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 نشرة ضمان االستثمار                                                                                         

 2222ديسمبر  - أكتوبر

 أول هيئة متعددة األطراف لتأمين االستثمار في العالم

 

 

 

 

 

 

 

كهيئة عربية مشتركة مملوكة منن قنبنل منتنومنات الندول  4791تأسست )ضمان( عام 

العربية باإلضافة إلى أربع هيئات مالية عربية، وتتخذ منن دولنة النتنوينت منهنرا  لنهنا، 

 وتعمل على تحهيق األهداف التالية:

تشجيع تدفق االستثمارات العربية واألجنبية المباشرة إلى الدول النعنربنينة  •

من خالل تأمين تلك االستثمارات الجديدة والهائمة ضد المخاطر السياسية 

منينم، وعندم النهندرة عنلنى النتنحنوينل، والنحننرو  أمنثنل النمنصنادرة والنتن

 واالضطرابات األهلية واإلرها ، واإلخالل بالعهد. 

دعم الصادرات العربية، وواردات السلع االستراتيجية والنرأسنمنالنينة منن  •

خالل تأمينها أو تأمين تمويلها ضد المخاطر السياسية، وكذلك النمنخناطنر 

 التجارية مثل اإلفالس والعجز عن السداد.

دعم التجارة المحلية وعمليات اإلجارة والتموينل والنتنخنصنينم فني الندول  •

العربية، من خالل خدمات التأمين المهدمنة لنلنمنسنتنثنمنرينن والنمنصندرينن 

 والمهاولين والمؤسسات المالية.

نشر الوعي والترويج لمناخ االستثمار والتصدير والتأمين ضد النمنخناطنر  •

التجارية والسياسية في الدول العربية، من خالل البحنو  والنمنعنلنومنات، 

وتنظيم المؤتمرات واألمدا ، وتهديم المشورة والدعم للجهات ذات الصلة 

 في المنطهة.

 محتويات

 النشرة 

 المهر الدائم للمنظمات العربية
 دولة التويت 

  22532ص.  

 42273الصفاة 

 تهاطع طريهي المطار

 وجمال عبد الناصر  

www.dhaman.org 

 7555 2175 735+ 

 لالستفسار عن محتويات النشرة وطلب نسخة

aeldabh@dhaman.org 

 أممد الضبع

 رئيس قسم 

  البحو  وتهييم مخاطر الدول

azzaelmezin@dhaman.org 
 عزة المزين

 نائب رئيس ومدة

   البحو  والنشر

anis@dhaman.org 
 أنيس وسالتي

  نائب رئيس ومدة

   المعلومات وتهييم مخاطر الدول

aymang@dhaman.org ايمن غازي 

 سترتير 

42292942-269 +  

 

 االفتتامية 2

 أنشطة المؤسسة 1

42 
 أهم مؤشرات 

 2222أداء االقتصاد العالمي لعام 

41 
 أهم مؤشرات 

 2222أداء االقتصاد العربي لعام 

43 
 أهم مؤشرات 

 2222أداء االقتصادات العربية لعام 

24  

 عاما ً

 من الخبرة المتراكمة 

المستثمرين في تأمين 

 والمصدرين والمؤسسات المالية

ضد المخاطر   

  التجارية والسياسية 

تجدر اإلشارة الى ان النننتنائنج والنتنفنسنينرات النواردة فني النتنهنرينر ال تنعنبنر 
بالضرورة عن آراء منجنلنس مسناهنمني النمنؤسنسنة أو منجنلنس إدارتنهنا أو 
متومات الدول التي يمثلونها. كما أن الحدود وغيرها منن النمنعنلنومنات النتني 

 تظهر على أي خريطة ال تعني تأييد أو قبول المؤسسة لها.

mailto:reserach@dhaman.org
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 نشرة ضمان االستثمار  

 2222ديسمبر  - أكتوبر

 االفتتامية

 رغم التحديات 2222االقتصاد العربي خالل تحسن أداء 

 المدير العام

 عبد هللا أممد الصبيح

األوكرانية بظاللها على االقتصاد العالنمني النذي تنبناطنأ ننمنو   -ألهت الحر  الروسية 

، منينع عناننى 2222وفق تهديرات صندوق النهد الدولي في أكتوبر  2222خالل عام 

ضغوطا  تضخمية كبيرة نتيجة للزيادات المتتالية في  أسعار السلع  الغذائية والنطناقنة، 

مدعوما  2222% خالل العام 4.5وفي المهابل ارتفع معدل نمو االقتصاد العربي وبلغ 

باالنتعاش الذي شهدته  التجارة العربية في السلع والخدمات وارتفنا  منتنوسنر سنعنر 

دوالرا   للبرميل، ولتن مع توقعات ببرء وتيرة نمو االقتصاد العربي   89النفر ليتجاوز 

 .2222خالل العام 

تحسحاح حا  2222وشهدت مؤشرات أداء االقتصاد العربي خالل العام 

 كما يلي: 2222بالمقارنة مع عام 

 

%، ومح  4.5نما ال اتج الحمحسحلحي اليحمحالحي الحعحربحي بحمحعحدل  •

بحمحعحدل  2222المتوقع أن يواصل نموه اليجابي خحالل الحعحام 

2.3.% 

تريحلحيحونحات  2.5ارتفع ال اتج المسلي اليمالي العربي ليتخطى  •

تريحلحيحونحات دوالر خحالل عحام  2.4دوالر، مع توقعات ببلوغه 

2222  . 

% 1..2ارتفع نصيب الفرد م  ال اتج في الدول العربية بمعدل  •

دوالراً في المتوسط، مع توقعات بأن ي خفض إلحى  0.32ليبلغ 

رغح  ويحود تحفحاوت ، 2222دوالراً في المتوسط عحام  0.25

 كبير فيما بي  الدول ال فطية الغ ية والدول األخرى األقل دخال.

ارتفع متوسط إنتاج ال فط الخام في الدول العربية ال فطية بمعدل  •

كمحا ، 2222مليون برميل يوميا عام  ..25% ليصل الى 22.4

مليون برميحل  23.2% لتصل الى 24ارتفعت صادراته  ب ابة 

، كذلك ارتفع محتحوسحط إنحتحاج الحغحاد فحي الحدول الحعحربحيحة يوميا

محلحيحون بحرمحيحل  22.2% ليصل الى 2.3المصدرة لل فط ب ابة 

% لتصل الحى 2مكافئ نفط يوميا، كما ارتفعت صادراته ب ابة 

 ماليي  برميل مكافئ نفط يوميا. 5.3

وحققت فائضحا  2222تسا  أداء الموادنات العربية خالل عام  •

% مح  الح حاتحج 2.4ملحيحار دوالر بح حاحبحة بحلحغحت  223.4قدره 

 العربي.

تسا ت مؤشرات المديونية العربية حيث انخفضت نابة الحديح   •

% محع تحوقحعححات بحتحواصححل 51.2الحسحكحومحي الحى الح حاتححج إلحى 

، كذلك ترايعت نابة 2222% خالل عام ..50االنخفاض إلى 

% م  ال اتج، مع توقعات بأن تواصحل 45الدي  الخاريي لتبلغ 

 .2222% عام 53.4تلك ال ابة ترايعها لتبلغ 

شهدت التجارة الخاريية العربية مح  الاحلحع والحخحدمحات نحمحواً  •

تريليحونحات  2لتتجاود %   23بمعدل    2222قياسياً خالل عام 

% 20.2كمسصلة ل حمحو الصحادرات الحعحربحيحة بحمحعحدل دوالر، 

%، لحيحسحقحم الحمحيح ان 23.2وكذلك الواردات العربيحة بحمحعحدل 

، بح يحادة 2222مليار دوالر عام  ..5.2التجاري فائضاً  قدره 

 .2222% مقارنة بعام 252قدرها 

 2222ارتفع فائض السااب الجاري للدول العربية خالل عحام  •

محلحيحار دوالر بحمحا ناحبحتحه  2.3.1% ليصحل إلحى 224بمعدل 

% م  ال اتج العحربحي، محع تحوقحعحات بحان يح حخحفحض هحذا 22.0

وأن تح حخحفحض  2222مليار دوالر خالل عام  235الفائض إلى 

 % خالل العام نفاه.1.5نابته إلى ال اتج لتصل إلى 

ارتفعت االحتياطيات العربية م  العمالت األيح حبحيحة لحتحتحجحاود  •

مليار دوالر كافية لتغطية الواردات العربيحة مح  الاحلحع  2212

 أشهر تقريبا. 22والخدمات لمدة ت يد على 

وفي هذا الاياق تدعو المؤساة الدول األعضاء لحتحكح حيحد يحهحودهحا 

والتعاون فيما بي ها في قضايا التمويل والتجارة واالست مار فحي لحل 

 -تباطؤ نحمحو االقحتحصحاد الحعحالحمحي، واسحتحمحرار الحسحرب الحروسحيحة 

ً الحغحذائحيحة وتحقحلحبحهحا،  األوكرانية وارتفاع أسعحار الاحلحع وخصحوصحا

 وتشديد األوضاع المالية.

كما تؤكد المؤساة على مواصلة دورها في دع  التجارة واالست مار 

خالل تقدي  خدماتها التأمي ية ضد المحخحاطحر في الم طقة العربية م  

بهدف تعظي  استفادة الدول األعضحاء وشحعحوب الاياسية والتجارية 

 الم طقة.
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 نشرة ضمان االستثمار                                                                                         

 2222ديسمبر  - أكتوبر

 أنشطة المؤسسة 

 أشهر 2عهود إعادة تأمين وارد اختياري خالل  1عهد تأمين تعزيز خطابات اعتماد و 22عهد تأمين ائتمان و 12إبرام 

 2222مجلس إدارة المؤسسة يعهد اجتماعه الرابع لعام 

"ضمان" توقع اتفاقية تفاهم      

مع شركة النطاق لحلول التأمين 

 األردنية

أبرمت المؤساة مذكرة تحفحاهح  لحلحتحعحاون 

المشترك مع شركة ال طاق لسلول التأمي  

األردن، وذلك لحوضحع أسحل الحتحعحاون   –

في ترويج مختلد خدمات تأمي  التحجحارة 

 .واالست مار التي تقدمها المؤساة

ُعقد االيحتحمحاع الحرابحع لحمحجحلحل إدارة 

المؤساة العربحيحة لضحمحان االسحتح حمحار 

وائتمان الصادرات يوم ال الثاء الموافم 

بمقر المؤساحة فحي دولحة  222202201

 الكويت. 

وقد أخذ المجلل في هذا االيتماع علمحاً 

بتقريحر الحمحديحر الحعحام بشحأن نشحاطحات 

 22220202المؤساة خالل الفتحرة مح  

الحذي أشحتحمحل عحلحى  222201022إلى 

ثالثة فصحول هحي عحمحلحيحات الضحمحان، 

األنشطة المكملة والتقرير المالي، حيحث 

تلحقحت الحمحؤسحاحة طحلحبحات خحالل فحتحرة 

( طلب تحأمحيح  24.التقرير بلغ عددها )

مليون دي ار .  423بقيمة إيمالية بلغت 

( 05كما ت  خالل فترة التقحريحر إبحرام )

عحقحد  52عقدا يحديحدا، تحودعحت عحلحى 

عقحد تحأمحيح  تحعح يح   22تأمي  ائتمان و

عقود إعادة تحأمحيح   5خطابات اعتماد و

 وارد اختياري. 

وقد استفاد م  تأميح  الحمحؤسحاحة خحالل 

الفترة شركات ومحؤسحاحات محالحيحة مح       

( دول 5( دولة عربيحة مصحدرة و)22) 

أي بية، تصدرتها دولة الكحويحت بح حاحبحة 

% تلتها المارات العربيحة الحمحتحسحدة 50

% ثحح  سححوياححرا بحح ححاححبححة 25.4بحح ححاححبححة 

22.% 

كما واصلت المؤساة أعمالها في مجال 

األنشطة المكملة والخدمات المااندة م  

خححالل: إعححداد الصححدارات والححبححسححو  

وتقيي  مخاطر الدول وتطحويحر الحمحوارد 

البشرية وتق ية المعحلحومحات والحتحواصحل 

 اللكتروني وال شاط العالمي.

وتححداول الححمححجححلححل كححافححة بحح ححود يححدول 

األعححمححال، وأصححدر بشححأنححهححا الححقححرارات 

 والتوييهات الالدمة، وم  ضم ها:

التصديحم عحلحى محسحضحر ايحتحمحاع  •

 2222مجلل الدارة ال حالحث لحعحام 

 وقراراته.

تححقححريححر الححمححديححر الححعححام عحح  نشححاط  •

 22220202المؤساة لحلحفحتحرة مح  

 .222201022إلى 

استراتيجية ورؤية المؤساة للفحتحرة  •

 واعتمادها. .222 – 2222

الموادنة التقديريحة لحلحاح حة الحمحالحيحة  •

2222. 

هذا وقحد تحقحرر عحقحد ايحتحمحاع محجحلحل 

، خالل شحهحر 2222الدارة األول لا ة 

بحمحقحر الحمحؤسحاحة بحدولحة  2222مارس 

 الكويت.

 المؤسسة شاركت في ندوة 

 تهرير التنمية العربية

شاركت المؤساة في ال دوة االفتراضية  لحصحصحدار الاحادس مح  تحقحريحر 

ال مو االقحتحصحادي الحعحربحي فحي لحل األدمحات : ”  الت مية العربية بع وان

، بهدف تبحادل األفحكحار والحخحيحارات محع صح حاع “ يائسة كوفيد وما بعدها

القرار والباح ي   والمع يي  عما تضم ه الصدار ع  ال حمحو االقحتحصحادي 

 في لل األدمات.
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 نشرة ضمان االستثمار  

 2222ديسمبر  - أكتوبر

 أنشطة المؤسسة 

م  خحالل  2222واصلت المؤساة أنشطتها التاويقية خالل الربع الرابع م  العام 

التواصل مع عدد م  الشركات المصدرة وعدد مح  الحمحاحتح حمحريح  والحمحؤسحاحات 

المالية وهيئات الضمان الوط ية والدولية وشركاء األعمال ووسطاء التأمي  وذلحك 

في كل م  دولة المقر بالكويت والاعودية والمارات والبسريح  وسحلحطح حة ُعحمحان 

وفرناا بهدف تاويم مختلد أنواع عقود تأمي  ائحتحمحان الصحادرات واالسحتح حمحار 

 وتمويل التجارة. كما ت  إصدار عدد م  العروض والعقود التأمي ية الجديدة.

 المؤسسة نظمت ورشة عمل 

 في باريس عن فرص األعمال

 في الدول العربية  

 عروض ترويجية في التويت والسعودية واإلمارات

 والبحرين وسلطنة ُعمان وفرنسا

 2222نظمت المؤساة خالل شهر أكتوبر 

ورشة عمل بع وان " االستفادة األم حل مح  

فرص األعمال في الحدول الحعحربحيحة خحالل 

األوقححات الححمححضححطححربححة " فححي الححعححاصححمححة 

الفرناية باريل، وذلك بالتعاون مع شركحة 

ميحلحر لحوسحاطحة الحتحأمحيح ، كحمحا ايحتحمحعحت 

المؤساة مع عحدد مح  الحبح حوك الحفحرناحيحة 

والشركات الدولية وذلحك فحي إطحار بحسحث 

 سبل التعاون المشترك وتطوير األعمال. 

 دورة تدريبية 

 عن تأمين  وتمويل الصادرات

 2222شاركت المؤساة خالل شهر أكتوبر 

في دورة تدريبية في مجال تحأمحيح  وتحمحويحل 

الصادرات في دبي بدولة المارات العربحيحة 

 المتسدة م  خالل إيفاد أحد مولفيها.

أبححرمححت الححمححؤسححاححة الححعححربححيححة لضححمححان االسححتحح ححمححار وائححتححمححان 

ملسقاً  22عقداً تأمي ياً بالضافة إلى  24الصادرات "ضمان"  

لتأمي  ائتمان الصادرات والتحمحويحل الحتحجحاري بحقحيحمحة قحدرهحا 

مليون دوالر وذلك خالل الربع الرابع م  الحعحام  2.2.حوالي 

2222 . 

طحلحبحا لحتحأمحيح   05وكانت المؤساة تالمت خالل نفل الفترة 

 3ائتمان الصادرات والتمويل التجاري م  شركات وب وك في 

 ..211دول عربية وم  ثال  يهات أي بية بحلحغحت قحيحمحتحهحا 

اسحتحفحاحارا لحتحأمحيح   24مليون دوالر. كما تالمت الحمحؤسحاحة 

 مليون دوالر. 225.2التمويل التجاري بلغت قيمتها 

وعلى ماتوى ضمان االست مار، تالمت المؤساة اسحتحفحاحاراً 

مححلححيححون دوالر وذلححك لضححمححان مشححروع  22واحححداً بححقححيححمححة 

 است ماري في مصر.

 ملحها  للتأمين 22عهدا  و 45"ضمان" أبرمت 

مليون دوالر في الربع الرابع 32.2بهيمة   

 شاركت في ندوة االستثمارات العربية  "ضمان"

 والبرنامج المصري إلدارة األصول

االسحت مارات ”  شاركت المؤساة فحي نحدوة مؤسحاة المحصري اليحوم تسحت ع حوان

العربيححة والبرنححامج المححصري لدارة األصححول .. محح  اللسظححة الراه ححة إلححى مححاار 

، التي عقدت تست رعاية ودراء التخطيحط والت ميحة االقتحصادية “التعاون الماتدام

، 2222أكتوبر  22وال قل والاياحة وقطاع األعمال بجمهورية مصر العربية في 

عبر تطبيم دوم، واستهدفت الم اقشات  تطحور االسحت مارات العربيحة فحي محصر، 

واالسححت مارات المححصرية فححي الححدول العربيححة، وطبيعححة التعححاون االسححت ماري فححي 

المرحلة السالية بالضافة إلى مرتك ات ب اء شراكة محصرية عربيحة محاتدامة فحي 

 لل تسوالت اقتصادية عالمية إقليمية متاارعة. 
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 أنشطة المؤسسة 

 عبر تهنية االتصال المرئي عن بعد

 شاركت في ندوة آفاق االقتصاد اإلقليمي “ ضمان”

األمن المؤسسة شاركت في ورشة عمل 

 الغذائي العربي

شاركت المؤساة في ورشة عمل ع  بُعد نظمهحا صح حدوق 

ال قد الدولي ع  "تسديات ومتطلبات تع ي  األم  الحغحذائحي 

في الدول العربية: التداعيات على االستقرار الحمحالحي ودور 

 24  –  25الاياسات االقتصادية الكلية"، خالل الفحتحرة مح  

 .2222أكتوبر 

وذلك في ضوء التسديات المحتح ايحدة عحلحى صحعحيحد تحعح يح  

األم  الغذائي في الم طقة العربية وتع يح  فحرص وصحول 

 المجتمعات ال راعية للتمويل والخدمات المالية.

 

 شاركت في ندوة السياسات االقتصادية "ضمان"

 في الشرق األوسر وشمال إفريهيا 

شارك عدد م  مولفي المؤساة في ندوة "تحسحديحات وخحيحارات 

الاياسات االقتصادية في م طقة الشرق األوسط وشمال أفريقيحا" 

التي نظمها كل مح  محركح  صح حدوق الح حقحد الحدولحي لحالقحتحصحاد 

( والص دوق العربي لصنماء CEFوالتمويل في الشرق األوسط )

، 2222نوفمحبحر  22( في AFESDاالقتصادي وااليتماعي   )

وذلك بهدف تغطية التسديات التي توايه الدول العربية وم حاقشحة 

الخطوط العريضة لحلحاحيحاسحات الحتحي مح  شحأنحهحا إعحادة إرسحاء 

االستقرار االقتصادي الكحلحي وححمحايحة الحفحئحات األكح حر هشحاشحة 

 وضمان أم  الغذاء والطاقة.

شاركت المؤساة الحعحربحيحة لضحمحان االسحتح حمحار 

وائحتحمححان الصححادرات "ضححمحان" فحي نحدوة عحبححر 

النترنت حول تقرير ص دوق ال قد الدولي آلفحاق 

االقتصاد القليمي لم طقة الشرق األوسط وشمحال 

أفريقيا التي نظمها مرك  ص دوق الح حقحد الحدولحي 

لالقتصاد والتمحويحل فحي الشحرق األوسحط وإدارة 

الشححرق األوسححط و سححيححا الححوسححطححى، وذلححك يححوم 

 ..22220220ال الثاء 

استهدفت ال دوة م اقشة التقرير األخيحر لصح حدوق 

ال قد الدولي آلفاق االقتحصحاد القحلحيحمحي لحمح حطحقحة 

الشرق األوسط وشمال أفحريحقحيحا، واالنحعحكحاسحات 

الماليحة لحالرتحفحاعحات الحسحادة فحي أسحعحار الاحلحع 

األساسية في الم طقة، في لل اسحتحمحرار تحدهحور 

األوضاع العحالحمحيحة، وتشحديحد األوضحاع الحمحالحيحة 

ومححخححاطححر الححتححشححتححت، وتححسححدي الححتححصححدي ألدمححة 

تكاليد المعيشة ع  طريم إعادة إرساء استقحرار 

األسعار وحماية الفئات الضعيفة وضمان تسحقحيحم 

 األم  الغذائي.
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 أنشطة المؤسسة 

 المدير العام التهى  الوزير طارق المال   في مهر المؤسسة

 تبحع تهديم خدماتها التأمينية “ ضمان االستثمار”

 لمشاريع البترول والثروة المعدنية في مصر 

استقبل المدير الحعحام لحلحمحؤسحاحة الحعحربحيحة لضحمحان 

االست مار وائحتحمحان الصحادرات "ضحمحان" عحبحد  

أحمد الصبيح، المه دس طارق المال ودير البتحرول 

 وال روة المعدنية في يمهورية مصر العربية.

حيث استكمل الجانبان المباح ات التي بدأها الصبيح 

 2222مع المال في القاهرة فحي مح حتحصحد محارس 

بشأن سحبحل تحعح يح  الحتحعحاون واسحتحفحادة الشحركحات 

األي بية المات مرة في مشحاريحع الحبحتحرول والح حروة 

المعدنحيحة فحي مصحر وكحذلحك الشحركحات األيح حبحيحة 

والمصرية العاملة في القطاع والتي تصدر م تجاتها 

إلى الخارج م  خدمات الحمحؤسحاحة الحتحأمحيح حيحة فحي 

 مجالي االست مار والتصدير.

يذكر أن حج  عمليات المؤساة فحي مصحر كحدولحة 

 2.3ماتوردة للالع ومضيفة لالست مار بحلحغ نحسحو 

( بسصة 2222 – 2221مليار دوالر خالل الفترة )

% م  مجمل عمليات المؤساة، وفي الحمحقحابحل 1.4

بلغ ححجح  عحمحلحيحات الحمحؤسحاحة فحي مصحر كحدولحة 

محلحيحون دوالر  222مصدرة لحلحاحلحع واالسحتح حمحار 

% م  عمليات الحمحؤسحاحة خحالل نحفحل 2.4بسصة 

 الفترة.

حضر اللقاء الذي عقد في مقحر الحمحؤسحاحة بحالحمحقحر 

الدائ  للم حظحمحات الحعحربحيحة فحي الحكحويحت عحدد مح  

ماؤولي ودارة الحبحتحرول والح حروة الحمحعحدنحيحة فحي 

 المؤساة. ماؤولي يمهورية مصر العربية وبعض
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    2222أداء االقتصاد العربي خالل عام 
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 نشرة ضمان االستثمار  

 2222ديسمبر  - أكتوبر

 

 مالمظات عامة
استمراراً ل هج  المؤساة في رصد المؤشرات ذات الصلة بعملها، ترك  ال شرة الفصلية الرابعة م  كل عام على رصد 

 األداء االقتصادي العام للدول العربية وتوقعاته الماتقبلية في ضوء عدد م  المالحظات أهمها ما يلي:

يت  االست اد إلى تقارير ص دوق ال قد الدولي وقواعد بياناته بالدرية األولى مع االستعانة بمصادر دولية مااندة موثوقة  •

( ومجموعة الخدمات )Fitchأخرى ع د الساية م ل الب ك الدولي وم ظمة العمل الدولية  ومجموعة فيتش سوليوش  

(  ...وغيرها، حرصاً على تقدي  رؤية متكاملة حول األداء االقتصادي في الدول العربية خالل عامي PRSالاياسية )

. وت  تغيير لون الخط إلى األدرق داخل الجداول في حال االستعانة بالمصادر 2222وتوقعات عام  2222و 2222

 المااندة. 

