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 العربية للدول االقتصادي األداء مالمح

(2019 -2020) 

• • • 

عند  2018المسجل في عام رغم استقرار معدل 

، ظهرت بوادر ضعف 2017 مستويات قريبة من تلك المحققة خالل عام
والتجارة الدولية واضحة  خالل النصف الثاني من العام  النشاط االقتصادي

ظروف تزايد التوترات التجارية، والماضي بفعل عدد من العوامل من بينها 

عدم اليقين بشأن السياسات، وتراكم مواطن الهشاشة المالية، وهو ما يتوقع 
اد العالمي والتجارة الدولية خالل عامي على ضوئه تباطؤ معدل نمو االقتص

 . 2020و 2019

 
إلى أنه من المتوقع تباطؤ  تشير التقديرات في 

مستويات الزيادة في الطلب على النفط خالل العامين المقبلين نتيجة الضعف 

مي، فيما يتوقع استمرار تدفق المزيد من المتوقع للنشاط االقتصادي العال
روض النفطي في األسواق الدولية، وهو ما يتوقع على ضوئه تراجع المع

دوالرا   65-60أسعار النفط واستقرارها عند مستويات تتراوح ما بين 
 للبرميل خالل تلك الفترة. 

 

، مع ارتفاع 2018شهههدت االقتصههادات العربية تحسههنا  ملموسهها  خالل عام 
في المهائهة  0.7ابهل نحو في المهائهة مقه 2.5إلى  

بفعل تعافي النمو االقتصههادي في الدول العربية  2017للنمو المسههجل عام 

في الدول المسهتوردة الُمصهدرة للنفط، واسهتمرار زخم النشهاط االقتصهادي 
المائة  في 3له. من المتوقع تواصههل تحسههن وتيرة النمو إلى ما يدور حول 

إلصهههههههالح االقتصهههههههادي، بدعم من برامج ا 2020، و2019خالل عامي 

 وإصالحات المالية العامة المساندة للنمو في عدد من الدول العربية.

في الدول العربية بصورة طفيفة،  تراجع  2018شهد عام 

بالمائة. ففي حين تأثر المستوى العام لألسعار بالزيادة  13.4حيث بلغ نحو 

الوقود والسلع األساسية  في مستويات الطلب المحلي، واالرتفاع في أسعار
الحات المالية العامة، ساهمت السياسات النقدية االنكماشية في ظل إص

المتبناة في بعض الدول في احتواء الضغوط التضخمية. فيما يتعلق 

، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 2020- 2019بالتوقعات خالل عامي 
 ي.في المائة على التوال 8.1في المائة و 9.3حوالي 

مقاسةُ - غلبت االتجاهات االنكماشية على

في عدد من الدول العربية خالل عام  -بالتغيرات في أسعار الفائدة الرسمية
وذلك في ظل ارتباط عدد من العمالت العربية بالدوالر األمريكي،  2018

لرفع األربع البلدان إلى المواكبة الكاملة أو الجزئية لجوالت اواتجاه هذه 

، 2018التي تبناها مجلس االحتياطي الفيدرالي األمريكي خالل عام 
 1.00إلى  0.75ارتفعت بناء  عليها أسعار الفائدة الرسمية بما يتراوح بين 

نة ألسعار نقطة مئوية. فيما يتعلق بالبلدان العربية التي تتبنى نظما  أكثر مرو

هذه الدول، حيث اتجهت بعض الصرف تباينت وضعية السياسة النقدية في 
بلدان المجموعة إلى رفع سعر الفائدة بهدف امتصاص الضغوط التضخمية، 

في حين ساعدت أطر استهداف التضخم في بلدان عربية أخرى على احتواء 

نقدية الضغوط التضخمية، ومكنت من إجراء تحول في وضعية السياسة ال
اط االقتصادي وحفز االئتمان باتجاه تبني سياسات نقدية تيسيريه لدعم النش

 الممنوح للقطاع الخاص.

، سجلت أوضاع المالية العامة في الدول  على صعيد
حيث انخفضت نسبة العجز في  2018العربية كمجموعة تحسنا  عام 

في  6.7من  -مقوما  بالدوالر-الموازنة المجمعة للدول العربية إلى الناتج 

وسط  2018في المائة من الناتج خالل عام  6.5إلى  2017م المائة في عا

تباين أداء مجموعات الدول العربية المختلفة. في هذا السياق، واصلت 

البلدان العربية خالل العام الماضي مساعيها لضبط أوضاع الموازنات 

العامة، وضمان استدامة الدين العام عبر برامج متوسطة األجل إلصالح 
ة تركز على اإلصالح الضريبي وضبط اإلنفاق العام ة العامأوضاع المالي

تحسنا  في عجز  2019ورفع مستويات كفاءته. من المتوقع أن يشهد عام 

في المائة من  5.5الموازنة العامة الُمجمعة في الدول العربية لينخفض إلى 
 الناتج المحلي اإلجمالي.

للدول ، سجل ميزان المعامالت الجارية على صعيد

وفق البيانات األولوية انعكاسا  2018العربية كمجموعة تحسنا  ملحوظا  عام 
للتغيرات في األسعار العالمية للنفط والكميات المنتجة منه، وتحسن 

صناعية، إضافة إلى أثر اإلجراءات التي الصادرات من السلع الزراعية وال

وترشيد اتخذتها بعض الدول العربية إلصالح أنظمة سعر الصرف، 
الواردات السلعية وخاصة االستهالكية منها. كما استفاد الميزان الجاري 

للدول العربية كمجموعة كذلك من ارتفاع المتحصالت من السياحة 

ي بعض الدول العربية. في ضوء والخدمات المالية، وتحويالت العاملين ف
ما سبق تحول العجز المسجل في الميزان الجاري على مستوى الدول 

في المائة من الناتج إلى  0.1بنسبة  2017العربية كمجموعة خالل عام 

 2019عامي . أما في 2018في المائة من الناتج عام  1.7بنسبة فائض 

ميزان المعامالت  المتوقع استقرار الفائض المسجل في ، فمن2020و

في المائة من الناتج المحلي  1.6يات تبلغ حوالي الجارية عند مستو

 .اإلجمالي

 تقرير "آفاق االقتصاد العربي" 
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- 2017من تلك المحققة خالل عام  قريبة   عند مستويات   2018سجل في عام رغم استقرار معدل نمو االقتصاد العالمي المُ 

إال أن هناك ثمة بوادر قد ظهرت خالل النصف الثاني من العام  -الذي شهد تسارعا  واضحا  في زخم التعافي االقتصادي

المخاوف و ،في ظل تصاعد حدة التوترات التجارية بين االقتصادات الكبرىالنشاط االقتصادي  إلى ضعفوأشارت الماضي 

على أنشطة التجارة  وظروف عدم اليقين بشأن السياسات وهو ما انعكس ،الكبير لمستويات المديونيات العامة بشأن االرتفاع

المتوقع انخفاض معدل نمو االقتصاد العالمي إلى مستويات ليه، من . بناء عواالستثمار والتصنيع في الدول المتقدمة والنامية

في ظل التوقعات بتراجع النمو في وفق تقديرات المؤسسات الدولية  2020و 2019خالل عامي في المائة  3.3تدور حول 

ديات التي تواجه النشاط تحالو يزيةالتحفالسياسات النقدية والمالية االنحسار التدريجي لتأثير مجموعة الدول المتقدمة بسبب 

السيما بلدان منطقة اليورو. كذلك من المتوقع تباطؤ نسبي للنشاط االقتصادي في مجموعة  ،االقتصادي في عدد من هذه البلدان

في األسواق وضيق األوضاع  ،مستويات الطلب العالميمتوقع لالبلدان النامية واقتصادات السوق الناشئة نتيجة النخفاض 

تجاه إلى تقييد السياسة النقدية في بعض الدول المتقدمة وما يترتب عليها من انعكاسات على تدفقات رؤوس ي ظل االلمالية فا

تلك التي تعاني من ارتفاع مستوى االختالالت  خاصة ،في بعض هذه البلدانوالفائدة وتقلبات في أسعار الصرف  ،األموال

نة بعدد من التحديات قصيرة األجل التي تتمثل في احتماالت تفاقم لة الراهفي المرحاالقتصادية. يواجه االقتصاد العالمي 

التوترات التجارية، وحدوث اضطرابات في األسواق المالية، إضافة إلى االنعكاسات المحتملة لتصاعد مستوى المديونيات 

تجنب ملة لتلك المخاطر وثار المحتتجاوز اآللالعامة والخاصة بما يستلزم تنسيق عالمي عالي المستوى على صعيد السياسات 

كذلك فإن استمرار التنسيق العالمي والتوافق بشأن السياسات . انزالقات حادة لمعدل نمو االقتصاد العالمي والتجارة الدولية

 ةطمتوسديات لتجاوز التح أساسية   عبر الوصول إلى نظام عالمي متعدد األطراف أكثر شمولية ومرونة واستجابة يعتبر ركيزة  

وتغير  ،المرتبطة بقدرة بلدان العالم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق بمكافحة الفقروطويلة األجل 

 نتاج. واإل ستهالكاالضمان استدامة أنظمة و ،الُمناخ

 

 العالمي النمو اتجاهات
 

تسجيل رغم أنه إلى  )1)صندوق النقد الدوليتشير تقديرات 
المسجلة قبل  تلك لمعدالت نمو قريبة منلمي االقتصاد العا

في عام  في المائة 3.6األزمة المالية العالمية بلغت 
إال أن هناك عدد من الدالئل التي تشير إلى ضعف  ،2018

. بصورة أسرع مما كان متوقعا   التعافي االقتصادي العالمي
 نمو معدل انخفاضالنقد الدولي بناء عليه، يتوقع صندوق 

 عام خالل المائة في 3.3 مستوى إلى العالمي االقتصاد
 70 في النمو لمعدالت المتوقع التراجع ضوء على 2019

 من األول النصف خالل سيما ال العالم دول من المائة في
 نمو معدل معاودة المتوقع من حين في الجاري، العام

 في 3.6 نحو ليبلغ االرتفاع إلى اتجاهه العالمي االقتصاد
 للنشاط المرتقب التحسن ظل في 2020 ماع في المائة

. 2019 عام من الثاني النصف خالل العالمي االقتصادي
المتوقع لمعدل النمو خالل النصف األول االنخفاض يعكس 

توترات التجارية االنعكاسات المحتملة لل 2019من عام 
نشطة التجارة أبين التكتالت االقتصادية العالمية على 

واقتصادات السوق  ،في البلدان الناميةواالستثمار ليس فقط 
االقتصادات المتقدمة، عدد من على وإنما أيضا   ،الناشئة

                                                      
1  International Monetary Fund, (2019). “World 

Economic Outlook”, April. 

إضافة إلى تأثير عدد من العوامل والمخاطر األخرى التي 
 .تواجه االقتصاد العالمي خالل أفق التوقع

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في مجموعة 
 ،2019في المائة في عام  1.8االقتصادات المتقدمة إلى 

بالمقارنة مع ذلك ، 2020في المائة في عام  1.7وإلى 
زي ذلك ع. يُ 2018في المائة في عام  2.3وتيرة نمو بلغت 

النشاط االقتصادي في منطقة تراجع توقعات إلى الخفض 
اليورو نتيجة خفض كبير لمعدل النمو في ألمانيا في ظل 

نشاط وتأثر  ،لخارجيالمتوقع لمستويات الطلب االتباطؤ 
النمو  توقعات بتأثرالإضافة إلى  ،صناعة السيارات

االقتصادي في إيطاليا على ضوء زيادة المخاطر السيادية 
يتوقع وتأثيراتها المتوقعة على األسواق المالية، فيما 

لنشاط االقتصادي في الواليات المتحدة استمرار تحسن ا
القتصادي على األمريكية ولكن مع تباطؤ زخم التوسع ا

المالية حزم السياسات اإليجابي لتأثير الضوء بدء انحسار 
 السابقة.   اتالتحفيزية التي تم تبنيها خالل الفتروالنقدية 

من حيث معدل النمو المتوقع للبلدان النامية واقتصادات 

ه بشكل طفيف تراجعتوقع الصندوق السوق الناشئة، 

رنة مع ابالمق 2019في المائة خالل عام  4.4ليصل إلى 

نمو معدل ، فيما يتوقع تعافي 2018عام  في المائة 4.5

 العربية الدول على تهاكاساوانع الدولية االقتصادية البيئة :أوال
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مع تفاوت كبير  2020في المائة عام  4.8إلى  المجموعة

بين بلدان المجموعة نظرا  لضعف اآلفاق المتوقعة لبعضها 

بسبب انخفاض اسعار السلع األولية واألوضاع الداخلية 

 . غير المواتية للنمو

االقتصاد أن  ( 2)الدولي البنك أوضح ذاته، السياق في
مطلع عام مكنة العالمي شهد أعلى وتيرة نشاط اقتصادي مُ 

الفترة المتبقية خالل زخم النمو  سرعان ما فقد، لكنه 2018
، ومن الممكن أن يواجه مصاعب أكثر الماضي من العام

 انخفاض معدلعليه، توقع البنك الدولي في العام المقبل. 
 2019 عام في المائة 2.9 إلى لميعاال االقتصاد نمو

في ظل  2018في المائة مسجلة عام  3بالمقارنة مع 
وأنشطة التصنيع  ،الدولية التجارةمعدالت نمو  تراجع
الضغوط ، إضافة إلى التجارية التوتراتاستمرار بسبب 

العالمي السيما التي أضعفت آفاق النمو  في األسواق المالية
كذلك . ة والخاصةالعام اتديونيفي ظل ارتفاع معدالت الم

من المتوقع استمرار ضعف وتيرة النمو العالمي لتصل إلى 
بما يعكس تأثير تباطؤ  2020في المائة في عام  2.8

وعودة السياسة النقدية في  ،معدالت نمو التجارة الدولية
االقتصادات المتقدمة إلى مساراتها التقليدية ورفع أسعار 

 الفائدة.

 البلدان في النمو معدل ينخفض لدولي أنتوقع البنك ا
وأن يواصل االنخفاض ، العام هذا في المائة 2 إلى المتقدمة

في المائة العام المقبل نظرا  لألثر المتوقع لتقييد  1.6إلى 
السياستين النقدية والمالية في عدد من هذه الدول.  كل من

لبلدان النامية واقتصادات السوق الناشئة وفي مجموعة ا
في المائة في عام  4.2إلى المتوقع انخفاض النمو  نم

 تكلفة وارتفاع ،الخارجي الطلب تراجعمتأثرا  ب 2019
في حين . السياسات بشأن اليقين عدم واستمرار ،االقتراض

لدول معدل النمو االقتصادي  أن يبلغمن المتوقع 
بما يمثل خفضا  بنحو في المائة العام المقبل  4.5المجموعة 

في بنك الدولي السابقة طة مئوية مقارنة بتوقعات النق 0.5
وتباطؤ  ،ظل استمرار الضغوطات في األسواق المالية
تراجع ، والتعافي في االقتصادات المصدرة للسلع األساسية
 .زخم النمو في الدول المستوردة للسلع األساسية

مع تزايد المصاعب االقتصادية والمالية أمام االقتصادات 
لتقدم الذي حققه اأن يرى البنك الدولي لنامية، الصاعدة وا

. يُمكن أن يتعرض للخطردقع العالم في الحد من الفقر المُ 
تُعنى لذلك يتعين إعطاء األولوية للسياسات التي 

االستثمار في البشر، وتعزيز النمو الشامل، وبناء ب
المنجزات للحفاظ على  مجتمعات قادرة على الصمود

 .المستدامة الفقر وتحقيق أهداف التنمية السابقة في الحد من

                                                      
2  World Bank Group, (2019). “Darkening Skies”, Jan. 
3 United Nations (2019). “World Economic Situation 

and Prospects”, Jan. 

إلى تسارع  ( 3)، أشارت منظمة األمم المتحدةمن جانبها
وتيرة النمو االقتصادي في أكثر من نصف اقتصادات 

حيث نما ، 2018و 2017لم في كل من عامي العا
في المائة خالل هذين العامين  3.1االقتصاد العالمي بنسبة 
قتصادي في عدد من االقتصادات مدفوعا  بتعافي النشاط اال
وهو ما  ،في هذين العامين 2.2المتقدمة التي نمت بنسبة 
سجل في معدالت البطالة في هذه عكسه التراجع الكبير المُ 

البلدان لتصل إلى أدنى مستوياتها التاريخية. من جانب 
آخر، ساهم النشاط االقتصادي في البلدان النامية 

عم هذا النمو االقتصادي د فيواقتصادات السوق الناشئة 
خالل العامين الماضيين في ظل ارتفاع معدالت النمو في 

واستفادة البلدان  ،لع األساسيةالبلدان النامية الُمصدرة للس
من ارتفاع مستويات  المستوردة للسلع األساسيةالنامية 

الطلب الخارجي ال سيما فيما يتعلق ببلدان شرق وجنوب 
في المائة  5.8رة نمو مرتفعة بلغت آسيا اللتان شهدتا وتي

. رغم ذلك 2018في المائة على التوالي خالل عام  5.6و
دة على أن النمو قد يكون بلغ ة عالمات متزايهناك ثم

ذروته حيث بدأ الناتج الصناعي والتجارة الدولية في 
وهو ما يتوقع على ضوئه ضعف  ،االتجاه نحو التباطؤ

في  2019بلدان خالل عام معدالت النمو في العديد من ال
وضيق األوضاع في  ،ظل تصاعد التوترات التجارية

إضافة إلى القيود  ،األسواق المالية والتوترات الجيوسياسية
على النمو في بعض الدول المتقدمة بفعل عدد من العوامل 
من بينها الضغوطات في أسواق العمل. بناء عليه، توقعت 

في المائة  3العالمي إلى  األمم المتحدة تراجع معدل النمو
    .2020و 2019في كل من عامي 

 االقتصادي التعاون منظمة أشارت جانبها، من
العالمي أصبحت خالل الربع  االقتصاد ن آفاقأ (4)والتنمية

قبل نظرا   أضعف مما كان متوقعا  من 2019األول من عام 
لتزايد المخاطر المتعلقة بتأثير التوترات التجارية، 

عدم اليقين بشأن السياسات االقتصادية، ومواطن  وظروف
وهو ما سوف يؤثر في  ،لماليةالهشاشة في األسواق ا

 المتوسط المدى على والمستدام القوي له على النمومجم
 االقتصادي التعاون منظمة تتوقع .العالم أنحاء جميع في

 في المائة في 3.3 بنسبة العالمي االقتصاد ينمو أن والتنمية
، وهو ما يعد 2020 عام في المائة في 3.4و ،2019 عام

نوفمبر خفضا  لتوقعات المنظمة السابقة الصادرة في شهر 
في  بما يعكس الصعوبات االقتصادية المتوقعة خاصة

 بالنسبة وكذلك وإيطاليا، ألمانيا سيما وال اليورو، منطقة
 ترى المنظمة أن االقتصاد .وتركيا وكندا المتحدة للمملكة
 في حاد تباطؤ أي يواجه مخاطر متزايدة فمن شأن ميالعال
 أنحاء جميع في النشاط يعرقل أن الرئيسة المناطق من أي

 المالية، ولذا ينبغي األسواق إلى امتد إذا سيما ال العالم،
 من للحد األطراف متعدد الحوار تكثيف الحكومات على

4 OECD, (2019). “Interim Economic Outlook”, March. 
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 من المزيد لتجنب السياسات إجراءات وتنسيق المخاطر
 .كماشاالن

 األساسية السلع أسواق

 (أوبكمنظمة األقطار الُمصدرة للبترول )تشير تقديرات 
مليون  1.47بنحو إلى أن الطلب على النفط قد سجل نموا  

مليون  78.98ليصل إلى  2018برميل يوميا  خالل عام 
برميل يوميا  بما يعكس نمو اقتصادات دول منظمة التعاون 

. من المتوقع (5)آلسيويةلدول اوبعض ا االقتصادي والتنمية
مستويات الطلب العالمي على النفط  تباطؤ الزيادة في

ليصل  2019مليون برميل يوميا  عام  1.24 لتسجل نحو
في  مليون برميل يوميا   100إجمالي الطلب العالمي إلى 

ظل التراجع المتوقع لوتيرة نمو االقتصاد العالمي والتجارة 
المائة من الزيادة في  62يأتي نحو من المتوقع أن  .الدولية

في مستويات الطلب على النفط العام الجاري من كل من 
 . الهند والصين

من جانب آخر، تشير التقديرات إلى زيادة المعروض من 
 62.17لتصل إلى  2018النفط من خارج دول أوبك عام 

مليون برميل يوميا ، فيما تتوقع منظمة األوبك ارتفاع 
مليون  64.34ارج دول المنظمة إلى المعروض من خ

نتاج المتوقعة بما يعكس زيادة اإل 2019عام برميل يوميا  
البرازيل، وروسيا، و ،في الواليات المتحدة األمريكية

 والمملكة المتحدة.

بلغ انتاج النفط من  ،أسواق النفطللتطورات في  كمحصلة
مليون برميل  31.6دول األعضاء في منظمة األوبك ال

مليون برميل  1.2بانخفاض  2018 عام خاللا  يومي
الطلب على خام  انخفاضمن المتوقع  .2017مقارنة بعام 
 2019خالل عام  مليون برميل يوميا   0.9األوبك بنحو 

  .(6)يوميا   مليون برميل 30.6 ليبلغ

ورغم ظهور بوادر على ضعف وتيرة  ،استنادا  إلى ما سبق
 سلة سجلت، 2018عام النشاط االقتصادي العالمي خالل 

 69.8 إلى لتصل المائة في 33 بنسبة ارتفاعا   أوبك خامات
 للبرميل ا  دوالر 17.35 بلغت بزيادة للبرميل دوالرا  
)كان تقرير آفاق  2017 عام المسجل بالمستوى مقارنة

قد توقع أن تصل  2018االقتصاد العربي إصدار سبتمبر 
 ذلك جاء. (2018م للبرميل عا ا  دوالر 70أسعار النفط إلى 

ال سيما  االقتصادي النشاط مستويات ارتفاع من بدعم
 زيادةما صاحبه من و ،خالل النصف األول من العام

ارتفعت من جانب آخر،  .النفط على الطلبمستويات 
بنهاية العام الماضي بفعل تأثير العالمية للنفط األسعار 
خاوف والم ،مستويات االنتاج النفطي في فنزويال انخفاض

من تأثير فرض عقوبات أمريكية على النفط اإليراني، وهو 

                                                      
5  OPEC, (2019). “Monthly Oil Market Report”, Feb. 
6 International Energy Agency, (2019). “Oil Market 

Report”, Feb. 

ما عمل في مجمله على رفع أسعار النفط لتصل إلى 
في شهر أكتوبر  دوالرا  للبرميل 86بلغ مستوى قياسي 

 الماضي.

للنفط داخل وخارج  الرئيسةنتجة شار إلى أن الدول المُ يُ 
ة مواصلعلى  ،2019خالل شهر يناير أوبك قد اتفقت 

مليون برميل يوميا   1.2نتاج بواقع خفض كميات اإل
 2018من عام مقارنة بالمستويات المسجلة في أكتوبر 

بهدف استعادة توازن السوق النفطية على ولمدة ستة أشهر 
فيما  بريل المقبلإأن يتم مراجعة هذا االتفاق في شهر 

 .(7)يعرف باتفاق )أوبك +(

العالمية سعار األلى اتجاه شير التوقعات في أسواق النفط إتُ 
تفوق  بفعل 2019نحو االنخفاض خالل عامي للنفط 

مستويات المعروض من النفط على مستويات الطلب على 
الذي  ،لنشاط االقتصادي العالميالمتوقع ل تباطؤضوء ال

التجارة واالستثمار وأنشطة أنشطة  سوف ينعكس على
لب على التصنيع وهو ما يؤدي إلى انخفاض مستويات الط

النفطي المعروض  بمواصلة اتوسط استمرار التوقعالنفط 
 اتجاهه نحو االرتفاع، خاصة فيما يتعلق بالمعروض من

 األمريكي. النفط الصخري

أسعار  انخفاضفي هذا الصدد، يتوقع صندوق النقد الدولي 
لتصل إلى في المائة  14.1بنسبة لعام الجاري النفط ا
وتراجعه بشكل  ،2019دوالرا  للبرميل عام  58.95

في المائة العام المقبل ليصل إلى  0.4طفيف وبنسبة 
بينما يتوقع البنك الدولي . 2020في المائة عام  58.74

عام في المائة  2.9انخفاض سعر برميل النفط بنسبة 
واستقراره عند نفس دوالرا  للبرميل  67ليصل إلى  2019

 . (8)العام المقبلتقريبا  المستوى 

ارتفاعا   2014أن أسواق النفط تشهد منذ عام إلى شار يُ 
التوقعات  دقة على يؤثرالتقلبات السعرية  في مستوىشديدا  

ثره بشكل كبير المسارات المستقبلية لتوقعات إتتباين على و
تعكس هذه التقلبات التغيرات  بين جهة وأخرى.األسعار ما 

فط الن إلنتاجاالعتبارات الفنية و ،في أساسيات السوق
وتعامالت  ،والتطورات في سعر الدوالر ،لصخريا

 أسواق العقود اآلجلة.

شهدت أسعار  ،األخرى ساسيةألا السلع بأسعار يتعلق فيما
حيث  2018في المائة خالل عام  6ارتفاعا  بنسبة المعادن 

تباينت االتجاهات السعرية للمعادن ما بين النصف األول 
سجلت أسعار المعادن  والثاني من العام الماضي. ففي حين

ارتفاعا  خالل النصف األول من العام، اتجهت خالل 
فة التعر زيادة بعدنحو التراجع  النصف الثاني من العام

 على المتحدة الواليات قبل من واسع نطاق على الجمركية

7  International Energy Agency, (2019). “Oil Market 

Report”, Feb. 
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، وخاصة فيما يتعلق ببعض المعادن التي تستخدم الصين
مثل النيكل ولية في التجارة الدلتداول واسعة افي السلع 

في المائة. نتج عن الرفع المتبادل  20الذي انخفض بنسبة 
للتعرفة الجمركية ما بين الصين والواليات المتحدة تباين 
في اتجاهات أسعار عدد من المعادن والسلع الزراعية 
حسب المناطق الجغرافية. فعلى سبيل المثال نتج عن رفع 

متحدة ات الالتعرفة الجمركية على واردات الوالي
من الصين من الصلب واأللمنيوم ارتفاع األمريكية 

اسعارهما في األسواق األمريكية، في حين تراجعت أسعار 
في أعقاب األمريكية فول الصويا في الواليات المتحدة 

من  وارداتهاإعالن الصين عن فرض رسوم جمركية على 
في  ،فول الصويا المستورد من الواليات المتحدة األمريكية

التي  ن ارتفعت أسعاره في دول أخرى مثل البرازيلحي
. بشكل عام من المتوقع استفادت صادراتها من هذا الرفع

 2019استقرار اسعار المعادن والسلع الزراعية خالل عام 
 .(9)2020و

 والصرف الفائدة أسعار

المصارف المركزية في عدد من االقتصادات  تستعد
سارات التقليدية للسياسة النقدية المتقدمة إلى العودة إلى الم

سنوات مضت تبنت خالل الفترة المقبلة بعد قرابة عشر 
عبر خفض  تيسيريهفيها هذه المصارف سياسات نقدية 

كبير لمستويات أسعار الفائدة وتبني برامج للتيسير الكمي 
ن حدة اآلثار الناتجة عن األزمة المالية العالمية للتخفيف م

قتصادات في البلدان المتقدمة. يعكس األخيرة، وإنعاش اال
التقليدية للسياسة النقدية  االتجاه نحو العودة إلى المسارات

التحسن الُمسجل في أسواق العمل، وفي معدالت التشغيل، 
من  واالرتفاع النسبي الُمحقق لمعدالت التضخم لتقترب

 المستويات المستهدفة في بعض تلك الدول.

 الفيدرالي حتياطيالا مجلس قيام 2018 عام شهد
 بواقع الفائدة أسعار لرفع جوالت أربع بإجراء األمريكي

ليصل سعر الفائدة على الدوالر  لكل منها أساس نقطة 25
 . في المائة 2.50إلى  2.25 نطاق يتراوح بين إلى

 البطالة معدل وانخفاض العمل أسواق في التحسن عزز
ل أدنى يمث بما المائة في 3.9 نحو بلغ قياسي مستوى إلى

، ويقترب من مستويات التشغيل 2000مستوى منذ عام 
 المتحدة الواليات في االقتصادي النشاط وارتفاع ،الكامل

 مجلس االحتياطي الفيدرالي األمريكي اتجاه مناألمريكية 
 السيما على ضوء اقتراب معدل للفائدة التدريجي الرفع إلى

. في المائة( 2المستهدفة ) هستوياتاألساسي من م التضخم
 العمل سوق أوضاع مراقبة في المجلس سيستمر ،عليه بناء
وكذلك مراقبة التطورات في  ،2019 عام خالل كثب عن

األوضاع االقتصادية الدولية واألسواق المالية التخاذ 
بيد أن . القرارات بشأن المسارات المستقبلية ألسعار الفائدة

                                                      
9  World Bank Group, (2019). “Global Economic 

Prospects: Darkening Skies”, Jan. 

للنشاط  توقع على ضوء التباطؤ المحتملتاألسواق 
ت المتحدة األمريكية، عدم لجوء االقتصادي في الواليا

مجلس االحتياطي الفيدرالي األمريكي إلى إجراء جوالت 
، 2020و 2019رفع جديدة ألسعار الفائدة خالل عامي 

وبحيث يحرص على اإلبقاء على السياسة النقدية في 
وهو ما أكده القتصادي. محفزة للنمو ا تيسيريهوضعية 
في كل من ة في اجتماعها المنعقد جنة السياسة النقديقرار ل

على سعر اللجنة ، حيث أبقت 2019شهري يناير ومارس 
الفائدة بدون تغيير نظرا  لوجود عدد من اإلشارات 

بشأن أداء االقتصاد األمريكي في ظل وجود المتضاربة 
وتيرة أضعف مما مؤشرات تفيد باستمرار النمو وإن كان ب

أن  ووجود بعض الدالئل األخرى علىكان متوقعا ، 
 األوضاع في األسواق المالية لم تعد محفزة  للنمو.

من جهته، أبقى البنك المركزي األوروبي مؤخرا  على 
سعر فائدة السياسة النقدية مستقرا  عند مستوى سالب يبلغ 

وسعر إعادة التمويل عند مستوى صفر  ،في المائة 0.40
إنهاء  2018بنهاية عام ميا  ك رسالبن، فيما أعلن في المائة

أوضاع الكمي في ظل التحسن األخير في برنامج التيسير 
ق العمل وتراجع معدالت البطالة بشكل ملحوظ كما اسوأ

أكد البنك المركزي األوروبي عدم نيته االتجاه إلى رفع 
لرسمية في المدى المتوسط لدعم تعافي أسعار الفائدة ا

 . االقتصاد في منطقة اليورو

المركزي يواجه خيارات صعبة لحفز  إنجلتراال يزال بنك 
االقتصاد الذي ينمو بمعدالت تقل عن تلك المسجلة في باقي 
االقتصادات المتقدمة األخرى بما يستوجب اإلبقاء على 

أن التداعيات  الموقف التيسيري للسياسة النقدية، في حين
د ينتج المحتملة لخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي ق

 عنها بعض التحديات التي قد تستوجب رفع أسعار الفائدة.
في هذا السياق، حافظ بنك إنجلترا المركزي على أسعار 

في المائة بنهاية عام  0.75الفائدة مستقرة عند مستوى 
في ظل تراجع معدل التضخم إلى المستوى  2018

في المائة  2المستهدف من قبل البنك الذي يبلغ حوالي 
في المائة. ستعتمد  4اض معدل البطالة إلى وانخف

المسارات المستقبلية ألسعار الفائدة على التطورات فيما 
 .يا من االتحاد األوروبيتعلق باتفاق خروج بريطاني

أما في اليابان، ال يزال البنك المركزي الياباني بعيدا  عن 
العودة إلى المسارات التقليدية للسياسة النقدية في ضوء 

نصف مستواه أقل من ار معدالت التضخم عند استقر
في المائة، وهو ما يتوقع معه بقاء سعر  2المستهدف البالغ 

المائة، وبقاء  في 0.10بالغة الفائدة عند مستوياته السالبة ال
عند ألجل عشر سنوات العائد على سندات الخزانة 

مستويات صفرية في المستقبل المنظور طالما بقي معدل 
مستواه المستهدف. استنادا  إلى ما سبق، من  التضخم دون

المركزي الياباني في تبني برامج  المتوقع استمرار البنك
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تصادي للتيسير النقدي لحفز النمو االقالنطاق واسعة 
 وبلوغ المعدالت المستهدفة للتضخم.

خيارات صعبة على صعيد  يالصينالشعب  بنكواجه ي
نمو االقتصادي، السياسة النقدية حيث يستلزم تباطؤ ال

جارية مع والمخاطر المحتملة جراء تصاعد التوترات الت
الواليات المتحدة األمريكية االتجاه إلى تيسير السياسة 
النقدية، في حين أن تراكم مستويات المديونية والمخاطر 

تقييد السياسة النقدية. عليه، المالية التي ترتبط بها تستوجب 
يسير موقف السياسة النقدية يتجه بنك الصين الشعبي إلى ت

قدية وتقييدها باستخدام باستخدام بعض أدوات السياسة الن
بعض األدوات األخرى بما يسمح بحفز النمو واحتواء 
المخاطر النظامية. في هذا اإلطار، تعهد بنك الصين 

 فعَّال، بشكل النقدية اسةالسي أدوات باستخدامالشعبي 
 ودرء النمو لدعم صغيرةلا للشركات المتاح التمويل وزيادة

 قصيرة الفائدة أسعارعلى  البنك أبقى. الخارجية الصدمات
رغم اتجاه مجلس  2018بنهاية عام  تغيير دون األجل

إلى رفع أسعار الفائدة.  األمريكي االحتياطي الفيدرالي
 أداة عن الصيني الشعب بنك إعالن بعد القرار هذا يأتي

 األجل، متوسط اإلقراض تسهيل وهي جديدة، إقراض
متناهية  للشركات اإلقراض تحفيز إلى تهدف والتي
 .الصغر

استنادا  للتطورات االقتصادية والمالية الُمشار إليها، شهد 
مؤشر قيمة الدوالر مقابل سلة تتكون من ست عمالت 

، في المائة على أساس سنوي 4.4ارتفاعا  بنسبة تقارب 
يورو خاصة حد التحسن المسجل في اقتصادات منطقة ال

من اتجاه الدوالر نحو  2018خالل النصف األول من عام 
من المكاسب السيما أن اليورو يمثل نحو خمسين  المزيد

 .بالمائة من وزن المؤشر

  الدولية التجارة

بعد  2018شهدت حركة التجارة الدولية تباطؤا  خالل عام 
تشير  حيث ،2017أن كانت قد سجلت نموا  ملحوظا  عام 

لمتحدة إلى انخفاض معدل نمو التجارة ات األمم اتقدير
في  5.4مقابل  2018في المائة في عام  3.8الدولية إلى 

في هذا السياق، تشير المؤشرات . 2017المائة في عام 
حركة النقل البحري في إلى انخفاض معدل نمو نشاط 

 في المائة 80حوالي التي يتم عبرها نقل موانئ الحاويات، 
في المائة عام  3لية، إلى أقل من بضائع الدون تجارة الم

 .(10) 2017ي عام في المائة ف 6مقارنة مع  2018

وانخفاض  ،طلبات التصدير ضعفجاء ذلك بما يعكس 
ال سيما فيما يتعلق بالسلع ، مستويات النشاط الصناعي

بادل الرأسمالية التي تتسم بمستويات مرتفعة من الت
نخفاض التجارة الدولية التجاري. ظهر ذلك واضحا  في ا

                                                      
10 United Nations (2019). “World Economic Situation 

and Prospects”, Jan. 

الرأسمالية ما بين كل من الدول األوروبية والدول للسلع 
النامية اآلسيوية اللذان يمثالن أثنين من أهم أسواق التصنيع 

تشكل اآلالت والمركبات حيث ، ارتباطا  العالمية األكثر 
، النامية األسيويةإلى الدول  حو ثلث الصادرات األوروبيةن

 ثلثكترونيات ع الرأسمالية واإللفي حين تمثل السل
 .(11)اآلسيوية إلى أوروبا النامية البلدان صادرات

برفع  2018 عامخالل األمريكية قامت الواليات المتحدة 
ضمن رادتها من عدد من الدول او على الجمركية الرسوم

 مليار 300 واليبح تهاتقدر قيمالمستوردة قائمة من السلع 
ت ارداي المائة من الوف 12)بما يمثل نحو  دوالر

اتجهت هذه  بالتالي،ومعظمها من الصين.  ،األمريكية(
الدول إلى تبني ردود انتقامية وقامت بالرفع المتبادل لقيمة 
التعرفة الجمركية على وارداتها من الواليات المتحدة 

مليار  150حو األمريكية لقائمة من السلع تقدر قيمتها بن
زيادة مستويات عدم و ،سعارألا ارتفاع إلى أدى ممادوالر 

ن له تبعات عديدة على أنشطة التصنيع االيقين مما ك
 واالستثمار والتجارة الدولية كما سبق اإلشارة.

عليه، نتج عن الزيادات المتبادلة في مستويات التعرفة 
ظهور  2018الجمركية ما بين عدد من الدول خالل عام 
، أدى تصاعد "أثر تحويل التجارة". فعلى سبيل المثال

يات المتحدة األمريكية التوترات التجارية ما بين الوال
والصين إلى انخفاض واردات الصين من الواليات المتحدة 

من  وارداتهاة وزياد ،في المائة 25األمريكية بنسبة 
 في المائة. 22البرازيل بنسبة 

 االقتصادية المخاطر

 بآفاق المحيطة المخاطر بعض استمرار المتوقع من
 يتمثل والناشئة المتقدمة البلدان في االقتصادي النمو
 :في أهمها

 تصاعد حدة التوترات التجارية -
 

 االقتصادات بين ما التجارية التوترات لتصاعد كان
 على الملموس السلبي تأثيره العالم مستوى على الكبرى
 ما وهو ،2018 عام خالل الدولية التجارة نمو معدالت
 االقتصادي النمو آفاق على كبير بشكل يؤثر أن يتوقع

ما لم يتم التوصل إلى  2020و 2019خالل عامي  العالمي
اتفاق بشأن عدد من األمور على صعيد التجارة الدولية 
وتبني إصالحات ضرورية في إطار منظمة التجارة 

  .ل متعدد األطرافللوصول إلى نظام تجاري عاد ةالعالمي
 
التوترات  أن استمرارالتوقعات ب تشير السياق، هذا في

التجارية من شأنها التأثير على أنشطة االستثمار والتصنيع 

11  World Bank Group, (2019). “Global Economic 

Prospects: Darkening Skies”, Jan. 
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األهم من ذلك معدالت نمو وسالسل القيمة العالمية و
األسواق الناشئة التي تعتبر المحرك الرئيس للنمو 

 .العالمي

 أكبر بين ما المفاوضات بدأت التوتر ذلك أعقاب في
 خالل واستمرت ،المالع مستوى على تجاريين اقتصادين

 العالقة التجارية القضايا من عدد إلنهاء أشهر سبعة فترة
 الخطوط بشأن لالتفاق والتوصل ،الجانبين بين ما

 90) الطرفين بين كهدنة الممنوحة الفترة خالل العريضة
 الرئيسين من كل اجتماع أعقاب في إقرارها تم( يوما  

 تبدأ نأ قبل وذلك األرجنتين، في والصيني األمريكي
 إلى التوصل عدم وحال بعدهااألمريكية  المتحدة الواليات

 الجمركية التعرفة في للزيادة الفعلي التطبيق بدء إلى اتفاق
 من تستوردها السلع من قائمة على عنها أعلنت التي

 المائة في 10 من دوالر مليار 200 قيمتها وتبلغ الصين
 . المائة في 25 إلى

 مذكرات ست إعداد على الجانبي نبي العمل حاليا   يجري
 القسري النقل: في تتمثل أساسية قضايا بشأن تفاهم

 الملكية وحقوق اإللكترونية، والسرقة للتكنولوجيا،
 للمنافسة كوسيلة العملة قيمة وخفض والخدمات، الفكرية،
 .التجارة على الجمركية غير والقيود والزراعة، التجارية،

 
  تدامةتحقيق أهداف التنمية المس -
 

ال زالت هناك شكوك ومخاوف لدى عدد من المؤسسات 
من قدرة البلدان النامية واقتصادات السوق الناشئة  الدولية

ال  2030على بلوغ أهداف التنمية المستدامة خالل عام 
سيما في ظل انخفاض معدالت النمو االقتصادي دون 
المعدالت المطلوبة لبلوغ الغايات المنشودة نتيجة ظروف 
 ،عدم اليقين التي تحيط بمسارات النمو االقتصادي العالمي

وتراكم  ،لتوافق بشأن السياسات االقتصاديةوعدم ا
بما من  ، واستمرار التفاوت في توزيع الدخولالمديونيات

شأنه التأثير على آفاق التنمية على المدى الطويل. فرغم 
 2017تحسن أوضاع االقتصاد العالمي خالل عامي 

 أن متوسط نصيب الفرد من الناتج قد تراجع الإ، 2018و
في وسط أفريقيا وجنوبها وغربها وفي في عدد من البلدان 

غرب آسيا ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الالتينية حيث 
شير تُ  ،يعيش ربع السكان في فقر مدقع. فعلى سبيل المثال

تقديرات األمم المتحدة إلى أنه على الرغم من تحقيق 
 ،متسارعة من النمو في أجزاء كبيرة من العالممعدالت 

لم يصل إلى الفقراء، حيث ال يزال أكثر إال أن هذا النمو 
دقع، مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر المُ  700من 

وهو ما يتطلب تحوالت كبيرة تجمع ما بين تسريع وتيرة 
وهو  ،وخفض مستويات التفاوت في توزيع الدخل ،النمو

النمو في أفريقيا بيل المثال رفع معدل ما يستلزم على س
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ة وهو ما يتجاوز معدالت النمو في المائ 10إلى ما يفوق 
 .(12) المحققة خالل الخمسين عاما  الماضية

 
 راكم المديونيات العامة والخاصةت -
 

 ،ر السيولةفالطويلة الماضية التي اتسمت بتواأدت الفترة 
 ،لهشاشة الماليةلفة االقراض إلى تراكم مواطن اوانخفاض كُ 

وتزايد  ،فرط في أسعار بعض األصولواالرتفاع المُ 
مثل نحو ثلثي إلى ما ي الشركاتومديونيات القطاع العائلي 

 ندوقظهر تحليل لصيُ  ،في هذا الصددالعالمية.  ةالمديوني
ذروته العام الماضي قد بلغ  العالمي الدينأن  الدولي النقد

يادة بنسبة يعتبر ز ، وهو مادوالر تريليون 164ليسجل 
عام اإلجمالي الفي المائة مقارنة بمستوى الدين  40
، وتعتبر الصين وحدها مسؤولة عن 2007سجل عام المُ 
 الدينمن جانب آخر، ارتفع في المائة من هذه الزيادة.  40
 منذ تشهدها لم مستوياتإلى  المتقدمة االقتصادات في العام

 . الثانية العالمية الحرب
 

عودة السياسة النقدية إلى مساراتها التقليدية  ييؤد سوف
 كبيرة ضغوط فرض إلى األمريكيةفي الواليات المتحدة 

خالل الفترة المقبلة السيما في ظل  الناشئة األسواق على
مليار  500بقيمة  دوالريهاستحقاق سندات وقروض 

كما تشير تقديرات األسواق إلى أن ، 2019دوالر في عام 
 تمويل إعادة أو سداد إلىستضطر  شئةناال االقتصادات

بحلول  أمريكي دوالر تريليون 2.7 مديونيات تقدر بنحو
   .2025عام 
 

من شأن تراكم المديونيات العامة والخاصة أن يؤدي إلى 
 ،ضغوطات في األسواق المالية باتجاه رفع أسعار الفائدة

وإلى خروج رؤوس األموال من االقتصادات النامية 
قيمة عمالت هذه وبالتالي تراجع محتمل في والناشئة 

وخاصة في البلدان التي تعاني من ارتفاع مستويات الدول 
المديونيات الخارجية وتراكم مواطن الهشاشة االقتصادية 

 .، وبالتالي احتماالت نشوب أزمات مديونيةوالمالية
  



 2019أبريل  –تقرير "آفاق االقتصاد العربي " اإلصدار التاسع 

 9 العربي النقد صندوق

 ضاع الماليةضيق األو -
 

في الواليات كان لتبعات عودة السياسة النقدية التقليدية 
والتوترات التجارية العديد من اآلثار  ،األمريكيةالمتحدة 

حيث  2018والتبعات على األسواق المالية خالل عام 
وهو ما أدت األولى إلى ارتفاع أسعار الفائدة األمريكية 

ين على األدوات أدى إلى تزايد مستويات طلب المستثمر
وفي ظل تداول  صدرة بالدوالر كمالذ آمن.االستثمارية المُ 
تريليون دوالر من السندات  7.5نحو  ما يقرب من

نظرا  الستمرار برامج -للعائد سالبة الحكومية بمعدالت 
 -التيسير الكمي والنوعي في عدد من االقتصادات المتقدمة

يكية وهو ما ارتفعت مستويات الطلب على السندات األمر
ار العائد ما بين أسع أو الهوامشأدى إلى تقلص الفروقات 

من جانب  لى السندات األمريكية طويلة وقصيرة األجل.ع
آخر، نتج عن التوترات التجارية ما بين الواليات المتحدة 
األمريكية والصين مخاوف بشأن تعافي االقتصاد العالمي 

خالل الربع  األسواق العالميةأثرت على أسعار األسهم في 
 .الرابع من العام

 
األوضاع  ورات أن تؤدي إلى ضيقمن شأن كافة هذه التط

رؤوس األموال من الدول النامية  وخروج ،المالية
وارتفاع تكلفة التمويل خالل  ،واقتصادات السوق الناشئة

بالتالي تقلبات في أسعار الفائدة ، 2020و 2019عام 
الدول النامية بما يستتبعه ذلك من تراجع والصرف في 

فرص  ف يؤثر علىوهو ما سو ،معدالت نمو هذه البلدان
 تعافي النشاط االقتصادي العالمي.
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 (13)للتقرير األساسية االفتراضات

 الدولية والتجارة العالمي االقتصاد نمو معدل

(، حيث يتوقع انخفاض معدل النمو االقتصادي العالمي إلى 2019-2020الفترة )من المتوقع أن يشهد النشاط االقتصادي العالمي تباطؤا  خالل 

في هذا السياق تراجع  . كما يتوقع2018في المائة للمستوى المسجل عام  3.6بالمقارنة مع  ،الفترةفي المائة خالل تلك  3.3ت تدور حول مستويا

 ، وهو ما يعد منخفضا  بالقياس بالمستوى المسجل2018توى تقريبا  المسجل خالل عام وهو نفس المس ،في المائة 3.8معدل نمو التجارة الدولية إلى 

السيما فيما يتعلق  ،رات التي ستؤثر على مستويات الطلب الخارجيفي المائة. من المتوقع أن تتأثر الدول العربية بهذه التطو 5.2البالغ  2017عام 

ات ئة من الصادرفي الما 11و ،في المائة 41.3نحو  انتستوعب اللتانواالتحاد األوروبي  ،اآلسيوية الدول تيباألثر المتوقع لتباطؤ اقتصادات مجموع

 .على التوالي العربية

 النفط سعارأ

 والتجارة العالمي االقتصادي النشاط لمعدل المتوقع االنخفاض بفعل النفط على الطلب مستويات تباطؤ إلى الدولية النفط أسواق في الدالئل تشير

 المتحدة الواليات من خاصة أوبك خارج من النفط نم المعروض مستويات في الزيادة استمرار المتوقع فمن العرض، جانب من أما. الدولية

 في يوميا   برميل مليون 13.2 وإلى ،2019 عام خالل يوميا   برميل مليون 12.4 إلى ارتفاعا   النفطي انتاجها يسجل أن المتوقع من التي األمريكية

 منظمة قررت السياق، هذا في. التوقع أفق خالل لبالط مستويات على النفط من المعروض تفوق استمرار المتوقع من عليه، بناء. 2020 عام

 ولمدة ،2019 مطلع من اعتبارا   يومي ا، برميل مليون 1.2 بنحو النفط، إنتاج خفض باتفاق العمل مد المنظمة خارج األساسيين النفط ومنتجو األوبك

 المتوقع من السابقة، التطورات ضوء على+“.  أوبك” تفاقاب يُعرف بما 2019 أبريل شهر في االتفاق بهذا العمل مراجعة يتم أن على أشهر، ستة

 .لتوقعا أفق خالل للبرميل دوالرا   65-60 بين تتراوح مستويات عند االستقرار نحو للنفط العالمية األسعار اتجاه

 اإليرادات مستوى على عكسستن حيث العربية الدول اقتصادات على تؤثر أن المستويات هذه عند للنفط العالمية األسعار استقرار شأن من

 60 ونحو المائة في 43.4 نحو إلى األخيرة اآلونة خالل والصادرات اإليرادات مجمل إلى النسبية أهميتها انخفاض ورغم التي النفطية والصادرات

 انخفاض قبل والصادرات اداتاإلير إجمالي من المائة في 70 يقارب بمستوى مقارنة التوالي، على والصادرات اإليرادات إجمالي من المائة في

 واالئتمان المصرفية، والسيولة العام، اإلنفاق مستويات على المؤثرة األساسية العوامل أحد تظل أنها إال ،2014 عام بنهاية للنفط العالمية األسعار

 للنفط العالمية األسعار استقرار فإن للنفط، توردةمسال العربية بالدول يتعلق فيما. للنفط الُمصدرة العربية الدول في الُمنفذة واالستثمارات الممنوح،

 على. المحروقات ألسعار دعم تقدم زالت وال الطاقة أسعار تحرير إصالحات من بعد تنتهي لم التي تلك السيما الدول، لهذه العامة الموازنات يدعم

 البلدان، هذه في والنقل االنتاج كلفة خفض على سيساعد حيث لإلنفاق ما  داع أثرا   للنفط العالمية األسعار النخفاض سيكون العربية البلدان كافة مستوى

 .فاقنلإل الُمتاح الدخل مستويات وزيادة

 الفائدة سعارأ

استنادا  إلى سياسة  .أربع جوالت لرفع أسعار الفائدة األمريكية 2018شهد عام  ،البيانات التي أعلن عنها مجلس االحتياطي الفيدرالي األمريكيوفق 

لعربية تتبعها عدد من الدول العربية ونظرا  النخفاض الهامش ما بين اسعار الفائدة على الدوالر األمريكي والعمالت اعر الصرف الثابت التي س

على  المربوطة بالدوالر واكبت المصارف المركزية العربية هذه التحركات في أسعار الفائدة من خالل رفع أسعار الفائدة الرسمية وهو ما انعكس

، (14)الفائدة العام الجاريوفق توقعات األسواق من غير المحتمل أن يلجأ مجلس االحتياطي الفيدرالي األمريكي إلى رفع أسعار كلفة التمويل المحلي. 

بتباطؤ التوقعات على ضوء  -حال استلزم األمر ذلك-أو تنفيذ عدد محدود من جوالت رفع الفائدة  ،2020كذلك يتوقع استمرار هذا التوجه خالل عام 

بالتالي إتاحة فرصة ، ول العربيةن يساعد على تخفيف الضغوط على أسعار الفائدة الرسمية في الدأمعدالت نمو االقتصاد األمريكي. من شأن ذلك 

صدر بالدوالر للقروض ذات كلفة الدين العام المُ  احتواءنه سيساعد على أ. كما السيما ذلك الموجه إلى القطاع الخاصاالئتمان في منح توسع لأكبر ل

من  في المائة 13.7إلى لتصل التي ارتفعت مؤخرا   أعباء خدمة الدين العام في الدول العربية الزيادة فيبالتالي الحد من  ،أسعار الفائدة المتغيرة

على عائدات إيجابا  سوف يؤثر . بيد أن هذا االتجاه 2016عام في في المائة  9.6مقابل ، 2017في عام  صادرات السلع والخدماتإجمالي 

لنفطية لتمويل جانبا  من االستثمارات المطلوبة لتمويل االستثمارات في صناديق الثروة السيادية الُمستثمرة بالدوالر التي تعول عليها بعض البلدان ا

 خطط واستراتيجيات التنويع االقتصادي.

 

                                                      

مختلف األصعدة تخضع كافة التوقعات الخاصة بالسيناريو األساسي للتقرير للمراجعة الدورية، ذلك بما يسمح باألخذ في االعتبار التطورات الدولية على  13

مرة التطورات في النشاط من هذا التقرير. تشمل عملية المراجعة المست 2019المرتبطة باالفتراضات األساسية ومن ثم تحديث تلك التوقعات في إصدار سبتمبر 

والطلب عليه ومستويات التزام الدول المنتجة  الدولية وأسواق النفط العالمية ال سيما فيما يتعلق بمستويات المعروض من النفط االقتصادي العالمي والتجارة

 يكي والعمالت األساسية األخرى.للنفط باتفاق خفض االنتاج. كما تشمل عملية المراجعة أيضا  التطورات في سعر صرف الدوالر األمر
14World Bank, (2019). “Global Monthly”, Feb. 
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(2020-9201(: توقعات أداء االقتصاد العالمي )1شكل رقم )  

 من المتوقع تباطؤ زخم التعافي االقتصادي العالمي

  2020و 2019خالل عامي  
 المائة(معدل نمو االقتصاد العالمي )في 

 في ضوء انخفاض متوقع للنمو االقتصادي في االقتصادات المتقدمة
 

 معدل نمو االقتصادات المتقدمة )في المائة(

 
 

IMF, (2019). “World Economic Outlook (WEO)”, April. 

World Bank, (2019)”. Global Economic Prospects”, Jan. 
United Nations (2019) World Economic Situation Prospects. 

OECD, (2018). “Global Economic Outlook ", Nov. 

 

IMF, (2019). “World Economic Outlook (WEO)”, April. 

World Bank, (2019)”. Global Economic Prospects”, Jan. 

United Nations (2019) World Economic Situation Prospects. 

 تزال  آفاق النمو أفضل في البلدان النامية واقتصادات السوق الناشئةفيما ال 
 (المائة في) الناشئة واألسواق النامية الدول نمو معدل

األسعار العالمية للنفط على ضوء تباطؤ النشاط  انخفاضمن المتوقع 
 المعروض من خارج أوبك وارتفاعاالقتصادي 

 متوسط سعر سلة أوبك المرجعية
 ر للبرميل(وال)د

  

IMF, (2019). “World Economic Outlook (WEO)”, April. 
World Bank, (2019)”. Global Economic Prospects”, Jan. 

United Nations (2019) World Economic Situation Prospects. 

 

OPEC, (2019). “OPEC Price Basket”. 

 تصادات المتقدمة والنامية واستمرار تقارب معدالت التضخم في االق

 معدل التضخم )في المائة(

فيما ال تزال هناك عوامل تضعف من نمو التجارة العالمية على خلفية 
 التوترات التجارية ما بين االقتصادات الكبرى

 معدل نمو حجم التجارة الدولية )في المائة(

 
IMF (2019). “World Economic Outlook Database”. 

 

IMF, ( 0192 ). “World Economic Outlook (WEO) Update”, Jan. 

