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كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبببح وبكبومبات  ابعوح  اب برببيبة  4791تأسست عام  

باإلضافة إاى أربع هيئات مااية عربية، وتتخذ من عواة  اكويت مقر ً اها، وهب  وباةبلبة 

كما أنها تُ ع  ،وللسنة العاشرة على التواليمن قبل ستاندرز أند بورز العالمية  AAتصنيف على 

أوح هيئة مت ععة  ألطر ف اتأمين  الستثمار ف   ا اام.

ت مح  امؤسسة على توقيق  ألغر ض  اتااية:

  تشجيع تعفق  الستثمار ت  ا ربية و ألجنبية  امباشرة إاى  ابعوح  اب برببيبة مبن خبرح تبوفبيبر

 اتغطية  اتأمينية ضع  امخاطر غير  اتجارية المستثمرين و اممواين  ا رب و ألجانب.

  ت زيز وععم  اةاعر ت  ا ربية من خرح توفير  اتغطية  اتأمينية ضبع  ابمبخباطبر  ابتبجباريبة

 وغير  اتجارية الُمةعرين  ا رب.

  ععم  اتجارة  ا ربية  امولية من خرح توفير  اتغطية  اتأمينية ضع  امخاطر  اتجارية المبي ات

 امولية.

  ععم  انمو  القتةاعي ف   ابلع ن  ا ربية من خرح توفير  اتغطية  ابتبأمبيبنبيبة ضبع  ابمبخباطبر

 اتجارية وغير  اتجارية المؤسسات  امااية و امورعين غيبر  اب برب عبنبع تبمبويبح أو تبوريبع 

 امعخرت  ألساسية،  ابضائع  ارأسمااية،  اسلع  الستر تيجية ومثيلهبا مبن  اسبلبع و ابخبعمبات 

 اتنموية العوح  ا ربية.

  إعع ع  ابووث و اعر سات  امتخةةة و امت لقة بمناخ  الستثمار وتشجيع  اةاعر ت و ات ريف

بةناعة  اضمان و اقيام بتقعيم  اععم  اتقن  اوكاالت تبرويبا  السبتبثبمبار فب   ابعوح  اب برببيبة، 

وت زيز  ات اون و اتكامح مع  امنظمات  ا ربية و اعواية  انشطة ف  مجاح تشجيع  الستثمار.

العمومية(: )الجمعية المساهمين مجلس

  اةرويات كافة اه وتن قع وهيئات(، )عوالً   ألعضاء جميع ويمثح  امؤسسة، ف  سلطة أعلى هو

  اسيباسبة وضع - أخرى ةرويات ضمن - يتوالها  ات   امهام ومن .أغر ضها اتوقيق  ارزمة

مبجبلب  أعضباء وت يبيبن وت عيلها،  التفاقية، نةوص وتفسير . امؤسسة عمح توكم  ات   ا امة

 . ا ام و امعير  إلع رة

:اإلدارة مجلس

 وينتخب سنو ت، ثرث امعة  ختيارهم يتم متفرغين، غير أعضاء تس ة من  إلع رة مجل  يتأاف

  ابمبنبةبوص  اةبروبيبات وفبق  امؤسسة أعماح إع رة  امجل  ويتواى رئيساً، أعضائه بين من

 -  اةرويات تلك وتتضمن  امساهمين، مجل  قبح من اه  امخواة أو  امؤسسة  تفاقية ف  عليها

 و ابببوبوث  ا مليات بر ما إقر ر و إلع رية،  امااية و الو ئح  انظم إقر ر - أخرى مهمات ضمن

 أمبو ح فبيبهبا تبوظبف  ابتب   ألوجبه تبوبعيبع تنفيبذهبا، ومتاب ة المؤسسة  ا ام  امعير من  امقتروة

. امساهمين امجل   امؤسسة نشاط عن سنوي تقرير وتقعيم  اتقعيرية،  امو زنة  عتماع  امؤسسة،

:اإلدارة مجلس أعضاء السادة أسماء

اً رئيس   اغنام مومع بن أومع / ألستاذ س اعة .4

عضو ً      اةبيح أومع عبعهللا / ألستاذ س اعة .2

عضو ً   ابستان  عل  خااع / ألستاذ س اعة .3

عضو ً   اطويح  اهاعي مختار  / اعكتور س اعة .1

عضو ً   ا بيعا  وسن أومع  / ألستاذ س اعة .5

عضو ً  وسن أومع مومع  / ألستاذ س اعة .6

عضو ً   قطن عل  بن مواع بن مسلم  / ألستاذ س اعة .9

عضو ً  قطام  عل   اعين س ع ناةر  / اعكتور س اعة .8

عضو ً   اتار  ألمين مومع  / ألستاذ . س اعة7  

اإلبراهيم راشد فهد / األستاذ سعادة  :العـام المدير    

 المحتويات

 الفتتاوية .....................................

أنشطة  امؤسسة.............................. 

مجل  إع رة  امؤسسة ي قع  جتماعه  ار بع 

..................................  2149ا ام 

 اييئة  القتةاعية  اعواية ....................

............2148آفاق  القتةاع ت  ا ربية 
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 7102االقتصاد العربي.. نمو مشروط في 

على الرغم من وجود قدر كبير من عدم اليييقييين بشيان افياص االقيتيصياد اليعيربيي 

وتوقعات نموه خالل العام المقبل، بسبب غموض مسار أسعار الينيفيط واألوضيا  

الجيوسياسية في المنطقة، يرجح تقرير صندوص النيقيد اليدوليي أن يشيهيد االقيتيصياد اليعيربيي 

وليرتفع معه الناتج العربي إليى نيحيو  7102% عام 3.0تحسنا في متوسط معدل النمو ليبلغ 

تريليون دوالر وذلك بالتزامن مع النمو المتوقع لالقتصاد اليعياليميي خيالل نيفيس اليفيتيرة  7.2

 دوالرا للبرميل. 05واحتماالت استقرار أسعار النفط فوق مستوى %، 3.2بمعدل 

ومع  ستمر ر  إلةروات  امااية فب  غباابببيبة  ابعوح  اب برببيبة 

و ات  طاات  ا عيع من بنوع  اععم وتنمية  إلير ع ت  ا امة فمبن 

عواة عربية توسبنبا و سبتبقبر ر   41 امرجح أن تشهع مو زنات 

 خرح  ا ام  امقبح رغم  ستمر ر  ا جز ف  غاابيتها.

أما على ة يع  ألع ء  اخارج ، فمع توسن أس بار  ابنبفبط وقبيبام 

ععع من عوح  امنطقة ببدعر   إةبروبات فب  سبيباسبات أسب بار 

 2148 اةرف وهيكح تجارتها  اخارجية يتوقع أن يشبهبع عبام 

عوابة  42توسنا و ستقر ر  ف  أع ء  ابوبسباببات  ابجباريبة ابنبوبو 

 عربية.

وف   اسياق ذ ته ستشهع  اةاعر ت  اب برببيبة نبمبو  مشبروطبا 

بقعرتها على توسين  ابنية  اتوتية و إلجر ئية التجبارة وتبنبويبع 

 ابمببنببتبجببات و ألسبو ق و السببتبفبباعة مببن  اببمببتبغببيببر ت  اببعواببيببة 

 و التفاقيات  اتجارية و اتطور ت  إلنتاجية و اتكنواوجية.

