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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 

اآلفاق االقتصادية العربية في ظل التحديات اإلقليمية والدولية 

وهللا ولي التوفيق ،،،
فهد راشد اإلبراهيم 

المدير العام 

        يواجــه العالــم بشــكل عــام والمجتمعات العربية بشــكل خــاص تحديات 

اقتصاديــة عديدة لــم تعد تحتمل رفاهية االنتظار وتأجيــل االصالحات، وتتطلب 

مزيدا من الكفاءة والفعالية لتأمين المصالح االقتصادية المعاصرة والمستقبلية 

لتلــك المجتمعــات. ومن هنا تأتــي أهمية رصد التحوالت الجديــدة في الخارطة 

االقتصادية العالمية والعربية، واستشراف التوقعات المحتملة.

فبعد مضي ســـت ســـنوات علـــى خروج 
االقتصـــاد العالمـــي مـــن أكبـــر وأعمق 
حالة ركـــود أصابته بعد الحـــرب العالمية 
الثانيـــة، ال تـــزال العودة إلى مســـتويات 
للتوســـع  الداعمـــة  االقتصـــادي  النمـــو 
العالمي القـــوي والمتزامن بعيـــدة المنال. 
تتأكـــد التحديـــات التـــي تواجـــه جميـــع 
الدول فـــي تقرير آفاق االقتصـــاد العالمي 
الصـــادر عن صندوق النقـــد الدولي، الذي 
يشـــير إلى تباين كبير على مســـتوى آفاق 
النمـــو المتوقعة لمختلف الدول، ســـيؤدي 
فـــي محصلتـــه إلى اســـتقرار معـــدل نمو 
االقتصـــاد العالمـــي على ارتفـــاع طفيف 
خـــالل عـــام 2016 ليبلغ نحـــو%3.6، 
التطـــورات  مخاطـــر  أن  رغـــم  وذلـــك 
الســـلبية في االقتصاد العالمـــي تبدو أكبر 
ممـــا كانـــت عليـــه قبـــل بضعة شـــهور.

أما منطقتنـــا العربية فتشـــهد منذ أكثر من 
أربـــع ســـنوات مرحلة تحـــول جذرية في 
عدد مـــن الدول نجمت عـــن مجموعة من 
التحديـــات السياســـية واألمنيـــة والتنموية 
واالجتماعيـــة زادت حـــدة تبايناتهـــا بين 
دول التحول والســـيما علـــى صعيد األداء 
االقتصـــادي واالســـتقرار والقـــدرة على 
الشـــروع في اإلصالح وفقـــا لألولويات. 

وقـــد ســـاهمت معـــدالت النمـــو المرتفعة 
نســـبيا في دول مجلس التعـــاون الخليجي 
بدفـــع مـــن برامـــج ومشـــروعات البنى 
التحتية العمالقة في تقليص أثــــر تـراجــع 
عائـــــدات النفـــط  نـتـيـجــــة النخفـــاض 
أســـعاره، كذلك ســـاهمت أيضا في تحسن 
نســـبي لمعدالت نمـــو االقتصـــاد العربي 
في مجملـــه رغم التحديات التـــي تواجهها  
الدول غير النفطيـــة ودول التحول والدول 
المجـــاورة جـــراء تفاقـــم حـــدة النزاعات 
األمنـــي. االســـتقرار  وعـــدم  األهليـــة 

وكمحصلـــة لتلـــك العوامـــل والتطورات، 
يرجـــح تقرير صنـــدوق النقـــد الدولي أن 
يشـــهد االقتصاد العربي عام 2016 تحسنا 
نســـبيا طفيفـــا في متوســـط معـــدل النمو 
ليبلـــغ 3.7% ليرتفع معـــه الناتج العربي 
إلـــى أكثر مـــن 2.5 تريليـــون دوالر عام 
2016، وبالتالـــي يرتقـــي متوســـط دخل 
358 مليـــون مواطـــن عربي إلـــى أكثر 
مـــن 7 آالف دوالر ســـنويا مع اســـتقرار 
4.5% ومتوســـط  التضخم حول  معدالت 
الســـكاني نحـــو %2.2. النمـــو  معـــدل 

وفـــي المقابل مـــن المتوقع أن يشـــهد عام 
2016 تفاقمـــا للعجز فـــي مجموع صافي 
الموازنـــات الحكوميـــة للـــدول العربيـــة 
ليبلـــغ 300 مليـــار دوالر، وارتفاعـــا في 
ليبلـــغ 143  الجـــاري  عجـــز الحســـاب 
العربية  المديونيـــة  ولتصل  مليـــار دوالر 
الخارجيـــة إلى نحو 923 مليـــار دوالر، 
مـــع بلوغ الصـــادرات الســـلعية والخدمية 
نحـــو التريليون دوالر مقارنـــة بنحو 1.5 
تريليـــون دوالر قبـــل بدء موجـــة هبوط 
أســـعار النفـــط، وتراجـــع االحتياطيـــات 
الدولية بمقـــدار 120 مليارا لتبلغ تريليون 
دوالر، تكفـــي لتغطيـــة نحـــو 11 شـــهرا 
مـــن واردات الســـلع والخدمـــات العربية.

أما على صعيـــد حركـــة رؤوس األموال 
واالســـتثمارات في المنطقـــة فمن المرجح 
أن تتأثر ســـلبا هي األخـــرى حيث تراجع 
صافـــي  الحســـاب الرأســـمالي المجمـــع 
العربيـــة  الـــدول  لموازيـــن مدفوعـــات  
بحـــدة مـــن 4387 مليـــار دوالر عـــام 
2013 إلـــى 1632 مليـــار دوالر عـــام 
2014 مـــع توقعـــات باســـتمرار تراجع  
الحكوميـــة  اإلجماليـــة  االســـتثمارات 

والخاصـــة المحلية واألجنبيـــة في المنطقة 

إلـــى 558 مليـــار  دوالر عـــام 2016، 
اإلنفاق  تقييـــد  لبعض سياســـات  كنتيجـــة 
الحكومي. كمـــا يجدر التذكيـــر أيضا بأنه 
على الرغـــم من تعدد وتداخـــل المعطيات 
الحاكمـــة للوضـــع االقتصـــادي العربـــي 
في المســـتقبل فإنـــه يظل رهينـــة عنصر 
رئيســـي هـــو النفـــط الـــذي الزال يمثل 
85% مـــن صـــادرات المنطقـــة وأكثـــر 
مـــن 60% مـــن اإليـــرادات الحكوميـــة 
الناتـــج. 35% مـــن  ومـــا يزيـــد عـــن 

وفي ظل هـــذه التوقعات ومـــا يرافقها من 
عـــدم يقين ومخاطـــر وظروف سياســـية 
مضطربة، من المهـــم التركيز على بلورة 
الـــرؤى والتطلعات لتجـــاوز الصعوبات، 
وتعزيز التعاون في ســـبيل استرجاع الثقة 
المنشـــود.  االقتصادي  النهـــوض  وتحقيق 
ويســـتوجب األمر أعلى درجات التنســـيق 
والتعاون فـــي إدارة التغييـــر االقتصادي، 
ومجابهـــة أكبـــر التحديـــات االقتصاديـــة 
المتمثـــل فـــي البطالـــة عمومـــا وبطالـــة 
الشـــباب على وجه الخصـــوص، وتقليص 
المخاطـــر خـــالل فترة التحـــوالت، وذلك 
القيمة  بالتركيز علـــى المشـــروعات ذات 
المضافـــة العاليـــة المعززة للنمـــو ولخلق 
الوظائـــف، وتعزيـــز التكامـــل التجـــاري 
العربي عن طريـــق إزالة  واالســـتثماري 
كافـــة المعوقـــات التـــي تواجـــه حركتي 
التجـــارة واالســـتثمار بيـــن دول المنطقة.

