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  تحليلية  بنظرة  وإمدادهم  العربية  الدول  في  االقتصادية  السياسات  وصناع القرار   متخذي دعم  يستهدف  العربي  النقد  صندوق  عن يصدر   دوري تقرير 

  المركزية  البنوك  من  كل  في  المختصين  وتوقعات  االقتصادي  التحليل  من  جوانبه  بعض  في  التقرير   يستفيد.  االقتصادي األداء لمالمح  واستشرافية

 .العربية  الدول  في  األخرى  الرسمية  الجهات  من  وغيرها  المالية  ووزارات
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 النمو االقتصادي

  صادراته  تمثل  الذي  للحديد  العالمية األسعار  بانخفاض  التوقعات يعكس  بما االقتصادي النمو مستوى انخفاض  المتوقع  من
 المتري  للطن  دوالر  88  نحو  إلى  للحديد  العالمية األسعار  انخفاض يتوقع  اإلطار،  هذا في. اإلجمالية الصادرات ثلث  نحو
  الجاف  المتري للطن  دوالر  188 مقابل  2021و  2020 عامي خالل المتوسط في  دوالر  70  نحو  إلى  2019 عام الجاف
  بدعم  الحيوانية  والثروة  والصيد  الزراعة  قطاعات  في لإلنتاج  المتوقعة  بالزيادة مدعوما    النشاط  سيبقى كما  .2011  عام
 .  االقتصادية القاعدة  تنويع إلى  الهادفة  الحكومية والمشاريع  االستثمارات من

 

 اتجاهات تطور األسعار المحلية

العام لسستعار خالل عام  المستتوى  المستجلة عام  (1)في المائة  2.4بحوالي    2020ارتفع  مع المستتوى  ، 2019مقارنة 
والمطاعم، والتعليم.  والنقل، والستتتكن، والمالبس، واالثاع،  أستتتعار كل من المواد الئذائية، والصتتتحة،  ارتفعت  حيث 

إلى أع معدل الت تتتخم خالل شتتتهر يناير   ماثل من العام  2.2قد بلغ    2021تجدر اإلشتتتارة  المث بالشتتتهر  بالمائة مقارنة 
 السابق. 

التوقعات خالل عامي   المتوقع أع يبلغ معدل الت تتتتخم حوالي 2022و  2021فيما يخص  خالل عام   2.9، من  بالمائة 
لعام  2021 اع يبلغ معدل الت خم نحو    2022. بالنسبة   بالمائة. 2.6يتوقع 

 التطورات النقدية والمرصفية

  مستويات   في الت خم معدالت على والحفاظ لسسعار،  العام  للمستوى  مستقرة  مستويات  تحقيق  إلى  المركزي البنك هدفي

المصرفي.    المتمثلة  النقدية  السياسة إدارة  تواجه  التي  التحديات  بعض  ظل في  معتدلة القطاع  خارج  السيولة   الستقطاب 

 فعالية   لتحسين  الرسمية  القنوات  خارج  العملة  تسرب  من  للحد  مساعيها  الموريتانية الحكومة  ستواصل  التوقع أفق  خالل

 .النقدية  السياسة

  أسعار رفع  المجلس  قرر  ،2020  نوفمبر  نهاية في  المنعقد  الموريتاني المركزي  للبنك النقدية  السياسة مجلس اجتماع في

  دوع  األخرى  المعدالت  جميع  على  اإلبقاء مع المائة في  6 إلى المائة  في 5 من  للبنوك اإللزامية  االحتياطيات على الفائدة

 أسعار   على المصرفية  السيولة حجم  لزيادة  المحتملة  االثار  أخرى،  مواضيع إلى  باإلضافة  االجتماع  ناقش كما  ،(2)تئيير

   االستهالكية.  السلع

 التطورات المالية

المتوقع على ضوء   اإليرادات  من  ممثلة في  القطاع االستخراجي  إيرادات متحصالت  االعتماد على  مستويات  ارتفاع 

التي  الحديد  تصدير  العامة نتيجة  إلى الخزانة  أسعاره  يساهم بالمتدفقة  العامة، والتوقعات باستمرار  اإليرادات  ثلث  نحو 

خالل عام   منخف ة  الطلب 2021عند مستويات  زيادة  ، والتوقعات بتحسن مستويات  من الصين،  العالمي عليه السيما 

اإلنفاق   إلى زيادة مستويات  الحكومة  فيه حاجة  الذي ستستمر  التوقع. في الوقت  أفق  العامة خالل  اإليرادات  مستويات 

العام  االنفاق  مستويات  وحفز  كورونا  فيروس  الناتجة عن جائحة  واالقتصادية  التداعيات االجتماعية  العام للتئلب على 

البطالة.السيما   التخفيض من معدالت   االستثماري بهدف 

 

 
 االستهالك، ديسمبر. ألسعار( المؤشر الوطني  2020المكتب الوطني لإلحصاء، موريتانيا، ) 1
الموريتاني، )البنك المر 2 العادي المنعقد يوم  (، 2020كزي  اجتماعه غير   .30/11/2020بيان مجلس السياسة النقدية عقب 