كما نأمح أن تستفيع عوح  امنطقة من  انمو  امبتبوقبع فب  وبجبم 

 اتعفقات  الستثمارية  ا ااميبة خةبوةبا مبع جبهبوع تبوبسبيبن 

 امناخ  اتشري   و إلجر ئ  ف  ب ض  ابعوح، وبيبث ةبعرت 

قو نين  ستثمار جعيعة ف  كبح مبن مةبر وتبونب  و ابجبز ئبر 

وسلطنة ُعمان، كبمبا تبم  اسبمبام بباابمبلبكبيبة  ألجبنبببيبة خبار  

 امناطق  القتةاعية  اورة ف   إلمبار ت، وخبفبفبت  اسب بوعيبة 

 اقيوع  امفروضة على  الستثمار  ألجنبب  فب  أسبو ق  ألسبهبم 

و اسنع ت، كذاك  فتتوت  اكويت نافذة مووعة اتيسير  ألعمباح، 

فضر عن توسن ترتيب ععع من  ابعوح فب  تبقبريبر مبمبارسبة 

 أنشطة  ألعماح  اةاعر عن  ابنك  اعوا .

و ستناع  اكح ما سبق يمكن أن تشهع  الوتياطيات  ابعوابيبة مبن 

 ا مرت  ألجنبية ف   اعوح  اب برببيبة، تبوبسبنبا يبوقبف مسبيبرة 

مع قيام ععة عوح بااسبوبب  2141 اتر جع  ات  بعأت منذ عام 

منها اتمويح عجز مو زناتها  ابوبكبومبيبة ابتبتبقبلبص إابى وبعوع 

 ابتبريببلبيببون عوالر. كبمببا يببتبوقببع أن يسببتبمببر مببؤشبر تبغببطبيببة 

 الوببتببيبباطببيببات  اببعواببيببة ابب ببعع أشببهببر  اببو رع ت مببن  اسببلببع 

 عوح. 41أشهر ف   5و اخعمات، ضمن  اوعوع  امقبواة ووح 

كذاك يرجح أن يستقر عبعع  ابعوح  ابتب  تبقبع ضبمبن  ابوبعوع 

 آلمنة العين  اخارج  بم يار نسبة  اعين إابى  ابنباتبا  ابمبوبلب  

عوح فضر عن توقع توسن ب بض مبؤشبر ت  9 إلجماا  عنع 

  اعين  ألخرى و ستقر رها ف  ب ض  اعوح.

ورغم ما يمكن أن تشهعه  امنطقة من تطور ت إيجاببيبة إال أن 

وجم  اتوعيات  القتةاعية و اجيوسياسبيبة  ابتب  تشبهبعهبا عوح 

 امبنبطبقبة يبفبرض عبلبيبهبا ضبرور ت عبعيبعة مبنبهبا  ابتبنبويبع 

 القتةاعي و ستمر ر جهوع  النضباط  اماا ، وتب بزيبز نشباط 

 اقطاع  اخاص وإةرم سوق  ا مح، وتوسين ببيبئبة  ألعبمباح 

 ألوسع نطاقا، وت زيز رأ   امباح  ابببشبري وتبوبسبيبن جبوعة 

 ات ليم وذاك ازياعة  إلنتاجية وت زيز  ابقبعرة  ابتبنبافسبيبة ورفبع 

 .عرجة جاذبية عوح  امنطقة ارستثمار و ألعماح بشكح عام

 

 وهللا وا   اتوفيق،

 فهد راشد اإلبراهيم

  امعير  ا ام  

 االفتتاحية
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 أنشطة المؤسسة

 شاركت في االجتما  السنوي الثامن التحاد أمان في إسطنبول“ ضمان”

 المؤسسة نظمت ورشتي عمل للتعريف بخدماتها في الكويت والبحرين

تنظيم ععع من  ألنشطة و اف اايات أهمها تنظيم ورشة عمح باات باون  2149شهعت  امؤسسة خرح  اربع  ار بع من  ا ام 

آابيبات تبأمبيبن ” مع مركز تنمية  اةاعر ت  اةناعية ف  عواة  اكويت ف  منتةف شهر أكتوبر من  ا ام  اجاري ب بنبو ن 

وذاك بوضور ععع من  اشركات  اةناعية  امةبعرة. وبيبث تبم خبرح  ابورشبة  ابتب بريبف   ،“  ئتمان  اةاعر ت  اكويتية

 بخعمات  امؤسسة وكيفية  ستفاعة  اشركات  اكويتية  امةعرة من أنظمة  اتأمين  ات  تعيرها  امؤسسة. 

كما نظمت  امؤسسة باات اون مع غرفة تجارة وةناعة  ابورين وبرعاية م اا  وزير  اةناعة و اتجبارة و اسبيباوبة فب  

بب بنبو ن متبأمبيبن  ئبتبمبان  2149أكتبوببر  21مملكة  ابورين، ورشة عمح ف  مقر  اغرفة باا اةمة  امنامة يوم  اثرثاء 

 اةاعر ت و الستثمارم وذاك بوضور ععع من  اشركات من مختلف  اقطاعات  اتةعيرية و اتمويلية. وقعمت  ابمبؤسبسبة 

خرح هذه  اورشة مواضرتين تناوات  ألواى أنظمة تأمين  ئتمان  اةاعر ت وتأمين  الستثمار ف  ويبن تبنباوابت  ابثبانبيبة 

 .نظام تأمين  امؤسسات  امااية

وف   اسياق ذ ته شاركت  امؤسسة ف   الجتماع  اسنوي  اثامن التواع أمان و جتماع  الجنة  اتنفيذية ابرتبوباع  ابذي عبقبع  

ويث تمت مناقشة مختلف أنشبطبة  2149نوفمبر من  ا ام  2أكتوبر ووتى  34بمعينة إسطنبوح  اتركية خرح  افترة من 

  التواع وبر ما عمله الفترة  امقبلة. 

 دول  4أنشطة تسويقية في 

كثفت  امؤسسة أنشطتها  اتسبويبقبيبة وقبامبت 

وفببوعهببا خببرح فببتببرة  اببتببقببريببر ببب ببعع مببن 

 ازيار ت و القاء ت منها  الجتماع ب بعع مبن 

 امةعرين و امستثمرين و امؤسسات  امااية 

ع خببح عواببة  اببمببقببر وفبب  كببح مببن مببمببلببكببة 

 ابورين وعواة  إلمار ت  ا برببيبة  ابمبتبوبعة 

وف   امملكة  ا رببيبة  اسب بوعيبة مبن خبرح 

 امكتب  إلقبلبيبمب  فب   اب باةبمبة  ابريباض 

بغرض ترويا خعمات  امؤسسة  اتأمينية ف  

مجاا  تأمين  الستثمار و ئتمان  اةباعر ت. 

كما تم زيبارة عبعع مبن عبمبرء  ابمبؤسبسبة 

 .ات زيز  ات اون  اقائم بين  اجهتين
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 7502مجلس إدارة المؤسسة يعقد اجتماعه الرابع لعام 

عقع مجل  إع رة  امؤسسة  ا برببيبة اضبمبان  السبتبثبمبار 

و ئتمان  اةاعر ت  جتماعه  ار بع يوم  إلثنيبن  ابمبو فبق 

 بمقر  امؤسسة ف  عواة  اكويت. 2149/44/21

ناقش  امجل  ف  هذ   الجتبمباع عبعة مبو ضبيبع تبتب بلبق 

بنشاط  امؤسسة خرح فترة  اتقرير و امبتبضبمبنبة تبقبريبر 

 امبعيبر  اب بام عبن نشباط  ابمبؤسبسبة خبرح  ابفبتبرة مبن 

إاى جانب مناقشبة   2149/18/34إاى  2149/15/14

 امجل  ا عة مو ضبيبع أخبرى مبنبهبا  عبتبمباع  ابمبو زنبة 

، و اتقرير  اعوري ابرئبيب  2148 اتقعيرية السنة  امااية 

 اتعقيق  اع خل  وغيرها من  امو ضيع  ام روضبة عبلبى 

 جعوح أعمااه، و تخذ بشأنها  اقر ر ت  ارزمة. 

