
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 2222مارس   -يناير 

 الجزء الثاني: مؤشرات تقييم المخاطر في الدول العربية

  Source: Euler Hermes Company  المصدر: شركة إيلير هيرميس

إيلرير هريرميس قياسراً يوفر تصنيف مخاطر الدول  المقدم مرن قبرل شرركة 

مخاطر عدم قدرة الشركات على السداد في بلد معين، ويرجع هذا الخطر ل

إلى ظروف أو أحدا  خارجة عن سيطرة تلرك الرشركات. ويتكرون التقييرم 

 العام من عنصرين:

األجرررل أي االخترررالالت : يقيرررس الترررصنيف متوسرررط درجكككة الدولكككة.  2

االقتصادية وجرودة منراخ األعمرال واحتماليرة المخراطر السياسرية، وينقرسم 

)أعلى درجة  Dإلى اقل درجة خطورة  AA مستويات تتراوح من  6الى 

 مكونات: 1خطورة( ويتكون من 

ويعتمد على تحليرل هيكرل االقترصاد :  )ME(االداء االقتصادي الكلي  •

والميزانية والسياسة النقدية والمديونية والتوازن الخرارجي واسرتقرار 

 النظام المصرفي والقدرة على االستجابة بفعالية لنقاط الضعف.

يقيررس تررصورات اإلطررار التنظيمرري :   )SBE(هيكررل بيئررة األعمررال •

 والقانوني، ومكافحة الفساد وسهولة ممارسة أنشطة األعمال.

بناًء على تحليل آليات نقرل وترركريرز :  )P(تصنيف المخاطر السياسية  •

السلطة، وفعالية صنع السياسات، واستقرالل الرمرؤسرسرات والرترمراسرك 

 االجتماعي والعالقات الدولية.

تصنيف قصير األجل يحدد التهديدات األكرثرر مستوى مخاطر الدولة : . 2

أقرل درجرة ويرعرنري  2إلحاًحا على مقياس مرن أربرعرة مسرترويرات يربردأ مرن 

ويرعرنري أعرلرى درجرة خرطرورة مرن خرالل الرترركريرز عرلرى    4إلىخطورة 

 20و 6اتجاهات الناتج ومؤشرات االقتصاد الكرلري خرالل الرفرتررة مرا بريرن 

شهراً المقبلة وخصروصرا الرتري يرمركرن ان ترؤدي الرى أزمرة مرالريرة ترعرطرل 

 التدفقات المالية ويتكون من عنصرين:

يقيس مخاطر التمويرل قصريرر األجرل :  )FFI(مؤشر التدفقات المالية  •

في االقتصاد والتي يمكن ان تؤثر على قدرة الشركات التجارية عرلرى 

 السداد.

يقيس االضطرابات قصيرة الرمردى : )CRI(مؤشر المخاطر الدورية  •

 في الطلب، وكذلك االقتصاد الكلي وتوقعات اإلعسار.

 ( Euler Hermes Risk Indexمؤشر إيلير هيرميس لمخاطر الدول )
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 الجزء الثاني: مؤشرات تقييم المخاطر في الدول العربية

  Source: Euler Hermes Company  المصدر: شركة إيلير هيرمس

 للرردول  وفررق األجررل التررصنيف متوسررط علررى صررعيد  •

االختررررالالت االقتررررصادية وجررررودة منرررراخ األعمررررال 

لم تحظ أي دولة عربيرة واحتمالية المخاطر السياسية، 

 0202األقل خطورة بيرن عرامي  A او AA بتصنيف

 .0202و

حصلت الدول العربية الخمسة األولى وهي اإلمرارات  •

 B والكويت والسعودية وقطر والمغرب على تصنيف

 بدرجاته المختلفة. 

حرررازت مرررصر والبحررررين واألردن وسرررلطنة عمررران  •

درجاتره المختلفرة، ب   Cوالجزائر وتونس على تصنيف

دول عربيرة أخررى  22وعلى الجانب اآلخرر حرصلت 

بدرجاتررره المختلفرررة فررري المخاطرررر  Dعلرررى ترررصنيف 

 السياسية واالقتصادية وبيئة األعمال .

  BBاسرررتقرت اإلمرررارات فررري الرررصدارة  بترررصنيف  •

باعتبارها األقل عربيا في  المخاطر المتوسطة المردى 

، تلتهررا كررل مررن الكويررت 0202و 0202بيررن عررامي 

والرررسعودية وقطرررر والمغررررب فررري المرتبرررة الثانيرررة 

 .Bبتصنيف 

على صعيد  تصنيف مخاطر الدولة في المدى القصير  •

والرررتي تتعلرررق بمررردى قررردرة الرررشركات علرررى الرررسداد 

حلرت كرل مرن الرسعودية وتوقعات التعثر واالعرسار،  

 ً  )2(والكويرررت وقطرررر فررري المرتبرررة األولرررى عربيرررا

بمرررستوى مخررراطر تجاريرررة منخفرررض، تلتهرررا مرررصر 

( متوسررط 0)  بتررصنيف واالمرارات فرري المرتبررة الثانيررة

 الخطورة.

دول عربيررة فرري المررستوى الثالررث لمخاطررر  5جرراءت  •

تعررثر الررشركات ومخرراطر التمويررل قررصير األجررل هرري  

البحرين واألردن وسرلطنة عمران والجزائرر وجيبوتري 

دول فرري مررستوى      22(، فرري حيررن حلررت 1بتررصنيف )

 ( مرتفع المخاطر.4)

اسررتقر بوجرره عررام،  فرري المررديين المتوسررط والقررصير  •

دولررة عربيررة وفررق مؤشررر ايليرهيرمررس  22تررصنيف 

ً علرررى   4للمخررراطر فررري مقابرررل  دول شرررهدت تحرررسنا

مستوى مخاطر عدم السداد  فري األجرل القرصير، هري 

 السعودية وقطر والجزائر وجيبوتي.

 ( Euler Hermes Risk Indexمؤشر إيلير هيرميس لمخاطر الدول )

دولة عربية استقر  39

تصنيفها وفق مؤشر 

ايليرهيرمس للمخاطر في 

المديين القصير والمتوسط 

 2223خالل عام  

أحرزت كل من السعودية 

وقطر والجزائر وجيبوتي 

تقدما  في مؤشر مخاطر 

 عدم السداد

  2223خالل عام 

Rank

 2021
Country

التغير / 

Change

 ترتيب/ 

Rating

2021

 ترتيب/ 

Rating

2020

الدولة
الترتيب   

2021

1 UAE 0 BB2 BB2 اإلمارات 1

2 Kuwait 0 B1 B1 الكويت 2

2 Saudi Arabia 1 B1 B2 السعودية 2

2 Qatar 1 B1 B2 قطر 2

3 Morocco 0 B3 B3 المغرب 3

4 Egypt 0 C2 C2 مصر 4

5 Bahrain 0 C3 C3 البحرين 5

5 Jordan 0 C3 C3 األردن 5

5  Oman 0 C3 C3 سلطنة عمان 5

5 Algeria 1 C3 C4 الجزائر 5

6 Tunisia 0 C4 C4 تونس 6

7  Djibouti 1 D3 D4 جيبوتي 7

8  Comoros 0 D4 D4 جزر القمر 8

8  Iraq 0 D4 D4 العراق 8

8  Lebanon 0 D4 D4 لبنان 8

8  Libya 0 D4 D4 ليبيا 8

8  Mauritania 0 D4 D4 موريتانيا 8

8  Somalia 0 D4 D4 الصومال 8

8 Sudan 0 D4 D4 السودان 8

8 Syria 0 D4 D4 سوريا 8

8  Yemen 0 D4 D4 اليمن 8

Ranking of Arab countries in Eller Hermes Risk Index 

وضع الدول العربية في مؤشر إيليرهيرميس للمخاطر
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دولرة  262تقييم متوسط مخاطر ائتمان الشركات وتعثر األعمال  فري يهدف تقييم كوفاس لمخاطر الدول الى  

