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 0202ديسمبر   -أكتوبر 

 أول هيئة متعددة األطراف لتأمين االستثمار في العالم

 

 

 

 

 

 

 

كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكوكومكات الكدول  2791تأسست )ضمان( عام 

العربية باإلضافة إلى أربع هيئات مالية عربية، وتتخذ من دولكة الكوكويكت مكلكرا  لكهكا، 

 وتعمل على تحليق األهداف التالية:

تشجيع تدفق االستثمارات العربية واألجنبية المباشرة إلى الدول العربيكة  •

من خالل تأمين تلك االسكتكثكمكارات الكجكديكدة والكلكائكمكة ضكد الكمكخكاطكر 

ميم، وعدم اللدرة على التحويل، والحروب أالسياسية مثل المصادرة والت

 واالضطرابات األهلية واإلرهاب، واإلخالل بالعلد. 

دعم الصادرات العربية، وواردات السلع االستراتيجية والرأسمالكيكة مكن  •

خالل تأمينها أو تأمين تمويلها ضد المخاطر السياسية، وكذلك المخكاطكر 

 التجارية مثل اإلفالس والعجز عن السداد.

دعم التجارة المحلية وعمليات اإلجارة والتمويل والتكخكصكيكم فكي الكدول  •

العربية، من خالل خدمات التأمين الملدمة للمكسكتكثكمكريكن والكمكصكدريكن 

 والملاولين والمؤسسات المالية.

نشر الوعي والترويج لمناخ االستثمار والتصدير والتأمين ضد المخاطكر  •

التجارية والسياسية في الدول العربية، من خالل البحوث والمكعكلكومكات، 

وتنظيم المؤتمرات واألحداث، وتلديم المكشكورة والكدعكم لكلكجكهكات  ات 

 الصلة في المنطلة.

 

 محتويات

 النشرة 

 الملر الدائم للمنظمات العربية
 دولة الوويت 

  06532ص.ب 

 26273الصفاة 

 تلاطع طريلي المطار

 وجمال عبد الناصر  

www.dhaman.org 

 7555 0175 735                                                                                                       + 

 لالستفسار عن محتويات النشرة وطلب نسخة

aeldabh@dhaman.org 
 أحمد الضبع

 رئيس وحدة البحوث والنشر

azzaelmezin@dhaman.org 
 عزة المزين
 خبير اقتصادي

anis@dhaman.org 
 انيس وسالتي
 خبير إحصائي

aymang@dhaman.org 
 ايمن غازي

 سورتير 

42292942-269 +  

 من الخبرة المتراكمة في المنطلة العربية

في تأمين   

 المستثمرين والمصدرين 

 والمؤسسات المالية

  ضد المخاطر التجارية والسياسية

19  

 عاما  

 االفتتاحية 6

 أنشطة المؤسسة 1

 ملدمة 3

2 
 أهم مؤشرات أداء 

 االقتصادات العربية

mailto:reserach@dhaman.org
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 االفتتاحية

 0202االقتصاد العربي يعود للنمو في 

 المدير العام

 عبد هللا أحمد الصبيح

% خكالل 9.5بالتزامن مع التحسن الذي شهده أداء االقتصاد العالمي ونموه بكمكعكدل 

و لكك  0200% خكالل الكعكام 9.5وتوقعات استمرار هذا النمو بكمكعكدل  0202العام 

، جاء أداء االقكتكصكاد الكعكربكي 0202حسب تلديرات صندوق النلد الدولي في أكتوبر 

وخصوصا بعد االنحسار النسبي لكتكداعكيكات ازمكة ككورونكا  0202إيجابيا خالل العام 

إضافة الى االرتفاع الوبير في أسعار النفط الذي ال زالت عائداته تمثكل حصكة مكهكمكة 

 في الناتج والصادرات واإليرادات الحوومية لعدد كبير من دول المنطلة. 

وشهدت جميع مؤشرات أداء االقتصاص د ارصيصرالص  لصام ارصيص   

 كم  يل : 0202تحسن  الفت  ال رمق رنة مع ع    0202

% ومص  4.4نم  ارن تج ارمحل  اإلجم ر  اريرالص  الصمصيصدم  •

 0200ارمتوقع أن يواصل نصمصوا االيصيص الص  لصام ارصيص   

% لام اري   4.4% وذرك اليد انكم شه الميدم4.4الميدم 

0202 . 

 0.2رصيصتص ص ص  ارتفع ارن تج ارمحصلص  اإلجصمص رص  ارصيصرالص   •

تصريصلصيصونص ت  3تريليون دوالر، مع توقي ت البلوغصه نصحصو 

 . 0200دوالر لام ع   

تحس  نايب ارفرد م  ارن تج ف  اردوم ارصيصرالصيصة الصمصيصدم  •

دوالراً  ف  ارمتوسط، مصع تصوقصيص ت  5334% ريبلغ 23.2

دوالراً ف  ارصمصتصوسصط  5520ال ستمرار ارتحس  ريال ار  

 443، وذرك رغص  ارتصفص د عصدد ارسصكص ن مص  0200ع   

 .مليون ً لام نفس ارفترة 440مليون نسمة ار  

ارتفع انت ج ارنفط ار    ف  اردوم اريرالية ارنفص صيصة الصنصسصبصة  •

مليون الرميل يومي ، كم  ارتفيص   02.2% ريال ار  0.3

مصلصيصون الصرمصيصل يصومصيص ، 25.0% ار  0.2ص دراته النسبة 

كذرك ارتصفصع مصتصوسصط انصتص ج ارصلص ل فص  ارصدوم ارصيصرالصيصة 

مصلصيصون  22.2% رصيصاصل ارص  5.2ارمادرة رلنفط النسبة 

% رصتصاصل 5.2الرميل يومي ، كم  ارتفي  ص دراته النسبة 

 مايي  الرميل يومي . 4.5ار  

تراجع ارييز ارميمع االفصتصرا ص  رصلصمصوالنص ت ارصيصرالصيصة  •

مصلصيص ر دوالر وانص صفص ص   220.2% ريبلغ 43.2الميدم 

 % م  ارن تج اريرال .3.3نسبة هذا ارييز ار  نحو

تحسن  مؤشرات ارمديونية حيث ان صفص ص  نسصبصة ارصديص   •

% مصع 45.4ارحكوم  ار  ارن تج  ف  اردوم اريراليصة ارص  

% لصصام 44.3تصصوقصصيصص ت الصصتصصواصصصل االنصص صصفصص   ارصص  

، كذرك تراجي  نسبة ارصديص  ارص ص رجص  رصتصبصلصغ 0200ع  

% م  ارن تج، مع توقي ت الأن تواصل تراجيه  رصتصبصلصغ 50

 .0200% م  ارن تج ع   45.3

ً الصنصمصوهص   • حقق  ارتي رة ار  رجية اريرالية انتي ش ً ملحوظص 

تريليون دوالر، كمحالة رنمو  0.0% رتبلغ 02.3الميدم  

% وكصذرصك ارصواردات 32.2ارا درات ارصيصرالصيصة الصمصيصدم 

%، مع توقي ت المزيد م  االرتصفص د 20.5اريرالية الميدم  

تصريصلصيصون دوالر.   0.4رتال ار  نصحصو  0200لام ع   

وهو م  أثمر ع  تحوم عيز ارميزان ارصتصيص رل ارصيصرالص  

مصلصيص ر دوالر رعص    233ار  ف ئض قصيصمصتصه  0202ري   

0202. 

تحوم رصيد ارحس ب اري رل رلدوم اريرالصيصة  مص  عصيصز  •

ارص  فص ئصض قصدرا  0202مصلصيص ر دوالر عص    33.3قدرا 

 % م  ارن تج.0.4ملي ر دوالر نسبته  52.3

ارتفع االحتي ط  اريرال  م  اريمات األجنبصيصة رصيصتصيص ول  •

حدود ارتريليون دوالر يكف  رتل ية ارواردات اريرالية مص  

 أشهر تقريب . 22.4ارسلع وار دم ت رمدة 

وف  هذا ارسي ق تدعو ارمؤسسة اردوم األع ص ء رصلصمصزيصد مص  

ارتي ون وارتك مل ف  ارق  ي  االقتا دية الشكصل عص   ومصلصفص ت 

ارتي رة واالستثم ر الشكل ل ص، كم   تؤكد استيداده  رتيزيصز 

دعمه  رلدوم اريرالية وتشييع ق  ع ت ارصتصيص رة واالسصتصثصمص ر 

عل  ارمزيد م  ارنمو عبر ت وير لدم ت جديدة وتوسيع ن  ق 

عمله  ف  م تلف اردوم االع  ء، إ  فة ار  تيزيز تح رف ته  

 مع وك الت تأمي  ارا درات واالستثم ر ف  ارمن قة واري ر . 
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 أنشطة المؤسسة 

 عبر تقنية االتا م ارمرئ  ع  اليد

 0202مجلس إدارة المؤسسة يعلد اجتماعه  الرابع لعام 

ُعقد االجتم د ارراالع رميلس إدارة ارمؤسسة اريرالية ر مص ن االسصتصثصمص ر 

المقر ارمؤسسة ف   0202-22-0وائتم ن ارا درات يو  ارثاث ء ارموافق 

دورة اركوي ، ذرك عبر تقنية االتا م ارمرئ  ع  اليد، والح ور ع و 

 ميلس اإلدارة سي دة ارسفير/ جم م عبد هللا ارل ن  ممثل دورة اركوي . 

ً الصتصقصريصر ارصمصديصر ارصيص   الشصأن  وقد ألذ ارميلس ف  هذا االجتم د عصلصمص 

، ارذل 0202-2-32إر   0202-4-2نش ط ت ارمؤسسة لام ارفترة م  

أشتمل عل  ثاثة فاصوم هص  عصمصلصيص ت ار صمص ن، االنشص صة ارصمصكصمصلصة 

وارتقرير ارم ر ، حيث تلق  ارمؤسسة طلب ت لصام فصتصرة ارصتصقصريصر الصلصغ 

( طلب  ر م ن االستثم ر وتأمي  االئتمص ن الصقصيصمصة إجصمص رصيصة 354عدده  )

( طلب تأمي  ائصتصمص ن صص درات 045مايي  دوالر. منه  ) 424.2اللل  

( طلب تأمي  ائتم ن تي رة داللية القيمصة 222مليون دوالر و) 340القيمة 

مليون دوالر، تقد  الهذا ار لب ت شرك ت ومؤسس ت مص رصيصة مص     40.20

( دوم أجنبية ج ءت ف  مقدمته  دورة اركوي  النسبصة 4( دوم عرالية و)2) 

% ث  سنلص فصورة 20.54% تلته  ارمملكة األردنية اره شمية النسبة 34.30

 %.22.43النسبة 

( 2استف د م  تأمي  ارمؤسسة لام ارفترة شرك ت ومؤسس ت م رية م  )

( عصقصداً جصديصداً 04دوم عرالية مادرة. كم  ت  لام فترة ارتقرير إالرا  )

عقود تأمي  تيزيز ل  ال ت اعصتصمص د. وقصد  2عقد تأمي  ائتم ن و 25منه  

 أش د ارميلس ال رنت ئج ارت  حققته  ارمؤسسة لام فترة ارتقرير.

كم  واصل  ارمؤسسة جهوده  رت صويصر األنشص صة ارصمصكصمصلصة وارص صدمص ت 

ارمس ندة ولاوص  نشر اروع  الق  ي  االستثم ر وارتاديصر وصصنص عصة 

ار م ن ف  اردوم اريرالية، عبر إعصداد اإلصصدارات وارصبصحصور وأوراق 

اريمل وتنمية ارموارد اربشرية وت ويصر تصقصنصيصة ارصمصيصلصومص ت وارصتصواصصل 

 اإلركترون  وارنش ط اإلعام .

وتداوم ارميلس ك فة النود جدوم األعصمص م، وأصصدر الشصأنصهص  ارصقصرارات 

 وارتوجيه ت ارالمة، وفق  رم  يل :

 ارتاديق عل  مح ر االجتم د ارس الق وقراراته. •

 0202-4-2تقرير ارمدير اري   ع  نش ط ارمؤسسة لام ارفترة مص   •

 . 0202-2-32إر  

 .0200مذكرة ف  شأن اعتم د ارموالنة ارتقديرية رلسنة ارم رية  •

 االطاد عل  توصي ت رينت  االستثم ر وارتدقيق.  •

، لصام 0200هذا وقد تقرر عقد اجتمص د مصيصلصس اإلدارة األوم رسصنصة 

 المقر ارمؤسسة الدورة اركوي . 0200األسبود ارث ن  م  شهر م رس 

عمليات المؤسسة 

أشهر أفادت  1خالل 

شركات ومؤسسات 

دول  7مالية من 

 عربية مصدرة
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أالرم  ارمؤسسة اريرالية ر م ن االستثم ر 

وائتم ن ارا درات " م ن" اتف قي ت إع دة 

تأمي  مع النك ارتادير واالستيراد ارسيودل، 

مليون دوالر. وقد  222القيمة إجم رية تتي ول ارـ 

وقع االتف ق مي ر  ارمهندس/ سيد ار لب اررئيس 

ارتنفيذل ربنك ارتادير واالستيراد ارسيودل 

وسي دة األست ذ/ عبد هللا أحمد ارابيح ارمدير 

اري   رلمؤسسة اريرالية ر م ن االستثم ر 

 وائتم ن ارا درات. 

وتأت  هذا االتف قي ت  م  جهود اربنك رتوفير 

منتي ت ارتمويل وارتأمي  رلمادّري  ارسيوديي ، 

ولي دة تن فسية ارمنتج ارسيودل ف  األسواق 

ار  رجية. حيث تتيح االتف قي ت ارب رلة حوار  

مليون لاير سيودل منتي ت تأمي  ائتم ن  322

ارا درات رق عدة أكبر م  ارمستفيدي  وتدع  

اربنوك ارسيودية رتقدي  ارمزيد م  ارتسهيات 

االئتم نية رتادير ارمنتي ت ارسيودية غير 

ارنف ية، وتمكينه  م  لي دة قدرته  عل  تيزيز 

ل  ال ت االعتم د 

ارمستندل ارواردة 

إريه  م  اربنوك 

األجنبية را رح 

ارمادري  

 ارسيوديي .

والهذا ارمن سبة 

أو ح مي ر  

ارمهندس/ سيد 

ار لب أن االتف ق 

مع " م ن" يأت  

 م  سلسلة اتف قي ت عقده  اربنك وتهدف 

رتيزيز ارتي ون مع اليوت ار برة ارم رية 

واالئتم نية، والن ء ارشراك ت مع ارمؤسس ت 

ارمت ااة ارت  تدع  ارق  ع ت ارم تلفة غير 

ارنف ية ف  ارمن قة التقدي  أف ل منتي ت 

ارتمويل وارتأمي ، وترتق  الق  د ارتي رة 

واألعم م ف  ارمن قة، ولي دة ج ذاليته الإنش ء 

صن ع ت جديدة تلب  احتي ج ت ارسوق ارمحل  

وتوفير منتج ع ر  اريودة ومن فس ف  األسواق 

 ار  رجية. 

وأ  ف ار لب أن االتف ق األلير ييد ل وة 

مهمة ف  طريق تنمية تادير ارمنتي ت 

وار دم ت ارسيودية غير ارنف ية وذرك عل  

 وء ار برات ارت  تمتلكه  ارمؤسسة ف  مي م 

ارتأمي  و م ن االستثم ر وال عتب ره  العب ً 

ً ف  مي م  م ن االستثم ر وائتم ن  رئيسي 

ارا درات ف  ارمن قة. والدورا عبر سي دة 

األست ذ / عبد هللا أحمد ارابيح ع  سي دته الهذا 

االتف ق، مشيداً الدور اربنك ف  توفير دع  

ارمادري  ارمحليي  وارمستوردي  ار  رجيي ، 

مشيراً إر  أن االتف ق يتيح االستف دة م  ارماءة 

ارم رية ارت  تمتلكه  ارمؤسسة وتانيفه  ارمتميز 

 -AAالدرجة Standard & Poor’sم  طرف 

مم  يمكنه  م  الن ء ارقدرات ارتأمينية روك الت  

تأمي  ائتم ن ارا درات اروطنية اريرالية م  

لام م تلف اتف قي ت إع دة ارتأمي  وتلبية 

ت لي ت ارمؤسس ت ارم رية ف  اردوم األع  ء 

وفتح أسواق جديدة رلمادري  ف  ارمملكة 

 واربلدان اريرالية. 

يذكر أن  النك ارتادير واالستيراد ارسيودل 

  الهدف 0202هـ ارموافق 2442تأّسس ف  

تمكي  ارمادّري  ارسيوديي ، وتيزيز تنمية 

تادير ارمنتي ت ارسيودية غير ارنف ية 

وتنوييه  ولي دة قدرته  عل  ارتن فس ف  

األسواق اري رمية ف  م تلف ارق  ع ت، وذرك 

م  لام توفير منتي ت ارتمويل وارتأمي ، 

رتيزيز ارثقة ف  

ارمنتي ت اروطنية 

ً ررؤية  تحقيق 

 0232ارسيودية 

وارمس همة ف  رفع 

نسبة االقتا د غير 

% 25ارنف   م  

%، وهو أحد 42إر  

اران ديق واربنوك 

ارتنموية ارت الية 

راندوق ارتنمية 

 اروطن .

 مليون دوالر 222القيمة تتي ول   

 توقع اتفاقيات مع بنك التصدير واالستيراد السعودي” ضمان االستثمار ”

 عبد هللا أحمد الصبيح:

نواصل بناء اللدرات 

التأمينية لوكاالت 

تأمين ائتمان 

 الصادرات العربية

 سعد الخلب: 

خطوة مهمة على 

طريق تنمية تصدير 

المنتجات السعودية 

 غير النفطية
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مصلصحصقص   43عصقصدا و 30أالرم  ارمؤسسة 

رصصتصصأمصصيصص  ائصصتصصمصص ن اراصص درات وارصصتصصمصصويصصل 

مصلصيصون  230ارتي رل القيمصة الصلصلص  نصحصو

دوالر، وذرك لام اررالع ارراالع م  اريص   

0202 . 

وك نص  ارصمصؤسصسصة تسصلصمص  لصام فصتصرة 

ً رصتصأمصيص  ائصتصمص ن 222ارتقرير     ) ( طلصبص 

ارا درات وارتمويل ارتي رل م  شرك ت 

دوم عصرالصيصة ومص  جصهصتصيص   2والنوك ف  

أجنبيتي  اللل  قيمتهص  اإلجصمص رصيصة حصوارص  

 مليون دوالر.  443

استفس را رتأمي  ارصتصمصويصل  02كم  تسلم  

 332.2ارتي رل اللصلص  قصيصمصتصهص  حصوارص  

 مليون دوالر.

مص  لصام  0202واصل  ارمؤسسة جهود تسويق منتي ته  ارتأمينية لام اررالصع ارصراالصع مص  ارصيص   

ارتواصل مع عدد م  ارشرك ت وارمؤسس ت ارم رية وشرك ء األعم م ووس  ء ارت مي ، كم  أصصدرت 

عدداً م  اريرو  واريقود ارتأمينية ف  كل م  اركوي  وارسصيصوديصة وماصر وارصبصحصريص  واإلمص رات 

واألردن ودوم أجنبية وذرك رتسويق م تلف أنواد عقود تأمي  ائتم ن ارا درات وتأميص  االسصتصثصمص ر 

 وتأمي  تمويل ارتي رة .

ارسيودية رألغذية وار ي فة وارمشروالص ت ورصقص ء   Horikaكم  ق   وفد م  ارمؤسسة الزي رة مير  

 عدد م  ارشرك ت ارمش ركة وتيريفه  ال دم ت ارمؤسسة ارتأمينية.

 

واصل  ارمؤسسة جهود تيزيز عاق ته  وتح رف ته  مع اريه ت اردورية ارصيص مصلصة فص  مصيص م وسص طصة 

 WillisوHowden Specialty ارتأمي  حيث أالرم  ارمؤسسة اتف قية عمل مع وس ص ء ارصتصأمصيص  

Towers Watson.  كم  تواصل  ارمؤسسة مع هيئة تأمي  ارا درات اريون نية ربحث سبل ارصتصيص ون

 ارممك  ف  مي م تأمي  ائتم ن ص درات دوم اريهتي  وتأمي  االستثم رات اروافدة رلدوم اريرالية.

شصص ركصص  ارصصمصصؤسصصسصصة فصص  اجصصتصصمصص د ارصصيصصمصصيصصيصصة 

اريمومية ارسنول التح د اليرن ارصذل عصقصد فص  

اري صمة ارميرية الوداالس ، ف  ارفترة م  الصيص  

، وذرك رصلصوقصوف عصلص  0202أكتوالر  22-24

آلر مستيدات االتحص د ارصيص رصمص  ارصذل يصمصثصل 

صن عة ائتم ن اراص درات ارصيص رصمصيصة وتصأمصيص  

االستثم ر، وي   ف  ع ويته اه  ارصفص عصلصيص  

ف  صن عة تأمي  االئتم ن وارم  طر ارسي سيصة 

وذرك الهدف الحث سبل ارتصيص ون مصع مص صتصلصف 

 هيئ ت ارتأمي  ارمن وية تح  راية االتح د.