 

ملحقا  31عقدا و 72تبرم “  ضمان”

 مليون دوالر 96.3بقيمة 

و ةلت  امؤسسة خرح  اربع  ألخيبر مبن  اب بام  ابجباري 

نشاطها ف  مجاح عمليبات  اضبمبان وذابك ببدببر م  2149

مبلبيبون عوالر  76.3ملوقا بقيمة إجماايبة  31عقع  و 29

طلببباً  88ويث تسلمت  امؤسسة خرح  افترة  امشار  ايها، 

عوح  8اتأمين  ئتمان ةاعر ت من شركبات مةبعرة مبن 

عربية ومن جهة أجنبية وجهة عربية أجنبية مشتركة، كبمبا 

ملوقا اتأمين  ئتمان ةاعر ت بقيمة  31عقع  و 21تم إبر م 

 مليون عوالر. 86.6قعرها وو ا  

وعلى مستوى تأمين  الستبثبمبار، فبقبع تسبلبمبت  ابمبؤسبسبة 

  .مليون عوالر 414 ستفسارين بلغت قيمتهما وو ا  

أما على مستوى تأمين  ابمبؤسبسبات  ابمباابيبة فبقبع تسبلبمبت 

 ستفسار ً اتأمين ت زيز خطابات  عتماع بلغت  21 امؤسسة 

عبقبوع  3مليون عوالر كما تم إبر م  264.5قيمتها وو ا  

 مريين عوالر.   7.9قيمتها وو ا  
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، تعززت توقعات الصندوص والبنك الدوليييين 7102بعد ظهور بوادر تعاٍف نسبي لالقتصاد العالمي خالل عام 

، 7102% عيام 3.2ومنظمات دولية أخرى بتحسن معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي لييصيل إليى 

 وذلك كمحصلة لعدد من العوامل أهمها ما يلي:

 البيئة االقتصادية الدولية

  رتفاع متوقع ابلبنبمبو فب  مبجبمبوعبة  ابعوح  ابنباشبئبة 

، تبأثبر  ببمبو ةبلبة 2148% عام 1.7و انامية ايبلغ 

 انمو ف  آسيا وأمريكا  ارتينية مقابح تر جب به بشبكبح 

 طفيف ف  مجموعة شرق أوروبا.

  توقع بلوغ م عالت  انمو ف  مجموعة  اعوح  امتقبعمبة

كنتيجة اتر جع م عالت  ابنبمبو  2148% عام 2نوو 

ف   قتةاع منطقة  ايورو و ايابان ف  مقابح  سبتبقبر ر 

م عالت  انمو على  رتفاع طفيف ف   اواليات  امتوعة 

 وععع من  القتةاع ت  امتقعمة  ألخرى.

  الرتفاع  انسب  ألس ار ب بض  اسبلبع  ألسباسبيبة مبع 

توسن  اطلب  ا اام  خاةة على  اسلع عااية  اتقنية، 

 مع ت اف  أنشطة  اتجارة و الستثمار عبر  اوعوع.

إال أن آفبباق  اببنببمببو الز اببت تببو جببه ببب ببض  اببتببوببعيببات 

و امخاطر أهمها تبز يبع  إلجبر ء ت  ابوبمبائبيبة وتبر جبع 

وتيرة تورير  اتجارة  اعواية، وتةباعبع مسبتبويبات عبعم 

 ايقين بشأن  اسياسات، إضافة إاى توقب بات رفبع أسب بار 

 افائبعة مبن مسبتبويباتبهبا  ابمبتبعنبيبة  ابوباابيبة فب  أوروببا 

و اواليات  امتوعة، مما ي ن   رتفاعاً ف  تكاايف  اتمويبح 

ف  ظح  نخفاض نسببب  ابمبسبتبويبات  إلنبتباجبيبة  ابكبلبيبة 

ا ناةر  إلنتا  ف  ععع من  اعوح  امتقعمة و انامية، إابى 

 55جانب توق ات  رتفاع طفيف ألس ار  انفط إاى نبوبو 

 53، مبقبارنبة مبع 2148عوالر  ابرميح خام برنت عام 

 .2149عوالر ً عام 

وفيما يت لق بباألع ء  ابخبارجب ، فبمبن  ابمبتبوقبع تبوبسبن 

فو ئض  اوسابات  اجارية  إلجمااية ابعوح  اب باابم خبرح 

مبلبيبار عوالر وذابك كبمبوبةبلبة  277اتبلغ  2149عام 

الستقر ر  ا جز ف   اعوح  انامبيبة و نبخبفباضبه فب  عوح 

مليار عوالر عبام  17 اشرق  ألوسط وشماح إفريقيا إاى 

مقابح  ستمر ر  رتفاع  افائض فب  عوح  التبوباع  2149

 ألوروب . إال أنه من  امتوقع أن يتقلص  افائض  ا اامب  

بسبببب زيباعة  2148مليار عوالر عام  224ايةح إاى 

 ا جز ف   اعوح  اناشئة و انامبيبة وتبر جبع  ابفبائبض فب  

  اعوح  امتقعمة.

وعلى صعيد االستثمار األجنبي المباشر، تشير تقيدييرات 

)األونكتاد( إلى احتميال ارتيفيا  اليتيدفيقيات اليرأسيميالييية 

، عييلييمييا بييان هيينيياك 7102% خييالل عييام 01بييمييعييدل 

مجموعة من العوامل التي يمكن أن ترفيع مين مسيتيوى 

 عدم اليقين وأهمها ما يلي:

  وتماالت  رتفاع أس ار  افائعة وتغير ت أس ار ةبرف 

 ا مرت  ارئيسيبة وتبأثبيبرهبا عبلبى  ألوضباع  ابمباابيبة 

الكيانات  الستثمارية و اشركات مت ععة  اجبنبسبيبات فب  

جميع أنواء  ا اام و ات  سبق ور كمت مستويات كبيبرة 

 من  اعيون ف   اسنو ت  ألخيرة.

  تع عيات قر ر  امملكة  امتوبعة بباابخبرو  مبن  التبوباع

 ألوروب  على  اسبيباسبات  ابنبقبعيبة وأسب بار  اةبرف 

 ووااة ععم  ايقين. 

  وتماح تغير مو قف  إلع رة  ألمبريبكبيبة مبن  تبفباقبيبات 

 تجارية رئيسية مثح نافتا وغيرها.

  تأثير  ستمر ر وااة ععم  ايقين على تعفقات  السبتبثبمبار

 من  اعوح  امتقعمة إاى  القتةاع ت  اناشئة و انامية.

http://www.dhaman.org
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ف لبى ةب بيبع  ابتبجبارة  ابخبارجبيبة 

ورغم أن  امنطقة ولت ف   امرتبببة 

 اثااثة عااميا ب ع أمريبكبا  اشبمباابيبة 

وأوروبا فب  مبؤشبر  النبعمبا  فب  

 اببتببجببارة  اببعواببيببة والسببيببمببا فبب  

مؤشر ت ععع شركاء  اتةبعيبر إال 

أن وجم  ستجابتها الطلب  اب باابمب  

على  اسلع و اخعمات يتوقبف عبلبى 

قعرتها على  السبتبفباعة مبن تبنبويبع 

ةاعر تها وتوسين جوعتها، وكذابك 

 الستفاعة مبن  ابمبتبغبيبر ت  ابعوابيبة 

ومنها  التفاقيات  اتجارية ومببباعرة 

 ابببوبببز م و ابببطبببريبببق ابببلبببمبببمبببر ت 

 القتةاعية  ابتب  عشبنبتبهبا  اةبيبن 

الربط بين آسيا وأوروببا وأفبريبقبيبا 

فضر عن توسين  ابببنبيبة  ابتبوبتبيبة 

و إلجر ئية ابلبتبجبارة، السبيبمبا و ن 

 اع رسات  امتخبةبةبة تشبيبر إابى 

إمكانية رفع مستوى  اعخح بوبو اب  

% 41% إابببى 5

خرح  ابخبمب  إابى 

 اببب بببشبببر سبببنبببو ت 

 اببتببااببيببة فبب  وببااببة 

زيبببباعة  النببببفببببتببببام 

 اتبجباري  ابمبقبتبرن 

بت بزيبز  ابمبشباركبة 

ف  سرسبح  ابقبيبمبة 

 ابب ببااببمببيببة أو زيبباعة 

تنويع  اةاعر ت أو توبسبيبن جبوعة 

  امنتجات.

