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كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية باإلضااةاة ىلا   4791تأسست عام  

منن    AAتصنيف أربع هيئات مالية عربية، وتتخذ من دولة الكويت مقراً لها، وهي حاصلة عل  

كما أنها تُعد أول هايائاة  ،وللسنــة الحاديــة عشرة على التواليقبل ستــاندرز أند بورز العالمــية 

 متعددة األطراف لتأمين االستثمار ةي العالم.

 التالية: األهدافتعمل المؤسسة عل  تحقيق 

  تشجيع تدةق االستثمارات العربية واألجنبية المباشرة ىل  الادول الاعارباياة مان خارل تاوةايار

 التغطية التأمينية ضد المخاطر غير التجارية للمستثمرين والممولين العرب واألجانب.

  تعزيز ودعم الصادرات العربية من خرل توةير التغطية التأمينية ضاد الاماخااطار الاتاجاارياة

 وغير التجارية للُمصدرين العرب.

  دعم التجارة العربية المحلية من خرل توةير التغطية التأمينية ضد المخاطر التجارية للمبيعات

 المحلية.

  دعم النمو االقتصادي ةي البلدان العربية من خرل توةير التغطية الاتاأماياناياة ضاد الاماخااطار

التجارية وغير التجارية للمؤسسات المالية والموردين غيار الاعارب عاناد تاماويال أو تاورياد 

المدخرت األساسية، البضائع الرأسمالية، السلع االستراتيجية ومثيلهاا مان السالاع والاخادماات 

 التنموية للدول العربية.

  ىعداد البحوث والدراسات المتخصصة والمتعلقة بمناخ االستثمار وتشجيع الصادرات والتعريف

بصناعة الضمان والقيام بتقديم الدعم التقني لوكاالت تاروياا االساتاثاماار ةاي الادول الاعارباياة، 

 وتعزيز التعاون والتكامل مع المنظمات العربية والدولية النشطة ةي مجال تشجيع االستثمار.

 

 

 العمومية(: )الجمعية المساهمين مجلس

 الصرحيات كاةة له وتنعقد وهيئات(، )دوالً  األعضاء جميع ويمثل المؤسسة، ةي سلطة أعل  هو

 السيااساة وضع - أخرى صرحيات ضمن - يتوالها التي المهام ومن .أغراضها لتحقيق الرزمة

 ماجالا  أعضااء وتعيايان وتعديلها، االتفاقية، نصوص وتفسير .المؤسسة عمل تحكم التي العامة

 .العام والمدير اإلدارة

 :اإلدارة مجلس

 وينتخب سنوات، ثرث لمدة اختيارهم يتم متفرغين، غير أعضاء تسعة من اإلدارة مجل  يتألف

 الاماناصاوص الصارحاياات وةاق المؤسسة أعمال ىدارة المجل  ويتول  رئيساً، أعضائه بين من

 - الصرحيات تلك وتتضمن المساهمين، مجل  قبل من له المخولة أو المؤسسة اتفاقية ةي عليها

 والاباحاوث العمليات براما ىقرار واإلدارية، المالية واللوائح النظم ىقرار - أخرى مهمات ضمن

 أماوال ةاياهاا تاوظاف الاتاي األوجاه تاحادياد تنفياذهاا، ومتابعة للمؤسسة العام المدير من المقترحة

 .المساهمين لمجل  المؤسسة نشاط عن سنوي تقرير وتقديم التقديرية، الموازنة اعتماد المؤسسة،

 :اإلدارة مجلس أعضاء السادة أسماء

 اً رئيس   الغنام محمد بن أحمد /األستاذ سعادة .4

 عضواً                                  الصبيح أحمد عبدهللا /األستاذ سعادة .2

 عضواً   مريم محمد األميري /األستاذة سعادة .3

 عضواً     الطويل الهادي مختار  /الدكتور سعادة .1

 عضواً      العبيدلي حسن أحمد  /األستاذ سعادة .5

 عضواً   حسن أحمد محمد  /األستاذ سعادة .6

 عضواً   قطن علي بن محاد بن مسلم  /األستاذ سعادة .9

 عضواً  قطامي علي الدين سعد ناصر  /الدكتور سعادة .8

 عضواً   التار األمين محمد  /األستاذ . سعادة7  

 اإلبراهيم راشد فهد / األستاذ سعادة  :العـام المدير     

 المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات

 أجهزة المؤسسة

 المقر الرئيسي:

 المقر الدائم للمنظمات العربية

 دولة الكويت 06133الصفاة  - 86532ص.ب 

 +765 2175 7555هاتف : 

 +765 2175 7576 9 /ةاك  :

 research@dhaman.orgبريد ىلكتروني : 

 

 

 

 

 

 

  المحتويات        

 

 االفتتاحية .....................................

 أنشطة المؤسسة.............................. 

 البيئة االقتصادية الدولية....................

 .......8103آفاق االقتصادات العربية لعام 

6 
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7 

http://dhaman.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2016/02/SP-2017.pdf
http://dhaman.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2016/02/SP-2017.pdf
mailto:reserach@dhaman.org
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  8103االقتصاد العربي.. تحسن مؤشرات األداء في 

رغم التحديات التي تواجه االقتصاد العربي نتيجة الضغوط التجارية العالمية، 

وتداعيات الصراعات اإلقليمية، والمقاومة المتزايدة لبرامج اإلصالح النمنالني 

وغيرها، إال أن ارتفاع أسعار النفط عزز توقعات تسارع معدالت نمو الننناتنج 

 8716% لنينبنلن  8.2  منتنوسنطالمحلي االجمالي في دول المنطنقنة بنمنعندل 

 .8103مليار دوالر عام  8222% إلى 6.3وليواصل االرتفاع بمعدل  8102مليارات دوالر عام 

وةي هذا السياق من المتوقاع أن ياتاحاسان أداء الاماوازناات 

الحكومية ليرتفع عدد الدول التي تاحاقاق ةاائضاا مان دولاة 

. 2147و 2148دول عامي  5ىل   2149واحدة ةي عام 

كما يتوقع أن ينعك  تحسن أسعار النفاط وىصارأ أساعاار 

الصرف عل  مؤشرات األداء الخارجي. ةمن الامارجاح أن 

 6دولة عربياة ماناهاا  42يتحسن أداء الحساب الجاري ةي 

 2148دول ستاحاقاق ةاائضاا خارل عااماي 

 .2147و

و يرجح استقرار عدد الدول التي يمثال ةاياهاا 

% مان الانااتاا 51الدين الخارجي أقال مان 

 2148دول ةي عام  8المحلي اإلجمالي عند 

وان يرتفع عدد الدول التي تشهد تاحاساناا ةاي 

دولاة، عالا  أن يازداد  44هذا المؤشر ىل  

 .2147خرل العام  42عددها ىل  

ويااتااوقااع صااناادوق الاانااقااد الاادولااي أن تااعاااود 

االحتياطيات الدولية ةي دول المنطقة ناماوهاا 

ثام ىلا   2148مليار دوالر عام  4158ىل  

، وذلاك ماع 2147مليار دوالر عام  4444

استقرار عدد الدول العربية التي تاقاع ضامان 

الحدود اآلمنة التي تغطي ةيها االحاتايااطاياات 

دول  41أشاهار عاناد  5واردات الدولة لمدة 

 .2148خرل العام 

أما عل  صعيد توقعات االستثمارات األجنبية المباشارة ةاي 

الدول العربية، ةرغم تراجعها عاالاماياا، حساب االوناكاتااد، 

ىال أنهاا  2148% خرل النصف األول من العام 14بنسبة 

شهدت ارتفاعا ةاي باعال الادول الاعارباياة وماناهاا مصار 

 واإلمارات. 

