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كهيئة  4791عام )ضمان( المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات تأسست 

عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية باإلضافة إلى أربع  يعيعئعات معالعيعة 

ملن بلبل   ملرتل ل تصليليل  علةل    حاصلةلةعربية، وتتخذ من دولة الكويت مقراً لها، ويي 

كما أنها تُعد أول ييئعة  ،ولةسيــة الثايية عشرة عة  التواليستــايدرز أيد بورز العالمــية 

 متعددة األطراف لتأمين االستثمار في العالم.

 التالية: األيدافتعمل المؤسسة على تحقيق 

  تشجي  تدفق االستثمارات العربية واألجنبية المباشرة إلى الدول العربيعة معن خع ل

توفير التغطية التأمينية ضد المخاطر غير التجارية للمستثمرين والممعولعيعن العععر  

 واألجان .

  تعزيز ودعم الصادرات العربية من خ ل توفير التغطية التأميعنعيعة ضعد العمعخعاطعر

 التجارية وغير التجارية للُمصدرين من الدول العربية.

  دعم التجارة العربية المحلية من خ ل توفير العتعغعطعيعة العتعأمعيعنعيعة ضعد العمعخعاطعر

 التجارية للمبيعات المحلية.

  دعم النمو االقتصادي في البلدان العربية من خ ل توفير التغعطعيعة العتعأمعيعنعيعة ضعد

المخاطر التجارية وغير التجارية للمؤسسات المالية والموردين غعيعر العععر  ععنعد 

تمويل أو توريد المدخ ت األساسية، والبضائ  الرأسمالية، والسعلع  االسعتعراتعيعجعيعة 

 ومثيلها من السل  والخدمات التنموية للدول العربية.

   إعداد البحوث والدراسات المتخعصعصعة والعمعتعععلعقعة بعمعنعات االسعتعثعمعار وتشعجعيع

الصادرات والتعريف بصناعة الضمان والقيام بتقديم الدعم التقني لعوكعاالت تعرويع  

االستثمار والتصدير في الدول العربية، وتعزيز التعاون والتكعامعل مع  العمعنع عمعات 

 العربية والدولية النشطة في تلك المجاالت.

9653206123

research@dhaman.org 

 7999 5179 769                                                                                                        + 
 

5147

AA

www.dhaman.org 

mailto:reserach@dhaman.org
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مواكبة لتسجيل االقتصاد العالمي ألبطأ وتيعرة 

للنمو منذ األزمة المالية العالمية، إضعافعة العى 

عوامل إقليعمعيعة أخعرر، تعراجع  معععدل نعمعو 

الى  5142% عام 5.1االقتصاد العربي من 

، أي دون المتوسط 5147% خ ل عام 4.7

العالمي للمرة األولى معنعذ سعنعوات ولعيعسعجعل 

ملعيعار  5679النات  المحلي اإلجمالي العربي 

 دوالر.

وقععد تععأثععرت الععدول العععععربععيععة بشععكععل كععبععيععر 

بالتطورات العالمية والعتعي أدت العي تعراجع  

الطل  العالمي ععلعى العنعخعط وخصعوصعا معن 

الدول اآلسيوية التي تعد المستورد الرئيسي له 

من العمعنعطعقعة، وذلعك جعرا  تصعاععد وتعيعرة 

الععحععر  الععتععجععاريععة بععيععن الصععيععن والععواليععات 

% 1المتحدة. حيث تراجعت األسعار بمعععدل 

دوالرا لععلععبععرمععيععل عععام  69.9الععى مسععتععور 

5147. 

وكمحصلة متعوقعععة السعتعمعرار اإلصع حعات 

ونمو القطاعات غير النخطية وانخخاض أسعار 

الخائدة على العم ت العربية واستقرار أسععار 

دوالرا للبرميل، من العمعرجع   61النخط حول 

ان يعاود النات  العربي نعمعوب بعوتعيعرة أسعر  

% فعي العمعتعوسعط لعيعبعلع  3.3نسبيا بعمعععدل 

 .5151مليار دوالر خ ل العام  5974

وعلى نخس المنوال تقريبا تبدو توقعات األدا  

في مجالي التعجعارة السعلعععيعة واالسعتعثعمعارات 

األجنبية المباشرة في المنطقة، فعععلعى صعععيعد 

التجارة السلعية رصد صندوق العنعقعد العدولعي 

معلعيعار  33تراجعا للصادرات العربية بقيعمعة 

مليار دوالر مع   4557% الى 5.6وبمعدل 

% العى 1.9توقعات بمعاودة الصعود بمعدل 

 .5151مليار دوالر في عام  4539

فيما ترج  المؤشرات االولعيعة الصعادرة ععن 

 5147االونكتاد في النصف األول من الععام 

استقرار تدفقات االستثمار األجنعبعي العمعبعاشعر 

الواردة الى المنطقة عند مستوياتها المنخخضعة 

مليار دوالر في المعتعوسعط  35.3والتي بلغت 

، 5142و 5143خ ل الخترة ما بين عامعي 

كمحصلة لتراجعهعا فعي بعععض العدول جعرا  

السعيعاسعيعة،  -استمرار االحعداث العجعغعرافعيعة 

 وتحسنها بشكل نسبي في البعض اآلخر.

وم  تزايد التحديات العخعارجعيعة العتعي تعواجعه 

الدول العربية، وأيعمعهعا اسعتعمعرار العحعرو  

التجارية، والقيود الجمركية الجديدة، والوض  

م  إيعران وتعأثعيعراتعه ععلعى أسعواق وأسعععار 

وعائدات النخط وخصوصا على الدول العربية 

المصدرة للعخعام، وكعذلعك احعتعمعاالت خعرو  

بريطانيا من االتعحعاد األوروبعي بشعكعل غعيعر 

من م والسيما علعى دول العمعغعر  العععربعي، 

فضعع  عععن اسععتععمععرار الععتععوتععرات السععيععاسععيععة 

واألمنية في عدد من دول المنطعقعة، وارتعخعا  

درجة عدم اليقعيعن فعيعمعا يعتعععلعق بعالسعيعاسعات 

االقتصعاديعة، وتعراجع  مسعتعويعات العثعقعة فعي 

األعمال. فقد بات من العمعهعم أن تعكعثعف دول 

المنطقة جهود التكامل اإلقعلعيعمعي وخصعوصعا 

في التجارة واالستثمار، وأن تعواصعل بعرامع  

اإلص ح لتحقيق االنضباط العمعالعي وتعععزيعز 

استقرار االقتصاد الكلي، وأن تسر  في تنخيعذ 

برام  التنوي  االقتصادي، وتعزيز االنعتعاجعيعة 

وتنافسية المنتجات والعخعدمعات، وكعذلعك دععم 

رأس المال البشري، وبرام  التطور التعقعنعي، 

بما يسهم في النهاية في زيادة مععدالت العنعمعو 

االقتصادي، وخلق المزيد معن فعرا العععمعل 

وتحسين مستويات المعيشة وتعععزيعز مسعتعور 

المرونة والعقعدرة ععلعى معجعابعهعة العتعحعديعات 

 المدير العام

 عبد هللا أحمد الصبيح

5151
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ُعقد االجتما  الرابع  لعمعجعلعس إدارة العمعؤسعسعة العععربعيعة لضعمعان 

 5147نوفمبر  51االستثمار وائتمان الصادرات يوم األحد الموافق 

بمقر المؤسسة في دولة الكويت. وقد أخذ العمعجعلعس ععلعمعاً بعتعقعريعر 

 42925147المدير العام بشأن أنشطة المؤسسة خع ل العخعتعرة معن 

، والذي أشتمل على ث ثة فصول يعي ععمعلعيعات 342225147إلى 

 الضمان، االنشطة المكملة والتقرير المالي. 

وجا  في التقرير أن المؤسسة تلقت طلبات خ ل فترة التعقعريعر بعلع  

( طلبا لضمان االستثمار وتأمين االئتمان بقيمة إجمالية 349 (عدديا

( طعلع  تعأمعيعن ائعتعمعان 536مليون دوالر. منها ) 377.99بلغت 

( طل  تأمين ائعتعمعان 21مليون دوالر و) 334.94صادرات بقيمة 

معلعيعون دوالر، تعقعدم بعهعذب العطعلعبعات  94.21تجارة داخلية بقيمة 

( دول ععربعيعة ودولعة أجعنعبعيعة 7شركات ومؤسعسعات معالعيعة معن )

 باإلضافة إلى عدد من المصارف العربية األجنبية المشتركة. 

وقد استخاد من تأمين المؤسسة خ ل الخترة شركات ومؤسسات مالية 

( دول أجنبية باإلضافة إلى ععدد 1( دول عربية مصدرة و)41من )

 من البنوك العربية األجنبية المشتركة.

 494,143وقامت المؤسسة خ ل فترة التقرير بدف  تعويض بقيمة 

دوالر، عن تحقق مخاطر تجارية في احعدر العدول األعضعا . يعذا 

 وقد أشاد المجلس بالنتائ  التي حققتها المؤسسة خ ل فترة التقرير.

