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تعمل المؤسسة على تحقيق األغراض التالية:

ــة  ــة مــن خــال توفيــر التغطي ــدول العربي ــى ال ــة المباشــرة إل ــة واألجنبي •   تشــجيع تدفــق االســتثمارات العربي
ــن العــرب واألجانــب. ــة للمســتثمرين والممولي ــر التجاري ــة ضــد المخاطــر غي التأميني

ــر  ــة وغي ــة ضــد المخاطــر التجاري ــة التأميني ــر التغطي ــة مــن خــال توفي ــز ودعــم الصــادرات العربي •   تعزي
ــرب. ــن الع ــة للُمصدري التجاري

•   دعم التجارة العربية المحلية من خال توفير التغطية التأمينية ضد المخاطر التجارية للمبيعات المحلية.

•   دعــم النمــو االقتصــادي فــي البلــدان العربيــة مــن خــال توفيــر التغطيــة التأمينيــة ضــد المخاطــر التجاريــة 
وغيــر التجاريــة للمؤسســات الماليــة والمورديــن غيــر العــرب عنــد تمويــل أو توريــد المدخــات األساســية، 

البضائــع الرأســمالية، الســلع االســتراتيجية ومثيلهــا مــن الســلع والخدمــات التنمويــة للــدول العربيــة.

•   إعــداد البحــوث والدراســات المتخصصــة والمتعلقــة بتحديــد فــرص االســتثمار وأوضاعــه فــي الــدول العربيــة 
والقيــام بتقديــم الدعــم التقنــي لــوكاالت ترويــج االســتثمار فــي الــدول العربيــة، وتعزيــز التعــاون والتكامــل 

مــع المنظمــات العربيــة والدوليــة النشــطة فــي مجــال تشــجيع االســتثمار.

أجهزة المؤسسة 

مجلس المساهمين )الجمعية العمومية(:

هــو أعلــى ســلطة فــي المؤسســة، ويمثــل جميــع األعضــاء )دوالً وهيئــات(، وتنعقــد لــه كافــة الصاحيــات الازمة 
لتحقيــق أغراضهــا. ومــن المهــام التــي يتوالهــا - ضمــن صاحيــات أخــرى - وضــع السياســة العامــة التــي تحكــم 

عمــل المؤسســة. وتفســير نصــوص االتفاقيــة، وتعديلهــا، وتعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة والمديــر العــام.

مجلس اإلدارة:

يتألــف مجلــس اإلدارة مــن تســعة أعضــاء غيــر متفرغيــن، يتــم اختيارهــم لمــدة ثــاث ســنوات، وينتخــب مــن 
ــات المنصــوص عليهــا فــي  ــى المجلــس إدارة أعمــال المؤسســة وفــق الصاحي بيــن أعضائهــا رئيســيا، ويتول
اتفاقيــة المؤسســة أو المخولــة لــه مــن قبــل مجلــس المســاهمين، وتتضمــن تلــك الصاحيــات - ضمــن مهمــات 
أخــرى - إقــرار النظــم واللوائــح الماليــة واإلداريــة، إقــرار برامــج العمليــات والبحــوث المقترحــة مــن المديــر 
ــة  ــاد الموازن ــة، اعتم ــوال المؤسس ــا أم ــف فيه ــي توظ ــه الت ــد األوج ــا، تحدي ــة تنفيذه ــة ومتابع ــام للمؤسس الع

التقديريــة، وتقديــم تقريــر ســنوي عــن نشــاط المؤسســة لمجلــس المســاهمين.

أسماء السادة أعضاء مجلس اإلدارة:
ً سعادة األستاذ/ أحمد بن محمد الغنام                رئيسا  .1
عضواً سعادة األستاذ/ عبدهللا أحمد الصبيح     .2
سعادة األستاذ/ خالد علي البستاني                            عضواً  .3
عضواً سعادة الدكتور/ مختار الهادي الطويل        .4
عضواً سعادة األستاذ/ أحمد حسن العبيدلي                  .5
سعادة األستاذ/ محمد أحمد حسن                عضواً  .6
عضواً سعادة األستاذ/ مسلم بن محاد بن علي قطن     .7
سعادة الدكتور/ ناصر قطامي                عضواً  .8
عضواً سعادة األستاذ/ محمد األمين التار      .9

             المدير العـام: سعادة األستاذ /  فهد راشد اإلبراهيم

تأسســت عــام 1974 كهيئــة عربيــة مشــتركة مملوكــة مــن قبــل حكومــات الــدول العربيــة باإلضافــة                
إلــى أربــع هيئــات ماليــة عربيــة، وتتخــذ مــن دولــة الكويــت مقــراً لهــا، وهــي حاصلــة علــى تصنيــف 
AA مــن قبــل ســتاندرز أنــد بــورز العالميــة وللســنة العاشــرة علــى التوالــي، كمــا أنهــا ُتعــد أول هيئــة 

متعــددة األطــراف لتأميــن االســتثمار فــي العالــم.
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السنة الخامسة والثالثون - العدد الفصلي الثاني )أبريل - يونيو 2017(

االفتتاحية
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)أكتوبر – ديسمبر( 2012 السنة الثالثون العدد الفصلي الرابع امل�ؤ�ص�صة العربية ل�صمان الإ�صتثمار وائتمان ال�صادرات

ورغ���م اأن ال���دول العربية �س���ارعت من وترية 
الإ�ساحات خ���ال ال�سن���وات الأربع الأخرية 
وطبقت نحو 132 اإ�ساحا �سهلت بها ممار�سة 
اأن�س���طة الأعمال يف عدد من املجالت �س���ملت 
باخل�س���و�س؛ تاأ�سي�س ال�س���ركات، وا�ستخراج 
الرتاخي�س، واإنفاذ العقود، وت�س���جيل امللكية، 
واحل�س���ول عل���ى الئتم���ان امل�س���ريف، ودف���ع 
ال�سرائ���ب، والتج���ارة عرب احل���دود، وحماية 
امل�ستثمري���ن، اإل اأن���ه لزال���ت هن���اك معوقات 
قائم���ة، يتطل���ب معاجلته���ا وذلك ع���ن طريق 
جمموعة من الإ�ساحات يف املجالت املت�سلة 
ببيئ���ة اأداء الأعم���ال، وعل���ى اأربع���ة م�ستويات 

رئي�سية هي؛
الدولي���ة  ال�ش���راكة  م�ش���توى  عل���ى  اأوال: 
العرب���ي  التع���اون  تعزي���ز  يج���ب  والعربي���ة: 
وال���دويل عرب ال�ستم���رار يف بن���اء ال�سراكات 
الرتتيب���ات  م���ن  املزي���د  اإب���رام  والتكت���ات، 
جم���ال  يف  وخ�سو�س���ا  والإقليمي���ة  الدولي���ة 
ال�ستثم���ار، تعزي���ز ال�ستف���ادة م���ن ق���درات 
موؤ�س�سات التمويل العربية، وت�سجيع ال�سركات 

عرب القومية العربية.
ثانيا: على م�شتوى االإ�شالحات الت�شريعية: 
وذلك م���ن خال حتديث وتطوير الت�سريعات، 
حتقي���ق العدالة، اإ�س���اح النظ���ام الق�سائي، 
تقوي���ة �سلطة اإنفاذ القان���ون، احلد من تدخل 
املوؤ�س�س���ات الع�سكري���ة، تعزي���ز الدميقراطية 
لل�سلط���ة،  ال�سلم���ي  والنتق���ال  وال�سفافي���ة 

كفال���ة ال�ستق���رار والأمن، وج���ودة العاقات 
اخلارجية.

ثالثا: على م�شت���وى ال�شيا�شات االقت�شادية: 
عرب تطوير البنى التحتي���ة، �سبط ال�سيا�سات 
القت�س���اد،  وتنوي���ع  الداخلي���ة  القت�سادي���ة 
حت�س���ن الأداء اخلارج���ي وخ�سو�س���ًا امليزان 
التجاري وميزان املدفوع���ات، ت�سجيع القطاع 
اخلا����س ومنح���ه الدع���م والتموي���ل الازمن 
لا�ستثم���ار، ت�سجيع القت�س���اد اجلديد ونقل 
الإح�س���اءات  دق���ة  وحت�س���ن  التكنولوجي���ا، 
ونطاق تغطيتها ملختل���ف امليادين القت�سادية 

والجتماعية.
رابعا: على م�شتوى بيئة اأداء االأعمال: وذلك 
ع���رب تقلي�س وتب�سيط ودم���ج اإجراءات تعامل 
ال�س���ركات وخف�س زمن وكلفة تلك التعامات 
عل���ى اأن تك���ون حتت مظل���ة جهة وحي���دة، مع 
التو�سع يف اإجناز املعامات اإلكرتونيا يف كافة 
املراحل بداية من تاأ�سي�س امل�سروع وا�ستخراج 
الرتاخي�س واحل�سول على الئتمان وتوظيف 
املناف���ذ  �سلط���ات  م���ع   والتعام���ل  العامل���ن 

واجلمارك وال�سرائب وغريها.
قاع���دة  اإن�س���اء  وراء  م���ن  املوؤ�س�س���ة  وت�سع���ى 
البيان���ات وحتلي���ل و�سع ال���دول العربي���ة اإلى 
ر�س���د جوانب ال�سع���ف والقوة املح���ددة ملناخ 
ال�ستثمار يف دول املنطقة واإلى تزويد �سانعي 
القرار بتو�سيف دقي���ق وعملي لكيفية حت�سن 
بيئ���ة اأداء الأعمال وبالتايل من���اخ ال�ستثمار، 

خ�سو�س���ا واأن مب���ادرة املوؤ�س�س���ة ق���د لق���ت 
ا�ستح�سان العديد م���ن احلكومات وتنظيمات 
والدولي���ة  الإقليمي���ة  واملوؤ�س�س���ات  الأعم���ال 

املعنية.
والأه���م اأن جمم���ل الإج���راءات والإ�ساحات 
الهادف���ة اإلى حت�س���ن بيئ���ة اأداء الأعمال هي 
مبنزلة املدخل الأ�سا�سي لتعزيز ال�ستثمارات 
لت�سه���م يف مواجه���ة العدي���د م���ن التحدي���ات 
عل���ى  املنطق���ة  دول  تواج���ه  الت���ي  ال�سخم���ة 
اختاف م�ستوياتها ومن اأهمها ق�سايا البطالة 
والفق���ر. حيث ت�سري تقديرات املوؤ�س�سة اإلى اأن 
ال�ستثم���ارات الإجمالي���ة احلكومية واخلا�سة 
يف ال���دول العربي���ة املتوقع���ة خ���ال ال�سنوات 
ال�س���ت ما ب���ن عام���ي )2012-2017( تقدر 
بنح���و 4 تريليون���ات دولر متوق���ع اأن ي�ساه���م 
القطاع اخلا�س بحوايل 60% منها، لت�ساعد 
تل���ك ال�ستثمارات يف توفري ما بن 30 اإلى 36 

مليون فر�سة عمل خال نف�س الفرتة.
ول�س���ك اأن تعاون العديد م���ن حكومات الدول 
العربي���ة مع املوؤ�س�سة يف هذا املجال والهتمام 
بتنفيذ الإ�ساحات املطلوب���ة وموا�سلة جهود 
حت�س���ن مناخ ال�ستثمار ميث���ل الطريق الأمثل 
ملواجه���ة العديد م���ن التحدي���ات القت�سادية 
والجتماعي���ة، ب���ل وامل�سي قدم���ا نحو حتقيق 

اأهداف التنمية والتقدم.
واهلل ويل التوفيق 

حت�سن بيئة اأداء االأعمال يف الدول العربية مدخل اأ�سا�سي جلذب اال�ستثمار
يف اإطار حر�ص املوؤ�ص�صة العربية ل�صمان اال�صتثمار وائتمان ال�صادرات 
)�صمان( على متابعة تطورات مناخ اال�صتثمار وبيئة اأداء االأعمال يف 
الدقيقة  املتابعة  يف   2010 عام  ومنذ  )�صمان(  بداأت  العربية  الدول 
ال�صادرة  العربية  الدول  يف  االأعمال  اأداء  بيئة  لبيانات  والدورية  وال�صاملة 
عن جمموعة البنك الدويل، وخ�ص�صت منذ ذلك التاريخ العدد  الف�صلي الرابع 
اأهم امل�صتجدات يف هذا  من كل عام من ن�صرة »�صمان اال�صتثمار« ال�صتعرا�ص 
املجال. ويف هذا ال�صياق ونتيجة للتطورات واالأحداث وامل�صتجدات ال�صيا�صية 
التي �صهدتها الدول العربية منذ بداية عام 2011 وحتى االآن فقد ات�صم اأداء 
لعام  االأعمال  اأداء  لبيئة  تقرير  اآخر  يف  ورد  ما  وفق  بالتباين  املنطقة  دول 
2013، الذي ير�صد اأداء 185 دولة حول العامل منها 19 دولة عربية خالل 
الفرتة من يونيو 2011 اإلى يونيو 2012. حيث حت�صن ترتيب 3 دول عربية  

وا�صتقر ترتيب 4 دول عربية وتراجع ترتيب 12 دولة.

االفتتـــــاحيــــــة 

فهد را�صد االإبراهيم 
املدير العام 

حت�سن التجارة العربية البينية 

وهللا ولي التوفيق ،،،
فهد راشد اإلبراهيم 

المدير العام 

      تعتبــر التجــارة الخارجيــة منفذاً لتصريف فائض اإلنتاج عن حاجة الســوق 
المحلية وكذلك مورداً لتعزيز الميزانية من الصرف األجنبي، كما تعد مؤشراً على 
قدرة الدول اإلنتاجية والتنافســية في األســواق العالمية. ونتيجة تنامي التحديات 
التي تواجه المنطقة العربية على الصعيد التجاري جراء تراجع أســعار النفط في 
األسواق العالمية وهبوط حجم تجارة السلع والخدمات العربية من 2075 مليار 
دوالر عــام 2015 إلى 1933 مليار دوالر عــام 2016 وحصتها من اإلجمالي 
العالمــي مــن 5 % إلــى 4.6 %  وكذلك حصتهــا من إجمالي الناتــج العربي من 
نحــو 84 %  إلــى أقل من 80 % خالل نفس الفترة فقد جاءت مؤشــرات التجارة 

الخارجية للدول العربية بشكل متباين  خالل العام 2016 و ابرزها ما يلي:

الجغرافي  الـتــــركز  •  اسـتـمــــرار 
بســـيطرة 10 دول عربيـــة علـــى 
أكثـــر مـــن 92 % مـــن إجمالـــي 
التجـــارة الخارجية للـــدول العربية 
منهـــا دولتـــان تســـتحوذان علـــى 
أكثر مـــن 52 % مـــن اإلجمالي.

نحـــو  الســـلعية  التجـــارة  •  تمثـــل 
77 % مـــن إجمالـــي تجارة الســـلع 
العربيـــة  الـــدول  فـــي  والخدمـــات 
وذلك كمتوســـط عـــام للفتـــرة الممتدة 
بيـــن عامـــي 2014 و2016

•  تراجعت قيمة الصادرات الســـلعية 
العربية إلـــى 740.2 مليار دوالر 
اإلجمالي  مـــن  وكذلـــك حصتهـــا 
العالمي إلـــى 4.6 % عام 2016.

