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التطورات االقتصادیة الدولیة 

  نظرة عامة
العالمي   االقتصاد  من  2019عام  خالل  واجھ  عدداً 

على  أثرت سلباً على معدل نموه، جاء  التي  التحدیات  
من الكلي  الطلب  مستویات  تباطؤ  رأسھا   العدید  في 

المرتفع،   النسبي  الوزن  ذات  االقتصادیة  المناطق 
تأث عن  الر  فضالً  اإلمداد  ظل  فعالمیة  سالسل  ي 

التوترات التجاریة ما بین الوالیات المتحدة األمریكیة  
فيوالصین كبیر  تراجع  عن  أسفر  نمو  بما  معدل 

العالمیة الیقین حالة  أدتكما  .التجارة  الترقب وعدم 
االستثماراتإلى   نمو  معدل  االقتصادات  تراجع  في 

الا قطاعات  سلكبرى  في  المتأثرة  اإلنتاجیما  السلعي 
الدولتین.  ااءجراإلب بین  المتبادلة  الحمائیة  عالوةً ت 

سبق، ما  خروج  أساھم  على  موقف  غموض  یضاً 
األوروبي  بریطانیا االتحاد  العوامل  من  عن  فضالً 

منھا   تعاني  التي  دات  االقتصابعض  الھیكلیة 
. االقتصاد العالميفي تراجع معدل نمو األوروبیة

كبــرى صادات  اتخذت عدة اقتیاتلمواجھة تلك التحد
مــو یــة لــدفع عجلــة النراءات اقتصادیة ومالیة ونقدجإ

الطلــب جانــب  ھا ما ھو متعلق بتعزیز  االقتصادي، من
ــي مــن خــالل ضــخ  ــد مــن االالمحل ســتثمارات المزی

نقدیــة توســعیة تبنــي سیاســاتفضــالً عــن  ،حكومیةال
ــدع ــغیلل ــاتج والتش ــي م الن ــك الت ــا، كتل ــس تبناھ مجل

ــاطي ــدراالحتی ــثالي األمریكــي، الفی ــثالث حی ــام ب ق
ــعار ا ــي أسـ ــات فـ ــاط تخفیضـ ــز النشـ ــدة لتحفیـ لفائـ

.ي، وتعزیز االستھالك المحلياالقتصاد

انخفض معدل نمو االقتصاد العالمي  ،في ضوء ذلك
في 3.6، مقابل  2019في المائة عام  2.9لیصل إلى  

عام   االقتصادات  .  2018المائة  مستوى  على 
ل عام  الخة  دول المجموعنموتراجع معدل  المتقدمة،  

نحو  2019 المائة،1.7لیبلغ  في 2.2مقابل  في 
عام   واقتصادات 2018المائة  النامیة  للدول  بالنسبة   .

فسوال الناشئة،  دولرغم  ق  ُمعدل  اتحقیق  لمجموعة 
ضعف   یتجاوز  حققتنمو  حیث  المتقدمة،  الدولھما 

،  2018في المائة عام  4.5ابل  في المائة مق3.7بلغ  
أن یإال  المعدل  نمو  مثل  ذلك  معدل  دول تسجلھ  أقل 

.على مدى األعوام العشرة السابقةالمجموعة

ال بمعدل  المتعلقة  التطورات  یخص  فقد  تضفیما  خم، 
عام   ً 2019شھد  تراجعا في  ،  التضخم  معدالت  في   

إلى   لیصل  المتقدمة،  المائة1.4الدول  مقابل  في   ،2
إلى بصورة أساسیة  ذلكیُعزى.2018في المائة عام  

خاصة  عجاتر المتقدمة  الدول  في  التضخم  معدل 
المتحدة وعدم  األمریكیةالوالیات  الیورو،  ومنطقة   ،

2عند مستوىا على تحقیق التضخم المستھدفتھقدر
العدید من التراجع في معدل التضخم  شجعفي المائة.

، من  تیسیریھقدیة  یاسات ني س تبنعلىالدول المتقدمة  
متتاخالل تخفیضات  الفائدة  أيفلیة  إجراء  سعار 

المحليلتنشیط   في  .الطلب  التضخم  لمعدل  بالنسبة 
الناشئة  السوق  واقتصادات  النامیة  الدول  مجموعة 

عام   خالل  ارتفاعاً  فقد سجل  لیبلغ 2019األخرى،   ،
، وذلك  2018في المائة عام  4.8في المائة، مقابل  5

الغذائیة  السلع  أسعار  في  النسبي  لالرتفاع  انعكاسا 
تم ً لثالتي  االستوزنا السلة  في  كبیراً  ھالكیة  نسبیاً 

بتلك الدول.

ع العمل  ،  2019ام  وخالل  عن  العاطلین  عدد  ارتفع 
،  2019عام  ملیون عاطل188لى حوالي  لم إالعافي  

، ومع ذلك 2018عام  طل  عاملیون172مقابل نحو  
عند  2018نفس مستوى عام  بقي معدل البطالة على

الواقع فإن أسواق العمل  يفي المائة. وف5.4مستوى  
تحت ضغط أصبحت  العوامل العالمیة  من  مجموعة 

التقدم   أھمھا  الوزیاالتقنيالمركبة،  تكامل دة 
كما   العالمیة.  التورید  سالسل  طول  على  االقتصادي 

ظاھر سنوات،  ة  تعمقت  منذ  بوضوح  تظھر  بدأت 
ظاھرة   تقنیاتتنامي  وھي  على  الذكاء  االعتماد 

، فیما  بقوة في مجال اإلنتاجتناعي والروبوتاطصاال
تزال   األكبر  اإلال  فيشكالیة  معدل ع  ارتفاتتمثل 

. في المائة13.6حو بلغ نیبین الشباب لالبطالة 

ُمعدلم تراجع  انعكس  آخر،  جانب  االقتصاد  ن  نمو 
معدل   على  التجاریة  الحمائیة  واإلجراءات  العالمي 

التجارة   عام  الدولیةنمو  تراجع  2019خالل  الذي 
مقابل  0.9و  نحىلإ المائة،  عام  3.8في  المائة  في 

القالئل 2019عام  بذلك  د  عیُ ل.  2018 األعوام  من 
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ما فیھا  ینخفضالتي إلى  الدولیة  التجارة  نمو  معدل 
نمو  معدل  بلغحیث  العالمي  الناتج  نمو  معدل  دون  

التجارة  العالميداالقتصا نمو  معدل  ضعف  نحو 
العالمیة.