ت  اختيار يميع مؤشرات األداء العام المتوافر ع ها بيانات ألكبر عدد م  الدول العربية في قاعدة بيانات الص دوق أو  •

 .2222الصادر في أكتوبر “  تقرير  فاق االقتصاد القليمي "الشرق األوسط و سيا الوسطى

 الدالت تقديرات قابلة للتعديل. 2222وكذلك توقعات العام  2222بيانات عام  •

ت  االعتماد على عدد م  المؤشرات التجميعية االفتراضية على الماتوى القليمي لدواعي رصد االتجاه العام فقط رغ   •

 إدراك ا لعدم م طقية التجميع في بعض المؤشرات.

، إضافة 2222مع رصد توقعات العام  2222مقارنة بالعام الاابم  2222ت  التركي  على ابرد التغيرات خالل العام  •

 إلى أبرد مؤشرات الترك  وترتيب أه  الدول في أداء كل مؤشر.

 قد يؤدى التقريب إلى تفاوتات طفيفة بي  المجاميع الكلية ومجاميع األرقام المكونة لها في بعض األحيان. •

 ت  االعتماد على نقاط السذف )...( داخل الجداول لصشارة إلى البيانات غير المتاحة. •

 يقصد بالدول العربية ال فطية دول مجلل التعاون الخليجي الات بالضافة إلى ليبيا والج ائر والعراق.    •

 2221بأسعار عام  2222مجموعات رئياية ومقارنة األسعار خالل عام  .ت  رصد التغير في أسعار أه  الالع وفم  •

نظراً لمرور العال  بتغيرات متتالية في أسعار الالع خالل تلك الفترة نتيجة لألوضاع الصسية واالقتصادية والاياسية 

 .2222التي مر بها العال . وذلك لتوضيح أثر الضغوط التضخمية التي توايهها االقتصادات العربية خالل عام 

، باالعتماد على متوسط سعر الالعة خالل األرباع ال الثة األولى 2222قام فريم البسث بتقدير أسعار الالع خالل عام  •

 .2221ومقارنتها باألسعار عام  2222م  عام 

لعامي في السصول على متوسط سعر الصرف   (PRSت  االعتماد على بيانات مجموعة خدمات المخاطر الاياسية ) •

كما ت  االعتماد على أحد  التوقعات المتاحة  لاعر صرف العمالت العربية أمام الدوالر خالل عام ،  2222و 2222

 م  مصادر متعددة.  2222

نظراً لعدم توافر بيانات حول عدد أشهر تغطية االحتياطيات األي بية للواردات م  الالع والخدمات في كل م   لب ان  •

وليبيا وفلاطي ، قام فريم البسث باحتاابها است اداً لبيانات االحتياطي م  ال قد األي بي وقيمة الواردات م  الالع 

 والخدمات مع وضعها بلون مختلد بالجدول المع ي.

 2222والتوقعات لعام     2222
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 2222ديسمبر  - أكتوبر

، 2222وايه االقتصاد العالمي عددا مح  الحتحسحديحات خحالل عحام  •

األوكحرانحيحة الحتحي محادالحت -يأتي في مقدمتهحا الحسحرب الحروسحيحة 

ت ع ع استقراره مسدثة أدمة حادة للطحاقحة فحي أوروبحا، بحجحانحب 

تشديد األوضاع المالية في معظ  م اطم العال ، مع ارتفاع محعحدل 

التضخ  إلى ماتوى ل  يشهده العال  مح حذ عحقحود. هحذا إلحى يحانحب 

وإيحراءات  23استمرار تأثيرات يائسة كوفيحد 

 الغالق في الصي .

ألقت الماتجدات العالمية بظاللها الالبية عحلحى   •

االقتصاد العالمي، حيحث تحوقحع صح حدوق الح حقحد 

%  2.2الدولي أن يبلغ معدل ال مو العالمي نسو 

، عحلحى 2222% عحام .مقارنة مع  2222عام 

، 2222% في عام  2.0أن  يترايع ليصل إلى 

وم  المتوقع أن يشهد  أك ر م  ثلث االقحتحصحاد 

العالمي حالة م  االنكماش خالل هذي  العامحيح  

نتيجة الستمرار تباطؤ ال شاط االقحتحصحادي فحي 

االقتصحادات الح حالثحة األكحبحر فحي الحعحالح  وهحي 

 الواليات المتسدة، واالتساد األوروبي، والصي .

 2222% عحام 2.5بلغ معدل نمو االقتحصحادات الحمحتحقحدمحة نحسحو  •

% 2.2، مع توقعات بترايحعحه إلحى 2222% عام 4.2مقارنة مع 

. وبلغ محعحدل نحمحو 2222عام 

االقتصادات ال امية واألسحواق 

% )مقارنة 2.0الصاعدة نسو 

(، محع 2222% عحام ...مع 

توقعات بأن ياتقر ع حد نحفحل 

 .2222الماتوى خالل العام 

التجارة العحالحمحيحة فحي شهدت   •

 الالع والخدمات تباطؤاً كبيحراً 

على عحكحل  2222خالل عام 

االنتعاش الذي شهدته في عحام 

، ليصل محعحدل نحمحوهحا 2222

 2222% عحححام  5.2إلحححى 

% عححام 22.2مححقححارنححة مححع 

 .2222% في عام  2.4، وم  المتوقع أن يبلغ هذا المعدل 2222

بلغت نابة فائض السااب الجاري إلى ال اتج المحسحلحي اليحمحالحي  •

( 2222% عام 2.0) مقارنة مع  2222% عام 2.2العالمي نسو 

% مح  الح حاتحج عحام 2.2وم  المتوقع أن ترتفع نابة الفائض إلى 

، وفي هذا الصدد تباي  الوضع بي  االقتصادات  المختلفحة، 2222

حيث  سجلت االقتصادات المتقدمة عج اً في حاابحهحا 

، 2222% م  الح حاتحج خحالل عحام ..2الجاري قدره 

بي ما سجلت االقتصادات ال امحيحة واألسحوق الصحاعحدة 

% م  نحاتحجحهحا الحمحسحلحي اليحمحالحي 2.2فائضا نابته 

 خالل العام نفاه. 

على صعيد الدي  الخاريي لالقتصادات الح حامحيحة  •

واألسواق الصاعدة ونابته لل اتج المسلحي االيحمحالحي، 

% عحام 20.2شهدت تلك ال ابة انخفاضا لتصل الحى 

، ومحح  2222% عححام 22.2، مححقححارنححة مححع 2222

% عام ...2المتوقع أن تواصل انخفاضها لتصل الى 

2222 . 

ت ام ا مع انخفاض نابة الدي  الحخحاريحي لحالقحتحصحادات الح حامحيحة  •

واألسواق الصاعدة إلى ال اتج، انخفضت تكاليد خدمة الديح  إلحى 

، وم  2222% عام 3.1إلى  2222% عام ..22ال اتج م  نسو 

المتحوقحع أن تحواصحل انحخحفحاضحهحا 

 .2222% عام ..3لتصل الى 

أن توقع ص دوق ال قد الدولي  •

يبلغ معدل التضخ  العالمي ذروتحه 

ليصل إلحى    2222في أواخر عام 

محححتحححأثحححراً بحححاالرتحححفحححاعحححات %  1.1

المتتالية في أسعار الالع األساسية 

والطاقة )وذلك عحلحى الحرغح  قحيحام 

بعض الدول برفع أسحعحار الحفحائحدة 

لموايهة ارتفاع معدالت التضخ ( 

مححع تححوقححعححات بححأن يححتححرايححع إلححى 

ثح  إلحى  2222% خالل عام 4..

 .2225% بسلول عام 5.2

 االقتصاد العالمي ينمو

 % 2.2بمعدل  

 2222خالل  

وتوقعات بتراجعه إلى   

 2222% خالل 2.9

 أهمًمؤشراتً

أداءًاالقتصادًالعالميً

 4244لعامً
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 Source: IMF, October 2222  2222أكتوبر المصدر: ص دوق ال قد الدولي، 

دوالرا  72متوسر سعر برميل النفر  يرتفع إلى 

ومعدالت التضخم تتضاعف في جميع مناطق العالم  

  2222خالل عام 

%  معدل نمو التجارة العالمية في السلع  1.2 

 مع توقعات بنموها 2222والخدمات عام 

 2222% عام 2.5بمعدل  

تغير  ال

Change
توقعات  ال

Projections

2022/2021 2023

1  World Real GDP Growth (%) 6.0 3.2 (2.8) 2.7
 نمو الناتج 

المحلي اإلجمالي العالمي )%(
1

2
 Real GDP Growth in Advanced 

Economies (%)
5.2 2.4 (2.8) 1.1

 نمو الناتج المحلي اإلجمالي

 في الدول المتقدمة )%(
2

3

 Real GDP Growth in Emerging 

Market and Developing Economies  

(%)

6.6 3.7 (2.9) 3.7
 نمو الناتج المحلي اإلجمالي 

 في األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية )%(
3

4
Growth Rate of World Trade

 in Goods and Services (%)
10.1 4.3 (5.8) 2.5

معدل نمو تجارة

 السلع والخدمات في العالم )%(
4

5
Average Oil Price

 (In US Dollars a Barrel)
69.4 98.2 28.8 85.5 متوسط سعر برميل النفط بالدوالر 5

6

Inflation Rate, average consumer 

prices

 in Advanced Economies (%)

3.1 7.2 4.1 4.4
متوسط معدل التضخم

في الدول المتقدمة )%(
6

7

 Inflation Rate, average consumer 

prices in Emerging Marke and 

Developing Economies (%)

5.9 9.9 4.0 8.1
متوسط معدل التضخم  

في األسواق الصاعدة  والدول النامية )%(
7

8
World Current Account Balance

 as a % of GDP
0.7 0.2 (0.5) 0.3

رصيد الحساب الجاري 

كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي )%(
8

9
 Current Account Balance as a % of 

GDP in Advanced Economies
0.6 (0.6) (1.2) (0.3)

رصيد الحساب الجاري 

كنسبة من الناتج المحلي االجمالي في الدول المتقدمة )%(
9

10

 Current Account Balance 

 as a % of GDP in Emerging Market

 and Developing Economies 

0.8 1.3 0.5 1.0
رصيد الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي 

اإلجمالي في األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية )%(
10

11

Total External Debt

 as % GDP  in Emerging Market

 and Developing Economies

30.3 27.3 (3.0) 26.6
الدين الخارجي كنسبة من الناتج 

في األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية )%(
11

12
Debt Service as % GDP in Emerging 

Market  and Developing Economies
10.6 9.8 (0.8) 9.6

تكاليف خدمة الدين  كنسبة من الناتج

 في األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية ) %(
12

No

تطور أهم مؤشرات أداء االقتصاد العالمي

 Evolution of the Most Important Performance Indicators of the Global Economy 

   Indicator 2021 2022 م    المؤشر



     12  

 نشرة ضمان االستثمار                                                                                         

 2222ديسمبر  - أكتوبر

 ً  تطورًأسعارًالسلعًعالميا

األوكرانية بظحاللحهحا الاحلحبحيحة عحلحى  -ألقت  السرب الروسية 

االقتصاد العالمي وأسفرت ع  تضخ  كبير في األسحعحار فحي 

ارتحفحع كل م  الدول ال امية والمتقدمة على حد الاواء، حيث 

% 0.2  وبلغمتوسط معدل التضخ   في االقتصادات المتقدمة 

(، كحمحا بحلحغ 2222% عام 2.2)مقارنة مع  2222خالل عام 

% في االقتصادات ال حامحيحة واألسحواق الصحاعحدة خحالل 3.3

تفاقحمحت أدمحة (، و2222% عام 4.3العام نفاه ) مقارنة مع 

إذا ما قحورنحت  2222ارتفاع أسعار الالع والوقود خالل عام 

، وذلك علحى 23أي قبل أدمة كوفيد 2221بالوضع نفاه عام 

 ال سو التالي: 

 الحبو :

 2222شهدت أسعار القمح ارتفاعاً قحيحاسحيحا خحالل عحام  •

األوكحرانحيحة ححيحث تشحكحل  -على إثر السرب الروسحيحة 

٪ 22المدادات م  روسيا وأوكرانيا معًا ما يقحرب مح  

م  تجارة القمح العالمية، و ارتفعت أسعار القمح بمعحدل 

دوالراً للط  المتري خالل عحام  0...2% إلى نسو 30

 .2221دوالراً خالل عام  2..21مقارنة مع  2222

 2222% عحام 32ارتفعت أسعار الذرة عالميا بحمحعحدل  •

 2.5.4دوالراً للط  المحتحري محقحارنحة محع  220.2إلى 

 .2221دوالراً عام 

ً بحمحعحدل  • % بحيح  2شهدت أسعار األرد ارتفاعا طحفحيحفحا

 522.2، وارتحفحعحت مح  نحسحو 2222و  2221عامي 

 دوالراً. 3..52دوالرات للط  المتري إلى 

 الزيوت النباتية:

 2221ارتفعت أسحعحار الح يحوت الح حبحاتحيحة بحيح  عحامحي  •

مع تباي  معدالت االرتفاع وفقا للم تحج، ححيحث   2222و

سجلت أسعار ديت ال خيل أعحلحى محعحدل ديحادة بح حاحبحة 

دوالراً للحطح  الحمحتحري عحام  2214%  ليصل إلى 222

. تحاله ديحت 2221دوالراً عام  4.2مقارنة مع  2222

دوالراً  252% مح  02فول الصويا وارتحفحع بحمحعحدل 

دوالراً، بي ما ارتفع سعر الط  الحمحتحري  415للط  إلى 

دوالراً  2322% فحقحط مح  1م  ديت ال يتون بمعدل 

 دوالراً خالل نفل الفترة. 5225إلى 

184

210
200

236

263

91.4
77.9 71.9

101.2

139.9

12.3 12.4 12.9
17.9 18.7

14.7 16.9 18.1 17.8

27.9

2018 2019 2020 2021 2022*

(سنت للرطل أغذية ومواد زراعية 

 ood and  gr      ra   a  r a   )       

Beef-لحم بهري Cotton-الهطن

Sugar Free market-ستر Dairy Products-منتجات األلبان

164.5 170.2 165.6

259.4

317.1

403.1 396.5

477.8
442

416.9

186.1
163.3

185.5

265.8

366.7

2018 2019 2020 2021 2022*

(الدوالر للطن المتري الحبو  

Cereal ($/MT)

Maize- الذرة Rice-األرز Wheat-الهمح

، باالعتماد على متوسط سعر الاحلحعحة خحالل األربحاع الح حالثحة األولحى مح  عحام 2222ت  تقدير األسعار خالل عام 

2222. 

343

327

350

505

584

560

524

666

1074

1285

3912

3166

2628

4185

4214

2018

2019

2020

2021

2022*

(الدوالر للطن المتري الزيوت النباتية  

Vegetable Oils ($/MT)

Olive oil-زيت الزيتون Palm oil-زيت النخيل Soybeans- فول الصويا

 2222أه  مؤشرات أداء االقتصاد العالمي لعام 
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 2222ديسمبر  - أكتوبر

 األسمدة:

% 222شهدت أسعار األسمدة ارتفاعاً كبيراً بمعدل ي يد على  •

، وحل سماد اليحوريحا فحي الحمحقحدمحة 2222و 2221بي  عامي 

دوالراً للحطح  الحمحتحري  ..452% ليبلغ 234بمعدل ديادة بلغ 

% 224، تاله سماد البوتاسيوم بمعحدل ديحادة بحلحغ 2222عام 

دوالرات للط  المتري، بي ما بلغت ال يادة  ..424ليصل إلى 

 .11% لحيحصحل إلحى .22في أسعار سماد الفحوسحفحات نحسحو 

 .2222دوالراً للط  المتري عام 

 المعادن:

دوالراً  02% م  نسو 12ارتفعت أسعار خام السديد  بمعدل  •

دوالراً للط  المتحري عحام  221إلى  2221للط  المتري عام 

% مح  نحسحو 55، بي ما ارتفعت أسعار الذهب بحمحعحدل 2222

دوالراً لحألونصحة بحيح   2124دوالراً لحألونصحة إلحى  22.3

هذي  العامي ، وياء األلوم يوم في الحمحرتحبحة الح حالح حة بحمحعحدل 

 2221% ليتحرفحع سحعحر الحطح  الحمحتحري مح  25ديادة قدره 

 .2222دوالراً عام  2122إلى  2221دوالراً عام 

 الطاقة:

،  2222و 2221تضاعفت أسعار الغاد الطبيعي بيح  عحامحي  •

نتيجة وقد روسيا إمدادات الغحاد عح  عحدد مح  دول الحقحارة 

األوروبية، وبلغ سعر المليون وحدة ححراريحة بحريحطحانحيحة مح  

ماحجحال ارتحفحاعحا  2222دوالراً عام  ..52غاد هول دا  نسو 

، كذلك ارتفحع سحعحر الحغحاد 2221% مقارنة بعام 522بمعدل 

% وبحلحغ نحسحو .24الطبيعي الماال لشمال شرق  سيا بمعدل 

. 2222دوالراً للمليون وحدة حرارية بحريحطحانحيحة عحام  25.3

% لحيحصحل سحعحر 221بي ما ارتفع الغحاد األمحريحكحي بحمحعحدل 

دوالرات  0..المليون وحدة ححراريحة بحريحطحانحيحة إلحى نحسحو 

 .2221دوالرات عام  2.2مقارنة بـ 

على صعيد أسعار ال فط، ارتفع متوسط سعر البرميل عحالحمحيحا  •

 31.23، ليصل إلحى 2222و 2221% بي  عامي 51بمعدل 

دوالراً  24...مقارنة محع نحسحو  2222دوالراً  للبرميل عام 

 .2221للبرميل عام 

430.1

339.6 342.0

659.7

886.0

215.5 233.4 217.8 210.2

505.6

183.5 163.6
126.4

331.4

541.6

2018 2019 2020 2021 2022*

(الدوالر للطن المتري األسمدة 

  r      r )     

Phosphate/الفوسفات Potassium /البوتاسيوم Urea/اليوريا

 )Source: IMF Primary Commodity Price System )PCPS نظام أسعار الالع األولية-المصدر: ص دوق ال قد الدولي

7.9
4.5 3.2

15.9

40.6

9.8

5.4 4.4

18.6

34.9

3.1 2.5 2.1
3.7

6.7

2018 2019 2020 2021 2022*

(دوالر للمليون ومدة مرارية بريطانية الغاز الطبيعي 

 a  ra   a  )  mm     

Natural GasNetherlands TTF/  الغاز الطبيعي الهولندي

Natural Gas-LNG -Northeast Asia/  الغاز الطبيعي المسال

شمال شرق آسيا    
Henry Hub Natural Gas (USA)/ هنري هب للغاز الطبيعي

 أغذية ومواد زراعية 

 20.3س تاً إلحى نحسحو  25.0، حيث ارتفع سعر الرطل م  نسو 2222و 2221% بي  عامي 32شهدت أسعار م تجات األلبان  ارتفاعاً  قياسياً بلغ  •

ً لحلحرطحل، بحيح حمحا ارتحفحعحت  21.0لتبلغ  2221مقارنة بعام  2222% خالل عام 42س تاً. وشهدت أسعار الاكر العالمية ارتفاعا بما ي يد على  س تحا

 .2222س تاً للرطل عام   2.2% بي  هذي  العامي  لتبلغ 52أسعار اللسوم )اللس  البقري(  بمعدل 

 .2221س تاً عام  32.5مقارنة مع  2222س تاً عام  252% ليبلغ سعر الرطل نسو 42المواد الخام ال راعية: شهد سعر القط  ارتفاعا بمعدل  •

 2222أه  مؤشرات أداء االقتصاد العالمي لعام 

1269
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المعادن

   a  

Gold-الذهب

   troy ounce- (دوالر ل ونصة

Aluminum-األلومنيوم

   MT- (دوالر للطن المتري

Iron Ore-خام الحديد

   MT- (دوالر للطن المتري
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 2222ديسمبر  - أكتوبر

ساه  التوسع في النتاج الص اعي في عحدد مح  الحدول الحعحربحيحة فحي  •

مقدمتها مصر واألردن والاعودية بجانب مرونة ال شحاط االقحتحصحادي 

في م طقة الشرق األوسط، واستمرار نمو القطاعات غير ال فطية  فحي 

بعض الدول م ل قطر والاعودية واالمارات، بجانب ارتفاع  محتحوسحط 

، فحي  2222% خحالل عحام 52.5سعر برميل ال فط عالحمحيحا بحمحعحدل 

%  4.5ارتفاع معدل نمو ال اتج المسلي اليمالي العربي لحيحصحل الحى 

، محع تحوقحعحات بحأن 2222% عحام 5، مقارنة محع 2222خالل العام 

لحيحصحل إلحى  2222يواصل نموه ولك  بوتيرة أضحعحد خحالل الحعحام 

2.3.% 

تحريحلحيحونحات  2.55ارتفع ال اتج المسلي اليمالي العربي ليحتحخحطحى  •

ليبحلحغ   2222دوالر، مع توقعات بأن يشهد ارتفاعاً طفيفاً خالل عام 

 تريليونات دوالر.  2.51

% لحيحبحلحغ 1..2ارتفع نصيب الفرد م  ال اتج في الدول العربية بمعدل  •

% 2دوالراً في المتوسط، مع توقعات بحأن يح حخحفحض بحمحعحدل  0.32

إال أن تحوديحع ، 2222دوالراً في الحمحتحوسحط عحام  0.25ليصل الى 

 ال اتج شهد تفاوتاً كبيراً فيما بي  الدول ال فطية واألخرى األقل دخال.

ارتفع متوسط إنتاج ال فط الخام في الدول الحعحربحيحة الح حفحطحيحة بحمحعحدل  •

، محع 2222محلحيحون بحرمحيحل يحومحيحا عحام  ..25% ليصل الى 22.4

مليون برميل يوميا، كحمحا  24.0إلى  2222توقعات ب يادة النتاج عام 

مليون برميحل يحومحيحا عحام  23.2%  إلى 24ارتفعت صادراته  ب ابة 

مليحون  22.2% إلى 5.0، مع توقعات بتواصل االرتفاع بمعدل 2222

 .2222برميل يوميا عام 

ارتفع متوسط إنتاج الغاد في الدول العربية المصدرة لل فط خالل عام   •

مليون برميل مكافئ نفط يوميا،  22.2% ليصل الى 2.3ب ابة  2222

 ..22لحيحصحل الحى  2222مع توقعات بمواصلة االرتفاع خالل عحام 

 2222% عحام 2مليون برميل يوميا، كما ارتفعت صادراتحه بح حاحبحة 

ماليي  برميل مكافئ نفط يوميا، وم  المتوقع أن ت خحفحض  5.3وبلغت 

 .2222ماليي  برميل يوميا عام  5.1% إلى 2.0بمعدل 

% ليصل إلحى 2.2ارتفع إيمالي عدد الاكان في الوط  العربي ب ابة  •

، مع توقعات بأن يحرتحفحع هحذا 2222مليون نامة في عام  551.2نسو 

 540.4، ليصل الى 2222ماليي   نامة خالل عام  3.2العدد بمقدار 

 مليون نامة.

، كح حتحيحجحة 2222انخفض معدل البطالة في دول الم طقة خحالل عحام  •

لعودة ال شاط  في القطاعات النتايية والحخحدمحيحة بحعحد تحوقحفحهحا يحراء 

، وسحجحلحت دول محجحلحل الحتحعحاون الحخحلحيحجحي أقحل 23يائسة  كوفيد 

 المعدالت بي  الدول العربية خالل العام نفاه.