•  انخفاض حدة سيطرة المواد األولية 
الزراعية  المنتجـــات  تشـــمل  التي 
ومنتجـــات الوقـــود والتعديـــن من 
العربيـــة.  الصـــادرات  إجمالـــي 

المنتجـــات  صـــادرات  •  ارتفعـــت 
 234 إلـــى  العربيـــة  الصناعيـــة 
حصتهـــا  وكذلـــك  دوالر  مليـــار 
لتبلـــغ  العالمـــي  اإلجمالـــي  مـــن 
صـــادرات  ارتفعـــت  كمـــا   ،%  2

 33.4 إلـــى  الزراعيـــة  المنتجـــات 
مليـــار دوالر لترتفـــع حصتهـــا إلـــى 
العالمي. اإلجمالـــي  مـــن   %  2.1

المصدرين  بأكبـــر  يتعلـــق  •  فيما 
للمنتجـــات المصنعـــة من حيث 
كٍل  أداء  تميـــز  فقـــد  القيمـــة، 
والســـعودية  اإلمـــارات  مـــن 
النســـبة  أما من حيث  والمغرب 
تصـــدرت  فقـــد  الناتـــج  إلـــى 
الترتيـــب  مقدمـــة  تونـــس 
المغـــرب. ثـــم  األردن  تلتهـــا 

أمـــا علـــى صعيـــد التجـــارة البينية 
العربيـــة فقـــد شـــهدت نمـــواً الفتاً 
 133.6 مـــن   %  9.7 بمعـــدل 
إلـــى    2014 عـــام  دوالر  مليـــار 
146.6 مليـــار دوالر عام 2015. 

وكان مـــن الواضح التأثيـــر المتباين 
والترتيبـــات  التجاريـــة  لاتفاقـــات 
مجلس  دول  اإلقليميـــة وخصوصـــاً 
بلغـــت  التـــي  الخليجـــي  التعـــاون 
نحـــو  البينيـــة  تجارتهـــا  حجـــم 
75.3 مليـــار دوالر ، فيمـــا تبلـــغ 
حصتهـــا مـــن إجمالي الصـــادرات 
وتبلغ   % 84 نحـــو  البينية  العربيـــة 

حصتهـــا مـــن إجمالـــي الـــواردات 
العربيـــة البينية  58 % لنفـــس العام  
وذلـــك رغـــم تشـــابه  اقتصـــادات تلك 
وتجارتهـــا.  إنتاجهـــا  وهيـــكل  الـــدول 

فـــي المقابل بلغ حجـــم التجـــارة البينية 
بين دول المغـــرب العربي الخمس 3.6 
مليـــارات دوالر ولذا لم تزد مســـاهمتها 
علـــى 8 % مـــن الـــواردات العربيـــة 
البينية و2.5 % مـــن الصادرات العربية 
البينيـــة وذلـــك رغـــم تنـــوع  اقتصادات 
تلك الـــدول وهيـــكل إنتاجهـــا وتجارتها. 

المؤسسة أن تســـاهم خدماتها  وتأمل 
المقدمـــة فـــي مجال ضمـــان ائتمان 
الـسـلــــع  وواردات  الــصــــادرات 
الرأسمالية واالســـتراتيجية في الدول 
العربية في نمو الصـــادرات العربية 
الســـيما مع التوقعـــات الدولية بنمو 
حجـــم تجـــارة الـــدول العربيـــة من 
 2135 إلـــى  والخدمـــات  الســـلع 
2017 وإلـــى  مليـــار دوالر عـــام 
2220 مليـــار دوالر عـــام 2018.
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تعيين أعضاء جدد في مجلس اإلدارة
امل�ؤ�س�سة تعقد اجتماع جمل�س م�ساهميها الـ 44 يف الرباط

من اليمين السادة أمين السر والمدير العام ورئيس مجلس المساهمين ورئيس مجلس اإلدارة ونائب رئيس مجلس المساهمين

العربية  المؤسسة  مساهمي  مجلس  عقد 
الصادرات  وائتمان  االستثمار  لضمان 
)ضـمـان( اجـتـمـاع دورتــه الــرابــعــة 
واألربـعـيـن بـحـضـور الـسـادة مـمـثـلـي 
العربية  المالية  والهيئات  العربية  الدول 
المشتركة األربع األعضاء في المؤسسة 
وذلك خال االجتماع السنوي للمؤسسات 
 - الرباط  مدينة  في  العربية  المالية 
الموافق  الثاثاء  يوم  المغربية  بالمملكة 
لمناقشة سبل  2017، وذلك  أبريل   18
مواصلة تعزيز دور المؤسسة في تشجيع 

االستثمار والتجارة في الدول العربية.

رئيس  برئاسة  الدورة  أعمال  وافتتحت 
وفـــــد الــجـمــهـوريـــة الــجــزائـــريـة 
األستاذ/  سعادة  الشعبية،  الديمقراطية 
مـحـمـد مسوسي بصفـته رئيسـاً للمجلس 
مناقشة  تمت  حيث  الحالية،  دورته  في 

شملت  التي  المجلس  أعمال  جدول  بنود 
وتقرير  ونائبه  المجلس  رئيس  اختيار 
أعمال  عن   2016 لسنة  اإلدارة  مجلس 
وحـــســاب  العامة  والميزانية  المؤسسة 
وتقرير  والمصــروفــات  اإليـــرادات 
في  المنتهية  للسنة  الحسابات  مدققي 
بشأن  متابعة  ومذكرة   ،2016/12/31
تنفيذ قرار مجلس المساهمين لسنة 2013 
بشأن زيادة رأسمال المؤسسة، إضافة إلى 
المؤسسة،  إدارة  مجلس  أعضاء  تعيين 

وتعيين مكتب التدقيق الخارجي. 

لعقود  اإلجمالية  القيمة  بلغت  وقد  هذا 
حوالي  العام  خال  المبرمة  التأمين 
بحوالي  مقارنة  دوالر،  مليون   1325
 2015 عام  عن  دوالر  مليون   1127
من  استفاد  وقد   .%  17 نسبتها  بزيادة 
ومصدرون  مستثمرون  المؤسسة  نشاط 

عربية  دولة   11 منها  دولة   16 من 
العربية  البنوك  من  عدد  إلى  باإلضافة 
الدول  المقيمة خارج  المشتركة  األجنبية 
العربية، وكـــدول مضيفة لاستــثــمــار 
هذه  من  استفادت  فقد  للسلع  ومستوردة 
العقود 63 دولة، منها 17 دولة عربية. 

المؤسسة  موجودات  إجمالي  بلغ  كما 
بلغت  فيما  دوالر،  مليون   457 حوالي 
حقوق الملكية نحو 431 مليون دوالر، 
فيما  دوالر،  مليون   22 قدرها  بزيادة 
بلغ إجمالي األرباح المحققة نحو 16.7 

مليون دوالر.
أحمد  األستاذ/  سعادة  أفاد  جهته  من 
إدارة  مجلس  رئيس  الغنام  محمد  بن 
االستثمار  لضمان  العربية  المؤسسة 
أمام  خطابه  في  الصادرات  وائتمان 
مجلس المساهمين بأن المؤسسة واصلت 

أنشطة المؤسسة
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السادة أعضاء مجلس مساهمي المؤسسة خال االجتماع

المرتفع  االئتماني  بتصنيفها  احتفاظها 
وكالة  عن  الصادر  مستقر   )AA(
آند بورز(  العالمية )ستاندرد  التصنيف 
مشيراً  التوالي،  على  العاشرة  وللسنة 
الى  ان هذا التصنيف يعكس قوة المركز 
أعمالها  انتشار  وقوة  للمؤسسة  المالي 
وأنشطتها التأمينية وخطط التطوير التي 
الخطاب،  حوى  كما  المؤسسة.  تتبعها 
للمؤسسة  المالي  لألداء  مفصا  عرضا 
أظهرت  حيث   2016 عام  خال 
الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 
2016 أن إجمالي موجودات المؤسسة 
بلغ حوالي 457 مليون دوالر،  في حين 
بلغت حقوق الملكية كما في 31 ديسمبر 
2016 نحو 431 مليون دوالر، بزيادة 
قدرها حوالي 22 مليون دوالر عن عام 

 .2015

هذا وقد أشاد السادة رؤساء وفود الدول 
المؤسسة  تقدمه  الذي  بالدور  األعضاء 
إدارة  مجلس  من  المبذولة  والجهود 
والذي  التنفيذية،  واإلدارة  المؤسسة 
انعكس في حصولها على هذا التصنيف 
االئتماني المتميز مما يؤكد سامة العمل 

في  المؤسسة  تتبعها  التي  والحوكمة 
عملها.

راشد  فهد  االستاذ/  سعادة  أكد  كما 
بأن  للمؤسسة،  العام  المدير  اإلبراهيم 
التدفقات  تعزيز  على  تحرص  المؤسسة 
في  باالستثمارات  المرتبطة  الرأسمالية 
الدول األعضاء، والتي تساهم في جهود 
التنمية االقتصادية واالجتماعية في تلك 
أهداف  تحقيق  خال  من  وذلك  الدول، 

اتفاقية إنشاء المؤسسة.  

الإجمالية  القيمة  ارتــفــاع 
لعق�د التاأمني املربمة بن�سبة 
 2016 الــعــام  ــال  خ  %  17
دولر ملي�ن   1325 اإلـــى 
بالتهنئة  المساهمين  مجلس  تقدم  كما 
لتعيين السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن 
الفترة )2017-2020(، وأقر المجلس 
الخارجي  التدقيق  مكتب  تعيين  إعادة 

للسنة الرابعة وبذات األتعاب. 

لموقف  وافياً  شرحاً  العام  المدير  وقدم 
الدول والهيئات األعضاء من مساهمتها 

وفقا  المؤسسة  مال  رأس  زيادة  في 
المساهمين رقم )2( لسنة  لقرار مجلس 
المجلس ضرورة  أكد  وبدوره   ،2013
بزيادة  األعضاء  والهيئات  الدول  التزام 
رأس مال المؤسسة بنسبة 50 % وذلك 
لتمكين المؤسسة من أداء دورها لتوفير 
العرب،  والمستثمرين  للدول  الخدمات 
وأن القرار قد جاء وفقاً لإلرادة السياسية 

العليا لتلك الدول األعضاء. 

وفي نهاية االجتماع توجه رئيس مجلس 
المساهمين لدور انعقاده الرابع واألربعين 
رئيس  مسوسي  محمد  األستاذ/  سعادة 
الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية  وفد 
المساهمين  باسم مجلس  بالشكر  الشعبية 
إلى صاحب الجالة الملك محمد السادس 
المغربية”  المملكة  “ملك  هللا  حفظه 
سعد  الدكتور/  الحكومة  رئيس  ولمعالي 
الدين العثماني وإلى معالي السيد/ محمد 
وإلى  والمالية  االقتصاد  وزير  بوسعيد 
على  األصيل  المغرب  وشعب  حكومة 
بالمشاركين  وحفاوتهم  استضافتهم  كرم 
فـي االجـتـماعــات الـسـنـويـة المـشتركة 

للهيئات المالية العربية. 

أنشطة المؤسسة
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الثاثاء  2017 يوم  لعام  الثاني  عقد مجلس اإلدارة اجتماعه 
الموافق 18 أبريل 2017 في مدينة الرباط بالمملكة المغربية، 
في  وشارك  مباشرة،  المساهمين  مجلس  اجتماع  عقب  وذلك 

االجتماع أعضاء مجلس اإلدارة اآلتية أسماؤهم:
1.   سعادة األستاذ/ أحمد بن محمد الغنام،
2.   سعادة األستاذ/ عبد هللا أحمد الصبيح،

3.   سعادة الدكتور/ مختار الهادي الطويل،
4.   سعادة األستاذ/ خالد على البستاني،

5.   سعادة األستاذ/ أحمد حسن العبيدلي،
6.   سعادة األستاذ/ محمد أحمد حسن،

7.   سعادة األستاذ/ مسلم بن محاد بن علي قطن،
8.   سعادة الدكتور/ ناصر قطامي،

9.   سعادة األستاذ/ محمد األمين التار،

وتمت  األعمال،  جدول  مشروع  بنود  المجلس  واستعرض 
المملكة  ممثل  الغنام،  محمد  بن  أحمد  األستاذ/  سعادة  تزكية 
العربية السعودية رئيساً لمجلس اإلدارة ليتولى رئاسة المجلس 

للدورة الحالية )2017 - 2020(

كما قام المجلس بتشكيل أعضاء لجنتي االستثمار والتدقيق من 
بين السادة أعضاء المجلس، وكذلك تم التصديق على محضر 
االجتماع السابق وقراراته، ومتابعة قرارات مجلس المساهمين 

لدور انعقاده الرابع واألربعين. 

وفي نهاية االجتماع قرر المجلس تحديد يوم االثنين الموافق 
19 يونيو 2017 موعدا لعقد اجتماعه الثالث لعام 2017 في 

دولة الكويت.

جمل�س اإدارة امل�ؤ�س�سة يعقد اجتماعه الثاين لعام 2017

السادة أعضاء مجلس إدارة المؤسسةسعادة االستاذ/ أحمد بن محمد الغنام

السادة أعضاء مجلس إدارة المؤسسة
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وقـعـت الـمـؤسـسـة الـعـربـيـة لـضـمـان 
االسـتـثـمـار وائــتمـان الصادرات مذكرة 
تفاهم مع المعهد العربي للتخطيط تهدف 
إلى تعزيز التعاون في مختلف المجاالت 

ذات االهتمام المشترك.
و قال مدير عام المؤسسة العربية لضمان 
)ضمان(  الصادرات  وائتمان  االستثمار 
لديها  المؤسسة  إن  اإلبراهيم  راشد  فهد 
عاقات متميزة ووثيقة مع )المعهد( مبينا 
تطوير  في  ستساهم  التفاهم  مذكرة  أن 
العاقات بشكل أكبر. وأكد اإلبراهيم أن 
هذا التعاون سيساهم في تطوير مستوى 
بين  والتدريب  والتعاون  الخدمات  تقديم 
المؤسسة والمعهد وسيكون عاما أساسيا 
في دفع وتشجيع العمل العربي المشترك.
العربي  للمعهد  العام  المدير  قال  بدوره، 
للتخطيط الدكتور بدر مال هللا إن المذكرة 
تـعـتبـر انـطـاقة جـديـدة لـزيـادة التعاون 

لضمان  الـعـــربية  الـمـؤسسة  وقــعت 
مذكرة  الصادرات  وائتمان  االستثمار 
لاستثمار  العربية  الهيئة  مع  تفاهم 
واإلنماء الزراعي في السودان تهدف إلى 
ترويج خدمات تأمين االستثمار وائتمان 
الصادرات وتعزيز التعاون في مختلف 

المجاالت ذات االهتمام المشترك.
و قال مدير عام المؤسسة العربية لضمان 
الصادرات )ضمان(  وائتمان  االستثمار 
التفاهم  مذكرة  إن  اإلبراهيم  راشد  فهد 
الهيئة  مع  العاقات  تعزيز  في  ستساهم 
وائتمان  االستثمار  تأمين  مجاالت  في 
القطاعات  في  وخصوصا  الصادرات 

ذات االهتمام من قبل الهيئة.
بدوره، اكد رئيس الهيئة - رئيس مجلس 
واإلنماء  لاستثمار  العربية  الهيئة  إدارة 
المزروعي  عبيد  بن  محمد  الزراعي 
أهمية االتفاق ودوره في تعزيز التعاون 
ودعم العمل العربي المشترك بشكل عام.

