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اتحاد المصارف العربية على دعوتي للمشاركة

في هذا المؤتمر العام 



والتياألسئلةمنعددعلىاالجابةالعرضهذايهدف

منةاألوكرانيالروسيةباالزمةاالهتماملماذا:فيتتمثل

علىالتأثيرفيدورلروسياوهل؟،العالمدولكافةقبل

باوروسأوكرانياموقعهووما،العالم؟فيالنفطأسعار

تلكانعكاساتاهموماهي،الغذائية؟السلعتجارةفي

العربيةالدولوهل،العالمياالقتصادأداءعلىاألزمة

التوصياتأهموماهي،االنعكاسات؟تلكمنمنأىفي

؟االزمةلتلكالسلبيةاالثارمنللحد





يواقع االقتصاد الروسي  واالوكران: أوال 

ثالث اكبر •
منتج للنفط

اكبر منتج •
للماس

الناتج المحلي•
ترليون 1.7

دوالر

نصيب الفرد•
12من الناتج 
الف دوالر

عدد السكان 
مليون 146

نسمة

التجارة 
الخارجية 

مليار 332
دوالر

اكبر مصدر 
للغاز الطبيعي

اكبر مصدر 
للقمح

روســـــــــــيا

ثاني اكبر •
مصدر للحديد

رابع اكبر •
مصدر للذرة

الناتج المحلي •
مليار 155
دوالر 

نصيب الفرد•
من الناتج 

دوالر3724

عدد السكان 
مليون 43

نسمة

التجارة 
الخارجية 

مليار 155.5
دوالر

اكبر مصدر 
لبذور عباد 
الشمس

رابع اكبر 
مصدر 
للشعير

أوكـــــــرانيا

%  41، و% 27يعتمد االتحاد األوروبي في توفير  

من احتياجاته من النفط والغاز على روسيا

عالميا كأكبر مصدر 47رغم احتالألوكرانيا المرتبة 

سلعة 32اال انها تتمتع بميزة نسبية  في تصدير  

سلعة تصدرها96من بين 



عالمموقع روسيا في صناعة الغاز بال



عالمروسيا و أوكرانيا في تجارة أهم السلع الغذائية بال

النسبةدوالرلمليار السلعةالبلد المصدرردالبيلد المستو 

اوكرانياالهند
زيوتبذور عباد الشمس وبذرة 

3.179.6القطن والقرطم
3.153.7قمح ومسلينروسيامصر
364.7قمح ومسلينروسياتركيا

2.363.6ذرةاوكرانياالصين
2100منتجات النيكل الوسيطةروسيافنلندا

1.954.1الحديد والصلب غير السبائكاوكرانياإيطاليا
1.856الحديد والصلب غير السبائكروسياتركيا
1.656.6الفحمروسيابولندا

اوكرانياالصين
زيوتبذور عباد الشمس وبذرة 

1.663.2القطن والقرطم
1.579.9الحديد والصلب غير السبائكروسيابلجيكا
1.453.2الذرةأوكرانيا هولندا
1.250.6الحديد والصلب غير السبائكروسياالفلبين

الدول التي تعتمد على روسيا او أوكرانيا في الحصول على سلعة محددة 





لمياهم االنعكاسات على االقتصاد العا:ثانيا 
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2022تطور اداء اهم أسواق المال العالمية خالل عام 

اول يناير منصف مايو



تابع اهم االنعكاسات على االقتصاد العالمي





االنعكاسات على التجارة الخارجية -1

2021هيكل صادرات الدول العربية عام 

2021هيكل واردات الدول العربية عام 

للدوليةالخارجالتجارةعلىمتباينةتأثيراتاالزمةلتلكسيكون 
لمصدرةاالدولصادراتفيهسترتفعالذيالوقتففي،العربي
االجماليةاصادراتهارتفاعثمومناسعارهالرتفاعنتيجةللنفط

منهاتهاواردفاتورةارتفاعمنللنفطالمستوردةالدولستعاني،
رداتهاوافاتورةارتفاعمنستعانيالعربيةالدولمعظمانكما،

