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من المتوقع وفق تقديرات المنظمات الدولية انكماش 

 2020في المائة في عام  8إلى  5اوح ما بين بنسبة تتر

عنها  في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا الُمستجد وما نتج

من تراجع غير مسبوق لمستويات اإلنتاج واالستهالك 

واالستثمار والتجارة، وارتداد للمكاسب الُمحققة على صعيد 

يواجه التعافي االقتصادي العالمي العديد من  .التنمية البشرية

التحديات من أهمها المخاوف من حدوث موجة ثانية أو ثالثة من 

 ،المخاطر في األسواق الماليةالوباء، واحتماالت تفاقم مستويات 

وحدوث أزمة مديونية في ظل التصاعد غير المسبوق لمستويات 

ي تتزايد فيه مخاطر عدم القدرة على السداد ذالديون في الوقت ال

  األفراد أو الشركات. سواء  بالنسبة للحكومات أو

 

إلى أنه من المتوقع  تشير التقديرات في 

بما  2020عام على النفط خالل  الطلبانخفاض معدل نمو 

مليون برميل يوميا  نتيجة الجائحة وهو ما سيستمر في  9يقارب 

فرض الضغوطات على أسواق النفط الدولية، فيما سيخفف 

منظمة األوبك نسبيا  من حجم هذه إليه االتفاق الذي توصلت 

الضغوط على مستويات األسعار العالمية للنفط ويمتص جانيا  

من الزيادة في مستويات فائض المعروض النفطي خالل عامي 

 .2021و 2020

 

 تحدياتطورات تواجه االقتصادات العربية ــذه التـل هــفي ظ

ويات متعددة األبعاد سوف تؤدي إلى انخفاض كل من مست

النشاط في القطاعين النفطي وغير النفطي. بناء  عليه، من 

في الدول العربية  المتوقع 

 ، وهو ما يمثل انخفاض2020في المائة في عام  4بنسبة تقارب 

 بتقديرات صندوق النقد العربي قبل مقارنة مئوية طنقا 7 بنحو

ن المتوقع تعافي تدريجي في عام الفيروس. في المقابل، م انتشار

 في المائة.  2.6 نسبةاالقتصادات العربية بنمو  توقعمع  2021

من المتوقع أن يكون وقع األزمة أشد على االقتصادات العربية 

 4.7الُمصدرة للنفط التي من المتوقع أن تسجل انكماشا  بحدود 

 ، في حين من المتوقع انكماش أقل2020في المائة خالل عام 

لالقتصادات العربية المستوردة للنفط التي من المتوقع أن يسجل 

في المائة العام  2.0ضا  بنسبة ناتجها المحلي اإلجمالي انخفا

الجاري. على مستوى الدول العربية فرادى، من المتوقع 

انكماش كافة االقتصادات العربية فيما عدا االقتصاد المصري 

الجاري في المائة العام  2سبة الذي من المتوقع أن يسجل نموا  بن

 في المائة قبل انتشار الجائحة. 6مقابل نمو متوقع بنسبة 

 

المواجهة السريعة للتداعيات الناتجة عن الفيروس، تبنت  بهدف

الحكومات العربية ممثلة  في كل من البنوك المركزية، ووزارات 

المالية حزم تحفيزية لدعم النشاط االقتصادي تقارب قيمتها 

مليار دوالر حتى تاريخه تضمنت عدد من التدخالت  231.6

 ،االقتصادية ودعم القطاعات ،لتعزيز االنفاق على الصحة

 والفئات المتضررة وتقوية مسارات التعافي االقتصادي.

 خالل كمجموعة العربية الدول في  تأثر

 على كورونا جائحة ثرتحيث أ العوامل، من بعدد 2020 عام

 االمداد سالسل اضطراب بسبب السلع من ضالمعرو مستوى

 معدل زيادةإلى  العربية الدول بعضفيما يفرض اتجاه  العالمية،

 االنتقائية للسلع الضريبي الوعاء وتوسيع المضافة القيمة ضريبة

. ضغوطات تضخمية على المستوى العام لألسعار في هذه الدول

 دولال بعض في لألسعار عامال المستوى تأثر ذلك، إلى ضافةإ

غير المواتية وتأثيرها على أسعار  الداخلية بالتطورات العربية

واكب ذلك تواصل الضغوط  خرى،أ ناحية من .السلع والخدمات

الُمسجل في قيمة بعض  التضخمية الناتجة عن التراجع الكبير

العمالت العربية مقابل العمالت األجنبية كانعكاس للتحديات 

ية التي تواجه هذه البلدان، وهو ما نتج عنه ارتفاع كبير االقتصاد

. في أسعار السلع المستوردة وارتفاع ملموس لمعدالت التضخم

 معدلارتفاع  المتوقع من المذكورة، التطورات لتلك كمحصلة

 عام المائة في 8.8 إلى حواليفي الدول العربية  التضخم

 6.3 حوالي ليسجل التضخم معدل ، فيما يتوقع انخفاض2020

 .المائة العام المقبل في
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 أوال: البيئة االقتصادية الدولية وانعكاساتها على الدول العربية 
 

اقتصادية منذ  اال  يشهد أزمة  أسوأ  العالمي  فيروس كورونا  قتصاد  انتشار جائحة  الماضي في ظل  القرن  في ثالثينيات  الكبير  الكساد 

في ضرر بالغ لمستويات النشاط االقتصادي في االقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء وهبطت بمستويات   تالُمستجد التي تسبب

، التجارة وتدفقات رؤوس األموال الدولية إلى أدنى مستوياتهااإلنتاج واالستهالك واالستثمار و  ومستويات  ثقة المستهلكين والمستثمرين

في المائة وفق تقديرات المنظمات الدولية وخسارة   8إلى    5وهو ما يتوقع في ضوئه انكماش االقتصاد العالمي بنسبة تتراوح ما بين  

 .2021و 2020تريليون دوالر خالل عامي  12إلى  8االقتصاد العالمي لما يتراوح بين  

األزمة  إزاء    وقوع  هذه  دون  للحيلولة  النطاق  واسعة  إنقاذ  لتبني حزم  العشرين  الدولية خاصة مؤسسات مجموعة  المؤسسات  هبت 

زية قدرت قيمتها يفي إطار حزم تحف   ةغير مسبوق  توسعيةوتم تبني سياسات نقدية ومالية    ،االقتصاد العالمي في دوامة الركود االقتصادي

سعت إلى تمهيد تريليون دوالر ساهمت في التخفيف من التبعات السلبية الناتجة عن الجائحة على كل من األفراد والشركات و  14بنحو  

اتجاه العديد من الدول إلى تخفيف القيود على ممارسة األنشطة في القطاعات المختلفة ، وساعد على ذلك  للتعافي االقتصاديالطريق  

وتضعف من   ،عادة فتح اقتصاداتها بشكل تدريجي. بيد ذلك ال تزال المخاوف المرتبطة بالجائحة تخيم بظاللها على االقتصاد العالميإو

من الركود االقتصادي. كما ال يزال االقتصاد   أو ثالثة    ثانية    ةمسارات التعافي المرتقبة السيما في ظل احتماالت أن يشهد العالم موج

أسي الالعالمي  التوترات  استمرار  أهمها  النمو ومن  لعدد من مثبطات  الدولية، وتراجع را   اإلمداد  تجارية، واالضطرابات في سالسل 

معدالت اإلنتاجية. تستلزم مواجهة هذه التحديات جهود االنخفاض التاريخي في  حقق على صعيد التنمية البشرية، ورات التقدم المُ مسا

باتجاه مسارات أكثر لتحرك  وا  العالمي  وتكاتف دولي للوصول إلى تفاهمات داعمة لتعافي االقتصاد  ،غير مسبوقة على صعيد السياسات

  فا  للنمو االقتصادي.استدامة وشمولية وإنصا

 

 العالمي النمو اتجاهات

في شهر يونيو الماضي تحديثا   (1) صندوق النقد الدولي  أصدر 

انكماشلتقرير   فيه  توقع  العالمي  االقتصاد  االقتصاد   آفاق 

عام    4.9  بنحوالعالمي   في  المائة  يعني 2020في  ما  وهو   ،  

انكماش تفوق تلك المتوقعة في شهر أبريل الماضي    مستويات

نقطة مئوية. عزى الصندوق ذلك إلى األثر السلبي   1.9بنحو  

النصف األو  19-كوفيدلجائحة   النشاط االقتصادي في  ل  على 

لسابق. في حين توقع ي ا فأكثر مما كان متوقعا  ب  2020من عام  

العالمي   االقتصادي  للنشاط  تدريجي  تعافي  ومعاودة  التقرير 

. في  2021في عامفي المائة    5.4االقتصاد العالمي النمو بنسبة  

أشار التقرير إلى أن التأثير السلبي الحاد للجائحة    ،هذا اإلطار

التقدم الكبير الذي تحقق في  على األسر منخفضة الدخل ي هدد 

ات القرن يدقع على مستوى العالم منذ تسعينن الفقر المُ الحد م

 .الماضي

ترتبط موجات الركود األعمق بحالة بالمقارنة بتوقعات ابريل، 

األوضاع الراهنة لتفشي فيروس كورونا المستجد.  عدم اليقين وب

في   انخفاضا   تشهد  التي  االقتصادات  اإلصابة، ففي  معدالت 

اس لالنتعاش  العودة  تباطؤ  التباعد يعكس  عمليات  تمرار 

الث النصف  عام  االجتماعي خالل  من  بالنسبة 2020اني  أما   .

لالقتصادات التي تشهد ارتفاعا  في معدالت اإلصابة وتكافح من  

لحق  ن عمليات االغالق سوف تُ إأجل السيطرة على الفيروس ف

 صادي.لنشاط االقتباخسائر إضافية 

النق السياسة  استمرار  أهمية  التقرير   التوسعيةدية  أوضح 

تستهدف التي  األخرى  السياسة  من   وإجراءات  األسر  وقاية 

خسائر الدخل باتخاذ إجراءات كبيرة وموجهة بدقة إلى جانب 

 
1  IMF (2020), "World Economic Outlook Update", June. 

تعاني من   التي  للشركات  الدعم  اإللزامية    تبعاتتوفير  القيود 

ن التراجع عن تقديم  أن يكوكما يجب  .  تهانشطأالمفروضة على  

لتقدم في مسار التعافي، ى مع ايتماش    وبماالدعم الموجه تدريجيا  

وأن توفر السياسات دفعة تحفيزية لزيادة الطلب وتيسير وتحفيز  

التي   االقتصادية  عن القطاعات  إعادة تخصيص الموارد بعيدا  

تلقته من  ما  أصغر حجما رغم  الجائحة  تخرج من  أن  يرجح 

 موارد داعمة. 

رير إلى  التق  أشار  ،فيما يتعلق باألولويات على صعيد السياسات

األطراف  أهمية   متعدد  السيولة  التعاون  توفر  بشكل لضمان 

ونقصا   صحية  أزمات  تواجه  التي  للبلدان  التمويل   عاجل  في 

الخارجي، بما في ذلك عن طريق تخفيف أعباء الديون والتمويل  

بخالف الجائحة، يجب من خالل شبكة األمان المالي العالمية.  

السياسات   يتعاون صناع  التجارية    لككذأن  التوترات  لتسوية 

 .19-من أزمة كوفيدالمنشود التي تهدد التعافي  والتقنية

من عام يونيو  شهر  في    )2(أشار البنك الدولي  ذاته،  السياق  في

جائحة  في إطار تحديثه لتوقعات النمو العالمي، إلى أن    2020

صدمة أدت إلى أعمق ركود عالمي منذ عقود    ت أحدث  19-كوفيد

( مما دعا البنك Global Lockdownغالق العالمي )نتيجة اال

في المائة في   5.2الدولي لتوقع انكماش االقتصاد العالمي بنسبة  

الدولي ت  .2020عام   البنك  الفرد  كما توقع  قلص نصيب دخل 

االقتصادات   معظم  في  العام  هذا  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من 

ِّل   الناشئة والنامية.   منذ الحرب  لعالم  ه اعرفأشد كساد  ذلك  سيُمث 

الثانية،   العالم  العالمية  اقتصادات  الكبير من  العدد  إلى  استنادا  

منذ عام تراجعا  في متوسط نصيب الفرد من الناتج  ستشهد  التي  

1870. 

2  World Bank, (2020). “Global Economic Prospects”, 

June. 
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ش النشاط االقتصادي في االقتصادات المتقدمة  انكمامن المتوقع  

لتي في المائة هذا العام جراء االضطرابات الشديدة ا  7بنسبة  

أصابت جانبي العرض والطلب المحليين، والتجارة، والتمويل.  

الدول النامية واقتصادات  ت  شير التوقعات إلى أن اقتصاداتُ فيما  

في المائة هذا العام،   2.5ستشهد انكماشا نسبته    السوق الناشئة

عاما على األقل. ومن   60وهو أول انكماش لها كمجموعة منذ 

  3.6صيب الفرد من الدخل بنسبة المتوقع أن ينخفض متوسط ن

دقع هذا  ماليين في براثن الفقر المُ الفي المائة متسببا في سقوط  

 م.االع

جانبها المتحدةتوقعت    ،من  ، 2020  مايو شهر  في    )3(  األمم 

بنسبة   العالمي  االقتصاد  عام    3.2انكماش  المائة    2020في 

المتقدمة  االقتصادات  في  للناتج  متوقع  النكماش  كمحصلة 

في المائة على التوالي    0.7في المائة و  5الدول النامية بنحو  و

عام   أخرى،  2020في  ناحية  من  الخسائر  .  المنظمة  قدرت 

تريليون   8.5المتراكمة جراء التداعيات السلبية للوباء بحوالي  

دوالر أمريكي. أطلق الوباء العنان ألزمة صحية واقتصادية لم  

والحج النطاق  حيث  من  مثيل  لها  عمليات  يسبق  شلت  كما  م. 

وإغالق الحدود الوطنية التي فرضتها الحكومات عدد   ،اإلغالق

مما   المجاالت،  جميع  في  االقتصادية  األنشطة  إلى  أمن  دى 

دفع   ما  وهو  العالم.  أنحاء  جميع  في  العمال  ماليين  تسريح 

تدابير تحفيز مالي تعادل حوالي   إلى تبني  في   10الحكومات 

لمكافحة الوباء  ج المحلي اإلجمالي العالمي  المائة تقريبا  من النات

 .والتقليل من أثر االنكماش االقتصادي

من الدول النامية ال تزال تواجه   أن العديد  أشارت المنظمة إلى

خسائر في الناتج وتحديات فيما يتعلق بالحد من الفقر في ظل 

تراجع متوسط الدخل الحقيقي في ثلث الدول النامية التي يبلغ 

عالم، بما في ذلك دول مثل مليونا  من سكان ال  870نها  عدد سكا

إلى  المنظمة البرازيل واألرجنتين وجنوب أفريقيا. كما أشارت 

التمويل  النامية على صعيد توفير  التحديات التي تواجه الدول 

ارتفاع   ظل  في  المستدامة  التنمية  أهداف  لتحقيق  المطلوب 

في المائة من هذه    70مدفوعات الفائدة خالل العقد الماضي في  

ا أثر سلبا  على التمويل الموجه إلى األغراض التنموية.  الدول بم

أصابت  االحتواء  وتدابير  الوباء  آثار  أن  االقتصادات   وبما 

فقد أدى    ،اقتصادات منظمة التعاون والتنمية  المتقدمة ومن بينها

انخفاض في النشاط وفقدان وظائف لم يسبق له مثيل.   ذلك إلى 

عدد ساعات العمل في بعض الدول أقل بعشر مرات، فقد كان  

 .  2008هر القليلة األولى من األزمة المالية في عام  مقارنة باألش 

من حيث األولويات على صعيد السياسات، شدد التقرير على  

يق على مجرد  أهمية أن يتجاوز صانعو السياسات التركيز الض

الن نمو  أكبر  اتعزيز  أهمية   وإيالء  المحلي،  في  تج  لالستثمار 

مستدامة لتحسين التعليم ودعم فرص الشمول  مشاريع التنمية ال

الفئات. إضافة   ضرورة "اتباع مزيج سياسات أكثر    إلىلكافة 

االجتماعي  ،"توازنا   االندماج  من  بين    ،والمزيد  والمساواة 

 
3   United Nations (2020), “World Economic Situation 

and Prospects: Mid-year update”, Department of 

Economic and Social Affairs Economic Analysis, 

May. 

حيث   نم  إنالجنسين  باالستياء،  غياب  الشعور  ق  عمَّ شامل  و 

 ير في جميع أنحاء العالم.بالتغينادية فتعالت األصوات المُ 

ذاته،   السياق  التعاون االقتصادي والتنمية  تتوقعفي   ( 4)منظمة 

  عام  في  في المائة  6  بنسبة  العالمي  االقتصادي  النشاطانكماش  

 والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  في  البطالة  عاوارتف  ،2020

جة ، كنتي2020  عام  في  في المائة  5.4  من  في المائة  9.2  إلى

ال فرضية  ألثر  إلى  استنادا   العالم موجة جائحة  يشهد  أن  توقع 

موجات   تفادي  في  ونجاحه  الفيروس  انتشار  من  فقط  واحدة 

 خالل النصف الثاني من العام.   من انتشار الوباء أخرى

  14  لنحو  متوقع  فقدان  منظمة العمل الدوليةتوقعت    ،من جهتها

  عمل   فرصة  مليون  400  يعادل  ما)  العمل  ساعات  من  في المائة

في هذا اإلطار   .2020خالل الربع الثاني من عام    (بدوام كامل

فقدان نحو   المنظمة  المائة من الوظائف في    37.5توقعت  في 

األزمة بأثر  كبير  بشكل  الُمهددة  مستوى .  (5) القطاعات  على 

العام المنظمة    ،كامل  التي  توقعت  األساسية  الفرضية  وفق 

  مع   ينسجم   االقتصادي  اطالنش  في  انتعاش   حدوثتفترض  

  االستهالك   وتعافي  المفروضة  القيود  ورفع  القائمة  التوقعات

  في المائة  4.9  بنسبة  العمل  ساعات  في  انخفاض  واالستثمار،

في حين من     .(كامل  بدوام  وظيفة  مليون  140  يعادل  ما  أي)

 من  جديدة  موجة  دوثؤما  حتشاالمتوقع، وفق أكثر الفرضيات  

 تبطئ   أن   شأنها  من   التي  القيود   دةوعو  19-كوفيد  جائحة

  العمل  ساعات  انخفاض  إلى  يؤدي  مما  كبير،  حدِّ   إلى  االنتعاش

 (.كامل بدوام وظيفة مليون 340 أي) في المائة 11.9 بنسبة

أن   إلى  الخصوص  المنظمة على وجه    العمالة   نصفأشارت 

( الرسمي  غير  القطاع  في  عامل  مليار  1.6)  العالم  مستوى  على

  للوظائف  المتوقع  الفقد  بخالف  الوظائف  فقدان  بخطر  مهددين

 . الرسمي القطاع في

 األساسية  السلع أسواق

كان النتشار الفيروس تأثيرات سلبية على حركة النقل والطلب 

على الوقود )البنزين ووقود الطائرات( في عدد من القطاعات 

االقتصادية ومن أهمها الصناعة في مختلف البلدان والمناطق 

خا األمريكية األخرى  المتحدة  الواليات  مثل  الصين،  رج 

ووالي الجنوبية  وكوريا  االقتصادي دول  ابان  التعاون  منظمة 

  والتنمية في أوروبا والشرق األوسط.

انخفاض الطلب العالمي على النفط بنحو  من المتوقع    ،عليه  بناء  

، في حين من المتوقع انخفاض  2020في المائة في عام    8.9

 3.26النفطي من دول خارج أوبك بنحو    مستويات المعروض

من المتوقع أن يُسجل اإلنتاج لدول   ،عليه  برميل يوميا .مليون  

بانخفاض   2020مليون برميل يوميا  في عام    23.8األوبك نحو  

 . )6(2019مليون برميل يوميا  عن عام   5.6

4  OECD, (2020). “OECD Economic Outlook”, June. 
مرصد (. "اإلصدار الخامس من تقرير "2020منظمة العمل الدولية، )  5

 وعالم العمل"، يونيو. 19-منظمة العمل الدولية: كوفيد
6  OPEC, Ibid, July. 
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  منظمة   دول  اجتماع  خالل  تمفي هذا السياق، يُشار إلى أنه قد  

أبريلنُعالم  األوبك شهر  في   األساسيين   النفط  منتجي  مع  قد 

 المعروض   كميات  لخفضاتفاق    إلى  التوصل  المنظمة  خارج

لخفض   السابق  االتفاق  نطاق  من  أوسع  نطاق  على  النفطي

  كميات   حيث  من  سواء    2016  عام  بنهاية  المبرماإلنتاج النفطي  

 الدول  عدد  حيث  من  أو   عليها،  االتفاق  تم  التي  االنتاج  خفض

  .لالتفاق ضمةمنال

 العالم يشهدها  التي االقتصادية األزمة ظل في  االتفاق هذا يأتي

 المعروض  تقليل  بهدف  19-كوفيد  فيروس  انتشار  نتيجة

المزيد   دون  والحيلولة  السعرية،  الضغوطات  وتخفيف  النفطي،

أسعار   تراجع   الكبير  التراجع  ظل  في  الدولية  النفطمن 

 والجزئي  الكلي  اإلغالق  تحاال  مع  تزامنا    الطلب  لمستويات

 .عالميا   الممتدة النطاق واسعة

  شهرا    24  ألجل  ممتد  زمني  مسار   على  االتفاق  تم  عليه،  بناء  

  ويستمر   2020  مايو  شهر  في  يبدأ  النفطي  االنتاج  كميات  لخفض

 االتفاق   تم  الُمعلنة  البيانات  حسب  .2022  عام  من  أبريل  حتى

 المرحلة  في  يوميا    لميبر  مليون  9.7  يواقع  االنتاج  خفض  على

  8  بواقع  خفض  ذلك  يعقب  ،(2020  يونيو-مايو  الفترة)  األولى

  ديسمبر -يوليو  الفترة)  الثانية  المرحلة   في  يوميا    برميل  مليون

  المرحلة  في  يوميا    برميل  مليون  6  بواقع  خفض  ثم  ،(2020

 (.2022 أبريل وحتى 2021 يناير الفترة) الثالثة

عاودت األسعار  العالمية للنفط، فقد    بالنسبة لمستويات األسعار

ويوليو   يونيو  من شهر  بداية  االرتفاع  للنفط    مدعومة  العالمية 

تعديل كميات اإلنتاج   إلى  باتفاق  دوالرا    43.2و  37.1لتصل 

األسعار    ،للبرميل لمستويات  قياسي  انخفاض  مقابل  في  ذلك 

يمثل التحسن الُمسجل في    .2020ُسجل في شهر أبريل من عام  

بنسبة  شه ارتفاعا   يوليو  بمستويات    134ر  مقارنة  المائة  في 

األسعار المسجلة في شهر أبريل التي مثلت انخفاضا  قياسيا  مع  

نحو   إلى  بيان  17.7هبوطها  وفق  للبرميل  منظمة  دوالرا   ات 

للنفط   األوبك. العالمية  األسعار  سجلت  سنوي  أساس  على 

بلغ   الفتر  39.4مستوى  للبرميل خالل    ( يوليو -يناير)ة  دوالرا  

في المائة مقارنة بمستويات   38، بانخفاض بلغت نسبته 2020

 .2019أسعار النفط الُمسجلة في عام 

 الخام   للنفط  اآلجلة  العقود  أسعار  عاودت  أخرى،  ناحية  من

نحو     بشأن  التفاؤل  ظل  في  مايوشهر    في  االرتفاعاالتجاه 

  االنتعاش   من  مزيدالب  والتوقعات  ،العالمية  النفط  سوق  توقعات

  المرتبطة   اإلغالق  إجراءات  رفع  مع  النفط  على  الطلب  في

 . الرئيسة االقتصادات من العديد في 19-فيروس كوفيدبـ

النقد   الصدد، توقع صندوق  ألسعار  اتراجع    (7)الدوليفي هذا 

، ومعاودتها 2020في المائة في عام    41  العالمية للنفط بنسبة

  إلىلتصل    2021خالل عام  في المائة    4االرتفاع بنسبة تقارب  

دوالرا  للبرميل خالل تلك الفترة. دوالرا  للبرميل    37.5و  36.2

 
7  IMF, (2020). “World Economic Outlook  Update?”, 

Jun. 
8  World Bank, (2020). “Global Economic Prospects: 

Slow Growth and Policy Challenges”, Jan. 

لمستويات األسعار العالمية   أكبر  ا  بينما توقع البنك الدولي تراجع

، وتحسنها في المائة  48بنسبة تقارب    2020  للنفط خالل عام

 . (9) )8( 2021في المائة في عام  19بنسبة 

ارتفاعا  شديدا    2014نفط تشهد منذ عام  واق الأن أس  إلىيُشار  

في مستوى التقلبات السعرية يؤثر على دقة التوقعات وتتباين  

على إثره بشكل كبير المسارات المستقبلية لتوقعات األسعار ما  

التغيرات في أساسيات   التقلبات  بين جهة وأخرى. تعكس هذه 

طورات ، والتالصخريالسوق، واالعتبارات الفنية إلنتاج النفط  

اآلجلة العقود  أسواق  وتعامالت  الدوالر،  سعر  ومؤخرا   في   ،

 .التطورات المرتبطة بفيروس كورونا

يتعلق   األخرىفيما  األساسية  السلع  أسعار ،  بأسعار  شهدت 

الربع الثاني من  السلع األساسية كلها تقريبا  انخفاضا  حادا  خالل  

"كوفيدالعام   جائحة  تفاقم  المتو19-مع  من  تنخفض  ".  أن  قع 

، قبل أن  2020في المائة في عام  13أسعار المعادن بأكثر من 

عام   في  أسعار 2021تتعافى  تظل  أن  المتوقع  في حين من   ،

مستقر الغذائية  األسعار    ة  المواد  توقعات  تخضع  عام.  بشكل 

"كوفيد لتأثير  نظرا   كبيرة  السلع  19-لمخاطر  أسواق  على   "

المُ األساسية   االنخفاض  يفوق  خالل  بما  االزمات سجل 

 .(10)ةقالساب

 والصرف الفائدة أسعار

على موقف السياسة  غير المسبوقة  غلبت االتجاهات التوسعية  

في    2020النقدية في عدد من االقتصادات المتقدمة خالل عام  

الوقوع في براثن ر  مخاط، وتزايد  انتشار جائحة كوروناأعقاب  

الوتيرة،   ممتد  اقتصادي  ذلك  ركود  على  معدالت  ساعد  بقاء 

لتضخم عند مستويات منخفضة في عدد كبير من هذه الدول. ا

ال المو  من  رغمعلى  هذا  قد  أن  النقدية  للسياسة  التيسيري  قف 

في   النامية ساهم  الدول  في  المالية  لألسواق  نسبي  استقرار 

إال أنه قد عمل من جهة أخرى على    ،واقتصادات السوق الناشئة

العالمي المديونية  حجم  العائلي  زيادة  القطاع  مديونية  السيما  ة 

الهشاشة المالية في عدد من  وقطاع الشركات، وزاد من حجم  

 االقتصادات. هذه

عام   من  األول  الربع  االحتياطي    2020شهد  مجلس  اتجاه 

تنفيذ جولتين من خفض الفائدة للحيلولة    إلىاألمريكي  الفيدرالي  

الناتجة   بالتداعيات  األمريكي  االقتصاد  تأثر  انتشار دون  عن 

فيروس كورونا ليهبط بذلك سعر الفائدة على األموال الفيدرالية  

  0.25  إلى  0ما يتراوح بين    إلىنقطة أساس ليصل    150بنحو  

تستهدف   خطوة  في  مئوية  مننقطة  االقتصادي  التعافي    دعم 

. كما قرر المجلس في اجتماعه جائحة فيروس كورونا الُمستجد

جم األوراق المالية الحكومية  مارس زيادة ح   16الذي عقد يوم  

الت  برنامج  إطار  في  والُمشتراة  الكمي،  حجم زيادة  يسير 

ستقبلية للمتوسط البسيط ألسعار ثالث  ذلك بما يمثل أسعار العقود الم  9

 خامات نفطية تشمل خام برنت وغرب تكساس وخام الفاتح دبي. 
10  World Bank (2020), Commodity Markets Outlook, 

April 2020 
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المالية المضمونة برهونات بما ال يقل   مشترياته من األوراق 

 . (11)مليار دوالر 200عن 

في   قررت  التطورات،  هذه  ضوء  في النقدية  السياسة  لجنة 

الفيدرالي االحتياطي    اقنطال  على  الحفاظ  األمريكي  مجلس 

فائدة األموال الفيدرالية عند مستوى يتراوح ما بين   المستهدف

من    0.25إلى    0 العاشر  في  المنعقد  اجتماعها  في  المائة  في 

عام   من  على    اللجنة  تتوقع.  2020يوليو  الفائدة اإلبقاء  سعر 

  قد   االقتصاد  أن  في  تثق  حتى  المستهدف  النطاق  هذا  بحدود

و  تجاوز للجائحة  السلبية  يسالتبعات   الطريق  على  يرأنه 

 واستقرار  القصوى  التوظيف  أهداف  لتحقيق  الصحيح

 الواردة  المعلومات   آثار  رصد  اللجنة  ستواصلكما    .(12) األسعار

  المتعلقة   المعلومات  ذلك  في  بما  االقتصادية،  التوقعات  على

 ضغوط الو  العالمية  التطورات  وكذلك  العامة،  بالصحة

  لدعم   الحاجة  بسح  وتعمل  أدواتها  وستستخدمية  التضخم

  المحققة  االقتصادية   الظروف  بتقييم  اللجنة  ستقومكما    .االقتصاد

الوصول    لهدف  بالنسبة  والمتوقعة المتمثل في  النقدية  السياسة 

في بلوغ    المتماثل  لتضخموهدف ا  ،إلى معدالت البطالة المثلي

 .المائة في 2 نسبة

 في   كياألمري   الفيدرالي  االحتياطي  مجلس  عدلفي هذا السياق،  

القطاع   الرئيس  اإلقراض  برنامج  يوليو   شهر في  للمؤسسات 

يوفر    (Main street lending program)الحقيقي   بما 

للتخفيف من التبعات    لمؤسساتا  لهذه االئتمان    إلى  أكبر  وصول

   .الناتجة عن الجائحة ودعم التعافي االقتصادي

قد  في اجتماعه المنعمن جهته، قرر البنك المركزي األوروبي  

 التمويل   إعادة  عمليات  فائدة  سعراإلبقاء على  و  خالل شهر يولي 

 ،الهامشي  اإلقراض  تسهيالت  على  الفائدة  وأسعار  ،الرئيسة

المائة   0.00  مستوى  عند  تغيير  دون  اإليداع  وتسهيالت   في 

من المتوقع .  التوالي  على  في المائة  0.50-  و  في المائة  0.25و

 عند  األوروبي  المركزي  كللبن يسة  الرئ  الفائدة  أسعاربقاء  

توقعات   أو  الحالية  مستوياتها اقتراب  حين  إلى  انخفاضها 

البالغ   المستهدف  المستوى  من  ما    2التضخم  وهو  المائة  في 

 .(13)يزال مستوى صعب بلوغه في األجل القصير

  2020يُشار إلى أن البنك كان قد قرر في شهر يونيو من عام  

الكمي   التيسير  برنامج  حجم    يورو   مليار  600  قدارمبزيادة 

، وهو ما يعني المزيد من تيسير  يورو  مليار  1350ل إلى  ليص

.  لشركاتااألسر و خاصةالسياسة النقدية لدعم القطاع الحقيقي 

من   يونيواألصول حتى شهر  كما تقرر مد العمل ببرنامج شراء  

 .(14) األقل على 2021 عام

بريطانيا،   بنك  في  في  النقدية  السياسة  لجنة  انجلترا  صوتت 

 مستوى   باإلجماع على الحفاظ على سعر الفائدة عند المركزي  

العام الحالي  المائة    في 0.1 النصف األول من  ذلك في  خالل 

 
11  Federal Reserve Board, (2020). “Press Releases”, 

March. 
12   Federal Reserve Board, Ibid. July. 
13  European Central Bank, (2020). “Monetary policy 

decisions press releases”, July. 