أما على ة يع  الستثمار  ألجبنببب  

 امباشر فمن  ابمبرجبح أن تسبتبفبيبع 

عوح  امنطقة من  انمو  امتبوقبع فب  

وجم  اتعفقات  ا اامية خةوةا مع 

جهوع توسبيبن  ابمبنباخ  ابتبشبريب ب  

و إلجر ئ  ف  ب ض  اعوح، وبيبث 

ةعرت قو نين  ستثمار جبعيبعة فب  

كح من مةبر وتبونب  و ابجبز ئبر 

وسلطبنبة ُعبمبان، كبمبا تبم  اسبمبام 

بااملكية  ألجنبيبة خبار   ابمبنباطبق 

 القتةاعيبة  ابوبرة فب   إلمبار ت، 

وخففت  اس وعية  اقيوع  امفبروضبة 

على  الستثمار  ألجنب  فب  أسبو ق 

 ألسهم و اسنبع ت، كبذابك  فبتبتبوبت 

 اببكببويببت نببافببذة مببووببعة اببتببيببسببيببر 

 ألعماح، فضر عن توسن تبرتبيبب 

ععع من  اعوح ف  تقريبر مبمبارسبة 

أنشطة  ألعماح  اةاعر عن  ابببنبك 

  اعوا . 

إال أن  اتنويع  القتةاعي و ستمر ر 

جهوع  النضباط  ابمبااب ، وتب بزيبز 

نشاط  ابقبطباع  ابخباص، وإةبرم 

سوق  ا مح، وتوسين بيئة  ألعمباح 

 ألوسع نطاقا، وت زيز رأ   ابمباح 

 ابشري وتوسين جوعة  ات ليبم تب بع 

مببن  اببمببطببااببب  اببرئببيببسببيببة اببزيبباعة 

 إلنتاجية وت زيز  اقعرة  ابتبنبافسبيبة 

ورفع عرجة جاذبية عوح  ابمبنبطبقبة 

 ارستثمار  ألجنب   امباشر.

هببذ  ومببن  اببمببتببوقببع أن تشببهببع 

 ن كاسات تلك  اتطور ت قبعر  مبن 

 اتببايبن ببوبسبب  خبتبرف  ابهبيبكبح 

 القتةاعي العوح  ا ربية وتقسيمهبا 

إاببى عوح مةببعرة اببلببنببفببط وعوح 

 مستورعة اه.

7102افاص االقتصادات العربية لعام   

معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي )%( خالل الفترة )2018-2000(

5

3
3 3 2 3

2 2 2 2 2 2

6

5

4 4

5 5

4

3
3 3

4 4

متوسط
           

2014 2015 2016 2017 2018

المتوسط العربي مجموعة الدول المتقدمة مجموعة الدول الناشئة والنامية العالم

رغم توقعات تحسن نمو االقتصاد العالمي، ال تزال المخاطر المحيطة باآلفاص العالمية مائلة نحو التطورات 

السلبية وخصوصا بسبب التحول االنغالقيي والسييياسيات اليحيميائييية اليميحيتيميلية، إليى جيانيب اليتيطيورات 

الجيوسياسية في المنطقة العربية وكذلك توقعات ارتفا  أسعار الفائدة وحالة عدم اليقين الخاصة بمستقبل 

أسعار السلع ومنها النفط. ومن المتوقع أن تنعكس تلك التطورات على الدول العيربييية مين خيالل ميحياور 

العالقة مع الخارج وأهمها التجارة الخارجية واالستثمارات األجنبيية اليليذان ييميثيالن أهيم ميجياالت عيميل 

 المؤسسة فضال عن تغيرات أسعار الفائدة وتقلبات أسواص المال والعمالت والسلع الرئيسية وغيرها.
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على ة يع  ابلع ن  امةعرة النفط، من  امتوقع أن يتباطأ 

% عبام 1.5 انمو ف  عوح مجل   ات اون  اخليج  إابى 

بسبببب  2148% عبام 2.2قبح أن يرتفبع إابى  2149

 4.2تخفيضات إنتا   انفط وفق  تفاق أوبك  ألخير بو قع 

و ابذي تسباهبم  2148مليون برميح يوميا وتبى مبار  

% مبنبه، مبع تبوقب بات  رتبفباع 71 اعوح  ا ربية بنبوبو 

طفيف ألس ار  انفط واكن مع وجوع عرجة عااية من ععم 

  ايقين بهذ   اشأن.

ومن  امتوقع أن تن ك  مؤشر ت  ابنبمبو وقبطباع  ابنبفبط 

على  امؤشر ت  ألخرى  امرتبطة وف  مقعمتبهبا  ابمباابيبة 

 ا امة  ات  تشير توق اتها إاى  وتماح  نخفاض مستويبات 

 ا جز  اماا  ف   ابلع ن  امةعرة ابلبنبفبط والسبيبمبا عوح 

 .2148% عام 5 اخليا إاى 

كما يتوقع  ستمر ر اجوء بلبع ن  ابمبنبطبقبة إابى  سبتبخبع م 

 اعيون اتمويح  ا بجبز، وبيبث ببلبغبت إةبع ر ت سبنبع ت 

مبلبيبار عوالر فب  عبام  51 اعيون  اسياعيبة  ابخبارجبيبة 

مليار عوالر من عوح  ابخبلبيبا خبرح  31، ونوو 2146

بزياعة كبيرة جع  مقبارنبة  2149 انةف  ألوح من  ا ام 

 .2145ب ام 

ومن  امرجح أن يؤعي  رتفاع أسب بار  ابنبفبط وتةبوبيبح 

أوضاع  امااية  ا امة إاى إعاعة  اوساب  ابجباري  ابكبلب  

 البلع ن  امةعرة النفط إاى وضع قريب من  اتو زن.

 البلدان المصدرة للنفط  -أوال

أما  ابلع ن  امستبورعة ابلبنبفبط، فبمبن  ابمبتبوقبع أن يشبهبع 

م ظمها ت افيا تعريجيا ف  واح بعء جهوع إعاعة  إلعبمبار 

ف  عوح  اتوتر ت و اتوسن  انسبب  ابمبيبز ن مب بامبرتبهبا 

 اخارجية نتيجة  اتوسن  انبسببب  ابلبةباعر ت و اسبيباوبة 

 و الستثمار، إاى جانب  نخفاض أس ار  انفط.

وقع بعأت م ظم بلع ن  ابمبجبمبوعبة إجبر ء ت إةبروبيبة 

باات اون مع  امؤسسات  اعواية تستهعف تبقبلبيبص  ابععبم 

وفرض  امزيع من  اضر ئب وذاك بهعف تخفيض عبجبز 

 امو زنة وكذاك مستبويبات  ابعيبن  اب بام،  ابتب  تبتبجباوز 

% من إجماا   اناتا  امول  ف  ععع من  ابلبع ن. إال 71

أن هذ   ات اف  تبر فبق مبع  رتبفباع كبببيبر فب  مب بعالت 

% فب   ابمبتبوسبط عبام 5.6 اتضخم  اذي يتوقع بلوغها 

، فضر عن  نه ان يكف  المتةاص  ابطااة  ابتب  2148

ال تز ح مرتف ة بشعة، وال سيما بين  اشباب. وسبتبتبوقبف 

قعرة عوح  امجموعة على مو ةلة  انمو ف   افترة  امقبلة 

على مرونتها ف   ات امح مع مخاطر  اتغير ت ف  أس ار 

 اسبيباسبيبة، و ابتبع عبيبات - انفط و اتبطبور ت  ابجبغبر فبيبة

  الجتماعية اإلةروات.