حول العالم في المعامالت التجارية  قصيرة األجل، وكذلك تقييما للجودة الشاملة لبيئة األعمال في الدولة الرتري 

ترغب في تصدير السلع أو الخدمات إليها، وذلك باالعتماد على بيانات االقرترصراد الركرلري والربريرانرات الرمرالريرة 

والسياسية وتجربة كوفاس في الدولة ) تجربة الدفع لشركة كوفاس( وتقييمرات مرنراخ األعرمرال الرتري ترنرترجرهرا 

  A0و  A2مستويات. بالترتيب التصاعدي للرمرخراطرر مرن  2المنظمات الدولية. يصدر المؤشر  تصنيفه من 

 E.و D و   Cو   Bو  A4و  A1و

على صعيد وضع الدول العربية في مؤشرر كروفراس   •

دولرة عرربريرة  22مرن إجرمرالري لمخاطر الردول،  و

دولة عند نرفرس  21مدرجة في المؤشر استقر ترتيب 

 5، في حيرن ترحرسرن تصرنريرف 0202المستوى لعام 

دول هي االمرارات والسرعروديرة ومصرر والرجرزائرر 

وموريتانيا، وفي المقابل تراجع تصنيف لربرنران فرقرط 

 .0202خالل عام 

تصدرت االمارات مقردمرة الردول الرعرربريرة فري هرذا  •

بقدرة كافية علرى سرداد  A1التصنيف وحازت على  

الديون وااللترزامرات قصريررة األجرل ، ترلرترهرا قرطرر   

برقردرة    A4والكويت في المرتبة الثانية  برترصرنريرف 

 معقولة على سداد الديون 

حازت كل من  المرغررب والسرعروديرة ومصرر عرلرى  •

، بررمررعررنرى أن مررترروسرط احررتررمرال تررعررثررر Bتصرنرريررف 

 الشركات في الدولة عن السداد مرتفع قليال.

حازت كل من األردن، وتونس، وجيبوتي، وسرلرطرنرة  •

، أي  أن Cعمان والجزائر وموريتانيا على تصنيف 

اآلفاق االقتصادية والمالية غريرر مرؤكردة واحرترمرالريرة 

 تعثر الشركات مرتفع.

  أي  Dحازت كل من  لبنان والبحرين على تصنريرف •

احتمرالريرة وأن اآلفاق االقتصادية والمالية غير مؤكدة 

 تعثر الشركات مرتفع جداً.

، مرمرا Eدول عربية علرى تصرنريرف  5فيما حازت    •

يعني أن  اآلفاق االقتصاديرة والرمرالريرة غريرر مرؤكردة 

 للغاية بجانب مناخ مؤسسي وتجاري شديد الصعوبة.

 دول عربية  تحرز  تقدما   5 

 في مؤشر كوفاس لمخاطر الدول

 في مقابل تراجع لبنان  

 2223عام خالل 

 Source: Coface Company  شركة كوفاسالمصدر: 

2232في المعامالت التجارية قصيرة األجل عام  شهدت استقرارا  في مخاطر ائتمان الشركات دولة عربية  31  

 ( Coface Country Risk Indexمؤشر كوفاس لمخاطر الدول )

Rank  

2021
Country

التغير / 

Change

ترتيب/ 

 Rank

2021

ترتيب/ 

 Rank

2020

الدولة
الترتيب   

2021

1 UAE 1 A3 A4 اإلمارات 1

2 Qatar 0 A4 A4 2 قطر

2 Kuwait 0 A4 A4 الكويت 2

3 Morocco 0 B B المغرب 3

3 Saudi Arabia 1 B C 3 السعودية

3 Egypt 1 B C مصر 3

4 Jordan 0 C C األردن 4

4 Tunisia 0 C C تونس 4

4 Djibouti 0 C C جيبوتي 4

4 Oman 0 C C سلطنة عمان 4

4 Algeria 1 C D الجزائر 4

4 Mauritania 1 C D موريتانيا 4

5 Lebanon (1) D C لبنان 5

5 Bahrain 0 D D البحرين 5

6 Sudan 0 E E السودان 6

6 Iraq 0 E E العراق 6

6 Yemen 0 E E اليمن 6

6 Syria 0 E E سوريا 6

6 Libya 0 E E ليبيا 6

وضع الدول العربية في مؤشر كوفاس للمخاطر

Arab Countries' Ranking in Coface Country Risk Index
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٪ مرن الرنراترج الرمرحرلري 22دولة )تمثل حوالي  02قطاًعا في  21تقييمات   Cofaceكل ثالثة أشهر ، تستعرض

مناطق رئيسية في العالم. من أجل تقييم هذه المخاطر، وتستند إلى ثال  ركائز وثمانريرة  6اإلجمالي العالمي( في 

في جميع أنحاء العالم والثانية تتعلق بالتنبؤات بالبيانات الرمرالريرة.   Cofaceمعايير، الركيزة األولى تتعلق بخبرة 

 الركيزة األخيرة تجمع المعايير الرئيسية  مثل توقعات األسعار والمخاطر المرتبطة بالتغيرات الهيكلية وغيرها. 

على صعيد تقييم كوفاس لمخاطرر الرقرطراعرات فري   •

منطقة الشرق الوسط وتركيا،  لرم يرحرظ أي قرطراع 

في التقييم على مستوى مرخراطرر مرنرخرفرضرة مدرج 

 . 0202خالل عام 

قطاعات في منطقة الشرق األوسرط ضرمرن   1حلت  •

فئة المخاطر المتوسطة في األعمال التجارية خرالل 

،  وهي قطاع المواد الكيميرائريرة وقرطراع  0202عام 

 األدوية وقطاع المنتجات الورقية.

قطاعات ضمن فئة الرمرخراطرر الرمررترفرعرة  2جاءت  •

، وهي قطاع المنتجات الرزراعريرة 0202خالل عام 

وقطاع السيارات والطاقة وتكنولوجيرا الرمرعرلرومرات 

واالتصاالت  والمعادن وقرطراع الرترجرزئرة وقرطراع  

المنسوجات والمالبس والرمرواصرالت والرمرنرترجرات 

 الخشبية. 

حاز قطاع البناء فقط على تصنيف مخاطر مرتفرعرة  •

. وقرد أرجرعرت 0202و 0202جدا خرالل عرامري 

شركة كوفاس ارتفاع مستوى المخاطر فري الرعرديرد 

من القطاعات لجائحة كوفيد والتي اضطربت عرلرى 

أثرها سلسلة التوريد العالميرة. وأثررت فري الربردايرة 

على صناعرة السريرارات، ثرم انرترشررت صرعروبرات 

التوريرد فري مرعرظرم قرطراعري الرترصرنريرع والربرنراء، 

باإلضافة الى ارتفاع أسعار السلع األساسية نرتريرجرة 

 جمود العرض والتوترات الجيوسياسية. 