في المائة    2التضخم المستهدف في حدود    إلىسعيها للوصول  

مواجهة التحديات االقتصادية الناجمة عن تفشي   إلىباإلضافة  

جماع لصالح االستمرار باالكما صوتت اللجنة   .جائحة كورونا

مليار    200  قيمتها  في برامج التيسير الكمي التي انتهجها البالغ

مخصص إسترليني  الحكوم  ةجنيه  السندات  سندات  وة  يلشراء 

جنة بأغلبية  الشركات غير المالية. باإلضافة إلى ذلك، صوتت الل

المستهدف من السندات   زيادةلصالح    1أصوات مقابل صوت    8

إصدار احتياطيات  لبريطانية المشتراة، الممولة من  الحكومية ا

بمقدار   المركزي،  إضافية،   100البنك  إسترليني  جنيه  مليار 

مليار جنيه    745مشتريات األصول إلى    برنامجليرتفع إجمالي  

 15 إسترليني

العودة  كذلك عن  بعيدا   الياباني  المركزي  البنك  يزال  ال    إلى ، 

النق للسياسة  التقليدية  معدل المسارات  استقرار  ضوء  في  دية 

ع البالغ  التضخم  المستهدف  مستواه  نصف  من  أقل  في    2ند 

كورونا  المائة فيروس  عليه،  .  وتداعيات  البنك بناء   قرر 

وليو من عام  المركزي الياباني في اجتماعه الُمنعقد في شهر ي

  إلى   ،والنوعية  الكمية  النقدية التيسيرية  لسياسةمواصلة ا   2020

إلى حين بلوغ هدف رفع معدل   العائد  منحنى  في  التحكم  جانب

تخذ مجموعة من القرارات في المائة. كما ا  2  مستوى  ضخمالت

 دون   الحكومية  السندات  شراءلدعم التعافي االقتصادي من بينها  

 عند  سنوات  10  ألجل  السندات  عائدات  لتظل  أقصى،  حد  وضع

على    . تقريبا    صفر  مستوى   تعزيز   في  االستمرارعالوة 

ن،  ي  تريليون  12  بنحو   المتداولة  الصناديق  في  البنك  اراتاستثم

  يخص   فيما   .ين  مليار  180  بنحو  اليابانية  العقارية  الصناديقو

المالية  الشركات  سندات عمليات   على  البنك  بقيسيُ   واألوراق 

 ين   تريليون  3و  ،للشركات  ين  تريليون  2  نحو  عند  الشراء

 . المالية لألوراق

سيراقب الحاضر،  الوقت  تأثير    في  كثب  عن  تداعيات البنك 

يتردد في اتخاذ تدابير إضافية من شأنها تخفيف   ولنالجائحة  

المتوقع أن تبقى  للجائحة  األثر السلبي   إذا لزم األمر، كما من 

قصيرة وطويلة األجل عند مستوياتها الحالية أو معدالت الفائدة  

   .انخفاضها إلى ما دون هذه المستويات

قرر   الماضي    الصيني  شعبلا  بنك من جهته،  يونيو  في شهر 

 على  الثاني  للشهر  تغيير   دون  اإلقراض  سعر  علىاإلبقاء  

ل  بإبقاء  البنك  قرار  بعد  التوالي اإلقراض  فائدة    لقروض سعر 

   .ا  ثابت األجل متوسطة

استنادا  للتطورات االقتصادية والمالية الُمشار إليها، شهدت قيمة  

كبيرا  الدوالر   الرئيسة خالل   من  سلةمقابل    ارتفاعا   العمالت 

التداعيات  بشأن  المخاوف  ارتفاع  مع  الماضي  مارس  شهر 

االقتصادية للجائحة، فيما اتجهت قيمته نحو التراجع في أعقاب  

يوليو. يعكس التراجع األخير  السيما خالل شهري يونيو و ذلك  

بشأن   اآلمال  انتعاش  األخرى  العمالت  مقابل  الدوالر  لقيمة 

14   European Central Bank, Ibid, July. 
15  Bank of England (2020), “Monetary Policy Summary 

and minutes of the Monetary Policy Committee 

meeting”, June. 
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االقتصا بقاء التعافي  وكذلك  الصين،  في  السيما  العالمي  دي 

 العائدات على السندات األمريكية عند أدنى مستوياتها. 

  الدولية التجارة

ضرر بالغ لمستويات التجارة الدولية   19-نتج عن جائحة كوفيد

وسالسل اإلمداد العالمية في العديد من مراكز إنتاج مدخالت  

ت الركود التي يشهدها  اإلنتاج العالمية وهو ما عمق من اتجاها

 العالم سواء في الدول المتقدمة أو النامية.

تراجع التجارة  في هذا اإلطار، تتوقع منظمة التجارة العالمية،  

كوفيدالعالم مرض  جائحة  بسبب  العام  هذا  السلع  في    19-ية 

، في  2020في المائة في عام    32إلى    13بنسبة تتراوح ما بين  

التجا تعافي  المتوقع  بين  حين من  ما  تتراوح  بنسب  الدولية  رة 

في المائة العام المقبل شريطة تبني سياسات مالئمة    24و  21

التي تواجه النظام والتغلب على التحديات    ،لدعم التجارة الدولية

األطراف متعدد  تفشي    ،التجاري  معدالت  على  والسيطرة 

 .(16)المرض

 االقتصادية  المخاطر

  بآفاق  يطةمحال المخاطر بعض  استمرار المتوقع من
يأتي على  والناشئة المتقدمة البلدان في االقتصادي  النمو
 :رأسها

 ثانية أو ثالثة من الوباء   ةاحتمال تعرض العالم لموج -
 

 من   ثالثة  أو  ثانية  لموجة  العالم   تعرض  احتمال  يعتبر
.  العالمي  االقتصاد  تهدد  التي  المخاطر  أهم   من  الوباء
  تكرار   حدوث  حالة  في  المستبعد   من  أنه  من  الرغم   فعلى
  كلي   إغالق   حاالت  ُمجددا    العالم   يشهد   أن  الموجات  هذه 
  خالل   شهده  الذي   النحو   على  النطاق  واسعة  جزئي  أو

  سوف   األمر  هذا  أن  إال  ، 2020  عام   من  األول  النصف
  المستهلكين   ثقة  لمستويات  بالغ  ضرر   عنه  ينتج 

 ويجعل   ، العالمي  الركود  يعمق  وسوف  ، والمستثمرين
 .  المأمولة التعافي مسارات إدراك بمكان الصعوبة من
  االقتصادي   التعاون  منظمة  تشير  السياق،  هذا  في

مستويات الركود المتوقعة تعمق  إمكانية    إلى  والتنمية
نحو   إلى  الحالة  هذه  في  العالمي   في   7.6لالقتصاد 

 في  المائة  في  2.8  بنسبة  يرتفع  أن  قبل  العام،  هذا  المائة
  تضاعف  المتوقع من ضيةالفر  هذه  ووفق. 2021 عام 
  والتنمية   االقتصادي  التعاون  منظمة  في  البطالة  معدل
 في   االنتعاش  من  القليل  مع  المائة  في  10  إلى  تقريب ا

 . 2021 عام  بحلول الوظائف 
 

 
16  WTO, (2020). “Trade set to plunge as COVID-19 

pandemic upends global economy”, April. 

تصاعد المديونية العالمية وتزايد مستويات الهشاشة   -
 المالية 

شهدت المديونية العالمية ارتفاعا  غير مسبوق خالل شهر  
عام  مار من  دول    2020س  حكومات  لجوء  أعقاب  في 

ز االقتصادي لمجابهة  حزم ضخمة للتحفيالعالم إلى تبني  
تفشي جائحة كورونا، وهو ما أدى إلى نمو كبير لمستويات  
العالم.   العديد من دول  الداخلي والخارجي في  االقتراض 

العالمية بنحو   المديونية  تريليون   2.1بناء  عليه، ارتفعت 
شهر مارس الماضي بما يمثل أكثر من ضعف    دوالر في

  2017عام خالل الفترة ) الزيادة الُمسجلة في حجم الدين ال
البالغة  2019  – تشير    0.9(  كذلك  دوالر.  تريليون 

التوقعات إلى إمكانية ارتفاع المديونية العالمية كنسبة إلى  
من   عام    322الناتج  في  المائة  في    342إلى    2019في 

، ذلك مع األخذ في الحسبان حجم  2020  المائة خالل عام 
القروض الواجب سدادها خالل العام البالغ قيمتها حوالي  

األسواق  تري  20 نصيب  بينها  من  )يشكل  دوالر  ليون 
الناشئة نحو خمس هذه المستويات(، حيث قد تلجأ بعض  

 . (17 )الحكومات إلى االقتراض لسداد هذه المديونيات

ية وتزايد مستويات الهشاشة يعتبر تصاعد المديونية العالم
العالمي  ال االقتصاد  تواجه  التي  المخاطر  أهم  من  مالية 

  الديون تراكم    مشكلة  خطورة   تكمن  السياق،  هذا  في.  حاليا  
  غير   القطاع  مديونية  في  المسبوق  غير  االرتفاع  في  العالمية
  السوق   اقتصادات  في  خاصة  ،(والشركات  األسر)  المالي
  مقارنة   المالي  غير  القطاع  ةوني مدي  تضاعفتحيث    .الناشئة

الوقت الذي تراجعت    في  ،2008  عام   المسجلة  بالمستويات
مستويات     المخاطر زايد  بت  يهدد  مما  الديون،  جودة فيه 

  أو   العالمي  االقتصاد   في  تباطؤ   أي  فإن  بالتالي، .  )18(المالية
  يؤثر   أن  مكنيُ   قتصادياال  ركودالمزيد من تعمق موجات ال

  وقد   ،ديونها  سداد   على  والشركات  سراأل   قدرة  على  سلب ا 
  واضطرابات   ، األصول  أسعار  في  حادة   تقلبات   إلى  يؤدي
  تقوض  الناشئة األسواق اقتصادات في المالية  األسواق في

 . مسارات التعافي

العقود   - مدار  على  الُمحققة  التنمية  مكاسب  فقدان 
 الماضية 

نتج عن الجائحة خسارة العالم لجانب من مكاسب التنمية  
السابقة الب  العقود  مدار  على  الُمحققة  أثرت  شرية  حيث   ،

 الجائحة سلبا  على ثالثية أبعاد التنمية البشرية الثالث ممثلة  
المعيشة   ومستويات  والصحة  التعليم  بلدان  في  في  كل 

يسجل مؤشر التنمية البشرية الذي يقوم    مرة   العالم. فألول
اإلنمائي   المتحدة  األمم  عام  برنامج  منذ    1990بقياسه 

عام  تراجعا    ل  2020في  الحاد  التأثير  يعكس  لجائحة بما 

17  IIF (2020). “Global Debt Monitor: COVID-19 Lights 

a Fuse”, April 2020 
18  OECD, (2018). “Global Economic Outlook”, May. 
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على وكل بلدان العالم.  في  على مستويات التنمية البشرية  
عاما    الثالثين  خالل  العالم  شهدها  التي  األزمات  خالف 
مستويات   على  سلبا   أثرت  قد  كونها  رغم  التي  الماضية 

اسب  ظلت تحقق مك التنمية البشرية، إال أن تلك المعدالت 
 . و اآلخر على صعيد المتوسط العالمي عاما تل 

إلى    برنامج األمم المتحدة اإلنمائيهذا اإلطار، أشار  في  
  بسبب   البشرية  التنمية  مجال  في  حدثت  التي  االنتكاسات  أن

،  الثمانينيات  منذ  مثيال العالم    لها  شهدي  لم   19-كوفيد  جائحة
ية.  حيث تسببت في خسائر بالغة لمستويات التنمية البشر

تسبب   المثال،  انتشار  فعلى سبيل  لوقف  المدارس  إغالق 
من أطفال   في المائة  60في تخلف نحو    19- جائحة كوفيد
 .تعليم ال العالم عن 

الدراسيةو الفصول  إغالق  في    الكبيرة والتفاوتات    ،مع 
برنامج ديرات  الوصول إلى التعلم عبر اإلنترنت، تُظهر تق

المتحدة اإلنمائي أن   ا  86األمم  من األطفال في   لمائةفي 
البشرية   التنمية  ذات  البلدان  في  االبتدائي،  التعليم  مرحلة 
مقارنة   الدراسة،  مقاعد  فعليا خارج  المنخفضة، أصبحوا 

ويات التنمية  فقط في البلدان ذات مست  في المائة  20  بنحو
 .(19) العالية

وتراجع  - إليه  الوصول  المحتمل  الناتج  انخفاض 
 مستويات االنتاجية 

العالوة   في  على  العالمي  االقتصاد  تواجه  التي  مخاطر 
على   تؤثر  التي  المخاطر  من  عدد  هناك  القصير،  األجل 
المتوسط  األجل  في  العالمي  االقتصاد  نمو  مسارات 

القياسي تراجع  المن أهمها  والطويل التي ال يجب تجاهلها و
مستويات االنتاجية ال سيما فيما يتعلق بإنتاجية عنصر  في 

 . العمل

تراجع ملموس  إلى    (20)إلطار أشار البنك الدوليذا افي ه
االنتاجية نمو  لمعدل  زمنيا   النامية    في  وممتد  الدول 

الناشئة   السوق    سنة   العشرين  مدى  علىواقتصادات 
  السابقة   األوبئة  من  وشواهد  أدلة  على  بناء.  الماضية
جائحة كورونا   تؤدي  أن  مكنيُ ،  العميق   الركود  وموجات

  لم  ما  قادمة  لسنوات  العمل  إنتاجية  خفض  من  مزيدال  إلى
 . السياسات مستوى على عاجلة إجراءات تُتخذ

إلى أن    اإلنتاجية   نمو  حفزت  التي  العواملتجدر اإلشارة 
السابقة   العقود    العمل،   سن   في  السكان  عدد  نمو  مثلفي 

ى  تالش  قد  العالمية،  القيمة  سالسل  ونمو  العلمي،  والتحصيل
  على   عالوة .  العالمية  المالية  ةاألزم  منذتأثيرها    تراجع  أو

  سالسل   واضطرابات  العالمية  التجارة   انهيارمن شأن    ذلك،
  أمدها   طال  التي  كورونا،  جائحة   خالل  العالمية  اإلمداد

 
التنمية البشرية من منظور (. "2020اإلنمائي، )برنامج األمم المتحدة    19

 : تقييم األثر، تصور التعافي" األمم المتحدة، مايو.19-كوفيد

الدول    في  اإلنتاجية  نمو  آفاق  يقوض  أن  وطأتها،  واشتدت
. النامية واقتصادات السوق الناشئة

20 ( الدولي،  "2020البنك    والدوافع   االتجاهات:  العالمية  اإلنتاجية (. 

 ، يوليو. " والسياسات
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 (21)للتقرير األساسية االفتراضات

 

العالمي    :كورونافيروس   - االقتصاد  تأثر  من  ذلك  يستتبعه  ما  مع  كورونا،  لفيروس  االقتصادي  األُثر  امتداد 

والطلب العرض  جانبي  بصدمات  العربية  عدم  و  ،واالقتصادات  مستويات  مستويات  و  ، اليقينتزايد  ثقة  تراجع 

عبر قنوات العرض والطلب على   . سيأتي التأثير السلبي على النمو2020عام  نهايةالمستثمرين والمستهلكين حتى  

خفض    إلىناحية، ستؤدي إجراءات الحجر الصحي والمرض والمشاعر السلبية للمستهلكين واألعمال  حد سواء. فمن  

اختناقات في اإلمدادات    إلىؤدي إغالق بعض المصانع وتعطيل سالسل التوريد  الطلب الكلي. من ناحية أخرى، سي

 . لنصف األول من العام خالل ا  السيما تؤثر على مستويات المعروض

 

العالمي: - االقتصاد  نمو  المتوقع    مسارات  الدول  من  من  عدد  تأثر  نتيجة  العالمي  لالقتصاد  الوتيرة  محدود  نمو 

ة عن انتشار الفيروس وما تفضي إليه من تباطؤ أكثر من المتوقع لمستويات الطلب  بالتداعيات االقتصادية الناتج

مع تعافي بطيء وبشكل تدريجي من انعكاسات انتشار الفيروس بما يتوافق مع مسار الخارجي والتجارة الدولية.  

 . 2021، وبحيث يبدأ االقتصاد العالمي بالتعافي بداية من عام Uالنمو المحتمل وفق حرف 

 

الدوليةا - عام  لتجارة  خالل  الدولية  التجارة  على  كورونا  فيروس  النتشار  كبير  تأثير  يتعلق    2020:  فيما  سواء  

، وتعطل وإربك سالسل اإلمداد العالمية في العديد من البلدان وهو ما يتوقع التبادالت التجارية السلعية أو الخدميةب

، وتعافيها العام المقبل بافتراض  2020الخدمية خالل عام  على ضوئه تراجع مستويات التجارة الدولية السلعية و

 . 2020انحسار أثر انتشار الفيروس في عام 

 

التراجع المتوقع في مستويات نمو الطلب على النفط بسبب تداعيات فيروس من المتوقع وفق    ية للنفط:العالم   األسعار -

طلب بعض القطاعات االقتصادية األساسية على الوقود مثل قطاع  مستويات  وما نتج عنه من انخفاض    ،كورونا

واسع النطاق على انتقاالت األفراد   حظر فرض إلىالصناعة والطيران والتجارة في ظل اتجاه عدد كبير من الدول 

  المتوقع بناء  عليه، من  .  2020أن تتسم األسواق العالمية للنفط باستمرار تفوق مستويات المعروض النفطي خالل عام  

للبرميل    ا  دوالر  40تدور حول  مستويات    إلىان تنخفض    من المتوقعأن ينعكس ذلك على مستويات األسعار التي  

  2021دوالر للبرميل خالل عام    45مع ارتفاع متوقع لألسعار لتدور حول    ،2020أوبك خالل عام  وفق سلة خامات  

 . العام المقبل مع التحسن التدريجي للنشاط االقتصادي

 
النقدية - السياسة  العالمية    :توجهات  المركزية  البنوك  في  النقدية  للسياسة  التيسيري  الموقف  استمرار  المتوقع  من 

لي األمريكي والبنك المركزي األوروبي مع ما يستتبعه ذلك من  امن مجلس االحتياطي الفيدر   كل  في  الرئيسة ممثلة  

عالوة على معاودة تنفيذ برامج التيسير الكمي لتحفيز البنوك على  تراجع أسعار الفائدة لمستويات صفرية أو سالبة.  

كورو لفيروس  االقتصادي  التبعات  من  التخفيف  تمكين  بهدف  االئتمان  للسياسة   نا.منح  التيسيرية  االتجاهات  هذه 

اداتها في  ، وهو ما سيدعم اقتصواكبها البنوك المركزية العربية المرتبط عمالتها بالدوالر واليوروتالنقدية سوف  

 .مواجهة هذه الظروف االستثنائية
  

 

لية على مختلف األصعدة للمراجعة الدورية، ذلك بما يسمح باألخذ في االعتبار التطورات الدو تخضع كافة التوقعات الخاصة باالفتراضات األساسية للتقرير   21

من هذا التقرير. تشمل عملية المراجعة المستمرة التطورات في النشاط    2020المرتبطة باالفتراضات األساسية ومن ثم تحديث تلك التوقعات في إصدار سبتمبر  

رات في سعر صرف الدوالر األمريكي والعمالت األساسية ولية وأسواق النفط العالمية. كما تشمل عملية المراجعة أيضا  التطواالقتصادي العالمي والتجارة الد

 األخرى.
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( 2021-2020(: توقعات أداء االقتصاد العالمي )1شكل رقم )  

بخسارة   الكبير الكساد بعد اقتصادية أزمة أسوأ مواجهة في العالمي االقتصاد

 2021و 2020تريليون دوالر عامي  12إلى  8متوقعة للناتج بحدود 
 )في المائة( تغير الناتج المحلي اإلجمالي العالمي معدل 

  بشكل الُمهددة القطاعات في الوظائف من المائة في 37.5 نحو فقدان

 األزمة   بأثر كبير
 )%(  2020  عام في باألزمة المتأثرة القطاعات في  بالفقدان ة هددالم  الوظائف نسبة

 
IMF, (2020). “World Economic Outlook”, June. 
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واتفاق في ظل صدمات الطلب الكلي تعافي نسبي متوقع لألسعار العالمية للنفط 

 أوبك+ 
 سعر برميل النفط وفق سلة أوبك )دوالرا  للبرميل(

 

OPEC, (2020). “OPEC Price Basket”, July. 

 دوالر 1.9) المدقع الفقر خط  تحت شخص  مليون 70 وقوع  خطر

 (. يوميا  
 عدد السكان تحت خط الفقر المدقع بعد الجائحة )%(نسبة 

 

UN, (2020). “The Sustainable Development Goals Report 

2020” 

 2020 عام خالل  الدولية التجارة مستوياتل حاد تأثر يتوقع كما

حجم التجارة الدولية )في المائة(تغير معدل   

 

أدت الجائحة كذلك إلى تراجع كبير لتدفقات رؤوس األموال إلى النامية  

 واألسواق الناشئة  

 تدفقات رؤوس األموال إلى األسواق الناشئة )مليار دوالر(

 
UN, (2020). “World Economic Situation and Prospects”, June. 

World Bank, (2020). “COVID-19 Crisis Through a Migration 

Lens”, April. 
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 باإلغالق   المتأثرة   اتالقطاع  تساهم  حيث  العربية  االقتصادات  على  عميق  سلبي  تأثير  19  –فيروس كوفيد   لوباء  يكون  أن  المتوقع  من

 الصغيرة   المشاريع  قطاع  تضرر  أخرى،  ناحية  من.  العربية  المنطقة في   المحلي  الناتج إجمالي  من  المائة في  70  بنحو  الجزئي أو  الكلي

 .ةالي الح  األزمة  من  بشدة  الرسمية،  العمالة  وثلث  اإلجمالي  المحلي  الناتج   إجمالي   من  المائة  في  45  بحوالي   يساهم  لذي، اوالمتوسطة

لذلك  2020  عامي  في  النفط  إمدادات  في  العالمي  التخفيض  عبء  من  المائة  في   50  للنفط  المصدرة  العربية  الدول  ستتحمل  ، إضافة 

 التنويع   جهود  من  الرغم  علىف.  العربية  االقتصادات  على  كبير  تأثير  له  سيكون  الذي  األمر  ،"+  أوبكاتفاق "  إطار  فيقرة  المُ   2021و

 إجمالي  من المائة في 42و للمجموعة، اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 27يسهم بنحو  النفط  قطاع يزال ال  ة،المستمر االقتصادي

 .العامة اإليرادات من المائة في 60، والصادرات

كوفيد  العالمية  الصحة  منظمة  أعلنت  أن  بمجرد  متبوعة   جادة  إجراءات  العربية  الدول  حكومات  اتخذت  ،ا  عالمي  وباء   19  -فيروس 

 دوالر  مليار  231.6  من  يقرب  ما  التحفيز  حزم  بلغت  حيث  العربية  االقتصادات  على  النتشارها  السلبي  التأثير  من  للحد   وقائية  بإجراءات

 االنتعاش  ودعم  ،للفيروس  واالقتصادي  االجتماعي  األثر  لتخفيف  التدابير  من  متنوعة  مجموعة  ذلك  في  بما  تاريخه  حتى  أمريكي

  المتاحة   المالية   المساحة   باختالف  التحفيز  حزم  تجدر اإلشارة في هذا السياق، إلى اختالف مستويات  .المتوسط  المدى   على  االقتصادي

 للتغلب   قصير  وقت  في  ضخمة  أموال  تعبئة  على  هذه الدول  وقدرة  ،االجتماعي  األمان  شبكات   تغطية  مستويات  وكذلك  عربية،  دولة  كلل

 . االقتصادية الصدمات على

 في   النشاط  مستويات  من  كل  انخفاض  إلى   تؤدي  سوف  األبعاد  متعددة  تحديات  العربية  االقتصادات  تواجه  ،التطورات  هذه  ظل   في

 في  المائة في 4 تقارب بنسبة العربية الدول في اإلجمالي المحلي الناتج انكماش المتوقع من عليه، بناء  . النفطي وغير النفطي القطاعين

 من   المقابل،  في.  الفيروس  انتشار  قبل  العربي  النقد  صندوق  بتقديرات  مقارنة  مئوية  نقاط  7  بنحو  يمثل انخفاضا    ما  وهو  ،2020  عام

 األزمة   وقع  يكون  أن  المتوقع  من.  المائة  في  2.6  بحدود  لنمو  العربية  االقتصادات  تسجيل  مع  ،2021  عام  في  تدريجي  المتوقع تعافي

 من   حين  في  ،2020  عام  خالل  المائة  في  4.7  بحدود  انكماشا    تسجل  أن  المتوقع  من  التي  للنفط  صدرةالمُ   العربية  االقتصادات  على  أشد

 المائة في 2.0 بنسبة لها اإلجمالي المحلي  الناتج ينخفض أن المتوقع من التي للنفط المستوردة العربية  لالقتصادات أقل انكماش المتوقع

 من   الذي  المصري  االقتصاد  عدا  فيما  العربية  االقتصادات  كافة  انكماش  المتوقع  من  فرادى،  العربية  الدول  مستوى  على.  الجاري  العام

   .الجائحة انتشار قبل المائة في 6 بنسبة  ا  متوقعكان  نمو  مقابل ،العام  هذا في المائة في 2 بنسبة نموا   يسجل أن المتوقع

 :ذلك في بما كبيرة،  اتديتح تواجه فإنها جزئي،  أو كامل بشكل اقتصاداتهاإلى فتح   العربية الدول تتجه بينما

 .المتزايدة والخارجية الداخلية االختالالت بسبب المتوسط  المدى على االنتعاش لدعم الضيق السياسة حيز −

 الذي   الديناميكي  الهيكلي  التحول  لمواكبة  االقتصادية  القطاعات  بين  للموارد  والسريع  الفعال  التخصيص  لضمان  الملحة  الحاجة −

 .وهو ما يستلزم اإٍلسراع بوتيرة التحول الرقمي ،الفيروسانتشار   فرضه

 .الديون تحمل على القدرة ضمان مع التيسيرية  المالية السياسة على الحفاظ −

 قطاع   في  وخاصة  الوظائف،  فقدان  من   للحد  النشطة  العمل  سوق  سياسات  واعتماد  االجتماعي  األمان  شبكات  تعزيز  إلى  الحاجة −

 .والمتوسطة الصغيرة الشركات

 إلى   والحاجة  التمويلية  متطلباتها  تلبية  على  العربية  االقتصادات  قدرة  على  وأثرهالمرتقب لألوضاع في األسواق المالية    الضيق −

 .المستدامة التنمية ألهداف  مبتكرة تمويل أنماط

 االئتمانية   يالتالتسه   توسيع  على  المصرفي  القطاع  قدرة  وضمان  المالي  االستقرار  على  تؤثر  التي  التحديات  مع  بكفاءة   التعامل −

 .المصرفية األرباح في األخير االنخفاض وسط االنتعاش لدعم الالزمة

االستعراض الموجز لتوقعات النمو في المنطقة العربية، يعرض الجزء التالي التوقعات على صعيد النمو االقتصادي في مجموعتي بعد  

 الدول العربية المصدرة للنفط والمستوردة له.

 
االقتصادي المتضمنة في  التقديرات الخاصة بتوقعات معدل نمو الناتج المحلي للدول العربية باألسعار الثابتة تستند إلى عدة مصادر، من بينها تقديرات النمو    )22(

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

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

الجزء على نتائج بعض النماذج القياسية القُطرية، وتقديرات الناتج القطاعية التي يقوم بها صندوق النقد العربي استنادا  إلى بيانات    التقديرات الواردة في هذا

 ك على عدد من المصادر الدولية والمحلية األخرى ذات الصلة. الحسابات القومية الستشراف آفاق النمو في الدول العربية، وكذل

 2021-2020 العربية  للدول الكلي االقتصادي األداء توقعات تحديث    :ثانيا  

 (22) االقتصادي النمو
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 للنفط المصدرة العربية الدول :والأ

تحدياتٍ  الدول  من  المجموعة  هذه  ظل   كبيرةٍ   تواجه  في 

النفطي  النفطي وغير  المتوقع لكل من ناتج القطاع  االنكماش 

عام   المجموعة   2020خالل  دول  بعض  التزام  ظل  في 

المُ  اتفاق  بالتخفيضات  إطار  في  اإلنتاج  كميات  في  قررة 

والصو  ،"أوبك+" الناتج  مستويات  كذلك تأثر  النفطية  ادرات 

في المائة   38  خفاض المتوقع لألسعار العالمية للنفط بنسبةباالن

. من جانب آخر، ونظرا  الستمرار كون القطاع 2020في عام  

النفطي يمثل كذلك محركا  أساسيا  للنمو في عدد من القطاعات 

غير النفطية التي تأثر بعضها كذلك باإلغالق الكلي والجزئي  

القطاعات ستشهد ركودا     ،ائحة كوروناالناتج عن ج فإن تلك 

 خالل العام الجاري. 

انكماش    على المتوقع  من  سبق،  ما  المحلي ضوء  الناتج 

، 2020في المائة في عام    4.7دول المجموعة بنسبة  ل  اإلجمالي

المجموعة  وتعافي عام    اقتصادات  في  تدريجي    2021بشكل 

 لمائة. في ا 2.6مع تحقيقها لمعدل نمو متوقع بحدود 

 العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول( أ

فيروس كورونا الٌمستجد تأثيرات متعددة على نتج عن جائحة  

فمن   العربية.  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول  اقتصادات 

ناحية، أدت الجائحة إلى انخفاض مستويات الطلب العالمي على  

من ناحية   ط نظرا  لركود االقتصاد العالمي، كما نتج عنهافالن

  اضطرار حكومات دول المجموعة إلى اإلغالق الجزئيأخرى  

ذات   القطاعات  من  عدد  في  االقتصادية  لألنشطة  الكلي  أو 

 األهمية النسبية الكبيرة في هيكل القيمة المضافة. 