 المؤسسة شاركت 

 في اجتماعات اتحاد بيرن

 المؤسسة شاركت

 في ندوة الغرفة العمانية 

ش رك  ارمؤسسة ف  ندوة افترا ية م  تنظي  

غرفة تي رة وصن عة عصمص ن وذرصك رصتصيصريصف 

عدد م  أع  ء ارلرفة وارصمصشص ركصيص  الصنصظص   

تأمي  ائصتصمص ن اراص درات وإمصكص نصيصة اسصتصفص دة 

 ارق  د ار  ص اريم ن  م  لدم ت ارمؤسسة.

 ملحلا 19علدا و 60المؤسسة أبرمت 

 0202خالل الربع الرابع من العام 

دول 3"ضمان" أصدرت عروضا  تأمينية في   

 تعزيز التحالفات مع وسطاء التأمين
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 ارمدير اري   ارتق  ارسفير ارمارل ردى اركوي 

 تبحث تعزيز خدماتها التأمينية في مصر“ ضمان االستثمار”

استقبل ارمدير ارصيص   رصلصمصؤسصسصة ارصيصرالصيصة 

ر م ن االسصتصثصمص ر وائصتصمص ن اراص درات 

سي دة األست ذ/ عصبصد هللا أحصمصد اراصبصيصح، 

سصصيصص دة ارسصصفصصيصصر/ أسصص مصصة شصصلصصتصصوت سصصفصصيصصر 

جصصمصصهصصوريصصة ماصصر ارصصيصصرالصصيصصة رصصدى دورصصة 

 اركوي .

وقد الحث اري نبي  سصبصل تصيصزيصز اسصتصفص دة 

مار م  لدم ت ارمؤسسصة فص  مصيص الت 

 م ن االستثم ر  د ارم  طر ارسصيص سصيصة 

وتصصأمصصيصص  ائصصتصصمصص ن اراصص درات ارصصمصصاصصريصصة 

وواردات ارسلع اررأسم رية واالستراتييصيصة 

رمار  صد ارصمص ص طصر ارصتصيص ريصة وغصيصر 

 ارتي رية.

وفصص  هصصذا ارسصصيصص ق، أكصصد اراصصبصصيصصح عصصقصصب 

تكريمه رلسفير ارمارل المنص سصبصة تسصلصمصه 

مه   منابه فص  دورصة ارصكصويص ، حصرص 

ارصمصؤسصسصة عصلص  تصصيصزيصز اسصصتصفص دة ارصصدوم 

االع  ء م  لدم ته  ارتأمينية ارمصتصنصوعصة، 

والصصمصص  يصصؤدل ارصص  تصصيصصزيصصز جصصهصصود ارصصدوم 

االع صص ء فصص  اسصصتصصقصص صص ب ارصصمصصزيصصد مصص  

االستثم رات األجنصبصيصة ارصمصبص شصرة وليص دة 

 ص دراته  ارسليية ار  األسواق ار  رجية.

% مص   4.4يذكر ان مار حال  عل  

ميمل عملي ت ارمؤسسة ارتراكصمصيصة لصام 

، القيمة 0202و 2234ارفترة م  الي  ع م  

مصصلصصيصصون دوالر كصصتصصأمصصيصص  رصصيصصمصصلصصيصص ت  402

تادير ارسلع ارصمصاصريصة واالسصتصثصمص رات 

مصلصيصون  2342ارماريصة فص  ارص ص رج، و

دوالر كتأميص  رصيصمصلصيص ت اسصتصيصراد ارسصلصع 

رمار واالستثم رات اريرالصيصة واألجصنصبصيصة 

 ف  مار. 

ح ر ارلق ء ارذل عقد ف  مقصر ارصمصؤسصسصة 

ال رمقر اردائ  رلمنظم ت اريصرالصيصة فص  دورصة 

ارصصكصصويصص  عصصدد مصص  مسصصئصصورصص  ارسصصفصص رة 

 وارمؤسسة.
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  0202االقتصاد العربي عام 

  0200وتوقعات األداء في 

 

استمرارا لنهج  المؤسسة في رصد المؤشرات  ات الصلة بعملها، تركز النشرة الفصلية الرابعة من ككل عكام عكلكى رصكد األداء 

 االقتصادي العام للدول العربية وتوقعاته المستلبلية  في ضوء عدد من المالحظات أهمها ما يلي:

يتم االستناد الى تلارير صندوق النلد الدولي وقواعد بياناته بالدرجة األولى مع االستعانة بمصادر دولية موثوقة أخرى عكنكد  •

 الحاجة.

 .0200الزالت تلديرات قابلة للتغيير وكذلك توقعات العام  0202و 0202بيانات األعوام  •

تم اختيار جميع مؤشرات األداء العام المتوافر عنها بيانات ألكبر عدد من الدول العربية في  قاعدة بيانات الصندوق او تلرير  •

 .0202الصادر في أكتوبر“  آفاق االقتصاد اإلقليمي "الشرق األوسط وآسيا الوسطى

تم االعتماد على عدد من المؤشرات التجميعية االفتراضية على المستوى اإلقليمي االجمالي لدواعي رصد االتجاه العكام فكلكط  •

 رغم إدراكنا لعدم منطلية التجميع في بعض المؤشرات.

، إضكافكة الكى 0200مع رصد توقكعكات الكعكام  0202ملارنة بالعام السابق  0202تم التركيز على ابراز التغيرات خالل العام  •

 ابراز مؤشرات التركز وترتيب أهم الدول في أداء كل مؤشر.

وتكوقكعكات  0202% خكالل الكعكام 5.7وفي هذا السياق وبالتزامن مع التحسن الذي شهده أداء االقتصاد العالمي ونموه بمكعكدل 

، جكاء أداء 0202، و لك حسب تلديرات صندوق النلد الدولكي فكي أككتكوبكر 0200% خالل العام 1.7استمرار هذا النمو بمعدل 

وخصوصا بعد االنحسار النسبي لتداعيات ازمة كورونا إضافة الى االرتفاع الوبير فكي  0202االقتصاد العربي إيجابيا خالل العام 

أسعار النفط الذي ال زالت عائداته تمثل حصة مهمة في الناتج والصادرات وااليرادات الحوومية لعدد ككبكيكر مكن دول الكمكنكطكلكة. 

 وفيما يلي أهم التفاصيل:
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، مع توقعات بأن يواصل االقتصاد  0202% عام 1.5، ملارنة بانوماش قدره 0202% خالل العام 1.1نما الناتج المحلي اإلجمالي العربي بمعدل  •

 %.1.5بمعدل  0200العربي نموه االيجابي خالل العام 

 . 0200تريليونات دوالر خالل عام  6تريليون دوالر، مع توقعات ببلوغه نحو  0.2ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي العربي ليتخطى  •

دوالرا  في المتوسط، مع توقعات بكاسكتكمكرار الكتكحكسكن لكيكصكل الكى  3695% ليبلغ 26.2تحسن نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل  •

 رغم وجود تفاوت كبير فيما بين الدول الغنية النفطية والدول األخرى األقل دخال.، 0200دوالرا  في المتوسط عام  3320

، مكع تكوقكعكات بكزيكادة 0202مليون برميل يوميكا عكام  02.7% ليصل الى 0.9ارتفع متوسط انتاج النفط الخام في الدول العربية النفطية بنسبة  •

مكلكيكون بكرمكيكل 23.0% خالل العام نفسه لكتكصكل الكى 0.7مليون برميل يوميا، كما ارتفعت صادراته  بنسبة  06.3ليصل الى  0200اإلنتاج عام 

 .0200مليون برميل يوميا عام  22يوميا، مع توقعات بمواصلة االرتفاع لتصل الى 

، مكع 0202مليون برميل يوميا عام  22.2% ليصل الى 3.7بنسبة  0202ارتفع متوسط انتاج الغاز في الدول العربية المصدرة للنفط خالل عام   •

 1.3وبكلكغكت   0202% عكام 3.2مليون برميل يوميا، كما ارتفعت صادراته بنسبة  22.7ليصل الى  0200توقعات بمواصلة االرتفاع خالل عام 

 .0200ماليين برميل يوميا عام  1.52مليون برميل يوميا ومن المتوقع انخفاض تلك الصادرات لتصل الى 

 5% مكنكهكم فكي  32.0، يتركز نحو 0202مليون نسمة في عام   110.9% ليصل الى نحو 0ارتفع اجمالي عدد السوان في الوطن العربي بنحو  •

، لكيكصكل 0200ماليين  نسمة خالل عام  7.6دول في ملدمتهم مصر والسودان والجزائر، مع توقعات بأن يرتفع عدد سوان الدول العربية بملدار 

 مليون نسمة. 150الى 

كنتيجة لألثار السلبية لجائحة كورونا، مع تسجكيكل دول الكخكلكيكج الكعكربكي  0202دولة عربية خالل عام  20% في 22تخطى معدل البطالة حاجز  •

 ولبنان أقل معدالت للبطالة بين الدول العربية في هذا العام.

، مع توقعات بانخفاضه الكي 0202% عام 2.2الى  0202% عام 3.0ارتفع معدل التضخم األساسي ألسعار المستهلك في الدول العربية من نحو  •

 %.6.7ليصل الى  0200أقل من النصف خالل عام 

، مع توقعات بمزيد من التكراجكع لكيكصكل 0202مليار دوالر عام  220.2% ليبلغ 56.2تراجع العجز المجمع االفتراضي للموازنات العربية بمعدل  •

، مكع تكوقكعكات بكمكزيكد مكن 0202% من الناتج العكربكي عكام 6.9، على صعيد متصل انخفضت نسبته الى نحو0200مليار دوالر عام  90.1الى 

 .0200% من الناتج العربي عام 0.3التراجع لتصل الى 

، في انخفاض نسبة الكديكن الكحكوكومكي الكى 0202ساهم التعافي التدريجي وارتفاع أسعار النفط وجهود الضبط المالي في الدول العربية خالل عام  •

% 51.6، مع توقعات بمواصلة االنخفكاض الكى 0202% عام 53.5الى  0202% عام 32.3الناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربية من نحو 

 .0200خالل عام

، ككمكا يكتكوقكع ان 0202% عام 06.5، ملارنة مع 0202% عام 02.3دولة عربية ليصل  25انخفضت نسبة االستثمار اإلجمالي الى الناتج  في  •

 .0200% عام 02.0تواصل هذه النسبة تراجعها لتصل الى 

مليار دوالر، كمحصلة لنمو الصكادرات  0270% لتصل الى 02.9ونمت بمعدل  0202حللت التجارة الخارجية العربية انتعاشا  ملحوظا  خالل عام  •

مكلكيكار  0632.0لكتكصكل الكى  0200%، مع توقعات بمزيد من االرتفاع خالل عام 20.3% وكذلك الواردات العربية بمعدل  62.2العربية بمعدل 

 دوالر. 

، مكع 0202مكلكيكار دوالر عكام  260.7الى فائض قدره  0202مليار دوالر عام  09.7حلق الميزان التجاري العربي تحوال  كبيرا  من عجز قيمته  •

 .0200مليار دوالر في عام  217.9توقعات بارتفاع فائض الميزان التجاري العربي الى 

% مكن 0.5مليار دوالر بنكسكبكة  32.9الى فائض قدره  0202مليار دوالر عام  99.6تحول رصيد الحساب الجاري للدول العربية  من عجز قدره  •

 % من الناتج العربي.0.9، أي ما نسبته 0200مليار دوالر عام  92.2الناتج العربي، مع توقعات بأن  يرتفع الفائض الى 

، مكع تكوقكعكات بكأن تكواصكل هكذه الكنكسكبكة 0202% من الناتج المحلي االجمالي العربي عام 30تراجعت نسبة الدين الخارجي للدول العربية الى  •

 .0200% من الناتج عام 53.9تحسنها  لتصل الى 

مليار دوالر يوفي لتغطية الواردات العربية من  2201.5وبلغ   0202% خالل عام 9.5نما إجمالي االحتياطي العربي من العمالت األجنبية بمعدل  •

تكوكفكي لكتكغكطكيكة الكواردات  0200مليار دوالر عام   2299.1أشهر تلريبا، مع توقعات بان يصل حجم االحتياطي الى  22.5السلع والخدمات لمدة 

لسكلكع ن النفس المدة تلريبا، مع تفاوت بين الدول العربية في حجم االحتياطيات من العملة األجنبية وكذلك حجم تغطية هذه االحتياطات للواردات م

 والخدمات باألشهر.
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 Source: IMF, October 0202  0202أكتوالر ارمادر: صندوق ارنقد اردور ، 

 اريزء ارث ن :  أه  مؤشرات أداء االقتا دات اريرالية

N0  Indicator 2020 2021
 Change تغير  ال

2021/2020

توقعات  ال

Projections

2022

المؤشر م

1
 Real GDP Growth 

 (% )
(4.5) 4.4 8.9 4.5

معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 

)% (
1

2
Nominal GDP 

 (USD bn)
2445.5 2822.4 377.0 2988.7

الناتج المحلي اإلجمالي  

)مليار دوالر(
2

3
 GDP in  Purchasing Power Parity

 ( USD bn)
6084.1 6449.9 365.8 6927.5

ية  الناتج المحلي اإلجمالي وفق تعادل القوة الشرائ

)مليار دوالر(
3

4
GDP Per Capita  of Arab Countries

 (US dollars)
5636.0 6375.5 739.5 6612.2

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

 )دوالر (
4

5
GDP Per Capita

 ( PPP in Dollars)
14609.8 15445.2 835.3 16264.5

ية  نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائ

)دوالر (
5

6
Crude Oil Production

 (Million barrels per day)
21.3 21.9 0.6 23.6

تاج النفط الخام في الدول العربية النفطية   ان

)مليون برميل يوميا(
6

7
Crude Oil Exports

 (Million barrels per day)
15.8 16.2 0.5 18.0

صادرات النفط الخام في الدول العربية النفطية

 )مليون برميل يوميا(
7

8
 Natural Gas Production

 (Million barrels per day)
11.0 11.8 0.8 11.9

تاج الغاز في الدول النفطية   ان

)مليون برميل يوميا(
8

9
 Natural Gas Exports

 (Million barrels per day)
4.3 4.6 0.3 4.6

صادرات الغاز في الدول النفطية 

)مليون برميل يوميا(
9

10
Population

 (Million people)
433.9 442.7 8.8 452.0

عدد السكان 

)مليون نسمة(
10

11
Core Consumer Price Inflation

 (Year average % )
6.2 8.0 1.8 3.9

معدل التضخم 

)% )متوسط العام 
11

12
General Government Fiscal Balance

 (USD bn)
(220.9) (102.1) 118.8 (72.4)

عجز أو فائض الموازنة 

) بالمليار دوالر(
12

13
General Government Fiscal Balance

  (%  of GDP)
(9.2) (3.7) 5.5 (2.6)

متوسط عجزأو فائض الموازنة 

)% كنسبة من الناتج )
13

14
 Government Gross Debt

 (USD bn)
1460.5 1573.8 113.3 1604.0

اجمالي الدين الحكومي 

)مليار دوالر(
14

15
 Government Gross Debt

 (%  of GDP)
60.6 56.5 (4.1) 54.3

اجمالي الدين الحكومي 

)% كنسبة من الناتج )
15

16
Total Investment 

 (USD bn)
566.0 600.5 34.6 625.1

اجمالي االستتمار 

)مليار دوالر(
16

17
Total Investment

 (%  of GDP)
23.5 21.6 (1.9) 21.2

اجمالي االستثمارات 

)% كنسبة من الناتج  )
17

18
Exports of Goods and Services

 (USD bn) 
886.7 1162.3 275.6 1255.4

صادرات السلع والخدمات

 )مليار دوالر(
18

19
Imports of Goods and Services

 (USD bn) 
914.6 1029.7 115.1 1105.8

واردات السلع والخدمات

 )مليار دوالر(
19

20
 Trade in Goods and Services

  (USD bn) 
1801.3 2192.0 390.7 2361.2

تجارة السلع والخدمات 

)مليار دوالر(
20

21
Balance of Trade in Goods and 

Services (USD bn) 
(27.9) 132.6 160.5 149.7

ميزان تجارة السلع والخدمات 

)مليار دوالر(
21

22
 Current Account Balance

 (USD bn)
(77.3) 68.7 146.0 78.8

رصيد الحساب الجاري 

) مليار دوالر(
22

23
Current Account Balance

 (%  of GDP)
(3.2) 2.5 5.7 2.7

رصيد الحساب الجاري 

)% كنسبة من الناتج )
23

24
 Gross External Debt

  (USD bn)
1685.1 1725.9 40.8 1674.0

اجمالي الدين الخارجي 

)مليار دوالر(
24

25
Gross External Debt

 (%  of GDP) 
69.9 62.0 (7.9) 56.7

اجمالي الدين الخارجي

)%  كنسبة من الناتج )
25

26
 Gross Official Reserves

 (USD bn)
952.7 1024.5 71.9 1077.4

احتياطي العملة األجنبية 

)مليار دوالر(
26

27
Gross Official Reserves

 (Months of Imports)
10.4 10.5 0.1 10.5

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  

 0202ديسمبر   -أكتوبر 

تشير تقديرات صندوق ارنقد ارصدورص  فص  تصقصريصر  •

آف ق االقتا د اإلقليم  "ارشصرق األوسصط وآسصيص  

، ار  ارتفص د 0202ارا در ف  أكتوالر“ اروس   

% عص   4.4ميدم نمو االقصتصاص د ارصيصرالص  ارص  

، 0202% عص   4.4، مق الل انكم ش قدرا 0202

وذرك كمحاصلصة رصتصحصسص  مصيصدالت ارصنصمصو ارصتص  

دورة عرالية ال سصتصثصنص ء ماصر، حصيصث  22شهدته  

 0202% لام ع   3.3تراجع ميدم نموه  ار  

  .0202% ع   3.5مق رنة مع 

دوم عرالصيصة مصيصدم  4تشير ارتقديرات ار  تحقيق  •

نمصو أعصلص  مص  ارصمصتصوسصط ارصيصرالص  لصام عص   

، تادرته  ريبي  محققة طفرة كبيرة نتصيصيصة 0202

ارتف د  أسي ر ارنفط تصزامصنص  مصع ليص دة انصتص جصهص  

ارصصيصصومصص  الصصيصص نصصب ارصصيصصودة ارصصتصصدريصصيصصيصصة رصصلصصنصصشصص ط 

االقتا دل ارليب ، حيث قفز ميدم نصمصو نص تصيصهص  

ارمحل  اإلجم ر  ريبلغ مستوى قي سي ً يقدر الصنصحصو 

 .0202% ع   203.0

حل  ارملرب ف  ارمرتبة ارث نية الميدم نصمصو الصلصغ  •

% ث  ج ءت جيبصوتص  فص  ارصمصرتصبصة ارصثص رصثصة 4.3

%، ث  فلس ي  فص  ارصمصرتصبصة 4.2الميدم نمو اللغ 

 . %4.4ارراالية الميدم نمو اللغ 

% ف  أرالصع دوم 0ر  يتي ول ميدم ارنمو ح جز  •

%( 2.2هص  قص صر ) 0202عراليصة لصام عص   

%( 2.2%( وارصصصكصصصويصصص  )2.5واراصصصومصصص م )

 .)%2.2) وارسودان

تواجه اريم  اريديد مص  ارصتصحصديص ت االقصتصاص ديصة  •

وارسي سية واراحية ف  ارصوقص  ارصراهص ، وارصتص  

% لصام 0تسبب  ف  انكم ش اقتا ده  المصيصدم 

  .0202ع   

تشير ارتوقي ت ار  استمرار ارتصفص د مصيصدم نصمصو  •

، 0200% عص  4.4االقتا د اريرال  ريال ار  

وأن يقود هذا ارنصمصو كصل مص  ارسصيصوديصة وماصر 

 واريراق ف  ارمقدمة. 

دورصة  25م  ارمتوقع ارتف د ميدالت ارنصمصو فص   •

، مق الل تراجيه  ف  ثصار دوم 0200لام ع   

 ه  ريبي  وارملرب واريزائر.