World Bank, (2019)”. Global Economic Prospects”, Jan. 
United Nations (2019) World Economic Situation Prospects. 
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في المائة  2.5ليصل إلى نحو  2018بية ارتفاعا  ملموسا  لمعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي في عام صادات العرشهدت االقت

. جاء ارتفاع وتيرة النمو على خلفية استفادة االقتصادات النفطية 2017عام ط في في المائة فق 0.7بالمقارنة مع نمو بحدود 

النصف الثاني من العام الماضي في إطار قرار أوبك بتخفيف العمل نفطي خالل االنتاج الالزيادة التي شهدتها كميات من 

بقرار تعديل كميات االنتاج بهدف تقليل الضغوطات السعرية التي شهدتها أسواق النفط الدولية خالل تلك الفترة. كذلك عزز 

العامة في عدد من هذه الدول  لموازناتأوضاع ا من في المائة 33سجل في أسعار النفط العام الماضي بنسبة االرتفاع المُ 

، وبالتالي مواصلة القطاعات غير ومكنها من مواصلة االنفاق الحكومي على مشروعات البنية األساسية والتنويع االقتصادي

إلى  صدرة للنفطبناء على ما سبق ارتفع معدل نمو الدول العربية الم. الدول تحقيق وتيرة نمو معتدلة هذه النفطية في عدد من

 . 2017في المائة في عام  0.3انكماش بنحو مقارنة مع  2018في المائة في عام  1.8

سجل في معدل بشكل كبير عن جانب مهم من هذا االرتفاع المُ  كانت االقتصادات المستوردة للنفط مسؤولة  من جانب آخر، 

لى خلفية عفي المائة،  4.1إلى المجموعة  نمو بلدان ، في ظل ارتفاع معدل2018نمو الدول العربية كمجموعة خالل عام 

 واستعادة التوازنات الداخلية والخارجية ،اإلصالحات االقتصادية التي تنفذها هذه البلدان بهدف تعزيز االستقرار االقتصادي

وبالتالي  والصادرات حفز االستثمارات عملت علىو ،توفير موارد مالية داعمة للنمو فيالتي ساهمت في عدد من هذه البلدان 

 .الطلب الكليمستويات دعم 

 2020في المائة خالل عام  3.4و 2019 عام خالل المائة في 3.1 مستوى حول يدور نموا   العربية الدول تسجيل المتوقع من
 في المائة في 3.1و 2.8 نحو إلى للنفط الُمصدرة العربية الدول مجموعة في النمو معدل ارتفاع بمواصلة التوقعات يعكس بما

ففي دول مجلس  .المجموعة دول بين ما االقتصادي النشاط التجاهات متوقع تباين وسط التوالي على 2020و 2019 عامي
من المتوقع استمرار النمو مدفوعا  بشكل رئيس بتحسن مستويات النشاط في القطاعات غير التعاون لدول الخليج العربية 

دما  في تنفيذ االستراتيجيات والرؤى المستقبلية الرامية إلى من هذه البلدان ق اإليجابي لمضي عدداألثر  من النفطية مستفيدة  
وإصالحات لزيادة مستويات جاذبية بيئات  ،زيادة اإلنفاق الرأسماليلسياسات  زيادة التنويع االقتصادي بما تتضمنه من

نمو منخفضة نوعا  ما عات النفطية معدالت المتوقع تحقيق القطافي حين من  األعمال وحفز االستثمارات المحلية واألجنبية.
تأثر أنشطة عالوة  على  ،من انخفاض مستويات الطلب على النفطما سيستتبعه تباطؤ الطلب العالمي وفي ظل التوقعات ب

رغم ذلك فمن . 2019خالل النصف األول من عام  القطاع نسبيا  بانخفاض كميات االنتاج المتوقع في إطار اتفاق "أوبك+"
قطاع النفط والغاز في عدد من دول المجموعة من مشروعات يجري العمل عليها لزيادة طاقات انتاج توقع أن يستفيد الم

كذلك سيستفيد النمو في هذه البلدان من السياسات النقدية والمالية المواتية والداعمة للنمو االقتصادي  النفط والغاز.وتكرير 
ألسعار الفائدة في ظل التوقعات بعدم لجوء مجلس االحتياطي  ركزية إلى رفع متكرردم لجوء المصارف المحيث من المتوقع ع

الفيدرالي األمريكي إلى رفع الفائدة على الدوالر خالل أفق التوقع أو تبني عدد محدود من جوالت الرفع نظرا  للتوقعات 
ا دول المجموعة بشكل تصادي حيث تعول عليهية دعمها للنمو االقبتباطؤ االقتصاد األمريكي. كذلك ستواصل السياسة المال

كبير لرفع النمو االقتصادي من خالل االهتمام بتبني مبادرات محفزة لنشاط القطاع الخاصة ومعززة لمستويات االنفاق 
في المائة  2.7إلى  2018في المائة في عام  1.4ع معدل نمو المجموعة من امن المتوقع ارتفلما سبق، كمحصلة  الرأسمالي.

 .2020في المائة عام  3.0وإلى  2019عام 

صدرة للنفط، فمن المتوقع تحسن نسبي ألداء االقتصاد الكلي في ظل التوقعات بمواصلة الدول العربية األخرى المُ أما في 
سن سوف يساعد التح .ماراألثر اإليجابي لالستقرار النسبي لألوضاع الداخلية في بعض دول المجموعة وبدء جهود إعادة اإلع

لداخلية كذلك على تركيز هذه البلدان على استعادة جانبا  من مستويات االنتاج النفطي السابق تسجيلها قبل عام في األوضاع ا
قيام النفط وزيادة الطاقات االنتاجية السيما في ظل  إلنتاج وتصديرواستمرار العمل على تحسين البنية األساسية ، 2011

                                                      
ي للدول العربية باألسعار الثابتة تستند إلى عدة مصادر، من بينها تقديرات النمو االقتصادي المتضمنة في التقديرات الخاصة بتوقعات معدل نمو الناتج المحل )15(

االقتصاد العربي" الذي يهتم برصد توقعات المختصين في الجهات المعنية، وعلى رأسها المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية استبيان تقرير "آفاق 

ستند يتعلق بأداء االقتصاد الكلي في الدول العربية على عدد من األصعدة التي يهتم بها التقرير ومن بينها النمو االقتصادي. كذلك ت ووزارات المالية فيما

تنادا  إلى بيانات عربي اسالتقديرات الواردة في هذا الجزء على نتائج بعض النماذج القياسية القُطرية، وتقديرات الناتج القطاعية التي يقوم بها صندوق النقد ال

رى ذات الصلة. تجدر اإلشارة إلى أن بيان الحسابات القومية الستشراف آفاق النمو في الدول العربية، وكذلك على عدد من المصادر الدولية والمحلية األخ

يبي واليمني نظرا  للتقلبات الحادة التي يشهدها معدل نمو مجموعة الدول العربية ال يتضمن في هذا التقرير البيانات الخاصة بكل من معدل نمو االقتصاد الل

 معدل النمو في هاتين الدولتين خالل الفترة األخيرة.

 2020-2019 العربية للدول الكلي االقتصادي األداء توقعات :ثانيا  

 (15)االقتصادي النمو
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بما سوف يشجعها على ضخ مزيد من  من المستحقات الخاصة بشركات إنتاج النفطانبا  سداد جهذه الدول ب ضحكومات بع
 3.8و 3.1إلى  2018في المائة في عام  0.8من المتوقع ارتفاع معدل نمو المجموعة من  ،. بناء  على ما سبقاالستثمارات

 .2020و 2019في المائة خالل عامي 

بدعم من تواصل مسيرة هذه البلدان من المرتقب تواصل النمو مرتفع الوتيرة في على صعيد الدول العربية المستوردة للنفط، 
اإلصالح االقتصادي في هذه الدول لتجاوز التحديات التي تواجهها على صعيد استعادة توازناتها االقتصادية الداخلية 

خفض أدت إلى و النمو،ودعم  ،لكليمن هذه الدول في تعزيز استقرار االقتصاد اوالخارجية التي نجحت بشكل كبير في عدد 
. بحلول عام في بعض دول المجموعة مستويات االستثمار والصادرات زيادة ملموسة في توحقق ،نسبي لمعدالت البطالة

ة بالتعاون مع صندوق النقد ينتهي أمد برامج اإلصالح االقتصادي متوسطة المدى التي طبقتها عدد من دول المجموع 2019
التوقع إلى استكمال إجراءات اإلصالح االقتصادي خالل عام  المتوقع أن تسعى بلدان المجموعة خالل أفق الدولي، لذا من

الهادفة إلى توفير تسهيالت احترازية  البرامج السيما تلكمن خالل توجه بعضها إلى تجديد بعض من هذه  2020و 2019
صول إلى التمويل من خالل األسواق هذه الدول للو فرصيدعم كذلك وهو ما ست اقتصادية محتملة، لمواجهة أية صدما

من خالل طرح سندات دولية. من جانب آخر، تخطط بلدان المجموعة ومع تحقيق نجاحات على صعيد االستقرار  المالية
 الحتوائي مرتفع الوتيرة مع ما يستلزمه ذلكلوصول إلى النمو اااالقتصادي الكلي إلى التركيز بشكل أكبر على إصالحات 

 مما نتاجية والتنافسية والدوليةاإل وزيادةدعم قطاعات التعليم والصحة وتوفير المزيد من فرص العمل، من تبني سياسات ل
كمحصلة من المتوقع استمرار وتيرة النمو . المتوسط المدى علىاالقتصادي  اإلصالح هذه ثمار من مزيدا   جني في يساهم

 2019 يفي المائة على التوالي خالل عام 4.3في المائة و 4.1عند مستوى لنفط العربية المستوردة لدول الالمرتفعة في 
 .2020و

خلق المزيد من فرص العمل لمواجهة تحدي البطالة تتمثل أبرز األولويات على صعيد السياسات بالنسبة للبلدان العربية في 

ئة بما يشكل تقريبا  ضعف معدل البطالة العالمي. تتركز في الما 10على ضوء ارتفاع معدل البطالة في الدول العربية إلى نحو 

في الفئة الشباب وساط أبين بطالة الال سيما اإلناث حيث يرتفع معدل  ،ة في فئة الشبابمعدالت البطالة في الدول العربي

طالة اإلناث فيما تسجل ب ،في المائة، وهو ما يمثل أيضا  ضعف المعدل العالمي 26إلى مستوى سنة(  24-15العمرية )

تضيف االنعكاسات المحتملة  .المائة للمتوسط العالميفي  15في المائة مقارنة بنحو  40بلغ يأعلى مستوى عالميا  الشابات 

للثورة الصناعية الرابعة وما يتبعها من تطورات تقنية من حجم التحديات التي تواجه البلدان العربية في المستقبل وتستلزم 

 وزيادة ،عربيةال االقتصادات هياكل في شامل تحولمعالجة مشكلة البطالة يرتكز على ضرورة إحداث تبني منهج متكامل ل

، وتبني االقتصادية البنيات تنويع استراتيجيات مواصلة، وللتمويل النفاذ فرص وتسهيل العمل أسواق ديناميكية مستويات

 التطورات من باالستفادة مرونة أكثر عمل ترتيبات، واتوالمنتج العمل أسواق ومرونة ديناميكية لزيادة مؤسسية إصالحات

 إنشاء، إضافة إلى العمل سوق في طلبا   األكثر الديناميكية المجاالت نحو التعليمية السياسات وتوجيه التعليم جودة رفع، وقنيةالت

 انتقاالت تحريرل واتفاقيات ،يالمالع االقتصاد في االندماج من مزيد، عالوة على العمل أسواق احتياجات وتتبع للتعليم مراصد

 .(1اإلطار رقم )، األموال ورؤوس العمالة

 في االقتصادي النمو صعيد علىوقعات الت التالي الجزء يعرض العربية، المنطقة في النمو لتوقعات الموجز االستعراض بعد

 .له والمستوردة للنفط المصدرة العربية الدول مجموعتي
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 للنفط مصدرةلا العربية الدول :أوال

تباينت  للنفط، الُمصدرة العربية بالدول يتعلق فيما

اتجاهات النمو داخل المجموعة، ففي حين سجلت 

اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعافيا  

ملموسا  للنشاط االقتصادي تحول على أثره االنكماش 

ة الناتج المحلي اإلجمالي في بلدان المجموعالمسجل في 

 1.4في المائة إلى نمو بلغت نسبته  0.2بنسبة  2017عام 

وذلك بفعل تحسن معدالت نمو  ،2018في المائة عام 

القطاعات النفطية وغير النفطية التي استفادت من العديد 

من العوامل المواتية خالل العام، سجلت البلدان المصدرة 

اجع ى انخفاضا  كبيرا  في معدل النمو الذي ترللنفط األخر

في المائة في  0.8إلى  2017في المائة عام  5.5من نحو 

الدول العربية الُمصدرة . في المحصلة سجلت 2018عام 

 مقابل 2018في المائة عام  1.8معدل نمو بلغ  للنفط

 .2017في المائة لعام  0.3انكماش بنسبة 

، استمرار تأثر الناتج في 2019من المتوقع في عام 

أوبك لتعديل ى ضوء مد العمل باتفاق القطاعات النفطية عل

في و، 2019خالل النصف األول من عام كميات االنتاج 

االتفاق على استمرار العمل باالتفاق حتى نهاية تم ما  حال

فسوف يستمر تأثر مستويات ناتج القطاع ، 2019عام 

ال  ،خفض كميات االنتاجالنفطي باألسعار الثابتة بأثر 

ء في لمتضمنة في المجموعة األعضاسيما بالنسبة للبلدان ا

من  ،منظمة األوبك. بالنسبة للقطاعات غير النفطية

المتوقع تواصل تحقيقها لمعدالت نمو معتدلة في دول 

في حين من المتوقع  .مجلس التعاون لدول الخليج العربية

خرى نتيجة التحديات في الدول النفطية األها استمرار تأثر

والظروف الداخلية التي التي تواجه القطاع الخاص 

من المتوقع  ،كمحصلةة.  تشهدها بعض دول المجموع

في المائة عام  2.8دول المجموعة إلى ارتفاع النمو ب

 .2020ي المائة في عام ف 3.1، وإلى2019

 العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول( أ

 الخليج لدول التعاون مجلس لدول االقتصادي النشاط سجل
 المحلي الناتج شهد حيث 2018 عام خالل ا  تحسن العربية

 مقارنة الماضي العام المائة في 1.4 بنسبة نموا   اإلجمالي
 هذا جاء. 2017 عام المائة في 0.2 نسبته بلغت بانكماش
 خالل السيما النفطي القطاع أداء لتحسن نتيجة التعافي
 برفع أوبك قرار ظل في 2018 عام من الثاني النصف
في  السعرية الضغوطات لتخفيف النفطي االنتاج كميات

 األسعار ارتفاع ساعد ،آخر جانب من. أسواق النفط الدولية
 في الماضي العام خالل المائة في 33 بنسبة للنفط العالمية
 هذه ساهمت. النفط لشركات التشغيلية الفوائض ارتفاع
 ناتج في المسجل االنكماش تحول في مجملها في العوامل
 بنسب 2017سجل عام المُ  الثابتة باألسعار النفطي القطاع

 تراوحت نمو إلى المائة في 3.1 إلى 0.7 بين ما تراوحت

 دول من عدد في المائة في 3 إلى 0.7 بين ما نسبته
 على عديدة عواملعدت سا أخرى جهة من. المجموعة

 لمعدالت المجموعة دول في النفطي غير القطاع تسجيل
 االستثماري االنفاق رمرااست بينها من كان معتدلة نمو

 اإلنشاءات مجاالت في المشاريع من عدد على القوي
 في المتضمنة والمشروعات ،األساسية والبنية

 المرتبطة وتلك ،االقتصادي التنويع استراتيجيات
 دولإضافة إلى مواصلة  ضخمة، دولية فعاليات باستضافة
 بيئات وتهيئة االستثمارات لجذب سياسات تبني المجلس

 الفوائض خلفية على المصرفية السيولة وتوفر عمال،ألا
 سعارأ ارتفاع نتيجةفي بعض البلدان  المحققة النفطية
 الممنوح االئتمان مستويات زيادةوهو ما ساعد على  ،النفط

أن  مجتمعة العوامل هذهكان من شأن . الخاص للقطاع
 نمو لمعدالت النفطيغير  القطاع تحقيقفي  تهماس

 .المائة في 5.5و 2.1 نيب ما تراوحت

 دول القتصادات التدريجي التعافي تواصل المتوقع، من
وسط توقعات لكن  العربية الخليج لدول التعاون مجلس

 منخفضة مستويات عند النفطي لقطاعاوتيرة نمو باستقرار 
 اتفاق إطار في االنتاج كميات لخفض المتوقع األثر بفعل
 وكذلك ،جاريلا العام من األول النصف خالل أوبك

ستقرار أو االنخفاض اال نحو النفط اسعار باتجاه التوقعات
انخفاض معدل نمو الطلب على  في ظل، التوقع أفق خالل

 . النفط مع تباطؤ االقتصاد العالمي

 النفطي غير القطاع تحقيق المتوقع من ،المقابل في
 الناتج تباطؤ حدة من التخفيف في تسهم معتدلة نمو معدالت

 االنفاق استمرار المتوقع من حيث ،النفطي اعقطال في
 واالستراتيجيات الخطط إطار في للنمو الداعم الحكومي
 وتنويع الخاص القطاع أنشطة لدعم المتبناة الحكومية
في هذا . االقتصادية االستدامة لدعم االقتصادية األنشطة

الصدد سوف تواصل الصناديق السيادية دورها الداعم 
تنفيذ مشروعات التنويع االقتصادي مالي ولإلنفاق الرأس

 .ةالمتضمنة في الرؤى االستراتيجي

من بين التوجهات الداعمة للقطاع الخاص خالل أفق التوقع 

ار قوانين جديدة لالستثمار في عدد االتجاه إلى إصدكذلك 

من دول المجلس تسمح بالملكية الكاملة لألجانب في 

رأس  تي تأتي علىخاصة تلك ال، المشروعات االقتصادية

دول  اتجاه. إضافة إلى المجموعةأولويات حكومات دول 

المجموعة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص للقطاع 

العام في تنفيذ مشروعات البنية األساسية وفي تقديم 

 الخدمات الحكومية. 

 في 2.7 بحدود المجموعة دولنمو  المتوقع من عليه بناء

 .2020 عام في المائة في 3.0 ونحو 2019 عام في المائة
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 المجموعة دول مستوى على التوقعات

 دول في االقتصادي النمو توقعات عن نبذة يلي فيما

 :المجموعة

مستويات الناتج المحلي اإلجمالي  سجلت، السعودية في
في المائة خالل عام  2.2باألسعار الثابتة نموا  بنسبة 

ائة خالل عام في الم 0.7مقابل انكماش بلغت نسبته  2018
تحول االنكماش المسجل . جاء هذا النمو على خلفية 2017

 2017في المائة عام  3.1في ناتج القطاع النفطي بنسبة 
كما  .2018في المائة خالل عام  2.8إلى نمو بنسبة 

عززت وتيرة النمو المعتدلة نسبيا  للقطاع غير النفطي من 
جلت أداء االقتصاد السعودي العام الماضي حيث س

المائة مرتفعة في  1.9األنشطة غير النفطية نموا  بنسبة 
 1.3البالغة نحو  2017قياسا  بوتيرة نموها المسجلة عام 

. من حيث معدالت النمو 2017في المائة تقريبا  عام 
القطاعية للناتج باألسعار الثابتة، سجل نشاط الخدمات 

مائة، في ال 3.4على معدل نمو بلغ أاالجتماعية والشخصية 
في  3.2ت نحو لتحجير بزيادة بلغيليه نشاط التعدين وا

المائة مستفيدا  من ارتفاع كميات اإلنتاج النفطي المسجلة 
وفقا   في المائة 3.6بنسبة تقارب  الماضي خالل العام

 . لبيانات الهيئة العامة لإلحصاء

في المائة من الناتج  43.2ساهم القطاع النفطي بنسبة 
همة لي باألسعار الثابتة، فيما بلغت مساالمحلي اإلجما

في المائة، ساهم  56.2القطاعات غير النفطية في الناتج 
في المائة من  40من بينها القطاع الخاص بما يقرب من 

شار إلى أن المملكة تستهدف رفع نسبة مساهمة الناتج. يُ 
في  65اإلجمالي إلى القطاع الخاص في الناتج المحلي 

كأحد أهم مستهدفات "رؤية  2030 المائة خالل عام
 ."2030السعودية المملكة العربية 

على مستوى بنود االنفاق، كان للنمو اإليجابي المسجل 
في المائة  29.3التي نمت بنسبة -على صعيد الصادرات 

 33بما يعكس تأثير ارتفاع األسعار العالمية للنفط بنسبة 
، 2018عام خالل في دعم الطلب الكلي دورا   -ئةفي الما

في المائة من  40حيث تسهم الصادرات بنسبة تقارب 
إجمالي االنفاق. من جانب آخر، عزز نمو االستهالك 

في المائة من نمو الطلب الكلي  5النهائي الخاص بنسبة 
االنفاق على  بنود في المائة من 38حيث يعد مسؤوال عن 

، حيث استفاد االستهالك ( 16) جماليالناتج المحلي اإل
للحد من تأثير  "حساب المواطن"خاص من تفعيل ال

على القوة وتصحيح أسعار الطاقة  ضريبة القيمة المضافة
كما استفاد االستهالك الخاص من  .الشرائية للمواطنين

                                                      
(. السعودية، "مؤشرات الحسابات 2019اء، )الهيئة العامة لإلحص )16)

 ".2018القومية 
 ".2019وزارة المالية، السعودية، "بيان الميزانية العامة للدولة للعام  )17)
 ".2019لمالية، السعودية، "بيان الميزانية العامة للدولة للعام وزارة ا (18)

قيام القطاع و ،اإليجابي لصرف العالوة السنوية ثراأل
القطاع الخاص بمنح الحكومي وبعض الجهات في 

 .(17)شة دل غالء المعيموظفيها ب

، من 2020و 2019على مستوى توقعات األداء لعامي 
على ضوء النفطي المتوقع أن يتراجع معدل نمو القطاع 

الدول المنتجة  اتفاققرر لكميات اإلنتاج في ظل الخفض المُ 
الرئيسة للنفط داخل وخارج أوبك. بناء عليه، من المتوقع 

من  نتاج المملكة من النفط خالل النصف األولإ انخفاض
 . وفق اتفاق "أوبك +" 2019عام 

ن تجد أنشطة أعلى صعيد القطاع غير النفطي، من المتوقع 
القطاع دعما  من واقع استمرار االنفاق الحكومي على 
المشروعات التنموية واالستثمارية والمشروعات 
المرتبطة بخطط التنويع االقتصادي، وهو ما سيدعمه 

ات الكلية التي من التحسن المتوقع في مستوى اإليراد
في المائة خالل عام  9المتوقع أن تشهد ارتفاعا  بنسبة 

   .(18)2020في المائة خالل عام  3ونسبة  2019

من جانب آخر، من المتوقع أن يساعد التحسن المتوقع في 
مناخ األعمال على زيادة مشاركة القطاع الخاص في 

الكثيرة الناتج تدريجيا ، على ضوء اإلصالحات االقتصادية 
التي تبنتها الحكومة لحفز االستثمار وتعزيز ثقة 

امج للتخصيص. كذلك، سيساعد المستثمرين وتنفيذ بر
الدور الفاعل لصندوق االستثمارات العامة في دفع عجلة 
التنمية االقتصادية وتحسين إدارة أصول المملكة المالية 
على المدى المتوسط ورفع اإلنتاجية وزيادة مستويات 

  ويع االقتصادي.التن

جدر اإلشارة إلى أن "رؤية المملكة العربية السعودية ت
" تستهدف تحويل صندوق االستثمارات العامة إلى 2030

تريليون  1.5كيان استثماري ضخم تبلغ قيمة أصوله نحو 
 2030تريليون دوالر عام  2ونحو ، 2020دوالر عام 

الم، ليصبح من أكبر الصناديق السيادية على مستوى الع
وبحيث يتم استثمار عوائد استثمار أصول الصندوق في 

تنويع االقتصادي بهدف الحفاظ على دعم مشروعات ال
 . (19)استدامة النمو االقتصادي

معدل النمو االقتصادي  يدورعليه، من المتوقع أن  بناء  

، 2019خالل عامي  في المائة 2.5حول مستوى المسجل 

 .)20(2020و

ارتفاع معدل إلى قديرات األولية لتا تشير ،اإلمارات في

في المائة في عام  2.5نمو الناتج باألسعار الثابتة إلى نحو 

. جاء 2017في المائة في عام  0.8مقارنة بنحو  2018

 "، برنامج صندوق االستثمارات العامة.2030"رؤية السعودية  (19)
 ".2019وزارة المالية، السعودية، "بيان الميزانية العامة للدولة للعام  )20(
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تحسن النمو في ضوء التقديرات بنمو القطاع غير النفطي 

في المائة عام  2.5مقارنة بنحو  ،في المائة 3.3بنسبة 

نوح للقطاع سن مستوى اإلقراض الممبما يعكس تح 2017

الخاص وارتفاع مستويات الثقة لدى المستثمرين 

.  إضافة إلى تأثير تحسن اإليرادات العامة )21(والمستهلكين

وهو ما  ،بفعل االرتفاع المسجل في األسعار العالمية للنفط

ساعد على مواصلة االنفاق الحكومي الُمعزز للنمو. من 

رتفاع حجم أسعار النفط ساهم في اجانب آخر، فإن ارتفاع 

. استفاد الفوائض التشغيلية لدى الشركات المنتجة للنفط

الزيادة في كميات االنتاج  القطاع النفطي خالل العام من

مليون برميل يوميا  خالل الربع األول  2.8التي نمت من 

مليون برميل يوميا  في الربع  3.3إلى نحو  2018من عام 

رتفع معدل نمو ناتج كمحصلة ا. (22) 1820الرابع من عام 

مقارنة  2018في عام في المائة  0.7القطاع النفطي بنسبة 

  .2017في المائة عام  3نسبته بلغت بانكماش 

ن تلعب أمن المتوقع  ،على مستوى إمارات الدولة المختلفة

عدد من محركات النمو دورا  مهما  في رفع مستويات 

(. ففي 2020-2019التوقع )النشاط االقتصادي خالل أفق 

، من المتوقع استفادة النشاط االقتصادي من يأبو ظبإمارة 

 50بمقدار تم إقراره الذي  "برنامج التحفيز المالي"تنفيذ 

إلى خلق وظائف لحوالي من خالله ي تهدف ذمليار درهم ال

خالل الخمسة أعوام القادمة، إضافة إلى  مواطن 10,000

ع الشراكة ما يتشجلتم اتخاذها عدد من اإلجراءات التي 

، واإلجراءات التي يتم بين القطاعين العام والخاص

وجذب  ،طوير بيئة األعمالاتخاذها بشكل متواصل لت

وتوفير  ،وخلق فرص عمل جديدة ،االستثمارات األجنبية

شيرات إقامة لمدة عشر سنوات تأ منححوافز مختلفة أهمها 

 .)23(للمستثمرين األجانب

، من المتوقع استفادة إمارة دبي من حجم خرآ من جانب  

االنفاق المصاحب للترتيبات الالزمة الستضافة معرض 

نشط الحركة االقتصادية في عدد الذي سيُ  "،2020أكسبو "

 2020سيكون إكسبو دبي كبير من القطاعات االقتصادية. 

أول معرض إكسبو دولي تستضيفه منطقة الشرق األوسط 

 25ومن المتوقع أن يستقطب  وأفريقيا وجنوب آسيا،

دولة  190مليون زائر على مدار ستة أشهر من حوالي 

دولة من خارج  ئةفي الما 70من بينهم م، على مستوى العال

اإلمارات، وهي أكبر نسبة من الزوار الدوليين في تاريخ 

 .)24(ا  عام 168معارض إكسبو الدولية الممتدة على مدى 
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 ا  إيجابي ا  أثر "2020سبو كإ"من المتوقع أن يكون لمعرض 

 280على اقتصاد اإلمارات، حيث سيسهم في خلق نحو 

ألف فرصة عمل، كما سيحافظ على استدامة ما يقرب من 

ألف وظيفة إقليميا ، كما يتوقع أن تصل  400مليون و

إلى أكثر  2020العائدات المالية لدبي من استضافة إكسبو 

. )25(مليار يورو 28.8مليار درهم بما يمثل نحو  139من 

على تنشيط العديد من " 2020إكسبو "ض معر سيعمل

 ،القطاعات االقتصادية وعلى رأسها قطاعات الفنادق

 .وخدمات األعمال ،واإلنشاءات ،والتجارة ،والطيران

كذلك من المتوقع ارتفاع الناتج المحلي إلمارة دبي خالل 

فترة التوقع على ضوء السياسات المنفذة لجذب 

ي العديد من ج فوخفض تكاليف االنتا ،ماراتاالستث

 يالقطاعات من خالل تخفيض الرسوم وخاصة على قطاع

  والطيران. اتالعقار

 2.7من المتوقع نمو االقتصاد اإلماراتي بنسبة  ،بناء عليه

كمحصلة الرتفاع متوقع لنمو  2019في المائة في عام 

حدود ونمو م )26(في المائة 3.7القطاع غير النفطي بنسبة 

في المائة في ظل التزام الدولة  0.3لقطاع النفطي بنسبة ل

بخفض كميات االنتاج النفطي في إطار اتفاق أوبك خالل 

، فمن المتوقع 2020ألول من العام. أما في عام النصف ا

في المائة باالستفادة من  3.5تسجيل معدل نمو بحدود 

 أكسبو"المكاسب االقتصادية المتوقعة من استضافة 

قانون العمل بإضافة لما سبق سوف يدعم  ،"2020

يتيح و 2018تم إقراره بنهاية عام االستثمار الجديد الذي 

المناطق الحرة لألجانب ملكية كاملة للمشروعات خارج 

التي تحددها الدولة من آفاق النمو االقتصادي  القطاعاتفي 

 في اإلمارات خالل فترة التوقع. 

 2.1 من ارتفاعا   تصاديقاال النمو معدل سجل ،قطر في

 2018 عام في المائة في 2.6 إلى 2017 عام في المائة في

 الذي النفطي غير القطاع لنمو الكبير التسارع من مستفيدا  

 من عدد نشاط خلفية على المائة في 5.5 بنسبة نما

 والبناء التشييد قطاع رأسها على االقتصادية القطاعات

 2018 عام في المائة في 15 بلغ نمو معدل سجل الذي

 األساسية والبنية ،اإلنشاءات مشاريع حجم من مستفيدا  

 العام كأسفعاليات " الستضافة الترتيب إطار في نجزةالمُ 

2022." 

إلى نمو الناتج المحلي اإلجمالي  ارتفاع معدلمن المتوقع 

، حيث من 2020و 2019 يعامخالل  في المائة 2.8نحو 

النفطي دوره المهم كمحرك  المتوقع مواصلة القطاع غير

24  www.expo2020dubai.com. 
لكتروني لصاحب الموقع اإل ،ة باإلنجازاتالصفحة الرسمية الخاص 25

 بن راشد آل مكتوم.. السمو الشيخ حمدان بن محمد
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النشاط مدفوعا  إلى حد كبير بقتصادي رئيس للنشاط اال

القوي لعدد من القطاعات االقتصادية في ظل استراتيجية 

 يقطاعوفي مقدمتها االقتصادي الجاري تنفيذها التنويع 

افة إلى زخم إض .تشييد والبناء والصناعات التحويليةال

كمال المشاريع المرتبطة نفاق الحكومي المتوقع الستاإل

ستضافة كأس العام خالل أفق التوقع مع اقتراب عام با

من جانب آخر، سيدعم صدور قانون االستثمار . 2022

من االستثمارات  2019الجديد الذي تم إقرار في بداية عام 

 100بة األجنبية حيث يسمح القانون بملكية األجانب لنس

في مختلف  في المائة من رؤوس أموال المشروعات

على موافقة وزارة  القطاعات االقتصادية بعد الحصول

نمو قطاع ارتفاع المتوقع كذلك من االقتصاد والتجارة. 

إنتاج كميات زيادة التوقعات بفي ضوء  يالهيدروكربون

 . (27)الغاز الطبيعي في السنوات القادمةالنفط و

ونظرا  الرتفاع مساهمة القطاع  ،الكويت في أما

 42يسجل نحو بما ي في هيكل القيمة المضافة االستخراج

، شهد النشاط ( 28)في المائة من إجمالي الناتج المحلي

السيما خالل خالل العام الماضي تحسنا  االقتصادي 

النصف الثاني من العام مع ارتفاع كميات االنتاج النفطي 

منظمة األوبك بزيادة كميات االنتاج في في أعقاب قرار 

لتخفيف الضغوطات  2018عام  النصف الثاني من

. كذلك استفاد القطاع في أسواق النفط العالمية السعرية

من عودة االنتاج النفطي للتدفق  2018لنفطي خالل عام ا

 في بعض الحقول النفطية الرئيسة في أعقاب عمليات فنية

 . تم إنجازها

 المدى طويلة األولويات "2035جديدة  كويت" رؤية تحدد

 مرجوة، نتائج أو موضوعات، خمس على زللتنمية، وترك

 الركائز من ركيزة كل تشتمل.  ركائز وتستند على سبعة

 االستراتيجية والمشروعات البرامج من عدد على السبعة

 رؤية بلوغ نحو ممكن تنموي أكبر أثر لتحقيق الُمصممة

 وتجاريا  جاذبا   ماليا   مركزا الكويت تكون في "أن الدولة

 .(29) لالستثمارات"

غير النفطي النشاط في القطاع استفاد ، على ضوء ما سبق

من تواصل وتيرة االنفاق الرأسمالي الداعم للنمو ولتنويع 

الهياكل االنتاجية والمحفز ألنشطة القطاع الخاص في 

بلغت قيمة  .الرؤيةهذه تضمنة في إطار الخطط التنموية المُ 

الوطني  االنفاق على المشروعات الُمعززة لبنية االقتصاد

مائة في ال 37.4وزيادة مستويات التنويع االقتصادي نحو 

من مجمل االنفاق العام على المشروعات المتضمنة في 
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 الموحد".

بنهاية النصف األول من هذا  2018/2019الخطة السنوية 

 العام.

ارتفاع معدل نمو الناتج  وقعالمت من ،سبق ما إلى استنادا  

في المائة  3.3 ونحو 2019في المائة في عام  3إلى نحو 

دخول على ضوء عدد من العوامل من بينها  2020عام 

عدد من المشروعات في مجال انتاج النفط وتكريره حيز 

خالل أفق التوقع، حيث تتضمن تلك المشاريع نتاج اإل

لتكرير النفط باستثمارات تقدر بنحو  "حقل الزور"تشغيل 

برميل  ألف 615نتاجية تقدر بنحو إمليار دوالر بطاقة  16

 12باستثمارات  "الوقود النظيف"انتاج يوميا ، ومشروع 

 لتطوير طاقات تكرير النفط.  رمليار دوال

متوقع أن يجد النشاط في القطاع من ال ،على ذلك عالوة  

اعتزام النفطي دعما  خالل أفق التوقع على ضوء غير 

الحكومة مواصلة وتيرة االنفاق الرأسمالي الُمعززة للنمو 

في المائة من مجمل النفقات العامة المتضمنة في  17بواقع 

بدء ظهور األثر و، 2019/2020 موازنة العام المالي

يجري تنفيذها لتهيئة بيئة  لإلصالحات التياإليجابي 

 .(30)عمال وجذب االستثماراتاأل

ناتج سههههههجل، مانع   في عار اإلجمالي المحلي ال  باألسهههههه

 2018 عام من األولى التسههههههعة الشهههههههور خالل الجارية

 عام في الفترة بنفس مقارنة بالمائة 15 نسههههبته بما ارتفاعا

 النفطية لألنشهههههطة المضهههههافة القيمة شههههههدت حيث 2017

 بنسهههههبة ارتفاعا  ( الطبيعي والغاز الخام النفط سهههههتخراجا)

 3.4 بنحو النفطية غير األنشهههههطة نمت كما. بالمائة 46.7

 ائة،بالم 1.2 الصههههههناعية األنشههههههطة زيادة جراء بالمائة

 من المتاحة البيانات وفق بالمائة 4.1 الخدمية واألنشهههههطة

وفق التقديرات  .والمعلومات لإلحصهههههههاء الوطني المركز

بنسههههههبة األولية من المتوقع نمو الناتج باألسههههههعار الثابتة 

قارب  ئة في 2ت ما عافي القطاع  2018عام  في ال نتيجة ت

السيما النفطي جراء الزيادة في كميات إنتاج النفط والغاز 

الزيادة المسههجلة في إنتاج حقل "خزان" للغاز. إضههافة لما 

السههههياسههههة النقدية اسههههتفاد النمو االقتصههههادي من  ،سههههبق

ستين المالية والنقدية ،حفزةالمُ  سيا سيق ما بين ال  ،ومن التن

وكذلك من حزم السهههههياسهههههات االقتصهههههادية المنفذة لجذب 

ومي ومن التوجه الحك ،االسههههههتثمارات المحلية واألجنبية

من الخدمات الحكومية من قبل القطاع لتنفيذ وإدارة عدد 

للمشهههههههروعهههات الصهههههههغيرة الخهههاص، وتوفير الهههدعم 

في مراجعة القوانين ذات الصلة  مرارواالست ،والمتوسطة

 مناخ األعمال.ب

 (.2019األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية، الكويت، )  29
-9201وزارة المالية، دولة الكويت، "موازنة دولة الكويت للعام المالي  30

2020." 
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الجدير بالذكر أن السلطنة تعاملت مع تدني أسعار النفط 

ت ة بمزيج من السياسايالعالمية في السنوات الماض

هذه  ساهمتوسياسات التعديل الهيكلية، حيث  ،التمويلية

على التقلبات في أسعار ر المترتبة تقليل اآلثافي السياسات 

وتحقيق معدالت نمو  ،ووقعها على االقتصاد الوطنيالنفط 

تبعة خالل حقيقية جيدة. فقد قللت سياسات الضبط المالي المُ 

انخفاض على اآلثار المترتبة من حجم السنوات الماضية 

وبقائها دون سعر تعادل الموازنة  ،أسعار النفط العالمية

 .(31)مانطنة عُ العامة في سل

بدورها ستساهم المبادرات والمشاريع المنبثقة من 

البرنامج الوطني لتعزيز التنويع االقتصادي في سلطنة 

مساهمة القطاع الخاص في  "تنفيذ" في دعمعمان 

ة التنويع االقتصادي في االقتصاد الوطني وتسريع وتير

المبادرات اإلستراتيجية السلطنة. تعتبر "تنفيذ" احدى 

والهيكلية التي يعول عليها للتحول من اقتصاد معتمد بشكل 

كبير على اإلنفاق الحكومي المتأتي من مداخيل تصدير 

ع يلعب فيه القطاع الخاص النفط والغاز إلى اقتصاد متنو

 .لة النمودور كبير في التشغيل ودفع عج

، قتصاديالي إطار مساعي الحكومة لتحقيق التنويع افف

لدعم القطاعات مخصصات  2019تضمنت ميزانية عام 

الخمسة المستهدفة ضمن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع 

الصناعات المتمثلة في قطاع " تنفيذ"قتصادي الا

التحويلية، قطاع الخدمات اللوجستية، قطاع السياحة، 

تتمثل مساهمة  .روة السمكية، قطاع التعدينقطاع الث

الحكومة في هذا البرنامج في توفير التمويل المطلوب 

لبعض المشاريع األساسية المتضمنة إضافة إلى تسهيل 

اإلجراءات والعمل على تحسين بيئة األعمال لمساندة هذه 

 لقطاعات.ا

الفترة الماضية تنفيذ عدد من  اللتم خفي هذا اإلطار، 

و شركات يع والمبادرات سواء من قبل الحكومة أالمشار

تم تنفيذ عدد من ومؤسسات القطاع الخاص، فقد 

تم البدء في تنفيذ مشروعي المشروعات السياحية، كما 

الواجهة البحرية لميناء السلطان "و "مدينة العرفان"

البدء في تنفيذ تم  ،الصناعات التحويليةفي قطاع  ."قابوس

للمواد  "مصنع لوى"ها مشروع عدد من المشروعات من

مصنع "و ،"مصنع الحديد الصلب"و ،تيكيةالسالب

كما شهد قطاع الخدمات اللوجستية  ."لصناعات الدوائيةا

مدينة خزائن "إضافة عدد من المشروعات منها مشروع 

أما . "اللةتوسعة ميناء ص"ومشروع  ،"قتصاديةالا
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 .االستدامة المالية واالقتصادية"

ي تنفيذ عدد فقد تم البدء ف ،بالنسبة لقطاع الثروة السمكية

نشاء إو ،ستزراع السمكيالالمشروعات منها مشاريع امن 

فيما يتعلق بقطاع . سماكالامراكز رئيسة لتجميع منتجات 

فقد تم البدء في تنفيذ عدد من المشروعات منها  ،التعدين

ومصنع  ،"استخراج وإنتاج خام النحاس"إنشاء مشروع 

 .(32)"إنتاج السيراميك"

المتوقع يد القطاع النفطي من من جانب آخر، وعلى صع

ن يشهد إنتاج السلطنة من الغاز ارتفاعا  كبيرا  خالل أفق أ

رباب ـ التوقع تزامنا  من بدء االنتاج في مشروع "

يعد أكبر مشروع استثماري رأسمالي الذي  "هارويل

، حيث سيعزز إنتاج السلطنة "تنمية نفط عمان"لشركة 

فورات بو ئ النفطمليون برميل من مكاف 500بأكثر من 

 مليار دوالر خالل خمس سنوات.تقدر بنحو 

من المتوقع تسجيل ه، وبالرجوع للعوامل والمعطيات أعال

مان خالل المدى القصير سلطنة عُ وتيرة نمو معتدلة في 

تراجع مستويات المخاطر المؤثرة  بما يعكسوالمتوسط 

استمرارية المساعي في ظل الحرص على  على النمو

مستويات  ارتفاعوالحد من  ،خفض عجز الموازنةالرامية ل

عدالت نمو تحقيق م، وهو ما يتوقع على ضوئه الدين العام

خالل الخطة الخمسية التاسعة  في المائة 3حقيقية بمقدار 

(2016-2020)(33) . 

 معدل انخفاضإلى  األولية التقديرات شيرتُ  ،لبحرينا في

 البحرين في بتةالثا باألسعار اإلجمالي المحلي الناتج نمو

 في 3.8 مع مقارنة 2018 عام في المائة في 1.8 إلى

 النفطي غير القطاع ساهم. ( 34)2017 عام في المائة

 عدد أنشطة نمو ظل في االقتصادي النمو من األهم بالجزء

 اإلنشاءات قطاع بينها ومن النفطية غير القطاعات من

 طالنشا أثر امتد. 2018 عام ملحوظا   نموا   سجل الذي

 ساهم مما أخرى قطاعات إلى اإلنشاءات لقطاع اإليجابي

 والتمويل العقارات مثل القطاعات هذه نمو تحريك في

 .والتجارة والتصنيع

آخر، استفاد النشاط االقتصادي في البحرين  من جانب  

خالل العام من عدد من المشروعات الكبرى بما يشمل 

لبحرين )ألبا( افتتاح خط اإلنتاج السادس لشركة ألومنيوم ا

 العالمبر مصهر ألومنيوم في التي تعمل اآلن على إقامة أك

من شأنه زيادة طاقات إنتاج األلمنيوم في المملكة بنسبة 

. يُشار إلى أن االنتاج من األلمنيوم يساهم في المائة 50

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي  10بنسبة تقدر بنحو 

أهم سلعة تصديرية بعد النفط. اني عد ثكما أنه يُ  ،في المملكة
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ج تحديث شركة نفط برنامإلى االستفادة من  إضافة  

 يربطنابيب أبما يتضمنه ذلك من مد خط  البحرين )بابكو(

نتاج النفط لشركة إوحقول  ،ما بين طاقات التكرير للشركة

رامكو السعودية في المنطقة الشمالية، وهو ما سيساعد أ

 35بشركة النفط البحرينية بنسبة  على زيادة طاقة التشغيل

المشاريع على خلق الوظائف ال تقتصر آثار هذه  .في المائة

واالستثمارات أثناء عملية اإلنشاء فحسب، بل تتمتع بتأثير 

طويل المدى من خالل زيادة الصادرات وتعزيز القدرة 

كذلك شهدت أنشطة التصنيع  .التنافسية على نطاق أوسع

 ساعدت .2018عام  في المائة 3.8نسبة نموا  خالل العام ب

هذه الزيادة في التصنيع المحلي، والسيما في المعادن التي 

الصادرات غير النفطية على ارتفاع منيوم، ويقودها األل

على أساس سنوي في الفترة  في المائة 9سبة تزيد على بن

. كذلك استفاد النشاط 2018 من يناير حتى نوفمبر

االنفاق االستثماري على أعمال  االقتصادي من ارتفاع

ية األساسية واالنشاءات في إطار المشروعات الممولة البن

 .)35 (2018 من "صندوق التنمية الخليجي" في عام

معدل النمو االقتصههههههادي  معاودة ارتفاعهذا ومن المتوقع 

إلى ما يدور حول  2020و 2019المسههههههجل خالل عامي 

نتاج خالل النصههف في المائة نتيجة تراجع كميات اال 2.5

. سههههههيبقى النمو في القطهههاع غير 2019األول من عهههام 

حيث يتوقع  ،حفز الرئيس للنشههههاط االقتصههههاديالنفطي المُ 

توسهههط في الم 3.6القطاع بنسههبة تقدر بنحو  نمو مواصههلة

مسهههتفيدا  من اسهههتمرار العمل على توفير  خالل تلك الفترة

ى بيئة مواتية لنشهههههههاط القطاع حيث سههههههيجري العمل عل

إصههدار عدد من القوانين الداعمة ألنشههطة هذا القطاع من 

وأمن الفضههههههاء  ،والبيانات المفتوحة ،بينها قانون اإلفالس

 .(36)اإللكتروني

  للنفط المصدرة األخرى العربية الدول( ب

واجه ال زالت الدول العربية األخرى الُمصهههههههدرة للنفط ت
 في ظل انخفاض مسههههههتويات التنويععددا  من التحديات 

. إضهههههافة لما سهههههبق، ال االقتصهههههادي في معظم هذه الدول
–زالههت تطورات األوضهههههههاع الههداخليههة في هههذه البلههدان 

تحههد من فرص تعههافي النشههههههههاط  -بههاسههههههتثنههاء الجزائر
رغم التحسههن النسههبي لألوضههاع الداخلية في  االقتصههادي.

بعض هذه الدول، إال أن التحديات التي تواجه هذه الدول 
ير في احتيههاجههات التمويههل امي كبمع تنهه ال تزال قههائمههة  

الالزمههة سههههههواء فيمهها يتعلق بههالتمويههل المطلوب لسهههههههداد 
أو ذلك المطلوب إلعادة  ،العجوزات في الموازنات العامة

واسههههتعادة مسههههتويات البنية األسههههاسههههية الالزمة  ،اإلعمار
لحفز النمو في القطهههاع النفطي وغير النفطي. وهو مههها 
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ية لدول كاتف المجهودات ا لدعم  يسههههههتلزم ت هدف توفير ا ب
 المادي الالزم لهذه االقتصادات. 

في  0.8تراجعا  ملموسا  إلى نحو اقتصاد المجموعة  سجل

المههائههة للنمو في  5.5مقههابههل  ،2018عههام المههائههة خالل 

في انخفاض معدل نمو الناتج بفعل  2017المسههههههجل عام 

 تواصل انكماش االقتصاد اليمني. وليبيا 

ن ل المجموعهههة خالل العهههاميتحيط بتوقعهههات النمو لهههدو

الجاري والمقبل قدرا  كبيرا  من عدم اليقين نظرا  لألوضاع 

 من دول المجموعة.دول ثالثة في الداخلية 

 المجموعة دول مستوى على النمو توقعات

 السلبي ة اآلثار من الحد   مواصلة إطار في ،الجزائر في
 أهم   على أثرت التي 2014 سنة منذ االقتصادي ة للت قلبات
 بمواصلة الدولة التزمت االقتصاديين، ينلالمتعام

 وموازنة العامة المالي ة تمويل استدامة على المحافظة
 لنمو   الجديد النموذج خالل من الخارجية، الحسابات
  .الحكومة طرف من عليه صادقوالمُ  الوطني، االقتصاد

ساهمت عدة عوامل على تحسن النشاط االقتصادي في 
تمثلت في ارتفاع األسعار  2018عام  الجزائر خالل
والحد من الواردات السيما الواردات  ،العالمية للنفط

 لعجز الموازنة الداخلي التمويل إلى ل جوءاالستهالكية، وال
 وإلى ،اإليرادات ضبط صندوق موارد خالل من

استفاد االقتصاد من  ،. إضافة لما سبقالداخلي االقتراض
وخاصة تحسن  ،قتصادي العالميالتعافي النسبي للنشاط اال
واقتصادات  ،والدول النامية ،معدل نمو منطقة اليورو

مو في الصين سوق الناشئة ومن أبرزها ارتفاع وتيرة النلا
ارتفعت وتيرة النمو االقتصادي إلى  ،والهند. بناء عليه

في المائة في عام  2مقابل  2018في المائة في عام  2.3
مو في واصل تحسن وتيرة الن. كذلك من المتوقع ت2017
النمو  ىسيبق .في المائة 2.5إلى  ،2020و 2019عامي 

المتوقع في هذه الفترة مدعوما  بوتيرة النمو المعتدلة في 
المتوقع أن يسجل نموا  بحدود الذي من القطاع غير النفطي 

 .في المائة في المتوسط في أفق التوقع 3

خطتها ن الجزائر تستهدف في إطار أيُشار إلى 
" رفع معدل نمو القطاع 2030ئر االستراتيجية "الجزا

وزيادة مساهمة قطاع  ،في المائة 6.5النفطي إلى غير 
 .2030في المائة بحلول عام  10الصناعة في الناتج إلى 

. 1تشتمل االستراتيجية على ستة ركائز أساسية تتمثل في 
. تنويع مصادر تمويل 2تطوير المزيد من المشروعات، 

. تنظيم عمليات 4. التنويع االقتصادي، 3قطاع الخاص، ال
. ضمان أمن وتنوع مصادر الطاقة، 5راضي، إدارة األ

 . تحسين الحوكمة االقتصادية.6و
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التحسن  بفضل النمو آفاق تحسن المتوقع من ،العراق في

 بيئة توفير شأنها من التيسجل في األوضاع الداخلية المُ 

إضافة إلى التأثير  .التنموية اساتالسي لتنفيذ استقرارا   أكثر

اإليجابي المتوقع في مستويات النشاط في القطاع النفطي 

مع انتظام تدفق االمدادات وتحسن طاقات التصدير. من 

 تطبيقجهة أخرى سيستفيد االقتصاد العراقي إيجابا  من 

 االئتماني االستعداد اتفاقية بموجب الهيكلية اإلصالحات

(Stand by Arrangement (SBA) )مع  برمهاأ يالت

 لإلصالح الحكومة برنامج لدعم الدولي النقد صندوق

 . االقتصادي

من المتوقع زيادة كميات  ،على صعيد القطاع النفطي

االنتاج خالل أفق التوقع في ظل قيام الدولة بسداد 

وزيادة مستويات االستثمار  ،نتاج النفطإمستحقات شركات 

ارتفاع كميات االنتاج  ءعلى ضووهو ما يتوقع  ،في القطاع

برميل يوميا . يبقى ذلك دون  اليينم 5إلى مستوى 

برميل  يينمال 7 دودبحالمستويات المستهدفة من الحكومة 

يوميا  حيث يواجه تحقيق هذا المستهدف عدد من التحديات 

نتاج إدعم البنية األساسية الخاصة بإلى على صعيد الحاجة 

 وتصدير النفط. 

ن يواصل تحسن األوضاع الداخلية تأثيره أقع من المتو

في القطاعات غير النفطية المواتي على النشاط االقتصادي 

ويستفيد منه عدد من  ،ب الداخليحيث سيدعم الطل

القطاعات االقتصادية السيما قطاع الزراعة على ضوء 

 استعادة األراضي الزراعية. 

 جلأ من لالستثمارات التدريجي االنتعاشكما سيعمل 

 وتهيئة ،الخاص القطاع دور وتعزيز ،اإلعمار إعادة

 االقتصاد تطوير جلأ من معه الشراكة لتحقيق األرضية

 رشيدة حوكمة ظل في التنمية بعملية والنهوض ،العراقي

 يمتلك العراق أنخاصة  ،على دفع النمو االقتصادي

 وجاذبا   حفزا  ومُ  شجعامُ  مكانا   تجعله التي اإلمكانيات

 االستفادةب ومتنوعة كثيرة إنتاجية قطاعات في ارلالستثم

 .واإلقليمي الدولي الدعم من

في  3.8من المتوقع نمو االقتصاد العراقي بنسبة  ،عليه

وارتفاع معدل النمو إلى ما يدور  2019المائة في عام 

مع تعزز فرص  2020في المائة في عام  4حول 

 ومحفزات النمو االقتصادي.

 تسهههاهم بما النفطية الصهههادراتلكون  را  ونظ ،ليبيا في أما

 أن كما الصههههادرات، إجمالي في المائة من 95 عن يقل ال

 إجمالي في المائة من 90 بتمويل تساهم النفطية االيرادات

 الرئيس المحفز ،يجعلههه العههامههة، ممههاوازنههة الم إيرادات

 النمو بمسههههههتويهههات التنبؤيعتمهههد  االقتصهههههههههادي، للنمو

                                                      
37 OPEC, (2019). “Monthly Oil Market Report”, Feb. 

شكل االقتصادي سعار في التطورات ىلع كبير ب  وإنتاج أ

 التطورات الداخلية.، إضافة إلى الخام النفط وصادرات

خالل ملحوظة شهههههههدت كميات انتاج النفط في ليبيا زيادة 
ما الحيث ارتفعت كميات ا 2018عام  تاج النفطي إلى  ن

بمهها يمثههل زيههادة بنحو يقرب من مليون برميههل في اليوم، 
، 2017المسههههجلة عام  في المائة مقارنة بالمسههههتويات 17

وهو ما سهههههههاعد على دعم مسههههههتويات الناتج في القطاع 
عام تاج (37)النفطي خالل ال فاع مسههههههتويات االن . رغم ارت

النفطي إال انها ال تزال أقل من المسهههتويات المسهههجلة قبل 
غة  2011عام  بال جاء الجزء  مليون برميل يوميا . 1.6ال

مسهههههاهمة األكبر من النمو المسهههههجل العام الماضهههههي من 
طاع غير النفطي طاع النفطي حيث ال يزال الق جه  الق يوا

بالعديد من التحديات على ضهههوء األوضهههاع الداخلية التي 
تؤثر على مسهههتويات االسهههتثمار والبنية األسهههاسهههية الالزم 

ل من المتوقع خال لدعم النمو في القطاعات االقتصههههههادية.
ي نسههبي للنشههاط االقتصههادالتعافي الاسههتمرار  2019عام 

ط الوطنية فلتي تبذلها مؤسههههههسههههههة النافي ظل المجهودات 
، وهو ما سهههيسهههاعد إلعادة افتتاح عدد من الحقول النفطية

في المائة، في حين من  5تسهههههجيل معدل نمو بحدود على 
وبفرض استمرار تحسن األوضاع  2020المتوقع في عام 

 في المائة 8الداخلية ارتفاع النمو االقتصادي إلى مستوى 
 .األوضاع الداخليةض تحسن بافترا

 جراء متهههأثرا   اليمني االقتصهههههههههاد يزال ، الاليمن في
شبه  إلى أدت التي 2011 عام منذ يشهدها التي األوضاع

 تأثر وإلى الرئيس االقتصههههههادي المورد النفط انتاج توقف
 بما المصههرفية والسههيولة ،األسههاسههية البنية لمسههتويات حاد
 غير القطاع في ةاالقتصههههههادي األنشههههههطة على سههههههلبا   أثر

كما أدت تلك األوضاع إلى تأثر مستويات االنفاق  .النفطي
إضههافة إلى شههبه توقف  واالسههتثماري،بشههقيه االسههتهالكي 

لالسههههههتثمارات العامة والخاصههههههة. نتج عن ذلك تحديات 
تتعلق باألوضههههاع المعيشههههية والصههههحية للسههههكان في ظل 

 من ،عليه بناء  ارتفاع مسههههههتويات الفقر وسههههههوء التغذية.
 في انكماش تحقيق اليمني االقتصههههاد يواصههههل أن المتوقع

 تحسنب توقعات مع العام هذا االقتصادي النشاط مستويات
 المقبل العام االقتصههادي النشههاط لمسههتوياتطفيف  نسههبي
 ،االقتصههادية لألوضههاع داعمة تفاهمات إلى التوصههل حال
 ودعم النفطي االنتهههاج معهههاودة على سههههههيعمهههل مههها وهو

 المنح وتدفق واالسههههههتهالك الحكومي قنفااال مسههههههتويات
 النشهههاط اسهههتعادة في للمسهههاهمة الجوار دول من الرسهههمية

 .االقتصادي

 للنفط المستوردة العربية الدول (3

واصلت البلدان العربية المستوردة للنفط تحقيق معدالت 

مقابل  2018عام في المائة  4.1بلغت الوتيرة  مرتفعةنمو 
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بما يعكس األثر اإليجابي  ،2017في المائة عام  3.9

لإلصالحات االقتصادية واسعة النطاق التي يتم تبنيها في 

 .البلدان الحتواء االختالالت الداخلية والخارجيةهذه 

نتج عن هذه اإلصالحات احتواء جانبا  من الضغوطات 

لترشيد ورفع تدابير ة نتيجة تبني على الموازنات العام

، إلصالح نظم الدعمسات كفاءة االنفاق الحكومي عبر سيا

وفرت . نظم الخدمة المدنيةإصالح ال سيما دعم الطاقة و

لتعزيز االنفاق بعض الموارد المالية حات تلك اإلصال

الداعم للنمو وإعادة ترتيب أولويات المالية العامة باتجاه 

دعم النمو  بهدفزيادة االنفاق االستثماري واالجتماعي 

صالحات االقتصادية تي لإلالموا التقليل من األثر غيرو

 على الفئات محدودة الدخل. 