وتداول المجلس كافة بنود جدول األعمال، وأصدر بشأنها القعرارات 

والتوجيهات ال زمة، وفقا لما يلي: التصديق على محضر االجتمعا  

السابق وقراراتعه، واالطع   ععلعى تعوصعيعات لعجعنعتعي االسعتعثعمعار 

والتدقيق، وتقرير المدير العععام ععن نشعاط العمعؤسعسعة لعلعخعتعرة معن 

، ومذكرة بشعأن اععتعمعاد العمعوازنعة 342225147إلى  42925147

، ومذكرة بشأن تشكيل مجلعس اإلدارة 5151التقديرية للسنة المالية 

 (.5153 – 5151للدورة المقبلة عن الخترة )

، يعوم 5151يذا وقد تقرر عقد اجتما  مجلس اإلدارة األول لسعنعة 

 بمقر المؤسسة بدولة الكويت. 5151مارس  7االثنين الموافق 

 اطة  عة  تقرير المدير العام وتوصيات لجيتي االستثمار والتدبيق

 9102مجةس إدارة المؤسسة عقد اجتماعه الراب  لعام 
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  ضعمعان االسعتععثعمععارات الععجعديععدة والععقعائععمعة الععععربعيععة

واألجنبية في العدول العععربعيعة ضعد العمعخعاطعر غعيعر 

الععتععجععاريععة مععثععل الععمععصععادرة والععتععأمععيععم والععحععرو  

واالضطرابات األيلية وعدم العقعدرة ععلعى العتعحعويعل 

  واإلخ ل بالعقد.

  ضمان استثمارات المغتربعيعن العععر  فعي أوطعانعهعم

  األصلية.

  التغطية التأمينية الئتمان الصعادرات العععربعيعة لعكعافعة

أنحا  العالم ضد المخاطر التجعاريعة معثعل ععدم وفعا  

المدين أو إعسارب أو إف سه، وضد العمعخعاطعر غعيعر 

  التجارية.

  ضمانات للمصارف الععربعيعة ضعد معخعاطعر إصعدار

خطابات اعتماد وتمويل المستوردين من وإلى العدول 

 العربية.

  ضمان المعدات التي يدخلها المعقعاولعون العععر  إلعى

الدولة التي يجري فيها تنخيذ العمعشعرو  أو العمعععدات 

التي تشترر في يذب الدولة بنقعد أجعنعبعي معحعول معن 

  الخار .

  ضمان ائتمان التجارة الداخلية العربية ضعد معخعاطعر

 عدم وفا  المشترين.

  توفير تغطية تأمعيعنعيعة شعامعلعة لعمعسعتعحعقعات شعركعات

التخصيم ضد مخاطر عدم وفا  المدينين بما اسعتعحعق 

عليهم والناجمة عن قبول وتعمعويعل فعواتعيعر تعجعاريعة 

صادرة عن عم   شركات التخصيم لخائدة مشعتعريعن 

بتسهي ت ائتمانية في السوق المحلعي أو فعي السعوق 

 العالمي.

  توفير تغطية تأمينية شاملة لعععمعلعيعات اإليعجعار ععبعر

الحدود التي تقوم بموجبها شركات اإليعجعار العععربعيعة 

بتأجير مختعلعف أنعوا  األصعول معن مالت ومعععدات 

ووسائل نقل لمستأجرين معن معخعتعلعف بعلعدان العععالعم 

ضمان واردات  سوا  كان اإليجار تشغيليا أو تمويليا.

ومدخع ت الصعنعاععة إلعى العدول  السل  االستراتيجية

  العربية.

 

طلعبعاً لعتعأمعيعن  413تسلمت المؤسسة خ ل الرب  الثاني من العام الجاري 

دول ععربعيعة  7ائتمان صادرات من شركات مصدرة ومؤسسات مالية من 

 59مليون دوالر. كما تم ابرام  196.5جهات أجنبية بقيمة قدريا  1ومن 

ملحقا لتأمين ائتمان صادرات ومؤسسات مالعيعة بعقعيعمعة قعدريعا  31عقدا و

 مليون دوالر.   431.2حوالي 

 

االجعتعمعا  بعععدد معن الشعركعات  5147تم خ ل الرب  الثاني معن العععام 

والمصارف والمؤسسات المالية والشركا  االقتصاديين في الكويت وقعطعر 

واالمارات ومصر والسعودية معن خع ل العمعكعتع  اإلقعلعيعمعي فعي معديعنعة 

الرياض وذلك لتسويق مختلف عقود تأمعيعن ائعتعمعان الصعادرات وضعمعان 

االستثمار وخطابعات االععتعمعاد العمعععززة. كعمعا قعام وفعد معن العمعؤسعسعة 

باالجتما  م  عدد من وسطا  التأمين الدوليين فعي سعوق لعويعدز بعمعديعنعة 

بعهعدف العتعععريعف  5147لندن في المملكة المتحدة خ ل شهعر نعوفعمعبعر 

 بخدمات المؤسسة وتعزيز أوجه التعاون المشترك.    

 خدمات المؤسسة التأمييية

 مةحقا  61عقدا و 95ضمان أبرمت 

 مةيون دوالر  064.2بقيمة 

 تكثي  األيشطة التسويقية في الكويت 

 والسعودية وبطر واإلمارات ومصر

شاركت المؤسسة في حضور معرضين دوليين خ ل العربع  العثعالعث معن 

. حعيعث أوفعدت أحعد كعوادريعا لعزيعارة معععرض فعودكعس  5147العام 

المتخصا في قطا  صعنعاععة األغعذيعة والعمعشعروبعات  5147السعودية 

في معديعنعة جعدة فعي العمعمعلعكعة  5147الذي تم تن يمه خ ل شهر نوفمبر 

العربية السعودية. حيث تواصلت المؤسسة م  عدد من الشركات الععربعيعة 

المصدرة المشاركة بهدف تعريخعهعا بعخعدمعات تعأمعيعن ائعتعمعان الصعادرات 

 وضمان االستثمار.

كما قام وفد من المؤسسة بزيارة المعرض الدولي للتعبئة والتعغعلعيعف العذي 

حعيعث  5147عقد بالعاصمة المعصعريعة العقعايعرة خع ل شعهعر ديسعمعبعر 

تواصلت المؤسسة م  عدد من الشركات العععربعيعة العمعصعدرة العمعشعاركعة 

 بهدف تعريخها بخدمات تأمين ائتمان الصادرات وضمان االستثمار.

 المؤسسة شاركت في فودكس السعودية 

 ومعرض التعبئة والتغةي  في القاهرة 
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وقعت المؤسسة مذكرة تعخعايعم مع  

الصندوق الوطني لرعاية وتعنعمعيعة 

الععععمععععشععععروعععععات الصععععغععععيععععرة 

والععمععتععوسععطععة، تععقععوم بععمععوجععبععهععا 

"ضمان" بتقديم خدماتها في مجعال 

تععأمععيععن ائععتععمععان الصععادرات ضععد 

المخاطر التجارية وغير التجعاريعة 

للعمعشعروععات العمعمعولعة معن قعبعل 

الصندوق وفق شروط تعخعضعيعلعيعة، 

إضافة إلعى تعععزيعز العتعععاون فعي 

مجال تبادل المعلومات والخعبعرات 

 واألنشطة التدريبية.

وق  المذكرة نيابة عن "الصندوق" وزير التجارة والصناعة رئعيعس 

مجلس إدارة الصندوق خالد ناصر الروضان، فعيعمعا وقع  العمعذكعرة 

نيابة عن "المؤسسة" المدير العام، عبد هللا أحمد الصبي ، بحعضعور 

عدد من المسئولين في الجهتين وذلك في المقر العدائعم لعلعمعنع عمعات 

 العربية. 

وبععهععذب الععمععنععاسععبععة قععال الععروضععان إن بععرنععامعع  تععأمععيععن صععادرات 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي في إطعار تعنعمعيعة وتعطعويعر 

قدرات تلك المشروعات، موضحا ان الشريحعة العمعسعتعخعيعدة تشعمعل 

المصدرين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمنتجات كويعتعيعة  

المنشأ، مما يعزز من قدرتها على المنافسة في السوق العدولعيعة بعمعا 

يتيحه البرنام  من إمكانية من  المستوردين تسعهعيع ت فعي السعداد 

وشروط دف  ميسرة دون اإلصرار علعى السعداد نعقعدا أو بعمعوجع  

خطابات اعتماد معززة ودون التخوف من احتمعاالت ععدم السعداد، 

كما يوفر برنام  تأمين الصادرات الحصول علعى تعععويعض تصعل 

% من قيمة العخعسعارة فعي حعال تعخعلعف العمعسعتعورد 71نسبته الى 

 األجنبي عن السداد.

وقسم الروضان المخاطر المغطاة الى مجموعتيعن معن العمعخعاطعر، 

تجارية، وغير تجارية. يمكن االختيار بينها مجتمعة أو معنعخعصعلعة، 

موضحا ان المخاطر التجارية يي المخاطر التي يكعون العمعسعتعورد 

مصدريا المباشر كإف سه وعجزب أو عدم وفائه بما استحق ععلعيعه، 

بينما المخاطر غير التجارية يكعون مصعدريعا ععامع ً خعارجعاً ععن 

إرادة المستورد كمنع  سعلعطعات العقعطعر العمعسعتعورد تعحعويعل قعيعمعة 

البضاعة المستوردة، أو حدوث اضطرابات أيلية عامعة أو أععمعال 

 عسكرية، أو مصادرة أو تأميم ممتلكات المستورد.