بالمدیونی یتعلق  التطورات الخارجیة،  ةفیما  ساھمت 
الخارجي القائم دین العام  إجمالي الارتفاعالدولیة في  

الســوق   واقتصـــادات  النامیـة  الـدول  ذمـة  في 
نحو   لیبـلـغ  عام 10,600الناشئــة  دوالر  ملیار 

حوالي  2019 عام 10,127مقابل  دوالر  ملیار 
2018 .

صر أسعار  صعید  الرئیسةعلى  العمالت  رغم ف،ف 
الفائدة األمریكیة عام  خنا ، إال أن  2019فاض أسعار 
الیوروأ منطقة  اقتصاد  عدم،وضاع  الیقین وحالة 

خروج   االتحادبریطانیا بشأن  أدت األوروبي،  من 
قیمة ارتفاع  االسترلیني  الدوالر  إلى  الجنیھ  مقابل 

حین   في  قیمة والیورو،  االدوالر  استقرت  لین  مقابل 
التوالي. ىیاباني للعام الثالث علال

العالمیة  لتطاانعكست االقتصادیة  على  ورات 
بین  ما  اریة  اقتصادات الدول العربیة، فالتوترات التج

قوتین   العالماقتصادیتینأكبر  ات والتطور،في 
الطلب   مستویات  على  سلباً  انعكستا  الجیوسیاسیة 
أدى إضافة   للنفط وھو ما  العالمیة  العالمي واألسعار 

العوامل من  عدد  نمو  ألاإلى  معدل  تباطؤ  إلى  خرى 
.2019االقتصادات العربیة خالل عام 

الميمو االقتصاد العن
نحو  عوامل  عدة  افرت  ضت العالمي  االقتصاد  لدفع 

2019عام  خالل  لھ  التباطؤ، لیحقق أدنى معدل نمو  
، فقد ألقت 2008األزمة االقتصادیة العالمیة عام  منذ

ب التجاریة  اأكبین  التوترات  قوتین  دیتیناصتقر 
العالمي،  عالمیت االقتصاد  أداء  على  بظاللھا  ین 

للدول  االستثماریة  التدفقات  على  سلباً  وانعكست 
لضعف  نتیجة  الناشئة،  األسواق  واقتصادات  النامیة، 
نتج  مما  والمستھلكین  االعمال  رجال  ثقة  مستویات 

تباستمرارعنھ   االقتصاديحالة  النمو  أن  .اطؤ  كما 
على  مریك ألاةاالقتصادیات  قوبالع في  یة  دول  عدة 

بشأن  الیقین  عدم  وحالة  الالتینیة،  وأمیركا  آسیا 
لمخروج بریطانیا من االتحاد األوروبي (بریكست)،  

األوروبي االتحاد  على  فقط  تأثیرھامتداإنما  وتؤثر 
.  إلى مختلف أنحاء العالم

الاأدىكذلك مشتریات  الكبرى  نكماش  شركات 
اواستثماراتھا تراجع  الصنانلإلى  في  اتج  عي 

رئیس دول  وآسیا اقتصادات  الشمالیة  أمیركا  في  ة 
.وأوروبا

نخفض معدل نمو االقتصاد العالمي لنحو  ابناًء علیھ،  
في المائة عام  3.6مقابل  2019في المائة عام  2.9

تراجع.2018 المتقدمة  االقتصادات  في اً سجلت 
نحو إلى  2018عام  في المائة2.2معدل نموھا من  

عام  1.7 المائة  في 2019في  النمو  تباطؤ  بفعل 
. 2019معظم دول المجموعة خالل عام  

ــ  ــة التوس ــات النقدی ــاھمت السیاس ــا س ــي اتبعتھ عیة الت
مختلف دول العالم، خاصة الدول المتقدمة في تخفیف 

ومــن رات سالفة الذكر علــى اقتصــاداتھا،وطأة التطو
ــ  بالنســـبة المي. ثـــم علـــى النمـــو االقتصـــادي العـ

اشئة، التي تساھم بشكل كبیر فــي نمــو صادات النتقلال
االقتصاد العالمي، فقد عانت مــن تبــاطؤ معــدل النمــو 

طریــة نعكاساً للتطــورات العالمیــة وكــذلك ألســباب قُ ا
بیــرة خاصة باقتصادات بعض األســواق الصــاعدة الك

ــد والمك ــل والھن ــل البرازی ــاقم مث ــیا، وتف ــیك وروس س
ــ بالمرتتصـــادیة الكلیـــةالضـــغوط االق بضـــیق ة طـ

ــا،  ــین وتركی ــي كــل مــن األرجنت ــة ف األوضــاع المالی
، والقالقل االجتماعیة فــي السیاسیةالتوتراتنشوب  و

بعض دول المجموعة.

الســیاق، تراجــع النمــو فــي أكبــر اقتصــادینفــي ھــذا
ــد ــئین، الصــین والھن ــام ناش ــان 2019خــالل ع ، وك

. ومــن ثــم يدنخفاض أكثر حدة فــي االقتصــاد الھنــ اال
ــد ــة والوحققــت ال قتصــادات األســواق الناشــئة النامی

 ً 3.7، لیسجل نحــو 2019 في معدل النمو عام  تراجعا
فــي المائــة خــالل عــام 4.5في المائة، مقابــل حــوالي 

، في ظل التحدیات السابقة التي تواجھھــا، مــع 2018
ــدول والمجموعــ م ــاین أداء ال ــة تب ــة الحظ ات الفرعی

) 1/1(قسة المذكورة، الملحــ داخل المجموعات الرئی
).1ل رقم (والشك
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).1/1المصدر: الملحق (

الدول   في  االقتصادي  النمو  لمعدالت  بالنسبة 
المتقدمة   لالقتصادات  الفرعیة  فقد )1(والمجموعات   ،

في  تراجعاً  الكبرى  المجموعة  دول  معظم  حققت 
األمریكیة  یات المتحدة  و، حیث سجلت الوالمعدل النم

بلغ  معدل   ا2.3نمو  مائة  الفي2.9مقابل  ة،  ئاملفي 
نخفض معدل النمو في منطقة اكما  .2018خالل عام  

في المائة  1.9في المائة مقابل  1.2الیورو لیبلغ نحو  
الكندي،  . فیما یخص معدل نمو االقتصاد  2018عام  

الذينحقق  فقد النمو  معدل  خاللفس  عام  حققھ 
ي ناطأما االقتصاد البری.في المائة1.8غلالبا،  2018
فافرغم   عدممتداد  التوصل ترة  لعدم  نظراً  الیقین 