االفتتاحية



45

السنة الثالثة والثالثون - العدد الفصلي الرابع )أكتوبر – ديسمبر 2015( السنة الثالثة والثالثون - العدد الفصلي الرابع )أكتوبر – ديسمبر 2015(

أنشطة المؤسسة

عقود التأمين 
 8 إلى  أكتوبر    1 من  الفترة  خالل  المؤسسة  تسلمت 
ديسمبر 2015  نحو 76 طلباً لتأمين ائتمان صادرات 
وثالث  دول عربية   6 في  من شركات عربية مصدرة 
عدد  بلغ  مشتركة.  أجنبية  عربية  وجهة  أجنبية  جهات 
ملحق   24 إلى  إضافة  30 عقداً  المبرمة  التأمين  عقود 
كما  دوالر.،  مليون   134 حوالي  قيمتها  بلغت  عقد، 
تسلمت المؤسسة 26 استفساراً بقيمة تبلغ حوالي 414 
عنها  نتج  اعتماد  خطابات  تعزيز  لتأمين  دوالر  مليون 
15.5 مليون دوالر.  تبلغ حوالي  بقيمة  6 عقود  توقيع 
كذلك تسلمت المؤسسة 6 طلبات إلعادة التأمين الوارد 

االختياري بقيمة تبلغ حوالي 5.3 مليون دوالر.    
الندوات والملتقيات:

شاركت المؤسسة في  تنظيم االجتماع السنوي السادس 
التجارية  المخاطر  مؤمني  يضم  )والذي  أمان  التحاد 
وغير التجارية في الدول األعضاء في المؤسسة ومنظمة 
العمانية  العاصمة  في  ُعقد  والذي  اإلسالمي(  المؤتمر 

مسقط يومي 8 و9 ديسمبر 2015. 
شاركت )ضمان( في االجتماع الثاني لهيئات تشجيع االستثمار 
العربية  الدول  جامعة  استضافته  الذي  العربية  الدول  في 

بالعاصمة المصرية القاهرة يومي 2و3 ديسمبر 2015 .
الخامس  الصناعيين  مؤتمر   « في  المؤسسة  شاركت 
عشر - االستثمار األجنبي المباشر وأثره في الصناعات 
 26 و   25 يومي  الكويت  في  عقد  والذي   « الخليجية 
نوفمبر 2015 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ صباح 

األحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
عشر  السابع  »المؤتمر  تنظيم  في  المؤسسة  شاركت 
ألصحاب األعمال والمستثمرين العرب« )االستثمار في 
الريادة واالبتكار( الذي ُعقد تحت رعاية صاحب السمو 
اإلمارات  دولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
العربية المتحدة وذلك يومي 16 و17 نوفمبر 2015.   
شاركت )ضمان( في المعرض السعودي الدولي السابع 
إلى   23 من  الفترة  خالل  انعقد  الذي  والغاز  للنفط 
العربية  بالمملكة  الدمام  مدينة  في   2015 نوفمبر   25

السعودية.
شاركت المؤسسة في »ندوة التجارة العربية البينية في 
مجال األدوية« التي انعقدت في العاصمة األردنية عمان 

يومي 11 و12 نوفمبر 2015.
اجتماعات  في  المستوى  رفيع  بوفد  )ضمان(  شاركت 
شنغهاي  مدينة  في  عقدت  والتي  السنوية  براغ  نادي 

الصينية خالل الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2015.
لتعزيز  التاسع  التنسيق  اجتماع  في  )ضمان(  شاركت 
التعاون في مجال تمويل وضمان التجارة الذي استضافته 

اإلمارات وذلك يومي 28 و29 أكتوبر 2015 .
الجهود التسويقية

دولة  داخل  تسويقية  زيارة   60 نحو  المؤسسة  نظمت 
المقر و إلى كل من السعودية واألردن وتركيا. 

التركي  بنك  أكتيف  مع  عقد  بتوقيع  المؤسسة   قامت 
لتعزيز االعتمادات المستندية بين الجهتين

ُعقد االجتماع الرابع لمجلس إدارة 
المؤسسة العربية لضمان االستثمار 
األربعاء  يوم  الصادرات  وائتمان 
بمقر   2015 نوفمبر   18 الموافق 

المؤسسة في دولة الكويت. 
وقد أخذ المجلس في هذا االجتماع 
بشأن  العام  المدير  بتقرير  علماً 
نشاطات المؤسسة خالل الفترة من 
31 أغسطس  إلى   2015 مايو   1
2015، حيث أوضح أن المؤسسة 
طلبات  التقرير  فترة  خالل  تلقت 
لضمان  طلبا   132 بلغت  تأمينية 
إجمالية  بقيمة  الصادرات  ائتمان 
بلغت 292.9 مليون دوالر )88.6 
مليون د.ك( منها )95( طلب تأمين 
 265.83 بقيمة  صادرات  ائتمان 
مليون   80.41( دوالر  مليون 
ائتمان  تأمين  طلب  و)37(  د.ك(، 
تجارة داخلية بقيمة 27.07 مليون 
تقدم  د.ك(.  مليون   8.19( دوالر 
ومؤسسات  شركات  الطلبات  بهذه 
و)3(  عربية  دول   )7( من  مالية 
المصارف  من  وعدد  أجنبية  دول 

العربية األجنبية المشتركة. 
اإلجمالية  القيمة  بلغت  وقد  هذا 
لعمليات التأمين المبرمة خالل فترة 
التقرير )207.6( مــلــيــون دوالر 
بزيادة  وذلك  د.ك(،  مليون   62.8(
نسبتها 17.55% عن قيمة العمليات 
لذات الفترة من العام 2014، علماً 
حصة  تشمل  ال  القيمة  هذه  بأن 
التأمين  المؤسسة من اتفاقيات إعادة 
المبرمة  النسبية  بالحصص  الوارد 
الوطنية  التأمين  هيئات  بعض  مع 

العربية.
جدول  بنود  كافة  المجلس  وتداول 
واصدر  عليه،  المعروض  األعمال 
بــشــأنــهــا الــقـرارات والتوجيهات 
الالزمــة، وقــد تــنــاولت هذه البنود 

الموضوعات التالية:

وقرارات  محضر  على  التصديق 
االجتماع السابق.

تقرير المدير العام عن نشاط المؤسسة 
إلى  من2015/5/1  الفترة  خالل 

.2015/8/31

الموازنة  اعتماد  شأن  في  مذكرة 
التقديرية للسنة المالية 2016.

مذكرة بشأن موقف الدول والهيئات 
زيادة  في  المساهمة  من  األعضاء 

رأس مال المؤسسة.

التقرير الدوري لرئيس التدقيق الداخلي.

هذا وقد أخذ المجلس علماً بالموازنة 
التقديرية عن السنة المالية 2016، 
متوقعة  تقديرات  من  تضمنته  وما 
ومصروفاتها  المؤسسة  إليرادات 
المجلس  وافق  كما  اعتمادها.  قبل 
وأخذ  الداخلي  التدقيق  خطة  على 
التدقيق  لجنة  بتوصيات  علماً 
العام  المدير  السيد/  إلى  وأحالها 
بعين  فيها  ورد  ما  ألخذ  للمؤسسة 

االعتبار.

باستمرار  المجلس  أوصى  كما 
بمتابعتها  للمؤسسة  العامة  اإلدارة 
للـدول والـهـيـئـات األعـضـاء لحثهم 
على الوفاء بحصصهم المقررة في 
زيادة رأس مال المؤسسة، على أن 
يتم إعداد مذكرة متضمنة توصيات 
مجلس اإلدارة لتعرض على مجلس 
المقبل  انعقاده  دور  في  المساهمين 
يراه  ما  التخاذ   2016 أبريل  في 

مناسباً.