لزيادة تضمنت هذه اإلصالحات إجراءات  ،إضافة لذلك

مستويات تنافسية العمالت ودعم  ،مرونة نظم الصرف

المحلية نتج عنها تحسن ملموس لمستويات االستثمار 

 والصادرات في بعض البلدان.

عند مستوى  جموعةدول الم استقرار معدل نمومن المتوقع 

في المائة  4.3و ،في المائة العام الجاري 4.1يدور حول 

، حيث من المتوقع أن تتأثر ديناميكية النمو 2020عام 

بتباطؤ الطلب العالمي، بيد أن محركات النمو األساسية في 

هذه البلدان ومن أهمها االنفاق االستهالكي واالستثمار من 

اصل ا ستوة. كمالمتوقع أن تشهد وتيرة نمو جيد

اإلصالحات االقتصادية تأثيرها الداعم للنمو والتشغيل في 

 عدد من هذه البلدان.

يبقى ارتفاع معدالت البطالة ومستويات الفقر من أهم 

حيث تسجل أعلى  التحديات التي تواجه بلدان المجموعة

على مستوى البلدان العربية. في في هذه البلدان  معدالتها

ن المجموعة سياسات وخطط إنمائية هذا اإلطار، تنفذ بلدا

تستهدف القطاعات  التنمية المستدامة والشاملة،تحقيق ل

والفئات األولى بالرعاية من السكان وتعمل على إدماجهم 

التنمية االقتصادية والمكانية  يضمنفي سوق العمل بما 

 المتوازنة.

التوقع ومع انتهاء أجل برامج اإلصالح خالل أفق 

ذة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، تستعد االقتصادي المنف

عة لمواصلة جهود اإلصالح االقتصادي التي بلدان المجمو

ستنصب خالل الفترة المقبلة على تحقيق االنضباط المالي 

وضمان استدامة الدين العام، وتحسين مستوى الخدمات 

لتعليم والصحة والخدمات الحكومية، العامة السيما ا

ل وتقوية شبكات الحماية االجتماعية وتحسين مناخ األعما

 مواصلةللتشغيل، عالوة على  ودعم النمو الموفر

 االنتاجية مستويات دعم إلى الهادفة الهيكلية اإلصالحات

 .الدولية والتنافسية

 المجموعة دول مستوى على النمو توقعات

لإلصالح االقتصادي تمتد فترة  شامال   ا  برنامج مصرتطبق 

يتضمن البرنامج  (.2019 – 2016)رة خالل الفتتنفيذه 

إصالحات أساسية لحفز االقتصاد، وتعزيز مناخ األعمال، 

وتحقيق نمو متوازن يشمل كافة فئات المجتمع. يتضمن 

 :ح تتمثل فيالبرنامج ثالثة محاور من سياسات اإلصال

ستعادة االستقرار االقتصادي من الإصالحات  −

أهمها من قتصادية واال االختالالتخالل معالجة 

معدالت و، العامةرتفاع عجز الموازنـة ا

 ميزان المدفوعات. في عجز ال، وخمالتض
القطاعات اإلنتاجيـة  هيكلية لدعمإصالحات  −

خاصـة أنـشطة الصناعة والتصدير. يأتي ذلك 
من خالل العمل على إصالح مناخ االستثمار 
وتطوير البنية التحتية وتوسيع القاعدة اإلنتاجية، 

مساندة لبـرامج وحوافز  تنفيذة إلـى باإلضاف
وتشجيع الصناعات التحويليـة  ،الصادرات

 دعم في الموجهـة للتـصدير، واالستمرار
 .المشروعات الصغيرة والمتوسطة

إصالحات لشبكات األمان االجتماعي لتوفير  −
أكبر قدر من الحماية والرعاية الالئقة لجميع 

خال  شرائح المجتمـع وخاصة الطبقات األقل د
 .واألولى بالرعاية

في إطار هذا البرنامج تم تبني عدد من التدابير اإلصالحية 
ضريبة وتطبيق  ،إصالحات نظم دعم الطاقةالتي شملت 

إضافة إلى  ،وإصالح نظام الخدمة المدنية ،القيمة المضافة
 ،سعر صرف العملة المحليةزيادة مستويات مرونة سياسة 

قانون تسوية المنازعات وإصدار عدد من القوانين مثل 
وقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت  ،يةالضريب

من إعداد مسودة قانون جديد لإلفالس  واالنتهاء ،الصناعية
وتصفية المشروعات المتعثرة يتفق مع المعـايير الدولية 

 .االستثماروإصدار قانون ضمانات وحوافز 

تالالت ساعدت هذه التدابير على احتواء جانبا  من االخ
ل وساندت االقتصادية وعززت الثقة في مناخ األعما

 . انشطة القطاع ودعمت تنافسية الصادرات

االقتصاد المصري في ظل هذه اإلصالحات  حقق
إنجازات كبيرة على صعيد أداء االقتصاد الكلي تمثلت في 

كما  .في المائة 5ع معدل النمو إلى مستويات تفوق افترا
ي خفض مستويات عجز ساهمت هذه اإلصالحات ف

وازنة والدين العام إلى الناتج اللذان اتخذا مسارا  تنازليا  الم
مؤخرا  بما يعكس السياسات الهادفة إلى تحقيق االنضباط 
المالي وضمان استدامة الدين العام حيث تستهدف الحكومة 

الناتج المحلي في المائة من  2بنسبة لي أوفائض تحقيق 
سوف يسهم في تحقيق ، مما اليخالل العام المالي الح

من إجمالي الناتج  في المائة 5.5ضبطا  ماليا  تراكميا  يعادل 
ت، هذه الوفورات سوف المحلي في غضون ثالث سنوا
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. يكون لها أثرا  داعما  للنمو االقتصادي خالل أفق التوقع
المستوى يقترب تدريجيا  من  ضخمبدأ معدل التكذلك 

)عند مستوى أحادي  مركزيالمستهدف من قبل البنك ال
البطالة إلى  . كما انخفضت معدلخالل األجل المتوسط(

بما يمثل أدى  2018في المائة تقريبا  بنهاية عام  10نحو 
 .(38)2011مستوى للبطالة منذ عام 

 5.3سجل الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة نموا  بلغ 
 4.2ة مع مقارن 2017/2018في العام المالي  في المائة

وفق التقديرات  2016/2017لي في المائة في العام الما
نشطة أاألولية. ساهم االرتفاع الملموس لكل من 

الصادرات السلعية والخدمية واالستثمارات في دعم النمو 
في المائة  32.2االقتصادي حيث سجال نموا  بلغت نسبته 

 .(39)ى التواليفي المائة عل 15.7و

واصلة تنفيذ عدد ات االقتصادية في متتمثل أبرز األولوي
من اإلصالحات الهيكلية الهادفة إلى دعم النمو االحتوائي 
وزيادة معدالت التشغيل بما يساعد على خفض معدالت 
البطالة السيما بطالة الشباب. إضافة إلى استمرار الحاجة 

المؤسسية وتطوير صالحات عدد من اإلإلى تنفيذ 
دة بما يساعد على زيا ت رأس المال البشريمستويا

 مستويات االنتاجية والتنافسية.

قد  الدولي النقد لصندوق التنفيذي المجلسأن شار إلى يُ 
 ألداء الرابعة المراجعة 2019 شهر فبراير اختتم في
 اتفاق يدعمه الذي المصري االقتصادي اإلصالح برنامج

" دتالمم الصندوق تسهيل" من لالستفادة الصندوق مع
(EFF .)يعادل مبلغ سحب يُتاح المراجعة، هذه تكمالاسوب 
 المبالغ مجموع ليصل ،(أمريكي دوالر مليار 2 حوالي)

 كان (.أمريكي دوالر مليار 10 حوالي) إلى المنصرفة
 اتفاق على 2016 بنهاية عام وافق قد التنفيذي المجلس

 حوالي) تعادل بقيمة سنوات ثالث يغطي" دتمم تسهيل"
 اإلصالح برنامج لدعم (،يكيأمر دوالر مليار 12

 .المصرية السلطات وضعته الذي االقتصادي

في إطار الفترة المتبقية من أفق تنفيذ برنامج تسهيل 
الصندوق الممتد سوف تعمل الحكومة على استكمال 

الوصول إلى مستوى إصالح دعم الوقود من خالل 
 2019جات الوقود مع منتصف استرداد التكلفة لمعظم منت

 ينوكالهما يشكل عاملآلية التسعير التلقائي للوقود،  وتنفيذ
لتشجيع المزيد من الكفاءة في استخدام الطاقة، 
وسيساعدان، مع اإلصالحات الداعمة لإليرادات، على 

اعي الصحة ـإلنفاق في قطزيادة اخلق حيز مالي ل
تعمل الحكومة على تنفيذ  ،لما سبق إضافة   .والتعليم

ريق معالجة حتوائي عن طدعم النمو االإصالحات ل
من تشجيع دور القطاع التحديات التي تواجه المزيد 

إجراء إصالحات لتحسين من ذلك يتطلبه الخاص بما 
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سياسة المنافسة، والمشتريات العامة، وإدارة المؤسسات 
 . (40)المملوكة للدولة، وتخصيص األراضي

مع انتهاء البرنامج الحالي لإلصالح االقتصادي من 
اإلصالح والتي  ع أن تواصل الحكومة مساعيالمتوق

تحقيق االنضباط في هذه المرحلة مواصلة سوف تستهدف 
االستدامة المالية، وزيادة جاذبية مناخ المالي وضمان 

االستثمار، ودعم االنتاجية والتنافسية جذب و ،األعمال
 ،قطاعي التعليم والصحةالدولية، والتركيز على إصالح 

 . اية االجتماعيةوتقوية شبكات الحم

مجموعة من العوامل من بسوف تتأثر آفاق النمو إيجابا  
 وتناميهمها تعزز مستويات ثقة المنتجين والمستهلكين، أ

الطاقات االنتاجية في عدد من القطاعات ومن أهمها 
أنشطة التشييد  دستستفيالتشييد والبناء والطاقة. حيث 

كمال العمل في والبناء من أعمال اإلنشاءات الخاصة باست
ومن االنفاق ، 2020عام في اصمة اإلدارية الجديدة الع

على مشروعات البنية األساسية. كذلك سوف يوفر قطاع 
الطاقة دعما  ملموسا  للنشاط االقتصادي في ضوء حرص 
الحكومة على سداد متأخرات الشركات النفطية بما يساعد 

نخفضت على دعم االستثمار واالنتاج. ففي هذا اإلطار ا
مليار  6.4ركات النفطية على الحكومة من متأخرات الش
مليار دوالر بنهاية عام  1.2إلى  2012دوالر عام 

، وهو ما عزز من نشاط عدد من الشركات السيما 2018
الشركة المسؤولة عن االنتاج في حقل "ظهر" للغاز 
الطبيعي الذي يمثل أكبر حقل انتاج للغاز في البحر 

تريليون متر مكعب.  30طات تقدر بنحو المتوسط باحتيا
يغطي انتاج الحقل من الغاز الطبيعي احتياجات السوق 

كما سيساعد على زيادة الطاقات  ،المصري بالكامل
التصديرية، وهو ما مكن مؤخرا  من توقيع اتفاق بين 
الحكومة المصرية واألردنية لتصدير الغاز للمملكة. 

سواق الصرف ستدعم التطورات في قطاع الطاقة أ
رغم ذلك  ي وستعمل على دعم قيمة العملة المحلية.األجنب

ستتأثر آفاق النمو نسبيا  بتباطؤ النشاط االقتصادي العالمي 
 وخاصة في منطقة اليورو الشريك التجاري األبرز لمصر.

على ضوء ما سبق، من المتوقع استمرار تحقيق االقتصاد 
في  5.3وى المصري لمعدل نمو مرتفعة تدور حول مست

 .2020و 2019المائة خالل عامي 

خفاض وتيرة تشير التقديرات األولية إلى ان ،غربالمفي 
 4.1 مقابل 2018 يفي المائة ف 3.3النمو االقتصادي إلى 

، ذلك بما يعكس 2017في المائة للنمو المحقق عام 
 في المائة 4.6 انخفاض معدل نمو القطاع الزراعي إلى

القطاع غير ، وتسجيل 2017ة عام في المائ 15.4مقابل 
في المائة  3.1الزراعي ارتفاعا  طفيفا  في معدل النمو إلى 

(، المجلس التنفيذي للصندوق 2019صندوق النقد الدولي، مصر، )  40

يستكمل مراجعة األداء الرابعة في ظل "تسهيل الصندوق الممدد"، 

 فبراير.
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في المائة للنمو المسجل في  2.7مقارنة مع  2018عام 
 التطور هذا يعكس الطلب، مكونات ب. حس2017عام 

 الداخلي، لطلبمكونات ال اإليجابية المساهمة انخفاض
 الستهالكمستويات ا تباطؤ إلى بالخصوص يعزى الذي

 السلبية المساهمة يعكس كما ولالستثمار، لألسر النهائي
 .لصادراتصافي ال

على تبني  2012تركز الحكومة المغربية منذ عام 
إصالحات تستهدف تجاوز االختالالت االقتصادية 
الداخلية والخارجية لخفض العجز في الموازنة العامة 

 هاتم في إطار ودعم أوضاع ميزان المدفوعات ،للدولة
العديد من التدابير التي نجحت بشكل كبير في التقليل  اتخاذ

 من حدة هذه االختالالت. 

 3.1 لىإ النمو يتباطأ أن المتوقع من المتوسط، المدى على
في  3.6 لىإ ذلك بعد ليرتفع ،2019في المائة في عام 

 المضافة القيمة تتراجع أن رجحيُ حيث . 2020 سنة المائة
ثم  ،في المائة العام الجاري 0.8 بواقع الزراعيللقطاع 

 بناء ،في المائة العام المقبل 3.3ارتفاعها بنسبة تدور حول 
 80 إلى الحبوب من المتوسط اإلنتاج عودة فرضية على
 غير األنشطة تواصل أن رتقبيُ  كما. قنطار مليون

في المائة عام  3.5 قدره نموا مسجلة تحسنها الزراعية
 . 2020 عام في المائة 3.8ونحو  ،2019

 تراجعمن المتوقع حدوث  ،الكلي لطلبمكونات ال بالنسبة
. 2020 في تحسنه ثم 2019 في األسر الستهالك طفيف
 المدى على تدريجيا   تحسنا   االستثمار يشهد أن توقعيُ  كما

. بما يعكس النمو في أنشطة القطاع غير الزراعي المتوسط
 يتسارع أن المرجح فمن الحكومي، االستهالك يخص فيما
االنفاق الجاري  في الزيادة االعتبار في أخذا 2019 في

 تراجعاشهد ي وأن ،2019 لسنة المالية قانونالمتضمن في 
 أنمن المتوقع  ذلك، مع بالموازاة. 2020 سنة طفيفا

 عام النمو يف الصادراتتستمر المساهمة السلبية لصافي 
 الصادرات نمو رةوتي تتباطأ أن المنتظر من إذ 2019

 السيما على ضوء التباطؤ المتوقع للنمو في منطقة اليورو،
 أن فيرجح الواردات، أما. 2020 في عام تتعزز أن قبل

 للطلب المرتقب التراجع يعكس مما ،2019 في تتباطأ
 .(41)2020 سنة تهاكيدينامي الى تعود أن قبل الداخلي،

لة الممنوح بانتهاء أجل التسهيل االحترازي لدعم السيو
مليار دوالر  3.5بقيمة للمغرب من صندوق النقد الدولي 

 الذي لم تلجأ الدولة للسحب منه 2018لمدة عامين في عام 
، وافق المجلس التنفيذي استنادا  إلى األداء االقتصادي الجيد

على منح المغرب تسهيل  2019للصندوق في بداية عام 
في المائة  240)مليار دوالر  2.97احترازي جديد بقيمة 
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 "، أبريل.لتاسعاإلصدار ا

من حصة الدولة لدى الصندوق( لمدة عامين بما يعد 
م ر منذ عاالتسهيل االحترازي الرابع الممنوح في هذا اإلطا

بهدف تمكين المغرب من مواجهة أية صدمات  2012
 لتعزيز السلطات تبذلها التي الجهود ودعم ،خارجية

الوصول إلى النمو و يةاالقتصاد مستويات الُمنعة
 .)42(وائي مرتفع الوتيرةاالحت

يعكس االنخفاض التدريجي لقيمة التسهيل االحترازية 
مليار دوالر في إطار  2.97مؤخرا  )للمغرب الممنوحة 

مليار  6.2مقارنة مع  2019التسهيل الرابع الممنوح عام 
( التحسن 2012دوالر للتسهيل األول الممنوح عام 

ادية سجل على صعيد األوضاع االقتصالملموس المُ 
 من االختالالت الداخلية والخارجية وتجاوز جانبا  مهما  

(. سوف يعزز هذا التسهيل 2019-2012خالل الفترة )
ومن قدرة الدولة على  ،من مستويات ثقة المستثمرين

الحصول على التمويل من األسواق الدولية السيما في ظل 
إعالن الحكومة عن نيتها لطرح سندات دولية باليورو 

 مليار دوالر. 1.14بقيمة 

معدل النمو االقتصادي إلى من المتوقع ارتفاع  ،تونس في
في المائة للنمو  2.0مقارنة مع  ،2019في المائة عام  2.7

ذلك في ظل التعافي التدريجي للنشاط ، 2018المحقق عام 
وبدء  ،االقتصادي، وارتفاع متوقع لنمو قطاع الخدمات

سيساعد على بيعي الذي للغاز الط "حقل نوارة"االنتاج من 
وتقليل كلفة  ،تلبية جزء من الطلب المحلي على الطاقة

من المتوقع ارتفاع  2020الواردات النفطية. أما في عام 
في المائة مدعوما  بارتفاع  3.1النمو االقتصادي إلى نحو 

متوقع لمستويات النشاط االقتصادي في قطاع السياحة 
ومن المتوقع ، 2018الذي شهد زخما  واضحا  خالل عام 

بعد انقضاء  2020ن يواصل نموه التصاعدي في عام أ
إضافة  2019فترة االنتخابات التي ستشهدها البالد عام 

 والخدمي إلى زيادة متوقعة للنشاط في القطاع الصناعي
 .خالل فترة أفق التوقع

 المحلي الناتج نمو زيادةشار إلى أن الحكومة تستهدف يُ 
في المائة، وخفض البطالة إلى  5 إلى الحقيقي اإلجمالي

في المائة  15مقارنة بنحو ، 2020 نهايةفي المائة ب 12
" جديد نموذج" إدخال خالل من ،للمستويات الحالية

زيادة مرونة نظم  الحكومة تعتزم ،في هذا اإلطار. للتنمية
 العمالتمن  حتياطياتاال وتعزيز الصرف، أسعار

 الصغيرة للمؤسسات يالمال الدعم وتقديم األجنبية،
 . المتعثرة والمتوسطة

، تسعى الحكومة إلى تنفيذ عدد من إلى ما سبق إضافة  
" دتالمم الصندوق تسهيل" اتفاق إطاراإلصالحات في 

42  IMF, (2018). “IMF Executive Board Approves 

US$2.97 billion for Morocco Under the Precautionary 

and Liquidity Line”, Press Release No. 18/477, Dec. 
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(EFF)  من صندوق النقد الدولي الذي يدعم برنامج الُمقدم
تتبناه الحكومة التونسية وتهدف في إطاره إلى  يإصالح

في المائة  3لموازنة إلى الناتج إلى خفض مستويات عجز ا
 القطاع في األجور فاتورة فض، وخ2020بحلول عام 

، اإلجمالي المحلي الناتج منفي المائة  12.5 إلى العام
 وخفض ،الحالي الوقت فيفي المائة  14بالمقارنة مع 

 الشركات هيكلة وإعادة ،المعاشات نظام وإصالح ،الدعم
 مستوى دون العام دينال خفضو، الخاسرة للدولة المملوكة

 . اإلجمالي المحلي الناتج من في المائة 70

 الثالث العقود في السوداني االقتصاد واجه، السودان في
 مقومات على أثرت التي التحديات من مجموعة األخيرة
 من كان الكلية االقتصادية والتوازنات االقتصادي، النمو

 األمريكية العقوبات عن الناتجة االقتصادية التبعات أبرزها
-1997) الفترة خالل امتدت التي السودان على المفروضة

 من أعقبه وما 2011 عام في الجنوب وانفصال ،(2017
 النفطي، انتاجه من المائة في 75 لنحو السودان فقدان

 العامة، الموازنة إيرادات من المائة في 56 وحوالي
 هذه أدت. ياألجنب النقد حصيلة من المائة في 85 وحوالي
 كما .والخارجية الداخلية التوازنات اختالل إلى التحديات
 المولدة الرئيسة القطاعات في االنتاجية الطاقات تأثرت
 العامة االستثمارات مستوى لتراجع نظرا   المضافة للقيمة

 وخفض النمو لحفز المنشودة المستويات دون والخاصة
 ارتفاع المجمل يف عنه نتج ما وهو والفقر، البطالة معدالت

 العملة قيمة في ملموس وتراجع التضخم، لمعدالت كبير
 االقتصادية السياسات إدارة في كبيرة وصعوبات المحلية،
 . والمتوسط القصير األجلين في الكلية

 االقتصادية السياسات تبني أهمية التطورات هذه أكدت
 وتذليل االقتصادي، االستقرار استعادة أجل من المالئمة

 الحكمة كثفت حيث االقتصادي، النهوض أمام باتعقال
 سياسات لتبني( 2018-2011) الفترة خالل مجهوداتها
 وتحقيق ،والخارجية الداخلية الصدمات مواجهة تستهدف
 السياستين تقييد خالل من سيما ال االقتصادي االستقرار

 . والنقدية المالية

 5.7 ليحوا بلغ حقيقي نمو معدل السوداني االقتصاد سجل
 والصيد الزراعة قطاع ساهم. 2018 عام في المائة في

 اإلجمالي المحلي الناتج من األكبر بالجزء والغابات
 المضافة القيمة في بمساهمة 2018 عام خالل المسجل
 والمواصالت النقل قطاعات يليه المائة، في 28 بلغت

 الحكومية والخدمات التحويلية، والصناعة والتخزين،
 نحو تقارب بنسبة مجتمعة الثالثة القطاعات ساهمت حيث
 تسجيل رغم. اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 42

 عام خالل المائة في 9 نسبته بلغت لنمو الزراعي القطاع
 المسجل الجيد الزراعي الموسم إلى يعزى ما وهو 2018
 الماضي العام خالل تأثر القطاع أن إال الماضي، العام
 ظل في المستوردة االنتاج مدخالت فةلك ارتفاع جراء

 الدوالر، مقابل المحلية العملة قيمة في الكبير التراجع
 في المتكرر النقص نتيجة النقل تكاليف ارتفاع من وكذلك

 األخرى الثالث القطاعات سجلت حين في الوقود، إمدادات
 النقل لقطاع المائة في 5.5 بلغت أقل نمو معدالت

 للصناعة المائة في 2.9و ،والتخزين والمواصالت
 .الحكومية الخدمات لقطاع المائة في 2.4و والتعدين،

 بفضل 2018 عام خالل االقتصادي النمو تحسن رغم
 برنامج بإطار الماضية السنوات خالل اإلصالح جهود

 إال ،(2019-2015) للفترة االقتصادي لإلصالح الحكومة
 االستقرار صعيد على تحديات شهد 2018 عام أن

في  62بنسبة  التضخم معدل ارتفع حيث الكلي، االقتصادي
 الوضع على الضغوط زيادة جانب إلى هذا ،المائة

 والتدفقات الصادرات حصيلة تراجع جراء الخارجي
 النقد موارد على الضغوط من فاقم مما الخارجية، المالية

 مقابل السوداني الجنيه قيمة تراجعبما أدى إلى  األجنبي،
 2017في المائة ما بين عامي  63بنسبة  مريكيألا الدوالر

 .2018و

 عدم بسبب التحديات بعض العامة الموازنة شهدت كما
 نفط عبور رسوم حصيلة من الكاملة االستفادة من التمكن
 التي االستقرار عدم ظروف ظل في السودان جنوب دولة

 اإلنتاج مستويات وتأثر السودان جنوب دولة تشهدها
 السودان جنوب على متأخرات عنه نتج ما وهو النفطي،
 .دوالر مليار 1.2 بنحو

 تبني عن 2018 عام بنهاية الحكومة إعالناستلزم ذلك 
 ويستهدف شهرا   15 لمدة تنفيذه يستمر" تركيزي برنامج"

 قاعدة على النمو في يعتمد اقتصادي نموذج بناء استكمال
 تحمل في التوازن يحقق بما المواطنين من عريضة

 كل بين للمنافع العادل والتوزيع التنمية، في ؤوليةمسال
 من الفقيرة الشرائح استفادة فرص وزيادة المجتمع، أفراد
 من المعيشي المستوى رفع إلى إضافة التنموي، النمط
 الخاص للقطاع ريادي دور عبر االنتاج قوى تحفيز خالل

 .واألجنبي المحلي

تصاد السوداني من المتوقع تحقيق االق ،على ضوء ما سبق
في المائة خالل عام  5و يدور حول مستوى لمعدل نم
 في المائة في عام 5.3وارتفاع معدل النمو إلى نحو  2019
بفعل األثر اإليجابي المتوقع لإلصالحات التي  2020

 يجري تبنيها.

الثالث أرباع  خالل الوطني االقتصاد شهد ،ردنألا في أما
 حالة الستمرار نتيجة دائه،أ في ا  تباطؤ 2018 عامل االولي
 دول بعض فياألوضاع الداخلية  عن الناجمة اليقين عدم

 بنسبة الحقيقي اإلجمالي المحلي الناتج نما عليه،. الجوار
 ،2018 لعام خالل الثالث أرباع األولي في المائة 2.0

 المماثلة الفترة خالل في المائة 2.2 نسبته نمو مع بالمقارنة
 . 2017 عام من

 الفترة خالل تحسنا   االقتصادي النمو يشهد أن المتوقع من
 وسوريا، العراق من كل مع الحدود فتح ظل في القادمة،

 الدول هذه إلى الوطنية الصادرات يعزز سوف الذي مرألا
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 جليا  هذا األثر اإليجابي  ظهريو. األخرى الدول إلى ومنها
 لالخ العراق إلى األردنية للصادرات الكبير االرتفاع في
 مؤشرات أظهرت كما في المائة. 26.7 بنسبة 2018 عام

 السياحي الدخل رتفعاحيث  أدائها، في تحسنا   السياحة
تشير التقديرات . 2018عام  خالل في المائة 13.1 بنسبة

 2.0بنسبة  الحقيقي اإلجمالي المحلي الناتج األولية إلى نمو
في سجلة ، وهي نفس النسبة تقريبا  الم2018 في المائة عام

 .2017عام 

تسعى الحكومة إلى دعم النمو االقتصادي وتخفيض 
في المائة  18.6معدالت البطالة التي ارتفعت لتصل إلى 

. في هذا السياق، تبنت الحكومة خطة 2018في عام 
( تستهدف من بين 2020،  2019) ن أولويات عمل للعامي

ت أولوياتها زيادة فرص التشغيل وتحسين مستويات الخدما
تضمنت اإلجراءات التي تم  الحكومية والبنية األساسية.

خالل الفترة السابقة إقرار ضريبة الدخل بهدف  تبنيها
، إصالح النظام الضريبي وزيادة مستوى اإليرادات

الضريبية بصورة عادلة، عن طريق القاعدة وتوسيع 
حماية الطبقة المتوسطة والفئات األضعف، والتخلص من 

الثغرات، وإلغاء دعم الصادرات غير بعض التشوهات و
  .)43(المتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية

من المرتقب استفادة االقتصاد  ،فيما يتعلق بأفق التوقع
من تحسن األوضاع في دول  2019األردني في عام 

بناء  .الجوار وبالتالي تحسن تدفقات التجارة واالستثمار
في  2.2نمو إلى المعدل  على ما سبق، من المتوقع ارتفاع

 على 2020و 2019في المائة في عامي  2.4و ،المائة
 االقتصادي، اإلصالح برنامج سيساهم .( 44)الترتيب
 من التخفيف في الدولي، النقد صندوق مع تنفيذه الجاري
 النمو وتعزيز الكلي، االقتصاد منها يعاني التي التحديات

 إلى هذا. القادمة ةالفتر خالل والمستدام الشامل االقتصادي
 الحكومة عملبرنامج  أولويات بتنفيذ لتزاماال جانب

 أوسع برنامج من جزءا   تعتبر التي القادمين للعامين
 القادمةالخمس  سنواتال مدى علىاالقتصادي  لإلصالح

 على اإلصالحات هذه ثمار من مزيدا   جني في يساهم مما
  .المتوسط المدى

ة في بنيها خالل الفترة المقبلكز اإلصالحات التي سيتم ترت

إطار برنامج صندوق النقد الدولي على مواصلة إجراءات 

، ودعم التشغيل ،وتحسين مناخ األعمال ،الماليالضبط 

عدد من اإلصالحات االقتصادية األخرى التي وتنفيذ 

ستدعمها موارد ٌمقدمة من المانحين الدوليين في إطار 

منح زم لألردن في صورة لتقديم الدعم الال "مبادرة لندن"

                                                      
43  IMF, (2019). “IMF Staff Reaches Agreement on 

Policies for the Completion of the Second Review of 

Jordan’s Extended Fund Facility”, Feb. 
(. "استبيان تقرير آفاق االقتصاد 2019بنك المركزي األردني، )ال  44

 "، أبريل.: اإلصدار التاسعالعربي

تجدر اإلشارة إلى أن الحكومة  .ةميسر تللموازنة وتمويال

قد عقدت  2019وفي إطار "مبادرة لندن"  البريطانية

شهر نهاية في  العاصمة البريطانية في ا  كبير ا  دولي ا  مؤتمر

في  العمل وفرص والنمو االستثمار لدعم 2019 فبراير

 الحكوميين نؤوليالمس كبار المؤتمر جمع .ألردنا

 متعددة والمالية اإلنمائية المنظمات في بارزين وأعضاء

 ،المستوى رفيعي ومستثمرين ،المدني والمجتمع األطراف

 دولية ومنظمات دولة 60 من أكثر من أعمال ورجال

 إنتاجية أكثر اقتصاد إلى األردن انتقال دعم في للمساعدة

رائح وضمان وصول مكاسب النمو لجميع ش وتنافسية

 .)45(المجتمع

ضعف وتيرة النشاط  2018 عام شهد، لبنانفي 
 االقتصادية القطاعات معظم على انعكسبما االقتصادي 

 النمو يتجاوزوفق التقديرات األولية أال  المتوقع ومن
في المائة للنمو  2.5ع مقارنة مفي المائة  1.5 الحقيقي

 ا  نسبي   الضعيف النمو هذا يعود .(46)2017المسجل عام 
 السياسي ة التجاذبات تداعيات استمرار إلى أساسي بشكل  

 وعلى البالد في االقتصادية الحركة على والمحلية اإلقليمي ة
 .  خاص بشكل االستثماري والنشاط العقاري القطاع

 اإلسراع ضرورةيأتي على رأس األولويات االقتصادية 
وما تضمنه من  "سيدر مؤتمر" مقررات تنفيذ في

 من االقتصادي والمالي والقطاعي ديصععلى الإصالحات 
 وضبط ،االستثمارات جذبو االقتصادي، النمو رفع أجل

ستسعى حكومة  .المقبلة للسنوات العامة ماليةال أوضاع
وجذب  ،الوحدة الوطنية الجديدة إلى تحسين اإلدارة المالية

لتنفيذ عدد من اإلصالحات الدعم المالي األجنبي 
برامج  إضافة اليمو االقتصادي الضرورية لدعم الن

التحفيز االقتصادي التي يتبناها مصرف لبنان. كذلك يأتي 
في  150تخفيف عبء المديونية العامة التي بلغت نحو 

المائة من الناتج المحلي اإلجمالي على رأس األولويات 
  االقتصادية خالل أفق التوقع.

 حكومةتسعى ال ،توفير الموارد الالزمة لحفز النمو بهدف
السيما فيما إلى جذب أموال المانحين  في المرحلة الراهنة

يتعلق بالدول المانحة من مجموعة دول مجلس التعاون 
لدعم خططها لتطوير البنية التحتية لدول الخليج العربية 

مليار  16الضخمة، بما في ذلك برنامج استثمار بقيمة 
ستعمل الحكومة على تطوير  ،من جهة أخرى ر.دوال
ل العمل على تهيئة اإلطار قطاع النفطي وذلك بعد استكماال

التنظيمي والضريبي الحاكم لهذا القطاع بهدف االستفادة 
 .المتوسط األبيض من الحقول النفطية المتواجدة في البحر

45 The UK Government, (2019). “The London Initiative 

2019 – Co-Chairs Statement”, March. 
: "استبيان تقرير آفاق االقتصاد العربي ، لبنان.(2019، )مصرف لبنان 46

 "، أبريل.اإلصدار التاسع
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والتحسن النسبي لألوضاع  ،جديدة حكومة تشكيل مثلسي
وتدفقات أموال دعم المانحين اإلقليميين  في سورية،

 دوليين أهم العناصر التي من شأنها دعم النمووال
ساعد على تحيث س خالل أفق التوقعاالقتصادي في لبنان 

وارتفاع  ،والمستهلكين الشركات ثقةدعم مستويات 
، التجارة طرق بعض فتح إعادة معمستوى الصادرات 

ارتفاع معدل النمو االقتصادي وهو ما يتوقع على ضوئه 
 المائة خالل أفق التوقع.في  2إلى ما يتراوح حول 

 االقتصاد أداء في التباطؤ وتيرة تواصلت ،فلسطين في
 مستجدات جراء األخيرة، األعوام مدى على الفلسطيني
 النشاط على أثرت واقتصادية، سياسية وتحوالت

 مع بالتزامن ،الرئيسة محركاته وأضعفت االقتصادي،
 داعمة كقوة به المناط الدور لعب عن الخاص القطاع تثاقل
 بظالله ألقى الذي األمرمستويات عدم اليقين،  جراء للنمو
 النمو عجلة وعلى الكلي االقتصاد مؤشرات على

 النمو مسيرةأثرت على  التي االحداث أهم من. االقتصادي
 الخارجية والمساعدات المنح تراجع( 1: )2018 عام في

 تراجع من عليها ترتب وما ،الفلسطينية للحكومة المقدمة
 األراضي من المزيد مصادرة( 2) ،الحكومي االنفاق في

 وعدم ،الغربية الضفة في االستيطاني النشاط في والتوسع
( 3) ،(ج)المناطق في المحلية الموارد باستغالل السماح
 للمعابر الجزئية واالغالقات الحصار حالة استمرار
 هذه ضوء في. غزة قطاع في السياسية والتوترات التجارية
 في االقتصادي النمو تباطؤ تشير التقديرات إلى اث،األحد
في المائة  3.1 مع مقارنةفي المائة  0.9 إلى 2018 عام
 لعامي االقتصادية اآلفاق بخصوص أما .2017 عام في

 سالفة األحداث مع مباشر بشكل فترتبط ،2020و 2019
 على واالقتصادي السياسي المشهد استمر حالة ففي الذكر؛

 نموا   االقتصادي النشاط يشهد أن المتوقع فمن عليه، هو ما
 ،2019 عام فيفي المائة  0.5 بنحو يقدر أدائه في ضعيفا  

 إلى النمو يصل أن 2020 عام فيفي حين من المتوقع 
 .(47)في المائة 1.0

 من المتوقع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي، موريتانيافي 
لى توقع ليصل إخالل أفق ال معتدل بشكل الحقيقي اإلجمالي

في المائة في  4.9و ،2019عام  فيفي المائة  3.4نحو 
المائة عام  يف 2.8قارنة مع نمو مقدر بقيمة م 2020عام 

. يأتي معظم النمو المتوقع من ارتفاع النشاط 2018
 ،والزراعة ،والبناء ،التعديناالقتصادي في قطاعات 

 على االقتصاد اعتماد. من شأن استمرار والخدمات
األوضاع أن يؤدي إلى تقلبات  األساسية السلع دراتاص

ال سيما فيما يتعلق  العالمية الظروفاالقتصادية بما يعكس 
 مخاانخفاض أسعار  قعولمتا نمبأسعار المعادن، حيث 

إلى مستوى  ،يتانياورم في ئيسةرلا ريدلتصا سلعة د،يدلحا
 ،دوالرا  في المتوسط خالل أفق التوقع 60يقدر بنحو 

 2011عام  ا  رالدو 164 تبلغ لتيا تهاذرو مع نةرمقا
كذلك  .وهو ما سوف يؤثر على انتاج وصادرات الحديد

والثروة  دمن المتوقع أن يشهد قطاع الزراعة والصي
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 الجهودالحيوانية نموا  جيدا  العام الحالي على ضوء 
 والثروة الصيد لتطوير السلطات جانب من المتزايدة
، إضافة إلى االقتصاد تنويع توالمحا من كجزء الحيوانية

 بذلتها التي الدبلوماسية الجهوداألثر اإليجابي لتوصل 
تفاهم  إلى 2018بنهاية عام  والسنغال موريتانيا حكومتا

 في مؤقت ا إيقافه تم الذي الصيد استئنافيتم بمقتضاه 
كما سيساعد االنتعاش المتوقع لقطاع  .2018 عام منتصف

 .ق البالد على دعم النمو االقتصاديالسياحة السيما في شر
 استقرار على الحفاظ على االقتصادية السياسة ستركز

 صندوق دعمفي إطار اإلصالحات المنفذة ب الكلي االقتصاد
 Extended) موسع ائتماني تسهيل عبر الدولي النقد

Credit Facility (ECF)) 2017) يمتد خالل الفترة-
ي التركيز على تبني . في إطار هذا التسهيل يجر(2020

عدد من اإلصالحات المالية وإعادة توجيه االستثمارات 
 بما يعزز الطاقات االنتاجية.

 االقتصادي التعافي يستمر أن المرجح من، الصومالفي 
 قطاعاتبدعم أساسي من النمو المسجل في  البطيء

واألثر  ،ةئوتجارة التجز ،والخدمات ،والبناء ،االتصاالت
 موانئة واتجاه شرك ،فاع تحويالت العامليناإليجابي الرت

عليه من المتوقع تحقيق  .دبي إلى تطوير ميناء بربرة
في المائة  3.5االقتصاد الصومالي لمعدل نمو يدور حول 

 في المتوسط خالل أفق التوقع.

 المحلي الناتج نمومن المتوقع ارتفاع معدل  جيبوتيأما في 
ة في المائ 6مستوى إلى ما يدور حول  الحقيقي اإلجمالي

في المتوسط خالل أفق التوقع مدعوما  باالستثمارات في 
البنية التحتية التي تمت خالل الفترة السابقة. كما أن 

 ومحطة الحرة، التجارة األعمال المرتبطة ببناء منطقة
من مستويات  ستعزز ومحطات الطرق ،المياه تحلية

يشهد النمو  من المتوقع أن ،ذلكعالوة على . الطلب الكلي
المرحلة المقبلة نشاطا  بفعل عمليات إعادة التصدير  في

 زيادةعلى صعيد  نجزةالمُ  التطورات باالستفادة من بعض
في قطاع  القوي توسعوال ،الحديدية والسكك ،الموانئ سعة

 .الطيران

إلى  يمن المتوقع ارتفاع وتيرة النمو االقتصاد ،القٌمرفي 
في المائة في عام  4.1وإلى  ،2019في المائة في عام  3.5

في ظل التوقعات بتحسن أداء القطاع الزراعي بما  2020
سيساهم في ارتفاع الحاصالت الزراعية لبعض المحاصيل 
التصديرية األساسية. من جانب آخر، سيستفيد االقتصاد 
من الجهود المبذولة مؤخرا  لتعزيز مستويات إمدادات 

 تأهيل إعادةعمليات و ،يدةالجد المولدات بناءبفعل الطاقة 
 من ممول مشروع من كجزء الحرارية الطاقة محطات
، وهو ما سيدعم النشاط في القطاع للتنمية األفريقي البنك

تبقى هناك بعض التحديات التي تواجه  الصناعي والخدمي.
في صعوبة النفاذ للتمويل وضعف  القطاع الخاص ممثلة  

إلى ما دون  مستويات االستثمار األجنبي المباشر
 .المستويات المطلوبة لدفع النمو االقتصادي
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 (1طار رقم )اإل

 (2018-2000الدول العربية )في  البطالةأوضاع 

 في البطالة معدالت ارتفاع عزىيٌ ، الحالية المرحلة في العربية البلدان تواجه التي واالجتماعية االقتصادية التحديات أهم من البطالة مشكلة تعتبر

 وعدم العمل، فرص توفير على العربية االقتصادات قدرة يفوق بما العاملة للقوى المتسارع النمو بينها من العوامل من العديد إلى العربية الدول

 ليمالتع ومخرجات العمل سوق احتياجات بين ما الموائمة وعدم ،الكافي بالقدر للتشغيل موفر غير يعد والذي العربية الدول في النمو نسق مالئمة

وانتشار العمل في القطاع غير الرسمي،  الخاص، القطاع على العام القطاع تفضيل) األعمال وبيئات العمل أسواق وهيكلية ،(الماهرة العمالة فجوة)

 (.المشروعات تأسيس بصعوبة المرتبطة والتحديات

 نحو البالغ العربيةمعدل البطالة اإلجمالي في الدول  يشكل

وفق تقديرات البنك الدولي  2018 عام المائة في 10

 البالغ العالمي المتوسط ضعف نحو قريبا  توهو ما يمثل 

 في البطالة معدل تطور تتبع يشير. (48) المائة في 5.4

 تباين إلى( 2018-2000) الفترة خالل العربية المنطقة

-2000) الفترتين بين ما البطالة معدل تطور اتجاهات

 البطالة معدل هاتج حيث ،(2018-2009)و( 2008

 بما تدريجي، بشكل االنخفاض نحو األولى الفترة خالل

 العمل فرص لخلق المحفزة العوامل من مجموعة يعكس

 يفوق ما إلى االقتصادي النمو معدل ارتفاع أهمها من

 النمو لمعدل المائة في 5.4) في قوة العمل النمو معدل

 ، 49( العاملة القوى نمو لمعدل المائة في 2.4 مقابل

 اقتصادية لسياسات العربية الدول من عدد وتبني

 على ساعدت االقتصادي لإلصالح وبرامج منضبطة

 للبيئة اإليجابي التأثير على عالوة والتشغيل، النمو حفز

 الفترة هذه شهدت بناء  عليه،. المواتية الدوليةاالقتصادية 

 خفض من مكنبما  ،التشغيل لمعدالت ا  تدريجي ا  تزايد

 نحو إلى 2000 عام في المائة في 12 من بطالةلا معدالت

 . 2008 عام في المائة في 9

 بانخفاض( 2018-2009) الفترة اتسمت المقابل في

مقارنة بمعدل نمو القوة العاملة  االقتصادي النمو معدل

 لمعدل المائة في 3.3 مقابل النمو لمعدل المائة في 2.6)

 االقتصادية ياتالتحد فيما أضعفت ،(العاملة القوى نمو

 اإلقليمي الصعيدين على العربية البلدان شهدتها التي

من قدرتها على زيادة معدالت  خالل تلك الفترة والعالمي

التشغيل مقارنة بالزيادات المتوالية في أعداد المتدفقين إلى 

  .سوق العمل سنويا  

 رفعارتفاع معدالت البطالة قيام الدول العربية ب يستوجب

 الموفر النمو على والتركيز االقتصادي نمولا معدالت

تقديرات  في هذا السياق، تشير. االحتوائي والنمو للتشغيل

 60األمم المتحدة إلى أن الدول العربية بحاجة إلى توفير 

لإلبقاء على  2020مليون فرصة عمل حتى عام 

  .(50)مستويات بطالة الشباب عند مستوياتها الحالية

                                                      
48 World Bank (2019). “World Development Indicators”. 

 انات التقرير االقتصادي العربي الموحد".(. "قاعدة بي2019صندوق النقد العربي ) 49
50 UNDP (2016). “Arab Human Development Report (AHDR)“. 
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سنة(،  24-15الشريحة العمرية ) فيفاع معدالت البطالة في المنطقة العربية تركزها في أوساط الشباب ات التي يفرضها ارتيزيد من حجم التحدي

ويعادل نحو  2000وهو تقريبا  نفس المسهههتوى المسهههجل في عام ، 2018في المائة في عام  26.1حيث بلغ معدل بطالة الشهههباب في الدول العربية 

 في المائة. من جانب آخر ترتفع مستويات بطالة الشباب بشكل كبير بين أوساط اإلناث  13.2البالغ  ب على مستوى العالمف معدل بطالة الشباضع

، وهو ما يحد من آفاق النمو في الدول العربية ويضههههههعف من .(51)في المائة للمتوسههههههط العالمي 15في المائة مقابل  40في الدول العربية إلى نحو 

معدل نمو العمالة والسكان النشيطين اقتصاديا  لعقود قادمة نتيجة لتأثير النمو السكاني من المتوقع زيادة في هذا اإلطار، الحالية. الطاقات االنتاجية 

 "،Youth bulge" تشههههد المنطقة أكبر نمو لشهههريحة السهههكان من الشهههباب في تاريخ العالم العربي، حيث سهههالسهههريع في العقود الثالثة الماضهههية

ي حال استمرار نسق النمو والتشغيل الحالي ستستمر بطالة الشباب كأكبر تحدي اقتصادي فو يات عرض العمالة بشكل كبير.زيادة مستووبالتالي 

باب من ، حيث يتوقع وفق تقديرات صهههههندوق النقد العربي أن ترتفع معدالت البطالة بين أوسهههههاط الشههههه2040واجتماعي يواجه المنطقة حتى عام 

 . 2040في المائة في عام  49ة إلى نحو في المائ 26.1لبالغ نحو مستواها الحالي ا

تؤدي إلى زيادة و تنطوي على خلق الوظائف وإلغائها في ذات الوقتسههههههعملية ديناميكية الرابعة في إطار الثورة الصههههههناعية  التقنيالتطور يُعد 

تمتة عدد أفي المائة نتيجة  50-25ما يتراوح بين عمالة غير الماهرة بوخسههارة صههافية في ال ،بالعمالة الماهرةصههافية في خلق الوظائف فيما يتعلق 

حيث سههتشهههد قطاعات  ،اتجاهات التشههغيل محكومة بتوجهات الثورة الصههناعية الرابعة وقائمة على االقتصههاد المعرفيسههتكون كما  من الوظائف.

، إضهههههافة إلى قطاعات FIRE والعقارات ت التمويل والتأمين ا قطاعاال سهههههيم ،التقنياتقطاعات الخدمات القائمة على اسهههههتخدام و ،التقنياتنتاج إ

معدالت التشههغيل في قطاعات الصههناعات في حين سههتتراجع  .نموا  متسههارعا  في معدالت التشههغيل الخدمات المهنية والشههخصههية، وخدمات الترفيه

  (.ةوالصناعة والمرافق )السيما األعمال والوظائف التقليدياالستخراجية والزراعة 

سكان،  انخفاض مستويات القوى العاملة في الدول المتقدمةعلى الصعيد العالمي، من المتوقع  شيخوخة ال سريعة النمو نتيجة  وبعض الدول النامية 

عام  مليون مهاجر حتى 70االتحاد األوروبي إلى اسههههههتقطاب نحو دول تشههههههير التقديرات إلى حاجة  ارتفاع الطلب على العمالة المهاجرة.ومن ثم 

مليون  27الواليات المتحدة والصههههين إلى اسههههتقطاب ، وكذا حاجة والحفاظ على القاعدة الضههههريبية الحالية ،للوفاء بمتطلبات سههههوق العمل 2050

ل إال أن ذلك سيكون في ظل إطار تنافسي قوي مع بعض الدو ،ينتج عن ذلك توقعات بارتفاع مستويات الطلب على العمالة العربية المؤهلة عامل.

تفرض التحديات السههههههابقة  .مليون عامل 47الهند بنحو  مسههههههتويات المعروض من العمالة فيالوفر المتوقع في خاصههههههة في ظل  النامية األخرى

 ائز التالية:الركب االهتمامانعكاسات على صعيد عملية صنع السياسات في الدول العربية وهو ما يستوجب 

 :عبر سواق العمل وتسهيل فرص النفاذ للتمويلعربية وزيادة مستويات ديناميكية أتحول شامل في هياكل االقتصادات الإحداث  -

 .مواصلة استراتيجيات تنويع البنيات االقتصادية •
 .إصالحات مؤسسية لزيادة ديناميكية ومرونة أسواق العمل والمنتجات •
  .التقنيات الماليةتسارع وتيرة نمو واالستفادة من زيادة فرص التمويل للشباب  •

 ادة مساهمة المرأة في سوق العمل. يز •

 .التقنيةترتيبات عمل أكثر مرونة باالستفادة من التطورات  •

 Business Process Outsourcing (BPO)استفادة الدول العربية من الفرص الكبيرة التي يوفرها قطاع تعهيد خدمات األعمال  •

والدعم الفني وخدمات  ءة العمالتطوير والهندسة والنشر وخدم)التصميم، أنشطة البحث وال التقنيمع تسارع مستويات التطور 

 نونية والفحوصات الطبية،....(.تكنولوجيا المعلومات والخدمات القا

  :رفع جودة التعليم وتوجيه السياسات التعليمية نحو المجاالت الديناميكية األكثر طلبا  في سوق العمل -
 عالمية لجودة التعليم. لمعرفي والمهاري بما يتالءم مع المعايير السياسات لرفع جودة التعليم لتعزيز المحتوى ا •

العمل والمهن األكثر طلبا  )البحث والتطوير، إدارة وتحليل البيانات، التطبيقات الصناعية والزراعية المعتمدة على ربط التعليم بسوق  •

 التفكير النقدي، حل المشكالت...(.، اقتصاد المعرفة، الذكاء الصناعي، التحليل المنطقي وات الحديثةالتقني

 افات، واللغات السيما في مراحل التعليم األساسية.صقل مهارات التواصل والتعايش في بيئات متعددة الثق •

 Vocational) المهني وأساليب تطوير االنتاج والتركيز على التعليم من خالل التدريب التقنياتربط التعليم المهني والحرفي ب •

training )تحقيق التشغيل ن المتوقع ومخفض البطالة بما ساهم في غرار التجربة االلمانية )التي ربطت التعليم بسوق العمل ى عل

 .(2025الكامل بحلول 

عالقات ( لضمان Education and labor market observatoriesالعمل )إنشاء مراصد للتعليم وتتبع احتياجات أسواق  •

 تياجات تطوير قطاعات التعليم.ديناميكية وتغذية مرتدة مع اح

  :والعالميمبادرات وسياسات لدعم التكامل اإلقليمي  -
 تشجيع االندماج في سالسل القيمة العالمية لزيادة مستويات الصادرات وخلق الوظائف. •

 تحول القتصاد المعرفة.تحديد السياسات اإلقليمية والدولية التي يمكن أن تساعد على تفادي الخسارة الصافية للوظائف الناتجة عن ال •

 العمل الجديدة.تشجيع تحرير تجارة الخدمات في الدول العربية في إطار منظمة التجارة العالمية لخلق المزيد من فرص  •

مزيد من االندماج في االقتصاد العالمي واتفاقيات تحرير انتقاالت العمالة ورؤوس األموال ال سيما مع دول االتحاد األوروبي  •

   المتحدة والصين.والواليات 

                                                      
51 World Bank (2019). “World Development Indicators”. 
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  2020و 2019 يلعام العربية للدول الكلي االقتصادي األداء توقعات(: 2شكل رقم )

 االقتصادي النمو

ومن ، 2018خالل عام  في المائة 2.5إلى  الدول العربية معدل نمو ارتفع

 ،، 2020و 2019في المائة عامي   3.4و 3.1إلى المتوقع تواصل ارتفاعه 

(المائةفي ) دول العربيةمعدل نمو ال  

مستفيدا  من التعافي النسبي لالقتصادات المصدرة للنفط وتواصل زخم النمو في الدول 
 ،، المستوردة له

(في المائة) : مجموعات الدول العربيةنموال معدل  

 
تقديرات وتوقعات صندوق النقد العربي.مصادر رسميه و المصدر:  

 
صندوق النقد العربي.توقعات تقديرات ومصادر رسمية و المصدر:  

من المتوقع تأثر القطاع النفطي في دول مجلس التعاون باتفاق خفض كميات 
  غير النفطي النمو مدفوعا  بنشاط القطاع وسيبقىاالنتاج 

(في المائةمعدل النمو: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية )  

المصدرة للنفط األخرى بفعل يتوقع تحسن نسبي للنشاط االقتصادي في الدول كما 
 تحسن األوضاع الداخلية في بعضها

(في المائةمعدل النمو: الدول العربية األخرى المصدرة للنفط )  

 

 تقديرات وتوقعات صندوق النقد العربي.مصادر رسمية والمصدر: 
 

تقديرات وتوقعات صندوق النقد العربي ومصادر وطنية.مصادر رسمية و المصدر:  

صلة النمو مرتفع الوتيرة في الدول العربية المستوردة للنفط عند وقع موامن المت

 في المائة خالل أفق التوقع   4مستويات تفوق 

(في المائةمعدل النمو: الدول العربية المستوردة للنفط )  

 

االقتصادي في حين يتوقع تأثر النشاط االقتصادي في بعضها نسبيا  بتياطؤ النشاط 
 فق التوقعالعالمي خالل أ

(في المائةمعدل النمو المتوقع: الدول العربية المستوردة للنفط )  

 

تقديرات وتوقعات صندوق النقد العربيمصادر رسمية والمصدر:  .العربي تقديرات وتوقعات صندوق النقدمصادر رسمية و المصدر:   
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 13.6 حوالي مع مقارنة بالمائة 13.4 نحو بلغ حيث طفيفة، بصورة العربية الدول في التضخم معدل تراجع 2018 عام شهد

 التضخمية، الضغوط الحتواء العربية الدول بعض في المتخذة لإلجراءات كمحصلة ذلك جاء. 2017 عام خالل المائة في

 المتخذة باإلجراءات الدول بعض في لألسعار العام المستوى تأثر حين في ،النقدية السياسة تشديد لىجاه إاالت خالل من

 إضافة السلع، بعض على الجمركية الرسوم وزيادة السلعي، الدعم مستويات خفضالتي تم بمقتضاها  العامة المالية إلصالح

 لألسعار العام المستوى تأثركما . المضافة القيمة ضريبةمن بينها ضرائب جديدة في عدد من الدول العربية  تطبيق أثر الى

 .والحبوب للنفط العالمية األسعار وزيادة المحلي، الطلب مستويات بارتفاعكذلك العربية  الدول في

 المائة في 8.1و، المائة في 9.3 حوالي التضخم معدل يبلغ نأ المتوقع من ،2020- 2019 عامي خالل بالتوقعات يتعلق فيما

  .الترتيب على

 للنفط المصدرة العربية الدول .1

ارتفع المستوى العام لألسعار في هذه المجموعة من الدول 

مقارنة مع في المائة  6.4ليبلغ نحو  2018خالل عام 

. جاء ذلك كنتيجة 2017في المائة محققة بعام  5.9حوالي 

ع معدل التضخم في دول مجلس التعاون لدول ارتفال

بالمائة خالل عام  2.2حيث بلغ نحو لعربية، الخليج ا

تراجع معدل التضخم في مجموعة الدول بينما . 2018

في  5.9المصدرة للنفط ليبلغ حوالي األخرى العربية 

 . 2018المائة خالل عام 

بالنسبة لتوقعات معدل التضخم في هذه المجموعة من 

يبلغ معدل ، يتوقع أن 2020و 2019الدول خالل عامي 

في المائة على  5.9المائة، وفي  6.1خم نحو التض

 الترتيب.