ولكي تتكمن دول المنطقة من تحقياق اساتاداماة هاذا الاناماو  

المتوقع وتحسين مؤشراتها االقتصادية الاماخاتالافاة عالاياهاا، 

حسب تقارير الجهات اإلقليمية والدولية الاماتاخاصاصاة، أن 

تواصل براما اإلصرأ المالي واالقتاصاادي والاتاشارياعاي 

واإلجرائي بما يعزز من استقرار اقاتاصااداتاهاا وجااذباياتاهاا 

 لرستثمار والتجارة واألعمال بشكل عام.

وحت  تضمن الحاكاوماات الامانافاذة لاتالاك االصارحاات أن 

ىجراءات التصحيح المالي ةي المستقابال ساتاكاون ماناصافاة 

وداعمة للتنمية، ينبغي أن تحرص عالا  تاوجاياه أولاوياات 

اإلنافاااق نااحااو االسااتااثامااارات عاالاايااة الااجااودة 

والاداعاماة لالاناماو ةاي ماجااالت رأ  الاماال 

البشري والبنية التحتية الاماادياة، ماع الاحافااظ 

عاالاا  اإلناافاااق االجااتااماااعااي الاامااوجااه باادقااة 

لمستحقيه، وكذلك االنتقال ىل  هيكل ضرياباي 

تصاعدي، وتناوياع قااعادة اإليارادات وىزالاة 

 التشوهات.

كما يساهم اتباع سايااساات أكاثار ةاعاالاياة ةاي 

تحسين مناخ االستثمار وتشجيع وجود قاطااع 

خاص ديناماياكاي لارةاع مساتاوى االساتاثاماار 

الخاص ةي المنطقة والاذي الزال ماناخافاضاا 

مقارنة بمستواه ةي مناطق أخرى، وذلك عبار 

المراجعة الدورية لمواطن القوة والضعف ةاي 

مااناااخ االسااتااثاامااار والااعااماال عاالاا  تااحااسااياان 

الاامااؤشاارات الاارئاايااساايااة الااحاااكاامااة لااقاارارات 

المستثمرين والسيما الشركات متعددة الجنساياة ذات الاتاأثايار 

 األكبر ةي هذا المجال.

 

 وهللا ولي التوةيق،

 فهد راشد اإلبراهيم

 المدير العام 

  االفتتاحية

توقع تسارع ”

معدالت نمو الناتج 

المحلي اإلجمالي 

في دول المنطقة 

 متوسطبمعدل 

% عام 8.2

ثم بمعدل  8102

%  عام 6.3

8103“ 
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 أنشطة المؤسسة

 ملحقا  03عقدا و 53المؤسسة أبرمت 

 مليون دوالر في الربع الرابع  468.2بقيمة 
 

 46عقدا و 56أبرمت المؤسسة خرل الربع األخير من العام الجاري 
طلباً  448مليون دوالر، حيث تسلمت المؤسسة  132.8ملحقا بقيمة 

دول عربية ومن  7لتأمين ائتمان صادرات من شركات مصدرة من 
 13جهتين أجنبيتين ومن جهة عربية أجنبية مشتركة، كما تم ىبرام 

 289.3ملحقا لتأمين ائتمان صادرات بقيمة قدرها حوالي  46عقداً و
 مليون دوالر.  

استفسارات  1وعل  مستوى ضمان االستثمار، ةقد تسلمت المؤسسة 
مليون دوالر ىضاةة ىل  طلب ضمان  477.8بلغت قيمتها حوالي 

 مريين دوالر. 8.9استثمار أولي واحد بقيمة قدرها حوالي 

 31أما عل  مستوى تأمين المؤسسات المالية ةقد تسلمت المؤسسة 
 847.6استفساراً لتأمين تعزيز خطابات اعتماد بلغت قيمتها حوالي 

 مليون دوالر.  415.5عقداً بقيمة  43مليون دوالر كما تم ىبرام 

  

 المؤسسة نظمت ورشة عمل لتأمين

 االستثمارات اإلماراتية في الدول العربية 

نظمت المؤسسة بالتعاون مع وزارة االقاتاصااد اإلمااراتاياة وماجالا  اإلماارات 

للمستثمرين بالاخاارف ةاي دباي ةاي اإلماارات ورشاة عامال باعاناوان  تاأمايان 

االستثمارات اإلماراتية ةي الدول العربية ضد المخاطر السياسياة  وذلاك خارل 

، حيث تم خرل الورشة التعريف بخدمات المؤسسة وكيفية 2148شهر ديسمبر 

استفادة الشركات اإلماراتية من أنظمة التأمين التي تديرها الاماؤساساة. وشاارك 

ةي هذه الورشة عدد من الشركات اإلمااراتاياة الصانااعاياة الاماصادرة لالاخاارف 

  والمستثمرة خارف اإلمارات.

 لتأمين ائتمان الصادرات ةي المملكة

"ضمان" توقع مذكرة تفاهم مع 
وزارة الصناعة والتجارة 
 والسياحة في البحرين

 

مدير العام للمؤسسة ةهد راشد اإلبراهيم الوقع 
و وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة 
البحرين زايد بن راشد الزياني مذكرة تفاهم 
للتعاون المشترك ةي مجال تأمين ائتمان 

 الصادرات البحرينية.

وكان وةد من المؤسسة برئاسة المدير العام قام 
بزيارة ىل  مملكة البحرين خرل شهر نوةمبر 

لحضور اةتتاأ مركز صادرات  2148
البحرين بدعوة من وزير الصناعة والتجارة 

 والسياحة. 

 

 

"ضمان" شاركت في 

 اجتماعات

 المجلس التنفيذي

 لـ "أمان" في القاهرة
 

شاركت المؤسسة ةي اجتماع المجل  
التنفيذي التحاد أمان ةي العاصمة 
المصرية القاهرة خرل شهر ديسمبر 

، حيث تمت مناقشة مختلف 2148
أنشطة االتحاد وبرناما عمله للفترة 
المقبلة. وكانت المؤسسة شاركت ةي 
اجتماع اللجنة الفنية التحاد أمان خرل 
شهر سبتمبر وذلك لمتابعة برناما 
Amman Union Online 

Certificate. كما شاركت المؤسسة ،
بإثنين من كوادرها ةي دورة تدريبية 
نظمها االتحاد ةي سلطنة عمان خرل 
شهر أكتوبر بعنوان  تسويق خدمات 

 التأمين وتطوير المنتجات .

 اجتماعات تسويقية في اإلمارات وإسبانيا 

واصلت المؤسسة جهودها التسويقية خرل الربع األخير من العام الجاري حيث 
تم عقد اجتماعات مع عدد من المصدرين والمستثمرين والبنوك ةاي اإلماارات 
وىسبانيا ىضاةة ىل  دولة المقر وكذلك ةي المملكة العربية السعودية مان خارل 
المكتب اإلقليمي ةي الريال بغرل ترويا خدمات المؤساساة الاتاأماياناياة ةاي 
مجالي تأمين االستثمار وائتمان الصادرات، وةي السياق نفسه تم ىصدار كتياب 
يستعرل ما ورد ةي تقرير مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية بشأن تصاناياف 

 .2148المؤسسة االئتماني للعام 
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 ...سندكم لتطوير أعمالكم“ ضمان”

  بااخادمااتااهاا ناحاو الامااساتاثاامارياان والاُمااصادرياان ضنمننانتاتاوجااه  

والمصارف والمؤسسات المالية وشركات التخصيم ووكاالت تأمين 

االئتمان عبر تقديم خدمات تأمينية شاملة ومخصصة وبتكلفة مالاياة 

ُمجدية ضد المخااطار الاتاجاارياة وغايار الاتاجاارياة، حاياث تشامال 

المخاطر التجارية عدم وةاء المدين بما استحق عليه أو ىةرساه ةاي 

حين تشمل المخااطار غايار الاتاجاارياة كارً مان ماخااطار الاتاأمايام 

والُمصادرة ونزع الملكية واالساتايارء الاجاباري وكاذلاك الاحاروب 

واالضطرابات األهلية واألعمال اإلرهابية كما تشمل المخاطر غير 

التجارية مخاطر عدم القدرة عل  تحويل الاعامالاة أو ةارل ساعار 

 صرف تمييزي وأيضا مخاطر اإلخرل بالعقد.

www.dhaman.org 

 

 8102/00/85عقد مجلس إدارة المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات اجتماعه الرابع يوم األحد الموافق 

 بمقر المؤسسة في دولة الكويت.