امل�ؤ�س�سة ت�قع مذكرة تفاهم مع املعهد العربي للتخطيط

امل�ؤ�س�سة ت�قع مذكرة تفاهم مع الهيئة العربية لا�ستثمار والإمناء الزراعي

اإلنمائية  باألنشطة  يتعلق  فيما  والتنسيق 
في المنطقة العربية.

وأضاف مال هللا أن المؤسسة لديها دور 
التنمية واالستثمار  في دعم جهود  كبير 
تتميز  أنها  السيما  العربية  المنطقة  في 

الممارسات  تنفيذ  في  العالي  بمستواها 
واإلدارة،  األنشطة  صعيد  على  الجيدة 
لها  سيكون  التفاهم  مذكرة  أن  موضحا 
آثار إيجابية كبيرة في تفعيل وتنشيط دور 

المعهد اإلنمائي في المنطقة العربية.

واإلنماء  لاستثمار  العربية  الهيئة  أن  يذكر 
متعددة  مستقلة  مالية  مؤسسة  الزراعي 
األطراف تأسست في السودان عام 1976 
بهدف تحقيق األمن الغذائي في العالم العربي 
وتمارس  دولة   21 عضويتها  في  وتضم 
االستثمارية  األنشطة  من  مجموعة  الهيئة 
النباتي  التصنيع  ذلك  في  بما  الزراعية 

الزراعي  والتصنيع  الحيواني  واإلنتاج 
وتوفر  الصلة.  ذات  األنشطة  من  وغيرها 
الهيئة برامج تطوير خدمات اإلنتاج، وتتولى 
وأنشطة  التقنية  ونقل  األبحاث  إجراء  مهام 
التدريب في المجتمعات المحلية المستهدفة، 
العربي  الشعب  برفاه وازدهار  منها  التزاًما 

من خال االستثمارات الزراعية السليمة.

اإلبراهيم والمزروعي يوقعان مذكرة التفاهم

اإلبراهيم ومال هللا عقب توقيع المذكرة
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آند  ستاندرد  وكالة  أكدت 
 Standard & بــــــورز 
إحــــدى  وهـــي   ،Poors
أهـــم وكـــاالت الـتصـنـيف 
االئـــتــمــانـي الـــعــالـمـية، 
لــلــمــؤســســة  تصــنــيفـها 
الـــعـــربــــيــة لـــضـــمـان 
االســتــثــمـــار وائـــتـــمـان 
بدرجة  الصادرات )ضمان( 
مستقبلية  نـظـرة  مع   ”AA“

مستقرة.
أصدرته  الذي  التقرير  وأفاد 

الوكالة بهذا الشأن بأن تثبيت التصنيف جاء بفضل الزيادة الجوهرية 
في حجم عمليات المؤسسة والذي يعتبر داعما لدورها واستمرار 
المرتفعة، وأن  المال  بفضل مستويات رأس  المالي  قوة مركزها 
تحافظ  بأن  الوكالة  توقعات  تعكس  المستقرة  المستقبلية  النظرة 
“ضمان” على قوة مركزها المالي وقوة محفظتها التأمينية وتنوعها 
وخطط تطوير أعمالها بما يحقق لها إنجاز األهداف التي أنشئت 

من أجلها، إضافة إلى معايير الحوكمة المتبعة وخبرة إدارتها.
الذي  المؤسسة  أداء  أيضا  يعكس  التصنيف  أن  التقرير  وأضاف 
تقوم  والذي  عاماً   40 من  ألكثر  يمتد  عمليات  إلى سجل  يستند 

بإنجاز  خاله  من  المؤسسة 
في  المساهمة  في  أغراضها 
عـــمـلية الـتنمية االقتصادية 
األعــضــاء،  دولــهــا  فــي 
المـستـقـرة  الـعـاقـة  وإلــى 
بتلك  تربطها  التي  والداعمة 
الدول، كما يعكس التصنيف 
لدى  الرأسمالية  الكفاية  قوة 
العالية  وسيولتها  المؤسسة 
القادرة على مقابلة التزاماتها 
ودرجـــة  ، مــيــنــيـة لــتــأ ا
االسـتـثـمـاريـة  الــمــرونــة 

والمالية القوية.

للمؤسسة  العام  المدير  اإلبراهيم،  راشد  فهد  السيد/  عبر  وقد 
عن سعادته لنجاح المؤسسة في المحافظة وللعام العاشر على 
مستقرة،  مستقبلية  نظرة  مع  االئتماني  تصنيفها  على  التوالي 
وذلك رغم حاالت عدم اليقين السياسي واالقتصادي في بعض 
مشيرا  أعوام،  ستة  من  أكثر  منذ  والمستمرة  عملها،  أسواق 
إلى أن المؤسسة حرصت على مواكبة التطورات بزيادة حجم 
عملياتها اإلجمالية خال تلك الفترة لتبلغ قيمتها التراكمية أكثر 

من 14.6 مليار دوالر بنهاية عام 2016.

العربية  المؤسسة  شاركت 
لضمان االستثمار وائتمان 
بوفد  )ضمان(  الصادرات 
يـتـرأسـه الـسـيـد/ الـمـديـر 
اإلبراهيم  راشد  فهد  العام 
الــمـــنـتدى  أعــمــال  فـي 
االقــتــصــادي الــتــركــي 
العربي الثاني عشر، الذي 
االقتصاد  مجموعة  نظمته 
واألعـــمــال فــي مـديــــنة 
إسطنبول التركية بمشاركة 
300 مسؤول وممثل عن 
مؤسسات اقتصادية ومالية 

تركية وعربية.
وبحث الوفد على هامش االجتماعات سبل تعزيز العاقات فيما 
بين المؤسسة وعدد من المسئولين الحكوميين وممثلي القطاع 

وجهات  دول  من  الخاص 
مشـاركـة فــي الـمـنـتـدى، 
قيام  وخصوصا في مجال 
ضمانات  بتقديم  المؤسسة 
لـاسـتـثـمـارات الــتـركية 
واألجـنـبــيــة فــي الـــدول 
العربية وكذلك للصادرات 
العربية إلـى تـركيا والعالم 
فضا عن ضمان واردات 
بعض السـلـع االستراتيجية 
والــرأسـمـالــيــة الـتـركية 
واألجـنـبـيـة الــواردة إلـى 

الدول العربية.
في  التركي  العربي  التعاون  تعزيز  سبل  المنتدى،  ناقش  وقد 
مجـاالت التجـارة واالستثمـار والعمـل المصـرفي والتمـويـل 

والمقاوالت. 

 ”AA“ ستاندرد اآند ب�رز تثبت ت�سنيف �سمان ال�ستثمار  عند�
مع نظرة م�ستقبلية م�ستقرة

امل�ؤ�س�سة ت�سارك يف املنتدى القت�سادي الرتكي العربي الثاين ع�سر

أنشطة المؤسسة
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فهد راشد  العام  المدير  برئاسة  المؤسسة  وفد من  شارك 
الذي  أمان  التنفيذية التحاد  اللجنة  اجتماع  اإلبراهيم  في 
تمت  حيث  الجزائر  في   2017 مايو  شهر  خال  عقد 
مناقشة مختلف أنشطة االتحاد وبرامج عمله للفترة المقبلة.

جدة  مدينة  إلى  موظفيها  أحد  أوفدت  المؤسسة  وكانت 
السعودية لحضور االجتماع األول للجنة الخاصة باإلعداد 
تأمين  في  المهنية  الشهادة  إلطاق  أمان  اتحاد  لبرنامج 

ائتمان الصادرات.

�سمان ت�سارك باجتماع اللجنة التنفيذية لحتاد اأمان

ت�س�يقية  ــارات  زي
ال�سـعـ�ديــة  اإلــى 
وقطر والــكــ�يــت 

امل�ؤ�س�سة تربم 19 عقدا  و28 ملحقا 
خال اأبريل وماي�

أنشـــطتها  المؤسســـة  واصلـــت 
ـــهري  ـــة خـــال ش ـــويقية والترويجي التس
 2017 العـــام  مـــن  ومايـــو  أبريـــل 
ـــارة  ـــر زي ـــرة التقري ـــم خـــال فت ـــث ت حي
عـــدد مـــن المصدريـــن والمســـتثمرين 
فـــي دولـــة قطـــر ودولـــة المقـــر وفـــي 
مـــن  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
خـــال المكتـــب اإلقليمـــي فـــي مدينـــة 
الريـــاض بغـــرض ترويـــج خدمـــات 
المؤسســـة التأمينيـــة فـــي مجالـــي تأميـــن 

االســـتثمار وائتمـــان الصـــادرات.

طلبـــات   106 المؤسســـة  تســـلمت 
لتأميـــن ائتمـــان صـــادرات خـــال 
الفتـــرة مـــن 1  أبريـــل 2017 إلـــى 
شـــركات  مـــن   ،2017 يونيـــو   1
ــن  ــة ومـ ــن 8 دول عربيـ ــدرة مـ مصـ
عربيـــة  وجهـــة  أجنبيتيـــن  جهتيـــن 
ـــرام 16  ـــم إب ـــا ت ـــة مشـــتركة، كم أجنبي
عقـــدا و28 ملحقـــا لتأميـــن ائتمـــان 
قدرهـــا حوالـــي  بقيمـــة  صـــادرات 

دوالر. مليـــون   54.4

وعلـــى مســـتوى ضمـــان االســـتثمار، 
المؤسســـة 6 استفســـارات  تســـلمت 
بلغـــت قيمتهـــا حوالـــي 570.5 مليـــون 

دوالر.

أمـــا علـــى مســـتوى تأميـــن المؤسســـات 
الماليـــة فقـــد اســـتلمت المؤسســـة 13 
ــارا لتأميـــن تعزيـــز خطابـــات  استفسـ
اعتمـــاد بلغـــت قيمتهـــا حوالـــي 253.9 
مليـــون دوالر كمـــا تـــم إبـــرام 3 عقـــود 
ـــون دوالر. ـــي 14.3 ملي ـــا حوال قيمته

أنشطة المؤسسة
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تســعى الحكومات لتعظيم فرص االســتفادة من عالقاتها الخارجية مع العالم في المجاالت التجارية واالســتثمارية واالقتصادية بشكل 
عام خصوصا مع الدور الكبير الذي من الممكن ان تقوم به التجارة الخارجية في مساعدة خطط التنمية والتطور والسيما في منطقتنا 

العربية.

وتكتسب المعامالت التجارية أهمية خاصة بالنظر لدورها الكبير في نقل التكنولوجيا والمعارف والخبرات التسويقية األخرى، وكذلك 
في ربط االقتصادات والمجتمعات، وكونها منفذاً مهماً لتصريف فائض اإلنتاج عن حاجة الســوق المحلية وكذلك قدرتها على توفير 

مستلزمات اإلنتاج واإلعمار والتنمية بشكل عام من موارد مادية وتمويلية. 

كما تعد التجارة الخارجية مؤشــراً لتنافســية الدول في األسواق العالمية وانعكاساً لقدراتها اإلنتاجية والتصديرية المتاحة، فضال عن 
أن التجارة تصب بشــكل مباشــر في الميزان التجاري ومســتويات الدخول والرصيد من العمالت األجنبية، هذا الى جانب انعكاساتها 

االيجابية على التدفقات الرأسمالية.

وفي هذا الســياق ترصد المؤسســة في هذا العدد من النشــرة الفصلية أهم مؤشــرات التجارة العربية الخارجية وتطورها وتوزيعها 
الجغرافي والقطاعي، بما يســاهم في تكوين صورة أولية عن أداء الدول العربية في هذا القطاع المهم وبما يمكن أن يســاعد صناع 
القــرار والمؤسســات الحكوميــة والخاصة المعنية على التحــرك في اتجاه تعزيز الفوائد التي يمكن أن تعــود على الدول العربية من 

عالقاتها التجارية مع العالم الخارجي، السيما في مجال تشجيع الصادرات.

ويأتي اهتمام المؤسســة العربية لضمان االســتثمار وائتمان الصادرات بهذا المحور انطالقا من دورها التاريخي الرامي إلى تشجيع 
صادرات الدول العربية لألسواق العربية والخارجية والذي بداته في العام 1986 عبر إصدار النظام العربي لضمان ائتمان الصادرات 

وتوفير الضمانات ضد المخاطر التجارية وغير التجارية التي يمكن أن تواجهها. 

على المستوى اإلقليمي:
للدول  والخدمات  السلع  تجارة  تأثرت 
العربية )18 دولة توافرت عنها بيانات( 
عامي  بين  ما  النفط  اسعار  بتراجع 
2014 و2016 حيث تراجعت بمعدل 
عام  دوالر  مليار   2519 من   %  8.5
عام  دوالر  مليار   1933 إلى   2014

2016 )جدول رقم 1(.

وجاء هذا التراجع مواكباً لنسبة الهبوط 
والخدمات  السلع  تجارة  شهدتها  التي 
معدل  بمتوسط  العالمي  المستوى  على 
نحو  من   % 3.1 بلغ  سنوي  سلبي  نمو 
23.1 تريليون دوالر عام 2014 إلى 

نحو 21 تريليون دوالر عام 2016. 

التجاري  الفائض  تحول  المقابل  في 
اإلجمالي العربي من 238 مليار دوالر 
إلى عجز بقيمة 66 مليار دوالر خال 
كما   .% 165 هبوط  بنسبة  الفترة  نفس 
شهدت حصة التجارة العربية من السلع 
العالمية  التجارة  إجمالي  من  والخدمات 
 2014 % عام   5.4 نحو  من  انخفاضاً 

% عام 2016. إلى نحو 4.6 

تجارة  حجم  في  التراجع  هذا  جاء  وقد 
لتراجع  نتيجة  العربية  والخدمات  السلع 
العربية  والخدمات  السلع  واردات  حجم 
بمتوسط سنوي بلغ 4.3 % من 1140 
 1000 إلى   2014 عام  دوالر  مليار 
مليار دوالر عام 2016 ، وكذلك لتراجع 

حجم صــادرات السلع والخدمات العربية 
بمتوسط سنوي بلغ 12.2 % من 1379 
مليار دوالر إلى نحو 933 مليار دوالر 

خال نفس الفترة )جدول رقم 1(.

