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 االقتصادي التحليل من جوانبه بعض في التقرير يستفيد. االقتصادي األداء لمالمح واستشرافية تحليلية بنظرة وإمدادهم

.العربية الدول في األخرى الرسمية الجهات من وغيرها المالية ووزارات المركزية البنوك من كل في المختصين وتوقعات  
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  تقديم
 

 العربية، الدول في االقتصادية السياسات وصناع القرار متخذي لدعم العربي النقد صندوق جهود إطار في

 السياق، هذا في. العربي االقتصادي بالشأن تهتم التي والدراسات الدورية التقارير من عددا   الصندوق يُصدر

 العربية الدول في القرار صناع إمداد بهدف" العربي االقتصاد آفاق" تقرير إصدار أهمية الصندوق ارتأى

 االقتصادي، النمو: في تتمثل أصعدة عدة على العربية للدول الكلي االقتصاد ألداء وتحليلية استشرافية برؤية

 صياغة يتم. الخارجي والقطاع العامة، والمالية النقدية، واألوضاع المحلية، األسعار تطور واتجاهات

 يعكس وبما الدولية، االقتصادية البيئة في التطورات أحدث إلى استنادا   التقرير هذا في الُمتضمنة التوقعات

 إصدارات مع التقرير يتكامل. المختلفة االقتصادي اإلصالح ومسارات العربية االقتصادات في المستجدات

 المهتمون يتمكن التقريرين، صدور فمع. الموحد العربي االقتصادي التقرير خاصة األخرى، الصندوق

 مالمح واستشراف العربية الدول في الحالية االقتصادية التطورات متابعة من العربي االقتصادي بالشأن

 البحثية للجهود جديدة   إضافة   التقرير يُمثل أن في العربي النقد صندوق يأمل. الحقة لفترات االقتصادي األداء

 لألداء التوقعات محدودية في تتمثل بحثية ثغرة سد في يوفق وأن األعضاء، الدول لخدمة بها يقوم التي

 المساهمة إلى خالله من الصندوق يطمح الذي األمر مستقلة، إقليمية كمجموعة العربية للدول االقتصادي

 .ستداموالم الشامل النمو تحقيق باتجاه مسيرتها ودعم العربية البلدان في االقتصادي القرار تعزيز في

 
 التوفيق،،، ولي وهللا

 
الحميدي هللا عبد بن الرحمنعبد   

اإلدارة مجلس رئيس العام المدير  

العربي النقد صندوق                                                                                                  
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 العربية للدول االقتصادي األداء مالمح

(2019 -2020) 

• • • 
خفضت المؤســـــــسات الدوليــــة تقديراتها 

توقع خالل عام الم لمعدل

في ظل ضعف مستويات النشاط  2019

االقتصادي العالمي، والتجارة الدولية انعكاسا  
عدم اليقين التي خلفتها التوترات التجارية لحالة 

المتصاعدة ما بين أكبر قوتين اقتصاديتين على 
الواليات المتحدة األمريكية -مستوى العالم 

وتزايد وتيرة الحمائية التجارية، وهو ما  -والصين

أثر على أنشطة التصنيع واالستثمار والتجارة 
الدولية. في المقابل، من المتوقع حدوث تحسن 

 2020نسبي للنشاط االقتصادي العالمي عام 

بافتراض التوصل إلى اتفاقات ُمرضية بشأن 
والعودة إلى مسارات  النزاعات التجارية القائمة

تحرير التجارة في إطار النظام التجاري العالمي 

متعدد األطراف. ال يزال االقتصاد العالمي يواجه 
عدة مخاطر يأتي على رأسها تأثير التوترات 

تجارية على مسارات النمو االقتصادي العالمي ال

والتجارة الدولية، وتصاعد مستويات المديونيات 
وتأثيراتها السلبية المتوقعة على موازنات األسر 

والشركات السيما في حال استمرار ضعف 

المتوقع  النشاط االقتصادي، عالوة على األثر
خروج بريطانيا من لتباطؤ االقتصاد الصيني، و

اد األوروبي بدون التوصل إلى اتفاق، االتح

والشكوك بشأن قدرة االقتصادات العالمية على 
 .2030بلوغ أهداف التنمية المستدامة 

بناء  على حالة االقتصاد العالمي الراهنة وما 

يستتبعها من تباطؤ لمستويات الطلب الخارجي، 
تم في هذا اإلصدار من تقرير آفاق االقتصاد 

 العربي خفض توقعات

مقارنة بإصدار أبريل من نفس  في المائة 2.5إلى 
لخفض تقديرات النمو  يأتي ذلك انعكاسا   التقرير.

االقتصادي في كل من الدول العربية الُمصدرة 

للنفط والمستوردة له كنتيجة لتباطؤ الطلب 
الخارجي وتأثيراته المتوقعة على الصادرات 

تم اإلبقاء على  ،في المقابل النفطية وغير النفطية. 

توقعات النمو االقتصادي للدول العربية خالل عام 
في المائة في  3ر حول عند مستوى يدو 2020

وتواصل  ،ظل التعافي المتوقع لالقتصاد العالمي

 ،اآلثار اإليجابية لبرامج اإلصالح االقتصادي
 ،وإصالحات السياسات االقتصادية الكلية

 واإلصالحات الهيكلية التي تنفذها الدول العربية

لدعم االستقرار االقتصادي وحفز النشاط 
 .نتاجية والتصديريةاال تنويع القاعدةاالقتصادي و

 فيما يتعلق باتجاهات تطور

معدالت التضخم  تتأثر أن المتوقع من
 على عوامل بعدة 2020و 2019خالل عامي 

 المستوى علىف. والخارجي الداخلي المستويين

 بسلسلة التضخم معدل تأثر يتوقع الداخلي،
 والتدابير والمبادرات المالية اإلصالحات

الُمتبعة لتخفيف أثرها على  التعويضية

 الخارجية، العوامل مستوى على .المستهلكين
 سعاراأل التغيرات في في العوامل تلك أهم فيتمثل

 والسلع ،الخام والمواد ،للنفط العالمية

 التي التغيرات إلى إضافة القمح، مثل االستراتيجية
 العمالت مقابل الدوالر صرف سعر يشهدها

 سالفة التطورات ضوء في .خرىاأل الرئيسة
إلى  التضخم معدل انخفاض توقعمن الم الذكر،

 6.5و ،2019 عام خالل المائة في 6.7 حوالي
 .2020 عام المائة في

 تقرير "آفاق االقتصاد العربي" 
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 العربية الدول على وانعكاساتها الدولية االقتصادية البيئة: أوال
 

 2019ألقت التوترات التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين عالميتين بظاللها على المشهد االقتصادي خالل عام 

آفاق االستثمار والتصنيع وأضعفت مستويات ثقة رجال األعمال والمستهلكين بما نتج عنه استمرار وانعكست على 

وتراجع معدل نمو التجارة الدولية إلى أدنى مستوياتها في أعقاب األزمة المالية  ،حالة تباطؤ النمو االقتصادي العالمي

خفضت المؤسسات  ،عالمي. في ظل هذه التطوراتوسيادة حالة من عدم اليقين بشأن آفاق االقتصاد ال ،العالمية

ماثلة الصادرة في مقارنة بالتقديرات المُ  2020و 2019للنمو االقتصادي العالمي خالل عامي  هاالدولية من تقديرات

بداية العام. كما حذرت من عدد من المخاطر الناتجة عن تفاقم التوترات التجارية وتأثيراتها المحتملة على نمو النشاط 

االقتصادي العالمي والتجارة الدولية وانعكاسات ذلك على موازنات األسر والشركات وخاصة في ظل االرتفاع غير 

المسبوق لمستويات المديونية الخاصة وهو ما قد ينتج عنه تقلبات ملموسة في أسعار األصول وتحركات رؤوس 

وقبل اندالع األزمة المالية العالمية لم  ،2007م األموال وبالتالي هزات في األسواق المالية. بخالف الوضع في عا

يعد في جعبة صانعي السياسات الكثير من اآلليات وحزم اإلنقاذ التي يُمكن أن يعول عليها للتقليل من األثر المحتمل 

، ألية أزمات محتملة نظرا  النخفاض أسعار الفائدة األساسية في االقتصادات المتقدمة إلى مستويات تقارب الصفر

في التنسيق  على صعيد السياساتتتمثل أبرز األولويات  ،. بناء على ما سبقوتراجع الحيز المالي في العديد من الدول

وما يتضمنه من آليات لتحرير التجارة  ،لحل النزاعات التجارية، والعودة إلى مظلة النظام التجاري متعدد األطراف

ى أهمية العمل على تدعيم حيز السياسات بمواصلة تبني سياسات نقدية الدولية تراعي مصالح كافة البلدان. إضافة إل

ومالية منضبطة وداعمة للنمو لتعزيز قدرة دول العالم على مواجهة أية صدمات محتملة. إلى جانب ضرورة تنفيذ 

 .إصالحات هيكلية لدعم االنتاجية والتنافسية وتشجيع االبتكار لزيادة كفاءة أسواق العمل والمنتجات

 

 العالمي النمو اتجاهات
 

توقعاته لمعدل نمو  )1)صندوق النقد الدولي خفض

االقتصاد العالمي المتضمنة في إصدار يوليو من 

 0.1تقرير "مستجدات آفاق االقتصاد العالمي" بنحو 

، بالمقارنة مع 2020و 2019نقطة مئوية في عامي 

توقعاته الصادرة في شهر أبريل من نفس العام، حيث 

في  3.2توقع الصندوق نمو االقتصاد العالمي بنسبة 

في  3.5، وارتفاع معدل النمو إلى 2019م المائة عا

في المائة للنمو المسجل  3.6، مقابل 2020 عامالمائة 

. يأتي ذلك على ضوء ضعف النشاط 2018عام 

تصاعد حدة التوترات ل االقتصادي العالمي نظرا  

ر ذلك يأثتوارتفاع مستويات عدم اليقين و ،التجارية

 . والتجارة الدولية ،واالستهالك ،على االستثمار

 فيما يتعلق بمجموعة االقتصادات المتقدمة قام صندوق 

في  1.9مجموعة إلى التوقعاته لنمو برفع النقد الدولي 

في المائة في عام  1.7وإلى  ،2019المائة في عام 

في المائة  2.2بالمقارنة مع وتيرة نمو بلغت ،  2020

 0.1بمقدار 2019تزيد التوقعات لعام . 2018في عام 

، األمر الذي عما كان متوقعا  في أبريل نقطة مئوية

الواليات المتحدة  النمو فييرجع إلى رفع توقعات 

في  .وبعض االقتصادات المتقدمة األخرى األمريكية

                                                 
1 International Monetary Fund, (2019). “World Economic 

Outlook Update”, July. 

 2.6األمريكي بنحو  االقتصادهذا الصدد، يتوقع نمو 

إلى  وتيرة النمو انخفاض، ثم 2019في المائة عام 

، مع تراجع تأثير 2020في المائة في عام  1.9

 المالي. سياسات التحفيز

 إلىمنطقة اليورو كل من توقعات النمو في  كما تم رفع

في المائة خالل  1.6، و2019في المائة في عام  1.3

ي المملكة المتحدة ورفع توقعات النمو ف، 2020عام 

في المائة عام  1.4، و2019في المائة عام  1.3إلى 

2020 . 

 2019لعام  في ألمانيا النمو توقعاتخفض  فيما تم

الطلب، الذي الضعف غير المتوقع لمستويات بسبب 

كما يُقدر أن ينمو اقتصاد  يؤثر بدوره على االستثمار.

خفاض أي بان 2019في المائة عام  0.9اليابان بمعدل 

نقطة مئوية عن توقعات صندوق النقد  0.1قدره 

، فيما يتوقع انخفاض الدولي خالل شهر أبريل الماضي

في المائة خالل  0.4معدل نمو االقتصاد الياباني إلى 

 .2020عام 

من حيث معدل النمو المتوقع للبلدان النامية 

ه تراجعتوقع الصندوق واقتصادات السوق الناشئة، 

في المائة خالل عام  4.1 على ليقتصربشكل طفيف 
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، فيما 2018عام  في المائة 4.5رنة مع ابالمق 2019

في المائة  4.7إلى  المجموعةنمو معدل يتوقع تعافي 

قام الصندوق بخفض  ،. في هذا الصدد2020عام 

الصادرة في توقعاته لنمو المجموعة مقارنة بتوقعاته 

 2019ئوية خالل عام نقطة م 0.3شهر أبريل بنحو 

، على خلفية تخفيض 2020نقطة مئوية عام  0.1و

التوقعات لجميع االقتصادات الرئيسة في المجموعة. 

آسيا الصاعدة والنامية أعلى  بلدان تسجيلكما يتوقع 

في  6.2معدل نمو على مستوى المجموعة يُقدر بنحو 

، وتقل التنبؤات 2020و 2019المائة خالل عامي 

عما جاء في عدد أبريل من  نقطة مئوية 0.1بمقدار 

مر الذي يعكس إلى تقرير "آفاق االقتصاد العالمي"، األ

ارة حد كبير، تأثير التعريفات الجمركية على التج

 واالستثمار. 

تصاعد التعريفات لفي الصين، أدت اآلثار السلبية 

لى زيادة إوضعف الطلب الخارجي  ،الجمركية

الضغوط على اقتصاد يمر بالفعل بمرحلة من التباطؤ 

 لتخفيفالهيكلي ويحتاج إلى تقوية األطر التنظيمية 

شير التوقعات إلى على الديون. تُ  المتزايداالعتماد 

في  6و ،2019في المائة عام  6.2النمو بلوغ معدل 

 .2020المائة عام 

 اراستمر ( 2)الدولي البنك أوضح ذاته، السياق في

، 2019معدل النمو االقتصادي العالمي عام تباطؤ 

حيث أدى ضعف معدالت االستثمار في اقتصادات 

األسواق الصاعدة والبلدان النامية إلى تراجع إمكانيات 

ميزان المخاطر التي تتعرض لها  يميلالنمو المحتملة. 

اآلفاق االقتصادية بشدة نحو االتجاه السلبي، جراء 

 التجارية. لتوترات المتواصل لتصاعد ال

من المتوقع تراجع معدل النمو االقتصادي العالمي في 

وهو ما يُعزى إلى انخفاض  ،في المائة 2.6إلى  2019

التجارة واالستثمار عما كان  نمو أنشطةمعدالت 

تعافى معدل النمو فيما يتوقع في بداية العام.  متوقعا  

مدفوعا   2020في المائة بحلول عام  2.8إلى  تدريجيا  

وحدوث  ،ستمرار تحسُّن ظروف التمويل العالميةبا

ألسواق وااقتصادات البلدان النامية في انتعاش طفيف 

  .الصاعدة

في هذا اإلطار، توقع البنك الدولي أن يتباطأ معدل 

النمو في االقتصادات المتقدمة كمجموعة في عامي 

في المائة  1.5و 1.7لينخفض إلى  2020و 2019

على التوالي نتيجة ضعف النمو في منطقة اليورو 

                                                 
2World Bank Group, (2019). “Heightened Tensions and 

Subdued Investment”, June. 

في المائة  1.2حيث يتوقع تراجع نمو دول المنطقة إلى 

 1.4إلى  2020م مع تحسن طفيف عا ،2019في عام 

في المائة نتيجة تأثُّر النشاط االقتصادي بضعف 

التجارة والطلب المحلي على الرغم من استمرار 

المساندة التي تتيحها السياسة النقدية. من المتوقع كذلك 

 األمريكيةأن ينخفض معدل النمو في الواليات المتحدة 

في  1.7إلى ويتراجع في المائة هذا العام  2.5إلى 

 . 2020المائة في 

على صعيد الدول النامية، من المتوقع تعافي معدل 

النمو في هذه االقتصادات من أدنى مستوى له في 

إلى  2019في المائة في عام  4أربعة أعوام الذي بلغ 

(. وقد كان 2020-2021في المائة خالل الفترة ) 4.6

معدل النمو في معظم مناطق اقتصادات األسواق 

مع  الصاعدة والبلدان النامية أضعف مما كان متوقعا  

والظروف المحلية غير تراجع الطلب الخارجي، 

ال يزال فيما . الداعمة للنمو في بعض بلدان المجموعة

النشاط االقتصادي في منطقتي شرق آسيا والمحيط 

 .الهادئ، وجنوب آسيا قويا  

ة يؤكد البنك الدولي أن تحقيق نمو اقتصادي أكثر قو

للحد من الفقر وتحسين مستويات  ا  ضروري عامال  يُعد 

لكن في الوقت الحالي، مازال زخم التعافي  .المعيشة

تحول مستويات الديون حيث ، االقتصادي ضعيفا  

وضعف نمو االستثمارات في البلدان النامية  ،المرتفعة

لح أن دون تحقيق البلدان كامل إمكاناتها. ومن المُ 

إصالحات هيكلية كبيرة من النامية تجري البلدان 

شأنها تحسين مناخ األعمال واجتذاب االستثمارات. 

كما ينبغي أن تضع هذه البلدان إدارة الديون وتعزيز 

 الشفافية على رأس أولوياتها.

في هذا الصدد، لفت البنك الدولي االنتباه إلى ضرورة 

تعمل اقتصادات األسواق الصاعدة والبلدان النامية أن 

اتها الوقائية على صعيد السياسات، يعلى تدعيم احتياط

ومن  وتنفيذ إصالحات قادرة على تعزيز آفاق النمو.

الضروري إجراء إصالحات من أجل تعزيز 

ونمو اإلنتاجية، السيما في استثمارات القطاع الخاص 

البلدان منخفضة الدخل التي تواجه اليوم تحديات أكبر 

    مما القته في أوائل العقد األول من القرن الحالي.

توقع البنك الدولي ما في البلدان منخفضة الدخل، أ

من  2020في المائة في  6ارتفاع معدالت النمو إلى 

، ولكن ذلك لن يكفي إلحداث 2019في المائة في  5.4

 أشد البلدان فقرا   تواجهتخفيض كبير في معدالت الفقر. 
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تحديات ملموسة بسبب أوضاع الهشاشة والعزلة 

الجغرافية وارتفاع معدالت الفقر. وإذا لم يمكنها 

الدخول في مسار نمو أسرع، فسوف يظل هدف خفض 

في المائة بحلول  3معدل الفقر المدقع إلى أقل من 

 أمرا  صعب المنال. 2030

واسع النطاق  ا  تباطؤ (3)ألمم المتحدةا تتوقعمن جهتها 

 ،لالقتصاد العالمي في ظل استمرار التوترات التجارية

وارتفاع درجة عدم اليقين فيما يتعلق بالسياسات 

 االقتصادية، وتراجع مستويات الثقة في األعمال. 

 2019من عام قامت األمم المتحدة في شهر مايو 

 2.7بخفض تقديراتها للنمو االقتصادي العالمي إلى 

في المائة في عام  2.9وإلى  ،2019في المائة في عام 

ابقة في شهر يناير من نفس مقارنة بتوقعاتها الس 2020

العام بسبب تكاتف عدد من العوامل ذات األُثر غير 

المواتي على النمو االقتصادي في االقتصادات 

 المتقدمة والنامية على حد سواء.  

أشارت المنظمة إلى أن النزاعات التجارية القائمة من 

شانها خفض التوقعات الخاصة بمعدل نمو حجم 

 2019في المائة في عام  2.7 التجارة الدولية إلى

. كما حذرت من 2018في المائة عام  3.4مقارنة مع 

والردود االنتقامية  ،أن استمرار التوترات التجارية

من شأنها التأثير  ما بين االقتصادات الرئيسة المتبادلة

سلبا  على معدالت النمو في البلدان النامية التي تعتمد 

يضر لمتقدمة. كما قد على التصدير إلى االقتصادات ا

ؤثر يو ،نشاط التجارة الدولية بآفاق االستثمارضعف 

 على نمو اإلنتاجية على المدى المتوسط. سلبا  

لقي توقعات النمو العالمي األضعف في هذا السياق، تُ 

بظاللها على الجهود المبذولة لتنفيذ خطة التنمية 

عالمية  ، التي وضعت أهدافا  2030المستدامة لعام 

وتعزيز الرخاء والرفاهية  ،للقضاء على الفقر

النمو ، حيث يحد االجتماعية مع حماية البيئة

 من قدرة البلدان على توفير االقتصادي الضعيف

مثل التعليم أساسية مجاالت الزمة في االستثمارات ال

والصحة والتكيف مع تغير المناخ والبنية التحتية 

 المستدامة.

 ايدمن تزاألمم المتحدة  رتحذمن جانب أخر، 

حتملة جراء تغير الُمناخ، المخاطر االقتصادية المُ 

سلط أن ازدياد تواتر وشدة الكوارث الطبيعية يُ  نتوبي

ر ـغيـزايدة الناجمة عن تـديدات المتـهـالضوء على الت

يستلزم المناخ، السيما بالنسبة ألضعف االقتصادات. 

                                                 
3 UN, (2019). “World Economic Situation and Prospects 

as of Mid-2019. 

 وأكثر تنسيقا  تباع نهج متعدد األطراف أقوى اذلك 

المناخية العالمية السيما فيما  األهدافبهدف تحقيق 

لفة يتعلق بتعديل آليات تسعير الكربون ليعكس الكُ 

 واستهالك الكريون.  إلنتاجة يالبيئ

 االقتصادي التعاون منظمة أشارت جانبها، من

إلى تباطؤ النشاط االقتصادي العالمي  ( 4)والتنمية

لضعف  ا  استمرار 2019عام خالل النصف األول من 

بسبب  2018سجل خالل عام النمو االقتصادي المُ 

حدة التوترات التجارية التي نتج عنها انخفاض  تصاعد

التجارة واالستثمار وخاصة في أوروبا  معدالت نمو

والصين إضافة إلى تراجع مستويات ثقة رجال 

واستمرار ظروف عدم اليقين  ،األعمال والمستهلكين

بشأن السياسات. في حين خففت السياسات المالية 

والنقدية التيسيرية والظروف المواتية في أسواق العمل 

 والشركاتمن تأثير هذا التباطؤ على موازنات األسر 

. في المحصلة تتوقع المنظمة في االقتصادات المتقدمة

في  3.2انخفاض معدل نمو االقتصاد العالمي إلى 

في المائة للنمو  3.5مقابل  ،المائة العام الجاري

في  3.4، وذلك قبل ارتفاعه إلى 2018الُمحقق عام 

  المائة العام القادم.

رة الدولية كما توقعت المنظمة انخفاض معدل نمو التجا

في المائة العام الجاري في ظل تأثرها  2إلى نحو 

بأجواء التوترات التجارية وما نتج عنها من تراجع 

فعلى سبيل المثال  واالستثمار.ألنشطة التصنيع 

في دول مجموعة  معدل نمو االستثمار انخفض

في  2.5إلى  2017في المائة في عام  5العشرين من 

، فيما خلفية هذه التطوراتعلى  2018المائة في عام 

واصل كذلك تراجعه خالل الفترة المنصرمة من العام 

 الجاري. 