مجلس  اجتماع  عقد  تقرر  وقد 
يوم   2016 لسنة  األول  اإلدارة 
الثالثاء الموافق 2016/3/1 بمقر 

المؤسسة بدولة الكويت.

مجلس إدارة المؤسسة يعقد اجتماعه الرابع لعام 2015 
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دراســـــــــــة

آفاق االقتصادات العربية لعامي 2016 - 2017

توقعات مصدر البيانات   * (IMF-October 2015)صندوق النقد الدولي : المصدر 

(2017-2000)خالل الفترة   (%)معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي 
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 مجموعة الدول الناشئة والنامية مجموعة الدول المتقدمة العالم المتوسط العربي

في ظل احتدام التقلبات السياسية وتفاقم االعتبارات األمنية وهبوط أسعار النفط وزيادة المخاطر 
في مختلف أنحاء المنطقة العربية، تزداد أهمية التعرف على مالمح التوازنات االقتصادية اإلجمالية 
بدقة من خالل مجموعة من المؤشرات المحددة لنطاق عملية التصحيح المالي واإلصالح الهيكلي من 
أجل تدارك انخفاض مستويات النمو أو تثبيت المسار التنموي، كما تعطي تلك المؤشرات فكرة عامة 
عما شهده االقتصاد العربي خالل العقد األول من القرن الحادي والعشرين، والتوقعات األولية لما يمكن 

أن يشهده العقد الثاني من هذا القرن.

يأتـــي حـــرص  الســـياق  وفـــي هـــذا 
ـــتثمار  ـــان االس ـــة لضم ـــة العربي المؤسس
وائتمـــان الصـــادرات علـــى متابعـــة 
المؤشـــرات  أهـــم  ونشـــر  وتحديـــث 
االقتصاديـــة الكليـــة والماليـــة الخاصـــة 
علـــى  باالعتمـــاد  العربيـــة  بالـــدول 
الجهـــات  عـــن  الصـــادرة  البيانـــات 
ـــك  ـــة، وكذل ـــدول المعني ـــي ال ـــمية ف الرس
ـــة  ـــة المعني ـــة واإلقليمي المؤسســـات الدولي

والمتخصصـــة فـــي هـــذا المجـــال .
المؤسســـة مـــن وراء هـــذا  وتســـعى 
الحـــرص إلـــى توفيـــر أكبـــر قـــدر ممكـــن 
مـــن المعلومـــات الشـــاملة والمحدثـــة 
ـــك  ـــة، وذل ـــة مـــن مصـــادر مختلف والموثق
ـــي المؤسســـات  ـــرار ف ـــاع الق لخدمـــة صن
ومؤسســـات  واإلقليميـــة  الحكوميـــة 
العمـــل االقتصـــادي العربـــي المشـــترك 
ـــال  ـــال األعم ـــتثمرين ورج ـــك المس وكذل

والباحثيـــن فـــي مختلـــف المجـــاالت.
وفـــي هـــذا الســـياق، تـــم انتقـــاء عـــدد مـــن 
ـــرة عـــن الوضـــع  ـــم المؤشـــرات المعب أه
االقتصـــادي العربـــي، ورصـــد تطورهـــا 
خـــالل العقـــد األول مـــن القـــرن الحالـــي، 
ومحاولـــة استشـــراف آفاقهـــا المســـتقبلية، 
حيـــث تـــم رصـــد مجموعتيـــن مـــن 
المؤشـــرات؛ األولـــى: مؤشـــرات األداء 
االقتصـــادي الداخلـــي، وتشـــمل الناتـــج 
المحلـــي اإلجمالـــي، ونمـــوه وانعكاســـه 
علـــى المواطـــن العربـــي، وارتباطـــه 
بعـــدد الســـكان ومعـــدالت التضخـــم . 
والثانيـــة: مؤشـــرات األداء االقتصـــادي 
ــابات  ــن أداء الحسـ ــي، وتتضمـ الخارجـ
الجاريـــة والموازيـــن التجاريـــة للســـلع 
الخارجيـــة  والمديونيـــة  والخدمـــات 
والعالقـــات  الدوليـــة  واالحتياطيـــات 
المؤشـــرات.  تلـــك  بيـــن  المترابطـــة 

أوال : مؤشرات األداء الداخلي
النمو االقتصادي :

فـــي  االقتصـــادي  النشـــاط  تحســـن 
ـــة خـــالل العـــام 2015،  ـــة العربي المنطق
الناتـــج  نمـــو  معـــدل  ارتفـــع  حيـــث 
المحلـــي العربـــي  إلـــى. 2.6% مقارنـــة 
ـــات  ـــع توقع ـــام 2014. م بــــ 2.2% ع
بـــأن يرتفـــع إلـــى 3.7%عـــام 2016.
ومنـــذ عـــام 2014 والنمـــو العربـــي 
مـــع  العالمـــي  نظيـــره  مـــن  أقـــل 
ــالل  ــع خـ ــذا الوضـ ــر هـ ــات بتغيـ توقعـ
النمـــو  كان  بعدمـــا   ،2016 العـــام 
العربـــي متفوقـــا علـــى النمـــو العالمـــي 
خـــالل الفتـــرة مـــا بيـــن عامـــي 2000 
ــاء  ــي جـ ــو العربـ و2012. إال أن النمـ
أقـــل مـــن معـــدل النمـــو الـــذي تحقـــق 
الـــدول  اقتصـــادات  مجموعـــة  فـــي 
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الناشـــئة والناميـــة والـــذي بلـــغ %4 
خـــالل عـــام 2015، فـــي حيـــن كان 
األداء العربـــي أفضـــل نســـبيا مـــن أداء 
الـــدول المتقدمـــة التـــي حققـــت معـــدل 
نمـــو بلـــغ 2% خـــالل نفـــس العـــام. 
النمـــو  معـــدالت  صعيـــد  وعلـــى 
االقتصـــادي المحققـــة لـــكل دولـــة عربيـــة 
علـــى حـــدة خـــالل العـــام 2015، فقـــد 
ـــرت  ـــي تواف ـــة الت ـــدول العربي ـــجلت ال س
عنهـــا بيانـــات ) 19 دولـــة ( خـــالل 
ـــة فيمـــا عـــدا  العـــام معـــدالت نمـــو إيجابي
ليبيـــا واليمـــن، فـــي حيـــن لـــم تتوافـــر 
الصومـــال. ســـورية  عـــن  بيانـــات 
 وقـــد تصـــدرت جيبوتـــي كافـــة الـــدول 
العربيـــة بمعـــدل نمـــو بلـــغ %6.5، 
تليهـــا المغـــرب بمعـــدل 4.9%، ثـــم 
 ،%4.7 بلـــغ  نمـــو  بمعـــدل  قطـــر 
ثـــم ســـلطنة عمـــان بمعـــدل نمـــو بلـــغ 
4.4%، تلتهـــا مصـــر بمعـــدل نمـــو بلـــغ 
4.2%، وتراوحـــت معـــدالت النمـــو 
ـــن %4.1  ـــا بي ـــة م ـــدول العربي ـــي ال لباق
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المســـجلة فـــي موريتانيـــا، ونحـــو 
0.03 المســـجلة فـــي العـــراق. 
وعلـــى صعيـــد آفـــاق النمـــو 
للعـــام 2016، تشـــير توقعـــات 
ـــدولي  ـــقد الـــ ـــدوق الـــنـــ صنـــ
الصـــادرة فـــي تقريـــر آفـــاق 
ـــي )عـــدد  ـــصاد العالـــمـــ االقتـــ
أنـــه  إلـــى   )2015 أكتوبـــر 
األخيـــرة،  للتطـــورات  وفقـــاً 
يرتفـــع  أن  المتوقـــع  مـــن 
ــي  ــج المحلـ ــو للناتـ ــدل النمـ معـ
العربيـــة  للمنطقـــة  اإلجمالـــي 
ــم  ــام 2016 ثـ ــى 3.7% عـ إلـ
إلـــى 4.5% عـــام 2017. ومـــن 
المتوقـــع أن ترتفـــع معـــدالت 
ــة  ــة عربيـ ــي 15 دولـ ــو فـ النمـ
وتتراجـــع فـــي 4 دول فقـــط.

