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)أكتوبر – ديسمبر( 2012 السنة الثالثون العدد الفصلي الرابع امل�ؤ�ص�صة العربية ل�صمان الإ�صتثمار وائتمان ال�صادرات

ورغ���م اأن ال���دول العربية �س���ارعت من وترية 
الإ�ساحات خ���ال ال�سن���وات الأربع الأخرية 
وطبقت نحو 132 اإ�ساحا �سهلت بها ممار�سة 
اأن�س���طة الأعمال يف عدد من املجالت �س���ملت 
باخل�س���و�س؛ تاأ�سي�س ال�س���ركات، وا�ستخراج 
الرتاخي�س، واإنفاذ العقود، وت�س���جيل امللكية، 
واحل�س���ول عل���ى الئتم���ان امل�س���ريف، ودف���ع 
ال�سرائ���ب، والتج���ارة عرب احل���دود، وحماية 
امل�ستثمري���ن، اإل اأن���ه لزال���ت هن���اك معوقات 
قائم���ة، يتطل���ب معاجلته���ا وذلك ع���ن طريق 
جمموعة من الإ�ساحات يف املجالت املت�سلة 
ببيئ���ة اأداء الأعم���ال، وعل���ى اأربع���ة م�ستويات 

رئي�سية هي؛
الدولي���ة  ال�ش���راكة  م�ش���توى  عل���ى  اأوال: 
العرب���ي  التع���اون  تعزي���ز  يج���ب  والعربي���ة: 
وال���دويل عرب ال�ستم���رار يف بن���اء ال�سراكات 
الرتتيب���ات  م���ن  املزي���د  اإب���رام  والتكت���ات، 
جم���ال  يف  وخ�سو�س���ا  والإقليمي���ة  الدولي���ة 
ال�ستثم���ار، تعزي���ز ال�ستف���ادة م���ن ق���درات 
موؤ�س�سات التمويل العربية، وت�سجيع ال�سركات 

عرب القومية العربية.
ثانيا: على م�شتوى االإ�شالحات الت�شريعية: 
وذلك م���ن خال حتديث وتطوير الت�سريعات، 
حتقي���ق العدالة، اإ�س���اح النظ���ام الق�سائي، 
تقوي���ة �سلطة اإنفاذ القان���ون، احلد من تدخل 
املوؤ�س�س���ات الع�سكري���ة، تعزي���ز الدميقراطية 
لل�سلط���ة،  ال�سلم���ي  والنتق���ال  وال�سفافي���ة 

كفال���ة ال�ستق���رار والأمن، وج���ودة العاقات 
اخلارجية.

ثالثا: على م�شت���وى ال�شيا�شات االقت�شادية: 
عرب تطوير البنى التحتي���ة، �سبط ال�سيا�سات 
القت�س���اد،  وتنوي���ع  الداخلي���ة  القت�سادي���ة 
حت�س���ن الأداء اخلارج���ي وخ�سو�س���ًا امليزان 
التجاري وميزان املدفوع���ات، ت�سجيع القطاع 
اخلا����س ومنح���ه الدع���م والتموي���ل الازمن 
لا�ستثم���ار، ت�سجيع القت�س���اد اجلديد ونقل 
الإح�س���اءات  دق���ة  وحت�س���ن  التكنولوجي���ا، 
ونطاق تغطيتها ملختل���ف امليادين القت�سادية 

والجتماعية.
رابعا: على م�شتوى بيئة اأداء االأعمال: وذلك 
ع���رب تقلي�س وتب�سيط ودم���ج اإجراءات تعامل 
ال�س���ركات وخف�س زمن وكلفة تلك التعامات 
عل���ى اأن تك���ون حتت مظل���ة جهة وحي���دة، مع 
التو�سع يف اإجناز املعامات اإلكرتونيا يف كافة 
املراحل بداية من تاأ�سي�س امل�سروع وا�ستخراج 
الرتاخي�س واحل�سول على الئتمان وتوظيف 
املناف���ذ  �سلط���ات  م���ع   والتعام���ل  العامل���ن 

واجلمارك وال�سرائب وغريها.
قاع���دة  اإن�س���اء  وراء  م���ن  املوؤ�س�س���ة  وت�سع���ى 
البيان���ات وحتلي���ل و�سع ال���دول العربي���ة اإلى 
ر�س���د جوانب ال�سع���ف والقوة املح���ددة ملناخ 
ال�ستثمار يف دول املنطقة واإلى تزويد �سانعي 
القرار بتو�سيف دقي���ق وعملي لكيفية حت�سن 
بيئ���ة اأداء الأعمال وبالتايل من���اخ ال�ستثمار، 

خ�سو�س���ا واأن مب���ادرة املوؤ�س�س���ة ق���د لق���ت 
ا�ستح�سان العديد م���ن احلكومات وتنظيمات 
والدولي���ة  الإقليمي���ة  واملوؤ�س�س���ات  الأعم���ال 

املعنية.
والأه���م اأن جمم���ل الإج���راءات والإ�ساحات 
الهادف���ة اإلى حت�س���ن بيئ���ة اأداء الأعمال هي 
مبنزلة املدخل الأ�سا�سي لتعزيز ال�ستثمارات 
لت�سه���م يف مواجه���ة العدي���د م���ن التحدي���ات 
عل���ى  املنطق���ة  دول  تواج���ه  الت���ي  ال�سخم���ة 
اختاف م�ستوياتها ومن اأهمها ق�سايا البطالة 
والفق���ر. حيث ت�سري تقديرات املوؤ�س�سة اإلى اأن 
ال�ستثم���ارات الإجمالي���ة احلكومية واخلا�سة 
يف ال���دول العربي���ة املتوقع���ة خ���ال ال�سنوات 
ال�س���ت ما ب���ن عام���ي )2012-2017( تقدر 
بنح���و 4 تريليون���ات دولر متوق���ع اأن ي�ساه���م 
القطاع اخلا�س بحوايل 60% منها، لت�ساعد 
تل���ك ال�ستثمارات يف توفري ما بن 30 اإلى 36 

مليون فر�سة عمل خال نف�س الفرتة.
ول�س���ك اأن تعاون العديد م���ن حكومات الدول 
العربي���ة مع املوؤ�س�سة يف هذا املجال والهتمام 
بتنفيذ الإ�ساحات املطلوب���ة وموا�سلة جهود 
حت�س���ن مناخ ال�ستثمار ميث���ل الطريق الأمثل 
ملواجه���ة العديد م���ن التحدي���ات القت�سادية 
والجتماعي���ة، ب���ل وامل�سي قدم���ا نحو حتقيق 

اأهداف التنمية والتقدم.
واهلل ويل التوفيق 

حت�سن بيئة اأداء االأعمال يف الدول العربية مدخل اأ�سا�سي جلذب اال�ستثمار
يف اإطار حر�ص املوؤ�ص�صة العربية ل�صمان اال�صتثمار وائتمان ال�صادرات 
)�صمان( على متابعة تطورات مناخ اال�صتثمار وبيئة اأداء االأعمال يف 
الدقيقة  املتابعة  يف   2010 عام  ومنذ  )�صمان(  بداأت  العربية  الدول 
ال�صادرة  العربية  الدول  يف  االأعمال  اأداء  بيئة  لبيانات  والدورية  وال�صاملة 
عن جمموعة البنك الدويل، وخ�ص�صت منذ ذلك التاريخ العدد  الف�صلي الرابع 
اأهم امل�صتجدات يف هذا  من كل عام من ن�صرة »�صمان اال�صتثمار« ال�صتعرا�ص 
املجال. ويف هذا ال�صياق ونتيجة للتطورات واالأحداث وامل�صتجدات ال�صيا�صية 
التي �صهدتها الدول العربية منذ بداية عام 2011 وحتى االآن فقد ات�صم اأداء 
لعام  االأعمال  اأداء  لبيئة  تقرير  اآخر  يف  ورد  ما  وفق  بالتباين  املنطقة  دول 
2013، الذي ير�صد اأداء 185 دولة حول العامل منها 19 دولة عربية خالل 
الفرتة من يونيو 2011 اإلى يونيو 2012. حيث حت�صن ترتيب 3 دول عربية  

وا�صتقر ترتيب 4 دول عربية وتراجع ترتيب 12 دولة.

االفتتـــــاحيــــــة 

فهد را�صد االإبراهيم 
املدير العام 

االقتصاد العربي .. إشارات تحسن في 2017

وهللا ولي التوفيق ،،،
فهد راشد اإلبراهيم 

المدير العام 

        منــذ بداية األلفية الثالثة تشــهد االقتصــادات العربية تقلبات عديدة أثرت 
على مؤشــرات األداء التنموي وعلى مجمل التوازنات الكلية بشــكل متباين من 
بلــد آلخــر من ناحية حــدة تلك التقلبات واآلثــار المترتبة عليها. وقد ســاهمت 
التأثيــرات الخارجيــة الناجمة عن المتغيرات فــي االقتصاد العالمي، وخصوصا 
تقلبــات االقتصــاد الصيني وتداعيات انســحاب بريطانيا مــن االتحاد األوروبي 
وتغيــر التوجهــات السياســية للواليات المتحــدة في عهد الرئيــس الجمهوري 

الجديد، في زيادة المخاطر المحيطة باآلفاق االقتصادية في المنطقة.
وعلى الرغـــم من وجود قـــدر كبير من 
عـــدم اليقين حول توقعـــات النمو، األمر 
الـــذي يرجع في األســـاس إلى المســـار 
المســـتقبلي ألســـعار النفط وآفـــاق النمو 
في األســـواق الصاعـــدة عموما والصين 
علـــى وجـــه الخصوص، يرجـــح تقرير 
صندوق النقد الدولي أن يشـــهد االقتصاد 
العربي عام 2017 تحســـناً نسبياً طفيفاً 
في متوســـط معدل النمـــو ليبلغ %2.9 
ليرتفـــع معه الناتـــج العربـــي إلى نحو 
 ،2017 عـــام  دوالر  تريليـــون   2.7
وبالتالـــي يرتقي متوســـط دخل المواطن 
العربـــي إلى 7750 دوالراً ســـنويا مع 
ارتفاع معـــدالت التضخـــم إلى %5.9 
واســـتمرار النمـــو فـــي عـــدد ســـكان 
المنطقة ليصل إلى 372 مليون نســـمة.

ومـــن المرجـــح أيضـــاً أن يشـــهد عام 
2017 تحســـناً نســـبياً في أداء الموازين 
الداخليـــة والخارجيـــة. فمـــن المتوقـــع 
مجمـــوع  فـــي  العجـــز  يتراجـــع  أن 
للدول  الحكوميـــة  الموازنـــات  صافـــي 
دوالر،  مليـــار   200 ليبلـــغ  العربيـــة 
وأن ينخفـــض عجـــز الحســـاب الجاري 
ولكـــن  دوالر  مليـــارات   104 ليبلـــغ 
مـــع ارتفاع مرجـــح للمديونيـــة العربية 
الخارجيـــة إلـــى نحـــو 1140 مليـــار 
دوالر، كنتيجـــة لتحـــول بعـــض الدول 
إلـــى االقتـــراض الخارجـــي وإصـــدار 
ســـندات ديـــن فـــي األســـواق العالمية.