 األساسية السلع أسواق

تشير تقديرات منظمة األقطار الُمصدرة للبترول 

من المتوقع أن يشهد  )أوبك( إلى أن الطلب على النفط

ليصل إلى  وميا  ي/رميلبمليون  1.1زيادة بنحو 

وهو ما  ،2019خالل عام مليون برميل يوميا   99.92

يعد انخفاضا  مقارنة بمستوى الزيادة في الطلب 

 01.4البالغة  2018العالمي على النفط المسجلة عام 

بما يُعزى إلى تباطؤ النشاط  برميل/يوميا  مليون 

 يأتين أ. من المتوقع وفق المنظمة االقتصادي العالمي

الجزء األهم من الزيادة في الطلب العالمي على النفط 

التعاون االقتصادي والتنمية  دولمنظمة من خارج 

4 OECD, (2019). “Economic Outlook”, May. 
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من المتوقع أن  ،خاصة من الهند والصين. في المقابل

زيادة   من خارج دول أوبك يشهد المعروض النفطي

ليصل  يوميا  برميل/مليون  1.97أكبر بما يقدر بنحو 

بانخفاض  2019مليون برميل يوميا  عام  64.39إلى 

عن مستوى الزيادة القياسية المسجلة في المعروض 

. برميل/يوميا  مليون  2.9النفطي العام السابق البالغة 

تبقى الزيادة المسجلة في المعروض النفطي من 

الزيادة ساهم األبرز في الواليات المتحدة األمريكية المُ 

 . )5(في المعروض المتوقعة خالل العام

إنتاج الواليات المتحدة األمريكية  سجلفي هذا السياق، 

في عام  وميا  ي/رميلمليون ب 11.0من النفط الخام بلغ 

األمريكية ارتفاع معلومات الطاقة  وكالة. تتوقع 2018

ية إلى مستويات قياسية مريكإنتاج الواليات المتحدة األ

ونحو  ،2019مليون برميل يوميا  عام  12.3تبلغ 

  .(6)2020عام مليون برميل يوميا   13.3

من المتوقع أن كمحصلة للتطورات في أسواق النفط، 

يبلغ إجمالي الطلب على نفط دول منظمة األوبك نحو 

منخفضا   2019خالل عام  وميا  ي/رميلب 30.7

السابق البالغة سجلة العام بالمقارنة مع المستويات المُ 

 29.4، فيما يتوقع انخفاضه إلى مليون برميل 31.6

 . (7)2020عام  مليون برميل/يوميا  

يُشار في هذا الصدد إلى أن الدول المنتجة الرئيسة 

في مطلع شهر يوليو  اتفقتللنفط داخل وخارج أوبك قد 

حتى شهر +OPEC) على مد العمل باتفاق ) 2019

في ظل استمرار تفوق  2020مارس من عام 

 المعروض النفطي على مستويات الطلب من النفط

 .بهدف التحرك باتجاه استعادة توازن السوق

للنفط تذبذبا  ملحوظا  خالل  ةشهدت األسعار العالمي

متأثرة  بتصاعد حدة  2019النصف األول من عام 

، الجيوسياسيةالتوترات التجارية وببعض العوامل 

  64.5 نحو 2019من عام  سبتمبرشهر وبلغت حتى 

دوالر/ للبرميل خالل  69.8مقابل  ،(8)دوالرا  للبرميل

في هذا الصدد، يتوقع صندوق النقد . 2018عام 

 4.1بنسبة أسعار النفط العام الجاري  انخفاضالدولي 

عام خالل دوالرا  للبرميل  65.5لتصل إلى في المائة 

في المائة العام المقبل  2.5بنسبة  اوتراجعه ،2019

في حين تتوقع  .2020في المائة عام  63.9صل إلى تل

 حولمتوسط سعر خام برنت  يدوراألمم المتحدة أن 

                                                 
5 OPEC (2019). “OPEC Monthly Oil Market Report”, Aug. 
6 EIA, (2019). “Short-Term Energy Outlook”, Aug. 
7 OPEC (2019). Op. cit. 

 .2019حتى التاسع من شهر سبتمبر للفترة منذ بداية العام و 8

 2019دوالرا  للبرميل في عامي  65مستوى 

معلومات الطاقة تتوقع وكالة بينما  ،( 9)2020و

األمريكية أن تدور أسعار خام برنت حول مستوى 

دوالرا  للبرميل خالل عامي  67-66يتراوح حول 

 . (10)2020و 2019

ارتفاعا   2014شار إلى أن أسواق النفط تشهد منذ عام يُ 

يؤثر على دقة التقلبات السعرية  في مستوىشديدا  

ثره بشكل كبير المسارات إتتباين على التوقعات و

 المستقبلية لتوقعات األسعار ما بين جهة وأخرى.

 ،تعكس هذه التقلبات التغيرات في أساسيات السوق

 ،النفط الصخري إلنتاجاالعتبارات الفنية و

وتعامالت أسواق العقود  ،والتطورات في سعر الدوالر

 اآلجلة.

من  ،األخرىساسية ألبأسعار السلع افيما يتعلق 

سعار المعادن والسلع أبشكل عام استقرار  المتوقع

 .(11)2020و 2019 يالزراعية خالل عام

 والصرف الفائدة أسعار

المصارف المركزية الدولية عن معظم  تتراجع

سبقة للعودة إلى المسارات التقليدية اتجاهاتها المُ 

للسياسة النقدية في أعقاب تحول المشهد االقتصادي 

واستمرار ضعف النمو االقتصادي والتجارة  ،العالمي

الدولية إثر ارتفاع مستويات عدم اليقين الناتج عن 

التوترات التجارية وما تلقيه من ظالل على آفاق 

وما تستدعيه من ضرورة  ،االقتصادات المتقدمة

استمرار األثر التحفيزي لسياسات االقتصاد الكلي 

التوجهات  يعزز هذه وعلى رأسها السياسة النقدية.

انخفاض معدالت التضخم مقارنة بالمستويات 

المستهدفة من قبل البنوك المركزية الرئيسة، وتباطؤ 

والتوقعات باستقرار أسعار السلع  ،الطلب العالمي

 األساسية.

درالي يأبقى مجلس االحتياطي الففي هذا السياق، 

األمريكي على سعر الفائدة األساسي دون تغيير خالل 

 – 2.25عند مستوى  2019اجتماعه في شهر يونيو 

ئة. تم اتخاذ القرار بأغلبية أعضاء المجلس ابالم 2.50

خفض سعر يتجه المجلس إلى كذلك أن  واتوقع نالذي

في ظل قناعة أعضائه باستمرار  2020الفائدة في عام 

عن  الدفع الناتجةحاجة االقتصاد األمريكي إلى قوة 

9  UN, (2019). “World Economic Situation and Prospects 

as of Mid-2019. 
10 OPEC (2019). Op. cit. 
11 World Bank Group, (2019). “Heightened Tensions and 

Subdued Investment”, June. 
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لإلبقاء على معدالت النمو  يريةالسياسة النقدية التيس

الفيدرالي مجلس السيما بعد أن خفض  حققة مؤخرا  المُ 

 2019عام  التضخم فياألمريكي من توقعاته لمعدل 

 1.9إلى  2من  2020ئة، ولعام ابالم 1.5إلى  1.8من 

 في حين توقع مجلس االحتياطي الفيدرالي بالمئة.

 2.1أن يبلغ معدل نمو االقتصاد األمريكي  األمريكي

 .2020في المائة في عام  2، و2019ئة في عام ابالم

ة ائبالم 3.6أما مستوى البطالة، فيتوقع انخفاضه إلى 

استمرارا  لالتجاه نحو اإلبقاء على  .2019في عام 

الموقف التيسيري للسياسة النقدية لدعم االقتصاد 

للمرة -طي الفيدرالي األمريكي، قام مجلس االحتيا

بخفض سعر الفائدة على  -األولى منذ عشر سنوات

الدوالر في اجتماعه المنعقد خالل شهر يوليو بنحو 

 في المائة. 2.25إلى  2تراوح بين يربع نقطة مئوية ل

شهد قيام مجلس االحتياطي قد  2018يشار إلى أن عام 

جوالت لرفع أسعار  أربعبإجراء  األمريكي الفيدرالي

ليصل سعر  لكل منهانقطة أساس  25الفائدة بواقع 

إلى  2.25 نطاق يتراوح بين الفائدة على الدوالر إلى

 . في المائة 2.50

من جهته، أبقى البنك المركزي األوروبي مؤخرا  على 

سعر فائدة السياسة النقدية مستقرا  عند مستوى سالب 

وسعر إعادة التمويل عند  ،في المائة 0.40يبلغ 

، في اجتماعه المنعقد في شهر مستوى صفر في المائة

أعلن البنك اعتزامه اإلبقاء كما  .2019يونيو من عام 

على أسعار الفائدة ثابتة عند هذا المستوى حتى 

طالق حزمة واتجاهه إلى إ 2020منتصف عام 

 2019تحفيزية جديدة خالل النصف الثاني من عام 

إلى تراجع اليورو ذلك أدى . النمو االقتصاديلدعم 

مقابل الدوالر، وتزايد حدة التوتر التجاري بين 

الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي، على 

خلفية النزاع بين الجانبين بشأن الدعم الذي يقدمه كل 

جانب إلى شركات الطيران الوطنية، والخالف بشأن 

 للمنافسة التجارية. خفض قيمة العملة كوسيلة 

حافظ بنك إنجلترا المركزي على أسعار الفائدة مستقرة 

في اجتماعه األخير في في المائة  0.75عند مستوى 

رغم التوقعات بتراجع معدل النمو  شهر يونيو

االقتصادي إلى الصفر خالل النصف الثاني من عام 

. ستعتمد المسارات المستقبلية ألسعار الفائدة 2019

التطورات فيما يتعلق باتفاق خروج بريطانيا من على 

سواء  تم الوصول إلى اتفاق في هذا  االتحاد األوروبي

 .الصدد أم ال

                                                 
12 OECD, (2019). “Economic Outlook”, May. 

أما في اليابان، ال يزال البنك المركزي الياباني بعيدا  

عن العودة إلى المسارات التقليدية للسياسة النقدية في 

نصف أقل من ضوء استقرار معدالت التضخم عند 

في المائة، وهو ما يتوقع  2تواه المستهدف البالغ مس

بالغة معه بقاء سعر الفائدة عند مستوياته السالبة ال

في المائة، وبقاء العائد على سندات الخزانة  0.10

عند مستويات صفرية في المستقبل ألجل عشر سنوات 

المنظور طالما بقي معدل التضخم دون مستواه 

سبق، من المتوقع استمرار المستهدف. استنادا  إلى ما 

النطاق البنك المركزي الياباني في تبني برامج واسعة 

للتيسير النقدي لحفز النمو االقتصادي وبلوغ المعدالت 

من جهته اتجه بنك الصين الشعبي  المستهدفة للتضخم.

إلى خفض نسبة االحتياطي القانوني لحفز مستويات 

منح االئتمان لدعم النمو االقتصادي في بداية عام 

2019. 

استنادا  للتطورات االقتصادية والمالية الُمشار إليها، 

شهد مؤشر قيمة الدوالر مقابل سلة تتكون من ست 

خالل في المائة د واح ارتفاعا  بنسبة تقاربعمالت 

مقارنة بالمستوى المسجل  2019الربع الثاني من عام 

 .خالل الربع األول

  الدولية التجارة

من المتوقع أن يؤدي التباطؤ واسع النطاق للنمو 

االقتصادي في جميع دول العالم تقريبا  إلى إضعاف 

 3-2نمو التجارة الدولية إلى معدالت تتراوح ما بين 

ما في المائة حسب تقديرات المنظمات الدولية وهو 

سجل منذ مُ للتجارة الدولية أضعف معدل نمو يُمثل 

هذا ويعتبر ضعف معدل نمو  .األزمة المالية العالمية

النشاط التجاري في الصين المسؤول األكبر عن 

التراجع المتوقع في معدل نمو التجارة الدولية حيث 

الواردات حجم من المتوقع انخفاض معدل نمو 

( 2020-2019الصينية إلى النصف خالل الفترة )

في المائة  7.50في المائة مقابل  3.24ليصل إلى 

-2017الل الفترة )ـل خـسجـالم وسط النموـلمت

2018) (12). 

عزى هذا التباطؤ في معدل نمو التجارة الدولية إلى يُ 

لواليات المتحدة تزايد التوترات التجارية حيث قامت ا

برفع الرسوم الجمركية  2018خالل عام األمريكية 

قائمة من السلع ضمن رادتها من عدد من الدول اعلى و

مليار دوالر )بما  300والي بح تهاتقدر قيمالمستوردة 

ت األمريكية(، اردافي المائة من الو 12يمثل نحو 

اتجهت هذه الدول إلى  بالتالي،ومعظمها من الصين. 
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وقامت بالرفع المتبادل لقيمة  عكسيةتبني ردود 

الجمركية على وارداتها من الواليات المتحدة  الرسوم

 150بنحو األمريكية لقائمة من السلع تقدر قيمتها 

وزيادة  ،مليار دوالر مما أدى إلى ارتفاع األسعار

ن له تبعات عديدة على امستويات عدم اليقين مما ك

أنشطة التصنيع واالستثمار والتجارة الدولية كما سبق 

 اإلشارة.

إضافة لما سبق، أعلنت الواليات المتحدة األمريكية 

اتجاهها إلى  2019خالل النصف األول من عام 

وما  جمركية إضافية على وارداتها من فرض رس

االتحاد األوروبي تستهدف شركات الطيران واألغذية 

لتضاف بذلك إلى قائمة الرسوم الجمركية اإلضافية 

التي تم فرضها مسبقا  على الواردات من الصلب 

 واأللمنيوم.

 تشيييير تقديرات مكتب اإلحصييياء في الواليات المتحدة

ميييا بين  التعرفييية الجمركييييةأن رفع إلى  األمريكيييية

والصييييييين قييد أدى إلى  األمريكيييةالواليييات المتحييدة 

انخفيياض حجم التجييارة السييييييلعييية المتبييادليية مييا بين 

في المائة منذ سييييييبتمبر من عام  15الجانبين بنسييييييبة 

الييذي شييييييهييد تطبيق الجوليية الثييانييية من رفع  2018

با  كذلك على  ما انعكس سييييييل التعرفة الجمركية وهو 

سييل القيمة العالمية وخاصيية في دول شييرق آسيييا سييال

 .(13) التجاريينوباقي الشركاء 

 االقتصادية المخاطر

 بآفاق المحيطة المخاطر بعض استمرار المتوقع من

 يتمثل والناشئة المتقدمة البلدان في االقتصادي النمو

 :في أهمها

 تصاعد حدة التوترات التجارية -

ال يزال استمرار عدم اليقين بشأن السياسات التجارية 

للمخاطر السلبية على االستثمار  مهما  يمثل مصدرا  

والوظائف ومستويات المعيشة العالمية. كما تؤثر 

القيود الجمركية الجديدة التي تم تطبيقها خالل عامي 

على مستويات الدخل المتاح لإلنفاق  2019و 2018

                                                 
13 UN, (2019). “World Economic Situation and Prospects”, 

May. 
14 OECD, (2019). Op cit. 

تهلكين، وخاصة األسر ذات ومستويات معيشة المس

الدخل المنخفض، وتزيد من تكاليف اإلنتاج بالنسبة 

 للشركات.

منظمة التعاون االقتصادي  اهتمتفي هذا السياق، 

األثر االقتصادي للقيود الجمركية التي بتقدير والتنمية 

والصين األمريكية تم تطبيقها ما بين الواليات المتحدة 

 ،والتجارة الدولية ،يعلى النمو االقتصادي العالم

 األمريكيةوعلى معدل نمو كل من الواليات المتحدة 

ن يؤدي ذلك إلى تراجع معدل أوالصين. فمن المتوقع 

نقطة مئوية  1.5نمو حجم التجارة الدولية بنحو 

وانخفاض معدل نمو النشاط االقتصادي العالمي بما 

توقع نقطة مئوية. إضافة إلى انخفاض م 0.7يقرب من 

بنحو والصين  األمريكيةعدل نمو الواليات المتحدة لم

نقطة مئوية على التوالي خالل عام  1.1و ،0.8

2021(14()15). 

من جهة أخرى، تهدد أجواء التوترات التجارية الحالية 

قواعد النظام التجاري متعدد األطراف التي تم إرسائها 

خالل العقود الماضية وتم تتويجها بتأسيس منظمة 

برز الحاجة إلى ، وتُ 1995التجارة العالمية في عام 

إصالح واسع النطاق للنظام التجاري العالمي بغية 

التي تم الحفاظ على مكاسب تحرير التجارة الدولية 

. في هذا السياق، تبرز الوصول إليها عبر عقود ماضية

خطورة حالة الجمود الحالية فيما يتعلق بعدم تعيين 

الواليات المتحدة األمريكية في  حكمين جدد من قبلمُ 

 ةفض المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمي مجلس

في شهر فترة تعيينهم انقضت لذين للمحكمين اخلفا  

حيث يتوفر حاليا  الحد األدنى من  ،ديسمبر الماضي

في الوقت الذي يشهد فيه في هذا المجلس المحكمين 

ت التجارية عدد النزاعافي  ملموسة   المجلس زيادة  

 .   العالمية

  

األمريكية األثر المتوقع لقيام الواليات المتحدة هذا التقدير يشمل     (15)

من مليار دوالر  200ية بقيمة واردات صين علىبرفع التعريفات 

)مع  2019من منتصف مايو بداية في المائة  25في المائة إلى  10

 60 واردات أمريكية بقيمة اتخاذ إجراءات متبادلة من الصين على

 25تم فرض تعريفة بنسبة ما مليار دوالر(، والتأثير اإلضافي إذا 

التجارة الثنائية المتبقية بين الصين والواليات  بنود في المائة على

. عالوة على األثر 2019من يوليو  اعتبارا   األمريكية المتحدة

نتيجة  ستثمارنقطة أساس في مخاطر اال 50الرتفاع بنحو ل المتوقع

يستمر لمدة ثالث سنوات قبل أن يتالشى ببطء بعد هذه التطورات 

 ذلك.
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تباطؤ االقتصاد الصيني وتداعياته االنتشارية  -

 المحملة

 

لى حقبة الثمانينات كانت مساهمة االقتصاد إبالرجوع 

 2ضئيلة جدا  في حدود  العالميفي االقتصاد  الصيني

في  16وبدأت في االرتفاع حتى وصلت الى  في المائة

إمكانية بلوغه  ىلإ. تشير التوقعات 2018المائة عام 

مما يجعله قريبا   2023في المائة بحلول عام  19نسبة 

في االقتصاد  األمريكيمن حجم مساهمة االقتصاد 

في المائة في عام  21.8من  ارتفعتالعالمي التي 

ن أومن المتوقع  2018في المائة عام  23إلى  1980

 .2023عام  ئةفي الما 21لى إتصل 

 

رغم تبني الصين لحزمة من السياسات التحفيزية لدعم 

النمو االقتصادي وتفادي االنخفاض الحاد للنشاط 

االقتصادي، فمن شأن التباطؤ الحاد غير المتوقع في 

 الصين أن يكون له عواقب وخيمة كبيرة على النمو

في ظل  العالمي، والتجارة الدولية، وأسواق المال

العالقات االرتباطية القوية ما بين الصين وباقي دول 

 العالم.

 

شهد العالم آثارا  انتشارية مشابهة لذلك خالل الفترة 

( عندما تأثرت مستويات النمو 2015-2016)

على العديد من  انعكسوهو ما  والتجارة في الصين

ى، وأدى إلى تقلبات في األسواق االقتصادات األخر

المالية العالمية واتساع عالوة المخاطر على سندات 

وعمل  الفترة،الشركات واألسواق الناشئة خالل تلك 

 في المائة. 10على خفض أسعار األسهم العالمية بنحو 

 

منظمة التعاون التي طبقتها المحاكاة نماذج  نتائجتشير 

اطؤ لتبثر المتوقع والتنمية لتقدير األ االقتصادي

نقطة مئوية تستمر لمدة  2االقتصاد الصيني بمقدار 

صدمة تباطؤ الطلب االقتصادي في  إلى أن عامين

 :الصين سوف تؤدي إلى

  

نمو الناتج المحلي اإلجمالي معدل انخفاض  -

، نقطة مئوية سنويا   0.4العالمي بما يقرب من 

 بهذه الصدمة بشكل أكبر بعض أثرتسوف يو

اليابان واالقتصادات المنتجة للسلع بلدان مثل ال

 قدكما وغيرها من االقتصاديات في شرق آسيا. 

نمو حجم الواردات معدل ض انخفيؤدي إلى ا

في سنويا  نقطة مئوية  3.25الصينية بحوالي 

مما تاليين لهذه الصدمة، في العامين الالمتوسط 

الصادرات لدى الشركاء يضر بنمو حجم 

التجاريين الرئيسين، بما في ذلك ألمانيا والعديد 

 من االقتصادات اآلسيوية.

 

مخاطر ارتفاع زيادة أجواء عدم اليقين وبالتالي  -

. في سعار األسهمأ وانخفاضاالستثمار العالمية، 

هذا السياق فإن تأثير صدمة تباطؤ االقتصاد 

ؤثر على تالصيني ستكون أكبر، حيث س

موازنات الشركات واألسر. فمع افتراض ارتفاع 

نقاط أساس، وتراجع  50مخاطر االستثمار بنحو 

 في المائة لمدة عامين 10بنسبة أسعار األسهم 

فقد يؤدي ذلك إلى تراجع  ،نتيجة هذه الصدمة

نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي بنحو  معدل

تراجع و، في المتوسط نقطة مئوية سنويا   0.7

معدل نمو التجارة العالمية بما يقرب من نقطة 

التاليين لحدوث  في العامين مئوية سنويا  واحدة 

 . الصدمة

 

ستكون اآلثار المباشرة الناتجة عن تباطؤ  -

أكبر إذا لم يتمكن صناع  يالصيناالقتصاد 

تبني في جميع أنحاء العالم من  اتالسياس

سياسات للتخفيف من أثر األزمة خاصة في ظل 

حيز السياسات في العديد من الدول محدودية 

الُمجمع فإن التأثير بالتالي . المتقدمة والنامية

يؤدي إلى قد بشكل أكبر ويرتفع  للصدمة سوف

انخفاض معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي 

نقطة  0.9إلى  0.8العالمي بما يتراوح ما بين 

العامين التاليين لحدوث على مدار  وية سنويا  مئ

خفض نمو التجارة . كما سيؤدي إلى الصدمة

توسط في الم العالمية بمقدار نقطة مئوية سنويا  

 في نفس الفترة.

 

 بدون األوروبيانسحاب بريطانيا من االتحاد  -

 وصل إلى اتفاقتال

 

إتمام ترتيبات انسحاب  بشأنال تزال حالة عدم اليقين 

على آفاق  ابظاللهتُلقي بريطانيا من االتحاد األوروبي 

األجلين واالتحاد األوروبي في  ،االقتصاد البريطاني

حتمل إتمام االنسحاب حيث من المُ القصير والمتوسط 

طار وهو ما سوف إلبدون الوصول إلى اتفاق في هذا ا

ضعف لة ويُ يزيد من حجم المخاطر االقتصادية المحتم

معدالت نمو بريطانيا واالتحاد األوروبي. في هذا 

تقديرات إلى أن الزيادة في مستوى الشير السياق، تُ 
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ؤدي إلى يالجمركية ما بين الجانبين سوف  الرسوم

مئويتين بنحو نقطتين  بريطانياانخفاض معدل نمو 

  .)16(التاليين إلتمام االنسحاب خالل العامين

 

أثرت عملية االنسحاب قد تكون التأثيرات أقوى إذا 

وأدت إلى  ،على انتقاالت السلع واألفراد عبر الحدود

بريطانيا لمزايا تفضيلية كانت تحصل عليها فقدان 

رتيبات التجارة بين االتحاد األوروبي مسبقا  في إطار ت

اختناقات في سالسل وهو ما قد يسبب  ،أخرىوبلدان 

كما يُمكن أن تكون اإلمداد المتكاملة عبر الحدود. 