 وناقش المجلس في االجتماع موضوعات تتعلق بنشاط المؤسسة خالل فترة التقرير وأبرزها ما يلي:

  8112أغسطس  11مايو إلى  1تقرير المدير العام عن نشاط المؤسسة خالل الفترة من. 

  .االطالع على توصيات لجنتي االستثمار والتدقيق 

  8112اعتماد الموازنة التقديرية للسنة المالية. 

 في مقر المؤسسة بدولة الكويت.  8112مارس  5يوم الثالثاء الموافق  8112كما قرر المجلس عقد اجتماعه األول لعام 

 8102مجلس إدارة المؤسسة يعقد اجتماعه الرابع لعام 
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 البيئة االقتصادية الدولية

يشهد االقتصاد العالمي استقرارا نسبيا مع الاثاباات الاماتاوقاع 

، 2147و 2148% خرل عااماي 3.9لمعدالت النمو عند 

. وذلك 2148حسب تقرير لصندوق النقد الدولي ةي أكتوبر 

كمحصلة لتوقعات االرتفاع الطفيف ةي ماعادالت الاناماو ةاي 

% واستقرار معادل الاناماو 2.1ىل   2.3الدول المتقدمة من 

%. ياأتاي ذلاك رغام أن مايازان 1.9ةي الدول النامية عند 

المخاطر المحيطة بالنمو ةي العالم الزال يامايال ىلا  جااناب 

المخاطر السلبية مع تصاعد الحواجز الاتاجاارياة، واناعاكاا  

مسار التدةقاات االساتاثاماارياة، واحاتامااالت 

 تشديد األوضاع المالية ةي الدول المتقدمة. 

وقد جاء التسارع النسبي ةي النمو ةي الدول 

المتقدمة باألسا  من التحسن الاواضاح ةاي 

ىلا   2.2معدالت نمو الواليات المتحدة من 

% مقابل التراجع الاماتاوقاع ةاي الاناماو 2.7

 بمنطقة اليورو واليابان والدول األخرى.

كما جاء استقرار النماو ةاي الادول الانااماياة 

والناشئة محصلة استقرار الناماو ةاي الادول 

% وارتفاعه الاماتاواضاع 6.5اآلسيوية عند 

ةي دول الشرق األوسط وشمال أةريقياا مان 

% )بفضل ارتفاع أسعار النفاط( 2ىل   4.8

وكذلك ةي دول كومنولث الادول الاماساتاقالاة 

 وتراجعه نسبيا ةي بقية المناطق.

ومن المرحظ قيام الصندوق بخفل توقعات 

النمو ةي الصيان وباعال الادول اآلساياوياة 

عقب اإلجراءات التجارية التاي  2147لعام 

أعلنتها الواليات المتحادة، وكاذلاك تاوقاعاات 

الناماو ةاي ىياران عاقاب ةارل الاعاقاوباات 

األمريكية، وكذلك توقعات النمو ةي تركيا عقاب اإلجاراءات 

التجارية األمريكية ضد بعل السلع التركية وتاذباذب ساعار 

 صرف الليرة.

وعل  صعيد التجارة العالمية يتوقع الصندوق تراجاع ماعادل 

% عاام 5.2نمو التجارة العالمية ةي السلع والاخادماات مان 

. 2147% عاام 1ثم ىل   2148% عام 1.2ىل   2149

أما التجارة السلعية ةمن المتوقع ارتفاع حجمها الساناوي مان 

تاريالاياون  47.24ىلا   2149تريليون دوالر عام  49.1

ماع تاوقاعاات باماواصالاة الصاعاود ىلا   2148دوالر عام 

. وذلااك كااماحااصالااة 2147تااريالايااون دوالر عاام  47.76

 1.9للتراجع المتوقع ةي نمو واردات الدول الاماتاقادماة مان 

ىل   9.2% وارتفاع نمو واردات الدول النامية من 1.2ىل  

 1.2% مقابل تراجع نمو صادرات الدول المتقدمة من 6.3

 %.1.5ال   6.6% والدول النامية من 3.6ىل  

وقد ساهم النمو المتوقع ةي أسعار تصدير العديد مان السالاع 

ةي نمو التجارة. ةبالنسبة للنفط يتوقع استمرار صعوده رغام 

احتمااالت زياادة اإلناتااف مان أوباك باطالاب مان الاوالياات 

المتحدة، كما يتوقع ارتفاع معدل نمو أسعار السلع المصاناعاة 

% مقابل تراجع معدل نمو أسعار 2.5ىل   4.9بالدوالر من 

 .2148% عام 2.9ىل   6.8السلع األولية غير النفطية من 

وةيما يتعلق باالستثمار األجنبي المباشار ةاقاد كشاف تاقاريار 

 2148اتجاهات االستثمار الصادر عن االونكتاد ةي أكتوبر 

عن تراجاع تادةاقاات االساتاثاماار األجاناباي 

% خارل 14المباشر ةاي الاعاالام باماعادل 

 2148النصف األول من الاعاام الاجااري 

 971مليار دوالر ماقاارناة ماع  191ىل  

مليار دوالر ةي الناصاف األول مان الاعاام 

2149. 

التراجع الكبير ةي التدةقات الاعاالاماياة جااء 

نتيجة التراجع الحاد ةي التدةقات ىل  الدول 

مالاياار  435% ىلا  67المتقدمة بماعادل 

دوالر ةقط حيث كاانات أوروباا هاي أكابار 

 216مساااهاام ةااي الااهاابااوط بااتااراجااع باالاا  

مليارات دوالر ةي التدةقات الاواردة ىلاياهاا 

)جراء تدةقات سلبية عاكاساياة ةاي ىيارلانادا 

وسويسرا( وكذلك تراجع التدةقات ألمرياكاا 

ملياار دوالر )ناتاياجاة  445الشمالية بقيمة 

% لالاتادةاقاات ىلا  93تراجع حاد بماعادل 

 الواليات المتحدة(. 

أما التدةقات للدول الانااماياة ةاقاد تاراجاعات 

ماالايااارات دوالر  341% ىلا  1بامااعادل 

كمحصلة الستقرارها ألةريقيا وارتفاعها الطفيف ةي منااطاق 

% 1آخاارى مااقاااباال تااراجااعااهااا لاالاادول األساايااويااة باامااعاادل 

وخصوصا منطقة غرب آسيا التي شاهادت تاراجاعاا باماعادل 

 %.5% مع هبوط التدةقات لتركيا بمعدل 24

ورغم هذا التراجع الطفيف ىال أن حصة الدول الانااماياة مان 

% 19% من اإلجمالي منها 66التدةقات العالمية قفزت ىل  

% لالادول 33ةقط للدول النامية اآلسيوية، مقابل حصة تبل  

 المتقدمة والدول المتحولة.