وعلـــى صعيد التجارة فهناك مؤشـــرات 
على تحســـن صادرات السلع والخدمات 
النفط  النســـبي ألســـعار  االرتفاع  نتيجة 
التريليون دوالر،  لتتجاوز بقليل حاجـــز 
لكـــن مع تراجـــع االحتياطيـــات الدولية 
بمقـــدار 112 مليـــارا لتبلـــغ تريليـــون 
دوالر، تكفي لتغطية نحو 12.3 شـــهرا 
من واردات الســـلع والخدمـــات العربية، 
وذلـــك نتيجة إقـــدام بعـــض الحكومات 
على الســـحب منهـــا لتمويـــل جزء من 
الحكوميـــة. الموازنـــات  فـــي  العجـــز 

وكان مـــن الطبيعـــي أن تتأثـــر حركـــة 
فـــي  واالســـتثمارات  األمـــوال  رؤوس 
المنطقة ســـلباً هي األخرى حيث تراجع 
المجمع  الرأســـمالي  الحســـاب  صافـــي 
لموازين مدفوعات الـــدول العربية بحدة 
من 4646 مليار دوالر عام 2013 إلى 
603 مليـــارات دوالر عام 2015 .وفي 
المقابـــل حافظـــت الـــدول المانحة على 
مســـاعداتها اإلنمائية ومعوناتها الرسمية 
لعـــدد مـــن دول المنطقة لتســـتقر حول 
22 مليـــار دوالر لعام 2014 وليتجاوز 
إجمالـــي المســـاعدات التـــي تلقتها دول 
المنطقـــة منـــذ عـــام 2000 وحتى عام 
2014 أكثـــر من 213 مليـــار دوالر.

تعـــدد وتداخـــل  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 

االقتصادي  للوضع  الحاكمـــة  المعطيات 
العربـــي فـــي المســـتقبل إال أن اقتصاد 
رهنـــاً  الزال  معظمـــه  فـــي  المنطقـــة 
بـالتــطــــورات فـــي أسـعــــار وإنتـــاج 
يمثـــل  الـــذي الزال  النفـــط  وتصديـــر 
85% مـــن صـــادرات المنطقـــة وأكثر 
مـــن 60% مـــن اإليـــرادات الحكومية 
ومـــا يزيـــد عـــن 35% مـــن الناتـــج.

التحديـــات  وتزايـــد  اســـتمرار  ومـــع 
في  واالقتصاديـــة  واألمنيـــة  السياســـية 
المنطقـــة ومـــا يرافقهـــا من عـــدم يقين 
ومخاطـــر تبرز أهمية تحـــرك حكومات 
المنطقـــة لمحاولة تحييد اآلثار الســـلبية 
المحتملـــة لمثل تلـــك المتغيـــرات على 
منـــاخ االســـتثمار وبيئـــة أداء األعمال 
بشـــكل عام كخطـــوة أولـــى وضرورية 
دول  جاذبيـــة  تعزيـــز  طريـــق  علـــى 
لالســـتثمارات  المنطقـــة كوجهة عالمية 
األجنبيـــة والتجـــارة الدولية في الســـلع 
والخدمـــات، وبمـــا يـــؤدي فـــي النهاية 
إلـــى دعـــم خطـــط وبرامـــج اإلصالح 
باتت  التي  الشـــاملة  والتنمية  االقتصادي 
ضرورة حتمية وغاية شـــعبية لتحســـين 
المنطقة. لســـكان  المعيشـــة  مســـتويات 

االفتتاحية



45

السنة الرابعة والثالثون - العدد الفصلي الرابع )أكتوبر – ديسمبر 2016( السنة الرابعة والثالثون - العدد الفصلي الرابع )أكتوبر – ديسمبر 2016(

أنشطة المؤسسة

لتأميـــن  98 طلبـــاً  المؤسســـة  تســـلمت 
ـــن شـــركات مصـــدرة  ـــان صـــادرات م ائتم
أجنبيـــة  ودولـــة  عربيـــة  دول   8 مـــن 
ــتركة،  ــة مشـ ــة أجنبيـ ــة عربيـ ــن جهـ ومـ
حيـــث تـــم إبـــرام 26 عقـــداً و17 ملحقـــا 
لتأميـــن ائتمـــان صـــادرات بقيمـــة قدرهـــا 
حوالـــي 133 مليـــون دوالر.وذلـــك خـــالل 
الفتـــرة مـــن أول أكتوبـــر 2016 إلـــى 
ــتوى  ــى مسـ ــر 2016.وعلـ ــة نوفمبـ نهايـ
ــة  ــلمت المؤسسـ ــتثمار، تسـ ــان االسـ ضمـ
7 استفســـارات إضافـــة إلـــى طلـــب فـــي 

إحـــدى الـــدول العربيـــة األعضـــاء قيمتـــه 
حوالـــي 13.3 مليـــون دوالر. 

ــات  ــن المؤسسـ ــتوى تأميـ ــى مسـ ــا علـ أمـ
 27 المؤسســـة  تســـلمت  فقـــد  الماليـــة 
خطابـــات  تعزيـــز  لتأميـــن  استفســـارا 
اعتمـــاد بقيمـــة بلغـــت حوالـــي 687 مليـــون 
دوالر وتـــم إبـــرام 12 عقـــدا قيمتهـــا 84 
مليـــون دوالر، ولتبلـــغ القيمـــة اإلجماليـــة 
لعمليـــات الضمـــان 217 مليـــون دوالر 
ــن  ــر مـ ــر ونوفمبـ ــهري أكتوبـ ــالل شـ خـ

العـــام 2016.

شـــاركت المؤسســـة بوفـــد برئاســـة الســـيد/ 
المديـــر العـــام فـــي االجتمـــاع الســـنوي 
ـــان  ـــات ضم ـــي لهيئ ـــاد الدول ألعضـــاء االتح
ائتمـــان الصـــادرات واالســـتثمار )اتحـــاد 
بيـــرن(، الـــذي يضـــم نحـــو 50 هيئـــة دوليـــة 
ــال  ــي البرتغـ ــك فـ ــة وذلـ ــة ووطنيـ وإقليميـ
خـــالل الفتـــرة مـــا بيـــن 24 و26 أكتوبـــر 
2016 . حيـــث تمـــت مناقشـــة مختلـــف 
أنشـــطة االتحـــاد وبرامـــج عملـــه. كمـــا تـــم 
ــدد مـــن  ــد عـ ــاع عقـ علـــى هامـــش االجتمـ
اللقـــاءات مـــع بعـــض الجهـــات والمؤسســـات 
تأميـــن  فـــي صناعـــة  النشـــطة  الدوليـــة 

ــث  ــادرات لتباحـ ــان الصـ ــتثمار وائتمـ االسـ
المشـــترك. الثنائـــي  التعـــاون  إمكانيـــات 

كذلـــك شـــاركت المؤسســـة بوفـــد برئاســـة 
الســـيد/ المديـــر العـــام فـــي االجتمـــاع الســـنوي 
الســـابع التحـــاد أمـــان بمشـــاركة وكاالت 
الوطنيـــة  الصـــادرات  ائتمـــان  ضمـــان 
واإلقليميـــة للـــدول العربيـــة واإلســـالمية 
ـــة،  وعـــدد مـــن الجهـــات األخـــرى ذات الصل
فـــي العاصمـــة اللبنانيـــة بيـــروت خـــالل 
الفتـــرة مـــن 13 إلـــى 15 نوفمبـــر 2016 
حيـــث تمـــت مناقشـــة مختلـــف أنشـــطة 
ــة. ــرة المقبلـ ــه للفتـ ــج عملـ ــاد وبرامـ االتحـ

المؤسسة توقع 36 عقدا و17 ملحقا خالل شهرين

ضمان تشارك في اجتماعات اتحادي بيرن وأمان

زيارات تسويقية إلى لبنان واإلمارات 
والسعودية والكويت

ــويقي  ــاطها التسـ ــة نشـ ــت المؤسسـ واصلـ
ـــام 2016  ـــن الع ـــر م ـــع األخي ـــالل الرب خ
فـــي لبنـــان واإلمـــارات إضافـــة إلـــى 
ـــد مـــن  ـــام وف ـــث ق ـــت حي الســـعودية والكوي
ـــن  ـــن المصدري ـــدد م ـــارة ع ـــة بزي المؤسس
والمســـتثمرين فـــي العاصمـــة اللبنانيـــة 
بيـــروت خـــالل شـــهر نوفمبـــر 2016 
ـــة  ـــع المؤسس ـــاون م ـــاالت التع ـــث مج لبح
فـــي مجالـــي تأميـــن االســـتثمار وائتمـــان 
ــا زار وفـــد المؤسســـة  الصـــادرات، كمـ
تـــم  حيـــث  اإلماراتيـــة  البنـــوك  أحـــد 
ـــا  ـــة وخدماته ـــطة المؤسس ـــتعراض أنش اس
التأمينيـــة وبحـــث ســـبل التعـــاون الثنائـــي 
بيـــن الطرفيـــن، كذلـــك تـــم خـــالل فتـــرة 
التقريـــر تنفيـــذ زيـــارات تســـويقية الـــى عـــدد 
ــدرة  ــتثمرة والمصـ ــركات المسـ ــن الشـ مـ
داخـــل دولـــة المقـــر فـــي الكويـــت ومـــن 
خـــالل المكتـــب اإلقليمـــي فـــي الســـعودية .

ُعقد االجتماع الرابع لمجلس إدارة المؤسسة 
العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات 
يوم األحد الموافق 20نوفمبر 2016 بمقر 
المؤسسة في دولة الكويت. وقد أخذ المجلس 
آنشطة  بشأن  العام  المدير  بتقرير  علماً 
 2016 مايو   1 من  الفترة  المؤسسة خالل 
أشتمل  والذي   ،2016 أغسطس   31 إلى 
المكملة،  واألنشطة  الضمان،  عمليات  على 
والتقرير المالي، حيث تلقت المؤسسة خالل 
فترة التقرير )165( طلبا لضمان االستثمار 
إجمالية  بقيمة  الصادرات  ائتمان  وتأمين 
بلغت 655.89 مليون دوالر  )198.27 
مليون د.ك(.مـنـهـا )114( طـلـب تــأمــيــن 
مليون   236.82 بقيمة  صادرات  ائتمان 
دوالر )71.59 مليون د.ك( و)46( طلب 
 47.41 بقيمة  داخلية  تجارة  ائتمان  تأمين 
تقدم  د.ك(،  مليون   14.33( دوالر  مليون 

بها شركات ومؤسسات مالية من )8( دول 
عربية ودولة أجنبية باإلضافة إلى عدد من 

المصارف العربية األجنبية المشتركة. 

وقد استفاد من تأمين المؤسسة خالل الفترة 
دول   )10( من  مالية  ومؤسسات  شركات 
عربية مصدرة باإلضافة إلى عدد من البنوك 
أجنبية.  ودولة  المشتركة  األجنبية  العربية 
كما تم خالل فترة التقرير إبرام )47( عقد 
تأمين ائتمان بقيمة 298.23 مليون دوالر.

بدفع  التقرير  فترة  خالل  المؤسسة  وقامت 
مليون   2.572 بقيمة  تعويضات  أربعة 
دوالر، أهمها تعويض بقيمة 2.342 مليون 
دوالر نتيجة تحقق خطر تجاري في احدى 
المجلس  أشاد  وقد  هذا  األعضاء.  الدول 
فترة  خالل  المؤسسة  حققتها  التي  بالنتائج 

التقرير.