التكاليف االقتصادية أكبر في حال انخفاض مستويات 

، وهو ما قد األسواق الماليةأثر ثقة قطاع األعمال وت

تمتد آثاره االنتشارية إلى دول أخرى في االتحاد 

 . األوروبي

 

على الرغم من اتخاذ الجانبين لتدابير طارئة لتخفيف 

تأثير عدم التوصل إلى اتفاق، فإن االنفصال عن 

االتحاد األوروبي دون اتفاق سيظل بمثابة صدمة 

شريك تجاري  بريطانياسلبية كبيرة، بالنظر إلى أن 

في االتحاد  .ةاألوروبي مهم للعديد من البلدان

تتعرض بعض الدول األصغر التي لها قد  األوروبي،

، بما في بريطانياروابط تجارية واستثمارية قوية مع 

إلى صدمة تباطؤ  يرلندا وهولندا والدنماركاذلك 

، مما يؤدي إلى تكاليف تكيف كبيرة الطلب الخارجي

في مناطق أو قطاعات معينة. تشير تقديرات منظمة 

هذه  تالتعاون االقتصادي والتنمية إلى أن صادرا

على  في المائة 15خفض بنحو قد تن بريطانياالدول إلى 

تطبيق قواعد منظمة التجارة في حالة المدى المتوسط 

خاصة فيما يتعلق  بريطانياالعالمية على تجارتها مع 

عوضا  عن  طاعي األغذية والمعدات الزراعيةبق

 .(17)ترتيبات التجارة في إطار االتحاد األوروبي

أوجه الهشاشة في األسواق المالية في ظل تزايد 

 تزايد المديونيات العامة والخاصة

 

تبنت  المنخفض،ردا  على تباطؤ النمو والتضخم 

. تيسيرية نقدية بنوك المركزية الكبرى سياساتال

ساعدت هذه التحوالت األخيرة في السياسة النقدية 

على استقرار األسواق المالية العالمية وتدفقات رأس 

لفترة فإن امال إلى االقتصادات الناشئة. مع ذلك، ال

ؤدي تمكن أن النقدية يُ  لتيسير السياسةالزمنية الطويلة 

إلى تفاقم االختالالت المالية، بما في ذلك زيادة تراكم 

الديون، مما يزيد من مخاطر االستقرار المالي على 

  المدى المتوسط.

 

في هذا اإلطار، تشير اإلحصاءات الدولية إلى زيادة 

في المائة  30كبيرة في حجم المديونية العالمية بنحو 

وبلوغها  2008مقارنة بمستوياتها المسجلة خالل عام 

الناتج المحلي اإلجمالي العالمي.  ما يفوق ضعفياآلن 

تتمثل خطورة تزايد مشكلة المديونية العالمية في 

ي االرتفاع غير المسبوق لمديونية الوقت الراهن ف

 القطاع العائلي وقطاع الشركات. 

 

القطـــــاع غير المالي في هذا السياق، شهدت مديونية 

بنحو الضعف  واألفراد( ارتفاعا  لشركات )مديونيات ا

 13لتصل إلى  2008مقارنة بالمستويات المسجلة عام 

ت في الوقت الذي تراجعت فيه مستويا ،تريليون دوالر

جودة الديون وهو ما ينذر بتصاعد المخاطر 

 .(18)المالية

 

من ثم فإن أي تباطؤ أو ركود اقتصادي سوف يؤثر 

كل من القطاع العائلي وقطاع الشركات سلبا  على قدرة 

تقلبات حادة ؤدي إلى يسوف على سداد مديونياتها و

 .(19)في أسعار األصول واألسواق المالية
 

 

                                                 
16  Kierzenkowski, R. et al. (2016). «The Economic 

Consequences of Brexit: A Taxing Decision”, OECD 

Policy Paper, April, No. 16 
17  OECD, (2019). Op cit. 

18 OECD, (2019). Op cit. 
19 United Nations (2019). “World Economic Situation 

and Prospects”, Jan. 
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 (20)للتقرير ساسيةاأل االفتراضات

 الدولية والتجارة العالمي االقتصاد نمو معدل

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

. كما يتوقع في هذا 2018في المائة للمستوى المسجل عام  3.3بالمقارنة مع  ،في المائة خالل تلك الفترة 3.0إلى مستويات تدور حول 

توى المسجل ، وهو ما يعد منخفضا  بالقياس بالمس2018عام في  3.5مقابل  في المائة 2.6السياق تراجع معدل نمو التجارة الدولية إلى 

السيما  ،في المائة. من المتوقع أن تتأثر الدول العربية بهذه التطورات التي ستؤثر على مستويات الطلب الخارجي 5.2البالغ  2017عام 

والواليات  ،واالتحاد األوروبي ،الشركاء التجاريين األبرز بالنسبة للدول العربية ممثلين في كل من الصينفيما يتعلق باألثر المتوقع لتباطؤ 

 في المائة من الصادرات العربية. 56المتحدة األمريكية التي تستوعب أسواقها نحو 

 النفط سعارأ

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

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

 وإلى ،2019 عام خالل يوميا   برميل مليون 12.4 إلى ارتفاعا   النفطي نتاجهاإ يسجل أن المتوقع من التي األمريكية المتحدة الواليات

 أفق خالل الطلب مستويات على النفط من المعروض تفوق استمرار المتوقع من عليه، بناء. 2020 عام في يوميا   برميل مليون 13.2

من  2020حتى شهر مارس من عام  “+أوبك” باتفاقبمد العمل  أوبك ، في حين سيقلل قرار الدول المنتجة الرئيسة داخل وخارجالتوقع

 65إلى  60 بين تتراوح مستوياتنُبقي على توقعاتنا لألسعار العالمية للنفط عند  ،مستويات فائض المعروض من األسواق. بناء عليه

 .التوقع أفق خالل للبرميل دوالرا  

 اإليرادات مستوى على ستنعكس حيث ،العربية الدول تاقتصادا على تؤثر أن المستويات هذه عند للنفط العالمية األسعار استقرار شأن من

 إجمالي من المائة في 36.3 ونحو المائة في 56.3 نحو إلى األخيرة اآلونة خالل النسبية أهميتها انخفاض ورغم التي النفطية والصادرات

 انخفاض قبل والصادرات اإليرادات إجمالي من المائة في 70 يقارب بمستوى مقارنة ،2018في عام  التوالي على والصادرات اإليرادات

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

 استقرار فإن للنفط، المستوردة العربية بالدول يتعلق فيما. للنفط الُمصدرة العربية الدول في الُمنفذة واالستثمارات الممنوح، واالئتمان

 زالت وال الطاقة أسعار تحرير إصالحات من بعد تنتهي لم التي تلك السيما الدول، لهذه العامة الموازنات يدعم للنفط العالمية األسعار

 سيساعد حيث لإلنفاق داعما   أثرا   للنفط العالمية األسعار النخفاض سيكون العربية البلدان كافة مستوى على. المحروقات ألسعار دعم تقدم

 .فاقنلإل الُمتاح الدخل مستويات وزيادة البلدان، هذه في والنقل نتاجاإل كلفة خفض على

 الفائدة سعارأ

 مع تراجع البنوك المركزية الدولية في االقتصادات المتقدمة عن مسارات العودة إلى السياسة النقدية التقليدية من المتوقع بقاء الموقف

 انخفاض. على ضوء ما سبق، من المتوقع في الدول العربية فاق النمو االقتصاديداعما  آل 2020التيسيري للسياسة النقدية حتى عام 

دة على الدوالر، وهو ما يتوقع أن ينعكس على أسعار الفائدة للعمالت العربية المثبتة مقابل الدوالر وسوف يمنح صانعي أسعار الفائ

السياسات النقدية الفرصة لحفز النمو االقتصادي من خالل اإلبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مشجعة لمنح االئتمان ودعم النشاط 

فيد البلدان العربية التي تتبنى نظما  مرنة ألسعار الصرف مع انحسار العوامل التي كانت تدفع باتجاه ارتفاع االقتصادي. كذلك سوف تست

 قيمة الدوالر مقابل عمالتها وهو ما يعني مستويات أقل لخدمة الدين الخارجي كنسبة من صادرات السلع والخدمات.

                                                 

ختلف األصعدة تخضع كافة التوقعات الخاصة بالسيناريو األساسي للتقرير للمراجعة الدورية، ذلك بما يسمح باألخذ في االعتبار التطورات الدولية على م 20

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

وأسواق النفط العالمية السيما فيما يتعلق بمستويات المعروض من النفط والطلب عليه ومستويات التزام  ،والتجارة الدولية ،النشاط االقتصادي العالمي

 نتاج. كما تشمل عملية المراجعة أيضا  التطورات في سعر صرف الدوالر األمريكي والعمالت األساسية األخرى.اإل الدول المنتجة للنفط باتفاق خفض
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 (2020-2019(: توقعات أداء االقتصاد العالمي )1شكل رقم )

ضعف النمو االقتصادي العالمي خالل عام  استمرار  من المتوقع

2019 ..  

 (%معدل نمو االقتصاد العالمي )

للنمو االقتصادي في االقتصادات متوقع في ضوء انخفاض 
 السوقواستقراره في الدول النامية واقتصادات  المتقدمة

 الناشئة

 المائة(معدل نمو االقتصادات المتقدمة )في 
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OECD, (2019). “Global Economic Outlook ", May. 

 

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

Update”, July. 

ومن المتوقع ان يؤدي تباطؤ النشاط االقتصادي إلى تراجع 
الدول االتجاهات التضخمية في االقتصادات المتقدمة واستقرارها في 

 .. النامية
 (المائة في) سعار المستهلكين )متوسط الفترة(الرقم القياسي ألالتغير في  معدل

ألسعار العالمية في ظل االنخفاض النسبي المتوقع لسيما ال

 2019للنفط من خالل عام 
 متوسط سعر سلة أوبك المرجعية

 للبرميل( ا  )دوالر

 

IMF, (2019). “World Economic Outlook Database, April. 

 

OPEC, (2019). “OPEC Price Basket”. 

إلى أدنى  الدوليةمن المتوقع انخفاض معدل نمو حجم التجارة 

 .. عقاب األزمة المالية العالميةأفي    2019عام   مستوياته
 )في المائة( نمو حجم التجارة الدوليةمعدل 

 في ظل تزايد حدة التوترات التجارية العالمية
األمريكية  المتحدة الواليات بين ما الجمركية التعرفة لزيادة المتوقع األثر

 والصين )نقطة مئوية(

 

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

OECD, (2019). “Global Economic Outlook”, May. 
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 اإلصدار هذا في تم الخارجي، الطلب لمستويات تباطؤ من يستتبعها وما الراهنة العالمي االقتصاد حالة على بناء  

مقارنة بإصدار أبريل  المائة في 2.5 إلى العربية الدول نمو معدل توقعات خفض العربي االقتصاد آفاق تقرير من

 للنفط الُمصدرة العربية الدول من كل في االقتصادي النمو تقديرات لخفض انعكاسا   ذلك يأتي. من نفس التقرير

 ،المقابل في.  النفطية وغير النفطية الصادرات على المتوقعة وتأثيراته الخارجي الطلب لتباطؤ كنتيجة له والمستوردة

 في المائة في 3 حول يدور مستوى عند 2020 عام خالل العربية للدول االقتصادي النمو توقعات على اإلبقاء تم

 السياسات وإصالحات االقتصادي اإلصالح لبرامج اإليجابية اآلثار وتواصل ،العالمي لالقتصاد المتوقع التعافي ظل

 النشاط وحفز االقتصادي االستقرار العربية لدعم الدول تنفذها التي الهيكليةواإلصالحات  الكلية االقتصادية

 .والتصديرية نتاجيةاإل القاعدة وتنويع االقتصادي

مقارنة  2019في المائة في عام  2.2على صعيد الدول العربية الُمصدرة للنفط، تم خفض توقعات النمو إلى نحو 

. يأتي ذلك في ظل تأثر بلدان المجموعة العام 2020في المائة في عام  3.0وإلى نحو  ،باإلصدار السابق من التقرير

نتاج سواء بما يعكس االلتزام الجاري بضعف مستويات الناتج في القطاع النفطي على ضوء انخفاض كميات اإل

لُمالحظ خاصة على ضوء ا 2020عام نتاج الذي سيمتد العمل به حتى شهر مارس من باتفاق أوبك لتعديل كميات اإل

تراجع مستويات الطلب العالمي على بما يعكس كذلك ، أو من ارتفاع مستويات التزام الدول العربية بهذا االتفاق

من  ،على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  .نتيجة تباطؤ وتيرة النشاط االقتصادي العالمي النفط

في المائة لوتيرة النمو  1.1مقابل  2019عام في المائة  2.1المتوقع تسجيل دول المجموعة نموا  يتراوح حول 

. يبقى نمو النشاط 2020عام في المائة  2.7إلى ، فيما يتوقع تواصل تحسن معدل النمو 2018المسجلة عام 

المبادرات المعتدلة للقطاع غير النفطي الذي استفاد من النمو  بوتيرةاالقتصادي في هذه المجموعة من الدول مدفوعا  

لسياسات اودور ، وتحسين بيئات األعمال ،والسياسات المتبعة لزيادة مستويات التنويع االقتصادي ،الحكومية

. أما فيما يتعلق بمجموعة الدول العربية األخرى الُمصدرة الداعم للنمو وصناديق الثروة السيادية الكليةاالقتصادية 

في  0.4في المائة ارتفاعا  من نحو  2.7إلى نحو  2019مجموعة عام كذلك تحسن معدل نمو الللنفط، من المتوقع 

والتوقعات  ،بما يُعزى إلى تحسن األوضاع الداخلية في بعض بلدان المجموعة 2018المائة للنمو المسجل عام 

لى زيادة إنتاج النفطي على ضوء إعفاء بعضها من االلتزام باتفاق أوبك مراعاة لحاجة هذه البلدان إبارتفاع كميات 

لدعم النمو االقتصادي. من المتوقع أن تسجل هذه المجموعة من الدول ارتفاعا  في مستويات النشاط نتاج النفطي اإل

مع استمرار تحسن مستويات الطلب  2020في المائة عام  5.0نمو اقتصاداتها بمعدل يدور حول أن تو ،االقتصادي

 المحلي.

في المائة  3.8في المائة هذا العام مقابل  3.6بنحو نموها  فمن المتوقعللنفط،  أما بالنسبة للدول العربية المستوردة

وتعرض بعض هذه البلدان لظروف مناخية  ،العام الماضي نظرا  للتوقعات بتباطؤ مستويات الطلب الخارجي

العام المقبل ونموها النمو بوتيرة مرتفعة وأوضاع داخلية غير مواتية للنمو. في المقابل، يتوقع معاودة هذه المجموعة 

ستفيد من اآلثار اإليجابية الناتجة عن تبني برامج لإلصالح االقتصادي يهذه الدول بعض  في المائة. ال زال 4 بنحو

 ووفرت حيزا  ماليا  داعماُ للنمو االقتصادي. ،ت على تجاوز جانبا  من االختالالت الداخلية والخارجيةساعد

وزيادة معدالت النمو  ،تتبنى البلدان العربية منذ سنوات مضت إصالحات عديدة الستعادة استقرار االقتصاد الكلي

وتعزيز انتاجية وتنافسية  ،وزيادة مستويات التنويع االقتصادي ،وخلق المزيد من فرص العمل ،االقتصادي

 مرونة وزيادة مستويات ،اقتصاداتها بما استتبعه ذلك من تكثيف وتيرة التدابير الرامية إلى تحقيق االنضباط المالي

                                                 
قتصادي المتضمنة التقديرات الخاصة بتوقعات معدل نمو الناتج المحلي للدول العربية باألسعار الثابتة تستند إلى عدة مصادر، من بينها تقديرات النمو اال )21(

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

القتصادي. لنمو االعربية ووزارات المالية فيما يتعلق بأداء االقتصاد الكلي في الدول العربية على عدد من األصعدة التي يهتم بها التقرير ومن بينها ا

وق النقد العربي كذلك تستند التقديرات الواردة في هذا الجزء على نتائج بعض النماذج القياسية القُطرية، وتقديرات الناتج القطاعية التي يقوم بها صند

 ية والمحلية األخرى ذات الصلة. استنادا  إلى بيانات الحسابات القومية الستشراف آفاق النمو في الدول العربية، وكذلك على عدد من المصادر الدول

 تجدر اإلشارة إلى أن بيان معدل نمو مجموعة الدول العربية في هذا التقرير ال يشمل سورية. 

 2020-2019 العربية للدول الكلي االقتصادي األداء توقعاتتحديث  :ثانيا  

 (21)االقتصادي النمو
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ادات مقابل التقلبات االقتصادية الداخلية تقوية وضع هذه االقتص هدفوبناء حيز السياسات ب ،االقتصادات العربية

والخارجية. عالوة على توجيه السياسات باتجاه دعم قطاعات التعليم والصحة وتحسين شبكات الحماية االجتماعية 

تمثل أبرز األولويات على صعيد السياسات تعلى ضوء ما سبق، لتقليل مستوى تأثر الفئات الهشة بهذه اإلصالحات. 

 فيما يلي:

 دة مستويات التنويع االقتصاديزيا -

  

تبنت الدول العربية خالل العقود الماضية مجموعة من اإلصالحات التي تستهدف تنويع الهياكل االقتصادية  

 حيث نتاجاإل هياكل تنويع صعيد على نسبي لتقدم كمجموعة العربية الدول تحقيق على بما ساعدواالنتاجية 

 الخمسة العقود خالل الناتج من( المائة في 40-20) بين االستراتيجية والصناعات النفط قطاع مساهمة تراوحت

 الوطنية االقتصادات هياكل تنويعالرامية إلى  تكثيف الجهود عليها يتعين زال ال الدول تلك أن األخيرة. بيد

 في مساهمته تزال الالذي  التحويلية الصناعة قطاع السيما ،األخرىاالقتصادية  القطاعات مساهمة وزيادة

 سجلالمُ  للمتوسط المائة في 22 بنحو مقارنة ذلك المائة في 10.4 مستوى عند محدودة المحلي اإلجمالي الناتج

تبدو أهمية مواصلة  ،في هذا الصدد .العالمي للمتوسط المائة في 16نحو و ،الناشئة واألسواق النامية الدول في

اإلصالحات الهادفة إلى تقوية دور القطاع الخاص في النشاط االقتصادي وما يستلزمه ذلك من تحسين بيئات 

 األعمال، والنهوض بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتطوير القطاع المالي.

 

 التحول نحو اقتصادات المعرفة -

 

 لخضم التطورات التي يشهدها العالم حاليا  في إطار الثورة الصناعية الرابعة تبدو الحاجة ملحة إلى تحو في

محدودة في هذا المجال. يوفر  الدول العربيةاالقتصادات العربية إلى اقتصادات المعرفة، حيث ال تزال مساهمة 

 ادي وخلق المزيد من فرص العمل للعمالةالتحول نحو اقتصادات المعرفة فرص كبيرة لتعزيز النمو االقتص

مثل قطاعات الزراعة والصناعة  التقليدية بالقطاعات األمر تعلق إذا سواء   العربيةالمؤهلة في الدول  الشابة

أو فيما يتعلق بالقطاعات  ،والتنافسية نتاجيةاإل لدعم المتسارع التقني التطور من االستفادة يمكنها التيوالخدمات 

 .الصناعية الرابعة ترتبط بالتقنيات الجديدة التي برزت في إطار الثورةالتي 

 

 التي المكاسب من واالستفادة ةالمعرف اقتصاد إلى التحول صعيد على خطوات تخطو مؤخرا   العربية الدول بدأت

 التقديرات تشير (Artificial Intelligence) الصناعي الذكاء مجال ففي .الرابعة الصناعية الثورة توفرها

( األخرى البلدان من عدد جانب إلى العربية البلدان من أساسا   تتشكل التي) األوسط الشرق منطقة دول أن إلى

( اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 11) دوالر مليار 320 بنحو تقدر اقتصادية مكاسب تحقيق يمكنها سوف

 فعلى العربية، الدول من عدد في المكاسب هذه تتعاظم سوف. 2030 عام الصناعي الذكاء تقنيات من باالستفادة

 الناتج من المائة في 12.4) السعودية العربية المملكة في دوالر مليار 135 بنحو المكاسب تقدر ،المثال سبيل

 وفي ،(اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 13.6) دوالر مليار 96 بنحو اإلمارات وفي ،(اإلجمالي المحلي

 المحلي الناتج من المائة في 8.2) مليار 55 بنحو المكاسب تقدر العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول باقي

 مليار 43 بنحو مصر استفادة يُقدر حيث العربية، الدول باقي إلى المكاسب ستمتد كما. 2030 عام( اإلجمالي

 السياسات مزيج بقاء تفترض المكاسب هذه أن إلى يشار. (22)( اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 7.7) دوالر

 حال فيالمستوى  ذلك المكاسب تتجاوز أن يمكن بالتالي. الحالي وضعه على العربية الدول في المتبع الراهن

األمر ذاته ينطبق في سوق  .الرقمي االقتصادي للتحول داعمة استباقية استراتيجيات العربية البلدان تبنت إذا ما

، التي تعتبر من أهم التحوالت التي برزت في غمار الثورة (Internet of Things (IoT))انترنت األشياء 

مكن من خاللها إطالق طاقات اقتصادية كبيرة في البلدان العربية. في هذا السياق، تتيح هذه الصناعية التي يُ 

في  11رفع وتيرة النمو االقتصادي بنحو على سبيل المثال التقنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

  .(23) المقبلالمائة خالل العقد 

                                                 
22  PWC, (2018). “US$320 billion by 2030? The potential impact of AI in the Middle East”. 
23  AT Kearney, (2017). “IoT in GCC: Building Brighter, More Sustainable Future”, available at: 

https://info.atkearney.com/5/1068/uploads/iot-in-the-gcc-building-a-brighter--more-sustainable-future.pdf 

https://info.atkearney.com/5/1068/uploads/iot-in-the-gcc-building-a-brighter--more-sustainable-future.pdf
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 دعم رأس المال البشري -

مسؤوال   –إلى جانب رأس المال العيني ونمو السكان  –يعد التفاوت في رأس المال البشري عبر البلدان 
ا  جديدا  مؤشرمؤخرا  البنك الدولي  طوروقد  .(24)عن تفسير التباينات في مستوى النمو االقتصادي بشكل كبير

الُمعاش في بلد ما والحالة الُمثلى في مجال لفجوة بين الواقع يستند إلى حساب ارأس المال البشري لقياس 
الصحة والتعليم. بعبارة أخرى، يُقدر هذا المؤشر مجمل المهارات والكفاءات والصحة البدنية والعقلية، 

سن الثامنة عشر بالنظر إلى مكن لطفل ما أن يكون قد حصل عليها عند وصوله مقارنة بالحالة الُمثلى، التي يُ 
 .ينتمي إليهنظامي الصحة والتعليم في البلد الذي لمستوى أداء وكفاءة 