اإلنتاج  على مستوى ناتج القطاع النفطي، من المتوقع انكماش  

عام  النفطي   "أوبك+"    2020في  اتفاق  ظل  ارنة قمفي 

بالقطاع    سجلة العام السابق. أما فيما يتعلقبمستويات اإلنتاج المُ 

انخفاض   بينها  من  عوامل  بعدة  يتأثر  فسوف  النفطي،  غير 

العام االنفاق  االستهالك    ،مستويات  مستويات  وبتراجع 

 نتيجة الجائحة.الخاص واالستثمار 

المالية في دول   ،من جهتها البنوك المركزية ووزارات  قامت 

داعيات مجموعة بتبني العديد من اإلجراءات للتخفيف من التال

الفيروس الناتجة عن  التعافي   ،االقتصادية واالجتماعية  ودعم 

الالزم   واالئتمان  السيولة  توفر  ضمان  خالل  من  االقتصادي 

الديون على  وتخفيف أعباء أقساط    ،لتمويل األنشطة االقتصادية

ال تأجيل  على  عالوة  والشركات.  الضريبية  األفراد  مدفوعات 

ومساندة الشركات في القطاع    ،واشتراكات الضمان االجتماعي

 الخاص لالحتفاظ بالعمالة الوطنية.

التحفيز   حزم  تساعد  دول سوف  تبنتها  التي  والمالية  النقدية 

كورونا  فيروس  بالمجموعة لتجاوز اآلثار االقتصادية المرتبطة  

، في  حتى تاريخه  مليار دوالر  195ما يقرب من  البالغ قيمتها  

   . التخفيف من حدة اآلثار االنكماشية الناتجة عن انتشار الجائحة

 
23 OPEC, (2020). “Oil Market Report”, June. 
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من المتوقع انكماش النشاط االقتصادي في    ،بناء على ما سبق

في حين من  ،  2020في المائة في عام    4دول المجموعة بنسبة  

النمو آفاق  تحسن  الخليج    المتوقع  لدول  التعاون  مجلس  لدول 

  2.4ومعاودة هذه االقتصادات النمو بنسبة  مقبلالعربية العام ال

   .في المائة

 المجموعة  دول مستوى على التوقعات

 دول في االقتصادي النمو توقعات عن نبذة يلي فيما

 :المجموعة

  19-من المتوقع أن يكون ألزمة فيروس كوفيد،  السعودية في

 على االقتصاد السعودي سواء بما يشمل القطاع   متعددةٍ   تأثيراتٍ 

ال فعلى صعيد  النفطي.  غير  القطاع  أو  النفطي، النفطي  قطاع 

اتفاق   وفق  المملكة  شهر    "أوبك+"تلتزم  في  توقيعه  تم  الذي 

مليون    2.5أبريل الماضي بخفض كميات اإلنتاج النفطي بواقع  

ويونيو مايو  شهري  خالل  يوميا   في برميل  أقل  وبخفض   ،

في شهر أبريل من الفترات الالحقة وحتى انتهاء العمل باالتفاق  

. خالل تلك الفترة من غير المتوقع أن تسهم الزيادات 2022عام  

المتوقع   األثر  تخفيف  في  للنفط  العالمية  لألسعار  المتوقعة 

النخفاض كميات اإلنتاج على ناتج القطاع النفطي خاصة في  

التوقعات باست العالمي على ظل  الطلب  مرار تباطؤ مستويات 

 الناتجة عن انتشار الفيروس. النفط بسبب التداعيات 

تشير بيانات منظمة األوبك إلى انخفاض كميات اإلنتاج النفطي  

مليون   8.5إلى  لتصل  في المملكة التزاما  باالتفاق الُمشار إليه  

يوميا    قدره    2020خالل شهر مايو  برميل    1.163بانخفاض 

أبريل شهر  خالل  الُمسجل  لإلنتاج  برميل  تنفيذ    قبل   مليون 

 .(23) اقاالتف

النفطي غير  القطاع  اإلغالق    ،أما من حيث  بحاالت  تأثر  فقد 

  ، الكلي والجزئي التي شهدتها المملكة في الربع الثاني من العام

انعكس على عدد  ذي  وبالتوقف الجزئي ألنشطة الحج والعمرة ال

والمطاعمم والفنادق  النقل  قطاعات  في  السيما  األنشطة   ،ن 

 10يسهم قطاع السياحة بنحو    وتجارة الجملة والتجزئة، حيث

  ت . كما تأثر 24ي المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في المملكةف

كذلك بعض القطاعات االقتصادية األخرى مثل التشييد والبناء  

الحكومية  المشروعات  إلى تأجيل تنفيذ بعض  الحكومة  باتجاه 

عام   تنفيذها  المقرر  من  كان  هذه   ،2020التي  وانعكست 

  .ب المحليمجملها على مستويات الطل التطورات في

سجل  وفقا   لإلحصاء،  العامة  للهيئة  األولية  الناتج   للتقديرات 

المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة انكماشا  بنسبة واحد في المائة 

 1.7، مقارنة بمعدل نمو بلغ  2020خالل الربع األول من عام  

هو ما يُعزى إلى في المائة في الربع المماثل من العام السابق، و

فيما خفف    ،المائة  في  4.6انخفاض ناتج القطاع النفطي بنسبة  

في المائة   1.6في القطاع غير النفطي نموا  بنسبة تحقيق الناتج 
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الفترة تلك  في  المسجل  االنكماش  حدة  المتوقع    .(25) من  من 

انكماش أكبر لالقتصاد السعودي خالل الفترة المتبقية من العام 

ا الذي شهد ذروة اإلغالق السيما خالل  العام  الثاني من  لربع 

 . لعدد من األنشطة االقتصادية

التي تم تبنيها    (26) سوف تحد السياسات المالية والنقدية التيسيرية

مليار    276يمتها  على نطاق واسع من خالل حزم تحفيز بلغت ق

الناتج عن انتشار فيروس كورونا على االنكماشي  لاير من األُثر  

مة لسعودي. في هذا السياق، تبنت وزارة المالية حزاالقتصاد ا

بنحو   تقدر  )حوالي    70تحفيز  دوالر   18.7مليار لاير  مليار 

المستحقات   بعض  وتأجيل  إعفاءات  تتضمن  أمريكي( 

مليار دوالر   2.4يار لاير )حوالي  مل  9الحكومية، باإلضافة إلى  

سداد   لدعم  "ساند"  برنامج  من  من   60أمريكي(  المائة  في 

ورو السعوديين،  الخاص  القطاع  موظفي  مليار لاير    50اتب 

زارة المالية تشمل  مليار دوالر أمريكي( من و  13.5)حوالي  

 47دعم وإعفاءات وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، و

مليار دوالر أمريكي( لرفع جاهزية    12.5  مليار لاير )حوالي

 القطاع الصحي.  

ودي بالعديد من اإلجراءات  كما قامت مؤسسة النقد العربي السع

  ، ومساندة القطاع الخاص  ،تهدف دعم االئتمان والسيولةالتي تس

الالزم  التمويل  ضخ  على  المصرفي  القطاع  قدرة  وضمان 

ومساندة التعافي االقتصادي، شملت من بينها   ،لمواجهة الجائحة

نقطة مئوية ليصل سعر الفائدة   125خفض أسعار الفائدة بواقع  

بما يتوافق مع    ريخي منخفض بلغ واحد في المائةإلى مستوى تا

ي هذا اإلطار، أعلنت . فةالفائدة األمريكيالُمسجل في  خفض  ال

 50بقيمة  تحفيز  ، عن حزمة  2020المؤسسة في شهر مارس  

مليار دوالر( لدعم القطاع الخاص،   13.3مليار لاير سعودي )

توفير   خالل  من  والمتوسطة،  الصغيرة  الشركات  وخاصة 

الفوائد التم مدفوعات  سداد  بتأجيل  لها  للسماح  للبنوك  ويل 

لشركات، إضافة إلى تفعيل  للقروض القائمة وزيادة اإلقراض ل

عمليات السوق المفتوحة لتخفيف تذبذبات مستويات السيولة في  

القصير السعودي    .اآلجل  العربي  النقد  مؤسسة  وجهت  كما 

المو لجميع  الُمقدمة  القروض  سداد  بتأجيل  ظفين  البنوك 

السعوديين لمدة ثالثة أشهر دون رسوم إضافية، وتوفير التمويل  

الذ للعمالء  من  الالزم  العمالء  وإعفاء  وظائفهم،  يفقدون  ين 

 الرسوم المصرفية المختلفة. 

طالق ا من دورها في تفعيل السياسة النقدية وتعزيز االستقرار وإن

النقد العربي السعودي   و  في شهر يوني المالي، قررت مؤسسة 

في  الماضي   السيولة  لتعزيز  لاير  مليار  خمسين  مبلغ  ضخ 

اال من  وتمكينه  المصرفي  تقديم القطاع  في  دوره  في  ستمرار 

التسهيالت االئتمانية لعمالئه كافة من القطاع الخاص، بما في  

خالل   من  الخاص  القطاع  وتمويل  دعم  في  البنوك  دور  ذلك 
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إضافية، ودعم  تعديل أو إعادة هيكلة تمويالتهم دون أي رسوم  

خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص،  

ل اإلعفاء  جانب  البنكية إلى  الخدمات  رسوم  من  عدد 

 .(27)اإللكترونية

حيث   العامة،  الأوضاع  من  اإليرادات  مالية  العامة  سجلت 

 من العام متأُثرة    الثانيفي المائة خالل الربع    49انخفاضا  بنسبة  

أسو في  الدولية،بالتطورات  النفط  عن    اق  الناتجة  والتداعيات 

بنسبة  انخفاضا   انتشار الفيروس، في حين شهدت النفقات العامة  

ي المائة مقارنة بنفس الربع من العام السابق. في المجمل  ف  17

الربع   العامة خالل  الموازنة  عام    الثانيبلغ عجز    2020من 

تمويله    109نحو   تم  االقتراض  مليار لاير  الداخلي  من خالل 

العام إلى  والخارجي   مليار   819.9ليرتفع بذلك إجمالي الدين 

 . (28)لاير

في هذا السياق، يُشار إلى أن المملكة قد قامت خالل النصف  

األول من العام بإصدار سندات دوالرية حازت على إقبال كبير  

بعضها   تغطية  نسبة  وتجاوزت  الدوليين  المستثمرين  قبل  من 

يمة اإلصدارات الُمعلن عنها. لمواجهة أكثر من سبعة أضعاف ق

كذلك  نت الحكومة  الضغوطات على صعيد المالية العامة، أعل

ظل   في  المالية  االستدامة  لضمان  التدابير  من  عدد  عن 

الناتجة عن الوباء  التداعيات  ضغوطات زيادة اإلنفاق لتجاوز 

إلى   5شملت من بينها، رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من  

، وإيقاف بدل غالء 2020مائة بداية من شهر يوليو  في ال  15

وإلغاء أو تمديد أو تأجيل    ،2020المعيشة بداية  من شهر يونيو

الجهات  من  لعدد  والرأسمالية  التشغيلية  النفقات  بنود  لبعض 

تحقيق   برامج  مبادرات  من  عدد  اعتمادات  الحكومية وخفض 

الكبرى    والمشاريع"،  2030المملكة العربية السعودية  رؤية  "

  100بما يتوقع أن يسهم في تحقيق وفر يقدر بنحو    2020عام  ل

  .(29) مليار لاير

م ما سبق،  إلى  السعودي استنادا   االقتصاد  انكماش  المتوقع  ن 

عام    في  4.6بنسبة   في  معاودة  2020المائة  يتوقع  فيما   ،

بحدود   إيجابي  نمو  معدل  تحقيق  السعودي  في    2.7االقتصاد 

عام   في  المتوقع    2021المائة  النسبي  التحسن  من  مستفيدا  

 العام المقبل.  خالل لإلنتاج النفطي وغير النفطي

الربع ،  اإلمارات في انكماشا  خالل  اإلماراتي  االقتصاد  سجل 

ع من  انكماش    1بنسبة    2020ام  األول  يعكس  ما  المائة  في 

التداعيات  ظهور  ببدء  متأثرا   النفطي  غير  القطاع  في  الناتج 

ف عن  أنشطة الناتجة  تراجعت  حيث  الُمستجد،  كورونا  يروس 

في المائة خالل الربع األول من   3القطاعات غير النفطية بنسبة  

رابع بلغت  مقابل وتيرة نمو قوية مسجلة خالل الربع الفي  العام  

القطاع    4.4 المسجل في  المائة. في حين تحول االنكماش  في 

الماضي ن العام  في المائة خالل الربع الرابع م  7النفطي والبالغ  

28  ( المالية،  ألداء  السعودية،  (.  2020وزارة  الربعي  التقرير   "

الربع للـــدولة  العـامة  المالية    الميــزانية  السـنة  من  األول 

 هـ". 1441/1442
(، السعودية، "صندوق النقد العربي: استبيان 2020وزارة المالية، )  29

 . ، اإلصدار الثاني عشرتقرير آفاق االقتصاد العربي" 
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  2020من عام  في المائة خالل الربع األول    3.7إلى نمو بنسبة  

  مليون برميل يوميا    2.3عاكسا  زيادة كميات اإلنتاج النفطي إلى  

الفترة تلك  أكبر  خالل  انكماش  المتوقع  من  المقابل،  في   .

عام   من  الثاني  الربع  خالل  اإلماراتي  الذي    2020لالقتصاد 

التأثير فيه  الكلي  تركزت  اإلغالق  لحاالت  المواتية  غير  ات 

والجزئي التي طالت العديد من األنشطة االقتصادية، وهو ما  

المشت  هيعكس مديري  مؤشر  في  المسجل  خالل التراجع  ريات 

الفترة القطاعات   ،تلك  من  عدد  في  الناتج  مستويات  وتأثر 

ومن أهمها قطاعات الطيران والفنادق،    ،الرئيسة المولدة للدخل

 . (30) عات البيع بالتجزئة للسلع غير األساسيةوقطا

من جانب آخر، من المتوقع انكماش الناتج في القطاع النفطي 

اإلنتا بخفض  اإلمارات  التزام  أوبك  نتيجة  اتفاق  إطار  في  ج 

في هذا خالل شهري مايو ويونيو.    ألف برميل يوميا    720بواقع  

اإلنتاج    ظهر بيانات منظمة األوبك تراجع مستوياتتٌ ،  اإلطار

إلى   مليون برميل يوميا  في شهر    2.44النفطي في اإلمارات 

بنحو    2020مايو من عام   في   4مقارنة  يوميا   ماليين برميل 

ع من  أبريل  المجمل(31) 2020ام  شهر  في  المتوقع   ،.  من 

في المائة والناتج غير النفطي    2.4انكماش الناتج النفطي بنسبة  

المائة خالل عام    4.1بنسبة   إلى  2020في  ، وهو ما سيؤدي 

في المائة في عام    3.6ش الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  انكما

لالقتصاد  (32) 2020 تدريجي  تعافي  يتوقع  فيما  اإلماراتي  ، 

 في المائة العام المقبل. 2.4بنسبة 

النقدية   السياسة  من  لكل  التيسيري  الموقف  بقاء  المتوقع  من 

عام خالل  مر  2021و   2020  يوالمالية  التعافي لدعم  حلة 

الفائدة   ،دياالقتصا أسعار  مستويات  على  سيؤثر  ما  وهو 

بقي عليها عند مستويات منخفضة. في هذا السياق، الرسمية ويُ 

التدسا مستويات  اهمت  زيادة  في  تبنيها  تم  التي  التحفيزية  بير 

التي   المحلية  إلى  السيولة  تريليون درهم خالل    1.46ارتفعت 

تريليون درهم للسيولة   1.41بل  مقا  ،2020شهر ابريل من عام  

المُ  عام  المحلية  بنهاية  نمو 2019سجلة  على  ساعد  ما  وهو   ،

لك الموجه إلى القطاع االئتمان الممنوح خالل الفترة السيما ذ

فائض    تراجعمن المتوقع    ،العام. على صعيد القطاع الخارجي

في    المتوقع  بسبب االنخفاض   2020الحساب الجاري في عام  

الصا من  الهيدروكركل  الهيدروكربونية درات  وغير   بونية 

العالمي الطلب  مستويات  انخفاض  اإلنتاج    ،نتيجة  وكميات 

 .النفطي

للتخفيف   تبنيها  تم  التي  الضخمة  المالي  التحفيز  ستساعد حزم 

من قبل الجهات المعنية ممثلة  في كل   19-كوفيدمن أثر أزمة  

المركزي المتحدة  العربية  اإلمارات  مصرف  ارة ووز  ،من 

بقيمة    ،المالية والمحلية،  االتحادية  مليار    283.5والحكومات 

والمتوسطة الصغيرة  الشركات  دعم  على   ،واألفراد  ،درهم 

 
اإلمارات،  (.  2020مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، )  30
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 . 2020"التقرير االقتصادي الربعي"، الربع األول 

الجائحة من  المتضررة  الخاص  القطاع  وتسهيل   ،وشركات 

 عملية التعافي االقتصادي في المدى المتوسط.  

في   االقتصادي  التعافي  تواجه  التي  التحديات  أهم  تتمثل 

األسعار  احت بقاء  واستمرار  لقاح  إلى  الوصول  تأخر  ماالت 

علىالعال ذلك  وتداعيات  منخفضة  مستويات  عند  للنفط    مية 

االقتصاد المتاح إلنعاش  السياسات  . اإلماراتي  مستويات حيز 

على   االقتصادي  االنكماش  فترة  طول  تأثير  إلى  إضافة 

زم  مستويات الديون المتعثرة في القطاع المصرفي وهو ما يستل

ومتابعة مستمرة  نا   تبني تدابير طارئة وإشراف مصرفيا  محس

. كما  (33) تلفةمخ  فرضياتلمستويات االستقرار المالي في ظل  

المستوى  على  السياسات  تنسيق  ضرورة  التحديات  تتضمن 

االستفادة منها  المحلي واالتحادي ورصد الحوافز النقدية التي تم  

البنوك واأل  بالفعل قبل  تاريخه من  لتوقع مسارات  حتى  عمال 

 قتصادي. التعافي اال

من المتوقع في المستقبل القريب عندما ينتهي الوباء، أن يستعيد  

التكلفة  اإلماراتي  االقتصاد   مستويات  انخفاض  بفضل  عافيته 

األعمال، ومو وأداء  التكلفة  في تنافسية عناصر  اإلنفاق  عاودة 

والزيادة  الذي تم تأجيله،    2020إطار استضافة فعالية إكسبو  

مستثمرين لالستثمار في قطاع  المتوقعة في التوظيف، ورغبة ال

عالوة   الطويل،  المدى  على  الثابت  للدخل  كمصدر  العقارات 

الزراعة   في  االستثمار  لزيادة  المتوقع  االتجاه    والتقنيات على 

والرعاية الطبية كأحد الدروس المستفادة في أعقاب األزمة بما  

ا في دعم الق  طاع الحقيقي. سيساعد أيض 

  بالتراجع  القطري  االقتصاد  ثر يتأ  أن  المتوقع  من  ،قطر في

  االنخفاض   نتيجة  وني بالهيدروكر  القطاع   ناتج  في  المتوقع

  ن أ  المتوقع  من  كذلك  .والغاز  للنفط   العالمية  األسعار   في  المتوقع

 ، العالمي  االنكماش  نتيجة  كربونيةوالهيدر  غير  األنشطة  تتأثر

 من  العديد  على  الطلب  مستويات  انخفاض  من  رافقهي  وما

 اآلسيوية   الدول  وأن  السيما  كربونيةوالهيدر  غير  الصادرات

 لقطر. التجاريين الشركاء أهم تمثل

  في   )بما  القطرية  الصادرات  قيمة  إجمالي  سجل  السياق،  هذا  في

  تراجعا    التصدير(  وإعادة  المحلية  السلع  من  الصادرات  ذلك

  مقارنة  2020  عام  من  األول  ع الرب  خالل  المائة  في  14.9  بنسبة

 انخفاض  إلى  يُعزى  ما  وهو  ،2019  عام  من  األول  لربعبا

 المشابهة  والمواد  التشحيم  ومواد  المعدني،  الوقود  صادرات

  ومنتجاتها   الكيماوية  والمواد  قطري،  لاير  مليار  9.2  بقيمة

 .(34)األخرى التصدير بنود من وعدد

 على  انعكاسات   الفيروس  النتشار  يكون  سوف  آخر،  جانب  من

  في   والبناء  التشييد  قطاع  بينها  من  األخرى  القطاعات  من  عدد

  المرتبطة  المشروعات  من  عدد  تنفيذ  في  المتوقع  التباطؤ  ظل

33  ( المركزي،  المتحدة  العربية  اإلمارات    اإلمارات،  (. 2020مصرف 

"، اإلصدار الثاني  ق النقد العربي: تقرير آفاق االقتصاد العربي"صندو

 .عشر
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 "، 2020  عام  األول  الربع  الربعية  السلعية  الخارجية  التجارة  إلحصاءات

 مايو.
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  قد   التي  االقتصادي  االنكماش  وظروف  ،العالم  كأس  باستضافة

  النحو  على  وازنةالم  في  المستهدفة  المشروعات  تنفيذ  دون  تحول

  رخص   في  الُمسجل  االنخفاض  عكسه  ما  وهو  سابقا ،  المخطط

 في  44  تقارب  بنسبة  شهري  أساس  على  انخفضت   تيال  البناء

 التأثيرات  على  عالوة  .(35)2020  عام  من  مايو  شهر  في  المائة

 نتيجة  المحلي  الطلب  مستويات   تراجع  عن  الناتجة  األخرى

 االقتصادية. األنشطة لبعض  والجزئية الكلية اإلغالقات

 بقيمة   تبنيها  تم  التي  المالي  التحفيز  حزم  تخفف  أن  المتوقع  من

  آثار  من   للحد  دوالر(  مليار  20.6)  قطري   لاير  مليار  75

 القطري  لالقتصاد  المتوقع  االنكماش  حجم  من  كورونا  فيروس

  من  العديد  الحزمة  تتضمن  .كورونا  فيروس  جائحة  انتشار  نتيجة

 الصغيرة  الشركات  دعمل  تدخالت   بينها  من  التدخالت

  الضيافة، )  المتضررة  القطاعات  في  العاملة  والمتوسطة

  والخدمات   التجارية،  والمجمعات  والتجزئة،  والسياحة،

 على   أشهر  ستة  لمدة  إعفاءات  تقديم  إلى  باإلضافة  اللوجستية(،

  على  عالوة  والكهرباء(.  )المياه  العامة  المرافق   مدفوعات

  والسيولة  االئتمان  لدعم  القطري  ركزيالم  البنك  من  تدخالت

 تأجيل على  المصارف  وتشجيع  الفائدة  أسعار  خفض  لالخ  من

 أشهر.  ستة لمدة الخاص القطاع والتزامات قروض أقساط

 في 2.0 بنسبة انكماشا   القطري االقتصاد  يسجل أن  المتوقع من

  تحسنا    النمو  آفاق  تشهد  أن   يتوقع  فيما  ،2020  عام   خالل  المائة

  الرتفاع ا  بينها  من  العوامل  من  عدد  بفعل  2021  عام  خالل

  إلى  إضافة  سيساهم  ما  وهو  والغاز،  النفط  ألسعار  المتوقع

 الموقف  تعزيز  في  المضافة  القيمة   ضريبة  تطبيق  إلى  االتجاه

  من   عدد  على  العام  االنفاق  ومواصلة   ،للحكومة  المالي

 ميةالتن  خطة   في  المتضمنة  االقتصادي  التنويع  مشروعات

  ا  بعيد  االقتصاد  يعتنو  إلى  تهدف  التي  2030  قطر  لرؤية  الوطنية

  من  عليه،  بناء    الهيدروكربونات.  قطاع  على  االعتماد  عن

  في   2.5  يقارب  نمو  لمعدل  القطري  االقتصاد  تسجيل  المتوقع

 .(36) 2021 عام المائة

من المتوقع أن يتأثر النمو االقتصادي في    ،(37) الكويت في أما

ا الكويت بمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية أبرزهدولة  

 ما يلي:

جائحة  − بسبب  الركود  مرحلة  العالمي  االقتصاد  دخول 

واسع،   عالمي  مستوى  على  تفشى  الذي  كورونا  فيروس 

 أوجد حالة من انعدام اليقين.و

وانخفاض  − النفط  على  العالمي  الطلب  معدالت  تراجع 

لعدة   الدولية  األسواق  في  التي  أسعاره  والتدابير  أسباب، 

 شأن. اتخذتها منظمة أوبك في هذا ال

التزام الكويت بخفض كميات اإلنتاج النفطي في إطار اتفاق   −

، حيث يتوقع 2022الممتد حتى أبريل من عام    "أوبك +"
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سيشهد   الذي  العام  من  الثاني  الربع  في  األثر  يتركز  أن 

يوميا .  ألف برميل    640تراجع كميات اإلنتاج النفطي بنحو  

األوبك منظمة  بيانات  ال  ،بحسب  اإلنتاج  في تراجع  نفطي 

ألف برميل يوميا  خالل شهر مايو من    960حو  الكويت بن

مقارنة بالمستويات المسجلة في شهر أبريل من    2020عام  

 .(38) مليون برميل يوميا   2.19نفس العام ليسجل نحو 

تتخذها دولة  اإلجراءات االحترازية الصحية والوقائية التي   −

في  تساهم  التي  العالم(  دول  بباقي  )أسوة  تباطؤ    الكويت 

وقف   أبرزها  ومن  عام،  بوجه  االقتصادي  النشاط  حركة 

الجويةال والمد  ،رحالت  الحكومية  الدوائر    ،رساوتعطيل 

التسوق مراكز  التجمعات    ،وإغالق  على أ  بماومنع  ثر 

 التجزئة.  وتجارة ،السياحة والسفر، والمطاعم اتقطاع

الزمنية  − والفترة  االقتصادي  النشاط  فتح  عودة  إجراءات 

 مة لذلك.الالز

تأثر حركة التجارة الخارجية لدولة الكويت مع باقي دول  −

جانبي   على  كورونا  فيروس  وباء  بتداعيات  العالم 

 الصادرات والواردات. 

 انتشار  جراء  12/3/2020  بتاريخ  المركزي  الكويت  بنك  قام

 األنشطة   مختلف  على  السلبية  وانعكاساته  كورونا  فيروس

 المصارف  اتحاد  خالل  من  ليةالمح  البنوك  بتوجيه  االقتصادية

 التالي:  النحو على
 

ضرورة مواصلة تقديم الخدمات المالية األساسية للجمهور   −

العمليات   هذه  لتنفيذ  الوسائل  جميع  وتوفير  انقطاع،  دون 

ذلك   ويشمل  المعتاد،  واألمان  والكفاءة  عمليات  بالسرعة 

سحب وإيداع النقد، باإلضافة إلى صرف الشيكات وتنفيذ 

 الت المالية الداخلية والخارجية.التحوي

الصيانة المستمرة ألجهزة السحب اآللي وتغذيتها باألوراق   −

 النقدية الكافية لتلبية احتياجات الجمهور دون أي انقطاع. 

القنوات   − عبر  المصرفية  الخدمات  استمرارية  ضمان 

 اإللكترونية ونقاط البيع. 

م جراء  التعامل بإيجابية مع العمالء الذين تضررت أعماله −

 األوضاع الراهنة. 

االستمرار في تقديم الخدمات المصرفية للشركات التجارية   −

الغذائي  باألمن  والمرتبطة  األساسية  للسلع  الموردة 

على  االحتياجات  تلك  تلبية  لضمان  المجتمع،  واحتياجات 

 نحو طبيعي. 

البنوك  Call Centersاستمرار مراكز االتصال ) − ( لدى 

 ع استفسارات العمالء.في العمل والرد على جمي

37  ( المركزي،  الكويت  العربي: "   الكويت،   (.2020بنك  النقد  صندوق 

 استبيان تقرير آفاق االقتصاد العربي"، اإلصدار الثاني عشر. 

38 OPEC, (2020). “Oil Market Report”, June. 
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  15/3/2020ا بتاريخ  أصدر بنك الكويت المركزي تعميم  كما  

إلى جميع البنوك المحلية وشركات االستثمار وشركة التمويل 

مقابل  لديها  المرهونة  الضمانات  بيع  عن  االمتناع  بشأن 

استقرار  القرو لحين  للعمالء  الممنوحة  التمويل  وعمليات  ض 

 القتصادية. األسواق وتحسن األوضاع ا

سبق،   ما  على  تعميم  عالوة  المركزي  الكويت  بنك  ا  أصدر 

تفعيل   25/3/2020بتاريخ   بشأن  المحلية  البنوك  جميع  إلى 

خطط الطوارئ واستمرارية األعمال ومواجهة األزمات بشكل 

تحديث ضرورة  مع  الظروف  عاجل،  متطلبات  تفرضه  بما  ها 

األعما استمرار  يضمن  بما  الراهنة  وخاصة   –ل  االستثنائية 

ا  إعاقة أو تعطل ألي أسباب، وتحديد    دون  -األعمال األساسية  

مراعاة   مع  نقصه،  أو  البشري  العنصر  لغياب  منها  يعود  ما 

 القرارات التنظيمية الصادرة من الدولة.  

المركزي ضرور البنك  أكد  األعمال كما  بتحديد  البنوك  قيام  ة 

بتنفي سيقومون  الذين  والموظفين  األولوية  )والفرق ذات  ذها 

مع   -إن أمكن  –البديلة لهم(، سواء في مقر العمل أو من المنزل

على  و لإلشراف  المناسبة  واآلليات  الالزمة  الضوابط  ضع 

األعمال ومتابعة التقارير من قبل اإلدارة العليا. وأكد كذلك على  

ناية القصوى بالموظفين الذين يطلب منهم العمل في المقرات  الع

للبنوك و التدابير االحترازية لضمان  الرئيسة  فروعها، واتخاذ 

ا إدارة  مجلس  يقوم  وأن  المستمرة  سالمتهم.  بالمتابعة  لبنك 

 للتطورات الحالية وإجراءات المصرف تحت هذه الظروف.

األ مجلس  إلى  الحكومة  قدمت  الجائحة،  مشروع لمواجهة  مة 

مليار دوالر(    1.6مليون دينار كويتي )  500قانون يُخصص  

ضافية لدعم جهود الكيانات الحكومية في مكافحة انتشار  أمواال  إ

تشكيل لجنة لتنفيذ تدابير لتخفيف األثر   فيروس كورونا. كما تم

على النشاط االقتصادي. ونفذت السلطات،   19-كوفيدالسلبي لـ

أهمها   من  السياق  هذا  في  عدة  تدابير  الخصوص،  وجه  على 

لمدة  االجتماعي  الضمان  في  االشتراكات  أشهر    6  تأجيل 

لشركات القطاع الخاص، وإلغاء الرسوم الحكومية المفروضة  

البطالة   استحقاقات  تقديم  ومواصلة  مختارة،  قطاعات  على 

 ن. الكاملة للمواطني

وما   االقتصادي،  للتعافي  الداعمة  النقدية  السياسة  على صعيد 

من ضرورة   الراهنة  االقتصادية  والظروف  األوضاع  تتطلبه 

نقدي سياسات  بنك تطبيق  قام  االقتصادي،  للنشاط  تحفيزية  ة 

بتاريخ   المركزي  سعر    2020مارس    4الكويت  بتخفيض 

بتاريخ آخر  الخصم بواقع ربع نقطة مئوية، وتبع ذلك تخفيض  

سعر    2020مارس    16 لينخفض  كاملة،  مئوية  نقطة  بواقع 

من   بذلك  إلى    2.75الخصم  المائة  وهو    1.5في  المائة  في 

األدنى   تكلفة تاريخيا  المستوى  تخفيض  بذلك  مستهدف ا   ،

أفراد ومؤسسات  االقتصادية من  القطاعات  لجميع  االقتراض 

االستقرار   لتعزيز بيئة داعمة للنمو االقتصادي والمحافظة على

 النقدي واالستقرار المالي. 