األعمال،  جدول  بنود  المجلس  وتداول 
واصدر بـشـأنـهـا الــقــرارات والتوجيهـات 
الالزمة، وأبرزها اعتماد الموازنة التقديرية 
الدول  وموقف   ،2017 المالية  للسنة 
في  المساهمة  من  األعضاء  والهيئات 
المؤسسة، وتشكيل مجلس  زيادة رأس مال 
 2017( الفترة  عن  المقبلة  للدورة  اإلدارة 
لضمان  الصالحية  وتقرير   ،)2020  –
األقطار  خارج  الرئيسي  مركزها  شركة 
العربية المتعاقدة، وورقة العمل التي أعدتها 
اإلمارات  دولة  مبادرة  بشأن  المؤسسة 
العربية المتحدة لوضع برامج مبتكرة لدعم 
اجتماع  عقد  تقرر  وقد  هذا  العربية.  الدول 
يوم   ،  2017 لسنة  األول  اإلدارة  مجلس 
مارس  شهر  من  الخامس  الموافق  األحد 

2017 بمقر المؤسسة بدولة الكويت.

مجلس إدارة المؤسسة يعقد اجتماعه الرابع لعام 2016 
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منذ بداية األلفية الثالثة وحتى اآلن شهد االقتصاد العربي متغيرات عديدة على صعيد مؤشرات األداء 
المختلفة داخليا وخارجيا وذلك مع احتدام التقلبات السياسية وتفاقم االعتبارات األمنية وتذبذب أسعار 

النفط وزيادة المخاطر في مختلف أنحاء المنطقة العربية.
 هذا إلى جانب التأثيرات الخارجية الناجمة عن المتغيرات في االقتصاد العالمي وخصوصا تقلبات االقتصاد 
عام  بشكل  واليورو  اليونان  أزمة  واستمرار  األوروبي  االتحاد  من  بريطانيا  انسحاب  وتداعيات  الصيني 

واختالف التوجهات السياسية للواليات المتحدة في عهد الرئيس الجمهوري الجديد.
وفي ظل تلك المتغيرات تزداد أهمية التعرف على المالمح االقتصادية اإلجمالية وتطورها بدقة والتوقعات 

األولية لما يمكن أن يشهده أواخر العقد الثاني من هذا القرن.
وفـــي هـــذا الســـياق يأتـــي حـــرص المؤسســـة 
وائتمـــان  االســـتثمار  لضمـــان  العربيـــة 
ــث  ــة وتحديـ ــى مـتـابـعــ ــادرات علـ الــصــ
ونـشــــر أهـــم الـمــــؤشرات االقتصاديـــة 
ـــة  ـــدول العربي ـــة الخاصـــة بال ـــة والمالي الكلي
باالعتمـــاد علـــى البيانـــات الصـــادرة عـــن 
ــة،  ــدول المعنيـ ــي الـ ــمية فـ ــات الرسـ الجهـ
ــة  ــة واإلقليميـ ــات الدوليـ ــك المؤسسـ وكذلـ
ـــال. ـــذا المج ـــي ه ـــة ف ـــة والمتخصص المعني

ــذا  ــن وراء هـ ــة مــ ــى الـمـؤسـســ وتـسـعــ
الحـــرص إلـــى توفيـــر أكبـــر قـــدر ممكـــن 
والمحدثـــة  الشـــاملة  المعلومـــات  مـــن 
ــة، وذلـــك  ــادر مختلفـ ــة مـــن مصـ والموثقـ
ــات  ــاع القـــرار فـــي المؤسسـ ــة صنـ لخدمـ
ومؤسســـات  واإلقليميـــة  الحكوميـــة 
العمـــل االقتصـــادي العربـــي المشـــترك 
وكذلـــك المســـتثمرين ورجـــال األعمـــال 
المجـــاالت. مختلـــف  فـــي  والباحثيـــن 

ـــن  ـــدد م ـــاء ع ـــم انتق ـــياق، ت ـــذا الس ـــي ه وف
ــع  ــن الوضـ ــرة عـ ــرات المعبـ ــم المؤشـ أهـ
ــا  ــد تطورهـ ــي، ورصـ ــادي العربـ االقتصـ
خـــالل العقـــد األول مـــن القـــرن الحالـــي، 
ــتقبلية،  ــا المسـ ــة استشـــراف آفاقهـ ومحاولـ
مـــن  مجموعتيـــن  رصـــد  تـــم  حيـــث 
المؤشـــرات. األولـــى تعنـــى بمؤشـــرات 
وتشـــمل  الداخلـــي،  االقتصـــادي  األداء 
ــوه  ــي، ونـمــ ــي اإلجـمـالــ ــج المحلـ الـنـاتــ
العربـــي،  المواطـــن  علـــى  وانعكاســـه 
ومعـــدالت  الســـكان  بعـــدد  وارتباطـــه 
ـــة تشـــمل مؤشـــرات األداء  التضخـــم. والثاني
االقتصـــادي الخارجـــي، وتتضمـــن أداء 
ـــة  ـــن التجاري ـــة والموازي ـــابات الجاري الحس
للســـلع والخدمـــات والمديونيـــة الخارجيـــة 
ـــات  ـــة والـعـالقـ ـــات الـدولـيـ واالحـتـيـاطـيـ
الـمـتـرابـطــــة بيـــن تـلــــك الـمـؤشــــرات.

أوال : مؤشرات األداء الداخلي
النمو االقتصادي :

سـاعــــدت اإلصـالحــــات االقـتـصـاديــــة 
فـــي بعـــض الـــدول فـــي تحســـن النشـــاط 
ـــالل  ـــة خ ـــة العربي ـــي المنطق ـــادي ف االقتص
العـــام 2016، رغـــم انـــه ظـــل ضعيفا ودون 
ـــع  ـــث ارتف ـــابقة حي ـــية الس ـــتوياته القياس مس
ـــى  ـــي  إل ـــي العرب ـــج المحل ـــو النات ـــدل نم مع
2.9% مقارنـــة بــــ 2.5% عـــام 2015. 
ـــام  ـــى 3% ع ـــع إل ـــأن يرتف ـــات ب ـــع توقع م
النســـبي  التحســـن  اســـتمر  إذا   ،2017
ــة،  ــواق العالميـ ــي األسـ ــط فـ ــعار النفـ ألسـ
ـــواء  ـــل أج ـــن تواص ـــم م ـــى الرغ ـــك عل وذل
عـــدم اليقيـــن الناجمـــة عـــن اســـتمرار 
التوتـــرات فـــي عـــدد مـــن دول المنطقـــة.
ومنـــذ عـــام 2013 والنمـــو العربـــي أقـــل 
ـــر  ـــات بتغي ـــع توقع ـــي م ـــره العالم ـــن نظي م
 ،2017 العـــام  خـــالل  الوضـــع  هـــذا 
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بعدمـــا كان النمـــو العربـــي متفوقـــا علـــى 
ــن  ــا بيـ ــرة مـ ــالل الفتـ ــي خـ ــو العالمـ النمـ
النمـــو  أن  إال  و2012.   2000 عامـــي 
العربـــي جـــاء أقـــل مـــن معـــدل النمـــو 
ــادات  ــة اقتصـ ــي مجموعـ ــق فـ ــذي تحقـ الـ
الـــدول الناشـــئة والناميـــة والـــذي بلـــغ 
ــن  ــي حيـ ــام 2016، فـ ــالل عـ 4.2% خـ
كان األداء العربـــي أفضـــل نســـبيا مـــن أداء 
ـــو  ـــدل نم ـــت مع ـــي حقق ـــة الت ـــدول المتقدم ال
بلـــغ 1.6% فقـــط خـــالل نفـــس العـــام. 
الـنـمــــو  مـعــــدالت  وعـلــــى صـعـيــــد 
االقتصـــادي المحققـــة لـــكل دولـــة عربيـــة 
علـــى حـــدة خـــالل العـــام 2015، فقـــد 
ــرت  ــي توافـ ــة التـ ــدول العربيـ ــجلت الـ سـ
عنهـــا بيانـــات )20 دولـــة( خـــالل العـــام 
ــا  ــدا ليبيـ ــا عـ ــة فيمـ ــو إيجابيـ معـــدالت نمـ
ـــارات  ـــم تتوافـــر العتب واليمـــن، فـــي حيـــن ل
مـوضـوعـيــــة بـيـانــــات عـــن ســـورية.

وقـــد تصـــدر العـــراق كافـــة الـــدول العربيـــة 
ـــي  ـــم جيبوت ـــغ 10.3%، ث ـــو بل ـــدل نم بمع
بمعـــدل 6.5%، ثـــم مصـــر بمعـــدل نمـــو 
بلـــغ 3.8%، ثـــم الجزائـــر بمعـــدل نمـــو 

متوسط

2000 - 201220172018
2.410.30.50.712.7-0.4-12.77.6العراق
3.75.06.06.56.57.07.00.0جيبوتي
0.4-4.52.12.24.23.84.04.8مصر

0.3-3.72.83.83.93.62.92.6الجزائر
0.1---0.23.53.33.5-4.22.2فلسطين
4.66.15.41.23.24.31.42.0موريتانيا
1.8-5.95.21.64.93.13.53.5السودان
5.62.83.12.42.83.33.80.4األردن
1.0-12.44.64.03.72.63.43.2قطر

5.50.40.61.12.52.62.61.4الكويت
1.7-5.04.73.14.02.32.53.1اإلمارات
0.8-5.15.44.42.92.11.81.6البحرين
2.7-4.64.52.64.51.84.84.2المغرب

1.5-3.83.22.93.31.82.63.6سلطنة عمان
3.92.42.30.81.52.83.50.7تونس

2.3-4.32.73.63.51.22.02.6السعودية
4.62.52.01.01.02.02.50.0لبنان
3.313.77.33.1-6.4-24.0-13.6-7.1ليبيا
4.212.67.923.9-28.1-0.2-3.04.8اليمن

--------------4.3سورية
5.53.12.22.52.93.03.70.4المتوسط العربي

0.1-4.03.33.43.23.13.43.6العالم
0.5-1.81.21.92.11.61.81.8مجموعة الدول المتقدمة

6.25.04.64.04.24.64.80.1مجموعة الدول الناشئة والنامية
(IMF-October 2016)صندوق النقد الدولي : المصدر 

توقعات مصدر البيانات* 

 (%)معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي العربي 
2016حسب الترتيب التنازلي لعام 

 2016مقارنة *توقعات 2013201420152016الدولة
2015مع 

الناتج المحلي اإلجمالي العربي موزع حسب الدول لعام 2016

)IMF-October 2016( المصدر : صندوق النقد الدولي

        
     

       
     

   
     

       
    

   
    

      
          

    
      
    
       

    

          
    

     
    

    
    

     
    
     

    
       

    
     
    

      
    

         
    

      
    



67

السنة الرابعة والثالثون - العدد الفصلي الرابع )أكتوبر – ديسمبر 2016( السنة الرابعة والثالثون - العدد الفصلي الرابع )أكتوبر – ديسمبر 2016(

فلســـطين  تلتهـــا   ،%3.6 بلـــغ 
 ،%3.3 بلـــغ  نمـــو  بمعـــدل 
النمـــو  معـــدالت  وتراوحـــت 
ــا بيـــن  ــة مـ ــدول العربيـ لباقـــي الـ
ـــا،  ـــي موريتاني ـــجلة ف 3.2% المس
ـــان.  ـــي لبن ـــجلة ف ـــو 1% المس ونح