 للنفطالبلدان المستوردة   -ثانيا

اإليرادات )نسبة من الناتج المحلي اإلجمالي %(

31 22 30 22 36 29 51 22 42 26 26 34 32 28
9

25 27 17

32
22
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22
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مع  ستقر ر أس ار  انفط عنع مستبويباتبهبا 

عوالر   51 اببمببنببخببفببضببة نسبببببيببا وببوح 

البرميح تر جع متوسط م عح نمو  ابنباتبا 

% 3.3 امول   إلجمبااب   اب بربب  إابى 

، 2149%عبام 2ثبم إابى  2146عام 

وذاك وسب تقرير ةنعوق  انقع  ابعواب  

عن آفاق  القتةاع  ا اام  )ععع أكبتبوببر 

( مع توق ات بأن ي اوع  الرتبفباع 2149

كببمببوببةببلببة  2148% عببام 3.4إاببى 

التوسن  انسب   امرجبح ألسب بار  ابنبفبط 

ف   ألسو ق  ا اابمبيبة، مبع  تبفباق أوببك 

 4.2على خفض إنبتبا   ابنبفبط ببمبقبع ر 

. 2148مليون برميح يوما وتى مار  

كما يتوقع أن تشهع عوح مجل   ابتب باون 

 اخليج   رتفاعا هاما فب  مب بعح  ابنبمبو 

% 2.2إاببى  2149% عببام 1.5مببن 

 .2148عام 

 :النمو االقتصادي

 مؤشرات األداء الداخلي

معدل النمو االقتصادي في الدول العربية %
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الدول العربية المستوردة للنفط الدول العربية المصدرة الرئيسية للنفط إجمالي الدول العربية

ورغم أن  انمو  ا رب  تفبوق عبلبى 

 2145نظيره  ا اامب  فب  عبامب  

، إال  نه مبن  ابمبتبوقبع أن 2146و

يتبر جبع إابى مبا عون مب بعح نبمبو 

 2149 القتةاع  ا اام  ف  عام  

% 3.9و 3.6و ابببببااببغ  2148و

على  اتو ا  و ابى  قبح مبن مب بعح 

 اببنببمببو  اببمببتببوقببع فبب  مببجببمببوعببة 

 قتةاع ت  اعوح  اناشبئبة و ابنبامبيبة 

% عببلببى 1.7و 1.6و اببمببقببعر ب بب 

 اتو ا .  ف   امقابح من  امرجح أن 

يتفوق م بعح نبمبو  ابعوح  اب برببيبة 

على مب بعح نبمبو  ابعوح  ابمبتبقبعمبة 

% خرح 2و  2.2 امرجح أن يبلغ 

عبببلبببى  2148و 2149عبببامببب  

  اتو ا . 

وعلى ة يع  انمو  القتةاعي ابكبح 

عواة عربية على وعة، فمن  امتوقع 

أن تسبجبح جبمبيبع  ابعوح  اب برببيببة 

مب بعالت نبمبو  2148خرح  ا بام 

% فبب  9إيببجببابببيببة تبببببلببغ أقةبباهببا 

% فبب  1.8جببيبببببوتبب  وأعنبباهببا 

 اجز ئبر، مبع  إلشبارة إابى تبوبوح 

 نكماش  اناتا ف   ابكبويبت ببمب بعح 

إاى نمو بم عح  2149% عام 2.4

 . 2148% عام 1.4

 إضغط لتحميل الرسوم والبيانات 

معدل النمو االقتصادي في الدول العربية %
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 :الناتج العربي

 مؤشرات األداء الداخلي

أما على ة بيبع  ابنباتبا  ابمبوبلب   إلجبمبااب  ابلبعوح 

عواة( فقع  ستمر تر جع  اناتا  اب بربب   48 ا ربية )

مبلبيبار عوالر      2254ابيبةبح إابى  2141منذ عام 

عواة ب ع  ستب اع مةر اغيباب ببيبانباتبهبا( عبام  49) 

مع توق ات بأن ي اوع  اتب بافب  ابيبةبح إابى  2149

عوابة(  49)   2148مليار عوالر خرح  ا ام  2378

 بفضح  اتوسن  امرجح ألس ار  انفط وعائع ته.

أما ف  واح تقعير بيانات  انباتبا فب  مةبر اب بامب  

 2146، باالستناع إابى نباتبا عبام 2148و 2149

وم عالت  انمو  امتبوقب بة مبن قبببح ةبنبعوق  ابنبقبع 

 اعوا ، فف  هذه  اوااة سيشهع  اناتا  ا رب   رتفاعا 

 2.96و 2149تببريببلببيببون عوالر عببام  2.6إاببى 

 .2148تريليون عوالر عام 

ومن  امرجح  سبتبقبر ر وةبة  ابعوح  اب برببيبة مبن 

 2149% خبرح عبامب  2.7 اناتا  ا اابمب  عبنبع 

% خبرح عبام 3.3، مقارنة مع وةة تبلغ 2148و

% مبن إجبمبااب  نباتبا 9.2و 9.3وبلوغها  2146

 اعوح  انامية و اناشئبة عبلبى  ابتبو اب ، خبرح نبفب  

%، مبع تبخبطب  8.1 افترة مقارنة مع وةة بلغت 

فب   2146وةة  اعوح  ا ربية امستو ها فب  عبام 

 واح تمت إضافة بيانات مةر.

 3ويروظ وجوع تركز جغر ف  و ضح البنباتبا فب  

عوح وه   اس وعية و إلمار ت ومةر، ويبث يبببلبغ 

تبريبلبيبون عوالر أي مبا  4.33ناتا تلك  اعوح نوو 

 2146% من إجماا   اناتا  ا رب  اب بام 55يمثح 

مع توق ات باستمر ر  اتركز ووح تلك  انسبة خبرح 

 .2148و 2149عام  

20172018

5.43.12.42.02.32.5األردن

4.93.33.83.01.33.4اإلمارات

5.14.42.93.02.51.7البحرين

3.82.31.11.02.33.0تونس

3.73.83.73.31.50.8الجزائر

3.86.06.56.57.07.0جيبوتي

4.23.74.11.70.11.1السعودية

4.71.64.93.03.73.6السودان

3.63.63.22.43.5...الصومال

0.42.9-12.30.74.811.0العراق

3.82.54.23.00.03.7سلطنة عمان

0.23.44.13.13.0-4.1فلسطين

11.74.03.62.22.53.1قطر

2.14.1-5.10.62.12.5الكويت

4.52.00.81.01.52.0لبنان

4.42.94.44.34.14.5مصر

4.62.74.51.24.83.0المغرب

4.75.60.91.73.83.0موريتانيا

5.32.53.43.32.03.1المتوسط العربي

3.93.43.13.23.53.6العالم
1.81.81.91.92.02.0مجموعة الدول المتقدمة

6.14.64.04.14.64.8مجموعة الدول الناشئة والنامية
)IMF-October 2017( المصدر : صندوق النقد الدولي