بإجراء   ا  أيض  المركزي  الكويت  بنك  قام  االتجاه،  ذات  في 

فائدة   سعر  في  القدر  بذات  إتخفيض  الشعمليات   راءعادة 

وأسعار جميع أدوات بنك الكويت المركزي للتدخل في السوق  

النقدي، وهي سلسلة إجراءات متكاملة تعزز انسياب التدفقات  

فيما بين القطاع المصرفي وقطاعات االقتصاد الوطني، النقدية  

وموثوق   مجٍز  كوعاء  الكويتي  الدينار  جاذبية  على  وتحافظ 

بار ما يوفره ضمان الدولة للودائع  للمدخرات، وأخذ ا بعين االعت

من دعم الستقرار القطاع المصرفي ومن ثم تعزيز الثقة بقوة  

 واستقرار الدينار الكويتي. 

التعا دعم  تبني  بهدف  يتم  سوف  االقتصادي،  من  في  العديد 

 اإلجراءات الداعمة لتعافي النشاط االقتصادي، منها:

تي اتخذها بنك  استمرار تبني السياسات النقدية التحفيزية ال −

 حة فيروس كورونا. الكويت المركزي منذ بداية جائ

الخاص لضمان  امساندة ودعم   − القطاع  الوطنية في  لعمالة 

شركات القطاع الخاص الموظفة   ، ومساندةاعدم تضرره

 للعمالة الوطنية.

تقديم إعفاءات حكومية للشركات االقتصادية المتضررة من   −

 تداعيات األزمة الراهنة. 

أعمال  مرااستدعم   − القيمة رية  ذات  الحيوية  القطاعات 

خالل  والمضافة   من  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات 

 تقديم قروض ميسرة. 

المالي − االستحقاقات  على  تأجيل  المصارف  لدى  المترتبة  ة 

المتضررين   من العمالء  سواء   جزائية  رسوم  بدون 

العقارات   ومالك  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات 

لمدة ستة أشهر دون تطبيق أي رسوم  تصادية  والكيانات االق 

 جزائية.

السحب اآللي  أجهزة وقف الرسوم على أجهزة نقاط البيع و −

 لكترونية لمدة ستة أشهر.اإلوالقنوات 

استقرار  − على  للمحافظة  الالزم  الدعم  على  المحافظة 

األسواق   في  والطبية  الغذائية  السلع  وأسعار  مستويات 

 المحلية. 

توسطة والصناعية  اريع الصغيرة والممساندة أصحاب المش −

قبل  من  الممولة  األقساط  تأجيل  طريق  عن  والزراعية 

وتنمي  لرعاية  الوطني  الصغيرة الصندوق  المشروعات  ة 

 والمتوسطة ومحفظة التمويل الزراعي في البنك الصناعي. 

بناء  على ما سبق، من المتوقع انكماش االقتصاد الكويتي بنسبة  

في عا  4.4 المائة  نمو 2020م  في  لمعدل  تحقيقه  قبل  ، وذلك 

 في المائة العام المقبل. 1.6إيجابي نسبته 

بالتداعيات   2020السلطنة خالل عام  تأثر اقتصاد  ،  مانعُ  في

على  سواء   الُمستجد  كورونا  فيروس  عن  الناتجة  االقتصادية 

صعيد األنشطة النفطية أو غير النفطية. حيث سيؤدي التراجع 

في المائة من    38التي فقدت نحو  -ية للنفط  في األسعار العالم

مقابل   يونيو  شهر  منتصف  وحتى  العام  بداية  منذ  مستوياتها 

عام  المس في  المسجلة  إنتاج    -2019تويات  كميات  وتراجع 

الطلب   مستويات  انخفاض  نتيجة  والغاز  النفط  وتصدير 

اإلنتاج   كميات  لخفض   + أوبك  باتفاق  انكماش  وااللتزام  إلى 
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ربونية، السيما في ظل تج في القطاعات الهيدروكمستويات النا

حيث  للسلطنة  الرئيس  التجاري  الشريك  تعتبر  الصين  كون 

في المائة من الصادرات العُمانية.   40قطب بشكل عام نحو  تست

كما سيتأثر النشاط االقتصادي في القطاعات غير النفطية نتيجة  

لتي تساهم حاالت اإلغالق الكلي أو الجزئي لعدد من القطاعات ا

السياحة   أبرزها قطاع  المحلي اإلجمالي ومن  الناتج  توليد  في 

 .(39)صناعات التحويليةوالتجارة الداخلية والخارجية وال 

من   للتخفيف  السياسات  من  عدد  بتبني  الحكومة  ثار  آقامت 

أقساط  تأجيل  بينها  من  المستجد  كورونا  فيروس  تداعيات 

حقة الدفع لبنك  قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المست

القادمة،   أشهر  الستة  خالل  الرفد  وصندوق  العماني  التنمية 

المُ  المصانع  اإليجارات قامة  وإعفاء  من  الصناعية  المدن  في 

اإلجراءات  المُ  من  عدد  على  عالوة  أشهر.  ثالثة  لمدة  ستحقة 

لتخفيف العبء الضريبي وإعفاء مؤسسات القطاع الخاص من 

مثل الضريبة السياحية وضريبة  العديد من الضرائب الحكومية  

. كما ألزمت الحكومة 2020البلدية حتى نهاية أغسطس من عام  

استمرار مؤسسات وشر بالمحافظة على  الخاص  القطاع  كات 

الوطنية وعدم   العاملة  القوى  السماح  إعمل  نهاء خدماتها، مع 

في ظل هذه الظروف االستثنائية بتخفيض أجور العاملين لفترة  

قابل تخفيض ساعات العمل اعتبارا من شهر مايو، ثالثة أشهر م

التمو وقروض  البنكية  القروض  سداد  تأجيل  يتم  أن  ل  يعلى 

المختلفة خالل فترة خفض االجور. كما يتم تأجيل سداد فواتير 

 .    2020الكهرباء والماء والصرف الصحي حتى نهاية يونيو 

العُماني كذلك البنك المركزي    تبنىعلى صعيد السياسة النقدية،  

اال من  احتواء  حزمة  بهدف  واالحترازية  التحفيزية  جراءات 

بما يشمل الراهنة  متطلبات رأس    تداعيات األوضاع  تخفيض 

ورفع سقف نسبة التسليف    ،في المائة  50المال الوقائي بنسبة  

إلى    5بمقدار   المائة  الودائع  92.5في  قاعدة  من  المائة   ،في 

ة بما فيها خدمات الرعاية وتسهيل اإلقراض للقطاعات اإلنتاجي

إعادة  الصحية.   عمليات  على  الفائدة  على خفض سعر  عالوة 

بواقع   لهذه  ن  75الشراء  القصوى  المدة  رفع  مع  أساس  قطة 

عمليات  على  الفائدة  أشهر، وخفض سعر  ثالثة  إلى  العمليات 

بواقع   الحكومية  الخزانة  أذون  أساس   100اعادة خصم  نقطة 

لى خفض سعر الفائدة على عمليات  في المائة. إضافة إ  1إلى  

المدة   50مبادلة العمالت األجنبية بواقع   نقطة أساس مع رفع 

لهذه العمليات إلى ستة أشهر، ورفع الحدود القصوى  القصوى  

لالستثمار في سندات التنمية والصكوك الحكومية للسلطنة من  

إلى    45 المائة  الصافية    50في  القيمة  إجمالي  من  المائة  في 

أقساط   للبنك. سداد  تأجيل  لطلبات  االستجابة  جانب،  إلى 

الرا الوضع  بتداعيات  المتأثرة  القروض  هن،  وفوائد/أرباح 

خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك لفترة ستة أشهر 

 .(40) بأثر فوري وعدم تأثير ذلك على التصنيف االئتماني لها

التيسي والمالية  النقدية  السياسات  تساهم  أن  المتوقع  رية من 

منذ انتشار الفيروس التي من المتوقع بقائها حتى نهاية  الُمتبناة  

 
المركزيال  39 )العُماني  بنك   ،2020 " العربي:  (.  النقد    استبيانصندوق 

 . ، اإلصدار الثاني عشرتقرير آفاق االقتصاد العربي" 

ف حاالت اإلغالق والعودة إلى  ، والتوجه نحو تخفي2021عام  

أبريل   بداية من شهر  األعمال  التقليل من    2020ممارسة  في 

عام   خالل  السلطنة  في  المتوقع  االقتصادي  االنكماش  حجم 

2020. 

أبرز التي    تتمثل  على  التحديات  السلطنة  دعمتواجه    صعيد 

 التعافي في: 

قدرتها   لدعم محدودية حيز السياسات المتاح للسلطنة   (1)

مساندة اإلطار    على  هذا  في  االقتصادي.  التعافي 

الحكومية  الجهات  إلى  توجيهاتها  الحكومة  أصدرت 

في المائة   10نفاق بما ال يقل عن  إلبخفض مستويات ا

 ات العامة. في ظل تراجع اإليراد 2020عام في 

النفط  ا (2) أسعار  تدني  النفطية  كون  ستمرار  اإليرادات 

 للميزانية العامة.  رئيستمثل مصدر دخل 

نتيجة  ا (3) والمحلي  العالمي  االغالق  ستمرار استمرار 

 نتشار الفيروس أو التأخر في إيجاد لقاح له. ا

  2020من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي اإلجمالي خالل عام  

، ونمو الناتج بنسبة تقارب  في المائة  3.8  بمستوى يدور حول

 . في المائة العام المقبل 1.8

البحريني   ،لبحرينا في االقتصاد  يتأثر  أن  المتوقع  من 

من   عدد  خالل  من  كورونا  جائحة  عن  الناتجة  بالتداعيات 

للنفط العالمية  األسعار  تراجع  أهمها  من  وانخفاض القنوات   ، 

، عالوة باتفاق "أوبك+"كة  كميات اإلنتاج في ظل التزام الممل

نفاق العام.  إل تراجع اإليرادات النفطية على مستويات اعلى أثر  

مستويات   في  بالتراجع  النفطية  غير  القطاعات  ستتأثر  كما 

الكلي  اإلغالق  حاالت  ظل  في  والخارجي  المحلي  الطلب 

االقتصادية  لألنشطة  بخمس    والجزئي  يتعلق  فيما  السيما 

في تتمثل  أساسية  والبيع   :قطاعات  والطيران،  السياحة، 

 ، والمطاعم. زئة، والمواصالتبالتج

بنسبة   انكماشا   اإلجمالي  المحلي  الناتج  المائة    1.1سجل  في 

بعد  على أساس سنوي، وذلك    2020خالل الربع األول من عام  

مطلع العام. جاء هذا التراجع كمحصلة   فيأن كان قد سجل نموا   

في   1.7ي بنسبة طاع غير النفطالناتج في القلتراجع معدل نمو 

في المائة، وهو ما    1.8الناتج النفطي بنسبة  ، فيما ارتفع  المائة

   سجل خالل الربع األول.خفف من حدة التراجع المُ 

عكست المؤشرات استمرار نمو بعض القطاعات غير النفطية 

في المائة    4.8بنسبة  حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية نموا   

بارت ألمنيومدعوما   مبيعات شركة  "ألبا"، م  فاع حجم  البحرين 

القيود العالمية المفروضة  جراء  ي حين تضرر قطاع الفنادق  ف

من المتوقع أن    في المائة.  36على حركة السفر متراجعا  بنسبة  

مُ  فصلي  انكماش  أكبر  العام  من  الثاني  الربع  في يشهد  سجل 

المركزيال  40 )يمانالعُ   بنك  العربي: ٌعمان،  (.  2020،  النقد  صندوق 

 ر. اإلصدار الثاني عش، استبيان تقرير آفاق االقتصاد العربي"
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خال األداء  تحسن  يتوقع  فيما  العام،  خالل  النصف  المملكة  ل 

 .(41) الجاري الثاني من العام

التبعات  حدة  من  للتخفيف  الحكومة  جهود  تخفف  سوف 

الناتجة عن الفيروس من حجم االنكماش   المتوقع، االقتصادية 

واقتصادية    حيث مالية  حزمة  البحرين  مملكة  حكومة  أطلقت 

مليار دوالر   11.3مليار دينار بحريني )حوالي    4.3بقيمة تبلغ  

ومأمريكي(   يونيو   شهر  نهاية  في  الثانية  الحزمة  إطالق  ع، 

  دينار   مليار  4.5  مبلغ  للدعم  القيمة اإلجمالية  تجاوزت   2020

وبهذا  الناتج   من  المائةفي    30  من  أكثر  الدعم  يمثل  بحريني 

للقطاع  بهدف  ،  42اإلجمالي   المحلي الالزمة  السيولة  توفير 

لفيروس  السالبة  التداعيات  الحتواء  المواطنين  ودعم  الخاص 

   ونا.كور

شملت الحزمة عددا  من المبادرات، تمثلت في التكفل برواتب  

لمدة   الخاص  القطاع  في  عليهم  المؤمن  أشهر    3البحرينيين 

  215بقيمة إجمالية تقدر بحوالي    2020ابتداء  من شهر أبريل  

مليون دينار بحريني. إضافة إلى التكفل بدفع فواتير الكهرباء  

األ المشتركين من  لكافة  ووالماء  لمدة  فراد  أشهر    3الشركات 

ألف دينار   100بحد أقصى قدره    2020ابتداء  من شهر أبريل  

 150  بنحوبحريني للحسابات غير السكنية وبقيمة إجمالية تقدر  

 مليون دينار بحريني.  

  3كما تم إعفاء المؤسسات التجارية من دفع رسوم البلدية لمدة  

ة تقدر بحوالي  اليإجمبقيمة    2020أشهر ابتداء  من شهر أبريل  

الصناعية   25 المؤسسات  وإعفاء  بحريني،  دينار  مليون 

  3والتجارية من دفع إيجار األراضي الصناعية الحكومية لمدة 

أبريل   شهر  من  ابتداء   المالية    2020أشهر  األعباء  لتخفيف 

 للقطاع التجاري والصناعي. 

رسوم   من  السياحية  والمرافق  المنشآت  إعفاء  على  عالوة 

. إلى جانب  2020أشهر ابتداء  من شهر أبريل    3مدة  ة لياحالس

مليون دينار    200مضاعفة حجم صندوق السيولة ليصل إلى  

بحريني لتحفيز نمو االقتصاد الوطني من خالل دعم الشركات 

األعمال   كافة قطاعات  في  والمتوسطة  الصغيرة  والمؤسسات 

 ويل لتمعن طريق حصولها على التسهيالت االئتمانية الالزمة  

التزاماتها المالية. إضافة  إلى إعادة توجيه برامج صندوق العمل  

لشركات المتأثرة من األوضاع الراهنة لمواجهة  دعم ا"تمكين" ل

الصغيرة   للمؤسسات  التمويل  فيروس كورونا من خالل تقديم 

  ومتناهية الصغر بهدف مساعدتها على تغطية نفقاتها التشغيلية.

 تنظيم   هيئة  لدى  الرسوم  بعض  من  عفاءسبق، تم اإلعالوة على ما  
(، 2020  يونيو   –  أشهر خالل الفترة )أبريل  3  لمدة  العمل  سوق
 من  والمنتفعين   المستأجرين   من  اإليجارات   تحصيل  ووقف

واألراضي    األعلى   المجلس   باسم  والمسجلة   المؤجرة   المحالت 
  اإلسكانية  للخدمات   الشهرية  األقساط  أشهر، وتأجيل  3  لمدة  للبيئة،

لمدة  على   مستحقةلا إيقاف   .أشهر   6  المواطنين  جانب،    إلى 
من   والمنتفعين   المستأجرين   من   الشهرية  اإليجارات   تحصيل
  .أشهر  3  لمدة  اإلسكان،  لبنك  المملوكة  التجارية  المحالت 

 
41   ( الوطني،  واالقتصاد  المالية  البحرين،  2020وزارة  "التقرير  (. 

 االقتصادي الفصلي"، الربع األول. 

األجرة  لدعم  األولى   محفظتين   وتخصيص  والنقل  سوائقي 
  ل   بمبلغ  القيادة  لمدربي   نيةوالثا  والحافالت،  المشترك والباصات 

  لمدة  )تمكين(،   العمل   صندوق  قبل   من   دينار شهريا    300  يتجاوز
  األطفال   رياض  في   للعامالت   كاملة  الرواتب   كما تم دفع  .أشهر  3

 للتأمين   العامة  الهيئة  في   عليهم  غير المؤمن   من   الحضانة  ودور
لمدة  صندوق  قبل   من   الجتماعي  وإعفاء  3  العمل    أشهر، 
  3  لمدة  الشهرية،  اإليجارات   دفع  من   البلدية  ألمالك  المستأجرين 

 .أشهر
 :يشمل بما سبتمبر شهر إلى الحزم ببعض العمل تجديد تم كما

  في   عليهم  المؤمن  البحرينيين  رواتب  من  المائة  في   50  دفع -

ا  األكثر  المنشآت   ابتداء    أشهر،  3  لمدة  الخاص  القطاع  في   تأثر 

 . التعطل ضد التأمين صندوق من  ،2020 يوليو شهر من

  لكافة   البلدية  ورسوم   والماء  الكهرباء  بفواتير  تكفللا -

  األشهر   من  لكل  األول  مسكنهم  في  المواطنين  المشتركين

 . وسبتمبر وأغسطس، يوليو،

ا  األكثر   االقتصادية  القطاعات  دعم -   صندوق   قبل   من  تأثر 

  وإعفاء  المائة  في  50  العمل  رسوم  وتخفيض   العمل،

 تأثرا   األكثر القطاعات

  في   30  عن  يقل  ال  ما  تصدر   التي  الصناعية  تالشركا  إعفاء -

  األراضي  إيجار   دفع   من   الخارج  إلى  منتجاتها   من   المائة

 . الحكومية الصناعية

  دفع   من  تأثرا  األكثر   القطاعات   في  العاملة  الشركات  إعفاء -

  تابعة  أنشطة  ثالثة  أول  ورسوم  التجاري  السجل  تجديد  رسوم

 2020. لعام التجاري للسجل

ذ إلى  االسباإلضافة  وبغية  الصحية  لك،  لالحتياجات  تجابة 

العاجلة الناتجة عن انتشار الفيروس أذن مجلس الوزراء لوزير 

إلى   يصل  ما  بسحب  الوطني  واالقتصاد  مليون    177المالية 

أو   بحريني  اإلجمالي  1.3دينار  المحلي  الناتج  من  المائة   في 

االتفاق   عن  لتعزيز  الناتجة  التداعيات  تجاوز  إلى  الهادف 

، اإلعالن عن زيادة قدرها  2020أبريل   8. كما تم في  لجائحةا

في    5.5 بحريني  دينار  الضمان مليون  مخصصات  قيمة 

  لألسر ذات الدخل المنخفض.االجتماعي 

هدفها   عن  السلطات  أعلنت  المالية،  االستدامة  على  للحفاظ 

خفض   في  ذات    الجهاتإنفاق  بنود  المتمثل  غير  الحكومية 

قات  في المائة، وتأخير بعض النف  30ل إلى  األولوية بنسبة تص

 الرأسمالية الستيعاب انخفاض عائدات النفط.

كذلك تضمنت الحزمة إطالق مصرف البحرين المركزي عددا   

 3.7قرارات لرفع قدرة اإلقراض لدى البنوك بما يعادل  من ال

التدابير  من  حزمة  إصدار  جانب  إلى  بحريني  دينار  مليار 

والتنظيمية على    الرقابية  المالية  التداعيات  آثار  من  للتخفيف 

الفيروس من  المتضررين  المالية  الخدمات  وكذلك    ،مستهلكي 

استيعا على  ومساعدتهم  والتجار  المالية  تلك المؤسسات  ب 

حماية استقرار القطاع إلى تدابير تستهدف التداعيات باإلضافة  

 المالي بمملكة البحرين.

42  ( المركزي،  البحرين  النقد  البحرين،    (.2020مصرف  "صندوق 
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اش االقتصاد البحريني بنسبة  بناء  على ما سبق، من المتوقع انكم

في عام    4.1 المائة  نمو 2020في  لمعدل  تحقيقه  قبل  ، وذلك 

  وفق توقعات صندوق  في المائة العام المقبل 1.9إيجابي نسبته 

  .النقد العربي

  للنفط صدرةالمُ  األخرى العربية الدول( ب

يتسم أداء االقتصاد الكلي في هذه المجموعة بالخصوصية نظرا   

صدرة للنفط بعدد من العوامل ذه المجموعة من الدول المُ لتأثر ه

الجائحة  تأثير  على  فعالوة  االقتصادي.  للنشاط  المواتية  غير 

االنكماشي على كل من القطاعين النفطي وغير النفطي، تأثر 

غير المواتية  األوضاع الداخلية    باستمراربعض دول المجموعة  

وأدت   ،النفطي في ليبياسلبا  على مستويات اإلنتاج    انعكستالتي  

على    إلى السادس  للعام  اليمن  في  القطاع  توقف ألنشطة  شبه 

 التوالي. 

كذلك األوضاع الداخلية غير المواتية على    تؤثرمن جانب آخر،  

بالتالي ،  نشاط القطاع غير النفطي في ثالثة من دول المجموعة

على تبني إصالحات هذه الدول  تمثل تحديا  أمام قدرة حكومات  

سدا األعمال  لبيئة  خال عمة  عام  واء  األجل   ،2020ل  في  أو 

 المتوسط. 

لدى حكومات دول المجموعة حيز مالي ضيق أو منعدم كما في 

تبني سياسات  وهو ما يحول دون  حالة اليمن لالستجابة للجائحة  

التعافي االقتصادي. بناء عليه، من   مالية ونقدية توسعية لدعم 

ب المجموعة  دول  انكماش  خالل   7.5نسبة  المتوقع  المائة  في 

لدول المجموعة  لعام الجاري، ومعاودة الناتج المحلي اإلجمالي  ا

 في المائة خالل العام المقبل. 3.4النمو بنسبة 

الجاري   العامين  خالل  المجموعة  لدول  النمو  بتوقعات  تحيط 

في  والمقبل قدرا  كبيرا  من عدم اليقين نظرا  لألوضاع الداخلية  

 لمجموعة. ول امن ددول ثالثة 

 المجموعة  دول مستوى على النمو توقعات

النـسيت  ،(43) رـالجزائ يـف االقتـأثر  مـبج  صاديــشاط  ن  ـ ملة 

سيسجل القطاع النفطي انكماشا  في ظل   ، وامل. فمن جهةـالع

قارب  بما يُ   "أوبك+"انخفاض كميات اإلنتاج في إطار اتفاق  

ة إلى تأثير وهو ما سيؤثر إضاف  ،2020في المائة في عام    12

األسعار العالمية للنفط على أوضاع الموازنة العامة    انخفاض

المطلوبة   الزيادة  نتيجة  ضغوطات  تواجه  التي  للدولة 

االقتصادية   التداعيات  من  للتخفيف  العام  االنفاق  لمستويات 

يواجه  آخر،  جانب  من  كورونا.  فيروس  النتشار  واإلنسانية 

النف غير  تحدياتٍ القطاع  ا  طي  ظل  المتوقع النخفاض  في 

العام االنفاق  البيئة   ،لمستويات  تطوير  إلى  والحاجة 

االستثمارية بشكل يشجع على مساهمة القطاع الخاص بدور 

الناتج  في  إطار  لتشغيل  وا  أكبر    " 2030الجزائر  "رؤية  في 

 للتنويع االقتصادي.
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ة  بهدف محاولة التخفيف من حجم العجز المتوقع في الموازن

أ للدولة،  نيالعامة  عن  السلطات  اإلنفاق  علنت  خفض  تها 

بنسبة   يعادل    30الجاري  ما  المائة  دوالر    12في  مليار 

وحماية  األجور،  مستوى  ثبات  على  الحفاظ  مع  أمريكي، 

اإلنفاق على الصحة والتعليم. في غضون ذلك، تأجل اإلعالن  

عن ضرائب الدخل لألفراد والمؤسسات، باستثناء المؤسسات  

اإل تم  كما  قيمالكبيرة.  تخفيض  االستيراد عالن عن  فاتورة  ة 

من   عقود    31إلى    41الحكومي  إبرام  ووقف  دوالر،  مليار 

الدراسات والخدمات مع المكاتب األجنبية لتوفير ما يقرب من  

مليارات دوالر سنويا ، وتأجيل إطالق المشاريع المسجلة،   سبع

منفذة  أو قيد التسجيل، التي لم يُشرع في إنجازها باستثناء تلك ال

الوطنية  الشركة  تكليف  إلى  إضافة  المناطق.  بعض  في 

سوناطراك بتخفيض أعباء االستغالل ونفقات االستثمار، من  

ا  7لى  إ  14 على  الحفاظ  بهدف  دوالر  حتياطي مليارات 

 .الصرف

الجزائر بخفض نسبة  قام بنك  النقدية،  السياسة  على مستوى 

من   اإللزامي  القانوني  االحتياطي  إلى  بال  10متطلب    6مائة 

بمقدار   الرئيسة  الفائدة  وسعر  إلى   50بالمائة،  أساس  نقطة 

أعلن عن    .بالمائة  3.00 والسيولة كما  المالءة  نسب  تخفيف 

للبنوك بتمديد آجال س داد مدفوعات القروض بدون  والسماح 

مقابلة مخصصات  تكوين  إلى  إلى    .الحاجة  تشجيع  إضافة 

التر المالي عن طريق  الرقمنة المزيد من االندماج  كيز على 

المبتكرة ووالمنتجات  الممولة  ،  المالية  الخدمات  تشجيع 

بواسطة الصيرفة المتوافقة مع الشريعة والعمل على إصدار 

 .ا من طرف بنك الجزائرالنصوص التنظيمية الخاصة به

اتخذت  االقتصادي  للنشاط  التدريجي  التعافي  دعم  بهدف 

إقرار يشمل  بما  اإلجراءات  من  عدد  ماليا    الحكومة  قانونا  

للموازنة   تتكميليا   إلى  الجائحة  يهدف  لمواجهة  التدابير  عزيز 

 بما يشمل:

بقيمة   (1) من   70مخصصات  للتخفيف  دينار  مليار 

 ". 19-ية ألزمة "كوفيداآلثار الصحية واالقتصاد

 3.7قطاع الصحة، يشمل ذلك    دعم اإلنفاق على (2)

و الطبية،  لإلمدادات  دوالر  مليار    16.5مليار 

المجال    دوالر للعاملين في  للمدفوعات اإلضافية 

و الق  8.9الصحي،  لتطوير  دوالر  طاع  مليار 

 الصحي.  

لعاطلين عن امليار دوالر إلعانات    20  تخصيص (3)

الجائحة،   بسبب  دوالر   11.5والعمل  مليار 

 للتحويالت إلى األسر الفقيرة.  

خفض االنفاق الحالي والرأسمالي من أجل التكيف   (4)

المنخفضة ألسعار النفط، بنسبة مع البيئة الجديدة  

انية األولي لعام في المائة مقارنة بقانون الميز   5.7

2020 . 
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األسر   على  اإلغالق  لتدابير  االقتصادي  لألثر  استجابة 

 المؤسسات، أعلنت السلطات عن:  المعيشية و

ودفعها  (1) الدخل  ضرائب  عن  اإلعالن  تأجيل 

 لألفراد والمؤسسات، باستثناء الشركات الكبيرة.  

للمشروعات  (2) التعاقدية  النهائية  المواعيد  تخفيف 

الحكومية الُمنفذة من قبل القطاع الخاص، وتعليق  

تعاني  التي  الشركات  المفروضة على  العقوبات 

 .إنجاز العقود العامةمن التأخير في 

على ضوء ما سبق، من المتوقع أن يسجل االقتصاد الجزائري  

، وتحقيقه لنمو بما  2020في المائة في عام    6.1انكماشا  بنسبة  

مستفيدا  من الزيادة في   2021في المائة في عام    2.3يقارب  

الدولية النفطي وأسعاره في األسواق  وكذلك    ،كميات اإلنتاج 

بجذب   يتعلق  فيما  تبنيها  تم  التي  األخيرة  اإلصالحات  من 

شركات النفط الدولية من خالل العودة إلى اتفاقيات المشاركة  

 الشركات.  تلك مستويات الضرائب على فض وخ ،في اإلنتاج

بعدد من    ،(44)العراق في االقتصادي  النشاط  تأثر  المتوقع  من 

سوف يتأثر ناتج القطاع   ،النفطيالعوامل. فعلى صعيد القطاع  

بواقع   "+أوبك"قرر في إطار اتفاق  بخفض كميات اإلنتاج المُ 

ر في شهسجلة  مقارنة بمستويات اإلنتاج المُ ،  مليون برميل يوميا  

كما سيتأثر القطاع باالنخفاض المتوقع  .  2019أكتوبر من عام 

للنفط بنسبة تقارب   العالمية  المائة خالل عا  38لألسعار  م  في 

عام    2020 المسجلة  بالمستويات  بحس2019مقارنة  ب ــ. 

في   النفطي  اإلنتاج  انخفض  األوبك  لمنظمة  الرسمية  البيانات 

شهري أبريل ومايو من  ألف برميل ما بين    256العراق بنحو  

  .(45) مليون برميل يوميا   4.2ليصل إلى نحو  2020عام 

سيكون لهذا االنكماش المتوقع لإلنتاج النفطي انعكاسات كبيرة  

الناتج المحلي اإلجمالي في ظل مساهمة القطاع  على مستوى 

بنحو   كما    60النفطي  اإلجمالي.  المحلي  الناتج  المائة من  في 

أنش النفطي في ظل تأثر سينعكس كذلك على  القطاع غير  طة 

إيرادا على  تعتمد  التي  العامة  بشكل  اإليرادات  النفط  كبير  ت 

  ،تمويل المشروعات المتضمنة في الموازنةومن ثم تأُثر عملية  

القطاع  في  للنشاط  الداعمة  األساسية  البنية  وتنفيذ مشروعات 

ر بالتداعيات الناتجة عن انتشا  كذلكغير النفطي الذي سيتأثر  

وتأثيراته على سالسل اإلمداد، وعلى  فيروس كورونا الُمستجد 

من عدد  التجارة،    أنشطة  أهمها  من  اإلنتاجية  القطاعات 

معدالت   انخفاض  من  عنه  نتج  وما  والنقل،  والسياحة، 

المشاريع  على  كورونا  أزمة  تأثير  على  عالوة  االستثمار. 

التنويع  الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر داعم رئيس لمستويات  

تحمل  على  المشروعات  هذه  قدرة  عدم  ظل  في  االقتصادي، 

صادية مقارنة مع الشركات الكبيرة التي يتوفر  الصدمات االقت

 لها فوائض مالية. 

 
44  ( العراقي  المركزي  :  العربي  النقد  صندوق"العراق،  (.  2020البنك 
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45 OPEC, (2020). “Oil Market Report", June. 

كما سيكون لألزمة تداعيات مهمة على صعيد السياسة المالية  

ت لمواجهة  والتي  اإلنفاق  زيادة  بضرورة  ترتبط  تحديات  اجه 

ا الوقت  في  العامة    فيه  شهدتلذي  األزمة  تراجعا  اإليرادات 

العراق    ا ،كبير يجعل  كان  أمما  جديدة  مالية  التزامات  مام 

توج للنمو إهها  يباإلمكان  داعمة  مختلفة  استثمارات  لى 

 االقتصادي. 