دولة تم ترتيبها، بينما تحتل أول  157المؤشر المذكور، حيث جاءت األولى من أصل  ةتتصدر سنغافور
، في حين تأتي معظم الدول العربية في مراتب متأخرة في عالميا   47 دولة عربية، وهي البحرين، الترتيب

لتنمية، هذا المؤشر. وتساعد نظرية رأس المال البشري، والتي ساهمت بشكل كبير في تجديد اقتصاديات ا
في فهم السبب الكامن وراء تباين معدالت النمو في دول ال تختلف كثيرا  من حيث الموارد الطبيعية والبنى 

رأس المال  دعم بحاجة إلى التركيز علىالتحتية. وفي هذا اإلطار، يجدر اإلشارة إلى أن الدول العربية 
تكوين والبحث العلمي والصحة وتشجيع مجاالت التعليم والعبر توجيه المزيد من االهتمام بالبشري 

 . (25)التميز

 

 خفض معدالت البطالة -

 

 حيث زال تحدى خفض معدالت البطالة يأتي على رأس التحديات االقتصادية التي تواجه الدول العربيةيال 

 ل البطالةمعد  ضعف وفق بيانات البنك الدولي في المائة  10نحو البالغ معدل البطالة في الدول العربية  يُمثل

من مجمل في المائة  42 نحوعاما   24و 15الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  يمثلفيما . (26)في العالم 

ة في المائ 30نسبة اإلناث بين العاطلين عن العمل حوالي  تبلغ، بينما 2018عام العاطلين عن العمل في 

بين أوساط المتعلمين والداخلين الجدد إلى كذلك  وهو ما يفوق ضعفي المعدالت العالمية. كما تتركز البطالة

يستلزم خفض معدالت البطالة مجموعة من السياسات   .في عدد كبير من الدول العربية أسواق العمل

 أسواق ديناميكية مستويات وزيادة ،العربية االقتصادات هياكل في شامل تحول شمل إحداثوالتدخالت بما ي

 والعالمي. اإلقليمي التكامل لدعم وسياسات ومبادرات ،العمل، وتقوية دور القطاع الخاص

 

 نتاجية والتنافسيةزيادة اإلالمزيد من االهتمام بإصالحات االقتصاد الجزئي بهدف  -

 

تشمل كافة السياسات التي تحتاج الدول العربية إلى المزيد من االهتمام بإصالحات االقتصاد الجزئي التي 

سواء  فيما يتعلق رد االقتصادية تستهدف تقليل التشوهات االقتصادية وتحقيق الكفاءة في استخدام الموا

 من عدد في والمنتجات العمل أسواق بإصالحات أسواق العمل أو أسواق المنتجات. في هذا اإلطار، تواجه

 الكفاءة بهدف رفع األسواق نظرا  إلى الحاجة إلى زيادة مستويات مرونة هذه تحديات العربية الدول

 والدول العربي العالم بين ما الفجوةيستدل على ذلك من  .والتنافسية نتاجيةاإل مستويات وزيادة االقتصادية

 المنتدى بيانات تشير ،المثال سبيل فعلى .والمنتجات العمل أسواق كفاءة بمدى يتعلق فيما األخرى

، العربية المنطقة دول بين ما العمل أسواق كفاءة مستويات بين ما الفارق اتساع إلى العالمي االقتصادي

. 1 وهي مجاالت رئيسة أربع، في 2018 عام في كبير بشكل والتنمية االقتصادي التعاون مجموعة ودول

  .العمل سوق كفاءة. 4و والتدريب التعليم. 3و التقني، االستعداد. 2و االبتكار

                                                 
 )24(  N.G. Mankiw, D. Romer & D. N. Weil, “A Contribution to the Empirics of Economic Growth”، The 

Quarterly Journal of Economics, May 1992. 
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  )26( World Bank (2018). “World Development Indicators Database”. 
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 رفع مرونة االقتصادات العربية مقابل الصدمات االقتصاديةلتقوية حيز السياسات  -

 

وهو ما  ،التأثير القوي للتداعيات في البيئة االقتصادية الدولية على مسارات النمو في الدول العربيةيالحظ 

يُستدل عليه من ارتفاع قيمة معامل االرتباط بين معدلي نمو االقتصادات العربية واالقتصاد العالمي إلى 

تعزيز  إن بين المتغيرين.، وهو ما يشير إلى ارتباط موجب قوي العقدين الماضيينخالل  0.84نحو 

يستدعي إضافة إلى زيادة مستويات التنويع مستويات مرونة االقتصادات العربية تجاه التقلبات االقتصادية 

بما يشمله ذلك من سياسات لتحقيق االنضباط االهتمام بتقوية حيز السياسات االقتصادي، توجيه المزيد من 

في مستويات مرونة نظم أسعار الصرف واستهداف التضخم وزيادة  ،المالي وضمان االستدامة المالية

التي شهدت تراجعا  في بعض الدول في اآلونة  وتعزيز مستويات االحتياطيات الخارجيةبعض البلدان 

 .األخيرة

 

 اإلقليمي التكاملدعم جهود  -

 

منطقة التجارة الحرة خطت البلدان العربية خطوات مهمة على صعيد تحقيق التكامل االقتصادي منذ إطالق 

 العربية التي تستهدف زيادة مستويات التجارة البينية السلعية وإزالة الحواجز التعريفية وغير التعريفية

للوصول إلى االتحاد الجمركي العربي الذي سيتبعه التفاوض للوصول إلى السوق العربية المشتركة كدرجة 

جهودات تعزيز التجارة العربية البينية السلعية دون أعمق من التكامل االقتصادي العربي، ولن تنجح م

المضي جنبا  إلى جنب في تحرير التجارة في الخدمات في المنطقة العربية وتعزيز التجارة البينية العربية 

 في الخدمات. 

حرصت البلدان العربية على إدماج التجارة في الخدمات ضمن مفاوضات تحرير التجارة البينية مؤخرا  

ا  من الدول العربية لألهمية االستراتيجية لتجارة الخدمات، وخطوة نحو تعميق مستوى التكامل إدراك

المحلي اإلجمالي في  الناتجفي المائة من  48بنحو قطاع الخدمات في ظل مساهمة االقتصادي العربي 

االتفاقية العربية جهود بإقرار توجت هذه ال .من مستويات التشغيل في المائة 54الدول العربية، ونحو 

، لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية كاتفاقية مستقلة عن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

ن تفعيل العمل بهذه االتفاقية أ. من ش2019تدخل حيز التنفيذ خالل النصف الثاني من عام  من المتوقع أن

لدول العربية إلى المستويات المماثلة في التكتالت االقتصادية الدولية زيادة مستويات التجارة البينية ل

األخرى ودعم فرص النمو والتشغيل. كما يتطلب دعم التكامل اإلقليمي أيضا  جهود موازية لحفز 

 .(27)االستثمارات وانتقاالت رؤوس األموال العربية البينية

 

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

 .له والمستوردة للنفط المصدرة العربية الدول مجموعتي في االقتصادي

  

                                                 
 (. "التقرير االقتصادي العربي الموحد".2019صندوق النقد العربي ) 27
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 للنفط المصدرة العربية الدول :أوال

 2019تم خفض تقديرات النمو لدول المجموعة خالل عام 

النشاط  التحديات التي تواجهفي ظل في المائة  2.2إلى نحو 

مستويات في من تباطؤ  ااالقتصادي العالمي وما يصاحبه

. في المقابل من المتوقع تحسن األداء الطلب على النفط

دول المجموعة العام المقبل ليرتفع النمو إلى  القتصادات

في المائة على خلفية التوقعات بعودة مسارات  3.2نحو 

التعافي التدريجي للنشاط االقتصادي العالمي. تتباين 

 تقديرات النمو ما بين الدول المتضمنة في المجموعة. 

من المتوقع تواصل تحسن النمو االقتصادي في  ،فمن جهة

مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى نحو 

في المائة في عام  2.7وإلى  2019في المائة في عام  2.1

مدعوما  باألساس بالنمو معتدل الوتيرة للقطاعات  2020

في خرى، ال تزال معدالت النمو أمن جهة غير النفطية. 

ربية النفطية األخرى تتسم بالتذبذب في ظل الدول الع

وانخفاض مستويات  ،األوضاع الداخلية التي تشهدها

التنويع االقتصادي، حيث يتوقع في هذا اإلطار تسجيل دول 

في المائة في عام  2.7المجموعة لمعدل نمو يقدر بنحو 

 في المائة العام المقبل.   5.0، وارتفاعه إلى 2019

 العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول( أ

في  2.1إلى  المجموعة دولنمو ارتفاع معدل  المتوقع من

في  1.2المائة العام الجاري مقابل نمو ضعيف الوتيرة بلغ 

. من المرتقب تواصل تأثر ناتج 2018المائة في عام 

نتاج القطاع النفطي باألسعار الثابتة بانخفاض كميات اإل

نتاج اتفاق أوبك لتعديل كميات اإلبالتزاما   2019خالل عام 

 .2020شهر مارس من عام الذي سيستمر تطبيقه حتى 

سيبقى النمو المسجل في بلدان المجموعة مدفوعا  بشكل 

رئيس بالنشاط المعتدل للقطاعات غير النفطية، وباألثر 

اإليجابي للسياسات التي تنتهجها دول المجموعة لزيادة 

مستويات التنويع االقتصادي، والدور اإليجابي للصناديق 

ن السيادية التي تعمل على تخفيف حدة تأثر اقتصادات بلدا

المجموعة بالتقلبات االقتصادية الدولية، عالوة على 

مواصلة هذه الدول لتنفيذ إصالحات لجذب االستثمارات 

المحلية واألجنبية عبر التحسين المتواصل لبيئات األعمال، 

التأثير الداعم للنمو من قبل كل من السياستين إضافة إلى 

  .النقدية والمالية

 وعةالمجم دول مستوى على التوقعات

 دول في االقتصادي النمو توقعات عن نبذة يلي فيما

 :المجموعة

                                                 
 .2019الهيئة العامة لإلحصاء، مؤشرات الحسابات القومية، الربع األول  28

، سجلت مستويات الناتج المحلي اإلجمالي السعودية في

 2018في المائة خالل عام  2.4باألسعار الثابتة نموا  بنسبة 

في المائة خالل عام  0.7مقابل انكماش بلغت نسبته 

، حيث استفاد االقتصاد السعودي خالل العام 2017

الماضي من عدد من العوامل التي تمثلت في ارتفاع 

األسعار العالمية للنفط ومن النمو معتدل الوتيرة لألنشطة 

  .في القطاع غير النفطي

تفع معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي من جانب آخر، ار

في  1.7إلى نحو  2019المسجل خالل الربع األول من عام 

في المائة خالل الربع األول من عام  1.4المائة مقارنة مع 

. جاء هذا النمو مدفوعا  بشكل رئيس بالنمو المسجل 2018

في  2.1النفطي التي نمت بنسبة غير في أنشطة القطاع 

لك الفترة هو ما يماثل تقريبا  معدل النمو المائة خالل ت

. كما سجل النمو 2018المسجل في الربع األول من عام 

في المائة خالل الربع  1في القطاع النفطي ارتفاعا  إلى 

في المائة لمعدل النمو المسجل في نفس  0.5األول مقابل 

. تمثلت أسرع القطاعات نموا  في 2018الفترة من عام 

والتخزين واالتصاالت، وخدمات المال  قطاعات النقل

والتأمين والعقارات وخدمات األعمال التي سجلت جميعها 

في المائة خالل تلك الفترة. في المجمل  4نموا  بنسبة فاقت 

ساعدت السياسات االقتصادية التي تتبناها المملكة إضافة 

إلى عوامل اقتصادية أخرى في ارتفاع نسبة مساهمة 

 57.7طي في الناتج المحلي اإلجمالي إلى القطاع غير النف

 .(28)في المائة

المملكة  رؤية"المتضمنة في  البرامج تستمر أن المتوقع من

 لها في صاحبةالمُ  واإلصالحات "2030السعودية العربية 

 المتوسط، المدى في للمملكة الحقيقية النمو معدالت تحسين

 اإلصالحات مـن عـدد تنفيذ علـى الحكومـة تعمل حيـث

 ثقـة وتعزيـز االستثمار تحفيـز بهدف االقتصادية

 واإلنفاق التخصيـص برامـج. ذلك بما يشمل المسـتثمرين

 االقتصادية المســاهمة علــى بناء   الموجه الرأسمالي

 تحفيــز حــزم إلــى باإلضافة الحيويــة، المشــاريع وعلــى

 اقتصاديــة ــطةوأنش قطاعــات وتنميــة الخــاص، القطــاع

 االستثمارات لصنــدوق الفاعــل الــدور عن فضال   جديــدة،

 إدارة وحســن االقتصادية التنميــة دفــع فــي العامــة

 المتوســط المــدى علــى المملكــة أصــول وتنميــة

 مــن وغيرهــا اإلنتاجية، مســتويات ورفــع والطويــل

 المملكــة رؤيــة" تحقيــق إلــى تهــدف التــي المبــادرات
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 النمو معدالت وتحسين ،"2030 العربية السعودية

 .(29)االقتصادي

في هذا السياق، يُشار إلى عدد من محفزات النمو المتوقعة 

 خالل أفق التوقع وذلك بما يشمل:

سعي المملكة إلى تعزيز أصول صندوق االستثمارات  −

تريليون دوالر من خالل بيع حصة  2العامة إلى نحو 

 50واستثمار  ،الحكومة في بعض الشركات العامة

في المائة من أصول الصندوق في الخارج واالستفادة 

من عائد هذه االستثمارات في دفع مشروعات التنويع 

أرامكو السعودية االقتصادي. ومؤخرا ، أعلنت شركة 

صة عن توقيع اتفاقية شراء أسهم لالستحواذ على ح

في الشركة السعودية  في المائة 70أغلبية تبلغ 

للصناعات األساسية )سابك( من صندوق 

االستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، في 

مليار دوالر  69.1صفقة بلغت قيمتها ما يعادل 

، وهو ما يتوقع أن يساعد على دعم أصول (30)أمريكي

 .واستثماراته هذا الصندوق

التحول الُمسجل في موقف الواليات المتحدة  −

األمريكية باتجاه تيسير السياسة النقدية وهو ما 

سيساعد على بقاء توجهات أسعار الفائدة في المملكة 

 2019مواتية لدعم النمو االقتصادي خالل عامي 

 .2020و

نتاج المملكة من النفط إالتوقعات بزيادة مستويات  −

تعويض أي جوانب نقص لالخام خالل العام الجاري 

نتاج إوفق تطورات السوق النفطية لتوفر طاقة 

 إضافية لدى السعودية.

الزيادة المتوقعة في إنتاج الغاز الطبيعي حيث تشير  −

نتاج الغاز بنحو إالتقديرات إلى زيادة متوقعة في 

 الضعف خالل العقد الحالي.

السعودي  نمو االقتصاد المتوقع بناء على ما سبق، من

، 2019 عام خالل في المائة 2.0حول  تدورمستويات ب

عام في المائة  2.5إلى ما يدور حول معدل النمو  ارتفاعو

2020. 

سجل الناتج المحلي اإلجمالي نموا  باألسعار  ،اإلمارات في

 0.5مقارنة بنحو  ،2018ي المائة في عام ف 1.7الثابتة بلغ 

. جاء ارتفاع النمو على خلفية 2017في المائة في عام 

ستفيدة  من سجل في األنشطة غير النفطية مُ التحسن المُ 

تحسن مناخ األعمال والبيئة االستثمارية الجاذبة. كما استفاد 
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"سابك" من صندوق في  في المائة 70على حصة األغلبية البالغة 

 "، مارس.االستثمارات العامة

سجلة العام الماضي في القطاع النفطي من الزيادة المُ 

 مستويات األسعار العالمية للنفط.

 يالمتوقع مواصلة النمو اتجاهه نحو االرتفاع خالل عاممن 

. فعلى مستوى القطاع النفطي من المتوقع 2020و 2019

زيادة ناتج القطاع على ضوء ارتفاع القدرة اإلنتاجية 

مليون برميل/ يوم عام  3.1والتصديرية من النفط إلى نحو 

2019 . 

يد أما على مستوى القطاع غير النفطي، من المتوقع تزا

وتيرة النمو بما يعكس عدد كبير من المحفزات االقتصادية 

سواء  تلك المتعلقة بجانب السياسات االقتصادية الكلية أو 

 .(31)بيئة ومناخ األعمال

في هذا اإلطار من المتوقع حدوث تحسن في أنشطة قطاع 

وزيييادة االسييييييتثمييارات  الخييدمييات المييالييية والسييييييييياحيية،

نية التحتية والقطاعات بالمشييييييروعات االسييييييتراتيجية والب

االقتصيييييييادية ذات القيمة المضيييييييافة العالية المحفزة على 

 ،النمو، بما يعكس تفعيل سيييييياسييييية تنويع مصيييييادر الدخل

نتاجية االقتصييياد المعرفي التنافسيييي عالي اإل والتحول نحو

القييائم على البحوث واالبتكييارات، وتنفيييذ المشييييييروعييات 

 ."2020 العالمي كسبولمعرض "أالخاصة بالتجهيز 

السياسة "و "،االستراتيجية الوطنية لالبتكار"كما تم تفعيل 

بما تتضمنه من  "واالبتكار والتقنيةالعليا في مجال العلوم 

مليار درهم، وكذا  300مشروعات مقدر استثماراتها بنحو 

كرؤية استراتيجية طويلة المدى  "2071"مئوية اإلمارات 

دعم التنويع وإلعداد الدولة لمرحلة ما بعد النفط 

وزيادة مستويات االقتصادي، وتفعيل برنامجها للفضاء، 

الثورة الصناعية التقنيات المتضمنة في  االستفادة من

 وفي مقدمتها "الذكاء االصطناعي". الرابعة 

على صعيد االستثمار األجنبي المباشر، من المتوقع استفادة 

ادي من قيام العديد من الشركات العالمية النشاط االقتص

باالستثمار في السوق المحلية خاصة من أوروبا وشرق 

مر الذي سوف يدعم تدفقات االستثمار األجنبي آسيا، األ

المتوقع أن تصل إلى التي من المباشر الواردة إلى الدولة 

، مستفيدة  من صدور 2020مليار دوالر عام  14نحو 

والبيئة المواتية  الجديد جنبي المباشرقانون االستثمار األ

 لمناخ األعمال بالدولة. 

إلى جانب كل ما سبق، تعمل بيئة األعمال المواتية كعنصر 

واألعمال المحلية والدولية في ظل  جذب لالستثمارات
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المكانة التجارية للدولة والبنى اللوجستية وسن وتجديد 

ناخ والبيئة المالئمة القوانين والتشريعات التي تمهد المُ 

لقطاع األعمال ألداء دوره مما يزيد من قدرات الدولة 

التنافسية وتكريس مكانتها كأفضل الوجهات ألصحاب 

رؤوس األموال، بما يساعد على جذب االستثمارات 

وتنشيط السياحة وتطوير مختلف قدرتها وقطاعاتها 

ة االقتصادية ومنها قوانين المشروعات الصغيرة والمتوسط

للدين،  ا  ورهن األموال المنقولة ضمان ،االستثمار األجنبيو

 واإلفالس، والتأجير التمويلي. 

كافة ما سبق في تحقيق دولة اإلمارات لمراتب متقدمة  مرجتُ 

الصادر عن  2019في تقرير ممارسة أنشطة األعمال 

حلت فيما عالميا ،  11البنك الدولي حيث جاءت في المركز 

بعة عالميا  في مؤشر "التنافسية الدولية" في المرتبة السا

الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع  2018لعام 

 للمعهد الدولي للتنمية اإلدارية. 

من جانب آخر، سيساعد استقرار األوضاع المالية على 

نفاق الحكومي الداعم للنمو تمكين الحكومة من مواصلة اإل

عزز مستويات ستُ كذلك، والتنمية وزيادة مستويات كفاءته. 

السيولة المصرفية من قدرة البنوك على تقديم االئتمان 

ودعم األنشطة االقتصادية غير النفطية لتفعيل سياسة 

لدعم وتعزيز مشاركته في التنمية  التنويع االقتصادي

حفزة خاصة في ظل بقاء توجهات أسعار الفائدة األمريكية مُ 

 للنمو. 

 2.0المتوقع نمو االقتصاد اإلماراتي بنسبة بناء  عليه، من 

 3نحو ارتفاع معدل النمو إلى ، و2019في المائة في عام 

بما يعكس األثر االقتصادي اإليجابي  2020في المائة عام 

 ."2020 العالمي أكسبو" معرض المتوقع الستضافة

انخفاضا  طفيفا   االقتصادي النمو معدل سجل ،(32)قطر في

في المائة  1.6في المائة مقارنة مع  1.4إلى  2018في عام 

، وجاء النمو مدفوعا  بشكل رئيس بوتيرة 2017في عام 

 خلفية على النفطي غير القطاعالنمو المعتدلة المسجلة في 

 قطاع رأسها على االقتصادية القطاعات من عدد نشاط

 الزيادة في أسعار النفط العالمية. و ،والبناء التشييد

، 2020و 2019لتوقعات خالل عامي سوف تتأثر ا

من المتوقع حيث بمجموعة من العوامل العالمية والمحلية. 