شهدت  قطاعات الرمرواد الركريرمريرائريرة والرمرنرترجرات  •

، فري 0202الورقية والمعادن  تحسناً  خرالل عرام 

مقابل استقرار المخاطر في باقري الرقرطراعرات دون 

 .0202تغيير مقارنة بعام 

قطاعات المواد الويميائية والمنتجات  

 الورقية والمعادن  شهدت تحسنا  

في تقييم المخاطر القطاعية لووفاس 

 2223خالل عام 

 (Coface  Business  Risk Index by Sector)مؤشر كوفاس للمخاطر التجارية وفقا للقطاع 

 Source: Coface Company  شركة كوفاسالمصدر: 

Rank 

2021
Country

التغير / 

Change
2021 2020 القطاع

ترتيب 

2021

1 Chemical (1.00)
مخاطرة متوسطة/ 

Medium risk

مخاطر مرتفعة0

High Risk 
المواد الكيميائية 1

1 Paper (1.00)
مخاطرة متوسطة/ 

Medium risk

مخاطر مرتفعة0

High Risk 
المنتجات الورقية 1

1 Pharmaceuticals 0.00
مخاطرة متوسطة/ 

Medium risk

مخاطرة متوسطة0 

Medium risk
األدوية 1

2 Agri-food 0.00
مخاطر مرتفعة/

High Risk 

مخاطر مرتفعة0

High Risk 
المنتجات الزراعية 2

2 Automotive 0.00
مخاطر مرتفعة/ 

High Risk

مخاطر مرتفعة0

High Risk 
السيارات 2

2 Energy 0.00
مخاطر مرتفعة/

High Risk 

مخاطر مرتفعة0

High Risk 
الطاقة 2

2  ICT* 0.00
مخاطر مرتفعة/

High Risk

مخاطر مرتفعة0

High Risk 

تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت
2

2 Metals (1.00)
مخاطر مرتفعة/

High Risk 

مخاطر مرتفعة جدا0  

Very High Risk
المعادن 2

2  Retail 0.00
مخاطر مرتفعة/

High Risk 

مخاطر مرتفعة0

High Risk 
تجارة التجزئة 2

2 Textile-Clothing 0.00
مخاطر مرتفعة/

High Risk 

مخاطر مرتفعة0

High Risk 
قطاعي المنسوجات 

والمالبس
2

2  Transport 0.00
مخاطر مرتفعة/

High Risk 

مخاطر مرتفعة0

High Risk 
المواصالت 2

2 Wood 0.00
مخاطر مرتفعة/

High Risk 

مخاطر مرتفعة0

High Risk 
المنتجات الخشبية 2

3 Construction 0.00
مخاطر مرتفعة جدا/ 

Very High Risk

مخاطر مرتفعة جدا0

Very High Risk
3 البناء

تقييم كوفاس لمخاطر القطاعات في منطقة الشرق األوسط خالل عامي 2020 و2021

COFACE  Sector Risk Assessment in the Middle East 

During 2020 - 2021 
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مؤشر كريديندو للمخاطر السياسية قصيرة على صعيد  •

شهد المتروسرط الرعرربري   األجل في معامالت التصدير،

 0202عرام درجرات  4.5تراجعاُ طفيفا لريرصرل الرى 

) مما يعني ترحرسرن الروضرع برانرخرفراض طرفريرف فري 

 مستوى المخاطر(.

دولة عربية على مستوى تصنريرف أفضرل  22حازت   •

حرافرظرت .  0202من المتوسط الرعرربري برنرهرايرة عرام 

الكويت على تصدرها المرتبرة األولرى عرلرى مسرتروى 

الرمرخراطرر السريراسريرة قصريررة األجرل فري مرعرامرالت 

 (.  2بتصنيف ) 0202التصدير عبر الحدود خالل عام 

حلت كل من االمارات وقطر والسعودية والمغرب في  •

(، وجاءت كل من الجرزائرر 0المرتبة الثانية بتصنيف )

وجيبوتي في المرتبة الثالثة عربيا برحرصرولرهرمرا عرلرى 

 (1تصنيف )

حلت سلطنة عمان والبحرين ومصر ومروريرترانريرا فري  •

، وحصلت دولتيرن ( 4المرتبة الرابعة عربيا بتصنيف )

(، وحصلت الرعرراق عرلرى تصرنريرف      5على تصنيف )

 ( .2دول في مستوى التصنيف ) 2( في حين حلت 6)

ً فري مسرتروى  • شهدت  سلطنة عمان وموريتانيا تراجعرا

الرمرخراطرر السريراسريرة قصريررة األجرل فري مرعرامرالت 

( برنرهرايرة عرام 4التصدير  باالنتقال الرى الرمرسرتروى )

دولرة عرربريرة  22، في حين لم يرترغريرر وضرع 0202

 األخرى  في المؤشر .

 Source: Credendo Credit Insurance Group كريديندو لتأمين االئتمان المصدر: مجموعة 

سلطنة عمان وموريتانيا شهدا تحسنا  

في المخاطر السياسية قصيرة األجل في 

 2223معامالت التصدير بنهاية عام 

السريراسريرة،  طررهي مجموعة تأمين ائتماني أوروبية موجودة في جميع أنحاء القارة األوروبية وتنشط في جميع قطاعات االئتمان التجاري والتأمين ضد الرمرخرا كريديندومجموعة  

قيس مؤشر المخاطر السياسية  في معامالت التصدير على المدى القصريرر احرترمرالريرة وجرود مرخراطرر وي  وتوفر مجموعة من المنتجات التي تغطي المخاطر في جميع أنحاء العالم.

نموذج كمي يركز بشكل أساسي على تطور حالة السيولة في الدول. والرهردف مرن ذلرك ناجمة عن األحدا  السياسية المرتبطة بالمعامالت عبر الحدود خالل عام واحد، من خالل 

يد الحرسراب الرجراري. كرمرا يرؤخرذ فري ورصهو تقييم قدرة الدولة على الوفاء بالتزامات الدفع قصيرة األجل. من خالل متابعة مؤشرات قياسية للسيولة، واحتياطيات النقد األجنبي، 

 2(  تشمل الفئرة 2إلى  2يتم تصنيف الدول إلى سبع فئات )من االعتبار الوضع السياسي قصير األمد المحفوف بالمخاطر )مثل الحرب أو الحظر( أو أي عوامل أخرى ذات صلة. 

 الدول األعلى خطورة نتيجة األحدا  السياسية وتتم مراجعة التصنيفات على أساس منتظم. 2الدول التي تعتبر األدنى خطورة وتضم الفئة 

 مؤشر كريديندو للمخاطر السياسية قصيرة األجل في معامالت التصدير

المتوسط العربي شهد تحسنا  طفيفا في المخاطر السياسية 

  2223قصيرة األجل في معامالت التصدير بنهاية عام 

Rank 

Dec

 2021

Country
التغير / 

Change

 الترتيب/ 

 Rating

12/21

 الترتيب/ 

 Rating

2/21

الدولة

الترتيب  

ديسمبر 

2021

1 Kuwait 0 1 1 كويت ال 1

2 UAE 0 2 2 اإلمارات  2

2 Qatar 0 2 2 2 قطر

2 Morocco 0 2 2 المغرب 2

2 Saudi Arabia 0 2 2 السعودية 2

3 Algeria 0 3 3 الجزائر 3

3 Djibouti 0 3 3 جيبوتي 3

4 Oman (1) 4 5 سلطنة عمان 4

4 Bahrain 0 4 4 البحرين 4

4 Egypt 0 4 4 مصر 4

4 Mauritania (1) 4 5 موريتانيا 4

5 Jordan 0 5 5 األردن 5

5 Tunisia 0 5 5 تونس 5

6 Iraq 0 6 6 عراق ال 6

7 Lebanon 0 7 7 لبنان 7

7 Sudan 0 7 7 السودان 7

7 Yemen 0 7 7 اليمن 7

7 Somalia 0 7 7 الصومال 7

7 Libya 0 7 7 ليبيا 7

7 Syria 0 7 7 سوريا 7

(0) 4.5 4.6Average المتوسط

وضع الدول العربية في مؤشركريدندو للمخاطرالسياسية

 قصيرة األجل لمعامالت التصدير

 Rank of Arab Countries in  Credendo Short Term Political 

Risk Index in Export Trasactions
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 Source: Credendo Credit Insurance Group كريديندو لتأمين االئتمان المصدر: مجموعة 

للمخاطرر الرترجراريرة مؤشر كريديندو على صعيد  •

لم تحظ أي دولرة عرربريرة  في معامالت التصدير 

مررترروسررط  Bاألقررل خررطررورة أو Aبررتررصررنرريررف 

 الخطورة.