في سياق محاوالت التخفيف من حدة األزمة االقتصادية ودعم  

ما  على  العمل  المركزي  البنك  سيواصل  الحقيقي،    القطاع 

 :(46)يلي

األنشطة   (1) دعم  في  خالل االستمرار  من  الحقيقية 

منذ   المركزي  البنك  تبناها  التي  اإلقراض  سياسة 

في    2016عام   العاملة  المصارف  مع  بالتعاون 

 .العراق لتحريك عجلة التنمية

تأجيل استيفاء األقساط المترتبة عن المستفيدين من   (2)

الخاصة بدعم المشاريع   البنك المركزي  مبادرات

ثال ال لمدة  والمتوسطة  أشهر  صغيرة  يشمل  ا  بمثة 

العقاري المصرف  اإلسكان   ،قروض  وصندوق 

أية  ترتب  عدم  مع  المركزي،  البنك  من  الممولة 

 .التأجيلزيادة في الفوائد ناتجة عن هذا  

المركزي   (3) البنك  بمبادرة  العمل  طالق  إلمواصلة 

بقيمة   أربعة منها    خمسقروض  مليارات دوالر، 

القطاع الصناعي  للمصارف  المصرف  وهي  ية 

وال ومليار  والزراعي  اإلسكان،  وصندوق  عقاري 

دوالر للمصارف الخاصة لدعم المشاريع الصغيرة  

نشاط   تحفيز  أساسي  بشكل  تستهدف  والمتوسطة 

 .هذه القطاعات

بناء  على ما سبق، من المتوقع انكماش االقتصاد العراقي بنسبة  

النمو العام المقبل  ، وتحسن آفاق  2020في المائة في عام    6.6

نحو   التوقعات    2.2إلى  ظل  في  المائة  األسعار    بتعافيفي 

وتوفر مساحة    ،واالرتفاع النسبي لكميات اإلنتاج  ،العالمية للنفط

 ،لدى الموازنة العامة لدعم األنشطة في القطاعات غير النفطية

 وارتفاع مستويات االستثمار واالستهالك الخاص.

على  االق  يعتمد  ،(47) ليبيا في أما الليبي  النفطي تصاد  القطاع 

 68اعتمادا كليا في تسيير النشاط االقتصادي، اذ يشكل حوالي 

في المائة من هيكل الناتج المحلي اإلجمالي، وتساهم صادراته  

عن   يقل  ال  الكلية    96بما  الصادرات  اجمالي  من  المائة  في 

مائة  في ال  90للبالد، كما أن إيراداته تساهم بتمويل ما يقارب  

االيرا اجمالي  الكميات  من  زيادة  إلى  ليبيا  تسعى  العامة.  دات 

الطبيعية مستوياته  إلى  الخام  النفط  من   1.5  البالغة  المنتجة 

، إال أن  2013قفال الموانئ النفطية في عام  إمليون برميل قبل  

المواتية غير  الداخلية  والموانئ   ،األوضاع  الحقول  وإغالق 

العراق   46 المركزي  )البنك  العراق،  2020ي،  العربي:  (،  النقد  "صندوق 

 عشر.  الثانياإلصدار "، استبيان تقرير آفاق االقتصاد العربي
47 ( المركزي،  ليبيا  العربي:  (.  2020مصرف  النقد  "صندوق  ليبيا، 

 عشر.  الثانياإلصدار "، استبيان تقرير آفاق االقتصاد العربي
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في   االنتاإدى  أ  2020يناير    18النفطية  انخفاض  بنسبة  لى  ج 

سعار  أفي المائة، ناهيك عن الهبوط الحاد في    95.0تجاوزت  

الذي   العالمية بسبب جائحة كورونا، األمر  النفط في االسواق 

المحلي  إسيؤدي   الناتج  في  انكماشية  معدالت  تسجيل  لى 

ثرت هذه الجائحة بشكل ملحوظ على الواردات  أاإلجمالي، كما  

 سلبا   تبالتالي انعكس ، جدمات ومستلزمات اإلنتامن السلع والخ

سيما   ال  النفطية  غير  القطاعات  في  االقتصادي  النشاط  على 

 . (48)قطاع الصناعة والخدمات

بنسبة   الليبي  االقتصاد  انكماش  المتوقع  المائة   27.5من  في 

في المائة في    20.9مع تعافي متوقع بنحو    ، 2020خالل عام  

دة جانب من كميات  نسبي في استعا  مع تحقيق نجاح   ،2021عام  

النفطي ليبيا   ،اإلنتاج  القطاع السيما وأن  وهو ما سيدعم ناتج 

نظرا  ألوضاعها الداخلية، وهو   "أوبك+"عفاة من تنفيذ اتفاق  مُ 

اإليجابي   األثر  إلى  إضافة  المقبل  العام  النمو  آفاق  سيدعم  ما 

 . المتوقع لتحسن األسعار العالمية للنفط

في المائة من   80ر من حاجة أكثاألمم المتحدة  در تق، اليمن في

إنسانية، وأن حوالي   إلى مساعدات  المائة من    50السكان  في 

السكان معرضون لخطر المجاعة نتيجة األوضاع الداخلية التي  

فاقم من حدتها انتشار فيروس كورونا. استفاد اليمن مؤخرا  من 

وعة العشرين  المديونية التي أطلقتها مجممبادرة تخفيف عبء  

األ النصف  عام  خالل  من  استمرار   ،2020ول  المتوقع  ومن 

طلق موارد وهو ما سوف يُ   ،العمل بها إلى نهاية العام الحالي

بنحو   تقدر  لليمن  التخفيف   65مالية  في  تساهم  دوالر  مليون 

الذي    ييمنقتصاد الالنسبي من حجم الضغوط التي يواجهها اال

ع  على رأسها اإلنتاج النفطي م د معظم موارده االقتصادية وفق

 توقف عمليات اإلنتاج نتيجة الظروف الحالية. 

األوضاع  تواجه السياسة المالية والنقدية تحديات كبيرة في ظل  

حد من قدرة صناع السياسات على التخفيف من الداخلية التي ت

فير انتشار  ظل  في  خاصة  الحالية  االقتصادية  وس األزمة 

سي الذي  الُمستجد  االقتصاديكورونا  األنشطة  على  ة نعكس 

والصادرات  واالستهالك  اإلنتاج  مستويات  على  ويؤثر 

الضغوطات  من  المزيد  بالتالي  بالخارج،  العاملين  وتحويالت 

على قيمة العملة المحلية التي فقدت الكثير من قيمتها في اآلونة  

المركزي   البنك  قدرة  عدم  ظل  في  الريال    علىاألخيرة  دعم 

االنخفاض االحتياط  نتيجة  قيمة  في  التي  الُمسجل  الدولية  يات 

 من الواردات. فقط شهرا   2.4تراجعت لمستويات تغطي 

 للنفط المستوردة العربية الدول (3

تمثلت أبرز قنوات تأثر الدول العربية المستوردة للنفط بجائحة  

في  كورونا  فيروس   وتدفقات  الُمستجد  الخارجي،  الطلب  قناة 

ف السيما  األموال  في رؤوس  العاملين  بتحويالت  يتعلق  يما 

تأثرت    ،الخارج كما  المباشر.  األجنبي  االستثمار  وتدفقات 

األ بالجزء  تساهم  التي  األساسية  الناتج القطاعات  من  كبر 

والتشغيل بحاالت اإلغالق الكلي والجزئي الناتجة عن انتشار  
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والطيران  الفيروس السياحة  قطاعات  رأسها  على  وجاء   ،

جاوالمطاعم من  آخر،.  الصغيرة   نب  المشروعات  تضررت 

الدول   هذه  في  تأثير والمتوسطة  من  زاد  كما  الجائحة،  نتيجة 

ع غير الرسمي في بعض الجائحة االنتشار الكبير ألنشطة القطا

انخفاض   المجمل  في  العوامل  هذه  عن  نتج  المجموعة.  بلدان 

 .بدول المجموعة لمستويات الطلب الكلي وفقدان للوظائف

تدور حول    ول المجموعة انكماشا  بنسبةأن تسجل د  من المتوقع

المائة    2 في   2.6، وتعافي تدريجي بنسبة  2020في عام  في 

عام   في  استمرار  2021المائة  أن  إلى  الصدد  هذا  في  يُشار   .

النمو اإليجابي لالقتصاد المصري بما له من ثقل وأهمية نسبية 

ن األثر كبيرة من مجمل أداء هذه المجموعة من الدول خفف م

المحلي  الناتج  مستويات  على  للجائحة  النهائي  االنكماشي 

 اإلجمالي لدول المجموعة. 

 المجموعة  دول مستوى على موالن توقعات

(  2019-2016نفذ االقتصاد المصري خالل الفترة )  ،مصر  في

مع   بالتعاون  االقتصادي  لإلصالح  ناجحا   اقتصاديا   برنامجا  

الدولي   النقد  بصندوق  تسهمدعوما   بموارد اتفاق  ممتد  يل 

بلغت   تبني عدد من  مليار دوالر،    12إقراضية  إطاره  في  تم 

االقتصا االختالالت  على  التغلب  إلى  الرامية  دية اإلصالحات 

من والخارجية تضمنت  جانب    بينها الداخلية  لتحفيز  سياسات 

العرض الكلي، وتحرير سعر صرف العملة المحلية، وتحقيق 

وضما المالي  هذه االنضباط  ساهمت  المالية.  االستدامة  ن 

في المائة    5.6اإلصالحات في رفع معدل النمو االقتصادي إلى  

ن مع  في  مقارنة  البرنامج  المائة  4.3هاية  النمو   في  لمعدل 

المسجل في بدايته، واحتواء مستويات عجز الموازنة إلى الناتج 

بحدود   اإلجمالي  عام    8المحلي  في  المائة  مقابل   2019في 

، وخفض مستويات عجز الميزان 2016في المائة عام    12.5

  2016في المائة عام    6الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي من  

 .(49) 2019في المائة عام  3إلى 

االقتصاد  يواصل  أن  كورونا  جائحة  قبل  المتوقع  من  كان 

في المائة خالل عام   6المصري نموه بوتيرة مرتفعة تقدر بنحو  

ورات المرتبطة بفيروس كورونا الُمستجد  ، إال أن التط2020

أداء   المُ أثرت على  األشهر  المصري خالل  نصرمة  االقتصاد 

المتوقع   ومن  الجاري.  العام  على أمن  كذلك  بظاللها  تلقي  ن 

 2020مؤشرات األداء االقتصادي خالل الفترة المتبقية من عام  

الخارجي   الطلب  لمستويات  الكبير  التراجع  ضوء    الذي على 

و خمس الناتج المحلي اإلجمالي، واالنخفاض المتوقع  بنح  ساهمي

في المائة من    10  تسهم بنحولتحويالت العاملين بالخارج التي  

الجزئي الناتج    /الناتج المحلي اإلجمالي. كما أدى اإلغالق الكلي

االقتصادية  القطاعات  من  عدد  تأثر  إلى  الوباء  انتشار  عن 

ب سلبا   المصري  االقتصاد  في  تلك  المهمة  التطورات.  تلك 

في المائة من الناتج   63القطاعات تعتبر مسؤولة  عن توليد نحو  

العمالة. يأتي على    المحلي اإلجمالي وتوظف أعداد كبيرة من 

يسهم الذي  السياحة  قطاع  القطاعات  هذه  في   12بنحو   رأس 
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في المائة من العمالة وتشير التقديرات    10المائة من الناتج، و

كل فرصة عمل مباشرة به تسهم في توفير ما    الرسمية إلى أن

بين   في  5-4يتراوح  مباشرة السيما  غير  عمل  قطاع    فرص 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت بشكل بالغ من  

 . (50) انتشار الفيروس

إلى تُ  النمو  معدل  انخفاض  توقع  إلى  الرسمية  التقديرات  شير 

ار  ذا انحصرت آثفي حالة ما إ  2020خالل عام  في المائة    4.2

، في حين يتوقع  2020انتشار الوباء في النصف األول من عام  

العام الجاري في المائة    2انخفض أكبر لمعدل النمو إلى نحو  

  2020عام إذا ما امتدت تداعيات األزمة إلى نهاية في حالة ما 

االرتفاع إلى   دة معدل النموومعاو .   (51) وهو االحتمال األرجح

 . 2021ي عام في المائة ف 3.5

عام   في  اإلجمالي  المحلى  الناتج  لنمو  المتحفظ  التقدير  يأتي 

العالم    2020 يجتاح  الذي  العام  االقتصادي  للركود  كمحصلة 

وتؤثر تداعياته سلبا في النمو واالستثمار والتجارة والتشغيل. 

القطاعات  كما سينعكس األثر السلبي لالزمة على أداء بعض 

نشاط قناة السويس الذي احة والسفر، و، وأهمها السياالقتصادية

السلعية،  والصادرات  الدولية،  التجارية  بالحركة  يرتبط 

وتحويالت المصريين العاملين بالخارج، وصافي االستثمارات 

االجنبية المباشرة. في الوقت ذاته، توجد قطاعات واعدة قادرة  

ويرتكز عليها  على التكيف والتفاعل اإليجابي مع تبعات االزمة  

االقتصا الجاري دي  النمو  االتصاالت    العام  قطاعات  وتضم 

والصناعات  والبناء،  والتشييد  والزراعة،  المعلومات،  وتقنية 

المستهدف  التي من  الغذائية  الدوائية والكيميائية، والصناعات 

 .  (52)زمةأن تسهم في التخفيف من تداعيات األ

ع  الناتجة  واالقتصادية  االنسانية  التداعيات  انتشار لمواجهة  ن 

مليار    100قيمة  الفيروس، أعلنت الحكومة عن حزمة تحفيزية ب 

في المائة من الناتج المحلي    2مليار دوالر ما يعادل    6.4جنيه )

كورونا.   لفيروس  االقتصادي  األثر  من  للتخفيف  اإلجمالي( 

من التدابير  من  عدد  الحزمة  المعاشات    تضمنت  زيادة  بينها 

ة، وتخفيض تكاليف الطاقة بالنسبة  في المائ  14التقاعدية بنسبة 

و الصناعي،  في للقطاع  للعقارات  الضريبي  العبء  تخفيض 

للمصدرين.  إعانات  ودفع  والسياحي،  الصناعي  القطاعين 

تحفيزية  حزمة  عن  اإلعالن  تم  الُمتبناة،  التدابير  من  وكجزء 

ل  50بقيمة   جنيه  الضرائب مليار  وتأجيل  السياحة  قطاع  دعم 

 القطاع.  واجبة السداد على  

من جانبه تبنى البنك المركزي المصري حزمة تحفيزية شملت  

بنحو   الفائدة  لسعر  إلى تخفيض   3خفضا   نقاط مئوية، إضافة 

للشركات  الُمقدمة  القروض  على  التفضيلية  الفائدة  سعر 

وقروض   الصناعة،  وقطاع  والمتوسطة،  االسكان الصغيرة 

المتوسطة   والطبقة  المنخفض  الدخل  ذات  في    10من  لألسر 

فيما تم خفض سعر الفائدة على قروض    .في المائة  8المائة إلى  
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في المائة. عالوة على    5في المائة إلى    10القطاع السياحي من  

توفير خطوط ائتمان إلى المشروعات العاملة في قطاع الطيران  

ع حد المدفوعات اإللكترونية عبر بفترة سماح عامين. كما تم رف

إضافة إلى اإلعالن عن   .ألفراد والشركاتالهواتف المحمولة ل

المعرضين  األفراد  على  الديون  عبء  لتخفيف  جديدة  مبادرة 

برنامج   المركزي  البنك  أطلق  كما  السداد.  التخلف عن  لخطر 

  مليار دوالر   1.3مليار جنيه ما يعادل    20شراء األسهم بقيمة  

 . بورصة المصريةلدعم ال

مرحلة األولى من برنامج تركز الحكومة المصرية وبعد إتمام ال

اال رؤية اإلصالح  تبني  على  الماضي  العام  بنجاح  قتصادي 

الهيكلية   اإلصالحات  تبني  مواصلة  حول  تتمحور  لإلصالح 

وضع    ،الالزمة بهدف  البشري  المال  رأس  دعم  وسياسات 

االقتصاد المصري على مسارات النمو التي تتوافق مع قدراته 

 والتنمية المستدامة. وتساعده على تحقيق النمو الشامل

المتوقع أن ،  (53)المغربفي   تتجلى العوامل الرئيسة التي من 

االقتصادي في   النمو  تقلص  تؤثر بشكل كبير على مستويات 

لكلي أو الجزئي لنشاط العديد من  غالق اواإل  ،الخارجيب  الطل

التصدير نحو  الموجهة  المحلية  تداعيات  القطاعات  عقب 

الزراعي،    ا مك  .ستجدالمُ  فيروس كورونا الناتج  تطور  يعتبر 

من   التي  العوامل  من  المناخية،  بالظروف  رهينا  يبقى  الذي 

 المتوقع أن تؤثر على النمو االقتصادي. 

فيروس وباء  النتشار  المشترك  التأثير  ظل   19-كوفيد في 

ناخية غير الظروف المُ إلى  باإلضافة    ،انتشاره  تدابير الحد منو

أن   ،المواتية المرتقب  االيشه  من  شا   انكما  المغربيقتصاد  د 

. كما ينتظر أن تنخفض القيمة 2020سنة  في المائة    5.2بنسبة  

اإلنتاج غير الزراعي  و  في المائة  4.6المضافة الزراعية بنسبة  

 .في المائة 5.3بنسبة 

المتوقع أن يعود االقتصاد  2021  سنةفي   إلى    المغربي، من 

بمعدل المائة،  2.4  النمو  للت في    بنسبة  المتوقعحسن  انعكاسا 

بناء على فرضية  ،  في المائة في ناتج القطاع الزراعي  4.12

في   1.3  المتوقع بنسبة  االرتفاعو،  تحقيق موسم فالحي عادي

 المائة للناتج في القطاع غير الزراعي. 

عدم اليقين   إلىلهذه الجائحة، وباإلضافة   مع االنعكاسات الحادة

نقطعة زمة المُ ألن هذه اإ، فوحدتهامدتها    يد والمستمر بشأنالشد

 مختلفا    ودورا    ،النظير فرضت تغييرا جذريا للمشهد االقتصادي

للسياسات االقتصادية. وعالوة على ذلك، فان    جديدةٍ   وتحدياتٍ 

اإلنفاق   أنماط  في  الفاعلين   والتغييرالتغيرات  سلوك  في 

المترتب عن هذه االزمة الثقة   وكذا  ،االقتصاديين    اآلثار على 

 ة التي ستواجه صناع السياسات.تعد من التحديات الكبير 

المالية،   مة  زألتتمحور المخاطر الرئيسة  على صعيد السياسة 

الموازنة العامة.    الضغوط التي تواجه حول    19فيروس كوفيدـ
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فقد أدى تراجع النشاط االقتصادي الناجم عن التدابير المتعلقة 

الموارد   تراجع  إلى  الصحي  خصوصا  بيةالضريبالحجر   ،  

المضافة  إيرادات القيمة  على    الدخل ضرائب  و   ،الضريبة 

المتوقع أن يرتفعبناء  عليه،  .  واالستهالك الميزانية   من  عجز 

  3.7من الناتج المحلي اإلجمالي بدال  من    في المائة  7.6ليبلغ  

قــدرة فــي قانون المالية. كما تتمثل هذه المخاطر  المُ   في المائة

اإلصال تأخير  ذلك في  في  بما  الرئيسة،  الهيكلية  حات 

 .اإلصالحات المهمة للنظام الضريبي

لمواجهة  الحكومة  بها  تقوم  التي  االستباقية  الجهود  إطار  في 

االنعكاسات االقتصادية المباشرة وغير المباشرة لوباء كورونا  

على االقتصاد الوطني، تم إنشاء لجنة اليقظة االقتصادية برئاسة  

رض تقييم تأثير تفشي فيروس كورونا على وزير االقتصاد بغ

تخف  إجراءات  واعتماد  االقتصاد  االقتصاد،  قطاعات  لدعم  يف 

عطيت األولوية التخاذ االجراءات  أُ المتضررة. في هذا الصدد 

الذين توقفوا عن العمل،    العمالعلى المستوى االجتماعي لفائدة  

 ا  ضرراألكثر ت  الشركاتومن جهة أخرى، التخاذ تدابير لفائدة  

وأخيرا   األزمة،  المستوى   من  على  تدابير  حزمة  تحديد 

ــا دعــت الســلطات العموميــة جميــع اإلدارات  كم  .الضريبي

النفقــات،   ترشــيد  إلــى  العموميــة  والمؤسســات  والمقاوالت 

 باسـتثناء قطاعـات الصحـة، التعليـم واألمن الوطنـي. 

إلى السادس  محمد  الملك  جاللة  بعنوان    ودعا  حساب  إحداث 

"، من ص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا"الصندوق الخا

أجل تمويل اإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد 

خصص هذا الحساب الذي رصدت له من الميزانية سيُ من آثاره.  

مليارات درهم لتحديث   10العامة للدولة اعتمادات مالية بمبلغ  

ومساعدة األسر المحتاجة    ،حتية لقطاع الصحةمرافق البنية الت

المت االقتصادية  الميزانية والقطاعات  إلى  باإلضافة  ضررة. 

أيض المذكور  الحساب  تمويل  يتم  للدولة،  خالل  ا   العامة  من 

تبرعات   وبفضل  والمؤسسات  الهيئات  من  العديد  مساهمة 

والشركات األفراد  من  حيث  المواطنين  نهاية ،  حتى  استقطب 

 مليار درهم. 33مداخيل بقيمة   2020و شهر ماي

المقترحات   رصدلعمل على  لجنة اليقظة االقتصادية ا  ستواصل

قدمة من طرف الفاعلين االقتصاديين والقطاعات الوزارية،  المُ 

ستكون خطة  .ماليةالقانون  الُمعدل لمشروع  لفي أفق اإلعداد ل

املة، اإلنعاش المرتبطة بقانون المالية المعدل هذا شاملة ومتك

التدريجي ألنشطة مختلف  التشغيل  إعادة  مواكبة  حيث ستتيح 

القطاعات االقتصادية الوطنية، بتناسق تام مع خطة رفع الحجر  

الصحي المخطط لها وتهيئة الظروف المالئمة لتحقيق انتعاش  

 .19كوفيدـ اقتصادي قوي عند الخروج من أزمة

كوفيد فيروس  أزمة  تأثير  أن    ،19-تحت  المتوقع  يتضرر  من 

ال المُ القطاع  الحاد  التراجع  للصادرات  خارجي نتيجة  في توقع 

وجه  2020عام   على  القطاعات.  جميع  على  سيؤثر  مما   ،

الخصوص، يفترض أن تعاني صادرات صناعة السيارات من  

 ,Renault (SOMACAتوقف اإلنتاج الذي قررته مصانع 
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et Renault Tanger)  مارس، مع افتراض   19من  را   اعتبا

 .2020من الربع الثالث من عام    بتداء  اوث انتعاش تدريجي  حد

به شهد شيتعلق بصادرات الفوسفات ومشتقاته، يتوقع أن تفيما  

والزيادة في الكميات   ،نخفاض األسعار الدوليةاستقرار نتيجة  ا

والجلود،   النسيج  قطاع  مبيعات  يخص  فيما  المشحونة. 

الموا توريد  سالسل  تعطل  إلى  راجع  الخام فانخفاضها  د 

إلى    ،والمدخالت الموجه  الخارجي  الطلب  انخفاض  وإلى 

غرب، وبشكل رئيس من أوروبا. بخصوص الواردات، من الم

المتوقع أن تنخفض بشكل رئيس بسبب االنخفاض في فاتورة  

الطاقة، بعد انخفاض األسعار الدولية، وانخفاض في اقتناء سلع 

، بعد إغالق رسفال إيراداتأن تنخفض    ،التجهيز. من المتوقع

أما بالنسبة    .الحدود منذ نهاية مارس وتراجع المداخيل العالمية

تنخفض  أن  فيفترض  بالخارج،  القاطنين  المغاربة  لتحويالت 

بشكل أساسي بسبب انخفاض النشاط االقتصادي وزيادة البطالة 

إجماال ، من المتوقع أن يرتفع عجز الحساب    .في الدول المضيفة

إلى   في   المائةي  ف  10.3الجاري  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من 

 .2019في عام  المائة  في 4.1بعد أن سجل  2020عام 

وباء كوفيد تأثير  الخارجية،    19-للتخفيف من  الحسابات  على 

خط الوقاية والسيولة، كما   استفاد المغرب من سحب في إطار

الخارج من  االقتراض  إمكانية  المالية  وزارة  وفق   تدرس 

تجاوز   يرخص الذياستصداره  تم    الذي  لمرسوما للحكومة 

المُ   االقتراضسقف   المالية الخارجي،  قانون  بموجب  حدد 

2020. 

لنصف األول من  ا  خالل  االقتصادي،  النشاط  شهد،  54تونسفي  

الجائحة   تأثرا  كبيرا  بسبب  الجاري  في    قطاعاته  جل  فيالعام 

إ  خالل  انطلق  الذي  الشامل  الصحي   الحجر  جراءاتظل 

- كوفيد   وباء   انتشار  من  الحد  بهدف  2020  مارس  ر هش  منتصف

 السياحي  القطاع  خاصة   الخدمات،  قطاع  غرار  على   ،19

  وخاصة الصناعي القطاع لتأثر إضافة .به  المرتبطة واألنشطة

 النسيج  وصناعات  ،والكهربائية  الميكانيكية  الصناعات

  وتعطل   ،الخارجي  الطلب  بتقلص  واألحذية  والجلود  والمالبس

  على  السائد  ناخالمُ   تأثير  كذلك  الخارج،  من  ودتزال  شبكات

 .  واالستهالك االستثمار

 االقتصادي  التنوع  وخاصة  اإليجابية  النقاط   بعض  هناك  أن  غير

 االقتصاد   وصمود  مرونة  في يساهم  أن  شأنه  من  الذي  التونسي

يت  وز  للحبوباإلنتاج الجيد    بفضل  الفالحي  االنتاج  غرار  على

  ما   اإلنتاج  طورنوارة للغاز    حقل   ولدخ  لىإ  ضافةإ  يتون،الز

 تقليص، والمساهمة في  الواردات  خفضو  النمو  عمد   شأنه  من

 السوق  في  النفط  أسعار  تراجع  أن   كما.  الطاقي  الميزان   عجز

  وعلى   ،الدولة  ميزانية  على   االيجابي  األثر  له  سيكون  العالمية

 .المحروقات لقطاع الموجه الدعم حجم

تأثير واضح   نشاط بعض   كورونا  روسفي  لجائحة ظهر  على 

الصناعات  الصناعة السيما  قطاع  مثل  االقتصادية  القطاعات 

إلى   للقطاع  الصناعي  االنتاج  مؤشر  تراجع  حيث  المعملية، 
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نقطة    105مقارنة بنحو    ،2020نقطة خالل شهر مارس    82.9

المسجل خالل شهر مارس   للرقم    107بنحو  ، و2019تقريبا 

ال في  للمسجل  السابنقطة  اشهر  عليه.  سُ ق  ذاته  جل على  ألمر 

صناعة مواد  مؤشر  مستوى عدد من الصناعات األخرى مثل  

نقطة في مارس    75.2البناء والخزف والبلور الذي تراجع إلى  

في حين  ،  2019نقطة لشهر مارس    104مقابل نحو    ،2020

نقطة مقابل نحو    73.3تراجع مؤشر الصناعات الميكانيكية إلى  

 . 2019نقطة عام  106

نقطة شهر   78.1انخفض المؤشر العام لإلنتاج الصناعي إلى  

الماض  90.9مقابل    2020مارس   العام  الشهر  لنفس  ،  ينقطة 

بنحو   عليه  93.9ومقارنة  السابق  للشهر  كما ظهر  (55)نقطة   .

كبير   أعداد  تأثير  انخفاض  مع  السياحة  قطاع  على  للجائحة 

إلى   البالد  إلى  المتدفقين  سائح    198السائحين  شهر ألف  في 

شهر حركة السياحة تقريبا  في    تفي حين توقف  ،2020مارس  

المحلي اإلجمالي باألسعار   للناتجبالنسبة    .2020بريل من عام  أ

بنسبة   انكماشا  سجل  فقد  الربع    1.7الثابتة،  خالل  المائة  في 

كبر انكماش في قطاع خدمات أجل  . وسُ 2020االول من عام  

المائة على    16.8سبته  المطاعم والفنادق بانكماش بلغت ن في 

صناعة النسيج والمالبس   قطاعكل  ناتج  وكذلك    ،أساس سنوي

  12.1و  15.3نقل مع انكماش القطاعين بنسبة  وقطاع ال  ،والجلد

الفالحية  الصناعات  قطاع  سجل  المقابل،  في  المائة.  في 

والغذائية توسعا  ملموسا  حيث نمت القيمة المضافة للقطاع بنسبة  

  ة خالل الربع األول.في المائ 20.3

من المتوقع تراجع مستوى الصادرات نتيجة انخفاض مستويات  

مثل  المتأثرة باألزمة  ما أن بعض الدول  الطلب الخارجي السي

 .  لتونس سبانيا تمثل أهم الشركاء التجاريينإفرنسا وإيطاليا و

مليار    2.5مارس اإلعالن عن خطة طوارئ بقيمة    21في  تم  

تونسي الخاص  0.9) دينار  القطاع  لدعم  دوالر(    ،مليار 

تشمل  والمتوسطة،  والصغيرة  الصغر  متناهية  والمشروعات 

 الحزمة: 

وتيسير   − المضافة،  القيمة  ضريبة  من  إعفاءات 

 إجراءات استرداد الضريبة وتسريع السداد. 

تأجيل دفع الضرائب لمدة ثالثة أشهر ابتداء  من أول  −

 .أبريل

اال − الضمان  في  المساهمة  دفع  عن  تأجيل  جتماعي 

 .لمدة ثالثة أشهر 2020الربع الثاني من عام 

أقساط   − سداد  البنكيةالتأجيل  والمؤسسات    ،قروض 

 .المالية لمدة ستة أشهر

سبع  − لمدة  والديوانية  الضريبية  المستحقات  جدولة 

 . سنوات

الجمركية،  − والمتأخرات  الضرائب  جدولة  إعادة 

 وغيرها.
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العمال وحماية   − تسريح  للحد من  محدودي إجراءات 

 غير الرسمي.  الدخل، ال سيما في القطاع

توسيع مخصصات الميزانية للنفقات الصحية، فضال    −

مليون دينار من أجل   100عن إنشاء صندوق بقيمة  

 اقتناء معدات طبية للمستشفيات العامة. 

فيروس   − تفشي  بسبب  المؤقتة  للعمالة  الدعم  تقديم 

 كورونا. 

لمتضررة من تفعيل آلية لضمان قروض المؤسسات ا −

كورونا، حيث تم اتخاذ االجراءات تداعيات فيروس  

 القانونية لوضع اآللية موضع التنفيذ.