 الطاقة أسعاربقاء ب مدفوعا   إيجابيا   أن يظل النمو االقتصادي

 على الطلب واستقرارعند مستويات مرتفعة نسبيا ، 

 بين بالتجارة المتعلق توترال يعد حين في. الصادرات
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 "+"أوبك واتفاق األمريكية والصين المتحدة الواليات

 تؤثر قد التي الرئيسة العوامل من النفط إمدادات لخفض

 حيث من. قطر في النمو آفاق على مباشر غير بشكل

 غير القطاع يواصل أن المتوقع من المحلية، العوامل

 لقطاعات القوي األداء من مستفيدا   النمو زخم النفطي

 في الحكومة استمرار مع يتماشى بما والبناء لصناعةا

 التنويع استراتيجية تنفيذ إطار في التحتية البنية تطوير

 والتشييد البناء قطاعيواصل  أن المرجح ومن االقتصادي

 . لنمولالقوي دعمه 

 المحلي الناتج نموتحسن معدل  توقعالم من عام، بشكل

 لينمو بنسبة، 2020و 2019 عامي خالل الحقيقي اإلجمالي

  .2020و، 2019 يفي المائة في عام 2.8تدور حول 

تأثر النمو االقتصادي باالتجاه  من المتوقع ،الكويت في أما

العييام ألسييييييعييار النفط الخييام في أسييييييواق النفط العييالمييية 

كمييييات اإلنتييياج، واسييييييتمرار نمو التطورات المتعلقييية بو

اإلنفاق الرأسييمالي، والتنفيذ المتوقع لمشيياريع خطة التنمية 

 كويت جديدة رؤيةـيييييييييييي "خالل السيييييينوات القادمة وفقا  ل

، إضييييافة إلى تسييييريع وتيرة اإلصييييالحات المالية "2035

 . (33)واالقتصادية، والتطورات الجيوسياسية اإلقليمية

في هيكل القيمة  يستخراجالنظرا  الرتفاع مساهمة القطاع ا

في المائة من إجمالي الناتج  42نحو يُقدر ببما المضافة 

من المتوقع أن يتأثر الناتج المحلي اإلجمالي ، (34)المحلي

بالتطورات فيما يتعلق  2020و 2019خالل عامي 

فيما ستتأثر معدالت نمو القطاع  ،نتاج النفطيبمستويات اإل

 2019الل عام كذلك بالتوقعات بانخفاض أسعار النفط خ

 .2020واستقرارها في عام 

رغم ذلك، من المتوقع استفادة ناتج القطاع السيما في عام 

من سعى الحكومة إلى تعزيز طاقات تكرير النفط  2020

نتاج النفط إدخول عدد من المشروعات في مجال من خالل 

خالل أفق التوقع، حيث تتضمن تلك نتاج وتكريره حيز اإل

لتكرير النفط باستثمارات  "حقل الزور"المشاريع تشغيل 

 615نتاجية تقدر بنحو إمليار دوالر بطاقة  16تقدر بنحو 

 "الوقود النظيف"نتاج إألف برميل يوميا ، ومشروع 

 لتطوير طاقات تكرير النفط.  رمليار دوال 12باستثمارات 

ل االقتصاد الكويتي لمعدل نمو يقدر عليه، من المتوقع تسجي

، وتحسن النمو العام 2019في المائة في عام  1.6بنحو 

 في المائة. 2.5إلى  المقبل
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الثابتة  باألسيييعار اإلجمالي المحلي الناتج سيييجل، مانع   في

مقابل انكماش  2018في المائة خالل عام  2.4نموا  بنسييبة 

عاكسيييييا  األثر  2017في المائة في عام  0.8بلغت نسيييييبته 

وزيادة كميات  ،اإليجابي الرتفاع األسييييييعار العالمية للنفط

 نتاج في النصف الثاني من العام.اإل

أن تتأثر وتيرة النمو االقتصييييييادي من المتوقع  ،في المقابل

المسييجلة خالل العام الجاري والمقبل بالتطورات المسييجلة 

وكذلك بمسيييتويات  (،أوبك+)اتفاق وفق نتاج في كميات اإل

األسيييعار العالمية التي من المتوقع ان تشيييهد تراجعا  خالل 

 .2020واستقرارا  خالل عام  2019عام 

 فقييدبييالتطورات في القطيياع غير النفطي مييا فيمييا يتعلق أ

عييدد أظهر عييدد من عالمييات التحسيييييين في ظييل ارتفيياع 

في المائة  5مانيين العاملين في القطاع الخاص بنسييييييبة العُ 

إضييييييافة إلى ارتفاع . 2019هاية الربع األول من عام مع ن

في  3.6نتاج الكهرباء خالل الثالث شييهور األولى بنسييبة إ

تحقيق نسييييييب نمو في اسييييييتمرار حركة الطيران والمائة. 

تدعم  التيمرتفعة نظرا  لزيادة عدد الرحالت الدولية  سيييييي

مسيييياهمة قطاع النقل في االقتصيييياد العماني. كما شييييهدت 

عا   فا بدورها ارت نادق  جمالي النزالء حتى شييييييهر إفي  الف

بة تجاوز عام الجاري بنسيييييي ئة  11 تأبريل من ال ما في ال

وارتفاع السييياحة  ،نظرا  لتحسيين مسييتويات الدخل من جهة

من  عالوة على ظهور العييديييدخرى. أالوافييدة من جهيية 

البرنييامج الوطني لتعزيز "النتييائج اإليجييابييية لمخرجييات 

تحقيق المشيييياريع المنفذة لمقاييس "، وتصيييياديالتنويع االق

 . (35)داء المنوط بهاومعايير األ

، من اتجاهات األسييييييعار العالمية للنفطعلى الرغم من أن 

لدولةالمتوقع أن تؤثر عل مة ل عا  ،ى أوضييييييياع الموازنة ال

خصيييصييية لمواصيييلة تنفيذ برامج التنويع وعلى الموارد المُ 

تعويضييييه من خالل التوجه ، إال ان ذلك يُمكن االقتصييييادي

نحو المزيييد من إشييييييراك القطيياع الخيياص في تنفيييذ هييذه 

ومن خالل االقتراض من السيييييوق المحلي  ،المشيييييروعات

 والخارجي.

االقتصييييياد العُماني بناء على ما سيييييبق، من المتوقع تحقيق 

قدر عدل نمو يُ عام  2.0 بنحو لم ئة خالل  ما  ،2019في ال

 . 2020في المائة عام  2.5ارتفاعه إلى و

 الناتج نمو معدل انخفاضإلى  التقديرات شيرتُ  ،لبحرينا في

 في المائةفي  1.8 إلى الثابتة باألسعار اإلجمالي المحلي

. (36)2017 عام في المائة في .83 مع مقارنة 2018 عام
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 النمو من األهم بالجزء النفطي غير القطاع ساهم

 غير القطاعات من عدد أنشطة نمو ظل في االقتصادي

 نموا   سجل الذي اإلنشاءات قطاع بينها ومن ،النفطية

 لقطاع اإليجابي النشاط أثر امتد. 2018 عام ملحوظا  

 نمو تحريك في ساهم مما أخرى قطاعات إلى اإلنشاءات

 .والتجارة والتصنيع والتمويل العقارات مثل القطاعات هذه

ارتفاع معدل نمو  ،المتوقع وفق تقديرات وزارة الماليةمن 

في المائة  2.3الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة إلى 

، 2020في المائة في عام  2.7وإلى نحو  2019في عام 

مدفوعا  بشكل أساسي بوتيرة النمو المعتدلة التي يتوقع أن 

حافظ عليها القطاع غير النفطي الذي يتوقع أن ينمو بنسبة يُ 

في المائة في  3.2، ترتفع إلى 2019في المائة في عام  2.8

 .(37) 2020عام 

من المتوقع أن يستمر نمو القطاع النفطي بنفس الوتيرة 

خالل العام الحالي بسبب توقيت ومراحل تنفيذ المشاريع 

توقع استكمالها بعد عام النفطية االستراتيجية التي من الم

. تشمل أهم المشاريع الهيدروكربونية على مستوى 2019

 المملكة ما يلي: 

مشييييروع تحديث مصييييفاة شييييركة نفط العمل في  -

عد أكبر مشييييييروع بنية  البحرين "بابكو"، الذي يُ

مريكي. من أملييييار دوالر  4.2تحتيييية بقيمييية 

المتوقع أن تزيييد المصييييييفيياة الجييديييدة من الطيياقيية 

ألف برميل يوميا   267ابية للمصيييفاة من االسيييتيع

ألف برمييييل يومييييا  من الخيييام  400إلى حوالي 

عند االنتهاء من المشيييروع بنهاية عام السيييعودي 

2021 . 

خط الصييييييهر السييييييادس إلنتاج تفعيل مشييييييروع  -

. حييييث 2019بحلول منتصييييييف عيييام  األلمنيوم

سهم الخط في زيادة إنتاج األلمنيوم من حوالي  سي

مليون طن سنويا ،  1.5ألف طن إلى حوالي  540

مما سييييجعل شيييركة ألبا أكبر مصيييهر لأللمونيوم 

 في العالم. 

المرفأ العائم للغاز الطبيعي المسييييييال التابع إنجاز  -

غاز المسيييييييال. حيث وقعت  لشييييييركة البحرين لل

 ،شييييركة 25رين اتفاقيات توريد مع أكثر من البح

ودولة الستقبال وإعادة تسييل الغاز. ستصل طاقة 

مليون قييدم مكعييب يوميييا   800المشييييييروع إلى 

مقارنة باالسييتهالك الحالي اإلجمالي البالغ حوالي 

 مليار قدم مكعب في اليوم.  1.5

(. "استبيان تقرير آفاق االقتصاد 2019وزارة المالية، البحرين، )  37
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غاز البحرين "مشييييييروع محطية تنفييذ  - شييييييركة 

لثة الذي تم اسييييييتكماله في "بناغاز" الثا "الوطنية

مريكي. أمليون دوالر  600بقيمييية  2018عيييام 

يعالج المصنع الغاز المصاحب من حقل البحرين 

مليون قدم مكعب كما  350بقدرة اسييتيعابية بلغت 

سوائل )غاز البترول المسال والنفثا(  ستخلص ال ي

 ويعيد ضغط وحقن الغاز الفائض في الحقل. 

لغاز بشييييييأن مشيييييياريع لتعاون في مجال النفط واا -

التنقييييب السييييييتخراج النفط والغييياز في القييياطع 

 2800البحري الشيييييمالي بمسييييياحة تقدر بحوالي 

الشيييركة القابضييية في إطار توقيع  كيلو متر مربع

في  "إيني اإليطالية"للنفط والغاز عقدا  مع شييركة 

 . 2019يناير 

 "توتال الفرنسيييية"مذكرة تفاهم مع شيييركة  توقيع -

للتعاون في مجال تطوير فرص اسييتكشيياف النفط 

 والغاز، وتبادل الخبرات.

 "مطار البحرين الدولي"مشيييروع توسيييعة إنجاز  -

ن أحيث من المتوقع  ،الذي دخل مراحله النهائية

يتم افتتاح مبنى المسيييييييافرين الجديد خالل الربع 

 . 2019الرابع من عام 

البحريني خالل تلك االقتصاد من جانب آخر، سوف يستفيد 

توجهات السياسات االقتصادية الكلية. فمن ناحية  الفترة من

الموقف التيسيري المتوقع للسياسة النقدية في سيعمل 

على تعزيز السيولة المصرفية،  األمريكيةالواليات المتحدة 

دعم  فيما سيساهم بدء فرض ضريبة القيمة المضافة في

 ستساعدكما  .عامة للدولةاإليرادات الكلية في الموازنة ال

عدد من التدابير األخرى المتبناة في سياق برنامج التوازن 

مكن الحكومة من خفض العجز توفير موارد تُ المالي على 

بما يسهم في تمكين الحكومة من  في الموازنة العامة للدولة

االستثمار في البنية توجيه المزيد من الموارد العامة إلى 

الهيكل االنتاجي ك المرتبطة بتنويع السيما تل التحتية

 . والتصديري

في ظل مساعي المملكة لتنويع مصادر الدخل والهيكل 

االقتصادي، من المتوقع أن يساهم النمو التدريجي للقطاع 

غير النفطي خاصة في قطاع الصناعات التحويلية وقطاع 

البناء والتشييد، في دفع عجلة النمو بشكل عام خالل 

 دمة. السنوات القا

من المرجح أن تزداد مساهمة القطاع السياحي والترفيهي 

في اقتصاد البحرين ذلك بعد سعي المملكة إلى توجيه 

مشاريع البنية التحتية لتنمية القطاع السياحي، حيث بلغت 

مليار دوالر. تشمل  13كلفة هذه المشاريع أكثر من 

                                                 
 (. "مشروع قانون المالية".2019وزارة المالية، ) 38

 ا  فندق 22المشاريع المخطط إقامتها في البحرين حوالي 

خالل األربع سنوات القادمة. كما يجرى العمل على تطوير 

، إضافة إلى مجمعات تجارية جديدة، ةمركز معارض جديد

 ومشاريع السياحة العالجية. 

كذلك تستعد هيئة تنظيم االتصاالت إلطالق شبكة الجيل 

" الذي 2ومشروع توسعة محطة "الدور  ،G5الخامس 

ي المملكة. من المتوقع أن يعتبر أضخم مشروعات الطاقة ف

 ميغاوات.  1500يتراوح حجم إنتاج المحطة حوالي 

المشاريع التي يدعمها برنامج التنمية الخليجي يُشار إلى أن 

بشكل كبير في تطوير البنية التحتية الشاملة للمملكة، تُسهم 

حيث ارتفعت القيمة اإلجمالية التراكمية للمشروعات 

في المائة في الربع  22.2 المطروحة للمناقصات بنسبة

مليار دوالر أمريكي،  5.9لتصل إلى  2019األول من عام 

فيما بلغت قيمة المشروعات التي بدأ العمل على تنفيذها 

في  16.2بزيادة قدرها  كييمليار دوالر أمر 4.2حوالي 

وصل كذلك . 2018المائة مقارنة بالربع األول من عام 

درجة ضمن برنامج التنمية إجمالي المدفوعات للمشاريع الم

في المائة  48.2مليار دوالر بزيادة بلغت  2.3الخليجي إلى 

 على أساس سنوي. 

  للنفط المصدرة األخرى العربية الدول( ب

من المتوقع تواصيييل تذبذب وتيرة النشييياط االقتصيييادي في 

دول المجموعة على ضوء تأثر بعضها باألوضاع الداخلية 

بتبيياطؤ التي تمر بهييا، إضييييييييافيية إلى تييأثر البعض اآلخر 

، فيما ال تزال األنشييييطة غير مسييييتويات الطلب على النفط

تأثرة   جة إلى  النفطية م حا مل من أبرزها ال عدد من العوا ب

ومسيييييييياهمتييه االقتصييييييييادييية  ،ر القطيياع الخيياصدعم دو

 ،وضييييييرورة مواصييييييلة المسيييييياعي لتطوير القطاع المالي

وجذب االسييييييتثمارات. وكلها  ،وتحسييييييين بيئات األعمال

نتيياجييية إعوامييل ضييييييرورييية لتحقيق نمو مييدفوع بقيياعييدة 

 وتصديرية متنوعة. 

من المتوقع، ارتفاع نمو المجموعة على ضييييوء ما سييييبق، 

في المائة  5.0في المائة في العام الجاري ونحو  2.7إلى 

بل.  عام المق لدول المجموعة خالل ال عات النمو  تحيط بتوق

العييامين الجيياري والمقبييل قييدر كبير من عييدم اليقين نظرا  

 .كل من ليبيا واليمنفي لألوضاع الداخلية 

 المجموعة دول مستوى على النمو توقعات

 1.538سجل االقتصاد الجزائري نموا  بحدود  ،الجزائر في

من  بما يعكس النمو في عدد 2018في المائة في عام 
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تقارب  نمو بينها الزراعة بنسبةالقطاعات غير النفطية ومن 

في المائة  5.6بنحو  والبناء والتشييد ،في المائة 5.5

 .(39)في المائة 2.8والخدمات غير الحكومية بنسبة تقارب 

ال تزال األوضاع االقتصادية الدولية السيما التطورات في 

على التوازنيييات اليييداخليييية تؤثر أسييييييواق النفط اليييدوليييية 

والخيييارجيييية لالقتصييييييييياد الجزائري في ظيييل التوقعيييات 

 بيياسييييييتمرار العجز المزدوج في الموازنيية العيياميية للييدوليية

وهو ما ال يزال يضغط بدوره  ،وميزان المعامالت الجارية

 ات الدولية.يعلى مستوى االحتياط

في إطار مواصلة الحد  من اآلثار السلبي ة للت قلبات 

ين لالتي أثرت على أهم  المتعام 2014االقتصادي ة منذ سنة 

مواصلة المحافظة على إلى الدولة  سعتاالقتصاديين، 

المالي ة العامة وموازنة الحسابات الخارجية، استدامة تمويل 

من خالل النموذج الجديد لنمو  االقتصاد الوطني، 

  .صادق عليه من طرف الحكومةوالمُ 

مؤخرا  وبهدف دعم النمو االقتصادي البنك المركزي  ركز

يل االقتصاد الوطني وتعزيز االستثمار على تسهيل تمو

من خالل سياسة التيسير الكمي التي بدأ في اإلنتاجي 

لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة  2017تطبيقها منذ عام 

قام من خاللها بتوفير موارد مالية وودعم السيولة المحلية 

مليار دينار  6556تقدر بنحو )تمويل غير تقليدي( للحكومة 

، وانتهى في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي 31تمثل 

بقرار من السلطات  2019العمل بها في منتصف عام 

  .العمومية

يلجأ البنك المركزي خالل أفق التوقع إلى خفض سعر قد 

في المائة منذ عام  3.75الخصم المستقر عند مستوى 

  للمزيد من تيسير األوضاع النقدية. 2017

ال يزال تحقيق تقدم ملموس على صعيد التنويع االقتصادي 

ات الحكومة يتوقف على توفير البيئة المواتية لبلوغ مستهدف

والداعمة لمناخ األعمال وعلى توفر  ،للنمو االقتصادي

 السيولة المصرفية وحفز مستويات االئتمان الممنوح.

بناء على ما سبق، من المتوقع تسجيل االقتصاد الجزائري 

 يفي عامفي المائة  3.8وفي المائة  2.6يدور حول لنمو 

 .2020و 2019

ارتفاع من النمو االقتصادي  من المتوقع استفادة، العراقفي 

نفاق على الخدمات والمشاريع االستثمارية في البنية اإل

التحتية، إضافة إلى توقيع اتفاقيات التعاون االقتصادي مع 

دول الجوار التي دخل بعضها حيز التنفيذ والتي ستشكل 

                                                 
 الجزائر، الديوان الوطني لإلحصاءات  39
(. "استبيان تقرير آفاق 2019البنك المركزي العراقي، العراق، )  40

 تصاد العربي"، سبتمبر.االق

وضع األمني، لنمو االقتصاد إلى جانب تحسن ال مهما  دافعا  

واالتفاقيات المبرمة مع بعض الدول لتمويل المشاريع 

 . (40)عمار المناطق المحررةإالمتعلقة بإعادة 

ساهم التحسن النسبي المسجل في األوضاع االقتصادية 

مؤخرا  نتيجة ارتفاع األسعار العالمية للنفط واالستقرار 

 النسبي لألوضاع الداخلية في انخفاض نسبة الفقر متعدد

إلى  2014في المائة في عام  6.8األبعاد في العراق من 

بما يعكس نفاذ عدد أكبر من  2018في المائة في عام  3.3

 .(41)السكان لخدمات التعليم والصحة ومياه الشرب النقية

ال تزال آفاق النمو االقتصادي متوقفة على قدرة الحكومة 

ي فعلى حفز النشاط االقتصادي ومواصلة جهود اإلعمار. 

هذا الصدد تبرز أهمية السياسات المالية الداعمة للنمو، وهو 

ما يستلزم مزيد من السعي نحو ضبط أوضاع المالية العامة 

حيث شهدت  وتوفير المزيد من الموارد لإلنفاق االستثماري

الموازنة العامة مؤخرا  تزايدا  ملموسا  للنفقات الجارية على 

حساب النفقات االستثمارية وهو ما ينعكس على أداء القطاع 

ففي حال استمرار التحديات الهيكلية التي  غير النفطي.

تواجه الموازنة العامة للدولة من المتوقع أن يكون لمزاحمة 

على  ا  لرأسمالي أثرا  غير مواتيا لإلنفاقنفاق الجاري اإل

 النشاط االقتصادي. 

 سقوف تتمثل أبرز األولويات في هذا الصدد في وضع

، 2020الموازنة العامة بداية من عام  في الجاري لإلنفاق

 المالية مع توجيه اإلصالحات باتجاه تعزيز قدرة إطار

والتكيف  نفاق الرأسمالي الُمعزز للنمو،دعم اإل على العامة

الزيادة  ذلك من خالل احتواء، التقلبات في أسعار النفط عم

وتوجيه المزيد من اإلنفاق  ،العام القطاع في أُجور ةالكبير

لتحسين الخدمات لدعم النشاط في القطاع غير النفطي، 

  .(42)العام المال وتحسين إدارة

 منح للحكومة الحالية االستراتيجية األولويات تتضمن

 في الخاص القطاع دور وتعزيز االقتصاد، لتنويع األولوية

 من المزيد يخلق الذي االحتوائي، االقتصادي النمو تحقيق

 أولوية الحكومة أعطت السياق، هذا في. العمل فرص

 إطار في واالستثمار، التجارية األعمال بيئة لتحسين

 (.2030-2014) للفترة الخاص القطاع تنمية استراتيجية

 يدور بمعدل العراقي االقتصاد نمو المتوقع من عليه،بناء  

 في 6 إلى وارتفاعه ،2019 عام في المائة في 3 حول

 للنشاط التدريجي التعافي ظلفي  2020 عامالمائة في 

 .االقتصادي

 (. "العراق: اآلفاق االقتصادية"، ابريل.2019البنك الدولي، ) 41
(. " فريق بعثة صندوق النقد الدولي تُكمل 2019صندوق النقد الدولي، ) 42

 بشأن العراق"، مايو 2019مشاورات المادة الرابعة لعام 
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الصادرات النفطية تساهم بما ال ونظرا  لكون  ،ليبيا في أما

ئة من إجمالي  95يقل عن  ما الصيييييييادرات، كما أن في ال

في المائة من إجمالي  90يرادات النفطية تسيياهم بتمويل اإل

المحفز الرئيس  ،ايجعلهيي العيياميية، مميياوازنيية إيرادات الم

التنبؤ بمستويات النمو االقتصادي يعتمد للنمو االقتصادي، 

بشييكل كبير على التطورات في أسييعار وإنتاج وصييادرات 

 التطورات الداخلية.، إضافة إلى النفط الخام

خالل ملحوظة نتاج النفط في ليبيا زيادة إشييييييهدت كميات 

نتياج النفطي إلى ميا إلحييث ارتفعيت كمييات ا 2018عيام 

بمييا يمثييل زيييادة بنحو يقرب من مليون برميييل في اليوم، 

، 2017في المائة مقارنة بالمسييتويات المسييجلة عام  26.9

وهو ما ساعد على دعم مستويات الناتج في القطاع النفطي 

نتاج النفطي إال . رغم ارتفاع مسييييتويات اإل(43) العامخالل 

 2011انها ال تزال أقل من المسيييتويات المسيييجلة قبل عام 

تسييييييتهدف الهيئة الوطنية مليون برميل يوميا .  1.6البالغة 

برميل في اليوم مليون  2.1نتاج إلى للنفط رفع مسيييتوى اإل

 وهو ما يستلزم االستقرار النسبي لألوضاع الداخلية.

نتاج النفطي لكميات اإل بناء عليه، من المتوقع ارتفاع نسبي

وخاصيييييية في ظل إعفاء ليبيا  2020و 2019 يخالل عام

نتاج النفط في إطار إمن االلتزام بالسيييييقف المفروض على 

 منظمة األوبك وهو ما سيدعم مستويات النمو االقتصادي.

عام  مة وألول مرة منيذ  مت الحكو بتبني حزمة  2011قا

مسيييتويات من اإلصيييالحات االقتصيييادية تمثلت في خفض 

عادة العمل بتخصيييييييص تحويالت لألسيييييير إدعم الوقود و

دوالر للطفل في السيييينة، وكذلك رفع مسييييتوى  100بواقع 

 500تاح للفرد من النقد األجنبي من المخصييييييصيييييييات المُ 

وفرض ضيييييريبة بواقع  ،دوالر في السييييينةألف دوالر إلى 

في المائة على التعامالت بالنقد األجنبي بما ساهم في  183

مسييتويات الفارق في سييعر الصييرف ما بين السييوقين تقليل 

 الرسمي والموازي.