ودعا الروضعان أصعحعا  العمعشعروععات الصعغعيعرة والعمعتعوسعطعة 

الراغبين في االستخادة من مزايا البرنام  الى تقديم طعلع  العتعأمعيعن 

للصندوق وإبرام عقد التأمين م  المؤسسة العربية لتأمين االستثمعار 

 وائتمان الصادرات.

من جهته رح  مدير عام المؤسسعة العععربعيعة لضعمعان االسعتعثعمعار 

وائتمان الصادرات )ضمان( عبد هللا أحمد الصبي  بعتعوقعيع  معذكعرة 

التخايم، وأكد حرا المؤسسة على تعزيز دوريعا العذي يسعتعهعدف 

تعزيز الصادرات السلعية للمؤسسات التابعة للدول األعضعا  ومعن 

بينها المشروعات الصغيرة والمعتعوسعطعة والعتعي تعقعوم بعدور معهعم 

% معن 71ومتزايد في االقتصاد العربعي حعيعث تعمعثعل أكعثعر معن 

المنشآت وتسايم مشروعاتها الرسمية بشكل كبير في النات  المحلعي 

 اإلجمالي والتصدير والتشغيل.

وشدد الصبي  على أيمية توفير خدمات التأمعيعن لع ئعتعمعان العمعقعدم 

لتلك المشروعات ليس فقط لحمايتها من المخاطر التعجعاريعة وغعيعر 

التجارية، ولكن كذلك لتسهيل حصعولعهعا ععلعى العتعمعويعل والعتعوسع  

 والنخاذ لألسواق الخارجية.

وأضاف الصبي  أن مذكرة التخايم تتضمن أيضا تعزيز التعاون فعي 

عدد من المجاالت من بينها إقامة قنوات اتصال مباشرة تهعدف إلعى 

التنسيق وتبادل المعلومات االقتصادية والعتعجعاريعة وخصعوصعا فعي 

قطا  التصدير في دولة الكويت، م  تشكيل فريق عمل من الجهتين 

 لمتابعة تنخيذ االتخاق.

وأوض  الصبي  أن المؤسسة سبق ووقعت الععديعد معن االتعخعاقعيعات 

ومذكرات التخايم م  جعهعات معتعععددة فعي العدول األعضعا  وذلعك 

حرصا منها على تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون، وبما يسعاععد 

على توحيد الجهود الرامية لجذ  المزيد من االستثمارات إلى دول 

 المنطقة وتعزيز قدراتها التصديرية.

 لتقديم خدماتها في مجا  تأمين ائتمان الصادرات ضد المخاطر التجارية وغير التجارية 

 "ضمان االستثمار" توب  مذكرة ت اهم 

 م  صيدوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت
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بحضور الدكتور/ بندر بعن معحعمعد حعمعزة  

حجار رئيس معجعمعوععة العبعنعك اإلسع معي 

للتنمية، والسيد/ احعمعد بعن معحعمعد العغعنعام، 

رئيعس معجعلعس إدارة العمعؤسعسعة العععربعيعة 

لضععمععان االسععتععثععمععار وائععتععمععان الصععادرات 

)ضمان( وقعت )ضمان( مذكرة تخعايعم مع  

المعؤسعسعة اإلسع معيعة لعتعأمعيعن االسعتعثعمعار 

وائتمان الصادرات )عضو مجموعة العبعنعك 

اإلس مي للتنعمعيعة(، وذلعك بعهعدف تعععزيعز 

التعاون في مجال تأمين االستثمار وائعتعمعان 

الصععادرات ضععد الععمععخععاطععر الععتععجععاريععة 

والسععيععاسععيععة وكععذلععك تععبععادل الععخععبععرات 

والمعلومات والتنسيق فعي معجعال األنشعطعة 

 التسويقية والتدريبية.

وق  المذكرة نعيعابعة ععن )ضعمعان( العمعديعر 

العام، عبد هللا أحعمعد الصعبعيع ، فعيعمعا وقع  

المذكرة نيابعة ععن العمعؤسعسعة اإلسع معيعة، 

الرئعيعس العتعنعخعيعذي أسعامعة ععبعد العرحعمعن 

 القيسي، بحضور مسئولي الجهتين.

وبموج  مذكرة التخايم سيتعم وضع  خعطعة 

( 5153-5151عمل لمّدة ث ث سنعوات )

ترمي إلى تحقيق أيداف المذكعرة ومعتعابعععة 

انجازيا دوريا. وتشمل المذكرة الععديعد معن 

محاور التعاون من بينها: تعنعسعيعق العجعهعود 

لعلعمععشعاركعة فعي اتععخعاقععيعات إعععادة العتععأمعيععن 

بالحصا النسبعيعة وزيعادة حصعتعهعمعا معن 

القائم منها م  ييئات الضمان الوطعنعيعة فعي 

الدول األعضا ، إضافة الى تكثيف التعاون 

الععمععشععتععرك فععي مععجععال إعععادة الععتععأمععيععن 

االختياري، وتعحعصعيعل العديعون العمعتعععلعقعة 

بعالعععععمععلععيععات الععمععؤمعنععة، فضعع  عععن تععبععادل 

الخبرات فيما يعتعععلعق بعاكعتعتعا  العمعخعاطعر 

التجارية وغعيعر العتعجعاريعة، ونسع  أقسعاط 

التأمين واألسالي  والمعايعيعر العمعتعبعععة فعي 

تحديديا، وتطوير عقود التأمعيعن العمعععمعول 

 بها.

كما تنا المذكرة على التسويق العمعشعتعرك 

المباشر للمنتجات التأمينية من خ ل تن عيعم 

ندوات وزيعارات معيعدانعيعة داخعل األسعواق 

المشتركة لعلعمعؤسعسعتعيعن وذلعك لعلعشعركعات 

االسععتععثععمععاريععة والععتععصععديععريععة الععكععبععرر 

وللمعؤسعسعات العمعالعيعة ولعهعيعئعات الضعمعان 

الوطنية، يذا الى جان  تعزيز التععاون فعي 

مجال التدري  المشترك للكوادر، وتعطعويعر 

ن م المعلومات المستخدمة، وتبادل البحوث 

والععدراسععات والععمعععععلععومععات وخصععوصععا 

التجارية والمالية والقانونية عن المستثمرين 

 والبنوك والشركات المصدرة والمستوردة. 

وفي يذا السياق أكعد معديعر ععام )ضعمعان( 

عبد هللا أحمد الصبي  أيمية تعوقعيع  معذكعرة 

التخايم، لدوريا المتوق  في تعزيز العتعععاون 

م  المؤسسة اإلس مية لتعأمعيعن االسعتعثعمعار 

وائتمان الصادرات وبما يسهم فعي تعحعقعيعق 

المزيد معن العتعوسع  فعي تعقعديعم العخعدمعات 

التأميعنعيعة لعلعشعركعات العععربعيعة واألجعنعبعيعة 

المستثمرة أو الراغعبعة فعي االسعتعثعمعار فعي 

الدول العربية وكذلك الشعركعات العمعصعدرة 

او الراغبة في التصدير من الدول العععربعيعة 

الى مختلف دول العالم، وكذلك المعؤسعسعات 

التمويلية وغيريا  العععامعلعة فعي العمعجعاالت 

 ذات الصلة.

وشععدد الصععبععيعع  عععلععى أن الععتعععععاون بععيععن 

المؤسستين سيعزز قدراتهما ععلعى تعحعقعيعق 

األيداف االستراتيجية وتنخيذ خطعط العععمعل 

ومجابهة التحديات المشتركة ومنها ارتعخعا  

مستعور العمعخعاطعر السعيعاسعيعة والعتعجعاريعة 

والمستجدات التي تشهديا صناعة العتعأمعيعن 

في العالم ععلعى صعععيعد العخعدمعات وملعيعات 

العمل، وذلك عبر التعنعسعيعق والعتعععاون فعي 

مجاالت تطوير وتقديم الخدمات العتعأمعيعنعيعة 

وإعععادة الععتععأمععيععن، وتععحععصععيععل الععديععون، 

واألنشطة التسويقية والتدريبية. وبما يساععد 

على توحيد الجهود الرامية لعجعذ  العمعزيعد 

من االستثمارات إلى دول المنطقة وتعععزيعز 

 قدراتها التصديرية.

مععن جععهععتععه صععرح أسععامععة عععبععد الععرحععمععن 

الععقععيععسععي، الععرئععيععس الععتععنععخععيععذي لععلععمععؤسععسععة 

اإلس مية بأن مذكرة التخايعم تعمعثعل خعطعوة 

استراتيجية مشتركة لتعزيز الع قة العميعقعة 

بين المؤسستين سعيا لعتعطعويعر ودععم أطعر 

التخايم المشترك فعي ملعيعات دععم العتعجعارة 

البينية بين الدول األعضا  والعععالعم وأيضعا 

استقطا  االستثمعارات األجعنعبعيعة. وأخعا 

بالذكر أيضا اإلعداد المشترك لخطة الععمعل 

للث ث سنوات التالية، والذي معن شعانعه أن 

يضخعي معزيعدا معن العتعكعامعل فعي العحعلعول 

االئتمانية والتأمينية في معؤسعسعاتعنعا لعخعدمعة 

 الدول األعضا .