 مستوى على المتوقعة للتطورات عرض يلي فيما

 .الفرعية المتضمنة المجموعات

  العربية الخليج لدول التعاون مجلس دولأ ( 

تأثر المستوى العام لألسعار في هذه المجموعة من الدول 

 باإلجراءات المتخذة في بعض دول 2018خالل عام 

وضريبة  ،المجموعة نحو تطبيق ضريبة القيمة المضافة

السلع االنتقائية وذلك في إطار إصالحات المالية العامة. 

معدل التضخم في بعض الدول بارتفاع مستويات  تأثركما 

إضافة الى أثر ارتفاع األسعار العالمية  ،الطلب المحلي

للنفط والحبوب. كمحصلة لتلك التطورات المذكورة، بلغ 

في المائة  2.2عدل التضخم في دول المجموعة حوالي م

 . 2018خالل عام 

                                                      
(، "الرقم القياسي ألسعار 2018الهيئة العامة لإلحصاء، السعودية، )  52

 المستهلك"، ديسمبر.

 ، من المتوقع2020و 2019بالنسبة للتوقعات خالل عامي

في المائة خالل عام  1.3ان يبلغ معدل التضخم نحو 

 1.6. كما يتوقع ان يسجل معدل التضخم حوالي 2019

  .2020في المائة بعام 

 عةالمجمو دول مستوى على التطورات

 ( 52)2018خالل عام  بلغ معدل التضخم ،السعودية في

إلى عزى ذلك في المائة مقارنة بالعام السابق، يُ  2.5حوالي 

الرتفاع الذي شهدته أسعار مجموعة التبغ، والنقل، ا

 والترفيهوالمطاعم والفنادق، واألغذية والمشروبات، 

ى والثقافة، والصحة، والتعليم. جاء ذلك نتيجة لتأثر المستو

العام لألسعار داخل المملكة بتطبيق ضريبة القيمة 

ة، واالستمرار في سياسات إصالح أسعار الطاقة المضاف

 إلى أثر ارتفاع األسعار العالمية للحبوب. إضافة   ،والمياه

تراجع شهد قد  2019هر يناير ش نإلى أ تجدر اإلشارة

حيث انخفض معدل التغير في المستوى العام لألسعار 

في المائة على  0.3لقياسي ألسعار المستهلكين بنحو الرقم ا

بالمائة مقارنة  1.9انخفض بنحو أساس شهري، فيما 

. جاء ذلك كمحصلة لتراجع 2018المماثل من عام بالشهر 

والكهرباء  ،والمياه ،مستويات أسعار كل من السكن

والسلع  ،واالتصاالت ،والغاز، والمالبس واالحذية

لنقل، والترفيه والثقافة، والخدمات الشخصية، وا

تجهيزات المنزلية. بينما ارتفعت أسعار كل من المطاعم وال

مشروبات، والتعليم، والتبغ، والفنادق، واألغذية وال

 ضريبة تطبيق أثر تالشي بدءإلى  ذلك عزىوالصحة. يُ 

 .2018 عام من بداية تطبيقها تم التي المضافة القيمة

 2020و 2019 يلعام العربية للدول الكلي االقتصادي األداء توقعات :ثانيا  

 المحلية األسعار تطور اتجاهات
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ءات التي اتخذتها إضافة الى أثر السياسات واإلجرا

حالل العمالة السعودية إسوق العمل و إلصالحالسلطات 

مستويات الطلب على السلع محل الوافدة، مما أثر على 

 والخدمات.

، أن يبلغ معدل التضخم في وقعفي ضوء ذلك، من المت

في المائة، أما بالنسبة  1.0نحو  2019السعودية خالل عام 

 1.6والي معدل التضخم حتوقع أن يبلغ فمن الم 2020لعام 

  في المائة.

حوالي  2018معدل التضخم خالل عام بلغ  ،اإلمارات في
في المائة مسجلة  2.0مقارنة مع نحو  (53)في المائة .13

جاء ذلك كمحصلة الرتفاع أسعار كل . خالل العام السابق
من مجموعة المالبس واالحذية، والتبغ، والمطاعم، 

تصاالت، والترفيه والثقافة، والتجهيزات المنزلية، واال
عزى ذلك إلى ارتفاع مستويات الطلب والتعليم، والنقل. يُ 

الكلي، وتأثير اإلجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة 
ومن بينها ضمن إطار إصالحات المالية العامة للدولة 
 الضرائبفرض ضريبة القيمة المضافة، وفرض 

 ومشروبات زيةغاال والمشروبات الكحول على االنتقائية
النفط العالمية وأثرها  رتفاع أسعارا، وكذا والتبغ الطاقة

 النفطية محليا . تأسعار المشتقاعلى مستويات 

المتوقع  ، من2020و 2019فيما يخص التوقعات لعامي 
 بسبب 2019 عام يتراجع المستوى العام لألسعار خالل أن

 رالمضافة، وتوقع استقرا القيمة ضريبة أثر امتصاص
 سلة من كبيرة حصة تمثل والتي اإليجارات أسعار

 الدوالر يشهدها التي إلى التطورات إضافة. المستهلك
 االحتياطي يتبعها التي النقدية والسياسة األمريكي
 في التضخم اتجاهات وأثرها على األمريكي الفيدرالي

كمحصلة للتطورات سالفة الذكر، من . االمارات دولة
بالمائة خالل عام  2.0نحو  دل التضخمن يبلغ معأالمتوقع 
 معدلانخفاض ، يتوقع 2020. أما بالنسبة لعام 2019
 بالمائة. 1.7الى حولي  التضخم

. (54) 2018عام  0.3معدل التضخم حوالي  بلغ ،قطر يف
 واألحذية، ارتفاع أسعار كل من المالبسإلى يعزى ذلك 

 والنقل، والصحة، المنزلية، والمنسوجات واألثاث
األخرى. بينما شهد المستوى  والخدمات والسلع عليم،لتوا

مقارنة  2019سعار تراجعا  خالل شهر يناير العام لأل
حيث انخفض معدل التغير ، 2018بالشهر المماثل من عام 

بالمائة،  1.59في الرقم القياسي ألسعار المستهلكين بنسبة 
ة، ، والترفيه والثقافأسعار كل من االتصاالتتراجع نتيجة ل

ية، والسكن والمياه والكهرباء والغاز، والمالبس واالحذ
  والغذاء والمشروبات، والنقل، والمطاعم والفنادق.

ارتفاع ، من المتوقع 2019على صعيد التوقعات لعام 
بدء تطبيق ضريبة القيمة المستوى العام لألسعار مع 

                                                      
 .اءهيئة التنافسية واإلحص 53 

(، "الرقم القياسي 2018وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، قطر، ) 54

 ألسعار المستهلكين"، يناير.

ن أيتوقع  . كما2019النصف الثاني لعام مطلع المضافة 
من اإليجارات عند مستويات منخفضة  أسعار بقاءيحد 

المتوقعة في المستوى العام لألسعار. في ضوء  الزيادة
 2019ن يبلغ معدل التضخم خالل عام أذلك، من المتوقع 

ن أفيتوقع  2020في المائة. وبالنسبة لعام  1.5حوالي 
  في المائة. 1.0عدل التضخم الى حوالي يصل مُ 

ليبلغ  2018 تضخم خالل عامتباطأ معدل ال ،الكويتفي 
. 2017مقارنة بعام  2018في المائة خالل عام  0.6نحو 

الزيادة في أسعار كٌل من وجاء ذلك محصلة لتباطؤ معدل 
والتعليم،  ،ومعدات الصيانة، والنقل ،المفروشات المنزلية

رتفاع معدل الزيادة في أسعار كل من الصحة، او
وانخفاض أسعار كل  واالتصاالت، والترفيهية والثقافية،

ستقرار امن خدمات المسكن، والكساء وملبوسات القدم، و
 شروبات.معدل الزيادة في أسعار األغذية والم

المتوقع من ، 2020و 2019فيما يخص التوقعات لعامي 
في  1.2نحو  2019أن يبلغ معدل التضخم خالل عام 

، فيتوقع أن يصل معدل 2020المائة. وبالنسبة لعام 
 في المائة.  1.8إلى حوالي التضخم 

في المائة  2.1سجل معدل التضخم نحو  ،لبحرينافي 
الرتفاع أسعار مجموعة ، يرجع ذلك (55)2018خالل عام 

النقل التي تأثرت بأسعار البنزين، والصحة، والتعليم، 
ومجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز، واالغذية 

العام لألسعار ستوى بالم والمشروبات، والتبغ. فيما يتعلق
بالمائة  1.4، فقد ارتفع بنحو 2019خالل شهر يناير 
ذلك الرتفاع مستويات عزى . يُ 2018 مقارنة بشهر يناير

أسعار كل من الصحة، واالتصاالت، والمسكن، والنقل، 
والمشروبات، والتبغ، والمالبس، واألغذية والمشروبات، 

 والمطاعم.

عتبارا  من االمضافة في ضوء بدء تطبيق ضريبة القيمة 

 معدل التضخم ن يبلغأ توقعمن الم، 2019األول من يناير 

. أما بخصوص (56)في المائة 2.9حوالي  2019خالل عام 

 1.9ن يبلغ معدل التضخم حوالي أ، من المتوقع 2020عام 

  في المائة.

 (، ديسمبر.2018والحكومة االلكترونية، البحرين، )هيئة المعلومات  55
(. استبيان "تقرير آفاق االقتصاد 2019مصرف البحرين المركزي، ) 56

 العربي"، ابريل.
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 0.9نحو  2018معدل التضخم خالل عام ، بلغ ع مان في

نتيجة الرتفاع أسعار ام السابق، كمقارنة بالع (57)المائةفي 

كل من النقل، والتعليم، السكن والمياه والكهرباء والغاز، 

والمطاعم والفنادق، والثقافة والترفيه. هذا في حين 

تراجعت أسعار مجموعة السلع الغذائية والمشروبات 

)التي تعتبر أحد المكونات األساسية للمؤشر العام لألرقام 

اهزة، واالثاث، والصحة، والمالبس الجة(، والتبغ، القياسي

 واالتصاالت.

فيما يخص التوقعات لمستويات التضخم خالل عامي 

التضخم نحو  لأن يبلغ معدالمتوقع من ، 2020و 2019

 تأجيل. يأتي ذلك في ضوء 2019بالمائة خالل عام  1.4

، 2019عام  خاللتطبيق ضريبة القيمة المضافة  بدء

صف الثاني من عام ئية خالل النريبة االنتقاوالعمل بالض

مان ر المستوى العام لألسعار في عُ تأث. كما سي2019

عر صرف الدوالر األمريكي مقابل سالتطورات في ب

ن أفيتوقع  2020بالنسبة لعام العمالت العالمية األخرى. 

 بالمائة. 1.9يبلغ معدل التضخم حوالي 

   للنفط صدرةالم   األخرى العربية الدول (ب

 األخرى العربية الدولجموعة ممعدل التضخم في  تأثر

اإلجراءات التي اتخذتها بعض دول ب للنفط المصدرة

المجموعة لكبح مستويات التضخم، ذلك من خالل فرض 

رسوم على مبيعات النقد األجنبي وتخفيف القيود على 

قيمة الضغوط على  تقليلتداوله، االمر الذي أدى الى 

عمالت األجنبية في السوق العمالت المحلية مقابل ال

زي، مما أثر بشكل إيجابي على المستوى العام الموا

وامتص جانبا  من الضغوط  لألسعار في تلك الدول

ثر المستوى العام لألسعار في بعض دول أ. كما تالتضخمية

المجموعة باإلجراءات المتخذة نحو فرض الرسوم 

 كية والضرائب على بعض السلع. إضافة الى أثرالجمر

والمنتجات التغير في األسعار العالمية للمواد الخام 

حجم المعروض من السلع الغذائية  وتأثرالصناعية، 

بالتقلبات المناخية التي شهدتها في بعض دول المجموعة. 

 5.9في ضوء التطورات السابقة بلغ معدل التضخم نحو 

 . 2017مقارنة بعام  2018 في المائة خالل عام

، من المتوقع 2020و 2019خالل عامي  بالنسبة للتوقعات

بالمائة خالل عام  6.3ن يبلغ معدل التضخم حوالي أ

في المائة خالل عام  6.5ن يبلغ نحو أ. بينما يتوقع 2019

2020. 
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 االستهالك.

 2018معدل التضخم خالل عام  انخفض، الجزائر في

. جاء ذلك (58)بالمائة مقارنة بالعام السابق 4.3ليبلغ حوالي 

مواد الغذائية الذي شهدته أسعار كل من النتيجة لالرتفاع 

والمشروبات، والمالبس واالحذية، والسكن، واالثاث 

والمفروشات، والصحة، والنقل واالتصاالت، والتعليم 

 والثقافة والترفيه. 

 تأثر، من المتوقع 2019صعيد التوقعات لعام  على

المستوى العام لألسعار بمدى جودة الموسم الزراعي 

لى إلعوامل المناخية وسقوط االمطار، إضافة المرتبط با

أثر التغير في األسعار العالمية للمواد الخام والمنتجات 

ن يبلغ معدل أمن المتوقع  ،الصناعية. في ضوء ذلك

 بالمائة. 4.5حوالي  2019التضخم خالل عام 

ن يبلغ معدل التضخم نحو أ، فيتوقع 2020أما بالنسبة لعام 

 بالمائة. 3.9

 في المههائههة 0.4بلغ معههدل التضههههههخم حوالي ، قالعرافي 
، (59 2017م في المائة عا 0.2، مقابل 2018خالل عام 

ية والمشههههههروبات،  غذائ عار المواد ال فاع أسهههههه نتيجة الرت
والتعليم، والثقافة والترفيه. جاء ارتفاع والصههحة، والنقل، 

كنتيجة لقيام  2018المسهههههتوى العام لألسهههههعار خالل عام 
م جمركية وضهههههرائب على بعض الحكومة بفرض رسهههههو

  السلع.

، فمن 2020و 2019بالنسبة للتوقعات خالل عامي 
في المائة خالل  1.5المتوقع أن يبلغ معدل التضخم نحو 

 .2020المائة خالل عام في  1.7، وحوالي 2019عام 

 2018انخفض معدل التضخم خالل عام  ،ليبيا في أما
في  28.5لي بالمائة مقارنة مع حوا 9.3ليصل الى نحو 

. جاء ذلك كمحصلة 2017المائة مسجل خالل عام 
ن المواد الغذائية والمشروبات الرتفاع أسعار كل م

والمالبس، والسكن ومستلزماته، األثاث، والصحة، 
التضخم  معدل يف الملحوظ التراجع والنقل، والتعليم. يعود

 اإلجراءات ، مقارنة بالعام السابق، إلى2018خالل عام 
 االقتصادي اإلصالح برنامج إطار في اتخاذها مت التي
 ،األجنبي النقد مبيعات على رسوم فرض أهمها والتي

 شراء عمليات على اإلجراءات وتسهيل ،القيود وتخفيف
 طريق عن والشخصية التجارية لألغراض األجنبي النقد

 إلى أدت بدورها والتي مباشرة، التجارية المصارف
 مقابل األجنبية التعمال صرف سعر في كبير تراجع
 مباشر بشكل انعكسبما  الموازي، السوق في الليبي الدينار

 من. والخدمات السلع ألسعار العام المستوى نخفاضا في
 السلعية المجموعات مختلف في األسعار تشهد أن المتوقع
 .)60(الفترة القادمة خالل التراجع من مزيدا  

 البنك المركزي العراقي، دائرة اإلحصاء واألبحاث، قسم االقتصاد الكلي. 59
(. "النشرة الربعية"، الربع الرابع 2018مصرف ليبيا المركزي، ) 60

2018. 
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المتوقع  من، 2020و 2019فيما يتعلق بالتوقعات خالل 
في المائة خالل عام  10ن يبلغ معدل التضخم حوالي أ

 . 2020في المائة خالل عام  12، و2019

حجم المعروض من السلع  لتأثرنتيجة  ،اليمنفي 
والخدمات بسبب الظروف الداخلية التي تشهدها البالد 
خالل الفترة األخيرة. يتوقع أن يبلغ معدل التضخم خالل 

، 2020ي المائة، وبالنسبة لعام ف 23نحو  2019عام 
 في المائة.   21فيتوقع أن يصل معدل التضخم الى حوالي 

 للنفط المستوردة العربية الدول .2

 19.1من الدول نحو  المجموعةعدل التضخم في تلك بلغ م
بما يعكس تأثير الضغوط  2018في المائة خالل عام 

التضخمية في كل من السودان ومصر. فقد شهد عام 
بما يعكس  السودانمعدل التضخم في ارتفاع كبير ل 2018

الضغوط التي تعرض لها سعر صرف العملة المحلية 
وبقائه عند نتيجة النخفاض الموارد من النقد األجنبي 

ثر ارتفاع ألى إ. إضافة مصرمستويات مرتفعة نسبيا  في 
األسعار العالمية للنفط والغذاء، وقيام بعض دول 

المضافة وبعض بة القيمة بتطبيق ضريالمجموعة 
خفف من هذه الضغوط  الضرائب والرسوم األخرى.

إجراءات  التضخمية قيام بعض دول المجموعة باتخاذ
بهدف احتواء الضغوط التضخمية والعمل على استقرار 

 المستوى العام لألسعار. 

، يتوقع تراجع 2020و 2019فيما يخص التوقعات لعامي 
. 2019ي المائة خالل عام ف 11.8معدل التضخم إلى نحو 

بلغ معدل التضخم خالل عام ع أن يفي حين من المتوق
   في المائة. 9.9حوالي  2020

 حوالي 2018معدل التضههههخم خالل عام  بلغ ،مصررررر في
، يرجع ذلههك 2017مقههارنههة بعههام  (61)في المههائههة 14.4

الرتفاع أسهههههعار كل من النقل، والتعليم، والسهههههكن والمياه 
، واألغههذيههة والمشههههههروبههات، والتبغ، والكهربههاء والغههاز

والمطههاعم، والمالبس، واألثههاث، والرعههايههة الصههههههحيههة، 
سهة النقدية التي اتبعها البنك المركزي والترفيه. أدت السهيا

الضههغوط التضههخمية خالل عام لى كبح جماح إالمصههري 
مقارنة بمسههههههتوى التضههههههخم المسههههههجل خالل عام  2018
حتواء الضههههغوط بالمائة. سههههاهم ا 29.5و البالغ نح 2017

ة في قرارات لجنة السههههههياسههههههة النقدية بخفض التضههههههخمي
 2.0سههههاسههههية لدي البنك المركزي بواقع أسههههعار العائد األ

 . تجههدر2018نقطههة مئويههة خالل الربع األول من عههام 
شهههارة أن البنك المركزي قد قام بانتهاج سهههياسهههة نقدية اإل

بر تقييدية بشهكل اسهتباقي ومؤقت خالل الفترة ما بين نوفم
من أجههل احتواء اآلثههار الثههانويهههة  2017ويوليو  2016

لصههههههدمات العرض، والضههههههغوط التضههههههخمية من جانب 
 سيطرة على توقعات التضخم.الطلب، وال

                                                      
(. "النشرة 2017الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، مصر، ) 61
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المركزي قد نجح في تحقيق  ن البنكألى إتجدر اإلشارة كما 
والخاص  2017المعلن من جانبه في مايو الهدف 
بالمائة خالل  13(3±)معدل تضخم سنوي قدره  باستهداف

، حيث بلغ معدل التضخم المحقق 2018الربع الرابع 
. إضافة  (62)بالمائة 15.1المذكورة نحو  الفترةخالل تلك 

لذلك، انحسرت الضغوط التضخمية خالل األشهر األخيرة 
، الناتجة عن تحرير سعر صرف العملة 2018من عام 
   .2016عام  بنهايةالمحلية 

 تستمر ، سوف2019خالل عام بالنسبة لتوقعات التضخم 
 هدف تحقيق على العمل في المركزي للبنك النقدية السياسة
 ذلك يساهم حيث المتوسط، المدى على األسعار استقرار

 وتنافسية المحلية للعملة الشرائية القوة على الحفاظ في
 لتحقيق أساسيا   شرطا   ويعتبر عالميا   المحلية المنتجات
 ويتم. والتوظيف االقتصادي النمو من مرتفعة مستويات
 الضمني التضخم الحتواء النقدية السياسة أدوات استخدام

Core Inflation لصدمات األولية االثار استبعاد بعد 
 الناجمة والضغوط التضخم بتوقعات يتأثر والذي العرض،

 تؤثر. العرض لصدمات الثانوية واآلثار الطلب جانب من
 األسعار على ذكرها بقساال والمحلية العالمية التطورات
. إضافة (63)النقدية السياسة توجهات على وبالتالي المحلية

البنك المركزي استهداف معدل سنوي  أعلنلى ذلك إ
بالمائة خالل الربع الرابع من  9(3±)للتضخم في حدود 

 .2020عام 

ن يبلغ معدل أيتوقع كمحصلة للتطورات سالفة الذكر، 
، بينما 2019ة خالل عام في المائ 13.5التضخم حوالي 
 12.0، تحقيق معدل تضخم قدره 2020يتوقع خالل عام 

  في المائة.

المستوى العام لألسعار خالل النصف  شهد ،تونس في
التصاعدي الذي تجاه تواصل اال 2018 عام األول من

 في المائة 7.4نحو  سجل، حيث 2017انتهجه منذ مطلع 
في نفس الفترة من  في المائة 5.3 معمقارنة توسط في الم

، 2018عام الماضي. أما بالنسبة للنصف الثاني من  عامال
فقد عرف معدل التضخم بعض التباطؤ ليستقر في حدود 

المستوى العام ن تطور أ إلى إلشارةتجدر ا. في المائة 7.4
ألسعار بهذا النسق الذي لم يعهده االقتصاد التونسي منذ ل

د من لتزامن عد يةساسأ يعزى ذلك بصفةأكثر من عقدين، 
ولية امل من أهمها ارتفاع األسعار العالمية للمواد األعوال

سعر صرف الدينار  االنخفاض فيوتواصل  ،واألساسية
 مقابل أبرز العمالت االجنبية، إضافة إلى اإلجراءات التي

الخاصة بزيادة ضريبة  2018 اتخذتها السلطات خالل عام
النسب المطبقة  زيادةلك القيمة المضافة بنقطة مئوية، وكذ

على رسوم االستهالك والرسوم الجمركية على بعض 
 المنتجات. 

توقع  لىإ التونسهههي لبنك المركزيلتقديرات أحدث تشهههير 
تباطؤ تدريجي في وتيرة ارتفاع األسههههههعار خالل  حدوث

في  6.7 نحو ليصهههل معدل التضهههخم إلى عامين القادمينال
خالل عام  بالمائة 6.0حوالي و، 2019خالل عام  المائة

(. استبيان "تقرير آفاق 2019البنك المركزي المصري، مصر، )  63
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أثر سههنة األسههاس أن يلعب وقع ـهههههههتيث ـهههههههحي. (64)2020
(Base effect)   في تراجع معدالت التضههههخم  هاما   دورا

. كما سهههيكون 2019خاصهههة خالل الربع األول من سهههنة 
لمسهههههار األسهههههعار العالمية للمعادن وبعض المواد األولية 

نتههاج األخرى كههالقطن والخشههههههههب وغيرههها وارتفههاع اإل
 على ا  إيجههابيهه ا  خضههههههروات، أثرخههاصههههههههة من ال المحلي

عن األثر الناجم عن بعض  فضهههههال  مسهههههتويات األسهههههعار 
نة اال ية لسهههههه مال قانون ال خذة في مشههههههروع  جراءات المت

2019. 

هم التطورات المتوقعة على أيلي عرض لتفسير  فيما
 مستوى المجموعات السلعية:

من السلة  في المائة 26.3) المدعمةالمواد بخصوص  −
الضغوطات التضخمية ستظل قائمة تهالكية(، فإن االس

على مدى أفق التوقع، وتتعلق باألساس بأسعار 
الخدمات العمومية  ورسومالمحروقات وعدد من السلع 

بسبب ارتفاع تكاليفها والتوجه نحو الضغط على نفقات 
الدعم. وبالفعل، تتجه الدولة نحو التقليص في كتلة 

لسبع خالل السنوات اامت بصفة هامة الدعم التي تن
 الموازنة. تمثل تحديا  الستدامةاألخيرة والتي باتت 

 13.9أما بالنسبة ألسعار المنتجات الغذائية الطازجة ) −
من السلة(، فينتظر أن يستقر معدل تضخمها  في المائة

من تلك  خالل السنتين القادمتين في مستويات أقل نسبيا  
آفاق اإلنتاج مدعومة بتحسن  ،2018في عام  الُمسجلة

من كميات األمطار األخيرة،  لمحلي الذي استفاد كثيرا  ا
من جهة، وتحسن المخزون في السدود، من جهة 

من آثار الضغوط  نسبيا  األمر الذي سيحد أخرى، 
 الناشئة عن ارتفاع تكاليف اإلنتاج. 

 Implicit Inflationالتضخم األساسي ب فيما يتعلق −
المدعمة والمواد واد الم عتباراالخذ في األ)دون 

الغذائية الطازجة(، فإنه من المنتظر أن تساهم بعض 
االجراءات الواردة في إطار مشروع قانون المالية 

 ، التي تشمل بالخصوص خفض نسبة2019لسنة 
إلى  حاليا   في المائة 19القيمة المضافة )من  ضريبة
( 2019 ينايرول شهر أبداية من  في المائة 7.0نحو 
واإلنترنت المنزلي على خدمات الهاتف  طبقةالم

المكون  افي تباطؤ نسق نمو هذ ،والسيارات الشعبية
من المتوقع أن يؤدي شبه  ساسي لألسعار.األ

االستقرار في األسعار العالمية للمعادن )الناتج عن 
األمريكية التوترات التجارية بين الواليات المتحدة 

على أسعار  ( إلى تخفيف الضغوطينالتجاريوشركائها 
ت واإلنتاج. من ناحية أخرى، ستساهم الواردا

الضغوط على سعر صرف الدينار وكلفة األجور في 
 مستويات مرتفعة نسبيا   عندبقاء التضخم األساسي إ

دون عودته نحو مستوياته المعتادة على  ولحوسوف ي
 المدى المتوسط.

 

                                                      
. "استبيان تقرير آفاق االقتصاد تونس (2019البنك المركزي التونسي، ) 64

 ابريل. ،"التاسع: اإلصدار العربي

 2018ارتفع معدل التضخم خالل عام  ،للمغرب بالنسبة
فقد  .( 65)السابقبالمائة مقارنة مع العام  1.9غ نحو ليبل

 ،ملحوظا   ارتفاعا  سلع والخدمات البعض  شهدت أسعار
 على المفروضة ستهالكلال الداخلية الضريبة ارتفاع بفعل

 تالعقاراالتبغ، والرسوم المفروضة على تسجيل 
 المنتجات أسعار ارتفعت كما. راضي والممتلكاتواأل

 المنتجات لبعض تلك المحدود عرضلل نظرا   الغذائية،
 ارتفعت أسعار كما. 2018عام  من األول النصف خالل

شهد مؤشر  ،لى ذلكإالتشحيم. إضافة  وزيوت المحروقات
خالل عام في المائة  0.7ارتفاعا  قدره  األساسي التضخم
  .2017مقارنة مع عام  2018

سجل ن المستوى العام لألسعار قد إلى أتجدر اإلشارة 
بالمائة. نتج  0.5بنسبة  2019خالل شهر يناير  اجعا  تر

 وتراجع عن تراجع أسعار المواد الغذائية االنخفاضهذا 
 .2019أسعار مجموعة النقل خالل شهر يناير 

 أسعارستقرار ا 2020و 2019من المتوقع خالل عامي 
 وزيوت المحروقات أسعار وانخفاض ،الغذائية المنتجات
 النفط أسعارفي  المرتقبة التطورات مع انسجاما   التشحيم،
 ترتفع أن يرتقب كما. العملة المحلية صرف وسعر العالمية
 التدابير تأثير يعكس مما ،دعمةالمُ  المنتجات أسعار

 وبخصوص. 2019 لسنة المالية قانون في المبرمجة
 مستوى على يحافظ أن المرجح من األساسي، التضخم
 للطلب رتقبالمُ  التباطؤ بما يعكس ،2019 سنة معتدل
 . الحقيقي الفعلي الصرف سعر وارتفاع الداخلي

ن يبلغ معدل أبناء على التطورات السابقة، من المتوقع 
بالمائة. وبالنسبة  1.0حوالي  2019التضخم خالل عام 

 1.2ن يبلغ معدل التضخم نحو أمن المتوقع  ،2020لعام 
 لبللط المرتقب التدريجي التحسن يعكس امم ،في المائة
 .الداخلي

 خالل في المائة 4.5إلى  التضخم معدل ارتفع ،األردن في
 هههذا عزىيُ  .(66)2017 مع عههام بههالمقههارنههة 2018 عههام

 في النفط أسههههعار ارتفاع إلى أسههههاسههههي، بشههههكل االرتفاع،
 السههههههلع أسههههههعار على ذلك وانعكاس العالمية، األسههههههواق
 اإلجراءات حزمههة إلى بههاإلضههههههههافههة محليهها ، والخههدمههات
 التي مؤخرا   الحكومة اتخذتها التي والضههههريبية السههههعرية

 العامة الضههههريبة ورفع الخبز، أسههههعار تحرير أبرزها من
  .والخدمات السلع من عدد على المبيعات على

بالمائة  1.1 بلغ نحون معدل التضخم قد ألى إتجدر اإلشارة 
، مقارنة مع 2019 عامشهري يناير وفبراير من خالل 
. جاء ذلك كمحصلة الرتفاع 2018ام من ع ةماثلالمُ  الفترة

أسعار كل من مجموعة الحبوب ومنتجاتها، والخضروات 
نارة، والتعليم. في حين ، والوقود واإلتواإليجاراوالبقول، 
اللحوم والدواجن، النقل، وأسعار كل من  تراجعت

 والفواكه، والمالبس، والسكر.

 .2018المندوبية السامية للتخطيط، المغرب، ديسمبر  65
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 2019عامي  خالل المحلية سعاراأل تتأثرن أيتوقع 
 العالمية، سواقاأل في والغذاء النفط سعارأ بمسار 2020و

 المنوي الحكومية جراءاتاإل حزمة أثر إلى باإلضافة
 ضوء في. االقتصادي التصحيح برنامج ضمن اتخاذها

عند  العالمية األسواق في النفط أسعار بقاءالتوقعات ب
 حوالي التضخم معدل يبلغ أن يتوقع مستويات منخفضة،

في المائة لعام  2.5و 2019 عام خالل في المائة 2.0
2020(67). 

سعار خالل عام ارتفع المستوى العام لأل ،لبنان في ماأ
عزى يُ  .(68)2017بالمائة مقارنة بعام  6.1بنحو  2018
ارتفاع أسعار كل من المواد الغذائية إلى ذلك 

والمياه والمشروبات، والمالبس، والمسكن والغاز 
طاعم، مة، والليم، والصحثاث، والتعوالكهرباء، واأل

ارتفع معدل التضخم خالل عام والثقافة والترفيه. وقد 
بسبب فرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة،  2018

العام.  لقطاعا اإلجراءات المتخذة لزيادة رواتب لىإ ضافة  إ
 سعر وارتفاعالعالمية،  النفط أسعار كما ساهم ارتفاع

 ال األسعار، مستوى الدوالر في رفع مقابل اليورو صرف
ا   جزءا   تشكل وروبيةاأل السلع نأ سيما جمالي إ من مهم 

 . (69)الواردات في لبنان

 المتوقع من 2019 عامفيما يخص توقعات التضخم خالل 
 خالل عام في المائة 3.5 التضخم نحو يبلغ معدل نأ

2019. 

 2018ارتفع معدل التضههههههخم خالل عام  ،السررررررودان في
مقارنة مع  (70)بالمائة 62.3حوالي بشههههههكل ملحوظ ليبلغ 
عام السهههههههابق. يعود  ية ال ذلك إلى عدد من العوامل الداخل

اسههههتمرار عجز الميزان التجاري  بما يشههههملوالخارجية، 
والحسهههههههاب الجاري، واسههههههتمرار عجز الموازنة العامة 
للدولة، وإصههههههالحات سههههههعر صههههههرف العملة الوطنية، 

ذهههب وانخفههاض الصهههههههادرات الرئيسهههههههة المتمثلههة في الهه
والبترول، إضهههههافة  إلى ارتفاع تكلفة النقل في السهههههودان، 

تفاع االرعالوة على تأثير المسههههتوى العام لألسههههعار على 
في األسههههههعار العالمية للسههههههلع االسههههههتراتيجية مثل القمح 

 والوقود والمواد الخام. 

ن أ، يتوقع 2020و 2019على صعيد التوقعات لعامي 
، ونحو 2019في عام بالمائة  27.1يبلغ التضخم حوالي 

 .2020في المائة خالل عام  20

في  3.1، ارتفع المستوى العام لألسعار بنحو موريتانيافي 

، يرجع 2017مقارنة مع عام  (71)2018مائة خالل عام ال

لزيادة التي شهدتها أسعار كل من التبغ، والمواد إلى اذلك 

ة، الغذائية، والنقل، والترفيه والثقافة، والمطاعم، والصح

والتعليم، والمالبس، ومجموعة السكن والمياه والغاز 

 والكهرباء والمحروقات. 

                                                      
. استبيان تقرير "آفاق األردن (2019البنك المركزي األردني، )  67

 "، ابريل.: اإلصدار التاسعاالقتصاد العربي
 ألسعارلرقم القياسي (، ا2018إدارة اإلحصاء المركزي، لبنان، )  68

 االستهالك، ديسمبر.
: (. استبيان تقرير "آفاق االقتصاد العربي2019مصرف لبنان، )  69

 "، ابريل.اإلصدار التاسع

عامي  معدل التضخم في موريتانيا خالل يتأثرن أيتوقع 

عالمية للنفط عند بتواصل بقاء األسعار ال 2020و 2019

مستويات منخفضة، وأثر التقلبات المناخية على اإلنتاج 

الغذائية في السوق  الزراعي وحجم المعروض من المواد

المحلي. في ضوء ذلك من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 

ما بالنسبة لعام أ. 2019في المائة خالل عام  2.7حوالي 

 2.6نحو من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم ، 2020

 بالمائة. 

 إلىالفلسطينية  النقد سلطة توقعات ، تشيرفلسطينفي 
 يعام في مجددا   النمو ىإل ألسعارل ارتفاع المستوى العام

 على في المائة 1.2 في المائة، 0.5 بنحو ،2020و 2019
 في في المائة 0.2 بواقع محدود بانكماش مقارنة الترتيب،
 تكلفة بارتفاع التوقعات ظل في التقديرات هذه تأتي. 2018

 يعتبران اللذان العالمية الغذاء وكذا زيادة أسعار ،الواردات
 بخصوص. فلسطين في للتضخم نياألساسي نيالمحدد

 أساسي بشكل فترتبط التضخم، بمعدل المحيطة المخاطر
 خاصة) العالمية األسعار من كل على تطرأ التي بالتغيرات

 معدل في التغيرات إلى باإلضافة ،(والمحروقات الغذاء
 .لفلسطين التجاريين الشركاء لدى التضخم

ام لألسعار ن يتأثر المستوى العأ، من المتوقع جيبوتيفي 
ت التي يشهدها الدوالر األمريكي مقابل العمالت بالتطورا
األخرى وأثرها على قيمة الواردات السلعية في  الرئيسة

لى أثر التقلبات المناخية التي تؤثر على إجيبوتي. إضافة 
ومدى توافر السلع الغذائية في السوق  ،اإلنتاجية الزراعية

 المحلي. 

لغ معدل ة، من المتوقع أن يبلة للتطورات المذكوركمحص
في المائة. أما  1.8حوالي  2019التضخم خالل عام 

 2.0، يتوقع أن يبلغ معدل التضخم نحو 2020بالنسبة لعام 
 بالمائة. 

 3.0، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم نحو الصومالفي 
ع يتوق 2020. فيما يتعلق بعام 2019في المائة خالل عام 
 ائة. في الم 3.5خم حوالي أن يبلغ معدل التض

مر، خالل معدل التضخم في القُ  يتأثر أن، يتوقع الق مرفي 

، بالتطورات في سعر صرف العملة 2020و 2019عامي 

المحلية مقابل الدوالر األمريكي، ومدى زيادة مستويات 

الطلب المحلي. إضافة الى التطورات التي تشهدها األسعار 

لة لذلك، من المتوقع أن يبلغ العالمية للنفط والغذاء. كمحص

. 2019في المائة خالل عام  2.8معدل التضخم حوالي 

في المائة  3.0بينما يتوقع أن يبلغ معدل التضخم حوالي 

   .2020خالل عام 

. استبيان تقرير "آفاق السودان (9201البنك المركزي السوداني، )  70
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  2020و 2019ي لعام العربية للدول الكلي االقتصادي األداء توقعات(: 3شكل رقم )

 المحلية األسعارتطور اتجاهات 

 معدل التضخم في الدول العربية تراجعتوقع الممن 
  2020و 2019 خالل عامي 

 (في المائة)معدل التضخم في الدول العربية 

العربي النقد صندوق وتوقعات رسمية تقديرات: المصدر  

استقرار التضخم في الدول العربية الم صدرة للنفط عند مستوى  بفعل

2020و 1920في المائة عامي   5.9و  .16يدور حول   

(في المائةفي الدول العربية المصدرة للنفط ) التضخم معدل  

العربي النقد صندوق وتوقعات رسمية تقديرات: المصدر  

من المتوقع بقاء التضخم في دول مجلس التعاون لدول الخليج حيث 

في المائة خالل  1.6و 1.3العربية عند مستويات منخفضة تتراوح حول 

 أفق التوقع 

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية )في المائة( ضخم: معدل الت  

 

 تقديرات رسمية وتوقعات صندوق النقد العربي.المصدر: 

المتوقع بقاء التضخم في بعض الدول العربية األخرى في حين من 
 المصدرة للنفط عند مستويات مرتفعة نسبيا  بفعل التطورات الداخلية

 ة(صدرة للنفط )في المائالمُ األخرى الدول العربية معدل التضخم: 

 تقديرات رسمية وتوقعات صندوق النقد العربي.المصدر: 

العربية  الدول للضغوط التضخمية فيانحسار نسبي  في حين يتوقع

2020و 2019المستوردة للنفط عامي   

(في المائةللنفط ) المستوردةمعدل التضخم: الدول العربية األخرى    

 

خفاض في عدد من دول التضخم نحو االن حيث ستتجه معدالت
  المجموعة

(في المائةمعدل التضخم: الدول العربية المستوردة للنفط )  

 

تقديرات رسمية وتوقعات صندوق النقد العربي.المصدر:  تقديرات رسمية وتوقعات صندوق النقد العربي.المصدر:    
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في عدد من الدول  -مقاسةُ بالتغيرات في أسعار الفائدة الرسمية-غلبت االتجاهات االنكماشية على وضعية السياسة النقدية 

مواكبة ان إلى الهذه البلد واتجاه األمريكي بالدوالر العربية العمالت من كبير عدد ارتباط ظل في، 2018العربية خالل عام 

ارتفعت التي ، 2018خالل عام  األمريكي الفيدرالي االحتياطي مجلسالكاملة أو الجزئية لجوالت الرفع األربع التي تبناها 

ترتبط أخرى نقطة مئوية. في حين فضلت بلدان عربية  1.00إلى  0.75سعار الفائدة الرسمية بما يتراوح بين أبناء  عليها 

عام الماضي بهدف دعم البقاء على أسعار الفائدة الرسمية بدون تغيير ال سيما خالل الربع األخير من إلاالدوالر عمالتها ب

 النمو االقتصادي وتنشيط االئتمان الممنوح للقطاع الخاص. 

 لدول، حيثفي هذه ا فيما يتعلق بالبلدان العربية التي تتبنى نظما  أكثر مرونة ألسعار الصرف تباينت وضعية السياسة النقدية

اتجهت بعض بلدان المجموعة إلى رفع سعر الفائدة بهدف امتصاص الضغوط التضخمية، في حين ساعدت أطر استهداف 

تلك مما ممكن  ،احتواء الضغوط التضخمية علىبلدان عربية أخرى في التضخم التي تحولت إليها المصارف المركزية 

لدعم النشاط االقتصادي وحفز  تيسيريهتبني سياسات نقدية  باتجاهة المصارف من إجراء تحول في وضعية السياسة النقدي

 االئتمان الممنوح للقطاع الخاص.

انعكست التطورات السابق اإلشارة إليها على معدالت نمو المعروض النقدي في الدول العربية حيث سجل معدل  ،بشكل عام

سجل في المعروض النقدي في المائة للنمو الم 9.1قارنة بنحو في المائة م 7.7تباطؤا  نسبيا  إلى  M2النقدي  نمو المعروض

، في بعض الدول العربية مصرفيةالودائع المعدل نمو إجمالي ي ضوء االنكماش أو التباطؤ المسجل في ف 2017خالل عام 

وساعد على ارتفاع  ،المحققة خالل العام من مستويات السيولة المحليةفيما عزز تحسن النشاط االقتصادي والوفورات النفطية 

  .في بعض البلدان العربية معدل نمو الودائع

في الدول العربية على صعيد السياسة النقدية على زيادة مستويات كفاءة السياسة النقدية في تحقيق  المتبناةركزت اإلصالحات 

لضمان إدارة السيولة وزيادة جديدة  واستحداث أدوات نقدية ،مستهدفاتها من خالل تطوير بعض أدوات السياسة النقدية القائمة

ركزت تدخالت المصارف المركزية على ضمان استقرار أسواق  مستويات كفاءة األطر التشغيلية للسياسة النقدية. كما

وتمكين القطاع المصرفي من مواجهة التحديات التي ترتبط بمحدودية الموارد من العمالت األجنبية بما  ،الصرف األجنبي

 البلدان. عدد من ر سياسات سعر الصرف الثابت في يضمن استقرا

 يعكس بما الصرف ألسعار مرونة أكثر نظم تبني إلى عيهاس العربية يةالمركز المصارف بعض واصلت آخر، جانب   من

 االقتصاد استقرار وضعية تعزيز بما ساهم في الخارجية، الصدمات امتصاص على الصرف نظم قدرة زيادة على حرصها

 عدد الصرف نظم في التحوالت هذه مكنت. ودعم الموارد من النقد األجنبي اتزيادة مستوى الصادرات واالستثمارو ،الكلي

بلوغه  عن مرة ألول بعضها وأعلن التضخم ستهدافا لىإ الرامية سياساتها تنفيذ في قدما   المضي من العربية الدول من

 التضخم لتوقعات أطر بناء إلى سعيها المصارف هذه واصلت اإلطار، هذا في. التضخم لمعدالتالمحددة  كميةال مستهدفاتال

 النقدية، للسياسة وسيط كهدف باألسعار العالقة ذات للمؤش رات مستمر بشكل ومتابعتها والمتوسط، القصير المدى على

 .لها تشغيلي كهدف النقدية السوق في الفائدة لسعر واستخدامها

 االقتصادي، النشاط بتوجهات العربية البلدان في النقدية األوضاع تتأثر أن ،2020و 2019 عامي خالل المتوقع من

 اإلطار، هذا في. األوروبي واالتحاد األمريكية المتحدة الواليات في النقدية السياسة وبوضعية الخارجي، الطلب وبمستويات

 األوضاع على ضغوطات يوروال ومنطقة مريكيةألا المتحدة الواليات في التقليدية النقدية السياسة عودة يصاحب أن المتوقع من

 2020و 2019 لعامي العربية للدول الكلي االقتصادي األداء توقعات :ثانيا  

 والمصرفية النقدية التطورات
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 زيادة وكذا للمشروعات، المحلي التمويل تكلفة رفع إلى سيؤدي حيث الثابتة، الصرف أسعار نظم تتبني التي الدول في النقدية

. األموال وسؤر تدفقات على المحتملة تأثيراتها إلى إضافة العامة، الموازنات في العجوزات لسداد الخارجي االقتراض تكلفة

 بتحسن مرتبط بعضها في النقدية األوضاع تحسن سيبقى الصرف، ألسعار مرونة أكثر نظما   تتبنى التي البلدان في أما

 أسعار وخفض المحلي االئتمان توفير على ويساعد األجنبية األصول صافي سيدعم ما وهو الخارجي، الطلب مستويات

 . األجنبي الصرف قوس في الضغوط تراجع على ويساعد الفائدة،

 للنفط المصدرة العربية الدول. 1

 العربية الخليج لدول التعاون مجلس أ(. دول

بتباطؤ  متأثرة  األوضاع النقدية في دول المجموعة ال زالت 

 الواليات في النقدية السياسة بتوجهاتالنشاط االقتصادي و

 الثابت الصرف أسعار نظم ظل في األمريكية المتحدة

 .البلدان هذه في ةتبناالمُ 

- النقدية السياسة موقف على االنكماشية االتجاهات غلبت

أربع دول من  في -ممثلة في التغيرات في أسعار الفائدة

ما بع أسعار الفائدة الرسمية اارتففي ظل ، المجموعةدول 

 ماب 2018عام نقطة مئوية  1.00 – 0.75يتراوح بين 

 على لإلبقاء الدوالر على الفائدة أسعار في الزيادة يواكب

 الدوالر مقابل لعمالتها الثابتة الصرف أسعار نظم سياسة

 دول بين االقتصادية الدورة اتجاهات اختالف وسط

، وحاجة هذه الدول األمريكية المتحدة والواليات المجلس

وتوفير  ،إلى تيسير السياسة النقدية لدعم النمو االقتصادي

فيما أبقت  .والخاص احتياجات التمويل للقطاعين العام

ة دولتان وهما قطر والكويت على سعر الفائدة الرسمي

بهدف تنشيط ودفع  مسبقا  مستقرا  عند مستوياته الُمسجلة 

في ظل ارتفاع الهامش المسجل بين سعر  النمو االقتصادي

 الفائدة على الدوالر والريال في قطر، وتفضيل الكويت

درالي الحتياطي الفيقرارات مجلس العدم المواكبة الكاملة 

 .النشاط االقتصادي دعمل األمريكي

ضعية السيولة المحلية ما بين دول المجلس، حيث اينت وتب

شهدت ثالثة دول ارتفاعا  في معدل نمو السيولة المحلية 

مستفيدة من تحسن النشاط االقتصادي  ،2018خالل عام 

وتوفر الفوائض النفطية التي عززت مستويات الودائع 

أخرى ة والخاصة، في حين سجلت ثالث دول العام

نتيجة  انخفاضا  في معدل نمو السيولة المحلية العام الماضي

 .انكماش مستوى الودائع المحلية

التباين ذاته شهدته مستويات منح االئتمان في دول 

 حيث سجلت مستويات االئتمان الممنوح زيادة   ،المجموعة

كس تحسن وضعية في معدالت نموها العام الماضي بما يع

، وتراجعت في دول أخرى بما السيولة في بعض البلدان

يعكس التحديات التي واجهت القطاعات المصرفية في تلك 

 الدول.

سجلت معدالت نمو االئتمان الممنوح  ،في هذا اإلطار

ربع دول من دول المجموعة، أللقطاع الخاص زيادة في 

ماضي ن انخفضت في دولتين. كما شهد العام الفي حي

الممنوحة للقطاع العام  يةانخفاض حجم التسهيالت االئتمان

في عدد من دول المجموعة بهدف تقليل أثر مزاحمة 

وتوفير موارد مالية لدعم  ،القطاع العام للقطاع الخاص

 النمو االقتصادي وتنفيذ مبادرات التنويع االقتصادي

جه هذه البلدان إلى االقتراض الخارجي وكذلك في إطار تو

 .لتمويل العجوزات في الموازنات العامة

العربية واصلت المصارف المركزية ومؤسسات النقد 

بدول المجموعة سعيها إلى تعزيز السالمة المصرفية 

واالستقرار المالي من خالل تبني المعايير الدولية ذات 

وهو ما  ،يةالصلة وهو ما عكسه متانة القطاعات المصرف

 من المؤشرات ذات الصلة. يستدل عليه من تحسن العديد

العربية كذلك سعت المصارف المركزية ومؤسسات النقد 

بدول المجموعة إلى استكشاف آفاق الفرص التي تتيحها 

التقنيات المالية الحديثة في زيادة مستويات كفاءة نظم 

بيئات بعضها والخدمات المصرفية حيث تبنى  ،المدفوعات

سة العديد من رقابية اختبارية يتم في إطارها درا

نها زيادة مستويات الشمول أمن شاالبتكارات المالية التي 

 المالي وخفض تكلفة الخدمات المالية.

خالل أفق التوقع، ينتظر حدوث تحسن نسبي للنشاط 

المصرفية في دول االقتصادي بما يدعم األوضاع النقدية و

بمحدودية عدد كذلك من التوقعات  دستستفيالمجموعة التي 

 االحتياطي الفيدرالي األمريكي إلىلجوء مجلس مرات 

نتيجة التباطؤ المتوقع لنمو االقتصاد األمريكي رفع الفائدة 

 .الجاري والمقبل ينخالل العام

 على والمصرفية النقدية التطورات التالي الجزء يعرض

 .المجموعة دول مستوى

ستمرت مؤسسة النقد العربي السعودي في ا، السعودية في

ى اسة نقدية تهدف إلى تحقيق االستقرار في المستواتباع سي

العام لألسعار ودعم مختلف القطاعات االقتصادية بما 
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يتالءم مع التطورات االقتصادية المحلية والعالمية ودعم 

بدورها التمويلي في االقتصاد المصارف المحلية للقيام 

جوالت  السعودي العربيالنقد واكبت مؤسسة  .المحلي

جلس االحتياطي الفيدرالي بع التي قام بها مالرفع األر

األمريكي حيث ارتفع سعر فائدة عمليات إعادة الشراء 

 2017في المائة بنهاية عام  1.5المعاكس في المملكة من 

كما ارتفع سعر  .2018م في المائة في نهاية عا 2.5إلى 

 2017في المائة في نهاية عام  2عمليات إعادة الشراء من 

 نسبة ظلت، فيما 2018ة في نهاية عام لمائفي ا 3إلى 

في  7 عند الطلب تحت الودائع على القانوني حتياطيالا

. في المائة 4 عند دخاريةالوا الزمنية الودائعالمائة، وعلى 

انعكست التطورات في سعر الفائدة الرسمية على أسعار 

فائدة تعامالت سوق ما بين المصارف، حيث ارتفعت 

لمدة  لمصارف المحليةى الودائع بين اسعار الفائدة علأ

في المائة في  2.90في المائة إلى  1.82ثالثة أشهر من 

 .(72)2018نهاية عام 

 (M3) شملبمعناه األمن ناحية أخرى، نما عرض النقود 

 1841ليصل إلى  2018 عامفي المائة خالل  2.8بنسبة 

سجل عرض النقود بمفهومه الضيق ، حيث مليار لاير

(M1) المعروض  سجلفي المائة، و 3.9بنسبة اعا  ارتف

في  2.3ارتفاعا  بنسبة  (M2)النقدي بمفهومه الواسع 

 . 2018المائة خالل عام 

 2.6نما إجمالي الودائع المصرفية بنسبة في هذا اإلطار، 

بارتفاع الودائع ا  مدفوعالماضي في المائة خالل العام 

خفضت ، في حين انفي المائة 3.8تحت الطلب بنسبة 

في المائة. ارتفعت مطلوبات  2ع االدخارية بنسبة الودائ

المصارف التجارية من القطاعين العام والخاص بنسبة 

مليار  1788لتصل إلى  2018في المائة خالل عام  5.4

لاير. سجل االئتمان الموجه إلى القطاع العام ارتفاعا  

ُ خالل العام بنسبة تقارب  في المائة لتمويل  17ملموسا

حتياجات التمويلية وتلبية اال ،عجز الموازنة العامة

للمؤسسات العامة، فيما سجل االئتمان الممنوح للقطاع 

 .(73)2018في المائة عام  3الخاص زيادة بنسبة 

مع تزايد اهتمام البنوك المركزية على مستوى العالم 

 2019عام بداية شهد باستكشاف آفاق العمالت الرقمية، 

 اإلمارات ومصرف، السعودي العربي قدالن مؤسسةإعالن 

                                                      
(. "تقرير التطورات النقدية 2018مؤسسة النقد العربي السعودي، )  72

 عداد مختلفة.أوالمصرفية"، 
(. "تقرير التطورات النقدية 2018د العربي السعودي، )مؤسسة النق 73

 .والمصرفية"، العدد الرابع

" عابر" مشروع إطالقعن  المركزي المتحدة العربية

 واإلمارات المملكة بين استخدامها يتم رقمية عملة إلصدار

 الكتل سالسل تقنيات خالل من المالية التسويات في

 ودراسة فهم"تقنية البلوكشين" بهدف  الموزعة والسجالت

 التطبيق خالل من كثب عن دواهاجو الحديثة التقنيات أبعاد

 تكاليف وخفض تحسين على أثرها مدى ومعرفة ،الفعلي

 المرتبطة بها، التقنية المخاطر وتقييم ،التحويل عمليات

. دولتين بين تُستخدم رقمية عملة إصدار متطلبات وفهم

 المركزية التحويالت لنظم إضافية وسيلة إيجادعالوة على 

 بعضها مع للتعامل البنوك أمام الالمج وإتاحة البلدين، في

 .المالية التحويالت لتنفيذ مباشر بشكل البعض

 ظل امتالكفي  يأتي التعاون المشترك في هذا الصدد

 المحلية إلدارة التحويالت متطورة مركزية لنظم الدولتين

ورغبة الدولتان  جدواها، وأثبتت الزمن مرور مع تطورت

قنيات البلوكشين في في دراسة إمكانية االستفادة من ت

 هذا سيسمح كما .الدولية التحويالت جوانب بعضتطوير 

 التقنية لتوفير منصةهذه  استخدام مكانيةإ ببحث المشروع

 لتسوية المستخدمة المركزية للنظم ةإضافي ةاحتياطي

 .(74)سبب ألي تعطلها عند المحلية المدفوعات

ة العربية المتحدمارات مصرف اإلواكب  ،اإلماراتفي 

قرارات مجلس االحتياطي الفيدرالي األمريكي  المركزي

الرسمية حيث ارتفع سعر فائدة السياسة  2018خالل عام 

شهد المعروض  .2018في المائة في نهاية عام  2.75إلى 

في المائة خالل عام  2.5ارتفاعا  بنسبة  M2النقدي 

، فيما 2017مقارنة بالمستوى المسجل بنهاية عام  2018

في  8ارتفاعا  بنسبة تقارب  M3عروض النقدي سجل الم

المائة بما يعكس في جانب منه الزيادة في حجم الودائع 

في المائة خالل  37التي نمت بنسبة تقرب من  الحكومية

االرتفاع المسجل في األسعار في ظل  ( 75)2018عام 

، له العالمية للنفط والفوائض التشغيلية للشركات المنتجة

 .االقتصاديو وتحسن معدل النم

في المائة  8شهد إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعا  بنسبة 

مليار درهم، بما يُعزى  1756العام الماضي لتصل إلى 

كما سبق اإلشارة إلى تحسن وضع الودائع الحكومية، 

في المائة. مكن  7.4إضافة إلى نمو ودائع المقيمين بنسبة 

ويات ستارتفاع حجم الودائع المصرفية من زيادة م

 1657ليصل إلى  2018االئتمان الممنوح خالل عام 

. " بيان إطالق السعودية (2019مؤسسة النقد العربي السعودي، )  74

مشروع "عابر" للعملة الرقمية المشتركة بين مؤسسة النقد العربي 

 السعودي ومصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي"، يناير.
(. "المؤشرات 2019رف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، )مص  75

 المصرفية الشهرية".
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في المائة، حيث ارتفع  4.8مليار درهم بنمو بلغت نسبته 

االئتمان الممنوح للقطاع الحكومي )متضمنا  المؤسسات 

في المائة، وسجل االئتمان الممنوح  3.3العامة( بنسبة 

في المائة خالل نفس  4للقطاع الخاص زيادة نسبتها 

 . (76)مالعا

 مصرف يحافظعلى صعيد سياسة سعر الصرف، 

 من الثابت الصرف سعر سياسة على المركزي ماراتاإل

 بنك إعالن مع المحلية الفائدة أسعار موائمة خالل

 في سميةاإل الفائدة سعارألاألمريكي  الفيدرالي االحتياطي

 أهداف تحقيق في يسهم بما مريكيةاأل المتحدة الواليات

 النقدي االستقرار على الحفاظة في متمثل المصرف

 أهم مع الصرف أسعار بتطورات يتعلق فيما. والمالي

 ماراتياإل الدرهم صرف سعر رتفعا التجاريين، الشركاء

 عشر أهم أمام المتوسط في في المائة 3.4 بمقدار اإلسمي

 حتى النفطية غير بالصادرات يتعلق فيما تجاريين شركاء

 ، فقدالواردات جانب من أما ،2018 عام من نوفمبر شهر

 عشر أبرز أمام في المائة 0.08 بنسبة ارتفاعا   سجل

 .(77)خالل نفس الفترة تجاريين شركاء

أن يشهد عرض  2020و 2019 يخالل عام من المتوقع

جل ألمعدالت نمو مقبولة خالل ا ةالنقد بمكوناته الثالث

النمو  ارتفاع معدلنتيجة توقع استمرار المتوسط، 

العربية المتحدة مارات مصرف اإل. سيستمر صادياالقت

مراقبة التطورات النقدية والمستوى العام في المركزي 

ق يالقرارات التي من شأنها تحق واتخاذ ،لألسعار

 االستقرار النقدي والمالي.