الناتج العربي :
الناتـــج  صعيـــد  علـــى  أمـــا 
للـــدول  اإلجمالـــي  المحلـــي 
العربيـــة )19 دولـــة( تراجـــع 
ــدار 362  ــي بمقـ ــج العربـ الناتـ
مليـــار   2787 مـــن  مليـــار 
إلـــى   2014 عـــام  دوالر 
خـــالل  دوالر  مليـــار   2424
العـــام 2015، مـــع توقعـــات 
بمعـــاودة ارتفاعـــه بمقـــدار 90 
 2514 ليبلـــغ  دوالر  مليـــار 
مـــلــــــيار دوالر عـــام 2016.
ـــن  ـــى م ـــنوات األول ـــالل الس وخ
األلفيـــة الثالثـــة زادت حصـــة 
الـــدول العربيـــة مـــن الناتـــج 
ـــن 2.8% كمتوســـط  ـــي م العالم
ـــي 2000  ـــن عام ـــا بي ـــرة م للفت
ــام  ــى 3.3%عــــ و2011 إلــــ
ــات  ــع تـــوقـــعــــ 2015، مــــ
ـــبة  ـــك النس ـــتقرارها حـــول تل باس
ـــي 2016 و2017  ـــالل عام خ
ــة  ــدول العربيـ ــة الـ إال أن حصـ
الـــدول  ناتـــج  إجمالـــي  مـــن 
تراجعـــت  والناميـــة  الناشـــئة 
مـــا  للفتـــرة   %10.2 مـــن 
بيـــن عامـــي 2000 و2011 
.2015 عـــام   %8.3 إلـــى 

ـــركز  ـــود تـــ ـــظ وجـــ ويـــالحـــ
جـــغــــــرافي واضــــــح للناتـــج 
فـــي 7 دول غالبيتهـــا نفطيـــة 
هـــي، الســـعودية واإلمـــارات 
ومصـــر والعـــراق والجزائـــر 
وقــــــطر والـــكــــــويت، حيـــث 
يبلـــغ ناتـــج تلـــك الـــدول نحـــو 
1.925 تـــريـــلـــيـــون دوالر 
بـــنـــســـبة 79% مـــن إجمالي 
ــام 2015. ــي لعـ ــج العربـ الناتـ

عدد السكان: 
ارتفـــع عدد الســـكان في الدول 
مالييـــن   306 مـــن  العربيـــة 
نســـمة كمتوســـط للفترة ما بين 
عامـــي 2000 و2011 إلـــى 
 ،2015 عـــام  مليونـــاً   350
مـــع توقعات بمواصلـــة الزيادة 
358 مليون نســـمة عام  إلـــى 
2016. مـــع مالحظـــة وجود 
تركز ســـكاني في 7 دول هي؛ 
والعـــراق  والجزائـــر  مصـــر 
والسعودية  والمغرب  والسودان 
تســـتحوذ  حيـــث  واليمـــن، 
علـــى 84% مـــن اإلجمالـــي.  
الدول  فـــي  الســـكان  يمثل  كما 
العربية نحـــو 5% من إجمالي 
العالـــم  فـــي  الســـكان  عـــدد 
والبالـــغ نحـــو 7.2 مليـــارات 
نســـمة بنهايـــة عـــام 2015.

دخل المواطن العربي:
ــي  ــن العربـ ــل المواطـ ــا دخـ أمـ
واضحـــا  نمـــوا  شـــهد  فقـــد 
ــويا  ــن 4600 دوالر ســـنــــ مـ
مـــا  للفتـــرة  المتوســـط  فـــي 
بيـــن عامـــي 2000 و2011 
عــــــام  دوالراً   8134 إلـــى 
ـــو  ـــة لنم ـــك كمحصل 2014 وذل
ــد  ــدل يزيـ ــي بمعـ ــج العربـ الناتـ
الســـكان  نمـــو  معـــدل  عـــن 
فـــي الـــدول العربيـــة خـــالل 
الفتـــرة، قبـــل أن يتراجـــع إلـــى 
 ،2015 عـــام  دوالراً   6924
لكـــن يالحـــظ وجـــود تبايـــن كبيـــر 

ـــدول العربيـــة والتـــي يمكـــن تصنيفهـــا إلـــى  فيمـــا بيـــن ال
4 شـــرائح: األولـــى ذات الدخـــل المرتفـــع جـــدا )مـــن 
89 الـــف دوالر إلـــى 29 ألـــف دوالر( وتضـــم 3 دول 
هـــي: قطـــر واإلمـــارات والكويـــت، ثـــم شـــريحة الدخـــل 
ـــف دوالر(  ـــى 11 أل ـــف دوالر إل ـــن 23 ال ـــع )م المرتف
وتضـــم 4 دول هـــي: البحريـــن والســـعودية وســـلطنة 
ـــم شـــريحة الدخـــل المتوســـط )مـــن 5  ـــان، ث عمـــان ولبن
أالف دوالر إلـــى 3 أالف دوالر( وتضـــم  6 دول هـــي: 
األردن وليبيـــا والعـــراق والجزائـــر وتونـــس ومصـــر 
المنخفـــض  الدخـــل  شـــريحة  وأخيـــرا  والمغـــرب، 
)مـــن ألفـــي دوالر إلـــى ألـــف دوالر( وتضـــم 4 دول 
هـــي:  الســـودان وجيبوتـــي وموريتانيـــا واليمـــن.
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معدل التضخم:
التضخم  لمعدل  المرجح  المتوسط  سجل 
في الدول العربية )متوسط سنوي( تراجعا 
بشكل عام من 4.9% في المتوسط خالل 
الفترة بين عامي 2000و2011  إلى 4.5 

عام 2015.
المرجح  المتوسط  أن  إلى  التوقعات  وتشير 
سيستقر  العربية  الدول  في  التضخم  لمعدل 
عند 4.5% عام 2016، كمحصله الرتفاعه 
المرجح في 12 دولة عربية، وتراجعه في 

6 دول واستقراره في دولة واحدة.
حدود  عند  التضخم  معدالت  وظلت 
توقعات  مع  العربية  الدول  لمعظم  مقبولة 
باستمرارها تحت مستوى 4% لـ 13 دولة 
عربية عام 2016، مقابل استقرارها على 
مستويات مرتفعة في أربع دول لتتراوح ما 

بين 9.2 و %15.
ويزيد المتوسط العربي بشكل كبير عن المعدل 
العالمي، إال انه أقل قليال من معدل التضخم 
في الدول النامية منذ عام 2000 وحتى عام 
نفس  على  باستمراره  توقعات  مع   ،2015

الوتيرة خالل عامي 2016 و2017 
الموازنة العامة:

من  العربية  الدول  موازنات  معظم  تعاني 
حققت   ،2014 عام  مزمن، وخالل  عجز 
والكويت  قطر  هي  فقط  خليجية  دول   3
في  عجز  مقابل  مالية  فوائض  واإلمارات 
موازنات بقية بلدان المنطقة، مما يؤكد تأثير 
اإليرادات النفطية الواضح على الميزانية، 
فقط  والكويت  قطر  باستمرار  توقعات  مع 
 .2015 عام  خالل  الفوائض  تحقيق  في 
كما تحسن أداء المالية العامة في 5 دول، 

بتراجع العجز في 5 دول.