وأكد  القيعسعي ضعرورة الشعراكعة لعتعوحعيعد 

الجعهعود فعي معجعال دععم مشعاريع  العبعنعيعة 

التحتية والشركات الصعغعيعرة والعمعتعوسعطعة 

واسععتععحععداث حععلععول ائععتععمععانععيععة مععواكععبععة 

الحتياجات المصارف والمؤسسات العمعالعيعة 

اإلس مية والبنوك اإلقليمية والدولية لتعزيز 

بيئة األعمعال العتعجعاريعة وتعيعسعيعر تعدفعقعات 

 التجارة البينية واالستثمار.

 لتعزيز التعاون في مجا  تأمين االستثمار وائتمان الصادرات ضد المخاطر التجارية والسياسية وتباد  الخبرات والمعةومات

 "ضمان" توب  مذكرة ت اهم م  "المؤسسة اإلسالمية "
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يشهد االقتصاد العالمي تراجعا نسبيعا مع  

الهعبعوط العمعتعوقع  لعمعععدالت العنعمعو معن 

% عععام 3الععى  5142% عععام 3.6

، لتسجل أبطأ وتيعرة لعلعنعمعو معنعذ 5147

األزمة المالية العالمية، ويأتي االنخخعاض 

المتوق  كمحصلة لتوقعات تراجع  العنعمعو 

% عععام 5.3فعي الععدول العمععتععقععدمعة مععن 

 5147% خععع ل 4.9العععى  5142

وتراج  معدل النمعو فعي العدول العنعامعيعة 

% عععام 1.9واألسععواق الصععاعععدة، مععن 

، حسع  5147% عام 3.7الى  5142

تقرير صندوق النقد الدولعي فعي أكعتعوبعر 

5147. 

ويرج  يذا النمعو الضعععيعف إلعى تعزايعد 

الحواجز التجارية، وتصاعد عدم العيعقعيعن 

الععمععحععيععط بععالععتععجععارة، وتععوتععر األوضععا  

الجعغعرافعيعة، وععوامعل معتعخعردة -السياسية

تتسب  في ضغوط اقتصادية كعلعيعة ععلعى 

العديد من اقتصادات األسواق الصعاععدة  

وعوامل ييعكعلعيعة، معثعل نعمعو اإلنعتعاجعيعة 

المنخخض وشيخوخة التركيبة الديمغرافية 

فعي االقععتعصععادات الععمعتععقعدمععة. ومععن أيععم 

ذلعك  5147سمات النمعو العبعطعي  فعي 

الهبوط الحاد على نطاق جغعرافعي واسع  

فععي الصععنععاعععات الععتععحععويععلععيععة والععتععجععارة 

 العالمية.

يعتعوقع  ان يشعهعد  5151وبحلعول ععام 

االقتصاد العالمي تحسنا نسبيا فعي العنعمعو 

% مدفوعا بعالعتعحعسعن العمعتعوقع  3.1الى 

لععلععنععمععو فععي الععدول الععنععامععيععة واألسععواق 

% بععقععيععادة الععهععنععد 1.6الصععاعععدة الععى 

والصين. حيث يتوق  استعمعرار نعمعويعمعا 

%، وبعخعضعل حعاالت 6القوي في حدود 

التعافي أو فترات العركعود األخعف وطعأة 

فععي األسععواق الصععاعععدة الععواقعععععة تععحععت 

الضععغععوط، مععثععل تععركععيععا واألرجععنععتععيععن 

وإيران، والباقي مدفو  بحاالت العتعععافعي 

فععي بععلععدان تععبععاطععأ فععيععهععا الععنععمععو بععدرجععة 

مععقععارنععة بعععععام  5142مععلععحععو ععة فععي 

، مثل البرازيل والمكسيك والعهعنعد 5147

وروسيا والسعععوديعة. وذلعك فعي معقعابعل 

االسعتععقعرار الععمعتععوقعع  لععلععنعمععو فعي الععدول 

% خعع ل العععععام 4.9الععمععتععقععدمععة عععنععد 

5151. 

وعلى صعيد العتعجعارة العععالعمعيعة يعتعوقع  

الصنعدوق تعراجع  معععدل نعمعو العتعجعارة 

% 3.6العالمية في السل  والخدمات من 

، 5147% ععام 4.4إلعى  5142عام 

وتراج  معدل نمو التجارة السعلعععيعة معن 

% خ ل نعخعس العخعتعرة 1.7% الى 3.9

، لععتععبععلعع  5145ويععو األضعععععف مععنععذ 

 42.7الصادرات السلعية العالميعة نعحعو 

معقعارنعة بعمعا  5147تريليون دوالر عام 

تععريععلععيععون فععي العععععام  47.4يععزيععد عععن 

 السابق.

 

ويععرجعع  الصععنععدوق تععوقعععععات الععهععبععوط   

ألسععبععا  مععنععهععا: يععبععوط أسعععععار الععنععخععط، 

وارتخا  التعريخات الجمركية، وطول أمد 

فترات عدم العيعقعيعن العمعحعيعط بعالسعيعاسعة 

التجارية، ويعو معا  أدر إلعى اإلضعرار 

باالستثمار والطل  على السل  الرأسمالية 

الععتععي يععتععم تععداولععهععا بععكععثععافععة، وصععنععاعععة 

السعيععارات الععتععي تشععهععد انععكععمععاشععا جععرا  

 المعايير الجديدة النبعاثات السيارات. 

، فمن المتعوقع  ان 5151اما خ ل العام 

تعاود تجارة السل  والخدمعات ارتعخعاععهعا 

%،  معع  نععمععو  الععتععجععارة 3.5بععمعععععدل 

 47.3% لتصل الى 5.9السلعية بمعدل 

تريليون دوالر بعالعتعزامعن مع  العتعحعسعن 

المعتعوقع  لعمعععدل نعمعو صعادرات العدول 

%، والعدول 5.6العى  1.6المتقدمة من 

 4.9النامية واالقتصادات الصاععدة معن 

 %.3.7الى 

وم  التراج  المتوق  للتجارة خ ل الععام 

فمن المرج  أن تشهد دول العالم  5147

تراجعا إجعمعالعيعا فعي معيعزان حسعابعاتعهعا 

 361الجارية، وينخخض الخائض العبعالع  

 571.9العى  5142مليار دوالر ععام 

م  تعرجعيعحعات  5147مليار دوالر عام 

معلعيعار  449.1باستمرار التعراجع  العى 

دوالر وذلك رغم توقععات العتعحعسعن فعي 

 تجارة السل  والخدمات. 

وفيما يتعلق باالستثمار األجنبي العمعبعاشعر 

فقد كشف تعقعريعر اتعجعايعات االسعتعثعمعار 

 5147الصادر عن االونكتاد في أكتوبر 

عن تحسن تدفقعات االسعتعثعمعار األجعنعبعي 

% خع ل 51المباشر في العالم بعمعععدل 

 5147النصف األول من العام الجعاري 

مععلععيععار دوالر مععقععارنععة معع   611إلععى 

، اال ان 5142النصف األول من الععام 

% 53مستور التدفقات تعراجع  بعمعععدل 

في حال تمت مقارنته بمستور العتعدفعقعات 

 .5142في النصف الثاني من العام 

ويعود السب  الرئيسعي لعهعذا العنعمعو العى 

التدفقات العكسية االسعتعثعنعائعيعة الضعخعمعة 

التي شهدتها الواليات المتحدة، عبر قعيعام 

عدد كبير من شركعاتعهعا بعإععادة تعوطعيعن 

استثماراتها ل سعتعخعادة معن اإلصع حعات 

 .5149الضريبية التي بدأت منذ عام 

وم  استبعاد التأثيرات االستثنائية يمعكعن  

% فعقعط. وتع عل  1ان يتراج  النمو الى 

التوقعات الخاصة بالعام بأكمله متعمعاشعيعة 

م  التوقعات السابقة بنمو يتراوح ما بعيعن 

% في تدفقات االستثمار األجنبي 41و 9

. 5147المباشر في العالعم خع ل العععام 

 البيئة االبتصادية الدولية

 توبعات بيمو 

 االبتصاد العالمي 

 % خال 6.4بمعد  

  9191العام  

مدفوعا بالتحسن المتوب  

في الدو  اليامية 

 واألسواق الصاعدة 
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 9191آفاق االبتصادات العربية لعام 

يرج  صندوق النقد الدولي في تقرير مفعاق االقعتعصعاد اإلقعلعيعمعي "الشعرق األوسعط ومسعيعا 

دوالرا لعلعبعرمعيعل  69.9، بلوغ متوسط أسعار النخط 5147الوسطى" الصادر في أكتوبر 

% خع ل نعخعس 4.7% الى 5.1وان يتراج  معدل نمو االقتصاد العربي من  5147عام 

معلعيعار  5694مليار دوالر مقارنعة مع   5679العام ليبل  النات  المحلي اإلجمالي العربي 

 .5142دوالر عام 

% تعأثعرا بعتعراجع  47ويعود التراج  المتوق  في النمو إلى انكماش االقتصاد الليبي بمعدل 

انتا  وتصدير النخط جرا  الوض  السياسي واألمني، إضافة الى يبوط معدل نمو االقتصاد 

اقتصادات أخرر مع مها دول مصدرة للعنعخعط ودول أخعرر  2السعودي بالدرجة األولى و

 تشهد استمرارا لألحداث الجيوسياسية.