األعلى   Cدولة عربية على تصنيف  02حازت   •

في المخاطر التجارية في معامالت التصدير وفق  

، رغرم 0202خرالل عرام   كرريرديرنردولمجموعرة 

التباين فيما بينها في القدرة على السرداد، وكرذلرك 

 األوضاع االقتصادية والمالية.

% 42، تم إدراج أكثر مرن 0222في نهاية عام   •

وفري الرمرقرام األول  Cمن الدول في هذه  الرفرئرة 

الدول النامية، ثم اتخذت هذه الحصة أبعرادًا غريرر 

% 25عندما ارتفعت إلى   0202مسبوقة في عام 

بسبب الصدمة االقتصادية العالمية لجائحة كوفيرد 

22. 

للمخاطر  كريديندومؤشرتصنيف الدول العربية في  استقرار

  2223التجارية في معامالت التصدير خالل عام 

 مؤشر كريديندو للمخاطر التجارية في معامالت التصدير 

يقيس مؤشر كريديندو للمخاطر التجارية في معامالت التصدير عوامل مخاطر الدولة الرتري ترؤثرر فرقرط عرلرى  

مخاطر التخلف عن السداد للمدينين، وبالتالي تستبعد المخاطر السياسية. ويترم تصرنريرف الربرلردان عرلرى مرقريراس 

 األعلى خطورة. Cإلى  األقل خطورة Aيتراوح من فئات  1من مخاطر 

يتضمن  التصنيف المؤشرات االقتصادية والمالية التي تؤثر في القدرة على السداد  مثرل الرترقرلربرات فري أسرعرار 

 الصرف وتكاليف التمويل المحلية، والدورة االقتصادية، ومؤشرات مثل الفساد وجودة النظام القانوني.

تعتزم مجموعة كريديرنردو وقرف الرعرمرل برنرظرام  •

تقييم المخاطر الترجراريرة لرمرعرامرالت الرترصرديرر  

 (   A-B-Cالمحدود بثرالثرة مسرترويرات فرقرط ) 

والذي يمثل عقبة في دقة تقييم الدول المرخرترلرفرة، 

وال سيما وانه من غير المنطقي ان يتم تصرنريرف 

غالبية دول العالم في أعلى فرئرة لرلرمرخراطرر فري 

ومع ذلك، ستواصل خالل الرفرتررة    Cالمستوى 

االنتقالية  نشر النتائج مع  تنفيذ التعديالت بشركرل 

 تدريجي 

في المقابل تعمرل الرمرجرمروعرة عرلرى اسرترحردا   •

مؤشر تقييم مخراطرر جرديرد أكرثرر شرمروال ودقرة 

وأوسع نطاقا لبيئة األعمال بالرنرسربرة لرمرعرامرالت 

   Aالتصدير. مكوناً من سبع فئات تترراوح مرن 

  Gهو األقل خطورة و  A، حيث يكون  Gإلى 

 هو األعلى خطورة.

 استحداث مؤشر جديد لبيئة األعمال

 بالنسبة لمعامالت التصدير 

S Country
التغير / 

Change

 الترتيب/ 

 Rating

12/21

 الترتيب/ 

 Rating

2/21

الدولة م

1 Algeria 0 C C الجزائر 1

2 Bahrain 0 C C البحرين 2

3 Djibouti 0 C C جيبوتي 3

4 Egypt 0 C C مصر 4

5 Iraq 0 C C العراق 5

6 Jordan 0 C C األردن 6

7 Kuwait 0 C C الكويت 7

8 Lebanon 0 C C لبنان 8

9 Libya 0 C C ليبيا 9

10 Mauritania 0 C C موريتانيا 10

11 Morocco 0 C C المغرب 11

12 Oman 0 C C سلطنة عمان 12

13 Qatar 0 C C 13 قطر

14 Saudi Arabia 0 C C السعودية 14

15 Somalia 0 C C الصومال 15

16 Sudan 0 C C السودان 16

17 Syria 0 C C سوريا 17

18 Tunisia 0 C C تونس 18

19 UAE 0 C C اإلمارات  19

20 Yemen 0 C C اليمن 20

وضع الدول العربية في مؤشركريدندو للمخاطر التجارية في التصدير

 Rank of Arab Countries in Credendo Commercial Risk Index 

in Export Transactions
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مؤشرر كرريرديرنردو على صعيد وضع الدول العربية  •

لمخاطر الرمرصرادرة واالجرراءات الرحركرومريرة فري 

 ، شرهرد0202برنرهرايرة عرام  االستثرمرار الرمربراشرر 

( 4.6المتوسط العربي استقراراً في المؤشر عرنرد )

دول عرربريرة  22، ، وحازت 0202درجات بنهاية 

على تصنيف أفضل من المتوسرط  الرعرربري، )أقرل 

 في مستوى المخاطر وفقا للمؤشر(  .

( األقل خطورة 2لم تحظ أي دولة عربية بتصنيف ) •

في نزع الملكية والمصادرة واالجراءات الحكومريرة 

 .0202في االستثمار المباشر بنهاية عام 

تصدرت كل من اإلمارات وسلطنة عمان الرمررتربرة  •

( 0األولى عربياً في المؤشر وحازتا على تصنيف )

 منخفض الخطورة في المصادرات ونزع الملكية .

قرطرر والرمرغررب دول عرربريرة )وهري  5حازت    •

( 1( عرلرى تصرنريرف )واألردن وتونس والربرحرريرن

متوسط الخطرورة  فري أعرمرال الرمرصرادرة ونرزع 

الملكية وكذلك التغير في النظام القانوني أو الحرظرر 

أو حرردو  أي تررغرريررر سررلربرري تررجرراه االسررتررثررمررارات 

 األجنبية.

ظررل تصررنرريررف الرردول الررعررربرريررة الررعررشررريررن فرري  •

لمخراطرر الرمرصرادرة واالجرراءات   كريديندومؤشر

الحكومية في االستثمار المباشر دون ترغريريرر خرالل 

 .0202عام 

2 2

3 3 3 3 3

4 4 4

5 5 5 5

6 6

7 7 7 7

4.6

2223مؤشركريدندو لمخاطرالمصادرة ومخاطر اإلجراءات الحوومية في االستثمار المباشر ديسمبر

Credendo Expropriation and Government Action Risk in Direct 

Investments Dec 2021

مؤشر كريديندو لمخاطر المصادرة واإلجكراءات الكحكوكومكيكة فكي االسكتكثكمكار 

أيًضا في االعتبار األحدا  السياسية والمخاطر المندمجة  لتصنيف الدولة وهري نرزع الرمرلركريرة  كريديندوفي إطار تقييم المخاطر المتعلقة باالستثمارات في الخارج ، تأخذ مجموعة 

في هذا الصدد، تشمل مخاطر المصادرة جميع اإلجراءات التمييزية الرتري ترترخرذهرا الرحركرومرة الرمرضريرفرة والرتري ترحررم )المصادرة(، والعنف السياسي وعدم تحويل العملة وقيودها.