* توقعات مصدر البيانات

معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي العربي )%( 

حسب الترتيب األبجدي

توقعات *
201420152016 الدولة

متوسط

2013 - 2000

20172018

18.535.937.638.740.542.6األردن

230.3403.2357.9348.7378.7400.9اإلمارات

19.633.431.131.933.935.4البحرين

35.847.643.242.139.939.3تونس

125.9213.8165.9159.0175.5179.9الجزائر

0.91.61.71.92.12.3جيبوتي

413.4756.4654.3646.4678.5708.5السعودية

39.771.181.491.2119.0145.2السودان

5.96.16.36.56.8...الصومال

95.7234.7179.8171.7192.7202.9العراق

43.481.069.866.371.975.3سلطنة عمان

6.612.712.713.614.315.0فلسطين

84.8206.2164.6155.8166.3180.9قطر

99.0162.7114.6110.9118.3125.9الكويت

28.347.849.550.552.755.0لبنان

......158.8305.6332.1332.3مصر**

73.4110.1101.2103.6110.7118.6المغرب

3.15.44.84.75.05.1موريتانيا

1,5692,7902,4512,4082,2512,398إجمالي الدول العربية

53,63477,82573,17173,99477,77981,808العالم

2.93.63.33.32.92.9الدول العربية / العالم )%(

37,59347,13544,38845,34447,02948,724مجموعة الدول المتقدمة

16,04230,69028,78328,65030,75033,084مجموعة الدول الناشئة والنامية

9.89.18.58.47.37.2الدول العربية / الدول الناشئة والنامية )%(

)IMF-October 2017( المصدر : صندوق النقد الدولي

* توقعات مصدر البيانات

متوسط

2013 - 2000

الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية بالمليار دوالر

حسب الترتيب األبجدي

20152016
توقعات *

2014 الدولة

 إضغط لتحميل الرسوم والبيانات 

http://www.dhaman.org
http://dhaman.net/ar/wp-content/uploads/2017/11/2.xlsx


11   www.dhaman.org                                              7102|  4نشرة ضمان االستثمار | العدد 

 

  :اتجاهات األسعار )معدل التضخم(

 مؤشرات األداء الداخلي

سجبح  ابمبتبوسبط  ابمبرجبح ابمب بعح 

 اتضخم ف   اعوح  ا ربية )متبوسبط 

سببنببوي(  رتببفبباعببا بشببكببح عببام مببن 

% ف   امتوسبط خبرح  ابفبتبرة 1.4

إاببى  2143و 2111بببيببن عببامبب  

، وذاببك ببب ببع 2146%عببام 5.3

% خرح عام  1.8 ستقر ره ووح 

 .2145و 2141

وتشير  اتوق ات إابى أن  ابمبتبوسبط 

 امرجح ام عح  اتضبخبم فب   ابعوح 

% 6.1و9.8 ا ربية سيرتبفبع إابى 

عبلبى  2148و 2149خرح عام  

 اتو ا  نتيبجبة مبوجبة  إلةبروبات 

ورفع  اععم عن  اب بعيبع مبن  اسبلبع 

و اخعمات ف  ععع من عوح  امنطقة 

وكببمببوببةببلببة الرتببفبباعببه  اةببافبب  

عواة عربيبة خبرح  42 امرجح ف  

  ا امين.

وغاابية تلك  ابعوح مسبتبورعة ابلبنبفبط 

السيما مع تبخبفبيبضبات ععبم  ابطباقبة 

)مةر و اسوع ن(، وتبنبفبيبذ ضبريبببة 

 اببقببيببمببة  اببمببضببافببة )مةببر(، وإاببغبباء 

 إلعببفبباء ت  اضببريبببببيببة ) ألرعن(، 

و رتببفبباع أسبب ببار  اببمببو ع  اببغببذ ئببيببة 

)جيبوت  ومةر و اةبومباح(، وأثبر 

تببر جببع أسبب ببار  اةببرف  ألخببيببرة 

)مةر و اسوع ن وتون (، وذاك فب  

 6مقابح تر جع م بعح  ابتبضبخبم فب  

 عوح.

وظلت م عالت  اتبضبخبم عبنبع وبعوع 

مقبوابة ابمب بظبم  ابعوح  اب برببيبة مبع 

توق ات باستبمبر رهبا تبوبت مسبتبوى 

% اغاابية  اعوح  ا ربية فبيبمبا عبع  1

 اسوع ن ومةر و ات  يتوقع تجاوزها 

 2149% خبرح عبام 25واجز  ا  

 2148% خرح عبام  43وأكثر من 

بسبب كثافة بر ما  إلةرم وتقليبص 

 ابببععبببم والسبببيبببمبببا ععبببم  ابببطببباقبببة 

و اموروقات. ويزيع  امتوسط  ا رب  

 2141عن  ام عح  ا اام  منبذ عبام 

 2149ويتوقع أن يتسع  افارق عام  

، وعلى نف   امنو ح تقبريبببا 2148و

عببنببع  اببمببقببارنببة مببع  اببعوح  اببنبباشببئببة 

و انامية. واكن على  امعى  امتبوسبط، 

من  امتوقع أن يتر جع  ابتبضبخبم إابى 

مستوى أكبثبر  عبتبع ال بشبرط تبنبفبيبذ 

 إلةببببروببببات وزيبببباعة  إلنببببتببببا  

و ام روض من  اسلع و اخعمات ببمبا 

 يو كب نمو  اطلب.

20172018

0.83.31.5-0.9-4.02.9األردن

4.22.34.11.82.12.9اإلمارات

1.72.71.82.80.93.5البحرين

4.94.93.74.54.4...تونس

3.82.94.86.45.54.4الجزائر

3.62.92.12.73.03.0جيبوتي

0.25.0-2.22.72.23.5السعودية

13.636.916.917.826.919.0السودان

2.21.40.42.02.0...العراق

2.71.00.11.13.23.2سلطنة عمان

0.20.51.6-3.61.71.4فلسطين

4.43.41.82.70.94.8قطر

3.23.13.73.52.52.7الكويت

0.83.12.5-3.7-3.21.9لبنان

10.110.413.829.913.0...مصر

1.70.41.51.60.91.6المغرب

6.03.80.51.52.13.7موريتانيا

4.14.84.75.37.86.4المتوسط العربي

4.23.73.22.82.93.3العالم

2.11.41.40.30.81.7مجموعة الدول المتقدمة

6.65.54.74.74.54.4مجموعة الدول الناشئة والنامية

)IMF-October 2017( المصدر : صندوق النقد الدولي

الدولة
متوسط

2013 - 2000

* توقعات مصدر البيانات

معدل التضخم )متوسط سنوي %(

حسب الترتيب األبجدي

201420152016
توقعات *

 إضغط لتحميل الرسوم والبيانات 

   معدل التضخم في الدول العربية  )%(

2.5 2.5 2.8
2.1

3.6

7.3

3.7 4.4

8.2

5.6

4.8 4.7
5.3 7.8

6.4

2014 2015 2016 *2017 *2018

الدول العربية المصدرة للنفط الدول العربية المستوردة للنفط المتوسط العربي
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 :الموازنة العامة

 مؤشرات األداء الداخلي

ت بانب  غباابببيبة مبو زنبات  ابعوح 

 ابب ببربببيببة مببن عببجببز مببزمببن، 

وخةوةا ب عما تر ج ت أس بار 

 2141 اببنببفببط بببع يببة مببن عببام 

وظهر  ا جز ف  مو زنات م ظبم 

عوح  اببخببلببيببا مببمببا يببؤكببع تببأثببيببر 

 إلير ع ت  انفطية  ابو ضبح عبلبى 

 اميز نيات. ويث ت تمع  اكثير من 

عوح  امنطقة  امنتجة النبفبط عبلبى 

إير ع تبه فب  تبمبويبح  وبتبيباجبات 

مو زناتها  اوكومية  ابتب  تبتبز يبع 

نتيجة  اتوسع ف   إلنفاق  ابجباري 

و السببتببثببمبباري فبب   اببوقببت  اببذي 

تتر جع فبيبه  إليبر ع ت  ابنبفبطبيبة 

وتنمو فيه  إلير ع ت غير  انفطبيبة 

 بم عالت بطيئة.