ارتفع معدل تضخ  أسعار الماتهلك في الدول العربية ارتفاعا طحفحيحفحاً  •

، محع 2222% عحام 3.2% مقارنة مع 3.5،  ليبلغ 2222خالل عام 

 %.0.5ليصل الى  2222توقعات بترايعه خالل عام 

ملحيحار  223.4بلغ الفائض المجمع االفتراضي للموادنات العربية نسو  •

% م  ال اتج العربي(  مقارنة بعحجح  2.4)بما يم ل  2222دوالر عام 

، محع تحوقحعحات بحأن يحتحرايحع هحذا 2222مليار دوالر عحام  1.قدره 

% 2.4مليار دوالر ليم ل  14.1ليصل الى  2222الفائض خالل عام 

 م  ال اتج العربي خالل العام نفاه.

% لحيحصحل إلحى ..5ارتفع الدي  السكومي في الدول العربيحة بحمحعحدل  •

، رغ  انخفاض نابته م  ال حاتحج 2222مليار دوالر خالل عام  2..2

% عحام 51.2الى  2222% عام 44المسلي اليمالي العربي م  نسو 

ليصل  2222، وم  المتوقع أن يشهد انخفاضا طفيفا خالل عام 2222

 % م  ال اتج(...50مليار دوالر) ليم ل  2.40إلى 

دولحة عحربحيحة  24انخفضت نابة االست مار اليمالي الى ال اتج  فحي  •

) رغح   2222% عحام ..21، مقارنة مع 2222% عام ..20ليصل 

ملحيحارات دوالر بحيح   20.مليار إلى  423ارتفاع حج  االست مار م  

% عحام 21هذي  العامي (، كما يتوقع أن ترتفع هذه ال ابة  لتصل الى 

2222. 

واصلت التجارة العربية في الالع والحخحدمحات انحتحعحاشحهحا خحالل عحام  •

تريليونات دوالر، كمسصحلحة  2% لتتجاود 21.3ونمت بمعدل  2222

% خحالل 23.2%، والواردات بمعحدل  20.2ل مو الصادرات بمعدل 

العام نفاه، مع توقعات بأن تاتقر ع حد هحذه الحمحاحتحويحات خحالل عحام 

2222 . 

 أهمًمؤشراتً

أداءًاالقتصادًالعربيً

4244 
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 Source: IMF-October 2222 & Dhaman وبسو  ضمان. 2222أكتوبر -المصدر: ص دوق ال قد الدولي

ملحيحار دوالر  ..5.2حقم المي ان التجاري العربي فائضاً  قدره  •

، محع 2222% محقحارنحة بحعحام 252، ب يادة قدرهحا 2222خالل عام 

مليحار دوالر  245% إلى 22توقعات بأن ي خفض هذا الفائض بمعدل 

 . 2222عام 

بمعحدل  2222ارتفع فائض السااب الجاري للدول العربية  خالل عام  •

% مح  الح حاتحج 22.0مليحار دوالر بحمحا ناحبحتحه  2.3.1% ليبلغ 224

محلحيحار دوالر  235العربي، مع توقعات بأن ي خفض هذا الفائض إلى 

وأن ت خفض نابته الى ال اتج الحعحربحي لحتحصحل إلحى  2222خالل عام 

 % خالل العام نفاه.1.5

% عحام 22رغ  ارتفاع حج  الدي  الخاريي للدول العحربحيحة بحمحعحدل  •

مليار دوالر فإن ناحبحتحه مح  الح حاتحج الحعحربحي  2153إلى  2222

، وم  المحتحوقحع  أن يح حخحفحض ححجح  2222% عام 45انخفضت إلى 

% مح  53.4لحيحمح حل  2222مليار دوالر خالل عام  2025الدي  إلى 

 ال اتج العربي. 

% 23ارتفعت االحتياطيات العربية م  الحعحمحالت األيح حبحيحة بحمحعحدل  •

مليار دوالر تحكحفحي لحتحغحطحيحة الحواردات  2212إلى  2222خالل عام 

أشحهحر، محع تحوقحعحات  22العربية م  الالع والخدمات لمدة ت يد على 

محلحيحار دوالر عحام  2252% إلحى 22بأن تواصل ارتفاعها بحمحعحدل 

شحهحر، أخحذاً فحي  22، لتكفي لتغطية الواردات العربيحة لح حسحو 2222

االعتبار التفاوت بي  الدول العربية في حج  االحتياطيات م  الحعحمحلحة 

 األي بية وكذلك على ماتوى عدد أشهر التغطية.

N0  Indicator 2021 2022

التغير 

 Change

2022/2021

 التوقعات

Projections

2023

المؤشر م

1  Real GDP Growth (%) 4.0 5.4 1.4 3.9 )% معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي   1

2 Nominal GDP (US$ bn) 2890.6 3447.5 557.0 3483.8 الناتج المحلي اإلجمالي  مليار دوالر( 2

3  GDP in  Purchasing Power Parity ( US$ bn) 6793.8 7648.6 854.8 8245.1 ية  مليار دوالر( الناتج المحلي اإلجمالي وفق تعادل القوة الشرائ 3

4 GDP Per Capita  of Arab Countries (US dollars) 6581.8 7690.2 1108.4 7614.4 نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي  دوالر ( 4

5 GDP Per Capita ( PPP in Dollars) 15469.4 17061.3 1591.9 18020.9 ية  دوالر ( نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائ 5

6 Crude Oil Production (Million barrels per day) 22.1 24.6 2.5 25.7 تاج النفط الخام في الدول العربية النفطية  مليون برميل يوميا( 6 ان

7 Crude Oil Exports (Million barrels per day) 16.7 19.2 2.5 20.2 صادرات النفط الخام في الدول العربية النفطية  مليون برميل يوميا( 7

8  Natural Gas Production (Million barrels per day) 11.8 12.2 0.5 12.6 تاج الغاز في الدول النفطية  مليون برميل يوميا( 8 ان

9  Natural Gas Exports (Million barrels per day) 4.8 4.9 0.1 4.8 صادرات الغاز في الدول النفطية  مليون برميل يوميا( 9

10 Population (Million people) 439.2 448.3 9.1 457.5 عدد السكان  مليون نسمة( 10

11 Consumer Price Inflation (Year-over-year percent change) 9.3 9.4 0.1 7.4 تضخم أسعار المستهلك  معدل التغير على أساس سنوي( 11

12 General Government Fiscal Balance (US$ bn) (67.9) 119.5 187.3 85.8 عجز أو فائض الموازنة   بالمليار دوالر( 12

13 General Government Fiscal Balance  (% of GDP) (2.3) 3.5 5.8 2.5 )% متوسط عجزأو فائض الموازنة كنسبة من الناتج   13

14  Government Gross Debt (US$ bn) 1589.2 1662.9 73.7 1656.6 اجمالي الدين الحكومي  مليار دوالر( 14

15  Government Gross Debt (% of GDP) 55.0 48.2 (6.7) 47.6 )% اجمالي الدين الحكومي كنسبة من الناتج   15

16 Total Investment  (USD bn) 539.1 606.5 67.4 627.1 اجمالي االستتمار  مليار دوالر( 16

17 Total Investment (% of GDP) 18.6 17.6 (1.1) 18.0 )% اجمالي االستثمارات كنسبة من الناتج    17

18 Exports of Goods and Services (US$ bn) 1290.6 1770.7 480.1 1711.8 صادرات السلع والخدمات  مليار دوالر( 18

19 Imports of Goods and Services (US$ bn) 1099.8 1310.2 210.3 1357.7 واردات السلع والخدمات  مليار دوالر( 19

20  Trade in Goods and Services  (US$ bn) 2390.4 3080.9 690.4 3069.5 تجارة السلع والخدمات  مليار دوالر( 20

21 Balance of Trade in Goods and Services (US$ bn) 190.8 460.6 269.8 354.1 ميزان تجارة السلع والخدمات  مليار دوالر( 21

22  Current Account Balance (US$  bn) 121.2 369.8 248.6 294.2 رصيد الحساب الجاري   مليار دوالر( 22

23 Current Account Balance (% of GDP) 4.2 10.7 6.5 8.4 )% رصيد الحساب الجاري كنسبة من الناتج   23

24  Gross External Debt  (US$ bn) 1666.7 1849.3 182.6 1724.4 اجمالي الدين الخارجي  مليار دوالر( 24

25 Gross External Debt (% of GDP) 57.7 53.6 (4.0) 49.5 )% اجمالي الدين الخارجي كنسبة من الناتج   25

26  Gross Official Reserves (US$ bn) 994.2 1183.1 188.9 1340.8 احتياطي العملة األجنبية  مليار دوالر( 26

27 Gross Official Reserves (Months of Imports) 8.6 10.1 1.4 10.9 تغطية االحتياطي لواردات السلع والخدمات   باالشهر( 27

تطور أهم مؤشرات أداء االقتصاد العربي

 Evolution of the Most Important Performance Indicators  of the Arab Economy 
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 نشرة ضمان االستثمار                                                                                         

 2222ديسمبر  - أكتوبر

 معدل نمو الناتج

تشير تقديرات ص دوق ال حقحد الحدولحي فحي تحقحريحر  فحاق 

االقتصاد القليحمحي "الشحرق األوسحط و سحيحا الحوسحطحى 

، الحى ارتحفحاع محعحدل نحمحو 2222الصادر في أكحتحوبحر“ 

، كحمحسحصحلحة 2222% عحام 4.5االقتصاد العربي إلى 

دولة عربية. )في  22لتسا  معدالت ال مو التي شهدتها 

دول أخحرى، بحيح حمحا  4مقابل ترايع معدالت ال مو فحي 

دول انكماشاً خالل العحام نحفحاحه(، ححيحث يحاء  2شهدت 

 ذلك نتيجة لمجموعة م  العوامل لعل أهمها:

 

% لحيحبحلحغ 52.2ارتفاع سعر ال فط عالميحا بحمحعحدل  •

دوالراً خحالل عحام  31.23سحعحر الحبحرمحيحل نحسحو 

، ت ام اً مع ارتفاع حج  النحتحاج فحي الحدول 2222

% والصحادرات بحمحعحدل 22العربية ال فطية بمعدل 

% خالل العام نفاه، حيث ال دالحت الحعحوائحد 24.2

ال فطية تم ل حصة مهمة فحي الح حاتحج والصحادرات 

 العربية.

استمرار نمو القطاعات غير ال حفحطحيحة فحي بحعحض   •

الدول  العربية م ل قطحر والاحعحوديحة والمحارات، 

ومواصلة التوسع في النتاج الص اعي في كل مح   

مصر واألردن والاعودية، بجانب تسا  محعحدالت 

إشغال الف ادق وانتعاش قطاع الاياحة في عدد مح  

 دول الم طقة.

ديادة االست مارات اليمالحيحة فحي الحدول الحعحربحيحة  •

مليارات دوالرات  20.% لتصل إلى 22.4بمعدل 

 .2222خالل العام 

توقعات  ال

Projections

2021 2022 2023

1 Iraq 7.7 9.3 1.6 4.0 العراق 1

2 Kuwait 1.3 8.7 7.4 2.6 الكويت 2

3 Saudi Arabia 3.2 7.6 4.4 3.7 3 السعودية

4 Egypt 3.3 6.6 3.3 4.4 مصر 4

5 U A E 3.8 5.1 1.3 4.2 اإلمارات  5

6 Algeria 3.5 4.7 1.2 2.6 الجزائر 6

7 Oman 3.0 4.4 1.4 4.1 سلطنة عمان 7

8 Mauritania 2.4 4.0 1.6 4.8 موريتانيا 8

8 Palestine 7.1 4.0 (3.1) 3.5 فلسطين 8

10 Djibouti 4.8 3.6 (1.3) 5.0 جيبوتي 10

11 Lebanon (9.3) 3.5 12.8 3.7 لبنان 11

12 Bahrain 2.2 3.4 1.1 3.0 البحرين 12

13 Qatar 1.6 3.4 1.8 2.4 13 قطر

14 Jordan 2.2 2.4 0.2 2.7 األردن 14

15 Tunisia 3.3 2.2 (1.1) 1.6 تونس 15

16 Yemen (1.0) 2.0 3.0 3.2 اليمن 16

17 Somalia 2.9 1.9 (1.0) 3.1 الصومال 17

18 Morocco 7.9 0.8 (7.2) 3.1 المغرب 18

19 Sudan 0.5 (0.3) (0.8) 2.6 السودان 19

20 Syria (1.7) (2.0) (0.3) 1.7 سوريا 20

21 Libya 28.3 (18.5) (46.8) 17.9 ليبيا 21

4.0 5.4 1.4 3.9

 Real GDP Growth in Arab Countries (%)

معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في الدول العربية  %(

Arab World الدول العربية

تغير  ال

Change  

2021/2022

نمو معدل ال

Growth Rate
Countryالدولة

ترتيب 

2022

Rank 

2022

 أهمًمؤشراتً

أداءًاالقتصاداتًالعربيةًً

 4244فيً
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 نشرة ضمان االستثمار  

 2222ديسمبر  - أكتوبر

دول عربية معدل نمو أعلى م  المتوسط  5حققت  •

، تصححدرهححا الححعححراق 2222الححعححربححي خححالل عححام 

%  مدفوعاً بحارتحفحاع  أسحعحار 3.2بمعدل نمو بلغ 

ال فط ت ام اً مع ديادة إنتايحه وصحادراتحه بحمحعحدل 

 % خالل العام نفاه . 22

حلت الكويت في المرتبة ال انية بحمحعحدل نحمحو بحلحغ  •

، تلتها الاعوديحة بحمحعحدل 2222% خالل عام 1.0

%، ث  مصر في المرتبة الرابعة بمحعحدل نحمحو ..0

 %....بلغ 

دولة عحربحيحة محا بحيح   22تراوح معدل ال مو في   •

% فحي الصحومحال فحي 2.3% في المارات و4.2

حي  ل  يتجاود معدل ال مو فحي الحمحغحرب ححايح  

، وفحي الحمحقحابحل شحهححدت 2222% خحالل عحام 2

ً محقحارنحة بحعحام  الاودان وسوريا ولحيحبحيحا انحكحمحاشحا

2222  . 

%   2.4حققت لب ان واليم  نمواً إيجابحيحا  بحمحعحدل  •

، مقارنة مع 2222% على التوالي خالل عام 2و 

 . 2222% خالل عام 2% و3.2انكماش قدره 

تشير التوقعات إلى تباطؤ محعحدل نحمحو االقحتحصحاد  •

%، 2.3لحيحصحل إلحى  2222العربي خحالل عحام 

األوكحرانحيحة  -ت ام اً مع استمرار السرب الروسية 

وارتفاع فاتورة االستيحراد فحي االقحتحصحادات ذات 

 الدخل الم خفض في الم طقة العربية. 

دول  22م  المتوقع ارتفاع محعحدالت الح حمحو فحي  •

تتصدرها  ليبيا، محقحابحل  2222عربية  خالل عام 

دولة  أخرى تتصحدرهحا الحكحويحت  22ترايعها في 

 والعراق.

 2222% عام 5.1االقتصاد العربي واصل نمو  بمعدل 

 مدفوعا  بارتفا  أسعار النفر والغاز وانتعاش الصادرات 

 أه  مؤشرات أداء االقتصادات العربية

 .Source: IMF-October 2222 & Fitch ،  وكالة فيتش.2222أكتوبر-المصدر:  ص دوق ال قد الدولي

دول عربية هي العراق والتويت 1  

والسعودية ومصر مههت نموا     

 أعلى من المتوسر العربي

  2222خالل عام  

 معدل نمو الناتج

17.9

5.0

4.8

4.4

4.2

4.1

4.0

3.7

3.7

3.5

3.2

3.1

3.1

3.0

2.7

2.6

2.6

2.6

2.4

1.7

1.6

3.9

Libya/ليبيا

Djibouti/جيبوتي

Mauritania/موريتانيا

Egypt/مصر

U A E/ اإلمارات

Oman/سلطنة عمان

Iraq/العراق

Saudi Arabia/ السعودية

Lebanon/لبنان

Palestine /فلسطين

Yemen/اليمن

Morocco/ المغر

Somalia/الصومال

Bahrain/البحرين

Jordan/األردن

Sudan/السودان

Kuwait/التويت

Algeria/الجزائر

Qatar/ قطر

Syria/سوريا

Tunisia/تونس

Arab World/الدول العربية

 %( 2023توقعات معدل النمواالقتصادي في الدول العربية لعام 

Projections of R a       row h in Arab countries in 2023 (%) 
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 نشرة ضمان االستثمار                                                                                         

 2222ديسمبر  - أكتوبر

 أه  مؤشرات أداء االقتصادات العربية

 الناتج المحلي اإلجمالي 

ارتفع ال اتج المسلي اليحمحالحي الحعحربحي بحمحقحدار  •

، لححيححبححلححغ 2222مححلححيححار دوالر خححالل عححام  440

 .مليار دوالر 2550.4

حققت الدول العربيحة يحمحيحعحهحا ديحادة فحي ححجح   •

فحيحمحا  2222ناتجها المسلي اليمالي خالل عحام 

عدا تونل التي انخفض ناتجها الحمحسحلحي بحمحقحدار 

 مليار دوالر. ..2

 22تراوحت ديادة ال اتج المسلي اليمحالحي فحي   •

مليار دوالر كسد أدني  2.22دولة عربية  ما بي  

مليار دوالر كسد أقصحى فحي  200في المغرب و

 الاعودية.

واصل ال اتج المسلي اليمالي العربي ترك ه في  •

 2510.1، بقيمة بحلحغحت 2222دول خالل عام  4

 % م  اليمالي.02.2ملياردوالر،  وبسصة 

 2222حلت الاعودية في المرتبة األولى بحقحيحمحة  •

%، ويحاءت 23.2مليار دوالر وبسصحة قحدرهحا 

 422.3المارات فحي الحمحرتحبحة الح حانحيحة بحقحيحمحة 

%، تحلحتحهحا مصحر ..25مليارات دوالر وبسصة 

محلحيحار دوالر  5.3.2في المرتبة ال ال حة بحقحيحمحة 

 % م  اليمالي العربي...22وبسصة 

م  المتوقع أن يواصل ال اتج المسحلحى اليحمحالحي  •

 2512.1ليبلغ  2222العربي ارتفاعه خالل عام 

دولحة  20مليار دوالر مدفوعاً ب يادة ال حاتحج فحي 

دول فحقحط هحي  5عربية، في مقابل ترايعه فحي 

ً محع  الاعودية والعراق والكويت وتونل، تح امح حا

الترايع المتوقع في سعر برمحيحل الح حفحط عحالحمحيحا 

 .2222% عام 22والمقدر ب سو 

الناتج العربي يرتفع إلى نحو   

 2222تريليونات دوالر عام  2.15

والسعودية واإلمارات ومصر 

% منه59.5استحوذت على نحو   

 .Source: IMF-October 2222 & Fitch ،  وكالة فيتش.2222أكتوبر -المصدر:  ص دوق ال قد الدولي

Saudi 

Arabia/

  السعودية

29.3%

UAE/

  االمارات

14.6%

Egypt

/  مصر

13.6%

Iraq

/  العراق

8.2%

Qatar

/  قطر

6.4%

Algeria

/  الجزائر

5.4%

Kuwait

/  التويت

5.3%

The Rest 

Coutries

 الدولباقي /

17.1%

  2022لعام التوزيع النسبي للناتج المحلي االجمالي العربي

Relative Distribution of Arab GDP in 2022 (%) 

2021 2022

1 Saudi Arabia 833.5 1010.6 29.3 177.0 996.4 السعودية 1

2 UAE 419.8 503.9 14.6 84.2 519.0 االمارات 2

3 Egypt 423.1 469.1 13.6 45.9 471.4 مصر 3

4 Iraq 206.7 282.9 8.2 76.1 273.9 العراق 4

5 Qatar 179.7 221.4 6.4 41.7 234.0 قطر 5

6 Algeria 162.7 187.2 5.4 24.4 190.3 الجزائر 6

7 Kuwait 135.8 183.6 5.3 47.8 172.6 الكويت 7

8 Morocco 142.9 142.9 4.1 0.01 150.6 المغرب 8

9 Oman 85.9 109.0 3.2 23.1 110.8 سلطنة عمان 9

10 Jordan 45.3 48.1 1.4 2.8 50.8 األردن 10

11 Tunisia 46.8 46.3 1.3 (0.6) 46.0 تونس 11

12 Bahrain 38.9 43.5 1.3 4.7 45.0 البحرين 12

13 Sudan 35.1 42.8 1.2 7.6 44.5 السودان 13

14 Libya 39.0 40.8 1.2 1.8 43.7 ليبيا 14

15 Yemen 19.9 27.6 0.8 7.7 28.1 اليمن 15

16 Syria 18.8 24.1 0.7 5.3 33.1 سوريا 16

17 Lebanon 17.7 22.9 0.7 5.2 30.6 لبنان 17

18 Palestine 18.0 18.8 0.5 0.8 19.4 فلسطين 18

19 Mauritania 9.9 10.1 0.3 0.2 10.5 موريتانيا 19

20 Somalia 7.6 8.4 0.2 0.8 9.0 الصومال 20

21 Djibouti 3.4 3.7 0.1 0.4 4.0 جيبوتي 21

2890.6 3447.5 100.0 557.0 3483.8

الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية بالمليار دوالر

Nominal GDP of Arab Countries (US$ bn)

Arab Countries

ترتيب 

2022

Rank 

 2022

قيمة ال

Value

Country

 الحصة من 

اإلجمالي 2022

 Share of

Total 2022

%  

تغير ال

Change

2021/2022

توقعات  ال

Projections

2023

الدولة

الدول العربية
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 نشرة ضمان االستثمار  

 2222ديسمبر  - أكتوبر

 أه  مؤشرات أداء االقتصادات العربية

 (   الناتج المحلي اإلجمالي وفق تعادل الهوة الشرائية )

ارتفع حجح  الح حاتحج الحمحسحلحي اليحمحالحي لحلحدول   •

 144الشحرائحيحة بح حسحو العربية وفم تعادل الحقحوة 

دوالر تحريحلحيحونحات  4..0مليار دوالر ليبلغ نسو 

 .2222خالل عام 

شهد ال اتج المسلي اليحمحالحي وفحم تحعحادل الحقحوة  •

دولة عربحيحة خحالل عحام  21الشرائية ارتفاعاً في 

، في مقابل ترايعه في كل م  ليبيا ولبح حان 2222

محلحيحارات دوالر عحلحى  2محلحيحاراً و 21.1بمقدار 

 التوالي.

استسوذت دولتان فقط هما الاعودية ومصر علحى  •

% م  مجمل ال اتج المسحلحى الحعحربحي وفحم 51.2

تحريحلحيحونحات  1..2تعادل القوة الشرائحيحة بحقحيحمحة 

 دوالر.

واصلت الاعودية تصدرها للمرتبة األولى خحالل  •

،  بقيمحة تحخحطحت الحتحريحلحيحونحي دوالر 2222عام 

% مح  الح حاتحج اليحمحالحي 5..2وبسصة بحلحغحت 

 العربي وفم تعادل القوة الشرائية.

حلت مصر في المحرتحبحة الح حانحيحة بحسحصحة بحلحغحت  •

% م  ال حاتحج الحعحربحي وفحم تحعحادل الحقحوة 22.0

تريليون دوالر، تحلحتحهحا  2.0الشرائية وبقيمة نسو 

محلحيحار دوالر وبحسحصحة  125.0المارات بقيمحة 

%. يحاءت الحجح ائحر والحعحراق فحي 22.0بلغحت 

 22.0.المرتبتي  الرابعة والخاماة عربيا بقيحمحة 

% 0.3مليحار دوالر وبحسحصح   425.2مليار و

 % على التوالي. 3..و

حقم العراق أعلى معدل ديحادة فحي الح حاتحج وفحم  •

بحمحعحدل بحلحغ   2222تعادل القوة الشحرائحيحة لحعحام 

% والاحعحوديحة 5..2%، ث  الكويت بحمحعحدل 20

 %.24.2بمعدل 

م  المتوقع أن يواصل ال اتج المحسحلحي اليحمحالحي   •

العربي وفم تعادل القوة الشرائية ارتفاعه لحيحصحل 

،  ويتحوقحع  2222تريليونات دوالر عام  1.24الى 

دولة عربية ديادة في ناتجها المسلي  22أن تسقم 

 وفم تعادل القوة الشرائية خالل هذا العام. 