 تم تضمين أحدا  الحظر وتغيير النظام )القانوني( والحرمان من العدالة.وي المستثمر من استثماره دون أي تعويض مناسب بهدف تحليل مخاطر نزع الملكية،

بتقييم المخاطر المرتبطة بنزع الملكية وكذلك تقييم عمل المؤسسات القانونية في الدولة المضيفة واحتمرال حردو  ترغريريرر   كريديندومن أجل تقييم مخاطر نزع الملكية تقوم مجموعة 

 سلبي في الموقف تجاه االستثمارات األجنبية. 

 استقرار تصنيف الدول العربية

لمخاطر  كريديندومؤشرفي  

 المصادرة واإلجراءات الحوومية

 في االستثمار المباشر 

 2223خالل عام  

Rank 

Dec- 

2021

Country
التغير / 

Change

 الترتيب/ 

 Rating

12/21

 الترتيب/ 

 Rating

2/21

الدولة

الترتيب  

ديسمبر 

2021

1 UAE 0 2 2 اإلمارات  1

1 Oman 0 2 2 سلطنة عمان 1

2 Qatar 0 3 3 2 قطر

2 Morocco 0 3 3 المغرب 2

2 Jordan 0 3 3 األردن 2

2 Tunisia 0 3 3 تونس 2

2 Bahrain 0 3 3 البحرين 2

3 Kuwait 0 4 4 كويت ال 3

3 Saudi Arabia 0 4 4 السعودية 3

3 Egypt 0 4 4 مصر 3

4 Algeria 0 5 5 الجزائر 4

4 Mauritania 0 5 5 موريتانيا 4

4 Djibouti 0 5 5 جيبوتي 4

4 Lebanon 0 5 5 لبنان 4

5 Iraq 0 6 6 عراق ال 5

5 Sudan 0 6 6 السودان 5

6 Yemen 0 7 7 اليمن 6

6 Somalia 0 7 7 الصومال 6

6 Libya 0 7 7 ليبيا 6

6 Syria 0 7 7 سوريا 6

0 4.6 4.6

وضع الدول العربية في مؤشركريدندو لمخاطرالمصادرة

 ومخاطر اإلجراءات الحكومية في االستثمار المباشر

 Arab Countries in Credendo Expropriation 

and Government Action Risk Index in Direct Investments

Average المتوسط
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شهد وضع الدول العربية في المتوسط تحسناً طفريرفرا  •

في مؤشر كريديندو لمخاطر وقيود تحرويرل الرعرمرلرة 

في االستثمار المباشر، بتراجع قريرمرة الرمرؤشرر الرى 

، كنرتريرجرة لرترحرسرن 0202درجات بنهاية عام   5.5

وضع  موريتانيا، في مقرابرل ثربرات تصرنريرف براقري 

 .0202الدول العربية خالل عام 

دول عرربريرة عرلرى تصرنريرف أفضرل مرن  6حازت  •

، وتروزعرت 0202المتروسرط الرعرربري خرالل عرام 

، 0202فئات للتصنيف بنهاية  4الدول العربية على 

( األقرل فري 0( و)2ولم تحظ أي منها برترصرنريرف )

مخاطر وقيرود ترحرويرل الرعرمرلرة فري االسرترثرمرارات 

 المباشرة.

حازت ثال  دول عربيرة هري االمرارات والركرويرت  •

( لمخاطر وقيود تحويرل 1والسعودية على تصنيف )

، حيث ترترمريرز ترلرك الردول 0202العملة بنهاية عام 

بحرية اكبر ومخاطر أقرل فري ترحرويرل الرمرسرترثرمرر 

للعملة خارج كل منها مقارنة بباقي الردول الرعرربريرة 

 األخرى.

دول عربية هي قطر والمغررب والرجرزائرر  1حلت   •

( 4في المرتبة الثانية عربياً وحازت على تصنيرف )

ً وحرازت  ثم جاءت مصر في المرتبة الثالثرة عرربريرا

 .( بالمؤشر5على تصنيف )

احداثرا اقرترصراديرة غريرر  تشهددول عربية  6جاءت  •

ً ، حريرث حرازت عرلرى  وسياسية في الرابعة عرربريرا

( وهو تصنيف مرتفع في مخاطر وقريرود 6تصنف )

تحويل العرمرلرة فري االسرترثرمرارات الرمربراشررة وفرقرا 

 لمجموعة كريديندو.

 مؤشر كريديندو لمخاطر وقيود تحويل العملة في االستثمار المباشر 

وفق مجموعة كريديندو تشير مخاطر وقيود عدم إمكانية تحويل العملة إلى عدم القدرة على تحويرل أي أمروال 

متعلقة باالستثمار إلى خارج الدولة المضيفة. ويعتمد تقييم عدم تحويل العملرة ومرخراطرر ترقريريرد الرترحرويرل فري 

على نفس محركات المخاطر مثل تقييم المخاطر السياسية والمخاطر المرترعرلرقرة برالرمرعرامرالت كريديندو مؤشر 

 التجارية متوسطة / طويلة األجل.

المتوسط العربي شهد تحسنا  طفيفا في مؤشر كريديندو لمخاطر 

 2223وقيود تحويل العملة في االستثمار المباشر بنهاية عام 

اإلمارات والوويت والسعودية األقل 

عربيا  في مخاطر وقيود تحويل 

العملة للخارج في االستثمارات 

 2223المباشرة  بنهاية 

Rank 

Dec- 

2021

Country
التغير / 

Change

 الترتيب/ 

 Rating

12/21

 الترتيب/ 

 Rating

2/21

الدولة

الترتيب  

ديسمبر 

2021

1 UAE 0 3 3 اإلمارات  1

1 Kuwait 0 3 3 كويت ال 1

1 Saudi Arabia 0 3 3 السعودية 1

2 Qatar 0 4 4 2 قطر

2 Morocco 0 4 4 المغرب 2

2 Algeria 0 4 4 الجزائر 2

3 Egypt 0 5 5 مصر 3

4 Oman 0 6 6 سلطنة عمان 4

4 Jordan 0 6 6 األردن 4

4 Tunisia 0 6 6 تونس 4

4 Bahrain 0 6 6 البحرين 4

4 Mauritania (1) 6 7 موريتانيا 4

4 Iraq 0 6 6 عراق ال 4

5 Djibouti 0 7 7 جيبوتي 5

5 Lebanon 0 7 7 لبنان 5

5 Sudan 0 7 7 السودان 5

5 Yemen 0 7 7 اليمن 5

5 Somalia 0 7 7 الصومال 5

5 Libya 0 7 7 ليبيا 5

5 Syria 0 7 7 سوريا 5

(0.1) 5.55 5.60

وضع الدول العربية في مؤشركريدندو لمخاطر وقيود تحويل العملة

 في االستثمارات المباشرة

  Arab Countries in Credendo Currency Inconvertibility and 

Transfer Restriction Risk Index Direct Investments

Average المتوسط
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استقر المتوسط العربي في مؤشر كريديندو لمخاطر  •

العنف السياسي في االستثمار المباشر عنرد مسرتروى       

، مررمررا يررعررنرري 0202( درجررات بررنررهررايررة عررام 4.2) 

مستوى مخاطر مرتفعا، وتوزعرت الردول الرعرربريرة 

، ولرم ترحرظ أي 0202فئات للتصنيف بنهاية  5على

 ( األقل مخاطرة .0( و)2منها بمستوى تصنيف )

دولة على تصنيف أفضل من الرمرتروسرط  20حازت  •

 .0202العربي  بنهاية 

حازت ثال  دول عربيرة هري االمرارات والركرويرت  •

(  في المؤشر بنهاية 1وسلطنة عمان على تصنيف )

، حيث تتميز بانخفاض مرخراطرر الرعرنرف 0202عام 

السياسي تجاه االستثمارات المباشرة مقرارنرة بربراقري 

 الدول العربية األخرى.