إال أن  إلةروات  ات  شبهبعتبهبا 

 امااية  ا امة ف   اعوح  امبةبعرة 

النفط و امستورعة أيضا و اتوسبن 

 انسب   امتوقع ألس ار  انفط أعيبا 

اتوقع توسن  ألع ء بشبكبح نسببب  

، 2149عواة خرح عبام  43ف  

 .2148عواة خرح عام  41و

وب عما كانت نسبة عجز  امو زنبة 

 9% فب  41إاى  اناتا تفوق  ا  

يتوقع أن  2146عوح عربية عام 

يتقلص  ا عع إاى عواتين فقط عبام 

عوح عببببام  3و اببببى  2149

2148 . 

 

 إضغط لتحميل الرسوم والبيانات 

20172018

0.4-2.5-3.2-5.3-10.3-5.2-األردن

2.2-3.7-4.1-3.4-7.71.9اإلمارات

11.9-13.2-17.8-18.4-1.6-0.9-البحرين

5.3-5.9-5.9-5.3-3.7-3.2-تونس

1.2-3.5-13.7-15.7-8.0-3.7الجزائر

0.7-1.6-18.2-21.7-9.6-2.1-جيبوتي

7.2-8.6-17.2-15.8-3.4-8.0السعودية

2.6-2.4-1.8-1.9-1.4-1.3-السودان

4.7-5.1-14.1-12.3-5.4-...العراق

11.4-13.0-21.6-15.7-1.1-8.6سلطنة عمان

7.8-8.4-8.0-11.4-12.5-...فلسطين

1.00.5-3.9-10.315.35.6قطر

28.822.35.80.31.51.5الكويت

10.3-9.9-9.3-7.6-6.3-11.6-لبنان

7.3-9.5-10.9-11.4-11.8-7.8-مصر

3.0-3.5-4.1-4.2-4.8-4.1-المغرب

1.8-0.6-0.3-3.4-4.5-...موريتانيا

* توقعات مصدر البيانات

)IMF-October 2017( المصدر : صندوق النقد الدولي

الدولة
متوسط

2013 - 2000

فائض أو عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج )%( 

حسب الترتيب األبجدي

توقعات *
201420152016

الدين اإلجمالي الحكومي وفائض أو عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج )%( 

 لعام 2017

-2.5 -3.7
-13.2

-5.9 -3.5 -1.6
-8.6

-2.4 -5.1
-13.0 -8.4

-1.0

1.5

-9.9 -9.5 -3.5 -0.6

95.6

20.7

90.6

69.2

17.7
29.0

17.0

53.5
63.8

44.5 49.4 54.4

27.1

152.3

101.2

62.8

77.3

فائض أو عجز الموازنة العامة الدين اإلجمالي الحكومي

http://www.dhaman.org
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 :الحساب الجاري

عواة( عجز  ف   49وققت غاابية  اعوح  ا ربية )

ميز ن ت امرتها  اجباريبة مبع  اب باابم  ابخبارجب  

وذاك فيما عع   إلمار ت  ابتب   2146خرح عام 

% مبن إجبمبااب  نباتبجبهبا 2.1وققت فائضا يبلغ 

عوابة وبقبقبت  45انف   ا ام، وذاك مقارنة مبع 

 .2141عواة عام  44و 2145عجز  عام 

 1% فب  45وتجاوزت نسب  ا جز واجبز  ا ب 

عوح ه  جيبوت  وسلطنة عمان وابنان و اجز ئر 

 بااترتيب. 

ومع توسن أس بار  ابنبفبط وقبيبام عبعع مبن عوح 

 امنطقة بدعر   إةروات فب  سبيباسبات أسب بار 

 اةرف وهيكح تجارتبهبا  ابخبارجبيبة يبتبوقبع أن 

توسنا نسبيا ف  أع ء  اوسابات  2149يشهع عام 

عواة عربية يبتبقبلبص مب بهبا عبعع  45 اجارية ا  

عوابة عبلبى أن  45 اعوح  ات  توقق عجز  إاى 

عوابة خبرح  اب بام  42يستمر هذ   اتوبسبن فب  

2148. 

وقع بلغ ععع  اعوح  ابتب  تب بانب  مبن عبجبز فب  

% من  ابنباتبا 41وسابها  اجاري يتجاوز نسبته 

 .2148عوح عام  6يتوقع أن تنخفض إاى  2149عوح عربية عام 9

20172018

8.3-8.4-9.3-9.1-7.3-6.1-األردن

10.313.34.72.42.12.1اإلمارات

4.2-4.6-4.7-2.4-6.44.6البحرين

8.4-8.7-9.0-8.9-9.1-4.1-تونس

10.8-13.0-16.5-16.5-4.4-12.5الجزائر

18.2-21.0-30.4-31.8-25.1-8.0-جيبوتي

4.30.60.4-8.7-16.89.8السعودية

2.0-1.9-5.6-8.0-7.1-5.5-السودان

10.7-11.1-10.1-7.2-6.3-...الصومال

6.7-6.3-8.7-6.5-2.6...العراق

13.2-14.3-18.6-15.5-8.75.8سلطنة عمان

13.2-13.1-9.9-16.3-16.9-17.4-فلسطين

4.92.31.0-20.824.08.4قطر

1.4-0.6-4.5-33.333.43.5الكويت

16.8-18.0-18.6-18.7-26.4-15.6-لبنان

3.8-5.9-6.0-3.6-0.8-0.5-مصر

2.9-4.0-4.4-2.1-5.9-3.3-المغرب

9.6-14.2-14.9-19.7-27.3-13.4-موريتانيا

)IMF-October 2017( المصدر : صندوق النقد الدولي

* توقعات مصدر البيانات

الدولة

متوسط

 - 2000

2013

الحساب الجاري للدول العربية كنسبة من الناتج )%( 

حسب الترتيب األبجدي

201420152016
توقعات *

 مؤشرات األداء الخارجي

 إضغط لتحميل الرسوم والبيانات 

عجز أو فائض الحساب الجاري كنسبة من الناتج )%(

-8.3

2.1

-4.2

-8.4

-10.8

-18.2

0.4

-2.0

-10.7

-6.7

-13.2 -13.2

1.0

-1.4

-16.8

-3.8
-2.9

-9.6
-8.4

2.1

-4.6

-8.7

-13.0

-21.0

0.6

-1.9

-11.1

-6.3

-14.3
-13.1

2.3

-0.6

-18.0

-5.9

-4.0

-14.2

2018(توقعات) 2017
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 المديونية الخارجية:

شهعت مؤشر ت  ابمبعيبونبيبة  ابخبارجبيبة 

العوح  اب برببيبة  سبتبقبر ر  نسبببيبا وبوح 

 اوعوع  آلمنة ف  نةف  اعوح  اب برببيبة 

ووتى  آلن ويث  2111تقريبا منذ عام 

 ستقر مؤشر  اعين  اخارج  كنسببة مبن 

 اناتا  امول   إلجماا  توت مستوى  ا  

عوح عبرببيبة، فبيبمبا جباء  9% ف  51

عوح  1أعلى بقليح من تلك  انبسبببة فب  

 أخرى.

وهناك  ا عيع مبن  ابمبؤشبر ت  اةباعرة 

عن  ابنك وةنعوق  انقع  اعوايين اوعوع 

 امعيونية  اخارجية  آلمنة، و ات  تختلف 

بوسب طبي ة وقوة سبيباسبات  اسبيبطبرة 

على  اعين منها أال تتجاوز نسبببة  ابعيبن 

 اخارج  إاى  اناتا  ابقبومب   إلجبمبااب  

%، ف  واح كانت  اسياسات قبويبة، 51

% فبب  وبباح كببانببت  اسببيبباسببات 31و

ض يفة  اف ااية، و امؤشر  اثان  يبتبمبثبح 

ف  نسبة  اعين  ابخبارجب  إابى وةبيبلبة 

 اةاعر ت  اسل ية و اخعمية ويتر وم ما 

%، وأعببببباء خببعمببة 211و 411بببيببن 

 اعين  اخارج  إاى وةيبلبة  اةباعر ت 

 45 اسل ية و اخعمية ويتر وم مبا ببيبن 

 %.25و

ووفق  ام يار  ألوح يبتبوقبع أن يسبتبقبر 

ععع  اعوح  ات  تقع ضمن  اوعوع  آلمنة 

عوح عببامبب   9اببلببعيببن  اببخببارجبب  عببنببع 

فضر عن توقع توسبن  2148و 2149

مؤشر  اعين  اخارج  الناتا )أي تر جبع 

عوح خبرح  9نسبة  اعين إاى  اناتا( ف  

 نف   افترة.