خروج   كیفیة  حول  االبریطانیاالتفاق  تحاد  من 
النمو   العام، إال أن معدل  نھایة  األوروبي حتى قرب 

نحو  ا لیبلغ  عام  1.4رتفع  المائة  مقابل 2019في   ،
ال1.3 عام  في  الیابااأم .2018مائة  ني االقتصاد 

عام نموه  معدل  تحسن  یعد 2019فرغم  أنھ  إال 
0.3في المائة، مقابل0.7منخفضاً نسبیاً، حیث بلغ  

عام   المائة  ما  2018في  معدالت  یُ وھو  أقل  من  عد 
بین االقتصادات المتقدمة. الُمسجلة النمو 

تراجع معدل ، فقد  األمریكیةللوالیات المتحدةبالنسبة  
قابل مئةفي الما2.3نحو  إلىاالقتصاد األمریكي نمو 
نمو  2018ئة عام  لماا في2.9 أدنى معدل  یمثل  بما 

األ لالقتصاد  السنوات مسجل  مدار  على  مریكي 
لم یصل االقتصاد األمریكي  ، ومن ثمثالث الماضیةال

بل اإلدارة األمریكیة عند الُمستھدف من قالنمو  لمعدل  

)1(" في  المتقدمة  الدول  االقتصتشمل  ریل  با:يالعالمادآفاق 
المتحدة2020 الوالیات  الیورو،  و،  األمریكیة"  منطقة 

. المملكة المتحدة وكنداوالیابان، و

المائة3مستوى االقتصاد یرجع.  في  نمو  تباطؤ 
إاأل معدل  لمریكي  انخفاض  ق  افناإل نمو  ى 

ظلياالستثمار ا في  معالتوترات  الصین  لتجاریة 
التخفیضات الضریبیة رغم  ذلك  األوروبي،  واالتحاد  

تریلیون  1.5التي بلغت  التي نفذتھا اإلدارة األمریكیة  
و تحسن  دوالر،  إلى  تؤدي  أن  منھا  مأمول  كان  التي 

بصورة   االقتصاد  التخأكبرأداء  وكذلك  ضات یف، 
لس االحتیاطي  أجراھا مجتيالألسعار الفائدةالثالث

. 2019في عام األمریكي درالي الفی

الیورو لمنطقة  عام ،بالنسبة  نموھا  معدل  بلغ  فقد 
في المائة  1.9في المائة مقابل نحو  1.2نحو  2019

نم2018عام   معدل  أقل  منذ ، وھو  الیورو  لمنطقة  و 
ال،  2013عام   النقدیة  السیاسات  رغم  فیزیة حتذلك 

ر  ض أسعا لة في خفوروبي، المتمث ألايللبنك المركز
والف الصفریة،  دون  مستویات  إلى  ستمرار  اائدة 

السندات شراء  من ،برنامج  المزید  ضخ  ثم  ومن 
أن بعض  لدرجة  الیورو،  اقتصاد منطقة  في  األموال 

نف یخشون  یملكھا الخبراء  التي  النقدیة  األدوات  اذ 
االقتصاد لدعم  المركزي  تراجع  . البنك  یعزى  كما 

الیولالمعد بمنطقة  لت نمو  مجمضرو  من افر  وعة 
العوامل من أھمھا المخاطر المتعلقة بالتجارة بین كل  

المتحدة الوالیات  وتلك األمریكیةمن  والصین، 
ا االتحاد  من  بریطانیا  بخروج  وروبي،ألالمتعلقة 

الوضع   ایطالیا، وكذلك  في  المستقر  غیر  السیاسي 
ا  انیطیربكل من  حیث تمثلواإلضرابات في فرنسا،  

أكبر  ثاني وفرنسا المنطقة،وثالث  إضافة  اقتصادات 
تراجع   الیورو  فيبحدة  الصناعيالناتج  إلى  منطقة 
خالل   انعكست  2019عامككل  العوامل  ھذه  كل   .

متفاوتة   األداءبدرجات  مستوى  االقتصادي على 
. لمنطقة الیورو

األحقق   منطقة ،  لمانياالقتصاد  في  اقتصاد  أكبر 
تراج ً عالیورو،  معا نحو  ل دفي  لیبلغ  في  0.6النمو 

، 2018في المائة عام  1.5مقابل  ،2019المائة عام  
معدل   تراجع  حیث  الصادرات،  تراجع  خلفیة  على 

عام  األلمانیةصادرات  النمو   نتیجة  2019خالل 
والخالفات التجاریة  ،تأثرھا بتباطؤ االقتصاد العالمي

االدولیة، وت القطاع  في  عي،  انصلراجع االستثمارات 
ضو خروجءعلى  بشأن  الترقب  بریطانیا  حالة 
م لتراجع المنتظر  ذلك  أدى  األوروبي.  االتحاد  ن 

إلى   أللمانیا  التجاري  یورو،  223.6الفائض  ملیار 
عام   التجاري  الفائض  كان  أن  إلى  2018بعد  یصل 

یورو.  228.7 ذلك  ملیار  ض  فائلمانیا  أتمتلك  رغم 
اقتصادھا  دعمي  فھتوظیف في الموازنة العامة یمكنھا  

لم والدول ا : معدالت النمو الحقیقي في الع)1(الشكل 
األخرى  واقتصادات السوق الناشئةامیةول الند لا وتقدمةالم
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ما فیھا  ینخفضالتي إلى  الدولیة  التجارة  نمو  معدل 
نمو  معدل  بلغحیث  العالمي  الناتج  نمو  معدل  دون  

التجارة  العالميداالقتصا نمو  معدل  ضعف  نحو 
العالمیة.

بالمدیونی یتعلق  التطورات الخارجیة،  ةفیما  ساھمت 
الخارجي القائم دین العام  إجمالي الارتفاعالدولیة في  

الســوق   واقتصـــادات  النامیـة  الـدول  ذمـة  في 
نحو   لیبـلـغ  عام 10,600الناشئــة  دوالر  ملیار 

حوالي  2019 عام 10,127مقابل  دوالر  ملیار 
2018 .