الناتج العربي وفق تعادل 

الهوة الشرائية ارتفع       

تريليونات دوالر  9.35إلى 

مع توقعات  2222عام 

تريليونات  2.25ببلوغه 

2222خالل عام   

السعودية ومصر استحوذتا 

% من الناتج 12.4على  

العربي وفق تعادل الهوة 

الشرائية بهيمة إجمالية    

تريليونات دوالر  2.9  

 Source: IMF-October 2222 & Dhaman وبسو  ضمان 2222أكتوبر  -المصدر:   ص دوق ال قد الدولي

تغير نسبة ال

2021 2022

Percentage 

 of change 

%

1 Saudi Arabia 1751.2 2018.3 26.4 15.3 2166.9 1 السعودية

2 Egypt 1455.5 1662.0 21.7 14.2 1796.6 مصر 2

3 U A E 724.1 814.7 10.7 12.5 879.2 اإلمارات  3

4 Algeria 535.8 600.7 7.9 12.1 638.0 الجزائر 4

5 Iraq 447.9 524.2 6.9 17.0 564.4 العراق 5

6 Morocco 333.2 359.7 4.7 7.9 384.1 المغرب 6

7 Qatar 274.2 303.6 4.0 10.7 322.0 7 قطر

8 Kuwait 213.2 248.1 3.2 16.4 263.6 الكويت 8

9 Sudan 194.5 207.7 2.7 6.8 220.7 السودان 9

10 Oman 170.4 190.5 2.5 11.8 205.3 سلطنة عمان 10

11 Tunisia 138.4 151.5 2.0 9.5 159.5 تونس 11

12 Libya 147.1 128.4 1.7 (12.7) 156.7 ليبيا 12

13 Jordan 112.5 123.4 1.6 9.7 131.2 األردن 13

14 Bahrain 79.4 87.9 1.1 10.7 93.8 البحرين 14

15 Lebanon 72.4 69.4 0.9 (4.1) 92.7 لبنان 15

16 Yemen 61.7 67.5 0.9 9.3 72.1 اليمن 16

17 Palestine 30.5 34.0 0.4 11.4 36.4 فلسطين 17

18 Mauritania 26.9 30.0 0.4 11.4 32.6 موريتانيا 18

19 Somalia 18.9 20.6 0.3 9.2 22.0 الصومال 19

20 Djibouti 6.0 6.6 0.1 10.9 7.2 جيبوتي 20

21 Syria …. …. …. …. …. سوريا 21

6793.8 7648.6 100.0 12.6 8245.1 Arab Countriesالدول العربية

ترتيب 

2022

الناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربية وفق تعادل القوة الشرائية بالمليار دوالر

 GDP of Arab Countries - Purchasing Power Parity  (US$ bn)

Rank 

2022

توقعات  ال

Projections

2023

Countryالدولة
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 نشرة ضمان االستثمار                                                                                         

 2222ديسمبر  - أكتوبر

 أه  مؤشرات أداء االقتصادات العربية

 نصيب الفرد من الناتج 

ارتفع نصيب الفرد م  ال اتج الحمحسحلحي اليحمحالحي  •

باألسعحار الحجحاريحة فحي الحدول الحعحربحيحة بحمحعحدل 

دوالراً في المحتحوسحط خحالل  0.32% ليبلغ 1..2

، مع مالحظة ويود تباي  كحبحيحر فحيحمحا 2222عام 

 .بي  الدول ال فطية والدول غير ال فطية

دولة عربية ديادة في نصيب الفرد مح   21حققت  •

، 2222الحح ححاتححج الححمححسححلححي اليححمححالححي خححالل عححام 

تصدرتها قطر والكويت، في حي  ترايحع نصحيحب 

دول هححي مححوريححتححانححيححا   2الححفححرد محح  الحح ححاتححج فححي 

% 2% و2.2والمغحرب وتحونحل بح حاحب بحلحغحت 

 % على التوالي.2.2و

واصلت دول مجلل التعاون الخحلحيحجحي تصحدرهحا  •

المقدمة بقيادة قطر التي بلغ نصيب الفرد فيها مح  

، 2222ألد دوالر خحالل عحام  12.3ال اتج نسو 

 50.1وحلت المارات في المرتبة ال انيحة بحقحيحمحة 

ألد دوالر، وياءت الكويت في المحرتحبحة الح حالح حة 

ألحد  21.2وبلغ نصيب الفرد فيها م  ال اتج نسو 

دوالر، ث  البسري  والاعودية وسلط ة عمان على 

 التوالي.

حقم اليم  أعلى نابة ديادة في نصيب الفحرد مح   •

% تحاله 24.0، بحلحغحت 2222ال اتج خحالل عحام 

%  ثح  الحكحويحت 22.5العراق ب ابة ديادة قدرها  

%، وياءت لب ان في الحمحرتحبحة الحرابحعحة 22ب ابة 

%، ثح  سحلحطح حة عحمحان بح يحادة 22.2ب ابة ديادة 

25.2.% 

م  المتوقع أن يترايع متوسط نصيحب الحفحرد مح   •

دوالراً عحام  0.25ال اتج في الدول العربية ليبلغ 

دول نحفحطحيحة  5، محدعحومحا بحتحرايحعحه فحي 2222

 بالضافة إلى مصر وتونل واليم .

متوسر نصيب الفرد من الناتج 

% ليبلغ 43.2العربي ارتفع بمعدل 

  2222دوالرا  خالل  9372

 التوقعات

Projections

 القيمة 

Value 

النسبة 

)% 
2023

1 Qatar 68.6 82.9 14.3 20.8 89.4 قطر 1

2 UAE 41.2 47.8 6.6 16.0 48.3 االمارات 2

3 Kuwait 28.7 38.1 9.5 33.0 35.3 الكويت 3

4 Bahrain 26.1 28.7 2.6 9.8 29.1 البحرين 4

5 Saudi Arabia 23.5 27.9 4.4 18.9 27.0 السعودية 5

6 Oman 19.0 23.5 4.6 24.1 23.2 سلطنة عمان 6

7 Iraq 5.0 6.7 1.7 33.4 6.3 العراق 7

8 Libya 5.8 6.0 0.2 3.7 6.4 ليبيا 8

9 Jordan 4.4 4.7 0.3 5.8 4.9 األردن 9

10 Egypt 4.1 4.5 0.4 8.7 4.4 مصر 10

11 Algeria 3.7 4.2 0.5 13.4 4.2 الجزائر 11

12 Morocco 3.9 3.9 (0.0) (1.0) 4.1 المغرب 12

13 Tunisia 3.9 3.8 (0.1) (2.1) 3.8 تونس 13

14 Djibouti 3.4 3.7 0.3 8.9 3.9 جيبوتي 14

15 Palestine 3.5 3.5 0.1 1.9 3.5 فلسطين 15

16 Lebanon 2.6 3.4 0.8 31.1 4.6 لبنان 16

17 Mauritania 2.3 2.3 (0.0) (0.2) 2.4 موريتانيا 17

18 Syria 1.0 1.2 0.2 21.2 1.6 سوريا 18

19 Sudan 0.8 0.9 0.1 18.6 0.9 السودان 19

20 Yemen 0.6 0.9 0.2 35.7 0.9 اليمن 20

21 Somalia 0.5 0.5 0.0 7.3 0.6 الصومال 21

6.6 7.7 1.1 16.8 7.6 Arab Averageالمتوسط العربي

Rank 

 2022

GDP Per Capita  of Arab Countries (US$ Thousand )

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربية  األلف دوالر (

20222021Country الدولة
ترتيب 

2022

Change التغير 

2021/2020

 Source: IMF-October 2222 & Dhaman وبسو  ضمان 2222أكتوبر  -المصدر:   ص دوق ال قد الدولي

82.9

47.8

38.1

28.727.9
23.5

6.76.04.74.54.23.93.83.73.53.42.31.20.90.90.5

(ألف دوالر  2022نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربية لعام 

GDP Per Capita  of Arab Countries in 2022 (Thousand Dollars)  
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 نشرة ضمان االستثمار  

 2222ديسمبر  - أكتوبر

 أه  مؤشرات أداء االقتصادات العربية

 (   وفق تعادل الهوة الشرائية )نصيب الفرد من الناتج 

نصيب الفرد من الناتج 

المحلي اإلجمالي العربي 

وفها لتعادل الهوة الشرائية  

 % 42.2ارتفع بمعدل 

 ألف دوالر  49ليبلغ نحو 

دول مجلس التعاون 

الخليجي في المهدمة 

بتجاوز نصيب الفرد وفق 

تعادل الهوة الشرائية ماجز 

 2222ألف دوالر عام  14

وفقا لبيانات ص دوق ال قد الدولي، ارتفع نصيحب  •

الفرد م  ال اتج المسلي اليمحالحي وفحقحا لحتحعحادل 

% 22.2القوة الشرائية في الدول العربية بمعدل 

 .2222دوالراً  خالل عام  202.2ليبلغ 

دولة عربية ديادة فحي نصحيحب الحفحرد  21حققت  •

م  ال اتج وفم تعادل القوة الشرائيحة خحالل عحام 

، في حي  ترايع نصيب الفرد م  الح حاتحج 2222

وفم تعادل القوة الشرائية في كل م  ليبيا ولب ان 

 % على التوالي.2.1% و..22ب اب 

واصلت دول مجلل التعاون الخليجي تصحدرهحا  •

المقدمة وتجاود نصيب الفحرد مح  الح حاتحج وفحقحا 

 52لتعادل القوة الشرائية في كحل مح حهحا ححايح  

، وبلغ أعلى ماتوى له في 2222ألد دوالر في 

ألحد دوالر، تحلحتحهحا  222.0قطر بقيمحة بحلحغحت 

 ألد دوالر. 00.2المارات بقيمة بلغت 

حلت البسري  في المرتبة ال ال حة وبحلحغ نصحيحب   •

ألحد دوالر وفحم  40.3الفرد م  الح حاتحج نحسحو 

 44.1تعادل القوة الشرائية، ث  الاعودية بح حسحو 

ألد دوالر ، تلتها الكويت في المرتبحة الحخحاماحة 

ألد دوالر وياءت سلط ة عمان في  42.4ب سو 

ألد دوالر نصحيحبحا  52.2المرتبة الاادسة بقيمة 

للفرد م  ال اتج المسلي العماني وفم تعادل القوة 

 .الشرائية

حققت الكويت أعحلحى ناحبحة ديحادة فحي نصحيحب   •

الفرد م  ال اتج وفم تعادل القوة الشرائية خحالل 

% محقحارنحة بحعحام 25.4، ب ابة بلغت 2222عام 

%، ثحح  25.2، تححالهححا الححعححراق بحح ححاححبححة 2222

%، ثحح  مصححر بحح ححاححبححة 22الاححعححوديححة بحح ححاححبححة 

22.3.% 

تشير التوقعات الى ارتفاع  متوسط نصيب الفرد  •

م  ال اتج المسلي اليمالي وفحقحا لحتحعحادل الحقحوة 

 2222الشرائية في الدول الحعحربحيحة خحالل عحام 

ألد دوالر،  كحمحسحصحلحة لحتحوقحعحات  21ليتجاود 

 دولة. 22ارتفاعه في 

 التوقعات

Projections

 Value   % 2022

1 Qatar 104.7 113.7 8.9 8.5 123.0 قطر 1

2 U A E 71.1 77.3 6.2 8.7 81.8 االمارات 2

3 Bahrain 53.4 57.9 4.5 8.5 60.5 البحرين 3

4 Saudi Arabia 49.4 55.8 6.4 13.0 58.7 السعودية 4

5 Kuwait 45.0 51.5 6.5 14.5 53.8 الكويت 5

6 Oman 37.6 41.2 3.5 9.3 43.0 سلطنة عمان 6

7 Libya 21.9 18.9 (3.0) (13.6) 22.9 ليبيا 7

8 Egypt 14.3 16.0 1.7 11.9 16.9 مصر 8

9 Algeria 12.1 13.3 1.3 10.6 14.0 الجزائر 9

10 Tunisia 11.5 12.5 1.0 8.5 13.0 تونس 10

11 Iraq 10.9 12.4 1.5 14.1 13.0 العراق 11

12 Jordan 11.0 12.0 1.0 9.3 12.7 األردن 12

13 Lebanon 10.7 10.4 (0.3) (2.8) 14.1 لبنان 13

14 Morocco 9.2 9.8 0.6 6.9 10.4 المغرب 14

15 Mauritania 6.4 6.9 0.6 9.0 7.4 موريتانيا 15

16 Djibouti 6.0 6.5 0.6 9.4 7.0 جيبوتي 16

17 Palestine 5.8 6.4 0.5 8.8 6.7 فلسطين 17

18 Sudan 4.3 4.4 0.2 4.1 4.6 السودان 18

19 Yemen 2.0 2.1 0.1 7.0 2.2 اليمن 19

20 Somalia 1.2 1.3 0.1 6.2 1.4 الصومال 20

21 Syria …. …. …. …. …. سوريا 21

15.5 17.061 1.6 10.3 18.0Arab Average المتوسط العربي

GDP Per Capita of Arab Countries (PPP in US$ Thousand)

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربية 

وفق تعادل القوة الشرائية باأللف دوالر

ترتيب 

2022

Rank 

2022
Country 2021الدولة 2022

Change التغير 

2022/2021

 Source: IMF-October 2222 & Dhaman وبسو  ضمان 2222أكتوبر  -المصدر:   ص دوق ال قد الدولي
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 نشرة ضمان االستثمار                                                                                         

 2222ديسمبر  - أكتوبر

 أه  مؤشرات أداء االقتصادات العربية

 Source: IMF, October 2222  2222أكتوبر المصدر: ص دوق ال قد الدولي، 

 إنتاج وتصدير النفر 

ارتفعت صادرات ال فط للدول العربية الح حفحطحيحة  •

 23.2لحتحصحل الحى  2222% عحام 24.2ب سو 

 4مليون برميل يوميا، مدعومة ب يادة صادرات 

دول رئياية هي الاعودية والعحراق والمحارات 

والكويت وسلط ة عمان، وفي المقابل تحرايحعحت 

 %.24.5صادرات ليبيا بمعدل 

بلغت حصة دول مجلل التعاون الحخحلحيحجحي فحي   •

إيمالي الصادرات ال فطية للدول العحربحيحة نحسحو 

 25.2، بصادرات بلغت نسحو 2222% عام 05

ملحيحون بحرمحيحل يحومحيحا، ماحجحلحة ديحادة قحدرهحا 

، ومدعحومحة بشحكحل 2222% مقارنة بعام 23.5

أساسي بارتفاع صادرات ال فط الاعودي بمعحدل 

 %  خالل العام نفاه.22

أن يحرتحفحع إنحتحاج  2222م  المتوقع خالل عام  •

 24.0الدول العربية م  ال فط الخام  ليصل إلحى 

 22.2مليون برميحل يحومحيحا، والصحادرات إلحى 

مليون برميل يوميا رغ  توقعحات تحرايحع سحعحر 

 % خالل العام نفاه.22برميل ال فط بمعدل 

الدول العربية النفطية زادت 

 %  44.5إنتاجها بمعدل 

 مليون برميل يوميا  21.3إلى 

 2222خالل عام 

، وسعيا لتعظي  الم افع المتسققة م  أرباحه االست ح حائحيحة بحبح حاء هحوامحش األمحان 2222ت ام اً مع االرتفاع الكبير في أسعار ال فط عالميا خالل عام  •

 ..25% إلحى 22.4المالي، ارتفع إنتاج الدول العربية ال فطية )دول مجلل التعاون الخليجي وليبيا والج ائر والعراق(  م  ال فحط الحخحام بحمحعحدل 

 . 2222مليون برميل يوميا عام 

% 24.3، فحي محقحابحل 2222% في دول مجلل التعاون الخليجي عحام 05.2على صعيد التوديع الجغرافي، واصل النتاج ال فطي  ترك ه ب ابة   •

ماليي  برميل يوميحا، تحالهحا الحعحراق  ..22% وبإنتاج بلغ 52.2لكل م  ليبيا والعراق والج ائر. وتصدرت الاعودية المرتبة األولى بسصة بلغت 

 %.22.2%، تلتها الكويت بسصة 22.4ماليي  برميل يوميا، ث  المارات بسصة  5.4%  وبإنتاج بلغ 21.2بسصة 

% في البسري ، بي حمحا اسحتحقحر 2.4% في الاعودية و0..2، وتراوح معدل ال يادة ما بي  2222دول عربية خالل عام  0ارتفع النتاج ال فطي في  •

% 24.5، وفي المقابل ترايع النتاج ال فطي في ليبيا بحمحعحدل 2222و 2222مليون برميل يوميا بي  عامي  ..2حج  النتاج ال فطي في قطر ع د 

 إلى أقل م  مليون برميل يوميا.  2222خالل عام 

توقعات  ال

Projections 

القيمة

Value

الحصة 

Share

القيمة

Value
% 2023

1 Saudi Arabia 9.1 10.6 43.2% 1.5 16.7 11.0 السعودية 1

2 Iraq 4.0 4.5 18.2% 0.5 13.0 4.7 العراق 2

3 UAE 2.7 3.1 12.5% 0.3 12.6 3.3 االمارات 3

4 Kuwait 2.4 2.7 11.1% 0.3 12.4 2.8 الكويت 4

5 Oman 1.0 1.1 4.3% 0.1 9.1 1.1 سلطنة عمان 5

6 Algeria 0.9 1.0 4.0% 0.1 7.0 1.0 الجزائر 6

7 Libya 1.2 0.9 3.7% (0.3) (25.4) 1.1 ليبيا 7

8 Qatar 0.6 0.6 2.2% 0.0 0.0 0.6 قطر 8

9 Bahrain 0.2 0.2 0.8% 0.0 0.5 0.2 البحرين 9

GCC 16.0 18.2 74.1% 2.3 14.1 18.9

22.1 24.6 100% 2.5 11.5 25.7

1 Saudi Arabia 6.4 7.9 41.0% 1.5 23.0 8.2 السعودية 1

2 Iraq 3.4 3.9 20.2% 0.4 13.0 4.0 العراق 2

3 UAE 2.3 2.7 13.8% 0.4 15.4 2.8 االمارات 3

4 Kuwait 1.8 2.1 11.0% 0.3 16.7 2.2 الكويت 4

5 Oman 0.8 0.9 4.9% 0.2 20.5 1.0 سلطنة عمان 5

6 Libya 1.0 0.7 3.8% (0.2) (25.4) 0.9 ليبيا 6

7 Qatar 0.5 0.5 2.6% 0.0 3.0 0.5 قطر 7

8 Algeria 0.4 0.4 2.0% 0.0 3.0 0.4 الجزائر 8

9 Bahrain 0.15 0.15 0.8% 0.0 1.2 0.2 البحرين 9

GCC 11.9 14.2 74.0% 2.3 19.4 14.8

16.7 19.2 100% 2.5 15.1 20.2Arab oil Exporters اجمالي الدول العربية النفطية

 Crude Oil  Production (Million barrels per day)/(انتاج النفط الخام )مليون برميل يوميا 

Arab oil Exporters اجمالي الدول العربية النفطية

 Crude Oil   Exports (Million barrels per day)/ )صادرات النفط الخام )مليون برميل يوميا 

دول مجلس التعاون الخليجي

دول مجلس التعاون الخليجي

 انتاج وصادرات النفط الخام في الدول العربية النفطية

  Crude Oil Production and Exports in Arab oil Exporters

Rank 

2022
Country 2021

2022 Change تغير   ال

الدولة
ترتيب 

2022
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 نشرة ضمان االستثمار  

 2222ديسمبر  - أكتوبر

 أه  مؤشرات أداء االقتصادات العربية

 Source: IMF, October 2222  2222أكتوبر المصدر: ص دوق ال قد الدولي، 

 إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي

ت ام اً مع حالة عدم اليقحيح  بحمحواصحلحة تحدفحقحات  •

الغاد الروسي إلى أوروبا والتي ساهمت بشحكحل 

كبير في ارتفاع أسعار الغادعالميا، ارتفع إنتحاج 

الدول العربية ال فطية م  الغاد الطبيعي بح حاحبحة 

محلحيحون  22.2لحيحبحلحغ  2222% خالل عام 2.3

 .برميل مكافئ نفط يوميا

% مح  12.4بلغت حصة دول الخليج الحعحربحي  •

إنتاج الغاد الطبيعي في الدول العربية المصحدرة 

، وبحلحغ إنحتحايحهحا  نحسحو 2222لل فط خالل عام 

ماليي  برميل مكافئ نفط يوميحا بحارتحفحاع  22.2

 .2222% مقارنة بعام 2.0قدره 

 5.0تصدرت قطر المرتبة األولى بإنتحاج قحدره  •

ماليي  برميل مكافئ نفط يوميا وحصحة قحدرهحا 

% م  اليمالي، تلتها الاعحوديحة بحسحصحة 21.5

% ثحح  الححجحح ائححر بححسححصححة بححلححغححت 22.2بححلححغححت 

%، وحلت المارات في المرتبحة الحرابحعحة 5..2

 %.3.1بسصة بلغت 

م  المتوقع أن يرتفع حج  إنتاج الدول الحعحربحيحة  •

إلحى  2222ال فطية م  الغاد الطبيعي فحي عحام 

مليون برميل مكافئ نفط يوميا، كمسصلة  ..22

دول هي قطر والاعحوديحة  2الرتفاع النتاج في 

وسلط ة عمان، في مقابل استحقحراره عح حد نحفحل 

 الماتوى في باقي الدول.

على صعيد صحادرات الحغحاد، شحهحدت ارتحفحاعحاً  •

محاليحيح  بحرمحيحل  5.3% لحتحصحل الحى 2بمعدل 

 4، وححقحقحت 2222مكافئ نفط يوميا خالل عام 

دول ديححادة فححي حححجحح  صححادراتححهححا محح  الححغححاد 

، فحي محقحابحل 2222الطبيعي الخحام خحالل عحام 

 %.24.5ترايع صادرات ليبيا م  الغاد بمعدل 

م  المتوقع أن ت خفض صادرات الدول العربيحة  •

محلحيحون بحرمحيحل  2.2م  الغاد الطبيعي بمقحدار 

 5.1لحتحصحل الحى  2222مكافئ نفط يوميا عحام 

ماليي  برميل مكافئ نفط يومحيحا، وذلحك نحتحيحجحة 

النخفاض طفيد في صادرات كل م  الحجح ائحر 

 وسلط ة عمان .