 أه  مؤشرات أداء االقتا دات اريرالية

 معدل نمو الناتج

1.0
1.9

2.7 2.9 3.0 3.1 3.1 3.3 3.5 3.9 4.0 4.3
4.8 5.0 5.2 5.3 5.5

6.0

10.5

)%( 0200توقعات معدل النمواالقتصادي في الدول العربية لعام 

  a       row h in Arab countries in 2022 (%) Projections of  

 Source: IMF, October 0202  0202أكتوالر ارمادر: صندوق ارنقد اردور ، 

توقعات  ال

Projections

2020 2021 2022

1 Libya (59.7) 123.2 182.9 5.3 ليبيا 1

2 Morocco (6.3) 5.7 12.0 3.1 المغرب 2

3 Djibouti 1.0 5.0 4.0 5.5 جيبوتي 3

4 Palestine (11.5) 4.4 15.9 6.0 فلسطين 4

5 Iraq (15.7) 3.6 19.3 10.5 العراق 5

6 Algeria (4.9) 3.4 8.3 1.9 الجزائر 6

7 Egypt 3.6 3.3 (0.2) 5.2 مصر 7

8 Tunisia (8.6) 3.0 11.6 3.3 تونس 8

9 Saudi Arabia (4.1) 2.8 6.9 4.8 السعودية 9

10 Mauritania (1.8) 2.7 4.5 5.0 موريتانيا 10

11 Oman (2.8) 2.5 5.3 2.9 سلطنة عمان 11

12 Bahrain (5.1) 2.4 7.5 3.1 البحرين 12

13 U A E (6.1) 2.2 8.4 3.0 االمارات 13

14 Jordan (1.6) 2.0 3.6 2.7 األردن 14

15 Qatar1 (3.6) 1.9 5.5 4.0 قطر 15

16 Somalia (0.7) 1.6 2.3 3.9 الصومال 16

17 Kuwait (8.9) 0.9 9.8 4.3 الكويت 17

18 Sudan (3.6) 0.9 4.5 3.5 السودان 18

19 Yemen (8.5) (2.0) 6.5 1.0 اليمن 19

20 Lebanon (25.0) ... ... ... لبنان 20

21 Syria ... ... ... ... سوريا 21

(4.5) 4.4 8.9 4.5

 Real GDP Growth (%)

معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي )%(

Arab World الدول العربية

تغير  ال

Change  

2021/2020

نمو معدل ال

Growth Rate Countryالدولة
ترتيب 

2021

Rank 

2021
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 نشرة ضمان االستثمار                                                                                         

 0202ديسمبر   -أكتوبر 

 أه  مؤشرات أداء االقتا دات اريرالية

 الناتج المحلي اإلجمالي 

ارتفع ارن تج ارمحل  اإلجم ر  اريرال  الصمصقصدار  •

، 0202مصصلصصيصص ر دوالر لصصام عصص    333.2

 .ملي ر دوالر 0200.4ريسيل 

حقق  اردوم اريرالية جمييه  ليص دة فص  حصيص   •

ن تيه  ارمحل  اإلجصمص رص  فصيصمص  عصدا ارصيصمص . 

ملي ر دوالر  2.0تراوح  هذا ارزي دة م  الي  

مصلصيص ردوالر  240.4كحد أدن  ف  جيبوتص  و

كحد أقا  ف  ارسيودية ارت  استحوذت عل  

 % منه .32

% م  إجصمص رص  ارصنص تصج ارصمصحصلص  42.4تركز  •

دوم لصصام عصص    3اإلجصصمصص رصص  ارصصيصصرالصص  فصص  

ملي ر دوالر،  2542.2، والقيمة قدره  0202

وحل  ارسيودية ف  ارصمصرتصبصة األورص  الصقصيصمصة 

 .% 02.2ملي ر دوالر والحاة قدره   240.5

وج ءت االم رات ف  ارمرتبة ارث نصيصة الصحصاصة 

% م  اإلجم رص  ارصيصرالص ، تصلصتصهص  24.4اللل 

مار فص  ارصمصرتصبصة ارصثص رصثصة الصحصاصة الصلصلص  

 % م  اإلجم ر  اريرال .24.2

مصص  ارصصمصصتصصوقصصع أن يصصواصصصل ارصصنصص تصصج ارصصمصصحصصلصص   •

، 0200اإلجم ر  اريرال  ارتف عه لام عص   

)ورك  الوتصيصرة  أقصل مصمص  حصقصقصه لصام عص   

ملي ر دوالر فص   0222.3( ريال ار  0202

ً الصزيصص دة ارصصنص تصصج رصصلصصدوم  0200عص    مصصدفصوعصص 

 ارنف ية ار مسة األور  ال إل  فة ار  مار.

 الناتج العربي يرتفع

تريليون دوالر  0.2الى نحو 

والسعودية  0202عام 

واإلمارات ومصر تساهم 

% منه52.1بـنحو   
0200و 0202ت  االعتم د عل  أحدر اربي ن ت ارمتوفرة ع  سوري  وربن ن م  ق عدة الي ن ت اربنك اردور  واست دمه  كبي ن ت تقديرية ري م    

 Source: IMF, October 0202  0202أكتوالر ارمادر: صندوق ارنقد اردور ، 

Saudi 

Arabia/ 

 السعودية

29.9%

UAE/ االمارت  

14.5%

Egypt/

  مصر

14.0%

Iraq/ 

 العراق

7.1%

Qatar/

  قطر

6.0%

Algeria/ الجزائر 

5.8%

Kuwait/ الوويت 

4.7%

The rest 

coutries/ 

  الدول باقي

18.0%

  0202لعام التوزيع النسبي للناتج المحلي االجمالي العربي
Relative Distribution of Arab GDP in 2021 (%) 

Country 2020 2021
تغير ال

Change  
2022 الدولة

قيمة ال

Value  

قيمة ال

Value  

 الحصة

%  
2021/2020

توقعات  ال

Projections

1 Saudi Arabia 700.1 842.6 29.9 142.5 876.1 السعودية 1

2 UAE 358.9 410.2 14.5 51.3 427.9 االمارات 2

3 Egypt 363.2 396.3 14.0 33.1 438.3 مصر 3

4 Iraq 169.5 201.5 7.1 32.0 226.6 العراق 4

5 Qatar 145.5 169.2 6.0 23.7 180.9 قطر 5

6 Algeria 147.6 163.8 5.8 16.2 168.2 الجزائر 6

7 Kuwait 105.9 132.3 4.7 26.3 138.8 الكويت 7

8 Morocco 114.6 126.0 4.5 11.4 132.6 المغرب 8

9 Oman 63.4 80.6 2.9 17.2 85.7 سلطنة عمان 9

10 Jordan 43.8 45.3 1.6 1.6 47.5 األردن 10

11 Tunisia 39.2 42.7 1.5 3.5 45.5 تونس 11

12 Bahrain 34.7 39.1 1.4 4.4 41.1 البحرين 12

13 Sudan 34.4 35.9 1.3 1.5 37.8 السودان 13

14 Lebanon 31.7 31.7 1.1 0.0 31.7 ليبيا 14

15 Libya 19.2 27.3 1.0 8.1 29.2 اليمن 15

16 Syria 22.8 22.8 0.8 0.0 22.8 فلسطين 16

17 Yemen 18.8 19.5 0.7 0.6 20.0 موريتانيا 17

18 Palestine 15.6 17.3 0.6 1.8 18.8 الصومال 18

19 Mauritania 8.1 9.2 0.3 1.1 9.3 جيبوتي 19

20 Somalia 5.0 5.4 0.2 0.4 5.9 لبنان 20

21 Djibouti 3.4 3.7 0.1 0.2 3.9 سوريا 21

2445.5 2822.4 100.0 377.0 2988.7 الدول العربية

الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية بالمليار دوالر

Nominal GDP of Arab Countries (USD bn)

Arab Countries

ترتيب 

2021

Rank 

 2021
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 نشرة ضمان االستثمار  

 0202ديسمبر   -أكتوبر 

 أه  مؤشرات أداء االقتا دات اريرالية

 (   الناتج المحلي اإلجمالي وفق تعادل اللوة الشرائية )

ارتفع حي  ارن تج ارمحل  اإلجصمص رص  ارصيصرالص    •

 5.4ارشصرائصيصة رصيصبصلصغ نصحصو وفق تي دم ارقصوة 

 .0202دوالر لام ع   تريليون ت 

ت    ارن تج ارمحصلص  اإلجصمص رص  وفصق تصيص دم  •

ارقصوة ارشصرائصيصة حص جصز تصريصلصيصون دوالر فص  

دورتي  هم  ارسيودية ومار، وتراوح م  الصيص  

 22ملي ر دوالر فص   322ملي ر دوالر و 222

مليص ر  222دوم، ف  حي  ر  يتي ول ح جز ارـ 

 .ف  اردوم ارسبع دوم األليرة

دوم عرالية ه  ارسيودية ومار  3استحوذت  •

% م  مصيصمصل ارصنص تصج   42.2واالم رات عل  

 3.22ارمحل  وفق تي دم ارقوة ارشرائية القيمصة 

 تريليون ت دوالر.

واصل  ارسيودية تادرهص  رصلصمصرتصبصة األورص   •

% مص  05.2، الحاة اللل  0202لام ع   

ارن تج االجصمص رص  ارصيصرالص  وفصق تصيص دم ارصقصوة 

ملصيص ر دوالر  2334.0ارشرائية، والقيمة اللل  

. 

حل  مار ف  ارمرتبة ارث نية الصحصاصة الصلصلص   •

% م  ارن تج اريرال  وفق تصيص دم ارصقصوة  02.4

مصلصيص ر  2322.2ارشرائية، والقيمة  اللل  نحو 

%  22.2دوالر، تلته  االم رات الحاة اللصلص  

 ملي ر دوالر.  522.4والقيمة اللل   

حقق  ريبي  أعل  نسبة لي دة فص  ارصنص تصج وفصق  •

الصصلصصلصص    0202تصصيصص دم ارصصقصصوة ارشصصرائصصيصصة رصصيصص   

 %.2.4%، تلته  ارملرب النسبة اللل  232.0

م  ارمتوقع ان يواصل ارن تج ارمحل  االجم ر    •

اريرال  وفق تي دم ارصقصوة ارشصرائصيصة ارتصفص عصه 

،  0200تريليون ت دوالر ع    5.2ريال ار  

دورة عصرالصيصة ليص دة فص   22ويتوقع  ان تحقق 

ن تيه  ارمحل  وفق تي دم ارقوة ارشرائيصة رصيص   

، مع استمرار توليصع ارصدوم وفصق مسصتصويص ت 

 .0202ارن تج ف  

الناتج المصري وفق 

 تعادل اللوة الشرائية

حل في المرتبة الثانية   

بعد السعودي   

ملتربا  من ضعف   

الناتج اإلماراتي   

الناتج العربي وفق تعادل 

اللوة الشرائية ارتفع إلى 

تريليونات  3.1نحو  

مع  0202دوالر  عام 

 3.7توقعات ببلوغه 

0200تريليونات عام   

 Source: IMF, October 0202  0202أكتوالر ارمادر: صندوق ارنقد اردور ، 

2020
تغير  ال

Change  

توقعات  ال

Projections

قيمة ال

Value  /

قيمة ال

Value  /
% 2021/2020 2022

1 Saudi Arabia
1627.8 1734.2 26.9 106.5 1868.0 السعودية

1

2 Egypt 1290.0 1381.1 21.4 91.0 1493.1 مصر 2

3 U A E 660.3 699.4 10.8 39.1 740.5 االمارات 3

4 Algeria 497.1 532.6 8.3 35.5 557.9 الجزائر 4

5 Iraq 399.4 428.9 6.6 29.5 487.0 العراق 5

6 Morocco 276.4 302.8 4.7 26.4 320.8 المغرب 6

7 Qatar 259.3 273.9 4.2 14.6 292.6 قطر 7

8 Kuwait 202.0 211.3 3.3 9.3 226.5 الكويت 8

9 Sudan 181.6 189.9 2.9 8.2 201.9 السودان 9

10 Oman 139.2 147.8 2.3 8.6 156.3 سلطنة عمان 10

11 Tunisia 120.7 128.8 2.0 8.1 136.8 تونس 11

12 Jordan 105.6 111.7 1.7 6.0 117.9 األردن 12

13 Libya 39.1 90.5 1.4 51.4 97.9 ليبيا 13

14 Bahrain 74.4 79.0 1.2 4.6 83.7 البحرين 14

15 Yemen 59.9 60.8 0.9 0.9 63.1 اليمن 15

16 Palestine 27.3 29.6 0.5 2.2 32.2 فلسطين 16

17 Mauritania 25.1 26.7 0.4 1.6 28.8 موريتانيا 17

18 Somalia 14.0 14.8 0.2 0.7 15.8 الصومال 18

19 Djibouti 5.8 6.3 0.1 0.5 6.8 جيبوتي 19

20 Lebanon 78.9 ... ... ... ... لبنان 20

21 Syria ... ... ... ... ... سوريا 21

6084.1 6449.9 100.0 365.8 6927.5 Arab Countriesالدول العربية

2021
ترتيب 

2021

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

 GDP of Arab Countries (Purchasing Power Parity - USD bn)

Countryالدولة
Rank 

2021
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 نشرة ضمان االستثمار                                                                                         

 0202ديسمبر   -أكتوبر 

 أه  مؤشرات أداء االقتا دات اريرالية

ارتفع نايب ارفرد م  ارن تج ارمحل  اإلجصمص رص   •

 5334.4% ريبلغ 23.2ف  اردوم اريرالية النسبة 

، مصصع 0202دوالراً فص  ارصمصتصوسصط لصام عص   

ماحظة وجصود تصبص يص  كصبصيصر فصيصمص  الصيص  ارصدوم 

 .ارنف ية ارلنية واردوم غير ارنف ية

تادرت دوم ار ليصج مصقصدمصة ارصتصرتصيصب، حصيصث   •

أرصف  52.2حل  ق ر ف  ارمرتبة األور  محققة 

دوالر نايب  رلفرد م  ارن تج ارمحلص  اإلجصمص رص  

، وحل  االم رات ف  ارمصرتصبصة 0202لام ع   

أرف دوالر نايب  رلصفصرد مص   43.4ارث نية الـنحو 

ارن تج ، وج ءت اركوي  ف  ارمرتبة ارث رثة والصلصغ 

 أرف دوالر. 03.2نايب ارفرد م  ارن تج نحو  

سيل نايب ارفرد م  ارن تج ارمحلص  اإلجصمص رص   •

أدن  مستوى ره ف  ارمن قة اريرالية ف  كصل مص  

ارسودان واريم  واراصومص م حصيصث رص  يصتصيص ول 

 .األرف دوالر

حقق  ريبي  أعل  نسبة لي دة فص  ناصيصب ارصفصرد  •

%، 42.3، الصلصلص  0202م  ارن تج لام عص   

تلته  ف  ارمرتبة ارث نيصة سصلص صنصة عصمص ن الصنصسصبصة 

%، وجص ءت 03.2% ث  اركويص  الصنصسصبصة 03.3

% ثص  22.2ارسيودية ف  ارمرتبة ارراالية النسبصة 

 . %24.2اريراق النسبة 

م  ارمتوقع أن يرتفع متوسط نايصب ارصفصرد مص   •

دوالراً عص    5520ارن تج ف  اردوم اريرالية ريبلغ 

، وأن  جميع اردوم اريرالية  تحقيق ليص دة 0200

ف  نايب ارفرد م  ارن تج ارمحل  اإلجم ر  فص  

 ال ستثن ء كل م  سوري  وموريت ني .

   باألسعار الجاريةنصيب الفرد من الناتج 

متوسط نصيب الفرد من الناتج 

المحلي اإلجمالي العربي يرتفع 

 3695% ليبلغ 26.2بنسبة 

 0202دوالرا  خالل عام 

61.8

43.5

27.9 26.3
23.8

17.6

4.9 4.7 4.4 4.1 3.9 3.6 3.6 3.6 3.5 3.3 2.2 1.2 0.8 0.6 0.4

(الف دوالر) 0202نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربية لعام 
GDP Per Capita  of Arab Countries in 2021 (Thousand Dollars)  

رية ف  قديت  االعتم د عل  أحدر الي ن ت متوفرة ع  ارن تج ارمحل  اإلجم ر  ف  سوري  وربن ن م  ق عدة الي ن ت اربنك اردور  واست دمه  كبي ن ت ت

0200و 0202حس ب نايب ارفرد م  ارن تج ارمحل  اإلجم ر  ري م    

 Source: IMF, October 0202  0202أكتوالر ارمادر: صندوق ارنقد اردور ، 

 التوقعات

Projections

Value/ القيمة 
النسبة 

)%(
2022

1 Qatar 54185.0 61790.6 7605.6 14.0 64768.0 قطر 1

2 UAE 38661.2 43537.7 4876.5 12.6 44752.9 االمارات 2

3 Kuwait 22683.6 27927.2 5243.5 23.1 28821.6 الكويت 3

4 Bahrain 23590.0 26293.9 2704.0 11.5 27053.0 البحرين 4

5 Saudi Arabia 19995.7 23762.4 3766.7 18.8 24224.4 السعودية 5

6 Oman 14255.1 17632.7 3377.6 23.7 18226.5 سلطنة عمان 6

7 Iraq 4223.2 4893.0 669.7 15.9 5364.2 العراق 7

8 Lebanon 4649.8 4666.9 17.1 0.4 4736.6 لبنان 8

9 Jordan 4286.5 4393.6 107.2 2.5 4564.9 األردن 9

10 Libya 2891.5 4068.6 1177.1 40.7 4308.9 ليبيا 10

11 Egypt 3600.8 3851.7 250.9 7.0 4176.6 مصر 11

12 Djibouti 3481.6 3645.5 163.9 4.7 3869.3 جيبوتي 12

13 Algeria 3337.3 3638.3 301.0 9.0 3672.5 الجزائر 13

14 Tunisia 3294.9 3555.6 260.7 7.9 3747.5 تونس 14

15 Morocco 3187.6 3470.8 283.2 8.9 3617.3 المغرب 15

16 Palestine 3050.5 3320.9 270.3 8.9 3514.2 فلسطين 16

17 Mauritania 1955.5 2161.3 205.8 10.5 2154.1 موريتانيا 17

18 Syria 1301.6 1244.7 (56.9) (4.4) 1174.1 سوريا 18

19 Sudan 775.6 789.4 13.8 1.8 809.1 السودان 19

20 Yemen 580.2 585.0 4.8 0.8 587.4 اليمن 20

21 Somalia 331.6 350.4 18.7 5.6 369.6 الصومال 21

5635.5 6375.5 740.0 13.1 6611.8 Arab Averageالمتوسط العربي

Rank 

2021

GDP Per Capita  of Arab Countries (US dollars)

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربية بالدوالر

20212020Country الدولة
ترتيب 

2021

Change/التغير 

2021/2020
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 نشرة ضمان االستثمار  

 0202ديسمبر   -أكتوبر 

 أه  مؤشرات أداء االقتا دات اريرالية

ارتفع نايب ارفرد م  ارن تج ارمحل  اإلجم ر   •

وفق  رتي دم ارقوة ارشرائية ف  ارصدوم ارصيصرالصيصة 

دوالراً  لام عص    24444% ريبلغ 4.3النسبة 

0202. 

حل  دوم ار ليج اريرال  ف  ارمقدمصة وتصيص ول  •

نايب ارفرد مص  ارصنص تصج وفصقص  رصتصيص دم ارصقصوة 

أرف دوالر ف   32ارشرائية ف  كل منه  ح جز 

، واللغ أعل  مستوى ره ف  ق ر الصقصيصمصة 0202

أرف دوالر، تلته  االم رات القيمصة  222ت    

 أرف دوالر . 34.0اللل  

حل  اربحري  ف  ارمرتبة ارث رثة واللغ ناصيصب   •

أرصف دوالر وفصق  43.2ارفرد م  ارن تج نصحصو 

 42.2تي دم ارقوة ارشرائية، ث  ارسيودية النحصو 

أرف دوالر ، تلته  اركوي  ف  ارمرتبة ار  مسصة 

أرف دوالر وج ءت سل نصة عصمص ن  44.5النحو 

أرصف دوالر  30.3ف  ارمرتبة ارس دسة محققصة 

نايب  رلفرد م  ارن تج ارمحلص  ارصيصمص نص  وفصق 

 .تي دم ارقوة ارشرائية

حقق  ريبي  أعل  لي دة ف  نايصب ارصفصرد مص    •

ارن تج وفق تي دم ارصقصوة ارشصرائصيصة لصام عص   

دوالراً، تلته  ق ر القيصمصة  3423، اللل  0202

دوالراً، حل  االم رات ف  ارصمصرتصبصة  3402.4

دوالرات،  3225ارث رثة وحقق  لي دة قصدرهص  

دوالراً، وفص   0452ث  اربحري  الزي دة  قدره 

 0422ارمرتبة ار  مسة ارسيودية الزي دة قدره  

  .دوالراً 

تشير ارتوقي ت ار  ارتصفص د  مصتصوسصط ناصيصب  •

ارفرد م  ارن تج ارمحل  اإلجم ر  وفقص  رصتصيص دم 

ارقوة ارشرائية ف  ارصدوم ارصيصرالصيصة لصام عص   

دوالراً،  25054رصصيصصاصصل  رصصنصصحصصو  0200

دورة عرالية ، ومص   22كمحالة الرتف عه ف  

ارمتوقع أن تبلغ هذا ارزي دة أعل  نسبة رهص  فص  

 اريراق وريبي  وجيبوت  عل  ارتوار .