ثانيا : مؤشرات األداء الخارجي:
الحساب الجاري:

الجارية  الحسابات  بأداء  يتعلق  فيما 
الخارجية للدول العربية يالحظ أن الصافي 
العربي االفتراضي المجمع لتلك الحسابات 
كمتوسط  دوالر  مليار   153 من  ارتفع 
خالل الفترة ما بين عامي 2000 و2011 
إلى 177 مليار دوالر عام 2014، إال انه 
تحول إلى عجز بقيمة 114.5 مليار دوالر 
العجز  بارتفاع  توقعات  مع   ،2015 عام 

عام 2016 إلى 143 مليار دوالر. 
إلى  االفتراضي  الصافي  هذا  نسبة  أن  إال 

الناتج المحلي اإلجمالي ) المتوسط العربي( 
خالل  كمتوسط   %10.9 من  تراجعت 
إلى  2000 و2011  بين عامي  الفترة ما 
بتحول  توقعات  مع   ،2014 عام   %6.4

الفائض إلى عجز 5.4%عام 2015. 
وخالل عام 2015 حققت 3 دول  فقط هي 
الكويت  وقطر واإلمارات فوائض ضخمة 
عجز  مقابل  دوالر،  مليار   31 قيمتها 
الحسابات  في  دوالر  مليار   145.4 قيمته 

دولة(،   15( العربية  الدول  لبقية  الجارية 
المحقق في  الفائض  باستمرار  توقعات  مع 
 20 ليبلغ   2015 واإلمارات عام  الكويت 
مليار دوالر. مـع  تـحـول قـطر إلى عـجـز  

بـقـيـمـة 8.6 مليارات دوالر.
وكنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي تحسن 
 5 في   2015 عام  الجاري  الحساب  أداء 
دول مع توقعات بتحسنه في 9 دول خالل 

عام 2016.
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الميزان التجاري:
والخدمية  السلعية  الصادرات  قفزت 
 694 يبلغ  سنوي  متوسط  من  العربية 
مليار دوالر خالل الفترة ما بين عامي 
مليار   1500 إلى  و2011   2000
إلى  تراجعت  ثم   ،2013 عام  دوالر 
1408 مليارات دوالر عام 2014، مع 
توقعات بتزايد وتيرة الهبوط إلى 1047 
واستقرارها   ،2015 عام  دوالر  مليار 
حول هذا الرقم عام 2016، كما ارتفعت 
حصة الصادرات العربية من اإلجمالي 
بين  ما  الفترة  خالل   %5 من  العالمي 
عامي 2000 و2011 إلى %5.9 عام 
 %4.3 إلى  تتراجع   أن  قبل   ،2014
بمواصلة  توقعات  مع   2015 عام 

تراجعها إلى 4.1% عام 2016.
كما ارتفعت الواردات السلعية والخدمية 
 522 يبلغ  سنوي  متوسط  من  العربية 
بين  ما  الفترة  خالل  دوالر  مليار 
 1102 إلى  و2011   2000 عامي 
توقعات  مع   ،2015 عام  دوالر  مليار 
مليار   1135 إلى  ارتفاعها  بمواصلة 
دوالر عام 2016، كما ارتفعت حصة 
الواردات العربية من اإلجمالي العالمي 
نفس  خالل   %4.7 إلى   %3.8 من 
حول  باستقرارها  توقعات  مع  الفترة 

4.6% عام 2016.

للسلع  الخارجية  التجارة  حجم  بلغ  وقد 
والخدمات في الدول العربية نحو 2149 
توقعات  مع   ،2015 عام  دوالر  مليار 
بارتفاعها إلى  2189 مليار دوالر عام 
2016، وذلك بعد ارتفاعها من متوسط 
خالل  دوالر  مليار   1217 يبلغ  سنوي 

الفترة ما بين عامي 2000 و 2011.
في  العربية  الدول  مساهمة  ارتفعت  كما 
إجمالي تجارة العالم من السلع والخدمات 
خالل   %4.4 يبلغ  سنوي  متوسط  من 
و2011   2000 عامي  بين  ما  الفترة 

توقعات  مع   ،2015 عام   %4.5 إلى 
باستقرارها حول هذا المعدل عام 2016.

 2015 لعام  التجاري  الميزان  وحقق 
دول  هي:  عربية  دول   5 في  فائضا 
مجلس التعاون الخليجي عدا السعودية، 

مقابل عجز في بقية الدول.
ويزيد حجم التجارة الخارجية من السلع 
والخدمات عن الناتج المحلي اإلجمالي، 
اإلمارات  فقط؛  عربيتين  دولتين  في 
بنسبة 185%، وسلطنة عمان %135 

بتراجع واضح عن األعوام السابقة.
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المديونية الخارجية:
تحسن  الخارجية  المديونية  صعيد  على 
خالل  عام  بشكل  العربية  الدول  وضع 
الحادي  القرن  من  األولى  السنوات 
الدين  مؤشر  تراجع  حيث  والعشرين؛ 
المحلي  الناتج  من  كنسبة  الخارجي 
كمتوسط   %30.3 نحو  من  اإلجمالي 
إلى  و2011   2000 عامي  بين  للفترة 
انه  إال   2012 عام  خالل   %28.8
 2014 عام   %32 إلى  وارتفع  عاد 
إلى  المؤشر  هذا  في  بقفزة  توقعات  مع 

43.4% عام 2015.
إال أن حجم المديونية الخارجية اإلجمالية 

للدول العربية ارتفع من 426.4 مليار 
دوالر كمتوسط للفترة بين عامي 2000 
و2011 إلى 891.3 مليار دوالر عام 
2014، مع توقعات بارتفاعه إلى 922 
 974 إلى  ثم   2015 عام  دوالر  مليار 

مليار دوالر عام 2016.
الصادرة  الثالثة  الدولية  للمعايير  ووفقاً 
عن البنك وصندوق النقد الدوليين لحدود 
المديونية الخارجية اآلمنة، تشير البيانات 
إلى وجود 10 دول عربية ضمن الحدود 
للمعيار  الخارجية  للمديونية  اآلمنة 
األول، حيث ال تتجاوز فيها نسبة الديون 
الـ  حاجز  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من 
 7 توجد  في حين   ،2015 لعام   %50

دول عربية تتراوح فيها النسبة بين 50 
و90%، ودولتان تزيد فيها النسبة عن 

100% من الناتج المحلي اإلجمالي.
وفيما يتعلق بالمعيار الثاني المتعلق بنسبة 
الدين الخارجي إلى حصيلة الصادرات 
في  تعتبر  والتي  والخدمية  السلعية 
الحدود اآلمنة إذا لم تتعد نسبة %132، 
يوجد عدد أقل من الدول، أما فيما يتعلق 
بأعباء خدمة الدين الخارجي إلى حصيلة 
والتي  والخدمية  السلعية  الصادرات 
تعتبر بصفة عامة في الحدود اآلمنة إذا 
من  مقبول  فيوجد عدد   ،%25 تتعد  لم 

الدول العربية.
ومن المتوقع أن تزداد مؤشرات المديونية 
الخارجية سوءا في عام 2016، مقارنة 
بالعام السابق من ناحية القيمة في جميع 
وتراجعها  الجزائر،  عدا  تقريبا  الدول 
المحلي  الناتج  من  النسبة  مؤشر  وفق 

اإلجمالي في 13 دولة عربية.
االحتياطيات الدولية:

قفزت االحتياطيات الدولية من العمالت 
متوسط  من  العربية  الدول  في  األجنبية 
خالل  دوالر  مليار   514 بلغ  سنوي 
و2011   2000 عامي  بين  ما  الفترة 
 ،2014 عام  دوالر  مليار   1336 إلى 
مع توقعات بتراجعها إلى 1167 مليار 
مليار  و1048   2015 عام  دوالر 