صر أسعار  صعید  الرئیسةعلى  العمالت  رغم ف،ف 
الفائدة األمریكیة عام  خنا ، إال أن  2019فاض أسعار 
الیوروأ منطقة  اقتصاد  عدم،وضاع  الیقین وحالة 

خروج   االتحادبریطانیا بشأن  أدت األوروبي،  من 
قیمة ارتفاع  االسترلیني  الدوالر  إلى  الجنیھ  مقابل 

حین   في  قیمة والیورو،  االدوالر  استقرت  لین  مقابل 
التوالي. ىیاباني للعام الثالث علال

العالمیة  لتطاانعكست االقتصادیة  على  ورات 
بین  ما  اریة  اقتصادات الدول العربیة، فالتوترات التج

قوتین   العالماقتصادیتینأكبر  ات والتطور،في 
الطلب   مستویات  على  سلباً  انعكستا  الجیوسیاسیة 
أدى إضافة   للنفط وھو ما  العالمیة  العالمي واألسعار 

العوامل من  عدد  نمو  ألاإلى  معدل  تباطؤ  إلى  خرى 
.2019االقتصادات العربیة خالل عام 

الميمو االقتصاد العن
نحو  عوامل  عدة  افرت  ضت العالمي  االقتصاد  لدفع 

2019عام  خالل  لھ  التباطؤ، لیحقق أدنى معدل نمو  
، فقد ألقت 2008األزمة االقتصادیة العالمیة عام  منذ

ب التجاریة  اأكبین  التوترات  قوتین  دیتیناصتقر 
العالمي،  عالمیت االقتصاد  أداء  على  بظاللھا  ین 

للدول  االستثماریة  التدفقات  على  سلباً  وانعكست 
لضعف  نتیجة  الناشئة،  األسواق  واقتصادات  النامیة، 
نتج  مما  والمستھلكین  االعمال  رجال  ثقة  مستویات 

تباستمرارعنھ   االقتصاديحالة  النمو  أن  .اطؤ  كما 
على  مریك ألاةاالقتصادیات  قوبالع في  یة  دول  عدة 

بشأن  الیقین  عدم  وحالة  الالتینیة،  وأمیركا  آسیا 
لمخروج بریطانیا من االتحاد األوروبي (بریكست)،  

األوروبي االتحاد  على  فقط  تأثیرھامتداإنما  وتؤثر 
.  إلى مختلف أنحاء العالم

الاأدىكذلك مشتریات  الكبرى  نكماش  شركات 
اواستثماراتھا تراجع  الصنانلإلى  في  اتج  عي 

رئیس دول  وآسیا اقتصادات  الشمالیة  أمیركا  في  ة 
.وأوروبا

نخفض معدل نمو االقتصاد العالمي لنحو  ابناًء علیھ،  
في المائة عام  3.6مقابل  2019في المائة عام  2.9

تراجع.2018 المتقدمة  االقتصادات  في اً سجلت 
نحو إلى  2018عام  في المائة2.2معدل نموھا من  

عام  1.7 المائة  في 2019في  النمو  تباطؤ  بفعل 
. 2019معظم دول المجموعة خالل عام  

ــ  ــة التوس ــات النقدی ــاھمت السیاس ــا س ــي اتبعتھ عیة الت
مختلف دول العالم، خاصة الدول المتقدمة في تخفیف 

ومــن رات سالفة الذكر علــى اقتصــاداتھا،وطأة التطو
ــ  بالنســـبة المي. ثـــم علـــى النمـــو االقتصـــادي العـ

اشئة، التي تساھم بشكل كبیر فــي نمــو صادات النتقلال
االقتصاد العالمي، فقد عانت مــن تبــاطؤ معــدل النمــو 

طریــة نعكاساً للتطــورات العالمیــة وكــذلك ألســباب قُ ا
بیــرة خاصة باقتصادات بعض األســواق الصــاعدة الك

ــد والمك ــل والھن ــل البرازی ــاقم مث ــیا، وتف ــیك وروس س
ــ بالمرتتصـــادیة الكلیـــةالضـــغوط االق بضـــیق ة طـ

ــا،  ــین وتركی ــي كــل مــن األرجنت ــة ف األوضــاع المالی
، والقالقل االجتماعیة فــي السیاسیةالتوتراتنشوب  و

بعض دول المجموعة.

الســیاق، تراجــع النمــو فــي أكبــر اقتصــادینفــي ھــذا
ــد ــئین، الصــین والھن ــام ناش ــان 2019خــالل ع ، وك

. ومــن ثــم يدنخفاض أكثر حدة فــي االقتصــاد الھنــ اال
ــد ــة والوحققــت ال قتصــادات األســواق الناشــئة النامی

 ً 3.7، لیسجل نحــو 2019 في معدل النمو عام  تراجعا
فــي المائــة خــالل عــام 4.5في المائة، مقابــل حــوالي 

، في ظل التحدیات السابقة التي تواجھھــا، مــع 2018
ــدول والمجموعــ م ــاین أداء ال ــة تب ــة الحظ ات الفرعی

) 1/1(قسة المذكورة، الملحــ داخل المجموعات الرئی
).1ل رقم (والشك

قتصادیة الدولیة ل: التطورات االالفصل األو

3

).1/1المصدر: الملحق (

الدول   في  االقتصادي  النمو  لمعدالت  بالنسبة 
المتقدمة   لالقتصادات  الفرعیة  فقد )1(والمجموعات   ،

في  تراجعاً  الكبرى  المجموعة  دول  معظم  حققت 
األمریكیة  یات المتحدة  و، حیث سجلت الوالمعدل النم

بلغ  معدل   ا2.3نمو  مائة  الفي2.9مقابل  ة،  ئاملفي 
نخفض معدل النمو في منطقة اكما  .2018خالل عام  

في المائة  1.9في المائة مقابل  1.2الیورو لیبلغ نحو  
الكندي،  . فیما یخص معدل نمو االقتصاد  2018عام  

الذينحقق  فقد النمو  معدل  خاللفس  عام  حققھ 
ي ناطأما االقتصاد البری.في المائة1.8غلالبا،  2018
فافرغم   عدممتداد  التوصل ترة  لعدم  نظراً  الیقین 

خروج   كیفیة  حول  االبریطانیاالتفاق  تحاد  من 
النمو   العام، إال أن معدل  نھایة  األوروبي حتى قرب 

نحو  ا لیبلغ  عام  1.4رتفع  المائة  مقابل 2019في   ،
ال1.3 عام  في  الیابااأم .2018مائة  ني االقتصاد 

عام نموه  معدل  تحسن  یعد 2019فرغم  أنھ  إال 
0.3في المائة، مقابل0.7منخفضاً نسبیاً، حیث بلغ  

عام   المائة  ما  2018في  معدالت  یُ وھو  أقل  من  عد 
بین االقتصادات المتقدمة. الُمسجلة النمو 

تراجع معدل ، فقد  األمریكیةللوالیات المتحدةبالنسبة  
قابل مئةفي الما2.3نحو  إلىاالقتصاد األمریكي نمو 
نمو  2018ئة عام  لماا في2.9 أدنى معدل  یمثل  بما 