توقعات   ال

Projections
القيمة

Value

الحصة 

Share

القيمة

Value
% 2023

1 Qatar 4.6 4.7 38.4% 0.1 3.1 4.8 قطر 1

2 Saudi Arabia 2.4 2.5 20.3% 0.0 1.8 2.6 السعودية 2

3 Algeria 1.9 2.0 16.4% 0.1 7.9 2.0 الجزائر 3

4 UAE 1.2 1.2 9.8% 0.0 1.0 1.2 االمارات 4

5 Oman 0.8 1.0 8.0% 0.1 16.4 1.0 سلطنة عمان 5

6 Bahrain 0.5 0.5 3.7% 0.0 0.8 0.5 البحرين 6

7 Kuwait 0.3 0.3 2.3% 0.0 8.7 0.3 الكويت 7

8 Libya 0.2 0.1 1.1% (0.0) (25.4) 0.2 ليبيا 8

9 Iraq 0.0 0.0 0.0% 0.0 .... 0.0 العراق 9

GCC 9.7 10.1 82.5% 0.4 3.7 10.4
دول مجلس

 التعاون الخليجي

11.8 12.2 100% 0.5 3.9 12.6

1 Qatar 2.6 2.6 53.3% 0.0 0.5 2.6 قطر 1

2 Algeria 1.2 1.3 25.8% 0.1 7.1 1.1 الجزائر 2

3 UAE 0.5 0.5 10.2% 0.0 8.9 0.5 االمارات 3

4 Oman 0.3 0.3 5.4% 0.0 6.0 0.3 سلطنة عمان 4

5 Kuwait 0.2 0.2 3.9% 0.0 5.1 0.2 الكويت 5

6 Libya 0.1 0.1 1.3% (0.0) (25.4) 0.1 ليبيا 6

7 Bahrain 0.0 0.0 0.0% 0.0 …. 0.0 البحرين 7

8 Iraq 0.0 0.0 0.0% 0.0 …. 0.0 العراق 8

9 Saudi Arabia 0.0 0.0 0.0% 0.0 …. 0.0 السعودية 9

GCC 3.5 3.6 72.9% 0.1 2.3 3.6
دول مجلس

 التعاون الخليجي

4.8 4.9 100% 0.1 3.0 4.8

 انتاج وصادرات الغاز الطبيعي في الدول العربية النفطية

Natural Gas Production and Exports in Arab oil Exporters

Country

Change تغير   ال

الدولة
ترتيب 

2022

Rank 

 2022
2021

2022

Arab Oil Exporters اجمالي الدول العربية النفطية

Natural Gas Production (Million barrels per day)/( انتاج الغاز)مليون برميل يوميا 

Arab Oil Exporters اجمالي الدول العربية النفطية

Natural Gas  Exports (Million barrels per day)/ (صادرات الغاز)مليون برميل يوميا 

53.3%

25.8%

10.2%

5.4%
3.9%

1.3%
0%0%0%

38.4%

16.4%

9.8%
8.0%

2.3%
1.1%

3.7%

0.0%

20.3%

Qatar/قطرAlgeria/الجزائرUAE/االماراتOman/سلطنة عمانKuwait/التويتLibya/ليبياBahrain/البحرينIraq/العراقSaudi 

Arabia/السعودية

  2222مصة  انتاج وصادرات الغاز الطبيعي من إجمالي الدول العربية النفطية لعام 

 har  o   a  ra   a     or   and  rod    on   

o    o a   ra  o      or  r   o n r  s-2022  

Exports   الصادرات Production/ اإلنتاج
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 نشرة ضمان االستثمار                                                                                         

 2222ديسمبر  - أكتوبر

 أه  مؤشرات أداء االقتصادات العربية

 عدد الستان

بلغ إيمالي عدد الاكان في الوطح  الحعحربحي  •

  2222مليحون ناحمحة فحي عحام  551.2نسو 

% محقحارنحة 2.2ماجال نابة ديحادة قحدرهحا 

 .2222بعام 

مح  سحكحان الحمح حطحقحة %    2.2.يترك  نسو  •

دول هحي مصحر والاحودان  4العربيحة فحي 

 .والج ائر والعراق والمغرب

تصدرت مصر الدول العربيحة بحعحدد سحكحان  •

، 2222ماليي  نامحة عحام  225.2بلغ نسو 

% م  اليحمحالحي الحعحربحي، 22.2يم ل نسو 

 0..5تلتها الاودان في المرتبة ال انية بعحدد 

%، وححلحت 22.5مليون نامة يحمح حل نحسحو 

الج ائر في المرتبة ال ال ة بعحدد سحكحان بحلحغ 

%، ثح  22.2مليون ناحمحة وبحسحصحة  54.2

محلحيحون ناحمحة وبحسحصحة  52.2العراق بعدد 

%، وحلت المغرب في المرتبة الخاماة 3.5

محلحيحون ناحمحة وبحسحصحة بحلحغحت  0..2بعدد 

1.2% . 

، الدال عحدد الاحكحان ال 2222ححتحى عحام  •

ماليي  ناحمحة فحي كحل مح   4يتجاود حاي  

الكويت وسلط ة عمحان ومحوريحتحانحيحا وقحطحر 

 والبسري  وييبوتي.

حققت سوريا أعلى نابة ديادة سكحانحيحة بحيح   •

% تحلحتحهحا 4.3بلحغحت  2222و 2222عامي 

% ثحح  2.4المحارات بحح حاححبحة ديحادة بحلححغحت 

%، فحي الحمحقحابحل 2.1الصومال ب ابة ديادة 

 %.2.2ترايع عدد الاكان في لب ان ب ابة 

م  المتحوقحع أن يحرتحفحع عحدد سحكحان الحدول  •

ماليي  نامة خالل عحام  3.2العربية بمقدار 

محلحيحون ناحمحة،  540.4، ليصل الى 2222

وأن تواصل مصر تصدرها  محسحقحقحة ديحادة 

مليون نامة ليصل عدد سحكحانحهحا   2.2قدرها 

 ماليي  نامة. 2..22إلى 

 التوقعات

Projections

عدد

Number

الحصة   

Share

القيمة

Value
% 2023

1 Egypt 102.1 104.1 23.2% 2.0 2.0 106.2 مصر 1

2 Sudan 45.5 46.7 10.4% 1.2 2.6 47.9 السودان 2

3 Algeria 44.5 45.1 10.1% 0.6 1.4 45.7 الجزائر 3

4 Iraq 41.2 42.2 9.4% 1.1 2.6 43.3 العراق 4

5 Morocco 36.3 36.7 8.2% 0.4 1.0 37.0 المغرب 5

6 Saudi Arabia 35.5 36.2 8.1% 0.7 2.0 36.9 السعودية 6

7 Yemen 30.9 31.6 7.0% 0.7 2.2 32.2 اليمن 7

8 Syria 18.3 19.4 4.3% 1.1 5.9 20.6 سوريا 8

9 Somalia 15.2 15.6 3.5% 0.4 2.8 16.1 الصومال 9

10 Tunisia 12.0 12.1 2.7% 0.1 0.9 12.2 تونس 10

12 UAE 10.2 10.5 2.4% 0.4 3.5 10.8 االمارات 12

11 Jordan 10.3 10.3 2.3% 0.0 0.3 10.3 األردن 11

14 Libya 6.7 6.8 1.5% 0.1 1.0 6.8 ليبيا 14

13 Lebanon 6.8 6.7 1.5% (0.1) (1.3) 6.6 لبنان 13

15 Palestine 5.2 5.4 1.2% 0.1 2.4 5.5 فلسطين 15

16 Kuwait 4.7 4.8 1.1% 0.1 1.7 4.9 الكويت 16

17 Oman 4.5 4.6 1.0% 0.1 2.3 4.8 سلطنة عمان 17

18 Mauritania 4.2 4.3 1.0% 0.1 2.2 4.4 موريتانيا 18

19 Qatar 2.6 2.7 0.6% 0.1 2.0 2.6 قطر 19

20 Bahrain 1.5 1.5 0.3% 0.0 2.1 1.5 البحرين 20

21 Djibouti 1.00 1.02 0.2% 0.01 1.4 1.0 جيبوتي 21

439.2 448.3 100% 9.1 2.1 457.5

Population in Arab Countries (Million People )

عدد السكان في الدول العربية  مليون نسمة(

2022

اإلجمالي العربي

Rank 

 2022
Country الدولة

ترتيب 

2022

Total Arab

Change تغير   ال

2021

 .Source: IMF-October 2222 & Fitch ،  وكالة فيتش.2222أكتوبر -المصدر:  ص دوق ال قد الدولي

Egypt

  مصر 

23.2%

Sudan

 السودان

10.4%

Algeria

  الجزائر

10.1%Iraq

 العراق

9.4%

Morocco

 المغر  

8.2%

Saudi 

Arabia

 السعودية

8.1%

Yemen

 اليمن 

7.0%

The rest 

countries

 الدول باقي

23.6%

 2022التوزيع النسبي لعدد الستان في الدول العربية عام

  Relative Distribution of Population in Arab Countries in 2022  
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 نشرة ضمان االستثمار  

 2222ديسمبر  - أكتوبر

 أه  مؤشرات أداء االقتصادات العربية

 Source: WB for  2222 data, and the ILO for the 2222 estimates 2222وم ظمة العمل الدولية بال ابة لتقديرات  2222المصدر:  الب ك الدولي بال ابة لبيانات 

 معدالت البطالة

ساه   تعافي  اقتصادات الحمح حطحقحة الحعحربحيحة بحعحد  •

، وعودة ال شاط االقتحصحادي فحي 23يائسة كوفيد 

القطاعات النتايية والخدمية، واستحئح حاف ححركحة 

الالع والبضائع في ترايع محعحدالت الحبحطحالحة فحي 

 . 2222الدول العربية بويه عام خالل عام 

سجلت دول مجلل التعاون الخليجي ومصر أقحل   •

ماتوى لمعدالت البطالة بي  الدول العربية خحالل 

، وياءت قحطحر فحي الحمحرتحبحة األولحى 2222عام 

%، كحمحسحصحلحة 2.2مسققة أدني معدل بطالة بحلحغ 

لسالة االنتعاش االقتصادي المدفوعة بالتوسحع فحي 

مشاريع الب ية التستية وغيرها في إطار ت حظحيحمحهحا 

 . 2222لكأس العال  لكرة القدم 

%، 2.1حلت البسري  في المرتبة ال انية بحمحعحدل  •

% وياءت المحارات 2.2ث  سلط ة عمان  بمعدل 

% ثح  الحكحويحت 2.2في المرتبة الحرابحعحة بحمحعحدل 

% 0..% و2.5والاححعححوديححة ومصححر بححمححعححدالت 

 % على التوالي.3و

دول عحربحيحة محا بحيح   0تراوح معدل البطالة في  •

%، هي سوريا وموريتانيا والحمحغحرب 24% و22

والج ائر واليم  والعراق ولب ان، في حي  تراوح 

دول أخحرى، بحيح حمحا  4% فحي 22% و2..2بي  

% فحي كحل مح  22تخطى معدل البطالة حاي  الـ 

 فلاطي  وييبوتي.

رغ  االنخفاض الذي شهده معدل البطالة في دول  •

، إال أن معدالت البطالحة 2222الم طقة خالل عام 

بي  ال ااء والشباب في الحدول الحعحربحيحة محادالحت 

مرتفعة على الرغ  م  ترايحعحهحا عح  ماحتحويحات 

وفحقحا لحتحقحديحرات صح حدوق  2222الذروة في عام 

 ال قد الدولي.

% 42معدالت البطالة تخطت ماجز 

دولة بينما ودول مجلس   42في 

التعاون الخليجي سجلت أقل 

 2222المعدالت في عام 

تغير ال

Change  

2022/2021

1 Qatar 0.3 0.1 (0.2) 1 قطر

2 Bahrain 1.9 1.8 (0.1) البحرين 2

3 Oman 3.1 3.1 (0.0) سلطنة عمان 3

4 UAE 3.4 3.3 (0.1) اإلمارات  4

5 Kuwait 3.7 3.4 (0.3) الكويت 5

6 Saudi Arabia 7.4 6.7 (0.7) 6 السعودية

7 Egypt 9.3 9.0 (0.3) مصر 7

8 Syria 10.6 10.0 (0.6) سوريا 8

9 Mauritania 11.5 11.2 (0.3) موريتانيا 9

9 Morocco 11.5 11.2 (0.3) المغرب 9

11 Algeria 12.7 12.2 (0.5) الجزائر 11

12 Yemen 13.6 13.3 (0.3) اليمن 12

13 Iraq 14.2 13.3 (0.9) العراق 13

14 Lebanon 14.5 14.2 (0.3) لبنان 14

15 Tunisia 16.8 16.2 (0.6) تونس 15

16 Jordan 19.3 18.8 (0.5) األردن 16

17 Libya 19.6 19.5 (0.1) ليبيا 17

17 Sudan 19.8 19.5 (0.3) السودان 17

19 Somalia 19.9 19.6 (0.3) الصومال 19

20 Palestine 24.9 24.5 (0.4) فلسطين 20

21 Djibouti 28.4 27.9 (0.5) جيبوتي 21

معدل البطالة في الدول العربية  %(

Rank 

2022
Country 2021 2022 الدولة

ترتيب 

2022

Unemployment Rate in Arab Countries (%)

0.1 

1.8 
3.1 3.3 3.4 

6.7 

9.0 
10.0 

11.2 11.2 
12.2 

13.3 13.3 
14.2 

16.2 

18.8 
19.5 19.5 19.6 

24.5 

27.9 

 2222ت ديراتًمعدالتًالبطالةًفيًالدو ًالعربيةًلعامً
Estimates of the Unemployment Rates in Arab Countries for 2022
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 نشرة ضمان االستثمار                                                                                         

 2222ديسمبر  - أكتوبر

 أه  مؤشرات أداء االقتصادات العربية

 Source:  IMF, October 2222 & Fitch و وكالة فيتش 2222المصدر: ص دوق ال قد الدولي، أكتوبر 

أدت االرتفاعحات الحمحتحتحالحيحة فحي أسحعحار الحغحذاء  •

والطاقة عالميا  إلى ارتفاع محعحدل الحتحضحخح  فحي 

غالبية دول الحعحالح  ومح  بحيح حهحا دول الحمح حطحقحة 

العربية، إضافة إلحى ارتحفحاع تحكحلحفحة الحتحعحامحالت 

الخاريحيحة وتشحديحد األوضحاع الحمحالحيحة وأدمحات 

أسعار الصرف، وفي هذا الصحدد تشحيحر بحيحانحات 

ص دوق ال قد الدولي إلى ارتفاع معدل الحتحضحخح  

إلحى  2222% عحام 3.2في الدول العربحيحة مح  

 .2222% عام 3.5

ارتفع المتوسط الا حوي لحمحعحدل تضحخح  أسحعحار  •

، 2222دولة عربية خالل عام  20الماتهلك في 

دول هحي الاحعحوديحة  5في مقابل انخفحاضحه فحي 

 . 2222واليم  وسوريا والاودان مقارنة بعام 

سجلت الاعوديحة أدنحى محعحدل تضحخح  ألسحعحار   •

% فحي عحام 2.0الماتهلك في الدول العربية بلغ 

، تلتها سلط ة عمان فحي الحمحرتحبحة الح حانحيحة 2222

 %. 2.4% ث  البسري  بمعدل بلغ 2.2بمعدل 

سححجححلححت لححبحح ححان أعححلححى مححعححدل تضححخحح  ألسححعححار  •

% نحتحيحجحة 201، بلغ 2222الماتهلك خالل عام 

للظروف الاياسية واالقتصحاديحة الحتحي تحمحر بحهحا 

بجانب انخحفحاض فحرصحهحا فحي الحسحصحول عحلحى 

الححتححمححويححل محح  األسححواق الححخححاريححيححة، ثحح  يححاءت 

الاودان في المرتبة ال انيحة بح حانحي أعحلحى محعحدل 

 % . 224% ث  سوريا بمعدل 245.3تضخ  بلغ 

تشير التوقعات الى ترايع معدل تضخح  أسحعحار   •

% عحام 0.5إلحى فحي الحدول الحعحربحيحة الماتهلك 

، ت امح حا محع تحرايحعحه فحي يحمحيحع الحدول 2222

 العربية باست  اء مصر وموريتانيا وتونل.

 معدل التضخم في الدول العربية

 %   7.7% مهارنة مع 7.1بلغ    

 في األسواق الصاعدة 

 2222والدول النامية عام 

 معدل التضخم

تغير ال

Change  

توقعات  ال

Projections

2022/2021 2023

1 Saudi Arabia 3.1 2.7 (0.4) 2.2 السعودية 1

2 Oman 1.5 3.1 1.6 1.9 سلطنة عمان 2

3 Bahrain (0.6) 3.5 4.1 3.4 البحرين 3

4 Jordan 1.3 3.8 2.5 3.0 األردن 4

5 Kuwait 3.4 4.3 0.9 2.4 الكويت 5

6 Qatar 2.3 4.5 2.2 3.3 قطر 6

7 Palestine 1.2 4.9 3.7 3.4 فلسطين 7

8 U A E 0.2 5.2 5.0 3.6 االمارات 8

9 Libya 2.8 5.5 2.8 4.0 ليبيا 9

10 Morocco 1.4 6.2 4.8 4.1 المغرب 10

11 Iraq 6.0 6.5 0.4 4.5 العراق 11

12 Djibouti 1.2 6.6 5.4 1.9 جيبوتي 12

13 Mauritania 3.8 7.1 3.3 7.8 موريتانيا 13

14 Tunisia 5.7 8.1 2.4 8.5 تونس 14

15 Egypt 4.5 8.5 4.0 12.0 مصر 15

16 Somalia 4.6 9.0 4.4 3.9 الصومال 16

17 Algeria 7.2 9.7 2.5 8.7 الجزائر 17

18 Yemen 45.7 43.8 (1.8) 17.1 اليمن 18

19 Syria 150.0 115.0 (35.0) 80.0 سوريا 19

20 Sudan 359.1 154.9 (204.2) 76.9 السودان 20

21 Lebanon 154.8 178.0 23.2 60.0 لبنان 21

9.3 9.4 0.1 7.4Arab Average المتوسط العربي

ترتيب 

2022

Rank 

 2022

 معدل تضخم  أسعار المستهلك  في الدول العربية   معدل التغيرعلى أساس سنوي، %(

Consumer Price Inflation in Arab Countries (Year-over-year percent change - %)

2021 2022 Countryالدولة

1.9 1.9 2.2 2.4 3.0 3.3 3.4 3.4 3.6 3.9 4.0 4.1 4.5 
7.8 8.5 8.7 

12.0 

17.1 

60.0 

76.9 
80.0 

(نسبة التغيرعلى أساس سنوي   2222توقعات معدل تضخم  أسعار المستهلك  في الدول العربية لعام 

   Projections of Consumer Price Inflation in Arab Countries for 2023

(Year-over-year percent change) 
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 نشرة ضمان االستثمار  

 2222ديسمبر  - أكتوبر

 أه  مؤشرات أداء االقتصادات العربية

 Trading economics Source: PRS, Dhaman &Trading economicsوبسو  ضمان وموقع    PRSالمصدر: مجموعة 

 أسعار الصرف

رغ  صعوبة األوضاع المالية العالميحة خحالل عحام  •

وقيام عدد م  الدول بتخفيض قيمة عمحلحتحهحا  2222

ورفع أسعار الفائدة األساسية سعياً م هحا لحلحاحيحطحرة 

على الضغوط التضخمية، اال أن الحفحارق محا بحيح  

سعر صرف العمالت العربية في الاوق الحرسحمحيحة 

وسعر الصحرف فحي الاحوق الحمحوادي كحبحيحرا فحي 

% م لما هو الحسحال 2022بعض الدول ويصل الى 

 في الليرة اللب انية.

على صعيد التغير في قيمة العمالت الوط ية مقحابحل  •

، تشحيحر الحبحيحانحات الحى 2222الدوالر خحالل عحام 

عحمحالت عحربحيحة محقحابحل  1استقرار سعر صحرف 

، فحي 2222مقارنة بعام  2222الدوالر خالل عام 

عحمحلحة عحربحيحة أخحرى فحي  22مقابل انخفاض قي  

مقدمتها الليرة الاورية والج يه الاوداني  والديح حار 

الج ائري والدي ار العحراقحي والحجح حيحه الحمحصحري، 

حيث شهد األخير ترايعاً كبيراً أمام الدوالر ب هحايحة 

يح حيحهحا، محع  25أكتوبر ليتجاود الدوالر الحواححد  

 23.5استقرار متوسط سعر الج يه المصري حول 

 (.2222ي يها للدوالر خالل عام 

يتصدر الدي ار الكويتي المرتبة األولى بأعلى سحعحر  •

ديح حار لحلحدوالر  2.2صرف مقابل الدوالر، بقيحمحة 

، وححل الحديح حار الحبحسحريح حي فحي 2222خالل عام 

دي ار للدوالر، ث  الريال  2.20المرتبة ال انية بقيمة 

لاير لحلحدوالر، تحاله الحديح حار  2.21العماني بقيمحة 

دي حار لحلحدوالر. وفحي الحمحقحابحل  2.0األردني بقيمة 

لحيحرة  2422يتخطى سعر صرف الحدوالر ححايح  

ديح حاراً  2543لحيحرات لحبح حانحيحة و 2420سورية و

 عراقياً.

م  المتوقع استقرار أربع عحمحالت عحربحيحة محقحابحل  •

، هي  الحديح حار الحكحويحتحي 2222الدوالر خالل عام 

والدي ار البسريح حي والحدرهح  المحاراتحي والحفحرنحك 

الجيبوتي، بي ما م  المتوقع أن يرتفع سعحر صحرف 

الليرة الاورية والدي ار العراقي والشل  الصومالحي 

عحمحلحة  25أمام الدوالر، في مقابل انخفاض قحيحمحة 

 عربية أخرى أمام الدوالر خالل العام نفاه.

 استهرار أسعار صرف

عمالت عربية مهابل  2 

  2222الدوالر خالل عام 

في مهابل انخفاض أسعار 

 عملة عربية أخرى  44

توقعات باستهرار أسعار 

صرف الدينار التويتي 

والدينار البحريني والدرهم 

اإلماراتي أمام الدوالر                

 ت  حااب سعر الصرف باالعتماد على بيانات مجموعة خدمات المخاطر الاياسية PRS   وتعكل محتحوسحط سحعحر الصحرف خحالل
، هو متوسحط الحفحتحرة مح  يح حايحر الحى نحوفحمحبحر 2222متوسط سعر الصرف لعام  أن ، مع األخذ في االعتبار2222و 2222عامي 
2222 . 

  ت  االعتماد على توقعات مجموعةTrading economics  في توقعات سعر صرف العمحالت الحعحربحيحة أمحام الحدوالر خحالل عحام
2222. 

التغير

Change 
2023

2022/2021
 التوقعات

Projections

1 Kuwait 0.30 0.30 0.0 0.30 KWD0دينار كويتي الكويت 1

2 Bahrain 0.37 0.37 (0.0) 0.38 BHD0دينار بحريني البحرين 2

3 Oman 0.38 0.38 0.0 0.39 OMR0لاير عماني سلطنة عمان 3

4 Jordan 0.70 0.70 0.0 0.82 JOD0دينار أردني األردن 4

5 Tunisia 2.77 3.10 (0.3) 3.38 TND0دينار تونسي تونس 5

6 Palestine 3.23 3.38 (0.1) 3.71  - فلسطين 6

7 Qatar 3.64 3.64 0.0 3.74 QAR0لاير قطري قطر 7

8 UAE 3.67 3.67 0.0 3.67 AED0درهم إماراتي االمارات 8

9 Saudi Arabia 3.75 3.75 0.0 3.76 SAR 0لاير سعودي السعودية 9

10 Libya 4.51 4.83 (0.3) 5.04 LYD0دينار ليبي ليبيا 10

11 Morocco 9.00 10.22 (1.2) 11.29 MAD0درهم مغربي المغرب 11

12 Egypt 15.69 19.36 (3.7) 25.30 EGP0جنيه مصري مصر 12

13 Mauritania 36.45 37.96 (1.5) 38.33 MRO0أوقية موريتانية موريتانيا 13

14 Algeria 135.26 142.63 (7.4) 142.95 DZD0دينار جزائري الجزائر 14

15 Djibouti 177.72 177.50 0.2 177.50 DJF0فرنك جيبوتي جيبوتي 15

16 Yemen 250.23 250.22 0.0 251.00 YER0لاير يمني اليمن 16

17 Somalia 579.57 573.93 5.6 569.41 SOS0شلن صومالي الصومال 17

18 Sudan 389.54 497.84 (108.3) 625.13 SDG0جنيه سوداني السودان 18

19 Iraq 1457.24 1459.38 (2.1) 1458.52 IQD0دينار عراقي العراق 19

20 Lebanon 1507.50 1507.50 0.0 1512.73 LBP0ليرة لبنانية لبنان 20

21 Syria 1280.60 2512.37 (1231.8) 2511.00 SYP0ليرة سورية سوريا 21

المتوسط السنوي لسعر صرف الدوالر في الدول العربية   1 دوالر مقابل العملة الوطنية(  

Annual Average of Exchange Rate in Arab Countries (1 Dollar/ National Currency)

Rank 

2022
Country 2021 2022

العملة

Currency
الدولة

ترتيب 

2022
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 نشرة ضمان االستثمار                                                                                         

 2222ديسمبر  - أكتوبر

 أه  مؤشرات أداء االقتصادات العربية

 Source:  IMF, October 2222 & Fitch & Dhaman و وكالة فيتش وبسو  ضمان 2222المصدر: ص دوق ال قد الدولي، أكتوبر 

 الموازنة العامة
محلحيحار دوالر عحام  0.3.، إلى ترايع العج  المجمع االفتراضي للموادنات العربحيحة مح  نحسحو 2222% خالل عام 52أدى ارتفاع أسعار ال فط بما يقرب م   •

 25دول عربية  نفطية، في مقابل عج  في موادنات  0، كمسصلة لتسقيم فائض في موادنات 2222مليار دوالر عام  223.4والتسول إلى فائض قدره  2222

 دولة عربية.