توكد مؤشرات السالمة الكلية للقطاع المصرفي على أن 

يات مارات تتمتع بقطاع مصرفي قوي ومرن ذو مستواإل

سائلة المؤهلة سيولة مرتفعة، إذ بلغت نسبة األصول ال

وهي نسبة  ،2018عام  بنهاية في المائة 17.0حوالي 

مارات المركزي مرتفعة مقارنة بمتطلبات مصرف اإل

. كما بلغت نسبة كفاية رأس المال في المائة 10البالغة 

النسبة المقررة وفق وهي أعلى من  لمائةفي ا 18.2حوالي 

 .في المائة 10.5البالغة  III ت بازلمتطلبا

في  5استقر سعر الفائدة الرسمية عند مستوى ، قطرفي 

وهو نفس المستوى المسجل ، 2018المائة في نهاية عام 

رغم الجوالت األربع لرفع سعر الفائدة على  2017عام 

الدوالر عملة الربط بالنسبة للريال القطري في ظل 

                                                      
 (. المرجع السابق.2019مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، ) 76
(. "استبيان آفاق 2019مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، ) 77

 االقتصاد العربي: اإلصدار التاسع"، أبريل.

ل القطري لفائدة على الرياسجل ما بين سعر المُ الهامش ا

 .وسعر الفائدة على الدوالر األمريكي

المائة في  6.5انكماشا  بنسبة  M2المعروض النقدي  سجل

بما يعكس انكماش الودائع المحلية  2018في نهاية عام 

ارتفع صافي االئتمان المحلي في حين . في المائة 7بنسبة 

مستوى  في المائة في ظل الزيادة المسجلة في 5بنسبة 

في المائة، في  13االئتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 

في  7ة االئتمان الممنوح للقطاع العام بنسب حين انخفض

المائة. أما فيما يتعلق بصافي األصول األجنبية فقد شهد 

في  21انخفاضا  نتيجة ارتفاع المطلوبات األجنبية بنسبة 

األجنبية بنسبة المائة مقابل نمو محدود لصافي الموجودات 

 .(78)في المائة 2

الرامية إلى دعم نظام سعر  هفي إطار سياست ،البحرين في

برفع  المركزيالصرف الثابت، قام مصرف البحرين 

عام بنهاية في المائة  2.75سعر فائدة السياسة النقدية إلى 

بما يواكب الزيادة المسجلة نقطة مئوية  0.25بواقع  2018

  .األمريكي في سعر فائدة الدوالر

في  في المائة 1.3 بنسبة نما عرض النقد بمفهومه الواسع

متأثرا بارتفاع حجم ودائع القطاع  2018نهاية عام 

في نهاية  في المائة 2.5الخاص )االجل والتوفير( بمعدل 

ارتفع اجمالي االئتمان الممنوح بالعملة  .2018عام 

مع   .2018في نهاية عام  في المائة 9.4المحلية بواقع 

ص الذي حجم االئتمان الممنوح للقطاع الخاالتركيز على 

، في حين 2018في نهاية عام  في المائة 10.7نما بمعدل 

انخفض حجم االئتمان الممنوح للقطاع العام خالل نفس 

 .(79) في المائة 21.6الفترة بمعدل 

تحافظ البحرين على فيما يتعلق بسياسة سعر الصرف، 

 1980عام  منذي بالدوالر األمريكي ربط الدينار البحرين

 على لحفاظوا النقدية السياسة تعزيز فيمما يساهم 

يقدم في هذا اإلطار،  .الماليالسعري و االستقرار

لشراء وبيع  المصرف المركزي لبنوك التجزئة تسهيالت

 .الصرف الرسمي الدوالر األمريكي بسعر

من واقع مؤشرات السالمة المالية للجهاز المصرفي 

، يتضح جليا  األداء الجيد ومتانة القطاع البحريني

كفاية رأس المال بلغت المصرفي في البحرين من حيث 

واستقرت نسبة  2018في نهاية ديسمبر  في المائة 18.9

 ،2018في نهاية ديسمبر  في المائة 23.9السيولة عند 

 (. "أهم المؤشرات المالية والمصرفية".2019ركزي، )الممصرف قطر  78
(. "استبيان آفاق االقتصاد العربي: 2019، )البحرين المركزيمصرف  79

 اإلصدار التاسع"، أبريل.
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نسبة  انخفاضلى إإضافة ، 2017المائة عام في  24مقابل 

بمصرف المالي  بذل إدارة االستقرار. تثرةالقروض المتع

 مفهوم االستقرار توسيعالبحرين المركزي مجهودات ل

 مثل المصرفي القطاع خارج مجاالت ليشمل المالي

 التأمين،شركات و المصرفية، غير المؤسسات المالية

 واألمنكذلك التقنيات المالية تعتبر  .العقارية والقطاعات

ستقرار المالي في لال ةهمياأل تضيع ذاامن المو السيبراني

 الفترة المقبلة.

مصههههههرف البحرين سههههههوف يواصههههههل  ،خالل أفق التوقع

 التنظيمية لى تعزيز التطوراتإسياسته الرامية  المركزي

وتطوير الوحدات  الدولية المعايير أسههههههاس والرقابية على

 االهتماملى إ باإلضهههههافة، المخاطر الرقابية المتعلقة بإدارة

 إطار التحديد إنشاء وجه وعلى ،المالي رتقرااالس قضاياب

 Macroprudential)االحترازيههة الكليههةللسههههههيههاسههههههههة 

Policy Framework) ، االهتمام باالسههتفادة فضههال  عن

( Fintech)من الفرص التي توفرههها التقنيههات المههاليههة 

 البحرين تسهههههعى الذي من خالله المالي اإلدماج وقضهههههايا

 .لماليةت اقنياالت مجال في رائدة لتكون

 نحو المركزي البحرين مصههههههرف مبهههادرات من كجزء

 في والتطورات المملكهههة في المهههالي الرقمي التحول

 المركزي البحرين مصرف أنشأ الرقمية، المالية الخدمات

 أفضل تقديم لضمانالتقنيات المالية  في متخصصة وحدة

 الخدمات قطاع في والشههههههركات األفراد للعمالء الخدمات

االبتكارات  يشههجع تنظيمي إطار تشههجيع خالل من المالية

 .المالية

 المركزي البحرين مصرف مبادرات أعقاب في ذلك يأتي

بارية  تتضههههههمن والتي األخرى، إنشهههههههاء بيئة رقابية اخت

(Regulatory Sandbox) الناشههههئة للشههههركات سههههمحت 

 حلول بتقههديم لههها رخصالمُ التقنيههات المههاليههة  وشههههههركههات

 لوائح إصهههههدار إلى إلضهههههافةاب مبتكرة، ومالية مصهههههرفية

 للخدمات Crowd Funding الجماعي التمويلمنصههات 

 .الشريعة مع والمتوافقة التقليدية

المسههههههؤولههة في  الجهههةهي  واالبتكههار التقنيههة وحههدةتُعههد 

 على الموافقههة عمليههة نع المركزي البحرين مصههههههرف

 ،البيئههة الرقههابيههة االختبههاريههة فيالشههههههركههات  مشهههههههاركههة

العاملة  شههههههركاتال أحرزته الذي التقدم على واإلشههههههراف

 مجهههال في والتنظيميهههة الفنيهههة التطورات ومراقبهههة ،بهههها

 لقيادة والدولي، اإلقليمي الصههههههعيدين علىات المالية التقني

                                                      
(، "النشرة اإلحصائية الشهرية"، العدد 2018البنك المركزي العُماني ) 80

 ، ديسمبر.12

 والعمهلالمملكهة في ههذا المجهال  اسههههههتراتيجيهة مبهادرات

لتوفير النظام  المصهههلحة أصهههحاب جميع مع وثيق بشهههكل

 .الحاضن لنشاط هذه الشركات

ستمر البنك المركزي في سياسته النقدية ا، ع مان في

ضمان توافر المستوى المالئم لللنمو االقتصادي  الداعمة

في ظل توجهات أسعار الفائدة  االئتمانمن السيولة وتدفق 

رتفع متوسط سعر الفائدة ا. على الدوالر األمريكي

األساسي على األداة الرئيسة للسياسة النقدية )عمليات 

في المائة  2.9 إلى 2018 عامة شراء( حتى نهاية إعاد

رتفاع امواكبا   2017في المائة بنهاية عام  2مقارنة مع 

 .األمريكية أسعار الفائدة األساسية في الواليات المتحدة

بالتزامن مع نسبيا  تحسنا   المحليةأوضاع السيولة شهدت 

التعافي النسبي للنشاط االقتصادي في القطاعين النفطي 

وتوفر الفوائض النفطية التي دعمت  ،وغير النفطي

في المائة في عام  8.3وضعية السيولة التي نمت بنسبة 

في المائة.  12.1، في ظل ارتفاع أشباه النقود بنسبة 2018

سوق قاء عمليات اإلقراض في بساهم تحسن السيولة في 

خالل عام  وبمبالغ منخفضة ةحدودمبين البنوك، ما 

2018 . 

 6.4نمو إجمالي االئتمان الممنوح بنسبة  فيا سبق م ساهم

في المائة، سجل من بينها االئتمان الممنوح للقطاع الخاص 

 . في المائة 4.9زيادة بنسبة 

بداية عام البنك المركزي العُماني بعض التسهيالت في أقر 

لدعم مستويات السيولة لدى مؤسسات القطاع  2018

خفيض نسبة كفاية رأس المصرفي. شملت هذه التسهيالت ت

قومة بالعملة ولوائح موائمة األصول والخصوم المُ  ،المال

المحلية وبقية العمالت األجنبية. وكذلك تعديل أوزان 

لى األوراق المالية السيادية الخارجية بمختلف ع االنكشاف

 . االئتمانيةتصنيفاتها 

 ،وبهذه اإلجراءات التسهيلية وعوامل أخرى سبق ذكرها

مها عتواصل السياسة النقدية في السلطنة دوقع أن من المت

 .(80)آلفاق النمو والتنويع االقتصادي خالل أفق التوقع

لى تحقيق إ المركزييسعى بنك الكويت  ،الكويتفي 

تمثلة في الحفاظ على االستقرار أهداف السياسة النقدية الم  

ستقرار الى ضمان سالمة وإ إضافة، والسعري النقدي

ومراقبة  تحليلمن خالل  والماليفي النظام المصر
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المؤشرات الرئيسة لسالمة الجهاز المصرفي مثل السيولة 

 وحجم االئتمان. 

من عمالت خاصة موزونة يرتبط الدينار الكويتي بسلة 

اهم الدول التي ترتبط معها دولة الكويت بعالقات تجارية 

 لتطورات المتواصلة المتابعة إطار . فيومالية رئيسة

 واالتجاهات والمصرفية والنقدية االقتصادية عاألوضا

 أسعار اتجاهات لمستجدات الدورية والمراجعة المتوقعة

 الدوالر مقدمتها وفي ،العالمية العمالت على الفائدة

 األمريكي الفيدرالي االحتياطي مجلس وقرار األمريكي

 األموال على الفائدة أسعار رفع بنهاية ديسمبر اجتماعه في

 اإلبقاء المركزي الكويت بنك إدارة مجلس قرر ة،الفيدرالي

 الحالي مستواه دعن تغيير دون لديه الخصم سعر على

 .في المائة 3.0 البالغ

عِززة األجواء لترسيخهذا القرار  يأتي  تعافي لدعامات الم 

لزيادة  التحرك ومواصلة ،االقتصادي النمو معدالت

باستخدام قدية مستويات كفاءة اإلطار التشغيلي للسياسة الن

 البنك نداتعدد من أدوات السياسة النقدية ومن بينها س

 ،المحلية البنوك من ألجل الودائع قبول ونظام ،المركزي

 .(81)المباشر والتدّخل ،التوّرق وعمليات

في  4.0بنسبة  2018ارتفع عرض النقود بنهاية عام 

المائة بما يعكس النمو في كل من الكتلة النقدية وأشباه 

في المائة على التوالي مقارنة  4.7و 2.1نقود بنسبة ال

. في هذا اإلطار ارتفع إجمالي االئتمان 2017 بنهاية

في المائة، في حين انخفض إجمالي  1.9الخاص بنسبة 

في  27االئتمان الموجه إلى الحكومة بنسبة تقرب من 

 ئة.الما

استكماالً لجهود بنك الكويت المركزي في سبيل توفير 
ات والتعليمات الرقابية المالئمة لدعم المنتجات السياس

والخدمات ونماذج األعمال المتطورة في مجال التقنيات 
المالية الحديثة، تم إصدار وثيقة اإلطار العام للبيئة الرقابية 

المبتكرة في هذا المجال التجريبية لدعم المبادرات 
 .وتنظيمها رقابياً بما يخدم مصلحة االقتصاد الكويتي

ن جهة أخرى، في إطار سعي بنك الكويت المركزي إلى م

قدمة للوزارات والجهات تحسين الخدمات المصرفية المُ 

الحكومية بما يحسن الكفاءة ويخفض النفقات التشغيلية 

المتعاملين في نظم ويوفر الوقت والجهد على جميع 

المدفوعات، أطلق بنك الكويت المركزي نظام الخدمات 

 .2019ونية خالل شهر مارس المصرفية اإللكتر

 

                                                      
 (. 2018بنك الكويت المركزي، ) )81(

 األخرى النفطية الدول ب(.

 الدول النفطية األخرى في النقدية توجهات السياسة تأثرت

 تحديات من تزيدو المصرفي القطاع تواجه التي باألوضاع

باستمرار تأثر النشاط في القطاعين و النقدية السياسة إدارة

ما على ضوء  النفطي وغير النفطي بظروف غير مواتية.

 بدول المركزية المصارف بعض اتجهتسبق، 

 تقديم إلى طويلة سنوات منذ مرة وألول ،المجموعة

 اآلخر، الجانب ىعل .المصرفية السيولة لدعم تسهيالت

 دول في المركزية المصارفانصب تركيز بعض 

 النمو على تؤثر داخلية أوضاع تشهد التي المجموعة

 وضمان ،ديةاالقتصا األوضاع تيسير إلى االقتصادي

 ودعم ،األجنبي النقد وإدارة العاملين رواتب صرف

 االحتياطات من بالسح خالل من المحلية العمالت

 .األجنبية

التحديات التي تواجه االقتصاد على ضوء  ،الجزائر في

الجزائري جراء بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة 

وتصاعد  ،2015مستويات السائدة قبل عام نسبيا  مقارنة بال

والحاجة إلى تنشيط ودفع النمو  ،العامةعجز الموازنة 

"آلية االقتصادي، تبنى بنك الجزائر آلية جديدة تتمثل في 

من خالل برامج  "لعجز الموازنة التمويل غير التقليدي

 النقد قانون تعديل التيسير الكمي التي دخلت حيز التنفيذ بعد

 الجزائر كبن يقوم بحيث. 2017 بنهاية عام والقرض

 مباشـر بشـراء سـنوات، خمـس لمـدةو اسـتثنائي، بشـكل

 المساهمة أجل من الحكومة تصدرها التي المالية لألوراق

تمويل  متطلبات وتلبية العامة، الموازنة عجز سداد في

 بما لالستثمار الوطني الصندوق وتمويل الدين العام،

 ليةالداخ االقتصادية االختالالت احتواء على يساعد

 برنامج بتنفيذ الجزائر قيام إطار في والخارجية

 .االقتصادية الهيكلية اإلصالحات

يواصل البنك المركزي دعمه للسيولة من أن  المتوقع من

خالل اإلبقاء على سعر فائدة السياسة النقدية ممثال  في سعر 

. المائة في 3.75الخصم عند مستويات منخفضة تبلغ حاليا  

 أكبر بصورة المركزي البنك يعتمد نأكذلك  متوقعمن ال

رئيسة للسياسة النقدية  داةأك المفتوحة السوق عمليات على

 زيادةإلى  المركزي البنككذلك يسعى . السيولةلدعم 

 التنمية عمليات لدعم الخاص القطاع لىإ الممنوح االئتمان

مع ، وهو ما يمكن تحقيقه مستقبال  االقتصادي والتنويع

 .تمويل الحكومة انخفاض احتياجات
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خفف ارتفاع األسعار العالمية للنفط من حجم الضغوطات 

األجنبي ودعم قيمة العملة التي تواجه أسواق الصرف 

من المتوقع  ،في المقابل. 2018المحلية نسبيا  خالل عام 

عند مستويات أن يفرض استقرار األسعار العالمية للنفط 

نة العامة للدولة نسبيا  مقارنة بسعر تعادل الموازمنخفضة 

من حجم التحديات التي تواجه  2020و 2019خالل عام 

إلى استمرار العجوزات في حيث سيؤدي العملة المحلية 

خالل أفق  وميزان المعامالت الجارية ،الموازنة العامة

 احتواء لىإسعيه  المركزي لبنكسوف يواصل ا. التوقع

 العملة دعم خالل من المستمرة األسعار ضغوطات

 االجل في األقل على األجنبية االحتياطيات من االستفادةب

 .القصير

 السياسات من حزمةنفذ البنك المركزي ، ليبيا في

لتيسير السياسة النقدية ودعم جهود اإلصالح  االقتصادية

في ضوء األوضاع الداخلية التي تشهدها . االقتصادي

التي تمثل البالد واالنخفاض الحاد للعائدات النفطية 

لتمويل النشاط االقتصادي، تراجعت  األساسيلمصدر ا

مليار دينار بنهاية  110.8مستويات السيولة المحلية إلى 

في المائة بالمقارنة مع  0.4بانخفاض نسبته  2018عام 

في  99حيث يشكل النقد المصدر نحو ، 2017نهاية عام 

 109.6المائة من إجمالي المعروض النقدي بما يقدر بنحو 

، في حين سجل مستوى 2018ام ينار بنهاية عمليار د

العام في المائة  45بنسبة تقرب من الودائع انخفاضا  كبيرا  

 .الماضي

في المائة في عام  6.6شهد االئتمان المحلي انخفاضا  بنسبة 

هذا نتيجة األوضاع الداخلية التي تشهدها البالد. في  2018

ة في المائ 8.5 سجل االئتمان العام ارتفاعا  بنسبةاإلطار، 

انخفض االئتمان الممنوح للقطاع في حين  ،2018في عام 

 في المائة. 4.6الخاص بنسبة 

مجموعة من التحديات يواجه البنك المركزي ، العراق في

تنفيذه لسياسة نقدية فعالة  لىإيسعى فيه  الذيالوقت في 

بسبب طبيعة لى إدارة السيولة في االقتصاد إتسعى 

هيمنة التعامل بالنقد ومحدودية حجم ة على االقتصاد القائم

د ساهم إنشاء صندوق ضمان الودائع قالودائع. رغم ذلك ف

ال زالت على زيادة حجم الودائع المصرفية نسبيا . 

زيادة مستويات الطلب على األوضاع النقدية متأثرة  ب

  .العملة األجنبية مقارنة بما هو متوافر في السوق المحلية

                                                      
 (.2018)، قاعدة البيانات اإلحصائية، العراقي المركزيك لبنا )82( 

مركزي إلى إدارة السياسة النقدية من خالل يسعى البنك ال

ما بين تعامالت سوق ممثلة  في  الرئيسةأدواته النقدية 

ونسبة االحتياطي ، األساسياإلقراض البنوك، وسعر 

 . وعمليات السوق المفتوحة، ومزادات العمالت، القانوني

عدد من السياسات  يتبنى البنك المركزي العراقي حاليا  

 حيثة مستويات كفاءة السياسة النقدية اإلصالحية لزياد

اعتمد مؤخرا  لوائح جديدة إلدارة السياسة النقدية بما يشمل 

بعض التعديالت في أدوات السياسة النقدية ومن بينها 

ونوافذ التسهيالت االئتمانية  ،متطلب االحتياطي القانوني

يطرة على المعروض بما يضمن مستويات أفضل من الس

  .مليات إدارة السيولة المصرفيةالنقدي وتسهيل ع

 2018الودائع المصرفية في أكتوبر  إجماليانخفض 

 المائةفي  4بلغ  إيجابيفي المائة مقابل نمو  1.9بمعدل 

. وبلغ معدل نمو الودائع المصرفية 2018في شهر سبتمبر 

في المائة مقابل  10.6حوالي  2018السنوي حتى أكتوبر 

 انكمش، ناحية أخرى من .2017في المائة عام  7.5

بنسبة االئتمان المصرفي الموجه للقطاع الخاص  جماليإ

يضا  حجم االئتمان المصرفي أكما انخفض  ،في المائة 10

  .(82)في المائة  15.5للحكومة المركزية بمعدل 

، وخلق بيئة عمل تتسم الماليوفى سعيه لتحقيق االستقرار 

كتوبر في شهر أالعراقي  المركزيالبنك  أصدربالتنافسية، 

لكافة المؤسسات المالية شبه المصرفية  تعميما   2018

قام  ،نفس الصدد يف. قوة أكثرباالندماج لتكوين شركات 

بتخفيض نسبة خطابات الضمان  العراقي المركزيالبنك 

قدمة من قبل شركات الوساطة المالية العاملة في بيع المُ 

س أمن ر في المائة 10وشراء العمالت األجنبية لتصبح 

، 2019فبراير  فيوفي المائة.  50مال الشركة بدال  من 

كافة شركات الدفع  العراقي المركزيلزم البنك أ

نشاء وحدتين لمكافحة غسل األموال وتمويل إب لكترونيإلا

 .(83)اإلرهاب وإدارة المخاطر

 الصرف سعر نظام العراق يتبنىفي مجال سعر الصرف، 

 األمريكي الدوالر مع العراقي الدينار ربط خالل من الثابت

 البنك ويلتزم واحد، أمريكي دوالر لكل دينار 1,190 بواقع

 االستقرار يوفر بما السعر هذا على بالمحافظة المركزي

 البنك ستمرارمن المتوقع ا. العراقية النفطية للصادرات

فترة  خالل بالدوالر العملة ربط على بالمحافظة المركزي

دائرة المراقبة والصيرفة، ( العراق. 2019)، العراقي المركزيالبنك  )83( 

قسم مراقبة المؤسسات المالية غير المصرفية، شعبة الدراسات 

 والتسجيل والترخيص، فبراير.
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 الصرف سعر بين الفجوة ضييقت إمكانية عالتوقع م

 .مع تحسن مستوى النشاط االقتصادي والسوقي الرسمي

 كبيرة تحديات اليمن في النقدية السياسة تواجه ،اليمن في

يفرض نظرا  لتطورات األوضاع الداخلية وهو ما 

السياسة النقدية. يركز البنك المركزي ضغوطات على 

الزم للوفاء على توفير التمويل ال 2011جهوده منذ عام 

بمرتبات العاملين بالدولة سواء من خالل المنح من دول 

الجوار أو من خالل سحب االحتياطيات التي تراجعت 

 بشكل كبير. 

أدت األوضاع الداخلية إلى فقدان الدولة  ،من جانب آخر

للمورد األساسي للنقد األجنبي ممثال  في الصادرات 

يمة العملة المحلية النفطية بما نتج عنه ضغوط هائلة على ق

وارتفاع كبير لمعدالت التضخم. يُشار إلى أن البنك 

بتحرير سعر الصرف  2017المركزي كان قد قام في عام 

 الواحد للدوالر لاير 250 من العملة انخفاض إلى أدى مما

 في الواحد للدوالر لاير 800 إلى 2017 أغسطس قبل

 . 2018 أكتوبر

 لنفطل المستوردة العربية الدول. 2

 بوضعية المجموعة بلدان بعض في النقدية السياسة اتسمت

 والدولية واإلقليمية المحلية التحديات ضوء على تيسيريه

 السلطات اتجاه استدعى ما وهو البلدان، هذه تواجه التي

 تنشيط بهدف تبني سياسة نقدية توسعية نحو النقدية

 الرئيسة للقطاعات سيما ال االئتمان منح مستويات

فيما لجأت بلدان . والمتوسطة الصغيرة لمشروعاتوا

أخرى إلى تقييد السياسة النقدية سواء في ظل نظم أسعار 

تتبناها أو بهدف احتواء التضخم الصرف الثابتة التي 

 وتخفيف الضغوطات على عمالتها المحلية.

تتبنى عدد من دول المجموعة سياسات وإصالحات لزيادة 

واستهداف التضخم  مستويات مرونة أسعار الصرف

بهدف دعم التنافسية الدولية وتحقيق االستقرار السعري في 

ها إطار برامج اإلصالح االقتصادي التي يجري تنفيذ

حاليا . سجلت بعض دول المجموعة نجاحا  ملموسا  في هذا 

الصدد ساعد على تنشيط الصادرات وجذب تدفقات 

جه بعض االستثمار األجنبي، فيما ال تزال دول أخرى توا

التحديات بما يستلزم مواصلة الجهود لتحقيق مستهدفات 

 البنوك المركزية في هذا اإلطار.

النقدية على حفز النمو ينصب تركيز السياسة ، مصر في

االقتصادي واحتواء الضغوط التضخمية في إطار برنامج 

اإلصالح الهيكلي الذي تبنته الحكومة خالل الفترة 

جراءات كان من بينها ( الذي تضمن إ2016-2019)

بما  ،زيادة مستويات مرونة سعر صرف العملة المحلية

 .التضخمفرض ضغوطات سعرية أدت إلى ارتفاع معدل 

تبني البنك المركزي المصري لسياسة نقدية ذلك استلزم 

تقييدية تم بمقتضاها رفع سعر فائدة السياسة النقدية من 

زت الفترة خالل عدد من جوالت الرفع المتكررة التي مي

(2016-2017 .) 

كما ركز البنك المركزي المصري على تفعيل إطار 

هداف التضخم، حيث السياسة النقدية الجديد المتمثل في است

 عدلـمعن استهدافه  2017عام مايو من أعلن البنك في 

، وهو ما 2018 عام بنهاية( 3±) المائة في 13 تضخم

محدد مع تراجع تمكن البنك فعليا  من بلوغه في الوقت ال

 العام الماضي خاللفي المائة  14.4معدل التضخم إلى 

 نفس وفى. 2017عام  خاللفي المائة  30مقابل نحو 

المصري كذلك مواصلة  المركزي البنك يستهدف السياق،

خالل الربع ( 3±)في المائة  9إلى  تضخمال معدلخفض 

 . 2020 الرابع من عام

، وانخفاض التضخمفي ظل التراجع الملموس لمعدالت 

في المائة بما يمثل أدنى  9معدل البطالة إلى مستوى 

وبهدف مزيد من تحفيز أداء ، 2010مستوى له منذ عام 

االقتصاد المصري ليبلغ معدالت النمو المستقبلية 

في المائة وتوفير المزيد من  6المستهدفة والتي تقدر بنحو 

تحوال   فرص العمل، شهد موقف السياسة النقدية في مصر

، 2019في بداية عام  تيسيريهباتجاه تبني سياسة نقدية 

 الفائدة سعرعن خفض  النقدية السياسة لجنة أعلنتحيث 

 من كل خفض ذلك ويشمل أساس نقطة 100 بواقع سمياإل

 واالقراض ،اإليداعوسعر فائدة  ،فائدة السياسة النقدية سعر

 في 16.75و 15.75و 16.25 لىإ ليصل واحدة لليلة

 بواقع الخصم سعر خفض أيضا   تم كما .التوالي على المائة

 .  المائة في 16.25 لىإ ليصل أساس نقطة 100

في المائة في  13.3 بنسبة سجلت السيولة المحلية ارتفاعا  

بما يعكس أثر  2017في المائة لعام  21مقابل  2018عام 

لدى فيما نمت الودائع اإلجمالية  .تقييد السياسة النقدية

وبلغ  ،في المائة خالل العام الماضي 14.7بنسبة بنوك ال

في نهاية  مليار جنيه 3816إجمالي االئتمان الممنوح 

، شكل من بينها االئتمان الممنوح للحكومة 2018ديسمبر 

في المائة، فيما بلغت نسبة االئتمان الممنوح  66نحو 

في المائة، وشكل االئتمان  22لقطاع األعمال الخاص 

بر في نهاية ديسم في المائة 8للقطاع العائلي نحو الممنوح 

2018. 

 بريلأ منذ نشاطا   مصر في البنوك بين ما سوق يشهد

 العائد أسعار في التراكمي باالنخفاض ثرا  أمت 2018

خالل  أساس نقطة 200 بنحو المركزي للبنك األساسية

 العائد منحنى استقرار لىإ أدى مما شهري فبراير ومارس

 سعر تحت البنوك بين ما تعامالت عوائد بقاء لتاليبا ،نسبيا  
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 أساس نقطة 30 بنحو المركزي البنك لدى األساسي العائد

 . 2017 أغسطس منتصف منذ

 البنكمواصههههههلة  2020و 2019عامي من المتوقع خالل 

تنفيذ عدد من اإلصههههههالحات على  سههههههعيه إلى المركزي

 سههةالسههيا إطار تطوير صههعيد السههياسههة النقدية بما يشههمل

 اسههتهداف إطار إلى الكامل التحول اسههتكمال بهدف النقدية

 في مرة وألول المركزي البنك عالنإ ويعتبر. التضههههههخم

 من المستهدف التضخم معدل عن 2017 مايو في تاريخه

االهتمام  عن فضال   الشأن، هذا في المتخذة الخطوات أبرز

هتمام بنشههر اال عبر تواصههلبزيادة مسههتويات الشههفافية وال

 معدل تطورات حيوضههههتم بتت التي اإلصهههدارات مند عد

 نشهههرال إلى إضهههافة النقدية السهههياسهههة وتوجهات التضهههخم

 .84ومبرراتها النقدية السياسة لجنة قراراتالدوري ل

 االعتماد في المصهههههري المالي النظام اسهههههتقرار يسهههههتمر

 يتميز الهههذي المصههههههرفي القطهههاع على كبيرة بصههههههورة

 اسهههتطاع حيث تحديات،ال مواجهة على وقدرته بصهههالبته

 الصهههههههدمات من العديد امتصهههههههاص المصههههههرفي القطاع

 في المصههههههري االقتصههههههاد لها تعرض التي واالختالالت

 الظروف تأثر مسهههههتويات من وخفف بل السهههههابقة، الفترة

 االقتصادي اإلصالح لسياسات كان. بها الكلية االقتصادية

 األثر المركزي والبنهههك الحكومهههة من كال   تبنتهههها التي

 تلك سههاهمت حيث المصههرفي، القطاع دعم على يجابياإل

 القطاع لدي االجنبي بالنقد السهههيولة زيادة في السهههياسهههات

 للدين المصههههههرفي القطاع تمويل وانخفاض المصههههههرفي،

 للحكومههة، المههالي داءاأل تحسههههههن مع بههالتوازي الحكومي

 ما وهو األجنبية، العملة مصههههههادر تحفيز إلى باإلضههههههافة

 فمن بالتالي .الدولية حتياطياتاال صههههافي دعم في سههههاعد

 يدعم سوف بما األجنبي الصرف أسواق استقرار المتوقع

من جهة . القادمة الفترة في المصههههههرفي القطاع سههههههيولة

 المحلي الناتج إلى الخاص االئتمان نسهههبة سهههجلت ،أخرى

 خالل لها التاريخي االتجاه عن قليات تمسههههههتو اإلجمالي

 التوقعات رغم .2018 مارس إلى 2017 سهههههبتمبر الفترة

 الفترة في الخاص للقطاع الممنوح االئتمان نسههههبة بارتفاع

 بإصدار المصري المركزي البنك قيام ضوء في - المقبلة

 خالل من المالي االسهههههتقرار لتعزيز المبادرات من العديد

فجوة  أن إال -االقتصههههههادي والنمو المالية الوسههههههاطة دعم

في المائة  2بحدود  تبقى سوفاالئتمان الخاص إلى الناتج 

 قدرة إلى يشهههير مما زمنيا   السهههلسهههلة هذه تطور اتجاه وفق

                                                      
فاق "استبيان تقرير آ( مصر. 2019البنك المركزي المصري، )  84

 االقتصاد العربي: اإلصدار التاسع"، ابريل.
( مصر. "استبيان تقرير آفاق 2019البنك المركزي المصري، )  85

 االقتصاد العربي: اإلصدار التاسع"، ابريل.

 في االئتمههان من المزيههد توفير على المصههههههرفي القطههاع

 . نظامية لمخاطر التعرض دون القادمة الفترة

 المخاطرانخفاض و األداء مؤشههههرات تحسههههن المتوقع من

 كوسهههيط بدوره القيام في واالسهههتمرار المصهههرفي للقطاع

 اسههتمرارية ضههوء في وذلك االقتصههادي، النمو لدعم ليما

 إدارة في المثلى الدولية الممارسهههههههات تطبيق في القطاع

 المركزي البنهههك وحرص الجوهريهههة، المخهههاطر كهههافهههة

 أحههدث مع تتواكههب تعليمههات إصههههههههدار على المصههههههري

 ومتههابعههة( IFRS 9و III بههازل مثههل) الههدوليههة المعههايير

 المصري المركزي البنك ذأخ كما. البنوك قبل من تطبيقها

 للعالقة إدراكا   المالي الشههمول تعزيز مسههئولية عاتقه على

قة مالي الشههههههمول بين الوثي مالي واالسههههههتقرار ال  وذلك ال

 . الدولة في المعنية األطراف مع بالتعاون

 في أسههههاسههههية بصههههورة التحتية المالية البنية تسههههاهمكذلك 

 مبهدأي على القهائم المهالي االسههههههتقرار وضههههههمهان تحقيق

 إلى باإلضهههههافة المختلفة، الدفع ألنظمة والكفاءة السهههههالمة

 احتيههاجههات تلبي منههاسههههههبههة دفع وأنظمههة خههدمههات توفير

 المالي القطاع يواصهههل اآلخر، الجانب على. مسهههتخدميها

 في المصهههههرفي للقطاع المسهههههتمر دعمه المصهههههرفي غير

 فيما المالي، الشههههههمول وتعزيز المالي االسههههههتقرار تحقيق

 ورصههههد متابعة في الكلية االحترازية سههههةالسههههيا تسههههتمر

 النظام اسههتقرار على تؤثر قد التي والمسههتجدات المخاطر

 .85الالزمة التوصيات تقديم خالل من المالي

يتبنى البنك المركزي سياسة نقدية تقييدية ، (86)تونس يف

رفعين  2018التضخم حيث شهد عام في ظل ارتفاع معدل 

لث لسعر الفائدة خالل الربع ألسعار الفائدة أعقبهما رفع ثا

 6.75ليصل حاليا  سعر الفائدة إلى  2019األول من عام 

 .في المائة

المائة خالل  في 8.8سجل المعروض النقدي زيادة بنسبة 

نما حجم ، فيما 2018العشرة االولى من عام األشهر 

 في 10.9الودائع المحلية بمعدل  وإجمالياالئتمان المحلى 

 . خالل تلك الفترة التواليلمائة على ا في 6.9المائة و

 2011 منذ األجنبي النقد سوق يشهد أخرى، ناحية من

 األجنبية العملة توفر نظرا  لمحدودية كبيرة ضغوطات

مليار  3.6 بلغ الذي التجاري الميزان عجز ارتفاع نتيجة

 ،2018 عام من ألولىاألشهر األحد عشر ا خاللدوالر 

 ،2017 عام من الفترة نفس لخالمليار دوالر  3.1 مقابل

" للطاقة" التجاري الميزانعجز إلى ارتفاع  ذلك ويُعزى

. "استبيان تقرير آفاق االقتصاد تونس (2019البنك المركزي التونسي، ) 86

 ابريل."، : اإلصدار التاسعالعربي
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 أدى. التجاري الميزان إجمالي من في المائة 30 شكًّل الذي

 سوق في األجنبية العملةب سيولةمصادر التأثر إلى ذلك 

 مقابل التونسي الدينار صرف سعر تراجع، والصرف

في  16و في المائة 13 حوبـن األمريكي والدوالر اليورو

 . التوالي المائة على

سوف يتأثر موقف السياسة النقدية خالل أفق التوقع 

 منطقة من المتأتي ذلك السيمابمسارات الطلب الخارجي 

 للمواد العالمية ألسعاروبالتطورات على صعيد ا ،اليورو

اتجاهات السياسة  عن فضال  ، والمحروقات األساسية

ومنطقة األمريكية الواليات المتحدة النقدية في كل من 

 األوروبي المركزي البنكفي ظل اتجاه  خاصة  اليورو، 

 أولى كخطوة األصول شراء إعادة لبرنامج حد وضعإلى 

 من لذلك وما ،تقييد السياسة النقدية إلى االنتقال نحو

 وعلى واليورو الدوالر صرف سعر على انعكاسات

 األسواق في النامية لدولا تتحملها التيمديونية ال تكاليف

 . العالمية المالية

 التونسههههي يالمركز البنك يسههههعى المحلي، الصههههعيد على

 قادرة تكون نقدية سهههههياسهههههة اتباع لىإ القادمة الفترة خالل

 االقتصههههههههادي االسههههههتقرار إعههادة في المسههههههههاهمههة على

(Macroeconomic Stabilization)، حكم ت ل  في وا

ية التوازنات ها احتواء المن بين أهم او الكل في  عجزلويات

 مسهههههتوى على تداعياته االعتبار في أخذا   الجاري الميزان

 الدين ومؤشههههههرات ،العملة واحتياطي ،الخارجي التمويل

 البنك فإن بالتالي،. والتضخم الدينار صرف سعر وتطور

 النقدية، للسهههههياسهههههة قيادته إطار في التونسهههههي، المركزي

على  ضههههههخميةالت الضههههههغوط مجابهة إلى جاهدا   يسههههههعى

اختالف مصههادرها بما يتوافق مع هدفه األسههاسههي المتمثل 

 في تحقيق االستقرار السعري.

 التي الخارجية التوازنات التحديات التي تواجه ظل في

 التونسي المركزي البنك شرع ،2011 منذ تونس تشهدها

 لىإ تهدف التي اإلصالحية البرامج من عدد إرساء في

 توفير على بقدرته للدفع المحلي الصرف سوق ميقعت

 مساهمته وتدعيم ،االقتصاديين للفاعلين الالزمة السيولة

 أكثر صرف نظام باعتماد وذلك الدينار قيمة تحديد في

 باعتماد الدينار صرف سعر تحديد على يرتكز مرونة

من خالل  البنوك طرف من المعتمدة الصرف أسعار

 أهمالتي تضم " الصرف سوق صانعيآلية " رساءإ

 تعزيز، عالوة على الصرف سوق في النشطة المصارف

 الصرف سوق في التونسي المركزي البنك تدخل أدوات

. األجنبية بالعملة العروض طلب ليةآ راجاألجنبي عبر إد

خدام است شروط تيسير على المركزي البنك عمل كما
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 الفائدة وأسعار ،الصرف مخاطر ضد التغطية أدوات

 خيارات اآلجل، السعر اتفاق ضات،والمقاي اآلجلة، العقود)

 (.الصرف

تركيز البنك المركزي  2020و 2019 اميسيتم خالل ع

 اإلصالحات ظل في تحققت التي المكتسبات عمعلى د

 وتعزيز ،المالية المشتقات سوق تنشيط خالل من السابقة

 البنك يعمل ،اإلطار هذا في. الصرف لسوق كمحفز دورها

 إلدراج قانوني نص عدادإ على حاليا التونسي المركزي

 الصرف مخاطر لتغطية االجل طويلة المالية المشتقات

. العمالت مبادلة وعقود الفائدة أسعار مبادلة كعقود والفائدة

 العمليات لهذه قانوني إطار إعداد على البنك يعمل كما

 (ISDAاتفاقية ) وتحديدا   الدولية المعايير مع يتالءم

 (.والمشتقات للمبادالت ليةالدو )الجمعيةالصادرة عن 

 مستقرة النقدية السياسة فائدة أسعار ظلت ،(87)المغرب في

 ظل في وذلك 2018 عام المائة في 2.25 حدود في

 2017 عام يف المغرب بنك تبعهاا التي هالتيسيري السياسة

 0.06 بحوالي النقدية السياسة فائدة سعر خفض عندما

 في 2.25 الى 2016 عام المائة في 2.31 من مئوية نقطة

 عليه ظلت يالذ المستوى نفس وهو ،2017 عام المائة

 فائدة سعر لمتوسط بالنسبة الحال كذلك. 2018 عام حتى

 تعديل عليه يطرأ لم يالذ المصارف بين ما سوق تعامالت

. التوالي على الثاني للعام المائة في 2.28 حدود في وظل

غيير عند بدون ت القانوني االحتياطي نسبةكما ظلت 

 .2016 عام منذ المائة في 4مستوى 

 الى M2المعروض النقدي  إجمالي ارتفع لذلك نتيجة

 964.3 مقابل 2018 عام مغربي درهم مليار 985.2

 المائة في 5.5 بلغ نمو بمعدل 2017 عام درهم مليار

 الودائع، في ظل نمو 2017في المائة عام  7.4مقابل 

في  4.9مقابل  2018، عام المائة في 3.9 المحلية بالعملة

في حين سجل  .2017المائة لنمو لودائع المسجل عام 

 عام المائة في 1.5ئتمان زيادة طفيفة بلغت اال نمو عدلم

في و. في المائة العام السابق عليه 3.1مقارنة مع  2018

حين استقر معدل نمو االئتمان الممنوح للقطاع العام عند 

عدل نمو ، تراجع م2018في المائة عام  7.2مستوى 

في المائة خالل  1.7االئتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى 

 .2018عام 

 الدوالر مقابل المغربي الدرهم صرف سعر نخفضا

 في وذلك ،2018 عام المائة في 3.4 بمعدل األمريكي

 في 1.2 بمعدل 2017 عام في الطفيف االنخفاض أعقاب

 اليورو ابلمق الدرهم صرف سعر ارتفع حين في. المائة
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 بلغت ارتفاع مقابل ،2018 عام المائة في 1.9 بمعدل

تشير التوقعات في حين . 2017 عام المائة في 0.8 نسبته

 نتيجةالفعال  الحقيقيلى ارتفاع سعر الصرف إأيضا  

 مقابل أساسي بشكل المغربي للدرهم المتوقع االرتفاع

 في الناشئة االقتصادات بعض وعمالت اليورو

 .2020عام

آلية إلصالح  2018يُشار إلى أن المغرب يتبنى منذ عام 

سياسة الصرف من خالل التحول التدريجي إلى سياسة 

توسيع نطاق تحرك  هاسعر الصرف المرن تم في إطار

سعر صرف الدرهم المغربي مقابل سلة من العمالت يشكل 

في ( 2.5±)بها عند نطاق يبلغ نحو  كبراليورو المكون األ

ساهم في المائة في السابق؛ وهو ما ( 0.3±) ا  المائة عوض

في تحسن وضعية السيولة بالنقد األجنبي في سوق 

 الصرف.

سيعمل بنك ، 2020و 2019 يخالل عام المتوقع من

المغرب على حفز االئتمان الموجه للقطاع الخاص بهدف 

كما ستشهد الفترة تواصل . دعم النمو االقتصادي

 سعر مانظتدريجي لال صالحاإلبالخاصة  اتجراءاإل

بهدف زيادة مستويات مرونته بما يساعد على  الصرف

 الصرف سعر يشهد نأ المتوقع من .المحلى الطلب تحفيز

 للدرهم المتوقع االرتفاع عن ناتجا   ارتفاعا   الالفعًّ  الحقيقي

 الدول بعض وعمالت اليورو مقابل أساسي بشكل المغربي

 . الناشئة

سعر الصرف الثابت ما بين  سياسة ظل في ،(88)ألردنا في

 زيقام البنك المرك ،الدينار األردني والدوالر األمريكي

برفع أسعار الفائدة على كافة  2018االردني خالل عام 

نقطة  75أدوات السياسة النقدية ثالث مرات وبواقع 

أساس، وعلى نافذة االيداع لليلة واحدة أربع مرات وبواقع 

الزيادة جانبا  من ب يواكبما  وذلك نقطة أساس 100

األمريكي، وضمان  المسجلة في سعر الفائدة على الدوالر

 تنافسية األدوات المحررة بالدينار االردني.

ما مقداره  2018بلغت السيولة المحلية في نهاية عام 

دينار في نهاية عام مليار  33.0، مقابل مليار دينار 33.4

س نمو الودائع بما يعك في المائة.  1.22بنمو نسبته  2017

إجمالي الودائع لدى البنوك في المائة ليصل  2.0بنسبة 

مليار  33.8ما مقداره  2018المرخصة في نهاية عام 

بلغ . 2017دينار نهاية عام مليار  33.2 دينار، مقابل

الممنوحة من قبل  االئتمانيةرصيد إجمالي التسهيالت 

 26.1 ما مقداره 2018البنوك المرخصة في نهاية عام 

 2017دينار في نهاية عام مليار  24.7 ينار، مقابلد مليار
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حيث شهدت التسهيالت في المائة.  5.5بنمو يقدر بنحو 

 في 5.8االئتمانية الممنوحة للقطاع الخاص نموا  بنسبة 

التسهيالت الممنوحة للقطاع  انخفضتالمقابل  فيالمائة، 

 .2018نهاية عام  فيالمائة وذلك  في 2.0العام بنسبة 

نموا  ملموسا   العام للقطاعالممنوح حيث شهد االئتمان 

 االئتمان نمو معدل بلغ حين في ،المائة في 13.3 بمعدل

 . (89)2018 عام المائة في 4.7 الخاص للقطاع الممنوح

 نظام يعتبر الصرف، أسعار في التطورات صعيد على

. النقدية للسياسة األساسية الركيزة الثابت الصرف سعر

 خدمة في 1995 عام في اعتماده منذ النظام هذا ساهم

 بالدينار الثقة زيادة إلى وأدى فعال بشكل األردني االقتصاد

 المحلية الدراسات من العديد أشارت حيث األردني،

ه وتماشي ،الثابت الصرف سعر نظام فعالية إلى والدولية

 بالتالي. الطويل المدى على التوازني الصرف سعر مع

 سياسةل دعمه المقبلة الفترة في المركزي نكالب سيواصل

 1.41 حدود في األردني لدينارل الثابت الصرف سعر

 . النقدية للسياسة كركيزة مريكيأ دوالر

يعتمد البنك المركزي األردني في تحليله وتوقعاته 

لألوضاع النقدية على عدة عوامل محلية وإقليمية ودولية 

سة النقدية للمحافظة على السياتأخذ بعين االعتبار أولويات 

  .صرفالسعر استقرار سياسة االستقرار النقدي و

 تحمل على قادر متين مصرفي بجهاز االردن يتمتع

 بمستويات لتمتعه نتيجة المرتفعة والمخاطر الصدمات

 من مريحة مستويات إلى باإلضافة المال رأس من مرتفعة

 الذي اليالم االستقرار مؤشر أظهر ولقد. والربحية السيولة

 تعد األردن في المالي النظام استقرار درجة أن حديثا نشر

 واالقتصادية السياسية التطورات االعتبار في آخذا   جيدة

 تعزيز سبيل في. المالي االستقرار على وأثرها المنطقة في

 كلية احترازية سياسة األردني المركزي البنك يتبنى ذلك،

 النظامية طرالمخا وتحليل تحديد خالل من مناسبة

 النظام متانة وتعزيز منها للحد المناسبة األدوات ستخداماو

 بتطوير المركزي البنك سيستمر . خالل أفق التوقعالمالي

 المخاطر تطورات باالعتبار آخذا   واألدوات السياسة هذه

 .والدولي واإلقليمي المحلي المستوى على

 النموإلى تحسن وتيرة  األردني لالقتصاد التوقعات تشير

 المالي االستقرار من سيعزز مام القادمة الفترات خالل

، وهو ما يعد كذلك نتاجا  المتوسط المدى على لألردن

 المختلفة السياساتبين  المناسب والمزج ،المناسبة للتدابير

 االحترازية الرقابة وسياسات، والنقدية المالية السياسة مثل

التطورات . "تقرير األردن (2019البنك المركزي األردني، )  89

 اير.االقتصادية والنقدية"، ين
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 األردن تعرض من الحد إلى أدت والتي والجزئية الكلية

 .المالية للمخاطر

 حدود في ثابتا   النقدية السياسة فائدة سعر يبق ،(90)لبنان في

 تعامالت فائدة سعر متوسط نخفضا حين في المائة في 10

 عام المائة في 7.73 الىليصل  البنوك بين ما سوق

2018.  

األوضاع االقتصادية المتمثلة في تباطؤ النشاط انعكست 

تداعيات المترتبة على األوضاع في دول وال ،االقتصادي

واألوضاع الداخلية على التطورات النقدية  ،الجوار

واصل المعروض النقدي والمصرفية في لبنان حيث 

اتجاهه نحو االنخفاض خالل عام  M2 الواسعفهومه بم

في المائة بما يمثل  4تقارب حيث تراجع بنسبة  2018

في  لعام السابق عليه.تقريبا  نفس نسبة االنخفاض المسجلة ا

هذا السياق سجل االئتمان الممنوح من قبل المصارف 

، مقارنة مع 2018في المائة خالل عام  5تراجعا  بنسبة 

، حيث استقرت التسهيالت 2017المستوى المسجل عام 

خاص تقريبا  عند نفس االئتمانية الممنوحة للقطاع ال

منوح مستوياتها السابقة في حين واصل االئتمان الم

 في المائة. 8.3للحكومة انخفاضه متراجعا  بنسبة 

خالل أفق التوقع، من المرتقب تأثر األوضاع النقدية 

والمصرفية بمسارات النشاط االقتصادي والتطور على 

ية صعيد البدء في تنفيذ اإلصالحات االقتصادية الضرور

لدعم النمو التي طال انتظارها، إضافة إلى التأثر 

 ناللبنانييتي ستشهدها كل من تحويالت بالتطورات ال

 . العاملين في الخارج، واحتياجات التمويل وكلفة االستدانة

 الموجودات حيث من األساسية المؤشرات تفاعل نإ

 االيجابي النمو الى ضافةإ ،المركزي للمصرف الخارجية

 الوطنية بالعمالت التوظيفات آجال طالةإو للودائع المتوقع

 الليرة صرف سعر استقرار عل دعم سيعمل واألجنبية

 . اللبنانية

 بعةسيركز مصرف لبنان خالل أفق التوقع على متا

 صدارإل الخزينة عودة ظل في العامة المالية تطورات

 الى باإلضافة. السوق وبسعر الوطنية بالعملة سندات

 تنفيذها عتزمالمُ  واالقتصادية المالية االصالحات متابعة

 أجل من معها النقدية السياسة تأقلم نلضما الحكومة قبل من

 في العجز وتمويل ،العملة صرف سعر على الحفاظ

 .العامة المالية في والعجز التجاري الميزان

 االقتصاد أداء في التباطؤ وتيرة تواصلت ،(91)فلسطين في

 مستجدات جراء األخيرة، األعوام مدى على الفلسطيني

 على سلبي بشكل أثرت واقتصادية، سياسية وتحوالت
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 األمر ،الرئيسة محركاته وأضعفت االقتصادي، النشاط

 وعلى ،الكلي االقتصاد مؤشرات على بظالله ألقى الذي

 . االقتصادي النمو عجلة

 في المتمثلة الفلسطيني، االقتصاد حالة لخصوصية نظرا  

 يتم متكاملة، نقدية وسياسة وطنية عملةوجود  غياب

 الدينار في تمثلي مالتالع متعدد نقدي بنظام التعامل

 .اإلسرائيلي لكالشيو األمريكي، الدوالرو األردني،

 فلسطين دولة في النقدية السياسة أوضاع فان بالتالي

 للدول النقدية السياسة بأوضاع مباشر بشكل مرتبطة

 تستطيع ال ،الراهن الوضع في. العمالت لهذه صدرةالمُ 

 وسعر ود،النق عرض في التحكم الفلسطينية النقد سلطة

 بل الرسمية، الفائدة أسعار معدالت تحديد أو الصرف،

 ونسبة ،القانوني النقدي االحتياطي معدالت بتحديد تكتفي

 الجهاز وإدارة تنظيم إلى باإلضافة الخارجية، التوظيفات

 مستمر بشكل رقابية تعليمات وإصدار ،والمالي المصرفي

 المعايير حسب وتحديثه المصرفي الجهاز سالمة من للتأكد

 .الدولية والممارسات

 القانوني االحتياطي نسبة على الفلسطينية النقد سلطة تعتمد

 2016 عام منذ المائة في 9 حدود في ثابتة ظلت التي

 نما الذي المحلية السيولة حجم في للتحكم كأداة نآلا وحتى

 في 12.6مع  مقارنة 2018 عام المائة في 10 بمعدل

نموا   الممنوح االئتمان حجمسجل  .2017 عام المائة

 بلغ نمو بمعدل مقارنة ،2018 عام المائة في 5.1 بمعدل

 الودائع نمو معدل بلغ كما. 2017 عام المائة في 16.9

 نأ المتوقع ومن، 2018 عام المائة في 2.0 المصرفية

 تعزيز إطار في .2019 عام المائة في 8 بمعدل ينمو

 الفلسطينية النقد سلطة قامت فلسطين، في المالي االستقرار

 تحمل ىعل الفلسطيني المصرفي الجهازقدرة  بتقييم

 متفاوتة وبدرجات الحدوث المحتملة والصدمات المخاطر

 على المالي التحمل اختبارات بإجراء قيامال خالل من وذلك

 الواقع ضوء في سيما ال المصرفي، القطاع مستوى

 باراتاالخت هذه تركز. الراهن والسياسي االقتصادي

 سأر نسبة مؤشر تأثر مدىتحليل  على ساسيةأ بدرجة

 تقل أال ينبغي والتي بالمخاطر المرجحة األصول لىإ المال

السارية بعدد من  النقد سلطة لضوابط وفقا   في المائة 8 عن

 اختبارات أظهرتالسيناريوهات المتوقعة للمخاطر. 