األ لالقتصاد  السنوات مسجل  مدار  على  مریكي 
لم یصل االقتصاد األمریكي  ، ومن ثمثالث الماضیةال

بل اإلدارة األمریكیة عند الُمستھدف من قالنمو  لمعدل  

)1(" في  المتقدمة  الدول  االقتصتشمل  ریل  با:يالعالمادآفاق 
المتحدة2020 الوالیات  الیورو،  و،  األمریكیة"  منطقة 

. المملكة المتحدة وكنداوالیابان، و

المائة3مستوى االقتصاد یرجع.  في  نمو  تباطؤ 
إاأل معدل  لمریكي  انخفاض  ق  افناإل نمو  ى 

ظلياالستثمار ا في  معالتوترات  الصین  لتجاریة 
التخفیضات الضریبیة رغم  ذلك  األوروبي،  واالتحاد  

تریلیون  1.5التي بلغت  التي نفذتھا اإلدارة األمریكیة  
و تحسن  دوالر،  إلى  تؤدي  أن  منھا  مأمول  كان  التي 

بصورة   االقتصاد  التخأكبرأداء  وكذلك  ضات یف، 
لس االحتیاطي  أجراھا مجتيالألسعار الفائدةالثالث

. 2019في عام األمریكي درالي الفی

الیورو لمنطقة  عام ،بالنسبة  نموھا  معدل  بلغ  فقد 
في المائة  1.9في المائة مقابل نحو  1.2نحو  2019

نم2018عام   معدل  أقل  منذ ، وھو  الیورو  لمنطقة  و 
ال،  2013عام   النقدیة  السیاسات  رغم  فیزیة حتذلك 

ر  ض أسعا لة في خفوروبي، المتمث ألايللبنك المركز
والف الصفریة،  دون  مستویات  إلى  ستمرار  اائدة 

السندات شراء  من ،برنامج  المزید  ضخ  ثم  ومن 
أن بعض  لدرجة  الیورو،  اقتصاد منطقة  في  األموال 

نف یخشون  یملكھا الخبراء  التي  النقدیة  األدوات  اذ 
االقتصاد لدعم  المركزي  تراجع  . البنك  یعزى  كما 

الیولالمعد بمنطقة  لت نمو  مجمضرو  من افر  وعة 
العوامل من أھمھا المخاطر المتعلقة بالتجارة بین كل  

المتحدة الوالیات  وتلك األمریكیةمن  والصین، 
ا االتحاد  من  بریطانیا  بخروج  وروبي،ألالمتعلقة 

الوضع   ایطالیا، وكذلك  في  المستقر  غیر  السیاسي 
ا  انیطیربكل من  حیث تمثلواإلضرابات في فرنسا،  

أكبر  ثاني وفرنسا المنطقة،وثالث  إضافة  اقتصادات 
تراجع   الیورو  فيبحدة  الصناعيالناتج  إلى  منطقة 
خالل   انعكست  2019عامككل  العوامل  ھذه  كل   .

متفاوتة   األداءبدرجات  مستوى  االقتصادي على 
. لمنطقة الیورو

األحقق   منطقة ،  لمانياالقتصاد  في  اقتصاد  أكبر 
تراج ً عالیورو،  معا نحو  ل دفي  لیبلغ  في  0.6النمو 

، 2018في المائة عام  1.5مقابل  ،2019المائة عام  
معدل   تراجع  حیث  الصادرات،  تراجع  خلفیة  على 

عام  األلمانیةصادرات  النمو   نتیجة  2019خالل 
والخالفات التجاریة  ،تأثرھا بتباطؤ االقتصاد العالمي

االدولیة، وت القطاع  في  عي،  انصلراجع االستثمارات 
ضو خروجءعلى  بشأن  الترقب  بریطانیا  حالة 
م لتراجع المنتظر  ذلك  أدى  األوروبي.  االتحاد  ن 

إلى   أللمانیا  التجاري  یورو،  223.6الفائض  ملیار 
عام   التجاري  الفائض  كان  أن  إلى  2018بعد  یصل 

یورو.  228.7 ذلك  ملیار  ض  فائلمانیا  أتمتلك  رغم 
اقتصادھا  دعمي  فھتوظیف في الموازنة العامة یمكنھا  

لم والدول ا : معدالت النمو الحقیقي في الع)1(الشكل 
األخرى  واقتصادات السوق الناشئةامیةول الند لا وتقدمةالم

)2015-2019(
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الحكومة امن ركود محتمل. رك في عام أللمانیة  زت 
ستھالك اعلى تعزیز الطلب المحلي، وخاصة  2019

في  التراجع  لتعویض  الحكومي  واإلنفاق  األسر، 
الطلب العالمي على السلع األلمانیة، وھو ما ساھم في  

نمو  لمعدل  االلماني  االقتصاد  خالل  تحقیق  موجب 
. ھجھتمن التحدیات التي وامغر لاعلى2019عام

النمو   معدل  انخفض  في  0.3لیبلغ  إیطالیايفكما 
المائة عام  0.8، مقابل  2019مائة، خالل عام  ال في 

بین  2018 اقتصادي  أداء  أقل  إیطالیا  ، وبذلك تسجل 
العام، حیث عانت   األوروبي خالل ھذا  االتحاد  دول 

الدولة دعمن تباطؤ النمو منذ مطلع القرن، وتإیطالیا  
األو االتحاد  في  االوحیدة  الیونان،  غیر  لم  تلروبي  ي 

الناتج   اإلجمالي  یصل  مستویاتھ المحلي  إلى  بھا 
أزمة  الُمسجلة   قبل  طالب 2007ما  فقد  ثم  ومن   .