وقد تأثرت دول المنطقة بشكل كبير بالتطورات العالمية والعتعي أدت العي تعراجع  العطعلع  

العالمي على النخط وخصوصا من الدول اآلسيوية التي تعععد العمعسعتعورد العرئعيعسعي لعه معن 

المنطقة وذلك جرا  تصاعد وتيرة الحر  التجارية بين الصين والواليات المتحدة، إضعافعة 

 الى عوامل أخرر.

وم  توقعات الهدو  النسبي لبعض الملخات الجيوسياسية في المنطقة واستقرار أسعار النخعط 

من المرج  ان ترتخع   5151دوالرا للبرميل م  احتماالت نمو انتاجه  في العام  61حول 

% وليرتخ  معها الناتع  العمعحعلعي اإلجعمعالعي 3.3معدالت النمو في المنطقة ليبل  متوسطها 

% 3.4مليار دوالر م  الحخا  على حصته من النات  العععالعمعي ععنعد  5974العربي الى 

 %. 9.9ولكن م  تراج  حصته من نات  الدول النامية الى 

وسي ل تأثر المنطقة واضحا بالعديد من المتغيرات العععالعمعيعة وأيعمعهعا اسعتعمعرار العحعر  

التجارية بين الواليات المتحدة وععدد معن العدول والسعيعمعا الصعيعن، والعوضع  مع  إيعران 

وتأثيراته على أسواق وأسعار وعائدات النخط وخصوصا على العدول العخعلعيعجعيعة، وكعذلعك 

احتماالت خرو  بريطانيا من االتحاد األوروبي بشعكعل غعيعر معنع عم والسعيعمعا ععلعى دول 

المغر  العربي، فض  عن استمرار التوترات السياسية واألمنية في عدد من دول المنطعقعة 

 وبدرجات متخاوتة.

فعقعد ارتعخعععت  5147وعلى صعيد تجارة السل  والخدمات في الدول العربية خ ل العععام 

ملعيعار  33% فقط كمحصلة لتراج  الصادرات بقيمة 1.6مليار دوالر وبمعدل  49بمقدار 

مليار دوالر  12مليار دوالر في مقابل ارتخا  الواردات بقيمة  4557% الى 5.6وبمعدل 

مليار دوالر.  ومن المتوق  ان يعتعواصعل العنعمعو خع ل العععام  4432% الى 1.1وبمعدل 

معلعيعار دوالر،  4539% العى 1.9م  ارتخا  طخيف مرج  للصادرات بعمعععدل  5151

مليعار دوالر لعتعنعمعو العتعجعارة  4497% إلى 3.6وكذلك للواردات ولكن بمعدل أكبر يبل  

 مليار دوالر. 5141% الى 5العربية من السل  والخدمات بمعدل 

وفيما يتعلق بتوقعات االستثمارات االجنبية المباشرة في الدول العربية فمن المرج  استعنعادا 

أن تستقعر العتعدفعقعات  5147للمؤشرات الصادرة عن االونكتاد في النصف األول من العام 

مليار دوالر في المتوسعط  35.3الواردة الى المنطقة عند مستوياتها المنخخضة والتي بلغت 

جرا  استمرار االحداث الجيوسياسية فعي ععدد  5142و 5143خ ل الخترة ما بين عامي 

كبير من دول المنطقة، وذلك رغم ان السعودية نجحت في استعععادة وتعيعرة العنعمعو بعمعععدل 

معلعيعار  5.3لعتعبعلع   5147% في التدفقات الواردة اليها في النصف األول من العععام 41

 دوالر.

الميطقة تأثرت 

 بالتطورات العالمية 

وتراج  الطةب 

العالمي عة  الي ط 

وخصوصا من الدو  

االسيوية التي تعد 

 المستورد الرئيسي

 له من الميطقة  

% معد  يمو 6.6

متوب  لةياتج العربي 

مةيار  9920ليبةغ 

دوالر خال  العام 

، ولكن م  9191

تراج  حصته من 

ياتج الدو  اليامية 

 %9.5إل  
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9102 

 يمو الياتج العربي

 معد  اليمو االبتصادي في الدو  العربية وحسب المجموعات %

-3.73

-1.55

-1.89

-2.33
-2.71

-3.08

4.79

2.32

-0.34

2.03

0.71

2.47

4.9

3.8

1.3

2.4
1.9

3.3

      متوسط 
                           

بابي الدو  العربية دو  الخةيج العربي إجمالي الدو  العربية

-20
-18
-16
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8

        

الياتج المحةي االجمالي 

العربي واص  ارت اعه 

 9102خال  العام 

ولكن م  تراج  معد  

 اليمو 

% دون 0.2ال  

 المتوسط العالمي

مع   5151% ععام  3.3ويتوق  صندوق النقد الدولي ان يتسار  معدل النمو للنات  العععربعي العى 

%، 4.9تحقيق جمي  الدول العربية، فيما عدا السودان المتوق  ان يشهد انكماشا فعي نعاتعجعه بعمعععدل 

لنمو ايجابي وذلك انعكاسا لنمو التجارة العالمية السلعية،  وخصوصا بالنسبة  للعسعععوديعة واالمعارات 

 والكويت والعراق م  تواصل النمو القوي في مصر وموريتانيا وجيبوتي.

 معد  اليمو االبتصادي في جمي  الدو  العربية %

ولكن مع  تعراجع  معععدل العنعمعو  5147واصل النات  المحلي االجمالي العربي ارتخاعه  خ ل العام 

كما جا  اقل من المتعوسعط العععالعمعي  5142% عام 5.1% مقارنة م  4.7دولة( الى  51)متوسط 

% 3.7% لنخس العام ألول مرة منذ سنوات . واقل أيضا من متوسط الدول العنعامعيعة العبعالع  3البال  

 %.4.9ولكن ي ل أعلى من متوسط النمو في الدول المتقدمة البال  

دول ععربعيعة أيعمعهعا مصعر  41وقد جا  يذا النمو الضعيف كمحصلة لتحسن معععدالت العنعمعو فعي 

% في مقابل انعكعمعاش العنعاتع  6.6والعراق وقطر والجزائر واليمن وموريتانيا بمعدالت وصلت الى 

%، 4.6% وفلسعطعيعن بعمعععدل 5.6% والسودان بمعدل 47.4دول عربية أيمها ليبيا بمعدل  3في 

 دول أخرر أيمها السعودية واالمارات والكويت والمغر .  9وذلك بالتزامن م  تراج  النمو في 

 تحسن معدالت اليمو 

دو  عربية  01في 

 مقاب  ايكماشه 

 دو  وتراجعه  6في 

 دو  أخرى  9في 

 9102خال  العام 

 توبعات بتحقيق

جمي  الدو  العربية  

 يموا إيجابيا 

 9191خال  العام 

 فيما عدا السودان 

 (IMF-October 5147(المصدر : صندوق النقد الدولي 

 مؤشرات األداء الداخةي 9191آفاق االبتصادات العربية لعام 
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  البةدان العربية المصدرة لةي ط 

المخاطر وتراج  

اإليتاجية وراء إضعا  

 توبعات اليمو 

 عة  المدى المتوسط 

 في الدو   

 المصدرة لةي ط  

من المتوق  أن يتراج  النمو في البلدان المستوردة للنخط في المنطقة ولكن م  استمرارب عند مسعتعور 

بخضل النمو القوي المتوق  في مصر بالدرجة األولى بخضل حجعم  5147% عام 3.6جيد يصل الى 

وحعدوث ارتعخعا   5151ناتجها ثم موريتانيا وجيبوتي، م  توقعات باستمرار يذا الزخم خع ل ععام 

% بقيادة نخس الدول الث ثة م  تحسن معععدالت العنعمعو 3.9طخيف في معدل نمو دول المجموعة الى 

دول أخرر. ونتيجة لذلك ستواصل حصة الدول المستوردة للنخط من النعاتع  العععربعي زيعادتعهعا  9في 

حتى م  استبعاد نات  سوريا العتعي ال يعتعوافعر  5151% بحلول عام 51التدريجية لتتجاوز حاجز الـ 

 عنها إحصا ات.

 اإليرادات  يسبة من الياتج المحةي اإلجمالي % 

اليزال النمو ضعيخا على المدر القري  في البلدان العربية المصدرة للنعخعط، فعي  عل أسعععار العنعخعط 

المتقلبة، والنمو العالمي المحخوف بالمخاطر، إلى جان  تصاعد مواطن الضعف في العمعالعيعة العععامعة 

السياسية. وباإلضافة إلى ذلك، ال يزال تراج  اإلنعتعاجعيعة ورا  إضعععاف -وتزايد التوترات الجغرافية

توقعات النمو على المدر المتوسط، حيث يتوق  حدوث نمو ضعيف أو انكمعاش لعلعنعاتع  خع ل العععام 

تأثرا بتوقعات االنكماش في ليبيا وتراج  النمو في غالبية الدول التعسعععة األخعرر العمعصعدرة  5147

إذا ما توقف االنكمعاش  5151للنخط والسيما السعودية والكويت. م  ترجيحات بنمو ايجابي في العام 

 في ليبيا وتحسن النمو في دول الخلي  الرئيسية.