المؤسسات متناهية   − لمساندة  إجراءات عاجلة  اعتماد 

الصغر والصغيرة والمتوسطة في مواجهة تداعيات 

ومالية   ضريبيةتمثلت في إعفاءات    19جائحة كوفيد  

عليها   العبء  لتخفيف  على  واجتماعية  والمحافظة 

 لتي توفرها. فرص العمل ا

تقديم حزمة من المساعدات الظرفية لمحدودي الدخل   −

مليون دينار   450وأصحاب الهمم والمشردين بقيمة  

 " تتمثل في:  19-تونسي لمجابهة جائحة "كوفيد

o   لفائدة مباشرة  ظرفيِّة  استثنائيِّة  نقدية    623مساعدة 

 ألف عائلة محدودة الدِّخل. 

o نقدية مباشرة  مساعدة  ظرفيِّة    260لفائدة    استثنائيِّة 

 ألف عائلة معوزة. 

o  األسر لفائدة  مباشرة  استثنائيِّة ظرفيِّة  نقدية  مساعدة 

 المتكفِّلة بكبار السنِّ الفاقدين للسِّند.

o  األسر لفائدة  مباشرة  استثنائيِّة ظرفيِّة  نقدية  مساعدة 

 الحاضنة ألطفال فاقدين للسِّند. 

o   استثنائيِّة ظرفيِّة نقدية  األسر مساعدة  لفائدة  مباشرة 

 نة ألشخاص ذوي إعاقة. الحاض

o   مليون دينار تونسي في   300عالوة على دعم بقيمة

صورة خط تمويل كمساعدات للمتعطلين عن العمل 

 بسبب الجائحة. 

على مستوى السياسة  كما تم تبني حزمة أخرى من اإلجراءات 

 شملت:  النقدية والقطاع المصرفي

ا − التونسيقيام  المركزي  مارس    لبنك  عام  في  من 

سعر  2020 بمقدار    بخفض  الرسمي    100الفائدة 

مع انخفاض  ،  في المائة  6.75نقطة أساس لتصل إلى  

إلى   واإليداع  اإلقراض  تسهيالت  نسب  في  مماثل 

 في المائة على التوالي.  5.75في المائة و 7.75

القطاع إعالن   − لدعم  حزمة  عن  النقدية  السلطات 

خالل من  البنو  الخاص،  سداد  مطالبة  بتأجيل  ك 

لفترة القروض   الموظفين  قروض  سيما  ال  القائمة 

تتراوح ما بين ثالثة إلى ستة أشهر بحسب مستويات  

 صافي اإليرادات.  
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لمدة   − البنكية  القروض  أقساط  سداد  أشهر   6تأجيل 

 .بالنسبة للذين ال يتجاوز دخلهم الشهري ألف دينار

 .  مليون دينار 600بقيمة  إنشاء صناديق استثمارية −

للعمليا − حكومي  بحدود ضمان  الجديدة  االئتمانية  ت 

 مليون دينار.  500

فائدة    − معدل  بين  الفرق  لتغطية  للدولة  آلية  تفعيل 

قروض   على  الفعلي  الفائدة  وسعر  النقدية  السياسة 

 .في المائة 3االستثمار في حدود 

دعم الطلبة والعاملين بالخارج وفق إجراءات الحجر   −

تحويل المسبق لمصاريف الصحي، والترخيص في ال

عن  بالخارج  والعمل  بالدراسة  المتعلقة  اإلقامة 

تغطية  من  لتمكينهم  والمقبل،  الجاري  الشهرين 

 .حاجياتهم خالل تلك الفترة

عقد  − بتأجيل  المالية  والمؤسسات  للبنوك  السماح 

األجل   بعد  لما  للمساهمين،  العادية  العامة  جلستها 

 .جاريالقانوني المحدد في نهاية الشهر ال

إجراء  دعوة   − كل  لتعليق  المالية  والمؤسسات  البنوك 

، واالمتناع عن  2019يتعلق بتوزيع األرباح عن عام  

على  الحفاظ  بهدف  وذلك  أسهمها  شراء  عمليات 

 االستقرار المالي.

تلبية أغلب احتياجات البنوك من السيولة عن طريق  −

من  لتمكينها  التمويل  إلعادة  األساسية  العمليات 

الماستعمال   البنك المركزي األقل الموارد  تاحة لدى 

 تكلفة.

وضع آلية جديدة إلعادة التمويل لفترة شهر من أجل   −

لدرء   جهودها  في  المالية  والمؤسسات  البنوك  دعم 

وضمان استمرارية نشاط ،  19-كوفيد  تداعيات جائحة

 تمويل عمالئها من المؤسسات. 

كضمان   − المقدمة  المقابالت  استخدام  شروط  تيسير 

إعادة  لعم البنك  ليات  طرف  من  البنوك  تمويل 

 المركزي التونسي.

تمكين االفراد والمؤسسات من االنتفاع بتأجيل أقساط  −

 .2020ديونهم لدى البنوك بداية من شهر مارس 

  صندوق   من  دوالر  مليون  118  مبلغ  على   الحكومة  حصلت

 أداة"  إطار  في  دوالر  مليون  745  إلى  اضافة  العربي  النقد

 على  تحصل  أن  وينتظر  الدولي  النقد  لصندوق"  ريعالس  التمويل

 من   أخرى  ومبالغ  وروبيةألا  المفوضية  من  يورو  مليون  600

 . الرسميين خاصة المانحين

  4.3  بنسبة  التونسي  االقتصاد  انكماش  المتوقع  من  ،في المجمل

  في   3  بحدود  نمو   لمعدل  وتسجيله  ،2020  عام  في  المائة  في

 .المقبل العام في المائة

االستقرار    السودان  يركز استعادة  على  الحالية  المرحلة  في 

وعلى   المرتبطة االقتصادي  الهيكلية  التحديات  تجاوز 

باالختالالت االقتصادية الداخلية والخارجية، إال أن التطورات 
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وما يرتبط بها من    ،المتعلقة بتباطؤ النشاط االقتصادي العالمي

المعروض  نقص  انخفاض لمستويات الطلب الخارجي وكذلك  

من النقد األجنبي تمثل تحديات أمام مسيرة اإلصالح االقتصادي 

الناتجة عن فيروس . كما تمارس  في األجل القصير التحديات 

في األجل كورونا الُمستجد ضغوطات على التعافي االقتصادي  

من جانب آخر، تستلزم استعادة التوازنات االقتصادية   .المتوسط

ا تستهدف  اقتصادية  مستويات  إصالحات  في  الزيادة  حتواء 

  51  وكبح جماح التضخم الذي ارتفع ليسجل نحو  ، الطلب الكلي

المائة  تقارب    في  لمستويات  ارتفاعه  وواصل  الماضي،  العام 

ة  ضرور  . عالوة على 2020في المائة في بعض أشهر عام    90

في  تبني   العجز  الحتواء  وهيكلية  ومالية  نقدية  إصالحات 

وعجز ميزان المعامالت الجارية. يُشار   الموازنة العامة للدولة

إلى أن عجز ميزان المعامالت الجارية قد سجل العام الماضي  

نحو   إلى  كبيرا   انخفاض   15ارتفاعا   ظل  في  المائة  في 

ا  ،الصادرات شهدته  الذي  الكبير  نتيجة واالرتفاع  لواردات 

الكبير الُمسجل في قيمة العملة التي فقدت العام الماضي   للتراجع

 في المائة من قيمتها مقابل الدوالر. 66فقط نحو 

نتج عن جائحة كورونا تضرر االقتصاد السوداني السيما جراء 

انخفاض اإليرادات العامة التي انخفضت وفق تقديرات وزارة 

بنسبة   المائة  40المالية  ارتفاع كبير  في  ، وهو ما سينتج عنه 

قيام وزارة    مما استدعى  لمستويات العجز في الموازنة العامة

ب بينها  المالية  إجراءات طوارئ من  واتخاذ  الميزانية  مراجعة 

و الصرف  ألسعار  التدريجي  الجمركيالتعديل  على   الدوالر 

الحقيقي. للسعر  للوصول  عامين  التحديات    مدى  على  بناء 

ئمة من المتوقع انكماش االقتصاد السوداني بنحو  االقتصادية القا

في   1.7، وتسجيله لتعافي بحدود  2020في المائة في عام    6.4

 المائة العام المقبل. 

خالل سنا  طفيفا  في أدائه  تح  األردنيحقق االقتصاد  ،  (56)األردن

بالمقارنة مع نمو نسبته   في المائة،  2.0لينمو بنسبة    2019عام  

، مدفوعا  بالنمو الملموس الذي  2018الل عام  خ  في المائة  1.9

شهدته الصادرات، من جهة، واألداء القوي للموسم السياحي،  

تحقيق   استمرار  إلى  تشير  التوقعات  كانت  أخرى.  جهة  من 

، إال أنه في ضوء 2020نمو االقتصادي خالل عام  تحسن في ال

أدائه  سجل االقتصاد الوطني تباطؤا  في    تداعيات أزمة كورونا

في المائة   1.3لينمو بنسبة    2020خالل الربع األول من عام  

في المائة خالل نفس الربع من عام   2.0بالمقارنة مع نمو نسبته  

يد من التراجع  ، وتشير التوقعات إلى استمرار تسجيل مز 2019

النمو االقتصادي خالل عام   انكماشا     2020في معدل  ليسجل 

 ضوء ما يلي:، وذلك في  في المائة 3.4 بحدود

نتيجة   الطلبتباطؤ   − الصادرات  وانخفاض  العالمي، 

و عالميا   السلع  أسعار  سالسل  النخفاض  تراجع 

 التوريد الخارجية للصناعات المختلفة.

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%8A&contentId=1363280
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السياحي − الدخل  تدفقات    العاملين يالت  حوتو  ،تراجع 

 بالخارج.

اإل − القطاعات    غالقإجراءات  من  للعديد  الداخلية 

 لمواجهة انتشار الفيروس. 

على قدرة   2021اتجاهات النمو االقتصادي خالل عام  ستعتمد  

العالم على احتواء جائحة فيروس كورونا، من جهة، والقدرة  

إال على التغلب على تداعيات الفيروس محليا ، من جهة أخرى،  

النمو أ لزخم  سريعة  عودة  إلى  تُشير  الحالية  التوقعات  ن 

في    3.6، ونمو بحدود  2021االقتصادي في األردن في عام  

 المائة. 

 تصادي بعدد من التحديات من بينها: تواجه عملية التعافي االق

ارتفاع المديونية، وذلك في  الحيز المالي، ومحدودية   −

الموار من  المزيد  حشد  إلى  الحاجة  التمويلية  ظل  د 

وتوجيه قصير  وقت  وخالل  سريع  نحو  هبشكل  ا 

 القطاعات األكثر تضررا .

االقتصادية    وتباطؤتوقف   − القطاعات  من  عدد  أداء 

القطاعات  لباقي  محركا   تُعتبر  التي  الرئيسة، 

االقتصادية، من جهة، وموردا  هاما إليرادات الدولة،  

 من جهة أخرى، كالسياحة، والنقل.

ة في التعامل مع العالم الخارجي في  القيود المفروض −

ظل استمرار انتشار فيروس كورونا عالميا ، وهو ما  

االقتصادية، ال قد ي القطاعات  العديد من  تعافي  عيق 

 سيما السياحة، والتجارة، والنقل.

الجائحة،  − بقاء  مدة  حول  اليقين  عدم  حالة  استمرار 

هور موجة جديدة لها، وانعكاس ذلك على  ظواحتمالية  

 شرات الطلب.مؤ

اتخذت الحكومة العديد من اإلجراءات لدعم النمو االقتصادي 

 ولعل من أبرزها:

 باع سياسات اقتصادية توسعية لمواجهة األزمة.إت −

األفراد  − تعطل  فترة  خالل  القروض  أقساط  تأجيل 

 والمنشآت المتأثرة باألزمة.

قيام البنك المركزي األردني بإطالق برنامج تمويلي   −

( عن طريق    (500بقيمة  إقراضه  ليتم  دينار  مليون 

البنوك التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة بكلف 

ميسرة، وذلك بهدف تمكينها من التعامل مع   وشروط

أعمالها  على  والمحافظة  لألزمة،  السلبية  اآلثار 

 والعاملين فيها. 

كلف − تعرفة    ةتخفيف  استيفاء  عدم  خالل  من  الطاقة 

المت للصناعات  األقصى  والزراعية  الحمل  وسطة 

 .2020 يونيووالفنادق حتى نهاية شهر 

أحكام قانون الضمان االجتماعي،  بعض  وقف العمل ب −

وإعطاء الخيار لمنشآت القطاع الخاص بتعليق تأمين  

نسبة   تصبح  تطبيقها  حال  وفي  الشيخوخة، 

المائة  5.25االشتراكات   من    في  في    21.75بدال  

 المائة.

التي تهدف إلى حفظ   استصدار العديد من القرارات −

التسريح من  العاملين ودخولهم وحمايتهم من  حقوق 

 لعمل.ا

إعادة فتح القطاعات االقتصادية بشكل متدرج لتعمل   −

بداية   مع  طاقتها  في  2020  يونيوبكامل  والتوسع   ،

والكمامات   والمعقمات  الطبية  المستلزمات  إنتاج 

 وزيادة عدد المصانع المنتجة في هذا القطاع. 

التحديات التي تفرضها هذه المرحلة على الصعيد النقدي  تتمثل  

فاض الكبير للتدفقات النقدية ونقص السيولة لدى  والمالي باالنخ

القطاعات االقتصادية من شركات وأفراد، إذ أن الشركات التي 

لديها   ليس  والتي  االنقطاع  بسبب  السيولة  في  ضغط ا  تواجه 

لمشكل تتعرض  قد  التمويل  إلى  مباشر  مالءتها  وصول  في  ة 

 المالية. 

ت واألفراد إلى  يُترجم نقص السيولة النقدية على مستوى الشركا

البنوك،   النقدية على مستوى  التدفقات  في    تمثل   اكونهخسارة 

بالتالي يتعين على البنوك .  للشركات واالفراد  األساسينن  يالدائن

أوضاع   يؤثر علىبناء مخصصات "خسائر القروض"، مما قد  

 المال لديها.          كفاية رأس 

الدول، كان البنك منذ انتشار هذا الفيروس في عدد محدود من  

الفيروس  هذا  تطورات  كثب  عن  يراقب  األردني  المركزي 

ودراسة االستجابة واإلجراءات المناسبة في حال انتشاره. وقام 

باتخاذ جملة من اإلجراءات للحد من تبعات هذا الفيروس على 

 : االقتصاد، أبرزها

نقطة مئوية، وقامت    1.5تخفيض أسعار الفائدة بواقع   −

بعكس   قروض  البنوك  على  مباشرة  التخفيض  هذا 

 المقترضين. 

القروض   اإليعاز − أقساط  بتأجيل  للبنوك  والسماح 

 المستحقة على قروض التجزئة والشركات.

نسبة  − وزيادة  القروض،  ضمان  عموالت  تخفيض 

المبيع ضمان  لبرنامج  التأمينية  المحلية  التغطية  ات 

 :وذلك وفقا لإلجراءات التالية

ضمان   ▪ عمولة  الصناعي تخفيض  التمويل  برنامج 

إلى   لتصل  المائة  0.75والخدمات  في   1.5من    في 

لكافة القروض التي سيتم منحها وحتى نهاية عام   المائة

2020. 

تخفيض عمولة ضمان قروض المشاريع الناشئة التي  ▪

إلى   لتصل  منحها،  الم  0.75سيتم  في    1من    ائةفي 

 .2020وحتى نهاية عام  المائة
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التغطية   ▪ المبيعات  رفع نسبة  التأمينية لبرنامج ضمان 

إلى   لتصل  المائة  90المحلية  من    في  في    80بدال 

 المائة.

تهدف   − تدابير  باتخاذ  األردني  المركزي  البنك  قام 

( حوالي  بلغ  بحجم  النقدية  السيولة  (  2,454لتعزيز 

حلي، لغايات دعم البنوك في السوق الم  دينارمليون  

الخاص   للقطاعيين  التمويلية  االحتياجات  تغطية  في 

 :والعام، وذلك من خالل قيام البنك بـ

إلى   ▪ ليصل  االلزامي  االحتياطي  في    5تخفيض نسبة 

مر الذي عزز السيولة بمقدار ألا  في المائة  7من    المائة

 .مليون دينار 550

محلية بمقدار مع البنوك ال  ابرام اتفاقيات إعادة شراء ▪

 .مليون دينار، وآلجال تصل لسنة 850

مليون دينار لمؤسسة ضمان    300منح قرض بقيمة   ▪

 القروض.

مليون    254عمليات السوق المفتوحة دائمة بقيمة  تنفيذ   ▪

 دينار.

( مليون 500برنامج تمويل جديد بحجم يبلغ )إطالق   ▪

والمتوسطة   الصغيرة  الشركات  يستهدف  دينار، 

يقل عدد العاملين  للشركات التي  ين )مهنين والحرفيوال

موظف، ويقل حجم أصولها أو مبيعاتها    200فيها عن  

ال يتجاوز    منخفضمليون دينار(، وبسعر فائدة    5عن  

ويمكن للشركات المستهدفة من خالل  في المائة،    2الـ  

لتمويل  احتياجاتها  على  الحصول  البرنامج  هذا 

الن وتغطية  العامل،  التشغيليرأسمال  فيها  فقات  بما  ة 

مع   األخرى،  المختلفة  والنفقات  واألجور  الرواتب 

إلى   تصل  سداد  بفترة  منها    42اقترانها    12شهرا  

  .شهور كفترة سماح

برنامج   − على  تيسيريه  تعديالت  ودعم    تمويلإجراء 

 ( بحجم  االقتصادية  دينار،  1.2القطاعات  مليار   )

أسعار   تخفيض  على  التعديالت  تلك  أهم  واشتملت 

 في المائة   1.75بدال من    في المائة  1لتصل إلى    الفائدة

  بدال    في المائة  0.5وللمشاريع داخل العاصمة عمان،  

  باإلضافة .  للمشاريع خارج العاصمة في المائة  1من  

فترات   تمديد  إلى  إلى  لتصل  سنوات    10االستحقاق 

على   الحصول  وإمكانية  سماح،  سنتين  ضمنها  من 

التشغي المصاريف  لتغطية  ورأسمال  التمويل  لية 

الممنوحة   .العامل السقوف  حجم  زيادة  تم  كما 

إلى   لتصل  مشروع    3للقطاعات  لكل  دينار  مليون 

السقف  على  اإلبقاء  مع  المشمولة  القطاعات  لكافة 

الط لقطاع  مستواه الممنوح  عند  والنقل  المتجددة  اقة 

مليون دينار أردني، وأخيرا قام البنك   4السابق البالغ  

ظلة القطاعات المشمولة لتتضمن  المركزي بتوسيع م 

 .القطاع التصديري

السياحة،   − هي:  المشمولة  القطاعات  أن  إلى  يشار 

المعلومات،  تكنولوجيا  المتجددة،  الطاقة   الزراعة، 

التعل  الصناعة، والتدريب الصحة،  والفني  المهني  يم 

التقني، االستشارات الهندسية، باإلضافة إلى القطاع 

في كل من  التصديري، ومن ضمنها شركا  النقل  ت 

 .هذه القطاعات سواء النقل الجوي أو البري

األقساط  − سداد  تأجيل  عن  المركزي  البنك  أعلن  كما 

ضمن  الممنوحة  القروض  جميع  على  المستحقة 

خال أعاله  )البرنامج  الفترة  حتى  و  2020-3-18ل 

 (.2020نهاية عام 

كما سيستمر البنك المركزي بمتابعة جميع التطورات   −

جراءات المناسبة بما يحقق الحدَ من تأثير واتخاذ اإل

األردني  االقتصاد  على  كورونا  فيروس  تبعات 

 والقطاع المصرفي وعمالئه.

في   التحديات  أبرز  تتمثل  العامة،  المالية  صعيد  تراجع  على 

االيرادات المحلية بسبب توقف القطاعات االقتصادية والحيوية  

على العام. عالوة  القطاع  وتعطيل  العمل  االنفاق    عن  ارتفاع 

الفائدة  مدفوعات  بتسديد  المالية  وزارة  التزام  نتيجة  الجاري 

الخ القطاع  ومتأخرات  القروض  بدفع واقساط  وااللتزام  اص 

مواجهة   المتوقع  أمتطلبات  من  كورونا.  عجز  أزمة  يبلغ  ن 

عام   موازنة  في  المنح  بعد  العامة  حوالي    2020الموازنة 

نسبته  1046.1 ما  أو  دينار  المائة  3.2  مليون  الناتج    في  من 

من الناتج المحلي    في المائة  3.7المحلي اإلجمالي، وما نسبته  

المائة  3.6ا نسبته  وم  2021اإلجمالي في عام   الناتج    في  من 

عام   في  اإلجمالي  يبلغ حوالي  أ، و2022المحلي    1852.9ن 

أو ما نسبته   المنح  قبل  دينار  المائة  5.7مليون  الناتج    في  من 

 في المائة  5.5و  في المائة  5.9و  2020جمالي لعام  المحلي اال

لألعوام   التوالي  على  االجمالي  المحلي  الناتج  من  كنسبة 

المتوقع  2022،2021 من  حتى أ.  العام  الدين  اجمالي  يبلغ  ن 

 مليون دينار.  32241.9حوالي  2020نهاية عام 

المالية   صعيد  على  والسياسات  اإلجراءات  من  عدد  تبني  تم 

 م التعافي االقتصادي تتمثل في:العامة لدع

إعادة   − مع  اإلنفاق،  مستوى  نفس  على  المحافظة 

الفائدة االقتصادية والحماية  توزيع أولوياته، لتعظيم  

 االجتماعية.

تخفيض االنفاق الجاري من خالل تخفيض رواتب  −

رئيس الوزراء والوزراء وكبار الموظفين وموظفي  

عالوة وايقاف  والعسكريين،  العام  التنقل    القطاع 

السنوية  الزيادة  منح  وتأجيل  الحكوميين  للموظفين 

 والعسكري. للعاملين في الجهازين المدني 

( مليون  150قامت وزارة المالية بتسديد ما قيمته ) −

شهري   خالل  الخاص  القطاع  مستحقات  من  دينار 

(  350لى تسديد ما قيمته )إ، باإلضافة  ابريل ومايو

لضمان ضخ السيولة    مليون دينار في بداية هذا العام

 الالزمة في االقتصاد واالستمرار بعملية االنتاج. 
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ف − التعيينات  والدوائر إيقاف  الوزارات  جميع  ي 

الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات  

المملوكة  والشركات  والسلطات  والهيئات  العامة 

ان الكبرى والبلديات حتى تاريخ للحكومة وأمانة عمَّ 

على جدول    2020/  12/  31 المستحدثة  للوظائف 

 .2020/ 2019تشكيالت الوظائف للعام 

اإتم   − من  حزمة  الحماية  جإلعداد  لتأمين  راءات 

االجتماعية لقطاعات العمل غير المنتظم والعاملين 

على   معيشتهم  في  المعتمدين  أو  اليومية  باألجور 

الدخل اليومي، حيث قامت الحكومة بإنشاء صندوق  

اعدة األسر المتضررة بشكل "همة وطن" وذلك لمس

 مباشر من أزمة كورونا. 

سسة الضمان ( قامت مؤ9بناء على أمر الدفاع رقم ) −

( التضامن  برامج  باستحداث  (  2،  1االجتماعي 

والمساند لدعم العاملين في القطاع الخاص ومساعدة  

 المنشآت في دفع رواتب العاملين لديها.

لتي يقدمها  لى برامج الحماية االقتصادية ا إباإلضافة   −

الخاص،   القطاع  لدعم  األردني  المركزي  البنك 

مليون   500مة  والتي من ضمنها إنشاء صندوق بقي 

والمتوسطة  الصغيرة  المنشآت  لحماية  دينار 

تتجاوز   ال  فائدة  ونسب  صغيرة  في   2بقروض 

وتحمل الحكومة جميع الفوائد المترتبة على المائة،  

العامل رواتب  لتغطية  تهدف  التي  ين  القروض 

 وإعطاء هذه المنشآت فترة سماح لمدة سنة واحدة.

حزمة من    تخاذابمالية  قامت وزارة الوعلى جانب اإليرادات،  

 : فياإلجراءات االحترازية لتحفيز االقتصاد الوطني تتلخص 

دون   − المحلية  السلع  على  المبيعات  ضريبة  تسديد  تأجيل 

الخاص  لتحصيل غرامات،   للقطاع  الالزمة  السيولة  توفير 

 لالستمرار بالقيام بعملياته. 

في   30السماح للشركات على القوائم الذهبية والفضية بدفع   −

تدفع   في المائة 70فقط من الرسوم الجمركية وتأجيل  المائة

 الحقا . 

والمبيعات  اعفاء  إ − الدخل  ضريبة  على  المترتبة  لغرامات 

في  والمؤسسات  الشركات  على  المترتبة  المبالغ  وتقسيط 

 زمة.ألمن ا كثر تضررا  ألالقطاعات ا

والمدِّة  − الدخل  ضريبة  إقرارات  لتقديم  رة  المقرِّ المدِّة    تمديد 

لة لدائرة  المتعلِّقة بوجوب توريد الضريبة المقتطعة المحصِّ

وذلك    30/6/2020ضريبة الدخل والمبيعات، حتى تاريخ  

 . 10حسب أمر الدفاع رقم 

م  على الرغم من سيادة حالة عدعلى صعيد القطاع الخارجي،  

ظل    والفرضياتاليقين   في  الخارجي  القطاع  ألداء  المختلفة 
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كورونا،  أتداعيات   فايروس  الحكومة  أال  إزمة  استجابة  ن 

من شهري يناير وفبراير  السريعة للجائحة واألداء الجيد خالل  

مؤشرات   جعلت  2020عام   مختلف  على  حدة  اقل  تأثيرها 

الخارجي.   ارتفأذ  إ القطاع  توقع  الرغم من  اع عجز  نه وعلى 

الجا )نتيجة الحساب  الصادرات  في  التراجع  لتوقع  نتيجة  ري 

المحلي(،   العرض  وتأثر  العالمي  الطلب    إلى ضافة  إانخفاض 

السياحي   الدخل  انخفاض  السياحي إذ  توقع  القطاع  يعتبر 

حواالت  انخفاض  وتوقع  الجائحة،  هذه  من  األكبر  المتضرر 

الدو على  كورونا  جائحة  لتأثير  نظرا   المستضيفة  العاملين  ل 

بين األردنيين خاصة في الدول الخليجية وذلك بالتزامن للمغتر

النفط،   اسعار  انخفاض  انخفاض  أال  إمع  توقع    الوارداتن 

وتوقع انخفاض االنفاق السياحي سيحد    ،النفطية وغير النفطية

 من ارتفاع عجز الحساب الجاري بشكل كبير.  

  ركود  جراء عامين من أكثر منذ االقتصاد يعاني، (57) لبنانفي 

 ناتجة  مسبوقة  غير  حادة  واقتصادية  مالية  زماتأو  اقتصادي

  االقليمية   واألوضاع  التجاذبات  استمرار  عن  ساسيأ  بشكل

عن تسجيل انكماش اقتصادي   2019أسفرت في عام    والمحلية،

التوالي على  الثاني    القطاعات  كافة   على  انعكس  للعام 

  وتصاعد   ،االقتصادية  صالحاتإلا  تباطؤ  أثر  كما.  االقتصادية

بالعملة   سنداتلل  الدولة  سداد  وعدم  العام  الدين  ارتفاع  وتيرة

عام    فيالُمستحقة    األجنبية من  مارس   ظل   في  2020شهر 

 لليرة  الرسمي  غير  الصرف  سعر   وارتفاع  السيولة  ضغوطات

المستهلكين   الدوالر  مقابل  اللبنانية ثقة  مستويات  على 

شكلوالمستثمرين    من  االقتصادية  للحركة  ضافيا  ا   تحديا    بما 

 وغياب  واالستيراد  الداخلي  االستهالك  تراجع  خالل

من   .سيدر  بمؤتمر  الموعودة  الدولية   والمساعدات  االستثمارات

  حجم من    19-  كوفيد  المستجد  كورونا   يروس جانب آخر، عمق ف

 .االقتصادية القطاعات كافة صعيد علىاألزمة 

 ونةآلا  في  شكلت  التي  السياحةقطاع الخدمات وعلى األخص  ف

  القطاعات   من  تعتبر  التي  اللبناني  االقتصاد  رافعة  االخيرة

 إغالق   مع  تضررا    كثرألا  كانت  لبنان،  في  واالساسية  الحيوية

  المطاعم  إغالق  إلى  إضافة  والبري   والبحري  الجوي  المجال

 .والفنادق والمقاهي

أثر  من ض  التجارية  واألسواق  المؤسسات  إغالق  فيما 

  وتراجع   كورونا   انتشار  من  للحد  حترازيةالا  اتاإلجراء

 لضغوط   االمداد  سالسل  تعرض  بسبب   ملفت  بشكل  الواردات

  تجدر.  التجاري  القطاع  أداء  على   قوي  بشكل  الفيروس،  بسبب

 عام  منذ  التراجعي  بمنحاه  أبد  قد  كان  الستيرادإلى أن ا  ارةشاإل

  إلى   ام الع  والتوجه  األجنبية،  العمالت  في  السيولة  شح  مع  2019

 . التجاري العجز من للحد والصادرات الصناعة دعم

إغالق   مسبوقال  غيرنتج عن هذا الوضع االقتصادي والمالي  

عكس على  ان بما    موظفينعدد من ال  تسريحو  شركاتعدد من ال
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ونسب المعيشة  ب  الفقر،   مستويات  يتعلق  فيما    الطبقة السيما 

 . تصاديةاالق لعجلةاألساسي ل محركالتي تمثل ال المتوسطة

لمواجهة التحديات الناتجة عن الجائحة، تبنت وزارة المالية عدد  

 من اإلجراءات من بينها:

والنقدية  إ − العينية  للتبرعات  وطني  تضامن  صندوق  نشاء 

ليرة لشبكات األمان    1200وتخصيص مبلغ مقداره   مليار 

 .  2020االجتماعي، في ميزانية 

الموإ − جميع  تمديد  عن  المالية  وزارة  النهائية  عالن  اعيد 

صرف   على  والموافقة  والرسوم،  الضرائب  بدفع  المتعلقة 

الم   450 من  لبنانية  ليرة  المستشفيات  مليار  إلى  ستحقات 

 الخاصة. 

وزارات  ب − مع  بالتعاون  االجتماعية،  الشؤون  وزارة  دء 

والمالية   والعمل  والداخلية  والدفاع  والزراعة  الصناعة 

بالتن خطة  تنفيذ  واإلعالم،  البلدياتواالقتصاد  مع    ، سيق 

والجيشو االجتماعية  الشؤون  المساعدات    مراكز  لتوزيع 

نتيجة   فقرا والمتضررة  االكثر  األسر  -كوفيد  النقدية على 

19. 