 نتائج المصرفي القطاع مستوى على المالي التحمل فحص

  .المختلفة السيناريوهات ضوء في عام بشكل ايجابية

 باستراتيجيات يتعلق فيما إيجابية نتائج فلسطين دولة حققت

 مستوى على وكذلك ،االفراد مستوى على المالي الشمول

 نسبة ارتفعت حيث والمتوسطة الصغيرة المؤسسات
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 إجمالي إلى مصرفية حسابات لديهم تتوفر الذين األفراد

 60 لىإ 2017 عام المائة في 58.64 من الغينالب السكان

 الشركات نسبة بلغت حين في .2018 عام المائة في

 للنفاذ فرص لديها يتوفر التي والمتوسطة الصغيرة

 95 والمتوسطة الصغيرة الشركات إجمالي إلى لالئتمان

 .2018 عام المائة في

انعكست أوضاع تمويل الموازنة العامة على  ،السودان في

-2015ة السيولة النقدية التي نمت خالل الفترة )وضعي

في المائة سنويا  بما أدى إلى ارتفاع  34.2( بمعدل 2018

استهدف البنك المركزي  ،كبير لمعدل التضخم. بناء عليه

خالل السنوات الماضية تقييد السياسة النقدية بهدف 

لسيولة الفائضة لكبح جماح التضخم امتصاص مستويات ا

جوء إلى عدد من التدخالت وأدوات السياسة من خالل الل

النقدية من بينها نسبة االحتياطي القانوني، وعمليات السوق 

المفتوحة لشراء األوراق المالية الصادرة عن البنك 

في المركزي والحكومة المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، 

في المائة   68.4من السيولة المحلية  عدل نموظل ارتفاع م

 . 2018في المائة في عام  111.8إلى  2017في عام 

 االقتصاد خصوصية أن إلى الصدد هذا في اإلشارة تجدر

 من كل عمل آليات توافق ضرورة في تتمثل التي السوداني

 المصرفي النظام مع المصرفي والقطاع المركزي البنك

 التحديات من ا  عدد المركزي البنك على تفرض اإلسالمي

 بقدرة يتعلق فيما السيما النقدية لسياسةا بإدارة يتعلق فيما

 في الفائضة السيولة من الهائل الكم امتصاص على البنك

 النقدية السياسة أدوات البنك لدى يتوفر ال حيث األسواق،

 مقدرة أن كما الغرض، لهذا استخدامها يُمكن التي الكافية

 السياسة لتقييد األدوات هذه خالل من التدخل على البنك

 . الصعوبات من بالعديد كذلك تواجه ةالنقدي

رغم الزيادة الكبيرة المسجلة في معدل نمو السيولة المحلية 

شح مظاهر إال أن ، 2018بالجنيه السوداني في عام 

واضحة  خالل العام خاصة بالنسبة ظهرت السيولة 

في ظل التزايد الكبير للتعامالت النقدية )النقود السائلة( 

لتحويل د على السحوبات النقدية لمستويات طلب األفرا

التي تعتبر مالذات آمنة في  ال إلى الدوالر أو الذهباألمو

في  62.3ظل االرتفاع القياسي لمعدالت التضخم إلى نحو 

ات التي واجهت األفراد صعوبه التالمائة، وهو ما عكس

السحوبات النقدية من البنوك وماكينات والشركات إلجراء 

ف البنك المركزي السوداني خالل يستهد الصراف اآللي.

السعي إلى تحقيق االستقرار النقدي من خالل  2019عام 

في المائة على  27.1احتواء معدالت التضخم بحدود 

وذلك بما يساعد على تحقيق معدل نمو  ،أساس سنوي

في المائة خالل العام الجاري، عبر استهداف  5.1بحدود 

لمائة. تشمل في ا 36معدل نمو لعرض النقود بحدود 

دية الُمستخدمة لتحقيق هذا الهدف رفع أدوات السياسة النق

نسبة االحتياطي القانوني على الودائع بالعمالت المحلية 

في  20إلى  2018في المائة في عام  18واألجنبية من 

، مع إمكانية اللجوء إلى رفع إضافي 2019المائة في عام 

ة إلى تفعيل دور خالل العام إذا استلزم األمر ذلك، إضاف

لمفتوحة عبر بيع الصكوك واألوراق عمليات السوق ا

 المالية الحكومية بهدف امتصاص السيولة.

إلى  2020و 2019خالل عامي يسعى بنـك السـودان 

تنـفيذ إصالحات تستهدف زيادة مستويات فاعلية السياسة 

النقدية في تحقيق االستقرار السعري من خالل إضافة 

ت إجارة لسياسة النقدية مثل إصدار شهاداأدوات جديده ل

(، والتنسيق مع وزارة المالية 2البنك المركزي )شهاب 

لضبط وترشيد التمويل الحكومي من البنك المركزي 

في المائة من  15 بحدود سقف أعلى يتمثل في نسبة

اإليرادات العامة، إضافة إلى تعديل أداة نسبة االحتياطي 

ية في امتصاص السيولة الفائضة، القانوني لمزيد من الفاعل

وتنشيط عمليات سوق ما بين المصارف فيما يتعلق بحفظ 

الودائع ومنح التمويل بالعملتين المحلية واألجنبية وبيع 

عالوة جنبي فيما بينها، وشراء األوراق المالية والنقد األ

تصكيك على تشجيع البنك المركزي للمصارف على 

دوات يمكن استخدامها في الرأسمالية لتكوين أها أصول

سوق ما بين المصارف وكأداة تستخدم للتعامل مع بنك 

على مستوى القطاع  السودان كُمقرض المالذ األخير.

ة المصرفي، تحتفظ البنوك بمستويات مالءة مالية جيد

وهو ما يفوق مستوى  2018في المائة في عام  18.8بلغت 

في  III (10.5كفاية رأس المال الُمحدد في إطار بازل 

المائة(، كما يتسم القطاع المصرفي السوداني بانخفاض 

في المائة  4مستويات القروض المتعثرة التي شكلت نحو 

. يسعى البنك 2018من مجمل المقروض خالل عام 

متواصل إلى حث البنوك على زيادة  المركزي بشكل

مخصصات تغطية القروض المتعثرة، وهو ما ساعد على 

طية مخصصات القروض المتعثرة إلى ارتفاع نسبة تغ

في المائة في عام  70.3إجمالي القروض المتعثرة إلى 

. كما 2014في المائة في عام  61.7بالمقارنة مع  2018

تفاع معدالت يتسم القطاع المصرفي في السودان بار

الربحية في ظل ارتفاع مستويات العائد على األصول إلى 

في  36وق المساهمين إلى في المائة، والعائد على حق 3.1

المائة، وهو ما يعد من أعلى معدالت ربحية القطاعات 

المصرفية الُمسجلة على مستوى الدول العربية. بهدف 

مركزي تعزيز مستويات االستقرار المالي يسعى البنك ال

بشكل مستمر إلى تقوية أطر إدارة المخاطر. حيث يركز 

ية على تبني بنك السودان المركزي ضمن سياساته السنو

عدد من التدابير في إطار السياسات االحترازية الكلية 

وتطبيق مؤشرات كلية للتنبؤ  ،والجزئية لتقليل المخاطر
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والتركيز على سياسة  ،باألزمات المصرفية والمالية

ستقرار المالي للقطاع المالي بالتنسيق مع الجهات ذات اال

مؤشرات يقوم البنك المركزي بمتابعة وتحليل  .الصلة

األداء المالي للمصارف والمؤسسات المالية وأثرها على 

المؤشرات الكلية للقطاع المالي. كما بدأ البنك المركزي 

 مؤخرا  في إعداد تقرير االستقرار المالي بمساعدة الجهات

  الفنية والمؤسسات الدولية واإلقليمية.

تحقيق مستويات إلى  المركزييهدف البنك  ،موريتانيا في

والحفاظ على معدالت  ،تقرة للمستوى العام لألسعارمس

التضخم في مستويات معتدلة في ظل بعض التحديات التي 

السياسة النقدية المتمثلة في تداول األموال  إدارةتواجه 

خالل أفق التوقع ستواصل خارج القنوات الرسمية. 

للحد من تسرب العملة مساعيها الحكومة الموريتانية 

 تحسين فعالية السياسة النقدية. لالرسمية خارج القنوات 

أهم من يعد التحكم في إدارة السيولة النقدية ، الصومال في

لوقت الحالي في ظل أولويات البنك المركزي في ا

التحديات السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تواجهها 

ما يتعلق تقدما  ملموسا  في المركزيأحرز البنك  الصومال.

مة بهدف إعادة الثقة ذقود ورقية آمنة ومبرئة الن إصدارب

ن هذه أفعالية السياسة النقدية. الجدير بالذكر ضمان و

طار خارطة الطريق التي تبناها البنك إي تندرج فالجهود 

 العملة. إلصالح المركزي

يعتبر نظام مجلس العملة هو نظام سعر ، جيبوتيفي 

بالدوالر  الجيبوتيالفرنك  يرتبطالصرف المتبع حيث 

من  .فرنك لكل دوالر واحد 177.72بواقع  األمريكي

المتوقع استمرار معدالت النمو المرتفعة للناتج المحلي 

 2018في المائة خالل عامي  5اإلجمالي التي تفوق 

نفاق االستثماري في ظل ارتفاع مستويات اال 2019و

ساهم بشكل كبير في نمو بما خالل الفترة السابقة 

 .زز من قيمة العملة المحليةعو الصادرات

تتيح سياسة و باليورو،القُمري  يرتبط الفرنك، القٌمرفي 

سعر الصرف الثابت احتواء التضخم. وتحدد سعر فائدة 

اليورو لإلقراض  مؤشرالفرنك القُمري عند مستوى يفوق 

نقطة مئوية الذي بقي عند  1.5بنحو ( Eonia)لليلة واحدة 

 في 0.36- بمتوسط ،2015 أبريل منذمستويات سالبة 

السياسة في ضوء التوقعات بعودة . 2018 عامة في ئالما

، 2020النقدية لمساراتها التقليدية في منطقة اليورو عام 

من المتوقع أن تحاكي أسعار الفائدة في جزر القُمر هذه 

 التغيرات.
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  العربية للدول الكلي االقتصادي األداء (:4شكل رقم )

 نقدية والمصرفيةلتطورات الا

عام العربية الدول في نسبيا  اطؤا  السيولة المحلية تبشهد معدل نمو 

2018 
 (في المائةمعدل نمو السيولة في الدول العربية )

معدل نمو الناتج بالمقارنة مع  المعروض النقديوتباينت اتجاهات نمو 
 الدول العربيةما بين المحلي الحقيقي 

 

 
قاعدة بيانات التقرير االقتصادي العربي الموحد، واستبيان العربي،  المصدر: صندوق النقد

.2019 أبريل-تقرير آفاق االقتصاد العربي  

 
المصدر: صندوق النقد العربي، قاعدة بيانات التقرير االقتصادي العربي الموحد، واستبيان 

.2019 أبريل-تقرير آفاق االقتصاد العربي  

إلى رفع الفائدة للحفاظ  2018عام  في اتجهت بعض البلدان العربية
 على سياسة سعر الصرف الثابت أو الحتواء الضغوط التضخمية

 أسعار الفائدة الرسمية )%(

 
 .المعنية المركزية المصارف: لمصدرا

 في بعض الدول العربيةمعدل نمو الودائع وهو ما انعكس على 

 )%( الودائعمعدل نمو 

 
اعدة بيانات التقرير االقتصادي العربي الموحد، واستبيان العربي، قالمصدر: صندوق النقد 

.2019 أبريل-تقرير آفاق االقتصاد العربي  

وأدى في بعض الدول إلى انخفاض مستويات االئتمان 
 الممنوح

 معدل نمو االئتمان الممنوح )%(

 
العربي المصدر: صندوق النقد العربي، قاعدة بيانات التقرير االقتصادي 

 .2019 أبريل-ستبيان تقرير آفاق االقتصاد العربيالموحد، وا

 السيما ذلك الموجه إلى القطاع الخاص
 معدل نمو االئتمان الممنوح إلى القطاع الخاص )%(

 
المصدر: صندوق النقد العربي، قاعدة بيانات التقرير االقتصادي العربي الموحد، واستبيان تقرير آفاق 

.2019 أبريل-االقتصاد العربي  
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 2020و 2019 لعامي العربية للدول الكلي االقتصادي األداء توقعات :نيا  ثا

 المالية التطورات

 6.5إلى  2017في المائة في عام  6.7من  -مقوما  بالدوالر-عجز الموازنة المجمعة للدول العربية إلى الناتج  انخفض

العربية المختلفة. سجلت مجموعة دول مجلس وسط تباين أداء مجموعات الدول  2018في المائة من الناتج خالل عام 

مقابل ، 2018في المائة عام  4.5الموازنة إلى الناتج ليصل إلى التعاون لدول الخليج العربية انخفاضا  ملموسا  في عجز 

ارتفع في حين نقطة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي،  2.6بما يشكل تراجعا  مقداره  2017في المائة في عام  7.1

المحلي  في المائة من الناتج 12ستوى العجز المسجل في الدول العربية األخرى المصدرة للنفط ليصل إلى نحو م

اإلجمالي في ظل استمرارية تأثر اإليرادات النفطية في بلدان المجموعة التي تعد المصدر الرئيس لإليرادات العامة 

الحاجة إلى تزايد مستويات االنفاق لتلبية االحتياجات و ،باألوضاع الداخلية التي تشهدها بعض بلدان المجموعة

شهد مستوى العجز المسجل في موازنة الدول العربية في حين . ة اإلعماراالقتصادية ودعم االنفاق على متطلبات إعاد

 .2018 في عام في المائة 7.8نقطة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي ليصل إلى  0.4المستوردة للنفط ارتفاعا  بنحو 

وضمان استدامة الدين العام  ،واصلت البلدان العربية خالل العام الماضي مساعيها لضبط أوضاع الموازنات العامة

صالح أوضاع المالية العامة تركز على اإلصالح الضريبي وضبط ورفع كفاءة مستويات إلعبر برامج متوسطة األجل 

جل تتضمن مستهدفات لخفض العجوزات في الموازنات العامة ووضع ألاالعام. كما تبنى عدد منها أطر متوسطة  اإلنفاق

زلية من المتوقع في إطارها استعادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوازناتها الدين العام في مسارات تنا

وبما شكل ملموس في الدول العربية المستوردة للنفط بإلى الناتج ين العام وخفض نسبة الد، 2023المالية بحلول عام 

 نقطة مئوية في بعض البلدان خالل تلك الفترة.  20يصل إلى 

خالل  العربية الخليجلدول  التعاون مجلس دول وباألخص النفطية العربية الدول حرصت العامة، اإليرادات صعيد على

غير النفطية عن طريق االتجاه  تدابير لتنويع إيراداتها العامة من خالل سياسات لحفز اإليرادات تبني علىالعام الماضي 

 ملموسا   تقدما  الدول المستوردة للنفط  أحرزت كذلك. يةإلى فرض الضرائب، ومراجعة رسوم تقديم الخدمات الحكوم

 الضريبي التهرب ومكافحة الضريبية اإلدارة تحسين على تعمل سياسات وتبنتالضريبي  صالحاإل على صعيد

 تعمل العام، اإلنفاق جانب في أما. للضرائب اإللكتروني التحصيل أو االلكترونية الفوترة نظام إدخال إلى باإلضافة

 االنفاق أولويات ترتيب إعادة خالل من وذلك العام اإلنفاق ترشيدتهدف تس إصالحية سياسات تنفيذ على العربية الدول

 الدعم سياسات مراجعة على خرىأ عربية دول عكفت فيما الرسمية، والمؤسسات الوزارات هيكلة إعادة الى باإلضافة

بهدف إصالح نظم الدعم السلعي والتوجه عوضا  عنها إلى إصالح وتقوية شبكات الحماية االجتماعية  طرفها من المتبناة

كما تسعى اإلصالحات إلى زيادة الموارد الموجهة إلى االنفاق االستثماري من  .واالستهداف النقدي للفئات المستحقة

عات في مجال البنية األساسية وتقديم الخدمات عات للشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ بعض المشروخالل تنفيذ مشرو

 الحكومية. 

 تحسنا   2019 العام يشهد نأ المتوقع من إلصالح أوضاع المالية العامة، العربية الدول قبل من المبذولة للجهود نتيجة

 كنسبة جمعةالمُ  العامة وازنةمال عجز نأ لىإ التقديرات تشير حيث ،العربية لدولفي ا العامة المالية أوضاع في ملموسا  

 اإليرادات جماليإ بنمو أساسية بدرجة مدعوما   2019 عام المائة في 5.5 لىإ ينخفض سوف اإلجمالي المحلى الناتج من

.العام الجاري ائةالم في 7نسبة ب العامة النفقات جماليإ نمو، فيما يتوقع المائة في 11 بمعدل جمعةالمُ  العامة

 للنفط صدرةالم العربية الدول .1

تحسن من  المجموعة بدول المالية األوضاع استفادت

تواصهههل األثر اإليجابي من و ،األسهههعار العالمية للنفط

لإلصههههههالحات الرامية إلى تنويع مصههههههادر اإليرادات 

ومن جهود ضههههههبط النفقات العامة في بعض  ،العامة

 الدول شههههههدت سهههههبق، ما على بناء  بلدان المجموعة. 

 ةـــاليـالم اعـأوض يـف ا  ـتحسن مجتمعة   للنفط صدرةالمُ 

 

 من كنسبة العامة الموازنة عجز انخفض حيث العامة

 2017 عام المائة يف 6.5 من اإلجمالي المحلى الناتج

 ظل في ذلك جاء .2018 عام المائة في 6.2 لىإ

يدة من في المائة مستف 8ارتفاع اإليرادات الكلية بنسبة 

 عام المائة في 18 بمعدل النفطية يراداتإلزيادة ا

 اتواالستراتيجي الخطط وبدعم كذلك من ،2018
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 يالذ مراألمصادر اإليرادات العامة  تنويع لىإ الهادفة

 . النفطية غير اإليرادات نمو ساهم في

يتباين األداء داخل دول المجموعة، ففي حين نجحت 

ل الخليج العربية في مجموعة دول مجلس التعاون لدو

تحقيق خفض ملموس لعجز الموازنة إلى الناتج بواقع 

ارتفع مستوى العجز ، 2018نقاط مئوية في عام  2.6

المسجل في الدول العربية األخرى المصدرة للنفط 

امي احتياجات هذه بما يعكس تن 2018خالل عام 

واستمرار التحديات التي تواجه حفز  البلدان للتمويل

 .إليرادات العامةمستوى ا

 في العامة المالية وضع نإف األولية، للتوقعات وفقا  

خالل  تحسنا   يشهد سوف للنفط صدرةالمُ  العربية الدول

حيث من المتوقع انخفاض عجز الموازنة ، 2019عام 

 مصحوبا  في المائة  5.2إلى الناتج إلى مستوى يقارب 

 عدلبم جمعةالمُ  العامة اإليرادات في متوقعة بزيادة

 .2019 عام في المائة في 12

  العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول

 على لدول الخليج العربية التعاون مجلس دول حرصت

خالل السنوات برامج لتحقيق االنضباط المالي  تبنى

 ،تقوم على تنويع مصادر اإليرادات العامةاألخيرة 

 يرغ بإيرادات العامة ميزانياتها رفدوهو ما ساعد على 

، يساندها في ذلك الخطط واالستراتيجيات نفطية

الوطنية التي تستهدف زيادة مستويات التنويع 

على ترشيد دول المجموعة االقتصادي. كما حرصت 

النفقات العامة بالتركيز على ضبط االنفاق الجاري مع 

 داعمة  عند مستويات النفاق الرأسمالي االحفاظ على 

صادي، وهو ما يع االقتللنمو االقتصادي ولخطط التنو

أوضاع الموازنات العامة وساعد على عمل على دعم 

 منانخفاض عجز الموازنة للناتج المحلي اإلجمالي 

 عام المائة في 4.5 لىإ 2017 عام المائة في 7.1

 في 12.0 بمعدل العامة اإليرادات نمو ظل في 2018

اإليرادات زيادة . جاء ذلك كنتيجة ل2018 عام المائة

بما يعكس الزيادة المسجلة  في المائة 24طية بنسبة النف

 اإليرادات غير النفطية بنسبةنمو ، وفي أسعار النفط

 ،العامة إصالح الماليةسياسات في إطار  المائة في 21

في حين شهدت النفقات نموا  محدودا  خالل العام 

 في المائة. 4الماضي بنسبة 

نخفاض تشير التقديرات إلى التوقعات باستمرار ا

مستوى العجوزات في الموازنات العامة للدول التي ال 

زالت تحقق عجوزات في الموازنة )السعودية، 

ُعمان( خالل المدى المتوسط والبحرين، والكويت، و

في أفق زمني يمتد المالية ها اتيد هذه الدول توازنلتستع

بفعل تواصل مسيرة اإلصالح المالي  2023حتى عام 

 في تلك البلدان.

ستنادا  إلى األثر اإليجابي المتوقع لسياسات إصالح ا

من المتوقع استمرار  ،المالية العامة في دول المجموعة

انخفاض مستوى عجز الموازنة إلى الناتج المحلي 

في المائة خالل  3.5إلى في المائة و 3.8اإلجمالي إلى 

 .2020و 2019عامي 

 المجموعة دول مستوى على التطورات

هداف ألى تحقيق إفي إطار سعى المملكة  السعودية في

المتمثلة في تحقيق السياسة المالية على المدى المتوسط 

 ،استدامة المالية العامة من خالل خفض معدالت العجز

وتحسين  ،وتطوير أساليب الدعم واالنفاق االجتماعي

اإلدارة الضريبية، تشير التقديرات األولية الى انخفاض 

 136 يإلى حوال 2018انية عام في ميز المتوقعالعجز 

مالي الناتج في المائة من إج 4.6مليار لاير أي ما يعادل 

في  9.3المحلى مقابل عجز بلغت نسبته إلى الناتج 

مليار لاير عن  102وبانخفاض قدره  2017المائة عام 

مليار  238 يالبالغ حوال 2017العجز الفعلي في عام 

سجل في اع المُ لاير. يعزى هذا التحسن إلى االرتف

 29.4مستوى اإليرادات العامة التي نمت بنسبة تقارب 

مليار لاير في ظل ارتفاع  895ئة لتصل إلى في الما

في  39.3لإليرادات النفطية بنسبة تقارب  ملموس

 األسعار العالمية للنفطفي  ةالمسجل الزيادةالمائة نتيجة 

ار وفقا  ألسع في المائة 33بنسبة  خالل العام الماضي

في النصف كميات االنتاج زيادة و ،سلة خامات أوبك

لزيادة اإلنتاج وفق قرار أوبك  2018في عام الثاني 

 . لتخفيف الضغوطات السعرية

سجلت اإليرادات غير النفطية نموا   ،من جانب آخر

بتطبيق العديد من اإلجراءات  مدعومة  ملموسا  

برنامج تحقيق "واإلصالحات المالية الُمقرة في 

 2016الذي أطلق في نهاية عام  "التوازن المالي

بهدف تمكين المملكة في األجل المتوسط من استعادة 

. العامة وضمان االستدامة المالية المالية ضبط أوضاع

شملت اإلصالحات المتضمنة في سياق هذا البرنامج 

المقابل "تطبيق ضريبة القيمة المضافة ومبادرة 

تصحيح أسعار ة على ، عالوعلى الوافدين "المالي

الطاقة لتصل إلى المستويات العالمية بحلول عام 

. في إطار هذه اإلصالحات تشير التقديرات إلى 2025

في  89.4ارتفاع الحصيلة الضريبية بنسبة بلغت 

، حيث 2018عام  مليار لاير 166المائة لتصل إلى 

 113جلت الضرائب على السلع والخدمات نحو س

في المائة  190دة قدرها بزيا 2018مليار لاير عام 
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، كما نمت حصيلة الضرائب 2017مقارنة بعام 

حصيلة في المائة، وسجلت  31.1األخرى بنسبة 

الضرائب على الدخل واالرباح والمكاسب الرأسمالية 

 .2017في المائة مقارنة بعام  14.9ارتفاعا  بنسبة 

 لى ارتفاعإشير التقديرات األولية في جانب النفقات، تُ 

في المائة  10.8 بنحو ي النفقات الحكومية الفعليةإجمال

 1030لتصل إلى  2017عن المنصرف الفعلي لعام 

مليار لاير بما يعكس زيادة االنفاق على بند تعويضات 

وزيادة االنفاق على  ،في المائة 12.8العاملين بنسبة 

، وارتفاع في المائة 57بند المنافع االجتماعية بنسبة 

على المستوى  .في المائة 84.2ويل بنسبة نفقات التم

لى زيادة االنفاق إالقطاعي، تشير التقديرات األولية 

 6.8بحوالي والتنمية االجتماعية على التعليم والصحة 

مقارنة بما قُدر  ،في المائة على التوالي 8.6في المائة و

 .2018له في بداية عام 

وى زيادة متوقعة في مست 2019تضمنت ميزانية عام 

 975في المائة لتصل إلى  8.9اإليرادات العامة بنسبة 

من بينها ارتفاع متوقع في قيمة اإليرادات  مليار لاير،

في  8.5مليار لاير بنمو نسبته  791النفطية لتصل إلى 

وارتفاع  .2018 انية المتوقعة لعامبالميزالمائة مقارنة 

في المائة لتصل إلى  7.4بنسبة  ةفي النفقات العام

مليار لاير  246، بما يشمل نحو مليار لاير 1106

في المائة  19.9الرأسمالي بزيادة نسبنها  لإلنفاق

في المائة من  22بما يشكل  ،2018مقارنة بعام 

 . إجمالي النفقات العامة

تواصل انخفاض عجز الموازنة عام عليه، من المتوقع 

في المائة  4.2مليار لاير تمثل نحو  131إلى  2019

لناتج المحلي اإلجمالي.  وفق هذا التقديرات من من ا

مليار لاير  678المتوقع ارتفاع مستوى الدين العام إلى 

، من الناتج المحلي اإلجمالي في المائة 21.7تمثل 

 2018مسجل عام مليار لاير للمستوى ال 560مقابل 

 .(في المائة من الناتج المحلي 19.1)

و االقتصادي لى حفز النمإطلع حكومة المملكة تت

واالستدامة المالية من خالل الخفض التدريجي 

لمعدالت العجز الكلى على المدى المتوسط، وذلك من 

خالل مواصلة تبنى عدد من اإلصالحات المدرجة في 

يستهدف عدم  يالمالي" الذ"برنامج تحقيق التوازن 

في المائة من الناتج المحلى  30تجاوز نسبة الدين 

صالحات، مبادرات لتنمية مصادر . تشمل اإلاإلجمالي

لى االستمرار في سياسة إاإليرادات العامة، باإلضافة 

                                                      
 ".2019(. "ميزانية عام 2018وزارة المالية، السعودية، ) 92

رفع كفاءة االنفاق العام، واصالحات إدارة المالية 

لمتخصصة العامة من خالل إنشاء العديد من الوحدات ا

طالق عدة إلى إلدعم عملية اتخاذ القرار، باإلضافة 

في المدى المتوسط برامج لدعم عملية التخطيط المالي 

 جل تحقيق االستدامة المالية. أمن 

من المتوقع في ظل هذا البرنامج تحقيق معدالت 

متزايدة للنمو االقتصادي مع المحافظة على معدالت 

قدر في عام من المُ منخفضة في عجز الميزانية حيث 

مليار  1بحوالي  ا  فائضوازنة العامة المتحقيق  2023

ن إجمالي اإليرادات ألى إيضا  أتشير التقديرات  .لاير

مليار لاير في عام  1,154 ين يبلغ حوالامن المتوقع 

في  5.2 يأي بمتوسط نمو سنوي يبلغ حوال، 2023

 1,153 يالمائة وبلوغ إجمالي النفقات العامة حوال

في المائة في المدى  2.3مليار لاير وبمتوسط نمو قدره 

 .(92)المتوسط

دات العامة المتضمنة في سجلت االيرا ،اإلمارات في

ارتفاعا  بنسبة  2018عن عام  (93)الميزانية االتحادية

مليار درهم بما يعكس  51.4في المائة لتصل إلى  7.7

ارتفاع اإليرادات النفطية نتيجة ارتفاع أسعار النفط 

عزى إلى االرتفاع في مستوى وكذلك بما يُ  ،العالمية

عديدة اإليرادات الضريبية في ضوء السياسات ال

وعلى رأسها  ،المتبناة لتنويع مصادر اإليرادات العامة

. من جهة أخرى ارتفعت فرض ضريبة القيمة المضافة

في المائة لتصل إلى  5.5النفقات العامة بنسبة بلغت 

 مليار درهم.  51.4

تحقيق استمرار  2019من المتوقع وفق موازنة عام 

في  -ديةعلى مستوى الميزانية االتحا-التوازن المالي 

عامة والنفقات ظل التقديرات ببلوغ كل من اإليرادات ال

 مليار درهم. 60.3العامة مستوى 

بهدف تعزيز االنفاق االجتماعي ودعم النمو الشامل 

مليار درهم من  25.5 ستدام تم تخصيص مبلغوالمُ 

لدعم  2019الميزانية العامة لالتحاد لسنة  يإجمال

 ،نافع االجتماعيةوالم ،قطاع التنمية االجتماعية

كما الصحة ووقاية المجتمع. ، ووتطوير برامج التعليم

جمالي إمليار درهم من  3.2 تم تخصيص مبلغ

لدعم برامج ضمان  2019الميزانية العامة لسنة 

 واالعانات.  ،الحقوق االجتماعية

الميزانية الُمجمعة لإلمارات التي تشتمل لى أن إيُشار 

قد  االتحادية، لميزانيةوا المحلية الميزانياتعلى 

في المائة من الميزانية الُمجمعة  15الميزانية االتحادية نحو  تمثل 93

لدولة اإلمارات العربية المتحدة التي تشمل كذلك موازنات إمارات 

 الدولة السبع.
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 التسعة خالل درهم مليارات 6 نحوسجلت فائض بلغ 

 البيانات أحدث وفق، 2018عام  من األولى أشهر

 .المالية وزارة عن الصادرة

في ظل ارتفاع اإليرادات الكلية جاء الفائض المحقق 

مليار  304.5في المائة لتصل إلى  5بنسبة تقارب 

، 2018لى من عام األودرهم خالل التسعة أشهر 

مليار درهم في الفترة نفسها من  290.27مقارنة بنحو 

. في حين ارتفع إجمالي النفقات العامة العام الماضي

ليصل إلى في المائة خالل نفس الفترة  2.5بنسبة بلغت 

 درهم مليار 291.09 بنحو مقارنةمليار درهم  298.5

 .2017 عام من ذاتها الفترة في

وضع المالية العامة إلى عدد من عزى التحسن في يُ 

، فعلى مستوى ( 94)اإلصالحات التي يجري تنفيذها

اإليرادات العامة، تنفذ الحكومة اإلماراتية عدد من 

السياسات المالية اإلصالحات المتعلقة بتحديث 

الحكومية حيث قامت وزارة المالية بتحديث وتطوير 

ة منظومة الدرهم االلكتروني )الجيل الثاني( كوسيل

 عصرية لتحصيل رسوم خدمات إيرادات الحكومة
االتحادية. تعمل الوزارة أيضا  على تطوير آليات 

تنبؤات اإليرادات العامة للحكومة االتحادية، باإلضافة 

اح مشروعات القوانين الخاصة بالضرائب الى اقتر

المباشرة وغير المباشرة. كما تهتم وزارة المالية 

تنمية اإليرادات العامة بإعداد الدراسات الالزمة ل

 للحكومة االتحادية. 

من ناحية أخرى، تنفذ الحكومة إصالحات في جانب 

النفقات العامة تتمثل في ترشيد االنفاق الحكومي من 

رتيب األولويات بشأن النفقات العامة مما خالل إعادة ت

الموارد المالية بكفاءة وبجودة عالية.  يساعد على إدارة

نظمة ألا تقوم وزارة المالية بتطوير باإلضافة الى ذلك

عدد من المبادرات  عالوة  على تنفيذالمالية االتحادية. 

صالح نظام المالية إالتي تتبناها الحكومة في سبيل 

لي إلعداد الميزانية، آلالعامة مثل تطوير النظام ا

وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة مرتبطة بكافة الجهات 

روني مع نظام الهيئة االتحادية، والربط االلكت

 االتحادية للموارد البشرية الحكومية )نظام بياناتي(.

 خالل ملحوظا   تحسنا   المالية األوضاع شهدت ،قطر في

 في اإليرادات في الزيادة نتيجة 2018و 2017 عامي

 تمثل حيث، والغاز للنفط العالمية األسعار ارتفاع ظل

 دولةل الرئيس الدخل مصدر والغاز النفط إيرادات

 . قطر

                                                      
(. "استبيان تقرير آفاق االقتصاد 2019وزارة المالية، اإلمارات، ) 94

 ابريل. العربي: اإلصدار التاسع"،

 واسعة إصالحات إجراء قطر تواصل الصدد، هذا في

 في تتمثل الضريبية اإليرادات جانب في النطاق

 القيمة ضريبة وفرض ،الضريبية اإلدارة نظام تحسين

 االنتقائية، والضريبة 2019 عام في المضافة

ما  وازنلتحقيق الت الحكومية الخدمات رسوم ومراجعة

 أما. الخاصة بها والرسومومية الحك الخدمات تكلفة بين

 في جهودا   الحكومة تبذل العامة، النفقات صعيد على

 المشاريع، تنفيذ في الخاص القطاع دور تعزيز سبيل

 برنامج تنفيذ عن فضال   الرأسمالي، االنفاق كفاءة ورفع

 األداء وتطوير العام اإلنفاق كفاءة لزيادة الحكومة

 اإلصالحات شملت اكم. التشغيلية للمصروفات بالنسبة

 من كل أسعار وزيادة الحكومي الدعم تخفيض أيضا ،

 دمج إلى باإلضافة ،المحلية والوقود والماء الكهرباء

 الحكومية. والهيئات الوزارات من عدد

دولة قطر خالل في المالية العامة  سوف تتأثر أوضاع

بالتطورات المسجلة على  2020، و2019عامي 

في أسواق الطاقة العالمية،  ازأسعار النفط والغصعيد 

فسة المتزايدة في سوق الغاز هذا باإلضافة إلى المنا

الطبيعي المسال وتأثيره على حجم الصادرات وبالتالي 

 .(95)اإليرادات الهيدروكربونية

، تركز األولويات المالية 2019ووفق موازنة قطر 

على توفير المخصصات لتطوير أراضي المواطنين، 

األمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية ودعم مشاريع 

المناطق الحرة واالقتصادية والصناعية في 

تتضمن موازنة العام الجاري ارتفاعا  في  .واللوجستية

في المائة لتصل إلى  20.5مستوى اإليرادات بنسبة 

مليار لاير قطري، وزيادة محدودة في مستوى  211

مليار  206.7في المائة لتسجل  1.7النفقات بنسبة 

 . لاير

في السنة المالية بلغت اإليرادات العامة  ،الكويت في

مليار دينار  15 يحوال 2019مارس  31ة في المنتهي

العام في المائة عن إيرادات  6.25نسبته  بانخفاض

مليار دينار. تشير  16التي بلغت المالي السابق 

شهر مارس من في  ستنتهيتي الموازنة التقديرات 

بنسبة إليرادات العامة ع لرتفاع متوقا لىإ 2020عام 

 مليار دينار. 16.4لتصل إلى في المائة  4.3

رتفعت المصروفات العامة إلى امن جانب آخر، 

في الموازنة المنتهية في  مليار دينار 21.5 يحوال

مليار دينار  19.9 مقابل 2019عام شهر مارس من 

في  8بمعدل نمو قدره موازنة العام المالي السابق عن 

(. "استبيان تقرير آفاق االقتصاد 1920وزارة المالية، قطر، )  95
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في مليار دينار  22.5ى ا يتوقع زيادتها إل، فيمالمائة

 .2020عام الموازنة المنتهية في شهر مارس من 

تضمنت الموازنة المنتهية في شهر مارس من عام 

دعم الطاقة زيادة في مستوى االنفاق العام على  2020

على  االجتماعيوالدعم  ،في المائة 48والوقود بنسبة 

في المائة  12في المائة و 18سبة التعليم والصحة بن

 .(96) على التوالي

في إطار ضبط االنفاق الجاري، تسعى الحكومة في 

 2020المنتهي في مارس العام المالي الجاري ميزانية 

الوزارات والهيئات الملحقة بنسبة خفض نفقات إلى 

  .في المائة 26

مليار  6.5نحو عجز الموازنة سجل على ما سبق،  بناء  

عام في الموازنة المنتهية في شهر مارس من  دينار

للعام المالي السابق دينار  اتمليار 4نحو  مقابل 2019

فيما يتوقع انخفاض طفيف لعجز الموازنة إلى  عليه.

مليار دينار في الموازنة المنتهية في مارس  6.1نحو 

صص ، فيما سيصل العجز بعد استقطاع مخ2020

لمائة من اإليرادات في ا 10األجيال المقبلة بواقع 

بنهاية شهر مارس من عام  دينار ارملي 7.7العامة إلى 

2020. 

تجهت السياسة افي سبيل ترشيد االنفاق الحكومي، 

في األسعار المالية للدولة، خاصة بعد التطورات 

، الى الحد  من إنشاء 2014في نهاية عام العالمية للنفط 

دمج  عامة أو هياكل حكومية جديدة، والىهيئات 

الهيئات والجهات الحكومية والعامة ذات المهام 

لى تصحيح إواالختصاصات المتشابهة أو المتداخلة، و

اختالالت االنفاق الجاري، السيما في مجال إعادة تقييم 

مقابل االنتفاع ببعض الخدمات العامة، وترشيد الدعم 

أساسي الى مستحقيه من خالل ضمان وصوله بشكل 

ة االجتماعية. كما تضمنت وتحقيق أسس العدال

توجهات السياسة المالية وضع سقوف لإلنفاق العام، 

وإعداد تقديرات اإلنفاق العام بما يتسق مع األوضاع 

 .(97)المستجدة للمالية العامة

اإلصالحات التي تقوم بها الحكومة الكويتية،  رطاإفي 

البرنامج عن  2018خالل عام الحكومة  أعلنت

 ،ستدامة"ا" القتصادية والماليةالوطني لالستدامة ا

نفذ وفق جداول زمنية وهو برنامج تنفيذي متكامل يُ 

إلى زيادة تنافسية االقتصاد البرنامج ، يهدف محددة

الوطني عبر إدخال اإلصالحات الالزمة لتحسين البيئة 
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 ".2018/2019لية والنقدية للسنة المالية االقتصادية والما

وتعظيم مصادر اإليرادات غير  ،االقتصادية المحلية

يكلة االقتصاد يسعى البرنامج الى ٕاعادة ه .النفطية

الوطني، وخلق بيئة فاعلة لممارسة األعمال، ودعم 

وتوفير دور القطاع الخاص في النشاط االقتصادي، 

العديد من فرص العمل المنتج للمواطنين، ورفع كفاءة 

القطاع الحكومي، والحد من الهدر في المصروفات 

العامة  مصادر اإليراداتوالنفقات الحكومية، وتنويع 

 .يةغير النفط

 األداء في تحسنا 2018 عام ميزانية شهدت، مانع   في

( 2017-2015) الفترة خالل المسجل باألداء مقارنة

 وانعكاس النفط أسعار في المسجلة الزيادة من مستفيدة

 غير اإليرادات لتنمية الُمتخذة اإلجراءات بعض أثر

 ارتفعت اإلطار، هذا في. اإلنفاق وترشيد النفطية

 2018 عام المائة في 25 بنسبة مةالعا اإليرادات

 المائة في 37 بنحو النفطية اإليرادات بارتفاع مدعومة

 بنسبة العامة النفقات نخفضتا حين في. الماضي العام

 الجارية المصروفات نخفاضا نتيجة المائة في 5.3

 جملة شهدت بدورها السواء، على ستثماريةالوا

 في. فا  طفي نخفاضا  ا األخرى والنفقات المساهمات

 العامة الموازنة في المسجل العجز تراجع المحصلة،

 المحلي الناتج من المائة في 14 نحو من للدولة

 المائة في 9 من يقرب ما إلى 2017 عام في اإلجمالي

 .)98(2018عام  اإلجمالي المحلي الناتج من

من  2018تم تغطية العجز المسجل في موازنة عام 

لى االقتراض الخارجي خالل االعتماد بشكل أساسي ع

في المائة من االحتياجات التمويلية،  69بما يمثل نحو 

خالل االستعانة في المائة من  17فيما تم تمويل نحو 

وذلك بهدف تقليل أثر  ،مصادر التمويل المحليةب

. الموجه للقطاع الخاصلالئتمان العام مزاحمة االئتمان 

من  ي المائة المتبقية من السحبف 14وتم تمويل 

استهدف التمويل الخارجي لعجز  .الرسمية االحتياطيات

 ،تعزيز التدفقات واالحتياطات بالعملة األجنبيةالموازنة 

  .وخفض عجز الحساب الجاري

موازنة نظرا  الستمرار التقلبات في أسعار النفط فإن 

تتسم بمزيد من التحوط لمثل هذه التقلبات  2019عام 

ترشيد االنفاق الجاري، من خالل االستمرار في ضبط و

والدفع بمشروعات  ،وتعزيز اإليرادات غير النفطية

: االستدامة 2019(. "موازنة عام 2018وزارة المالية، ُعمان ) 98
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البنية األساسية والمشروعات االستراتيجية لتحفيز 

 .النمو وزيادة مستويات التنويع االقتصادي

تحقيق  2019لميزانية عام  يستهدف اإلطار المالي

مجموعة من الغايات واألولويات تأتي في مقدمتها 

لمالية لتمكين االقتصاد الوطني من االستدامة ا

االستمرار في تحقيق معدل النمو المستهدف، وإنجاز 

برامج التنويع االقتصادي، ومستهدفات االستثمار 

القيام من المحلي واالجنبي، وتمكين القطاع الخاص 

وتوفير فرص  ،النشاط االقتصادير أكبر في بدو

ما ية تتضمن إجراءات تحقيق االستدامة المال .العمل

 يلي:

إعادة ترتيب أولويات اإلنفاق بما ينسجم مع  -

الموارد المالية المتاحة ويحقق العوائد 

 االقتصادية واالجتماعية المنشودة.

المحافظة على مستوى العجز ضمن  -

 اآلمنة، وتخفيض حجم الدين العام.المستويات 

تحسين هيكل اإليرادات الحكومية من خالل  -

النفطية بهدف  رفع مساهمة اإليرادات غير

 تقليل االعتماد على النفط.

االستمرار في خفض نقطة التعادل لسعر  -

 .ةبرميل النفط المتضمن في الموازنة العام

 10.1إيرادات مقدرة بقيمة  2019تتضمن موازنة عام 

مليار لاير بما يعكس التزام السلطنة باتفاق خفض 

كميات انتاج النفط خالل النصف األول من العام 

وخصخصة ، ري، وأثر فرض الضريبة االنتقائيةالجا

بعض الشركات الحكومية ورفع كفاءة تحصيل الرسوم 

 12.9والضرائب. في حين قدرت النفقات العامة بقيمة 

راجع عجز الموازنة بذلك من المتوقع ت. مليار لاير

 في المائة 8.4مليار لاير تمثل نحو  2.8العامة إلى نحو 

في المائة  9.0نحو  مقابل ،ليمن الناتج المحلي اإلجما

 .2018سجل عام المُ لنسبة عجز الموازنة إلى الناتج 

فسيتم  2019أما بالنسبة لعجز الميزانية للسنة المالية 

لمحلي بنسبة تمويله من خالل االقتراض الخارجي وا

مليار لاير ُعماني(، بينما سيتم  4.2في المائة ) 86

مليون لاير  400تمويل باقي العجز والمقدر بنحو 

خالل العجز من من في المائة فقط  14بما يمثل ُعماني 

لتوجهات العامة با التزاماالسحب من االحتياطيات 

وتقليل  ،بالمحافظة على احتياطيات الصناديق السيادية

السحب منها قدر االمكان واالعتماد على االقتراض 

 السيما الخارجي لتمويل العجز.
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 2.2دات العامة ارتفاعا  من سجلت اإليرا، البحرينفي 

 2018مليار دينار عام  2.4الى  2017مليار دينار عام 

في المائة. من جانب آخر ارتفعت  7.8بمعدل نمو بلغ 

مقابل  2018يار دينار عام مل 3.7النفقات العامة الى 

في المائة.  4.2بمعدل نمو  2017مليار دينار عام  3.5

وازنة العامة للدولة بناء  على ما سبق، انخفض عجز الم

عام من الناتج المحلي اإلجمالي في المائة  9.3إلى 

. نتج هذا التحسن عن قيام الحكومة بإطالق عدد 2018

نامج التوازن من المبادرات والبرامج من ضمنها "بر

بنهاية أجل  المالي" بهدف تحقيق توازن المالية العامة

 .2022ام ع البرنامج في

مج على ضوء الحاجة إلى تنويع يأتي تبني هذا البرنا

غم النجاح رمصادر اإليرادات العامة في المملكة. ف

 ،سجل في زيادة مستويات التنويع االقتصاديالمُ 

وخفض مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي 

 2002في المائة عام  42من التي تراجعت اإلجمالي 

، إال أن الوضع على 2017في المائة في عام  18إلى 

عيد اإليرادات العامة ال يزال يعتمد إلى حد كبير على ص

في المائة من  75اإليرادات النفطية التي ساهمت بنسبة 

في  68مقابل  2017جمالي خالل عام الناتج المحلي اإل

بالتالي لم يصاحب  .2002المائة للنسبة المسجلة عام 

في مستويات الناتج غير النفطي زيادة  المتناميةالزيادة 

ثلة في مستوى اإليرادات غير النفطية، وهو ما مما

انعكس على أوضاع المالية والدين العام السيما في 

األسعار العالمية  الذي سجلت فيه 2014أعقاب عام 

أدى تراكم  ،للنفط تراجعا  كبيرا . في ظل هذه التطورات

 87مثل نحو إلى ارتفاع الدين العام ليالمالية العجوزات 

في نهاية النصف األول من عام ناتج من الفي المائة 

إلى الناتج العام لنسبة الدين في المائة  13، مقابل 2018

برنامج توفير سوف يتم في إطار ال .2008في عام 

في المائة من االحتياجات  50موارد تمويلية تغطي نحو 

مليار  20البالغة نحو  2022المالية للمملكة حتى عام 

اد استحقاقات الدين دوالر توجه بشكل أساسي لسد

والعجوزات المسجلة في الموازنة العامة خالل تلك 

  .(99)الفترة

التوازن المالي يهدف برنامج التوازن المالي إلى تحقيق 

ما بين اإليرادات والمصروفات الحكومية بحلول عام 

من خالل حزمة من اإلجراءات واإلصالحات  2022

يون دينار، مل 854بقيمة  ا  سنوي ا  مالي ا  تتضمن أثر

خاصة فيما يتعلق بالنفقات الحكومية، بما يشمل تقليص 

طرح برنامج تقاعد والمصروفات التشغيلية للحكومة، 

زيادة وي لمن يرغب فيه من موظفي الحكومة، اختيار
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كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين 

تعزيز كفاءة وعدالة الدعم وإيراداتها ومصروفاتها، 

تعزيز والمباشر لمستحقيه من المواطنين، الحكومي 

 كفاءة االنفاق الحكومي، وتسهيل اإلجراءات الحكومية.

تمثل سياسة تنويع مصادر في جانب االيرادات العامة، 

الدخل الحكومي عن طريق تنمية اإليرادات غير 

النفطية من أهم التوجهات لحكومة مملكة البحرين التي 

الخدمات الحكومية في بدورها سوف تستخدمها لتطوير 

تخفيف العجز المالي للموازنة، لمختلف القطاعات 

وذلك من خالل تطبيق مبدأ استرداد كلفة الخدمات 

الحكومية ومراجعة آلية تقديمها لضمان فعاليتها. وأيضا  

يتم دراسة مبادرات ومقترحات لتنمية اإليرادات العامة 

 الضريبية من خاللتنمية اإليرادات  من خالل

التي تم فرضها  الستمرار في تطبيق الضريبة االنتقائيةا

تطبيق ضريبة القيمة في بدء ال، و2017في نهاية 

 .2019المضافة في عام 

من المتوقع في ضوء تنفيذ هذا البرنامج خفض 

في  4.1مستويات العجز في الموازنة العامة إلى نحو 

ل مقاب ،المائة من الناتج المحلي اإلجمالي العام الجاري

م تبني هذا البرنامج قدر حال عدفي المائة للعجز المُ  8.3

في المائة من الناتج  2.1ومواصلة العجز انخفاضه إلى 

 .2020المحلي اإلجمالي عام 

 نفطلل المصدرة األخرى العربية الدول

 شهدت فقد األخرى النفطية العربية للدول بالنسبة أما

ج المحلي نسبة عجز الموازنة إلى النات ارتفاعا  في

 مقابل 2018 عام المائة في 11.8ليصل إلى اإلجمالي 

ارتفاع كبير  لىإ ذلك عزىيُ  ،2017 عام المائة في 4.5

لمستوى النفقات العامة في هذه البلدان نتيجة الحاجة إلى 

نفاق على متطلبات إعادة اإلعمار في بعض زيادة اإل

لعامة زال فيه اإليرادات اتالوقت الذي ال في  ،هذه الدول

نتيجة األوضاع الداخلية التي تؤثر على مقدرة  متأثرة  

عدد من هذه الدول على استعادة كميات االنتاج النفطي 

لسابق عهدها أو حتى تحفيز األنشطة غير النفطية بما 

 .يساعد على زيادة الحصيلة الضريبية

 المجموعة دول مستوى على التطورات

 بصورة عامةال اإليرادات نمو استمر، الجزائر في

 نمت حيث( 2016-2018) الفترة خالل ملحوظة

 اإلصالحات من لمجموعة نتيجة المائة في 30 بمعدل

 التهرب مكافحة برزهاأ الجانب هذا في الحكومية

 التهرب الضريبي على العقوبات وتشديد ،الضريبي

 زيادة لىإ أدى مما ،الحكومية جراءاتاإل وتبسيط

 25.3 بمعدل ريبيةالض وغير الضريبية اإليرادات

 .الفترة نفس خالل التوالي على المائة في 53.2و

 18.5 بمعدل العامة المصروفات جماليإ نما ،بالمقابل

 في 0.2 بلغ طفيف انخفاض مقابل 2018 عام المائة في

 المصروفات زيادة الى ذلك ويعزى 2017 في المائة

، فيما 2018 عام المائة في 55.2 بنسبة الرأسمالية

 في 1.98 بمعدل الجارية المصروفات بند نخفضا

 ترشيد في المتمثلة اإلصالحات من لعدد نتيجة المائة

االنفاق  وترشيد المباشر وغير المباشر المالي الدعم

إلى  الموازنة عجزت نسبة بلغ سبق، لما نتيجة. الجاري

 2018 عام المائة في 10.9 اإلجمالي المحلى لناتجا

 يالذ 2017 عام عن ويةمئ نقطة 2.3 قدرها بزيادة

 .المائة في 8.6 النسبة فيه بلغت

 لتحسين اإلصالحات من عدد الجزائرية الحكومة تبنت
 وضع في برزهاأ تمثل العامة الموازنة إدارة عملية

 ،(2019-2021) للموازنة جلاأل متوسط طارإ
 الدين إدارة في تبني إصالحات في مجال الى باإلضافة

لعجز  التقليدي غير التمويلآلية " تنفيذ عبر العام
وفق برامج التيسير الكمي السابق اإلشارة  "الموازنة

 التركيز سيتم التي الجوانب همأ نأ بالذكر الجدير. إليها
 التحويالت زيادة خالل أفق التوقع تتمحور حول عليها

من  في المائة 8.2 لتصل قيمتها إلى نحو االجتماعية
 سرلأل الممنوح الدعمل الناتج المحلي اإلجمالي بما يشم

 المائة في 64.1 مجمله في مثلبما ي والصحة والسكن
 المواد أسعار دعم، وزيادة التحويالت جماليإ من

 من المائة في 11.8 يعادل ماإلى  األساسية الغذائية
 الدعم سيبلغفيما  ،االجتماعية التحويالت جماليإ

 من المائة في 19.9 يحوال 2019 في للسكن الموجه
 إلى للصحة وسيبلغ الدعم الموجه. التحويالت ماليجإ

 . التحويالت جماليإ من المائة في 19 يحوال

 نأ المتوقع من نهأ 2019 لعام الموازنة تقديرات تشير
 لىاإلجمالي إ المحلى الناتج لىإ العجز نسبة تصل
 ،2018 عام المائة في 10.9 مقابل المائة في 10.4

 ارتفاعا   العامة يراداتاإل ترتفع نحيث من المتوقع أ
 المتوقعة الميزانية نفقات ماأ. دينار مليار 6.5 الى طفيفا  
 العام عن طفيف بانخفاض دينارمليار  8.6نحو ب فتقدر
 المدى متوسط البرنامج توقعات طارإ في. 2018

 الميزانية إيرادات من المتوقع ارتفاع ،(2019-2021)
 6.7 لتبلغ توسطالم في المائة في 2.4 بنسبة جماليةاإل

   .2020 في دينار مليار

اإليرادات العامة المتضمنة في  إجماليدر قُ  ،العراق في

تريليون دينار  106بنحو  2019موازنة عام مشروع 

في المائة. تم احتساب  15.7بزيادة تبلغ نسبتها  عراقي

ضمنة من تصدير النفط على أساس سعر اإليرادات المُ 
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مليون برميل  39تصدير  ومعدل ،دوالر للبرميل 56

 كردستانمليون برميل من إقليم  2.5يوميا  من بينها 

قدرة في مُ مصروفات الالعراق. فيما بلغت قيمة ال

 بلغتبنمو  عراقيتريليون دينار  133.1الموازنة بنحو 

من بينها نفقات جارية  .في المائة 27.7نسبته بنحو 

تثمارية ونفقات اس ،عراقيتريليون دينار  100.1بقيمة 

في المائة من  24.8) عراقيتريليون دينار  33بقيمة 

فيما بلغت قيمة مصروفات خدمة الدين  ،الموازنة(

، بذلك قدر العجز عراقيتريليون دينار  11 حوالي

بما يمثل نحو  عراقيتريليون دينار  22.9بنحو  المالي

 .(100)في المائة من الناتج 8

اق العديد من في العر أوضاع المالية العامة تواجه

التحديات ال سيما على ضوء المبالغ التي يجب توفيرها 

وفق  بلغتللوفاء باحتياجات إعادة االعمار التي 

مليار دوالر. هذا وقد تم  88نحو  الدوليتقديرات البنك 

نعقد عمار العراق المُ إعادة إل الدوليخالل المؤتمر 

لدول تقديم وعود من المؤسسات وا 2018خالل عام 

فيما سيتم  ،مليار دوالر 30قيمة تقديم تمويل بانحة بالم

عمار العراق من خالل إاحتياجات  بباقيالوفاء 

 .الداخلي والخارجي االقتراض

مع صندوق  صالحيإن العراق ينفذ برنامج ألى إيشار 

-2016لفترة )ايغطي طار تسهيل إفي  الدوليالنقد 

 مليار دوالر يستهدف تحقيق عدد 5.3( بقيمة 2019

من التدابير على صعيد أوضاع المالية العامة من بينها 

وتعزيز اإلدارة المالية. ترى  ،الحكوميخفض الدين 

المحقق خالل  المالين تغطية جانبا  من العجز أالحكومة 

سيتم من خالل الوفورات المالية المتحققة  2019عام 

و من خالل زيادة كميات أن زيادة أسعار النفط الخام م

 .اإلنتاج

 في النفقات مستوى ارتفاع المتوقع من، ليبيافي 

 ،دينار مليار 42 إلى الحالي للعام في العامة الموازنة

 عام موازنة في المسجلة للنفقات دينار مليار 31 مقابل

 النفطية اإليرادات بارتفاع التوقعات ظل في 2018

 يعكس بما دينار مليار 22.5 إلى الجاري العام خالل

 النفط إلنتاج نسبي تعافيمة بحدوث توقعات الحكو

 طبقتها التي االقتصادية إلصالحاتاألثر المتوقع لو

 بند هيمنة عليها يغلب الموازنة أن إلى يشار. الحكومة

                                                      
(. "مشروع قانون الموازنة العامة 2018وزارة المالية، العراق، ) 100

 االتحادية".