 (   وفق تعادل اللوة الشرائية )نصيب الفرد من الناتج 

نصيب الفرد من الناتج 

المحلي اإلجمالي وفلا 

لتعادل اللوة الشرائية 

 في الدول العربية ارتفع 

 % 5.9بنسبة 

 دوالرا   25115ليبلغ 

قطر األعلى في الليمة 

ألف دوالر  222بـــ 

وليبيا تحلق أعلى زيادة 

دوالرا   9579في بملدار 

 0202خالل عام 

 Source: IMF, October 0202  0202أكتوالر ارمادر: صندوق ارنقد اردور ، 

 التوقعات

Projections

 Value   % 2022

1 Qatar 96607.5 100037.0 3429.5 3.5 104764.5 قطر 1

2 U A E 71139.1 74245.0 3105.9 4.4 77444.2 االمارات 2

3 Bahrain 50566.9 53127.6 2560.7 5.1 55150.3 البحرين 3

4 Saudi Arabia 46489.3 48908.4 2419.0 5.2 51648.3 السعودية 4

5 Kuwait 43250.5 44609.4 1358.9 3.1 47036.0 الكويت 5

6 Oman 31312.0 32326.6 1014.5 3.2 33234.5 سلطنة عمان 6

7 Libya 5892.4 13489.3 7596.9 128.9 14444.2 ليبيا 7

8 Egypt 12788.0 13421.9 634.0 5.0 14226.5 مصر 8

9 Algeria 11239.5 11828.5 589.0 5.2 12181.1 الجزائر 9

10 Jordan 10348.4 10821.5 473.1 4.6 11326.2 األردن 10

11 Tunisia 10141.7 10720.2 578.5 5.7 11279.8 تونس 11

12 Iraq 9951.5 10415.3 463.9 4.7 11526.4 العراق 12

13 Morocco 7687.8 8337.7 649.9 8.5 8749.2 المغرب 13

14 Mauritania 6044.5 6292.7 248.2 4.1 6640.5 موريتانيا 14

15 Djibouti 5832.6 6255.1 422.5 7.2 6688.0 جيبوتي 15

16 Palestine 5357.2 5662.1 304.8 5.7 6025.3 فلسطين 16

17 Sudan 4095.8 4173.1 77.3 1.9 4325.5 السودان 17

18 Yemen 1844.0 1826.6 -17.4 -0.9 1851.2 اليمن 18

19 Somalia 931.9 953.3 21.4 2.3 988.7 الصومال 19

20 Lebanon 11561.1 ... .. .. ... لبنان 20

21 Syria ... ... ... ... ... سوريا 21

14609.8 15445.2 835.3 5.7 16264.5Arab Average المتوسط العربي

GDP Per Capita of Arab Countries (PPP in Dollars)

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربية وفق تعادل القوة الشرائية بالدوالر

ترتيب 

2021

Rank 

2021
Country 2020الدولة 2021

Change/التغير 

2021/2020
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 نشرة ضمان االستثمار                                                                                         

 0202ديسمبر   -أكتوبر 

 انتاج وصادرات النفط الخام

 أه  مؤشرات أداء االقتا دات اريرالية

ارتفع انصتص ج ارصدوم ارصيصرالصيصة ارصنصفص صيصة )دوم  •

ار ليج اريرال   وريبي  واريزائر واريراق(  مص  

مصلصيصون  02.2% ارص  0.3ارنفط ار    النسبصة 

 . 0202الرميل يومي  ع   

% فص  دوم 33تركز اإلنت ج ارنف ص  الصنصسصبصة  •

، وتحتصل ارسصيصوديصة 0202ار ليج اريرال  ع   

%، تصلصيصهص  42.5ارمرتبة األور  الحاة الللص  

% ث  االمص رات الصحصاصة 22.3اريراق الحاة 

 % .22% ث   اركوي  الحاة 20.4

، ارتفع  االنت ج ارصيصومص  فص  0202لام ع    •

أرصف  322دوم تادرتصهص   رصبصيصبص  الصمصقصدار  4

أرصف الصرمصيصل ، ثص   32الرميل وق ر الصمصقصدار 

مصلصيصون الصرمصيصل  2.2اريزائر وعم ن  المقدار 

ف  ارمق الصل  ركل منهم ، ال إل  فة ار  اربحري .

% 2.0ان فض انت ج كل م   ارسيودية  النسبة 

% وارصكصويص  الصنصسصبصة 2.3واالم رات الصنصسصبصة 

 %.2.2%، واريراق النسبة 2.4

ارتفي  ص درات اردوم اريرالية ارنف ية النصحصو  •

مصلصيصون  25.0رتال ارص   0202% ع   0.2

 4الرميل يومي  ، مصدعصومصة الصزيص دة صص درات 

دوم تادرته  ريصبصيص  وقص صر وسصلص صنصة عصمص ن 

 واريراق. 

ف  ارمق الل ان ف   صص درات دوم ارص صلصيصج  •

الصنصسصبصة  0202اريرال  م  ارنصفصط لصام عص   

مليون الرميل يومي  ع    22.5% ار  نحو 2.2

، وذرك كمحالة النص صفص   صص درات 0202

ارسيودية واالم رات واركوي  ميتمية المصقصدار 

 .أرف الرميل يومي  232

أن يرتفع كل م   0200م  ارمتوقع لام ع    •

انت ج وص درات اردوم اريرالية م  ارنفط ار     

مليون الرمصيصل يصومصيص   03.5ريال االنت ج ار  

مصلصيصون  22.2، واراص درات ارص  0200ع   

الصصرمصصيصصل يصصومصصيصص  مصصع تصصوقصصيصص ت عصصودة ارصصنصصشصص ط 

 االقتا دل ف  اريديد م  اردوم.

توقعات بزيادة اإلنتاج 

اليومي من النفط الخام  

ليصل  في الدول العربية 

مليون برميل  06.3إلى 

والصادرات  0200عام 

 مليون برميل 22.21الى 

صادرات الدول العربية 

% عام 0.7ارتفعت 

مليون  23.0لتبلغ  0202

دول  5برميل يوميا بليادة 

تصدرتها ليبيا وقطر 

 وسلطنة عمان والعراق

 Source: IMF, October 0202  0202أكتوالر ارمادر: صندوق ارنقد اردور ، 

توقعات/ ال

Projections  
القيمة

Value

الحصة / 

Share

القيمة

Value
% 2022

1 Saudi Arabia 9.22 9.10 41.6 (0.11) (1.22) 9.91 السعودية 1

2 Iraq 4.00 4.00 18.3 (0.00) (0.07) 4.49 العراق 2

3 UAE 2.79 2.74 12.5 (0.05) (1.73) 2.87 االمارات 3

4 Kuwait 2.43 2.42 11.0 (0.01) (0.41) 2.54 الكويت 4

5 Libya 0.30 1.00 4.6 0.70 233.33 1.05 ليبيا 5

6 Oman 0.95 0.96 4.4 0.01 0.97 1.01 سلطنة عمان 6

7 Algeria 0.90 0.91 4.2 0.01 1.22 1.02 جزائر ال 7

8 Qatar 0.53 0.55 2.5 0.03 5.21 0.56 قطر 8

9 Bahrain 0.19 0.19 0.9 0.00 0.00 0.19 بحرين ال 9

16.10 15.97 73.0 (0.13) (0.83) 17.08

21.3 21.9 100.0 0.6 2.7 23.6

1 Saudi Arabia 6.63 6.57 40.5 (0.07) (0.99) 7.31 السعودية 1

2 Iraq 3.43 3.44 21.2 0.01 0.33 3.87 العراق 2

3 UAE 2.44 2.40 14.8 (0.04) (1.71) 2.66 االمارات 3

4 Kuwait 1.28 1.22 7.5 (0.06) (4.67) 1.34 الكويت 4

5 Libya 0.24 0.81 5.0 0.57 233.33 0.85 ليبيا 5

6 Oman 0.78 0.81 5.0 0.03 3.49 0.94 سلطنة عمان 6

7 Qatar 0.44 0.48 3.0 0.04 8.21 0.50 قطر 7

8 Algeria 0.36 0.34 2.1 (0.02) (5.49) 0.40 جزائر ال 8

9 Bahrain 0.15 0.15 0.9 0.00 0.00 0.15 بحرين ال 9

11.74 11.63 71.7 (0.10) (0.88) 12.91

15.8 16.2 100.0 0.5 2.9 18.0

 انتاج وصادرات النفط الخام في الدول العربية النفطية )مليون برميل يوميا(

 Crude Oil Production and Exports in Arab oil Exporters

)Million barrels per day(

Rank 

2021
Country 2020

2021 Change تغير/  ال

الدولة
ترتيب 

2021

GCC خليج العربي دول ال

Arab oil Exporters اجمالي الدول العربية النفطية

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

GCC خليج العربي دول ال

Arab oil Exporters اجمالي الدول العربية النفطية

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

 0202ديسمبر   -أكتوبر 

 أه  مؤشرات أداء االقتا دات اريرالية

 انتاج وصادرات الغاز الطبيعي

ارتفع انت ج اردوم اريرالية ارنف يصة مص  ارصلص ل  •

ارص   0202% لام ع   5.2ار بيي  النسبة 

 .مليون الرميل يومي  22.2

% مص  24اللل  حاة دوم ار ليج ارصيصرالص   •

انت ج ارل ل ار    ف  اردوم اريرالية ارصمصاصدرة 

، وارتفع انت جه  النسبة 0202رلنفط لام ع   

 2.2، رصيصاصل ارص  0202% مق رنة الصيص   4

  .0202مايي  الرميل ع   

تادرت ق ر ارمصرتصبصة األورص  الصإنصتص ج قصدرا  •

مايصيص  الصرمصيصل يصومصيص  وحاصة قصدرهص   4.4

% مصص  اإلجصصمصص رصص  ارصصيصصرالصص ، تصصلصصتصصهصص  32.5

% ثص  ارصيصزائصر 02.2ارسيودية الحاة اللل  

%، وحلص  االمص رات فص  24.2الحاة اللل  

 %22.2ارمرتبة ارراالية الحاة اللل  

م  ارمتوقع أن يرتفع حي  انت ج دوم ارص صلصيصج  •

ارص   0200اريرال  م  ارل ل ار بيي  ف  ع   

مايي  الصرمصيصل يصومصيص ، وكصذرصك رصيصبصيص   22.2

واريراق ف  مق الل ان ف   االنتص ج ارصمصتصوقصع 

مليون الصرمصيصل يصومصيص ،  2.23رليزائر المقدار 

 22.2ريال اإلنت ج اريرالص  مص  ارصلص ل ارص  

 .0200مليون الرميل يومي  لام ع   

ارتفي  ص درات اردوم اريرالية ارمذكورة م   •

 0202% عص   5.2ارل ل ار صبصيصيص  الصنصسصبصة 

مصايصيص  الصرمصيصل، وحصقصقص   4.5رتاصل ارص  

جمييه  لي دة ف  حي  ص دراتصهص  مص  ارصلص ل 

الص سصتصثصنص ء  0202ار بيي  ار    لصام عص   

 .االم رات واركوي 

م  ارصمصتصوقصع أن تصنص صفصض صص درات ارصدوم  •

 2.0اريرالية م  ارل ل ار بيي  ار    الصمصقصدار 

رصتصاصل ارص   0200مليون الرميل يومي  عص   

مليصون الصرمصيصل يصومصيص ، وذرصك نصتصيصيصة  4.42

الن ف   ص درات كل م  اريزائر وسل صنصة 

عم ن رغص  ليص دة صص درات ارصدوم ارسصبصيصة 

 األلرى.

1.7 

0.4 

0.0 
0.3 0.1 

1.0 

4.5 

2.4 

1.2 1.1 

0.0 0.0 0.1 0.1 
0.3 

2.6 

0.0 

0.5 

Algeria 

الجزائر

Bahrain

البحرين 

Iraq

العراق

Kuwait

الوويت

Libya

ليبيا

Oman

سلطنة عمان

Qatar

قطر

Saudi 

Arabia

السعودية

UAE

االمارات

(مليون برميل يوميا)المصدرة للنفط متوسط انتاج وصادرات الغاز في الدول العربية
Natural Gas Production and Exports

in Arab Oil Exporters (Millions of barrels per day)

Natural Gas Production/ 0202انتاج الغاز Natural Gas Exports/  0202صادرات الغاز

 Source: IMF, October 0202  0202أكتوالر ارمادر: صندوق ارنقد اردور ، 

توقعات/  ال

Projections
القيمة

Value

الحصة / 

Share

القيمة

Value
% 2022

1 Qatar 4.45 4.54 38.62 0.09 2.01 4.70 قطر 1

2 Saudi Arabia 2.31 2.44 20.77 0.13 5.64 2.48 السعودية 2

3 Algeria 1.50 1.74 14.77 0.24 15.66 1.66 جزائر ال 3

4 UAE 1.16 1.19 10.10 0.02 2.00 1.20 االمارات 4

5 Oman 0.77 1.00 8.49 0.22 28.87 1.00 سلطنة عمان 5

6 Bahrain 0.44 0.44 3.74 0.00 0.00 0.46 بحرين ال 6

7 Kuwait 0.26 0.26 2.23 0.00 0.95 0.27 الكويت 7

8 Libya 0.10 0.15 1.27 0.05 54.06 0.16 ليبيا 8

9 Iraq 0.00 0.00 0.00 0.00 … 0.00 العراق 9

9.40 9.87 83.96 0.47 4.99 10.12

11.00 11.76 100.00 0.76 6.88 11.94

1 Qatar 2.56 2.59 56.33 0.03 1.09 2.62 قطر 1

2 Algeria 0.92 1.10 23.95 0.18 20.20 1.03 جزائر ال 2

3 UAE 0.47 0.46 10.06 (0.00) (1.02) 0.48 االمارات 3

4 Oman 0.25 0.25 5.53 0.01 2.65 0.25 سلطنة عمان 4

5 Kuwait 0.12 0.12 2.56 (0.00) (0.77) 0.12 الكويت 5

6 Libya 0.02 0.07 1.56 0.05 233.33 0.08 ليبيا 6

7 Bahrain 0.00 0.00 0.00 0.00 … 0.00 بحرين ال 7

8 Iraq 0.00 0.00 0.00 0.00 … 0.00 العراق 8

9 Saudi Arabia 0.00 0.00 0.00 0.00 … 0.00 السعودية 9

3.40 3.42 74.49 0.03 0.85 3.47

4.33 4.60 100.00 0.26 6.10 4.58

 انتاج وصادرات الغاز في الدول العربية النفطية )مليون برميل يوميا(

Natural Gas Production and Exports in Arab oil Exporters  

)Million Barrels Per Day( 

Rank 

2021
Country 2020

2021 Change تغير/  ال

الدولة
ترتيب 

2021

GCC خليج العربي دول ال

Arab Oil Exporters اجمالي الدول العربية النفطية

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

GCC خليج العربي دول ال

Arab Oil Exporters اجمالي الدول العربية النفطية

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

 0202ديسمبر   -أكتوبر 

 السوان

 أه  مؤشرات أداء االقتا دات اريرالية

اللغ اجم ر  عدد ارسك ن ف  اروطص  ارصيصرالص   •

  0202مليصون نسصمصة فص  عص    440.3نحو 

% 0مسصيصا نسصبصة ليص دة سصصكص نصيصة قصدرهص  

 .0202مق رنة الي   

م  ارسك ن فص  ارصدوم %   52.0يتركز نحو  •

دوم هص  ماصر وارسصودان  4اريراليصة فص  

 .واريزائر واريراق وارملرب

تادرت مار اردوم اريراليصة الصيصدد سصكص ن  •

، 0202مليون نسصمصة عص    220.2اللغ نحو 

% م  االجصمص رص  ارصيصرالص ، 03.0يمثل نحو 

 44.4تلته  ارسودان ف  ارمرتبة ارث نية اليصدد 

% مصص  22.3مصصلصصيصصون نسصصمصصة يصصمصصثصصل نصصحصصو 

االجم ر ، وحل  اريزائر ف  ارمرتبة ارث رثصة 

مصلصيصون نسصمصة والصحصاصة  44اليدد سك ن اللغ 

% م  االجمص رص  ، ثص  ارصيصراق الصيصدد 22.0

%، وحصلص  2.3مليون نسمة والحاة  42.0

ارصصمصصلصصرب فصص  ارصصمصصرتصصبصصة ارصص صص مسصصة الصصحصصاصصة  

 . %2.0اللل 

مصايصيص   4ر  يتي ول عصدد ارسصكص ن حص جصز  •

نسمة ف  كل م  ارصكصويص  وسصلص صنصة عصمص ن 

وموريت ني  وق ر واربحري  وجيبوت  لصام 

 .0202ع   

حقق  سوري  أعل  نسبة لي دة سكص نصيصة الصيص   •

% تصلصتصهص  4.5اللصلص   0202و 0202ع م  

% ثص  سصلص صنصة عصمص ن 0.2اراوم م النسبة 

%، فص  ارصمصقص الصل تصراجصع عصدد 0.2النصسصبصة 

 %2.4ارسك ن ف  ربن ن فقط النسبة 

م  ارمتصوقصع ان يصرتصفصع عصدد سصكص ن ارصدوم  •

مايي  نسمة لام عص    2.3اريرالية المقدار 

مصلصيصون نسصمصة،  404.2، ريال ار  0200

وأن تواصل مار تادره   مصحصقصقصة ليص دة 

 224مليون نسصمصة رصتصاصل ارص   0.2قدره  

 2.0مايي  نسمة، ث  ارسودان الزي دة قدره  

 مليون نسمة. 45.3مليون نسمة رتال ار  

 Source: IMF, October 0202  0202أكتوالر ارمادر: صندوق ارنقد اردور ، 

2020
 التوقعات

Projections

عدد

Number

عدد

Number

الحصة / 

Share

القيمة

Value
% 2022

1 Egypt 100.9 102.9 23.2 2.0 2.0 105.0 مصر 1

2 Sudan 44.3 45.5 10.3 1.2 2.6 46.7 السودان 2

3 Algeria 44.2 45.0 10.2 0.8 1.8 45.8 الجزائر 3

4 Iraq 40.1 41.2 9.3 1.0 2.6 42.2 العراق 4

5 Morocco 36.0 36.3 8.2 0.4 1.0 36.7 المغرب 5

6 Saudi Arabia 35.0 35.5 8.0 0.4 1.3 36.2 السعودية 6

7 Yemen 32.5 33.3 7.5 0.8 2.5 34.1 اليمن 7

8 Syria 17.5 18.3 4.1 0.8 4.6 19.4 سوريا 8

9 Somalia 15.0 15.5 3.5 0.4 2.9 15.9 الصومال 9

10 Tunisia 11.9 12.0 2.7 0.1 1.0 12.1 تونس 10

11 Jordan 10.2 10.3 2.3 0.1 1.1 10.4 األردن 11

12 UAE 9.3 9.4 2.1 0.1 1.5 9.6 االمارات 12

13 Lebanon 6.8 6.8 1.5 (0.0) (0.4) 6.7 لبنان 13

14 Libya 6.6 6.7 1.5 0.1 1.0 6.8 ليبيا 14

15 Palestine 5.1 5.2 1.2 0.1 2.4 5.3 فلسطين 15

16 Kuwait 4.7 4.7 1.1 0.1 1.4 4.8 الكويت 16

17 Oman 4.4 4.6 1.0 0.1 2.9 4.7 سلطنة عمان 17

18 Mauritania 4.1 4.2 1.0 0.1 2.2 4.3 موريتانيا 18

19 Qatar 2.7 2.7 0.6 0.1 2.0 2.8 قطر 19

20 Bahrain 1.5 1.5 0.3 0.0 1.0 1.5 البحرين 20

21 Djibouti 1.0 1.0 0.2 0.0 1.4 1.0 جيبوتي 21

433.9 442.7 100.0 8.8 2.0 452.0

Population in Arab Countries (Million People )

عدد السكان في الدول العربية )مليون نسمة(

2021

اإلجمالي

Rank 

 2021
Country الدولة

ترتيب 

2021

Total

Change تغير/  ال

Egypt

  مصر 

23.2%

Sudan

  السودان

10.3%

Algeria

 الجزائر

10.2%Iraq

  العراق

9.3%

Morocco

  المغرب 

8.2%

Saudi Arabia

%8.0 السعودية

Yemen

%7.5 اليمن 

The rest 

countries

  الدول باقي

23.3%

)%( 0202التوزيع النسبي لعدد السوان في الدول العربية عام 
Relative Distribution of Population in Arab Countries in 2021(%) 
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 نشرة ضمان االستثمار  

 0202ديسمبر   -أكتوبر 

 أه  مؤشرات أداء االقتا دات اريرالية

 البطالة

إر  تف ق  تصحصديص ت سصوق  22 -أدت ألمة كوفيد •

أصصصبصصح  فصصقصصدان   0202ارصصيصصمصصل لصصام عصص   

اروظ ئف ف  ميظ  ارصبصلصدان غصيصر مسصبصوق مص  

 حيث ارحي  وارن  ق وارسرعة.