بإجراء   االیطالیة  الحكومة  الدولي  النقد  صندوق 
األسواق لتحریر  ھیكلیة  القطا،إصالحات  ع  وتعزیز 

لم یكن  طالي.تصاد اإلیقالامن أجل إنعاش  المصرفي  
ح أحسن  في  الً ااألمر  في  انسفر  اقتصاد  أكبر  ثاني   ،

من  الفرنسي  االقتصاد  عانى  فقد  األوروبي،  االتحاد 
الشعبیة   االحتجاجات  بسبب  الضغوط  من  مزید 
المعاشات   نظام  بإصالح  المتعلقة  واإلضرابات 

2019عام  صاد الفرنسي  االقتة لیتراجع نموالتقاعدی
. 2018في المائة عام 1.7المائة، مقابل يف1.3إلى 

عام  حدة،المتةالمملكفيأما شھد  2019فقد 
ستمرار اآلداء المتواضع لالقتصاد البریطاني، حیث ا

نحو   بلغ  نمو  معدل  المائة 1.3مقابل  1.4حقق  في 
خالل 2018عام   البریطاني  االقتصاد  عانى  حیث   ،
أساسی2019عام   عاملین  تبعات  أثرا  من  ى ل عین 

المتحدة  أدائ الوالیات  بین  التجاریة  التوترات  ھما  ھ، 
اشو موعد لتجاریینركائھا  بشأن  الیقین  وعدم   ،

اال من  بریطانیا  األوروبيخروج  العامل  تحاد  وھذا   .
أن   إال  أثره،  من  البعض  تھوین  عن  رغماً  األخیر، 

ال بریطانیا  یقتتأثیره  على  یتوجب  ما  على  فقط  صر 
األوروبي   لالتحاد  ا باقمدفعھ  والمُ خلل  لھ  روج  قدر 

رة  التجاملیار دوالر، وإنما أیضا أثره على60نحو  
لھا،   االتحاد العتمادالخارجیة  دول  على  بریطانیا 

رئیساألوروبي   تجاري  على كشریك  حصتھ  تزید 
لعدد  بریطانیا  فقدان  وكذلك  بریطانیا،  تجارة  نصف 

یعنیھ ذلك من  من ا الكبرى، مع ما  المالیة  لمؤسسات 
تدفقات  احطھبو في  االقتصاد  أل اد  في  موال 

تراج .البریطاني ذلك  على  دلیل  أبرز  ع  لعل 
عام مجال  في  اتستثمارا بریطانیا  في  األعمال 

البریطانیة،  انتیجة  2019 األصول  شراء  في  لتردد 

مثل العمود الفقري الذي یكما أن اإلنفاق االستھالكي  
 ً غ بلاً دومحدلنمو الناتج المحلي اإلجمالي حقق ارتفاعا

. 2019في المائة عام1.1

ً المصانع  إنتاج اسجل،من ناحیة أخرى ً نخفاضا وفقا
ماركت   إس  إتش  «آي  إس»  –لمؤشر  بي  آي  سي 

التحویلیة   الصناعات  بقطاع  المشتریات  لمدیري 
نقطة،  45.6لى لیصل إ2019البریطاني في دیسمبر 

یولیو   منذ  لھ  مستوى  أدنى  حیث  2012وھو  شیرتُ ، 
من  ألاةالقراء العمالء انكماشإلى  50دنى  وأن   ،

أكثر   بصورة  وضوح  ذحسینفقون  عدم  ظل  في  راً 
األوروبيى  الرؤ التكتل  من  الخروج  كما  .بشأن 

و"فیتش"  بي"  آند  "إس  وكالتي  من  كل  وضعت 
السلبیة، المراقبة  تحت  خفضت بریطانیا  حین  في 

للتصنیف االئتماني نظرتھا لبریطانیا  "مودیز"وكالة  
الرؤة،بیلسىإل وضوح  عدم  بسبب  بشأن ى  وذلك 

الذي أثر على قابلیة  بي،  وروخروجھا من االتحاد األ
كما حذرت الوكالة من  .التنبؤ لعملیة صنع السیاسات

السیادي   للدین  االئتماني  التصنیف  خفض  خطر 
حال   في  االوروبي البریطاني  االتحاد  من  خروجھا 

أن  دكؤممن ال"مودیز" إلى أنھتفاق، وأشارتابدون  
والمالیة   االقتصادیة  القوة  نتیجة لبریطانیتتراجع  ا 

االتحاد األوروبي. ھا تردمغا

یتعلق خالل  ،بالیابانفیما  الیاباني  االقتصاد  واجھ 
سلباً  2019عام   أثرت  التي  التحدیات  من  مجموعة 

في  الواحد ىعلى النمو االقتصادي، لیبقى دون مستو
الیابان االقتصاد  حقق  حیث  بلغ  لدعميالمائة،  نمو 

عام  0.7 المائة  الر 2019في  على  الجھود  ،  من  غم 
ھا الحكومة لتعزیز النمو االقتصادي تیثة التي بذلحثال

عزى  والعودة بھ إلى مسارات النمو السابقة.  وھو ما یُ 
عد المحرك  التي تُ في جزء منھ إلى تراجع صادراتھا،  

لن التوترات األساسي  ظل  في  الیاباني  االقتصاد  مو 
في المُ ةیراجتلا الیابان  تأتي  حیث  سلفاً،  إلیھا  شار 

المتضر الشد  ریصدارة  حالة  من  والجذب  ن 
الیابان الصینیة-األمیركیة صادرات  تھدد  أنھا  إذ  ؛ 

واألجھزة   السیارات،  غیار  قطع  من  وخاصةً 
الثقیلة واآلالت  ال.اإللكترونیة،  تعاني  شركات كما 

الخ إلى  منتجاتھا  تصدر  التي  عدم  نمج راالیابانیة 
في   التوترات  تصاعد  نتیجة  التجارالیقین  ي المحیط 

توقع  لما جعالعالمي، وھذا   ً تجاراتفاقاالیابان  مع  یا
المتحدة   سبتمبر  األمریكیة  الوالیات  2019في 

الزراعیة   السلع  على  الجمركیة  الرسوم  لخفض 
.  لیابانیة وغیرھا من المنتجاتاآلالت اواألمریكیة 
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المت للدول  شهدت   ،)2(خرىاأل   ةمدقبالنسبة  فقد 
ً ا النمو عام    نخفاضا معدل  نحو    2019في   1.6ليبلغ 

مقابل   المائة،  عام    2.3في  المائة  وهو  2018في   ،
العالمي االقتصاد  في  التباطؤ  حالة  مع  ا كم  .يتماشى 

مو اقتصاد الصين ودول االتحاد األوروبي طؤ نابأن ت
ا  على  لموالمملكة  سلباً  أثر  المجأتحدة  تلك    ةعوم داء 

الرئيس  اهباعتبار الدول    لصادرات  السوق  مجموعة 
األخرى المجموعة .  المتقدمة  دول  بعض  حققت 

على معدل    ، محافظةً 2019معدالت نمو مرتفعة عام  
العام حققته  الذي  بينها  يالماض  نموها   لدنماركا  من 

  تايوان و،  ائةي المف  2.4التي ارتفع معدل نموها إلى  
 .ئةاملافي  2.7 التي سجلت معدل نمو

النامية واقتصادات الس الدول  الناشئةأما  فعلى    ،وق 
من   معدلالرغم  المعدل   تحقيق  من  أعلى  نمو 