 من المائة في 50 من يقرب ما تمثل التي األجور

 19 بنحو الموازنة في العجز يقدر بذلك. النفقات إجمالي

 البنك من االقتراض عبر تمويلها سيتم دينار مليار

 عن فضال   النفط أسعار تراجع فرضي .المركزي

تحديات على أوضاع  الخام من ليبيا إنتاج انخفاض

 منفي المائة  97بنحو  النفطسهم ي حيثالمالية العامة 

 .الموازنة إيرادات

 برنامجا  مؤخرا   مركزيبنك الال قدمعلى ضوء ما سبق، 

 ويتضمن 2018 عام في يبدأ االقتصادي لإلصالح

 خفضت أن سبق الذي الدينار صرف سعر تعديل

 الدعم رفع إلى باإلضافة ،2002 عام قيمته السلطات

 .المحروقات عن

تواجه إدارة السياسة المالية تحديات كبيرة ، اليمن في

في ظل األوضاع الداخلية التي تمر بها البالد التي أدت 

توليد في  األساسيإلى توقف االنتاج النفطي المساهم 

النفطية غير االيرادات العامة كما تراجعت االيرادات 

على ضوء التأثر الملموس ألنشطة القطاع الخاص 

 حجم المساعدات الرسمية.إضافة إلى تراجع 

من المتوقع استمرار عجز الموازنة إلى الناتج عند 

في المائة العام الحالي ومواصلة  6.8مستويات 

في ظل  2020عام  في المائة 8االرتفاع إلى نحو 

الحاجة إلى تزايد االنفاق على متطلبات إعادة اإلعمار 

، جوارال دول من خاصة الخارجية، المساعداتو

 المحلي الدين أدواتاالتجاه إلى إصدار  إلى باإلضافة

 .واالقتراض الخارجي

 للنفط المستوردة العربية الدول .2

 على تقدمها للنفط المستوردة العربية الدول تواصل

 على تعمل سياسات وتبني الضريبي اإلصالح يدصع

 الضريبي التهرب ومكافحة الضريبية اإلدارة تحسين

 أو االلكترونية الفوترة نظام إدخال إلى باإلضافة

 اإلنفاق جانب في أما. للضرائب اإللكتروني التحصيل

 إصالحية سياسات تنفيذ على العربية الدول تعمل العام،

 إعادة خالل من وذلك عامال اإلنفاق ترشيد تستهدف

 هيكلة إعادة الى باإلضافة االنفاق أولويات ترتيب

 الدول هذه تعكف كما. الرسمية والمؤسسات الوزارات

 بهدف طرفها من المتبناة الدعم سياسات مراجعة على

 إلى عنها عوضا   والتوجه السلعي الدعم نظم إصالح

 افواالستهد االجتماعية الحماية شبكات وتقوية إصالح

 إلى اإلصالحات تسعى كما. المستحقة للفئات النقدي
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 االستثماري االنفاق إلى الموجهة الموارد زيادة

 تطوير يستهدف الذي ذلك السيما االجتماعي واالنفاق

 .والصحة التعليم قطاعي

انخفاض نسبة عجز  المتوقععلى ضوء ما سبق من 

 المائة في 6.11 يوالالموازنة لدول المجموعة إلى ح

مقارنة مع  2019في عام  اإلجمالي المحلى الناتج نم

 .2018للعجز المسجل عام في المائة من الناتج  7.8

 المجموعة دول مستوى على التطورات

 التي االقتصادي اإلصالح جهود بدأت ،(101)مصر في

 طويلة االستراتيجية الرؤية في متمثلة مصر تبنتها

 وطنيال البرنامج إلى باإلضافة 2030 حتى المدى

 على تنعكس (،2019-2016) االقتصادي لإلصالح

وهو ما يؤكده تحقيق فائض أولي ، العامة المالية أداء

في الموازنة العامة ألول مرة منذ خمسة عشر عاما  في 

 .2017/2018موازنة العام المالي 

يعول على السياسة المالية في المرحلة المقبلة لتحقيق 

ح وخفض العجز في التوازن ما بين متطلبات اإلصال

العام من الموازنة العامة للدولة وضمان استدامة الدين 

وخلق فرص العمل ودعم التنمية البشرية من  ،ناحية

 ناحية أخرى.

تستهدف السياسة المالية في المدى المتوسط خفض 

في  5.8العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة إلى 

لدين العام إلى المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، وا

ول في المائة بحل 83.1الناتج المحلي اإلجمالي إلى 

وهو ما يتطلب تحقيق فائضا  أوليا   2021يونيو من عام 

في المائة من الناتج سنويا  بداية  2في الموازنة بنسبة 

الموارد  ةمن خالل زياد 2018/2019من العام المالي 

ية وغير الضريبية عبر توسيع قاعدة اإليرادات الضريب

الضريبية، ورفع كفاءة االنفاق العام وإعادة ترتيب 

يات االنفاق لصالح القاعدة العريضة من المواطنين أولو

 واتباع سياسات توزيعية تتسم بالكفاءة والعدالة.

تستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالي 

خفض العجز الكلي في الموازنة العامة  2018/2019

في المائة للعام المالي  9.7ئة مقابل في الما 8.4إلى 

الحكومة بجهود اإلصالح  زامالتالسابق عليه بما يعكس 

 االقتصادي واستمرار جهود الضبط المالي.

تضمنت الموازنة مجموعة من اإلصالحات على جانب 

المصروفات كان من اهمها تعديل هيكل االنفاق بما 

نفاق يسمح بزيادة مستويات االنفاق االستثماري واال

                                                      
رير النصف سنوي عن األداء (. "التق2019وزارة المالية، مصر، ) 101

 .2018/2019االقتصادي والمالي خالل عام 

على التعليم والصحة. إضافة إلى زيادة اإلنفاق على 

الحماية االجتماعية باالستفادة من الوفورات برامج 

نظم دعم الكهرباء والوقود بواقع الُمحققة من إصالح 

 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي. 1.3

تبني تعمل الدولة على  ،على صعيد اإليرادات العامة

إلى تعظيم موارد الدولة  إصالح مؤسسي يهدف

ة االجتماعية، الضريبية وغير الضريبية وتعزيز العدال

وهو ما سوف يساعد على رفع نسبة الحصيلة الضريبية 

 ،في المائة 14.7إلى الناتج المحلي اإلجمالي إلى 

وبالتالي يساعد إضافة إلى جملة من سياسات اإلصالح 

ات العامة األخرى على جانب اإليرادات في رفع اإليراد

 في المائة. 11بنسبة 

تشير نتائج أداء الموازنة للنصف األول من العام المالي 

إلى تحقيق الموازنة لفائض أولي يقدر  2018/2019

 21جمالي )في المائة من الناتج المحلي اإل 0.4بنحو 

مليار جنيه(، وهو ما يفوق الفائض األولي المستهدف 

مع صندوق النقد الحكومة المصرية  التزامفي إطار 

مليار جنيه(. جاء هذا الفائض كنتيجة  15الدولي )

في  28.4الستمرار ارتفاع اإليرادات العامة بنسبة 

وهو ما فاق نسبة  ،المائة خالل النصف األول من العام

في المائة خالل  17.7وفات العامة البالغة نمو المصر

 نفس الفترة.

نون المالية تهدف الحكومة من خالل قا، (102)المغرب في

خفض العجز في الموازنة العامة  إلى 2019لسنة 

 3.3)من الناتج المحلي اإلجمالي  بالمائة 3.7للدولة إلى 

 3.8 الخصخصة( مقابلعائدات  احتساب بعد المائة في

فيما  ،2018لتقديرات العجز في موازنة عام  بالمائة

يتمثل الهدف متوسط األجل للسياسة المالية في خفض 

ليصل  المحلي اإلجمالي لموازنة العامة إلى الناتجعجز ا

 المائة في 60 حدود والدين العام إلى المائة في 3إلى 

 .2021 سنة أفق في

 تخصيص كفاءة زيادة المالية العامة إلى قانون يهدف

 بين الصلة تعزيز طريق عن الميزانية موارد

 وتوفير ،السنوية والميزانية القطاعية االستراتيجيات

 أداة بما يمثل االستثمارية البرامج إلدارة أفضل ةرؤي

 . العامة السياسات أداء لرصد األجل متوسطة

الحكومة  تتضمن اإلصالحات المالية التي تعمل عليها

 الجدول مراجعة ،في جانب اإليرادات العامة

 تحسين، والشركاتلشرائح الضرائب على  التصاعدي

ضريبة  عرفعالوة على  ،يالضريب تحصيلال مستوى

(. "استبيان تقرير آفاق االقتصاد العربي: 2019بنك المغرب، )  102

 اإلصدار التاسع"، أبريل.
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 على الضريبة نظام تغييرو تبغ،االستهالك بالنسبة لل

 العقاري. الدخللألخذ في االعتبار  الدخل

في  المالية قانون اعداد تمعلى مستوى النفقات العامة، 

إطار متوسط المدى لمدة ثالثة سنوات وبحيث يتم 

 مثلأ تخصيص من سيمكن مما سنة كل مراجعته

في هذا . واالولويات اجاتاالحتي الى بالنظر للموارد

اإلطار سيتم مواصلة تبني عدد من اإلجراءات بهدف 

، االجور كتلة في التحكمنفاق العام عن طريق اال ترشيد

وترشيد االنفاق الجاري، وتحسين فعالية االنفاق 

االستثماري، واستحداث آلية لتمويل بعض المشروعات 

 االستثمارية من خالل الشراكة مع القطاع الخاص

 نظام اصالح في الحكومة ستشرع كذلك والمؤسسات.

بهدف زيادة مستويات كفاءة شبكات الحماية  الدعم

واستهداف الفئات المستحقة لترشيد االنفاق  ،االجتماعية

 وزيادة مستويات فاعلية هذه الشبكات. 

تقوية على  2019في مشروع قانون المالية تم التركيز 

 ودعم االجتماعي النفاقا تعزيز في العامة المالية دور

إعطاء األولوية للسياسات عبر  والمستدام الشامل النمو

االجتماعية، خاصة في مجاالت التعليم والصحة 

لخدمات إلى االمواطنين  نفاذوالتشغيل، وتحسين شروط 

الصحية، والمساهمة في إعادة هيكلة سياسات الدعم 

بين والحماية االجتماعية، والعمل على تقليص الفوارق 

جديدة لالستثمار  كيةعطاء ديناميإو ،ئات والجهاتالف

السيما المشروعات متناهية الصغر  المشروعاتودعم 

 .المتوسطةوالصغيرة و

 (2020-2016)في ظل الخطة التنموية  ،تونس في

التي تستهدف العمل على تنشيط االقتصاد، ودعم العمل 

والحرص  ،يةعيشمظروف الالاالجتماعي، وتحسين 

المناطق ذات في تنفيذ المشاريع التنموية خاصة على 

جملة من  2019تضمن قانون المالية لسنة  ،األولوية

التدابير لتحسين الوضع التنافسي وزيادة االستثمارات 

تأسيس المزيد من الشركات من خالل والعمل على 

مواصلة تدابير اإلصالح الضريبي وترشيد ورفع كفاءة 

، العامةظ على توازنات المالية لحفااالنفاق العام بهدف ا

 .ومراعاة البعد االجتماعي

تتضمن الموازنة العامة ارتفاعا  متوقعا  في اإليرادات 

ارتفاع مليار دينار، و 29في المائة لتصل إلى  10بنسبة 

 40.8في المائة لتصل إلى  12النفقات العامة بنسبة 

 4.5 الدولة ميزانية عجز يبلغ أن يتوقعمليار دينار. 

 المحلي الناتج من بالمائة 3.9 يعادل ما أي ،دينار مليار

 بالمائة 4.9 أو دينار مليارات 5.2 مقابل اإلجمالي،

 .2018 لسنة متوقعة

فقد السودان بعد انفصال جنوب البالد في  ،السودان في

في المائة من إنتاجه النفط مما فاقم  75نحو ، 2011عام 

لداخلية والخارجية، من الضغوط على الموازين المالية ا

في المائة من  56حيث مثلت إيرادات النفط حوالي 

في المائة من عائدات  85اإليرادات المالية وحوالي 

مة السودانية بدأت تصميم ال ان الحكوإالصادرات. 

وتنفيذ عدد من البرامج اإلصالحية تركز على تنويع 

مصادر اإليرادات العامة خاصة غير النفطية، مثل 

-2012) االقتصاديلالستقرار  الثالثيمج البرنا

لإلصالح  الخماسي( ثم تبعه البرنامج 2014

 (.2019-2015) االقتصادي

لعديد من على إثر ذلك، سعت الحكومة إلى تبني ا

السياسات لزيادة وتنويع حصيلة اإليرادات العامة، كان 

من بينها تدابير لرفع كفاءة التحصيل الضريبي، وتوسيع 

ريبية، وإلغاء بعض اإلعفاءات الضريبية، القاعدة الض

بما ساهم في زيادة قيمة اإليرادات العامة، والتخفيف 

مة. نسبيا  من حدة الضغوطات على أوضاع الموازنة العا

في هذا اإلطار، ارتفع إجمالي اإليرادات العامة بنسبة 

مليار جنيه في  115.4في المائة ليصل إلى حوالي  56

مليار جنيه في عام  74حوالي ، مقارنة  ب2018عام 

 43ارتفع إجمالي اإلنفاق العام بنسبة بلغت . كما 2017

مليار جنيه في عام  161.2في المائة ليصل إلى حوالي 

مليار جنيه في عام  112.6، مقابل حوالي 2018

مليار  46. وبلغ عجز الموازنة العامة للدولة نحو 2017

مائة من الناتج في ال 3.7، تمثل نحو 2018جنيه في عام 

مليار  39المحلي اإلجمالي، مقارنة  بعجز بلغ حوالي 

في المائة من  5، ما يمثل نسبة 2017جنيه في عام 

في المائة  95جمالي. تم تمويل نسبة الناتج المحلي اإل

 من العجز من خالل مصادر التمويل المحلية.

، مواصلة سياستها 2019تعتزم الحكومة، خالل عام 

ى تقوية الوضع المالي من خالل تعزيز الرامية إل

تخطط الحكومة اإليرادات وترشيد اإلنفاق العام. حيث 

 3.3دود حتواء العجز الكلي في الموازنة العامة في حال

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي. سيتم العمل على 

زيادة إجمالي اإليرادات العامة )بدون المنح( إلى حوالي 

، مقارنة بحوالي 2019في عام  مليار جنيه 153.4

تستهدف . في المقابل، 2018مليار جنيه في عام  107.5

جمالي النفقات الجارية مبلغ الحكومة عدم تجاوز إ

مقارنة بحوالي  2019مليار جنيه في عام  194.8

. ستسعى الحكومة إلى 2018مليار جنيه في عام  154.1

ار جنيه في ملي 7.1زيادة النفقات االستثمارية من حوالي 

. 2019مليار جنيه في عام  21.8إلى حوالي  2018عام 

في هذا اإلطار، سيتم تقليص االقتراض من بنك السودان 

الموازنة، بحيث ال يتجاوز مبلغ  المركزي لتمويل عجز
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في  15، ما نسبته 2019مليار جنيه خالل عام  24.4

 المائة من جملة اإليرادات القومية المتوقعة خالل العام

المذكور. كذلك سيتم احتواء التمويل من المصادر غير 

  .النقدية مثل الضمانات والمتأخرات

في جانب اإليرادات، تستهدف الحكومة زيادة 

في المائة من خالل تبني  41يرادات العامة بنسبة اإل

مواصلة جهود من بينها: عدد من السياسات والتدابير 

دالة الضريبية من اإلصالح الضريبي لزيادة الكفاءة والع

خالل معالجة التشوهات الضريبية، وتوسيع القاعدة 

الضريبية، والعمل على إدماج القطاع غير الرسمي في 

وتحقيق عدالة توزيع العبء الضريبي، المظلة الرسمية، 

وخفض معدالت التهرب الضريبي. باإلضافة الى ضبط 

وترشيد اإلعفاءات عبر مراجعة القوانين ذات الصلة 

ضرائب والقرارات الصادرة في هذا الصدد، ودراسة بال

أثر هذه اإلعفاءات على االستثمارات وجدواها االقتصادية 

  راعي.واالجتماعية، وخاصة القطاع الز

فيما يتعلق بجانب النفقات، فستركز الحكومة على سبيل 

المثال على التحول نحو موازنة البرامج واألداء لتحقيق 

برنامجا  بهدف  394مها عشرة أهداف قومية يخد

تحسين كفاءة اإلنفاق الحكومي، ورفع جودة الخدمات 

الحكومية وعلى رأسها التعليم والصحة والخدمات 

استمرار العمل على خفض ادية.  العامة والشؤون االقتص

مستويات اإلنفاق الحكومي وإحكام إنفاذ سياسات التقشف 

لخارجي، السيما في مجال المركبات الحكومية، والسفر ا

والبناء، واألثاث إلى جانب عدد آخر من برامج خفض 

فضال  عن استكمال العمل على إعادة هيكلة  اإلنفاق.

دمج الوزارات الوزارات واألجهزة الحكومية عبر 

والوحدات الحكومية المتشابهة بما يحقق الفعالية في 

 األداء وترشيد اإلنفاق العام.

ركز الحكومة على على صعيد إدارة الدين العام، فست

إعداد استراتيجية الدين متوسطة المدى بهدف تحديد 

بدائل التمويل المثلى وإدارة الدين العام المحلي 

استكمال األطر ة الدين. ووالخارجي بما يضمن استدام

القانونية والتنظيمية المرتبطة بعملية توحيد اإلدارات 

لدين العام المعنية بإدارة الدين العام في اإلدارة العامة ل

واألصول الحكومية، بحيث تختص اإلدارة بكافة 

العمليات المرتبطة بإدارة الدين من خالل المكتب األمامي 

تحديد طبيعة العالقة مع واألوسط والخلفي، إضافة إلى 

 الجهات المعنية األخرى.
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 ر التاسع"، أبريل.العربي: اإلصدا

 والمنح سجلت اإليرادات العامة ،( 103)األردن في

 2018في عام  في المائة 5.6 بلغت نسبتهارتفاعا  

مليار دينار نتيجة لزيادة اإليرادات  7.8 لتصل إلى

في المائة  1.5و 4.4 الضريبية وغير الضريبية بمعدل

، من المتوقع مواصلة اإليرادات العامة على التوالي

من جهة  .2019في عام  مليار دينار 8.6نموها إلى 

مليار  8.6لى إرتفعت المصروفات العامة ا، أخرى

مقابل  (في المائة 4.8بمعدل ) 2018عام دينار في 

نتيجة نمو المصروفات  2017مليار دينار في عام  8.2

وتراجع المصروفات في المائة  7.1 الجارية بمعدل

. من المتوقع أن تنمو في المائة 10.6الرأسمالية بمعدل 

في المائة في العام  8.0المصروفات العامة بمعدل 

. نتيجة لما 2019لعام  تقديرات الموازنةوفقا  ل 2019

إلى الناتج المحلي عجز الموازنة بلغت نسبة سبق، 

، ومن المتوقع 2018في المائة عام  2.4اإلجمالي نحو 

في المائة من  2انخفاضها إلى  2019وفق موازنة عام 

 الناتج المحلي اإلجمالي.

أوضاع الموازنة العامة في ن ألى إتشير التوقعات 

تتأثر بمجموعة من العوامل األردن من المتوقع أن 

 سيعمل فعلى الصعيد الخارجي،الداخلية والخارجية. 

المنشأ على دعم شروط لاالتحاد األوروبي  تخفيف

بالتالي تحسن موقف اإليرادات الصادرات األردنية، 

كما يساعد حصول المملكة على منح العامة للدولة. 

قروض ميسرة في تخفيف تكلفة تمويل العجز في و

على الصعيد الداخلي يتوقع االستمرار زنة العامة. الموا

في االلتزام باإلصالح المالي واالقتصادي نظرا 

ألهميته في تعزيز النمو االقتصادي المستدام من خالل 

والضبط  ،الحفاظ على استقرار االقتصاد الكلي

ومراعاة األبعاد  ،عامةالتدريجي لألوضاع المالية ال

 .ت وتأثيرها على المواطنيناالجتماعية لهذه اإلصالحا

تعمل الحكومة خالل آفق التوقع في جانب اإليرادات، ف

شمل مراجعة على تبني عدد من اإلصالحات المالية ت

وتحسين كفاءة التحصيل  ،جداول اإلعفاءات الضريبية

هرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي ومكافحة الت

ية. لذلك الضريبي، باإلضافة إلى تطوير اإلدارة الضريب

فقد تضمن مشروع قانون الموازنة العامة عدة 

مخصصات لهذه الغاية بما فيها مخصصات لتطبيق 

  ".نظام الفوترة اإللكتروني"

شمل اإلصالحات تفي جانب المصروفات العامة، 

 ،الحكوميةقدم للوحدات مراجعة الدعم الحكومي المُ 

مليون دينار في  122وتخفيض قيمة الدعم من حوالي 
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لى إ ضافةمليون دينار. باإل 21إلى حوالي  2018م عا

إدراج الوحدات الحكومية التي تم دمجها في قانون 

الموازنة العامة ضمن برنامج نظام معلومات مالية 

صالحات استمرار العمل ضمن اإلتالحكومة. كذلك ت

الوزارات والمؤس سات الرسمي ة على إعادة هيكلة 

فاءتها وفاعلية أدائها والدوائر الحكومي ة بهدف رفع ك

وضبط وترشيد نفقاتها، وكمرحلة أولى فقد تم نقل 

وحدة وهيئة حكومية مستقلة من قانون  (29)موازنات 

موازنات الوحدات الحكومية إلى قانون الموازنة العامة 

زيز الشفافية بهدف ضبط وترشيد اإلنفاق العام وتع

إلى وآليات الرقابة على الوحدات الحكومية بإخضاعها 

 .نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية

من أهم اإلصالحات ومجاالت التطوير التي يجري 

فيما يتعلق بعملية  2020و 2019تنفيذها خالل عامي 

إدارة الموازنة العامة، تطوير نظام لمتابعة وتقييم أداء 

في إطار لدوائر والوحدات الحكومية الوزارات وا

تطوير نهج ، إضافة  إلى نيمشروع اإلصالح المالي الثا

إعداد الموازنة الموجهة بالنتائج وتعزيز مبدأ الشفافية 

ومواكبة أفضل الممارسات والمفاهيم العالمية 

 المعاصرة في إدارتها.

على صعيد إدارة الدين العام، تستهدف الحكومة 

تخفيض نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي 

 تحديث العمل علىمواصلة اإلجمالي من خالل 

من خالل استراتيجية الدين العام وتنويع أدواته 

 خارجية.الومحلية، السندات والصكوك، ال إصدارات

فيما يتعلق بدور المالية العامة في تعزيز اإلنفاق 

تهدف االجتماعي ودعم النمو الشامل والمستدام 

توسعة شبكة األمان االجتماعي من خالل الحكومة إلى 

ألف أسرة جديدة ضمن تغطية  85ل نحو السماح بشمو

ورصد  ،2021صندوق المعونة الوطنية بحلول عام 

في موازنة األعوام  لذلك المخصصات المالية الكافية

باإلضافة الى االستمرار في  .2021، 2020، 2019

رصد المخصصات المالية الكافية في موازنة عام 

ين لتغطية كلفة الدعم النقدي الموجه للمواطن 2019

 مليون دينار. 155وذلك عبر توفير نحو 

شهدت النفقات العامة زيادة مطردة ، ( 104)لبنانفي 

إقرار تعديالت هيكل  ظلفي  2018خالل العام 

 2017المرتبات لموظفي القطاع العام في أغسطس 

، إضافة إلى لفة بند األجورتأثير على كما استتبعها من و

قيمة من ثم ارتفاع زيادة أسعار النفط العالمية وتـأثير 

، وهو ما نتج إلى مؤسسة كهرباء لبنانمنوحة السلف الم
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 اإلصدار التاسع"، أبريل.

العام  في المائة 16.7 بنحوعنه ارتفاع النفقات العامة 

على نمط النفقات العامة من المتوقع أن تستمر . الماضي

تصاعدي على المدى المتوسط بالرغم من توقع 

ر دوال 60استقرار أسعار النفط على مستوى ال يتعدى 

 أميركي.

من ناحية اإليرادات، لم تتمكن اإلجراءات الضريبية 

من تحقيق الزيادة  2017التي أقرت أواخر عام 

المرجوة في اإليرادات ويعود ذلك لعدة أسباب أبرزها 

وزيادة نسبة  ،االقتصاديالتراجع الملحوظ في النشاط 

البطالة لدى الشباب بخاصة مع زيادة مزاحمة اليد 

لى إضافة ض القطاعات. هذا باإلجنبية في بعالعاملة األ

قدم ببعض المواد قبول المجلس الدستوري الطعن المُ 

الحصيلة الضريبية التي كان من المفترض أن تزيد 

ومنها على سبيل المثال ال  2018لعام الضريبية 

 ."الضريبية اتالتسويبند "الحصر 

عام بناء لما تقدم، تقلص الهامش المالي وارتفع الدين ال

، ومن المتوقع أن يصل 2018ير خالل العام بشكل كب

 2020في المائة من الناتج المحلي عام  160لحدود 

 ،على المدى المتوسط االقتصادينظرا  لضعف النمو 

من  في المائة 12.6) الموازنة العامةوالزيادة في عجز 

 (.2020عام  اإلجمالي الناتج المحلي

ليها ي التركيز عمن بين أهم اإلصالحات التي يجر

خالل أفق التوقع، تعزيز اإليرادات العامة من خالل 

ءات قيام الحكومة اللبنانية بإقرار سلسلة من اإلجرا

تركيز العمل خاللها يتم على المدى المنظور الضريبية 

وتخفيف نسبة  الضريبي، تحسين التحصيل على

تحصيل الإجراءات مراجعة التهرب من خالل برامج 

 . الضريبي

حيز المالي ومع تقلص العلى صعيد النفقات العامة 

، ونظرا  للحاجة الملحة لزيادة اإلنفاق المتاح

اللبنانية في مؤتمر  الحكومة، قدمت االستثماري

مراحل ثالث على  استثماريةخطة  2018عام "سيدر" 

خالل المؤتمر تغطي مختلف القطاعات وقد تم 

كفي تة هدات من قبل الدول المانحتع الحصول على

 تغطية المرحلة األولى من الخطة.إلدارة الموازنة و

خالل آفق التوسع، تسعى الحكومة إلى تبني إصالحات 

 :من بينها

وربطه بآلية إنفاق الوزارات تنظيم عملية  -1

تصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لكل 
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دارة على حدة بناء على اقتراح الوزير إ

جنة في شكلت لالمختص ووزير المالية وقد 

 وزارة المالية لمتابعة الموضوع.

تضمين قانون الموازنة مادة تنظم عملية  -2

اإلنفاق على السيارات بحيث يحدد بمرسوم 

يتخذ في مجلس الوزراء توزيع واستخدام 

اآلليات في مختلف اإلدارات والمؤسسات 

 العامة.

بنظام الموازنة ربطهم مكننة اإلدارات العامة و -3

 االعتماداتى حركة عل العاالطمما يتيح 

 ة.ياليوم

بطريقة رشيدة لتأمين  االحتياطيدارة حساب إ -4

 متوقعة.الالنفقات الملحة والمستجدة وغير 

الهدف على صعيد إصالحات إدارة الدين فيتمثل 

ضمان تلبية االحتياجات في إلدارة الدين العام األساسي 

 وااللتزام بتسديد االستحقاقات المترتبة عليها ،التمويلية

في أوقاتها، وذلك بأقل تكلفة ممكنة وبما يتفق مع درجة 

 مقبولة من المخاطرة.

تستمر وزارة المالية في التنسيق مع  ،طارضمن هذا اإل

إدارة الدين العام  ةاستراتيجيمصرف لبنان بحيث تكون 

لسياسة أداة رئيسة تؤخذ بعين االعتبار عند وضع ا

ناء عليه لمواجهة مكن البالنقدية والمالية األمر الذي يُ 

 التحديات االقتصادية والنقدية والمالية.

تحقيق أهداف استراتيجية الدين إلى لوصول وبهدف ا

العام وتحديثها باستمرار تقوم مديرية الدين العام بما 

 يلي:

دورية مع المستثمرين والبحث  اجتماعاتعقد  −

 في نوعية األدوات المرغوبة من قبلهم.

األسواق المالية دراسة وضع السيولة في  −

 المحلية والعالمية.

إعادة النظر بالفوائد المحلية بطريقة دورية  −

 بهدف مالئمتها مع الفوائد العالمية.

دراسة خيارات جديدة إلصدارات الدولة  −

ل إصدار بعمالت اللبنانية على سبيل المثا

 أجنبية جديدة.

إصدار تقارير دورية ونشر أرقام الدين على  −

ي لوزارة المالية باإلضافة الموقع االلكترون

 إلى تحديثها باستمرار.

تعتمد االيرادات الحكومية المحلية بشكل  فلسطينفي 

التي يقوم الجانب  رئيس على إيرادات المقاصة

االسرائيلي بتحصيلها نيابة عن السلطة الفلسطينية، 

، ومن ثم "اتفاقية باريس االقتصادية"وذلك بموجب 

االموال إلى خزينة الحكومة تقوم اسرائيل بتحويل هذه 

الفلسطينية؛ ففي حالة عدم االلتزام بتحويلها بشكل 

ق منتظم للحكومة، فإن ذلك يحد من قدرتها على االنفا

ن هذا أخاصة و ،والتوسع في مشاريع البنية التحتية

 60 إلى 50 ما يتراوح بينالجزء من االيرادات يشكل 

 . العامةيرادات جمالي اإلإمن  في المائة

الى أن اإليرادات  2018األولية للعام  تتشير التقديرا

في المائة ومن المتوقع أن  2.8بمعدل  تراجعتالعامة 

. بالمقابل 2019في المائة في  2بنسبة  تنخفض

 3.7بمعدل  2018انخفضت المصروفات العامة في 

طار سعى الحكومة إ في، في حين من المتوقع في المائة

في  5انخفاضها بنسبة  وميالحكالى ترشيد االنفاق 

على  السابقةت التطورات . انعكس2019المائة عام 

عجز على نسبة  2018لموازنة العامة في عام صعيد ا

المائة  في 3.3ا يعادل إلى م رتفعا يالموازنة العامة الذ

في المائة  2.7مقابل  اإلجماليفقط من الناتج المحلى 

ي حين من ، ف2017من الناتج المحلي اإلجمالي عام 

 عجز الموازنة قبل المنح والمساعداتالمتوقع معاودة 

في المائة من الناتج  3.5فاع إلى االتجاه نحو االرت

في ظل التوقعات  2019المحلي اإلجمالي في عام 

 بضعف مستويات النشاط االقتصادي.

الدين العام الى الناتج المحلى  جماليإسجل كذلك 

المائة عام  في 16.2 يحوالتراجعا  إلى  اإلجمالي

، فيما 2017المائة عام  في 17.5مقابل  ،2018

تستهدف الحكومة اإلبقاء على مستويات الدين إلى 

في  18الناتج المحلي اإلجمالي عند مستويات تقل عن 

 .2019المائة عام 

خالل أفق التوقع، سوف تواصل الحكومة مساعيها على 

ت العامة مستوى اإليراداصعيد اإلصالح المالي. فعلى 

ل تحسين االدارة الضريبية من خالسيتم العمل على 

االستمرار في العمل على توسيع القاعدة الضريبة 

والحد من التهرب الضريبي. كذلك تعمل الحكومة على 

استكمال إنشاء مراكز للتدقيق الضريبي والجمركي 

وتوحيد اجراءات جباية الضرائب وتبني سياسة تدقيق 

تستمر الحكومة سجانب النفقات، الملف الواحد. في 

ستها الرامية الى ترشيد النفقات الفلسطينية في اتباع سيا

لمشاريع التطويرية االعامة، والتركيز في االنفاق على 

االستمرار في  ىالممولة من الخزينة. باإلضافة إل

أذونات الدفع الحكومية للقطاع الخاص بهدف  إصدار

تحقات القطاع ضخ السيولة واالسراع في سداد مس

 المتأخرات.الخاص والتخلص من تراكم 

تها الرامية الى إصالح اياسسالحكومة  كما ستواصل

من خالل إعادة جدولة العام نظام إدارة الموازنة والدين 
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العمل على تخفيض نسبة  واستمرار ،الديون المحلية

الفائدة وتجميع وحصر ما تبقى من القروض الخارجية 

تم الحصول عليها من جهات دولية، موثقة التي الغير 

بإعداد وإدارة الخطط السنوية التي تراعى وذلك 

 استدامة الدين.

كما سيتم التركيز أيضا  على دور المالية العامة في 

تعزيز االنفاق االجتماعي ودعم النمو الشامل والمستدام 

 من خالل: 2020و 2019خالل عامي 

تخفيف العبء الضريبي على ذوي الدخل  -

 لمحدود.ا

يبة تباع نظام الضرإاالستمرار في  -

 التصاعدية.

المزيد من العدالة االجتماعية تحقيق  -

 واالقتصادية.

 االجتماعية. عانات اإل زيادة مستوى -

المزيد من االستثمار في البنية التحتية  -

 مشاريع التعليم والصحة.االنفاق على و

أن تحقق الموازنة العامة من المتوقع ، موريتانيافي 

في إطار استمرار للدولة عجوزات خالل أفق التوقع 

اعتماد الموازنة العامة على إيرادات التعدين التي تسهم 

وزيادة مستويات االتفاق  ،بنحو ثلث اإليرادات الكلية

 2020من حدة العجز خالل عام يخفف س .االستثماري

دين مع التحسن االرتفاع التدريجي المتوقع لعائدات التع

 .2020سعار الحديد خالل عام المرتقب أل

يعتبر االنفاق الرأسمالي على المشروعات في مجاالت 

 ركيزة   التحتية والبنية ،األسماك وصيد ،الزراعة

تتمكن الحكومة من خاللها من استخدام أدوات  أساسية  

 البطالة معدالت خفضو الفقر من للحدالمالية العامة 

 2020و 2019من المتوقع خالل عامي . الشباب بين

أن يستمر العجز في الموازنة العامة للدولة عند 

في المائة من الناتج  2.5مستويات مقبولة تتراوح حول 

 . المحلي اإلجمالي

                                                      
105 Ministry of Finance, (2019). Federal Government 

of Somalia, “Fiscal Report”, Oct.  

نمت اإليرادات العامة بصورة متسارعة ، الصومالفي 

خالل السنوات السابقة حيث بلغت اإليرادات العامة 

تمد مليون دوالر. تع 25.2 يحوال 2018حتى أكتوبر 

جمهورية الصومال على عدد من مصادر اإليرادات 

العامة مثل الجمارك والرسوم والضرائب المحلية 

. الدوليمجتمع باإلضافة الى المنح والقروض من ال

في  31.1 يالجدير بالذكر أن المنح األجنبية بلغت حوال

تمثل األجور أهم بنود . اإليرادات جماليإالمائة من 

في  56.8 يحوال بما يشكلصومال نفاق العام في الاإل

 . )105(2018نفاق العام في اإل جماليإالمائة من 

انخفاضا  ملحوظا  في  2018شهد عام ، لجيبوتيبالنسبة 

 ،الموجه نحو البنية التحتية االستثمارياالنفاق  إجمالي

ذلك بعد فترة مثلت فيها مشاريع البنية التحتية مثل 

أوجه  تصديروطاقات إعادة ال الموانئمشروعات 

من المتوقع أن . لحكومةبالنسبة لصرف ذات أولوية 

ل أفق التوقع تستعيد الموازنة العامة توازنها خال

 .الخاص بالتقرير

سجلت نسبة عجز الموازنة إلى الناتج  ،الق مرفي 

المحلي اإلجمالي انخفاضا  في أعقاب القيام بمراجعة 

في  الحسابات القومية التي أسفرت عن زيادة كبيرة

على بالتالي انخفض  مستوى الناتج المحلي اإلجمالي

في المائة من  0.4 ما يقاربعجز الموازنة إلى إثرها 

الناتج. من المتوقع أن تبقى مستويات االنفاق العام 

مرتفعة على ضوء استمرار االنفاق الرأسمالي لتطوير 

يشار  .البنية التحتية ومواصلة الحكومة دعمها للوقود

 2019حكومة سوف تركز خالل عامي إلى أن ال

ضريبي فيما سيحد على مواصلة اإلصالح ال 2020و

ارتفاع حجم القطاع غير الرسمي من األثر اإليجابي 

 بشكلفي الموازنة  العجز تمويللهذه اإلصالحات. يتم 

 القروضالسيما  الخارجية القروض خالل من رئيس

  .الميسرة
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 2020و 2019 لعام العربية للدول الكلي قتصادياال األداء توقعات(: 5) شكل رقم

 التطورات المالية

 5.5من ع تراجع عجز الموازنة العامة للدول العربية إلى ما يقرب قمن المتو

 2019من الناتج عام  في المائة

)%( اإلجمالي المحلي للناتج العربية للدول العامة الموازنة رصيد

 

التعاون لدول الخليج من دول مجلس  بما يعكس تراجع عجز الموازنة في كل

 العربية والدول العربية المستوردة للنفط

 (في المائة) للناتج العامة الموازنات رصيد

 

 .صندوق النقد العربي وتقديرات رسمية ودولية توقعات :المصدر .توقعات صندوق النقد العربي وتقديرات رسمية ودولية :المصدر

 منجمعة لدول مجلس التعاون لموازنة الم  احيث من المقدر تراجع عجز 

  2019عام  في المائة 3.8إلى  2018من الناتج عام  في المائة 4.5نحو 

 (في المائة) دول مجلس التعاون:  رصيد الموازنات العامة للناتج

 

 عام في المائة  10 إلى األخرى النفطية بالدول الموازنة عجز تزايد يتوقع

على إعادة  االنفاقتزايد بما يعكس  2020 معا المائةفي   12و 2019

  عماراإل

 (في المائة)  الدول العربية األخرى المصدرة للنفط  :رصيد الموازنات العامة للناتج

 
 .صندوق النقد العربي وتقديرات رسمية ودولية توقعات :المصدر .صندوق النقد العربي وتقديرات رسمية ودولية توقعات :المصدر

 المستوردةالعربية االنخفاض في الدول  االتجاه نحو العجز لسيواصفيما 

 2020و 2019عامي  في المائة 6.4و 6.8 إلى مستوى للنفط

 )في المائة( للنفط المستورة العربية الدول مجموعة  :للناتج العامة الموازنة رصيد

 

اإلصالح  جهود التوقعات بتواصل ارتفاع اإليرادات العامة بما يعكسظل في 

 لماليا

 (في المائة) 2019التغير المتوقع في اإليرادات الضريبية 

 .ودولية رسمية وتقديرات العربي النقد صندوق توقعات :المصدر .صندوق النقد العربي وتقديرات رسمية ودولية توقعات :المصدر
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 2020و 2019 يلعام العربية للدول الكلي االقتصادي األداء توقعات :ثانيا  

 الخارجي القطاع

 

المعامالت الجارية للدول العربية كمجموعة تحسنا  ملحوظا  خالل عام أن يشهد أداء ميزان وفق البيانات االولية  من المتوقع

في األسعار العالمية للنفط والكميات المنتجة منه، وتحسن الصادرات من السلع الزراعية المسجلة ، انعكاسا للتغيرات 2018

انيكية والكهربائية منه، إضافة إلى أثر اإلجراءات التي اتخذتها بعض الدول العربية إلصالح أنظمة والصناعية خاصة الميك

الميزان الجاري للدول العربية كمجموعة  استفادسعر الصرف، وترشيد الواردات السلعية وخاصة االستهالكية منها. كما 

في ضوء ما حويالت العاملين في بعض الدول العربية. ارتفاع المتحصالت من السياحة، والخدمات المالية، وتمن كذلك 

مليار  3.2بقيمة  2017سبق تحول العجز المسجل في الميزان الجاري على مستوى الدول العربية كمجموعة خالل عام 

 .2018مليار دوالر عام  47.4 تبلغ حواليإلى فائض بقيمة  دوالر

 48.3المائة ليبلغ حوالي في  1.9زان المعامالت الجارية بنسبة قدرها الفائض في ميفمن المتوقع ارتفاع  2019أما في عام 

 . فيما2019في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية كمجموعة خالل عام  1.7مليار دوالر، بما يعادل نحو 

مليار  49.6ارية ليبلغ نحو ، يتوقع استمرار التحسن في الفائض المسجل بميزان المعامالت الج2020يخص التوقعات لعام 

 .(1) رقم جدول في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، 1.6دوالر تمثل نحو 

 

  مليار دوالر     

  توقعات تقديري بيانات فعلية   

   2017 *2018 **2019 **2020  

  236.0 229.9 226.4 164.8 التجاريالميزان  

  1048.6 1023.6 989.0 892.9 الصادرات )فوب( 

  812.6- 793.7- 762.7- 728.1- الواردات )فوب( 

  105.4- 100.1- 97.6- 92.2- ميزان الخدمات والدخل 

  81.0- 81.6- 81.4- 75.8- التحويالت صافي 

  49.6 48.3 47.4 3.2- الجاريالميزان  

  7.8 8.0 8.4 6.8 نسبة الميزان التجاري الى الناتج المحلي االجمالي 

  1.6 1.7 1.8 0.1- المحلي االجماليبة الميزان الجاري الى الناتج نس 
       

      .العربي* تقديرات صندوق النقد  

      .العربي** توقعات صندوق النقد  

    المصدر: قاعدة بيانات صندوق النقد العربي ومصادر دولية وإقليمية أخرى. 
 

 خالل للنفط والمستوردة المصدرة العربية الدول في الجارية عامالتالم موازين أداء لتوقعات عرض يلي فيما

 .2019و 2018 يعام

 

 للنفط المصدرة العربية الدول .1

 

للتغيرات المتوقعة في األسعار العالمية للنفط  وفقا  

ومستويات اإلنتاج منه، وتحسن الصادرات غير 

الهيدروكربونية، من المتوقع حدوث انخفاض محدود 

زان المعامالت الجارية لهذه المجموعة في فائض مي

. وذلك على أن يعاود 2019عام من الدول خالل 

 .2020فائض الميزان الجاري التحسن خالل عام 

 

 (1جدول رقم )

 ميزان مدفوعات الدول العربية
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 العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول .أ

يتوقع أن تتأثر الصادرات السلعية بدول المجموعة خالل 
للنفط  بالتغيرات المتوقعة في األسعار العالمية 2019عام 

 إضافة إلى تحسن الصادرات ،ومستويات اإلنتاج النفطي
غير النفطية في ضوء انتهاج بعض دول المجموعة 

حيث من المتوقع زيادة قيمة  لسياسة التنويع االقتصادي
مليار دوالر خالل عام  801.4الصادرات لتبلغ حوالي 

في المائة مقارنة مع  2.9، محققة نسبة زيادة قدرها 2019
ارتفاعها بنسبة . أما الواردات، فمن المتوقع 2018عام 
مليار دوالر  503.4في المائة لتصل إلى حوالي  4.3

مليار دوالر  482.5مقارنة مع نحو  ،2019خالل عام 
 . 2018خالل عام 

بالنسبة لميزان الخدمات والدخل، من المتوقع أن يرتفع 
 مليار 81.6العجز المسجل لدول المجموعة ليبلغ حوالي 

في المائة  3.3ة قدرها بنسبة زياد 2019دوالر خالل عام 
. يأتي ذلك كمحصلة لزيادة 2018مقارنة مع عام 

مدفوعات النقل، والتحسن في متحصالت الخدمات المالية 
  .في بعض دول المجموعة

بالنسبة لميزان التحويالت، من المتوقع ارتفاع العجز لهذه 
مائة ليصل إلى نحو في ال 1.3الدول بنسبة  منالمجموعة 

، مقابل حوالي 2019مليار دوالر خالل عام  134.1
 . 2018مليار دوالر محققة بعام  132.4

كمحصلة للتطورات السابقة في كل من الميزان التجاري، 
والخدمات والنقل، والتحويالت، من المتوقع تراجع 

 2019الفائض في ميزان المعامالت الجارية خالل عام 
مليار دوالر  82.3في المائة ليبلغ حوالي  3.6درها بنسبة ق

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي،  4.7بما يمثل نحو 
 5.2حو نمليار دوالر بما يعادل  85.3مقارنة مع حوالي 

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي بدول المجموعة في 
قع ، من المتو2020فيما يتعلق بالتوقعات لعام . 2018عام 
عند نفس المستوى  الفائض في الميزان الجاري مراراست

مليار  82.2ليبلغ حوالي  المحقق تقريبا  بالعام السابق
في المائة من الناتج المحلي  4.6دوالر، تمثل نحو 

   .(2)رقم  جدول، اإلجمالي لدول المجموعة

 

 
 

  المجموعة دول مستوى على التوقعات

 الجارية لمعامالتا ميزان أداء لتوقعات عرض يلي فيما

 .المجموعة دول في

يتوقع أن يتراجع فائض الميزان التجاري  ،السعودية في

في المائة ليصل إلى نحو  3.3بنحو  2019خالل عام 

مليار  121مليار دوالر، مقارنة مع فائض قدره  117

. جاء ذلك كنتيجة الرتفاع 2018دوالر مسجل خالل عام 

دة المحققة في الصادرات. الواردات بنسبة فاقت نسبة الزيا

في المائة  0.8من المتوقع ارتفاع الصادرات السلعية بنحو 

 2019مليار دوالر خالل عام  262لتصل إلى حوالي 

مليار دوالر محققة خالل عام  260مقارنة مع حوالي 

، يعكس ذلك التغيرات المتوقعة في األسعار العالمية 2018

ينما من المتوقع زيادة للنفط ومستويات اإلنتاج النفطية. ب

 145في المائة لتبلغ حوالي  4.3الواردات بنسبة بلغت 

مليار  139، مقابل حوالي 2019مليار دوالر خالل عام 

  دوالر مسجلة خالل العام السابق.

فيما يخص ميزان الخدمات والدخل، يتوقع زيادة العجز 

مليار دوالر خالل  49في المائة ليبلغ حوالي  1.0بنحو 

. يأتي ذلك تماشيا  مع 2018مقارنة مع عام  2019 عام

التغير المرتقب في قيمة الواردات السلعية. إضافة  إلى 

ذلك، من المتوقع انكماش صافي العجز المسجل في ميزان 

 40في المائة ليصل إلى نحو  1.2يالت بنسبة تبلغ التحو

مليار  40.5، مقابل حوالي 2019مليار دوالر خالل عام 

الل العام السابق. يُعزى ذلك لسياسة إحالل العمالة دوالر خ

المواطنة محل العمالة األجنبية، وكذا أثر الرسوم 

 المفروضة على العمالة الوافدة. 

 2019من المتوقع خالل عام  انعكاسا  للتطورات السابقة،

في المائة  12.5تراجع الفائض في الميزان الجاري بنسبة 

من في المائة  3.5ر، تمثل نحو مليار دوال 28ليبلغ حوالي 

أن  2020الناتج المحلي اإلجمالي. كما يتوقع خالل عام 

يتراجع الفائض في الميزان الجاري ليصل إلى حوالي 

في المائة من  3.3ل حوالي مليار دوالر، بما يعاد 26.5

 الناتج المحلي اإلجمالي. 

أن ترتفع  2019يتوقع خالل عام  ،اإلمارات في

في المائة لتسجل حوالي  4.2سلعية بنحو الصادرات ال

مليار  316.9مليار دوالر مقارنة مع حوالي  330.2

. يُعزي ذلك بصفة أساسية 2018دوالر محققة خالل عام 

للزيادة المتوقعة في الصادرات غير الهيدروكربونية بما 

يعكس التحسن المتوقع في األنشطة غير النفطية. كما يتوقع 

في المائة لتبلغ  4.3السلعية بنحو أن ترتفع الواردات 

، مقارنة مع 2019مليار دوالر خالل عام  245.4حوالي 

، مدفوعة بالحوافز المالية 2018خالل عام  235.4نحو 

مليار دوالر  50التي تم إعالنها في إمارة أبوظبي بنحو 

 (2جدول رقم )

 العربيةموازين مدفوعات دول مجلس التعاون لدول الخليج 

مليار دوالر

تقديرىبيانات فعلية

2017*2018**2019**2020

تجارى 239.4296.7298.0303.4الميزان ال

705.5779.2801.4815.3الصادرات

512.0-503.4-482.5-466.2-الواردات

خدمات والدخل 85.9-81.6-79.0-71.6-ميزان ال

تحويالت 135.3-134.1-132.4-123.8-صافى ال

جارى 43.985.382.382.2الميزان ال

ناتج المحلي االجمالي تجاري الى ال 16.317.917.216.9نسبة الميزان ال

ناتج المحلي االجمالي جاري الى ال 3.05.24.74.6نسبة الميزان ال

* تقديرات صندوق النقد العربى.

** توقعات صندوق النقد العربى.

المصدر:  قاعدة بيانات صندوق النقد العربي ومصادر دولية وإقليمية أخرى.

توقعات
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والمشاريع الضخمة التي تقوم بإنجازها إمارة دبي في 

 .2020معرض إكسبو الدولي إطار االستعداد الستضافة 

سابقة في كل من الصادرات كمحصلة للتطورات ال

والواردات، من المتوقع أن يرتفع الفائض في الميزان 

مليار  84.8في المائة ليصل إلى نحو  4.1بنسبة التجاري 

 .2018مقارنة مع عام  2019دوالر خالل عام 

 عتراجفيما يتعلق بميزان الخدمات والدخل، من المتوقع 

دوالر،  مليار 1.1ليبلغ نحو  2019الفائض خالل عام 

 أماالعام السابق. مليار محققة خالل  1.5مقارنة مع حوالي 

في  3.3ميزان التحويالت، يتوقع أن يرتفع العجز بنحو 

 2019مليار دوالر خالل عام  46.7المائة ليصل إلى 

، يأتي ذلك في ضوء توقع زيادة 2018مقارنة مع عام 

ت ت الخارجة لتحويالت العاملين مع تحسن مستوياالتدفقا

 التوظيف. 

كنتيجة لكل ما سبق، من المتوقع أن يرتفع الفائض بالميزان 

مليار  39.3في المائة ليبلغ حوالي  2.1الجاري بنحو 

في المائة من الناتج  8.6، بما يمثل 2019دوالر خالل عام 

قع زيادة ، فيتو2020المحلي اإلجمالي. أما بالنسبة لعام 

مليار دوالر تمثل نحو  41.8الفائض الجاري ليبلغ نحو 

 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي. 8.8

 

تحسن  2019من المتوقع خالل عام  ،قطرل بالنسبة

مليار  80في المائة لتبلغ حوالي  6.7الصادرات بنحو 

، يأتي ذلك تماشيا  مع تحسن 2018دوالر مقارنة مع عام 

ر البترولية في ضوء تبني استراتيجية الصادرات غي

التنويع االقتصادي، إضافة إلى زيادة اإلنتاج من الغاز 

 الطبيعي. 

مليار  34لواردات لتصل إلى حوالي كما يتوقع ارتفاع ا
في المائة خالل عام  6.3دوالر لتحقق نسبة زيادة قدرها 

، كنتيجة لتوقع زيادة مستويات النمو االقتصادي، 2019
االستعدادات الستضافة فعاليات كأس العالم في وتواصل 

2022. 

كمحصلة للتطورات سالفة الذكر في كل من الصادرات 

ع أن يتسع الفائض في الميزان من المتوق، توالواردا

مليار دوالر  46ليبلغ حوالي  2019التجاري خالل عام 

 في المائة مقارنة بالعام السابق.  7بنسبة زيادة قدرها 

العجز بميزان الخدمات والدخل، يتوقع أن يرتفع فيما يتعلق 

في المائة ليصل إلى حوالي  6.5بنسبة  2019خالل عام 

. إضافة إلى ذلك، 2018ة مع عام مليار دوالر مقارن 16.5

من المتوقع أن يتسع العجز المسجل في ميزان التحويالت 

مليار دوالر،  18ليصل إلى حوالي  2018خالل عام 

 . 2019في المائة خالل عام  1.7دة قدرها محققا  نسبة زيا

بناء على ما سبق، من المتوقع أن يرتفع الفائض في 

 11.5لمائة ليحقق حوالي في ا 17.3الميزان الجاري بنحو 

في المائة من الناتج المحلي  5.6مليار دوالر تمثل نحو 

، من المتوقع 2020اإلجمالي. فيما يخص التوقعات لعام 

 12في الميزان الجاري ليبلغ حوالي أن يستمر التحسن 

في المائة من الناتج  5.7مليار دوالر، بما يعادل حوالي 

 المحلي اإلجمالي.

من المتوقع أن يتراجع الفائض في الميزان  ،لكويتا في

مليار  35.5في المائة ليصل إلى نحو  5.3التجاري بنحو 

، يرجع ذلك 2018مقارنة بعام  2019دوالر خالل عام 

الصادرات بالتغيرات في األسعار العالمية للنفط  لتأثر

والكميات المنتجة منه، حيث يتوقع أن تتراجع قيمة 

 67.5في المائة لتصل إلى حوالي  1.5الصادرات بنحو 

مقارنة بالعام السابق. في  2019مليار دوالر خالل عام 

في المائة  3.2حين يتوقع زيادة الواردات السلعية بنحو 

 31مقابل حوالي  2019ار دوالر خالل عام ملي 32لتبلغ 

 .2018مليار دوالر مسجلة خالل عام 

أن يتراجع  يتوقعفيما يخص ميزان الخدمات والدخل، 

مليار دوالر  8.1في المائة ليبلغ نحو  1.2العجز بنحو 

. أما بالنسبة لميزان التحويالت، فمن 2018مقارنة بعام 

في  0.7بلغ حوالي المتوقع أن يتسع العجز بنسبة ضئيلة ت

 2019مليار دوالر خالل عام  14.8المائة ليبلغ نحو 

 مقارنة بالعام السابق. 