% فص  22ارتفع ميدم ارب  رة الم  يزيد عصلص     •

اردوم ارت  عص نص  مص  اال ص صراالص ت الصيص نصب 

، مثصل 0202مي ن ته  م  المة كوفيد لام ع   

ارسودان ارت  سيل  أعصلص  مصيصدم الص ص رصة فص  

% تلته  ريبيص  )الصمصيصدم 05.2اروط  اريرال  اللغ 

%(، كصذرصك ارصدوم ارصصتص  تصأثصرت الصألمصصة 22.4

اركوفيد وفترات اغاق ارنش ط االقتا دل مصثصل 

%(، واألردن 04.2فصصلصصسصص صصيصص  )الصصمصصيصصدم الصصلصصغ 

 %).00.3)الميدم 

سيل  دوم ار ليج اريرال  وربن ن ارصمصسصتصويص ت  •

األقل رميدالت ارب  رة الي  اردوم اريرالية لصام 

، وج ءت اركوي  ف  ارمرتبة األور  0202ع   

%، تلته  قص صر 2.3محققة أدن  ميدم ال  رة اللغ 

%، ثص  ارصبصحصريص  وسصلص صنصة عصمص ن 3.4الميدم 

 واالم رات وربن ن وارسيودية  عل  ارتوار .

وفق  رم  هو متوفر م  الي ن ت ع  ميدم ارب  رصة  •

، ناحظ ان صفص   0202دوم عرالية ع    5ف  

دوم ه  اربحري  وارملرب  3ميدم ارب  رة ف  

وفلس ي  ، ف  مق الل ارتف عه ف  اردوم ارصثصار 

 األلرى وه  مار واريزائر وارسودان. 

 4م  ارمتوقع أن ين فض مصيصدم ارصبص ص رصة فص   •

، فصص  مصصقصص الصصل 0200دوم عصصرالصصيصصة لصصام عصص   

 ارتف عه فقط ف  اريزائر.  

26.8 
25.9 

22.7 

19.4 

17.4 

14.0 13.7 13.4 13.1 
12.2 11.6 

10.7 

9.0 
8.3 

7.4 
6.6 

5.0 4.9 4.9 
3.5 

1.3 

0202معدل البطالة في الدول العربية لعام 

 Unemployment Rate  in Arab Countries (2020-%) 

معدل البطالة تخطى حاجز 

دولة خالل  20% في 22

، مع تسجيل دول الخليج 0202

 ولبنان أقل  المعدالت

تغير ال

Change  

توقعات  ال

Projections

2021/2020 2022

11 Kuwait 1.3 … … … الكويت 1

2 Qatar 3.5 … … … قطر 2

3 Bahrain 4.9 3.9 (1.0) 3.8 البحرين 3

4 Oman 4.9 … … … سلطنة عمان 4

5 UAE 5.0 … … … االمارات 5

6 Lebanon 6.6 … … … لبنان 6

7 Saudi Arabia 7.4 … … … السعودية 7

8 Egypt 8.3 9.3 1.0 9.2 مصر 8

9 Syria 9.0 … … … سوريا 9

10 Sudan/B31:C50 10.7 … … … موريتانيا 10

11 Djibouti 11.6 … … … جيبوتي 11

12 Morocco 12.2 12.0 (0.2) 11.5 المغرب 12

13 Somalia 13.1 … … … الصومال 13

14 Yemen 13.4 … … … اليمن 14

15 Iraq 13.7 … … … العراق 15

16 Algeria 14.0 14.1 0.1 14.7 الجزائر 16

17 Tunisia 17.4 … … … تونس 17

18 Libya 19.4 … … … ليبيا 18

19 Jordan 22.7 … … … األردن 19

20 Palestine 25.9 25.6 (0.3) 25.3 فلسطين 20

21 Sudan 26.8 28.0 1.2 27.7 السودان 21

معدل البطالة في الدول العربية )%(

Rank 

2020
Country 2020 2021 الدولة

ترتيب 

2020

Unemployment Rate in Arab Countries (%)

 Source: IMF, October 0202  0202أكتوالر ارمادر: صندوق ارنقد اردور ، 
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 نشرة ضمان االستثمار                                                                                         

 0202ديسمبر   -أكتوبر 

 معدل التضخم 

 أه  مؤشرات أداء االقتا دات اريرالية

ارتفع ميدم ارت    األس س  ألسي ر  •

% 5.0ارمستهلك ف  اردوم اريرالية م  نحو 

 .0202% ع   2.2ار   0202ع   

ارتفع ارمتوسط ارسنول رمصيصدم ت ص ص  أسصيص ر  •

دورصة عصرالصيصة لصام عص    25ارمسصتصهصلصك فص  

، ف  مق الل ان ف  ه ف  ثار دوم هص  0202

ارسيودية وجيبوت  واراصومص م مصقص رنصة لصام 

 . 0202ع   

سيل  اربحري  أدنص  مصيصدم ت ص ص  ألسصيص ر   •

% فص  عص   2ارمستهلك ف  اردوم اريرالية الصلصغ 

، تلته  جيصبصوتص  فص  ارصمصرتصبصة ارصثص نصيصة   0202

 %. 2.3% ث  فلس ي  الميدم اللغ 2.0الميدم

سيل ارسصودان أعصلص  مصيصدم ت ص ص  ألسصيص ر  •

% 224.5، الصلصغ 0202ارمستهلصك لصام عص   

تقريب ، ث  اريم  فص  ارصمصرتصبصة ارصثص نصيصة الصمصيصدم 

%، وييزى ذرصك  02.2%، ث  ريبي  الميدم 42.3

إر  نقص اإلمدادات نتيية ارصيص ئصحصة، وتصراجصع 

مستوي ت ارصتصوظصيصف، وارتصفص د أسصيص ر ارسصلصع 

 األورية، إ  فة ار  اال  راال ت ارسي سية.

مصيصدم ارصتص ص ص  تشير ارتوقيص ت ارص  تصراجصع   •

 األس س  ألسي ر ارمستهلك ف  ارصدوم ارصيصرالصيصة 

رصيصاصل  0200ار  أقل م  ارناف لام عص   

%، تزامن  مصع تصراجصع مصيصدم ت ص ص  3.2ار  

دوم فص  مصقصدمصتصهص   2أسي ر ارصمصسصتصهصلصك فص  

 22ارسودان وريبي  ف  مق الل لي دة ارمصيصدم فص  

دوم ألرل ف  مصقصدمصتصهص  ارصبصحصريص ، وماصر، 

 واريزائر، وموريت ني .

1.2 1.7 2.0 2.0 2.2 2.2 2.7 2.7 3.0 3.2 3.8 4.0 4.5 
6.5 7.3 7.6 8.0 

31.5 

41.8 

)%( 0200توقعات متوسط معدل التضخم السنوي في الدول العربية لعام 
Consumer Price Inflation Projections for 2022 (Year Average - %)

معدل التضخم األساسي 

ألسعار المستهلك في 

% 3.0المنطلة ارتفع  من 

% 2.2إلى  0202عام 

 0202عام 

 Source: IMF, October 0202  0202أكتوالر ارمادر: صندوق ارنقد اردور ، 

تغير ال

Change  

توقعات  ال

Projections

2021/2020 2022

1 Bahrain (2.3) 1.0 3.3 2.7 البحرين 1

2 Djibouti 1.8 1.2 (0.6) 2.0 جيبوتي 2

3 Palestine (0.7) 1.3 2.0 1.7 فلسطين 3

4 Morocco 0.6 1.4 0.8 1.2 المغرب 4

5 Jordan 0.4 1.6 1.2 2.0 األردن 5

6 U A E (2.1) 2.0 4.1 2.2 االمارات 6

7 Qatar1 (2.7) 2.5 5.2 3.2 قطر 7

8 Mauritania 2.3 2.7 0.4 3.8 موريتانيا 8

9 Oman (0.9) 3.0 3.9 2.7 سلطنة عمان 9

10 Kuwait 2.1 3.2 1.1 3.0 الكويت 10

11 Saudi Arabia 3.4 3.2 (0.2) 2.2 السعودية 11

12 Somalia 4.3 4.3 (0.0) 4.0 الصومال 12

13 Tunisia 5.6 5.7 0.1 6.5 تونس 13

14 Egypt 5.4 5.8 0.5 7.3 مصر 14

15 Iraq 0.6 6.4 5.9 4.5 العراق 15

16 Algeria 2.4 6.5 4.1 7.6 الجزائر 16

17 Libya 2.8 21.1 18.3 8.0 ليبيا 17

18 Yemen 23.1 40.7 17.6 31.5 اليمن 18

19 Sudan 163.3 194.6 31.3 41.8 السودان 19

20 Lebanon 84.9 ... ... ... لبنان 20

21 Syria ... ... ... ... سوريا 21

ترتيب 

2021

Rank 

 2021

 معدل تضخم  أسعار المستهلك  في الدول العربية )متوسط العام - %(

Consumer Price Inflation in Arab Countries (Year Average - %)

2020 2021 Countryالدولة
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 نشرة ضمان االستثمار  

 0202ديسمبر   -أكتوبر 

 أه  مؤشرات أداء االقتا دات اريرالية

 سعر الصرف

رغ  ارتحدي ت ارت  واجهص  ارصيص رص  لصام  •

وارت  امتدت أثص رهص  ارص  عص    0202ع   

، ووفقص  رصتصقصديصرات صصنصدوق ارصنصقصد 0202

فم  لار  عمات ثار  0202اردور  ري   

دوم للييية )اركوي  واربحريص  وسصلص صنصة 

عم ن( ال إل  فة ار  األردن هص  األعصلص  

مق الصل ارصدوالر، حصيصث رص  يصتصيص ول سصيصر 

صرف اردوالر ارواحد ف  تلك اردوم قيصمصة 

 عملة محلية واحدة.

عل  صيصيصد ارصتصلصيصر فص  قصيصمصة ارصيصمصات  •

، 0202اروطنية مق الل اردوالر لصام عص   

تشير اربي ن ت ار  ان فص   سصيصر صصرف 

عملة عرالية مق الل اردوالر لصام عص    22

، فص  مصقص الصل 0202مصقص رنصة الصيص    0202

عمات عراليصة ألصرى وهص   2ارتف د قي  

ارينيه ارمارل واردره  ارملرال  واردين ر 

اركويت  وارفرنك ارييبوت  وارري م اريم ن  

واريملصة ارصفصلصسص صيصنصيصة وارصريص م ارصقص صرل 

 وارشل  اراوم ر .

يتادر اردين ر ارصكصويصتص  ارصمصرتصبصة األورص   •

الأعل  سير صرف مق الصل ارصدوالر، حصيصث 

، وحصل 0202دوالرات لام ع    3.3اللغ 

اردين ر اربحرين  ف  ارمرتبة ارث نيصة الصقصيصمصة 

دوالر، ث  ارصريص م ارصيصمص نص  الصقصيصمصة  0.55

دوالر، تاا اردين ر األردنص  الصقصيصمصة  0.52

دوالر. وف  ارمق الل يصتص ص ص  سصيصر  2.42

ديصصنصص ر  2422صصصرف ارصصدوالر حصص جصصز 

 لاير يمن . 2222عراق ، و

عصمصات  5م  ارصمصتصوقصع انص صفص   قصيصمصة  •

 0200عصصرالصصيصصة مصصقصص الصصل ارصصدوالر فصص  عصص   

ان ف    طفيف ، وذرصك رصكصل مص  ارصيصزائصر 

وماصصر ورصصيصصبصصيصص  ومصصوريصصتصص نصصيصص  وارسصصودان 

وتونس، ف  مق الل ارتف د طفيف ف  قصيصمصة 

 عملة عرالية ألرى. 20

عمالت عربية تسجل  2

ارتفاعا ملابل الدوالر 

في  0202خالل عام 

ملدمتها الجنيه المصري 

والدرهم المغربي  

 والدينار الوويتي

توقعات بانخفاض طفيف   

عمالت عربية  3في قيم 

ملابل الدوالر في عام 

لول من الجزائر  0200

ومصر وليبيا وموريتانيا 

 والسودان وتونس

 Source: IMF, October 0202  0202أكتوالر ارمادر: صندوق ارنقد اردور ، 

التغير

Change 
2022

2021/2020
 التوقعات

Projections

1 Kuwait 0.31 0.30 (0.0) 0.30 KWD/دينار كويتي الكويت 1

2 Bahrain 0.38 0.38 0.0 0.38 BHD/دينار بحريني البحرين 2

3 Oman 0.38 0.38 (0.0) 0.38 OMR/لاير عماني سلطنة عمان 3

4 Jordan 0.71 0.71 0.0 0.71 JOD/دينار أردني األردن 4

5 Somalia 1.00 1.00 (0.0) 1.00 SOS/شلن صومالي الصومال 5

6 Tunisia 2.81 2.82 0.0 2.91 TND/دينار تونسي تونس 6

7 Palestine 3.44 3.26 (0.2) 3.23 .... فلسطين 7

8 Qatar 3.64 3.64 (0.0) 3.64 QAR/لاير قطري قطر 8

9 UAE 3.67 3.67 0.0 3.67 AED/درهم إماراتي االمارات 9

10 Saudi Arabia 3.75 3.75 0.0 3.75 SAR /لاير سعودي السعودية 10

11 Libya 1.39 4.44 3.1 4.44 LYD/دينار ليبي ليبيا 11

12 Morocco 9.51 9.23 (0.3) 9.15 MAD/درهم مغربي المغرب 12

13 Egypt 16.08 15.79 (0.3) 16.01 EGP/جنيه مصري مصر 13

14 Mauritania 36.30 36.67 0.4 36.97 MRO/أوقية موريتانية موريتانيا 14

15 Algeria 126.85 136.08 9.2 146.02 DZD/دينار جزائري الجزائر 15

16 Djibouti 177.72 177.72 (0.0) 177.72 DJF/فرنك جيبوتي جيبوتي 16

17 Sudan 150.37 434.23 283.9 605.09 SDG/جنيه سوداني السودان 17

18 Yemen 743.01 1004.88 261.9 1288.83 YER/لاير يمني اليمن 18

19 Iraq 1190.81 1450.00 259.2 1450.00 IQD/دينار عراقي العراق 19

20 Lebanon 5039.8 ... ... ... LBP/ليرة لبنانية لبنان 20

21 Syria ... ... ... ... SYP/ليرة سورية سوريا 21

Ran

k 

2021

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

سعر صرف الدوالر في الدول العربية ) 1 دوالر مقابل العملة الوطنية(  

2020 2021 الدولة
ترتيب 

2021
Country

العملة

Currency
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 نشرة ضمان االستثمار                                                                                         

 0202ديسمبر   -أكتوبر 

 الموازنة العامة

 أه  مؤشرات أداء االقتا دات اريرالية

%  وعودة ارنش ط االقتا دل ف  اريديد م  ارصدوم لصام 52أدى ارتف د اسي ر ارنفط الم  يقرب م   •

 ملي ر دوالر. 220% ، رتال ار  43ار  ان ف   عيز ارموالنة اريرالية النسبة   0202ع   

دوم ه  مار وارسيوديصة  3% م  عيز ارموالنة عل  ارمستوى اريرال  ف  32تركز م  يزيد عل   •

 .0202ملي ر دوالر لام ع    33واريزائر، حيث اللغ ميمود عيز ارموالن ت ارثاثة نحو 

، مق الل تحقيق ف ئض ف  موالنتي  فقصط فص   0202دورة عرالية عيزا لام ع    23حقق  موالنة   •

كل م  ق ر وريبي . ف  ارمق الل ج ءت مار وارسيودية واريزائر ف  مصقصدمصة ارصدوم ارصيصرالصيصة ارصتص  

ملي ر دوالر ف  كصل  02، وتي ول هذا  ارييز ح جز ارـ 0202حقق  عيزا ف  موالن ته  لام ع   

 منه .

دورة عصرالصيصة  20تحس  أداء ارموالنة اري مة ف     •

، ام  م  لام لي دة ارف ئصض أو 0202لام ع   

تقليص اريصيصز، وحصلص  ارسصيصوديصة فص  ارصمصرتصبصة 

األورصص  الصصيصص  ارصصدوم ارصصتصص  قصصلصصاصص  حصصيصص  عصصيصصز 

 43.4، القيصمصة الصلصلص  0202موالن ته  لام ع   

 ملي ر دوالر فقط. 04.3ملي ر دوالر ريبلغ نحو 

حل  اريراق ف  ارمرتبة ارثص نصيصة الصتصقصلصيصص عصيصز  •

ملي ر دوالر، ثص  االمص رات  22.5موالنه  المقدار 

ف  ارمرتبة ارث رثة التقليص عيز موالنته  الصمصقصدار 

 ملي ر دوالر. 22

ف  ارمق الل ج ءت اريزائر ف  ارمرتبة األور  الصيص   •

 4.2اردوم ارت  ارتفع فيه  عيز ارموالنة المصقصدار 

، تصلصتصهص  ماصر 0202ملي رات دوالر لام عص   

ملي رات دوالر ث  موريت ني  وفلس يص   3.2المقدار 

 واراوم م عل  ارتوار .

تشير ارتوقي ت ار  مصزيصد مص  ارصتصحصسص  فص  اداء  •

، رصيصنص صفصض 0200ارموالن ت اريرالية لام ع   

مصلصيص ر  30% ويال ارص  02حي  ارييز  النسبة 

دوالر فقط ، مدعومة التحقيق ف ئض ف  مصوالنص ت 

 دوم ه  ق ر وريبي  واركوي  وسل نة عم ن 4

دورصة عصرالصيصة مص   22م  ارمتوقع أن تصتصمصكص     •

 0200تقليص حي  عيز مصوالنصتصهص  لصام عص   

تتادره  ارسيودية واريزائر وماصر واالمص رات 

 4واألردن، مع استمرار لي دة حيص  ارصيصيصز فص  

 دوم .

دولة  29موازنات  

عربية تحلق عجزا خالل 

، ملابل  0202عام 

تحليق فائض في 

 موازنتي قطر وليبيا فلط

 Source: IMF, October 0202  0202أكتوالر ارمادر: صندوق ارنقد اردور ، 

Change/التغير 
 التوقعات

Projections

2021/2020 2022

1 Qatar 1.9 4.710 2.8 10.278 قطر 1

2 Libya (10.5) 1.849 12.3 3.637 ليبيا 2

3 Djibouti (0.0) (0.063) (0.0) (0.062) جيبوتي 3

4 Mauritania 0.2 (0.068) (0.3) (0.100) موريتانيا 4

5 Somalia 0.0 (0.090) (0.1) (0.010) الصومال 5

6 Yemen (1.0) (1.018) (0.0) (1.037) اليمن 6

7 Sudan (2.0) (1.033) 1.0 (0.564) السودان 7

8 Palestine (1.7) (1.815) (0.2) (1.763) فلسطين 8

9 Kuwait (8.8) (1.944) 6.9 1.372 الكويت 9

10 Oman (11.8) (2.074) 9.8 0.955 سلطنة عمان 10

11 UAE (20.2) (2.196) 18.0 (0.955) االمارات 11

12 Iraq (21.7) (3.113) 18.6 (5.739) العراق 12

13 Bahrain (6.2) (3.128) 3.1 (3.292) البحرين 13

14 Jordan (3.9) (3.489) 0.4 (2.821) األردن 14

15 Tunisia (3.8) (3.527) 0.3 (3.475) تونس 15

16 Morocco (8.7) (8.174) 0.5 (7.845) المغرب 16

17 Algeria (17.3) (22.033) (4.8) (17.560) الجزائر 17

18 Saudi Arabia (79.2) (25.727) 53.4 (15.500) السعودية 18

19 Egypt (25.4) (29.195) (3.8) (27.923) مصر 19

20 Lebanon (0.8) ... ... ... لبنان 20

21 Syria ... ... ... ... سوريا 21

(220.9) (102.1) 118.8 (72.4)

عجزأو فائض الموازنة في الدول العربية ) بالمليار دوالر(

General Government Fiscal Balance in Arab Countries (USD bn)

Rank 

 2021
Country

Totalاالجمالي

الدولة
ترتيب 

2021
20212020
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 نشرة ضمان االستثمار  

 0202ديسمبر   -أكتوبر 

 أه  مؤشرات أداء االقتا دات اريرالية

 رصيد الموازنة كنسبة من الناتج المحلي االجمالي

تصصراجصصع ارصصمصصتصصوسصصط االفصصتصصرا صص  رصصيصصيصصز   •

% مص  2.0ارموالن ت اريصرالصيصة مص  نصحصو 

ارص   0202ارن تج اإلجم ر  ارصيصرالص  عص   

، وفق  رتقديرات صندوق 0202% ع   3.3

 ارنقد اردور .