زمة صدر بعض التعاميم تماشيا  مع األأفقد    ،ما مصرف لبنانأ

القطاعات األ  والصحيةالمالية   كثر تضررا   التي تسهل وتدعم 

  األسعار بما يشمل:ط زمة وتساهم في ضبمن األ

رقم   − الذي    27/05/2020  بتاريخالصادر    557التعميم 

حاجات    يستهدف لتلبية  النقدية  األجنبية  العمالت  تأمين 

مستوردي ومصنعي المواد الغذائية األساسية والمواد األولية 

المُ  الغذائية  الصناعات  في  تدخل  الئحة التي  في  حددة 

والتجارة االقتصاد  وزارة  بتصدرها  في  ،  المساهمة  هدف 

 . ين والمنتجينساسية للمستهلكألسعار السلع اخفض أ

والمؤسسات    الذي  547رقم  الوسيط  التعميم   − للبنوك  يسمح 

لمدة   المائة  في  بقيمة صفر  استثنائية  قروض  بتقديم  المالية 

خمس سنوات بالليرة اللبنانية والدوالر للعمالء الذين لديهم  

ائتمانية الوفاء  قادرالغير  ومن    تسهيالت  على  بنفقات  ين 

وأبريل   مارس  خالل  موظفيهم  رواتب  دفع  أو  التشغيل، 

. اذ يقدم 19-كوفيد    نتيجة انقطاع النشاط بسبب  2020ومايو  

مصرف لبنان بدوره إلى البنوك والمؤسسات المالية خطوط  

ائتمان لسعر الفائدة لمدة خمس سنوات بنسبة صفر في المائة  

 ة الممنوحة. روض االستثنائيبالدوالر بما يعادل قيمة الق

  2020الصادر في كانون الثاني    539رقم  الوسيط  التعميم   −

التي   والمؤسسات  المالية  والمؤسسات    تمارس للمصارف 

االلكترونية بالوسائل  والمصرفية  المالية  بهدف   ،العمليات 

ا النقدية كوسيلة دفع كونه  أل تخفيف استعمال  ضاف أوراق 

لمعايير الالزمة. سريعة تستوفي اوسيلة دفع الكترونية آمنة و

يمكن   التعميم  هذا  خالل  استعمال  لومن  المصارف  زبائن 

  أو الفورية فيما بينهم  ويالت  التطبيقات المناسبة إلجراء التح
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ت المالية ياالعمل  لتسهيل  المهن الحرة للدفع للتجار وأصحاب

 خالل بشكل عام خصوصا   االقتصاد، وتحريك  بشكل خاص

   .وتحدياتها 19-كوفيد أزمة 

 والظروف  والمالية  االقتصادية  الصعوبات   هذه  كل  خضم  في 

االقتصاد   لبنان  بها  يمر  التي  االستثنائية انكماش  المتوقع  من 

تعتمد آفاق  .  2020في المائة في عام    12ال يقل عن  اللبناني بما  

الدولية النمو   المؤسسات  مع  القائمة  التفاوض  مسارات  على 

الحالية األزمة  لتجاوز  الالزم  المالي  الدعم  على    ، للحصول 

اإلصالحات  تبني  على  الحكومة  قدرة  على  ذلك  من  واألهم 

لتجا والخارجية.الالزمة  الداخلية  االختالالت  الم  وز  قابل، في 

من المتوقع تباطؤ وتيرة االنكماش االقتصادي العام المقبل إلى 

في المائة بافتراض نجاح جهود الحكومة في الحصول   3نحو  

تنفيذ   باتجاه  قدما   الدفع  في  والبدء  دولية  مالية  على مساعدات 

 اإلصالحات االقتصادية المطلوبة.

المتـم،  (58) فلسطين  تُ ـن  أن  جموقع  مــلقي  المتــلة  رات ــغين 

االقتصادي المشهد  على  بظاللها  في   والمعطيات  الفلسطيني 

 ؛ ومن أهمها: 2021، و2020عامي 

قدمة لدعم  ( استمرار تراجع المنح والمساعدات الخارجية المُ 1)

  خزينة الحكومة الفلسطينية؛

و تحويلها منقوصة، ( عدم انتظام تحويل أموال المقاصة، و/أ2)

   على االنفاق الحكومي؛ وما له من تداعيات سلبية

المواتية وتأثيراتها    وتيرة األوضاع( تصاعد  3) الداخلية غير 

 على مستويات االستهالك واالستثماري؛ 

التجارية 4) للمعابر  واالغالقات  الحصار  حالة  استمرار   )

 والتوترات في قطاع غزة. 

االجراءات  5) استمرار  المرافقة  (  االحترازية  والتدابير 

 وس كورونا".  "لجائحة فير

في ضوء هذه التطورات، يتوقع تراجع النمو الحقيقي في عام 

يشهد النشاط االقتصادي   في المائة، على أن  5.2بنسبة    2020

عام   في  النسبي  التعافي  من  بنسبة  و  2021حالة  في    4ينمو 

 المائة. 

الناتجة عن فيروس كورونا المزيد من  أضافت األزمة الصحية  

لحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص ا  على  األعباء االقتصادية

 على حد سواء من أهمها: 

القطاع  − على  خاصة  العامة،  الحكومية  النفقات  ارتفاع 

 الصحي وقطاع األمن.  

ا − التجارة  إلانخفاض  حركة  تعطل  نتيجة  العامة،  يرادات 

 يرادات الضريبية. إلوتراجع ا

قطاع  − خاصة  االقتصادية،  القطاعات  من  العديد  تضرر 

 ت والسياحة.  الخدما

https://www.elnashra.com/news/tag/المهن+الحرة
https://www.elnashra.com/news/tag/الاقتصاد
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فيروس   − لتكلفة  نتيجة  الفلسطيني،  الحكومي  الدين  ارتفاع 

كورونا المتوقعة على الخزينة العامة الفلسطينية التي تعاني 

الموازنة  عجز  في  والكبير  الملحوظ  االرتفاع  من  أصال  

الفلسطينية إلى مزيد من  العامة، وعليه، سوف تلجأ الحكومة  

 .االقتراض لتغطية نفقاتها

العمال الخسا − عدد  تراجع  عن  الناجمة  االقتصادية  ئر 

 الفلسطينيين وارتفاع معدالت البطالة. 

 تراجع حركة االستيراد والتصدير. −

انخفاض قيمة األصول )االستثمارات( الخارجية، خاصة في   −

 ظل تراجع معدالت أسعار الفائدة العالمية. 

قامت الحكومة الفلسطينية منذ بداية األزمة الصحية بتشكيل   −

الشريكة   والجهات  الحكومية  المؤسسات  من  لجنة طوارئ 

القطاع الخاص، لدعم القطاعات والمنشآت االقتصادية  في 

م األزمة.  المتضررة  هذه  تم  ن  اإلطار،  هذا  تشكيل في 

عز" "وقفة  اجتماعي  اآلثار   صندوق  لتخفيف  المخصص 

الناجمة عن جائحة انتشار فيروس كورونا، ولتوفير الدعم 

 حتاجة والمتضررة جراء هذه األزمة الصحية. للعائالت الم

 

على مستوى الجهاز المصرفي، اتخذت سلطة النقد الفلسطينية  

بتوفير  كفيلة  كانت  التي  والتدابير،  االجراءات  من  سلسلة 

السيولة الضرورية للمصارف، حيث أسهمت في التخفيف من  

األنشطة   بعض  استمرارية  على  اإلبقاء  وفي  الضرر،  حدة 

هذه  االقتصادي ظل  في  اتخذت  التي  االجراءات  أهم  ومن  ة. 

 األزمة ما يلي: 

المبا − القطاع الصحي، من خالل توجيه  المخصصة دعم  لغ 

للمسؤولية االجتماعية لدعم قطاع الخدمات الصحية. يُشار 

إلى أن القطاع المصرفي قد قام خالل األيام األولى لظهور 

ل عاجلة  مساعدة  بتقديم  فلسطين  في  الجائحة  وزارة  هذه 

 ماليين دوالر.  5الصحة بقيمة 

توفير شبكات األمان المالي واالجتماعي، من خالل تأجيل   −

لشهرية )الدورية( لكافة المقترضين لألشهر األربع األقساط ا

القادمة، وللمقترضين من القطاع السياحي والفندقي لألشهر 

الست القادمة مع إمكانية تمديدها. إضافة إلى تمديد سقوف  

والمشاريع   بطاقات لإلفراد  الممنوحة  والسقوف  االئتمان 

 الصغيرة والمتوسطة المتضررة من األوضاع االقتصادية.

أثرا   الفلسطينية  النقد  اتخذتها سلطة  التي  لهذه اإلجراءات  كان 

فعاال ، وأسهمت في التخفيف من حدة ووقع أثر هذه األزمة على  

يرات إلى أن هذه االقتصاد الفلسطيني. في هذا السياق تشير التقد

الناتج  في  التراجع  حدة  من  التخفيف  في  أسهمت  اإلجراءات 

من   عدد  وفق  اإلجمالي  نحو  المحلي  من  في    8.9الفرضيات 

في المائة. من    2.4، إلى نحو  2020المائة خالل الربع الثاني  

المتوقع أن يظهر أثر هذه اإلجراءات بشكل أكثر وضوحا  على  

ال الربع  خالل  النمو  أن  2020ثالث  معدالت  المتوقع  من  إذ   ،

النمو إلى  التراجع في  تسهم هذه اإلجراءات في تخفيف وطأة 

في المائة بدون هذه   6مائة مقارنة بتراجع بنحو في ال 3.7نحو 

 اإلجراءات.  

من   2020عانى االقتصاد الصومالي خالل عام  ،  الصومالي  ف

عات  تأثير انتشار فيروس كورونا الُمستجد الذي أثر على قطا

تحويالت   انخفاض  ومن  المالية  والخدمات  والبناء  التجارة 

أسراب الجراد التي أثرت العاملين بالخارج، وكذلك من غزو  

في المائة من   80على ناتج قطاع الزراعة الذي يعمل به قرابة  

المقابل العاملة. في  سوف يستفيد االقتصاد الصومالي    ،القوى 

جة عن فيروس كورونا ورغم التحديات النات  2020خالل عام  

تخفيف  على  الدولي  والبنك  الدولي  النقد  صندوق  موافقة  من 

ا الديون عن  منخفضة  عبء  الدول  مبادرة  إطار  في  لصومال 

خفض   شأنه  من  بما  الهيبك"  "مبادرة  المديونية  عالية  الدخل 

الصومال من   إلى    5.2ديون  مليار دوالر،    3.7مليار دوالر 

اال في  الصومال  استمر  اإلصالح من  وفي حال  ببرامج  لتزام 

المتوقع أن يتم شطب معظم ديونه في غضون ثالث سنوات، 

للدولة   وهو ما سيدعم المدى وسيسمح  التعافي متوسط  عملية 

 والطرق.   الموانئاالستثمار في البنية التحتية والسيما في مجال  

انعكست التداعيات الناتجة عن فيروس كورونا   ،جيبوتيأما في  

النقل    وما نتج عنها الدولية وحركة  التجارة  من تراجع حركة 

الذي   في جيبوتي  أداء االقتصاد  تفعيل يستفيد من  العابر على 

دور الدولة كمركز لخدمات النقل العابر والخدمات اللوجستية 

لبعض   الدولية  التجارة  في حركة  الملموس  النمو  على  بالبناء 

ن تتأثر بعض  من المتوقع أ  ،دول الجوار.  استنادا  إلى ما سبق

التي  الضغوط  نتيجة  األساسية  بالبنية  المتعلقة  المشروعات 

الح االنفاق  مستويات  تواجه  زيادة  إلى  الحاجة  نتيجة  كومي 

نفاق االجتماعي في الوقت  إلوا   ،نفاق على الرعاية الصحيةإلا

الرسوم  انخفاض  نتيجة  العامة  اإليرادات  فيه  تراجعت  الذي 

وانخفاض عدد من    ، رة الدوليةالجمركية مع تراجع حركة التجا

جة  األخرى المساهمة في تمويل الموازنة العامة. هناك حا  دالبنو

المالي  االنضباط  تحقيق  نحو  السعي  إلى  اإلطار  هذا  في 

وضمان القدرة على سداد مدفوعات الدين    ،واالستدامة المالية

فيد الدولة من مبادرة تفي األجل المتوسط. في هذا الصدد، ستس

الفترة  مجموعة   المستحقة خالل  الديون  لتعليق سداد  العشرين 

النقدية، سيواصل البنك  . من زاوية السياسة  2020المتبقية من  

المركزي التركيز على تحسين إدارة السياسة النقدية من خالل  

إلدارة   القانوني  االحتياطي  متطلب  إدارة  إدحال  نحو  السعي 

المصرفية بشكل أفضل، إضافة إلى إجر  اءات أخرى  السيولة 

زيادة مستويات سالمة وعمق  وتستهدف ضمان إدارة المخاطر  

 القطاع المصرفي. 

لتركز األنشطة االقتصادية في قطاع الخدمات من المتوقع    نظرا  

التجارة   مستويات  في  بالتراجع  اإلجمالي  المحلي  الناتج  تأثر 

الدولية وبالتوقف الكلي والجزئي لبعض القطاعات االقتصادية 

ان  كوفيدنتيجة  فيروس  انكماش  19-تشار  المتوقع  بالتالي من   .

،  2020المائة خالل عام  في    0.8الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  

ارتفاعه   قبل  عام    5.6بنسبة  وذلك  في  المائة  مع    2021في 

  االنتعاش المتوقع لحركة التصدير اإلقليمية.
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نتشار تأثر األداء االقتصادي بالتداعيات الناتجة عن ا  ،القٌمرفي  

الُمستجد كورونا  بإعصار  ،  فيروس  المرتبطة  االنعكاسات 

اقتصادية كبيرة في اآلونة األخيرة.  كولون الذي خلف خسائر  

تركز السلطات حاليا  على تبني السياسات الكفيلة بالتخفيف من  

أثر الجائحة من خالل خطة لالستجابة الصحية ممولة بدعم من  

ير السياسة النقدية من خالل المانحين الدوليين. عالوة على تيس

نحو    والسعي  ،خفض نسبة االحتياطي القانوني لتعزيز السيولة

تقديم تدابير  تبني   تستهدف  المالية  السياسة  مستوى  على 

االجتماعي   األمان  شبكات  ودعم  المتضررة  للفئات  تحويالت 

السيما   الضرائب  تحصيل  وتأجيل  ضعفا ،  األكثر  لألسر 

طة. في المدى المتوسط، سينصب  للشركات الصغيرة والمتوس 

- 2020جزر القُمر الناشئة  "ز السياسات على تنفيذ خطة  يترك

االقتصادي  "2030 التنويع  على  تركز  بعض   ،التي  وتشجيع 

السياحة،   سيما  ال  الخدمات  قطاعات  مثل  الواعدة  القطاعات 

"االقتصاد   وقطاعات  المعلومات،  وتكنولوجيا  واالتصاالت 

ى تشجيع صناعة الصيد وغيرها من  األزرق" الذي يركز عل 

قدم في  الصناعات البحرية، عالوة على التركيز على إحراز ت

والمدارس   الطرق  )مثل  العامة  التحتية  البنية  بناء  إعادة 

الخاص   القطاع  بتمويل من  الكهرباء(  المياه وشبكة  وإمدادات 

انكماش  المتوقع  من  سبق،  ما  على  بناء   الدوليين.  والمانحين 

في المائة، وذلك قبل أن يُحقق نمو    1.7القُمري بنسبة    االقتصاد

 المقبل. في المائة العام 2.9بنسبة 
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  2021و 2020 يلعام العربية للدول  الكلي االقتصادي األداء توقعاتتحديث (: 2شكل رقم )

 االقتصادي  النموالعوامل المؤثرة على 

  2020في عام  في المائة 4قارب بنسبة ت الدول العربيةانكماش ناتج المتوقع من 

 نتيجة التأثير متعدد األبعاد لجائحة كورونا

 معدل تغير الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة )%(

 

سوف يطال االنكماش معظم االقتصادات العربية باستثناء االقتصاد المصري الذي من 

 في المائة 2المتوقع نموه بنسبة 

 )%(  2021و 2020ي لدول العربية فرادي في عاماإلجمالي باألسعار الثابتة ل  الناتج المحلي تغير معدل 

 

 مصادر رسمية وتقديرات وتوقعات صندوق النقد العربي. مصادر رسمية وتقديرات وتوقعات صندوق النقد العربي.المصدر: 

العربية انكماشا  من المتوقع تسجيل مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج 

 2020في المائة في عام   4بنسبة 
 )%( تغير الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتةمعدل 

 

 فيما يتوقع انكماش اقتصادي  أكبر لمجموعة الدول العربية األخرى الُمصدرة للنفط

 معدل تغير الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة )%(

 
 مصادر رسمية وتقديرات وتوقعات صندوق النقد العربي.المصدر:  النقد العربي. رسمية وتقديرات وتوقعات صندوقمصادر المصدر: 

 ومن المتوقع انكماش أقل لمجموعة الدول العربية المستوردة للنفط 

 معدل تغير الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة )%(

 

االقتصادية  ثاراآل تبنيها في التقليل من حجمستساهم حزم التحفيز المالي التي تم 
 الدول العربية بعض نتشار الفيروس علىال 

 مليار دوالر(( )ه)حتى تاريخ  حزم التحفيز المالي التي تم إقرارها في بعض الدول العربية

 

مصادر رسمية وتقديرات وتوقعات صندوق النقد العربي.المصدر:  مصادر رسمية المصدر:    

-5.00

-4.00

-3.00

-2.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

ية
ود
سع
ال

ت
را
ما
إل
ا

ر
ط
ق

ت
وي
لك
ا

ن
ما
ُع

ن
ري
ح
الب

ر
زائ
ج
ال

ق
را
لع
ا

ن
يم
ال

يا
يب
ل

ر
ص
م

ب
ر
مغ
ال

ن
دا
سو
ال

س
ون
ت

ن
نا
لب

ن
طي
س
فل

ن
رد
أل
ا

يا
ان
يت
ر
مو

ي
وت
يب
ج

ر
قُم
ال

2020 2021

-4.20

-2.20

-0.20

1.80

3.80

5.80

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-11.00

-6.00

-1.00

4.00

9.00

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-2.50

-1.50

-0.50

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0

20

40

60

80

100



 2020أغسطس  –لعربي" اإلصدار الثاني عشر تقرير "آفاق االقتصاد ا 

 33          العربي  النقد صندوق

 على   كورونا  جائحة  أثرت  حيث   العوامل،  من  بعدد  2020  عام   خالل   كمجموعة  العربية  الدول  في   لألسعار  العام   المستوى  تأثر

 أدى  فيما  العربية،  دولال  بعض  في  للجائحة  كنتيجة  العالمية  مدادإلا  سالسل  اضطراب  بسبب  السلع  من  المعروض  مستوى

 ارتفاع   إلى  االنتقائية  للسلع  الضريبي  الوعاء  وتوسيع  ،المضافة  القيمة  ضريبة  معدل  زيادة إلى    العربية  الدول  بعض  اتجاه 

 بالتطورات  العربية  الدول  بعض في  لألسعار  العام   المستوى  تأثر  فقد  ذلك،  إلى  إضافة.  الدول  هذه  في  لألسعار  العام   المستوى

 الناتجة   التضخمية  الضغوط  تواصل  ذلك  واكب   أخرى،  ناحية  من.  والخدمات  السلع  أسعار  على  وتأثيرها  المواتية  ير غ  الداخلية

 تواجه   التي  االقتصادية  للتحديات   كانعكاس  األجنبية  العمالت  مقابل  العربية   العمالت  بعض  قيمة  في  الُمسجل   الكبير   التراجع  عن

 .  في تلك الدول التضخم   لمعدالت  ملموس وارتفاع المستوردة  السلع سعارأ  في ارتفاع عنه نتج ما وهو البلدان، هذه 

 العربية  الدول  معظم  في  االقتصادي  النشاط  مستويات   لتراجع  كنتيجة  المحلي  الطلبخفف من هذه الضغوط التضخمية، تراجع  

لحفاظ على استقرار أسعار السلع ل   الشأن  هذا  في  العربية  الدول  معظم ، والتدابير التي قامت بها حكومات  كورونا  جائحة  بسبب

 إلى   العربية  الدول  في  التضخم  معدل  ارتفاع   المتوقع  من  المذكورة،  التطورات  لتلك  كمحصلة  . والخدمات خالل تلك الفترة 

 . المقبل العام المائة في 6.3 حوالي ليسجل  التضخم  معدل  انخفاض يتوقع  فيما ،2020  عام  المائة  في 8.8 حوالي

 للنفط صدرةالم  العربية  الدول

 من  المجموعة  هذه   في  التضخم   معدل  ارتفاع  المتوقع  من

  ذلك   يأتي.  المائة  في  2.1  نحو  ليبلغ  2020  عام   خالل  الدول

  مجموعة   من  كل  فيمعدل التضخم    فاعتار   لتوقع  كمحصلة

إلى    العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول   1.5ليصل 

  الدول ر في  وارتفاع أكبر للمستوى العام لألسعا  ،المائة  في

، حيث يتوقع ارتفاع معدل التضخم  للنفط   األخرى  المصدرة 

 فيما  .2020  عام   المائة  في  3.8  حوالي  إلىلدول المجموعة  

مواصلة معدل التضخم في    المتوقع   من  ،2021  بعام   يتعلق

السيما في ظل   المائة في  2.3دول المجموعة االرتفاع إلى  

تصادي وما سينتج  التوقعات بالتعافي التدريجي للنشاط االق

   .عنه من ارتفاع مستويات الطلب الكلي

  مستوى   على  المتوقعة  للتطورات  عرض  يلي  فيما

 .المتضمنة   الفرعية المجموعات

  العربية الخليج  لدول التعاون مجلس دولأ ( 

 المجموعة   دول  بمعظم  لألسعار  العام  المستوى  تأثر

  تأثرت  فقد نا،وكور فيروس  انتشار عن الناتجة بالتداعيات

  كنتيجة   الضرورية  السلع  من  المعروض  مستويات

  خاصة   الدولية  مدادإلا  سالسل  صابأ   الذي  لالضطراب

  معدالت   تأثرت  كما.  الصحية  والمستلزماتألغذية  ا

  تخذةالمُ   باإلجراءات  المجموعة  دول  بعض  في  التضخم 

 
59    ( السعودية،  لإلحصاء،  العامة  ألسعار 2020الهيئة  القياسي  "الرقم   ،)

 .يونيوالمستهلك"، 

السلع  و  ،المضافة  القيمة  ضريبة  لزيادة  نطاق  توسيع 

ل هذه  .  نتقائيةاال  الضريبة  وعاءالخاصة  أثر  من  خفف 

التضخمية  في   المحلي  الطلب  مستويات   تراجع  الضغوط 

  المنزلي   الحجر  جراءاتإ  تطبيق  مع  المجموعة  دول  بعض

استقرار   على  للحفاظ  تدابير  تبني  إلى  الحكومات  واتجاه 

 األساسية. أسعار السلع  

  ل معد  ارتفاع  توقعيُ   الذكر،  سالفة   التطورات  تلك  ضوء  في

  حوالي بشكل طفيف ليصل إلى    المجموعة  دول  في  التضخم

ومواصلته االرتفاع مدفوعا    ،2020  عام   في  المائة  في  1.5

ليسجل   االقتصادي  النشاط  في  المتوقع    في   1.9بالتحسن 

 . 2021 عام  المائة

 المجموعة دول مستوى على التطورات

شهر  ،السعودية  في خالل  التضخم  معدل    يونيو   ارتفع 

المائة  0.5إلى  ليصل  على أساس سنوي    2020  (59)في 

الرتفاع  ك األغذية  ات  مجموع  أسعار محصلة 

المتنوعة،   والمشروبات، الشخصية  والخدمات    والسلع 

انخفضت   في حين  والتعليم.  المنزل،  وتجهيزات  وتأثيث 

ة النقل، والسكن والمياه والكهرباء مجموعأسعار كل من  

  والغاز.

 التضخمية  العوامل  من  عدد  تضافر  ضوء  في  ذلك  جاء

  خالل   لألسعار  العام   المستوى  وسيتأثر  هذا.  واالنكماشية

 2021و 2020 يلعام العربية  للدول كليال االقتصادي األداء توقعاتتحديث   :ثانيا  

 المحلية  األسعار تطور اتجاهات
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  القيمة   ضريبة  معدل  في  الزيادة   بتطبيق  2020  عام 

 شهر  من  ابتداء  (  بالمائة  15  إلى  بالمائة  5  من)  المضافة

 .الجاري العام  من يوليو

  جانب   تأثر  في  فتتمثل  االنكماشية  بالعوامل  يتعلق  فيما  أما

  تراجع   إلى  أدى  والذي  ونا،كور   جائحة  بأثر  المحلي  الطلب

 المعيشة  غالء  بدل  إيقاف   إلى   إضافة  ،ي االقتصاد  النشاط

 . 2020 يونيو شهر  رواتب مع تطبيقه بدأ  والذي

ا ضوء  معدل    ارتفاعيتوقع  ،  المذكورة   لتطورات على 

  . 2020خالل عام    في المائة  3  اليحو  ليصل إلىالتضخم 

المستوى    استمرار ارتفاع  المتوقع  ، من2021بالنسبة لعام  

  والدولية  المحلية  األسواق  معظم   لعودة   تيجةالعام لألسعار ن

 االحترازية  اإلجراءات  أثر  تالشي  وتوقع  طبيعتها  إلى

  االستهالكي،   الطلب   جانب   سيعزز  الذي  األمر  المتبعة، 

ليصل إلى  يبلغ معدل التضخم    ارتفاعمن المتوقع    وبالتالي

  .العام الُمقبل في المائة 2.0حوالي 

العام لألسعار خالل شهر  تراجع المستوى    ،إلمارات ا في

قدرها    2020مايو   بالشهر   2.7بنسبة  مقارنة  بالمائة 

. جاء ذلك كنتيجة أساسية لتراجع  2019المقابل من عام  

أسعار كل من مجموعة الترفيه، والنقل، والسكن والمياه  

والتجهيزات   والفنادق،  والمطاعم  والغاز،  والكهرباء 

المن والصحوالمعدات  ب زلية، واالتصاالت،  نما زادت  ية. 

والتبغ،   واالحذية،  المالبس  مجموعة  من  كل  أسعار 

 واألغذية والمشروبات، والتعليم. 

التي  ثار المترتبة على جائحة كورونا  آل ا  بسببجاء ذلك  

  . والخدمات  السلع  على  مستويات الطلب  انخفاضأدت إلى  

الل الشهور  ن يتأثر المستوى العام لألسعار خأالمتوقع    من

  الرئيسة  والعام القادم بالتطورات  2020عام  المتبقية من  

  الذي   السكني،  المكون  تكلفة  بتطور  متأثرة  محليا     لألسعار

أل  مؤشر  ثلث  حوالي  وزنه  يبلغ القياسي   سعارالرقم 

 مدفوع ا  المحلي  الطلب  تطور  إلى  باإلضافة  ،ينالمستهلك

 . العمل  سوق في باالتجاهات

لألسعار بالتطورات فيما يتعلق  ستوى العام سيتأثر المكما  

بسعر صرف الدوالر مقابل العمالت األجنبية وما سينتج  

عالوة   المستوردة،  السلع  أسعار  على  تأثيرات  من  عنه 

في ظل    لنفطالعالمية ل  سعارالمتوقعة لأل   طورات على الت

 .  تطبيق آلية التسعير التلقائي ألسعار الوقود

المذكور التطورات  المتوفي ضوء  من  نخفض  ي ن  أقع  ة، 

القياسي  ال المستهلكرقم  المائة    0.5بنسبة    ينألسعار  في 

 ارتفاع  توقع، من الم2021بالنسبة لعام    .2020خالل عام  

 
60 ( قطر،  واإلحصاء،  التخطيط  ألسعار  2020جهاز  القياسي  "الرقم   ،)

 المستهلك"، مايو. 

التضخم  م التحسن    بالمائة  1.9حوالي  إلى  عدل  ظل  في 

 . وارتفاع األسعار العالمية للنفط ،المتوقع للطلب الكلي 

خالل  سعار المستهلكين  الرقم القياسي ألانخفض    ،قطر في

في المائة وذلك    3.4بنسبه بلغت حوالي   2020يونيو    شهر

المُ   مقارنة عام    ظرانبالشهر  كنتيجة   .(60) 9201من 

السكن  مجموعة  من  كل  أسعار  شهدته  الذي  لالنخفاض 

والمالبس   والثقافة،  والترفيه  والغاز،  والكهرباء  والمياه 

واال والنقل،  والغذاء  واألحذية،  والمشروبات،  تصاالت، 

من  كل  أسعار  سجلت  بينما  المنزلية.  واألجهزة  واألثاث 

ارتفاعا    والفنادق،  والمطاعم  والصحة،  والتعليم،  التبغ، 

 .  2020خالل شهر يونيو 

سبق   مما  م  نأيتضح    جاء   المستهلك  أسعار  ؤشرتراجع 

مجموعة   األول  المقام   في  مدفوعا   شهدته  الذي  بالتراجع 

الوحدات  تفو   ظروف  بسبب  اإلسكان، من  المعروض  ق 

من جانب آخر، نتج  .  السكنية على مستويات الطلب عليها

فيروس   انتشار    الطلب مستويات  انخفاض    19-كوفيدعن 

".  النقل"   و"  والثقافة  الترفيه"   مجموعات  وخاصة في  الكلي

  الطلب   وياتمست  ارتفاع  ومع  ،2021  عام اما فيما يخص  

التعافي    جانب  ىإل  والنقدي  المالي  للتحفيز  نتيجة    الكلي

المرتقب للنشاط االقتصادي العالمي، من المتوقع أن تعاود 

 الضغوط التضخمية الظهور العام المقبل. 

ينخفض  ن أوقع فمن المت، سالفة االشارة في ظل التطورات  

عام   خالل  لألسعار  العام  في   1.6بنحو    2020المستوى 

خم  ن يبلغ معدل التضأفيتوقع    2021المائة. وبالنسبة لعام  

   بالمائة.  0.6حوالي 

ارتفاع معدل التضخم    2020شهد شهر مايو    ، الكويتفي  

العام  ل من  باقمقارنة بالشهر الم  في المائة  1.9بنسبة قدرها  

أسعار كٌل جاء ذلك كمحصلة للزيادة التي سجلتها    السابق.

واالتصاالت،   والنقل،  والمشروبات،  األغذية  من 

، والمفروشات المنزلية  الترفيهخدمات  ، والتبغ، ووالمالبس

التعليم، والمطاعم والفنادق.  و  ، الصحةو   ،ومعدات الصيانة

 ومن  هذا خدمات السكن.    مجموعةفي حين انخفضت أسعار  

 الشهور  خالل  لألسعار  العام   المستوى  أثريت  نأ  المتوقع

  عن   الناتجة  بالتداعيات  القادم   والعام   2020  عام   من  المتبقية

  التي   االحترازية  اءات واإلجر  كورونا  فيروس  جائحة

 االستهالكي  االنفاق  مستويات   على  وأثرها  الدولة  تتخذها

  وتطور   والخدمات،  السلع  على   الكلي  الطلب  ثم   ومن

 خاصة  الراهنة،   األزمة  أثناء  الحكومي  االنفاق  معدالت

  الغذائي   األمن  بقاء  ولضمان  الصحي  القطاع  على  اإلنفاق

 التي   والتدابير  ءاتاإلجرا  الى  إضافة.  اآلمنة  مستوياته  عند

  القطاعات   تضرر  وطأة   من  للتخفيف  الدولة  تتخذها
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  وأصحاب   األفراد  دعم   ومنها   المختلفة،  االقتصادية

 . والمتوسطة  الصغيرة   والشركات الشركات

يتوقع  نتيجة  ك السابقة،  التضخم    ارتفاعللتطورات  معدل 

فيما يخص  في المائة. و  1.4حوالي    إلى  2020خالل عام  

يفي ،  2021  عام  أن  التضخم    غلبتوقع  في   2.1حو  نمعدل 

 المائة.  