ابقة، من المتوقع تراجع الفائض كمحصلة للتطورات الس

في  13.7بنحو  2019في الميزان الجاري خالل عام 

مليار دوالر، تمثل حوالي  12.6المائة ليصل إلى حوالي 

 لمحلي اإلجمالي. بالمائة من الناتج ا 8.3

ن يبلغ أ، يتوقع 2020فيما يتعلق بالتوقعات خالل عام 

ر دوالر، مليا 12.3الفائض في الميزان الجاري حوالي 

 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي. 7.8بما يمثل حوالي 

في المائة  5.4يتوقع ارتفاع الصادرات بنسبة ، ع مانفي 

 2019ل عام مليار دوالر خال 42.7لى نحو إلتصل 

مقارنة مع العام السابق، يأتي ذلك كنتيجة لزيادة 

الصادرات غير الهيدروكربونية مع زيادة مستويات 

ن تزداد أالتنويع االقتصادي. أما الواردات، فمن المتوقع 

مليار دوالر خالل  27.5بالمائة لتبلغ حوالي  5.8بنحو 

 . 2018مقارنة بعام  2019عام 

ذكورة في كل من الصادرات كنتيجة للتطورات الم

من المتوقع أن يرتفع الفائض في الميزان والواردات، 

في المائة  4.8بنسبة قدرها  2019التجاري خالل عام 

 . 2018مليار دوالر مقارنة مع عام  15.2ليبلغ حوالي 
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فيما يخص ميزان الخدمات والدخل، من المتوقع أن يزداد 

مليار دوالر،  11.1ليبلغ حوالي  2019العجز خالل عام 

في المائة مقارنة بالعام المقبل.  8.8أي بنسبة زيادة قدرها 

أما ميزان التحويالت، فيتوقع اتساع العجز بنسبة قدرها 

مليار دوالر خالل عام  11.2في المائة ليبلغ حوالي  1.8

 .2018مقارنة مع عام  2019

كورة في كل من الميزان التجاري كمحصلة للتطورات المذ

والدخل، والتحويالت، من المتوقع اتساع  اتالخدمان ميزو

مقارنة بالعام  2019العجز بالميزان الجاري خالل عام 

مليار  7.1في المائة ليصل إلى نحو  6.0السابق بنسبة 

في المائة من الناتج المحلي  8.2دوالر، تمثل نحو 

 اإلجمالي. 

، يتوقع أن يتسع العجز 2020التوقعات لعام فيما يخص 

مليار دوالر بما يمثل  8.5الميزان الجاري ليبلغ حوالي ب

 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي. 9.6حوالي 

يتوقع انكماش العجز بالميزان التجاري خالل ، البحرينفي 

مليار دوالر مقارنة مع  0.5ليصل إلى نحو  2019عام 

. 2018يار دوالر مسجل خالل عام مل 0.8عجز قدره 

لى توقع ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة تفوق يُعزى ذلك إ

نسبة الزيادة المسجلة في الواردات السلعية. من المتوقع 

في المائة لتصل إلى  3.8زيادة الصادرات بنسبة قدرها 

مقارنة بعام  ،2019مليار دوالر خالل عام  19حوالي 

 2.1فاع الواردات السلعية بحوالي . بينما يتوقع ارت2018

مقارنة  2019مليار دوالر في عام  19.5تبلغ نحو بالمائة ل

 . 2018بعام 

فيما يتعلق بميزان الخدمات والدخل، من المتوقع أن يرتفع 

، 2019مليار دوالر خالل عام  2.0الفائض ليبلغ نحو 

مليار دوالر محقق خالل العام السابق.  1.9مقابل حوالي 

ية وبند يأتي ذلك تماشيا  مع توقع ازدهار الخدمات المال

أما ميزان التحويالت، فمن المتوقع  .السفر )السياحة(

 3.4ليصل إلى حوالي  2019اتساع العجز خالل عام 

بالمائة مقارنة مع  3.0مليار دوالر، بنسبة زيادة قدرها 

ك بصفة رئيسة لتوقع زيادة . يُعزى ذل2018عام 

 ن إلى بلدانهم. يالتحويالت من العمال المغترب

 العجز انخفاضيتوقع ات السابقة، كمحصلة للتطور

ليبلغ  2019المسجل في ميزان الحساب الجاري خالل عام 

في المائة من  4.7مليار دوالر، بما يعادل نحو  2.0حوالي 

 الناتج المحلي اإلجمالي. 

 

، من المتوقع 2020لتوقعات خالل عام أما بالنسبة ل

انكماش العجز في ميزان المعامالت الجارية ليسجل 

من الناتج المحلي  4.4مليار دوالر، تمثل نحو  1.9الي حو

 اإلجمالي.

 للنفط صدرةالم   األخرى العربية الدول .ب

زيادة قيمة الصادرات السلعية  2019يتوقع خالل عام 

في المائة  126.7في المائة لتصل إلى حوالي  5.1بنحو 

، يأتي ذلك في ضوء تحسن مستويات 2016خالل عام 

طي في بعض دول المجموعة. أما بالنسبة اإلنتاج النف

مليار  106.3للواردات، فمن المتوقع أن تبلغ حوالي 

في المائة  3.4، بنسبة زيادة قدرها 2019دوالر خالل عام 

مقارنة بالعام السابق. كمحصلة للتطورات السابقة في كل 

من المتوقع زيادة الفائض من الصادرات والواردات، 

مليار دوالر،  20.4ل إلى حوالي بالميزان التجاري ليص

بعام  في المائة مقارنة 15.6قدرها محققا  نسبة زيادة 

2018 . 

يتعلق بميزان الخدمات والدخل، من المتوقع أن يرتفع فيما 

مليار دوالر  26.2في المائة ليبلغ حوالي  6.3العجز بنحو 

. بالنسبة لميزان التحويالت، يتوقع أن 2019خالل عام 

في المائة ليصل إلى نحو  4.3ئض بنسبة قدرها يرتفع الفا

 .2019مليار دوالر خالل عام  6.1

بقة في كل من الميزان التجاري في ضوء التطورات السا

من المتوقع أن يتحول  ،والخدمات والدخل، والتحويالت

خالل عام  العجز المسجل في ميزان المعامالت الجارية

ى فائض قدره مليار دوالر إل 1.2البالغ حوالي  2018

، بما يمثل 2019مليار دوالر خالل عام  0.3حوالي 

ي اإلجمالي. أما في المائة من الناتج المحل 0.1حوالي 

، فيتوقع ارتفاع زيادة الفائض 2020بالنسبة لتوقعات عام 

مليار دوالر، تعادل  1.0في الميزان الجاري ليبلغ حوالي 

 .(3) قمر جدول من الناتج المحلي اإلجمالي، 0.2نحو 

 

 

 

 

 

 (3جدول رقم )

  موازين مدفوعات الدول المصدرة األخرى للنفط

مليار دوالر

تقديرىبيانات فعلية

2017*2018**2019**2020

تجارى 9.717.720.422.2الميزان ال

106.6120.5126.7131.3الصادرات

109.1-106.3-102.9-96.9-الواردات

خدمات والدخل 27.5-26.2-24.7-23.8-ميزان ال

تحويالت 5.55.96.16.4صافى ال

جارى 1.20.31.0-8.6-الميزان ال

ناتج المحلي االجمالي تجاري الى ال 2.33.63.83.9نسبة الميزان ال

ناتج المحلي االجمالي جاري الى ال 0.20.10.2-2.0-نسبة الميزان ال

* تقديرات صندوق النقد العربى.

** توقعات صندوق النقد العربى.

المصدر:  قاعدة بيانات صندوق النقد العربي ومصادر دولية وإقليمية أخرى.

توقعات
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 المجموعة دول مستوى على التوقعات

 الجارية المعامالت ميزان أداء لتوقعات عرض يلي فيما

 .المجموعة دول في

تراجع عجز الميزان  2019يتوقع خالل عام ، الجزائرفي 

مليار  14.6في المائة ليبلغ حوالي  2.7التجاري بنسبة 

ل خالل مليار دوالر مسج 15دوالر مقارنة بعجز قدره 

العام السابق. جاء ذلك كنتيجة الرتفاع الصادرات بنسبة 

يتوقع  حيثأكبر من نسبة الزيادة المسجلة في الواردات. 

مليار دوالر،  37.2لتصل إلى حوالي  ارتفاع الصادرات

 2019في المائة خالل عام  1.9نسبة زيادة قدرها  مسجلة  

ة بنسبة . كما ارتفعت الواردات السلعي2018مقارنة بعام 

مليار دوالر  51.8في المائة لتبلغ حوالي  0.6طفيفة بلغت 

تبعة نحو ترشيد ، كنتيجة للسياسة المُ 2019الل عام خ

 ة وخاصة االستهالكية منها. الواردات السلعي

بخصوص ميزان الخدمات والدخل، يتوقع اتساع العجز 

في المائة ليصل إلى  2.2بنسبة  2018سجل خالل عام المُ 

. أما ميزان 2019مليار دوالر خالل عام  9.2نحو 

 3.3التحويالت، فمن المتوقع ارتفاع الفائض ليبلغ حوالي 

في المائة خالل  3.1ا مليار دوالر مسجال  نسبة زيادة قدره

 . 2019عام 

كمحصلة للتطورات السابقة، من المتوقع انكماش العجز 

بنسبة ضئيلة تبلغ  2019خالل عام في الميزان الجاري 

مليار دوالر، تعادل  20.5في المائة ليصل إلى نحو  1.4

 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي.  10.2حوالي 

، يتوقع تواصل التراجع 2020على صعيد التوقعات لعام 

مليار  20.1في عجز المعامالت الجارية ليبلغ حوالي 

في المائة من الناتج المحلي  9.7دوالر بما يمثل نحو 

 اإلجمالي.

الظروف تحسن في ظل نتيجة لالستقرار ، العراقفي 

الداخلية في اآلونة األخيرة، يتوقع تحسن الفائض في 

في المائة ليبلغ حوالي  4.9الميزان التجاري بنسبة قدرها 

مقارنة بالعام السابق.  2019مليار دوالر خالل عام  32

 68حيث من المتوقع ارتفاع الصادرات لتصل إلى حوالي 

 4.6 أي بنسبة زيادة قدرها 2019والر خالل عام مليار د

. كما يتوقع ارتفاع الواردات 2018في المائة مقارنة بعام 

مليار دوالر  36بالمائة لتبلغ حوالي  4.3السلعية بنحو 

 . 2018مقارنة بعام  2019خالل عام 

أما ميزان الخدمات والدخل، فمن المتوقع ارتفاع العجز به 

مليار دوالر خالل  12.5بلغ حوالي بالمائة لي 4.2بنحو 

مقارنة بالعام السابق. بالنسبة لميزان  2019عام 

 2019التحويالت، فمن المتوقع ارتفاع الفائض خالل عام 

مليار دوالر مسجال  نسبة ارتفاع قدرها  1.3ليبلغ حوالي 

 .2018في المائة مقارنة مع عام  4

ع الفائض كمحصلة للتطورات سالفة اإلشارة، يتوقع ارتفا

في المائة  5.3بنحو  2019في الميزان الجاري خالل عام 

في المائة  8.3مليار دوالر، تمثل نحو  20.8ليبلغ حوالي 

من الناتج المحلي اإلجمالي. أما فيما يتعلق بالتوقعات لعام 

توقع تواصل التحسن في فائض المعامالت ، فمن الم2020

تعادل حوالي  مليار دوالر، 20.9الجارية ليسجل حوالي 

 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي. 8

وكنتيجة لتواصل التحسن في مستويات اإلنتاج ، ليبيافي 

 13.2من النفط، يتوقع أن ترتفع الصادرات السلعية بنحو 

مليار دوالر خالل عام  20.6في المائة لتصل إلى حوالي 

مليار دوالر مسجلة  18.2، مقارنة مع حوالي 2019

. أما الواردات فمن المتوقع أن تبلغ 2018عام خالل 

 11.6مليار دوالر، مسجلة نسبة ارتفاع قدرها  13حوالي 

 . السابقمقارنة بالعام  2019في المائة خالل عام 

كنتيجة للتطورات في كل من الصادرات والواردات 

السلعية، من المتوقع تحسن الفائض في الميزان التجاري 

، بنسبة 2019ليار دوالر عام م 7.6ليصل إلى حوالي 

 . 2018في المائة مقارنة مع عام  16زيادة قدرها 

أما بالنسبة لميزان الخدمات والدخل، فيتوقع اتساع العجز 

مقارنة  2019مليار دوالر خالل عام  4و به ليصل إلى نح

مليار دوالر مسجلة خالل عام  3.2مع عجز قدره حوالي 

بميزان التحويالت بنسبة ، كما يتوقع ارتفاع العجز 2018

مليار دوالر خالل عام  1.3بالمائة ليصل إلى نحو  18.2

2019 . 

في ضوء التطورات سالفة الذكر، يتوقع استمرار الفائض 

عند نفس المستوى  2019الجاري خالل عام  في الميزان

مليار دوالر،  2.3المسجل خالل العام السابق ليبلغ نحو 

 ة من الناتج المحلي اإلجمالي. بالمائ 4.5بما يمثل حوالي 

، من المتوقع تحسن 2020لتوقعات لعام فيما يخص ا

 2.5الفائض في ميزان المعامالت الجارية ليبلغ حوالي 

في المائة من الناتج  4.4يعادل نحو مليار دوالر بما 

 المحلي اإلجمالي.

كمحصلة لتواصل الظروف الداخلية التي تمر ، اليمنفي 

قع استمرار العجز بميزان المعامالت بها البالد، يتو
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مليار دوالر  2.3ليبلغ حوالي  2019الجارية خالل عام 

 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي.  6.7تمثل نحو 

، يتوقع انكماش الفائض 2020خص التوقعات لعام فيما ي

مليار دوالر تعادل  2.2في الميزان الجاري ليبلغ نحو 

 الناتج المحلي اإلجمالي. في المائة من 5.4حوالي 

 

 للنفط المستوردة العربية الدول .2

لتبلغ حوالي  2019يتوقع تحسن الصادرات خالل عام 

في المائة  6.9مليار دوالر، بنسبة زيادة قدرها  95.5

تحسن تنافسية إلى . يُعزى ذلك 2018مقارنة بعام 

صادرات بعض دول المجموعة كنتيجة لإلجراءات التي 

لدول إلصالح نظم سعر الصرف، إضافة إلى اتخذتها تلك ا

توقع تحسن إنتاجية الموسم الزراعي، مما ينعكس على 

سلع الزراعية، كما يتوقع تحسن ارتفاع الصادرات من ال

الصادرات من السلع الميكانيكية والكهربائية في بعض دول 

المجموعة. بالنسبة للواردات، من المتوقع ان ترتفع بنحو 

مليار دوالر خالل عام  184.0تبلغ حوالي في المائة ل 3.7

يأتي ذلك كنتيجة لإلجراءات التي اتخذتها بعض  .2019

الواردات وخاصة االستهالكية  دول المجموعة لترشيد

 منها.

بناء على التطورات السابقة في كل من الصادرات 

والواردات، يتوقع زيادة العجز في الميزان التجاري لتلك 

في المائة ليبلغ حوالي  0.5نحو المجموعة من الدول ب

في المائة من  14.5مليار دوالر بما يمثل نحو  88.5

                              .2019الدول خالل عام الناتج المحلي اإلجمالي لهذه 

بخصوص ميزان الخدمات والدخل، يتوقع تحسن الفائض 

مليار  7.7في المائة لتبلغ حوالي  28.6بنسبة قدرها 

، يأتي ذلك تماشيا  مع توقع تحسن 2019بعام  دوالر

من السياحة مع استقرار الظروف الداخلية في  اتالعائد

 عة. بعض دول المجمو

فيما يتعلق بميزان التحويالت، يتوقع ارتفاع الفائض 

في المائة  2.8المسجل بهذه المجموعة من الدول بنسبة 

جة ، كنتي2019مليار دوالر في عام  46.4ليبلغ حوالي 

كنتيجة  لتحسن الواردات وتحويالت العاملين بالخارج.

للتطورات سابقة الذكر في كل من الميزان التجاري 

والدخل، والتحويالت، من المتوقع انكماش  والخدمات

العجز المسجل في الحساب الجاري لتلك المجموعة من 

مليار  34.3في المائة ليصل إلى نحو  6.8الدول بنسبة 

في المائة من الناتج المحلي  5.6نحو  دوالر بما يمثل

 . 2019اإلجمالي لتلك المجموعة من الدول خالل عام 

، فيتوقع أن يبلغ 2020أما بالنسبة للتوقعات خالل عام 

العجز بميزان المعامالت الجارية لهذه المجموعة من 

في  5مليار دوالر، بما يعادل حوالي  33.6الدول حوالي 

 لي.ي اإلجماالمائة من الناتج المحل

 

 

 

 المجموعة دول مستوى على التوقعات

 الجارية المعامالت ميزان أداء لتوقعات عرض يلي فيما

 .المجموعة دول في

يتوقع اتساع العجز في الميزان التجاري خالل ، مصرفي 

مليار  31في المائة ليصل إلى نحو  4.7بنحو  2019عام 

سجل خالل مليار دوالر م 29.6دوالر مقارنة مع حوالي 

. ومن المتوقع أن ترتفع الصادرات السلعية 2018عام 

 5.8مليار دوالر، أي بنسبة زيادة قدرها  29لتبلغ حوالي 

. يأتي 2018مقارنة مع عام  2019عام  في المائة خالل

ذلك في ضوء زيادة القدرة التنافسية لتلك الصادرات في 

سلعية بنحو األسواق العالمية. كما يتوقع ارتفاع الواردات ال

مليار دوالر خالل عام  60في المائة لتبلغ حوالي  5.3

2019 . 

فيما يخص التوقعات لميزان الخدمات والدخل، يتوقع 

مليار دوالر خالل عام  0.8عجز ليصل إلى نحو انكماش ال

مليار دوالر مسجلة خالل  1.3، مقارنة مع حوالي 2019

ن الذي التحسفي جانب منه إلى يُعزى بما . 2018عام 

تشهده المتحصالت من بند السفر )السياحة( مع زيادة 

شغاالت في الفنادق وارتفاع مستوى اإل ،اإلقبال السياحي

 المصرية. 

ان التحويالت، فمن المتوقع ارتفاع الفائض ليصل ما ميزأ

 5.6مليار دوالر، محققا  نسبة زيادة قدرها  28.5إلى نحو 

لعام السابق. جاء ذلك مقارنة با 2019في المائة خالل عام 

كنتيجة لتوقع زيادة تحويالت العاملين المصريين بالخارج 

وضخها من خالل الجهاز المصرفي بدال  من تسربها عبر 

بما يعكس التحسن في سوق الصرف  لقنوات غير الرسميةا

 . األجنبي

 (4جدول رقم )

 موازين مدفوعات الدول العربية المستوردة للنفط

مليار دوالر

تقديرىبيانات فعلية

2017*2018**2019**2020

تجارى 89.5-88.5-88.0-84.3-الميزان ال

80.789.395.5102.0الصادرات

191.5-184.0-177.3-165.0-الواردات

خدمات والدخل 3.26.07.78.0ميزان ال

تحويالت 42.645.246.447.9صافى ال

جارى 33.6-34.3-36.8-38.5-الميزان ال

ناتج المحلي االجمالي تجاري الى ال 13.4-14.5-16.0-15.8-نسبة الميزان ال

ناتج المحلي االجمالي جاري الى ال 5.0-5.6-6.7-7.2-نسبة الميزان ال

* تقديرات صندوق النقد العربى.

** توقعات صندوق النقد العربى.

المصدر:  قاعدة بيانات صندوق النقد العربي ومصادر دولية وإقليمية أخرى.

توقعات
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كمحصلة للتطورات السابقة، يتوقع انكماش العجز في 

ليبلغ حوالي  2019ل عام ميزان المعامالت الجارية خال

في المائة من الناتج  1.1مليار دوالر، تمثل حوالي  3.3

، يتوقع 2020على صعيد التوقعات لعام المحلي اإلجمالي. 

استمرار التحسن في عجز الميزان الجاري ليبلغ حوالي 

من الناتج المحلي  0.9مليار دوالر بما يعادل  2.9

 اإلجمالي.

عجز في الميزان التجاري خالل يتوقع تراجع ال، تونسفي 

مليار دوالر، أي بنسبة  5.5ليصل إلى نحو  2019عام 

. جاء ذلك 2018في المائة مقارنة بالعام  8انخفاض قدرها 

في المائة لتبلغ  6.6ارتفاع الصادرات بنحو لتوقع كنتيجة 

. يُعزى ذلك 2019مليار دوالر خالل عام  16.5حوالي 

ات الميكانيكية والكهربائية ارتفاع الصادرات من الصناع

والنسيج نظرا  للميزة التي تتمتع بها تونس في هذه 

على المجاالت. إضافة إلى زيادة الطلب الخارجي 

الصادرات التونسية خاصة من دول منطقة اليورو مع 

النشاط االقتصادي في تلك البلدان التي التحسن النسبي في 

يتوقع ارتفاع تعد الشريك التجاري األبرز لتونس. كما 

مليار  22في المائة لتبلغ حوالي  2.6الواردات بنحو 

 . 2019دوالر خالل عام 

من المتوقع اتساع العجز بالنسبة لميزان الخدمات والدخل، 

، 2019مليار دوالر خالل عام  0.3ليصل إلى نحو 

مليار دوالر مسجلة خالل عام  0.2مقارنة مع حوالي 

الت، فيتوقع ارتفاع . أما ميزان صافي التحوي2018

في المائة  8.5بنحو  2018الفائض المسجل خالل عام 

 . 2019مليار دوالر خالل عام  1.9ليبلغ حوالي 

انعكاسا للتطورات السابقة، يتوقع تراجع العجز في ميزان 

 3.9ليبلغ حوالي  2019المعامالت الجارية خالل عام 

المحلي في المائة من الناتج  9.2مليار دوالر تمثل نحو 

، من المتوقع 2020اإلجمالي. فيما يخص التوقعات لعام 

 3.8ان يتراجع العجز في الميزان الجاري ليبلغ حوالي 

في المائة من الناتج المحلي  8.5ار دوالر تعادل نحو ملي

 اإلجمالي. 

تأثير زيادة المبيعات وقع أن يتواصل تمن الم، المغربفي 

سلعية التي يتوقع من السيارات على قيمة الصادرات ال

مليار  31.3أن تصل قيمتها إلى نحو  2019خالل عام 

ارنة مع في المائة مق 6.5زيادة قدرها  دوالر، محققة نسبة

 52.5. أما الواردات فيتوقع أن تبلغ حوالي 2018عام 

 51.2مقارنة مع حوالي  2019مليار دوالر خالل عام 

تلك  ميار دوالر مسجلة خالل العام السابق. في ضوء

التطورات في الصادرات والواردات، من المتوقع أن 

ينكمش العجز في الميزان التجاري ليصل إلى حوالي 

، مقارنة مع عجز 2019الر خالل عام مليار دو 21.2

 . 2018مليار دوالر محققة خالل عام  21.9قدره 

فيما يتعلق بميزان الخدمات والدخل، من المتوقع ارتفاع 

 2019مليار دوالر خالل عام  6.6ي الفائض ليبلغ حوال

في المائة مقارنة مع عام  16.9محققا  نسبة زيادة قدرها 

متحصالت من كل من بند . يُعزى ذلك لزيادة ال2018

السفر )السياحة(، والنقل. أما ميزان التحويالت، فمن 

بلغ يفي المائة ل 7.7المتوقع أن يتراجع الفائض بنسبة 

 . 2019ل عام مليار دوالر خال 8.6حوالي 

في ضوء التطورات السابقة، يتوقع أن يتراجع العجز في 

دوالر مليار  6.1ميزان المعامالت الجارية ليبلغ حوالي 

مليار دوالر  7، مقارنة مع عجز قدره 2019خالل عام 

في المائة من  5بما يمثل نحو  2018محققة خالل عام 

 الناتج المحلي اإلجمالي. 

، من المتوقع أن 2020ل عام بالنسبة للتوقعات خال

يتواصل التراجع في عجز الميزان الجاري ليسجل حوالي 

المائة من الناتج في  4.2مليار دوالر تعادل نحو  5.5

 المحلي اإلجمالي.

من المتوقع أن ترتفع الصادرات السلعية خالل ، األردنفي 

مليار دوالر، بنسبة زيادة  8.2لتبلغ حوالي  2019عام 

، يأتي ذلك في ضوء 2018ي المائة مقارنة بعام ف 4.8تبلغ 

، وتوقيع العديد من إعادة فتح المعابر مع دول الجوار

وتخفيف االتحاد األوروبي  مع العراق، اتفاقيات التجارة

للقيود على الصادرات األردنية من خالل منح األردن 

رتفاعها إخفضا  في شروط المنشأ. أما الواردات، فيتوقع 

مليار دوالر خالل  18.6ي المائة لتبلغ حوالي ف 2.2بنسبة 

مليار دوالر محققة  18.2مقارنة مع نحو  2019عام 

 خالل العام السابق. 

كنتيجة للتطورات سالفة اإلشارة في كل من الصادرات 

خالل الميزان التجاري عجز  ان يظلوالواردات، يتوقع 

 عند نفس المستوى المحقق في العام السابق 2019عام 

 مليار دوالر.  10.4بلغ حوالي لي

فيما يخص ميزان الخدمات والدخل، يتوقع زيادة الفائض 

مليار دوالر، أي  2.4لى نحو إليصل  2019خالل عام 

في المائة مقارنة مع العام السابق.  6.1بنسبة زيادة قدرها 

يأتي ذلك كنتيجة أساسية لتوقع زيادة المتحصالت من 

سة الترويج السياحي التي تتبعها السياحة واألداء الجيد لسيا

الحكومة بهدف فتح أسواق جديدة لقطاع السياحة. كما 

حويالت ليصل إلى نحو يتوقع انخفاض الفائض بميزان الت
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في المائة  9.5قدرها  انخفاضمليار دوالر بنسبة  4.4

 . 2018مقارنة مع عام 

كمحصلة للتطورات السابقة، يتوقع ارتفاع العجز في 

مليار دوالر، تمثل  3.6اري ليبلغ حوالي الج الحساب

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي خالل  8.1حوالي 

 . 2019عام 

العجز  يرتفع، يتوقع أن 2020فيما يتعلق بالتوقعات لعام 

أي ما مليار دوالر  3.8الجاري ليبلغ حوالي  الحساب في 

 من الناتج المحلي اإلجمالي خالل في المائة  8.2نسبته 

 .2020عام 

يتوقع اتساع العجز في الميزان التجاري خالل  ،لبنان في

دوالر مسجال  مليار  16ليصل إلى حوالي  2019عام 

، 2018في المائة مقارنة مع عام  4.2نسبة زيادة قدرها 

في المائة لتبلغ  1.6ع الصادرات بنحو اارتف حيث يتوقع

في  . يأتي ذلك2019مليار دوالر خالل عام  4.1حوالي 

وأثره على زيادة  ضوء فتح المعابر مع دول الجوار

 3.7بنحو فمن المتوقع زيادتها الصادرات. أما الواردات، 

مليار دوالر خالل عام  20.1في المائة لتبلغ حوالي 

طالق العمل بمشروع إ، ذلك في ضوء توقع 2019

 ة التحتية ذات الصلة. ي"سيدر" ومشاريع البن

دمات والدخل، فيتوقع تحسن الفائض أما بالنسبة لميزان الخ

محققا   2019مليار دوالر خالل عام  1.3يصل إلى نحو ل

في المائة مقارنة بالعام السابق.  15.5نسبة زيادة قدرها 

تحسن المتحصالت من السياحة في ظل  يُعزى ذلك إلى

االستقرار األمني والسياسي الداخلي. فيما يخص ميزان 

في المائة  12.9الفائض بنحو التحويالت، فيتوقع زيادة 

 . 2019مليار دوالر خالل عام  1.8نحو ليبلغ 

في ضوء التطورات سالفة اإلشارة، من المتوقع اتساع 

مليار دوالر  12.9العجز بالميزان الجاري ليصل إلى نحو 

 .2019خالل عام 

، يتوقع أن يبلغ العجز في 2020فيما يخص التوقعات لعام 

 20.8مليار دوالر، تمثل نحو  13 الميزان الجاري حوالي

 المائة من الناتج المحلي اإلجمالي. في

في  33.5يتوقع زيادة الصادرات بنحو  ،السودان في

في ، 2019مليار دوالر خالل عام  4.4المائة لتبلغ حوالي 

سياسة إصالح سعر صرف العملة الوطنية مقابل ظل 

أثر قعات بموسم زراعي جيد وتوالعمالت األجنبية، وال

ذلك على زيادة الصادرات من السلع الزراعية. أما 

في المائة لتبلغ  9.9الواردات، فيتوقع ارتفاعها بنحو 

. كمحصلة لتلك 2019مليار دوالر خالل عام  7.5حوالي 

التطورات في كل من الصادرات والواردات، يتوقع 

في المائة  12.4انكماش العجز بالميزان التجاري بنحو 

 .2019مليار دوالر خالل عام  3.1يبلغ حوالي ل

أما بالنسبة لميزان الخدمات والدخل، فمن المتوقع أن يتسع 

مليار دوالر  1.8في المائة ليبلغ حوالي  0.6العجز بنسبة 

. أما فيما يخص ميزان التحويالت فيتوقع 2019خالل عام 

الل عام مليار دوالر خ 0.9زيادة الفائض ليصل إلى نحو 

خالل عام  مليار دوالر 0.3ع حوالي ، مقارنة م2019

2018 . 

في ضوء التطورات السابقة، يتوقع تحسن العجز بالميزان 

مليار دوالر، بما يمثل نحو  3.9الجاري ليبلغ حوالي 

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي خالل عام  11.4

، فمن 2020. أما بالنسبة للتوقعات خالل عام 2019

ز بميزان المعامالت الجارية عند المتوقع استمرار العج

 3.9وى المحقق خالل العام السابق والبالغ نفس المست

في المائة من الناتج المحلي  11يمثل نحو بما مليار دوالر، 

 اإلجمالي.

من المتوقع أن يبلغ العجز بالميزان الجاري  ،اموريتاني في

في المائة من  6.2مليون دوالر يمثل نحو  325حوالي 

 ، مقارنة مع2019المحلي اإلجمالي خالل عام الناتج 

في  5.6مليون دوالر بما يعادل نحو  290عجز  قدره 

 . 2018المائة من الناتج المحلي اإلجمالي خالل عام 

، من المتوقع زيادة العجز 2020فيما يتعلق بالتوقعات لعام 

مليون دوالر  335بميزان المعامالت الجارية ليبلغ حوالي 

 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي.  6.1تمثل نحو 
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 العربية الدول في االقتصادي النمو اتجاهات
(2013-2020) 

 

 معدل النمو باألسعار الثابتة  

  2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019** 2020** 

 2.7 2.6 2.2 0.7- 1.7 4.1 3.6 2.7 السعودية 

 3.5 2.7 2.5 0.8 2.6 3.8 3.1 4.3 ماراتاإل

 2.8 2.8 2.6 2.1 2.2 3.6 4.0 3.4  قطـــــــر

 3.3 3.0 2.3 3.5- 2.9 0.6 0.5 1.1 الكــويت

 3.0 3.0 1.9 0.3- 2.0 5.7 2.9 3.9 ُعمـــــان

 2.5 2.5 1.8 3.8 3.5 2.9 4.4 5.4 البحــرين

 3.0 2.7 1.4 0.2- 2.1 3.7 3.2 3.1 مجلس التعاون لدول الخليج العربيةدول 

 2.5 2.5 2.3 2.0 4.1- 3.6 3.8 2.8 الجـــزائر

 4.4 3.8 1.0- 3.8- 13.8 2.6 2.3 7.6 العـــراق

 6.2 0.5- 3.1- 13.8- 17.9- 32.7- 0.2- 4.8 اليـــــمن

 7.9 5.4 9.2 70.8 8.4- 11.7- 74.4- 52.0- ليبيـــــــا 

جلس الدول النفطية الرئيسة بخالف دول م

 التعاون
-5.3 -10.3 -0.8 1.2 5.5 0.8 3.1 3.8 

 3.1 2.8 1.8 0.3- 2.5 3.6 3.2 3.5 (1)الدول العربية المصدرة الرئيسة للنفط

 5.3 5.3 5.3 4.2 4.4 4.4 2.2 2.1 مصـــــر

 3.6 3.1 3.3 4.1 1.1 4.5 2.7 4.5 المغـرب

 5.3 5.0 5.7 5.2 4.8 4.9 3.6 4.4 السـودان

 3.1 2.7 2.0 1.9 0.9 1.1 2.3 2.4 تونــــس

 2.0 2.0 1.5 2.5 1.7 0.2 2.0 2.7 لبنـــــان

 1.0 0.5 0.9 3.1 4.7 3.4 .. .. فلسطــين

 2.4 2.2 2.0 2.1 2.1 2.6 3.4 2.4 األردن

 4.9 3.4 2.8 3.2 1.5 3.1 5.6 6.4 موريتانيا

 5.9 6.3 5.9 6.7 6.7 6.5 6.0 6.0 جيبــوتي

 3.5 3.5 .. 2.5 .. 2.7 .. .. الصومال

 4.1 3.5 3.4 2.5 2.2 1.0 2.1 3.5 مــــــرالقُ 

 4.3 4.1 4.1 3.9 3.2 3.8 2.6 3.1 الدول العربية المستوردة للنفط

 3.4 3.1 2.5 0.7 2.5 3.6 3.0 3.3 (1) إجمالي الدول العربية

 
      .توقعات **  بيانات أولية.* 

    .ودولية وإقليمية وطنية ومصادر الموحد العربي االقتصادي التقرير بيانات ةقاعد العربي، النقد صندوق: المصدر
      .2011 عام منذ حادة تقلبات نموهما معدل يشهد اللتين واليمن ليبيا باستثناء (1)

 

 

 اإلحصائيةحق ثالثا : المال



 2019أبريل  –تقرير "آفاق االقتصاد العربي " اإلصدار التاسع 

  76                                                                                                                 العربي                  النقد صندوق

 

 المحلية في الدول العربيةاتجاهات تطور األسعار 

(2013 – 2020 ) 

 

 معدل التضخم )%(  

  2013 2014 2015 2016 2017 *2018 **2019 **2020 

 1.6 1.0 2.5 0.8- 2.1 1.2 2.2 3.5 السعودية 

 1.7 2.0 3.1 2.0 1.8 4.1 2.4 1.1 االمارات

 1.0 1.5 0.3 0.5 2.7 1.8 3.4 3.1 قطـــــــر 

 1.8 1.2 0.6 1.6 3.5 3.7 3.1 2.7 الكــويت

 1.9 1.4 0.9 1.6 1.1 0.1 1.0 1.1 ُعمـــــان

 1.9 2.9 2.1 1.4 2.7 1.9 2.6 3.3 نالبحــري

دول مجلس التعاون لدول 

 الخليج العربية
2.8 2.3 1.8 2.1 0.1 2.2 1.3 1.6 

 3.9 4.5 4.3 5.6 6.4 4.8 2.9 3.3 الجـــزائر

 1.7 1.5 0.4 0.2 0.5 2.3 2.2 1.9 العـــراق

 21.0 23.0 25.0 18.0 16.0 9.0 8.1 11.1 اليـــــمن

 12.0 10.0 9.3 28.5 25.9 9.8 3.1 2.6 ليبيـــــــا 

الدول النفطية الرئيسية بخالف 

 دول مجلس التعاون
3.3 3.1 5.5 9.9 10.3 5.9 6.3 6.5 

الدول العربية المصدرة 

 الرئيسية للنفط
4.0 3.4 4.3 6.4 5.9 6.4 6.1 5.9 

 12.0 13.5 14.4 29.5 10.2 11.1 10.1 6.9 مصـــــر

 1.2 1.0 1.9 0.7 1.6 1.6 0.4 1.9 المغـرب

 20.0 27.1 62.3 32.4 17.6 17.3 37.5 37.1 السـودان

 6.0 6.7 7.4 5.3 3.7 4.9 4.9 5.8 تونــــس

 4.1 3.5 6.1 4.5 0.8- 3.8- 1.9 4.8 لبنـــــان

 2.5 2.0 4.5 3.3 0.8- 0.9- 2.9 4.8 األردن

 .. .. .. .. .. .. 26.0 70.8 سوريــة

 1.2 0.5 0.2- 0.2 0.2- 1.4 1.7 1.7 فلسطــين

 2.6 2.7 3.1 2.6 1.5 0.5 3.8 4.1 موريتانيا

 2.0 1.8 1.9 2.0 2.0 2.2 2.9 2.4 جيبــوتي

 3.5 3.0 2.7 2.9 2.3 .. .. .. الصومال

 3.0 2.8 2.5 2.1 2.0 2.0 1.5 2.3 القُمر

 9.9 11.8 19.1 19.7 8.3 8.5 12.0 10.9 الدول العربية المستوردة للنفط

 8.1 9.3 13.4 13.6 7.4 6.5 8.2 7.9 (1إجمالي الدول العربية )

 
      .توقعات **  بيانات أولية.* 

 .ودولية وإقليمية وطنية ومصادر الموحد العربي االقتصادي التقرير بيانات قاعدة العربي، النقد صندوق: المصدر
 باستثناء سورية لعدم توافر معلومات. (1)
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 العربية الدول في المحلية نمو السيولة معدل تطور اتجاهات

(2013 – 2018) 

 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 7.63 9.14 7.85 5.76 10.21 13.81 مجموع الدول العربية

 1.22 0.25 4.02 8.09 6.86 9.69 األ  ر  د  ن

 2.50 4.14 3.26 5.45 7.91 23.33 اإلمـــــارات

 2.37 4.20 1.24 2.95 6.51 8.20 البحريــــــن

 8.80 12.54 8.09 5.32 8.20 7.10 تونـــــــــس

 .. 8.27 0.82 0.13 14.61 8.41 الجزائـــــــر

 .. ... 8.60 ... 6.38 7.80 جيبوتـــــــي

 2.80 0.21 0.79 2.54 11.92 10.86 الســــعودية

 111.83 68.35 29.00 20.46 17.00 13.27 الســـــودان

 .. ... ... ... ... ... ريةســـــــو

 .. ... ... ... ... ... الصومــــال

 5.00 1.54 6.64 8.90- 3.48 16.18 العــــــــراق

 8.30 4.18 1.83 10.02 15.87 8.89 ع مــــــــــان

 10.00 12.30 10.50 8.60 5.00 15.50 فلسطين

 6.50- 21.30 4.57- 3.44 10.60 19.59 قطــــــــــــر

 3.97 3.83 3.58 1.67 3.36 9.97 لكويـــــــتا

 4.00- 3.96- 4.48 5.06 5.90 6.88 لبنـــــــــــان

 0.40- 16.24 22.54 13.26 0.57 8.28 ليبيــــــــــــا

 13.30 20.92 39.00 18.61 15.77 18.89 مصــــــــــر

 5.50 7.40 4.70 7.01 5.33 3.67 المغـــــــرب

 .. 12.72 6.57 10.00 8.62 13.60 موريتانــيــا

 .. 1.00 2.16 4.27 0.15 12.51 اليمــــــــــن

 

 صندوق النقد العربي، قاعدة بيانات التقرير االقتصادي العربي ومصادر وطنية ودولية. المصدر:

 .M3بيان السعودية يمثل المعروض النقدي بمفهومه الواسع 
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 لمحلي اإلجمالي ارصيد الموازنة العامة إلى الناتج 

(2014 – 2020) 

 

 رصيد الموازنة للناتج المحلي اإلجمالي )%(  

  2014 *2015 2016 2017 2018* 2019** 2020** 

 -4.51 -4.39 -4.68 -9.24 -12.86 -14.81 -2.11 السعودية

 -1.49 -0.53 0.50 -1.80 -3.08 -8.21 -5.47 ماراتاإل

 1.99 -0.58 -4.11 -4.66 -9.03 -0.94 17.56 قطـــــــر

 -15.24 -16.85 -18.15 -13.36 -17.90 -17.33 2.20 الكــويت

 -4.51 -8.42 -9.23 -13.96 -20.90 -25.45 -1.15 ُعمـــــان

 -2.60 -3.26 -9.27 -10.03 -13.48 -12.96 -3.63 البحــرين

 -3.53 -3.75 -4.48 -7.14 -10.37 -11.85 0.55 دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 -4.14 -8.96 -9.95 -6.64 -13.04 -13.36 -6.54 الجـــزائر

 -14.43 -7.74 10.24 0.86 -6.43 -2.02 9.93- العـــراق

 -8.40 -6.60 -6.00 -5.70 -7.80 -10.50 -8.00 اليـــــمن

 -33.89 -26.47 -11.69 -24.21 -82.32 -127.40 -39.76 ليبيـــــــا

ة الرئيسة بخالف دول مجلس الدول النفطي

 التعاون
3.12- 14.35- 12.89- 4.45- 11.87- 9.91- 12.12- 

 -5.58 -5.20 -6.17 -6.54 -10.92 -12.41 -0.33 الدول العربية المصدرة الرئيسة للنفط

 -6.90 -7.51 -9.81 -10.74 -13.76 -13.35 -12.76 مصـــــر

 -3.70 -4.24 -4.54 -4.03 -4.81 -4.91 -3.44 المغـرب

 -2.11 -3.07 -3.86 -4.67 -1.70 -1.29 -0.98 السـودان

 -3.31 -4.46 -4.91 -6.18 -5.95 -2.13 -4.59 تونــــس

 -12.58 -12.21 -11.08 -6.93 -9.60 -8.88 -6.16 لبنـــــان

 -1.80 -2.06 -2.40 -2.60 -3.20 -3.50 -2.30 األردن

 -4.00 -3.50 -3.30 -2.70 -2.40 -5.60 -6.40 ***فلسطــين

 0.07 -1.46 0.02 0.32 -0.01 -0.34 -0.33 موريتانيا

 -6.43 -6.79 -7.79 -7.38 -9.62 -8.77 -7.80 الدول العربية المستوردة للنفط

 -5.77 -5.54 -6.50 -6.72 -10.58 -11.44 -1.99 إجمالي الدول العربية

 منح والمساعدات.*** الرصيد قبل ال . توقعات**  بيانات أولية.* 

 .ودولية وإقليمية وطنية ومصادر الموحد العربي االقتصادي التقرير بيانات قاعدة العربي، النقد صندوق:   المصدر
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  نسبة أرصدة الموازين الجارية للدول العربية إلى الناتج المحلي اإلجمالي

(2017 – 2020) 

 

  2017 2018* 2019** 2020**   

   1.6 1.7 1.8 -0.1 ربيـة***مجموع الدول الع 

            

   -8.2 -8.1 -7.7 -10.7 ن األ ر  د 

   8.8 8.6 8.7 7.2 اإلمــــارات

   -4.4 -4.7 -5.6 -4.5 البحريـــــن

   -8.5 -9.2 -10.7 -10.2 تونــــــــس

   -9.7 -10.2 -11.0 -13.1 الجزا ئــــر

   -13.1 -14.6 -16.9 -16.1 جـيـبــوتـــي

   3.3 3.5 4.2 2.2 الســـعودية

   -11.0 -11.4 -14.8 -10.5 الســـــودان

   8.0 8.3 8.6 7.8 العـــــــراق

   -9.6 -8.2 -8.2 -14.9 ع مـــــــــان

   5.7 5.6 5.2 3.8 قطـــــــــــر

   7.8 8.3 10.1 5.9 الكويــــــت

   -20.8 -21.6 -22.3 -23.0 لبنــــــــــان

   4.4 4.5 5.2 2.2 ليبيـــــــــــا

   -0.9 -1.1 -1.6 -3.0 مصـــــــــر

   -4.2 -5.0 -5.9 -5.0 المغــــــرب

   -6.1 -6.2 -5.6 -6.7 موريتانــيــا

   -5.4 -6.7 -8.2 -11.6 اليمــــــــــن

  .أخرى المصدر: قاعدة بيانات صندوق النقد العربي ومصادر دولية وإقليمية

   .ي وتقديرات أوليةالعرب* تقديرات صندوق النقد 
      .العربي** توقعات صندوق النقد 

 باستثناء سورية والقُمر والصومال لعدم توفر البيانات.***
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 2020و 2019 لعام العربية للدول الكلي االقتصادي األداء توقعات

ربيةالع الخليج لدول التعاون مجلس دول مدفوعات موازين  
  

 

 
  

  

  
 

 

    .العربيتقديرات صندوق النقد *
    .العربيتوقعات صندوق النقد **

 .قاعدة بيانات صندوق النقد العربي ومصادر دولية وإقليمية أخرى المصدر:

 

ميزان المدفوعات - السعودية

مليار دوالر

تقديرىفعلي

2017*2018**2019**2020

101.7121.0117.0118.0الميزان التجارى

221.1260.0262.0265.0الصادرات

واردات 147.0-145.0-139.0-119.3-ال

51.5-49.0-48.5-47.0-ميزان الخدمات والدخل

40.0-40.0-40.5-39.5-صافى التحويالت

15.232.028.026.5الميزان الجارى

14.815.714.714.5نسبة الميزان التجاري الى الناتج المحلي االجمالي

2.24.23.53.3نسبة الميزان الجاري الى الناتج المحلي االجمالي

توقعات

ميزان المدفوعات - عُمان

مليار دوالر

تقديرىفعلي

2017*2018**2019**2020

8.814.515.215.0الميزان التجارى

32.940.542.744.0الصادرات

واردات 29.0-27.5-26.0-24.1-ال

12.0-11.1-10.2-9.7-ميزان الخدمات والدخل

11.5-11.2-11.0-9.8-صافى التحويالت

8.5-7.1-6.7-10.8-الميزان الجارى

12.117.817.617.0نسبة الميزان التجاري الى الناتج المحلي االجمالي

9.6-8.2-8.2-14.9-نسبة الميزان الجاري الى الناتج المحلي االجمالي

توقعات

ميزان المدفوعات - قطر

مليار دوالر

تقديرىفعلي

2017*2018**2019**2020

36.743.046.048.5الميزان التجارى

67.575.080.084.0الصادرات

واردات 35.5-34.0-32.0-30.8-ال

18.0-16.5-15.5-14.1-ميزان الخدمات والدخل

18.5-18.0-17.7-16.2-صافى التحويالت

6.49.811.512.0الميزان الجارى

21.922.822.523.0نسبة الميزان التجاري الى الناتج المحلي االجمالي

3.85.25.65.7نسبة الميزان الجاري الى الناتج المحلي االجمالي

توقعات

ميزان المدفوعات - الكويت

مليار دوالر

تقديرىفعلي

2017*2018**2019**2020

25.637.535.535.3الميزان التجارى

55.168.567.567.8الصادرات

واردات 32.5-32.0-31.0-29.5-ال

8.2-8.1-8.2-3.9-ميزان الخدمات والدخل

14.9-14.8-14.7-14.7-صافى التحويالت

7.114.612.612.3الميزان الجارى

21.425.923.322.3نسبة الميزان التجاري الى الناتج المحلي االجمالي

5.910.18.37.8نسبة الميزان الجاري الى الناتج المحلي االجمالي

توقعات

ميزان المدفوعات - اإلمارات

مليار دوالر

تقديرىفعلي

2017*2018**2019**2020

67.281.584.887.0 الميزان التجارى

313.6316.9330.2335.0 الصادرات

واردات 248.0-245.4-235.4-246.3- ال

1.51.51.11.8 ميزان الخدمات والدخل

47.0-46.7-45.2-41.2- صافى التحويالت

27.537.839.341.8 الميزان الجارى

17.518.818.618.3 نسبة الميزان التجاري الى الناتج المحلي االجمالي

7.28.78.68.8 نسبة الميزان الجاري الى الناتج المحلي االجمالي

توقعات

ميزان المدفوعات - البحرين

مليار دوالر

تقديرىفعلي

2017*2018**2019**2020

0.5-0.5-0.8-0.7-الميزان التجارى

15.418.319.019.5الصادرات

واردات 20.0-19.5-19.1-16.1-ال

1.61.92.02.0ميزان الخدمات والدخل

3.5-3.4-3.3-2.5-صافى التحويالت

1.9-2.0-2.2-1.6-الميزان الجارى

1.0-1.2-2.0-2.0-نسبة الميزان التجاري الى الناتج المحلي االجمالي

4.4-4.7-5.6-4.5-نسبة الميزان الجاري الى الناتج المحلي االجمالي

توقعات
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 2020و 2019لعام  العربية للدول الكلي االقتصادي األداء توقعات

 للنفط الم صدرة األخرى العربية الدول مدفوعات موازين
 

 

 

 

 
  

 

    .العربيتقديرات صندوق النقد *
    .العربيتوقعات صندوق النقد **

 .قاعدة بيانات صندوق النقد العربي ومصادر دولية وإقليمية أخرى المصدر:

 

ميزان المدفوعات - الجزائر

مليار دوالر

تقديرىفعلي

2017*2018**2019**2020

14.1-14.6-15.0-16.5-الميزان التجارى

34.036.537.238.0الصادرات

واردات 52.1-51.8-51.5-50.5-ال

9.4-9.2-9.0-8.8-ميزان الخدمات والدخل

3.03.23.33.4صافى التحويالت

20.1-20.5-20.8-22.3-الميزان الجارى

6.8-7.3-8.0-9.7-نسبة الميزان التجاري الى الناتج المحلي االجمالي

9.7-10.2-11.0-13.1-نسبة الميزان الجاري الى الناتج المحلي االجمالي

توقعات

ميزان المدفوعات - العراق

مليار دوالر

تقديرىفعلي

2017*2018**2019**2020

25.430.532.032.5الميزان التجارى

57.665.068.070.0الصادرات

واردات 37.5-36.0-34.5-32.2-ال

13.0-12.5-12.0-11.7-ميزان الخدمات والدخل

1.21.31.31.4صافى التحويالت

14.919.820.820.9الميزان الجارى

13.313.212.812.5نسبة الميزان التجاري الى الناتج المحلي االجمالي

7.88.68.38.0نسبة الميزان الجاري الى الناتج المحلي االجمالي

توقعات

ميزان المدفوعات - ليبيا

مليار دوالر

تقديرىفعلي

2017*2018**2019**2020

4.86.67.68.5الميزان التجارى

14.318.220.622.3الصادرات

واردات 13.8-13.0-11.7-9.4-ال

4.6-4.0-3.2-2.9-ميزان الخدمات والدخل

1.5-1.3-1.1-0.9-صافى التحويالت

1.02.32.32.5الميزان الجارى

11.015.114.815.3نسبة الميزان التجاري الى الناتج المحلي االجمالي

2.25.24.54.4نسبة الميزان الجاري الى الناتج المحلي االجمالي

توقعات

ميزان المدفوعات - اليمن

مليار دوالر

تقديرىفعلي

2017*2018**2019**2020

4.7-4.6-4.4-4.0-الميزان التجارى

0.80.80.91.0الصادرات

واردات 5.7-5.5-5.2-4.8-ال

0.5-0.5-0.5-0.4-ميزان الخدمات والدخل

2.22.52.83.1صافى التحويالت

2.2-2.3-2.4-2.2-الميزان الجارى

11.8-13.4-15.4-21.3-نسبة الميزان التجاري الى الناتج المحلي االجمالي

5.4-6.7-8.2-11.6-نسبة الميزان الجاري الى الناتج المحلي االجمالي

توقعات
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 2020و 2019لعام  العربية للدول الكلي االقتصادي األداء توقعات

 للنفط الم ستوردة العربية الدول مدفوعات موازين
 

   

  

  

  

ميزان المدفوعات - االردن

مليار دوالر

تقديرىفعلي

2017*2018**2019**2020

10.6-10.4-10.4-10.7- الميزان التجارى

7.57.88.28.7 الصادرات

واردات 19.3-18.6-18.2-18.2- ال

1.82.32.42.5 ميزان الخدمات والدخل

4.64.94.44.3 صافى التحويالت

3.8-3.6-3.2-4.3- الميزان الجارى

22.9-23.6-24.8-26.7- نسبة الميزان التجاري الى الناتج المحلي االجمالي

8.2-8.1-7.7-10.7- نسبة الميزان الجاري الى الناتج المحلي االجمالي

توقعات

    .العربيصندوق النقد تقديرات *
    .العربيتوقعات صندوق النقد **

 .قاعدة بيانات صندوق النقد العربي ومصادر دولية وإقليمية أخرى المصدر:

 

ميزان المدفوعات - تونس

مليار دوالر

تقديرىفعلي

2017*2018**2019**2020

5.5-5.5-6.0-5.3-الميزان التجارى

14.215.516.517.0الصادرات

واردات 22.5-22.0-21.5-19.5-ال

0.3-0.3-0.2-0.6-ميزان الخدمات والدخل

1.91.71.92.0صافى التحويالت

3.8-3.9-4.5-4.1-الميزان الجارى

12.3-13.0-14.3-13.3-نسبة الميزان التجاري الى الناتج المحلي االجمالي

8.5-9.2-10.7-10.2-نسبة الميزان الجاري الى الناتج المحلي االجمالي

توقعات

ميزان المدفوعات - جيبوتى

مليار دوالر

تقديرىفعلي

2017*2018**2019**2020

0.8-0.8-0.8-0.8-الميزان التجارى

0.20.20.20.2الصادرات

واردات 1.0-1.0-1.0-1.0-ال

0.40.40.40.4ميزان الخدمات والدخل

0.00.00.10.1صافى التحويالت

0.3-0.4-0.4-0.3-الميزان الجارى

32.1-34.3-37.7-38.8-نسبة الميزان التجاري الى الناتج المحلي االجمالي

13.1-14.6-16.9-16.1-نسبة الميزان الجاري الى الناتج المحلي االجمالي

توقعات

ميزان المدفوعات - السودان

مليار دوالر

تقديرىفعلي

2017*2018**2019**2020

3.0-3.1-3.5-4.1-الميزان التجارى

4.13.34.44.9الصادرات

واردات 7.9-7.5-6.8-8.2-ال

1.9-1.8-1.7-1.7-ميزان الخدمات والدخل

1.00.30.91.0صافى التحويالت

3.9-3.9-4.9-4.8-الميزان الجارى

8.5-8.9-10.5-9.0-نسبة الميزان التجاري الى الناتج المحلي االجمالي

11.0-11.4-14.8-10.5-نسبة الميزان الجاري الى الناتج المحلي االجمالي

توقعات

ميزان المدفوعات - لبنان

مليار دوالر

تقديرىفعلي

2017*2018**2019**2020

16.5-16.0-15.3-14.4-الميزان التجارى

4.04.04.14.2الصادرات

واردات 20.6-20.1-19.4-18.4-ال

1.11.11.31.6ميزان الخدمات والدخل

1.21.61.81.9صافى التحويالت

13.0-12.9-12.6-12.1-الميزان الجارى

26.3-26.8-27.0-27.3-نسبة الميزان التجاري الى الناتج المحلي االجمالي

20.8-21.6-22.3-23.0-نسبة الميزان الجاري الى الناتج المحلي االجمالي

توقعات

ميزان المدفوعات - مصر

مليار دوالر

تقديرىفعلي

2017*2018**2019**2020

32.0-31.0-29.6-28.8-الميزان التجارى

23.327.429.031.5الصادرات

واردات 63.5-60.0-57.0-52.1-ال

0.5-0.8-1.3-3.0-ميزان الخدمات والدخل

24.827.028.529.6صافى التحويالت

2.9-3.3-3.9-7.1-الميزان الجارى

9.4-10.4-11.9-12.2-نسبة الميزان التجاري الى الناتج المحلي االجمالي

0.9-1.1-1.6-3.0-نسبة الميزان الجاري الى الناتج المحلي االجمالي

توقعات

ميزان المدفوعات - المغرب

مليار دوالر

تقديرىفعلي

2017*2018**2019**2020

20.6-21.2-21.9-19.6-الميزان التجارى

25.729.431.333.7الصادرات

واردات 54.3-52.5-51.2-45.3-ال

5.45.66.66.4ميزان الخدمات والدخل

8.89.38.68.7صافى التحويالت

5.5-6.1-7.0-5.4-الميزان الجارى

15.8-17.3-18.5-17.9-نسبة الميزان التجاري الى الناتج المحلي االجمالي

4.2-5.0-5.9-5.0-نسبة الميزان الجاري الى الناتج المحلي االجمالي

توقعات

يا تان ميزان المدفوعات - موري

مليار دوالر

تقديرىفعلي

2017*2018**2019**2020

0.4-0.4-0.4-0.4-الميزان التجارى

1.61.81.81.9الصادرات

واردات 2.2-2.2-2.1-2.0-ال

0.2-0.2-0.2-0.1-ميزان الخدمات والدخل

0.20.20.20.2صافى التحويالت

0.3-0.3-0.3-0.3-الميزان الجارى

6.4-6.7-6.7-9.0-نسبة الميزان التجاري الى الناتج المحلي االجمالي

6.1-6.2-5.6-6.7-نسبة الميزان الجاري الى الناتج المحلي االجمالي

توقعات



 

 

 