محلحيحار دوالر، ثح   ..21مليار دوالر، تلتها المارات بفائحض بحلحغ  44.4، بلغ 2222تصدرت الاعودية المرتبة األولى  مسققة أعلى فائض موادنة خالل عام  •

محلحيحارات  .محلحيحاراً و 20.0مليار دوالر، وياءت قطر والكويت وليبيا وسلط ة عمان في المراك  األربعة التالية بفائض تراوح بيح   22.2العراق بفائض بلغ 

 دوالر تقريبا.

دولحة عحربحيحة  25ت دنحام لت ال يادات المتتالية في أسعار ال فط والغذاء ضغوطاً مت ايدة على الموادنة العامة للدول الماتوردة لها، لذا سيطر العج  على محوا •

 مليار دوالر على التوالي. 22ملياراً  و 23.2، تصدرتها مصر والج ائر بإيمالي عج  قدره 2222أخرى خالل عام 

، حيث ارتفع  فائض الموادنة في كل م  المارات وقطر ولحيحبحيحا، وتحسحول 2222دولة عربية خالل عام  24على صعيد األداء، تسا  أداء الموادنة العامة في  •

اطي  وفلعج  الموادنة إلى فائض في الاعودية والعراق والكويت وسلط ة عمان. وترايع حج  العج  في البسري  والمغرب واألردن وتونل وسوريا ومصر 

 والصومال.

ياءت الج ائر في المرتبة األولى بي  الدول التحي   •

محلحيحار  22.2ارتفع فيها عج  الحمحوادنحة بحمحقحدار 

محلحيحار دوالر خحالل عحام  22دوالر ليحصحل الحى 

مليار دوالر ثح   2.3، تلتها الاودان بمقدار 2222

 موريتانيا ولب ان واليم  على التوالي.

تشير التوقعات إلى  ترايع الحفحائحض االفحتحراضحي  •

 14.1ليحبحلحغ  2222للموادنات العربية  خالل عام 

مليار دوالر، كمسصلة لتوقع ترايحع سحعحر الح حفحط 

، وتحرايحع 2222% خحالل عحام 22عالميا بمعدل 

دول نحفحطحيحة هحي الاحعحوديحة  4حج  الفائض فحي 

والمارات والعحراق والحكحويحت وسحلحطح حة عحمحان،  

ت ام ا مع توقعات ب يادة حج  العج  في موادنحات 

دول أخححرى هححي مصححر والححمححغححرب واألردن  1

 والبسري  وسوريا ولب ان وموريتانيا والصومال.

 الموازنات العربية سجلت فائضا 

 مليار دوالر  447.5قدر  

 % من الناتج العربي2.5يمثل 

  2222لعام  

Change التغير
 التوقعات

Projections

2022/2021
2023

1 Saudi Arabia (19.6) 55.5 75.0 38.5 السعودية 1

2 UAE 9.0 38.6 29.6 25.3 االمارات 2

3 Iraq (1.7) 31.3 33.0 25.1 العراق 3

4 Qatar 7.9 27.7 19.8 37.5 قطر 4

5 Kuwait (0.5) 25.9 26.4 24.4 الكويت 5

6 Libya 4.4 6.4 2.1 9.7 ليبيا 6

7 Oman (2.8) 6.0 8.8 2.6 سلطنة عمان 7

8 Somalia (0.1) (0.0) 0.1 (0.0) الصومال 8

9 Djibouti (0.1) (0.1) (0.0) (0.1) جيبوتي 9

10 Mauritania 0.3 (0.2) (0.5) (0.3) موريتانيا 10

11 Lebanon (0.2) (0.3) (0.2) (0.6) لبنان 11

12 Yemen (0.4) (0.6) (0.2) (0.4) اليمن 12

13 Palestine (0.9) (0.7) 0.3 (0.6) فلسطين 13

14 Sudan (0.1) (1.0) (0.9) (0.8) السودان 14

15 Syria (1.8) (1.3) 0.5 (2.2) سوريا 15

16 Bahrain (4.3) (2.0) 2.3 (2.7) البحرين 16

17 Jordan (3.6) (2.8) 0.8 (3.3) األردن 17

18 Tunisia (3.6) (3.0) 0.5 (2.5) تونس 18

19 Morocco (8.5) (7.6) 0.9 (7.7) المغرب 19

20 Algeria (11.7) (23.0) (11.3) (21.5) الجزائر 20

21 Egypt (29.4) (29.2) 0.3 (34.7) مصر 21

(67.9) 119.5 187.3 85.8

عجزأو فائض الموازنة في الدول العربية   بالمليار دوالر(

General Government Fiscal Balance in Arab Countries (US$ bn)

Rank 

2022
Country

Arab Totalاالجمالي العربي

الدولة
ترتيب 

2022
20222021
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 نشرة ضمان االستثمار  

 2222ديسمبر  - أكتوبر

 أه  مؤشرات أداء االقتصادات العربية

ك تيجة لتسحاح  أداء الحمحوادنحات الحعحربحيحة،  •

، بلحغ 2222وتسقيم فائض مجمع خالل عام 

المتوسط االفحتحراضحي لحفحائحض الحمحوادنحات 

% مح  الح حاتحج اليحمحالحي 2.4العربية نسو 

اسححتحح ححاداً لححتححقححديححرات  2222الححعححربححي عححام 

 ص دوق ال قد الدولي.

موادنات عربية فائضاً نابتحه إلحى  0سجلت  •

ال اتج المسحلحي اليحمحالحي تحفحوق الحمحتحوسحط 

، تصدرتحهحا 2222% عام 2.4العربي البالغ 

% مح  24.1ليبيا ب ابة فائض بلحغحت نحسحو 

% 25.2ال اتج، تلتها الكويت ب ابحة فحائحض 

م  ال اتج، ث  قطر في المرتبة ال ال حة بح حسحو  

 % م  ال اتج. 22.4

سجلت الصومال أدني عج  موادنة بحلحغحت   •

% م  ال اتج، تلتها لب ان ب حاحبحة 2.22نابته 

% م  ناتجها اليحمحالحي ثح  2.4عج  بلغت 

 موريتانيا واليم .

ححقححقححت الححجحح ائححر أعححلححى مححعححدل عححجحح  فححي  •

الموادنة إلى ال اتج المسلي اليمالحي خحالل 

%، تلتها  تحونحل 22.2، بلغ نسو 2222عام 

% 2..% و...ومصر ب اب عج  بلحغحت 

 م  ال اتج على التوالي.

م  المتوقع أن يبلغ الحمحتحوسحط االفحتحراضحي  •

% م  ال اتحج 2.4لفائض الموادنات العربية 

، علحى أن تاحتحمحر 2222العربي خالل عام 

الدول الابعة األولى في تسقيم  فحائحض فحي  

الموادنة العامة  الى ال اتج تتراوح نابته محا 

 % في الاعودية.2.3% في ليبيا و22.2بي  

 موازنات عربية 9

سجلت فائضا نسبته          

إلى الناتج تفوق المتوسر 

%        2.5العربي البالغ 

 2222للعام 

توقعات باستمرار فائض 

الموازنات العربية ليبلغ  

 % من الناتج خالل 2.5

 2222عام 

 رصيد الموازنة كنسبة من الناتج 

 التغير

Change 

 التوقعات

Projections

2022/2021 2023

1 Libya 11.3 15.8 4.5 22.1 ليبيا 1

2 Kuwait (0.4) 14.1 14.5 14.1 الكويت 2

3 Qatar 4.4 12.5 8.1 16.0 قطر 3

4 Iraq (0.8) 11.1 11.9 9.2 العراق 4

5 UAE 2.1 7.7 5.5 4.9 االمارات 5

6 Oman (3.2) 5.5 8.7 2.3 سلطنة عمان 6

7 Saudi Arabia (2.3) 5.5 7.8 3.9 السعودية 7

8 Somalia (1.1) (0.0) 1.1 (0.3) الصومال 8

9 Lebanon (1.0) (1.5) (1.5) (2.0) لبنان 9

10 Mauritania 2.8 (2.1) (4.9) (2.4) موريتانيا 10

11 Yemen (2.2) (2.2) 0.0 (1.3) اليمن 11

12 Sudan (0.3) (2.2) (2.0) (1.8) السودان 12

13 Palestine (5.2) (3.5) 1.7 (3.1) فلسطين 13

14 Djibouti (3.4) (3.8) (0.4) (3.1) جيبوتي 14

15 Bahrain (11.1) (4.7) 6.4 (6.0) البحرين 15

16 Morocco (5.9) (5.3) 0.6 (5.1) المغرب 16

17 Syria (9.5) (5.5) 4.0 (6.5) سوريا 17

18 Jordan (8.0) (5.9) 2.2 (6.5) األردن 18

19 Egypt (7.0) (6.2) 0.7 (7.4) مصر 19

20 Tunisia (7.6) (6.6) 1.0 (5.3) تونس 20

21 Algeria (7.2) (12.3) (5.1) (11.3) الجزائر 21

(2.3) 3.5 5.8 2.5 Arab Countriesالدول العربية

General Government Fiscal Balance (% of GDP)

 عجزأو فائض الموازنة في الدول العربية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي  %(

Rank 

2022
Country 2021 2022 الدولة

ترتيب 

2022

 Source:  IMF, October 2222 & Fitch & Dhaman و وكالة فيتش وبسو  ضمان 2222المصدر: ص دوق ال قد الدولي، أكتوبر 
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 نشرة ضمان االستثمار                                                                                         

 2222ديسمبر  - أكتوبر

 أه  مؤشرات أداء االقتصادات العربية

 Source: IMF-October 2222, S&P and Dhaman وبسو  ضمان S&P، 2222أكتوبر -المصدر: ص دوق ال قد الدولي

 الدين الحتومي

ارتفع حج  الدي  السكومي المجمع لحلحدول الحعحربحيحة   •

محلحيحار دوالر  2.3..2%  ليصحل الحى ..5بمعدل 

 .2222عام 

% م  إيمالي الدي  السكحومحي فحي 2.1.ترك  نسو  •

دول  4فححي  2222الححدول الححعححربححيححة خححالل عححام 

 521.2%  وبحقحيحمحة 24.2تصدرتها مصر بسصة 

% وبحقحيحمحة 24مليار دوالر، تلتها الاعودية بسصحة 

مليار دوالر، وحلت المارات فحي الحمحرتحبحة  242.2

محلحيحار دوالر  245.3%، وبقيمة 3.2ال ال ة بسصة 

% وبقيح  2..% و0.2ث  الج ائر والعراق بسص  

مححلححيححارات دوالر عححلححى  222.3مححلححيححاراً و 220.5

 التوالي.

دولحة عحربحيحة  22ارتفع حج  الدي  الحسحكحومحي فحي  •

،  حيث ساه  االرتحفحاع الحسحاد فحي 2222خالل عام 

أسعار الالع وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وتشحديحد 

األوضاع المالية العالمية وصعوبة ال فاذ الى التمويل 

 الى تفاق  أدمة الدي  السكومي في العديد م  الدول.

فحي  2222استقر حج  الدي  السكومي  خالل عحام   •

كل م  الاعودية وليبيا وموريتانيا، في مقابل ترايحع 

دول  هحي الحعحراق وسحلحطح حة عحمحان وقحطحر  5في 

 وفلاطي  .

تشير التوقعات إلى ترايع الدي  السكومحي الحمحجحمحع  •

 2222% خحالل عحام 2.5للدول العربية  بحمحعحدل  

مححلححيححار دوالر، كححمححسححصححلححة  ...2.4لححيححصححل إلححى 

دولة عحربحيحة فحي  22لتوقعات ترايع حج  الدي  في 

مقدمتها  مصر والاودان والعراق، في مقابل ارتفاع 

دول أخحرى  0متوقع لسجح  الحديح  الحسحكحومحي فحي 

تتصدرها الج ائر ولب حان والحمحغحرب محع اسحتحقحرار 

 مليار دوالر. 41.5حج  الدي  في ليبيا ع د 

الدين الحتومي  للدول العربية يرتفع 

 2222مليار دوالر عام  4332إلى 

   4359مع توقعات بتراجعه إلى 

 2222مليار دوالر عام 

Egypt

/  مصر

25.1%

Saudi 

Arabia/

 السعودية

15.0%
UAE/ 

االمارات

 9.3%

Algeria/

 الجزائر

7.1%

Iraq/ 

العراق

 6.2%

The rest 

Coutries/

 الدولباقي

37.2%

 %( 2222التوزيع النسبي للدين الحتومي في الدول العربية  لعام 
    Relative Distribution of Government Gross Debt in Arab Countries in 2022

توقعات  ال

Projections

القيمة

Value

الحصة  

Share

%

القيمة

Value
% 2023

1 Djibouti 1.5 1.9 0.1 0.3 20.3 2.1 جيبوتي 1

2 Mauritania 5.1 5.1 0.3 0.0 0.1 5.4 موريتانيا 2

3 Palestine 9.1 8.4 0.5 (0.7) (7.5) 7.8 فلسطين 3

4 Kuwait 11.8 13.1 0.8 1.3 11.0 12.0 الكويت 4

5 Yemen 13.9 14.9 0.9 1.0 7.3 13.6 اليمن 5

6 Tunisia 38.3 41.1 2.5 2.8 7.2 41.1 تونس 6

7 Jordan 41.6 43.7 2.6 2.1 5.0 45.7 االردن 7

8 Lebanon 40.2 44.9 2.7 4.7 11.8 58.1 لبنان 8

9 Oman 54.0 49.4 3.0 (4.6) (8.5) 45.5 سلطنة عمان 9

10 Bahrain 49.9 52.0 3.1 2.1 4.2 54.8 البحرين 10

11 Libya 58.4 58.4 3.5 0.0 0.0 58.4 ليبيا 11

12 Sudan 63.9 81.1 4.9 17.1 26.8 69.1 السودان 12

13 Morocco 98.5 100.4 6.0 1.9 2.0 105.6 المغرب 13

14 Qatar 104.9 103.9 6.2 (1.0) (1.0) 101.6 قطر 14

14 Iraq 122.1 103.9 6.2 (18.3) (15.0) 95.4 العراق 14

16 Algeria 102.5 117.4 7.1 14.9 14.6 133.8 الجزائر 16

17 UAE 145.8 154.9 9.3 9.1 6.2 153.2 االمارات 17

18 Saudi Arabia 250.1 250.1 15.0 0.0 0.0 250.1 السعودية 18

19 Egypt 377.4 418.2 25.1 40.8 10.8 403.4 مصر 19

20 Somalia …. …. …. …. …. …. الصومال 20

21 Syria …. …. …. …. …. …. سوريا 21

1589.2 1662.9 100.0 73.7 4.6 1656.6Total Arab Countries

اجمالي الدين الحكومي للدول العربية بالمليار دوالر

Government Gross Debt of Arab Countries (US$ bn)

Rank 

 2022

اجمالي الدول العربية

2022

2021 الدولة
ترتيب 

2022

Change تغير   ال

Country
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 نشرة ضمان االستثمار  

 2222ديسمبر  - أكتوبر

 أه  مؤشرات أداء االقتصادات العربية

رغ  ارتفاع إيمالي الحديح  الحسحكحومحي لحلحدول  •

، إال أن  2222% عحام ..5العربحيحة بحمحعحدل 

 0..نابته الى ال اتج العربي انخفضت بح حسحو 

إلحى  2222% عحام 44نقاط مئوية، م  نسحو 

، ويحأتحي هحذا االنحخحفحاض 2222% عام 51.2

كمسصلة النخفاض نابة الدي  السكحومحي إلحى 

دولحة عحربحيحة  24ال اتج المسلي اليمالي فحي 

دول فحقحط هحي يحيحبحوتحي  5مقابل ارتفاعه في 

 والمغرب وتونل والاودان.

% مح  222تجحاود ححجح  الحديح  الحسحكحومحي  •

، 2222دول عربيحة خحالل عحام  5ال اتج، في 

%( 213.4%( والاودان  )2..23هي لب ان )

%(،  فحي 223.4%( والبسري  )252وليبيا  )

المقابل سجلت نابة الدي  السكومي الى ال حاتحج 

% هحي الحكحويحت           42دول قيمة  أقل م   0في 

%( والمححارات     25.1%( والاححعححوديححة )0.2) 

%( وفحلحاحطحيح       0..2%( والحعحراق  )22.0) 

%( وقحطحر   54.5%( وسلط ة عمان )55.0)  

(5..3  .)% 

م  المتوقع أن تواصل نابة الديح  الحسحكحومحي  •

 2222إلى ال اتج العربي انخفاضها خالل عام 

%،  وم  المتوقحع أيضحا أن ..50لتصل إلى  

دولحة عحربحيحة  22ت خفحض هحذه الح حاحبحة فحي 

تتصدرها الاودان وليبيا، في مقابل ارتحفحاعحهحا 

دول أخحرى هحي الاحعحوديحة والحجح ائحر  .في 

 .وتونل والبسري  وموريتانيا وييبوتي

 الدين الحتومي كنسبة من الناتج 

 انخفاض نسبة الدين الحتومي

 العربي إلى الناتج لتصل  

  2222% عام 12.2إلى 

 مع توقعات بمواصلة انخفاضها 

 2222% عام 19.3إلى 

تغير ال

Change  

توقعات  ال

Projections

2022/2021 2023

1 Kuwait 8.7 7.1 (1.6) 6.9 الكويت 1

2 Saudi Arabia 30.0 24.8 (5.3) 25.1 السعودية 2

3 UAE 34.7 30.7 (4.0) 29.5 االمارات 3

4 Iraq 59.1 36.7 (22.4) 34.8 العراق 4

5 Palestine 50.4 44.7 (5.7) 40.2 فلسطين 5

6 Oman 62.9 45.4 (17.6) 41.1 سلطنة عمان 6

7 Qatar 58.4 46.9 (11.4) 43.4 قطر 7

8 Djibouti 46.0 50.1 4.1 53.5 جيبوتي 8

9 Mauritania 51.7 50.7 (0.9) 51.6 موريتانيا 9

10 Yemen 69.7 54.0 (15.7) 48.4 اليمن 10

11 Algeria 63.0 62.7 (0.2) 70.3 الجزائر 11

12 Morocco 68.9 70.3 1.4 70.1 المغرب 12

13 Tunisia 81.8 88.8 7.0 89.2 تونس 13

14 Egypt 89.2 89.2 (0.0) 85.6 مصر 14

15 Jordan 91.9 91.0 (0.9) 89.8 االردن 15

16 Bahrain 128.5 119.5 (9.0) 121.7 البحرين 16

17 Libya 149.7 143.0 (6.7) 133.5 ليبيا 17

18 Sudan 182.0 189.5 7.6 155.3 السودان 18

19 Lebanon 227.0 196.1 (30.9) 190.0 لبنان 19

20 Syria ... ... ... ... سوريا 20

21 Somalia ... ... ... ... الصومال 21

55.0 48.2 (6.7) 47.6

Government Gross Debt (% of GDP)

اجمالي الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي  %(

الدول العربية

Rank 

2022
Country 2021 2022 الدولة

ترتيب 

2022

Arab Countries

 Source: IMF-October 2222, S&P and Dhaman وبسو  ضمان S&P، 2222أكتوبر -المصدر: ص دوق ال قد الدولي

7.1 

24.8 30.7 36.7 
44.7 45.4 46.9 50.1 50.7 54.0 

62.7 
70.3 

88.8 89.2 91.0 

119.5 

143.0 

189.5 
196.1 

 %(   2022اجمالي الدين الحتومي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربية لعام 
Government Gross Debt in 2022 in Arab Countries (% of GDP)
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 2222ديسمبر  - أكتوبر

 أه  مؤشرات أداء االقتصادات العربية

 Source: IMF, October 2222 & Dhaman وبسو  ضمان 2222المصدر: ص دوق ال قد الدولي،  أكتوبر 

 االستثمار اإلجمالي

كشفت بيانات ص دوق ال قد الحدولحي عح  ارتحفحاع  •

دولحة(  24االست مار اليمالي في الدول العربية )

 4..2.لحيحصحل إلحى  2222% عام 22.4بمعدل 

 مليارات دوالر.

عححلححى صححعححيححد الححتححوديححع الححجححغححرافححي، تححواصححل  •

االست مارات اليحمحالحيحة فحي الحمح حطحقحة الحعحربحيحة 

%  وبقيمة 12.2دول بسصة بلغت  4ترك ها في 

، وححلحت 2222مليار دوالر خحالل عحام  532.2

%  25.0الاعودية في الحمحقحدمحة بحسحصحة بحلحغحت 

مليارات دوالر، تحلحتحهحا المحارات  222.5وبقيمة 

محلححيحار دوالر،  224.4% وبححقحيححمحة 23بحسحصححة 

وحلحت الحجح ائحر فحي الحمحرتحبحة الح حالح حة بحسحصحة 

محلحيحار دوالر، ثح  مصحر  1.3.% وبقيمة 22.5

 ..44% وبقيح  3..% و3.2والمغرب بسص  

 مليار دوالر على التوالي. 52.3ملياراً و

 22تراوحت قيمة االستح حمحارات اليحمحالحيحة فحي  •

مليار دوالر في الكويت  23.4دول عربية ما بي  

مححلححيحار دوالر فححي يححيححبححوتحي خححالل عححام  2.1و 

2222. 

دولحة  22ارتفعت االستح حمحارات اليحمحالحيحة فحي  •

في محقحدمحتحهحا المحارات  2222عربية خالل عام 

والاعودية والج ائر والكويت ومصر في محقحابحل 

دول هححي  2انححخححفححاض تححلححك االسححتحح ححمححارات فححي 

 المغرب وموريتانيا وييبوتي.

على صعيد معدل نمو االست مارات اليمالية عام  •

، تصدرت الحيحمح  الحمحقحدمحة بحمحعحدل بحلحغ   2222

% ثح   22.2%، تحلحتحهحا المحارات بحمحعحدل 23.4

 %.  24.5الكويت بمعدل 

م  المتوقع  أن ترتفع االست مارات اليمالية فحي  •

 20.2.% لتصحل الحى 2.5الدول العربية بمعدل 

، كمسصلة الرتفاع ححجح  2222مليار دوالر عام 

دولحة عحربحيحة محقحابحل  22تلك االست محارات فحي 

 انخفاضها في الج ائر وفلاطي  وموريتانيا فقط. 