إال أنه وفي المقابل شهدت نسبة التجارة 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  إلى  العربية 
الـعـربـي تــراجـعـا واضـحا خال نفس 
% عام 2014 إلى  الفترة من نحو 90 
نحو 79.1 % عام 2016، وذلك انعكاسا 
لتراجع حصة الصادرات العربية من الناتج 
وبالتبعية   %  38.2 إلى   %  49.1 نحو 
تحول نسبة الفائض التجاري العربي من 
الناتج من 8.5 % إلى عجز بنسبة 2.7 % 

خال نفس الفترة. )جدول رقم 1(.

1- تجارة السلع والخدمات في الدول العربية 

التجارة اخلارجية العربية .. التط�ر واآفاق امل�ستقبل
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متوسط
2000 - 2013

12.2-7811,3791,007933(للسلع والخدمات)الصادرات العربية 

3.1-15,04723,12520,55921,023(للسلع والخدمات)الصادرات العالمية 

9.4-5.26.04.94.4(%)الصادرات العالمية / الصادرات العربية 

4.3-5911,1401,0681,000(للسلع والخدمات)الواردات العربية 

3.4-14,90423,76920,95121,410(للسلع والخدمات)الواردات العالمية 

0.9-4.04.85.14.7(%)الواردات العالمية / الواردات العربية 

165.3-66-60-189238الميزان التجاري للدول العربية

8.5-1,3722,5192,0751,933إجمالي التجارة العربية

3.3-29,95146,89441,51142,433إجمالي التجارة العالمية

5.3-4.65.45.04.6(%)التجارة العالمية / التجارة العربية 

4.5-1,577.32,806.42,478.72,443.9الناتج المحلي اإلجمالي العربي بالمليار دوالر

8.1-49.549.140.638.2(%)الناتج المحلي اإلجمالي العربي/الصادرات العربية 

37.540.643.140.90.2(%)الناتج المحلي اإلجمالي العربي/الواردات العربية

168.4-2.7-2.4-12.08.5(%)الناتج المحلي اإلجمالي العربي/الميزان التجاري العربي

4.1-87.089.883.779.1(%)الناتج المحلي اإلجمالي العربي/التجارة العربية 
(IMF-Aِpril 2017)صندوق النقد الدولي : المصدر 

تطورالتجارة العربية للسلع والخدمات بالمليار دوالر: (1)جدول رقم 
(%)حصة التجارة العربية من الناتج المحلي االجمالي 

متوسط معدل التغير201420152016البيان
2016-2014 (%)

نموالتجارة العربية للسلع والخدمات بالمليار دوالر: (1)شكل رقم 

(%)نسبة التجارة العربية للسلع والخدمات من الناتج المحلي اإلجمالي : (2)شكل رقم 

781 

1,379 

1,007 933 

591 

1,140 1,068 1,000 

1,372 

2,519 

2,075 
1,933 

2000-2013 2014 2015 2016

 إجمالي التجارة العربية (للسلع والخدمات)الواردات العربية  (للسلع والخدمات)الصادرات العربية 

49.5 49.1 
40.6 38.2 

37.5 40.6 43.1 40.9 

87.0 89.8 
83.7 

79.1 

2000-2013 2014 2015 2016

 )%(الناتج /التجارة العربية  )%(الناتج /الواردات العربية )%(الناتج /الصادرات العربية 

1.9-330.4665.4614.9628.2اإلمارات
13.8-346.9614.0465.3393.4السعودية

12.3-80.9204.2151.6138.0قطر
12.6-183.7136.4122.6--العراق
12.9-93.0162.0113.7107.0الكويت
4.2-79.1120.0122.0105.5مصر

11.7-85.6134.9101.792.8الجزائر
2.6-48.585.274.578.6المغرب

14.1-47.595.075.860.1سلطنة عمان
1.4-36.352.050.449.8لبنان

8.5-33.458.647.944.9البحرين
7.6-35.448.639.838.4تونس
4.6-23.140.636.835.2األردن

4.8-14.216.615.514.4السودان
5.39.49.810.12.4فلسطين

28.9-14.921.512.37.8اليمن
9.6-3.45.64.24.2موريتانيا
0.81.51.92.09.9جيبوتي

8.5-1,372.12,519.02,074.71,932.9إجمالي الدول العربية
(IMF-Aِpril 2017)صندوق النقد الدولي : المصدر 

تطور حجم التجارة العربية للسلع والخدمات بالمليار دوالر: (2)جدول رقم 
2016حسب الترتيب التنازلي لعام 

متوسطالدولة
متوسط معدل التغير2000-2013201420152016 

2016-2014 (%)

143.8165.5166.1169.20.7اإلمارات
7.1-170.1175.6154.1140.6البحرين
93.896.5111.8107.53.7جيبوتي
0.7-93.999.699.697.4الكويت
2.7-128.4104.299.295.9لبنان

6.7-109.4117.2108.695.2سلطنة عمان
3.6-98.9102.192.391.6تونس
7.0-125.0113.198.190.9األردن

5.5-107.6104.887.288.6موريتانيا
3.9-95.499.092.188.0قطر

0.7-66.177.574.175.9المغرب
79.473.977.575.20.6فلسطين
2.1-78.375.873.4--العراق

8.8-83.981.271.461.5السعودية
3.0-68.063.261.757.7الجزائر
6.9-49.839.336.731.7مصر
17.1-68.649.832.728.4اليمن

13.4-35.723.419.015.2السودان

4.1-87.089.883.779.1إجمالي الدول العربية
(IMF-Aِpril 2017)صندوق النقد الدولي : المصدر 

(%)تطورنسبة التجارة العربية للسلع والخدمات من الناتج : (3)جدول رقم 
2016حسب الترتيب التنازلي لعام 

متوسطالدولة
متوسط معدل التغير2000-2013201420152016 

2016-2014 (%)

على المستوى القطري:
أما فيما يتعلق بتجارة السلع والخدمات على 
مستوى األقطار العربية فتشير اإلحصاءات 
إلى أن 10 دول عربية تستحوذ على أكثر 
من 92 % من إجمالي التجارة الخارجية 
بحصة  اإلمارات  وهي:  العربية  للدول 
ثم   % 20.4 والسعودية بحصة   %  32.5
قطر والعراق والكويت ومصر والجزائر 
والمغرب وسلطنة عمان ولبنان بحصص 

تتراوح ما بين 7 و2.5 % من االجمالي.
وفيما يتعلق بحصة تجارة السلع والخدمات 
فيوضح  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من 
3 دول عربية زادت  أن   3 الجدول رقم 
أبرزها   %100 الـ  عن  النسبة  تلك  فيها 
بنسبة  األولى  المرتبة  في  اإلمارات 
الثانية  المرتبة  في  البحرين  ثم   %  169
المرتبة  في  جيبوتي  ثم   %  140.6 بنسبة 

الثالثة بنسبة 107.5 %.
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وعلـــى صعيـــد أكثـــر الـــدول العربيـــة 
حلـــت  والخدمـــات،  للســـلع  تصديـــرا 
ــة  ــى بقيمـ ــة األولـ ــي المرتبـ ــارات فـ اإلمـ
331.2 مليـــار دوالر ثـــم الســـعودية بقيمـــة 
198.3 مليـــار دوالر ثـــم قطـــر بقيمـــة 
75.9 مليـــار دوالر )جـــدول رقـــم 4(.

ــلع  ــة واردات السـ ــد قيمـ ــا علـــى صعيـ أمـ
والخدمـــات فقـــد حلـــت اإلمـــارات فـــي 
ـــي  ـــتورد عرب ـــر مس ـــى كأكب ـــة األول المرتب
بقيمـــة 297 مليـــار دوالر وذلـــك بفضـــل 
إعـــادة  تجـــارة  فـــي  الكبيـــر  نشـــاطها 
ـــم الســـعودية فـــي  ـــة ث ـــى المنطق ـــر إل التصدي
ـــار دوالر  ـــة 195ملي ـــة بقيم ـــة الثاني المرتب
ثـــم مصـــر بفـــارق كبيـــر وبقيمـــة 70.7 

ــم 5(. ــدول رقـ ــار دوالر )جـ مليـ

ــن  ــتفادة مـ ــدول اسـ ــر الـ ــد أكثـ وعلـــى صعيـ
االمـــارات  جـــاءت  الخارجيـــة  تجارتهـــا 
فـــي المرتبـــة األولـــى بفائـــض فـــي ميـــزان 
تجارتهـــا مـــن الســـلع والخدمـــات بلغـــت قيمتـــه 
ــم حلـــت قطـــر فـــي  ــار دوالر، ثـ 34.2 مليـ
المرتبـــة الثانيـــة، ثـــم الكويـــت فـــي المرتبـــة 

ــم 6(. ــدول رقـ ــة )جـ الثالثـ

ومـــن الماحـــظ انـــه وعلـــى الرغـــم مـــن 
تحقيـــق 6 دول عربيـــة هـــي االمـــارات 
ــن  ــعودية والبحريـ ــر والكويـــت والسـ وقطـ
ــا  ــي ميزانهـ ــض فـ ــان فوائـ ــلطنة عمـ وسـ
التجـــاري فـــإن تلـــك الفوائـــض شـــهدت 
تراجعـــا خـــال العـــام 2016 مقارنـــة 
بالعـــام الســـابق فيمـــا تحـــول العجـــز إلـــى 

ــعودية. ــي السـ ــض فـ فائـ

ـــة  ـــدول العربي ـــب ال ـــق بترتي ـــا يتعل ـــا فيم أم
ــاري  ــزان التجـ ــض الميـ ــر فائـ ــي مؤشـ فـ
ــي  ــي اإلجمالـ ــج المحلـ ــن الناتـ ــبة مـ كنسـ
لعـــام 2016، فقـــد حلـــت االمـــارات فـــي 
ــر  ــم قطـ ــبة 9.2 ثـ ــى بنسـ ــة األولـ المرتبـ
ــم  ــبة 8.8% ثـ ــة بنسـ ــة الثانيـ ــي المرتبـ فـ
البحريـــن فـــي المرتبـــة الثالثـــة بنســـبة 

8.4%. )جـــدول رقـــم 7(.

3.4-182.4366.9327.7331.2اإلمارات
17.6-220.1355.0218.0198.3السعودية

18.5-56.5140.292.375.9قطر
17.0-97.062.855.4...العراق
20.7-64.7110.761.255.3الكويت
7.2-33.543.643.934.8مصر

1.6-20.135.833.334.1المغرب
19.9-50.363.538.032.6الجزائر

18.5-28.756.939.230.8سلطنة عمان
9.5-18.732.125.623.8البحرين

15.219.319.719.70.8لبنان
16.921.717.516.9تونس
4.4-9.015.514.113.6األردن

7.0-6.76.55.45.2السودان
1.12.22.32.4فلسطين

7.4-1.42.11.61.7موريتانيا
54.1-7.09.33.90.9اليمن

0.30.50.60.78.9جيبوتي

12.2-780.61,378.71,007.2933.2إجمالي الدول العربية
(IMF-Aِpril 2017)صندوق النقد الدولي : المصدر 

تطور صادرات السلع والخدمات بالمليار دوالر: (4)جدول رقم 
2016حسب الترتيب التنازلي لعام 

متوسطالدولة
متوسط معدل التغير2000-2013201420152016 

2016-2014 (%)

147.9298.6287.2297.00.2اإلمارات
126.8259.0247.3195.19.0السعودية

45.676.578.170.72.6مصر
86.773.667.28.1...العراق

24.464.059.362.11.0قطر
35.371.463.760.25.5الجزائر
0.3-28.351.352.451.7الكويت
28.449.441.244.63.3المغرب

21.132.730.630.12.7لبنان
18.838.136.729.38.4سلطنة عمان

14.125.022.721.64.7األردن
18.526.922.321.57.3تونس

14.626.522.321.17.4البحرين
7.510.210.29.23.5السودان
1.9-4.27.27.57.6فلسطين

8.012.38.56.917.6اليمن
2.03.52.62.510.9موريتانيا
10.5-0.51.01.31.4جيبوتي

591.51140.31067.5999.74.3اإلجمالي
(IMF-Aِpril 2017)صندوق النقد الدولي : المصدر 

تطور واردات السلع والخدمات بالمليار دوالر: (5)جدول رقم 
2016حسب الترتيب التنازلي لعام 

متوسطالدولة
متوسط معدل التغير2000-2013201420152016 

2016-2014 (%)

15.017.010.99.2اإلمارات
37.837.020.18.8قطر

21.016.510.88.4البحرين
36.736.57.73.3الكويت

22.823.23.62.4سلطنة عمان
4.50.5-22.612.7السعودية
4.2-5.9-5.3-2.2-السودان
7.0-6.0-4.4--العراق
10.1-7.9-12.3-11.3-المغرب

10.8-10.3-10.8-7.6-مصر
10.9-11.0-11.0-4.4-تونس

17.1-15.6-3.7-11.9الجزائر
17.7-19.7-26.7-18.1-موريتانيا

20.0-21.5-27.0-21.0-لبنان
20.8-22.9-26.4-27.8-األردن
21.8-12.2-6.9-4.5-اليمن

37.9-43.7-32.2-20.0-جيبوتي
38.8-40.8-39.7-47.0-فلسطين

2.7-2.4-12.08.5إجمالي الدول العربية
(IMF-Aِpril 2017)صندوق النقد الدولي : المصدر 

(%)تطورنسبة ميزان تجارة السلع والخدمات العربية من الناتج : (7)جدول رقم 
2016 حسب الترتيب التنازلي لعام 

متوسطالدولة
 2000-2013201420152016

34.568.340.534.2اإلمارات
32.176.233.013.8قطر

36.359.48.83.6الكويت
29.33.2-93.396.0السعودية
4.15.53.42.7البحرين

9.918.82.51.5سلطنة عمان
0.7-0.8-0.5-0.2-جيبوتي

0.8-1.0-1.4-0.6-موريتانيا
4.0-4.8-3.7-0.9-السودان

4.6-4.7-5.2-1.6-تونس
5.2-5.2-5.0-3.1-فلسطين

6.0-4.6-3.0-1.0-اليمن
8.1-8.6-9.5-5.1-األردن
10.4-10.9-13.5-6.0-لبنان

10.5-7.9-13.6-8.3-المغرب
11.8-10.9-10.3--العراق
27.6-25.6-7.9-14.9الجزائر

35.9-34.3-32.9-12.1-مصر

66.4-60.3-189.1238.4إجمالي الدول العربية
(IMF-Aِpril 2017)صندوق النقد الدولي : المصدر 

تطور ميزان التجارة العربية للسلع والخدمات بالمليار دوالر: (6)جدول رقم 
2016حسب الترتيب التنازلي لعام 

متوسطالدولة
 2000-2013201420152016
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تمثـــل التجـــارة الســـلعية )19 دولـــة 
نحـــو  بيانـــات(  عنهـــا  توافـــرت 
76.7% مـــن إجمالـــي تجـــارة الســـلع 
العربيـــة  الـــدول  فـــي  والخدمـــات 
ـــدة  وذلـــك كمتوســـط عـــام للفتـــرة الممت
بيـــن عامـــي 2014 و2016 ويعـــزى 
ذلـــك إلـــى هيمنـــة النفـــط والغـــاز 
ــارة  ــن التجـ ــرة مـ ــة كبيـ ــى حصـ علـ

الخارجيـــة العربيـــة.