شهر  ، البحرينفي   خالل  لألسعار  العام  المستوى  تراجع 

بالمائة، وذلك على أساس سنوي.    2.6  بنحو  2020مايو  

لتراجع أسعار مجموعة الترفيه،   جاء ذلك كنتيجة أساسية 

والتعليم كنتيجة لتداعيات انتشار فيروس كورونا. هذا بينما  

والمشروبات.  ارتفعت   األغذية  مجموعة  من  كل  أسعار 

التضخم أثر  تتس المملكة    معدالت  والقادم  في  الحالي  العام 

تأثير   كورونا    تالتداعيابمدى  جائحة  عن  الناتجة 

المٌ  التحفيزية  والمالية  النقدية  قبل والسياسات  من  تخذة 

  الحكومة لمواجهة تلك التحديات.

توى العام لألسعار  يتراجع المس  توقع أني  ، في ضوء ما سبق

عام    0.8نحو  ب خالل  المائة  توقعات  2020في  وفق 

فمن المتوقع    ،2021أما بالنسبة لعام    صندوق النقد العربي.

 المائة. ب 2.1ن يبلغ معدل التضخم حوالي  أ

تراجع المستوى العام لألسعار خالل شهر يونيو  ،  ُعمان   في

من   بالشهر المماثلفي المائة مقارنة    0.7حوالي  ب  2020

أ،  2019عام   انخفاض  ظل  من  سعار  في  مجموعة  كل 

والمياه   السكن  الوقود  أسعار  وأنواع  والغاز  والكهرباء 

، والنقل، والمالبس، والسلع والخدمات المتنوعة،  األخرى

والترفيه.  ألوا واالتصاالت،  المنزلية،  والتجهيزات  ثاث 

المواد الغذائية والمشروبات غير  بينما زادت أسعار كل من  

 ، والمطاعم والفنادق، والتعليم، والصحة.كحوليةال

  2020  عامي  خالل  التضخم   عدالتم  تتأثر  أن  المتوقع  من

.  والخارجي  الداخلي  المستويين  على  عوامل  بعدة   2021و

األسعار   تأثر  يتوقع  الداخلي،  المستوى  فعلى مستويات 

  اإلصالحات   وبسلسلة  ،السلطنة  في  الكلي  الطلب  بمستوى

  انتشار   ثارآ  من  للحد  المتخذة   والتدابير  ءاتواإلجرا  المالية

  من   التي  النفط،   أسعار  انخفاض  وتداعيات   ،كورونا  فيروس

  المضافة   القيمة  وضريبة  االنتقائية  السلع  ضريبة  ضمنها

 العوامل  مستوى  على  أما.   خالل العام القادم   تطبيقها  المتوقع

في    الخارجية، أهمها   المتوقعة   التغيرات  من  كليتمثل 

  والمواد   النقل،  مجموعة  على  وأثرها  للنفط   العالمية  ارلألسع

  التغيرات   إلى  إضافة  االستراتيجية،  الغذائية  والسلع  الخام،

 . األخرى الرئيسة العمالت مقابل  الدوالر  صرف سعر في

عام  لتوقعات  ل بالنسبة   المتوقع  2020خالل  فمن    تراجع ، 

يد  ما على صعأبالمائة.    0.5المستوى العام لألسعار بنحو  
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 ، من المتوقع معاودة الضغوط2021التوقعات خالل عام  

  2.1حوالي  إلى  عدل التضخم  التضخمية بالظهور ليصل م

 بالمائة.  

   للنفط الُمصدرة األخرى العربية الدول ب(

  ثار باآل  المجموعة  لبدو  التضخم   معدل  أثرت  المتوقع  من

  جانبي   من  كلعلى    كورونا  فيروس  انتشار  من  الناتجة

  التي   االحترازية  جراءاتإلا   ساهمت.  لطلبوا  العرض

  تلك  ثار آ  من  التخفيف  في  المجموعة   دول   معظم  اتخذتها

  تأثر  ذلك،   لىإ   ضافةإ .  لألسعار  العام   المستوى   على   الجائحة

 المجموعة  دول  بعض  في  لألسعار  العام   المستوى

  الجوار،   دول  في  وأ  الدول  تلك   داخل  الداخلية،   بالتطورات

  انخفضت   معه  والذي   النفطي  نتاجإلا  على   ثرهاأ   وخاصة

  في  عليها  االعتماد  يتم   التي  االجنبي  النقد  من  المتحصالت

   .السلعية الواردات من المحلي  الطلب احتياجات  تغطية

معدل التضخم  ارتفاع  بناء على التطورات السابقة، يتوقع  

، وتراجعه 2020في المائة عام    3.8بدول المجموعة إلى  

إلى حوالي    2021بصورة ضئيلة خالل عام     3.5ليصل 

 .في المائة

على ضوء ما سبق، يعرض الجزء التالي توقعات اتجاهات  

 المستوى العام لألسعار في دول المجموعة.

التضخم  زاد  ،  الجزائر  في مايو  معدل    2020خالل شهر 

حوالي    إلىليصل    2019من عام    ظرانمقارنة بالشهر الم

ارتفاع  .  (61)   بالمائة  2.4 بسبب  ذلك  من  جاء  كل  أسعار 

واأل والترفيه،  المالبس  والثقافة  والتعليم  والسكن،  حذية، 

والواأل والنقل  والصحة،  والمفروشات،    صالت. موا ثاث 

مجموعة   أسعار  تراجعت  بينما  الغذائية هذا  المواد 

توسط معدل التضخم  إلى أن م. تجدر اإلشارة  والمشروبات

  2.1قد بلغ نحو    2020خالل الخمسة أشهر األولى من عام  

 . 2019بالمائة مقارنة بذات الفترة من عام 

يتوقع    ،2021و  2020ما يخص التوقعات خالل عامي  في

في   بالمائة  4.0و  بالمائة  2.8أن يبلغ معدل التضخم حوالي  

الترتيب على  منهما  التطورات    .كل  في ضوء  ذلك  يأتي 

الخاصة بتداعيات جائحة كورونا واإلجراءات المتخذة من 

ئر للتخفيف من حدة تلك االثار. إضافة لجزاقبل السلطات با

مستوى    إلى على  واثارها  بالمناخ  الخاصة  التطورات 

 المعروض من السلع الغذائية. 

يتوقع ان يتأثر المستوى العام لألسعار باآلثار  ، العراقفي 

المترتبة على جائحة كورونا وخاصة أثرها على مستوى  

ثر المستوى  تأ إلىالمعروض من السلع والخدمات. إضافة 
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في   الجارية  الداخلية  بالتطورات  بالعراق  لألسعار  العام 

   بعض دول الجوار.

، فمن المتوقع أن يبلغ  في ضوء تلك التطورات المذكورة 

التضخم حوالي   المائة خالل عام    0.5معدل    ، 2020في 

 . 2021في المائة خالل عام  0.6وحوالي 

  لألسعار   لعام ا  المستوى  يتأثر  ان  المتوقع  من  ،ليبيا   في أما

  تراجع   على  واثارها  البالد  تشهدها  التي  الداخلية  بالتطورات

  مر األ  بالمائة،  95.0  جاوزت  بنسبة  النفطي  اإلنتاج  مستوى

  تعد   والتي   النفطية  االيرادات  انخفاض   عنه  نتج  الذي

 عكسية   اثار  من  لهذا  وما  االجنبي،  للنقد  الرئيس  المصدر

  يتم  وانه  خاصة  االجنبية  العملة   من  االحتياطيات   على

  االستيراد   على  الكلي  الطلب  تغطية  في  كبير  بشكل  االعتماد

  االجنبي   النقد من ضوعرمال انخفاض فإن لذا  الخارج، من

  الليبي   الدينار  صرف  سعر  على  الضغوط  من  المزيد  سيولد

 االسعار  رفع  باتجاه   سيدفع  مما  االجنبية  العمالت  امام 

  جائحة   انتشار  عن  جةالنات   االثار   إلى  إضافة  ذلك.  المحلية

 على  يوثر  مما  الدولية  الشحن  حركة   على  وأثرها  كورونا

 .)62(.المحلي  السوق في السلع من المعروض مستوى

، يتوقع  2021و  2020بالتوقعات خالل عامي  فيما يتعلق  

حوالي   التضخم  معدل  يبلغ  عام   13أن  خالل  المائة  في 

لعام  ،  2020 بالنسبة  تراجع    2021أما  المتوقع  فمن 

   .في المائة 6.0 والمستوى العام لألسعار بنح

الداخلية، باإلضافة    التطوراتتواصل  في ضوء    ،اليمنفي  

أن يبلغ معدل التضخم    يتوقعكورونا،  تداعيات جائحة    إلى

عام   و  21نحو    2020خالل  المائة،  يخص  في  عام  فيما 

حوالي    إلىتوقع أن يصل معدل التضخم  فمن الم،  2021

   في المائة.  21.5

 للنفط المستوردة العربية  الدول .2

 الدول  من  المجموعة  هذه   في  لألسعار  العام   المستوى  تأثر

 جائحة   بتفشي  2020  عام   من  االولى  االشهر  خالل

  اتخذتها   التي  االحترازية  االجراءات  خففت  وقد  كورونا،

  على   الجائحة  تلك  تداعيات   حدة  من  المجموعة  دول  معظم 

  قيود   الجائحة  تلك  فرضت  فقد.  الدول  بتلك   التضخم  معدالت

 من  للكثير  االغالق  من  بدءا    وذلك  قبل،  من  مشهودة   غير

  ، (والخاصة  العامة)  االقتصادية  والوحدات  المؤسسات

  الحدود   غالق بإوانتهاء    والسفر  التنقل  من  الحد   لىإ   ضافةإ

  حدوث  لىإ دىأ   الذي  مرألا  .المجموعة  دول  من  الكثير   في

 دول  معظم   في  لطلبوا  العرض  جانبي  في  مزدوجة  صدمة

 .المجموعة
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 العملة  صرف  سعر  تعرض  االزمة  هذه   صاحب  وقد  هذا،

 نتيجة  كبيرة   لضغوط  المجموعة  دول  بعض  في  المحلية

  االيرادات   تراجع  مع  االجنبي  النقد  من  المعروض  لنقص

  وانخفاض   السياحة  من  المتحصالت  لتراجع  كنتيجة  منها،

  ارتفاعات   لىإ  دىأ  الذي  مرأل ا  بالخارج،  العاملين  تحويالت

  دول   بعض  في  لألسعار  العام  المستوى  في  ملحوظة

 .المجموعة

  تداعيات   استمرار  ومع  الذكر  سالفة  التطورات   ضوء  في

  المتوقع   من  ،2020  عام   من  المتبقية  الفترة   خالل  الجائحة

 بالنسبة   ماأ.  المائة  في  19.0  حوالي  التضخم   معدلارتفاع  

لم  فيتوقع  2021  لعام  نسبي   بدول  لتضخم ا   عدلتراجع 

  .المائة  في 12.2 نحو إلى المجموعة

على ضوء ما سبق، يعرض الجزء التالي توقعات اتجاهات  

 المستوى العام لألسعار في دول المجموعة.

 فيروس  جائحة  تفشى  يؤثر  أن  المتوقع  من،  مصر في

 االحتوائية   اإلجراءات  إلى  باإلضافة  المستجد  كورونا

  توقعات   انخفضت  حيث  التضخم   معدل  على  به  الخاصة

  التضخم  لمعدالت  المستقبلية  النظرة   تظل  ولكن  التضخم،

  قبل   من  والمعلن  المستهدف  المعدل  تحقيق  مع  متسقة  حاليا

( بالمائة  3)±  في المائة  9  وهو  البنك المركزي المصري

  على   ذلك  يأتي.  2020  من  الرابع  الربع  في  المتوسط  في

 بعض   ارأسع  ارتفاع  باحتمالية  التضخم   تأثر  من  الرغم 

  المستشفيات   خدمات  وأسعار  كاألدوية  والخدمات  السلع

تعريفة استهالك    أسعار  ارتفاع  عن  اإلعالن  إلى  باإلضافة

ذلك  .  للمنازل  الكهرباء تدفع عوامل    أن  المتوقع  منرغم 

أخرى باتجاه المستوى العام لألسعار نحو االنخفاض من  

و المحلي،  الطلب  مستويات  تراجع   مخزون  وجودبينها 

،  التضخمية  الضغوط  مناالستراتيجية    السلع  من  فيكا

للوقود إلى االنخفاض تماشيا  مع    واتجاه األسعار المحلية  

ا  مع  للنفط  العالمية  األسعار  في  المسجل  تجاه  االنخفاض 

الدولة إلى تطبيق آلية التسعير التلقائي التي تم على أثرها 

النفطية المنتجات  بعض  أسعار    أبريل   شهر  في  خفض 

  الغاز   أسعار  بخفض  الحكومة  قرار  إلى  باإلضافة،  2020

بما يساعد على   المستخدمة في المصانع  والكهرباء  الطبيعي

  اض انخف  المتوقع  منفي هذا اإلطار،  .  خفض كلفة االنتاج

  بذات   المرجحة  األساسية  الغذائية  للسلع  العالمية  األسعار

 ارتفاعها  قبل  2020  عام   في  المحلى  االستهالك  سلةزان  أو

  ذلك   فإن  والطويل  المتوسط  المدى  على  أما.  2021  عام   يف

  حال   وفى.  المرض  على  السيطرة   على  قدرة ال   على  يعتمد

  التضخم  معدل  ارتفاع  المتوقع  فمن  الفيروس  أزمة  استمرار 

في  ختناقاتاال  نتيجة  العام  اإلنتاج    قنوات  الُمحتملة 

 .  (63) التوزيعو

63  ( مصر،  المصري،  المركزي  "2020البنك  العربي(.  النقد  -صندوق 

 . ستبيان تقرير افاق االقتصاد العربي"، اإلصدار الثاني عشرا
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ل الذكرلتطورات  كمحصلة  يتوقع  سالفة  معدل انخفاض  ، 

إلى  التضخم   عام    7.0حوالي  في مصر  المائة خالل  في 

معدل تضخم    ارتفاع،  2021، بينما يتوقع خالل عام  2020

في ظل التوقعات بالتحسن في النشاط    في المائة  9.5  إلى

 .  االقتصادي واتجاه األسعار العالمية للنفط نحو االرتفاع

  التصاعدي   منحاه   إلى  جديد  من  التضخم   عاد  ،تونس  في

 ،(64) 2020  ومايو  أبريل  شهري  خالل  بالمائة  6.3  يبلغل

  فبراير  شهر  خالل  المائة  في  5.8  قد سجل  كان  أن  بعد  وذلك

  أسعار  من  كل  ارتفاع  إلى  أساسي  بشكل  ذلك  عزىيُ .  2020

  وكذلك   الطلب،  بزيادة   مدفوعة  الطازجة،  الغذائية  المواد

 والدواء  التبغ  غرار  على  والخدمات  المواد  بعض  أسعار

استقر    فقد  األساسي،  للتضخم   بالنسبة  أما.  النقل  اتوخدم

مستوى   الُمسجلة  6عند  المائة  من    الفترة   نفس  خالل  في 

 . العام الماضي

  أبريل )  التونسي  المركزي  لبنكل   تقديرات  آخر  تشير

  نحو  للتضخم  السابقة  التوقعات  مراجعة  إلى(  2020

  لالقتصاد  خيرةألا  التطورات  ضوء  على  وذلك  االرتفاع

  جائحة   بانتشار  أساسا  والمرتبطة  ،والتونسي   ميالعال

  على   مسبوقة  غير  لقيود  الحكومات  وفرض  كورونا  فيروس

  وإيقاف   االجتماعي  التباعد  إلزام   الحدود،  إغالق)   التنقل

  األسعار   في  والهبوط(  األساسية  غير  االقتصادية  األنشطة

  صدمة)   مزدوجة  صدمة  األزمة  هذه   شكلت.  للنفط  العالمية

.  االستهالك  عند   سعارألا  تطور   على(  وعرض  طلب

  مؤقتة   الطلب  صدمة  تكون  أن   نتظريُ   التوقعات،  حسبب

 من  بالمقابل،.  للقيود  التدريجي  الرفع  مع  أثارها  تتالشى

  زيادة  بسبب  أطول  لمدة   العرض  صدمة  تستمر  أن  المتوقع

  وتواصل  والمصانع   للشركات  المالية  الصعوبات

أثر    إلى  باإلضافة  والتزويد  التزود  نسق  في   االضطرابات

التي تواجه الدولة ومن ثم ضعف الحيز   المالية الصعوبات

لدي المتاح  لتخفيف  المالي    لها  يتعرض  التي  الضغوطها 

 .  العملة المحلية صرف وسعر المدفوعات ميزان

أسعار    على  الضغوط  تتواصل  أنتوقع  الم  من  لذلك،  نتيجة

ارتفاع    ،المستهلكين المتوقع  من  ثم    خمالتض  معدلومن 

  المائة  في  5.4و  ،2020  عام   خالل  بالمائة  5.6  إلى  ليصل

 . 2021 عام خالل 

  النفط   لسعر  المتدنية  المستويات  تعتبر،  للمغرب  بالنسبة

 في  الطلب  لضعف  نتيجة  المنخفضة  التضخمية  والضغوط

 من  التي  العوامل  أبرز  من  19- كوفيد  جائحة  تبعات  ظل

  وتبقى .  ةالمحلي  األسعار  تطورات  على  تؤثر  أن  المتوقع

 الغذائية  بالمنتجات  الخاص  والعرض   الطلب   عوامل  كذلك

 
"2020)  ، تونس   ي، تونسال  المركزي  البنك   64 العربي(.  النقد  - صندوق 

 . ، اإلصدار الثاني عشر"العربي االقتصاد افاق تقرير بيانستا
 . المغرب، مايو(. 2020) المندوبية السامية للتخطيط  65

 الغذائية  المنتجات  أسعار  على  تؤثر  التي  العوامل  أهم   من

 . (65)األثمان المتقلبة

وح معدل  أن يترامن المتوقع  ،  كمحصلة للتطورات السابقة

قدرها  التضخم   نسبة  المائة    1.0حول  عامي في  خالل 

 . 2021و 2020

األول  شهد،  األردن في   ارتفاع   2020  عام   من  النصف 

  ظل   في  ذلك  جاء  في المائة،  0.9  حوالي  إلى  التضخم   معدل

  التي   االحترازية  واإلجراءات  كورونا  جائحة  انتشار

  هذا، .  الجائحة  تلك  اثار  من  للحد  األردنية  السلطات  اتخذتها

  أية   2020  عام   من  المتبقية  الفترة  تشهد  أن  يتوقع  وال

  والسلع   النفط  أسعار  انخفاض  مع  سيما  ال  تضخمية،  ضغوط

  األسواق   في  الغذاء  أسعار  وتراجع  به،  المرتبطة  والخدمات

 . العالمية

عليه،   المتوقع  بناء   عند  استقرار  من  التضخم    0.2معدل 

  إلىصل  لي   2021خالل عام   وارتفاعه،  2020بالمائة عام  

 .(66) في المائة 1.6 حوالي

  لصرف ا  سعر  على  الضغوط  استمرت،  لبنان في أما

وزاد    2020  عام   من  االول  الربع  خالل  االسعار  ومستوى

، وهو ما  الثاني   الربع  في  كورونا  جائحةمن حدتها انتشار  

 السوق  في  اللبنانية  العملة  قيمة  انخفاضأدى إلى استمرار  

  مستوى   وتراجع  المؤسسات  معظم  اقفال  مع  الموازي

 ساسيةأل ا  المواد  على  الطلب  تركز  مع  وذلك  العرض

  ذلك  لىإ  أضف .  خاص  بشكل  دويةأل وا  الغذائية  دكالموا

  عالميا    وغيرها  الغذائية  االمدادات   سالسل  على   الوباء  تأثير 

كان  .  األزمة  مدة   بشأن  اليقين  عدم   وتزايد حين  في 

لألسعار العالمية للنفط أثر ضئيل على    الكبير  نخفاضلال

لألسعار   العام    عام  من  االول  النصف  خاللالمستوى 

  اتجاهات  ن أ  ذ إ   الشرائية  القدرة   نخفاض ا  ظل   في  ، 2020

  الصرف،   بسعر  ساسيأ  بشكل  مرتبطة  المحلية  األسعار

  السوق   في  الدوالر  مقابل  الليرة  قيمة  انخفاض  فاستمرار

عليه    الرئيس  العامل  هو  الموازي بناء  يتحدد  الذي 

لألسعار  العام  للمستوى  والمستقبلية  الراهنة  التطورات 

أن .  (67) المقبلة  والسنوات  االشهر  في  التضخم  إلى  يُشار 

التضخم   معدل  ملموسا   متوسط  ارتفاعا   سجل  خالل  قد 

عام    الستةالشهور   من  إلى    2020األولى  حوالي  ليصل 

 بالمائة.  38.6

التضخم خالل عام  يبلغ معدل    أنفي ضوء ذلك من المتوقع  

لعام  أ  ،بالمائة  45حوالي    2020 بالنسبة  فمن    2021ما 

 . في المائة 15.0نحو إلى خم معدل التض تراجعالمتوقع 

66  ( األردني،  المركزي  األردن.  2020البنك  العربي(  النقد  - "صندوق 

 "، اإلصدار الثاني عشر. عربيستبيان تقرير آفاق االقتصاد الا
ستبيان تقرير ا-"صندوق النقد العربي  لبنان،   (.2020، )مصرف لبنان  67

 الثاني عشر. اإلصدار "، "آفاق االقتصاد العربي
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الضغوط    ساهمت،  السودان  في زيادة  في  عوامل  عدة 

من أهمها التراجع الكبير في   2020التضخمية خالل عام  

وما نتج عنه من ارتفاع   ،العملة المحلية مقابل الدوالرقيمة  

سالسل   تعطل  جانب  إلى  الواردات  أسعار  في  قياسي 

و وانخفاض    والخبز،  الوقود  في  المستمر  النقصالتوريد 

 اإلنتاج الزراعي نتيجة هجوم الجراد الصحراوي. 

كما واصل معدل التضخم ارتفاعه بفعل التضخم المدفوع  

يجة الستمرار التمويل النقدي لعجز  بعنصر جذب الطلب نت 

إلى   التضخم  ارتفع  العوامل  لهذه    98الموازنة. كمحصلة 
عام   من  أبريل  شهر  خالل  سنوي  أساس  على  المائة  في 

2020 . 

، يتوقع أن يبلغ  2021و  2020فيما يخص التوقعات لعامي  

في عام    78.0التضخم حوالي     40، ونحو  2020بالمائة 

 . 2021في المائة خالل عام  

يونيو  ،  موريتانيا في   خالل  التضخم  معدل    2020بلغ 

عام    2.9حوالي   من  المماثل  بالشهر  مقارنة  المائة  في 

عار كل من المواد  أسرتفاع  النتيجة  ذلك  جاء    .(68)9201

و والترفيه  و   والصحة،التبغ،  الغذائية،  والنقل،  المالبس، 

والمطاعموالثقافة،   ووالتعليم،  والغاز  ،  والمياه  السكن 

 والكهرباء والمحروقات. 

 
68  ( موريتانيا،  لإلحصاء،  الوطني  "( 2020المكتب  الوطني  .  المؤشر 

 ، يونيو. " ألسعار االستهالك

  2.5يتوقع أن يبلغ معدل التضخم حوالي    ،في ضوء ذلك

من  ف،  2021عام  وفيما يخص  .  2020في المائة خالل عام  

 بالمائة.    2.9معدل التضخم نحو  المتوقع أن يبلغ

  تأثر لى  إ   الفلسطينيةسلطة النقد    توقعات، تشير  فلسطينفي  

  بالتطورات   كبير  بشكل  الفلسطيني  االقتصاد  في  األسعار

  لدى (  والغذاء  الوقود   سيما  ال)  األولية  السلع  أسعارفي  

  الواردات،   تكلفة  مؤشر  إلى  وباالستناد.  التجاريين  الشركاء

 في  االنتاج  فجوة   ومؤشر  العالمي،  غذاءال  أسعار  ومؤشر

 عام  في  المستهلك  أسعار  تباطؤ  يتوقع.  الفلسطيني  االقتصاد

المائة  0.5  إلى  2020 المائة    1.6  مع  مقارنة  في   في في 

  بنحو   األسعار  نمو  يتوقع  ،2021  عام   وفي.  2019  عام 

 في المائة.  1.0

  2020، يتوقع أن يبلغ معدل التضخم خالل عام  جيبوتي في  

، يتوقع أن  2021في المائة. أما بالنسبة لعام    2.0لي  حوا

 بالمائة.   2.9يبلغ معدل التضخم نحو 

  3.5، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم نحو  الصومال في  

يتوقع    2021. فيما يتعلق بعام  2020في المائة خالل عام  

 في المائة.   3.9أن يبلغ معدل التضخم حوالي  

ممرالقُ في   يبلغ  أن  يتوقع  التضخم حوالي  ،  في   3.0عدل 

. بينما يتوقع أن يبلغ معدل التضخم  2020المائة خالل عام  

 .  2021في المائة خالل عام  3.5حوالي 
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   2021و 2020ي لعام العربية للدول الكلي االقتصادي األداء توقعات(: 3شكل رقم )

 اتجاهات تطور األسعار المحلية 

 ية في الدول العربية الضغوط التضخم ارتفاعمن المتوقع 
 2021وانحسارها في عام  2020عام خالل  

 معدل التضخم في الدول العربية )في المائة(

 
 العربي  النقد  صندوق وتوقعات  رسمية  تقديرات: المصدر

عتي الدول العربية المستوردة مجمو   السيما فيالتضخم    ارتفاعبفعل 

2020عام األخرى في للنفط والدول العربية المصدرة للنفط   

الدول العربية )في المائة(  مجموعات التضخم في معدل  

 

العربي  النقد  صندوق وتوقعات  رسمية  تقديرات: المصدر  

لتضخم في مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج  امن المتوقع ارتفاع 

 2020في عام   كمجموعة العربية

المائة( معدل التضخم: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية )في   

 

 تقديرات رسمية وتوقعات صندوق النقد العربي.المصدر: 

الدول العربية األخرى  فيما يتوقع ارتفاع أكبر للتضخم في مجموعة 

 2020الُمصدرة للنفط في عام 

 للنفط )في المائة(األخرى الُمصدرة معدل التضخم: الدول العربية 

 

 عربي.تقديرات رسمية وتوقعات صندوق النقد الالمصدر: 

في المقابل من المتوقع ارتفاع كبير للتضخم في مجموعة الدول العربية  

2020المستوردة للنفط في عام   

)في المائة( للنفط كمجموعة المستوردة معدل التضخم: الدول العربية    

 

 بفعل االرتفاع الملموس لمعدل التضخم في كل من السودان ولبنان  

)في المائة(للنفط فرادي ستوردة الممعدل التضخم: الدول العربية   

 

تقديرات رسمية وتوقعات صندوق النقد العربي.المصدر:  تقديرات رسمية وتوقعات صندوق النقد العربي.المصدر:    
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 العربية  الدول في االقتصادي النمو اتجاهات
(2017 -2021 ) 

 معدل النمو باألسعار الثابتة   

  2017 2018 2019 2020 * 2021 * 

 2.7 4.6- 0.3 2.7 0.7- السعودية  

 2.4 3.6- 1.3 1.7 0.5 االمارات 

 2.5 2.0- 0.2- 1.4 1.6   قطـــــــر 

 1.6 4.4- 0.4 1.3 3.5- الكــويت 

 1.8 3.8- 0.5 2.4 0.8- ُعمـــــان

 1.9 4.1- 1.8 1.8 4.3 البحــرين

 2.4 4.0- 0.6 1.3 0.3- ةدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي

 2.3 6.1- 0.8 7.0 3.0 الجـــزائر 

 2.2 6.6- 3.9 1.0- 3.8- العـــراق 

 2.9 4.5- 2.1 3.6- 11.6- اليـــــمن 

 20.9 27.5- 9.9 7.4 55.0 ليبيـــــــا  

 3.4 7.5- 2.8 2.0 4.6 التعاون الدول النفطية الرئيسة بخالف دول مجلس 

 2.6 4.7- 1.0 1.8 0.8 ( 1)الرئيسة للنفطالدول العربية المصدرة 

 3.5 2.0 5.6 5.3 4.2 مصـــــر 

 2.4 5.2- 2.4 3.0 4.2 المغـرب 

 1.7 6.4- 2.5- 4.3- 4.7 السـودان 

 3.0 4.3- 1.0 2.5 1.8 تونــــس

 2.4- 12.0- 6.5- 1.9 0.6 لبنـــــان 

 4.0 5.2- 0.9 0.9 3.1 فلسطــين

 3.6 3.4- 2.0 1.9 2.1 األردن

 2.0 1.5- 5.9 2.9 3.5 موريتانيا 

 5.6 0.8- 7.5 4.3 4.1 جيبــوتي

 2.9 1.7- 1.9 2.7 2.7 القمــــــر

 2.6 2.0- 0.6 2.9 3.7 الدول العربية المستوردة للنفط 

 2.6 4.0- 1.5 2.5 1.4 (1)إجمالي الدول العربية

 
      .متوقع*  

      .سورية باستثناء (1)
    .ودولية وإقليمية وطنية ومصادر ة، االقتصادي بياناتال   قاعدة العربي،  قدالن صندوق: المصدر
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 اتجاهات تطور األسعار المحلية في الدول العربية 

(2017 –  2021  ) 

 معدل التضخم )%(   

  2017 2018 2019 2020 *  2021 *  

 2.00 3.00 1.20- 2.50 0.80- السعودية  

 1.90 0.50- 1.93- 3.10 2.00 االمارات 

 0.60 1.60- 0.72- 0.33 0.50 قطـــــــر  

 2.10 1.40 1.06 0.62 1.60 الكــويت 

 2.10 0.50- 0.14 0.90 1.60 عمـــــان

 2.10 0.80- 1.00 2.10 1.40 البحــرين

 1.89 0.49 1.02- 2.24 0.42 الخليج العربيةدول مجلس التعاون لدول 

 4.00 2.80 1.95 4.27 5.60 الجـــزائر 

 0.60 0.50 0.21- 0.40 0.20 عـــراق ال

 21.50 21.00 23.00 25.00 18.00 اليـــــمن 

 6.00- 13.30 2.20- 13.60 28.50 ليبيـــــــا  

 3.54 3.77 2.67 4.64 4.98 الدول النفطية الرئيسة بخالف دول مجلس التعاون 

 2.33 1.36 0.04- 2.87 1.62 الدول العربية المصدرة الرئيسة للنفط

 9.50 7.00 9.20 14.40 29.50 مصـــــر 

 1.00 1.00 0.20 1.60 0.70 المغـرب 

 40.00 78.00 50.40 72.90 32.40 السـودان 

 5.40 5.60 6.70 7.30 5.30 تونــــس

 15.00 45.00 2.90 6.07 4.48 لبنـــــان 

 1.60 0.20 0.80 4.50 3.30 األردن

 1.00 0.50 1.60 0.20- 0.20 فلسطــين

 2.90 2.50 2.30 3.10 2.60 ريتانيا مو

 2.90 2.00 1.80 1.90 2.00 جيبــوتي

 3.90 3.50 3.00 2.70 2.90 الصومال 

 3.50 3.00 2.80 2.50 2.10 القُمر

 12.20 18.98 12.35 18.74 19.89 المستوردة للنفط الدول العربية 

 6.24 8.39 4.92 9.18 8.91 (1)إجمالي الدول العربية 

 

 .عمتوق*  
         .سورية باستثناء (1)
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