 إجمالي االستثمارات

دولة عربية ارتفع  45في  

 2222% عام 42.5بمعدل 

 مليارات دوالر 323.5ليبلغ 

 التوقعات

Projection

القيمة

Value

الحصة 

Share

%

القيمة

Value
% 2023

1 Saudi Arabia 197.1 210.4 34.7 13.3 6.7 224.4 السعودية 1

2 UAE 88.0 115.5 19.0 27.5 31.3 117.6 االمارات 2

3 Algeria 60.7 68.9 11.4 8.1 13.4 67.7 الجزائر 3

4 Egypt 50.0 55.6 9.2 5.6 11.3 56.5 مصر 4

5 Morocco 44.1 41.9 6.9 (2.3) (5.2) 42.2 المغرب 5

6 Kuwait 31.5 39.5 6.5 8.0 25.4 42.3 الكويت 6

7 Oman 21.5 25.3 4.2 3.8 17.8 26.0 سلطنة عمان 7

8 Bahrain 12.8 14.2 2.3 1.4 10.8 14.8 البحرين 8

9 Jordan 8.1 9.9 1.6 1.8 22.7 10.0 األردن 9

10 Tunisia 6.7 7.4 1.2 0.6 9.6 7.5 تونس 10

11 Libya 6.0 6.3 1.0 0.3 4.8 6.4 ليبيا 11

12 Palestine 4.6 5.2 0.9 0.6 12.1 4.9 فلسطين 12

13 Mauritania 5.7 4.1 0.7 (1.6) (27.5) 3.9 موريتانيا 13

14 Yemen 1.2 1.6 0.3 0.5 39.5 1.8 اليمن 14

15 Djibouti 1.1 0.8 0.1 (0.3) (27.4) 1.1 جيبوتي 15

16 Qatar …. …. …. …. …. …. قطر 16

17 Syria …. …. …. …. …. …. سوريا 17

18 Iraq …. …. …. …. …. …. العراق 18

19 Lebanon …. …. …. …. …. …. لبنان 19

20 Somalia …. …. …. …. …. …. الصومال 20

21 Sudan …. …. …. …. …. …. السودان 21

539.1 606.5 100.0 67.4 12.5 627.1  Totalاالجمالي

اجمالي االستثمارات في الدول العربية بالمليار دوالر

Total Investment in Arab Countries (US$ bn)

2022

ترتيب 

2022

Rank 

2022
Country 2021الدولة

Change تغير   ال

السعودية واإلمارات 

والجزائر ومصر والمغر  

%   24.2استحوذوا على 

من االستثمارات اإلجمالية  

 2222في الدول العربية عام 
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 أه  مؤشرات أداء االقتصادات العربية

 Source: IMF, October 2222  2222أكتوبر المصدر: ص دوق ال قد الدولي، 

 االستثمار اإلجمالي كنسبة من الناتج  

رغ  ارتفاع ححجح  االسحتح حمحار اليحمحالحي فحي    •

% فحي عحام 22.4بمعدل  24الدول العربية الـ 

، إال أن ناحبحتحه تحرايحعحت إلحى الح حاتحج 2222

نحقحطحة  2.2المسلي اليمالي العربحي بحمحقحدار 

 %  خالل نفل العام...20مئوية لتصل الى 

ترايعت نابة االست مار اليمالي الى الح حاتحج   •

، بحيح حمحا 2222دول عربيحة خحالل عحام  1في 

دول هي ليحبحيحا  2استقرت تلك ال ابة تقريبا في 

ومصر واليم ، وارتفعت فحي اربحع دول هحي 

 األردن والمارات وفلاطي  وتونل. 

% مح  22تخطت نابة االست مارات حاي  الـ  •

، 2222دول عحربحيحة خحالل عحام  2ال اتج في 

%، ..52تصدرتها موريتانحيحا بح حاحبحة بحلحغحت 

وحلت الج ائر في المرتبة ال انية ب ابة بحلحغحت 

 %...22%، ث  البسري  ب ابة  بلغت 1..2

ل  تتجاود نابة االسحتح حمحارات اليحمحالحيحة فحي  •

% مح  الح حاتحج 22أربع دول عحربحيحة ححايح  

، هي تونل  2222المسلي اليمالي خالل عام 

 وليبيا ومصر واليم .

تشير التوقعات إلى ارتفاع نابة االسحتح حمحارات  •

اليمالية في الدول العربية إلى ال اتج الحعحربحي 

، تح امح حا  2222% خالل عحام 21لتصل إلى 

دول هي البحسحريح   1مع ارتفاع تلك ال ابة في 

وييبوتي ومصحر والحكحويحت وسحلحطح حة عحمحان  

والاعودية وتونل واليم  فحي محقحابحل تحرايحع 

 دول أخرى . 0تلك ال ابة في 

نسبة االستثمارات اإلجمالية          

% 49.3في الدول العربية بلغت 

  2222من الناتج العربي عام 

التغير

Change 

 التوقعات

Projections

2022/2021 2023

1 Mauritania 57.2 40.6 (16.5) 37.4 موريتانيا 1

2 Algeria 37.3 36.8 (0.5) 35.6 الجزائر 2

3 Bahrain 32.9 32.6 (0.4) 32.8 البحرين 3

4 Morocco 30.9 29.3 (1.6) 28.0 المغرب 4

5 Palestine 25.8 27.7 1.9 25.4 فلسطين 5

6 Oman 25.0 23.2 (1.8) 23.5 سلطنة عمان 6

7 UAE 21.0 22.9 2.0 22.7 االمارات 7

8 Kuwait 23.2 21.5 (1.7) 24.5 الكويت 8

9 Saudi Arabia 23.6 20.8 (2.8) 22.5 السعودية 9

10 Jordan 17.9 20.7 2.8 19.7 األردن 10

11 Djibouti 31.2 20.5 (10.7) 27.5 جيبوتي 11

12 Tunisia 14.4 15.9 1.6 16.3 تونس 12

13 Libya 15.5 15.5 0.0 14.7 ليبيا 13

14 Egypt 11.8 11.9 0.0 12.0 مصر 14

15 Yemen 5.8 5.9 0.0 6.2 اليمن 15

16 Qatar …. …. …. …. قطر 16

17 Syria …. …. …. …. سوريا 17

18 Iraq …. …. …. …. العراق 18

19 Lebanon …. …. …. …. لبنان 19

20 Somalia …. …. …. …. الصومال 20

21 Sudan …. …. …. …. السودان 21

18.6 17.6 (1.1) 18.0Total

Total Investment (% of GDP)

اجمالي االستثمارات كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي  %(

Rank 

 2022
Country 2021 2022 الدولة

ترتيب 

2022

االجمالي

40.6

36.8

32.6

29.3
27.7

23.222.9
21.520.820.720.5

15.915.5

11.9

5.9

 %( 2022اجمالي االستثمارات كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي لعام  

Total Investment  as % of GDP in 2022
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 Source: IMF, October 2222 & Fitch & Dhaman و وكالة فيتش وبسو  ضمان 2222المصدر: ص دوق ال قد الدولي، أكتوبر 

 التجارة الخارجية

واصلت الحتحجحارة الحعحربحيحة فحي الاحلحع والحخحدمحات   •

، كحمحسحصحلحة الرتحفحاع 2222انتعاشهحا خحالل عحام 

أسعار ال فط والغاد عالميحا وتحسحول ماحار الحتحجحارة 

األوكحرانحيحة، ححيحث سحعحت  -نتيجة السرب الروسية 

الدول األوروبية ليجاد أسواق يديدة لتعويض الغاد 

وال فط الروسي، مما عظ  م  استفادة الدول العربية 

ال فطية، بجانب نمو الحتحجحارة فحي الحقحطحاعحات غحيحر 

ال فطية في الم طقة العربية، وم  ث  ارتحفحعحت قحيحمحة 

التجارة الخاريية الحعحربحيحة مح  الاحلحع والحخحدمحات 

مححلحيحار دوالر،  2212% الححى نحسحو 21.3بحمحعحدل 

% لتبحلحغ 20.2كمسصلة الرتفاع  الصادرات بمعدل 

% 23.2مليحار دوالر، والحواردات بحمحعحدل  2002

 .2222مليارات دوالرات خالل عام  2222لتبلغ 

% م  إيمالي التحجحارة الحخحاريحيحة 00.1ترك  نسو  •

، تصحدرتحهحا 2222دول  خحالل عحام  .العربية في 

% مح  إيحمحالحي 23.5المارات باستسواذها عحلحى 

 325.2تجارة الالع والخدمات في الم طقة وبقحيحمحة 

% 22.0مليارات دوالر، تلتهحا الاحعحوديحة بحسحصحة 

محلحيحار دوالر، وححل الحعحراق فحي  3.0..وبقيحمحة 

محلحيحار  2.2% وبحقحيحمحة 1.5المرتبة ال ال ة بسصة 

 دوالر.

دولة عربية ديادة في حج  تجارتها مح   23حققت    •

، وتصححدرت 2222الاححلححع والححخححدمححات خححالل عححام 

 202الاعودية القائمة  مسققة أعحلحى ديحادة بحقحيحمحة 

مليار دوالر بي ما تصدر العراق مسققا أعلحى محعحدل 

 .2222% مقارنة بعام 44.1نمو بلغ 

تشير التوقعات الى ترايع قيمة التجارة العربية مح    •

 2222%( عام 2.5الالع والخدمات بمعدل طفيد )

مليار دوالر، ت ام اً مع تحرايحعحهحا  2202لتصل الى 

 دول عربية نفطية ومصر واليم  وسوريا. 0في 

 تجارة السلع والخدمات العربية       

 تريليونات دوالر  2تجاوزت 

 2222خالل عام 

الحصة 

Share 

%

توقعات  ال

Projections

القيمة

Value
% 2022 2023

1 UAE 745.5 904.3 158.7 21.3 29.4% 928.3 االمارات 1

2 Saudi Arabia 499.5 669.7 170.2 34.1 21.7% 657.5 السعودية 2

3 Iraq 166.9 260.0 93.1 55.8 8.4% 236.7 العراق 3

4 Qatar 166.8 219.1 52.4 31.4 7.1% 226.2 قطر 4

5 Kuwait 122.3 175.3 53.1 43.4 5.7% 166.7 الكويت 5

6 Egypt 126.3 169.2 42.9 34.0 5.5% 165.9 مصر 6

7 Morocco 107.2 129.2 22.0 20.5 4.2% 132.6 المغرب 7

8 Oman 83.2 109.2 25.9 31.2 3.5% 106.5 سلطنة عمان 8

9 Algeria 86.1 107.9 21.8 25.4 3.5% 105.0 الجزائر 9

10 Bahrain 62.8 71.7 8.9 14.1 2.3% 71.0 البحرين 10

11 Libya 58.1 73.8 15.7 27.0 2.4% 71.8 ليبيا 11

12 Tunisia 44.1 52.7 8.6 19.5 1.7% 53.1 تونس 12

13 Jordan 37.2 46.2 9.0 24.2 1.5% 47.5 األردن 13

14 Lebanon 17.8 18.3 0.5 2.8 0.6% 22.6 لبنان 14

15 Sudan 15.3 16.6 1.3 8.6 0.5% 18.6 السودان 15

16 Yemen 10.9 15.1 4.3 39.1 0.5% 14.7 اليمن 16

17 Palestine 13.4 15.1 1.6 12.2 0.5% 15.8 فلسطين 17

18 Djibouti 10.2 9.0 (1.2) (11.9) 0.3% 10.3 جيبوتي 18

19 Mauritania 7.5 8.8 1.3 17.6 0.3% 9.0 موريتانيا 19

20 Somalia 8.0 8.8 0.7 9.1 0.3% 9.3 الصومال 20

21 Syria 1.2 0.8 (0.4) (33.3) 0.0% 0.6 سوريا 21

2390.4 3080.9 690.4 28.9 100% 3069.5

Rank 

 2022

تجارة السلع والخدمات في الدول العربية بالمليار دوالر

 Trade in Goods and Services  in Arab Countries (US$ bn) 

Total Arab Countriesالدول العربية

Country الدولة
ترتيب 

2022

Change تغير   ال

20222021

UAE

 االمارات  

29.4%

Saudi 

Arabia

 السعودية  

21.7%
Iraq

  العراق

8.4%

Qatar

  قطر

7.1%

Kuwait

  التويت

5.7%

Egypt

  مصر

5.5%

The rest 

coutries

  الدول باقي

22.2%

 2022التوزيع النسبي لتجارة السلع والخدمات في الدول العربية عام

Relative Distribution of Trade in Goods and Services in Arab Countries - 2022
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 الميزان التجاري

كمسصلة الرتفاع قيمة صادرات الحدول الحعحربحيحة  •

م  الاحلحع والحخحدمحات عح  واردتحهحا خحالل عحام 

، واصل المي ان التجحاري الحعحربحي لحلحعحام 2222

تحسحقحيحقحه  23ال اني على التوالي بعد يائسة كوفيد 

محلحيحار دوالر بحمحعحدل  ..5.2لفائض بلغت قيمته 

 .2222% مقارنة بعام 252نمو بلغ 

دول عربية يميعهحا نحفحطحيحة فحائضحا فحي  3حققت  •

، حححيححث 2222مححيحح انححهححا الححتححجححاري خححالل عححام 

ساعدتها أسعار ال فحط الحمحرتحفحعحة والح حمحو الحقحوي 

ل اتجها المسلي اليحمحالحي عحلحى تحعحويحض اآلثحار 

الالبية الرتفاع أسحعحار الحغحذاء وتصحاعحد أسحعحار 

، بحل تحسحول 2222الفائدة الحعحالحمحيحة خحالل عحام 

 2.4المي ان التجاري الج ائري م  عج  قيحمحتحه 

 22.0إلى فائض قحيحمحتحه  2222مليار دوالر عام 

 .2222مليار دوالر عام 

تصدرت الاعودية المرتبة األولى عربيحا محسحقحقحة  •

 234أعلى قيمة فائض في المي ان التجحاري بحلحغ 

 223.0مليار دوالر تلتها المارات بحفحائحض بحلحغ 

مليار دوالر، وتراوح الفحائحض فحي الحدول الاحبحع 

 3.0مليار دوالر في قطر و 02.5األخرى ما بي  

 مليارات دوالر في البسري . 

ً فحي أداء محيح انحهحا  22حققت  • دولة عربية تسحاح حا

التجاري إما م  خالل ديادة حج  الفائض، أو م  

خالل التسول م  العحجح  إلحى الحفحائحض كحمحا فحي 

الج ائر أو م  خالل تقلي  حج  العج  كمحا هحو 

 السال في كل م  مصر واألردن والاودان.

م  المتوقع أن يواصل المي ان التجاري الحعحربحي  •

رغح  تحرايحع   2222تسقيقه لفائض خحالل عحام 

ملحيحار دوالر،  تح امح حاً  245.2حجمه ليصل إلى 

دول  1مع توقعات بحتحرايحع ححجح  الحفحائحض فحي 

نفطية، مع استمرار عج  الميح ان الحتحجحاري فحي 

 دولة أخرى. 22

الميزان التجاري العربي 

 134سجل فائضا  بلغ 

 2222مليار دوالر عام 

مع توقعات بأن يتراجع 

مليار دوالر    251إلى 

 2222عام 

أداء الميزان التجاري      

دولة عربية         42في 

شهد تحسنا  بزيادة مجم 

الفائض أو بتهليص 

 مجم العجز 

 التوقعات

Projections

القيمة

Value
% 2022

1 Saudi Arabia 73.5 195.0 121.5 165.3 153.6 السعودية 1

2 UAE 104.7 129.7 25.0 23.8 119.4 االمارات 2

3 Qatar 44.3 71.4 27.0 61.0 72.2 قطر 3

4 Iraq 21.4 50.4 29.0 135.4 37.0 العراق 4

5 Kuwait 20.5 49.8 29.3 142.8 34.8 الكويت 5

6 Oman 8.9 23.1 14.2 159.4 18.8 سلطنة عمان 6

7 Libya 4.5 14.3 9.8 218.5 5.5 ليبيا 7

8 Algeria (2.5) 12.7 15.3 (599.8) 1.1 الجزائر 8

9 Bahrain 7.7 9.7 2.0 26.4 8.5 البحرين 9

10 Syria 0.0 0.0 0.0 …. 0.0 سوريا 10

11 Djibouti (0.1) (0.3) (0.2) 168.9 (0.2) جيبوتي 11

12 Mauritania (1.2) (1.5) (0.3) 28.0 (1.3) موريتانيا 12

13 Sudan (3.5) (2.6) 0.9 (25.0) (3.4) السودان 13

14 Lebanon (3.4) (3.7) (0.3) 8.8 (4.2) لبنان 14

15 Somalia (5.4) (5.9) (0.5) 9.8 (6.3) الصومال 15

16 Tunisia (4.6) (6.1) (1.5) 33.2 (5.5) تونس 16

17 Palestine (7.1) (8.0) (1.0) 13.8 (8.5) فلسطين 17

18 Jordan (9.5) (8.6) 0.9 (9.7) (7.4) األردن 18

19 Yemen (7.6) (9.8) (2.2) 28.8 (8.9) اليمن 19

20 Morocco (12.9) (15.6) (2.7) 20.5 (15.0) المغرب 20

21 Egypt (36.9) (33.4) 3.5 (9.6) (36.0) مصر 21

190.8 460.6 269.8 141.4 354.1

Rank 

2022

ميزان تجارة السلع والخدمات في الدول العربية بالمليار دوالر

Balance of Trade in Goods and Services  in Arab Countries (US$ bn) 

الدول العربية
Total Arab

 Countries

Country الدولة
ترتيب 

2022

Change تغير   ال

2021 2022
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 نشرة ضمان االستثمار                                                                                         

 2222ديسمبر  - أكتوبر

 أه  مؤشرات أداء االقتصادات العربية

 الحسا  الجاري

سجل رصيد السااب الجاري للدول العربحيحة  •

محلحيحار دوالر خحالل عحام  2.3.1فائضا بلغ 

% محقحارنحة بحعحام 224، ب يادة قدرها 2222

مع تباي  الوضع بي  الدول العحربحيحة،  2222

حيث سجلت أرصدة السااب الجاري فائضحاً 

في الدول العربية ال فطية فحي محقحابحل عحجح   

 في الدول م خفضة الدخل. 

دول عربحيحة فحائضحا فحي رصحيحد  22حققت   •

مقارنة مع  2222حاابها الجاري خالل عام 

، وتصدرت الاعحوديحة 2222دول في عام  1

ً فحي رصحيحد حاحابحهحا  المقدمة مسققة فحائضحا

محلحيحارات دوالر، وححلحت  2.2الجاري بلغ 

المارات في المرتبة ال انيحة محسحقحقحة فحائضحاً 

مححلححيححار دوالر، وفححي الححمححقححابححل  05.2قححدره 

تصدرت مصحر الحدول الحعحربحيحة مح  ححيحث 

عج  السااب الجاري، حيث حقحم حاحابحهحا 

ملحيحار دوالر خحالل  20الجاري عج اً قدره 

 2..، تلتها المغحرب بحعحجح  بحلحغ 2222عام 

 5.2مليارات دوالر، ث  تحونحل بحعحجح  بحلحغ 

 مليارات دوالر.

على صعيد متصل ترايع فحائحض الحسحاحاب   •

الجاري في كل م  ليبيا ولحبح حان خحالل عحام 

، بحيح حمحا اسحتحطحاعحت مصحر واألردن 2222

تقلي  عج  حاابها الجاري ، فحي الحمحقحابحل 

استطاعت كل م  الج ائر وسحلحطح حة عحمحان 

تسويل عج  الساحاب الحجحاري إلحى فحائحض 

 خالل العام نفاه. 

تشير التوقعات إلى ترايع فحائحض الحسحاحاب  •

مليار دوالر خحالل  235الجاري العربي إلى 

، مع استمرار الدول ال فطحيحة فحي 2222عام 

تسقيم فائض فحي رصحيحد حاحابحهحا الحجحاري 

دول أخحرى مح   1وم  المتوقع أن تتحمحكح  

تقلي  العج  في رصحيحد حاحابحهحا الحجحاري 

وهححي مصححر واألردن والححيححمحح  وتححونححل  

 وفلاطي  وموريتانيا  والصومال ييبوتي.

رصيد الحسا  الجاري 

العربي يحهق فائضا      

مليار دوالر        292بلغ 

مدعوما  2222خالل عام 

بفوائض أرصدة الحسابات 

 الجارية للدول النفطية  

دول عربية مههت  42

فائضا في رصيد مسابها 

 2222الجاري  خالل عام 

تصدرتها السعودية  

واإلمارات والتويت     

 وقطر والعراق

Change تغير   ال
توقعات  ال

Projections

2022/2021 2023

1 Saudi Arabia 44.3 161.5 117.2 122.7 السعودية 1

2 UAE 48.0 74.2 26.2 64.8 االمارات 2

3 Kuwait 22.1 53.3 31.2 39.6 الكويت 3

4 Qatar 26.4 46.9 20.4 51.8 قطر 4

5 Iraq 16.2 46.1 29.9 35.5 العراق 5

6 Algeria (4.6) 11.6 16.2 1.1 الجزائر 6

7 Libya 7.1 6.8 (0.3) 10.7 ليبيا 7

8 Oman (5.2) 6.7 11.9 4.0 سلطنة عمان 8

9 Bahrain 2.6 3.7 1.1 2.2 البحرين 9

10 Lebanon 0.2 0.1 (0.1) 0.0 لبنان 10

11 Syria 0.0 0.0 0.0 0.0 سوريا 11

12 Djibouti (0.0) (0.2) (0.2) (0.1) جيبوتي 12

13 Mauritania (0.9) (1.2) (0.2) (1.0) موريتانيا 13

14 Somalia (1.3) (1.3) (0.0) (1.3) الصومال 14

15 Palestine (1.5) (2.0) (0.5) (1.7) فلسطين 15

16 Sudan (2.6) (2.8) (0.2) (3.4) السودان 16

17 Yemen (1.0) (3.1) (2.1) (2.3) اليمن 17

18 Jordan (4.0) (3.2) 0.7 (2.4) األردن 18

19 Tunisia (2.9) (4.2) (1.3) (3.7) تونس 19

20 Morocco (3.2) (6.2) (2.9) (6.2) المغرب 20

21 Egypt (18.4) (17.0) 1.4 (16.2) مصر 21

121.2 369.8 248.6 294.2

الدولة
ترتيب 

2022

رصيد الحساب الجاري في الدول العربية بالمليار دوالر

 Current Account Balance in Arab Countries (US$ bn)

Total Arab Countriesالدول العربية

Rank 

 2022
Country 2021 2022

 Source: IMF, October 2222 & Fitch & Dhaman و وكالة فيتش وبسو  ضمان 2222المصدر: ص دوق ال قد الدولي، أكتوبر 
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 نشرة ضمان االستثمار  

 2222ديسمبر  - أكتوبر

 أه  مؤشرات أداء االقتصادات العربية

 رصيد الحسا  الجاري كنسبة من الناتج 

ارتفعت نابة فائحض الحسحاحاب الحجحاري لحلحدول  •

العربية  إلى  ال اتج المسلي اليحمحالحي الحعحربحي 

% عحام 22.0إلحى  2222% عام 5.2م  نسو 

2222. 

دول عربية نابة فائض في حاحابحاتحهحا  .حققت   •

الجارية إلى ال اتج  ت يد ع  المتحوسحط الحعحربحي 

. ححيحث تصحدرتحهحا الحكحويحت 2222خالل العام 

%، وحلت قحطحر فحي الحمحرتحبحة 23.2ب ابة نسو 

ال انية وبلغت نابة فائض حاابها الحجحاري إلحى 

%، تلتهحا كحل مح  لحيحبحيحا والحعحراق 22.2ال اتج 

والاعودية والمارات ب اب فائض إلحى الح حاتحج 

% 25.0% و.2% و2..2% و...2بححلححغححت 

 على التوالي.