وعلـــى صعيـــد آفـــاق النمـــو لعـــام 
ـــدوق  ـــات صن 2017، تشـــير توقع
فـــي  الصـــادرة  الدولـــي  النقـــد 
تقريـــر آفـــاق االقتصـــاد العالمـــي 
ـــه  ـــى أن ـــر 2016( إل ـــدد أكتوب )ع
ــاً للتطـــورات األخيـــرة، مـــن  وفقـ
المتوقـــع أن يرتفـــع معـــدل النمـــو 
للناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي للمنطقـــة 
ــام 2017  ــى 3% عـ ــة إلـ العربيـ
ثـــم إلـــى 3.7% عـــام 2018. 
كمـــا مـــن المتوقـــع حســـب نفـــس 
معـــدالت  ترتفـــع  أن  المصـــدر 
ــي 8 دول  ــام 2016 فـ ــو عـ النمـ
ــع فـــي 10 دول. ــة وتتراجـ عربيـ

الناتج العربي :
ـــي  ـــج المحل ـــد النات ـــى صعي ـــا عل أم
اإلجمالـــي للـــدول العربيـــة )20 
بمقـــدار  تراجـــع  فقـــد  دولـــة( 
 2465 مـــن  دوالر  مليـــاري 
مليـــار دوالر عـــام 2015 إلـــى 
ـــار دوالر خـــالل العـــام  2463 ملي
2016، مـــع توقعـــات بمعـــاودة 
ارتفاعـــه بمقـــدار 207 مليـــارات 
ـــار دوالر  ـــغ 2670 ملي دوالر ليبل

عـــام 2017.

ــن  ــى مـ ــنوات األولـ ــالل السـ وخـ
حصـــة  زادت  الثالثـــة  األلفيـــة 
الناتـــج  مـــن  العربيـــة  الـــدول 
العالمـــي مـــن 2.9% كمتوســـط 
ــي 2000  ــن عامـ ــا بيـ ــرة مـ للفتـ
عـــام   %3.3 إلـــى  و2012 
2016، مـــع توقعـــات باســـتقرارها 
ـــي  ـــالل عام ـــبة خ ـــك النس ـــول تل ح
حصـــة  أن  إال  و2018   2017
إجمالـــي  مـــن  العربيـــة  الـــدول 
ناتـــج الـــدول الناشـــئة والناميـــة 

ـــا  ـــرة م ـــن 9.9% للفت ـــت م تراجع
بيـــن عامـــي 2000 و2012 إلـــى 

.2016 عـــام   %8.4

ـــي  ـــز جغراف ـــود ترك ـــظ وج ويالح
دول   7 فـــي  للناتـــج  واضـــح 
ـــعودية  ـــي الس ـــة وه ـــا نفطي غالبيته
والعـــراق  ومصـــر  واإلمـــارات 
والكويـــت،  وقطـــر  والجزائـــر 
حيـــث يبلـــغ ناتـــج تلـــك الـــدول 
دوالر  تريليـــون   1.947 نحـــو 
إجمالـــي  مـــن   %70 بنســـبة 
.2016 لعـــام  العربـــي  الناتـــج 

عدد السكان: 
ارتفـــع عدد الســـكان فـــي الدول 
مليـــون   312.7 مـــن  العربيـــة 
نســـمة كمتوســـط للفترة مـــا بين 
إلـــى  و2012   2000 عامـــي 
364 مليونـــاً عـــام 2016، مع 
توقعـــات بمواصلة الزيـــادة لتبلغ 
372 مليون نســـمة عام 2017. 
وتيـــرة  تراجـــع  مـــع مالحظـــة 
الهجـــرة من المنطقـــة إلى أوروبا 
بسبب تشـــديد القيود مع استمرار 
وجـــود تركز ســـكاني في 7 دول 
وهـــي مصر والجزائـــر والعراق 
والسعودية  والمغرب  والســـودان 
واليمـــن، حيـــث تســـتحوذ هـــذه 
الدول علـــى 83.1% من إجمالي 
الســـكان.  كما يمثل الســـكان في 
الـــدول العربيـــة نحـــو 5% من 
العالم  إجمالي عدد الســـكان فـــي 
مليـــارات   7.4 نحـــو  والبالـــغ 
.2016 عـــام  بنهايـــة  نســـمة 

دخل المواطن العربي:
ـــد  ـــي فق ـــن العرب ـــل المواط ـــا دخ أم
شـــهد نمـــوا متواصـــال مـــن 4941 
المتوســـط  فـــي  ســـنوياً  دوالراً 
ــي 2000  ــن عامـ ــا بيـ ــرة مـ للفتـ
و2012 إلـــى 8428 دوالراً عـــام 
2014 وذلـــك كمحصلـــة لنمـــو 
ـــد عـــن  ـــي بمعـــدل يزي ـــج العرب النات

ـــرة،  ـــالل الفت ـــة خ ـــدول العربي ـــي ال ـــكان ف ـــو الس ـــدل نم مع
ــام 2016،  ــى 7231 دوالراً عـ ــع إلـ ــل أن يتراجـ قبـ

ـــا  ـــر فيم ـــن كبي ـــود تباي ـــال وج ـــذا المج ـــي ه ـــظ ف ـــا يالح كم
بيـــن الـــدول العربيـــة والتـــي يمكـــن تصنيفهـــا إلـــى 4 
شـــرائح: األولـــى ذات الدخـــل المرتفـــع جـــدا )أعلـــى مـــن 
25 ألـــف دوالر( وتضـــم 3 دول هـــي قطـــر واإلمـــارات 
والكويـــت، ثـــم شـــريحة الدخـــل المرتفـــع )أقـــل مـــن 25 الـــف 
دوالر إلـــى 10 آالف دوالر( وتضـــم 4 دول هـــي البحريـــن 
ـــل  ـــريحة الدخ ـــم ش ـــان، ث ـــان ولبن ـــلطنة عم ـــعودية وس والس
المتوســـط )أقـــل مـــن 10 آالف دوالر إلـــى 3 آالف دوالر( 
ــا واألردن والعـــراق والجزائـــر  ــم 7 دول هـــي ليبيـ وتضـ
ــل  ــريحة الدخـ ــرا شـ ــرب، وأخيـ ــر والمغـ ــس ومصـ وتونـ
المنخفـــض )أقـــل مـــن 3 آالف دوالر( وتضـــم 5 دول 
ـــن. ـــا واليم ـــي وموريتاني ـــودان وجيبوت ـــطين والس ـــي فلس ه

)IMF-October 2016( المصدر : صندوق النقد الدولي

متوسط الدخل السنوي اإلسمي للمواطن العربي 
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ثانيا : مؤشرات األداء الخارجي:
الحساب الجاري:

فيما يتعلق بأداء الحسابات الجارية الخارجية 
الصافي  الفائض  أن  يالحظ  العربية  للدول 
لتلك الحسابات  المجمع  العربي االفتراضي 
قد بلغ نحو 177 مليار دوالر كمتوسط خالل 
الفترة ما بين عامي 2000 و2012 إال انه 
دوالر  مليار   134 بقيمة  عجز  إلى  تحول 
عام 2015، ارتفع إلى 161 مليار دوالر 
عام 2016، مع توقعات بتراجع العجز عام 
وذلك  دوالر،  مليارات   104 إلى   2017
نتيجة لعدة متغيرات منها تحسن أسعار النفط 
وكذلك لجوء بعض الدول إلى تعديالت في 
السيطرة على هذا  أسعار صرفها من أجل 
الداخل  إلى  المالية  التدفقات  بتشجيع  العجز 

ودعم الصادرات.
إلى  االفتراضي  الصافي  هذا  نسبة  أن  إال 

الناتج المحلي اإلجمالي )المتوسط العربي( 
تراجعت من نحو 12% من الناتج كمتوسط 
خالل الفترة ما بين عامي 2000 و2012 
وتحولت إلى عجز بنسبة 6.6% من الناتج 
عام 2016، لكن مع توقعات بتراجع نسبة 
العجز إلى الناتج إلى 3.9% عام 2017. 
وخالل عام 2017 حققت الكويت واإلمارات 
مليارات   8.1 قيمتها  محدودة  فوائض  فقط 
دوالر، مقابل عجز قيمته 170 مليار دوالر 
العربية  الدول  لبقية  الجارية  الحسابات  في 
الفائض  بأرتفاع  توقعات  مع  دولة(،   18(
المحقق في الكويت واإلمارات عام 2016 
قطر  تحول  مع  دوالر،  مليار   23.4 ليبلغ 
إلى تحقيق فائض بقيمة 100 مليون دوالر.
المحلي اإلجمالي تحسن  الناتج  وكنسبة من 
 8 في   2016 عام  الجاري  الحساب  أداء 
دول مع توقعات بتحسنه في 16 دول خالل 

عام 2017.

معدل التضخم:
سجل المتوسط المرجح لمعدل التضخم في 
الدول العربية )متوسط سنوي( ارتفاعا بشكل 
عام من 4.1% في المتوسط خالل الفترة 
بين عامي 2000و2012 إلى 5.6% عام 
2016، وذلك بعد استقراره حول %4.8 

خالل عامي 2014 و2015.
المرجح  المتوسط  أن  إلى  التوقعات  وتشير 
سيستقر  العربية  الدول  في  التضخم  لمعدل 
كمحصلة   ،2017 عـــام   %5.9 عــنــد  
عربية  دولــة   12 في  المرجح  الرتفاعه 
تتضمن  إصالحية  برامج  شهدت  غالبيتها 
الطاقة  عــن  وخصوصا  للدعم  تقليصاً 
السلع  أسعار  في  الفت  الرتفاع  أدى  مما 
معدل  تراجع  مقابل  في  والمحروقات، 
التضخم في 5 دول واستقراره في دولتين.

حــدود  عــنــد  التضخم  ــدالت  ــع م وظــلــت 
توقعات  مع  العربية  الدول  لمعظم  مقبولة 
 13 لـ   %4 مستوى  تحت  باستمرارها 
دولة عربية عام 2017، مقابل استقرارها 
على مستويات مرتفعة في 6 دول لتتراوح 
المتوسط  و18.2%.ويــزيــد   4.2 بين  ما 
العربي بشكل كبير عن المعدل العالمي، إال 
انه أزيد قليال من معدل التضخم في الدول 
النامية منذ عام 2014 وحتى عام 2016، 
الوتيرة  نفس  على  باستمراره  توقعات  مع 

خالل عام 2017.
الموازنة العامة:

رغم أن معظم موازنات الدول العربية تعاني 
التي  من عجز مزمن، إال أن اإلصالحات 
المصدرة  الدول  في  العامة  المالية  شهدتها 
مباشرة  وكنتيجة  أيضا  والمستوردة  للنفط 
إيراداته أدت لتحسين األداء بشكل  لتراجع 
نسبي. وخالل عام 2016، حققت جيبوتي 
فقط فوائض مالية مقابل عجز في موازنات 
 251 نحو  إجماليه  بلغ  المنطقة  بلدان  بقية 
مليار دوالر مقارنة مع 263 مليار دوالر 
المالية  أداء  تحسن  كما   ،2015 العام  في 
العامة في 10 دول، بتراجع العجز في 9 
واحدة.  دولة  في  فائض  إلى  وتحوله  دول 
النفطية الواضح  تأثير اإليرادات  مما يؤكد 
على الميزانيات، مع توقعات باستمرار هذا 
جيبوتي  عدا  فيما  الدول  جميع  في  العجز 
توقعات  مع   ،2017 عام  خالل  والكويت 
دوالراً   50 حول  النفط  أسعار  باستقرار 
للبرميل واستمرارها قرب مستوى الـ 60 

دوالراً حتى عام 2021.