دوالر عام 2016.
الدولية  االحتياطيات  قيمة  ارتفعت  وقد 
في 8 دول عربية خالل العام 2015، 
مقارنة بالعام السابق، وتراجعت في 9 

دول، واستقرت في دولة واحدة.
أما على صعيد مؤشر تغطية االحتياطيات 
السلع  من  الواردات  أشهر  لعدد  الدولية 
والخدمات فتشير البيانات إلى وجود 10 
دول عربية ضمن الحدود المقبولة التي 
تغطي فيها االحتياطيات واردات الدولة 
من السلع والخدمات لمدة 5 شهور، مع 
لمؤشرات  الكبير  االرتفاع  أن  مالحظة 
إلى  يعود  وليبيا  والجزائر  السعودية 
السيادية ضمن  الصناديق  أموال  إدراج 

االحتياطيات الدولية.
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متوسط
2000 - 201120152016

 21.7-31.745.241.231.09.37.0الكويت
 21.1- 4.5-18.932.630.926.15.0قطر

 10.8-11.921.318.413.72.93.1اإلمارات
3.1 1.6- 2.3- 5.5- 7.9- 9.5- 2.5-المغرب

 13.8- 4.7- 3.5-16.222.418.210.3السعودية
 2.9- 4.5- 3.7- 0.8- 2.4- 3.9-0.6مصر

 8.1- 5.9- 4.8-6.47.27.83.3البحرين
 3.6- 5.4- 5.3- 1.7- 3.1- 1.7-0.4اليمن

1.9 5.6- 5.8- 7.7- 8.9- 9.3- 4.9-السودان
 0.6- 6.5- 7.4- 6.8- 10.3- 15.2- 5.0-األردن
0.4 7.0- 8.5- 8.8- 8.3- 8.2- 3.4-تونس

 0.2- 12.0- 11.1- 10.9- 12.3- 16.2- 17.9-فلسطين
 9.9- 11.0- 12.7- 2.8-6.71.3...العراق

 18.9- 24.3- 16.9-9.010.36.62.0سلطنة عمان
 13.2- 16.2- 17.7- 4.5-14.15.90.4الجزائر

10.6 25.6- 18.3- 28.9- 24.4- 26.6- 12.5-موريتانيا
3.9 19.3- 21.0- 24.9- 26.7- 24.3- 14.0-لبنان

 5.8- 26.8- 31.4- 25.6- 23.3- 20.3- 6.8-جيبوتي
 32.0- 49.1- 62.2- 30.1-24.029.113.6ليبيا

............... 0.4-سورية

 11.7- 6.5- 5.4-10.914.811.56.4متوسط الدول العربية

توقعات مصدر البيانات* 
(IMF-October 2015)صندوق النقد الدولي : المصدر 

 (%)الحساب الجاري للدول العربية كنسبة من الناتج 
2015حسب الترتيب التنازلي لعام 

 2015مقارنة *توقعات 201220132014الدولة
2014مع 

متوسط
2000 - 201120152016

 42.1-30.178.772.553.511.48.9الكويت

 44.8-22.879.671.454.69.811.0 اإلمارات

 45.1- 8.6-13.462.062.454.89.7 قطر

 0.1- 0.5- 0.5- 0.4- 0.3- 0.3- 0.1- جيبوتي

0.6 1.2- 0.9- 1.5- 1.3- 1.3- 0.3- موريتانيا

 0.1- 1.6- 1.4- 1.4- 1.5- 1.8- 1.0- فلسطين

 2.6- 1.9- 1.5-1.32.22.61.1 البحرين

 1.1- 2.3- 1.8- 0.7- 1.2- 0.6- 0.3- اليمن

3.6 1.8- 2.4- 6.0- 8.5- 9.3- 2.3- المغرب

 0.4- 2.6- 2.8- 2.4- 3.5- 4.7- 1.1- األردن

0.5 3.1- 3.8- 4.3- 3.9- 3.7- 1.2- تونس

0.8 4.8- 4.9- 5.7- 5.9- 5.8- 1.6- السودان

 11.7- 14.7- 10.2-3.37.85.11.5 سلطنة عمان

 8.6- 13.9- 11.0- 2.4- 6.4- 10.1- 0.2- مصر

1.0 11.0- 11.4- 12.4- 12.7- 10.7- 3.6- لبنان

 6.1- 15.9- 18.5- 12.4-13.623.88.9 ليبيا

 14.7- 19.4- 20.9- 6.2-14.53.0... العراق

 99.3- 30.3- 22.4-64.7164.8135.476.9 السعودية

 21.3- 29.4- 31.0- 9.6-15.712.30.8 الجزائر

............... 0.3- سورية

 291.5- 143.1- 114.5-152.8397.2316.9177.0صافي الدول العربية

توقعات مصدر البيانات* 
(IMF-October 2015)صندوق النقد الدولي : المصدر 

الحساب الجاري للدول العربية بالمليار دوالر 
2015حسب الترتيب التنازلي لعام 

 2015مقارنة *توقعات 201220132014الدولة
2014مع 
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متوسط
2000 - 201120152016

79.1127.9133.5140.4165.4170.125.0البحرين

 2.7-165.6163.9163.8165.1162.4165.5لبنان

130.287.685.289.690.093.00.4موريتانيا

62.584.880.979.986.187.26.2قطر

58.449.248.453.767.278.413.5جيبوتي

78.957.865.165.566.264.70.7األردن

54.853.854.156.264.467.58.1تونس

31.438.744.449.161.260.012.0اإلمارات

 5.2-100.968.967.663.057.859.2السودان

27.725.528.842.347.413.6...العراق

29.129.130.130.432.332.11.9المغرب

31.917.317.919.328.628.99.3الكويت

13.76.88.513.518.820.65.2ليبيا

33.417.415.214.317.115.62.8اليمن

13.612.011.612.314.915.02.6السعودية

 1.2-26.113.115.916.114.916.4مصر

19.611.711.110.714.415.63.7سلطنة عمان

 0.2-14.09.88.98.58.48.2فلسطين

18.91.71.61.72.01.80.3الجزائر

------------58.9سورية

30.328.930.232.043.444.211.4متوسط الدول العربية

توقعات مصدر البيانات* 
(IMF-October 2015)صندوق النقد الدولي : المصدر 

(%)الدين الخارجي للدول العربية كنسبة من الناتج 
2015 حسب الترتيب التنازلي لعام 

 2015مقارنة *توقعات  201220132014الدولة
2014مع 
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صادرات السلع الدولة
والخدمات

واردات السلع 
والخدمات

إجمالي التجارة 
التجارة كنسبةالميزان التجاريالخارجية

% من الناتج 
عدد أشهر الواردات 

التي تغطيها االحتياطيات

103.966.1170.037.888.47.5قطر

343.9313.2657.230.7184.53.0اإلمارات

64.449.5113.914.988.67.0الكويت

17.311.729.05.689.64.5البحرين

42.539.481.93.1135.15.1سلطنة عمان

98.53.9 0.7-0.61.31.9جيبوتي

88.54.5 1.0-1.62.64.2موريتانيا

73.432.8 1.9-235.1237.0472.1السعودية

19.22.1 3.0-6.79.716.3السودان

92.14.2 4.6-18.222.941.1تونس

29.23.4 4.6-3.88.412.2اليمن

 76.8 5.5-2.47.810.2فلسطين

90.79.0 8.4-14.322.737.1األردن

66.16.6 8.7-32.040.772.7المغرب

90.014.5 10.6-20.431.051.3لبنان

88.528.9 18.4-5.123.528.7ليبيا

74.47.9 20.5-55.375.9131.2العراق

37.73.2 28.4-44.572.9117.3مصر

55.324.8 30.2-35.165.3100.4الجزائر

  ............سورية

1,567173 55-1,0471,1022,149إجمالي الدول العربية

2015الميزان التجاري للسلع والخدمات في الدول العربية بالمليار دوالر خالل عام 

(IMF-October 2015)صندوق النقد الدولي : المصدر 
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2015نهاية 2014نهاية 2015نهاية 2014نهاية 2015نهاية 2014نهاية 2015نهاية 2014نهاية 2015نهاية 2014نهاية 