ً وحرازت  2حلت    • دول في المرتبة الرثرانريرة عرربريرا

(، ثم  جراءت مصرر فري الرمررتربرة 4على تصنيف )

 ( بالمؤشر.5الثالثة عربيا وحازت على تصنيف )

حلت العراق ولبنان والسودان في المرتربرة الررابرعرة  •

( وهرو تصرنريرف مررترفرع فري 6عربيا برترصرنريرف )

 مخاطر العنف السياسي في االستثمارات المباشرة.

تحسن وضع البحرين مركزا وحازت على تصنريرف  •

فري مرقرابرل ترراجرع تررتريرب  0202( بنهاية عام 4) 

 (.4المغرب فقط  في هذا المؤشر الى تصنيف )

 مؤشر كريديندو لمخاطر العنف السياسي  في االستثمار المباشر 

اسريرة وديرنريرة وأيرديرولروجريرة، سرير وفقا لمجموعة كريديندو، يشمل العنف السياسي جميع أعمال العنف المرتكبة بهدف سياسي، وهو مفهوم  أوسع من الحرب ويشمل اإلرهاب ألهداف

 وأضرار العنف السياسي أي الضرر الذي يلحق باألصول المادية . وكذلك أنواع انقطاع األعمال نتيجة ألضرار العنف السياسي.

ترمرالريرة الصرراع الرذي يرنرشرأ مرن احر من أجل تقييم مخاطر العنف السياسي يركز مؤشر كريديندو على المستويات الفعلية للعنف الداخلي في الدولة والصراع الخارجي معها، وكرذلرك

 التوترات الداخلية والخارجية المستمرة واإلحباط وعدم الرضا.

تحسن وضع البحرين في مؤشر 

 كريديندو لمخاطر العنف السياسي

 2223في االستثمار المباشر بنهاية   

استقرار المتوسط العربي في  مؤشر كريديندو لمخاطر العنف 

  2223السياسي  في االستثمار المباشر  دون تغيير بنهاية عام 

Rank 

Dec- 

2021

Country
التغير / 

Change

 الترتيب/ 

 Rating

12/21

 الترتيب/ 

 Rating

2/21

الدولة

الترتيب  

ديسمبر 

2021

1 UAE 0 3 3 اإلمارات  1

1 Kuwait 0 3 3 كويت ال 1

1 Oman 0 3 3 سلطنة عمان 1

2 Saudi Arabia 0 4 4 السعودية 2

2 Qatar 0 4 4 2 قطر

2 Morocco 1 4 3 المغرب 2

2 Algeria 0 4 4 الجزائر 2

2 Jordan 0 4 4 األردن 2

2 Tunisia 0 4 4 تونس 2

2 Bahrain (1) 4 5 البحرين 2

2 Mauritania 0 4 4 موريتانيا 2

2 Djibouti 0 4 4 جيبوتي 2

3 Egypt 0 5 5 مصر 3

4 Iraq 0 6 6 عراق ال 4

4 Lebanon 0 6 6 لبنان 4

4 Sudan 0 6 6 السودان 4

5 Yemen 0 7 7 اليمن 5

5 Somalia 0 7 7 الصومال 5

5 Libya 0 7 7 ليبيا 5

5 Syria 0 7 7 سوريا 5

0 4.8 4.8

وضع الدول العربية في مؤشركريدندو لمخاطر العنف السياسي

في االستثمار المباشر

 Rank of Arab Countries in Credendo Political Violence Risk 

Index in Direct Investments

Average المتوسط
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وفقا لمؤشر نريركرسري لرمرخراطرر الرترجرارة، شرهرد  •

دولة عربريرة اسرترقرراراً وظرل دون  02تصنيف 

، فري مرقرابرل ترراجرع 0202تغريريرر خرالل عرام 

 تصنيف البحرين فقط في هذا المؤشر. 

حررلررت  االمررارات والرركررويررت والسررعرروديررة  فرري   •

المرتبة األولى عربياً  واألقل في مخاطر التجارة 

والتعثر في سداد ديون الشرركرات )وحرازت كرل 

للمخاطرر الرترجراريرة فري  Cمنهما على  تصنيف 

 المدى القصير(. 

حلت قطر والمغرب في المرتبة الرثرانريرة عرربريراً  •

 .Dوحازتا على تصنيف 

جاءت كرل مرن الرجرزائرر واألردن ومصرر فري  •

،  في حين حلرت Fالمرتبة الثالثة عربيا بتصنيف 

كل من  تونس والبرحرريرن وسرلرطرنرة عرمران فري 

 . Gالمرتبة الرابعة بتصنيف 

دول عرربريرة فري مرؤخررة الرترصرنريرف  2جاءت  •

العربي لمخاطر الرترجرارة وفرق مرؤشرر نريركرسري 

 عالي الخطورة.  Hوحازت على تصنيف 

 Source: NEXI Company شركة  نبيون لتأمين الصادرات واالستثمارالمصدر: 

دولة عربية شهدت استقرارا   23

 في تصنيفها في مؤشر نيوسي 

 في مقابل تراجع  تصنيف 

 2223دولة واحدة خالل عام 

اإلمارات والوويت والسعودية     

األقل عربيا في مخاطر التجارة 

واألعلى في سداد الديون وفقا  

  2223لمؤشر نيوسي للعام 

 ( NEXI Japanese Risk  Indexمؤشر نيوسي الياباني لمخاطر التجارة )

الفئة الرتري دولة من خالل مؤشر يحدد  212بتصنيف  ، NEXIتقوم شركة  نبيون لتأمين الصادرات واالستثمار

تنتمي اليها كل دولة أو منطقة بناًء على قرارات اجتماع خبراء المخاطر القطرية لمنظمرة الرترعراون االقرترصرادي 

كعضو. يقوم خربرراء  ، والذي تشارك فيه شركة نيكسي OECD Country Risk Expert Meetingوالتنمية

المخاطر القطرية لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية بتقييم مخاطر كل دولة من خالل مناقشة عدد من العوامرل 

 بما في ذلك قدرة الدولة على سداد الديون والظروف االقتصادية والمالية.

 H )أقرل درجرة مرخراطرر( الرى   Aمستويات. بالترتيب التصاعدي للمخاطر من  2يصدر المؤشر  تصنيفه من 

 )أعلى درجة مخاطر(.

Rank 

2021
Country

التغير / 

Change
*2021 *2020 الدولة

الترتيب  

2021

1 UAE 0.0 C C اإلمارات 1

1 Kuwait 0.0 C C كويت ال 1

1 Saudi Arabia 0.0 C C السعودية 1

2 Qatar 0.0 D D قطر 2

2 Morocco 0.0 D D المغرب 2

3 Algeria 0.0 F F الجزائر 3

3 Jordan 0.0 F F األردن 3

3 Egypt 0.0 F F مصر 3

4 Bahrain (1.0) G F البحرين 4

4  Oman 0.0 G G سلطنة عمان 4

4 Tunisia 0.0 G G تونس 4

5  Iraq 0.0 H H عراق ال 5

5  Mauritania 0.0 H H موريتانيا 5

5  Djibouti 0.0 H H جيبوتي 5

5 Sudan 0.0 H H السودان 5

5  Libya 0.0 H H ليبيا 5

5 Somalia 0.0 H H الصومال 5

5  Lebanon 0.0 H H لبنان 5

5  Yemen 0.0 H H اليمن 5

5 Syria 0.0 H H سوريا 5

* October 2020 and 2021 *أكتوبر2020 و2021

وضع الدول العربية في مؤشر نيكسي الياباني لمخاطر التجارة 

 Arab Countries in NEXI Japanese Risk  Index for Trade
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شهد المتوسط العربي استقراراً في مرؤشرر دان أنرد  •

مرخراطرر مرمرارسرة لر  D&B Ratingبراد ستريت 

  5.4األعمال التجارية عبر الرحردود عرنرد مسرتروى 

دولة عربية  22درجات، كنتيجة الستقرار تصنيف 

 . 0202في المؤشر لعام

األقرل  ( 2لم تحصل أي دولة عربية على تصنيرف ) •

 خطورة، في األعمال التجارية عبر الحدود .