)IMF-October 2016( المصدر : صندوق النقد الدولي

فائض أو عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج )%( لعام  2016
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الميزان التجاري:
النفط  أسعار  لتراجع  مباشرة  كنتيجة 
العربية  الدول  في  التصديرية  وعائداته 
الصادرات  تراجعت  للنفط  المصدرة 
السلعية والخدمية العربية إلى 938 مليار 
دوالر عام 2016، مع توقعات بمعاودة 
عام  دوالر  مليار   1056 إلى  الصعود 
2017. كما تراجعت حصة الصادرات 
إلى  العالمي  اإلجمالي  من  العربية 
4.6% عام 2016 مع توقعات بمعاودة 

صعودها إلى 4.9% عام 2017.
يأتي ذلك بعدما قفزت الصادرات السلعية 
والخدمية العربية من متوسط سنوي يبلغ 
بين  ما  الفترة  مليار دوالر خالل   728
 1462 إلى  و2012   2000 عامي 
مليار دوالر عام 2013، وزادت حصتها 
من اإلجمالي العالمي من 4.4% خالل 
و2012   2000 عامي  بين  ما  الفترة 

إلى 5.5% عام 2013.
كما ارتفعت الواردات السلعية والخدمية 
 551 يبلغ  سنوي  متوسط  من  العربية 
بين عامي  الفترة ما  مليار دوالر خالل 
مليار   1033 إلى   2012 و   2000
دوالر عام 2016، مع توقعات بمواصلة 
عام  دوالر  مليار   1088 إلى  ارتفاعها 
2017، كــمـا ارتفعت حصة الـواردات

العربية من اإلجمالي العالمي من %3.9 
إلى 5% خالل نفس الفترة.

للسلع  الخارجية  التجارة  حجم  بلغ  وقد 
والخدمات في الدول العربية نحو 1971 
توقعات  مع   ،2016 عام  دوالر  مليار 
بارتفاعها إلى  2144 مليار دوالر عام 
2017، وذلك بعد ارتفاعاً من متوسط 
دوالر خالل  مليار   1279 يبلغ  سنوي 
الفترة ما بين عامي 2000 و 2012.

كما ارتفعت مساهمة الدول العربية في 
إجمالي تجارة العالم من السلع والخدمات 
خالل   %4.4 يبلغ  سنوي  متوسط  من 

و2012   2000 عامي  بين  ما  الفترة 
توقعات  مع   ،2016 عام   %4.6 إلى 

بارتفاعها إلى 4.9% عام 2016.
 2016 لعام  التجاري  الميزان  وحقق 
فائضا في 4 دول خليجية هي: اإلمارات 
وقطر والكويت والبحرين، مقابل عجز 

في بقية الدول.
ويزيد حجم التجارة الخارجية من السلع 
والخدمات عن الناتج المحلي اإلجمالي، 
بنسبة  اإلمارات  عربية،  دول   3 في 
 %146.6 بنسبة  والبحرين   ،%171

وسلطنة عمان %116.4.

UNCTADو )IMF-October 2015( المصدر : صندوق النقد الدولي

تطور حجم الصادرات والواردات السلعية والخدمية العربية بالمليار دوالر
 ونسبتها من الصادرات والواردات  العالمية %
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*توقعات متوسط
2000 - 20122017

 56.0-7281,4621,3709949381,056الصادرات العربية
14,56423,37523,76920,95121,41722,169465.3الصادرات العالمية
 0.4-5.06.35.84.74.44.8(%)الصادرات العالمية / الصادرات العربية 

 22.5-5511,0911,1401,0551,0331,088الواردات العربية
14,31122,66423,12520,55921,03921,883479.6الواردات العالمية
 0.2-3.94.84.95.14.95.0(%)الواردات العالمية / الواردات العربية 

 78.5-1,2792,5532,5102,0491,9712,144إجمالي التجارة العربية
28,87646,03946,89441,51142,45644,052945.0إجمالي التجارة العالمية

 0.3-4.45.55.44.94.64.9(%)التجارة العالمية / التجارة العربية 

توقعات مصدر البيانات* 
(IMF-October 2016)صندوق النقد الدولي : المصدر 

تطور حجم التجارة العربية للسلع والخدمات بالمليار دوالر

 2016مقارنة 2013201420152016البيان
2015مع 
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المديونية الخارجية:
ارتفع حجم المديونية الخارجية اإلجمالية 
دوالر  مليار   426.4 من  العربية  للدول 
 2000 عامي  بين  للفترة  كمتوسط 
عام  دوالر  مليار   891.3 إلى  و2011 
عام  دوالر  مليار   878 إلى  ثم   ،2014
2015 ثم إلى 923.4 مليار دوالر عام 
دول  من  العديد  إقدام  مع  وذلك   ،2016
االقتراض وإصدار سندات  المنطقة على 
موازناتها  في  العجز  لتمويل  سيادية  دين 

العامة.
كنسبة  الخارجي  الدين  مؤشر  ارتفع  كما 
نحو  من  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من 

عامي  بين  للفترة  كمتوسط   %30.3
2000 و2011 إلى 32% عام 2014 
ثم إلى 43.3% عام 2015، مع توقعات 
بــارتــفــاعــات حــادة في هــذا الــمـؤشر 

عام 2016.
الصادرة  الثالثة  الدولية  للمعايير  ووفقاً 
عن البنك وصندوق النقد الدوليين لحدود 
المديونية الخارجية اآلمنة، تشير البيانات 
إلى وجود 10 دول عربية ضمن الحدود 
اآلمنة للمديونية الخارجية للمعيار األول، 
من  الديون  نسبة  فيها  تتجاوز  ال  حيث 
الـ %50  الناتج المحلي اإلجمالي حاجز 
دول   7 توجد  حين  في   ،2015 لعام 
 50 بين  النسبة  فـيــهـا  تــتــراوح  عربية 

و90%، ودولتان تزيد فيهما النسبة عن 
100% من الناتج المحلي اإلجمالي.

وفيما يتعلق بالمعيار الثاني المتعلق بنسبة 
الصادرات  حصيلة  إلى  الخارجي  الدين 
السلعية والخدمية والتي تعتبر في الحدود 
يوجد   ،%132 نسبة  تتعد  لم  إذا  اآلمنة 
يتعلق  فيما  أما  الدول،  من  أقل  عدد 
بأعباء خدمة الدين الخارجي إلى حصيلة 
الصادرات السلعية والخدمية والتي تعتبر 
بصفة عامة في الحدود اآلمنة إذا لم تتعد 
الدول  من  مقبول  عدد  فيوجد   ،%25

العربية.
ومن المتوقع أن تزداد مؤشرات المديونية 
الخارجية سوءا في عام 2016، مقارنة 
القيمة في جميع  ناحية  السابق من  بالعام 
الدول تقريبا عدا الجزائر، وتراجعها وفق 
مؤشر النسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 

في 13 دولة عربية.
االحتياطيات الدولية:

الدولية  االحتياطيات  تراجع  المتوقع  من 
من العمالت األجنبية في الدول العربية إلى 
1001 مليار دوالر عام 2017، كنتيجة 
لقيام دول خليجية بالسحب من احتياطاتها 
الحكومية، وذلك  لتمويل عجز موازناتها 
قفزت  قد  االحتياطيات  تلك  كانت  بعدما 
من متوسط سنوي يبلغ 557 مليار دوالر 
خالل الفترة ما بين عامي 2000 ,2012 

إلى 1061 مليار دوالر عام 2016.
وقد ارتفعت قيمة االحتياطيات الدولية في 
6 دول عربية خالل العام 2016، مقارنة 

بالعام السابق، وتراجعت في 12 دولة.
أما على صعيد مؤشر تغطية االحتياطيات 
السلع  من  الواردات  أشهر  لعدد  الدولية 
 9 وجود  إلى  البيانات  فتشير  والخدمات 
التي  المقبولة  الحدود  عربية ضمن  دول 
الدولة  واردات  االحتياطيات  فيها  تغطي 
من السلع والخدمات لمدة 5 شهور فأكثر، 
مع مالحظة أن االرتفاع الكبير لمؤشرات 
إلى  يعود  وليبيا  والجزائر  السعودية 
ضمن  السيادية  الصناديق  أموال  إدراج 

االحتياطيات الدولية.

)IMF-October 2016( المصدر : صندوق النقد الدولي

الدين الخارجي كنسبة من الناتج  في الدول العربية )%( لعام 2016
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متوسط

2000 - 201220172018

 8.2-387.5744.3753.8646.0637.8689.0740.2السعودية
217.5388.6402.0370.3375.0407.6434.84.7اإلمارات

148.6285.4301.5330.2342.8356.4373.612.7**مصر
119.4209.7213.5166.8168.3178.4184.21.5الجزائر

 10.3-76.4201.9210.1166.9156.6170.8189.1قطر
 8.8-85.1234.6222.5165.1156.3173.6184.2العراق
 3.6-93.2174.2162.7114.1110.5124.9134.3الكويت
70.8106.8109.9100.6104.9111.1117.04.3المغرب

37.765.571.181.494.3112.5130.112.9السودان
 4.4-39.678.281.864.159.765.870.2سلطنة عمان

26.847.649.950.851.853.455.61.0لبنان
 1.2-34.946.347.643.642.441.742.1تونس
17.333.635.937.639.541.744.31.9األردن

 0.3-51.166.044.439.739.451.460.8ليبيا
18.632.533.431.131.833.935.70.7البحرين

 6.4-20.340.443.237.731.337.341.8اليمن
0.9--6.212.412.712.713.514.2فلسطين

 0.1-2.95.75.54.94.74.84.8موريتانيا
0.81.51.61.71.92.12.30.2جيبوتي
--------------34.6سورية

 2.8-1,4902,7752,8032,4652,4632,6702,845إجمالي الدول العربية

52,04476,07578,04273,59975,21379,53683,8111,614العالم

2.93.63.63.33.33.43.40.1(%)العالم / الدول العربية 

37,00746,24447,22444,56045,96147,97749,8241,401مجموعة الدول المتقدمة

15,03829,83130,81729,03929,25231,55933,987213مجموعة الدول الناشئة والنامية

9.99.39.18.58.48.58.40.1(%)الدول الناشئة والنامية / الدول العربية 
(IMF-October 2016)صندوق النقد الدولي : المصدر 

توقعات مصدر البيانات* 
 ومعدالت النموالحقيقية للسنوات التالية مع افتراض تعادل تأثير معدل التضخم ونسبة التغير في سعرالصرف2015 ومابعدها تم حسابها استنادا لناتج 2016توقعات ** 

الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية بالمليار دوالر
2016 حسب الترتيب التنازلي لعام 