، 2011منذ عام  متعددةيشهد اليمن تحديات ، اليمن في

عن حدوث تداعيات سلبية على األوضاع  تأسفر

االقتصادية واالجتماعية. يعتمد االقتصاد اليمني بطبيعته 

بشكل كبير على إنتاج النفط  األحداث،وقبل تعرضه لتلك 

في  81الذي يسهم بنحو ثلث الناتج المحلي اإلجمالي، و

في المائة من اإليرادات  73المائة من إجمالي الصادرات، و

 . (44)الحالية بالتطوراتتأثره  قبل الحكومية

تشير التقديرات إلى أن قطاع النفط يعمل حاليا  بمعدالت  

في المائة من طاقته، في ظل توقف اإلنتاج في  10تقارب 
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معظم الحقول النفطية إضافة الى تفجير خط أنابيب مآرب، 

الذي يتم من خالله نقل نحو ثلث اإلنتاج النفطي، وهو ما 

التي تشهدها البالد إلى شبه  تطوراتالأدى إضافة إلى 

 توقف لألنشطة النفطية. 

نتاج النفط المورد االقتصادي الرئيسي إلى إأدى توقف 

لسيولة احدوث تعطل في إمدادات الكهرباء وتأثر 

سلبا  على األنشطة االقتصادية في القطاع  أثرالمصرفية بما 

ت حداث إلى تأثر مستوياغير النفطي. وقد أدت تلك األ

نفاق بشقيه االستهالكي واالستثماري، إضافة إلى شبه اإل

توقف لالستثمارات العامة والخاصة. نتج عن ذلك تحديات 

تتعلق باألوضاع المعيشية والصحية للسكان في ظل ارتفاع 

 مستويات الفقر وسوء التغذية. 

كنتيجة لتلك التطورات انكمشت مستويات الناتج المحلي 

- 2011السنوات المتضمنة بالفترة  اإلجمالي خالل غالبية

( حيث انكمش 2018-2015، السيما خالل الفترة )2018

في المائة سنويا  خالل  22الناتج المحلي اإلجمالي بمعدل 

في  7.7تلك الفترة مقارنة مع معدل نمو موجب بلغ نحو 

حداث. وهو قبل تداعي األ 2010المائة محقق خالل عام 

اع ملموس لمعدالت البطالة من ما أسفر في مجمله عن ارتف

في المائة في عام  70إلى  2010في المائة في عام  16

، السيما في ظل تعرض قطاعات الزراعة ( 45)2017

في المائة من  54سماك التي يعمل بها أكثر من وصيد األ

القوى العاملة بالمناطق الريفية لقيود شديدة جراء نقص 

 نتاج. مدخالت اإل

في المائة من  40تشير التقديرات إلى أن  ،في هذا الصدد

األسر اليمنية فقدت مصدر الدخل األساسي لها. أدت هذه 

التطورات االقتصادية إلى تراجع متوسط نصيب الفرد من 

إلى  2010عام  ا  دوالر 1309الناتج باألسعار الثابتة من 

في المائة وفقا   47بانخفاض نسبته  2018عام  ا  دوالر 692

 لبنك الدولي.لبيانات ا

نتج عن ذلك تحديات تتعلق باألوضاع المعيشية والصحية 

حيث  للسكان في ظل ارتفاع مستويات الفقر وسوء التغذية

دوالر/يوم(  3.2ارتفع عدد السكان تحت خط الفقر الدولي )

في  80إلى نحو ثالثة أرباع السكان، وحاجة ما يزيد عن 

في المائة من  51نسانية، وتعرض اإلمساعدات الالمائة إلى 

السكان لخطر المجاعة، فيما يشير تحليل أوضاع الرفاه إلى 

في المائة إلى  71ن زيادة معدل الفقر بين اليمنيين إلى ما بي
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مقارنة  في المائة بينما كانت النساء األكثر تضررا   78

  .  )46(بالرجال

انكماش في  تسجيلمن المتوقع أن يواصل االقتصاد اليمني 

. من شأن عودة 2019مستويات النشاط االقتصادي عام 

بعض الشركات النفطية إلى إنتاج النفط في مديرية حبان 

ومناطق أخرى من محافظة مآرب إلى تسجيل زيادة 

ألف  12-10نتاج لتصل إلى ما يتراوح بين لكميات اإل

 برميل يوميا . 

االقتصادي  فيما يتوقع تحسن نسبي طفيف لمستويات النشاط

العام المقبل حال التوصل إلى تفاهمات داعمة لألوضاع 

 ،نتاج النفطياالقتصادية، وهو ما سيعمل على معاودة اإل

نفاق الحكومي واالستهالك وتدفق المنح ودعم مستويات اإل

الرسمية من دول الجوار للمساهمة في استعادة النشاط 

 .االقتصادي

 للنفط المستوردة العربية الدول (3

تم خفض توقعات نمو مجموعة الدول العربية المستوردة 

في إصدار سبتمبر من تقرير آفاق  2019عن عام للنفط 

ا يعكس تأثير تباطؤ مستويات الطلب بماالقتصاد العربي 

الخارجي الذي تعتمد عليه عدد من دول المجموعة كمحفز 

لبات التي ، عالوة على تأثير التقرئيس للنمو االقتصادي

لها بعض اقتصادات دول المجموعة نتيجة  تعرضت

واستمرار تأثر النمو في بعضها اآلخر التغيرات الُمناخية 

. التي تشهدها دول الجوار محلية واإلقليميةباألوضاع ال

على الصعيد اإليجابي، استفاد عدد من بلدان المجموعة من 

لإلصالحات تواصل تحسن النشاط االقتصادي كنتيجة 

الدافعة للنمو التي يتواصل تنفيذها في دول المجموعة في 

كان لها دورا  بارزا  في استعادة  2019أفق ممتد حتى عام 

أوضاع االستقرار االقتصادي والقضاء على بعض 

االختالالت الهيكلية التي كانت تمثل تحديا  أمام النمو 

 االقتصادي.

 3.6ة نموا  بحدود بذلك من المتوقع تحقيق دول المجموع

في المائة في عام  3.8نزوال  من  2019في المائة في عام 

معاودة دول المجموعة ، في حين من المرتقب 2018

في المائة في  4.0تسجيل معدل نمو مرتفع الوتيرة بحدود 

 .2020عام 

 المجموعة دول مستوى على النمو توقعات

إلصالح ا برنامجينتهي األفق الزمني لتنفيذ ، مصرفي 

بالتعاون مع  الحكومةالشامل الذي نفذته االقتصادي 

                                                 
46  World Bank, (2017). “The Economics of Post 

Reconstruction in MENA, April. 

 – 2016)خالل الفترة صندوق النقد الدولي والذي امتد 

صالحات أساسية واشتمل على إبنهاية هذا العام،  (2019

لحفز االقتصاد، وتعزيز مناخ األعمال، وتحقيق نمو 

فئات المجتمع. تضمن البرنامج ثالثة متوازن يشمل كافة 

الحات . إص1مثلت في ح تمحاور من سياسات اإلصال

 االختالالتمن خالل معالجة  استعادة االستقرار االقتصادي

، العامةرتفاع عجز الموازنـة اأهمها من قتصادية واال

. 2، ميزان المدفوعاتفي عجز ال، وخممعدالت التضو

القطاعات اإلنتاجيـة خاصـة أنـشطة  هيكلية لدعمإصالحات 

إصالحات لشبكات . 3واالستثمار، و الصناعة والتصدير

األمان االجتماعي لتوفير أكبر قدر من الحماية والرعاية 

الالئقة لجميع شرائح المجتمـع وخاصة الطبقات األقل دخال  

 .واألولى بالرعاية

ح استكمال إصال 2019تم خالل الفترة المنصرمة من عام 

دعم الوقود من خالل الوصول إلى مستوى استرداد التكلفة 

لمعظم منتجات الوقود وتنفيذ آلية التسعير التلقائي للوقود، 

وكالهما يشكل عاملين لتشجيع المزيد من الكفاءة في 

استخدام الطاقة، وسيساعدان، مع اإلصالحات الداعمة 

اعي لإليرادات، على خلق حيز مالي لزيادة اإلنفاق في قطـ

كما تم خالل العام الجاري وفي إطار  الصحة والتعليم.

مواصلة السعي إلى تعزيز منظومة شبكة الحماية 

االجتماعية اإلعالن عن بدء تطبيق نظام التأمين الصحي 

الشامل الذي ينفذ حاليا  بشكل تجريبي في بعض المحافظات 

عاما  من  15خالل  كاملالمصرية يعقب ذلك تنفيذه بشكل 

مليار جنيه  120بدء التطبيق. تبلغ كلفة هذا البرنامج 

وبحيث تتحمل الدولة اشتراكات غير القادرين فيه ويعد 

النظام مسؤوال  عن عالج األسرة بالكامل وبحيث يتم تحميل 

كل أسرة رسوم اشتراك في المنظومة تغطي جانبا  من 

 تكاليف العالج.

نفاق على برامج الدعم والحماية إليُشار إلى أن إجمالي ا

تريليون دوالر خالل السنوات  1.3االجتماعية قد بلغ 

الخمس األخيرة وذلك بما يشمل العديد من البرامج التي 

 تستهدف حماية الطبقات الهشة.

مع انتهاء البرنامج الحالي لإلصالح االقتصادي من المتوقع 

ستهدف التي سوف ت أن تواصل الحكومة مساعي اإلصالح

في هذه المرحلة مواصلة تحقيق االنضباط المالي وضمان 

جاذبية مناخ األعمال، وجذب  وتحسيناالستدامة المالية، 

نتاجية والتنافسية الدولية، والتركيز االستثمار، ودعم اإل

على إصالح قطاعي التعليم والصحة، وتقوية شبكات 

 . الحماية االجتماعية
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 5.3باألسعار الثابتة نموا  بلغ سجل الناتج المحلي اإلجمالي 

في  4.2مقارنة مع  2017/2018في المائة في العام المالي 

. ساهم االرتفاع 2016/2017المائة في العام المالي 

نشطة الصادرات السلعية والخدمية أالملموس لكل من 

واالستثمارات في دعم النمو االقتصادي حيث سجال نموا  

في المائة على  15.7في المائة و 32.2بلغت نسبته 

 .(47)التوالي

على ضوء ما سبق، من المتوقع استمرار تحقيق االقتصاد 

مستوى تدور حول  نسبيا   نمو مرتفعة تالمصري لمعدال

 .2020و 2019في المائة خالل عامي  5.5

شير التقديرات األولية إلى انخفاض وتيرة تُ  ،غربالمفي 

 مقابل 2019عام في المائة في  2.8النمو االقتصادي إلى 

تباطؤ مستويات و، 2018في المائة للنمو المحقق عام  3.0

 .لصادراتاو االستهالك النهائي لألسر ولالستثمار

على تبني  2012تركز الحكومة المغربية منذ عام 

تجاوز االختالالت االقتصادية الداخلية إصالحات تستهدف 

ودعم  ،والخارجية لخفض العجز في الموازنة العامة للدولة

العديد من  اتخاذ هاأوضاع ميزان المدفوعات تم في إطار

التدابير التي نجحت بشكل كبير في التقليل من حدة هذه 

 االختالالت. 

تتجلى العوامل الرئيسة التي من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير 

على مستويات النمو االقتصادي على المدى المتوسط في 

نمو الطلب الخارجي، المرتبط بدوره بآفاق النشاط لدى 

وف تتأثر بعدد من العوامل سأبرز الدول الشريكة، التي 

بتصاعد الحرب التجارية وتزايد النزاعات المرتبطة 

السياسية والجيوسياسية. كما تعتبر مخاطر ارتفاع سعر 

النفط من العوامل الخارجية التي من الممكن أن تؤثر على 

النمو االقتصادي. على المستوى المحلي، يعتبر تطور 

الظروف المناخية، على  معتمدا  الناتج الزراعي، الذي يبقى 

من العوامل التي من المتوقع أن تؤثر على النمو 

  االقتصادي.

 في (48)في هذا السياق، واستنادا إلى توقعات بنك المغرب

في  2.8، من المرتقب أن يتباطأ النمو إلى 2019 يونيو

عام في المائة  4.0قبل أن يتسارع إلى  2019عام  المائة

نتظر أن تنخفض القيمة المضافة الفالحية كما يُ . 2020

، قبل أن ترتفع بنسبة 2019في المائة خالل عام  3.8 بنسبة

، بناء على فرضية تحقيق 2020في المائة خالل عام  6.0

 بالموازاة مع ذلك، يرجح أن تواصلاد. تعمموسم فالحي 
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 األنشطة غير الفالحية تحسن ديناميكيتها، مع تحقيق نمو

 .2020في المائة في  3.9و 2019في المائة عام  3.6قدره 

من المتوقع أن يتأثر النشاط االقتصادي بتأثير  ،تونس في

منطقة االتحاد األوروبي ضعف مستويات الطلب في 

 اإلنتاجالسيما فيما يتعلق باألبرز الشريك التجاري 

فيما يتوقع أن يخفف النمو المسجل في نشاط  ،الصناعي

القطاعين الزراعي والخدمي من تأثير تباطؤ النشاط 

الصناعي وأن يعمال جزئيا  على دعم النمو االقتصادي 

. كما يتوقع أن يُعزز النمو في قطاع 2019خالل عام 

 في "نوارة غاز" حقل من الغاز إنتاج وزيادة السياحة

 .2020توقعات النمو االقتصادي لعام  من البالد جنوب

المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد ي شار إلى أن 

استكمل في شهر يونيو الماضي المراجعة الخامسة لبرنامج 

تونس االقتصادي الذي يدعمه اتفاق "تسهيل الصندوق 

وبمقتضى قرار المجلس، يتاح لتونس صرف مبلغ ". الممدد

مليون دوالر أمريكي(. وبذلك يصل  245يعادل )حوالي 

إلى حوالي في إطار هذا التسهيل مجموع المبالغ المنصرفة 

مليار دوالر أمريكي، مما يحفز الشركاء اآلخرين  1.6

 واألسواق الدولية على تقديم التمويل الضروري لتونس

القتصادية الجاري تنفيذها التي بدأت لدعم اإلصالحات ا

 .(49)تؤتي ثمارها

ال يزال تحقيق االستقرار االقتصادي الكلي المتوازن 

، وهو ما يدعمه 2019اجتماعيا يمثل أولوية للحكومة في 

اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد". وتهدف سياسات المالية 

العامة إلى تعبئة اإليرادات واحتواء اإلنفاق الجاري 

يض عجز الميزانية، مع الحفاظ على االستثمارات لتخف

العامة وتقوية شبكة األمان االجتماعي لصالح األسر ذات 

الدخل المنخفض. وتركز السياسة النقدية على كبح التضخم، 

سيساعد االحتفاظ بمرونة سعر الصرف على تقليص فيما 

عجز الحساب الجاري وتحسين االحتياطيات الدولية. 

تتضمن اإلصالحات الهيكلية بموجب االتفاق إجراءات 

لتحسين مناخ األعمال، وتوسيع فرص الحصول على 

 .(50)ودعم مستويات الحوكمةالتمويل، 

ة التي تشهدها يانعكست التطورات السياس، السودان في

بما يعد  2019البالد على األوضاع االقتصادية خالل عام 

استمرارا  للظروف االقتصادية التي تشهدها البالد منذ عام 

الناتجة عن ارتفاع مستويات العجز في الموازنة  2018

وعجز ميزان المدفوعات وأزمات السيولة المحلية وهو ما 

دي وارتفاع أسفر في مجمله عن ضعف النشاط االقتصا

انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل العمالت ومعدل التضخم 

المجلس التنفيذي يستكمل المراجعة  (. "2019صندوق النقد الدولي، )  49

 تونس، يونيو.الخامسة بمقتضى اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" مع 
 .( المرجع السابق ذكره2019صندوق النقد الدولي، )  50
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أضعف في مجمله مستويات االستهالك  ما األجنبية وهو

واالستثمار وبالتالي توقعات بانكماش الناتج المحلي 

سوف تخفف بعض التطورات  .2019اإلجمالي خالل عام 

ك بما وذل 2019المواتية من تأثير هذا االنكماش خالل عام 

نتج عن ياستمرار تصدير نفط جنوب السودان، وما يشمل 

 ،تدفق رسوم عبور النفط إلى الموازنة العامة للدولةذلك من 

تخفيف ارتفاع احتياطي النقد األجنبي وتأثير ذلك على و

األسعار المحلية، إضافة إلى استمرار الضغوط على 

ابي صادرات الذهب عبر القنوات الرسمية ما أثر بشكل إيج

 . (51)على ميزان المدفوعات

 عام من فيما يتوقع تحسن أوضاع النمو االقتصادي اعتبارا  
فرض انتقال سلس للسلطة ووجود  على ،فصاعدا   2020

دعم من المجتمع الدولي وتبني الحكومة برنامجا  لإلصالح 
االقتصادي ينجح في القضاء على المعيقات األساسية للنمو 

 االقتصادي.

شهد االقتصاد الوطني تحسنا  طفيفا  في  ،(52)ردنألا في أما
في المائة خالل الربع األول عام  2.0أدائه إذ نما بنسبة 

في المائة خالل نفس  1.9بالمقارنة مع نمو نسبته  2019
من العام الماضي، ذلك على الرغم من استمرار حالة  الفترة

عدم اليقين التي تشهدها المنطقة التي أثرت سلبا  على حجم 
 لى المملكة.إاالستثمار األجنبي المباشر الوارد 

 2019من المتوقع أن يشهد النشاط االقتصادي خالل عام 
ألوضاع في المنطقة، التي ا استقرارتحسنا  في أدائه مع 

عن إعادة فتح وتفعيل المعابر الحدودية البرية مع سفرت أ
العراق وسوريا من خالل توقيع اتفاقيات تجارية 
واستثمارية ثنائية، مما سينشط التجارة البينية خاصة مع 

 العراق.

سيساهم برنامج اإلصالح االقتصادي، الجاري تنفيذه مع 
صندوق النقد الدولي، في التخفيف من المخاطر التي يعاني 

نها االقتصاد الكلي، وتعزيز النمو االقتصادي الشامل م
لتزام بتنفيذ االوالمستدام خالل الفترة القادمة. هذا إلى جانب 
برنامج ضمن أولويات عمل الحكومة للعامين القادمين 

أوسع لإلصالح على مدى الخمس سنوات القادمة سوف 
يساهم في جني مزيدا  من ثمار هذه اإلصالحات على المدى 

ن يشهد االقتصاد الوطني أالمتوسط. عليه، من المتوقع 
 2.2ليسجل نموا  نسبته  2019تحسنا  في أدائه خالل عام 

 في المائة 2.4ن يواصل التحسن ليصل إلى أو في المائة،
 .2020في عام 

ضعف وتيرة النشاط االقتصادي  2018شهد عام ، لبنانفي 
حيث لم انعكس على معظم القطاعات االقتصادية بما 

في  2يتجاوز معدل نمو الناتج باألسعار الثابتة مستوى 
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استمرار ب أساسيبشكٍل يتأثر األداء االقتصادي  .(53)المائة
تداعيات التجاذبات السياسي ة اإلقليمي ة والمحلية على 
الحركة االقتصادية في البالد وعلى القطاع العقاري 

 والنشاط االستثماري بشكل خاص.  

ضرورة اإلسراع في يأتي على رأس األولويات االقتصادية 
وما تضمنه من إصالحات  "مؤتمر سيدر" مقرراتتنفيذ 
من أجل رفع  االقتصادي والمالي والقطاعيد يصععلى ال

وضبط أوضاع  ،جذب االستثماراتوالنمو االقتصادي، 
ستسعى حكومة الوحدة  مالية العامة للسنوات المقبلة.ال

التمويل وجذب  ،الوطنية الجديدة إلى تحسين اإلدارة المالية
لتنفيذ عدد من اإلصالحات الضرورية لدعم النمو  الالزم

برامج التحفيز االقتصادي التي  ة اليإضافاالقتصادي 
يتبناها مصرف لبنان. كذلك يأتي تخفيف عبء المديونية 

في المائة من الناتج المحلي  152العامة التي بلغت نحو 
اإلجمالي على رأس األولويات االقتصادية خالل أفق 

 التوقع. 

تسعى الحكومة  ،بهدف توفير الموارد الالزمة لحفز النمو
في المرحلة الراهنة إلى جذب أموال المانحين السيما فيما 
يتعلق بالدول المانحة من مجموعة دول مجلس التعاون 

ة لدعم خططها لتطوير البنية التحتية لدول الخليج العربي
مليار  16الضخمة، بما في ذلك برنامج استثمار بقيمة 

ستعمل الحكومة على تطوير  ،دوالر. من جهة أخرى
القطاع النفطي وذلك بعد استكمال العمل على تهيئة اإلطار 
التنظيمي والضريبي الحاكم لهذا القطاع بهدف االستفادة من 

  المتوسط. األبيض واجدة في البحرالحقول النفطية المت

والتحسن النسبي لألوضاع  ،تشكيل حكومة جديدةسيمثل 

في سورية، وتدفقات أموال دعم المانحين اإلقليميين 

أهم العناصر التي من شأنها دعم النمو  والدوليين

ساعد على دعم مستويات ثقة تاالقتصادي في لبنان حيث س

وارتفاع مستوى الصادرات مع  ،الشركات والمستهلكين

 .إعادة فتح بعض طرق التجارة

ما بناء  على ما سبق، من المتوقع نمو االقتصاد اللبناني ب

 .2019في المائة عام  1.3يتراوح حول 

من أهم التطورات التي من المتوقع أن  ،(54)فلسطين في

 2019تؤثر بشكل سلبي على النمو االقتصادي في عامي 

، تراجع المنح والمساعدات الخارجية المقدمة 2020و

نفاق ترتب عليها من تراجع في اإليللحكومة الفلسطينية وما 

واستمرار الخالف مع الجانب اإلسرائيلي بشأن  ،الحكومي

الضريبية بشكل كامل للحكومة تحويل أموال المقاصة 

نفاق الفلسطينية، وما له من تداعيات سلبية على اإل

(، لبنان. "استبيان تقرير آفاق االقتصاد العربي: 1920، )مصرف لبنان 53
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الحكومي، ومصادرة المزيد من األراضي والتوسع في 

النشاط االستيطاني في الضفة الغربية وعدم السماح 

)ج(، واستمرار حالة  باستغالل الموارد المحلية في المناطق

غالقات الجزئية للمعابر التجارية والتوترات الحصار واإل

 السياسية في قطاع غزة. 

في  0.9في ضوء ما سبق، يتوقع تباطؤ النمو الحقيقي من 

في المائة خالل عام  0.5، إلى 2018المائة خالل عام 

، يتوقع تعافي النشاط االقتصادي 2020. في عام 2019

 في المائة. 1.0بشكل بسيط ليصل النمو إلى 

 اإلجمالي المحلي الناتجيسجل  أن نتوقع، موريتانيافي 
 2019خالل عام في المائة  6.7يقدر بنحو  نموا   الحقيقي

 يستمر سوف. 2018 عامفي المائة في  2.9مقارنة بنحو 
 والبناء التعدين مجاالت في النشاط على االعتماد في النمو

 تستفيد نكما يتوقع أ. واالقتصاد والخدمات والزراعة
تبذلها الحكومة لتطوير  التي المتزايدة الجهود من الزراعة

 .االقتصادي التنويع جهود من زءالقطاع كج

ألسعار خام الحديد الذي  الحظ مؤخرا  االنتعاش المُ مكن 
الرئيسة للبالد حيث تشكل ثلث  يعتبر السلعة التصديرية

 الذي المتسارعإجمالي الصادرات من استعادة مسار النمو 
 تواصل ويتوقع ،شهدته البالد في فترة الطفرة المعدنية

على نشاط المؤسسة  ا  تحسن األسعار مما سينعكس ايجاب
حقق زيادة في معدل قع أن تُ الوطنية للمعادن التي من المتو

وهو ما  2019 عامفي  في المائة 16.4 نحوالنمو يقدر ب
سجل سنة المُ  يعتبر عودة قوية للقطاع بعد التراجع الكبير

كما سيساعد االنتعاش في  .في المائة 9.3بنسبة  2018
قطاع السياحة، خاصة في المناطق الشمالية الشرقية من 

تصادي. في المقابل من المتوقع البلد، على تعزيز النمو االق
في المائة في  5تسارع وتيرة النمو العام المقبل إلى نحو 

ظل التحسن المتوقع للطلب العالمي وتأثيره المحفز للنشاط 
 االقتصادي.