الغذائيةالسلعمن

انعكاسات تلك االزمة على االقتصادات العربية: ثالثا



النمو االقتصادي-2

معدل النموالسنة
النفط سعر 

بالدوالر
20005.727.6
20011.623.1
20021.324.3
20039.328.2
20048.936.0
20055.450.6
20066.161.1
20074.669.1
20085.894.4
20090.661.0
20104.777.4
20114.8107.4
20124.2109.5
20133.1105.9
20142.696.2
20153.249.5
20163.340.8
20170.952.4
20182.269.8
20191.764.0
2020-5.541.5
20212.969.8

مونمعدلعلىمتباينةتأثيراتالراهنةللتطوراتيكونانالمتوقعمن

دعمالالنفطأسعارارتفاعستؤديجهةفمنالعربية،االقتصادات

من%70بنحوتساهموهي)للنفطالمصدرةالعربيةالدولموازنات

ستؤديأخرىجهةمنولكن(العربيةللدولاإلجماليالمحليالناتج

لىعكبيرةتحدياتفرضالىوالغذاءللنفطالعالميةاألسعارارتفاعات

المحليالناتجمن%30بنجوتساهموهي)لهماالمستوردةالدول

عبتراجستتأثراجماالالعربيةالدولانكما،(العربيةللدولاإلجمالي

.العالميالكليالطلب



والرتطور الفجوة الغذائية للدول العربية بالمليار د

الفجوة الغذائية من المجموعات السلعية الرئيسة -3

2008201320192020

المساهمة في
قيمة سلع 
العجز عام 

2020)%(
24.42021.7920.7548.85الحبوب
12.39.78.969.0425.57القمح

0.110.130.310.280.7البطاطس
0.750.720.871.012.3البقوليات
0.310-0.15-0.89-1.5-الخضروات
0.260.131.180.40.9الفواكه
2.933.341.073.247.6السكر

5.363.252.63.157.4الزيوت 
2.063.228.247.6518اللحوم
0.691.080.370.9-1.73-األسماك
0.290.030.60.551.3البيض

2.663.545.534.7611.2هااأللبان ومنتجات
4.30000لحوم بيضاء
000.60.320.8بذور زيتية

43.232.843.742.2100اإلجمـــــــــــــــالي



مستوى الفقر-4

ميعلى المستوى اإلقلي)%( دليل الفقر متعّدد األبعاد ومساهمة األبعاد في الدليل  2019مؤشر الفقر بالدول العربية عام 

عظم الددول تشهد دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا، التي تضم م. حسب تقرير البنك الدولي عن الفقر واالزدهار

دوالر فدي اليدوم، بدوتيرة أسدر  مدن أ  1.9العربية، اتجاهاً متزايداً فدي معددالا الفقدر، وفد  خدط الفقدر الددولي، 

، وفد  خدط منطقة أخرى، بالمقارنة مع المتوسط العالمي، ومن بين الدول العربية التي تعاني من أشد نسب الفقدر

، والديمن بنسدبة 2017فدي الماةدة فدي عدام 73الفقر الوطني حسدب أحددب بيانداا متدوفرة، هدي الصدومال بنسدبة 

فددي 42.0، والقُمددر بنسددبة 2014فددي الماةددة فددي عددام 46.5، والسددودان بنسددبة 2014فددي الماةددة فددي عددام 48.6

فدي الماةدة فدي المغدر  فدي 4.8، وتتراوح نسب الفقر في الدول العربية األخدرى بدين نسدبة 2014الماةة في عام 

ع ، وفي الواقع ان ارتفا  أسعار الغذاء وكذلك الدنفط سدتدف2017في الماةة في مصر في عام 32.5و 2013عام 

المزيد من االعداد لتعداد الفقراء بالدول العربية، خاصة للدول المستوردة للنفط



االستثمار األجنبي المباشر-5

http://www.google.com.eg/url?url=http://www.aklaam.net/forum/archive/index.php/t-38351-p-2.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=8vO8VIPbBcy9UZrogLAI&ved=0CDMQ9QEwDzg8&usg=AFQjCNHbbizzp4-Feod89wfxX1Ii-EG_Qg