2013201420152016الدولة
 2016مقارنة *توقعات 

2015مع 

متوسط

2000 - 201220172018
72.584.686.889.091.093.195.32.0مصر

33.638.339.140.040.841.542.30.8الجزائر
35.236.237.338.439.640.842.01.2السودان
29.233.434.335.236.137.037.90.9العراق
30.532.933.233.533.834.234.50.3المغرب

24.430.030.831.432.032.733.30.6السعودية
21.726.727.528.329.130.030.80.8اليمن
10.110.911.011.111.211.311.50.1تونس

5.79.09.39.69.910.110.40.3اإلمارات
5.77.27.47.67.77.98.00.2األردن

5.76.36.36.36.46.46.50.1ليبيا
3.74.44.54.74.84.95.10.1فلسطين

4.04.54.54.64.64.64.70.0لبنان
3.13.94.04.14.24.34.50.1الكويت

2.73.63.73.84.04.14.20.1سلطنة عمان
3.03.53.63.73.83.94.00.1موريتانيا

1.12.02.22.42.62.72.70.2قطر
0.961.241.271.291.321.351.370.0البحرين
0.80.90.91.01.01.01.00.0جيبوتي
--------------19.0سورية

312.7339.5347.7355.9363.9372.0380.18.0إجمالي الدول العربية
6,605.17,181.77,265.87,349.57,432.77,515.37,597.283.2العالم

4.74.74.84.84.94.95.00.1(%)العالم / الدول العربية 

توقعات مصدر البيانات* 
(IMF-October 2016)صندوق النقد الدولي : المصدر 

عدد السكان في الدول العربية بالمليون نسمة
2016 حسب الترتيب التنازلي لعام 

2013201420152016الدولة
 2016مقارنة *توقعات 

2015مع 
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السنة الرابعة والثالثون - العدد الفصلي الرابع )أكتوبر – ديسمبر 2016( السنة الرابعة والثالثون - العدد الفصلي الرابع )أكتوبر – ديسمبر 2016(

متوسط

2000 - 201220172018
 8,207-59,14798,71093,99068,94060,73363,38669,149قطر

 600-37,87443,03043,21338,65038,05040,19841,687اإلمارات
 1,611-28,78444,77540,68927,75626,14628,75630,092الكويت
18,69126,16626,32224,05824,11925,20326,00962البحرين
 660-15,27424,81624,49920,58319,92221,10022,224السعودية

 1,619-14,13321,75322,00816,69915,08016,13016,701سلطنة عمان
6,64910,65511,06711,15711,27111,49711,870113لبنان
 107-8,85010,5407,0976,2776,1697,9729,328ليبيا

2,9274,6634,8384,9475,0925,2935,553145األردن
 362-3,4417,0216,4924,6964,3344,6924,854العراق
 46-3,4685,4765,4594,1754,1294,2964,352الجزائر
 146-3,4174,2494,3293,9233,7773,6753,671تونس
1,9973,3743,4743,7103,7653,8263,92156مصر

2,2953,2523,3123,0033,1013,2533,39499المغرب
106--1,6692,8112,7952,7162,8222,873فلسطين
1,0501,8111,9062,1192,3812,7593,100262السودان
1,1001,5931,6911,7881,9082,0562,215120جيبوتي

 68-9431,6181,5261,3121,2441,2341,211موريتانيا
 259-9021,5161,5741,3341,0751,2451,356اليمن

--------------1,772سورية
 93-4,9418,4458,4277,3247,2317,7528,166المتوسط العربي

(IMF-October 2016)صندوق النقد الدولي : المصدر 
توقعات مصدر البيانات* 

تطور متوسط الدخل السنوي اإلسمي للمواطن العربي بالدوالر 
2016حسب الترتيب التنازلي لعام 

2013201420152016الدولة
 2016مقارنة *توقعات 

2015مع 

متوسط

2000 - 201220172018
2.02.03.0 0.7- 3.7-3.14.81.9لبنان

2.32.50.4 0.5- 0.9-3.94.82.9األردن
2.81.21.00.11.13.12.81.1سلطنة عمان

 0.3---3.81.71.71.41.11.2فلسطين
 0.2-1.71.90.41.51.31.31.4المغرب

6.14.13.80.51.34.25.00.8موريتانيا
17.01.92.21.42.02.02.00.6العراق
3.62.42.92.13.03.53.50.9جيبوتي

4.53.13.41.83.03.12.81.2قطر
3.22.72.93.23.43.83.60.2الكويت

 0.5-4.51.12.34.13.63.13.2اإلمارات
1.53.32.71.83.63.04.01.8البحرين
 1.1-3.15.84.94.93.73.93.8تونس

2.13.52.72.24.02.04.71.8السعودية
 34.4-11.611.08.239.45.018.014.0اليمن

3.83.32.94.85.94.84.31.1الجزائر
 0.8-7.96.910.111.010.218.213.1مصر

 3.4-11.836.536.916.913.516.112.7السودان
1.92.62.814.114.212.511.50.1ليبيا

--------------4.9سورية
0.8--4.15.04.84.85.65.9المتوسط العربي

4.23.73.22.82.93.33.30.1العالم
2.11.41.40.30.81.71.90.48مجموعة الدول المتقدمة

 0.2-6.65.54.74.74.54.44.2مجموعة الدول الناشئة والنامية

توقعات مصدر البيانات* 
(IMF-October 2016)صندوق النقد الدولي : المصدر 

(%متوسط سنوي )معدل التضخم 
2016 حسب الترتيب التصاعدي لعام 

2013201420152016الدولة
 2016مقارنة *توقعات 

2015مع 
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السنة الرابعة والثالثون - العدد الفصلي الرابع )أكتوبر – ديسمبر 2016( السنة الرابعة والثالثون - العدد الفصلي الرابع )أكتوبر – ديسمبر 2016(

متوسط
2000 - 2012

0.040.10.3 0.3- 0.2- 0.1- 0.0-جيبوتي
0.1 0.1- 0.02- 0.2- 0.2- 0.0---موريتانيا
0.1 1.3- 1.31- 1.4- 1.6- 1.6---فلسطين
0.5 1.1- 1.50- 2.0- 3.7- 3.7- 0.8-األردن

0.3 2.3- 1.85- 1.5- 1.0- 1.5- 0.5-السودان
0.3 1.5- 1.90- 2.2- 1.9- 3.4- 0.9-تونس
0.4 2.1- 3.55- 4.0- 1.8- 2.8- 0.6-اليمن

0.7 3.3- 3.71- 4.4- 5.4- 5.5- 2.9-المغرب
4.05.7 4.01-26.659.745.71.7الكويت

0.5 5.1- 4.19- 3.7- 3.0- 4.1- 3.2-لبنان
0.0 4.0- 4.67- 4.7- 1.9- 1.8- 0.0-البحرين

2.5 6.8- 8.07- 10.6- 0.9-3.63.7سلطنة عمان
20.9 17.3- 11.86-7.144.831.49.1قطر

6.7 7.9- 14.49- 7.8-24.140.419.9اإلمارات
0.6 8.8- 22.06- 22.6- 12.5- 13.6---العراق

1.5 22.5- 22.31- 20.8- 17.9- 2.7-6.5ليبيا
5.7 16.9- 22.37- 28.0- 17.1- 1.8-4.7الجزائر

3.1 34.5- 41.19- 38.1- 39.0- 38.2- 10.9-مصر
-- 65.3- 83.07- 102.8- 25.6-31.643.1السعودية

--------------سورية

11.8 200.2- 250.8- 262.6- 129.5- 19.0-43.1صافي الدول العربية

توقعات مصدر البيانات* 
(IMF-October 2016)صندوق النقد الدولي : المصدر 

فائض أو عجز الموازنة العامة بالمليار دوالر 
2016حسب الترتيب التنازلي لعام 

 2016مقارنة 2017* توقعات 2013201420152016الدولة
2015مع 

متوسط
2000 - 2012

2.13.317.8 15.7- 12.2- 5.9- 1.9-جيبوتي
3.0 1.8- 0.4- 3.4- 3.3- 0.8-...موريتانيا
 0.1- 2.1- 2.0- 1.9- 1.4- 2.3- 1.2-السودان
0.8 3.0- 3.5- 4.4- 4.9- 5.2- 4.0-المغرب
 5.1-3.2 3.6-28.534.328.11.5الكويت
1.6 2.6- 3.8- 5.4- 10.3- 11.1- 4.7-األردن

 1.8- 1.9- 3.9- 2.1-11.110.45.0اإلمارات
0.7 3.6- 4.5- 5.1- 3.9- 7.4- 2.7-تونس

 13.0- 10.1- 7.6-9.322.215.05.4قطر
 0.7- 9.5- 8.1- 7.4- 6.0- 8.7- 11.9-لبنان

1.8 9.3- 9.6- 11.4- 12.5- 12.6-...فلسطين
 0.8- 5.5- 11.3- 10.6- 4.1- 6.9- 2.7-اليمن
 0.5- 9.7- 12.0- 11.5- 12.9- 13.4- 7.4-مصر

2.9 9.5- 13.0- 15.9- 3.4-8.25.8السعودية
3.5 9.5- 13.3- 16.8- 8.0- 0.9-3.9الجزائر

2.9 10.3- 13.5- 16.5- 1.1-9.24.7سلطنة عمان
 0.4- 5.1- 14.1- 13.7- 5.6- 5.8-...العراق

0.4 11.7- 14.7- 15.1- 5.8- 5.4- 0.0-البحرين
 4.1- 43.8- 56.6- 52.5- 40.3- 4.0-12.7ليبيا

.....................سورية
0.5 7.5- 10.2- 10.7- 4.6- 0.7-2.9متوسط الدول العربية

توقعات مصدر البيانات* 
(IMF-October 2016)صندوق النقد الدولي : المصدر 

 (%)فائض أو عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج 
2016حسب الترتيب التنازلي لعام 

*توقعات 2013201420152016الدولة
 2017

 2016مقارنة 
2015مع 
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السنة الرابعة والثالثون - العدد الفصلي الرابع )أكتوبر – ديسمبر 2016( السنة الرابعة والثالثون - العدد الفصلي الرابع )أكتوبر – ديسمبر 2016(

متوسط

2000 - 201220172018

 8.1-26.674.140.312.34.213.012.9اإلمارات
 2.0-33.969.554.26.03.910.411.8الكويت
0.2 0.3- 0.3- 0.3- 0.5- 0.4- 0.3- 0.1-جيبوتي

0.3 1.1- 1.2- 1.0- 1.3- 1.8- 1.6- 0.5-موريتانيا
0.7 1.7- 1.5- 1.3- 1.9- 6.2- 8.1- 2.8-المغرب
 0.5- 1.2- 1.3- 1.5- 1.0-1.32.41.5البحرين
 0.1- 1.6- 1.8- 1.7- 0.9- 1.5- 1.0-فلسطين

0.1 1.1- 1.1- 1.9- 2.1- 0.7- 1.2- 0.3-اليمن
 16.6-0.11.9 2.9-17.160.549.413.8قطر

0.5 2.6- 2.9- 3.4- 3.8- 4.3- 3.9- 1.4-تونس
 0.2- 3.3- 3.7- 3.6- 3.4- 2.4- 3.5- 1.4-األردن

0.8 5.8- 5.5- 5.5- 6.4- 5.0- 5.7- 2.0-السودان
0.1 11.4- 11.0- 10.6- 10.7- 14.0- 12.7- 4.1-لبنان