 االقتصادي، التعافي يستمر أن المرجح من، الصومالفي 
 والبناء االتصاالت قطاعات في التوسع استمرار مع

وهو ما يتوقع على ضوئه تسجيل معدل نمو  والخدمات،
 سوف تدعم تدفقات. في المائة خالل أفق التوقع 3.5بحدود 

المتوقعة خالل الفترة وتحويالت العاملين  االستثمار
بالخارج من توسع النشاط االقتصادي وستدعم النمو في 

الحاجة إلى  ال تزالقطاعات التجارة واالتصاالت. فيما 
الستثمارات لإلنفاق على البنية األساسية من أهم تعزيز ا

التحديات التي تواجه النمو المطرد لالقتصاد الصومالي 
الذي هو بحاجة إلى عمليات إعادة تأهيل البنية األساسية بما 

 يدعم النمو في القطاع الخاص.

في المائة  4.8 إلىالنمو  ارتفاعمن المتوقع  جيبوتيأما في 
 وهو ما 2020في المائة في عام  4.5إلى و 2019في عام 

 التحتية، البنية في العام الستثمارليُعزى إلى التراجع الكبير 
 السنوات في السريع االقتصادي للنشاط داعمة كانت التي

تواصل تنفيذ األنشطة المتضمنة في  فإن ذلك، مع. األخيرة
 وشبكات المياه تحلية محطةإطار منطقة التجارة الحرة و

ن يستمر في دعم الطلب المحلي خالل أمن المتوقع  الطرق
 التصدير إعادة تسهم عمليات أنمن المتوقع أفق التوقع. 

بدور كبير في تنشيط النمو االقتصادي وخاصة بعد تنفيذ 
 استكمالها تم التيالداعمة للتصدير  التحتية البنية شاريعم

 السككتقوية و الموانئ طاقةبما يشمل زيادة  مؤخرا  
من جانب آخر سوف يدعم النمو المتوقع ألثيوبيا الحديدية. 

من الطلب الخارجي على قطاع الخدمات في جيبوتي 
والسيما الطيران في ضوء سعى الحكومة إلى تعزيز 

 ما يتوقع أن يسهم في زيادة الوطني وهوأسطول الطيران 
 ذلك، ومع. 2020و 2019 عاميخالل  الخدمات صادرات

 تعوض لنالمتوقعة في نشاط التصدير  الزيادة فإن
وهو ما يفسر  ،التكوين الرأسماليالمتوقع في  االنخفاض

تباطؤ توقعات النمو االقتصادي خالل العام الجاري 
 والمقبل.

يواجه االقتصاد بعدد من التحديات من بينها  ،القٌمرفي 

عصار الذي تعرضت له البالد التداعيات الناتجة عن اإل

وتضرر  ،الذي أدى إلى تدمير واسع النطاق للبنية التحتية

في المائة من  63ي مع أضرار لحقت بنحو الزراعالنشاط 

 . في المائة من المحاصيل النقدية 35و ،المحاصيل الغذائية

كذلك على النشاط في عدد من القطاعات الرئيسة  كما أثر

األخرى من بينها الخدمات وهو ما سوف ينعكس على آفاق 

 حقق خالل أفق التوقع. النمو المُ 

 ،2020 عام في المواتية المناخية الظروف افتراض على

 سيكون العام ذلك في االقتصادي النمو في االرتفاع فإن

 النقدية المحاصيل في سيما ال) الزراعة في بانتعاش مدفوعا  

 نتيجة التحتية، البنية في وتحسينات( التصدير نحو الموجهة

فيما ال . الكهرباءو الطرق شبكة في للتوسع الحكومة لخطط

زال بيئة األعمال تواجه بعدد من القيود وخاصة فيما يتعلق ت

المالي والقدرة على تعزيز بالحاجة إلى تطوير القطاع 

مستويات االستثمار األجنبي المباشر لدفع مقومات النمو 

 االقتصادي.
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  2020و 2019 يلعام العربية للدول الكلي االقتصادي األداء توقعات(: 2شكل رقم )

 االقتصادي النمو

بما يعكس  2019لعام للدول العربية تم خفض توقعات النمو 

 النشاط االقتصادي العالمي ..تباطؤ 
(في المائةمعدل نمو الدول العربية )  

وتداعياته على معدل نمو الناتج في كل من مجموعتي  الدول العربية 
 المصدرة للنفط والمستوردة له 

(في المائة) : مجموعات الدول العربيةنموال معدل  

 
العربي.تقديرات وتوقعات صندوق النقد و رسميةمصادر المصدر:   

 
تقديرات وتوقعات صندوق النقد العربي.مصادر رسمية والمصدر:   

من المتوقع تأثر القطاع النفطي في دول مجلس التعاون 
فيما سيواصل القطاع غير  ،النفطي اإلنتاجبانخفاض كميات 

 النفطي دعمه لمستويات الناتج

 ة(المائمعدل النمو: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية )في 

 

لنشاط االقتصادي في الدول المصدرة للنفط فيما يتوقع استمرار تذبذب ا 
 وانخفاض مستويات التنويع االقتصادي األخرى بفعل األوضاع الداخلية

(في المائةمعدل النمو: الدول العربية األخرى المصدرة للنفط )  

 

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

تم خفض توقعات النمو للدول المستوردة للنفط نتيجة تباطؤ 
فيما ال يزال النمو مدعوما  باألثر اإليجابي  ،الطلب الخارجي

 لإلصالحات االقتصادية

(في المائةمعدل النمو: الدول العربية المستوردة للنفط )  

 

ويتوقع أن يجد معدل نمو المجموعة دعما  بفعل النشاط االقتصادي القوي 
 عدد من الدولفي 

(المائة فيمعدل النمو المتوقع: الدول العربية المستوردة للنفط )  

 

تقديرات وتوقعات صندوق النقد العربيمصادر رسمية والمصدر:  .العربي تقديرات وتوقعات صندوق النقدمصادر رسمية والمصدر:    
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أسعار كل من التبغ، والتعليم،  على ضوء الزيادة في، 2019ارتفع المستوى العام لألسعار خالل الشهور األولى من عام 

، من المتوقع 2020و 2019والمواد الغذائية، واألثاث، والنقل، والصحة والمطاعم، والمالبس. فيما يخص التوقعات لعامي 

من العوامل على المستويين الداخلي والخارجي. على المستوى الداخلي، يتوقع تأثر معدل التضخم بسلسلة  بعددتتأثر أن 

ناة في بعض الدول بوخاصة إجراءات تصحيح أسعار الطاقة، وضريبة القيمة المضافة المتالمالية واالقتصادية  اإلصالحات

ارتفاع األسعار وغالء عبء الحد من إلى بعض الدول  في سياق اتجاهوالمبادرات والتدابير التعويضية، ، من جهة العربية

مستوى العام لألسعار بتغيرات الظروف الُمناخية في بعض الدول . كما سيتأثر المن جهة أخرىعلى المواطنين  المعيشة

وأثرها على حجم المعروض من السلع الغذائية في السوق المحلي، إضافة إلى إجراءات رفع الرسوم الجمركية في  ،العربية

يات التضخم، فيتمثل على مستوى العوامل الخارجية المؤثرة على مستو بعض الدول العربية على السلع الواردة من الخارج.

أهم تلك العوامل في كل من ارتفاع األسعار العالمية للنفط والمواد الخام والسلع االستراتيجية مثل القمح، إضافة إلى التغيرات 

 التي يشهدها سعر صرف الدوالر مقابل العمالت الرئيسة األخرى.

. أما بالنسبة لعام 2019في المائة خالل عام   6.7حواليفي ضوء التطورات سالفة الذكر، يتوقع أن يبلغ معدل التضخم 

 في المائة. 6.5فمن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم نحو  2020

 للنفط المصدرة العربية الدول

في هذه المجموعة من الدول انخفاض معدل التضخم يتوقع 

في  2.8في المائة مقابل  1.0ليبلغ نحو  2019خالل عام 

كمحصلة  من المتوقع أن يأتي ذلك. 2018المائة خالل عام 

في مجموعة دول مجلس  المستوى العام لألسعارلتراجع 

في المائة. في حين  0.5 بنسبةالتعاون لدول الخليج العربية 

في الدول المصدرة  ارتفاع معدل التضخممن المتوقع 

. أما 2019في المائة عام  5.1حوالي إلى ط األخرى للنف

معدل التضخم في  ارتفاع، يتوقع 2020بالنسبة لعام 

 .في المائة 2.6إلى مجموعة الدول العربية الُمصدرة للنفط 

 مستوى على المتوقعة للتطورات عرض يلي فيما

 .الفرعية المتضمنة المجموعات

  العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول أ(

ارتفاع مستويات  2019سجلت األشهر األولى من عام 

سعار كل من التبغ، واألغذية، والمشروبات، والمالبس، أ

والمفروشات، والمطاعم. ستتأثر اتجاهات األسعار خالل 

بقيام بعض دول المجموعة بتطبيق  2020و 2019عامي 

ضريبة القيمة المضافة، وضريبة السلع االنتقائية، وأثر 

 تقلبات في أسعار النفط العالمية على كلفة مجموعة النقل. ال

إضافة إلى تأثير اإلصالحات المالية واالقتصادية التي 

ادرات ــذا المبـموعة، وكـض دول المجـت بتطبيقها بعـقام

التعويضية الممنوحة في بعض هذه البلدان لتمكين 

 المواطنين من مواجهة ارتفاع المستوى العام لألسعار مثل

                                                 
(، "الرقم القياسي ألسعار 2018الهيئة العامة لإلحصاء، السعودية، )  55

 المستهلك"، ديسمبر.

واتجاه بعض حكومات هذه  ،حساب المواطن في السعودية

 الدول إلى منح موظفي القطاع العام بدالت لغالء المعيشة.

انخفاض المستوى كمحصلة للتطورات سالفة الذكر، يتوقع 

في المائة في  0.5 بنسبةدول المجموعة  العام لألسعار في

 .2020في المائة عام  1.7 بنسبة، وارتفاعه 2019عام 

 المجموعة دول مستوى على التطورات

سجل المستوى العام لألسعار تراجعا  خالل  ،السعودية في

مقارنة بالشهر في المائة  1.3 بنسبة 2019 يوليو شهر

ساسية للتراجع الذي أكنتيجة  (55)2018المماثل من عام 

سجلته أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز، 

والترفيه والثقافة، واالتصاالت. بينما شهدت مجموعات 

األغذية والمشروبات، والمطاعم والفنادق، والتعليم، 

 . ارتفاعا   والصحة، والنقل، والمالبس، والتبغ

يُعزى ذلك لتأثر معدالت التضخـم بالمملكة بعـدة عوامـل 

جانبـي العـرض والطلـب، باإلضافة إلى  في كل مـن

سلسـة اإلصالحات الماليــة االقتصادية والمبــادرات 

التعويضيــة، والتي كان مــن أهمهــا: تطبيــق إجــراءات 

تصحيــح أســعار الطاقـة، وضريبـة القيمـة المضافـة، 

وعـودة بـدالت موظفـي القطـاع العـام، وتطبيـق حسـاب 

صــرف بــدل غالء المعيشــة للقطاع العام المواطــن، و

 وتطبيقه من بعض الجهات في القطاع الخاص.

هذا، وسوف يستمر تأثر معدل التضخم بإصالحات أسعار 

يرادات غير النفطية خالل السنوات القليلة الطاقة واإل

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

 المحلية األسعار تطور اتجاهات
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القادمة، باإلضافة إلى تمديد صرف بدل غالء المعيشة 

الجهات في القطاع الخاص للقطاع العام واتباع بعض 

 لألمر الملكي.

كمحصلة للتطورات سالفة الذكر، من المتوقع خالل عام 

نحو بفي السعودية  تراجع المستوى العام لألسعار 2019

فمن المتوقع أن  2020في المائة، أما بالنسبة لعام  1.0

 في المائة.  1.6يبلغ معدل التضخم حوالي 

لدوالر بابحكم ربط سعر صرف الدرهم  ،اإلمارات في

تعكس التغيرات في فإن زيادة أسعار الواردات  ،األمريكي

والتغير في قيمة التضخم في األسواق الخارجية معدالت 

على هذا األساس الدوالر مقابل العمالت الرئيسة األخرى. 

التي ( Tradableأسعار السلع القابلة للتداول ) انخفضت

بنسبة المائة من إجمالي سلة المستهلك في  34تمثل حوالي 

بالمائة على أساس سنوي حتى نهاية شهر مارس  0.6

. أما بالنسبة للسلع والخدمات غير القابلة للتداول 2019

(Non-Tradable التي تمثل نحو )في المائة من  66

، فقد تراجعت أسعارها بما يعكس انخفاض اإلجمالي

في  6.0دور حول ت بنسبة أسعار المساكن والمواصالت

جاء ذلك انعكاسا  للتراجع الذي شهدته أسعار  المائة.

يجارات المساكن، وتحرير أسعار الطاقة وانعكاساته على إ

من جهة أخرى، ساهم ارتفاع قيمة الدوالر  .تكاليف النقل

مقابل عمالت الشركاء التجاريين في خفض المستوى 

 العام لألسعار.

ن ينخفض أن المتوقع في ضوء التطورات المذكورة، م

في المائة  1.2بنسبة  ينألسعار المستهلكرقم القياسي ال

 هعارتفا، 2020. بينما يتوقع خالل عام 2019خالل عام 

 بالمائة. 2.0إلى حوالي 

 تراجعا  الرقم القياسي ألسعار المستهلكين سجل  ،قطر في

مقارنة  2019خالل شهر مايو في المائة  0.7 نسبته بلغت

. جاء ذلك كنتيجة ( 56) 2018بالشهر المماثل من عام 

مجموعة االتصاالت، والترفيه  أسعار كل من لتراجع

والثقافة، والسكن والمياه والكهرباء والغاز، والغذاء 

رتفعت أسعار كل من التبغ، اوالمشروبات. هذا في حين 

واألجهزة المنزلية، والنقل، والمالبس  ،ثاثألوالتعليم، وا

  حذية، والصحة، والمطاعم والفنادق.ألوا

ل معدل التضخم ن يظأفي ظل التطورات السابقة، يتوقع 

، كنتيجة أساسية 2019عند مستويات منخفضة خالل عام 

، فسيتأثر 2020لتراجع إيجارات المساكن. أما بالنسبة لعام 

المستوى العام لألسعار بتطبيق ضريبة القيمة المضافة. كما 

ستتأثر مستويات التضخم بالتقلبات في أسعار النفط العالمية 

ل. في ضوء ذلك، من أسعار مجموعة النقعلى وأثرها 

                                                 
(، "الرقم القياسي ألسعار 2018طيط واإلحصاء، قطر، )جهاز التخ 56

 المستهلك"، مايو.

حوالي  2019المتوقع أن يبلغ معدل التضخم خالل عام 

فيتوقع أن يصل ُمعدل  2020في المائة. وبالنسبة لعام  1.5

 في المائة.  1.0لى حوالي إالتضخم 

الرقم القياسي ألسعار المستهلكين بنسبة  ارتفع، الكويتفي 

مقارنة بالشهر المماثل من  2019خالل مايو  في المائة 0.8

. كنتيجة الرتفاع أسعار كٌل من األغذية 2018عام 

، وخدمات السكن، والمفروشات والمالبسوالمشروبات، 

المنزلية ومعدات الصيانة، واالتصاالت. هذا بينما تراجعت 

أسعار كل من مجموعة الصحة، والنقل. واستقرت أسعار 

الترفيه والثقافة، خدمات والتعليم، وكل من مجموعة التبغ، 

والمطاعم والفنادق. يرجع ذلك للتطورات الخاصة بكل من 

األسعار العالمية للسلع، ومعدالت اإلنفاق الجاري المحلي، 

إضافة إلى إعادة تسعير بعض السلع والخدمات الحكومية 

 مثل الكهرباء والماء، وتراجع إيجارات السكن.

ة، يتوقع أن يصل معدل التضخم كمحصلة للتطورات السابق

في المائة. وعلى صعيد  1.2الى حوالي  2019خالل عام 

، من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى حوالي 2020عام 

 في المائة.  1.8

في المملكة منذ بداية  ارتفعت معدالت التضخم ،البحرينفي 

إلى حد ما بفرض ضريبة القيمة المضافة،  ةمدفوع 2019

االرتفاع في الرقم القياسي ألسعار المستهلك  وبلغت نسبة

في  1.1حوالي  2019للفترة من يناير حتى أبريل من عام 

. كانت القوة 2018المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 

النسبية للدوالر األمريكي مصحوبة بانخفاض معدل النمو 

دون  لقيمة المضافة، قد حاالضريبة اوالتطبيق التدريجي ل

 دالت التضخم بشكل كبير. تصاعد مع

في  2.2نحو مستوى التضخم  يدور معدلمن المتوقع أن 

 .2020في المائة في عام  2.5و 2019المائة خالل عام 

حوالي ب 2019معدل التضخم حتى أبريل  ارتفع، ع مان في

، حيث 2018نفس الفترة من عام بفي المائة مقارنة  0.31

أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير  تارتفع

كما ارتفع مستوى أسعار  .في المائة 1.3الكحولية بنسبة 

السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرى 

المائة عن مستواها المسجل خالل نفس ي ف 0.2بحوالي 

. في المقابل، ساهمت مجموعة النقل 2018الفترة من عام 

أسعار في الحد من ارتفاع المؤشر العام، حيث شهدت 

في المائة، ذلك تزامنا   0.6بلغ حوالي  ا  المجموعة انخفاض

مع انخفاض مستوى أسعار النفط في الربع األول من عام 

مستويات أسعار كال  من مجموعة . كذلك، انخفضت 2019

االتصاالت ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسب 

 متفاوتة. 
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إضافة إلى ما سبق، هناك عدة عوامل للزيادة الطفيفة في 

مستوى األسعار في السلطنة خالل الربع األول من عام 

حققة دون ، حيث الزالت مستويات النمو المُ 2019

وهو  ،الناتج المحلي اإلجماليالمستوى المطلوب لسد فجوة 

ما يعكس انحسار الضغوط التضخمية الناتجة عن انخفاض 

سوف يؤدي بدء العمل مستوى الطلب الكلي في السلطنة. 

 بفرض ضريبة انتقائية منذ شهر يونيو الماضي إلى ارتفاع

أسعار بعض السلع. جدير بالذكر أن ارتفاع مستوى الدوالر 

ت منذ بداية العام من العوامل مريكي مقابل أبرز العمالاأل

التي حدت من حدوث ارتفاعات كبيرة في مستويات 

، كما ساهم ذلك 2019األسعار خالل الربع االول من عام 

الضغوط التضخمية على مستوى  التقليل منيضا في أ

 واردات السلطنة. 

 2019بالنسبة لتوقعات مستويات التضخم خالل عامي 

بالمائة  1.4ل التضخم حوالي ، يتوقع أن يبلغ معد2020و

فيتوقع أن يبلغ  2020. أما بخصوص عام 2019خالل عام 

 بالمائة. 1.9معدل التضخم حوالي 

   للنفط صدرةالم   األخرى العربية الدول ب(

، 2019تأثر معدل التضخم خالل الشهور األولى من عام 

 الغذائية،بالزيادة التي شهدتها أسعار كل من المواد 

والمالبس، ومجموعة السكن، والمياه والكهرباء، والغاز، 

 واألثاث، والنقل واالتصاالت.

، من المتوقع 2020و 2019بالنسبة للتوقعات خالل عامي 

يتأثر المستوى العام لألسعار في بعض دول المجموعة ن أ

التوازنات الخارجية في  التحديات التي تواجهباستمرار 

ظل محدودية االحتياطيات األجنبية لدى السلطات النقدية 

واإلجراءات الخاصة ببرامج اإلصالح االقتصادي، 

 والطلب المتزايد على المنتجات النفطية.

م بدول المجموعة بالظروف كما ستتأثر معدالت التضخ

ناخية وأثرها على مستويات المعروض من السلع المُ 

الغذائية في األسواق المحلية. نتيجة لهذه التطورات يتوقع 

، 2019في المائة عام  5.1أن يبلغ معدل التضخم 

 في المائة.  5وانخفاضه بشكل طفيف العام المقبل إلى 

عات اتجاهات على ضوء ما سبق، يعرض الجزء التالي توق

 المستوى العام لألسعار في دول المجموعة.

، ارتفع معدل التضخم المسجل بشهر ابريل الجزائر في

ليصل الى  2018مقارنة بالشهر المماثل من عام  2019

. كنتيجة لزيادة أسعار كل من المواد (57) بالمائة 2.3حوالي 

حذية، والسكن، الغذائية والمشروبات، والمالبس واأل

                                                 
(، مؤشر أسعار 2018الديوان الوطني لإلحصاء، الجزائر، ديسمبر )  57

 االستهالك.

ثاث والمفروشات، والصحة، والنقل واالتصاالت، واأل

 والتعليم والثقافة والترفيه.

ن تبقى مستويات األسعار مستقرة بشكل عام. أهذا ويتوقع 

إال أن أسعار المواد الغذائية الزراعية قد تتذبذب نتيجة 

الظروف المناخية التي عرفتها البالد. كما سيتأثر المستوى 

وتدفق  لألسعار بالتطورات التي تمر بها دول الجوارالعام 

السلع من هذه الدول إلى األسواق الجزائرية بأسعار 

مر الذي يؤثر على مستوى أسعارها في ، األخفضةمُ 

 األسواق المحلية.

لى ما تقدم، ستتأثر األسعار المحلية نتيجة لتغير إإضافة 

بتذبذب سعر صرف أسعار المواد المستوردة التي ترتبط 

اليورو والدوالر، باعتبارهما العملتين الرئيستين في 

 المعامالت التجارية الخارجية للجزائر.