تصدرت الصومحال دول الحعحجح ، وبحلحغ عحجح   •

%  إلحى الح حاتحج الحمحسحلحي 24.1حاابها الجاري 

 .2222اليمالي خالل عام 

يتوقع أن تترايع نابة فائض السحاحاب الحجحاري  •

 2222العربي الى ال اتج المسلي اليمالي عحام 

%، كما يتوقع أن تحتحمحكح  قحطحر 1.5لتصل إلى 

وليبيا فقط م  تسقيم ديادة في فائحض الحسحاحاب 

الجاري إلى ال اتج خالل العام نفاه، فحي محقحابحل 

 دول أخرى. 3ترايع تلك ال ابة في 

دول م  تقحلحيح  ناحبحة  3م  المتوقع أن تتمك   •

عج  حاحابحهحا الحجحاري إلحى نحاتحجحهحا الحمحسحلحي 

اليمالي في مقابل ديادة هذا العج  إلى الح حاتحج 

 .2222في الاودان فقط خالل عام 

دول عربية تصدرتها التويت  3

مههت فائضا في مساباتها 

الجارية نسبته إلى الناتج    

أعلى من المتوسر العربي     

 2222خالل عام 

 التغير

Change 

 التوقعات

Projections

2022/2021 2023

1 Kuwait 16.3 29.1 12.7 23.0 الكويت 1

2 Qatar 14.7 21.2 6.5 22.1 قطر 2

3 Libya 18.1 16.6 (1.5) 24.5 ليبيا 3

4 Iraq 7.8 16.3 8.5 13.0 العراق 4

5 Saudi Arabia 5.3 16.0 10.7 12.3 السعودية 5

6 UAE 11.4 14.7 3.3 12.5 االمارات 6

7 Bahrain 6.7 8.6 1.9 5.0 البحرين 7

8 Algeria (2.8) 6.2 9.0 0.6 الجزائر 8

9 Oman (6.1) 6.2 12.2 3.6 سلطنة عمان 9

10 Lebanon 0.9 0.6 (0.3) 0.1 لبنان 10

11 Syria 0.1 0.2 0.1 0.1 سوريا 11

12 Egypt (4.4) (3.6) 0.7 (3.4) مصر 12

13 Morocco (2.3) (4.3) (2.1) (4.1) المغرب 13

14 Djibouti (0.7) (4.8) (4.1) (3.2) جيبوتي 14

15 Sudan (7.4) (6.4) 0.9 (7.5) السودان 15

16 Jordan (8.8) (6.7) 2.1 (4.8) األردن 16

17 Tunisia (6.1) (9.1) (2.9) (8.0) تونس 17

18 Palestine (8.2) (10.7) (2.4) (8.9) فلسطين 18

19 Yemen (5.1) (11.4) (6.3) (8.2) اليمن 19

20 Mauritania (9.4) (11.6) (2.2) (9.1) موريتانيا 20

21 Somalia (17.1) (15.8) 1.3 (14.1) الصومال 21

4.2 10.7 6.5 8.4

ترتيب 

2022

رصيد الحساب الجاري في الدول العربية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي  %(

Current Account Balance in Arab Countries (% of GDP)

الدول العربية

Rank 

2022
Country 2021 2022 الدولة

Total Arab 

Countries

29.1

21.2

16.616.316.014.7

8.6
6.26.2

0.60.2

-3.6-4.3-4.8
-6.4-6.7

-9.1
-10.7-11.4-11.6

-15.8

 %( 2022عام رصيد الحسا  الجاري في الدول العربية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 

Current Account Balance in Arab Countries in 2022 (% of GDP)

 Source: IMF, October 2222 & Fitch & Dhaman و وكالة فيتش وبسو  ضمان 2222المصدر: ص دوق ال قد الدولي، أكتوبر 
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 نشرة ضمان االستثمار                                                                                         

 2222ديسمبر  - أكتوبر

 أه  مؤشرات أداء االقتصادات العربية

 المديونية الخارجية

% 22ارتفع حج  الدي  الخاريي للدول العربية ب سو  •

 تريلون دوالر. 2.1لي يد على  2222خالل عام 

ملحيحار دوالر  222تجاود حج  الدي  الخاريي حاي   •

دول أخرى  ل  يتحجحاود  .دول عربية في مقابل  4في 

محلحيحارات  22فيها حج  الدي  الحخحاريحي ححايح  الـح 

 .2222دوالر خالل عام 

دول عربية بحلحغحت  4ترك ت المديونية الخاريية في   •

 2.2% م  اليمحالحي الحعحربحي بحقحيحمحة 02.2حصتها 

 تريليون دوالر.

دولة عربية خحالل  .2ارتفع حج  الدي  الخاريي في  •

دول فحقحط هحي  4، في مقابل ترايعه فحي 2222عام 

 الكويت والعراق وسلط ة عمان والمغرب والج ائر.

تصدرت المارات المرتبة األولى، وبلغ حجح  ديح حهحا   •

% م  ..22مليار دوالر، بسصة  .52الخاريي نسو 

إيمالي الدي  الخاريي للدول الحعحربحيحة، تحلحتحهحا قحطحر 

% محح  .2مححلححيححار دوالر وبححسححصححة  ...23بححقححيححمححة 

اليمالي العربي، ث  الاعودية  ومصر ولحبح حان بحقحيح  

محلحيحارات  225ملياراً و  202ملياراً  و ..232بلغت 

% عحلحى ..4%  و3.2% و24.1دوالر وبسص  

 التوالي.

يتوقع أن تترايع قيمة الحمحديحونحيحة الحخحاريحيحة لحلحدول  •

تريليون دوالر  2.0% وتصل إلى 1..العربية بمعدل 

، مع توقعات بترايع الدي  الخاريي  2222خالل عام 

دول عحربحيحة هحي الاحودان ومصحر الصحومحال   4في 

والعحراق والحيحمح ، فحي محقحابحل ارتحفحاع ححجح  الحديح  

 دولة عربية أخرى خالل العام نفاه. 24الخاريي في 

المديونية الخارجية للدول 

%  44العربية ارتفعت بمعدل 

مليار دوالر       4217لتصل إلى 

   2222عام 

 PRS Source: IMF, October 22222 & PRSو مجموعة الخدمات الاياسية  2222المصدر: ص دوق ال قد الدولي،  أكتوبر 

توقعات  ال

Projections

قيمة ال

Value

الحصة

Share

%

قيمة  ال

Value

نسبة ال

)%  
2023

1 Palestine 1.8 2.0 0.1 0.3 14.5 2.1 فلسطين 1

2 Djibouti 2.7 2.7 0.1 0.1 3.2 2.9 جيبوتي 2

3 Algeria 3.1 3.1 0.2 (0.1) (1.8) 3.2 الجزائر 3

4 Somalia 3.5 3.6 0.2 0.1 2.8 0.6 الصومال 4

5 Mauritania 4.6 4.8 0.3 0.2 5.2 5.1 موريتانيا 5

6 Yemen 6.1 7.4 0.4 1.3 22.0 6.6 اليمن 6

7 Syria 8.8 15.2 0.8 6.3 71.8 …. سوريا 7

8 Libya 4.6 17.3 0.9 12.6 272.1 …. ليبيا 8

9 Jordan 36.5 38.8 2.1 2.3 6.4 41.3 األردن 9

10 Tunisia 42.3 42.6 2.3 0.3 0.6 46.2 تونس 10

11 Kuwait 53.8 47.1 2.5 (6.7) (12.4) 47.5 الكويت 11

12 Morocco 54.7 52.9 2.9 (1.8) (3.3) 54.6 المغرب 12

13 Iraq 68.5 62.2 3.4 (6.2) (9.1) 59.3 العراق 13

14 Oman 79.8 77.8 4.2 (2.0) (2.5) 78.4 سلطنة عمان 14

15 Sudan 62.8 81.0 4.4 18.1 28.9 69.0 السودان 15

16 Bahrain 88.1 90.3 4.9 2.1 2.4 93.6 البحرين 16

17 Lebanon 37.4 104.0 5.6 66.7 178.3 …. لبنان 17

18 Egypt 132.1 172.0 9.3 40.0 30.3 163.6 مصر 18

19 Saudi Arabia 284.5 291.6 15.8 7.0 2.5 293.0 السعودية 19

20 Qatar 290.0 296.6 16.0 6.6 2.3 302.7 قطر 20

21 UAE 400.9 436.1 23.6 35.2 8.8 454.6 االمارات 21

1666.7 1849.3 100.0 182.6 11.0 1724.4Total Arab Countries الدول العربية

2022

اجمالي الدين الخارجي في الدول العربية بالمليار دوالر

 Gross External Debt in Arab Countries (US$ bn)

Rank 

2022
Country 2021 الدولة

ترتيب 

2022

Change تغير   ال

2022/2021

UAE

  االمارات

23.6%

Qatar

 قطر

16.0%

Saudi 

Arabia

 السعودية

15.8%

Egypt

  مصر

9.3%

Lebanon

%5.6 لبنان

The Rest 

Coutries

 الدول باقي

29.7%

  2022التوزيع النسبي للدين الخارجي في الدول العربية عام 

Relative Distribution of Gross External Debt in Arab Countries in 2022 
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 نشرة ضمان االستثمار  

 2222ديسمبر  - أكتوبر

 أه  مؤشرات أداء االقتصادات العربية

 كنسبة من الناتج  المديونية الخارجية

على الرغ  م  ارتفاع ححجح  الحديح  الحخحاريحي 

للدول العربية، كشفت تقديحرات صح حدوق الح حقحد 

الدولي ع  تسا  أداء الدول العربية في محجحال 

، وذلحك 2222المديونية الخارييحة خحالل عحام 

على صعيد نابة الديح  الحخحاريحي إلحى الح حاتحج 

 المسلي اليمالي على ال سو التالي:

تحرايحعحت ناحبحة الحديح  الحخحاريحي لحلححدول  •

العربية  إلحى  الح حاتحج الحعحربحي مح  نحسحو 

% عححام ..42الححى  2222% عححام 40.0

2222. 

بلغ عحدد الحدول الحتحي يحمح حل فحيحهحا الحديح    •

% م  ال اتج المسحلحي 42الخاريي أقل م  

دولححة عححربححيححة خححالل عححام  22اليححمححالححي 

2222 . 

بلغ عدد الحدول الحتحي تحراوح فحيحهحا الحديح   •

% محح  222% و42الححخححاريححي مححا بححيحح  

دول  5دول عربحيحة، فحي محقحابحل  .ال اتج 

عربية تخطى فيها الدي  الخاريي ما نابته 

% م  ال اتج المسلي اليمحالحي وهحي 222

 قطر والاودان والبسري  ولب ان.

ً فحي ناحبحة  22حققت  • دولة عربية تحرايحعحا

الدي  الخاريي الى ال اتج المسلي اليمالي 

وفي مقدمتها الدول ال فطية فحي  2222عام 

دول أخحرى  3مقابل ارتفاع هذه ال ابة في 

 في مقدمتها  لب ان.

محح  الححمححتححوقححع أن تحح ححخححفححض ناححبححة الححديحح   •

%، 53.4الخاريي الى ال اتج العربي إلحى 

، كمسصلة النخفاض تلك 2222خالل عام 

دول عحربحيحة  تحتحصحدرهحا  3ال ابحة  فحي 

الصومال والاودان، في مقابل ارتفاع تحلحك 

دول عربية أخرى تحتحصحدرهحا  3ال ابة في 

 تونل.

تراجع المديونية الخارجية 

للدول العربية لتمثل 

 % من الناتج 52.3

 2222خالل عام 

 دولة عربية  42

 شهدت تحسنا  في نسبة

المديونية الخارجية        

 2222إلى الناتج خالل عام 

تغير  ال

Change  

توقعات  ال

Projections

2022/2021 2023

1 Algeria 1.9 1.7 (0.3) 1.7 الجزائر 1

2 Palestine 9.9 10.8 1.0 11.0 فلسطين 2

3 Iraq 33.1 22.0 (11.1) 21.6 العراق 3

4 Kuwait 39.6 25.7 (13.9) 27.5 الكويت 4

5 Yemen 30.6 26.9 (3.7) 23.4 اليمن 5

6 Saudi Arabia 34.1 28.9 (5.3) 29.4 السعودية 6

7 Egypt 31.2 36.7 5.5 34.7 مصر 7

8 Morocco 38.3 37.0 (1.3) 36.2 المغرب 8

9 Libya 11.9 42.3 30.4 ... ليبيا 9

10 Somalia 45.9 42.7 (3.1) 7.1 الصومال 10

11 Mauritania 46.1 47.5 1.4 48.3 موريتانيا 11

12 Syria 47.0 63.0 16.0 ... سوريا 12

13 Oman 93.0 71.4 (21.6) 70.8 سلطنة عمان 13

14 Djibouti 78.9 73.7 (5.2) 73.6 جيبوتي 14

15 Jordan 80.6 80.8 0.3 81.2 األردن 15

16 UAE 95.5 86.5 (9.0) 87.6 االمارات 16

17 Tunisia 90.3 92.0 1.6 100.4 تونس 17

18 Qatar 161.4 134.0 (27.4) 129.3 قطر 18

19 Sudan 178.8 189.4 10.5 155.1 السودان 19

20 Bahrain 226.8 207.3 (19.4) 207.9 البحرين 20

21 Lebanon 211.2 454.3 243.1 ... لبنان 21

57.7 53.6 (4.0) 49.5 Total Arab Countriesالدول العربية

 Gross External Debt in Arab Countries (% of GDP) 

اجمالي الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي االجمالي في الدول العربية  %(

Rank 

2022
Country 2021 2022 الدولة

ترتيب 

2022

 PRS Source: IMF, October 22222 & PRSو  2222المصدر: ص دوق ال قد الدولي،  أكتوبر 
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 أه  مؤشرات أداء االقتصادات العربية

 امتياطيات العملة األجنبية 

محلحيحار  2212% وبلغت 23واصلت االحتياطيات العربية م  العمالت األي بية ارتفاعها بمعدل  •

. واستطاعت الدول العربية ال فطية وتونل ديادة حج  احتياطياتحهحا مح  2222دوالر خالل عام 

العملة األي بية وساعدها ارتفاع أسعار ال فط والغار في تغطية االرتفحاعحات الحمحتحتحالحيحة ألسحعحار 

الالع الغذائية وتسقيم ديادة في احتياطياتها، بي ما استقر حج  احتيحاطحي الحعحمحلحة األيح حبحيحة فحي 

 دول أخرى. 3، في مقابل ترايعه في 2222و 2222مليار دوالر بي  عامي  2.3فلاطي  حول 

دول هي الاحعحوديحة والمحارات  4في  2222% م  االحتياطيات العربية عام ..01ترك  نسو   •

مليار دوالر، في المقحابحل لح  تحتحجحاود حصحة الحدول الاحت  323.1والعراق وليبيا وقطر بقيمة 

% م  اليمالي العربي وهي الاودان وموريتانيا واليم  وفلاطي  وييبوتحي 2األخيرة مجتمعة 

 وسوريا.

 االمتياطيات العربية من العمالت

% 47األجنبية ارتفعت بمعدل  

 مليار دوالر 4422لتبلغ 

 2222عام  

تصححدرت الاححعححوديححة دول الححمحح ححطححقححة وبححلححغ حححجحح   •

محلحيحار  422.2احتياطياتها م  العملة األي بية نسحو  

% محح  54، وبححسححصححة 2222دوالر خححالل عححام 

اليمالي العربي، وحلت المارات في المرتبة ال انية 

محلحيحار دوالر وبحسحصحة بحلحغحت  2.2باحتياطي بلحغ 

%. وحل العراق في المرتبة ال ال ة  باحتحيحاطحي  ..22

% مح  اليحمحالحي 1مليار دوالر وبسصة  35.0بلغ  

مليار دوالر وبحسحصحة  01.5العربي، تلته ليبيا بقيمة 

 % م  اليمالي العربي....

 2.4.فيما حلت قطر في المحرتحبحة الحخحاماحة بحقحيحمحة  •

% م  اليمحالحي الحعحربحي. 4.5مليار دوالر وبسصة 

وتجدر الشارة إلى أن بعض دول الحمح حطحقحة ومح حهحا 

الاعودية والج ائر توكل مهمة إدارة فوائضها المالية 

الححى الححبحح ححك الححمححركحح ي ولححذا قححد يححتحح  إدراج أمححوال 

الص اديم الايادية ضم  احتياطاتها الدولية وهحو محا 

يفار ارتفاعحهحا الحكحبحيحر ناحبحيحا محقحارنحة بحدول مح حل 

المارات وقحطحر الحتحي ال تحدرج أمحوال صح حاديحقحهحا 

 الايادية ضم  االحتياطيات الدولية.

م  المتوقع أن يرتفع حج  االحتياطيات العحربحيحة مح   •

محلحيحار دوالر  2252العملة األي بية إلى أك حر مح   

، مدعوماً ب يادة ححجح  االححتحيحاطحي 2222خالل عام 

دولة عربية واسحتحقحرارهحا  24م  العملة األي بية في 

في كحل مح  يحيحبحوتحي ولحبح حان وسحوريحا فحي محقحابحل 

دول فحقحط هحي األردن  2انخفاضها بشكل طفيد في 

 وموريتانيا واليم .

توقعات  ال

Projections

قيمة ال

Value

الحصة

Share
قيمة  ال

Value

نسبة ال

)%  
2023

1 Saudi Arabia 449.5 532.3 45.0% 82.9 18.4 589.8 السعودية 1

2 UAE 127.8 161.0 13.6% 33.1 25.9 184.5 االمارات 2

3 Iraq 64.2 94.7 8.0% 30.4 47.4 119.8 العراق 3

4 Libya 72.0 78.4 6.6% 6.4 9.0 88.1 ليبيا 4

5 Qatar 42.2 63.5 5.4% 21.3 50.6 80.1 قطر 5

6 Algeria 45.4 57.4 4.9% 12.0 26.5 60.1 الجزائر 6

7 Kuwait 44.9 52.3 4.4% 7.4 16.6 58.9 الكويت 7

8 Egypt 39.4 33.1 2.8% (6.4) (16.2) 41.4 مصر 8

9 Morocco 35.6 32.0 2.7% (3.6) (10.1) 32.7 المغرب 9

10 Oman 19.7 24.4 2.1% 4.6 23.5 28.0 سلطنة عمان 10

11 Jordan 19.0 18.7 1.6% (0.4) (1.9) 18.7 األردن 11

12 Lebanon 12.7 10.0 0.8% (2.7) (21.3) 10.0 لبنان 12

13 Bahrain 4.7 9.4 0.8% 4.6 97.9 12.2 البحرين 13

14 Tunisia 8.7 9.2 0.8% 0.5 5.7 10.1 تونس 14

15 Sudan 2.3 2.2 0.2% (0.1) (5.8) 2.3 السودان 15

16 Mauritania 2.3 1.7 0.1% (0.6) (26.6) 1.4 موريتانيا 16

17 Yemen 1.7 1.1 0.1% (0.6) (37.5) 0.7 اليمن 17

19 Palestine 0.9 0.9 0.1% 0.0 3.1 1.0 فلسطين 19

18 Djibouti 0.6 0.6 0.0% (0.0) (3.1) 0.6 جيبوتي 18

20 Syria 0.5 0.4 0.0% (0.1) (20.0) 0.4 سوريا 20

21 Somalia ... ... ... ... ... ... الصومال 21

994.2 1183.1 100.0 188.9 19.0 1340.8Total Arab Countries الدول العربية

احتياطي العملة األجنبية في الدول العربية بالمليار دوالر

الدولة
ترتيب 

2022

2022

 Gross Official Reserves in Arab Countries (US$ bn)

Rank 

 2022
Country 2021

Change تغير   ال

2022/2021

% من االمتياطيات العربية 97 

دول هي السعودية  5تركزت في 

 واإلمارات والعراق وليبيا وقطر 

 Source: IMF, October 2222 & Fitch & Dhaman و وكالة فيتش وبسو  ضمان 2222المصدر: ص دوق ال قد الدولي، أكتوبر 
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 تغطية االمتياطيات للواردات )باألشهر(

تشححيححر الححتححقححديححرات إلححى ارتححفححاع مححعححدل تححغححطححيححة   •

االحتياطيات م  العمالت األي بية  للواردات العربحيحة 

أشهر في الحمحتحوسحط  22م  الالع والخدمات ليتجاود 

 .2222أشهر عام  ..1مقارنة مع  2222عام 

ت ام ا مع ارتحفحاع األسحعحار الحعحالحمحيحة وديحادة ححجح   •

الواردات م  الالع والحخحدمحات فحي الحدول الحعحربحيحة 

، تححرايححع عححدد أشححهححر تححغححطححيححة 2222خححالل عححام 

دول عححربححيححة  22االحححتححيححاطححي لححتححلححك الححواردات فححي 

شحهحراً تحقحريحبحا فحي  2.4تصدرته  لب ان بترايع قدره 

دول أخححرى،  3محقحابحل ديحادة أشحهحر الحتححغحطحيحة فححي 

تصدرها العراق الذي ساعحده ارتحفحاع أسحعحار الح حفحط 

عالميا على ديادة احتياطيه م  العملة األي بية بمعحدل 

ومح  ثح  ديحادة فحتحرة تحغحطحيحة  2222% عحام 50.5

 أشهر . 5وارداته م  الالع والخدمات بمقدار 

تجاودت نابة تغطية االحتياطيات األي بية لحلحواردات  •

 2222دول عام  5شهراً في  22م  الالع والخدمات 

هي ليبيا والاعودية والحجح ائحر والحعحراق، فحي ححيح  

دول هحي فحلحاحطحيح   2كانت أقحل مح  شحهحريح  فحي 

 وييبوتي واليم .

حلت ليبيا في المرتبة األولى  ب ابة تغطية احتياطيحهحا  •

شهراً، تحلحتحهحا الاحعحوديحة  22لوارداتها لمدة ت يد ع  

شهراً،  ث  الج ائحر والحعحراق  24.5بمعدل تغطية بلغ 

شحهحراً عحلحى  22.5و 22.2بمعدالت تغطحيحة بحلحغحت 

 التوالي .

م  المتوقع أن يصل محعحدل تحغحطحيحة االححتحيحاطحيحات   •

األي بية  في الدول العربية لواردات الالع والخدمحات 

 .2222شهراً عام  22إلى نسو 

 معدل تغطية االمتياطيات

العربية من العمالت  

 األجنبية  للواردات 

من السلع والخدمات 

 أشهر  42تجاوز 

 2222خالل عام 

من المتوقع أن يصل معدل تغطية 

االمتياطيات األجنبية لواردات السلع 

شهرا     44والخدمات العربية لنحو 

 2222خالل عام 

 التغير

Change 

 التوقعات

Projections

2022/2021 2023

1 Libya 32.2 31.7 (0.6) 31.9 ليبيا 1

2 Saudi Arabia 22.7 25.4 2.6 26.1 السعودية 2

3 Algeria 11.4 13.3 1.8 13.4 الجزائر 3

5 Iraq 7.4 11.4 4.0 13.7 العراق 4

4 Lebanon 14.4 10.9 (3.5) 9.0 لبنان 5

6 Qatar 6.8 9.9 3.0 11.9 قطر 6

7 Kuwait 8.6 9.5 0.9 10.3 الكويت 7

8 Jordan 8.3 8.2 (0.2) 8.0 األردن 8

8 Syria 5.7 8.2 2.5 10.3 سوريا 9

10 Oman 5.5 6.7 1.2 7.5 سلطنة عمان 10

11 Morocco 5.9 5.2 (0.7) 5.1 المغرب 11

12 UAE 4.0 4.8 0.8 5.2 االمارات 12

13 Mauritania 5.4 4.0 (1.4) 3.5 موريتانيا 13

14 Egypt 4.7 3.9 (0.7) 4.5 مصر 14

15 Tunisia 3.5 3.7 0.2 4.1 تونس 15

16 Bahrain 1.8 3.6 1.8 4.6 البحرين 16

17 Sudan 2.9 2.4 (0.5) 2.2 السودان 17

18 Djibouti 1.5 1.3 (0.2) 1.2 جيبوتي 18

19 Yemen 1.6 1.1 (0.6) 0.7 اليمن 19

20 Palestine 1.0 0.9 (0.1) 1.0 فلسطين 20

21 Somalia ... ... ... ... الصومال 21

8.6 10.1 1.4 10.9Total Arab Countries الدول العربية

تغطية االحتياطي في الدول العربية لواردات السلع والخدمات   باالشهر(

Gross Official Reserves' Coverage of goods and services imports 

 in Arab Countries ( in Months)

Rank 

2022
Country 2021 2022 الدولة

ترتيب 

2022

 Source: IMF, October 2222 & Fitch & Dhaman و وكالة فيتش وبسو  ضمان 2222المصدر: ص دوق ال قد الدولي، أكتوبر 

ليبيا والسعودية 

تتصدران المهدمة 

بامتياطيات تغطي 

واردات السلع والخدمات 

 شهرا               25لمدة تزيد على 
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