 1.5- 10.4- 11.6- 12.7- 11.2-3.65.24.7سلطنة عمان
 5.0- 10.5- 6.2- 16.9- 11.8- 1.7-6.53.2العراق

 2.0- 19.8- 19.0- 18.7- 16.7- 12.3-14.48.9ليبيا
 7.7- 17.2- 18.5- 19.9- 12.2- 2.4- 6.4- 0.6-مصر

2.1 18.8- 24.5- 25.3- 27.5- 9.4-15.40.8الجزائر
11.2 13.5- 17.7- 42.3- 53.5-72.4135.473.8السعودية

-- 0.3- 0.3- 0.3- 0.3- 0.3- 0.3- 0.3-سورية
 27.8- 92.0- 104.0- 161.4- 133.6-176.8315.1162.1صافي الدول العربية

توقعات مصدر البيانات* 
(IMF-October 2016)صندوق النقد الدولي : المصدر 

الحساب الجاري للدول العربية بالمليار دوالر 
2016حسب الترتيب التنازلي لعام 

2013201420152016الدولة
 2016مقارنة *توقعات 

2015مع 

متوسط

2000 - 201220172018

 1.7-32.839.933.35.23.68.48.8الكويت
 2.2-12.519.110.03.31.13.23.0اإلمارات
0.7 1.5- 1.4- 1.2- 1.9- 5.7- 7.6- 3.0-المغرب

 10.1-0.01.0 1.8-20.029.923.58.2قطر
 1.6- 3.2- 3.8- 4.7- 3.1-6.37.44.6البحرين

 2.1- 4.6- 5.2- 5.8- 3.7- 0.8- 2.2- 0.4-مصر
2.0 4.5- 4.9- 5.9- 7.8- 7.0- 8.7- 5.3-السودان

 0.7- 2.7- 2.8- 6.1- 5.5- 1.7- 3.1-0.2اليمن
1.6 1.8- 2.6- 6.6- 8.3-16.718.29.8السعودية

0.8 6.1- 6.9- 8.0- 8.8- 9.1- 8.4- 3.8-تونس
 0.0- 7.5- 8.9- 9.0- 9.0- 6.8- 10.3- 5.8-األردن
 3.6- 5.7- 3.6- 10.8- 7.2- 0.8-3.61.4العراق

0.1 11.4- 13.4- 13.5- 7.4- 12.3- 17.8-فلسطين
1.4 10.2- 13.7- 15.1- 16.5- 4.4-13.50.4الجزائر
13.5 14.9- 14.4- 17.2- 30.7- 25.6- 23.3- 7.9-جيبوتي

0.6 20.5- 20.6- 20.4- 21.0- 28.1- 26.7- 14.7-لبنان
 3.8- 14.8- 17.6- 21.3- 17.5-9.16.75.7سلطنة عمان

5.1 22.5- 24.9- 21.9- 27.0- 33.3- 28.6- 14.8-موريتانيا
 5.3- 32.6- 36.9- 47.4- 42.1- 27.8-24.413.5ليبيا

-------------- 0.4-سورية
 1.13- 3.24- 3.90- 6.55- 5.42-11.8711.355.78متوسط الدول العربية

 
 توقعات مصدر البيانات* 

(IMF-October 2016)صندوق النقد الدولي : المصدر 

 (%)الحساب الجاري للدول العربية كنسبة من الناتج 
2016حسب الترتيب التنازلي لعام 

2013201420152016الدولة
 2016مقارنة *توقعات 

2015مع 
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السنة الرابعة والثالثون - العدد الفصلي الرابع )أكتوبر – ديسمبر 2016( السنة الرابعة والثالثون - العدد الفصلي الرابع )أكتوبر – ديسمبر 2016(

متوسط
2000 - 2012

102.6150.4154.1173.0183.6190.410.6البحرين
165.5167.1170.0174.7176.6177.51.9لبنان
64.680.279.2106.0130.7135.424.7قطر

129.978.589.0102.4108.6113.06.2موريتانيا
54.756.256.061.570.074.58.5تونس
64.064.065.867.466.71.5...األردن

 0.0-32.044.048.360.160.155.9اإلمارات
 5.6-98.468.765.861.455.749.2السودان
25.325.940.645.543.64.8...العراق
30.719.824.237.241.339.24.1الكويت
 7.0-58.848.456.547.540.639.6جيبوتي
29.130.230.932.933.032.20.1المغرب

19.011.010.623.029.732.26.7سلطنة عمان
32.115.214.315.518.315.32.8اليمن

13.511.612.515.217.217.51.9السعودية
 0.3-23.915.115.314.414.123.6مصر

 0.5-13.68.98.68.47.97.6فلسطين
17.51.61.71.82.54.40.6الجزائر

27.930.131.839.041.942.72.9متوسط الدول العربية

توقعات مصدر البيانات* 
(IMF-October 2016)صندوق النقد الدولي : المصدر 

(%)الدين الخارجي للدول العربية كنسبة من الناتج 
2016 حسب الترتيب التنازلي لعام 

 مع 2016مقارنة 2017توقعات  *2013201420152016الدولة
2015

متوسط
2000 - 2012

69.5171.1194.2222.4225.2227.82.8اإلمارات
49.4161.8166.3176.9204.6231.327.7قطر

52.186.394.698.4109.4120.411.0السعودية
44.479.584.888.891.594.72.7لبنان

59.357.667.171.175.74.0...العراق
19.148.951.453.858.464.64.6البحرين
37.245.046.850.052.655.32.6السودان

 1.7-35.543.246.147.548.383.9مصر
28.734.539.442.545.648.93.1الكويت
20.632.333.933.134.635.71.5المغرب
19.126.026.726.829.731.12.9تونس
21.523.024.726.627.81.8...األردن

7.58.68.714.817.721.23.0سلطنة عمان
 0.1-6.56.26.25.95.75.7اليمن

3.84.54.95.05.15.40.1موريتانيا
20.93.43.73.04.17.81.1الجزائر
0.81.11.11.11.11.10.0فلسطين
 0.1-0.50.70.90.80.80.8جيبوتي

415.7834.1890.2962.51,032.21,139.467.2إجمالي الدول العربية

توقعات مصدر البيانات* 
(IMF-October 2016)صندوق النقد الدولي : المصدر 

الدين الخارجي للدول العربية بالمليار دوالر 
2016حسب الترتيب التنازلي لعام 

 مع 2016مقارنة 2017توقعات  *2013201420152016الدولة
2015
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السنة الرابعة والثالثون - العدد الفصلي الرابع )أكتوبر – ديسمبر 2016( السنة الرابعة والثالثون - العدد الفصلي الرابع )أكتوبر – ديسمبر 2016(

التجارة كنسبةالميزان التجاريإجمالي التجارة الخارجيةواردات السلع والخدماتصادرات السلع والخدماتالدولة
% من الناتج 

عدد أشهر الواردات التي 
تغطيها االحتياطيات

337.3304.2641.533.1171.03.8اإلمارات
74.461.2135.613.286.68.5قطر

57.052.2109.24.898.96.7الكويت
24.721.946.62.8146.62.5البحرين
89.44.2 0.5-0.61.11.7جيبوتي

86.73.5 1.2-1.52.64.1موريتانيا
116.45.8 1.4-34.035.469.5سلطنة عمان

17.01.0 4.0-6.010.016.0السودان
88.14.5 4.3-16.520.837.3تونس

...73.1 5.3-2.37.69.9فلسطين
32.61.4 6.4-1.98.310.2اليمن

90.79.1 8.3-13.722.035.8األردن
73.17.4 8.3-34.242.576.7المغرب

96.413.6 11.9-19.030.950.0لبنان
72.67.8 16.7-48.465.1113.4العراق

65.229.9 18.2-198.7216.9415.6السعودية
54.624.6 25.4-33.358.792.0الجزائر

30.92.9 37.2-34.371.5105.8مصر

80.012.3 95.1-937.81,033.01,970.8إجمالي الدول العربية

2016الميزان التجاري للسلع والخدمات في الدول العربية بالمليار دوالر خالل عام 

(IMF-October 2016)صندوق النقد الدولي : المصدر 

متوسط

2000 - 2012

 71.5-265.2718.4726.8611.9540.4494.6السعودية
 22.4-92.3192.4177.4142.6120.2103.1الجزائر

29.168.278.594.095.2104.71.2اإلمارات
 13.4-59.6116.586.576.162.747.0ليبيا
10.842.243.137.243.645.26.3قطر

 11.1-77.866.753.442.341.3...العراق
 1.7-15.933.937.336.735.033.2لبنان

 0.1-15.032.232.329.329.131.0الكويت
17.319.020.523.026.329.73.3المغرب

 0.3-7.716.016.317.517.216.7سلطنة عمان
 2.5-22.214.516.319.517.122.0مصر

7.513.816.016.616.716.70.1األردن
6.07.77.77.47.77.90.3تونس

3.05.46.14.44.64.70.2البحرين
 0.5-5.24.94.11.51.01.2اليمن

 0.1-1.61.51.00.91.0...سودان
 0.1-0.21.00.60.80.80.7موريتانيا
 0.0-0.10.40.50.40.40.4جيبوتي
............0.50.70.7فلسطين

 112.2-556.61,364.51,337.01,172.21,060.01,000.0إجمالي الدول العربية

البيانات مصدر توقعات* 
(السعودية، الجزائر وليبيا)تتضمن أموال الصندوق السيادي لكل من : ⁽ ¹⁾

(IMF-October 2016)صندوق النقد الدولي : المصدر 

لية في الدول العربية بالمليار دوالرالدو ⁽¹⁾االحتياطيات
2016 حسب الترتيب التنازلي لعام 

 2016مقارنة 2017توقعات * 2013201420152016الدولة
2015مع 
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السنة الرابعة والثالثون - العدد الفصلي الرابع )أكتوبر – ديسمبر 2016( السنة الرابعة والثالثون - العدد الفصلي الرابع )أكتوبر – ديسمبر 2016(

2016نهاية 2015نهاية 2016نهاية 2015نهاية 2016نهاية 2015نهاية 2016نهاية 2015نهاية 2016نهاية 2015نهاية 

+BB مستقرCCC مستقر -BB مستقر -BB مستقر--B1 مستقرB1 مستقر-BB سلبي-BB مستقراالردن 

-AA مستقرBB مستقر-AA مستقر-AA مستقر--Aa2 سلبيAa2 مستقر--االمارات 

-BBB سلبيBB مستقر +BB مستقر-BBB مستقر +BB مستقر -BBB مستقرBa2 مستقرBaa3 سلبيBB مستقر -BBB سلبيالبحرين 

+BB مستقرCCC مستقر---BB مستقر-BB مستقرBa3 مستقرBa3 مستقر--تونس 

+BB سلبيBB مستقر--------الجزائر 

-AA مستقرA مستقر-AA سلبي-AA مستقر-AA سلبيAA مستقرA1 مستقرAa3 مستقر-A مستقر+A سلبيالسعودية 

CC سلبيC مستقر--------السودان 

C سلبيC سلبي--------سورية 

+CC مستقرCCC مستقر---B سلبي-B مستقرCaa1 (P) مستقر  Caa1 (P) مستقر  -B مستقر-B مستقرالعراق