وتشـــير اإلحصـــاءات المبينـــة فـــي 
الجـــدول رقـــم 8 إلـــى أن التجـــارة 
ـــة شـــهدت  ـــدول العربي ـــي ال الســـلعية ف
بلـــغ  ســـنوي  بمتوســـط  تراجعـــا 
ـــن عامـــي  ـــرة بي ـــال الفت 11.9% خــ
2014 و2016 وذلـــك مـــن 2169 
مليـــار   1482 إلـــى  مليـــار دوالر 
التراجـــع  لذلـــك  وكنتيجـــة  دوالر. 
انخفضـــت حصـــة التجـــارة الســـلعية 
الســـلعية  التجـــارة  مـــن  العربيـــة 
ــو  ــن نحـ ــرة مـ ــال الفتـ ــة خـ العالميـ

.%  9.3 نحـــو  إلـــى   %  11.4

ــة  ــي المرتبـ ــارات فـ ــت اإلمـ ــد حلـ وقـ
األولـــى مـــن حيـــث حجـــم التجـــارة 
 491 بقيمـــة   2016 لعـــام  الســـلعية 
ــن  ــبة 33.1 % مـ ــار دوالر وبنسـ مليـ
اإلجمالـــي تلتهـــا الســـعودية بقيمـــة 
وبنســـبة  دوالر  مــلــيـــــار   314.3
21.2% لتشـــكل الدولتـــان مـــا يقـــرب 
ـــة  ـــارة العربي ـــن التج ـــن 54.3% م م
ــي  ــراق فـ ــاءت العـ ــم جـ ــلعية، ثـ السـ
المرتبـــة الثالثـــة وبفـــارق كبيـــر عـــن 

متوسطالدولة
متوسط معدل التغير2013-2000201420152016 

2016-2014 (%)
7.7-295.83625.00501.00490.90اإلمارات
15.2-294.56516.27378.23314.31السعودية

13.9-71.72143.63101.3291.64العراق
18.0-70.05162.16109.9089.41قطر

4.6-53.0993.6484.9281.26مصر
16.5-75.89133.1385.5977.49الكويت
14.6-76.43121.4786.3775.61الجزائر
2.9-41.8570.2060.4364.30المغرب

16.5-42.8282.5363.8748.00سلطنة عمان
7.4-29.5641.5834.2933.03تونس
5.2-17.6531.3128.3126.72األردن
3.8-16.5025.6822.4222.88لبنان

15.3-22.0734.0424.0720.66البحرين
25.4-42.6940.0023.2016.60ليبيا

6.9-12.5413.6712.6811.02السودان
26.8-13.3919.847.577.77اليمن

11.2-18.649.006.706.30سورية
12.0-2.814.583.343.12موريتانيا
0.450.931.211.116.1جيبوتي

11.9-1,198.52,168.71,635.41,482.1الدول العربية

5.7-12,31619,00516,48915,955العالم

6.6-9.711.49.99.3(%)الدول العربية كنسبة من العالم 
 (WTO-April 2017)منظمة التجارة العالمية : المصدر 

إجمالي التجارة السلعية العربية بالمليار دوالر: (8)جدول رقم 
2016حسب الترتيب التنازلي لعام 

متوسطالدولة
متوسط معدل التغير2013-2000201420152016 

2016-2014 (%)
10.8-173.23375.00271.00265.90اإلمارات
20.1-210.61342.43203.55174.92السعودية

24.1-52.99131.7277.2957.59قطر
23.3-57.96102.1154.3246.03الكويت
19.8-42.1784.6349.3243.74العراق
22.8-47.6562.8934.6728.88الجزائر

1.7-17.5926.8521.3525.47مصر
22.0-27.2353.2234.8625.30سلطنة عمان

1.6-14.1223.9222.3322.77المغرب
6.8-12.6116.7614.0713.57تونس

15.9-12.3820.1314.1711.96البحرين
3.6-5.318.387.837.51األردن

34.1-32.7921.0010.206.00ليبيا
4.8-3.284.553.983.93لبنان

19.0-5.824.453.172.37السودان
7.8-8.342.301.701.80سورية

12.4-1.321.941.391.30موريتانيا
49.6-6.107.801.001.00اليمن

0.060.130.130.142.8جيبوتي

16.9-731.61,290.2826.3740.2إجمالي الدول العربية
5.7-12,31619,00516,48915,955العالم

11.9-5.96.85.04.6(%)الدول العربية كنسبة من العالم 
 (WTO-April 2017)منظمة التجارة العالمية : المصدر 

إجمالي الصادرات السلعية العربية بالمليار دوالر: (9)جدول رقم 
2016حسب الترتيب التنازلي لعام 

2- التجارة السلعية في الدول العربية 

اإلمـــارات والســـعودية وبحجـــم تجـــارة 
وبنســـبة  دوالر  مليـــار   91.6 بلـــغ 

6.2% مـــن اإلجمالـــي العربـــي.

الصادرات السلعية 
ــلعية  ــادرات السـ ــة الصـ ــت قيمـ تراجعـ

العربيـــة الـــى 740.2 مليـــار دوالر 
مقارنـــة مـــع 1290.2 مليـــار دوالر 
ــنوي  ــوط سـ ــبة هبـ ــام 2014 وبنسـ عـ
كمـــا  الفتـــرة  خـــال   %  16.9
تراجعـــت حصـــة الصـــادرات الســـلعية 
ـــن  ـــي م ـــي العالم ـــن اإلجمال ـــة م العربي

6.8 الـــى 4.6 % خـــال الفتـــرة.



نشرة ضمان االستثمار

14

الواردات السلعية
شـــهدت الـــواردات الســـلعية العربيـــة 
ــغ  ــنوي بلـ ــع سـ ــدل تراجـ ــط معـ متوسـ
5.5% خـــال الفتـــرة بيـــن عامـــي 
2014 و2016 مـــن 878.5 مليـــار 
دوالر إلـــى 742 مليـــار دوالر. مـــع 
ــلعية  ــواردات السـ ــة الـ ــتقرار حصـ اسـ
الســـلعية  الـــواردات  مـــن  العربيـــة 
ـــول 4.6 %.  ـــرة ح ـــال الفت ـــة خ العالمي

)جـــدول رقـــم 10(.
وقـــد حلـــت اإلمـــارات فـــي المرتبـــة 
ـــي للســـلع  ـــر مســـتورد عرب ـــى كأكب األول
خـــال العـــام 2016 المشـــار إليـــه 
بقيمـــة 225 مليـــار دوالر وبحصـــة 
بلغـــت 30.3% مـــن اإلجمالـــي العربـــي 
ـــار  ـــة 139.4 ملي ـــعودية بقيم ـــا الس تلته
دوالر وبحصـــة 18.8% ثـــم مصـــر 
ـــي. ـــن االجمال ـــت 7.5 % م بحصـــة بلغ

الميزان التجاري السلعي
ــي  ــة فـ ــاءات المعروضـ ــير اإلحصـ تشـ
الجـــدول رقـــم 11 إلـــى أن المنطقـــة 
ـــي مجموعهـــا شـــهدت عجـــزا  ـــة ف العربي
فـــي تجارتهــــا الســـلعية مـــع العالـــم، وقـــد 
ظهـــر هـــذا العجـــز البالـــغ 1.8 مليـــار 
التراجـــع  مـــع   2016 عـــام  دوالر 
ـــك  ـــة  وذل ـــط العالمي ـــر ألســـعار النف الكبي
مقارنـــة مـــع فائـــض تجـــاري بلـــغ 
 2014 عـــام  دوالر  مليـــار   411.7

و17.3 مليـــار دوالر عـــام 2015.
المســـتوى  علـــى  الصـــورة  أن  إال 
القطـــري تختلـــف، مثلمـــا يوضحـــه 
الجـــدول رقـــم 11 وشـــكل رقـــم 4، 
حيـــث حققـــت 6 دول عربيـــة  هـــي 
وقطـــر  والســـعودية  )اإلمـــارات 
وســـلطنة  والبحريـــن  والكويـــت 
ـــلعية  ـــا الس ـــن تجارته ـــان( فائضـــا م عم
ـــج  ـــن النات ـــة م ـــب متفاوت ـــة بنس الخارجي
تراوحـــت مـــا بيـــن 15 % فـــي قطـــر 
و5 % فـــي ســـلطنة عمـــان فـــي حيـــن 
ــات  ــزا بدرجـ ــدول عجـ ــة الـ ــت بقيـ حققـ
ـــن  ـــن 44% م ـــا بي ـــت م ـــة تراوح متفاوت
الناتـــج فـــي جيبوتـــي و3% فـــي العـــراق.

متوسطالدولة
متوسط معدل التغير2013-2000201420152016 

2016-2014 (%)
3.5-122.59250.00230.00225.00اإلمارات
7.1-83.94173.83174.68139.39السعودية

5.8-35.5066.7963.5755.79مصر
6.7-29.5559.0052.0047.90العراق
7.3-28.7858.5851.7046.73الجزائر
3.5-27.7346.2838.1041.53المغرب

17.0630.4432.6131.821.5قطر
17.9431.0231.2731.460.5الكويت

8.2-15.5929.3029.0122.70سلطنة عمان
7.8-16.9524.8320.2219.46تونس
5.7-12.3422.9320.4719.21األردن
3.6-13.2221.1418.4418.95لبنان
17.7-9.9119.0013.0010.60ليبيا

14.5-9.6913.919.908.70البحرين
2.1-6.719.219.518.66السودان

17.5-7.2912.046.576.77اليمن
12.4-10.306.705.004.50سورية

11.7-1.492.651.951.82موريتانيا
0.380.801.080.976.6جيبوتي

5.5-467.0878.5809.1742.0إجمالي الدول العربية
5.3-12,58219,10116,74316,225العالم

0.2-3.74.64.84.6(%)الدول العربية كنسبة من العالم 
 (WTO-April 2017)منظمة التجارة العالمية : المصدر 

إجمالي الواردات السلعية العربية بالمليار دوالر: (10)جدول رقم 
2016حسب الترتيب التنازلي لعام 
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متوسطالدولة
 2013-2000201420152016

50.64125.0041.0040.90اإلمارات
126.67168.6028.8735.53السعودية

35.92101.2744.6825.77قطر
40.0271.0923.0514.58الكويت

2.696.224.273.26البحرين
11.6423.925.852.60سلطنة عمان

0.53-0.56-0.71-0.17-موريتانيا
0.83-0.95-0.67-0.32-جيبوتي
2.70-3.30-4.40-1.96-سورية
4.17-2.69-12.6225.63العراق

4.60-2.80-22.882.00ليبيا
5.77-5.57-4.24-1.19-اليمن
5.89-6.15-8.07-4.34-تونس

6.29-6.34-4.76-0.89-السودان
11.70-12.64-14.55-7.03-األردن
15.02-14.46-16.59-9.95-لبنان

17.84-17.03-18.864.31الجزائر
18.76-15.77-22.36-13.61-المغرب

30.32-42.23-39.93-17.91-مصر

1.8-264.6411.717.3إجمالي الدول العربية
 (WTO-April 2017)منظمة التجارة العالمية : المصدر 

ميزان التجارة السلعية العربية بالمليار دوالر: (11)جدول رقم 
2016حسب الترتيب التنازلي لعام 
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ـــلعية  ـــا الس ـــن تجارته ـــتفادة م ـــدول اس ـــر ال ـــق بأكث ـــا يتعل وفيم
حلـــت االمـــارات فـــي المرتبـــة األولـــى بفائـــض قيمتـــه 41 
مليـــار دوالر وبحصـــة تقـــدر بــــ 33.4% مـــن إجمالـــي 

الفائـــض العربـــي ثـــم حلـــت الســـعودية فـــي المرتبـــة الثانيـــة 
ـــار  ـــة 25.8 ملي ـــر بقيم ـــا قط ـــار دوالر تلته ـــة 35.5 ملي بقيم

دوالر.

المنتجات 
الزراعية

منتجات الوقود 
والتعدين

المنتجات 
المصنعة

المنتجات 
الزراعية

منتجات الوقود 
والتعدين

المنتجات 
المصنعة

المنتجات 
الزراعية

منتجات الوقود 
والتعدين

المنتجات 
المصنعة

المنتجات 
الزراعية

منتجات الوقود 
والتعدين

المنتجات 
المصنعة

5.66-3.24-2.55-5.694.5616.751.570.665.544.123.9011.20األردن
60.09-9.3649.92-30.1475.98301.8610.3962.95120.8919.7513.03180.98اإلمارات
0.741.680.75-1.668.2210.840.464.955.791.203.275.04البحرين

3.20-2.37-0.56-4.744.8024.742.091.2110.772.653.5813.97تونس
36.51-10.5130.32-11.0136.5938.700.2533.461.0910.763.1337.60الجزائر

86.03-19.81148.26-27.49162.77169.603.84155.5141.7923.657.26127.81السعودية
------   1.5421.224.95------سلطنة عمان

6.13-0.040.36-3.500.906.421.730.630.151.770.276.27السودان
------   0.0149.210.09------العراق

14.23-3.2762.69-3.6067.5438.020.1765.1211.903.442.4326.13قطر
19.75-4.6848.22-5.8050.3529.950.5649.295.105.241.0724.85الكويت

8.04-3.53-2.72-4.053.9511.050.670.211.513.383.749.54لبنان
10.68-1.694.63-1.695.3211.190.004.980.251.690.3510.94ليبيا

26.95-8.87-10.17-20.0618.4545.584.944.799.3115.1113.6636.27مصر
9.07-6.19-0.31-9.4810.7239.134.592.2615.034.898.4524.10المغرب

1.16-1.030.981.170.620.670.000.410.311.170.200.36موريتانيا
------3.400.136.53------------اليمن

286.8-66.2322.3-129.9451.1745.033.4457.1234.2101.564.6522.4الدول العربية

------3,160.24,842.423,492.41,570.32,334.411,829.01,590.02,508.011,663.4العالم

------8.39.33.22.119.62.06.42.64.5(%كنسبة من العالم )الدول العربية 

 (WTO-April 2017)منظمة التجارة العالمية : المصدر 

2015إجمالي التجارة السلعية حسب السلع بالمليار دوالر لعام : (12)جدول رقم 

الدولة
الميزانالوارداتالصادراتاإلجمالي

التوزيع القطاعي للصادرات السلعية 
من  العربية  الدول  صادرات  تراجعت 
مليار   457 الى  والتعدين  الوقود  منتجات 
حصة  على  تستحوذ  ظلت  انها  اال  دوالر 
مهمة تبلغ 19.6% من إجمالي الصادرات 
العالمية من منتجات الوقود والتعدين البالغ 
لعام  دوالر  مليار   2334 من  أكثر  قيمتها 

.2015
المنتجات  صادرات  ارتفعت  المقابل  في 
دوالر  مليار   234 الى  العربية  الصناعية 
لتبلغ  العالمي  وكذلك حصتها من اإلجمالي 
المنتجات  صادرات  ارتفعت  كما   ،%2
لترتفع  دوالر  مليار   33.4 الى  الزراعية 
حصتها الى 2.1% من اإلجمالي العالمي. 