العالمي، بلغ نحو ضعف معدل نمو اقتصادات الدول  
أنه إال  المُ   يبقى   المتقدمة،  المعدل  من  عام  أقل  حقق 

أ2018 أنه  بل  نمو  ند ،  معدل  المجلتى  منذ لك  موعة 
لتأ  .2009عام   ذلك  السلبية بالتطور  اهرثيرجع  ات 

لى إضاف  المرتبطة باألوضاع االقتصادية العالمية، يُ 
أن   باعتبار  العام،  خالل  النفط  أسعار  انخفاض  ذلك 

المجموعة دول  للنفط،   بعض  ومصدرة  منتجة  دول 
جعلتها  لمشاكل  المجموعة  دول  من  العديد  وتعرض 

ركود  عت من  النمو  تراجع  أواني  معدل  هذا    .في  في 
من ركود   2019خالل عام    لمكسيكا   نتاعاإلطار،  
في  اقتصادي سياسية،  توترات  تشيلي  شهدت  كما   ،

أزمةً  األرجنتين  شهدت  معها  ماليةً   حين  تزايدت   ،
ديونها  سداد  على  قدرتها  عدم  باحتمال  التوقعات 

العام أفريقيا،    .خالل  بجنوب  األزمات  تفاقمت  كما 
إفربكأثاني   قارة  في  اقتصاد  ضغوط  يقيا،  ر  وسط 

باً على أداء قطاعي التعدين والصناعة. من سلت  رثأ
ركود  لحالة  التركي  االقتصاد  تعرض  أخرى  جهة 
  على خلفية أزمة العملة التي فقدت حوالي ثلث قيمتها. 

ذلك،ــرغ تبــيالح  م  المجموعات أاين  ــظ  داء 
تـيـالفرعية، ح ال ـث  الناميــ أتي   ) 3( ة  ـ ويـ يآلسا  ةــدول 

من   المجموعات  م كأكبر  خالل   تالد عحيث  نموها 
وليس  2019عام   العالم  في  المجموعات  كافة  بين   ،

واقتصادات   النامية  للدول  الفرعية  المجموعات  بين 

 
الدول  )2( األخرى  تشمل  "  المتقدمة  االقتصاد  في  آفاق 

ناء ستثالدول المتقدمة بامجموعة    "2019بريل  ا:  العالمي
م المتحدةا ن  كل  اليورو،  و،  مريكيةاأل   لواليات  منطقة 

  . وكندا المتحدة ةك لم المون، باالياو
بن  )3( من  كل  تضم  اآلسيوية  النامية  يوتان،  ج الدول  الديش، 

ماليزيا،  اندونيسيا،  الهند،  فيجي،  الصين،  كمبوديا، 
تونكا،  ماينما سيريالنكا،  الفلبين،  باكستان،  نيبال،  ر، 

 .فانوات، فيتنام

مس  تعد وحدها  أنها  كما  فحسب،  الناشئة  ولة  ؤالسوق 
  عن نصف معدل نمو االقتصاد العالمي.

يتعلق الصينيب  فيما  عامحقق  د  فق،  االقتصاد   في 
نحو    2019 بـلغ  مقابل  لا  ي ف  6.1نمواً  في    6.7مائة 

، ورغم أنه يمثل أضعف معدل نمو  2018ئة عام  الما
منذ   للصين  قوياً  1990اقتصادي  مازال  أنه  إال   ،

كما أنه يقع في نطاق    .مقارنة بمعدالت النمو العالمية
النمو   الذ معدل  يتراالُمستهدف  بين  ي  ما  في    6وح 

 مساهمة النمو   ةببلغت نس، وئةمافي ال  6.5إلى  المائة  
نحو الص  يد ااالقتص العالمي  االقتصاد  نمو  في  يني 

المحلي   سجلالمائة.  في    30 الناتج  الفرد من  نصيب 
ارتفاعاً  اإلجمالي   الصين  عام  في  إلى   2019خالل 

يكسر   10276نحو   مرة  وألول  أمريكي،  دوالر 
  اً عد هذا المعدل جيد يُ دوالر أمريكي.    10000حاجز  

ضو الوء  في  بين  التجارية  الالتوترات  ة  د حتماليات 
التفاق حتى نهاية    ن وعدم الوصوليص مريكية والاأل

العامل األساسي في تحقيق هذا المعدل شّكل    .2019
القوة الدافعة األولى مثل    الذياالستهالك المحلي،    قوة

عام   الصين  في  االقتصادي  حيث 2019للنمو   ،
االسته للسلع  التجزئة  مبيعات  ارتفاعا  السجلت  كية 

عام  8بنسبة   المائة  مؤشر    2019  في  م عن  اهوهو 
في المائة   57.8تهالك، والذي أسهم بحوالي  نمو االس

نقطة   26.6، أي أعلى بـحوالي  يفي النمو االقتصاد 
وهذا   الكلي،  المال  رأس  تكوين  مساهمة  من  مئوية 

التي   الصينية،  السياسات  نجاح  منذ  جاانتهتم  يؤكد  ها 
با2009عام   االلت،  نحو  االستهالك حول  على  عتماد 

   .تصادي قكمحرك للنمو اال يلحمال

العرض جانب  المدفوع   ،في  الصناعي  النمو  لعب 
ً مهم  اً مصدر  التقني باالبتكار   االقتصادي   ا للنمو 

عام   في  القيمة 2019الصيني  ارتفعت  حيث   ،
بنسبة  المُ  الصناعية  حين   5.7ضافة  في  المائة،  في 

استثمارات   بنسبة  األارتفعت  الثابتة  في    5.4صول 
على   عام  س  سا سأالمائة  في  وسجلت   ،2019نوي 

االستراتيجية  القيمة   للصناعات  بنسبة   نمواً المضافة 
لنمو   8.4 كان  كما  السابق.  بالعام  مقارنة  المائة،  في 

والت التحويلية  واضحاً  قنية  الصناعات  على تأثيراً 
التحتية في    يةلنمو. كما ساهم اإلنفاق على البنمعدل ا

  ء ي تعزيز أداف  يةمالصين ضمن تدابير التحفيز الحكو
الصناع  إصالح القطاع  في  الصين  استمرت  كما  ي. 