 

 توب  تحسن اليمو 

في البةدان المستوردة  

 لةي ط بقيادة مصر 

 م  استمراره 

 عيد مستوى جيد 

 (IMF-October 5147(المصدر : صندوق النقد الدولي 

 مؤشرات األداء الداخةي 9191آفاق االبتصادات العربية لعام 

 البةدان العربية المستوردة لةي ط 
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 الياتج العربي:

 متوب  ارت اع

 الياتج المحةي اإلجمالي 

 لةدو  العربية  

  9191خال  العام  

 % 6.6بمعد  

 مةيار دوالر 9920إل  

ويرج  الصندوق ارتخا  النات  العربي بقيمعة 

معلعيعار دوالر  5974مليار دوالر العى  71

م  النمو المتوق  للنات  في جمي   5151عام 

الدول العربية عدا اليعمعن وخصعوصعا مصعر 

التي سايمت بأكثر من نصف يذا التحسن م  

استمرار القخزة التي شعهعديعا نعاتعجعهعا بعقعيعمعة 

 مليار دوالر. 393مليار ليبل   91.9

تواصل ارتخا  النات  المحلي االجمالي للدول 

مليعار  5679الى  5147العربية خ ل عام 

معلعيعار دوالر  56دولة( بعزيعادة 51دوالر )

تعود بشكل رئيسي الرتخا  النات  في مصعر. 

وانعكاسا لعتعلعك العتعغعيعرات اسعتعقعرت حصعة 

الدول العربية من النات  العمعحعلعي االجعمعالعي 

تعريعلعيعون دوالر ععنعد  26.6العالمي البال  

، ولععكععن معع  تععراجعع  5147% عععام 3.4

حصتها من النات  المحلعي االجعمعالعي لعلعدول 

تعريعلعيعون  31.7الناشئة والعنعامعيعة والعبعالع  

% خع ل نعخعس 9.9% الى 9.7دوالر من 

تعخعاقعم  5147الخترة. وتواصل خ ل العععام 

دول يععي:  6 ععايععرة تععركععز الععنععاتعع  فععي 

السعودية واإلمارات ومصر والعراق وقعطعر 

معلعيعار  5196.1والجزائر بقيمعة اجعمعالعيعة 

% معن اإلجعمعالعي 99دوالر وبحصة تعبعلع  

 العربي.

 (IMF-October 5147(المصدر : صندوق النقد الدولي 

 مؤشرات األداء الداخةي 9191آفاق االبتصادات العربية لعام 

20192020

4.36.95.15.56.06.0جيبوتي

4.51.83.13.66.65.9موريتانيا

4.34.34.15.35.55.9مصر

0.63.44.7-2.5-11.015.2العراق

4.51.14.23.02.73.7المغرب

3.74.90.31.80.03.7سلطنة عمان

2.91.42.82.93.2...الصومال

3.51.20.63.1-4.42.9الكويت

10.72.11.61.52.02.8قطر

4.93.00.51.71.62.5اإلمارات

3.51.31.82.51.52.4تونس

3.73.21.31.42.62.4الجزائر

4.92.02.11.92.22.4األردن

0.72.40.22.2-4.11.7السعودية

4.93.53.81.82.02.1البحرين

5.10.82.12.0-9.4-1.0اليمن

1.60.60.20.20.9...لبنان

1.60.5-3.44.73.10.9فلسطين

19.10.0-7.464.017.9-6.4-ليبيا

1.5-2.6-2.2-3.02.91.7السودان

4.93.81.32.41.93.3المتوسط العربي

3.93.43.83.63.03.4العالم

1.91.72.52.31.71.7مجموعة الدول المتقدمة

5.94.64.84.53.94.6مجموعة الدول الناشئة والنامية

معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي العربي )%( 

حسب توقعات عام 2020

متوسطالدولة

2015- 2000201620172018

توقعات *

20192020

450.0644.9688.6786.5779.3783.3السعودية

249.1357.0377.7414.2405.8414.0اإلمارات

178.8332.5236.5249.6302.3353.0مصر

109.6175.2195.5224.2224.5232.7العراق

97.2151.7166.9191.4191.8195.2قطر

133.9160.0167.4173.8172.8178.6الجزائر

104.0109.4119.5141.6137.6139.6الكويت

77.4103.3109.7118.5119.0124.5المغرب

47.265.570.679.376.678.7سلطنة عمان

51.253.456.458.660.5...لبنان

20.939.340.842.344.246.4األردن

36.941.839.839.938.739.6تونس

21.232.335.437.738.239.3البحرين

45.118.530.641.033.034.1ليبيا

55.645.934.330.933.7...السودان

24.128.124.627.629.923.0اليمن

7.413.414.514.614.414.6فلسطين

3.44.74.95.25.75.9موريتانيا

4.04.24.54.75.05.2الصومال

1.42.62.82.93.23.4جيبوتي

1675.82377.82415.12671.12696.82790.8إجمالي الدول العربية

569527582480262849308659990520العالم

2.93.13.03.13.13.1الدول العربية / العالم )%(

389874647648465512435174453455مجموعة الدول المتقدمة

179652934831797336873485537065مجموعة الدول الناشئة والنامية

9.38.17.67.97.77.5الدول العربية / الدول الناشئة والنامية )%(

الناتج المحلي اإلجمالي االسمي للدول العربية بالمليار دوالر

حسب توقعات عام 2020

20172018

توقعات *

2016
متوسطالدولة

2015- 2000
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 اتجاهات األسعار  معد  التضخم :

 التضخم في الدو  العربية يتراج  

 م  توبعات  9102% عام 6.6إل  

  9191% عام 4.2بمعاودة االرت اع إل  

شهدت اتجايات االسعار في الدول العععربعيعة 

عودة للنمو البطي  حيث انخخض معدل نمعو 

المتوسط المرج  لمعدل العتعضعخعم فعي دول 

% 3.3العى  5142% عام 6المنطقة  من 

ويعد معن أقعل العمعععدالت العتعي  5147عام 

شهدتها المنطعقعة فعي العمعتعوسعط معنعذ بعدايعة 

 االلخية الثالثة.

ويمكن تخسير يذا النعمعو كعنعتعيعجعة معبعاشعرة  

لتراج  موجات ارتخا  االسعار العتعي سعبعق 

وشهدتها غالبية دول المنطقة نتعيعجعة بعرامع  

اإلص ح والتي تضعمعنعت رفع  العدععم ععن 

العديد من السل  والخدمات، وتراج  اسعععار 

صرف العم ت المحلية في عدة دول، ويعو 

ما انعكس على المستويعات العععامعة ألسعععار 

 غالبية السل  والخدمات المحلية والمستوردة. 

وبل  التضخم في الدول العربية وألول معرة 

مستويات أقل من المتوسط العععالعمعي العبعالع  

% اال ان معدالت التضخم السعائعدة فعي 3.1

% معازالعت 4.9الدول المتعقعدمعة والعبعالعغعة 

ضعيخة، كما تقل بنسبة كبيعرة ععن معتعوسعط 

معدل التضعخعم السعائعد فعي العدول العنعاشعئعة 

 %. 1.9والنامية والبال  

ويعود يذا االنخخاض الكبير لمتوسعط معععدل 

التضخم في العمعنعطعقعة بشعكعل رئعيعسعي العى 

دولة أيمعهعا  49تراج  معدالت التضخم في 

%، 45.7اليمن والتي تراج  فيهعا بعمعقعدار 

%، 9.4%، ولعععيعععبعععيعععا 45.7والسعععودان 

%، في مقابل ارتخا  طخيف 1.6واالمارات 

دول ععربعيعة يعي  3لمعدالت التضخم فعي 

 فلسطين والكويت وجيبوتي.

ومن المرج  ان تعععاود معععدالت العتعضعخعم 

% 1.2لعتعبعلع   5151ارتخاععهعا فعي ععام 

كمتوسط للدول العععربعيعة وذلعك كعمعحعصعلعة 

 46ل رتخا  المتوق  لمعدالت التضخعم فعي 

%، 39.9دولة عربية أبرزيا اليمن لعيعبعلع  

%، في مقابل تعراجعععه 65.4والسودان الى 

دول يعي جعيعبعوتعي ولعبعنعان وتعونعس  1في 

 ومصر.