  

20172018

64.065.866.968.470.3...األردن

32.748.262.966.261.658.9اإلمارات

106.0154.1174.4184.6193.2203.5البحرين

54.856.062.764.375.280.9تونس

16.31.71.82.52.42.5الجزائر

57.949.969.385.387.487.8جيبوتي

13.413.113.819.822.124.3السعودية

96.365.861.157.446.540.5السودان

24.836.839.338.340.9...العراق

37.334.651.770.475.580.7سلطنة عمان

13.38.68.47.77.37.0فلسطين

66.080.7110.6147.8136.6130.9قطر

30.022.936.542.750.555.8الكويت

159.1175.0175.8183.9185.6184.0لبنان

23.215.114.516.832.229.4مصر

29.231.033.433.634.132.7المغرب

123.486.3104.0109.285.486.0موريتانيا

)IMF-October 2017( المصدر : صندوق النقد الدولي

* توقعات مصدر البيانات

الدين الخارجي للدول العربية كنسبة من الناتج )%(

حسب الترتيب األبجدي

201420152016 الدولة
متوسط

2013 - 2000

توقعات *

 إضغط لتحميل الرسوم والبيانات 

 مؤشرات األداء الخارجي

الدين الخارجي كنسبة من الناتج )%(
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 :االحتياطيات الدولية

و ةلت  الوتياطيات  اعواية من  ا مبرت  ألجبنبببيبة فب  

 اعوح  ا ربية، وفق  اتقعير ت  ات  قام بها ةنعوق  ابنبقبع 

 اعوا  مةعر  ابيانات، تر ج ها، و اذي بعأ بوضوم منذ 

مليار عوالر عبام  792اتةح تقعير تها إاى  2141عام 

، وذاك نتيجة اقيبام عوح خبلبيبجبيبة ببااسبوبب مبن 2146

 وتياطياتها اتمويح عجز مبو زنباتبهبا  ابوبكبومبيبة، وذابك 

ب عما كانت تلك  الوتياطيبات قبع  رتبفب بت مبن مبتبوسبط 

مليار عوالر خبرح  ابفبتبرة مبا ببيبن  514.1سنوي يبلغ 

مليبار عوالر عبام  4218.3إاى  2143و 2111عام  

2141. 

20172018

8.016.016.615.515.817.0األردن

32.678.594.085.478.574.5اإلمارات

3.26.13.42.42.42.8البحرين

6.17.77.45.97.28.0تونس

99.5177.4142.6112.993.077.7الجزائر

0.10.50.40.40.40.4جيبوتي

297.5726.8611.9533.6485.2457.7السعودية

1.50.91.01.21.3...السودان

66.753.745.241.440.8...العراق

8.216.317.520.319.819.3سلطنة عمان

.........0.50.70.6فلسطين

13.043.137.231.730.331.8قطر

16.232.328.331.532.834.3الكويت

17.237.336.742.741.839.2لبنان

21.616.319.517.130.730.2مصر

17.420.523.025.425.026.9المغرب

0.30.60.80.80.80.8موريتانيا

 )IMF-October 2017( المصدر : صندوق النقد الدولي

* توقعات مصدر البيانات

الدولة

متوسط

 - 2000

2013

توقعات *

االحتياطيات الدولية في الدول العربية بالمليار دوالر

حسب الترتيب األبجدي

201420152016

 إضغط لتحميل الرسوم والبيانات 

 مؤشرات األداء الخارجي

http://www.dhaman.org
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 تغطية االحتياطيات الدولية لعدد أشهر الواردات:

أمببا عببلببى ةبب ببيببع مببؤشببر تببغببطببيببة 

 الوببتببيبباطببيببات  اببعواببيببة ابب ببعع أشببهببر 

 او رع ت من  اسلع و اخعمبات، فبتبشبيبر 

عوح عربية ضمبن  7 ابيانات إاى وجوع 

 اببوببعوع  اببمببقبببببواببة  اببتبب  تببغببطبب  فببيببهببا 

 الوتياطيات و رع ت  اعوابة مبن  اسبلبع 

، 2146شهور اب بام  5و اخعمات امعة 

مع توق ات بارتفاع ععع تلك  اعوح إابى 

 7و سبتبقبر رهبا عبنبع  2149عام  41

 .2148عوح عام 

كما تشير  اتوق ات إاى تبوبسبن مبرجبح 

عوح عبرببيبة و سبتبقبر ره  1المؤشر ف  

عوح خبرح  7عوح وتر ج ه فب   3ف  

 .2148و 2149عام  

 

 

 

20172018

6.28.59.28.48.38.6األردن

2.53.13.63.22.82.6اإلمارات

2.43.31.91.21.11.3البحرين

3.54.14.13.44.14.3تونس

26.533.428.422.319.316.3الجزائر

2.84.13.23.63.83.6جيبوتي

21.135.336.833.829.827.8السعودية

1.71.21.61.71.8...السودان

10.99.26.76.26.0...العراق

4.55.36.77.57.06.6سلطنة عمان

.........1.41.10.9فلسطين

4.58.76.96.25.35.3قطر

6.27.46.46.86.86.8الكويت

8.314.614.015.614.813.4لبنان

5.92.53.32.95.14.7مصر

7.26.06.16.36.06.1المغرب

1.23.03.93.73.63.4موريتانيا

 )IMF-October 2017( المصدر : صندوق النقد الدولي

* توقعات مصدر البيانات

تغطية االحتياطيات للواردات )عدد األشهر( في الدول العربية 

حسب الترتيب األبجدي

الدولة
متوسط

2013 - 2000
201420152016

توقعات *

 إضغط لتحميل الرسوم والبيانات 

 مؤشرات األداء الخارجي

تغطية االحتياطيات للواردات )عدد األشهر(

8.7

3.32.1
3.9

28.0

3.6

35.3

1.5

8.9
6.57.36.9

14.7

2.9

6.1
3.5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2016-2014     توقعات     توقعات 

http://www.dhaman.org
http://dhaman.net/ar/wp-content/uploads/2017/11/7.xlsx


17   www.dhaman.org                                              7102|  4نشرة ضمان االستثمار | العدد 

 

 لإلستفسار عن محتويات النشرة يرجى االتصال بإدارة البحوث والدراسات

riadh@dhaman.org 74959552-965+ د. رياض بن جليلي مدير إدارة البحوث والدراسات 

aeldabh@dhaman.org 74959567-965+ 
رئيس وحدة الدراسات 

 والنشر
 +mona@dhaman.org 74959560-965 أحمد الضبع

رئيس وحدة البحوث 

 والمعلومات
 منى قمحية

aymang@dhaman.org 74959579-965+ أيمن غازي سكرتير samer@dhaman.org 74959553-965+ سامر ولد علي مساعد باحث 

http://www.dhaman.org


 المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات

 سنة  41نوفر تغطية تأمينية ضد مخاطر االئتمان والمخاطر السياسية منذ أكثر من 

 7112من وكالة ستاندرد أند بورز منذ عام  AAنتمتع بتصنيف ائتماني مرتفع 

سندكم افمثن لضمان استثماراتكم في مختلف الدون 

  العربية وتأمين صادراتكم تلر اميع أنتا  العالم

www.dhaman.org 