التغيرات التي شهدتها األسواق ةي النصف األول ترجح 

رغم نمو ىعرنات الشركات  2148تراجع التدةقات لعام 

مليار دوالر، مقابل تراجع  151% ىل  12الجديدة بمعدل 

مليارات دوالر ةي عمليات االندماف  1طفيف بمقدار 

   مليار دوالر خرل الفترة. 395واالستحواذ ىل  

 

 

استقرارا نسبيا ’

مع لالقتصاد العالمي 

الثبات المتوقع لمعدالت 

% خالل 6.7النمو عند 

، 8103و 8102عامي 

مع احتمال تراجع معدل 

نمو التجارة العالمية في 

السلع والخدمات من 

إلى  8107% عام 5.8

ثم  8102% عام 4.8

 ‘8103% عام 4إلى 
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رغم توقعات تسارع النمو ةي المنطقة بفضل ارتفاع اساعاار 

النفط اال ان هناك مخاطر متعددة ومتشابكة تخيم عل  اآلةاق 

االقتصادية للمنطقة، منها تشديد األوضاع الماالاياة الاعاالاماياة 

بسرعة تفوق التوقعات، وتصاعد التوتارات الاتاجاارياة الاتاي 

يمكن أن تؤثر عل  النمو العالمي وتضر بالشركاء التجاريين 

الرئيسيين ةي المنطقة، هذا ىل  جانب الضغوط 

 الجيوسياسية. 

وقد تسفر هذه الماخااطار عان تادهاور الامازاف 

العام السائد ةي األسواق المالية وزيادة تاقالاباات 

هذه األسواق، مما ياؤدي ىلا  تافااقام تاحادياات 

التاماويال أماام الابالادان ذات مساتاوياات الاديان 

المرتفعة أو احتياجات ىعادة التمويال الاكابايارة. 

وقااد تشااكاال أجااواء عاادم الاايااقااياان السااياااسااي 

والتوترات االجتماعية تحديا أمام تنافاياذ جادول 

أعمال اإلصرحات ةي بعل البلدان، وهاو ماا 

يعني ان بلدان المنطقة مطالبة بإجراء مزيد من 

اإلصرحات حت  تتمكن من تعازياز صارباتاهاا 

ةي مواجهة هذه المخاطر وبناء مستقبل يتقااسام 

ةيه الجميع مناةع النمو، وخصوصا جعل أسعار 

الصرف أكثر مرونة لتصبح بامانازلاة هاواما  

وقائية ةي حالة الاتاعارل لضاغاوط خاارجاياة. 

باإلضاةة ال  اتخاذ تدابير ىضاةية لتصحيح أوضاع الاماالاياة 

العامة، ةضر عن اتباع سياسات تتسم باإلنصاف وأن تاكاون 

أكثر دعما للنمو ىل  مستويات تواةر الوظائف، مع ضارورة 

زيادة ةرص الحصول عل  التاماويال، 

وتعزيز الحوكمة، وتحسين مخرجاات 

 التعليم، وزيادة مرونة أسواق العمل.

وحااتاا  تضااماان باالاادان الااماانااطااقااة أن 

ىجااراءات الااتااصااحاايااح الاامااالااي ةااي 

المستقبل ساتاكاون ماناصافاة وداعاماة 

للنمو قدر اإلمكان، ينبغي أن تحارص 

أوالً عل   تاوجاياه أولاوياات اإلنافااق 

نااحااو االسااتااثاامااارات عااالاايااة الااجااودة 

والداعماة لالاناماو ةاي ماجااالت رأ  

المال البشري والبنية التحتية الماادياة، 

مع الحفاظ عل  اإلنافااق االجاتامااعاي 

الموجه بدقة لمستحقيه، وثانياً االنتقاال 

ىل  هيكل ضريبي تصاعدي، وتناوياع 

قاعدة اإليرادات، وىزالة التشوهات. هذا ىل  جانب ضارورة 

تشجيع وجود قطاع خاص ديناميكي لرةع مستوى االستثاماار 

الخاص ةي المنطقة والذي الزال منخفضا مقاارناة باماساتاواه 

ةي مناطق اخرى، وذلك عبر زيادة ةارص الاحاصاول عالا  

التمويل وتعميق أسواق رأ  المال المحلية واالساتاثاماار ةاي 

التعليم والبنية التحتية، والحد من دور الادولاة 

ةي االقتصاد، وتحسين ةعالية الحكومة وناظاام 

 حوكمتها وغيرها. 

وةيما يتعلق بتوقعات االستاثاماارات االجاناباياة 

الاامااباااشاارة ةااي الاادول الااعاارباايااة ةااقااد شااهاادت 

التدةقات الواردة ىل  مصر زيادة كبيرة بمعدل 

% خرل النصف األول لاتاتاصادر الادول 21

األةرياقاياة ةاياماا تام رصاد عامالاياات انادمااف 

واستحواذ كبرى ةي قاطااع الانافاط اإلمااراتاي 

 مليارات دوالر خرل الفترة. 6بقيمة 

اما التجارة الخارجية ةمن الطبياعاي أن تشاهاد 

تحساناا ةاي ماؤشاراتاهاا الاخاارجاياة باالاناساباة 

لمجموعة الدول العربية انعكاسا لتحسن اسعار 

النفط، كما مان الامارجاح أن ياتاحاول مايازان 

مليارات  7.7الحساب الجاري من عجز بقيمة 

% من النااتاا ىلا  ةاائال 1.3دوالر وبنسبة 

% مان الانااتاا عاام 2.6مليار دوالر وبنساباة  81.4بقيمة 

2148. 

8103آفاق االقتصادات العربية لعام    

توقعات تسارع ’

النمو في المنطقة، 

إال أن مخاطر 

متشابكة ما زالت 

تخيم على اآلفاق 

االقتصادية للمنطقة، 

منها تشديد األوضاع 

المالية العالمية  

وتصاعد التوترات 

 ‘  التجارية

معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي )%( خالل الفترة )2019-2000(
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المتوسط العربي مجموعة الدول المتقدمة مجموعة الدول الناشئة والنامية العالم

 (IMF-November 2148)المصدر : صندوق النقد الدولي 

 (IMF-November 2148)المصدر : صندوق النقد الدولي 

http://dhaman.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/1.xlsx
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من المتوقع أن تشهد البلدان المصدرة للنفط ةي المنطقة تحسنا واضاحاا ةاي أرصادة حساابااتاهاا 

ةي ظل ارتفاع أسعار النفط. وهو ما يرجح  2147و 2148الخارجية والمالية العامة ةي عامي 

% ةاي عاام 3و  2148% ةي عام 2.1ارتفاع معدل النمو ةي البلدان المصدرة للنفط ليسجل 

. ويساعد عل  2149عقب االنكما  الذي شهدته دول مجل  التعاون الخليجي ةي عام  2147

ذلك تعاةي النشاط غير النفطي، مدعوما بتباطؤ وتيرة الضبط المالي وارتفاع ىنتاف النفط. ورغم 

ايجابيات ارتفاع اسعار النفط اال انها قد تضعف من عزيمة البلدان المصدرة للنفط عل  مواصلة 

 اإلصرحات.

 . الدول المصدرة للنفط 0

 

ترجح المؤشرات أن يستمر النمو بمعدل ماتاواضاع ةاي الابالادان 

المستوردة للنفط ةي المنطقة مع اكتاسااباه قاوة طافايافاة لاياساجال 

% 1، قبل أن ينخفل مرة أخارى ىلا  2148% ةي عام 1.5

. لكن هذا النمو غير المتوازن، ُيتوقع له أن ياقال 2147ةي عام 

% عل  المدى المتوسط ةي حوالي ثارثاة أربااع الابالادان 5عن 

المستوردة للنفط، وهو معدل منخفل جدا ال يساماح باالاتاصادي 

للتحديات عل  صعيد العمالة وسد احتياجات التنمية ةي المنطقة. 