الدول
خدمة الدين العام الخارجيالدين العام الخارجي القائم

20192020*20192020*
17,629.817,284.91,784.01,750.4األ ر   د   ن

36,431.037,576.03,161.03,003.0تونــــــــــــس
3,836.43,466.0259.6238.4الجزائـــــــــــر
2,231.02,485.0137.4133.7جــــيـبـوتــــي
51,398.058,774.0145.9150.8الســـــــــودان
3,520.03,013.1338.0289.3عمــــــــــــان
198.6312.68.98.4القمــــــــــــر
33,366.033,399.05,079.04,584.0لبنـــــــــــــان
112,670.5123,490.513,060.810,274.0مصـــــــــــــر
35,886.437,301.43,309.23,379.3المغــــــــــرب
4,131.74,342.6370.4283.5موريتانيـــــــا
6,640.16,170.4340.2315.4اليمــــــــــــن

307,939.5327,615.527,994.524,410.2الدول العربية

دوالربالمليونفي الدول العربية المقترضةالدين العام الخارجي القاةم وخدمة الدين العام الخارجي

ورةفاتارتفاعالمؤكدفمنالغذائيةالسلعأسعارفيالكبيراالرتفاعمع

جيالخارالدينحجمارتفاععليةسيترتبمماالعربيةالدوللكافةالواردات

ىعلالفائدةلرفعالعالمدولمعظماتجاهانكماالمقترضة،العربيةللدول

دوالربالعملتهاترتبطالتيالعربيةالدولواتجاهاألمريكيالفيدراليغرار

لسنواتاخاللالدينخدمةتكلفةارتفاعالمتوقعفمنعمالتها،قيمةلتخفيض

المقبلة

الدين الخارجي-6



دائمبرنامجالىوتحويلهالعربيالغذائيلألمنالطارئ البرنامجمنالثالثةالمرحلةدعم.
أهممنالذاتياالكتفاءتحقيقصعيدعلىوالسيماالذاتعلىاالعتمادمستوياتزيادةعلىالعملأهمية

.والصناعيةالزراعيةالسلع
صادياالقتالتكاملفرصمنواالستفادةاألساسية،السلعمنبالوارداتالخاصةاإلمداداتمصادرتنويع

.العربيالغذائياألمنتعزيزإلىهادفةمشروعاتتنفيذفيالعربي
لتأمينيةاألساسالسلعأسعارارتفاعمخاطرضدالتحوطوعقودالمستقبليةالعقوداستخدامفيالتوسع

.االستراتيجيةالسلعمنالعربيةالمخزناتوتعزيزالعربية،للدولالحيويةاإلمدادات
الفئاتةلحمايالمالياالنضباطبرامجمنالمحققةالوفوراتمنباالستفادةاالجتماعاألمانشبكاتتقوية

..األزماتأوقاتفيخاصةالدخلمحدودةواألسرالهشة
فيماراالستثخاللمنالطاقةمناإلمداداتمصادرتنويعنحوأوروباتوجهلالستفادةوطنيةرؤى وضع

.الطاقةإمداداتلتأمينالمدىطويلةلعقوداألوروبيةالدولمعوالتفاوضوالغازالنفطمشروعات
شبكةويرلتطواإلماراتوالسعوديةمصرالسيماالعربيةالدولمنلعدداالستراتيجيالموقعمناالستفادة

.الدوليةللتجارةداعمةلوجستيةمدنوإنشاءاإلقليميةاإلمدادسالسلمن
القتصاديةااإلصالحاتعلىوالتركيزوالمالية،االقتصاديةالهشاشةأوجهورصدالمبكرلإلنذارنظمتبني

الصدماتةمواجهمنالعربيةالدولُيمكنبماالسياساتحيزوتوسيعاالقتصاديةالمرونةدعمإلىالهادفة
.االقتصادية

الدولمركزتقويةبهدفاألعمالوممارسةاالستثماربيئةتحسينشأنهامنمؤسسيةإصالحاتتبني
.المباشرةاألجنبيةاالستثماراتاستقطابفيالعربية

التوصيات:رابعا 



شكرًا 
لحسن المتابعة

mba_bahgat@yahoo.com