BB مستقرBB مستقر--------الجزائر 

CCC مستقرCCC مستقر-B مستقر-B مستقرB مستقر-B مستقرB3 مستقرCaa1 مستقر-B ايجابي-B ايجابيمصر 

B مستقرB مستقر--B مستقرB مستقر----ليبيا 

B مستقرB مستقر-- -BBB مستقر -BBB مستقرBa1 مستقرBa1 مستقر -BBB مستقر -BBB مستقرالمغرب 

C مستقرC مستقر--------السودان 

CCC مستقرCCC مستقر---BB مستقر-BB سلبيBa3 مستقرBa3 سلبي--تونس 

BB مستقرBB مستقر-BBB مستقرBBB مستقر -BBB مستقرBBB مستقرBaa3 سلبيBaa2 سلبي -BBB سلبي BBB سلبيالبحرين 

CCC مستقرCCC مستقر---B مستقر-Caa1 (P) مستقر  --B مستقر-العراق

CCC مستقرCCC مستقر -BB مستقر -BB مستقر--B1 مستقرB1 مستقر-BB مستقر-BB مستقراالردن 

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

CCC مستقرCCC مستقرB سلبيB مستقرB سلبيB سلبي B2 سلبي B2 سلبي -B سلبي -B مستقرلبنان 

A مستقرA مستقرA مستقرA مستقر--A1 سلبيA1 مستقر-A مستقرA سلبيسلطنة عمان

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

A مستقرA مستقر-AA مستقر-AA مستقرAA مستقرAA مستقرAa3 مستقرAa3 مستقر+A سلبي-AA مستقرالسعودية 

C سلبيC سلبي--------سورية 

BB مستقرBB مستقر-AA مستقر-AA مستقر--Aa2 مستقرAa2 مستقر--االمارات 

CC مستقرCC مستقر--------اليمن 

2015

التغييرات التي طرأت على التقييمات السيادية في الدول العربية 
2015نهاية عام  / 2014 نهاية عام 

الدولة
EIUكابيتال انتليجنس فيتشموديز ستنادرد آند بورز

التي  السيادية،  التقييمات  أهمية  تنبع 
تصدرها وكاالت التصنيف الدولية حول 
العالم بحق الدول من كونها معتمدة من 
والسياسيين  القادة  من  العظمى  الغالبية 
والمستثمرين  الوطنية  عبر  والشركات 
الدوليين في اتخاذ قرارات االستثمار في 

دول العالم والدول العربية.

وتواصل وكاالت التصنيف الدولية حول 
الساحة  على  يجري  لما  تقييمها  العالم 

تغيرات وتطورات سياسية  العربية من 
تقوم  وبالتالي  واجتماعية،  واقتصادية 
التصنيف  في  متفاوتة  بتغيرات  أيضا 
االئتماني  والتصنيف  للدولة  السيادي 
الكيانات  لبعض  المالية  والمالءة 
االقتصادية في تلك الدول، وعلى رأسها 
والمالي،  المصرفي  القطاع  مؤسسات 
مع األخذ في االعتبار أن تلك المؤسسات 
وأدوات  التفاصيل  في  اختلفت  وإن 

ودرجات التقييم اإليجابية والسلبية فإنها 
تتفق نسبيا على الصورة العامة.

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

الجدول المرفق.

تطور التقييمات السيادية في الدول العربية 



1819

السنة الثالثة والثالثون - العدد الفصلي الرابع )أكتوبر – ديسمبر 2015( السنة الثالثة والثالثون - العدد الفصلي الرابع )أكتوبر – ديسمبر 2015(

رؤوس  حركة  في  تباينا  العالم  يشهد 
األموال بمفهومها الشامل بما يؤثر بشكل 
واضــح على االقــتــصــادات المصدرة 
والمتلقية لتلك التدفقات، ومن بينها الدول 

العربية. 
حركة  رصد  يمكن  السياق  هذا  وفي 
عبر  الرأسمالية  الطبيعة  ذات  األموال 
من  العربية،  الدول  في  الدولية  الحدود 
تتبعنا لمؤشر صافي الحساب الرأسمالي 
العربية  الدول  في  المدفوعات  لميزان 
التي تشكل  البنود  العديد من  الذي يضم 
رؤوس  لحركة  رصداً  مجموعها  في 
المنطقة  دول  في  الحدود  عبر  األموال 

والتي تشمل ما يلي. 
الخاص،  المال  رأس  تدفقات  أوال: 
المتعلقة  التدفقات   -1 إلى:  تنقسم  والتي 

و2-  المباشر  األجنبي  باالستثمار 
التدفقات المتعلقة باالستثمار في األوراق 
المالية المدرجة وغير المدرجة في سوق 

األوراق المالية )استثمارات المحفظة(.
ثانيا: االستثمارات األخرى وتنقسم إلى: 
األجل  وطويلة  متوسطة  القروض   -1
المركزية  البنوك  ومطلوبات  وأصول 
للداخل  وقروض  ودائع  من  والتجارية 
والخارج 2- التدفقات الخاصة باالئتمان 
التجاري والمالي والضمانات والكفاالت 
للخارج.  أو  للداخل  المالية  والتسهيالت 
الثروة  بأصول  المتعلقة  التدفقات   -3
العقارية، أي المعامالت الخاصة بشراء 
بواسطة غير  تتم  التي  العقارات  بيع  أو 
المقيمين، أو شراء العقارات في الخارج 
المتعلقة  التدفقات   -4 مقيمين.  بواسطة 

الشخصية،  األموال  رؤوس  بتحركات 
بالودائع،  الخاصة  المعامالت  وتشمل 
الميراث،  المنح،  الهدايا،  القروض، 

التركات، و تسوية الديون. 
وحسب أحدث بيانات صادرة عن البنك 
الرأسمالي  الحساب  صافي  فإن  الدولي 
العربية  الدول  في  المدفوعات  لميزان 
 22.3 ضخم  فائض  من  بشدة  تراجع 
فائض  إلى   2005 عام  دوالر  مليار 
عام  دوالر  مليار   1.4 يبلغ  ضئيل 

.2014
لصافي  التراكمية  اإلجمالية  القيمة  أما   
المدفوعات  لميزان  الرأسمالي  الحساب 
بين  ما  الفترة  خالل  العربية  الدول  في 
 69 بلغت  فقد  و2014   2005 عامي 

مليار دوالر.