كذلك أدى ارتفاع أسعار النفط ىل  تحييد أثر بعل الاتاحاساياناات 

  األساسية ةي حساباتها الخارجية وماليتها العامة.

8103آفاق االقتصادات العربية لعام   حسب االقتصادات المصدرة والمستوردة للنفط 

اإليرادات )نسبة من الناتج المحلي اإلجمالي %(
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 آخر تطورات أسعار النفط . الدول المستوردة للنفط 8

توقعات بارتفاع ’

معدل النمو في 

االقتصادات 

المصدرة للنفط، 

واستمرار النمو 

بمعدل متواضع في 

 ‘الدول المستوردة

 (IMF-November 2148)المصدر : صندوق النقد الدولي 

http://dhaman.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/8.xlsx
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واصل الناتا المحلي االجمالي العربي نموه  خرل 

ولكن مع تراجع معدل النمو )متوساط  2149العام 

% عاام 3.3% ماقاارناة ماع 4.3دولة( ال   21

كما جاء النمو اقل مان تاوقاعاات صانادوق  2146

 % لنف  العام.2النقد الدولي البالغة 

وقد جاء هذا النمو الضعيف كمحصلة لنمو ايجااباي 

قوي ةي عدد من الدول أهمها: ليباياا الاتاي شاهادت 

% بفضل استئناف 61قفزة كبرى لتحقق معدال بل  

انتاف النفط من بعل الحقول التي كانات ماتاوقافاة، 

%، ثم مصار والاماغارب 6.9تلتها جيبوتي بمعدل 

دولااة باامااعاادالت  44%، ثاام 1.4و 1.2باامااعاادل 

%، وةي المقابل حقاقات 3.8و 4.1تتراوأ ما بين 

دول غالبيتها نفطية هي اليمن والكويت والعراق  5

وسلطنة عمان والساعاودياة ماعادالت ناماو سالاباياة 

% خارل نافا  1.7% الا  5.7تتراوأ ما بيان 

 العام أدت النكما  ناتجها.

وقد جاء النمو العربي اقل من ماعادل ناماو الانااتاا 

% واقل مان ماعادل الاناماو ةاي 3.9العالمي البال  

%، وألول مارة 1.9الدول الناشئة والنامية البالا  

يقل معدل النمو ةي الدول العرباياة  2111منذ عام 

 %.2.3عن معدل النمو ةي الدول المتقدمة والبال  

 :النمو االقتصادي

ويتوقع الصندوق ان يتسارع معدل النمو 

 2148% عاام  2.8للناتا العربي ال  

مع تحقيق جماياع الادول الاعارباياة ناماواً 

ايجابياً ةيما عدا اليمن والسودان، ثم الا  

انعكاسا الساتامارار  2147% عام 3.7

التحسن الواضح ةاي اساعاار الانافاط ةاي 

االسواق العالمية. حيث ارتافاع ماتاوساط 

 11.8سااعاار ساالااة خااامااات اوبااك ماان 

 52.1الا   2146دوالراً للبرميل عام 

ثاام الاا   2149دوالراً لاالااباارمااياال عااام 

  .2148دوالراً للبرميل عام  94.2

8103آفاق االقتصادات العربية لعام   مؤشرات األداء الداخلي 

معدل النمو االقتصادي في الدول العربية %

4.2
3.6 3.3 3.5 3.8

4.1

9.9

3.6

12.0

2.6
2.7

3.9
5.1

3.2 3.5

1.3

2.8
3.9

0

2

4

6

8

10

12

14

-8111)متوسط 
8104)

2015 2016 2017 *2018 *2019

الدول العربية المستوردة للنفط الدول العربية المصدرة الرئيسية للنفط إجمالي الدول العربية

معدل النمو االقتصادي في الدول العربية %

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2018 توقعات2019
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ألول مرة منذ عام ’

يقل معدل  8111

النمو في الدول 

العربية عن معدل 

النمو في الدول 

المتقدمة والبال  

8.6%‘ 

 

صندوق النقد الدولي  يتوقع ’

تسارع متوسط معدل 

% 8.2نموالناتج العربي الى 

% 6.3ثم الى  8102عام 

 ‘ 8103عام 

 (IMF-November 2148)المصدر : صندوق النقد الدولي 

http://dhaman.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/1.xlsx
http://dhaman.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/1.xlsx
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 :الناتج العربي