تصدرت قطرر الردول الرعرربريرة برحرصرولرهرا عرلرى  •

مما يعني أن  أعمالها الترجراريرة عربرر  )0(تصنيف 

الحدود ذات مخاطر منخفضة وهرنراك درجرة عردم 

يقين منخفضة بشرأن الرعروائرد الرمرتروقرعرة مرن ترلرك 

 األعمال.

ً وحرازت  • حلت اإلمارات في المرتبة الثانيرة عرربريرا

، مما يعني وجود مخاطر طرفريرفرة )1(على تصنيف 

في أعمالها التجارية عربرر الرحردود برجرانرب وجرود 

 درجة من عدم اليقين المرتبطة بالعوائد.

حازت كل من الكويت والسعودية والرمرغررب عرلرى  •

مما يعني وجود مخاطر متوسطة  فري  )4(تصنيف 

أعمالهما  التجارية عبر الحدود، مع ارترفراع درجرة 

 عدم اليقين بشأن عوائد تلك األعمال.

جاءت سلطنة عمان والبحرين  في المرتبة الرابرعرة  •

أي أن هناك مسرتروى مررترفرعرا   )5(عربيا بتصنيف

من المخاطر التي تصاحب األعمال التجاريرة عربرر 

الحدود وقدراً كبيراً من عدم اليقين المرتبط بالعوائد 

 المتوقعة.

دول عررربرريررة فرري مسررترروى الررمررخرراطررر  5صرنررفررت  •

المرتفعة جدا في اعمالها الرترجراريرة عربرر الرحردود 

بجانب خضوع عوائدها المتوقعة لدرجة كبيرة مرن 

، براإلضرافرة الرى  )6(التقلب وحازت على  تصنيف

وهررو  )2(دول أخرررى حررازت عررلررى تصررنرريرف  5

األعلى مخاطرر كرمرا انره مرن الرمرسرترحريرل الرترنربرؤ 

 بالعوائد.

لم تحظ جيبوتي وموريتانيا وفلسطين بتصنيرف مرن  •

 0202خالل عرامري دان وبراد ستريت قبل شركة 

 0202و

  Source: International Trade Finance Newsletter  نشرة تمويل التجارة الدوليةالمصدر: 

 210على توفير معلومات شامرلرة عرن  Dun & Bradstreet Company دان وبراد ستريتتعمل شركة 

سوقًا عالميًا وترصد التغييرات في بيئة األعمال في الدول كما تتنبأ بالتطورات على مستوى الدولة والتري قرد 

مرؤشرر مرخراطرر الردولرة ويعد   تؤثر على مستوى المخاطر أو توفر فرًصا على المدى القصير إلى المتوسط.

D&B rating  تقييًما مقارنًا عبر الحدود لمخاطر ممارسة األعمال التجارية في دولة ما، ويرنرقرسرم الرمرؤشرر

 .)األكثر خطوة( DB2 ) األقل خطورة( إلى DB2إلى سبعة مستويات تتراوح من

مخاطر ممارسة  المتوسط العربي شهد استقرارا  في مؤشر

 2223األعمال التجارية عبر الحدود  خالل عام 

   (D&B Country Risk  Ratingتصنيف دان أند براد ستريت لمخاطر الدولة )

Rank 

 2021
الدولة

التغير / 

Change
2021 2020 الدولة

ترتيب 

2021 

1 Qatar 0 2 2 1 قطر

2 UAE 0 3 3 اإلمارات  2

3 Kuwait 0 4 4 الكويت 3

3 Saudi Arabia 0 4 4 السعودية 3

3 Morocco 0 4 4 المغرب 3

4 Oman 0 5 5 سلطنة عمان 4

4 Bahrain 0 5 5 البحرين 4

5 Jordan 0 6 6 األردن 5

5 Egypt 0 6 6 مصر 5

5 Tunisia 0 6 6 تونس 5

5 Algeria 0 6 6 الجزائر 5

5 Lebanon 0 6 6 لبنان 5

6 Iraq 0 7 7 العراق 6

6 Syria 0 7 7 سوريا 6

6 Libya 0 7 7 ليبيا 6

6 Sudan 0 7 7 السودان 6

6 Yemen 0 7 7 اليمن 6

Djibouti 0 – – جيبوتي

Mauritania 0 – – موريتانيا

Palestine 0 – – فلسطين

0.0 5.4 5.4

وضع الدول العربية في تصنيف دان أند براد ستريت لمخاطر الدول 

Arab Countries in Dun & Bradstreet Country Risk  Rating

Average المتوسط
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  Source: International Trade Finance Newsletter  نشرة تمويل التجارة الدوليةالمصدر: 

تصرنريرفرات   5استقر توزيرع الردول الرعرربريرة وفرق  •

. 0202و 0202لشروط الدفع المفرضرلرة  لرعرامري 

وحررلررت قررطررر واإلمررارات والرركررويررت والسررعرروديررة 

والمغرب في المجموعة األولى التي تتعرامرل مرعرهرا 

دول العالم بحساب مفتوح في الصرفرقرات الرترجراريرة    

(OA.أي أدنى مستوى من المخاطر ،) 

تفضل غالبية دول العالم  طلب خطاب ائتمان غريرر  •

كشرط إلتمام الصرفرقرات مرع كرل  ILCقابل لإللغاء

من  سرلرطرنرة عرمران والربرحرريرن واألردن ومصرر 

 CLCوتونس. وأن يكون خطاب االعترمراد مرؤكرداً 

في كل من جيبوتي وموريتانيا وفلسطين والرجرزائرر 

ولبنران، وتضرمرنرت الرمرجرمروعرة الررابرعرة الرعرراق 

واليمن، حيث يشترط  النقد مقدما أو خطاب اعترمراد 

مؤكد إلتمام الصفقات التجراريرة، فري حريرن جراءت 

سوريا وليبيا والسودان فري الرمرجرمروعرة الرخرامسرة 

والتي يفضل فيهرا الرنرقرد مرقردمرا إلترمرام الصرفرقرات 

 التجاري .

لم يتغير وضع جميع الدول العربية العرشرريرن وفرق  •

 .0202و 0202شروط الدفع المفضلة  بين عامي 

استقرار وضع الدول العربية في مؤشر شروط الدفع المفضلة 

 2223و 2222دون تغيير بين عامي 

 دول عربية تتعامل بالنقد مقدما   1

دول  5في الصفقات التجارية و 

دول أخرى   5بخطاب ائتمان معتمد و

 بخطاب ائتمان غير قابل لإللغاء

 (Preferred Payment Terms)شروط الدفع المفضلة في الدول العربية 

هري إحردى أهرم الرنرشررات   International Trade Finance Newsletterإن نشرة تمويل التجارة الدولية 

لجدوى الصفقات ومدى تعرضها لرلرمرخراطرر. واخربراراً في مجال التجارة الدولية وتمويل المشاريع، وتقدم تقييماً 

حول ويعد توفير بيانات حول شروط الدفع المفضلة وتقييمها أحد أهم المعلومات التي تعرضها الرنرشررة وهرنراك 

تصنيفات لشروط الدفع المفضلة للتعامل في الصفقات التجارية بين الردول والرتري ترعركرس مسرتروى مرخراطرر  2

 التعامل مع الدولة.