 (IMF-October 5147(المصدر : صندوق النقد الدولي 

 مؤشرات األداء الداخةي 9191آفاق االبتصادات العربية لعام 

4.4
5.2

4.5

2.6

0.7

2.9

5.9 6.1

10.9

12.8

9.5

12.4

3.9

4.9

6.9
6.0

3.3

4.8

                             

الدو  العربية المصدرة لةي ط الدو  العربية الغير مصدرة لةي ط المتوسط العربي

 اإليرادات  يسبة من الياتج المحةي اإلجمالي % 

20192020

16.317.832.463.350.462.1السودان

12.021.330.427.614.735.5اليمن

5.325.928.59.34.28.9ليبيا

4.713.829.514.411.48.4مصر

3.73.65.37.36.65.4تونس

3.86.45.64.32.04.1الجزائر

5.51.52.33.13.03.4موريتانيا

1.72.81.42.11.42.8البحرين

0.84.56.13.12.6-2.5لبنان

0.83.34.52.02.5-3.6األردن

0.42.2-4.22.70.40.2قطر

1.12.2-0.92.5-2.12.0السعودية

3.23.51.50.61.52.2الكويت

2.70.60.12.22.0...جيبوتي

2.41.11.60.90.81.8سلطنة عمان

1.51.2-4.11.62.03.1اإلمارات

1.61.60.81.90.61.1المغرب

0.31.0-12.80.50.10.4العراق

0.20.50.9-0.20.2-3.4الضفة الغربية وقطاع غزة

3.94.96.96.03.34.8المتوسط العربي

4.12.83.23.63.43.6العالم

1.80.81.72.01.51.8مجموعة الدول المتقدمة

6.44.34.34.84.74.8مجموعة الدول الناشئة والنامية

معدل التضخم )متوسط سنوي %(

حسب توقعات عام 2020

201620172018

توقعات *
متوسطالدولة
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 الموازية العامة:

 توب  استقرار دو  العجز المالي في الميطقة

  9191و 9102دولة خال  عامي  09عيد  

 م  التراج  الط ي  ألسعار الي ط 

 ورغم مواصةة برامج االصالح

رغم تعحعسعن اسعععار العنعخعط وععائعداتعه اال ان 

موازنات جمي  الدول العربية واصلت معاناتهعا 

مع  ارتعخعا  دول  5147وعجزيا المالي عام 

دولعة، كعمعا شعهعدت  49العى  49العجز معن 

دول عربية ارتخاعا في العجز او  41موازنات 

تحوال معن العخعائعض العى ععجعز او انعخعخعاضعا 

 للخائض.

وجا ت ليبيا والجزائر ولبنان في مقدمعة العدول 

التي شهدت اعلى معدالت لعجز الموازنة لعععام 

% ععلعى 7.2و 43.5و 52.7بلغت  5147

التوالي فيما تراوحعت نسع  العععجعز فعي بعقعيعة 

% 2% بالنسبة لعجعيعبعوتعي و4.9الدول ما بين 

بالنسبة للبحرين. وفعي العمعقعابعل حعقعقعت قعطعر 

%، 6.9%، ثم الكويت بنعسعبعة 9فائضا بنسبة 

 ثم موريتانيا تعادال ما بين النخقات وااليرادات.

ويتوق  الصندوق ان يؤدي العتعراجع  العطعخعيعف  

إضعافعة العى  5151ألسعار النخط خع ل ععام 

مواصلة برام  االص ح المالي التي تتم تعحعت 

اشععرافععه فععي العععععديععد مععن الععدول الععمععصععدرة 

والمستوردة للنخط الى تراجع  ادا  العمعوازنعات 

دولة عربية أبرزيا السعودان  45الحكومية في 

وليبيا والكويت ولبنان ولكن م  اسعتعقعرار ععدد 

 دولة. 49دول العجز عند 

 (IMF-October 5147(المصدر : صندوق النقد الدولي 

 مؤشرات األداء الداخةي 9191آفاق االبتصادات العربية لعام 

-9.9 -8.1 -1.7 -7.1 -3.5 -3.2

3.8

-11.5
-32.3

-3.3 -8.4

6.9

-6.6 -11.1 -2.8 -2.8 -7.9 -7.2

49.2

106.9

45.8

83.8

51.8

94.1

17.4

161.8

79.3
64.5 63.9

48.0

28.4

212.8

78.7

20.3
37.3

56.8

فائض أو عجز الموازية العامة الدين اإلجمالي الحكومي

 الدين اإلجمالي الحكومي وفائض أو عجز الموازية العامة كيسبة من الياتج  %  

20192020

2.95.37.06.9-5.4-10.1قطر

27.00.36.38.76.73.8الكويت

0.50.03.30.00.4-16.9-موريتانيا

1.7-1.5-2.9-4.5-8.3-2.7-جيبوتي

2.8-1.6-1.41.2-2.0-6.6اإلمارات

2.8-3.7-4.6-5.9-6.2-3.2-تونس

3.2-3.4-4.8-3.7-3.7-6.5-األردن

3.3-3.7-3.7-3.5-4.5-4.1-المغرب

3.5-2.4-1.67.9-13.9-3.9-العراق

6.6-6.1-5.9-9.2-17.2-5.8السعودية

7.1-7.6-9.5-10.6-12.0-8.2-مصر

7.2-6.9-6.3-5.3-9.3-3.5-اليمن

7.9-7.5-7.3-8.1-8.0-20.8-فلسطين

8.1-8.0-11.9-14.2-17.6-2.0-البحرين

8.4-6.7-7.9-14.0-21.3-6.5سلطنة عمان

9.9-13.2-7.5-8.6-13.4-1.7الجزائر

11.1-5.4-7.7-6.5-4.4-2.2-السودان

11.5-9.8-11.0-8.6-8.9-...لبنان

32.3-28.9-23.6-43.0-113.3-2.5-ليبيا

فائض أو عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج )%( 
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 الحساب الجاري:

 تراج  في أداء الحسابات الجارية لةدو  العربية 

 م  توبعات بايخ اض عدد الدو   9102عام 

 9191دولة عام  04إل   03التي تحقق عجزا  من 

بشكل عام شهدت الدول العربيعة تعراجعععا فعي 

وبالتعحعديعد  5147ادا  حساباتها الجارية لعام 

دولة عربعيعة معنعهعا دولعة واحعدة يعي  45في 

الكويت حققعت فعائضعا فعي حسعابعهعا العجعاري 

كنسبة من النات  المحلي اإلجمالي. في المقابل 

دول تحسنا في األدا  وذلك بتعراجع   2شهدت 

 عجز حساباتها.  

وقد ارتخ  عدد الدول التي تعحعقعق ععجعزا معن 

دولععة عععام  46الععى  5142دولععة عععام  43

وقد تراوحت نس  العجز خ ل العععام  5147

% فععي جععيععبععوتععي، 1.3مععا بععيععن  5147

 % في لبنان.56.1و

كما ان ععدد العدول العتعي تعحعقعق ععجعزا فعي 

% معن 41حسابها الجعاري يعخعوق نسعبعة الـع 

دول خع ل ععام  9ناتجها المحلي استقر عند 

ويي لعبعنعان ومعوريعتعانعيعا والعجعزائعر  5147

 وفلسطين وتونس.

من المتوق  ان يعنعخعخعض  5151وخ ل العام 

عدد الدول التي تحقعق ععجعزا فعي حسعابعاتعهعا 

دولة م  ارتخعا  ععدد العدول  41الجارية الى 

% معن 41التي تحقق عجزا يتجعاوز نسعبعتعه 

دول وذلك بعانضعمعام لعيعبعيعا العى  6النات  الى 

 . 5147قائمة العام 

 مؤشرات األداء الخارجي 9191آفاق االبتصادات العربية لعام 

 عجز أو فائض الحساب الجاري كيسبة من الياتج  % 
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 (IMF-October 5147(المصدر : صندوق النقد الدولي 

20192020

10.23.77.39.19.07.1اإلمارات

4.68.014.48.26.8-31.5الكويت

5.53.88.76.04.1-20.2قطر

3.71.59.24.41.5-14.8السعودية

4.01.3-1.8-0.2-3.2-0.5-اليمن

0.30.6-3.615.1-1.0-...جيبوتي

2.8-3.1-2.4-6.1-6.0-0.3-مصر

3.7-3.5-8.31.86.9-0.0العراق

3.8-4.5-5.4-3.4-4.0-3.4-المغرب

4.4-4.3-5.9-4.5-4.6-5.7البحرين

6.2-7.0-7.0-10.6-9.4-6.6-األردن

7.7-8.0-8.3-9.0-9.4-...الصومال

8.0-7.2-5.5-15.6-19.1-7.4سلطنة عمان

9.4-10.4-11.1-10.2-9.3-5.6-تونس

11.6-0.3-24.77.92.2-12.4ليبيا

11.9-12.6-9.6-13.2-16.5-9.7الجزائر

12.4-10.8-11.3-10.8-14.5-18.2-فلسطين

12.5-7.4-13.6-10.0-7.6-...السودان

20.1-13.7-18.4-14.4-15.1-14.6-موريتانيا

26.3-26.4-25.6-25.9-23.1-...لبنان

متوسطالدولة

2015- 2000

الحساب الجاري للدول العربية كنسبة من الناتج )%( 
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 المديويية الخارجية:

 من المرجح ارت اع يسبة الدين الخارجي  9191خال  

لةياتج العربي في المتوسط واستقرار عدد الدو  التي يمث  

 دو  2% من الياتج عيد 51فيها الدين الخارجي أب  من 

شععهععد أدا  الععدول العععععربععيععة فععي مععجععال الععمععديععونععيععة 

الخعارجعيعة تعراجعععا مع  تعخعاقعم العمعشعكعلعة وارتعخعا  

مؤشرات الدين كنسبة من النات  المعحعلعي اإلجعمعالعي 

في المتوسعط ععلعى الصعععيعد العععربعي خع ل العععام 

 مقارنة بالعام السابق. 5147

ارتخعت نسبة الدين من العنعاتع   5147وخ ل العام  

دول عربية أبرزيا سعلعطعنعة ععمعان بعمعععدل  41في 

%9.9%، ثم البحرين 6%، ثم قطر بمعدل 44.9

دول أخعرر أبعرزيعا  41، في مقابل تراجعهعا فعي 

%، ثم تعونعس بعمعععدل 9.4مصر وموريتانيا بمعدل 

1.6.% 

اما عدد الدول التي يمثل فيها العديعن العخعارجعي أقعل 

% من النات  المحلي االجمعالعي فعقعد اسعتعقعر 91من 

دول مقارنة م  العام الماضي. كمعا انعخعخعض  2عند 

عدد الدول التي يقل فيها الدين الخارجعي ععن قعيعمعة 

 .5147دولة في العام  43دولة الى  41النات  من 

ورغم يذا االستقرار العععام اال ان تعخعاصعيعل االدا  

دول عربية شهعدت تعحعسعنعا  2القطري تشير الى ان 

 45في مؤشر الدين كنسبة من النات ، فيعمعا شعهعدت 

 دولة عربية ارتخاعا في يذا المؤشر.