تواصل ارتفاع الناتا المحلي االجمالي لالادول الاعارباياة 

دولاة(  21مليار دوالر ) 2125ال   2149خرل عام 

ولكن بانخفال كابايار عان تاقاديارات الانااتاا الاعارباي 

الصادرة العام الماضي وذلك بسبب التراجع الكبير الذي 

شهادتاه تاقاديارات الانااتاا الاماحالاي االجاماالاي لاماصار 

جاراء  2149والسودان باألسعار الجارية بالدوالر عام 

تخفيل قيمة الاعامالاة الاماحالاياة ماقاابال الادوالر حاياث 

% وةاي الساودان 11.5تراجعات ةاي مصار باماعادل 

 %.24.8بمعدل 

وانعكاسا لتلك التغيرات تراجعت حصة الدول الاعارباياة 

% عاام 3.2من الناتا المحلي االجمالي الاعاالاماي مان 

، كماا تاراجاعات ايضاا 2149% عام 3.4ال   2146

حصتها من الناتا الاماحالاي االجاماالاي لالادول الانااشائاة 

 % خرل نف  الفترة.9.7% ال  8.3والنامية من 

8103آفاق االقتصادات العربية لعام   مؤشرات األداء الداخلي 

20182019

5.22.42.02.02.32.5األردن

4.95.13.00.82.93.7اإلمارات

5.12.93.53.83.22.6البحرين

3.61.21.12.02.42.9تونس

3.73.73.21.42.52.7الجزائر

4.06.56.56.76.76.7جيبوتي

0.92.22.4-4.14.11.7السعودية

1.9-2.3-3.11.33.01.4السودان

1.03.94.42.33.13.5الصومال

2.11.56.5-11.62.513.1العراق

0.91.95.0-3.74.75.0سلطنة عمان

3.83.44.13.11.41.4فلسطين

11.23.72.11.62.72.8قطر

3.32.34.1-1.02.2-4.8الكويت

4.50.21.71.51.01.4لبنان

7.464.010.910.8-13.0-5.3-ليبيا

4.34.44.34.25.35.5مصر

4.54.51.14.13.23.2المغرب

4.80.41.83.52.55.2موريتانيا

2.614.7-5.9-13.6-16.7-2.9اليمن

5.13.23.51.32.83.9المتوسط العربي

3.93.53.33.73.73.7العالم
1.82.31.72.32.42.1مجموعة الدول المتقدمة

6.04.34.44.74.74.7مجموعة الدول الناشئة والنامية

معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي العربي )%( 

حسب الترتيب األبجدي

الدولة
متوسط

2014 - 2000
201520162017

توقعات *

20182019

19.737.638.740.141.944.0األردن

241.8358.1357.0382.6432.6455.6اإلمارات

20.531.132.235.339.341.6البحرين

36.543.241.840.041.742.3تونس

131.8166.0160.1167.6188.3200.2الجزائر

0.91.71.92.02.22.4جيبوتي

436.4654.3644.9686.7769.9795.6السعودية

65.955.845.833.234.4...السودان

6.56.76.87.17.47.8الصومال

105.0177.7170.7192.4230.9250.1العراق

45.868.965.970.881.786.5سلطنة عمان

7.112.713.414.515.015.4فلسطين

92.9161.7151.7166.9188.3204.3قطر

103.3114.6110.9120.7144.5152.4الكويت

29.649.951.554.256.759.7لبنان

46.917.218.530.643.251.3ليبيا

168.6332.1332.5236.5249.5298.2مصر

75.8101.2103.3109.3118.2122.5المغرب

3.34.84.74.95.25.2موريتانيا

23.245.636.431.328.534.3اليمن

1,6322,4382,3852,4252,7032,888إجمالي الدول العربية

55,24773,17173,99477,77981,80886,371العالم

3.03.33.23.13.33.3الدول العربية / العالم )%(

38,22944,38845,34447,02948,72450,613مجموعة الدول المتقدمة

17,01828,78328,65030,75033,08435,757مجموعة الدول الناشئة والنامية

9.68.58.37.98.28.1الدول العربية / الدول الناشئة والنامية )%(

متوسط

2014 - 2000

الناتج المحلي اإلجمالي االسمي للدول العربية بالمليار دوالر

حسب الترتيب األبجدي

20162017
توقعات *

2015 الدولة

 2913ويرجح الصندوق ارتفاع الانااتاا الاعارباي الا  

مع التحسن المتوقاع لالاناماو  2148مليارات دوالر عام 

ةي العديد من الدول وخصاوصاا الاماناتاجاة لالانافاط ماع 

ارتفاع اسعاره وتحسن عائداته ورغم استمرار التاراجاع 

ةي قيمة العمرت المحلية ةي دول أهمها مصار باناساباة 

%، كاامااا يااتااوقااع 39.8% والسااودان باانااساابااة 49.5

ملياار دوالر  2888استمرار ارتفاع الناتا العربي ال  

 .2147عام 

دول  6تركز الانااتاا ةاي  2149وتواصل خرل العام 

هي: السعودية واإلمارات ومصار والاعاراق والاجازائار 

مليار دوالر وبحصة تابالا   4833وقطر بقيمة اجمالية 

  % من االجمالي.95.6

تراجع حصة الدول العربية من الناتج المحلي ’

إلى  8103% عام 6.8اإلجمالي العالمي من 

 ‘8107% عام 6.0

 (IMF-November 2148)المصدر : صندوق النقد الدولي 
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  :اتجاهات األسعار )معدل التضخم(

شهدت اتجاهات االسعار ةي الدول العربية تسارعا ةي االرتفاع حيث ارتفع المتوسط المرجح لمعدل التضخم ةي دول المنطقة  

ويعد من اعل  المعدالت التي شهدتها المنطقة ةي المتوسط منذ باداياة  2146% عام 1.5مقارنة مع  2149% عام 6.7ال  

االلفية الثالثة، وذلك نتيجة مباشرة لموجة براما االصرأ المالي التي شهدتها غالبية دول المنطقة والتي تضمنت رةاع الادعام 

عن العديد من السلع والخدمات وتاراجاع اساعاار 

صرف العمرت المحالاياة ةاي عادة دول اهاماهاا 

مصر والسودان ثم المغرب وهو ما انعك  عل  

الاامااسااتااويااات الااعااامااة ألسااعااار غااالااباايااة الساالااع 

 والخدمات المحلية والمستوردة.

 

 

 

 

 

ويعود هاذا االرتافااع الاكابايار لاماتاوساط ماعادل 

التضخم ةي المنطقة بشكل رئيسي ال  االرتافااع 

دول رئاياساياة  1الواضح لمعدالت التضخم ةاي 

والتي بل  ةيهاا   ال  مستويات قياسية هي السودان

% 28.5% ولاايااباايااا 27.5% ومصاار 32.1

%، ةي مقابل االستاقارار الاناساباي 21.9واليمن 

 1.4لمعدالت التضخم ةي بقاياة الادول ماا بايان 

 %.5.6و

ومن المرجح ان تستقر معدالت الاتاضاخام 

عند مستوياتها الامارتافاعاة  2147ةي عام 

% مع تافااقام ماعادالت 6.7الحالية البالغة 

التضخم ةاي الساودان والايامان وبالاوغاهاا 

% 12و 62مستويات مرتفعة جدا حاول 

عل  التوالي، مع استقرار معدل التاضاخام 

% وتراجعه ةاي مصار 28ةي ليبيا حول 

% وارتفاعه ةي تاونا  الا  41ال  نحو 

%، وذلك ةي مقابل تاحاركاه ةاي باقاياة 8

  %.6.5و 1.8الدول ما بين 

8103آفاق االقتصادات العربية لعام   مؤشرات األداء الداخلي 

20182019

0.83.34.52.3-0.9-3.9األردن
4.14.11.62.03.51.9اإلمارات
1.71.82.81.43.04.8البحرين

3.84.93.75.38.17.5تونس
3.74.86.45.66.56.7الجزائر
3.52.12.70.71.02.5جيبوتي

0.92.62.0-2.21.32.0السعودية
16.216.917.832.461.849.2السودان
14.01.40.50.12.02.0العراق

2.50.11.11.61.53.2سلطنة عمان
0.20.20.81.5-3.51.4فلسطسن

4.31.82.70.43.73.5قطر
3.23.73.51.50.83.0الكويت

0.84.56.53.5-3.7-3.1لبنان
4.99.825.928.528.117.9ليبيا

4.210.413.829.513.912.6مصر
1.61.51.60.82.41.4المغرب

5.80.51.52.33.83.9موريتانيا
12.624.741.820.0-11.312.0اليمن

4.14.14.56.96.95.9المتوسط العربي

4.12.82.83.03.13.2العالم

2.00.30.71.51.81.9مجموعة الدول المتقدمة

6.44.74.54.24.14.0مجموعة الدول الناشئة والنامية

الدولة
متوسط

2014 - 2000

معدل التضخم )متوسط سنوي %(

حسب الترتيب األبجدي

201520162017
توقعات *

التضخم في الدول العربية أعلى من ضعف  ’

 4% ويزيد عن 6المتوسط العالمي البال  

أضعاف معدالت التضخم السائدة في الدول 

% كما يزيد بنسبة 0.5المتقدمة والبالغة 

% عن متوسط معدل التضخم السائد في 34

 ‘الدول الناشئة والنامية 

 (IMF-November 2148)المصدر : صندوق النقد الدولي 
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 :الموازنة العامة

رغاام ارتاافاااع اسااعااار الااناافااط وعااائااداتااه اال ان 

موازنات جميع الدول العربية واصلت ماعاانااتاهاا 

ةيما عدا الكويات الاتاي ناجاحات ةاي  2149عام 

% كاناساباة مان الانااتاا 6.6زيادة الفائل الا  

 المحلي االجمالي.

وجاءت ليبيا ثم البحاريان ثام سالاطاناة عاماان ثام 

مصر ةي مقدمة الدول التي شهدت اعل  معدالت 

 13بمعدالت بالاغات  2149لعجز الموازنة لعام 

% عالا  الاتاوالاي ةاياماا 41.6و 42.7و41.3و

تراوحت نسب العجاز ةاي باقاياة الادول ماا بايان 

% باالاناساباة 7.3% بالنسبة لموريتانيا و 1.11

 للسعودية.