تراجي  نسبة ص ف  اقترا  ارحكصومص ت   •

اريرالية ار  ارن تج اريرال  ار  م  يقرب مص  

، حيث ان ف ص  0202ارناف لام ع   

% 3.2ارص  نصحصو  0202% عص   3.2م  

، ومصص  ارصصمصصتصصوقصصع ان تصصواصصصل 0202عصص   

 .0200% ع   0.2ان ف  ه  رتال ار  

موالن ت عرالية نسبة عصيصز ارص   2سيل   •

ارن تج ارمحل  االجصمص رص  تصفصوق ارصمصتصوسصط 

، تادرتهص  0202% ع   3.3اريرال  ارب رغ

%م  23.4اريزائر النسبة عيز اللل  نحو 

%  22.4ارن تج، تلته  فلس ي  النسبة عصيصز 

م  ارن تج، ث  تونس ف  ارمرتبة ارث رثة واللغ 

 % م  ارن تج.2.3عيز موالنته  نحو 

سيل  اإلم رات ادن  عيز موالنة الللص    •

% م  ارن تج، تلصتصهص  مصوريصتص نصيص  2.4نسبته 

 %.2.3النسبة قدره  

حقق  ريبيص  فص ئ ص  فص  مصوالنصتصهص  نسصبصتصه  •

% م  ارن تج ارمحل  االجم ر ، تصلصتصهص  5.2

% مص  0.2ق ر الفص ئصض مصوالنصة نسصبصتصه 

 .0202ارن تج ارمحل  اإلجم ر  لام ع   

ارص  مصزيصد مص   0200تشير توقي ت عص    •

ارتراجع ف  عيز ارموالن ت اريرالية ريال 

% م  ارن تج ارمحلص  اإلجصمص رص  ، 0.5ار  

كم  ستحقق كل م  ريبصيص  وقص صر وسصلص صنصة 

% 20.4عم ن واركوي  ف ئ    ريال ار  

 % عل  ارتوار .3.4و

 موازنات عربية 2

 تسجل عجزا 

نسبته إلى الناتج تفوق  

المتوسط العربي البالغ 

 0202% عام 6.9

عجز الموازنة   

االفتراضي في الدول 

العربية يتراجع إلى  

النصف تلريبا خالل  

%  6.2ليبلغ  0202عام 

 من الناتج

 التغير

Change 

 التوقعات

Projections

2021/2020 2022

1
Libya

(54.5) 6.8 61.2 12.5 ليبيا 1

2
Qatar

1.3 2.8 1.5 5.7 قطر 2

3
UAE

(5.6) (0.5) 5.1 (0.2) االمارات 3

4
Mauritania

2.3 (0.7) (3.1) (1.1) موريتانيا 4

5 Kuwait (8.3) (1.5) 6.9 1.0 الكويت 5

6 Iraq (12.8) (1.5) 11.3 (2.5) العراق 6

7 Somalia 0.5 (1.7) (2.2) (0.2) الصومال 7

8 Djibouti (1.3) (1.7) (0.5) (1.6) جيبوتي 8

9 Oman (18.7) (2.6) 16.1 1.1 سلطنة عمان 9

10 Sudan (5.9) (2.9) 3.1 (1.5) السودان 10

11 Saudi Arabia (11.3) (3.1) 8.3 (1.8) السعودية 11

12 Yemen (5.2) (5.2) (0.0) (5.2) اليمن 12

13 Morocco (7.6) (6.5) 1.1 (5.9) المغرب 13

14 Egypt (7.0) (7.4) (0.4) (6.4) مصر 14

15 Jordan (8.9) (7.7) 1.2 (5.9) األردن 15

16 Bahrain (17.9) (8.0) 9.9 (8.0) البحرين 16

17 Tunisia (9.8) (8.3) 1.6 (7.6) تونس 17

18 Palestine (10.7) (10.5) 0.2 (9.4) فلسطين 18

19 Algeria (11.7) (13.4) (1.7) (10.4) الجزائر 19

20 Lebanon (4.1) ... ... ... لبنان 20

21 Syria ... ... ... ... سوريا 21

(9.2) (3.7) 5.5 (2.6) Arab Countriesالدول العربية

General Government Fiscal Balance (% of GDP)

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

Rank 

 2021
Country 2020 2021 الدولة

ترتيب 

2021

 Source: IMF, October 0202  0202أكتوالر ارمادر: صندوق ارنقد اردور ، 
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 نشرة ضمان االستثمار                                                                                         

 0202ديسمبر   -أكتوبر 

 الدين الحوومي

 أه  مؤشرات أداء االقتا دات اريرالية

ارتفع اجم ر  اردي  ارحكوم  ف  اردوم ارصيصرالصيصة  •

 2434ريال ار  نحو  0202% ع   3.2النسبة 

 .0202ملي ر دوالر ع   

% م  اجم ر  اردي  ارصحصكصومص  45.0تركز نحو  •

دوم  4ف    0202ف  اردوم اريرالية  لام ع   

% مص  االجصمص رص ، 03تتادره  مار الحصاصة 

% مصص  24.2تصلصيصهص  ارسصيصوديصة الصصحصاصة الصلصلص  

%، وجص ءت 2.3اإلجم ر  ث  االم رات الصحصاصة 

 %.3.5اريراق ف  ارمرتبة ارراالية الحاة 

دوم لصام  4تراجع حي  اردي  ارحصكصومص  فص   •

، تادرتهص  ارسصودان الصتصراجصع نسصبصة 0202ع   

%، تصلصتصهص  ارصيصراق 22.3دينه  ارحكوم  الصنصحصو 

 %.24.3% ث   اركوي  النسبة 25.2النسبة 

دورصة عصرالصيصة  20ارتفع حي  اردي  ارحكوم  ف   •

% مصقص رنصة 25.3تادرته  اريزائر النسبة اللل  

%  ثص  ارصمصلصرب 22، و مار النسبة 0202الي   

 %.22.5النسبة 

تشير ارتوقي ت ار  مصواصصلصة ارصديص  ارصحصكصومص   •

مصلصيص رات  2524اريرال  ارتفص عصه رصيصاصل ارص  

،  مع تراجع حي  ارصديص  0200دوالر لام ع   

دوم ه  ق ر وارسودان وسل نة  4ارحكوم  ف  

 عم ن واريم  وفلس ي 

 20يتوقع أن يرتفع حي  ارصديص  ارصحصكصومص  فص   •

تتادره  اركوي     0200دورة عرالية لام ع   

 %.22%، واريزائر الزي دة النحو44الزي دة النحو 

 الدين الحوومي يرتفع  

 دولة عربية  20في 

بنسبة تتراوح ما بين 

 %5.9% و23.9

 0202عام  

 Source: IMF, October 0202  0202أكتوالر ارمادر: صندوق ارنقد اردور ، 

The rest 

Coutries

  الدولباقي

31.4%

Egypt

مصر

 23.0%

Saudi Arabia 

  السعودية

15.9%

UAE 

االمارات

 9.7% Iraq 

العراق

 7.6% Qatar 

  قطر

6.3%

Algeria

 الجزائر

6.1%

)%( 0202التوزيع النسبي للدين الحوومي في الدول العربية  لعام 
   Relative Distribution of Government Gross Debt in Arab Countries in 2021

Country
توقعات  ال

Projections

Country
القيمة

Value

الحصة / 

Share

القيمة

Value
% 2022

1
Djibouti

1.4 1.5 0.1 0.1 9.9 1.6 جيبوتي 1

2
Mauritania

4.8 5.1 0.3 0.3 5.7 5.4 موريتانيا 2

3
Palestine 

7.3 7.8 0.5 0.4 5.7 7.4 فلسطسن 3

4
Kuwait

12.4 10.5 0.7 (1.9) (15.7) 15.0 الكويت 4

5 Yemen 15.9 14.3 0.9 (1.5) (9.8) 12.6 اليمن 5

6 Tunisia 35.2 38.5 2.4 3.3 9.5 42.2 تونس 6

7 Jordan 38.5 41.2 2.6 2.7 7.0 43.0 االردن 7

8 Bahrain 45.1 48.2 3.1 3.2 7.1 51.6 البحرين 8

9 Oman 51.4 55.0 3.5 3.5 6.9 52.9 سلطنة عمان 9

10 Sudan 93.9 75.4 4.8 (18.5) (19.7) 66.7 السودان 10

11 Morocco 86.4 95.5 6.1 9.1 10.6 101.6 المغرب 11

12 Algeria 82.1 95.8 6.1 13.7 16.7 106.4 الجزائر 12

13 Qatar 104.9 99.8 6.3 (5.0) (4.8) 96.0 قطر 13

14 Iraq 142.7 119.7 7.6 (23.0) (16.1) 125.4 العراق 14

15 UAE 141.3 153.1 9.7 11.8 8.4 165.4 االمارات 15

16 Saudi Arabia 227.8 250.1 15.9 22.3 9.8 270.2 السعودية 16

17 Egypt 326.3 362.1 23.0 35.7 11.0 392.3 مصر 17

18 Lebanon 28.6 ... ... ... ... ... لبنان 18

19 Libya ... ... ... ... ... ... ليبيا 19

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

21 Syria ... ... ... ... ... ... سوريا 21

1460.5 1573.8 100.0 113.3 7.8 1604.0
Total Arab 

Countries

اجمالي الدين الحكومي للدول العربية بالمليار دوالر

Government Gross Debt of Arab Countries (USD bn)

Rank 

 2021

اجمالي الدول العربية

2021

2020 الدولة
ترتيب 

2021

Change تغير/  ال
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 نشرة ضمان االستثمار  

 0202ديسمبر   -أكتوبر 

سيل  نسبة اردي  ارحكوم  ار  ارن تج ارمحل    •

 4.2اإلجم ر  ف  اردوم اريرالية ان ف   قصدرا 

ار   0202% ع   52.5نق ط  مئوية، م  نحو 

، ويصأتص  هصذا االنص صفص   0202% ع   45.4

كمحالة الن ف   نسبة اردي  ارحصكصومص  ارص  

دورصة عصرالصيصة  22ارن تج ارمحل  اإلجم ر  فص  

)دوم ار ليج اريرال  وفصلصسص صيص  ومصوريصتص نصيص  

واريراق واريم  وارسودان( مق الل ارتف عصه فص  

سصص  دوم فصصقصصط )هصص  جصصيصصبصصوتصص  وارصصيصصزائصصر 

 وارملرب وتونس واألردن ومار(.

عل  صييد اردوم ارت  تي ول فيه  حي  ارصديص   •

% م  ارن تصج، تشصيصر ارصبصيص نص ت 222ارحكوم  

إر   أن هذا ارنسبة استقرت فص  دورصتصيص  هصمص  

%( 022.2%( وارسصودان )203.3اربحري  )

، وفص  ارصمصقص الصل 0202و 0202لام عص مص  

 4سيل  نسبة اردي  ارحكوم  ار  ارصنص تصج فص  

%( 3.2% هصص  ارصصكصصويصص  )42دوم أقصصل مصص  

%( 33.3%( واالمص رات )02.3وارسيودية )

 %).  44.3%( وفلس ي  )40.3وجيبوت  )

م  ارمتصوقصع أن ياصل ارصديص  ارصحصكصومص  ارص   •

% م  ارن تج ف  ارصدوم ارصيصرالصيصة لصام 44.3

ً قصدرا 0200ع   نصقص صة  0.0، محقق ً ان فص  ص 

مئوية، وم  ارمتوقصع أي ص  ان تصنص صفصض هصذا 

دوم عرالية، ف  مق الل ارتصفص عصهص   2ارنسبة ف  

 .دوم ألرى لام اري   نفسه 2ف  

 أه  مؤشرات أداء االقتا دات اريرالية

 الدين الحوومي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

 الدين الحوومي يتجاوز 

 الناتج المحلي اإلجمالي 

في كل من السودان  

 والبحرين خالل عامي

 0200و 0202   

 Source: IMF, October 0202  0202أكتوالر ارمادر: صندوق ارنقد اردور ، 

تغير ال

Change  

توقعات  ال

Projections

2021/2020 2022

1 Kuwait 11.7 7.9 (3.8) 10.8 الكويت 1

2 Saudi Arabia 32.5 29.7 (2.9) 30.8 السعودية 2

3 UAE 39.4 37.3 (2.0) 38.6 االمارات 3

4 Djibouti 40.9 42.3 1.4 40.3 جيبوتي 4

5 Palestine 47.2 44.7 (2.5) 39.6 فلسطسن 5

6 Mauritania 59.2 55.4 (3.8) 57.6 موريتانيا 6

7 Algeria 55.6 58.5 2.9 63.2 الجزائر 7

8 Qatar 72.1 59.0 (13.1) 53.1 قطر 8

9 Iraq 84.2 59.4 (24.8) 55.3 العراق 9

10 Oman 81.2 68.2 (13.0) 61.7 سلطنة عمان 10

11 Yemen 84.2 73.5 (10.7) 63.1 اليمن 11

12 Morocco 75.4 75.8 0.4 76.6 المغرب 12

13 Tunisia 89.7 90.2 0.5 92.7 تونس 13

14 Jordan 88.0 90.9 2.9 90.6 االردن 14

15 Egypt 89.8 91.4 1.5 89.5 مصر 15

16 Bahrain 129.7 123.3 (6.4) 125.6 البحرين 16

17 Sudan 272.9 209.9 (63.0) 176.6 السودان 17

18 Lebanon 150.4 ... ... ... لبنان 18

19 Syria ... ... ... ... سوريا 19

20 Libya ... ... ... ... ليبيا 20

21 Somalia ... ... ... ... الصومال 21

60.6 56.5 (4.1) 54.3

Government Gross Debt (% of GDP)

اجمالي الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي )%(

الدول العربية

Rank 

2021
Country 2020 2021 الدولة

ترتيب 

2021

Arab Countries

210 

123 

91 91 90 
76 73 68 59 59 58 55 

45 42 37 30 
8 

)%(    0202اجمالي الدين الحوومي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي لعام 
Government Gross Debt in 2021 (% of GDP)



     26  

 نشرة ضمان االستثمار                                                                                         

 0202ديسمبر   -أكتوبر 

 االستثمار اإلجمالي

 أه  مؤشرات أداء االقتا دات اريرالية

دورصة عصرالصيصة  24وفق  رلبي ن ت ارمتوفرة ع   •

ارتفي  االستصثصمص رات االجصمص رصيصة ارصيصرالصيصة 

 522.4رتال ار   0202% ع   5.2النسبة 

 ملي را دوالر.

% م  االستثم رات ارصيصرالصيصة 53.4تركزت  •

، هص  0202دوم لام ع    3االجم رية ف  

% واالمص رات 34.2ارسيودية الحاة اللل  

% ثص  ارصيصزائصر الصحصاصة 23.4الحاة اللل  

 % م  اإلجم ر .22.3اللل  

تي ولت قيمة االستثم رات االجم رية حص جصز  •

دوم فصقصط  مصقص الصل  4ملي ر دوالر ف   42ارـ 

مصلصيص ر  42استثم راته  االجم رية أقل م   22

 دوالر .

دورصة عصرالصيصة ليص دة فص  حصيص   23حقصقص   •

فص   0202استثم راته  االجم رية لام ع   

مقدمته  ارسصيصوديصة واالمص رات وماصر فص  

مق الل انص صفص  صهص  فص  دورصتصيص  هصمص  رصيصبصيص  

 وموريت ني .

حل  سل نة عم ن ف  ارصمصرتصبصة األورص  مص   •

حيث ميدم نمو استثم راته  االجم رية لصام 

%، تصصلصصتصصهصص   33.3الصصمصصيصصدم الصصلصصغ  0202عصص   

% ث   االم رات الصمصيصدم 32.5تونس الميدم 

32.% 

تراجي  االستثم رات االجمص رصيصة فص  رصيصبصيص   •

%، وفص  مصوريصتص نصيص  الصمصيصدم 53.3الميدم  

25.5.% 

يصصتصصوقصصع أن تصصرتصصفصصع االسصصتصصمصص رات ارصصيصصرالصصيصصة  •

مصلصيص ر دوالر  504.2االجم رية رتال ارص  

، مصصصع ارتصصصفصصص د حصصصيصصص  تصصصلصصصك 0200عصصص   

دورصة عصرالصيصة مصقص الصل  24االستثم رات فص  

 ان ف  ه  الشكل طفيف ف  اريزائر. 

توقعات بمواصلة  

 االستمارات العربية

اإلجمالية ارتفاعها  لتصل  

 مليار دوالر  305.2إلى 

 0200عام 

معدل نمو االستثمارات 

اإلجمالية ارتفع بمعدل يزيد 

% في كل من  62على 

سلطنة عمان وتونس 

 0202واإلمارات خالل عام 

 Source: IMF, October 0202  0202أكتوالر ارمادر: صندوق ارنقد اردور ، 

 التوقعات

Projections

القيمة

Value

الحصة / 

Share

القيمة

Value
% 2022

1 Saudi Arabia 184.8 209.4 34.9 24.6 13.3 212.8 السعودية 1

2 UAE 79.6 104.3 17.4 24.7 31.0 105.5 االمارات 2

3 Algeria 62.9 67.9 11.3 5.0 8.0 67.8 الجزائر 3

4 Egypt 50.0 63.4 10.5 13.3 26.6 71.9 مصر 4

5 Kuwait 31.3 37.6 6.3 6.2 19.8 40.7 الكويت 5

6 Morocco 32.6 35.4 5.9 2.8 8.6 37.4 المغرب 6

7 Libya 79.3 28.8 4.8 (50.5) (63.7) 29.8 ليبيا 7

8 Oman 12.0 16.5 2.8 4.5 37.3 18.2 سلطنة عمان 8

9 Bahrain 11.8 13.4 2.2 1.6 13.4 13.9 البحرين 9

10 Jordan 8.2 8.4 1.4 0.2 2.7 8.9 األردن 10

11 Tunisia 4.2 5.6 0.9 1.3 31.6 7.3 تونس 11

12 Palestine 3.6 4.6 0.8 1.0 27.9 5.1 فلسطين 12

13 Mauritania 3.4 2.8 0.5 (0.6) (16.6) 3.0 موريتانيا 13

14 Yemen 1.2 1.3 0.2 0.1 8.7 1.4 اليمن 14

15 Djibouti 1.0 1.3 0.2 0.2 23.1 1.6 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

566.0 600.5 100.0 34.6 6.1 625.1 االجمالي

 االستثمار االجمالي في الدول العربية بالمليار دوالر

Total Investment in Arab Countries (USD bn)

2021

Total 

ترتيب 

2021

Rank 

2021
Country 2020الدولة

Change تغير/  ال
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 نشرة ضمان االستثمار  

 0202ديسمبر   -أكتوبر 

 أه  مؤشرات أداء االقتا دات اريرالية

 االستثمار اإلجمالي كنسبة من الناتج  المحلي االجمالي

 24تراجي   نسبة االستثم ر اإلجم رص  فص    •

دورة عرالية  ار  ارنص تصج ارصمصحصلص  االجصمص رص  

 . 0202% ع   02.5اريرال  رتال ار  

تراجصيص  نسصبصة االسصتصثصمص رات ارص  ارصنص تصج   •

دوم عصرالصيصة لصام  3ارمحل  اإلجم ر  فص  

، ه  ريبي  وموريتص نصيص  وارصيصزائصر 0202ع   

واركوي ، وارسيودية وارملرب واألردن. فص  

 دوم عرالية األلرى. 2مق الل ارتف عه  ف  

% 32ت    نسبة االستثمص رات حص جصز ارـص  •

دوم عصرالصيصة لصام عص    4م  ارصنص تصج فص  

، تاصصدرتصصهصص  رصصيصصبصصيصص  الصصنصصسصصبصصة الصصلصصلصص  0202

% م  ارن تج ارمحل  اإلجم ر  لصام 224.3

، وحصلص  ارصيصزائصر فص  ارصمصرتصبصة 0202ع   

% ث  جيبوت  النسصبصة  42.4ارث نية النسبة اللل 

 % م  ارن تج.34.4استثم رات اللل  نحو 

ر  تتي ول نسبة االستثمص رات فص  أرالصع دوم  •

% مص  ارصنص تصج ارصمصحصلص  02عرالصيصة حص جصز 

، هص  األردن، 0202اإلجم رص  لصام عص   

 ومار، وتونس، واريم .

دوم عصرالصيصة ليص دة فص   22يتوقع ان تحقق  •

نسبة االستثم ر ار  ارن تج ارمحلص  اإلجصمص رص  

تزامن  مع مزيد م  ارتيص فص  ارصمصتصوقصع لصام 

، ف  مق الل تراجع تلك ارنسبصة فص  0200ع   

لصصمصصس دوم ألصصرى هصص  رصصيصصبصصيصص  وارصصيصصزائصصر، 

 واربحري  واالم رات وارسيودية.