السلعية  الصادرات  حصة  صعيد  وعلى 
منتجات  بالطبع  تصدرت  فقد  العربية 
إجمالي  من   %63 بنسبة  والتعدين  الوقود 
في  أداء  كأفضل  السلعية  الصادرات 
الصادرات تلتها المنتجات الصناعية بنسبة 
بنسبة  الزراعية  المنتجات  ثم   %32.3

.%4.6

للمنتجات  المصدرين  بأكبر  يتعلق  وفيما 

حلت  القيمة  حيث  من  العربية  الزراعية 
ثم  المغرب  ثم  ثم مصر  اإلمارات  من  كل 
تبلغ  األولى  االربعة  المراكز  في  السعودية 
دوالر  مليارات  و3.8  و4.6  و5   10.4
من   %71 تبلغ  وبحصة  التوالي  على 

اإلجمالي العربي. 

الوقود  لمنتجات  المصدرين  أكبر  أما 
والتعدين من حيث القيمة فقد حلت كل من 
الكويت  ثم  اإلمارات  ثم  قطر  ثم  السعودية 

فالعراق فالجزائر.

للمنتجات  المصدرين  بأكبر  يتعلق  وفيما 
من  كل  حلت  القيمة  حيث  من  المصنعة 
اإلمارات ثم السعودية ثم المغرب بقيم تبلغ 
121 و42 و15 مليار دوالر على التوالي.  
اما من حيث النسبة الى الصادرات السلعية 
تبلغ  بحصة  القائمة  تونس  تصدرت  فقد 
ثم   % 71.3 بنسبة  االردن  تلتها   % 76.5

المغرب 68.7 %. 

* البيانات القطاعية للتجارة السلعية توافرت لـ17 دولة لعام 2015 غير متوفرة لعام 2016

المنتجات 
الزراعية

منتجات الوقود 
والتعدين

المنتجات 
المصنعة

المنتجات 
الزراعية

منتجات الوقود 
والتعدين

المنتجات 
المصنعة

20.28.571.321.420.358.3األردن
5.432.462.29.26.184.7اإلمارات
4.144.251.712.634.453.0البحرين

14.98.676.513.117.769.1تونس
0.796.13.120.96.173.0الجزائر

1.977.320.814.94.680.5السعودية
------5.676.617.9سلطنة عمان

68.925.25.921.33.375.4السودان
------0.099.80.2العراق

0.284.415.410.77.681.7قطر
1.089.79.316.83.479.8الكويت

28.08.763.220.322.457.3لبنان
0.095.14.813.02.784.3ليبيا

26.025.248.923.221.055.8مصر
21.010.368.713.122.664.4المغرب

48.052.00.021.916.461.7موريتانيا
33.81.364.9------اليمن

4.663.132.314.79.475.9إجمالي الدول العربية
 (WTO-April 2017)منظمة التجارة العالمية : المصدر 

2015هيكل التجارة السلعية حسب السلع لعام : (13)جدول رقم 

الدولة
من إجمالي الواردات (%)من إجمالي الصادرات (%)
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 (السلعية) اردات التجارة العربيةو(: 4)شكل رقم 
   2015 حسب السلع لعام  

المنتجات 
الزراعية 

14.7% 

منتجات 
الوقود 

والتعدين 
9.4% 

المنتجات 
المصنعة 

75.9% 

 (السلعية) صادرات التجارة العربية(: 5)شكل رقم 
   2015 حسب السلع لعام  

المنتجات 
 الزراعية

4.6% 

منتجات 
الوقود 
 والتعدين

63.1% 

المنتجات 
 المصنعة

32.3% 

 (السلعية) اردات التجارة العربيةو(: 4)شكل رقم 
   2015 حسب السلع لعام  

المنتجات 
الزراعية 

14.7% 

منتجات 
الوقود 

والتعدين 
9.4% 

المنتجات 
المصنعة 

75.9% 

 (السلعية) صادرات التجارة العربية(: 5)شكل رقم 
   2015 حسب السلع لعام  

المنتجات 
 الزراعية

4.6% 

منتجات 
الوقود 
 والتعدين

63.1% 

المنتجات 
 المصنعة

32.3% 

التوزيع القطاعي للواردات السلعية 
تستورد الدول العربية منتجات صناعية 
بقيمة 522.4 مليار دوالر بنسبة %76 
العربية  السلعية  الواردات  إجمالي  من 
الواردات  إجمالي  من   %4.5 وحصة 
البالغ  الصناعية  لـلمنتـجـات  الـعـالـمـية 
لعام   دوالر  تريليون   11.7 نحو  قيمتها 
2015، وتستورد منتجات زراعية بقيمة 
101.5 مليار دوالر بنسبة 6.4% من 
اإلجمالي العالمي، كما تستورد منتجات 
وقود وتعدين بقيمة 64.6 مليار دوالر 

بحصة 2.6% من اإلجمالي العالمي .
وفيما يتعلق بأكبر المستوردين للمنتجات 
فقد  القيمة  حيث  من  العربية  الزراعية 
ثم  اإلمارات  ثم  السعودية  من  كل  حلت 
بقيم  األولى  الثاثة  المراكز  في  مصر 
تبلغ 23.7 و19.8 و15.1 مليار دوالر 
على التوالي وبحصة تبلغ 57.7% من 

اإلجمالي العربي. 
أما أكبر المستورديـن لمنتجـــات الوقــود 
فقد حلت كل  القيمة  والتعدين من حيث 
في  المغرب  ثم  اإلمارات  ثم  من مصر 
المراكز الثاثة األولى بقيم تبلغ 13.7 
و13 و8.5 مليار دوالر على التوالي. 

للمنتجات  المستوردين  بأكبر  يتعلق  وفيما 
من  كل  حلت  القيمة  حيث  من  المصنعة 
في  الجزائر  ثم  السعودية  ثم  اإلمارات 
 181 تبلغ  بقيم  األولى  الثاثة  المراكز 
و127.8و37.6 مليار دوالر على التوالي. 

الميزان السلعي
تجارة  في  عجزا  العربية  الدول  تحقق 
تبلغ  إجمالية  بقيمة  الزراعية  المنتجات 
66.2  مليار دوالر عام 2015، ومن 
الافت أن هذا العجز جاء نتيجة وجود 
في  الزراعية  التجارة  ميزان  في  عجز 
موريتانيا  باستثناء  العربية  الدول  جميع 
بلغ أقصاه من حيث القيمة في السعودية 
بـ 19.8 مليار دوالر ثم الجزائر بقيمة  
بقيمة  مصر  ثم  دوالر  مليارات   10.5

10.2 مليارات دوالر. 
والتعدين  الوقود  بمنتجات  يتعلق  وفيما 
تحقق الدول العربية فائضا إجماليا يبلغ 

السعودية  تساهم  دوالر  مليار   322.3
وبنسبة  فيه  دوالر  مليار   148.3 بنحو 
46% تلتها قطر بقيمة تبلغ 62.7 مليار 
 49.9 تبلغ  بقيمة  اإلمارات  ثم  دوالر 

مليار دوالر .

تحقق  الصناعية  بالمنتجات  يتعلق  وفيما 
الدول العربية جميعها عجـزا إجماليا يبلـغ 
286.8 مليــار دوالر تساهــم السعوديــة 
بنحو86  مليار دوالر فيه تلتهـا اإلمارات 
الجزائر  ثـم  دوالر  مليـار   60.1 بقيمـة 

بقيمة 36.5 مليار دوالر
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الدول  في  الخدمية  التجارة  حصة  تبلغ 
إجمالي  من   %23 من  اكثر  العربية 
تجارة  أما  والخدمات  السلع  تجارة 
تراجعا  شهدت  فقد  التجارية  الخدمات 
 2014 عام  دوالر  مليار   457.8 من 
إلى 390.8 مليار دوالر عام 2016. 
الى نفس مجموعة  اذا ما نظرنا  وحتى 
الدول المتوافر عنها بيانات لعام 2016 
سنجد ان تجارتها الخدمية لعام 2014 
التراجع  أما  تقريبا.  القيمة  بنفس  كانت 
مع  تماشى  فقد  الكلي  المجموع  في 
الخدمية  التجارة  في  العالمي  االتجاه 
5078 مليار دوالر  التي تراجعت من 
الى 4808 مليارات دوالر خال نفس 
التجارة  حصة  تراجعت  كذلك  الفترة 
العالمي  اإلجمالي  من  العربية  الخدمية 

خال الفترة من نحو 9 إلى أقل من 8.1 
% خال نفس الفترة.

وقد حلت االمارات  في المرتبة األولى من 
حيث حجم التجارة الخدمية لعام 2016 
وبنسبة  دوالر  مليار   144.6 بقيمة 
37% من اإلجمالي تلتها السعودية بقيمة 
في  قطر  جاءت  ثم  دوالر  مليار   66.2
المرتبة الثالثة بقيمة 44.3 مليار دوالر 

)جدول رقم 14(.

صادرات الخدمات التجارية 
)ال  التجارية  الخدمية  الصادرات  تمثـل 
والخدمات  الحكومية  الخدمات  تشمل 
إجمالي  مـن   %16 نحـو  األخرى( 
والخدمات  للسلع  العربية  الصادرات 
لعام 2016 حيث تراجعت خال الفترة 
بـيـن عـامـي 2014 و2016 بمتوسط 
% كما تراجعت حصة  سنوي بلغ 3.6 
الصادرات الخدمية العربية من اإلجمالي 
 %3.3 نحو  من  الفترة  خال  العالمي 

38.55138.38137.78144.561.5اإلمارات
3.9-40.9074.6569.5066.23السعودية

10.1542.7842.4944.281.2قطر
16.7428.0227.5530.392.7الكويت 

6.7-27.2737.0634.7630.14مصر
1.7-13.2023.2321.0922.04المغرب
7.6-5.4218.5718.5914.64العراق
2.1-9.2314.7113.9513.81الجزائر
2.4-6.3611.1510.3210.38األردن
9.8-6.487.675.895.63تونس

0.3-4.074.955.004.91البحرين 
5.0-1.973.443.312.95السودان
11.1-0.511.100.800.77موريتانيا

----2.284.201.81اليمن
----0.190.390.48جيبوتي

----6.2413.1013.59سلطنة عمان
----18.6427.8028.91لبنان
----2.836.584.55ليبيا

5.1-211.0457.8440.4390.8إجمالي الدول العربية

1.81-2,997.65,078.14,789.74,807.7العالم

3.4-7.09.09.28.1(%)الدول العربية كنسبة من العالم 
 (WTO-April 2017)منظمة التجارة العالمية : المصدر 

إجمالي تجارة الخدمات التجارية العربية بالمليار دوالر: (14)جدول رقم 
2016حسب الترتيب التنازلي لعام 

متوسطالدولة
متوسط معدل التغير2013-2000201420152016 

2016-2014 (%)

7.2355.6858.0562.523.9اإلمارات
9.2311.9613.8115.278.5السعودية

1.6-9.0715.4214.1014.68المغرب
2.9312.7714.1014.554.4قطر

11.6-16.4520.2618.0914.01مصر
2.9-3.356.605.926.04األردن

4.4-5.925.685.474.97الكويت 
0.824.016.144.745.8العراق
2.503.473.393.500.3الجزائر

1.7-2.653.343.303.17البحرين 
13.3-4.144.563.122.96تونس

0.291.521.641.530.0السودان
16.5-0.080.260.200.15موريتانيا
100.0-0.100.190.230.00جيبوتي

100.0-0.240.080.480.00ليبيا
----10.7514.6915.58لبنان

----1.473.133.48سلطنة عمان
----0.641.510.56اليمن

3.6-65.0165.1167.7148.1إجمالي الدول العربية
1.8-2,997.65,078.14,789.74,807.7العالم

1.8-2.23.33.53.1(%)الدول العربية كنسبة من العالم 
 (WTO-April 2017)منظمة التجارة العالمية : المصدر 

إجمالي صادرات الخدمات التجارية العربية بالمليار دوالر: (15)جدول رقم 
2016حسب الترتيب التنازلي لعام 

متوسطالدولة
متوسط معدل التغير2013-2000201420152016 

2016-2014 (%)

 3- تجارة الخدمات التجارية في الدول العربية

إلى 3.1%)جدول رقم 15(.

قائمة  وقطر  والعراق  السعودية  واحتلت 
الخدمية  نموا في صادراتها  الدول  أعلى 
خال الفترة بين عامي 2014 و2016 
بنسب 8.5 و5.8 و4.4 % على التوالي.

وقد حلـت االمارات في المرتبـة األولـى 

كأكبـر ٌمصدر عربي للخدمات التجارية 
مليار   62.5 بقيمة   2016 العام  خال 
من   %42.2 بلغت  وبحصة  دوالر 
بقيمة  السعودية  تلتها  العربي  اإلجمالي 
بقيمة  المغرب  ثم  دوالر  15.3مليار 

14.7 مليار دوالر.
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0.3-31.3282.7079.7382.04اإلمارات
6.7-31.6762.6855.6950.97السعودية

0.3-7.2330.0128.3929.73قطر
10.8222.3422.0825.424.4الكويت 

1.3-10.8216.8016.6716.13مصر
2.8-6.7311.2410.5610.32الجزائر
12.1-4.5914.5712.459.90العراق
2.0-4.137.816.987.36المغرب
1.6-3.014.554.414.34األردن
5.0-2.343.112.772.67تونس

1.421.621.701.742.5البحرين 
9.3-1.671.921.671.43السودان
9.6-0.430.850.600.63موريتانيا

----7.8813.1113.33لبنان
----4.779.9710.10سلطنة عمان

----2.606.504.07ليبيا
----1.632.701.25اليمن

----0.090.200.25جيبوتي
6.1-133.1292.7272.7242.7إجمالي الدول العربية

1.7-2,845.04,939.24,642.44,694.1العالم
4.4-4.75.95.95.2(%)الدول العربية كنسبة من العالم 

(WTO-April 2017)منظمة التجارة العالمية : المصدر 

إجمالي واردات الخدمات التجارية العربية بالمليار دوالر: (16)جدول رقم 
2016حسب الترتيب التنازلي لعام 

متوسطالدولة
متوسط معدل التغير2013-2000201420152016 

2016-2014 (%)

4.947.617.127.33المغرب
0.342.041.511.71األردن

1.231.721.601.43البحرين 
1.801.440.360.30تونس

0.030.10-0.39-1.38-السودان
0.48-0.40-0.59-0.35-موريتانيا

2.12-5.633.461.42مصر
5.16-6.31-10.56-3.77-العراق
6.82-7.17-7.78-4.22-الجزائر

15.18-14.29-17.23-4.30-قطر
19.52-21.67-27.01-24.09-اإلمارات
20.46-16.62-16.65-4.90-الكويت 

35.70-41.88-50.72-22.45-السعودية
--2.871.582.25لبنان

--0.01-0.020.00جيبوتي
--0.68-1.19-0.99-اليمن
--3.58-6.42-2.36-ليبيا

--6.62-6.84-3.30-سلطنة عمان

94.6-105.0-127.5-55.3-إجمالي الدول العربية
 (WTO-April 2017)منظمة التجارة العالمية : المصدر 

ميزان تجارة الخدمات التجارية العربية بالمليار دوالر: (17)جدول رقم 
2016حسب الترتيب التنازلي لعام 

متوسطالدولة
 2013-2000201420152016

واردات الخدمات التجارية
شهـدت الواردات الخدميـة العربيـة متوسط 
معدل تراجع سنوي بلغ6.1 % خال الفترة 
 292.7 من  و2016   2014 عامي  بين 
مليار دوالر إلى 242.7 مليار دوالر. مع 
تراجع حصة الواردات الخدمية العربية من 
الواردات الخدمية العالمية خال الفترة من 

5.9 الى 5.2 % خال الفترة.