في ضوء ذلك، يتوقع أن يبلغ معدل التضخم خالل عام 

، فمن 2020بالمائة. وفيما يخص عام  4.5حوالي  2019

 بالمائة. 3.9المتوقع أن يبلغ معدل التضخم نحو 

في  0.8 المستوى العام لألسعار بنسبةفض انخ، العراقفي 

مقارنة بشهر مايو  2019خالل شهر مايو  المائة

، كمحصلة لتراجع أسعار التبغ، والمالبس، ( 58)2018

ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز، والتجهيزات 

والمعدات المنزلية، والنقل، واالتصاالت. بينما زادت 

الغذائية والمشروبات، والصحة، أسعار كل من المواد 

والتعليم، والثقافة والترفيه، والمطاعم والفنادق. يرجع ذلك 

لتأثر اتجاهات األسعار المحلية في العراق بالتطورات 

اإلقليمية في دول الجوار، وحالة الركود التي يعاني منها 

االقتصاد العراقي حاليا ، إلى جانب التطورات الحاصلة في 

  األساسية المستوردة.أسعار السلع 

، فمن المتوقع أن 2019فيما يخص التوقعات خالل عام 

في المائة خالل عام  1.5يبلغ معدل التضخم حوالي 

 .2020في المائة خالل عام  1.7وحوالي  ،2019

تواصل االتجاه التنازلي في معدل التضخم  ،ليبيا في أما

سبتمبر الذي بدأ منذ شهر  ،2019السنوي خالل عام 

فقد  ، ذلك بعد االتجاه التصاعدي الذي سلكه من قبل.2018

خالل شهري  بلغت نسبة التغير في الرقم القياسي لألسعار

، مقارنة بالشهر المماثل من العام 2019يناير وفبراير 

بالمائة على الترتيب.  1.6-في المائة و 4.8-السابق، نحو 

ئية والتبغ، كنتيجة النخفاض أسعار كل من المواد الغذا

واألثاث، والنقل والمواصالت واالتصاالت، والتعليم 

والثقافة. بينما زادت أسعار كل من المالبس، والسكن 

ومستلزماته، والعناية الصحية. ويعود هذا التراجع في 

معدل التضخم السنوي وخاصة في األشهر األخيرة إلى 

 البنك المركزي العراقي، دائرة اإلحصاء واألبحاث، قسم االقتصاد الكلي. 58
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 في 2018اإلجراءات التي تم اتخاذها في سبتمبر من عام 

أهمها كان من صالح االقتصادي التي إطار برنامج اإل

تخفيف القيود وتسهيل اإلجراءات على عمليات شراء النقد 

األجنبي لألغراض التجارية والشخصية عن طريق 

بدوره إلى تراجع  بما أدىالمصارف التجارية مباشرة، 

مقابل العمالت كبير في متوسط سعر صرف الدينار الليبي 

دينار لكل  6.05لسوق الموازي من نحو في ااألجنبية 

دينار لكل  4.25إلى نحو  2018دوالر في شهر سبتمبر 

 .)59(2019دوالر في شهر فبراير 

، يتوقع أن 2020و 2019بالنسبة للتوقعات خالل عامي 

، 2019في المائة خالل عام  15يبلغ معدل التضخم حوالي 

  .(60)2020عام في المائة خالل  18و

ارتفعت معدالت التضخم نتيجة الطلب المتزايد  ،اليمنفي 

وارتفاع أسعاره في السوق على المشتقات البترولية 

، إضافة إلى التدني الشديد في تدفقات موارد النقد المحلية

األجنبي من الخارج نتيجة تعثر الصادرات وتعطل السياحة 

ميزان  عجزواالستثمارات األجنبية، واستمرار 

ات الخارجية للبنك يمحدودية االحتياطوالمدفوعات 

المركزي، وانخفاض التحويالت النقدية للعاملين في 

الخارج نتيجة اإلجراءات الجديدة التي اتخذتها بعض الدول 

  مثل فرض رسوم إضافية على العمالة الوافدة ومرافقيهم.

يتوقع أن يبلغ معدل التضييييييخم  في ضييييييوء تلك التطورات

في المييائيية، وبييالنسييييييبيية لعييام  23نحو  2019خالل عييام 

 21، فيتوقع أن يصييييل معدل التضييييخم الى حوالي 2020

 في المائة.  

 للنفط المستوردة العربية الدول .2

ارتفاع المستوى  2019شهدت الشهور األولى من عام 

زيادة العام لألسعار في عدد من بلدان المجموعة نتيجة 

ات، والنقل، والتبغ، بأسعار كل من المواد الغذائية والمشرو

 والصحة، والتعليم، والمالبس، واألثاث.

، يتوقع تواصل 2020و 2019فيما يخص التوقعات لعامي 

تأثر معدالت التضخم باإلجراءات التي اتخذتها دول 

 ،المجموعة فيما يتعلق بضبط أوضاع المالية العامة

وتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، 

وبالتطورات في األسعار العالمية للنفط والمواد الخام، 

إضافة إلى العوامل المتعلقة بجانب العرض الخاص بعدد 

من سلع المنتجات الغذائية، واألوضاع الداخلية االستثنائية 

التي شهدتها بعض دول المجموعة مثل السودان. بناء  

في  15.2عليه، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم حوالي 

                                                 
القياسي ألسعار (. "تقرير الرقم 2019مصرف ليبيا المركزي، ) 59

 .2019المستهلك والتضخم"، فبراير 
في تطورات تداعيات الظروف الداخلية التي تمر بها البالد في الشهور  60

 األخيرة.

في المائة  12.5، وانخفاضه إلى نحو 2019المائة في عام 

 .2020في 

على ضوء ما سبق، يعرض الجزء التالي توقعات اتجاهات 

 المستوى العام لألسعار في دول المجموعة.

تراجع معدل التضخم السنوي خالل يونيو  ،مصر في

 14.1في المائة مقارنة بنحو  9.4ى حوالي لإليصل  2019

معدل له منذ  ىدنأليسجل  ،2019بالمائة مسجل خالل مايو 

 أكثر من ثالثة أعوام. 

قررت لجنة السياسة النقدية اإلبقاء على أسعار العائد 

األساسية للبنك المركزي دون تغيير، خالل اجتماعها في 

 9.0، بهدف تحقيق معدل تضخم قدره حوالي 2019يوليو 

بالمائة( خالل الربع الرابع لعام  3± بالمائة )بهامش 

لى هدف تحقيق استقرار في األسعار على إإضافة  2019

 . (61)لمتوسط المدى ا

في ضوء التطورات المذكورة، يتوقع أن يبلغ معدل 

، بينما 2019في المائة خالل عام  13.5التضخم حوالي 

 12.0، تحقيق معدل تضخم قدره 2020يتوقع خالل عام 

 في المائة. 

ارتفع معدل التضخم السنوي خالل شهر يونيو  ،تونس في

بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من  6.8نحو ليبلغ  2019

. جاء ذلك نتيجة الرتفاع أسعار كل من األغذية 2018عام 

حذية، والسكن والمشروبات، والنقل، والمالبس واأل

ثاث، والصحة، والترفيه، والتعليم، والطاقة المنزلية، واأل

 والمطاعم. 

ن يبلغ معدل أ، يتوقع 2019بالنسبة للتوقعات خالل عام 

ن يبلغ معدل أبالمائة. كما يتوقع  6.7التضخم حوالي 

 .2020في المائة خالل عام  6.0التضخم نحو 

 

 يونيومعدل التضخم خالل شهر  بلغ، للمغرب بالنسبة

شهر بالمائة ل 0.3مع بالمائة مقارنة  0.2حوالي  2019

ذلك نتيجة الرتفاع أسعار  ء. جا(62) السابقمن العام  يونيو

حذية، والسكن والماء والكهرباء والغاز، المالبس واأل

ثاث، والصحة، والتعليم، والنقل، والمواصالت، واأل

 والترفيه، والمطاعم. 

إضافة إلى ذلك، سجل مؤشر التضخم األساسي خالل شهر 

المائة مقارنة مع في  1.2ارتفاعا  بلغ نحو  2019مايو 

 .2018شهر مايو 

 (. تقرير التضخم، يونيو.2019البنك المركزي المصري، مصر، ) 61
 .2019المندوبية السامية للتخطيط، المغرب، مايو  62
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في  0.6في هذا السياق، يرجح أن يتراجع التضخم إلى 

بلغ  2018في  ، بعد أن سجل تسارعا  2019المائة في 

يتوقع أن يبلغ  2020في المائة. بالنسبة لعام  1.9حوالي 

 في المائة. 1.2معدل التضخم نحو 

مية جاء ذلك في ضوء التطورات الخاصة باألسعار العال

للنفط وتوقعات سعر الصرف الحقيقي، التي تتأثر بدورها 

بآفاق سعر اليورو وتطور عمالت الدول الناشئة التي 

تعرضت في اآلونة األخيرة لضغوط قوية. هذا إضافة الى 

عوامل العرض الخاصة بالمنتجات الغذائية التي تعتبر من 

لتي أهم العوامل التي تؤثر على أسعار المنتجات الغذائية ا

 تتميز بتقلب أسعارها.

السبعة شهور سجل معدل التضخم خالل ، األردن في

 0.5بلغت نسبته نحو  من العام الحالي ارتفاعا   األولي

في المائة لنفس الفترة من  4.5بالمائة مقابل ارتفاع قدره 

الضبط العام السابق، وذلك في ضوء تالشي أثر إجراءات 

، وتراجع اسعار 2018التي تم اتخاذها في بداية عام المالي 

النفط العالمية. من المتوقع أن يستقر معدل التضخم عند 

 2020، ويرتفع خالل عام 2019بالمائة خالل عام  2.0

 .(63) في المائة 2.5ليسجل 

 3.5سجل معدل التضخم ارتفاعا  بلغ نحو ، لبنان في أما

مقارنة بنفس الشهر من عام  2019خالل مايو في المائة 

جاء ذلك نتيجة الرتفاع أسعار كل من المواد  .(64)2018

الغذائية والمشروبات، والمالبس، والمسكن والغاز والمياه 

والكهرباء، واألثاث، والنقل، والثقافة الترفيه، والتعليم، 

والمطاعم. بينما انخفضت أسعار كل من الصحة، 

 واالتصاالت. 

 2019سعار المحلية خالل عامي األ اتجاهاترتبط تهذا و

بصورة مباشرة باإلجراءات الجديدة المتخذة في  2020و

بالمائة على  2مجال رفع الرسوم الجمركية بنسبة قدرها 

سعار النفط ألى أن إالمستوردة. إضافة  عدد من السلع

سعار السلع أسيبقى لها التأثير الرئيس في زيادة 

لى أن يتمكن لبنان إاالستهالكية في المدى المنظور، ذلك 

 . (65) المقبلةاج النفط في السنوات القليلة من استخر

فمن المتوقع  ،2019بالنسبة لتوقعات التضخم خالل عام 

في المائة خالل عام  3.5أن يبلغ معدل التضخم نحو 

2019. 

معدل التضخم السنوي خالل شهر يونيو بلغ ، السودان في

بالمائة  45في المائة مقارنة مع نحو  47.8حوالي  2019

                                                 
( األردن. استبيان تقرير "آفاق االقتصاد 1920البنك المركزي األردني، ) 63

 العربي: اإلصدار التاسع"، ابريل.
(، الرقم القياسي ألسعار 2019إدارة اإلحصاء المركزي، لبنان، )  64

 االستهالك، مايو.
(. استبيان تقرير "آفاق االقتصاد 2019وزارة االقتصاد والتجارة، لبنان، ) 65

 العربي: اإلصدار العاشر"، سبتمبر.

. جاء ذلك كمحصلة )66(2019مسجل خالل شهر مايو 

الرتفاع أسعار كل من األغذية والمشروبات، والسكن 

حذية، والمياه والكهرباء والغاز، والمالبس واأل

عم والفنادق، والتجهيزات والمعدات المنزلية، والمطا

والتعليم، والترويح والثقافة، والتبغ، واالتصاالت، والنقل، 

 والصحة. 

هذا، ومن المتوقع تأثر مستويات األسعار بعدد من العوامل 

 بقاءالمحلية والخارجية. فعلى المستوى المحلي، يتوقع 

معدالت التضخم عند مستويات مرتفعة نتيجة الستمرار 

لة، وإزالة قيود االستيراد، عجز الموازنة العامة للدو

الرئيسة )الذهب  اتوانخفاض إنتاج سلع الصادر

والبترول(، وارتفاع تكلفة النقل في السودان، وانخفاض 

سعر صرف العملة الوطنية، واستمرار عجز الميزان 

التجاري والحساب الجاري وبالتالي تراجع االحتياطيات 

 من العمالت القابلة للتحويل.

لخارجية فتتمثل في كل من االرتفاع في أما العوامل ا

ستراتيجية مثل القمح والوقود سعار العالمية للسلع االاأل

ولية في األسواق أسعار السلع األ وتذبذبوالمواد الخام، 

العالمية، وموقف االستقرار السياسي واالقتصادي في 

صالحات الضريبية والمالية لى اإلإمنطقة، إضافة ال

الشركاء التجاريين )ضريبة القيمة  المتخذة في بعض دول

 . (67) المضافة(

، يتوقع أن يبلغ 2020و 2019فيما يخص التوقعات لعامي 

 40، ونحو 2019بالمائة في عام  55.0التضخم حوالي 

 .2020في المائة خالل عام 

في  1.8، زاد المستوى العام لألسعار بحوالي موريتانيافي 

مقارنة بالشهر المماثل من  2019المائة خالل شهر يونيو 

عزى ذلك إلى الزيادة المسجلة في أسعار يُ  .(68)2018عام 

كل من المواد الغذائية، والمالبس، والنقل، والصحة، 

والترفيه والثقافة، والمطاعم، والتعليم. بينما تراجعت 

أسعار كل من مجموعة السكن والمياه والغاز والكهرباء 

 والمحروقات، والتبغ.

 2.7يتوقع أن يبلغ معدل التضخم حوالي  ،لكفي ضوء ذ

من ف، 2020. أما بالنسبة لعام 2019في المائة خالل عام 

 بالمائة.  2.6المتوقع أن يبلغ معدل التضخم نحو 

إلى عودة الفلسطينية ، تشير تنبؤات سلطة النقد فلسطينفي 

مجددا   االرتفاعفي السوق الفلسطيني إلى  معدالت التضخم

 1.2في المائة،  0.9، بنحو 2020و 2019خالل عامي 

 (، التضخم، يونيو.2019الجهاز المركزي لإلحصاء، السودان، ) 66
( السودان. استبيان تقرير "آفاق 2019البنك المركزي السوداني، )  67

 االقتصاد العربي: اإلصدار العاشر"، سبتمبر.
( المؤشر الوطني ألسعار 2019المكتب الوطني لإلحصاء، موريتانيا، ) 68

 االستهالك، يونيو.
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 0.2في المائة على الترتيب، مقارنة بانكماش محدود بواقع 

. وتأتي هذه التنبؤات في ظل التوقعات 2018في المائة في 

بارتفاع تكلفة الواردات وأسعار الغذاء العالمية اللذان 

 ن. ن للتضخم في فلسطيين األساسيييعتبران المحدد

حيطة بمعدل التضخم، فترتبط بخصوص المخاطر المُ 

بشكل أساسي بالتغيرات التي تطرأ على كل من األسعار 

العالمية )خاصة الغذاء والمحروقات(، باإلضافة إلى 

التغيرات في معدل التضخم لدى الشركاء التجاريين 

 لفلسطين.

 2019، يتوقع أن يبلغ معدل التضخم خالل عام جيبوتيفي 

، يتوقع أن 2020في المائة. أما بالنسبة لعام  1.8 حوالي

 بالمائة.  2.0يبلغ معدل التضخم نحو 

 3.0، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم نحو الصومالفي 

يتوقع  2020. فيما يتعلق بعام 2019في المائة خالل عام 

 في المائة.  3.5أن يبلغ معدل التضخم حوالي 

في  2.8ل التضخم حوالي ، يتوقع أن يبلغ معدمرالق  في 

. بينما يتوقع أن يبلغ معدل التضخم 2019المائة خالل عام 

 . 2020في المائة خالل عام  3.0حوالي 
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  2020و 2019ي لعام العربية للدول الكلي االقتصادي األداء توقعات(: 3شكل رقم )

 المحلية األسعارتطور اتجاهات 

 من المتوقع تراجع الضغوط التضخمية في الدول العربية
  2020و 2019خالل عامي  

 (في المائةمعدل التضخم في الدول العربية )

 
 العربي النقد صندوق وتوقعات رسمية تقديرات: المصدر

مجموعتي دول مجلس التعاون التضخم في  تراجع  بفعل
 لدول الخليج العربية والدول المستوردة للنفط

(في المائةالدول العربية ) مجموعات في التضخم معدل  

 

العربي النقد صندوق وتوقعات رسمية تقديرات: المصدر  

من المتوقع بقاء التضخم في دول مجلس التعاون لدول حيث 

في المائة  2منخفضة تقل عن الخليج العربية عند مستويات 

 في معظم البلدان خالل أفق التوقع

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

 

 تقديرات رسمية وتوقعات صندوق النقد العربي.المصدر: 

يتوقع االنحسار التدريجي للضغوط التضخمية في كما 
بعض البلدان المستوردة للنفط خالل أفق التوقع مقارنة 

 بالسنوات السابقة

ة(للنفط )في المائ المستوردةالدول العربية معدل التضخم: 

 

 تقديرات رسمية وتوقعات صندوق النقد العربي.المصدر: 

العربية  الدول التضخمية فيلضغوط اارتفاع  في حين يتوقع

وانحسارها تدريجيا  عام  2019 عامالمصدرة األخرى للنفط 

2020 

(في المائة) للنفطاألخرى المصدرة معدل التضخم: الدول العربية    

 

  في عدد من دول المجموعة مع تباين التجاهات التضخم

(المائةفي ) للنفطاألخرى المصدرة معدل 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
(2013-2020) 

 معدل النمو باألسعار الثابتة  

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 

 2.5 2.0 2.4 0.7- 1.7 4.1 3.6 2.7 السعودية 

 3.0 2.0 1.7 0.5 2.6 3.8 3.1 4.3 ماراتاإل

 2.8 2.8 1.4 1.6 2.2 3.6 4.0 3.4  قطـــــــر

 2.5 1.6 1.2 3.5- 2.9 0.6 0.5 1.1 الكــويت

 2.5 2.0 2.4 0.8- 2.0 5.7 2.9 3.9 ُعمـــــان

 3.8 3.5 2.9 4.4 5.4 البحــرين

1 

.8 2.3 2.7 

 2.7 2.1 1.2 0.3- 2.1 3.7 3.2 3.1 دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 3.8 2.6 1.5 1.4 3.2 3.7 3.8 2.8 الجـــزائر

 6.0 2.9 1.0- 3.8- 13.8 2.6 2.3 7.6 العـــراق

 6.0 0.5- 3.6- 11.6- 17.9- 32.7- 0.2- 4.8 اليـــــمن

 6.7 5.4 7.4 55.0 8.4- 11.7- 74.4- 52.0- ليبيـــــــا 

الدول النفطية الرئيسة بخالف دول 

 مجلس التعاون
-5.3 -10.3 -0.8 4.6 3.8 0.4 2.7 5.0 

 3.2 2.2 1.2 0.6 2.7 2.7 1.8 2.4 (1)الدول العربية المصدرة الرئيسة للنفط

 5.5 5.5 5.3 4.2 4.4 4.4 2.2 2.1 مصـــــر

 4.0 2.8 3.0 4.2 1.1 4.5 2.7 4.5 المغـرب

 2.7 1.3 2.8 4.7 4.8 4.9 3.6 4.4 السـودان

 3.0 2.5 2.5 1.8 0.9 1.1 2.3 2.4 تونــــس

.91 0.6 1.7 0.2 2.0 2.7 لبنـــــان  1.3 1.9 

 1.0 0.5 0.9 3.1 4.6 0.0 0.0 0.0 فلسطــين

 2.4 2.2 1.9 2.1 2.1 2.6 3.4 2.4 األردن

 5.0 3.4 2.9 3.5 1.5 3.1 5.6 6.4 موريتانيا

 4.5 4.8 4.3 4.1 6.7 6.5 6.0 6.0 جيبــوتي

 3.5 3.5 .. 2.5 .. 2.7 .. .. الصومال

 4.0 3.5 2.7 2.7 2.2 1.0 2.1 3.5 مــــــرالقُ 

 4.1 3.6 3.8 3.7 3.2 3.8 2.6 3.1 العربية المستوردة للنفطالدول 

 3.4 2.5 2.1 1.3 2.8 2.9 1.0 1.8 (1) إجمالي الدول العربية

 
      .متوقع*  

    .ودولية وإقليمية وطنية ومصادر الموحد العربي االقتصادي التقرير بيانات قاعدة العربي، النقد صندوق: المصدر
      .سورية باستثناء (1)

 

 

 

 اإلحصائيةحق ثالثا : المال
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 اتجاهات تطور األسعار المحلية في الدول العربية

(2013 – 2020 )  

 معدل التضخم )%(  

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 *2019 *2020 

 1.6 1.0- 2.5 0.8- 2.1 1.2 2.2 3.5 السعودية 

 2.0 1.2- 3.1 2.0 1.6 4.1 2.4 1.1 االمارات

 1.0 1.5 0.2 0.4 2.7 1.8 3.6 3.1 قطـــــــر 

 1.8 1.2 0.6 1.6 3.5 3.7 3.1 2.7 الكــويت

 1.9 1.4 0.9 1.6 1.1 0.1 1.0 1.1 ُعمـــــان

 2.5 2.2 2.1 1.4 2.7 1.9 2.6 3.3 البحــرين

دول مجلس التعاون لدول الخليج 

 العربية
2.7 2.4 2.2 2.2 0.4 2.2 -0.5 1.7 

 3.9 4.5 4.3 5.6 6.4 4.8 2.9 3.3 الجـــزائر

 1.7 1.5 0.4 0.2 0.5 1.4 2.2 1.9 العـــراق

 21.0 23.0 25.0 18.0 16.0 9.0 8.1 11.1 اليـــــمن

 18.0 15.0 9.3 28.5 25.9 9.8 3.1 2.6 ليبيـــــــا 

الدول النفطية الرئيسة بخالف دول 

 مجلس التعاون
3.3 3.1 4.2 5.1 5.0 4.5 5.1 5.0 

الدول العربية المصدرة الرئيسة 

 للنفط
2.8 2.6 2.7 2.9 1.6 2.8 1.0 2.6 

 12.0 13.5 14.4 29.5 10.2 11.1 10.1 6.9 مصـــــر

 1.2 0.6 1.9 0.7 1.6 1.6 0.4 1.9 المغـرب

 40.0 55.0 72.9 32.4 17.6 17.3 37.5 37.1 السـودان

 6.0 6.7 7.4 5.3 3.7 4.9 4.9 5.8 تونــــس

 4.1 3.5 6.1 4.5 0.8- 3.8- 1.9 4.8 لبنـــــان

 2.5 2.0 4.5 3.3 0.8- 0.9- 2.9 4.8 األردن

 .. .. .. .. .. .. 26.0 70.8 سوريــة

 1.2 0.9 0.2- 0.2 0.2- 1.4 1.7 1.7 فلسطــين

 2.6 2.7 3.1 2.6 1.5 0.5 3.8 4.1 موريتانيا

 2.0 1.8 1.9 2.0 2.0 2.2 2.9 2.4 جيبــوتي

 3.5 3.0 2.7 2.9 2.3 .. .. .. الصومال

 3.0 2.8 2.5 2.1 2.0 2.0 1.5 2.3 القُمر

 12.5 15.2 18.8 19.9 7.7 7.9 10.9 10.0 الدول العربية المستوردة للنفط

 6.5 6.7 9.2 8.9 4.8 4.8 6.3 6.9 (1إجمالي الدول العربية )

 
      .متوقع*  

 .ودولية وإقليمية وطنية ومصادر الموحد العربي االقتصادي التقرير بيانات قاعدة العربي، النقد صندوق: المصدر
 باستثناء سورية لعدم توافر معلومات. (1)

 

 



 

 

 