نسبة االستثمارات اإلجمالية 

تجاوزت الناتج المحلي 

 اإلجمالي في ليبيا 

0202خالل عام   

 Source: IMF, October 0202  0202أكتوالر ارمادر: صندوق ارنقد اردور ، 

6.5
13.1 16.0 18.5 20.5 24.9 25.4 26.8 28.1 28.4 30.8 34.2 34.5

41.4

105.3

)%( 0202توقعات اجمالي االستثمارات كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي لعام 
Total Investment Projections as % of GDP in 2021

التغير

Change 

 التوقعات

Projections

2021/2020 2022

1 Libya 412.6 105.3 (307.21) 101.9 ليبيا 1

2 Algeria 42.6 41.4 (1.16) 40.3 الجزائر 2

3 Djibouti 29.7 34.5 4.74 39.8 جيبوتي 3

4 Bahrain 34.0 34.2 0.24 33.9 البحرين 4

5 Mauritania 41.8 30.8 (10.93) 31.7 موريتانيا 5

6 Kuwait 29.6 28.4 (1.19) 29.3 الكويت 6

7 Morocco 28.4 28.1 (0.35) 28.2 المغرب 7

8 Palestine 23.4 26.8 3.44 27.0 فلسطين 8

9 UAE 22.2 25.4 3.24 24.7 االمارات 9

10 Saudi Arabia 26.4 24.9 (1.54) 24.3 السعودية 10

11 Oman 19.0 20.5 1.50 21.2 سلطنة عمان 11

12 Jordan 18.7 18.5 (0.16) 18.7 األردن 12

13 Egypt 13.8 16.0 2.21 16.4 مصر 13

14 Tunisia 10.8 13.1 2.26 16.0 تونس 14

15 Yemen 6.2 6.5 0.32 6.8 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

23.5 21.6 (1.9) 21.2 Totalاالجمالي

Total Investment (% of GDP)

اجمالي االستثمارات كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي )%(

Rank 

 2021
Country 2020 2021 الدولة

ترتيب 

2021
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 نشرة ضمان االستثمار                                                                                         

 0202ديسمبر   -أكتوبر 

 التجارة الخارجية

 أه  مؤشرات أداء االقتا دات اريرالية

ارتفع حي  ارتي رة ار  رجية اريرالية م  ارسلصع  •

 0220% ارص  نصحصو 02.3وار دمص ت الصنصسصبصة 

، وييزى االرتفص د ارص  0202ملي ر دوالر ع   

ارزيص دة ارصتص  حصقصقصتصهص  اراص درات وارصواردات 

 .0202اريرالية م  ارسلع وار دم ت لام ع   

دورة عرالية لي دة ف  حي  تي رتصهص   22حقق    •

، 0202مصص  ارسصصلصصع وارصص صصدمصص ت لصصام عصص   

وتادرت ارسيودية ارق ئمة  محققة أعل  مصيصدم 

%32.2%، تلته  تونس الميدم 33.3لي دة اللغ 

 %02.2، ث  اريراق الميدم 

%  32.2ارتفي  ارا درات اريصرالصيصة الصمصيصدم   •

 . 0202ملي ر دوالر ع    2250.3ار  

ارتفي  ارواردات اريرالية م  ارسلع وار دمص ت   •

مصلصيص رات عص    2202.3%  ارص 20.5النسبة  

0202 . 

% مصص  اجصصمصص رصص  ارصصتصصيصص رة 40.5تصصركصصز نصصحصصو   •

ارص صص رجصصيصصة ارصصيصصرالصصيصصة فصص  دورصصتصصيصص  فصصقصصط، هصصمصص  

%، تصلصتصهص  02.2اإلم رات الحاة اللصلص  نصحصو 

 . 0202% لام ع   00.2ارسيودية الحاة 

تشير ارتوقي ت ار  مزيد م  االرتف د ف  قصيصمصة  •

ارتي رة اريرالية م  ارسلع وار دم ت لام عص   

مصلصيص ر دوالر مصع  0352.0، رتال ار  0200

 23توقي ت ال رتف د حي  ارتي رة ار  رجية ف  

دورة  تتادره  االم رات واريراق وارسصيصوديصة 

ومار وق ر، ف  مق الل تراجيه  ف  موريت نيص  

 فقط.

حجم التجارة الخارجية  

العربية من السلع والخدمات 

% إلى 02.9يرتفع بنسبة 

 تريليون دوالر  0.0نحو 

 0202عام 

 Source: IMF, October 0202  0202أكتوالر ارمادر: صندوق ارنقد اردور ، 

UAE

  االمارات 

29.8%

Saudi 

Arabia

  السعودية 

22.8%
Iraq

  العراق

7.3%

Qatar

  قطر

7.1%

Egypt

%5.6 مصر

Kuwait

%5.3 الوويت

The rest 

coutries

  الدول باقي

22.1%

بالمليار دوالر 0202التوزيع النسبي لتجارة السلع والخدمات في الدول العربية عام
Relative Distribution of Trade in Goods and Services

in Arab Countries 2021 (USD bn)

2020 2021
توقعات  ال

Projections

قيمة ال

Value

قيمة ال

Value

القيمة

Value
% 2022

1 UAE 567.5 652.7 85.2 15.0 693.7
االمارات

1

2 Saudi Arabia 363.9 499.6 135.7 37.3 518.5
السعودية

2

3 Iraq 123.2 159.8 36.7 29.8 184.0
العراق

3

4 Qatar 130.0 156.2 26.2 20.2 167.4
قطر

4

5 Egypt 122.8 123.0 0.2 0.1 138.7
مصر

5

6 Kuwait 90.6 116.2 25.6 28.2 129.2
الكويت

6

7 Morocco 83.5 100.5 17.0 20.4 112.2
المغرب

7

8 Algeria 67.8 86.0 18.2 26.8 87.3
الجزائر

8

9 Oman 60.0 69.3 9.4 15.6 79.2
سلطنة عمان

9

10 Bahrain 48.5 56.7 8.1 16.8 59.5
البحرين

10

11 Tunisia 35.9 47.0 11.1 30.8 52.6
تونس

11

12 Jordan 28.6 32.9 4.3 15.1 39.7
األردن

12

13 Sudan 15.2 17.4 2.2 14.1 19.0
السودان

13

14 Palestine 10.4 12.4 2.0 19.0 13.4
فلسطين

14

15 Yemen 9.6 12.3 2.7 28.4 13.0
اليمن

15

16 Djibouti 7.1 8.5 1.3 18.9 9.3
جيبوتي

16

17 Mauritania 6.6 8.2 1.6 24.4 8.1
موريتانيا

17

18 Somalia 6.2 7.0 0.8 13.7 7.6
الصومال

18

19 Lebanon 23.8 … … … …
لبنان

19

20 Libya … … … … …
ليبيا

20

21 Syria … … … … …
سوريا

21

1801.3 2192.0 390.7 21.7 2361.2

Rank 

 2021

تجارة السلع والخدمات في الدول العربية بالمليار دوالر

 Trade in Goods and Services  in Arab Countries (USD bn) 

Arab Countriesالدول العربية

Country الدولة
ترتيب 

2021

Change تغير/  ال
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 نشرة ضمان االستثمار  

 0202ديسمبر   -أكتوبر 

 أه  مؤشرات أداء االقتا دات اريرالية

 الميزان التجاري

كمحالة رزي دة حي  ارا درات اريرالية عص    •

، حصقصق ارصمصيصزان 0202ارواردات لام ع   

ارتي رل اريرال  تحوالً كبيراً م  عيز قيمصتصه 

 230.2ملي ر دوالر ار  فص ئصض قصدرا  03.2

 ملي راً.

دوم  3حقق ارميصزان ارصتصيص رل فص ئ ص  فص   •

هص  دوم ارص صلصيصج  0202عرالية لام عص   

 اريرال  واريراق.  

حدر تحوم ف  ارميزان ارتي رل ردورتي  هم   •

، حصيصث 0202اريراق وجيبوتص  لصام عص   

حقق اريراق تحوال ف  ارميزان ارتصيص رل مص  

مليص ر دوالر ارص  فص ئصض  24.2ارييز ارب رغ 

مصلصيص ر دوالر، وذرصك عصلص   22.2اللغ نصحصو 

 2.0عكس جيبوت  وارت  حقق  عيزا قصدرا 

فص  مصيصزانصهص   0202ملي ر دوالر لام ع   

مصلصيص ر  2.3ارتي رل مق رنة مع ف ئض قصدرا 

 .0202دوال ع   

دوم عرالية تحسن ً ف  أداء مصيصزانصهص   2حقق   •

ارتي رل ام  م  لام ليص دة حصيص  ارصفص ئصض 

)كم  ف  اردوم ارسبية األور (، أو مص  لصام 

 تقليص حي  ارييز مثل اريزائر وارسودان.

م  ارمتوقع أن يصواصصل ارصمصيصزان ارصتصيص رل  •

 0200اريرال  ف  تحقيق ف ئصض لصام عص   

ملي رات دوالر، مصع تصوقصيص ت  242.3ريال 

ال ستمرار ارصفص ئصض فص  دوم ارص صلصيصج ارسص  

الي نب اريراق، ورك  مصع تصراجصع حصيص  هصذا 

ارف ئض ف  اريراق واركوي  مصقص رنصة مصع مص  

، وكذرك توقي ت الحصدور 0202تحقق ف  ع  

تراجع ف  عيز ارميزان ارتي رل ألرالع دوم 

هصص  جصصيصصبصصوتصص  واألردن  0200لصصام عصص   

 واريزائر وارملرب.

دول عربية حللت  7 

تحسنا  في أداء ميزانها 

التجاري إما من خالل 

زيادة حجم الفائض أو من 

خالل تلليص حجم العجز  

 0202خالل عام 

الميزان التجاري العربي 

يحلق  تحوال من عجز 

مليار دوالر  09.7قيمته 

لفائض قدره   0202عام 

مليار دوالر خالل  260.7

 0202عام 

 Source: IMF, October 0202  0202أكتوالر ارمادر: صندوق ارنقد اردور ، 

2020 2021
 التوقعات

Projections

القيمة

Value

القيمة

Value

القيمة

Value
% 2022

1
UAE

54.7 88.5 33.8 61.7 90.9 االمارات 1

2
Saudi Arabia

4.3 59.9 55.6 1289.8 60.9 السعودية 2

3
Qatar

11.9 30.7 18.8 158.5 38.9 قطر 3

4
Iraq

(14.9) 18.1 33.1 (221.5) 14.3 العراق 4

5
Kuwait

3.4 17.9 14.5 428.5 16.5 الكويت 5

6
Oman

5.5 11.5 6.0 108.8 14.8 سلطنة عمان 6

7
Bahrain

2.0 4.2 2.2 114.7 4.5 البحرين 7

8
Djibouti

0.3 (0.2) (0.5) (190.9) (0.2) جيبوتي 8

9
Mauritania

(0.8) (0.9) (0.0) 4.8 (1.1) موريتانيا 9

10
Sudan

(5.1) (3.7) 1.4 (27.3) (4.1) السودان 10

11
Tunisia

(3.6) (4.5) (0.9) 25.2 (5.3) تونس 11

12
Somalia

(4.5) (4.7) (0.1) 3.1 (5.0) الصومال 12

13
Palestine 

(5.5) (6.4) (1.0) 18.2 (7.0) فلسطين 13

14
Jordan

(7.9) (8.0) (0.1) 1.8 (5.7) األردن 14

15
Yemen

(7.2) (8.5) (1.3) 18.1 (8.6) اليمن 15

16
Algeria

(18.0) (8.6) 9.4 (52.4) (5.0) الجزائر 16

17
Morocco

(8.8) (12.2) (3.4) 39.1 (12.8) المغرب 17

18
Egypt

(27.5) (34.0) (6.5) 23.7 (30.5) مصر 18

19
Lebanon

(6.2) … … … … لبنان 19

20
Libya

… … … … … ليبيا 20

21
Syria

… … … … … سوريا 21

(27.9) 132.6 160.5 (574.5) 149.7

Rank 

2021

ميزان تجارة السلع والخدمات في الدول العربية بالمليار دوالر

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

Arab Countriesالدول العربية

Country الدولة
ترتيب 

2021

Change تغير/  ال
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 نشرة ضمان االستثمار                                                                                         

 0202ديسمبر   -أكتوبر 

 الحساب الجاري

 أه  مؤشرات أداء االقتا دات اريرالية

شهد رصيد ارحس ب اري رل رلدوم اريصرالصيصة  •

مصلصيص ر  33.3تحوال كبيرا مص  عصيصز قصدرا 

 52.3ارص  فص ئصض قصدرا  0202دوالر ع   

ً رصتصحصسص   ملي ر دوالر، وييصد ذرصك انصيصكص سص 

ارحس ال ت اري رية رلدوم ارصيصرالصيصة ارصنصفص صيصة 

نتيية رم  شهدته م  تي ِف فص  ظصل ارتصفص د 

 .0202أسي ر ارنفط مق رنة الي   

دوم عرالصيصة فص ئ ص  فص  حسص الصهص   5حقق    •

دوم  3مق رنة مع  0202اري رل لام ع   

، وتاصدرت االمص رات 0202فقط ف  عص   

ارمقدمة محققة ف ئ  ً فص  حسص الصهص  ارصيص رل 

ملي ر دوالر، وحصلص  ارسصيصوديصة  32.5قدرا 

ً قصدرا   30.5ف  ارمرتبة ارث نية محققة ف ئ  

ملي ر دوالر،  وف  ارمق الل تاصدرت ماصر 

اردوم اريصرالصيصة مص  حصيصث عصيصز ارصحصسص ب 

اري رل، حيث حقق حس اله  اري رل عصيصزاً 

 0202ملي ر دوالر لصام عص    24.4قدرا 

 ملي ر دوالر. 20.4تلته  اريزائر النحو 

دوم عصرالصيصة  4عل  صييد متال قلا    •

 0202م  عيز حس اله  اري رل لام عص   

ه  ارصبصحصريص  وارسصودان وسصلص صنصة عصمص ن 

 واريزائر. 

تشير ارتوقي ت إر  مواصلة تحقصيصق رصصيصد  •

ً ياصل ارص   ارحس ب اري رل اريرال  فص ئ ص 

، ومصص  0200مصصلصصيصص ر دوالر عصص    32.2

ارصصمصصتصصوقصصع أن تسصصتصصمصصر كصصل مصص  االمصص رات 

وارسيودية واركوي  وق ر واريصراق ورصيصبصيص  

ف  تحقيق ف ئض ف  حس اله  اريص رل لصام 

 . 0200ع   

يتوقع ان تتمك  كل م  جيبوت  واراصومص م  •

وارسودان واألردن وسل نة عم ن واريزائصر 

م  تقليص حي  ارييز ف  رصيد حس ال تصهص  

 .0200اري رية لام ع   

 دول عربية  3 

حللت فائضا في حسابها 

 0202الجاري خالل عام 

 دول فلط  6ملارنة مع 

 0202في عام 

رصيد الحساب الجاري 

العربي يحلق تحوال من 

العجز إلى الفائض 

انعواسا  لتحسن الحسابات 

الجارية للدول النفطية 

 0202عام 

 Source: IMF, October 0202  0202أكتوالر ارمادر: صندوق ارنقد اردور ، 

Change تغير/  ال
توقعات  ال

Projections

2021/2020 2022

1 UAE 11.06 39.64 28.59 40.11 االمارات 1

2 Saudi Arabia (19.65) 32.61 52.26 33.17 السعودية 2

3 Kuwait 17.71 20.51 2.80 18.41 الكويت 3

4 Qatar (3.48) 13.87 17.35 20.90 قطر 4

5 Iraq (18.28) 12.41 30.69 9.07 العراق 5

6 Libya (2.35) 5.25 7.60 4.49 ليبيا 6

7 Djibouti 0.37 (0.17) (0.54) (0.12) جيبوتي 7

8 Mauritania (0.61) (0.65) (0.04) (0.83) موريتانيا 8

9 Somalia (0.86) (0.93) (0.08) (0.92) الصومال 9

10 Bahrain (3.24) (1.14) 2.11 (1.18) البحرين 10

11 Palestine (1.07) (1.64) (0.57) (1.90) فلسطين 11

12 Yemen (1.10) (1.70) (0.60) (1.94) اليمن 12

13 Tunisia (2.67) (3.13) (0.46) (3.82) تونس 13

14 Sudan (6.00) (3.62) 2.39 (3.56) السودان 14

15 Morocco (1.68) (3.87) (2.19) (4.32) المغرب 15

16 Jordan (3.49) (4.05) (0.55) (2.11) األردن 16

17 Oman (8.66) (4.64) 4.02 (0.81) سلطنة عمان 17

18 Algeria (18.71) (12.49) 6.22 (9.19) الجزائر 18

19 Egypt (11.17) (15.39) (4.22) (16.05) مصر 19

20 Lebanon (3.38) ... ... ... لبنان 20

21 Syria ... ... ... ... سوريا 21

(77.29) 68.68 145.96 78.78

الدولة
ترتيب 

2021

رصيد الحساب الجاري في الدول العربية بالمليار دوالر

 Current Account Balance in Arab Countries (USD bn)

Arab Countriesالدول العربية

Rank 

 2021
Country 2020 2021
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 نشرة ضمان االستثمار  

 0202ديسمبر   -أكتوبر 

 أه  مؤشرات أداء االقتا دات اريرالية

 رصيد الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي االجمالي

تحوم عيز ارصحصسص ب ارصيص رل ارصبص رصغ نسصبصتصه  •

ارص   فص ئصض  0202%  م   ارصنص تصج عص   3.0

% مص  ارصنص تصج ارصمصحصلص  اإلجصمص رص  0.4نسبته 

 .0202اريرال  لام ع   

دوم عصرالصيصة فص ئ ص  فص  حسص الص تصهص   5حققص   •

اري رية نسبته ار  ارن تج ارمحل  اإلجم ر  تزيصد 

.تادرته ريبي  0202عل  ارمتوسط اريرال  ري   

محققة ارنسبة األعل  الي  اردوم اريرالية الصمصيصدم 

22.0.% 

حل  اركوي  ف  ارمرتبة ارث نصيصة والصلصلص  نسصبصة  •

% مص  ارصنص تصج، 24.4ف ئض حس اله  ارصيص رل 

% 2.3تلته  االم رات  واللل  نسصبصة ارصفص ئصض 

م  ارن تج، وج ءت ق ر ف  ارصمصرتصبصة ارصراالصيصة 

% م  ارن تج، تصلصتصهص  كصل مص  2.0النسبة ف ئض 

 %.3.2% و5.0اريراق وارسيودية النسب 

تادرت اراوم م دوم ارييز وحصقصقص  أعصلص   •

% 23.0نسبة عيز ف  حس اله  اري رل الصلصلص  

 .0202م  ارن تج ارمحل  اإلجم ر  لام ع   

يتوقع أن ترتفع نسبة ف ئض ارصحصسص ب ارصيص رل  •

 0200اريرال  ار  ارن تج ارمحل  اإلجم ر  ع   

%، كم  يتوقع ان تصتصمصكص  قص صر 0.3رتال ار  

فقط م  لي دة نسبة ف ئض حس اله  اريص رل ارص  

ن تيه  ارمحل  لام ارصيص   نصفصسصه، فص  مصقص الصل 

تراجع هذا ارنسبة ف  كل مص  رصيصبصيص  وارصكصويص  

 واالم رات واريراق وارسيودية.

19.2

15.5

9.7 8.2
6.2

3.9

-2.9 -3.1 -3.9 -4.7 -5.8 -7.1 -7.3 -7.6 -8.8 -8.9 -9.5 -10.1

-17.2

)%( 0202عام رصيد الحساب الجاري في الدول العربية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 

Current Account Balance in Arab Countries in 2021 (% of GDP)

دول عربية تصدرتها ليبيا  3 

حللت فائضا  في حساباتها 

 الجارية نسبته إلى الناتج

أعلى من المتوسط العربي  

  0202عام  

 Source: IMF, October 0202  0202أكتوالر ارمادر: صندوق ارنقد اردور ، 

 التغير

Change 

 التوقعات

Projections

2021/2020 2022

1 Libya (12.2) 19.2 31.5 15.4 ليبيا 1

2 Kuwait 16.7 15.5 (1.2) 13.3 الكويت 2

3 UAE 3.1 9.7 6.6 9.4 االمارات 3

4 Qatar (2.4) 8.2 10.6 11.6 قطر 4

5 Iraq (10.8) 6.2 16.9 4.0 العراق 5

6 Saudi Arabia (2.8) 3.9 6.7 3.8 السعودية 6

7 Bahrain (9.3) (2.9) 6.4 (2.9) البحرين 7

8 Morocco (1.5) (3.1) (1.6) (3.3) المغرب 8

9 Egypt (3.1) (3.9) (0.8) (3.7) مصر 9

10 Djibouti 10.7 (4.7) (15.3) (3.0) جيبوتي 10

11 Oman (13.7) (5.8) 7.9 (0.9) سلطنة عمان 11

12 Mauritania (7.6) (7.1) 0.4 (8.9) موريتانيا 12

13 Tunisia (6.8) (7.3) (0.5) (8.4) تونس 13

14 Algeria (12.7) (7.6) 5.1 (5.5) الجزائر 14

15 Yemen (5.9) (8.8) (2.9) (9.7) اليمن 15

16 Jordan (8.0) (8.9) (0.9) (4.4) األردن 16

17 Palestine (6.9) (9.5) (2.6) (10.1) فلسطين 17

18 Sudan (17.5) (10.1) 7.4 (9.4) السودان 18

19 Somalia (17.2) (17.2) (0.0) (15.6) الصومال 19

20 Lebanon (17.8) ... ... ... لبنان 20

21 Syria ... ... ... ... سوريا 21

(3.2) 2.5 5.7 2.7

ترتيب 

2021

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

Current Account Balance in Arab Countries (% of GDP)

الدول العربية

Rank 

 

2021

Country 2020 2021 الدولة

Arab Countries
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 نشرة ضمان االستثمار                                                                                         

 0202ديسمبر   -أكتوبر 

 المديونية الخارجية

 أه  مؤشرات أداء االقتا دات اريرالية

ارتفع حي  اردي  ار  رج  رلدوم اريرالية النحصو  •

 2304.2ريال ارص   0202% لام ع   0.4

 ملي ر دوالر.