أعلى  قائمة  والبحرين  الكويت  واحتلت 
خال  الخدمية  وارداتها  في  نموا  الدول 
بنسب  و2016   2014 عامي  بين  الفترة 

4.4 و2.5 % على التوالي.

األولى  المرتبة  في  االمارات  حلت  وقد 
كأكبر مستورد عربي للخدمات خال العام 
المشار إليه بقيمة 82 مليار دوالر وبحصة 
تلتها  العربي  اإلجمالي  بلغت 33.8% من 
بحصة  قطر  ثم   %21 بحصة  السعودية 

بلغت %12.3.

الميزان التجاري للخدمات التجارية
يوضح الجدول رقم 17 أن المنطقة العربية 
للخدمات  صاٍف  مستورد  مجموعها  في 
عن  نجم  تجاري  عجز  بوجود  العالم  من 
زيادة قيمة الواردات عن الصادرات، بقيمة 
94.6 مليار دوالر عام 2016 بعدما كان 

127.5مليار دوالر عام 2014.

دول   5 حققت  القطري  المستوى  وعلى 
عربية )المغرب واألردن والبحرين وتونس 
الخدمية  تجارتها  من  فائضا  والسودان( 
الخارجية بقيم تراوحت ما بين 7.3 مليار 
دوالر في المغرب  و0.1 مليار دوالر في 
عجزا  دول   8 حققت  المقابل  في  السودان 
هي  موريتانيا ومصر والعراق والجزائر 
وقـطـر واإلمــارات والـكـويـت  والسعودية 
 35.7 بين  ما  تراوحت  متفاوتة  بدرجات 
مليار دوالر في السعودية و0.5 مليار في 

موريتانيا.
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خدمات تجارية خدمات السفرخدمات النقل
خدمات تجارية خدمات السفرخدمات النقلأخرى

خدمات تجارية خدمات السفرخدمات النقلأخرى
خدمات تجارية خدمات السفرخدمات النقلأخرى

أخرى

3.77-0.38-3.02-4.370.998.590.680.312.413.690.696.18الجزائر

0.01-0.010.01-0.350.050.080.170.030.030.180.020.04جيبوتي

3.79-16.869.518.399.736.072.307.143.446.092.592.62مصر

1.31-0.74-4.26-4.918.864.820.334.061.754.584.803.07العراق

0.16-1.232.91-3.785.221.321.274.060.582.511.160.74األردن

1.24-11.88-3.50-6.8012.887.871.650.503.325.1512.384.55الكويت 

0.962.121.11-3.8511.6013.451.456.867.282.414.746.17لبنان

0.18-0.01-0.20-0.260.070.470.030.030.140.230.040.32موريتانيا

0.304.862.56-5.757.667.682.726.265.123.021.402.56المغرب

3.77-0.20-2.65-5.173.285.141.261.540.693.911.744.46سلطنة عمان

7.11-3.14-4.05-18.8713.2110.417.415.041.6511.468.178.76قطر

15.42-9.22-17.24-22.9529.4817.072.8510.130.8320.1019.3516.25السعودية

0.35-0.430.75-1.501.140.670.530.950.160.960.190.51السودان

0.490.690.16-2.262.081.560.891.380.861.370.700.70تونس

32.19-37.1734.1266.4923.4217.4817.1513.7516.6449.349.670.84اإلمارات 

0.35-0.660.33- 0.830.470.510.090.400.080.740.070.43اليمن

65.83-10.44-26.74-135.69140.62154.5154.4765.0944.3481.2175.53110.17الدول العربية

------1,9542,3565,1228911,1852,7141,0641,1712,407العالم

------6.945.971.032.022.380.842.722.451.23(%كنسبة من العالم )الدول العربية 
 (WTO-April 2017)منظمة التجارة العالمية : المصدر 

2015إجمالي الخدمات التجارية حسب الخدمة بالمليار دوالر لعام : (18)جدول رقم 

الدولة
الميزانالوارداتالصادراتاإلجمالي

خدمات تجارية خدمات السفرخدمات النقل
خدمات تجارية خدمات السفرخدمات النقلأخرى

أخرى
20.09.171.035.06.558.5الجزائر
73.213.213.572.59.518.0جيبوتي

53.833.512.742.820.636.5مصر
5.366.128.636.838.624.6العراق
21.568.79.756.926.316.8األردن

30.29.160.723.356.120.6الكويت 
9.344.046.718.135.646.3لبنان

15.514.370.238.97.154.0موريتانيا
19.344.436.343.320.136.7المغرب

36.144.219.738.717.244.1سلطنة عمان
52.635.711.740.428.830.9قطر

20.773.46.036.134.729.2السعودية
32.457.99.757.711.630.7السودان

28.444.227.449.625.125.2تونس
40.330.129.517.220.961.9اإلمارات 

15.471.113.559.85.834.4اليمن

33.239.727.130.428.341.3إجمالي الدول العربية
 (WTO-April 2017)منظمة التجارة العالمية : المصدر 

2015هيكل تجارة الخدمات حسب الخدمة لعام : (19)جدول رقم 

الدولة
من إجمالي الواردات (%)من إجمالي الصادرات (%)

التوزيع القطاعي للصادرات الخدمية التجارية
بقيمة  نقل  خدمات  العربية  الدول  تصدر 
حصة  على  وتستحوذ  دوالر  مليار   37.2
تبلغ 36% من الصادرات الخدمية العربية 
وحصة تبلغ 4.2% من إجمالي الصادرات 
 876 نحو  قيمتها  البالغ  العالمية  الخدمية 
المقابل  في   ،2015 لعام   دوالر  مليار 
مليار   50.1 بقيمة  سفر  خدمات  تصدر 
دوالر تستحوذ بها على حصة تبلغ %48 
كما تصدر خدمات  العالمي،  اإلجمالي  من 
دوالر  16.9مليار  بقيمة  أخرى  تجارية 

بحصة 0.7% من اإلجمالي العالمي.

لخدمات  المصدرين  بأكبر  يتعلق  وفيما 
حلـت  القيمـة  حيـث  من  العربية  النقل 
فـي  قطر  ثم  ومصـر  اإلمارات  مـن  كل 
 10.3 تبلغ  بقيم  األولى  الثاثة  المراكز 
و9.7 و7.4 مليارات دوالر على التوالي. 

أما أكبر المصدرين لخدمات السفر من حيث 
القيمة فقد حلت كل من اإلمارات ثم السعودية 

ثم مصر في المراكز الثاثة األولى. 

للخدمات  المصدرين  بأكبر  يتعلق  وفيما 
التجارية األخرى من حيث القيمة حلت كل 

من المغرب ثم الكويت  ثم مصر.

التوزيع القطاعي للواردات الخدمية التجارية 
بقيمة  نقل  خدمات  العربية  الدول  تستورد 
من   %38.4 بنسبة  دوالر  مليار   94.7
وحصة  العربية  الخدمية  الواردات  إجمالي 
النقل  خدمات  واردات  إجمالي  من   %8.7
مليار   1090 نحو  قيمتها  البالغ  العالمية 
دوالر لعام 2015، وتستورد خدمات سفر 
 %5.2 بنسبة  دوالر  مليار   63.4 بقيمة 
العالمي، كما تستورد خدمات  من اإلجمالي 
دوالر  مليار   88.8 بقيمة  أخرى  تجارية 

بحصة 3.8% من اإلجمالي العالمي.

لخدمات  المستوردين  بأكبر  يتعلق  وفيما 
النقل من حيث القيمة حلت كل من اإلمارات 

الثاثة  المراكز  في  قطر  ثم  السعودية  ثم 
و11.5  و19.6   43.4 تبلغ  بقيم  األولى 

مليار دوالر على التوالي. 
أما أكبر المستوردين لخدمات السفر من 
حيث القيمة فقد حلت كل من السعودية ثم 
اإلمارات ثم الكويت في المراكز الثاثة 

األولى.

الخدمات  مستوردي  بأكبر  يتعلق  وفيما 
حلت  القيمة  حيث  من  األخرى  التجارية 
في  مصر  ثم  الكويت  ثم  المغرب  من  كل 
 4.2 تبلغ  بقيم  األولى  الثاثة  المراكز 

و3.9 و2.8 مليار دوالر على التوالي. 



نشرة ضمان االستثمار

20

20.7 
32.4 
21.5 
52.6 
53.8 
15.4 
73.2 
36.1 
28.4 

5.3 
40.3 
19.3 

9.3 
30.2 
15.5 
20.0 

73.4 
57.9 
68.7 

35.7 
33.5 
71.1 
13.2 

44.2 
44.2 
66.1 
30.1 

44.4 
44.0 

9.1 
14.3 
9.1 

6.0 
9.7 
9.7 
11.7 
12.7 
13.5 
13.5 
19.7 
27.4 
28.6 
29.5 
36.3 
46.7 
60.7 
70.2 
71.0 

 السعودية 
 السودان

 األردن
 قطر 

 مصر
 اليمن

 جيبوتي
 سلطنة عمان

 تونس
 العراق

 اإلمارات 
 المغرب

 لبنان
 الكويت 

 موريتانيا
 الجزائر

 خدمات تجارية أخرى خدمات السفر خدمات النقل

التجارية  كنسبة من إجمالي  هيكل صادرات الخدمات(: 7)شكل رقم 
 2015لعام )%(  الصادرات الخدمية

56.9 
72.5 
23.3 
36.8 
49.6 
36.1 
57.7 
40.4 
59.8 
42.8 
43.3 
38.7 
18.1 
38.9 
35.0 
17.2 

26.3 
9.5 

56.1 
38.6 
25.1 

34.7 
11.6 
28.8 

5.8 
20.6 
20.1 

17.2 
35.6 

7.1 
6.5 

20.9 

16.8 
18.0 
20.6 
24.6 
25.2 
29.2 
30.7 
30.9 
34.4 
36.5 
36.7 
44.1 
46.3 
54.0 
58.5 
61.9 

 األردن
 جيبوتي
 الكويت 
 العراق
 تونس

 السعودية
 السودان

 قطر
 اليمن
 مصر

 المغرب
 سلطنة عمان

 لبنان
 موريتانيا
 الجزائر

 اإلمارات 

 خدمات تجارية أخرى خدمات السفر خدمات النقل

التجارية  كنسبة من إجمالي  الخدماتواردات هيكل (: 8)شكل رقم 
 2015لعام )%(  الخدمية الواردات

التوزيع القطاعي للميزان الخدمي

تجارة  في  عجزا  العربية  الدول  تحقق 
تبلغ  إجمالية  بقيمة  التجارية  الخدمات 
103 مليارات دوالر عام 2015، )16 
دولة توافرت عنها بيانات( ومن الافت 
أن هذا العجز جاء نتيجة وجود عجز في 
7 دول عربية بلغ أقصاه في السعودية 
اإلمارات  ثم  دوالر  مليار   42.7 بقيمة 
الكويت  ثم  دوالر  مليار   39.3 بقيمة 

بقيمة 17.3 مليار دوالر.

وفيما يتعلق بخدمات النقل تحقق الدول 
العربية عــجــزا إجــمــالـيا يبلغ 57.6 
مـلـيـار دوالر كـمـحـصـلة لتحقيق جميع 
الدول العربية عجزا مقابل تحقيق مصر 

فائضا بنحو2.6 مليار دوالر .

وفيما يتعلق بخدمات السفر فتحقق الدول 
العربية عجزا إجماليا يبلغ 13.2 مليار 
6 دول عربية  لتحقيق  دوالر كمحصلة 
أخرى  دول   3 تحقيق  مقابل  فائضا 
المرتبة  في  المغرب  حلت  وقد  عـجـزاً 
األولى كصاحبة أعلى فائض من حيث 
القيمة بنحو4.6 مليارات دوالر فيه تلتها 
األردن بقيمة 2.9 ثم مصر بقيمة 2.6 

ملياردوالر.

وفيما يتعلق بالخدمات التجارية األخرى 
تحقق الدول العربية جميعها عجزا إجماليا 
يبلغ 71.8 مليار دوالر  كمحصلة لتحقيق 
المغرب فائضا بقيمة اقل من مليار دوالر 

مقابل تحقيق 8 دول عجزاً.
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السنة الخامسة والثالثون - العدد الفصلي الثاني )أبريل - يونيو 2017(

متوسط معدل التغير *2018 2017 *الدولة
2017 - 2018 (%)

362.19379.782.4اإلمارات

239.79242.240.5السعودية
89.3095.773.6قطر

69.2573.092.7العراق
66.3168.851.9الكويت

39.1043.926.0مصر
40.7040.990.4الجزائر
35.7838.183.3المغرب

35.1837.222.9سلطنة عمان
27.6828.641.7البحرين

21.0822.162.5لبنان
16.9917.210.6تونس
14.0514.722.4األردن
2.767.5064.8اليمن

6.006.302.5السودان
2.532.652.4فلسطين

1.982.072.4موريتانيا
0.710.763.6جيبوتي

1,071.361,122.052.34إجمالي الدول العربية
(IMF-Aِpril 2017)صندوق النقد الدولي : المصدر 

توقعات مصدر البيانت* 

صادرات السلع والخدمات المتوقعه : (20)جدول رقم 
2018-2017بالمليار دوالر لعامي 

متوسط معدل التغير *2018 2017 *الدولة
2017 - 2018 (%)

320.42333.672.0اإلمارات

204.34208.130.9السعودية
77.1177.390.2العراق

68.8373.603.4قطر
69.9072.822.1مصر

2.3-61.5658.77الجزائر
54.6657.092.2الكويت
45.3247.482.3المغرب

32.2434.022.7سلطنة عمان
31.5732.621.7لبنان

24.1024.841.5البحرين
22.2022.761.3األردن
21.2721.410.3تونس
8.4310.8513.4اليمن

9.8810.653.8السودان
7.828.071.5فلسطين

3.0-2.922.75موريتانيا
1.331.340.7جيبوتي

1,063.911,098.241.60إجمالي الدول العربية
(IMF-ِApril 2017)صندوق النقد الدولي : المصدر 