BBB سلبيA مستقر-A سلبيA مستقر--Baa1 مستقرA1 سلبيBBB مستقر +BBB سلبي سلطنة عمان

-AA مستقرAA مستقر-AA سلبي-AA مستقرAA مستقرAA مستقرAa2 سلبيAa2 مستقرAA مستقرAA مستقرقطر 

-AA مستقرA مستقر-AA مستقر-AA مستقرAA مستقرAA مستقرAa2 سلبيAa2 مستقرAA مستقرAA مستقرالكويت 

-B مستقرCCC مستقرB سلبيB سلبي-B مستقرB سلبي B2 سلبي B2 سلبي -B سلبي -B سلبيلبنان 

-B سلبيB مستقر--B مستقرB مستقر----ليبيا 

-B مستقرCCC مستقر-B مستقر-B مستقرB مستقرB مستقرB3 مستقرB3 مستقر-B ايجابي-B ايجابيمصر 

BBB مستقرB مستقر-- -BBB مستقر -BBB مستقرBa1 مستقرBa1 مستقر -BBB مستقر -BBB مستقرالمغرب 

CCC سلبيCC مستقر--------اليمن 

المواقع الشبكية لمؤسسات التقييم السيادي الدولية لفترات مختلفة:  المصدر 

التغييرات التي طرأت على التقييمات السيادية في الدول العربية 
(حسب الترتيب األبجدي للدول) 2016نهاية عام  / 2015 نهاية عام 

الدولة
أي إتش إسكابيتال انتليجنس فيتشموديز ستنادرد آند بورز

مع استمرار األحداث السياسية والعسكرية 
التي تشهدها المنطقة زادت أهمية التقييمات 
التصنيف  وكاالت  تصدرها  التي  السيادية 
السيما  الدول،  بحق  العالم  حول  الدولية 
والشركات  والسياسيين  القادة  اعتماد  مع 
عبر الوطنية والمستثمرين الدوليين وكذلك 
المنظمات الدولية عليها في اتخاذ قرارات 
التمويل واالستثمار في دول العالم والدول 

العربية.

حول  الدولية  التصنيف  وكاالت  وتواصل 

الساحة  على  يجري  لما  تقييمها  العالم 
سياسية  وتطورات  تغيرات  من  العربية 
واقتصادية واجتماعية، وبالتالي تقوم أيضا 
السيادي  التصنيف  في  متفاوتة  بتغيرات 
للدولة والتصنيف االئتماني والمالءة المالية 
لبعض الكيانات االقتصادية في تلك الدول، 
وعلى رأسها مؤسسات القطاع المصرفي 
تلك  أن  االعتبار  في  األخذ  مع  والمالي، 
التفاصيل  في  اختلفت  وإن  المؤسسات 
وأدوات ودرجات التقييم اإليجابية والسلبية 

فإنها تتفق نسبيا على الصورة العامة.

رؤية  استعراض  أهمية  تأتي  هنا  ومن 
العالم ومؤسساته للدول العربية، من خالل 
استعراض التصنيف السيادي الصادر عن 
من  لعدد  الدولية  التصنيف  وكاالت  ابرز 
من  عدداً  يكشف  والذي  العربية،  الدول 

التغيرات كما يوضحها الجدول المرفق.

تطور التقييمات السيادية في الدول العربية   لعام 2016
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من  العربية  الدول  من  العديد  تعاني 
مشكلة نقص التمويل ولذا تمثل التدفقات 
النجاة  طوق  إليها  الواردة  الرأسمالية 
لمواجهة هذا النوع من التحديات، ومن 
األموال  حركة  رصد  أهمية  تكمن  هنا 
الحدود  عبر  الرأسمالية  الطبيعية  ذات 
عبر  وذلك  العربية،  الدول  في  الدولية 
تتبعنا لمؤشر صافي الحساب الرأسمالي 
العربية  الدول  في  المدفوعات  لميزان 
التي تشكل  البنود  العديد من  الذي يضم 
رؤوس  لحركة  رصداً  مجموعها  في 
المنطقة  دول  في  الحدود  عبر  األموال 

والتي تشمل ما يلي. 
أوال: تــدفــقــات رأس الــمــال الـخاص، 
المتعلقة  التدفقات   -1 إلى:  تنقسم  والتي 
بــاالســتــثــمــار األجنبي المباشر و2- 

التدفقات المتعلقة باالستثمار في األوراق 
المالية المدرجة وغير المدرجة في سوق 

األوراق المالية )استثمارات المحفظة(.
ثانيا: االستثمارات األخرى وتنقسم إلى: 
األجل  وطويلة  متوسطة  القروض   -1
المركزية  البنوك  ومطلوبات  وأصول 
للداخل  وقروض  ودائع  من  والتجارية 
والخارج 2- التدفقات الخاصة باالئتمان 
التجاري والمالي والضمانات والكفاالت 
للخارج.  أو  للداخل  المالية  والتسهيالت 
الثروة  بأصول  المتعلقة  التدفقات   -3
العقارية، أي المعامالت الخاصة بشراء 
بواسطة غير  تتم  التي  العقارات  بيع  أو 
المقيمين، أو شراء العقارات في الخارج 
المتعلقة  التدفقات   -4 مقيمين.  بواسطة 
الشخصية،  األموال  رؤوس  بتحركات 

وتــشـمـل المعامـالت الخاصة بالودائع، 
الميراث،  المنح،  الهدايا،  القروض، 

التركات، و تسوية الديون. 
وحسب أحدث بيانات صادرة عن البنك 
الرأسمالي  الحساب  صافي  فإن  الدولي 
العربية  الدول  في  المدفوعات  لميزان 
 22.2 ضخم  فائض  من  بشدة  تراجع 
فائض  إلى   2005 عام  دوالر  مليار 
عام  دوالر  مليار   0.6 يبلغ  ضئيل 

.2015
لصافي  التراكمية  اإلجمالية  القيمة  أما   
المدفوعات  لميزان  الرأسمالي  الحساب 
بين  ما  الفترة  خالل  العربية  الدول  في 
عامي 2005 و2015 فقد بلغت 72.2 

مليار دوالر.

تطور صافي الحساب الرأسمالي لميزان المدفوعات
في الدول العربية 2005 - 2015

اإلجمالي20052006200720082009201020112012201320142015الدولة 

711251044167517,98420,48939,642------العراق
2883,9914,4614,2433,4102,0961,0071,7291,48874471023,589-الكويت
1,8011,3921,539733339184105901,940277,862لبنان

3305515886408287133913952723865,095--فلسطين
2502133146295953782361771732051653,335السودان
28711544918482164791661451271,797--تونس

10010010076505050507550701--البحرين
199494202499--88--0.2------اليمن

50526055555435927398----جيبوتي
0.3128413638385--7423األردن

16179-96-52827-6555-146-86-112-130---سلطنة عمان
181899----5013----------سورية

93--------------3116541موريتانيا
2------------------12المغرب
18-3-5-0.2-0.2-0.1-14-9-30.2-0.1الجزائر
187-40-36-12-19-39-45-119-83-193--مصر 

1,397---------------271-335-329-462-السعودية
9,920-------------993-3,507-1,961-2,722-737-قطر

6033,3434,6462,1933,8223,5932,3033,5804,50721,41322,15272,155صافي الدول العربية 

صافي الحساب الرأسمالي لميزان المدفوعات في الدول العربية بالمليون دوالر
حسب الترتيب التنازلي لإلجمالي

البنك الدولي : المصدر 
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أحداث  من  المنطقة  شهدته  لما  كنتيجة 
وتيرة  زادت  الثالثة  األلفية  خالل  متكررة 
الدولية  الرسمية  والمعونات  المساعدات 
المقدمة لعدد من الدول العربية وخصوصا 
المساعدة  لجنة  أعضاء  الرسمية  الجهات 
االتحاد  تضم  والتي   )DAC( اإلنمائية 
األوروبي و23 جهة تابعة لدول مجموعة 
الـ OECD، ومن قبل المؤسسات المتعددة 
الدوليين،  والبنك  الصندوق  مثل  األطراف 

ومنظمات أخرى.

 وتشير أحدث البيانات المتاحة إلى تضاعفها 
في الدول العربية  من إجمالي 5 مليارات 

دوالر عام 2000 إلى 22.2 مليار دوالر 
عام 2014 إال أنها بلغت اعلى مستوياتها 

عند 29.2 مليار دوالر عام 2005.

من  العربية  الدول  حصة  زادت  كما 
الرسمية  اإلنمائية  والمعونات  المساعدات 
إلى   2000 عام   %8.7 من  العالم  في 
13.8% عام 2014 بعدما كانت قد حققت 

اعلى مستوياتها عند 27% عام 2005.

أما على صعيد اإلجمالي التراكمي لصافي 
الـ  خالل  الرسمية  والمعونات  المساعدات 
 2000 عامي  بين  ما  الماضية  عاما   14
و2014 فقد بلغ 213.3 مليار دوالر في 

اإلجمالي  من   %14 بنسبة  العربية  الدول 
العالمي البالغ 1.53 تريليون دوالر خالل 

نفس الفترة.

ومن المالحظ وجود تركز في المساعدات 
 4 استحوذت  حيث  الدول  من  عدد  في 
بنسبة  دوالر  مليار   135 نحو  على  منها 
التراكمي  العربي  اإلجمالي  من   %63
خالل الفترة، ومع زيادة عدد الدول إلى 6 
دول ترتفع النسبة لتتجاوز الـ 76% ومع 
ارتفاع عدد الدول إلى 11 دولة تقفز النسبة 

إلى 95% من اإلجمالي.

تطور صافي المساعدات والمعونات الرسمية
في الدول العربية 2000 - 2014

اإلجمالي200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014الدولة

1021231132,2884,65122,0578,8899,2049,8852,7912,1781,9151,3011,5411,37068,407العراق
6859989721,0421,1611,0161,3601,7172,4702,8272,5132,4352,0052,6012,48726,287فلسطين

1,3711,3081,3181,0201,5561,0368991,1331,7421,0005894161,8075,5083,53224,237مصر
2251923056209941,8262,0482,1212,5662,3512,0281,7411,3661,50387220,759السودان
4344823535737707321,1021,2211,4511,0479901,4351,4652,0042,24716,307المغرب
5534495631,3266037085736407387409519711,1571,4032,69914,075األردن
159153631221067019841572081353361,6723,6384,19811,118سورية

2001982035342662308199791,0705804484767126218208,157لبنان
1021491531762012403963947666625061,0999901,0541,1097,998الصومال

2223652213003523624313213755035509221,0177109217,574تونس
3113702172442662972872434305586674767091,0391,1647,278اليمن

2232833642611951892263474523733703814082932574,622موريتانيا
2001991902383163472403943253181981911452011583,658الجزائر
7259748064741151131411671311411491481631,689جيبوتي

147781224381974419641871292101,320ليبيا
4,8725,3365,1158,83111,51429,20917,44318,93022,64214,16612,26313,57514,98922,39422,207213,277إجمالي الدول العربية

57,65158,85468,46478,95488,906108,451107,003108,081127,443126,689130,736141,560132,738150,800161,0751,530,900إجمالي العالم

8.59.17.511.213.026.916.317.517.811.29.49.611.314.813.813.9%حصة الدول العربية من العالم 

صافي المساعدات االنمائية الرسمية والمعونات الرسمية في الدول العربية بالمليون دوالر 
حسب الترتيب التنازلي لإلجمالي

البنك الدولي : المصدر 