مصلصيص ر  222تي ول حي  اردي  ار  رج  ح جز  •

دوم رص  يصتصيص ول  5دوم ف  مق الل  4دوالر ف  

 22فصيصصهصص  حصصيصص  ارصصديصص  ارصص صص رجصص  حصص جصصز ارـص 

 ملي رات دوالر.

دورة عراليصة  24ارتفع حي  اردي  ار  رج  ف   •

دوم  3، ف  مق الل تراجيه ف  0202لام ع   

 فقط ه  اريراق وارسودان وق ر.

دوم عرالصيصة  4تركزت ارمديونية ار  رجية ف    •

% م  اإلجصمص رص  ارصيصرالص  53.3اللل  حاته  

 ملي ر دوالر.2252.2القيمة 

تادرت االمص رات ارصمصرتصبصة األورص  والصلصلص    •

%مصص  اجصصمصص رصص  ارصصديصص  03.2حاصصتصصهصص  نصصحصصو 

مصلصيص ر  322.3ار  رج  رلدوم اريرالية القصيصمصة 

 دوالر.

 052.4حل  ق ر ف  ارمرتبة ارصثص نصيصة الصقصيصمصة  •

% مصص  24.5مصصلصصيصص ر دوالر أل مصص  نسصصبصصتصصه 

اإلجم ر  اريرال ، تلته  ارسيودية القصيصمصة الصلصلص  

% مص  24ملي رات دوالر أل م  نسبته  042.4

 اإلجم ر  اريرال .

يتوقع أن يتراجع حصيص  ارصمصديصونصيصة ارص ص رجصيصة  •

مصلصيص ر دوالر رصتصاصل  40رلدوم اريرالية المقدار

، 0200مصلصيص ر دوالر لصام عص    2534ار  

 4مدعومة التراجع حي  ارصديص  ارص ص رجص  فص  

دوم هصص  ماصصر وارصصيصصراق وسصصلصص صصنصصة عصصمصص ن 

 وارسودان واريم .

المديونية الخارجية العربية  

دول بلغت حصتها  5تتركز في 

% من اإلجمالي  خالل 39.9

 0202عام 

 Source: IMF, October 0202  0202أكتوالر ارمادر: صندوق ارنقد اردور ، 

Bahrain

  البحرين

5.3% Egypt

  مصر

8.6%

Saudi 

Arabia

  السعودية

15.0%

Qatar

  قطر

15.6%UAE

  االمارات

23.1%

The rest 

coutries

  الدول باقي

32.3%

بالمليار دوالر 0202التوزيع النسبي للدين الخارجي في الدول العربية عام 
Relative Distribution of Gross External Debt in Arab Countries 

in 2021 (USD bn)

توقعات  ال

Projections

قيمة ال

Value
%

قيمة  ال

Value

نسبة ال

)%( 
2022

1 Palestine 1.6 1.8 0.1 0.2 13.3 1.8 فلسطين 1

2 Djibouti 2.4 2.7 0.2 0.3 12.7 3.0 جيبوتي 2

3 Somalia 3.1 3.2 0.2 0.2 5.4 3.3 الصومال 3

4 Mauritania 4.7 5.0 0.3 0.3 6.2 5.2 موريتانيا 4

5 Algeria 3.6 5.8 0.3 2.2 60.6 7.9 الجزائر 5

6 Yemen 6.0 7.6 0.4 1.6 27.3 7.2 اليمن 6

7 Jordan 34.3 37.6 2.2 3.3 9.8 39.3 األردن 7

8 Tunisia 37.8 43.9 2.5 6.1 16.1 45.8 تونس 8

9 Morocco 47.8 52.8 3.1 5.0 10.4 55.5 المغرب 9

10 Kuwait 52.7 57.2 3.3 4.5 8.6 62.8 الكويت 10

11 Iraq 82.2 68.4 4.0 (13.8) (16.8) 62.8 العراق 11

12 Sudan 84.8 72.7 4.2 (12.2) (14.4) 64.6 السودان 12

13 Oman 72.7 78.6 4.6 5.9 8.1 78.2 سلطنة عمان 13

14 Bahrain 87.4 92.0 5.3 4.6 5.2 95.7 البحرين 14

15 Egypt 124.0 148.8 8.6 24.8 20.0 145.9 مصر 15

16 Saudi Arabia 238.5 259.4 15.0 20.9 8.8 268.8 السعودية 16

17 Qatar 270.1 269.4 15.6 (0.7) (0.3) 270.0 قطر 17

18 UAE 383.0 399.3 23.1 16.3 4.3 416.3 االمارات 18

19 Lebanon ... ... … ... ... ... لبنان 19

20 Libya ... ... ... ... ... ... ليبيا 20

21 Syria ... ... ... ... ... ... سوريا 21

1685.1 1725.9 100.0 40.8 2.4 1674.0Arab Countries الدول العربية

2021

اجمالي الدين الخارجي في الدول العربية بالمليار دوالر

 Gross External Debt in Arab Countries (USD bn)

Rank 

2021
Country 2020 الدولة

ترتيب 

2021

Change تغير/  ال

2021/2020
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 نشرة ضمان االستثمار  

 0202ديسمبر   -أكتوبر 

 أه  مؤشرات أداء االقتا دات اريرالية

 كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي المديونية الخارجية

عل  اررغ  م  ارتف د حي  اردي  ارص ص رجص   •

رلدوم اريرالية، كشف  تقديرات صندوق ارنقصد 

اردور  ع  تحسص  أداء ارصدوم ارصيصرالصيصة فص  

، 0202مي م ارمديونية ار  رجية لام ع   

وذرك عل  صييد نسبة اردي  ارص ص رجص  مص  

 ارن تج ارمحل  اإلجم ر  .

تراجي  نسبة اردي  ار  رج  رلدوم اريرالصيصة  •

% م  ارن تج ارمحل  اإلجم ر  52.2م  نحو 

 .0202% ع   50ار   0202اريرال  ع   

استقر عدد ارصدوم ارصتص  يصمصثصل فصيصهص  ارصديص    •

% م  ارنص تصج ارصمصحصلص  42ار  رج  أقل م  

دوم عرالية فقط اليص  عص مص   2اإلجم ر  عند 

 . 0202و 0202

الصصلصصغ عصصدد ارصصدوم ارصصتصص  تصصراوح فصصيصصهصص  ارصصديصص   •

% م  ارصنص تصج 222% و42ار  رج  م  الي  

دوم عصرالصيصة  4دوم عرالصيصة، فص  مصقص الصل  5

% 222ت    فيه  اردي  ار  رج  م  نسبته 

م  ارن تج ارصمصحصلص  اإلجصمص رص  وهص  تصونصس 

 وق ر وارسودان واربحري . 

دوم عرالية )دوم ار ليج ارصيصرالص   22حقق   •

واريراق وموريت نيص  واراصومص م وارسصودان( 

تراجي ً ف  نسبة اردي  ار  رج  ارص  ارصنص تصج 

، فص  مصقص الصل 0202ارمحل  اإلجصمص رص  عص   

 دوم ألرى. 2ارتف د هذا ارنسبة ف  

م  ارمتوقع أن تن فض نسبة اردي  ار ص رجص   •

ار  ارن تج ارمحل  اإلجم ر  ف  اردوم اريرالية 

كصمصحصاصلصة  0200% عص   45.3رتال ار  

دورة عرالية مق الل  24رتوقي ت ان ف  ه  ف  

دوم فصصقصصط هصص  ارصصيصصزائصصر  4ارتصصفصص عصصهصص  فصص  

 واركوي  وموريت ني  وجيبوت .

 دول عربية  22

تحلق تراجعا  في نسبة 

المديونية الخارجية إلى 

الناتج المحلي اإلجمالي 

 0202خالل عام 

 توقعات بانخفاض

نسبة المديونية  

الخارجية إلى الناتج 

العربي لتصل إلى 

 0200% عام 53.9

 Source: IMF, October 0202  0202أكتوالر ارمادر: صندوق ارنقد اردور ، 

تغير  ال

Change  

توقعات  ال

Projections

2021/2020 2022

1 Algeria 2.4 3.5 1.1 4.7 الجزائر 1

2 Palestine 10.2 10.3 0.2 9.8 فلسطين 2

3 Saudi Arabia 34.1 30.8 (3.3) 30.7 السعودية 3

4 Iraq 48.5 34.0 (14.6) 27.7 العراق 4

5 Egypt 34.1 37.5 3.4 33.3 مصر 5

6 Yemen 31.9 39.2 7.4 36.1 اليمن 6

7 Morocco 41.7 41.9 0.2 41.8 المغرب 7

8 Kuwait 49.7 43.2 (6.5) 45.2 الكويت 8

9 Mauritania 58.4 54.9 (3.5) 55.3 موريتانيا 9

10 Somalia 61.4 59.5 (1.9) 55.4 الصومال 10

11 Djibouti 70.1 74.4 4.3 76.0 جيبوتي 11

12 Jordan 78.3 83.0 4.6 82.7 األردن 12

13 UAE 106.7 97.4 (9.4) 97.3 االمارات 13

14 Oman 114.7 97.5 (17.2) 91.2 سلطنة عمان 14

15 Tunisia 96.5 102.8 6.3 100.7 تونس 15

16 Qatar 185.7 159.2 (26.5) 149.2 قطر 16

17 Sudan 246.6 202.3 (44.4) 171.1 السودان 17

18 Bahrain 251.6 235.1 (16.4) 233.2 البحرين 18

19 Lebanon ... ... ... ... لبنان 19

20 Libya ... ... ... ... ليبيا 20

21 Syria ... ... ... ... سوريا 21

69.9 62.0 (7.9) 56.7 Arab Countries الدول العربية

 Gross External Debt in Arab Countries (% of GDP) 

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

Rank 

2021
Country 2020 2021 الدولة

ترتيب 

2021
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 نشرة ضمان االستثمار                                                                                         

 0202ديسمبر   -أكتوبر 

 االحتياطيات الدولية

 أه  مؤشرات أداء االقتا دات اريرالية

اليض دوم ارمن قة ومنه  ارسيودية واريصزائصر  •

توكل مهمة إدارة فوائ ه  ارم ريصة ارص  ارصبصنصك 

ارمركزل ورذا قد يت  إدراج أمصوام اراصنص ديصق 

ارسي دية  م  احتيص طص تصهص  ارصدورصيصة وهصو مص  

يفسر ارتف عه  اركبير نسبي  مق رنة الصدوم مصثصل 

االم رات وق ر ارت  ال تدرج أموام صن ديقه  

 ارسي دية  م  االحتي طي ت اردورية.

م  ارمتصوقصع أن يصرتصفصع حصيص  االحصتصيص طصيص ت  •

رصيصاصل  0200اريرالية م  اريملة األجنبية ع   

ملي ر دوالر مدعومة الزي دة فص   2233.4ار  

 20حي  االحتي ط  م  اريصمصلصة األجصنصبصيصة فص 

دوم  4دورة عرالية ف  مق الل ان فص  صهص  فص  

فقط ه  اريزائر وتونس واربحري  وموريت ني  

 واريم .

دورة عرالية لي دة فص   24، وحقق  0202ملي ر دوالر ع    2204.4% ريال ار  3.4ارتفع إجم ر  االحتي ط  اريرال  م  اريمات األجنبية النسية  •

 دوم فقط لام اري   نفسه وه  اريزائر وتونس وجيبوت . 3، ف  مق الل ان ف  ه ف  0202حي  احتي طيه  م  اريملة األجنبية لام ع   

مصلصيص رات  320.4، والقيمة 0202دوم ه  ارسيودية واالم رات وريبي  واريراق وق ر ف  ع    4% م  االحتي طي ت اريرالية ف  33.4تركزت نحو   •

 % م  اإلجم ر  اريرال  وه  تونس واربحري  وموريت ني  وارسودان واريم  وجيبوت .0دوالر، ف  ارمق الل ر  تتي ول حاة ارس  دوم األليرة 

، والصحصاصة الصلصلص  0202ملي ر دوالر لصام عص    432.5تادرت ارسيودية اردوم اريرالية م  حيث حي  االحتي ط  م  اريملة األجنبية، واللغ نحو •

مصلصيص رات دوالر والصحصاصة الصلصلص   222.0% م  اإلجم ر  اريرال . وحل  االم رات ف  ارمرتبة ارث نية، واللغ حي  احتي طيه  األجصنصبص  نصحصو 45.3

 % م  اإلجم ر  اريرال . 22.5

مصلصيص ر دوالر والصحصاصة  52.5% م  اإلجم ر  اريرال ، تلته  اريراق القيصمصة 3ملي ر دوالر والحاة  32.3ج ءت ريبي  ف  ارمرتبة ارث رثة عرالي  القيمة  •

 % م  اإلجم ر  اريرال .4.3ملي ر دوالر والحاة  43.2% م  اإلجم ر  اريرال ، فيم  حل  ق ر ف  ارمرتبة ار  مسة القيمة 5.2

 إجمالي االحتياطي

العربي من العمالت األجنبية   

%   ليصل 9.5ارتفع بنسية 

 مليار دوالر 2201.5إلى 

 0202عام  

 Source: IMF, October 0202  0202أكتوالر ارمادر: صندوق ارنقد اردور ، 

توقعات  ال

Projections

قيمة ال

Value

نسبة ال

%

قيمة  ال

Value

نسبة ال

)%( 
2022

1 Saudi Arabia 451.4 478.6 46.7 27.3 6.0 495.8 السعودية 1

2 UAE 106.7 119.2 11.6 12.5 11.7 131.4 االمارات 2

3 Libya 67.3 71.3 7.0 4.0 5.9 75.6 ليبيا 3

4 Iraq 54.4 69.6 6.8 15.2 27.9 72.3 العراق 4

5 Qatar 40.9 53.8 5.3 12.9 31.5 63.8 قطر 5

6 Kuwait 47.8 51.8 5.1 4.0 8.3 53.5 الكويت 6

7 Egypt 37.2 39.4 3.9 2.2 6.0 45.3 مصر 7

8 Algeria 45.1 38.4 3.8 (6.7) (14.9) 32.7 الجزائر 8

9 Morocco 35.3 37.4 3.6 2.1 5.9 40.4 المغرب 9

10 Jordan 17.0 17.1 1.7 0.2 1.0 17.8 األردن 10

11 Oman 15.0 15.8 1.5 0.8 5.5 16.0
سلطنة عمان 11

12 Tunisia 9.1 8.2 0.8 (0.9) (9.6) 7.8 تونس 12

13 Bahrain 2.2 5.1 0.5 2.9 127.2 4.9 البحرين 13

14 Mauritania 1.5 2.0 0.2 0.4 28.7 2.0 موريتانيا 14

15 Sudan 1.6 1.9 0.2 0.2 14.8 2.3 السودان 15

16 Yemen 0.9 1.4 0.1 0.5 49.6 0.9 اليمن 16

17 Djibouti 0.7 0.6 0.1 (0.0) (5.0) 0.7 جيبوتي 17

18 Lebanon 17.7 ... … … … ... لبنان 18

19 Palestine 0.7 ... … … … ... فلسطين 19

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

21 Syria ... ... … … … ... سوريا 21

952.7 1024.5 98.8 71.9 1077.4

احتياطي العملة األجنبية في الدول العربية بالمليار دوالر

الدولة
ترتيب 

2021

2021

Arab Countries الدول العربية

 Gross Official Reserves in Arab Countries (USD bn)

Rank 

 2021
Country 2020

Change تغير/  ال

2021/2020



35  

 نشرة ضمان االستثمار  

 0202ديسمبر   -أكتوبر 

 أه  مؤشرات أداء االقتا دات اريرالية

 تغطية االحتياطيات للواردات )باألشهر(

تشير ارصتصقصديصرات ارص  ارتصفص د طصفصيصف فص    •

تصلصص صصيصة تصصلصصك االحصصتصصيصص طصيصص ت مصص  ارصصيصصمصصات 

األجصصنصصبصصيصصة  رصصلصصواردات ارصصيصصرالصصيصصة مصص  ارسصصلصصع 

أشهر مق رنة مع  22.4وار دم ت ريال ار  

 .0202أشهر ع    22.4

تزامن  مصع ليص دة حصيص  ارصواردات ارسصلصيصيصة  •

وارص صدمصيصة فص  ارصدوم ارصيصرالصيصة لصام عصص   

، تراجع عدد أشهر تل ية االحتيص طص  0202

دوم عصرالصيصة )ارصكصويص   2رتلك ارواردات ف  

واريزائر واألردن وارملرب وسل نة عصمص ن 

ومار وتونس وجيبوت ( فص  مصقص الصل ليص دة 

 أشهر ارتل ية ف  اردوم ارثم ن  األلرى.

ارتفي  نسبة تل ية االحتي ط  مص  ارصيصمصلصة  •

أشهر م  ارواردات ارسلييصة  22األجنبية ع  

وهص   0202دوم فص  عص    4وار دمية ف   

ارسيودية واركصويص  وقص صر وارصيصزائصر، فص  

دوم هص   3مق الل ان ف  ه  ع  شهري  ف  

 ارسودان وجيبوت  واريم .

حل  ارسيودية ف  ارمرتصبصة األورص ، الصنصسصبصة  •

شصهصر رصوارداتصهص  مص  ارسصلصع  04.2تل ية  

 وار دم ت.

حل  ف  ارمرتبة ارث نية اركوي  حصيصث تصكصفص   •

شهر م  ورداتهص ، ثص   22احتي ط ته  رتل ية 

قصص صصر فصص  ارصصمصصرتصصبصصة ارصصثصص رصصثصصة حصصيصصث يصصلصص صص  

أشصهصر مص  وارداتصهص   22احتي طيه  األجنب  

 م  ارسلع وار دم ت.

م  ارمتوقع أن تستقر تلص صيصة االحصتصيص طصيص ت  •

األجنبية رواردات ارسلع وار دم ت ف  ارصدوم 

، 0200أشصهصر فص  عص    22.4اريرالية عند 

وان تتراجع أشهر تل ية االحتي ط  األجنب  

دوم  2رلصواردات ارسصلصيصيصة وارص صدمصيصة فص  

 ألرى. 2عرالية ف  مق الل لي دته  ف  

السعودية والوويت 

يتصدران بنسبة تغطية 

االحتياطي األجنبي لمدة 

أشهر خالل  22تزيد على 

 0202عام 

من المتوقع أن تستلر 

تغطية االحتياطيات 

األجنبية لواردات السلع 

والخدمات العربية عند 

أشهر خالل عام  22.5

0200 

 Source: IMF, October 0202  0202أكتوالر ارمادر: صندوق ارنقد اردور ، 

 التغير

Change 

 التوقعات

Projections

2021/2020 2022

1 Saudi Arabia 24.6 25.1 0.5 25.1 السعودية 1

2 Kuwait 11.7 11.0 (0.7) 10.9 الكويت 2

3 Qatar 7.8 10.0 2.2 11.4 قطر 3

4 Algeria 11.5 10.0 (1.5) 8.6 الجزائر 4

5 Iraq 9.2 9.8 0.6 9.5 العراق 5

6 Jordan 9.9 9.0 (0.9) 9.1 األردن 6

7 Morocco 7.5 7.2 (0.3) 7.2 المغرب 7

8 Oman 6.2 5.9 (0.3) 5.7 سلطنة عمان 8

9 Egypt 5.7 5.6 (0.1) 5.9 مصر 9

10 Mauritania 4.1 5.2 1.1 5.3 موريتانيا 10

11 UAE 4.5 4.7 0.2 4.9 االمارات 11

12 Tunisia 4.2 3.4 (0.8) 3.1 تونس 12

13 Bahrain 1.0 2.2 1.2 2.1 البحرين 13

14 Sudan 1.8 1.9 0.1 2.2 السودان 14

15 Djibouti 1.9 1.6 (0.2) 1.6 جيبوتي 15

16 Yemen 1.1 1.6 0.5 0.9 اليمن 16

17 Lebanon 12.9 ... ... ... لبنان 17

18 Palestine 0.9 ... ... ... فلسطين 18

19 Syria ... ... ... ... سوريا 19

20 Somalia ... ... ... ... الصومال 20

21 Libya ... ... ... ... ليبيا 21

10.4 10.5 0.1 10.5

الدولة
ترتيب 

2021

Gross Official Reserves' Coverage of goods and services imports 

 in Arab Countries ( in Months)

تغطية االحتياطي في الدول العربية لواردات السلع والخدمات ) باالشهر(

 Arab Countries الدول العربية

Rank 

2021
Country 2020 2021
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