توقعات مصدر البيانت* 

واردات السلع والخدمات المتوقعه : (21)جدول رقم 
2017-2016بالمليار دوالر لعامي 

 *2018 2017 *الدولة

41.7746.11اإلمارات
35.4434.11السعودية

20.4722.17قطر
11.6511.76الكويت

3.583.80البحرين
2.943.20سلطنة عمان

0.58-0.62-جيبوتي
0.67-0.94-موريتانيا

3.35-5.67-اليمن
4.20-4.28-تونس
4.29-7.86-العراق

4.35-3.88-السودان
5.42-5.29-فلسطين
8.04-8.15-األردن

9.29-9.54-المغرب
10.46-10.49-لبنان

17.78-20.86-الجزائر
28.90-30.80-مصر

7.4623.81إجمالي الدول العربية
(IMF-Aِpril 2017)صندوق النقد الدولي : المصدر 

توقعات مصدر البيانت* 

ميزان التجارة العربية للسلع والخدمات : (23)جدول رقم 
2017-2016المتوقعه بالمليار دوالر لعامي 

متوسط معدل التغير *2018 2017 *الدولة
2017 - 2018 (%)

682.61713.442.2اإلمارات

444.13450.370.7السعودية
158.13169.363.5قطر

146.36150.481.4العراق
120.97125.942.0الكويت
109.00116.743.5مصر

1.2-102.2699.76الجزائر
81.1185.662.8المغرب

67.4271.252.8سلطنة عمان
52.6454.782.0لبنان

51.7853.491.6البحرين
38.2638.620.5تونس
36.2437.481.7األردن
11.1918.3528.0اليمن

15.8816.943.3السودان
10.3510.721.7فلسطين

0.8-4.904.82موريتانيا
2.032.111.7جيبوتي

2,135.272,220.301.97إجمالي الدول العربية
(IMF-Aِpril 2017)صندوق النقد الدولي : المصدر 

توقعات مصدر البيانت* 

حجم التجارة العربية للسلع والخدمات المتوقعه : (22)جدول رقم 
2017-2016بالمليار دوالر لعامي 

تشهد  أن  يتوقع  الدولي،  النقد  للصندوق  تقديرات  آخر  وفق 
تجارة السلع والخدمات في الدول العربية نموا بمعدل %5.1 
إلى   %2 بمعدل  ثم   2017 عام  دوالر  مليار   2135 إلى 

2220 مليار دوالر عام 2018.

وعلى صعيد الصادرات فمن المرجح أن ترتفع صادرات السلع 
والخدمات العربية بنسبة 7.2% إلى 1071.4 مليار دوالر 

عام 2017  ثم إلى 1122.1 مليار دوالر عام 2017.

وفيما يتعلق بالواردات فمن المرجح أن ترتفع واردات السلع 
والخدمات العربية بنسبة 3.2% إلى 1064 مليار دوالر عام 

2017 ثم إلى 1098.2 مليار دوالر عام 2018.

والخدمات  السلع  تجارة  بميزان  الخاصة  التوقعات  بشأن  أما 
للدول العربية فمن المرجح أن يتحول العجز البالغ 66 مليار 
دوالر عام 2016 إلى فائض بقيمة 7.46 مليارات دوالر عام 
2017 ليواصل إرتفاعه إلى 23.8 مليار دوالرعام 2018.

4-  آفاق التجارة العربية لعامي 2018-2017
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5- التجارة العربية البينية 
من واقع بيانات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة 
والتنمية )االونكتاد( تقدر حجم التجارة العربية 
البينية بنحو 146.6 مليار دوالر عام  2015 
العربية  التجارة  تقديرات  عن  بزيادة  وذلك 
البينية الصادرة عن نفس المصدر لعام 2014 

والبالغ حجمها نحو 133.6 مليار دوالر.

على  واإلمارات  السعودية  من  كل  وتستحوذ 
نحو 64.7% من إجمالي الصادرات العربية 
البينية حيث حلت اإلمارات في المركز األول 
بصادرات قيمتها 67.5 مليار دوالر وبنسبة 
بقيمة  السعودية  تلتها  اإلجمالي  من   %46.1
27.3 مليار دوالر وبنسبة 18.6% ثم حلت 
 9.3 بقيمة  الثالثة  المرتبة  في  عمان  سلطنة 

مليارات دوالر وبنسبة %6.3.

سلطنة  من  كل  أيضا  تستحوذ  المقابل  وفي 
على  والسعودية  والعراق  واإلمارات  عمان 

البينية  العربية  الواردات  إجمالي  من   %58
األول  المركز  في  عمان  سلطنة  حلت  حيث 
بقية  مليار دوالر من   29.5 قيمتها  بواردات 
الدول العربية وبنسبة 20.1% من اإلجمالي 
دوالر  مليار   19.1 بقيمة  االمارات  تلتها 
وبنسبة 13.1% ثم حلت العراق في المرتبة 
وبنسبة  دوالر  مليار   18.8 بقيمة  الثالثة 
الرابعة  المرتبة  في  السعودية  ثم   %12.9

وبحصة 12.2 %.

االتـفـاقـات  بـتـأثـيـر  يـتـعـلـق  وفـيـمـا 
على  اإلقـلـيـمـيـة  والـتـرتـيـبـات  التجارية 
التجارة العربية البينية تشير اإلحصاءات إلى 
التعاون  مجلس  دول  بين  البينية  التجارة  أن 
الخليجي الست تقدر بنحو 75.3 مليار دوالر 
لعام 2015 وذلك رغم تشابه اقتصادات تلك 
حلت  وقد  وتجارتها.  إنتاجها  وهيكل  الدول 

مساهم  كأكبر  األولى  المرتبة  في  اإلمارات 
الخليجية بصادرات قيمتها  البينية  التجارة  في 
وواردات  المجلس  لدول  دوالر  مليار   40.1

قيمتها 16.1 مليار دوالر.

كما تشير اإلحصاءات إلى أن التجارة البينية 
بين دول المغرب العربي الخمس )ليبيا وتونس 
بنحو  تقدر  وموريتانيا(  والمغرب  والجزائر 
3.6 مليارات دوالر لعام 2015 وذلك رغم 
إنتاجها  وهيكل  الدول  تلك  اقتصادات  تنوع 
وتجارتها. وقد حلت تونس في المرتبة األولى 
البينية  المغاربية  التجارة  في  مساهم  كأكبر 
لدول  دوالر  مليار   1.3 قيمتها  بصادرات 
مليار   1.2 قيمتها  وواردات  العربي  المغرب 

دوالر.

اإلجمالياليمنموريتانياالمغربمصرليبيالبنانالكويتقطرفلسطينالعراقالصومالسوريةالسودانسلطنة عمانالسعوديةجيبوتيالجزائرتونسالبحريناإلماراتاألردن

1,207.2340.339.1030.560.202,809.7734.4326.0210.990.3072.7756.69309.09137.21142.230.26473.9021.920.016.345,389األردن

325.711,007.5064.155.9129.844,771.204,959.91521.0576.49147.0286.2418.884,459.85872.95398.08255.951,027.2751.9414.7154.2119,149اإلمارات

55.15886.040.850.000.393,789.0792.331.215.286.790.010.28179.78121.5828.460.0252.725.130.064.265,229البحرين

19.28181.0311.42846.020.03253.7511.869.480.310.000.050.0624.2424.9510.34222.08141.67101.390.980.101,859تونس

616.2336.842.131.900.000.042.3064.1223.6067.284.41434.96191.090.270.022,669--96.36496.4672.50558.16الجزائر

2.72860--20.521.02--2.512.184.07------1.08155.681.230.290.00628.6140.180.070.03جيبوتي

1,040.008,240.542,018.0122.906.8111.011,794.08474.41105.18154.590.5712.21723.59737.58416.067.801,888.12125.241.6538.1117,818السعودية

6.3129,515--80.5225,299.15555.574.880.022.172,181.980.550.1658.7385.430.65645.13401.6026.630.21155.1210.04سلطنة عمان

12.652,274--0.18405.1415.540.810.030.020.0920.6319.7218.311.75494.377.54--241.001,027.903.155.33السودان

3.29477.56315.12298.03225.6739.110.341.287,698--548.65--3,317.3513.137.56--120.482,288.2123.696.2612.67سورية

8.68553----50.99----0.650.15----27.54237.870.030.04----1.42225.790.100.06الصومال

8.0918,846--439.0910.50--0.14138.84526.17243.63--451.03603.800.11926.70--684.5714,788.9214.336.613.37العراق

0.00341--103.314.56----13.620.77--0.09----53.231.07------121.6035.607.26فلسطين

298.4520.750.121.386,539--130.563,761.59322.1110.191.681.741,334.22257.4829.481.240.610.279.09249.47108.88قطر

10.58354.28101.980.02434.9724.160.3625.986,548--1,974.88231.375.4464.640.21--246.002,710.88353.997.081.25الكويت

121.98651.3222.2829.8415.490.06355.9016.8425.0714.611.112.340.1225.03270.4524.39401.8574.661.190.202,055لبنان

0.171,834--1.981.4221.58529.1462.20--1.08--85.1956.950.3569.44--33.88393.3714.45540.0422.51ليبيا

91.652,005.69177.4471.77496.009.102,475.6172.6481.5915.010.20229.100.16713.321,586.23102.3871.59266.440.445.598,472مصر

20.97657.5580.97180.10629.900.00873.2827.984.961.250.01612.640.1652.7537.4620.854.67333.130.440.013,539المغرب

12.02156.230.01381--0.110.530.151.36----1.58--17.780.22--1.03110.840.1521.8957.05موريتانيا

5,037--22.66918.61774.961.854.7925.430.800.955.16637.1915.150.00147.159.18--33.362,418.1619.722.03اليمن

3,46767,5424,7461,5422,1297727,3409,2791,1911,3003951,6401127,7386,1282,0428917,6641,18321176146,607

األونكتاد: المصدر
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السنة الخامسة والثالثون - العدد الفصلي الثاني )أبريل - يونيو 2017(

 %20.1سلطنة عمان 

 %13.1اإلمارات 

 %12.9العراق 

 %5.8مصر 

 %5.3سورية 

 %4.5الكويت 

 %4.5قطر 

 %3.7األردن 

 %3.6البحرين 

 %3.4اليمن 

 %2.4المغرب 
 باقي الدول %1.8الجزائر 

 العربية 
6.9% 

   2015 لعام(  السلعية)الواردات العربية البينية : (9)رقم  شكل
 )%(موزعة حسب الدول 

 %46اإلمارات 

 %19السعودية 

 سلطنة عمان
6% 

 %5قطر 

 %5مصر 

 %4الكويت 

 %3البحرين 

 %2األردن 

 %2الجزائر 
 %2لبنان 

 باقي الدول 
 العربية

6% 

   2015 لعام(  السلعية)العربية البينية  صادراتال: (10)رقم  شكل
 )%(موزعة حسب الدول 

24959562aeldabh@dhaman.org-965+رئي�س وحدة الدرا�ضات والن�ضراأحمد ال�ضبع24959561mona@dhaman.org-965+رئي�س وحدة البحوث  واملعلوماتمنى قمحية
24959529aymang@dhaman.org-965+�ضكرترياأمين غازي24959553samer@dhaman.org-965+م�ضاعد باحث�ضامر ولد علي

لال�ضتف�ضار عن حمتويات الن�ضرة اأو طلب احل�ضول على ن�ضخة يرجى االت�ضال على اإدارة البحوث والدرا�ضات:
24959558riadh@dhaman.org-965+مدير اإدارة البحوث والدرا�ضاتد. ريا�س بن جليلي

اإلجمالياليمنموريتانياالمغربمصرليبيالبنانالكويتقطرفلسطينالعراقالصومالسوريةالسودانسلطنة عمانالسعوديةجيبوتيالجزائرتونسالبحريناإلماراتاألردن

1,207.2340.339.1030.560.202,809.7734.4326.0210.990.3072.7756.69309.09137.21142.230.26473.9021.920.016.345,389األردن

325.711,007.5064.155.9129.844,771.204,959.91521.0576.49147.0286.2418.884,459.85872.95398.08255.951,027.2751.9414.7154.2119,149اإلمارات

55.15886.040.850.000.393,789.0792.331.215.286.790.010.28179.78121.5828.460.0252.725.130.064.265,229البحرين

19.28181.0311.42846.020.03253.7511.869.480.310.000.050.0624.2424.9510.34222.08141.67101.390.980.101,859تونس

616.2336.842.131.900.000.042.3064.1223.6067.284.41434.96191.090.270.022,669--96.36496.4672.50558.16الجزائر

2.72860--20.521.02--2.512.184.07------1.08155.681.230.290.00628.6140.180.070.03جيبوتي

1,040.008,240.542,018.0122.906.8111.011,794.08474.41105.18154.590.5712.21723.59737.58416.067.801,888.12125.241.6538.1117,818السعودية

6.3129,515--80.5225,299.15555.574.880.022.172,181.980.550.1658.7385.430.65645.13401.6026.630.21155.1210.04سلطنة عمان

12.652,274--0.18405.1415.540.810.030.020.0920.6319.7218.311.75494.377.54--241.001,027.903.155.33السودان

3.29477.56315.12298.03225.6739.110.341.287,698--548.65--3,317.3513.137.56--120.482,288.2123.696.2612.67سورية

8.68553----50.99----0.650.15----27.54237.870.030.04----1.42225.790.100.06الصومال

8.0918,846--439.0910.50--0.14138.84526.17243.63--451.03603.800.11926.70--684.5714,788.9214.336.613.37العراق

0.00341--103.314.56----13.620.77--0.09----53.231.07------121.6035.607.26فلسطين

298.4520.750.121.386,539--130.563,761.59322.1110.191.681.741,334.22257.4829.481.240.610.279.09249.47108.88قطر

10.58354.28101.980.02434.9724.160.3625.986,548--1,974.88231.375.4464.640.21--246.002,710.88353.997.081.25الكويت

121.98651.3222.2829.8415.490.06355.9016.8425.0714.611.112.340.1225.03270.4524.39401.8574.661.190.202,055لبنان

0.171,834--1.981.4221.58529.1462.20--1.08--85.1956.950.3569.44--33.88393.3714.45540.0422.51ليبيا

91.652,005.69177.4471.77496.009.102,475.6172.6481.5915.010.20229.100.16713.321,586.23102.3871.59266.440.445.598,472مصر

20.97657.5580.97180.10629.900.00873.2827.984.961.250.01612.640.1652.7537.4620.854.67333.130.440.013,539المغرب

12.02156.230.01381--0.110.530.151.36----1.58--17.780.22--1.03110.840.1521.8957.05موريتانيا

5,037--22.66918.61774.961.854.7925.430.800.955.16637.1915.150.00147.159.18--33.362,418.1619.722.03اليمن

3,46767,5424,7461,5422,1297727,3409,2791,1911,3003951,6401127,7386,1282,0428917,6641,18321176146,607

األونكتاد: المصدر

 بالمليون دوالر2015لعام   (السلعية)التجارة العربية البينبة : (24)جدول رقم 
الدول المصدرة

ردة
ستو

 الم
دول

ال

اإلجمالي