فعمعن العمعرجع  أن يعتعواصعل  5151وخ ل العععام 

ارتخا  نسبة الدين الخارجي من الناتع  العععربعي فعي 

المتوسط، ويستقر عدد الدول التي يمثل فعيعهعا العديعن 

% من النات  المحلي االجمالي 91الخارجي أقل من 

دول، وان ينخخعض ععدد العدول العتعي تشعهعد  2عند 

 (IMF-October 5147(المصدر : صندوق النقد الدولي 

 مؤشرات األداء الخارجي 9191آفاق االبتصادات العربية لعام 

 الدين الخارجي كيسبة من الياتج  % 
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           متوسط         

20192020

82.1123.3155.4206.9203.7211.9السودان

182.0189.4191.1195.7207.0...لبنان

113.3183.6181.2187.4192.9193.9البحرين

39.167.891.094.0105.6112.4سلطنة عمان

63.8127.299.6101.6107.6102.7قطر

55.672.984.297.292.797.5تونس

89.186.883.178.077.7...موريتانيا

89.266.369.669.172.373.0األردن

42.570.873.569.772.672.8اإلمارات

62.970.571.470.568.4...جيبوتي

29.838.945.041.245.548.2الكويت

149.937.135.630.632.232.7العراق

13.424.627.728.130.432.3السعودية

29.234.733.231.732.531.9المغرب

22.818.341.337.432.331.5مصر

29.322.428.221.518.924.9اليمن

14.212.310.411.010.710.7فلسطين

14.42.42.62.32.23.0الجزائر

الدين الخارجي للدول العربية كنسبة من الناتج )%(
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 االحتياطيات الدولية:

االحتياطيات الدولية في الدو  العربية عاودت تراجعها خال  العام 

 9191م  توبعات بكسر حاجز التريةيون دوالر هبوطا في  9102

عاودت االحتياطيات العدولعيعة معن 

العععععمعع ت االجععنععبععيععة فععي الععدول 

العربية تراجعععهعا ولعكعن دون أن 

تكعسعر حعاجعز العتعريعلعيعون دوالر 

مععلععيععار  4159.3حععيععث بععلععغععت 

، وذلعك 5147دوالر خ ل العام 

 41كمحصلة لتحسن احتياطعيعات 

دول  9دول وتعععراجعععععععهعععا فعععي 

واستقراريا في دولعة واحعدة يعي 

 جيبوتي.

وت عل السعععوديعة صعاحعبعة أكعبعر 

احتياطيعات دولعيعة بعحعصعة تعبعلع  

% من اإلجمالعي العععربعي  19.9

تليها االمارات ثم لعيعبعيعا والعععراق 

 والجزائر وقطر ومصر.  

وينا تجدر اإلشارة الى  أن بعض 

دول المعنعطعقعة ومعنعهعا السعععوديعة 

والععجععزائععر تععوكععل مععهععمععة إدارة 

فععوائضععهععا الععمععالععيععة الععى الععبععنععك 

المركزي ولذا قد يتم إدرا  أموال 

الصعععنعععاديعععق السعععيعععاديعععة ضعععمعععن 

احتياطاتها الدولية  ويو ما يعخعسعر 

ارتخاعها الكبير نسبيا مقارنة ببقيعة 

العدول األخعرر وخصعوصعا دول 

مثل االمارات وقعطعر والسعععوديعة 

التي ال تعدر  أمعوال صعنعاديعقعهعا 

السععيععاديععة ضععمععن االحععتععيععاطععيععات 

 الدولية . 

ويععتععوقعع  الصععنععدوق ان تععواصععل 

االحععتععيععاطععيععات الععدولععيععة فععي دول 

المنطقعة تعراجعععهعا دون مسعتعور 

، 5151الععتععريععلععيععون دوالر عععام 

مليار  722.5ليصل اجماليها الى 

دوالر م  توقعات بارتخعاععهعا فعي 

دول  2دول ويععبععوطععهععا فععي  2

 واستقراريا في دولتين.

 

 (IMF-October 5147(المصدر : صندوق النقد الدولي 

 مؤشرات األداء الخارجي 9191آفاق االبتصادات العربية لعام 

 9191االحتياطيات الدولية في الدو  العربية بالمةيار دوالر وتوبعات العام 

726.6

1033.9
994.01029.51025.3

988.2

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1000.0

1200.0

متوسط
          

                    

20192020

344.0533.6493.8494.1489.8468.1السعودية

39.385.495.499.5113.4120.7اإلمارات

66.664.370.878.473.473.2ليبيا

42.145.549.464.761.058.9العراق

16.431.714.930.547.545.1قطر

21.217.130.743.543.941.4مصر

18.031.233.537.339.040.3الكويت

107.0112.996.178.656.638.0الجزائر

19.740.240.636.531.730.2لبنان

17.925.126.224.425.025.9المغرب

9.015.515.614.616.417.5األردن

9.320.316.117.416.416.4سلطنة عمان

6.35.95.65.25.76.0تونس

3.42.42.62.22.32.4البحرين

4.80.80.60.41.01.7اليمن

0.30.80.80.91.11.2موريتانيا

1.30.70.70.90.60.5السودان

0.40.60.40.40.4...جيبوتي
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 تغطية االحتياطيات الدولية لعدد أشهر الواردات:

 استقرار عدد الدو  العربية التي تق  ضمن الحدود اآلمية

 أشهر  5التي تغطي فيها االحتياطيات واردات الدولة لمدة  

 9191و 9102دو  خال  عامي  01عيد 

يعبر مؤشر تغطيعة االحعتعيعاطعيعات 

الدولية لعدد أشعهعر العواردات معن 

السل  والخدمات عن قعدرة العدولعة 

على الوفعا  بعالعتعزامعاتعهعا قصعيعرة 

 االجل في التعام ت الدولية.

ووفق يذا العمعؤشعر اسعتعقعر ععدد  

الدول العععربعيعة العتعي تعقع  ضعمعن 

الحدود اآلمنة العتعي تعغعطعي فعيعهعا 

االحتياطيات واردات العدولعة لعمعدة 

دول خع ل ععام  41أشهر عند  9

 مقارنة بالعام السابق. 5147

 2وقد شهد العمعؤشعر تعحعسعنعا فعي 

دول  7دول عربية وتراجعععا فعي 

 .5147خ ل العام 

من العمعتعوقع   5151وخ ل العام 

ان يستقر عدد الدول العربية العتعي 

تقع  ضعمعن العحعدود اآلمعنعة العتعي 

تغطي فيها االحتعيعاطعيعات واردات 

دول،  41أشهر عند  9الدولة لمدة 

 6م  توق  تعحعسعن العمعؤشعر فعي 

 دولة. 44دول وتراجعه في 

 (IMF-October 5147(المصدر : صندوق النقد الدولي 

 مؤشرات األداء الخارجي 9191آفاق االبتصادات العربية لعام 

 تغطية االحتياطيات لةواردات  عدد األشهر 
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20192020

23.031.728.227.226.424.1السعودية

8.814.914.612.910.910.1لبنان

6.58.18.27.48.18.3األردن

27.022.519.215.711.67.9الجزائر

4.96.12.75.58.47.8قطر

8.07.87.38.17.77.2العراق

6.36.66.46.97.06.9الكويت

5.83.05.06.66.15.5مصر

4.77.05.55.85.35.0سلطنة عمان

7.16.15.75.25.15.0المغرب

2.63.23.73.74.04.1اإلمارات

1.53.53.13.33.43.9موريتانيا

3.43.02.62.52.82.9تونس

7.51.20.80.51.42.0اليمن

2.41.21.21.01.01.1البحرين

1.11.61.11.00.9...جيبوتي

2.10.91.11.30.90.8السودان

تغطية االحتياطيات للواردات )عدد األشهر( في الدول العربية 
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 منى قمحية                          رئيس وحدة المعلومات وتقييم مخاطر الدول        

 الضبع                          رئيس وحدة البحوث والنشرأحمد         

 أنيس الوسالتي                     خبير تحليل إحصائي للبيانات والنمذجة          

 أيمن غازي                           سكرتير        

 
94292992-269+   

aymang@dhaman.org  

www.dhaman.org   



سندكم افمثل لضمان استثماراتكم في مختلأل الدول 

 العربية وتنمين صادراتكم إلى جميع أنحا  العالم

www.dhaman.org 
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