ةااقااد شااهاادت تااوناا   2146ومااقااارنااة بااالااعااام 

وةلسطين استقرارا ةي نسبة العجز ةيماا شاهادت 

بقية دول العجاز اناخافااضاا ةاي ماعادالتاه باقايام 

متفاوتة بلغت اقصاها ةي ليبيا التي قلصت نسباة 

% ثم العراق مان 13% ال  443.3العجز من 

% 49.2% ثم السعودية من 4.6% ال  41.3

 %.7.3ال  

وياتاوقاع الصاانادوق ان يااؤدي 

استمرار ارتفاع اسعار الانافاط 

ىضاةة الا   2148خرل عام 

مااواصاالااة باارامااا االصاارأ 

المالي التي تتم تاحات اشاراةاه 

ةي العديد من الدول الماصادرة 

والمستوردة للنفط ال  تاحاسان 

اداء الموازنات الحكوماياة ةاي 

 5دولة عربية مع تحقياق  41

دول منها ةائضاً مقابل تاراجاع 

دول ةااقااط، مااع  5األداء ةااي 

تواصل التحسن ةي نف  العدد 

 .2147من الدول خرل العام 

8103آفاق االقتصادات العربية لعام   مؤشرات األداء الداخلي 

20182019

2.7-2.9-2.6-3.2-5.3-5.5-األردن

1.60.61.3-2.0-3.4-7.3اإلمارات

8.2-8.9-14.3-17.6-18.4-0.9-البحرين

3.7-5.2-5.9-5.9-5.3-3.2-تونس

5.6-7.0-8.9-13.4-15.7-2.9الجزائر

2.1-4.4-6.1-11.5-21.7-2.6-جيبوتي

1.7-4.6-9.3-17.2-15.8-7.3السعودية

3.3-3.5-1.5-1.6-1.8-1.2-السودان

1.65.63.8-14.3-12.8-3.0-العراق

2.00.8-12.9-21.2-15.9-8.0سلطنة عمان

10.4-8.3-8.1-8.1-11.4-...فلسطين

1.63.610.5-4.7-10.65.4قطر

28.45.60.66.611.612.0الكويت

10.5-9.7-6.0-8.8-7.5-11.3-لبنان

26.9-25.1-43.0-113.3-131.0-6.0ليبيا

8.1-9.5-10.6-12.0-11.4-8.0-مصر

3.0-3.2-3.6-4.5-4.2-4.2-المغرب

0.1-0.50.00.1-3.4-2.6-موريتانيا

4.5-10.7-4.7-8.9-8.7-3.1-اليمن

الدولة

متوسط

 - 2000

2014

فائض أو عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج )%( 

حسب الترتيب األبجدي

توقعات *
201520162017

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

 لعام 2018

-2.9

0.6

-8.9 -5.2 -7.0 -4.4 -4.6 -3.5

5.6

-2.0
-8.3

3.6 11.6

-9.7

-25.1

-9.5
-3.2

0.1

-10.7

96.0

17.8

88.4

70.5

32.9
29.9

19.4

167.5

51.8 48.7
38.9

53.4

18.8

150.0

112.1

92.5

64.4

97.5

62.5

فائ  أو عجز الموازنة العامة الدين اإلجمالي الحكومي

 8107موازنات جميع الدول العربية واصلت معاناتها عام  ’

% 3.3باستثناء الكويت التي نجحت في زيادة الفائ  الى 

 ‘كنسبة من الناتج المحلي االجمالي

 (IMF-November 2148)المصدر : صندوق النقد الدولي 
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 :الحساب الجاري

بشكل عام شهدت الدول العربية تاحاساناا ةاي اداء 

 42وبالتحدياد ةاي  2149حساباتها الجارية لعام 

دول حاقااقات ةاائضااا ةااي  6دولاة عااربايااة مااناهااا 

حساباتها وهي الدول المصدرة للنفاط ) االماارات 

والسعودية والعراق وقطر والكويت وليبيا( مقارنة 

، كما تاقالاص 2146بدولة واحدة ةقط خرل العام 

دول اخرى خرل نف  الفترة، وذلاك  6العجز ةي 

بسبب تعاةي الصادرات السلعية العربية وتجاوزها 

مليار دوالر بفضل ارتفاع اساعاار  726حاجز الـ 

النفط ونمو عائداته وتخفايال قاياماة الاعامالاة ةاي 

بعل الدول وتحسن الميزان التجاري السلعي ةاي 

 غالبية الدول والسيما المصدرة للنفط.

اال انه وةي المقابل ةإن عادد الادول الاتاي تاحاقاق 

% 41عجزا ةي حسابها الجاري يفوق نساباة الـا 

دول خارل عاام  7من ناتجها المحلي ارتفع الا  

دول ةااقااط خاارل عااام  6مااقااارنااة مااع  2149

2146. 

دولاة عارباياة  42ةمن المرجح ان تشهد  2147و 2148وبفضل توقع استمرار التحسن ةي الصادرات السلعية خرل عامي 

مع استمرار الفائل ةي دول الفائل الست السابق االشارة اليها، لكن مع  2148تحسنا ةي اداء حساباتها الجارية خرل العام 

 دول ةقط . 5% من الناتا ةي 41دولة عربية وتجاوزه لنسبة الـ  41استمرار العجز ةي 

8103آفاق االقتصادات العربية لعام   مؤشرات األداء الداخلي 

20182019

8.6-9.6-10.6-9.5-9.1-6.2-األردن

10.64.93.76.97.27.5اإلمارات

2.3-2.5-4.5-4.6-2.4-6.3البحرين

8.5-9.6-10.5-8.8-8.9-4.5-تونس

7.9-9.0-13.2-16.5-16.4-11.4الجزائر

14.8-14.3-13.8-9.4-31.8-9.2-جيبوتي

3.72.28.48.8-8.7-16.3السعودية

13.1-14.2-10.5-7.6-8.3-...السودان

5.7-6.3-6.6-6.3-4.7-...الصومال

7.82.36.93.1-6.5-0.6العراق

0.5-3.3-15.2-18.7-15.9-8.9سلطنة عمان

13.4-12.7-10.9-10.1-16.3-17.3-فلسطين

5.53.84.86.6-21.08.5قطر

4.65.911.311.0-33.33.5الكويت

25.5-25.6-22.8-21.7-18.3-16.0-لبنان

24.78.41.52.9-54.4-16.9ليبيا

2.4-2.6-6.3-6.0-3.7-0.0مصر

4.5-4.3-3.6-4.2-2.1-3.5-المغرب

17.2-16.0-14.4-15.1-19.8-14.3-موريتانيا

7.4-9.3-4.0-5.1-6.2-0.1-اليمن

الدولة
متوسط

2014 - 2000

الحساب الجاري للدول العربية كنسبة من الناتج )%( 

حسب الترتيب األبجدي

201520162017
توقعات *

عجز أو فائض الحساب الجاري كنسبة من الناتج )%(

-8.6

7.5

-2.3

-8.5 -7.9

-14.8

8.8

-13.1

-5.7

3.1

-0.5

-13.4

6.6

11.0

-25.5

2.9

-2.4
-4.5

-17.2

-7.4
-9.6

7.2

-2.5

-9.6 -9.0

-14.3

8.4

-14.2

-6.3

6.9

-3.3

-12.7

4.8

11.3

-25.6

1.5

-2.6 -4.3

-16.0

-9.3

2019 توقعات2018

عدد الدول العربية التي ’

حققت عجزا في حسابها 

الجاري يفوق نسبة الـ 
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 المديونية الخارجية:

شهدت مؤشرات المديونية الخارجية للدول العربية 

بثبات عدد  2149استقراراً بشكل عام خرل العام 

الدول التي يمثل ةاياهاا الاديان الاخاارجاي أقال مان 

دول  8% من الناتا المحلي االجاماالاي عاناد 51

مقارنة مع العام الماضي. كما استاقار عادد الادول 

التي يقل ةيها الدين الخارجي عن قيمة النااتاا ةاي 

 دولة عربية. 41

ورغم هذا االستقرار العام اال ان تافااصايال االداء 

دول عربية شهدت تحسنا  8القطري تشير ال  ان 

ةي مؤشر الدين كناساباة مان الانااتاا خارل الاعاام 

دول عربية ارتافااعااً ةاي  41ةيما شهدت  2149

 هذا المؤشر.