اإلجمالي2005200620072008200920102011201220132014الدولة 
20,488.9017,984.00675.10440.8010.2025.3011.007.000.000.0039,642.30العراق
709.93743.691,487.611,728.611,006.982,096.313,409.584,242.974,460.783,991.1123,877.57الكويت
27.391,940.41589.70409.5217.9938.8432.7973.061,506.960.004,636.66لبنان

355.80271.42389.76384.67706.95810.20507.08573.12314.610.004,313.60فلسطين
165.29205.31173.23177.47235.94314.41190.24628.67313.54212.772,616.87السودان
127.10144.93165.5378.89164.4982.37183.76448.94114.67286.511,797.18تونس

50.0075.0050.0050.0050.0050.0076.06100.00100.000.00601.06البحرين
202.2794.4094.2319.340.0088.410.000.200.000.00498.85اليمن 
26.779.3135.2753.7455.1355.3259.6852.4050.470.00398.08جيبوتي
8.4662.7612.83283.920.560.282.252.542.390.00376.01األردن

102.730.00320.16-85.05-144.86-65.02-52.0254.62-96.23827.05-15.60-سلطنة عمان
18.0018.00118.0073.0013.0050.060.000.000.000.00290.06 سورية
0.000.000.000.000.000.000.0040.714.900.0045.61موريتانيا

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00ليبيا
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الصومال

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00اإلمارات  
13.32-0.120.00-0.270.13-0.08-0.43-2.09-3.03-2.92-4.51-المغرب
14.58-8.870.220.00-1.30-0.063.82-0.21-0.19-5.00-3.00-الجزائر
187.20-82.90192.50-119.10-45.20-39.20-18.80-0.50-35.901.90-40.00-مصر 

935.20-328.80-335.20-271.20-0.000.000.000.000.000.000.00  السعودية
9,183.24-2,722.25-1,960.71-3,506.87-993.41-0.000.000.000.000.000.00قطر

22,116.7921,409.184,616.993,645.142,296.573,511.023,287.412,178.664,386.881,631.8469,080.47صافي الدول العربية 

صافي الحساب الرأسمالي لميزان المدفوعات في الدول العربية بالمليون دوالر

(2015 نوفمبر 12بيانات )البنك الدولي : المصدر 

تطور صافي الحساب الرأسمالي لميزان المدفوعات
في الدول العربية 2005 - 2014
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والمعونات  المساعدات  صعيد  على 
الجهات  من  المقدمة  الرسمية  اإلنمائية 
الرسمية أعضاء لجنة المساعدة اإلنمائية 
)DAC( والتي تضم االتحاد األوروبي 
الـ  مجموعة  لدول  تابعة  جهة  و23 
المؤسسات  قبل  ومن   ،OECD
المتعددة األطراف مثل الصندوق والبنك 
فقد شهدت  أخرى.  ومنظمات  الدوليين، 
من  العربية  الدول  في  كبيرا  ارتفاعا 
مليارات   5 عن  يزيد  ما  بلغ  إجمالي 
دوالر عام 2000 إلى ما يقرب من 22 
أنها بلغت  2013 إال  مليار دوالر عام 
اعلى مستوياتها عند 29.3 مليار دوالر 

عام 2005.

من  العربية  الدول  حصة  زادت  كما 
المساعدات والمعونات اإلنمائية الرسمية 
إلى   2000 عام   %8.7 من  العالم  في 
قد  كانت  بعدما   2013 14.6%عام 
حققت اعلى مستوياتها عند 27% عام 

.2005

التراكمي  اإلجمالي  صعيد  على  أما 
لصافي المساعدات والمعونات الرسمية 
خالل الـ 14 عاما الماضية ما بين عامي 
مليار   201 بلغ  فقد  و2013   2000
 %15 بنسبة  العربية  الدول  في  دوالر 

 1.34 البالغ  العالمي  اإلجمالي  من 
تريليون دوالر خالل نفس الفترة.

ومن المالحظ وجود تركز في المساعدات 
 4 استحوذت  حيث  الدول  من  عدد  في 
بنسبة  دوالر  مليار   130 على  منها 
التراكمي  العربي  اإلجمالي  من   %65
خالل الفترة، ومع زيادة عدد الدول إلى 
6 دول ترتفع النسبة لتتجاوز الـ %77 
دول   10 إلى  الدول  عدد  ارتفاع  ومع 

تقفز النسبة إلى 92% من اإلجمالي.

تطور صافي المساعدات والمعونات الرسمية
في الدول العربية 2000 - 2013

اإلجمالي20002001200220032004200520062007200820092010201120122013الدولة

1021231132,2884,65122,0578,8899,2049,8852,7912,1921,9081,3011,54167,045العراق
6859989721,0421,1611,0161,3601,7172,4702,8272,5192,4422,0112,61023,829فلسطين

1,3711,3081,3181,0201,5561,0368991,1331,7421,0005974141,8075,50620,709مصر 
2251923056209941,8262,0482,1212,5662,3512,0591,0999751,16318,545السودان
4344823535737707321,1021,2211,4511,0479931,4561,4801,96614,060المغرب
5534495631,3266037085736407387409549791,4171,40811,652األردن
2001982035342662308199791,0705804484747106267,339لبنان

159153631221067019841572081353351,6723,6276,909 سورية
1021491531762012403963947666624981,0969999926,823الصومال

2223652213003523624313213755035509211,0177146,655تونس
3113702172442662972872434305586644767091,0046,076اليمن 

2232833642611951892263474523733743824082914,369موريتانيا
2001991902383163472403943253181981901452083,507الجزائر
7259748064741151131411671321421471531,532جيبوتي

147781224381974419642871291,111ليبيا
22000815-8087764101195421475144سلطنة عمان

60716213258000000000383البحرين
4566400000000024الكويت

3245500000000020اإلمارات  
2455400000000019دولة قطر
1311000006-22131714202524 السعودية

5,0445,4395,2869,05711,70629,25317,52119,01322,71714,31012,30012,95614,88521,939201,425إجمالي الدول العربية

57,65158,85468,46478,95488,906108,451107,003108,081127,443126,690131,068141,028132,975150,0861,335,568إجمالي العالم

حصة الدول العربية من 
8.79.27.711.513.227.016.417.617.811.39.49.211.214.615.1%العالم 

صافي المساعدات االنمائية الرسمية والمعونات الرسمية في الدول العربية بالمليون دوالر 

(2015 نوفمبر 12بيانات )البنك الدولي : المصدر 



خدماتنا الجديدةخدمات ضمان
ضــمــان ائــــتــمــان التـجـــارة الــداخــلـیـة 

الـــعربـیــة ضــد مــخـــاطر عــــــدم وفــــاء 

المشترین.

ضـــمــان اســتــثــمــارات الــمــغــــتربــیــن 

الــعــرب في أوطانھم األصلیة.

ضــمــان واردات الــســلـع االستراتیجیة.

ضــمــان االسـتـــثـمــارات القائمة.

ضـــمــان خـــطـــر نــــــــزع الـــمـــلـــكـــیـــة 

الزاحـــف أو التدریجي.

ضـــمــان خـــــــــــــــطـــــــــــر وقـــــــــــف 

أو انـــقــــطــــاع األعمال.

ضـــمــان خــــــطـــــر األعـــمـال اإلرھــابیة 

وأعمال التخریب.

-

-

-

-

-

-

-

اإلیجار  لعملیات  شاملة  تأمینیة  تغطیة 
عبر  العربیة  للشركات  والتمویلي  التشغیلي 

الحدود في مختلف بلدان العالم.
العربیة  الدول  في  استثمــاراتــك  ضــمــان 
مــثـل  الــتــجــاریــة  غــیــر  المخاطر  ضد 
الــمـــــصـــــادرة والــتــأمــیــم والــحـــروب 
على  القدرة  وعدم  األھلیة  واالضطرابات 

التحویل واإلخالل بالعقد.
العربیة  الصادرات  الئتمان  التأمینیة  التغطیة 
لكافة أنحاء العالم ضد المخاطر التجاریة مثل 
إعــــــــســــــــاره  أو  الــمــدیـــن  وفاء  عدم 

أو إفالسھ، وضد المخاطر غیر التجاریة.
مخاطر  ضد  العربیة  للمصارف  ضمانات 
اصـــــدار خــــــطــــــابــــــات اعـــــتـــمــــاد 
وإلى  من  الــمــســتــوردیـن  وتــــمــــویــــل 

الدول العربیة.

-

-

-

-
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