قطر واإلمارات والوويت والسعودية 

والمغرب تحظى بأفضل تعامل عبر 

 حساب مفتوح في الصفقات التجارية 

الوصف /

Meaning 

التصنيف/

Classification

     Open account/فتح حساب OA

بمجرد التوقيع خالل فترة ما بين 30 الى 180 يوم SD

 Irrevocable letter of credit /خطاب اعتماد غير قابل لإللغاء ILC

     Confirmed letter of credit /خطاب اعتماد مؤكد CLC

Cash against documents/نقد مقابل المستندات ال CAD

   Cash in advance نقداً مقدماً/ CIA

Withheld rating /تم حجب التصنيف WR

             Not available /غير متوفر NA

Rank-

 2021
الدولة

التغير / 

Change
2021 2020 الدولة

ترتيب 

2021 

1 Qatar 0 OA OA 1 قطر

1 UAE 0 OA OA اإلمارات  1

1 Kuwait 0 OA OA كويت ال 1

1 Saudi Arabia 0 OA OA السعودية 1

1 Morocco 0 OA OA المغرب 1

2 Oman 0 ILC ILC سلطنة عمان 2

2 Bahrain 0 ILC ILC البحرين 2

2 Jordan 0 ILC ILC األردن 2

2 Egypt 0 ILC ILC مصر 2

2 Tunisia 0 ILC ILC تونس 2

3 Djibouti 0 CLC CLC جيبوتي 3

3 Mauritania 0 CLC CLC موريتانيا 3

3 Palestine 0 CLC CLC فلسطين 3

3 Algeria 0 CLC CLC الجزائر 3

3 Lebanon 0 CLC CLC لبنان 3

4 Iraq 0 CIA/CLC CIA/CLC عراق ال 4

4 Yemen 0 CIA/CLC CIA/CLC اليمن 4

5 Syria 0 CIA CIA سوريا 5

5 Libya 0 CIA CIA ليبيا 5

5 Sudan 0 CIA CIA السودان 5

 شروط الدفع المفضلة في التعامل مع الدول العربية

Preferred Payment Terms  with Arab Countries
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 Source: World Bank المصدر: البنك الدولي

خرالل عرام  220.4شهد أداء الدول العربية في  مؤشر السالم العالمي تحسناً وأصبحت أكثر سالماً، وذلك بانخفاض المتوسط العربي للترتيب إلرى  •

0202. 

 بالنسبة لليمن. 260بالنسبة لموريتانيا والرتبة  222دولة عربية اقل من المتوسط العربي ما بين الرتبة  20جاء ترتيب  •

عالميا(  في المراكز الخرمرسرة  21عالميا(  وسلطنة عمان ) 61عالميا(  واألردن  ) 50عالميا(  واإلمارات ) 16عالميا(  والكويت ) 02حلت قطر ) •

 األولى عربياً على التوالي مما يعني انها األكثر سالماً وهدوءاً في المنطقة العربية.

عالميا( أعلى من المتوسط العربي للتررتريرب وفرق   226عالميا(  جيبوتي ) 220عالميا(  والبحرين ) 22عالميا(  وتونس ) 22جاء ترتيب المغرب ) •

 المؤشر المركب للسالم العالمي. 

ً وفري مرقردمرترهرا  اإلمرارات والرتري قرفرزت 0202دولة عربية وأصبحت أكثر سالما ًخالل عام  20تحسن وضع  •  20، وذلك بتحسن ترتيبها عالميا

 مراكز(.  6مراكز(  وكذلك جيبوتي )قفزت  2مركزاً، والمغرب )قفزت 

مراكز، في حين استرقرر  1، و في مقدمتها تونس  واليمن بتراجع كل منهما 0202دول عربية  في مؤشر السالم العالمي خالل عام  6تراجع ترتيب  •

 . 0202و 0202ترتيب الكويت والسودان وسوريا عند نفس المستوى دون تغير بين عامي 

 Global Peace Indexمؤشر السالم العالمي 

متوسط أداء الدول العربية في مؤشر السالم 

 العالمي شهد تحسنا  كنتيجة لتحسن الوضع 

 2223دولة عربية  خالل عام  32في 

دولة عربية اقل من المتوسط  32جاء ترتيب 

بالنسبة لموريتانيا  332العربي ما بين الرتبة 

 بالنسبة لليمن 362والرتبة 
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مؤشر السرالم يعد 

،  GPIالرررعرررالرررمررري

الذي أعرده مرعرهرد 

االقتصاد والسرالم 

)IEP( ًمررؤشرررا ،

ً ومررقرريرراسرراً  مررركرربررا

لررلررسررلررم الررعررالررمرري 

وكلمرا انرخرفرضرت 

نررترريررجررة الررمررؤشررر 

كانت البرالد أكرثرر 

ويررعررتررمررد    سررالًمررا.

على تحلريرل أكرثرر 

شرمرروالً لررلربرريررانررات 

حررول اتررجرراهررات 

السررالم، وقرريررمررترره 

االقررررتررررصرررراديررررة، 

وكرريررفرريررة تررطررويررر 

مجتمعات مسالمة. 

 01بررراسرررترررخررردام 

مررؤشرررًرا نررروعرريًرررا 

قرريررس . ويرروكررمرريًررا

حالة السرالم عربرر 

ثرررالثرررة مرررجررراالت 

رئررريرررسررريرررة، هررري 

مسرررتررروى األمرررن 

والسرررررررررررالمرررررررررررة 

المجتمعريرة ومردى 

استمرار الصرراع 

المحرلري والردولري 

ودرجررررة أكرررربررررر 

ويرررررررررغرررررررررطررررررررري 

  261الررررمررررؤشررررر

% 22.2دولرررة و

 من سكان العالم. 

Rank  

  

2021

Country
التغير / 

Change

 الترتيب/ 

Rank

2021

 الترتيب/ 

Rank

2020

الدولة
الترتيب   

2021

1 Qatar 2 29 27 1 قطر

2 Kuwait 0 36 36 الكويت 2

3 UAE (12) 52 64 اإلمارات  3

4 Jordan (4) 63 67 األردن 4

5 Oman (2) 73 75 سلطنة عمان 5

6 Morocco (9) 79 88 المغرب 6

7 Tunisia 3 98 95 تونس 7

8 Bahrain (2) 102 104 البحرين 8

9 Djibouti (6) 106 112 جيبوتي 9

10 Mauritania (1) 118 119 موريتانيا 10

11 Algeria (2) 120 122 الجزائر 11

12 Saudi Arabia (2) 125 127 السعودية 12

13 Egypt (3) 126 129 مصر 13

14 Palestine (5) 138 143 فلسطين 14

15 Lebanon 1 147 146 لبنان 15

16 Sudan 0 153 153 السودان 16

17 Libya 1 156 155 ليبيا 17

18 Somalia 1 158 157 الصومال 18

19 Iraq (2) 159 161 العراق 19

20 Syria 0 161 161 سوريا 20

21 Yemen 3 162 159 اليمن 21

(2) 112.4 114.3

وضع الدول العربية في مؤشر السالم العالمي

The Rank of Arab Countries in  Global Peace Index

Average المتوسط

 Source: World Bank المصدر: البنك الدولي

 2223دول عربية  في مؤشر السالم العالمي خالل عام  6تراجع ترتيب 
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