ومن المرجح أن يستقر عدد الدول التي يمثل ةياهاا 

% من الناتا الاماحالاي 51الدين الخارجي أقل من 

وان  2148دول ةاي عاام  8االجاماالاي عاناد 

يرتفع عدد الدول الاتاي تشاهاد تاحاساناا ةاي هاذا 

دولة، عل  أن يزداد عدد الدول  44المؤشر ال  

دولاة  42التي ستشهد تحسنا ةي الاماؤشار الا  

 .2147خرل العام 

8103آفاق االقتصادات العربية لعام   مؤشرات األداء الداخلي 

20182019

72.465.866.966.470.173.1األردن

33.963.365.261.354.952.8اإلمارات

109.3174.4183.7178.9169.4167.9البحرين

55.762.766.880.082.689.2تونس

15.31.82.42.52.11.9الجزائر

57.569.387.897.4102.9105.6جيبوتي

13.413.824.627.727.627.9السعودية

75.593.9117.7166.6166.9...السودان

169.337.238.136.232.532.4العراق

37.952.369.284.880.776.5سلطنة عمان

13.08.47.87.26.96.8فلسطين

60.375.2111.487.784.678.5قطر

29.535.738.545.641.347.5الكويت

164.3168.4182.6182.4183.3183.6لبنان

22.714.516.833.435.831.6مصر

29.333.433.735.534.634.0المغرب

121.5104.3110.1108.1103.786.2موريتانيا

29.812.815.818.019.415.3اليمن

الدين الخارجي للدول العربية كنسبة من الناتج )%(

حسب الترتيب األبجدي
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متوسط
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استقرار وضع المديونية الخارجية بشكل عام خالل العام ’ 

مع ثبات عدد الدول التي يمثل فيها الدين الخارجي أقل  8107

دول مقارنة مع  2% من الناتج المحلي االجمالي عند 51من 

 ‘8103العام 
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 :االحتياطيات الدولية

واصلت االحتياطيات الدولية من العمرت االجاناباياة ةاي الادول الاعارباياة مسايارة 

لتكسر حاجز التريالاياون دوالر هاباوطاا وتابالا   2141تراجعاتها التي بدأتها عام 

، وذلاك كاماحاصالاة لازياادة االحاتايااجاات 2149مليار دوالر خرل الاعاام  773

التمويلية والسحب من االحتياطيات ةي عدد من الدول النفطية التي تامار باظاروف 

 دولة عربية ولكن بقيم اقل. 43سياسية استثنائية مقابل نمو االحتياطيات ةي 

ويتوقع الصندوق ان تعاود االحتياطيات الدولية ةي دول المناطاقاة ناماوهاا لاياصال 

اناعاكااساا لاتاحاسان عاائادات الانافاط  2148مليار دوالر عام  4158اجماليها ال  

وىصرأ اسعار الصرف ةي عدد من الدول غير النفطية ثم تواصل االرتافااع الا  

دولاة عارباياة  43مع تاوقاعاات ارتافااعاهاا ةاي  2147مليار دوالر عام  4444

 .2147و 2148دول خرل عامي  5وهبوطها ةي 

8103آفاق االقتصادات العربية لعام   مؤشرات األداء الداخلي 

20182019

8.516.615.515.616.217.5األردن

35.694.085.495.4107.2122.4اإلمارات

3.43.42.42.62.32.0البحرين

6.27.45.95.96.47.0تونس

104.7142.6112.996.181.966.6الجزائر

0.20.40.40.60.60.6جيبوتي

326.2611.9533.6493.8520.2558.2السعودية 

1.71.00.90.91.01.1السودان

41.153.645.149.067.180.0العراق

8.817.520.316.116.817.6سلطنة عمان

............0.50.6فلسطين

15.037.231.714.919.724.7قطر

17.328.331.233.137.538.9الكويت

18.636.740.240.636.431.1لبنان

66.471.064.370.872.567.5ليبيا

21.319.517.130.743.544.5مصر

17.522.825.125.627.529.0المغرب

0.30.80.80.80.80.7موريتانيا

5.11.50.80.60.41.0اليمن

الدولة
متوسط

2014 - 2000

توقعات *

االحتياطيات الدولية في الدول العربية بالمليار دوالر

حسب الترتيب األبجدي

201520162017

استمرار مسيرة تراجع ’

االحتياطيات الدولية من العمالت 

االجنبية في الدول العربية  

لتكسر حاجز التريليون دوالر 

مليار دوالر  336هبوطا إلى 

  8107خالل العام 

وصندوق النقد الدولي يتوقع 

 ‘8102تحسنا نسبيا خالل عام 
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 تغطية االحتياطيات الدولية لعدد أشهر الواردات:

يعبر مؤشر تغطية االحتياطيات الدولياة لاعادد 

أشهر الواردات من السلع والخدمات عن قدرة 

الدولة عل  الوةاء بالتزاماتهاا قصايارة االجال 

ةي التعامرت الادولاياة، ووةاق هاذا الاماؤشار 

استقر عدد الدول العارباياة الاتاي تاقاع ضامان 

الحدود اآلمنة التي تغطي ةيهاا االحاتايااطاياات 

دول  41أشاهار عاناد  5واردات الدولة لمدة 

مقارنة بالعام الساباق. وقاد  2149خرل عام 

دول عارباياة  41شهد الماؤشار تاحاساناا ةاي 

 6واستقرارا ةي دولاة واحادة وتاراجاعاا ةاي 

مع توقعات باستقرار  2149دول خرل العام 

، ماع االخاذ ةاي 2148هذا العدد خرل العام 

االعتبار ان القيم الكبيرة لرحتياطيات الدولاياة 

ةي السعودية والجزائر تعود ال  قيام الاباناوك 

الاامااركاازيااة ةااي الاادولااتااياان باادور الصااناااديااق 

السيادية ةي ىدارة الفوائل المالية للدولة، ىل  

 جانب أدوراها المتعارف عليها.

 

 

 

8103آفاق االقتصادات العربية لعام   مؤشرات األداء الداخلي 

20172018

6.49.18.17.77.98.3األردن

2.63.63.33.53.84.2اإلمارات

2.51.91.21.21.00.8البحرين

3.54.13.22.73.03.3تونس

26.928.422.518.716.013.8الجزائر

2.95.04.86.46.26.0جيبوتي

22.137.132.628.128.729.6السعودية

3.31.31.11.31.51.6السودان

7.89.47.97.08.69.5العراق

4.66.77.05.25.25.2سلطنة عمان

............1.40.9فلسطسن

4.87.06.12.63.44.3قطر

6.26.56.56.57.17.1الكويت

8.714.314.813.411.69.7لبنان

6.03.53.05.16.56.1مصر

7.16.06.15.55.75.7المغرب

1.33.93.53.42.92.8موريتانيا

7.82.51.40.80.51.0اليمن

تغطية االحتياطيات للواردات )عدد األشهر( في الدول العربية 

حسب الترتيب األبجدي
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 د. رياض بن جليلي                 مدير إدارة البحوث والمخاطر القطرية        

 منى قمحية                          رئيس وحدة المعلومات والمخاطر القطرية        

 الضبع                          رئيس وحدة البحوث والنشرأحمد         

 أيمن غازي                           سكرتير        

 84292982-269+   

aymang@dhaman.org  

www.dhaman.org   



سندكن افمثن لضمان استثماراتكن في مختلأل الدون 

  العربية وتنمين صادراتكن إلى جميع أنحا  العالن

www.dhaman.org 