الموجهة   االقتصادية  دور لتالسياسات   آليات   فعيل 
  ن بيئة األعمال.، وهو ما ساهم في تحسالسوق
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الحكومة امن ركود محتمل. رك في عام أللمانیة  زت 
ستھالك اعلى تعزیز الطلب المحلي، وخاصة  2019

في  التراجع  لتعویض  الحكومي  واإلنفاق  األسر، 
الطلب العالمي على السلع األلمانیة، وھو ما ساھم في  

نمو  لمعدل  االلماني  االقتصاد  خالل  تحقیق  موجب 
. ھجھتمن التحدیات التي وامغر لاعلى2019عام

النمو   معدل  انخفض  في  0.3لیبلغ  إیطالیايفكما 
المائة عام  0.8، مقابل  2019مائة، خالل عام  ال في 

بین  2018 اقتصادي  أداء  أقل  إیطالیا  ، وبذلك تسجل 
العام، حیث عانت   األوروبي خالل ھذا  االتحاد  دول 

الدولة دعمن تباطؤ النمو منذ مطلع القرن، وتإیطالیا  
األو االتحاد  في  االوحیدة  الیونان،  غیر  لم  تلروبي  ي 

الناتج   اإلجمالي  یصل  مستویاتھ المحلي  إلى  بھا 
أزمة  الُمسجلة   قبل  طالب 2007ما  فقد  ثم  ومن   .

بإجراء   االیطالیة  الحكومة  الدولي  النقد  صندوق 
األسواق لتحریر  ھیكلیة  القطا،إصالحات  ع  وتعزیز 

لم یكن  طالي.تصاد اإلیقالامن أجل إنعاش  المصرفي  
ح أحسن  في  الً ااألمر  في  انسفر  اقتصاد  أكبر  ثاني   ،

من  الفرنسي  االقتصاد  عانى  فقد  األوروبي،  االتحاد 
الشعبیة   االحتجاجات  بسبب  الضغوط  من  مزید 
المعاشات   نظام  بإصالح  المتعلقة  واإلضرابات 

2019عام  صاد الفرنسي  االقتة لیتراجع نموالتقاعدی
. 2018في المائة عام 1.7المائة، مقابل يف1.3إلى 

عام  حدة،المتةالمملكفيأما شھد  2019فقد 
ستمرار اآلداء المتواضع لالقتصاد البریطاني، حیث ا

نحو   بلغ  نمو  معدل  المائة 1.3مقابل  1.4حقق  في 
خالل 2018عام   البریطاني  االقتصاد  عانى  حیث   ،
أساسی2019عام   عاملین  تبعات  أثرا  من  ى ل عین 

المتحدة  أدائ الوالیات  بین  التجاریة  التوترات  ھما  ھ، 
اشو موعد لتجاریینركائھا  بشأن  الیقین  وعدم   ،

اال من  بریطانیا  األوروبيخروج  العامل  تحاد  وھذا   .
أن   إال  أثره،  من  البعض  تھوین  عن  رغماً  األخیر، 

ال بریطانیا  یقتتأثیره  على  یتوجب  ما  على  فقط  صر 
األوروبي   لالتحاد  ا باقمدفعھ  والمُ خلل  لھ  روج  قدر 

رة  التجاملیار دوالر، وإنما أیضا أثره على60نحو  
لھا،   االتحاد العتمادالخارجیة  دول  على  بریطانیا 

رئیساألوروبي   تجاري  على كشریك  حصتھ  تزید 
لعدد  بریطانیا  فقدان  وكذلك  بریطانیا،  تجارة  نصف 

یعنیھ ذلك من  من ا الكبرى، مع ما  المالیة  لمؤسسات 
تدفقات  احطھبو في  االقتصاد  أل اد  في  موال 

تراج .البریطاني ذلك  على  دلیل  أبرز  ع  لعل 
عام مجال  في  اتستثمارا بریطانیا  في  األعمال 

البریطانیة،  انتیجة  2019 األصول  شراء  في  لتردد 

مثل العمود الفقري الذي یكما أن اإلنفاق االستھالكي  
 ً غ بلاً دومحدلنمو الناتج المحلي اإلجمالي حقق ارتفاعا

. 2019في المائة عام1.1

ً المصانع  إنتاج اسجل،من ناحیة أخرى ً نخفاضا وفقا
ماركت   إس  إتش  «آي  إس»  –لمؤشر  بي  آي  سي 

التحویلیة   الصناعات  بقطاع  المشتریات  لمدیري 
نقطة،  45.6لى لیصل إ2019البریطاني في دیسمبر 

یولیو   منذ  لھ  مستوى  أدنى  حیث  2012وھو  شیرتُ ، 
من  ألاةالقراء العمالء انكماشإلى  50دنى  وأن   ،

أكثر   بصورة  وضوح  ذحسینفقون  عدم  ظل  في  راً 
األوروبيى  الرؤ التكتل  من  الخروج  كما  .بشأن 

و"فیتش"  بي"  آند  "إس  وكالتي  من  كل  وضعت 
السلبیة، المراقبة  تحت  خفضت بریطانیا  حین  في 

للتصنیف االئتماني نظرتھا لبریطانیا  "مودیز"وكالة  
الرؤة،بیلسىإل وضوح  عدم  بسبب  بشأن ى  وذلك 

الذي أثر على قابلیة  بي،  وروخروجھا من االتحاد األ
كما حذرت الوكالة من  .التنبؤ لعملیة صنع السیاسات

السیادي   للدین  االئتماني  التصنیف  خفض  خطر 
حال   في  االوروبي البریطاني  االتحاد  من  خروجھا 

أن  دكؤممن ال"مودیز" إلى أنھتفاق، وأشارتابدون  
والمالیة   االقتصادیة  القوة  نتیجة لبریطانیتتراجع  ا 

االتحاد األوروبي. ھا تردمغا

یتعلق خالل  ،بالیابانفیما  الیاباني  االقتصاد  واجھ 
سلباً  2019عام   أثرت  التي  التحدیات  من  مجموعة 

في  الواحد ىعلى النمو االقتصادي، لیبقى دون مستو
الیابان االقتصاد  حقق  حیث  بلغ  لدعميالمائة،  نمو 

عام  0.7 المائة  الر 2019في  على  الجھود  ،  من  غم 
ھا الحكومة لتعزیز النمو االقتصادي تیثة التي بذلحثال

عزى  والعودة بھ إلى مسارات النمو السابقة.  وھو ما یُ 
عد المحرك  التي تُ في جزء منھ إلى تراجع صادراتھا،  

لن التوترات األساسي  ظل  في  الیاباني  االقتصاد  مو 
في المُ ةیراجتلا الیابان  تأتي  حیث  سلفاً،  إلیھا  شار 

المتضر الشد  ریصدارة  حالة  من  والجذب  ن 
الیابان الصینیة-األمیركیة صادرات  تھدد  أنھا  إذ  ؛ 

واألجھزة   السیارات،  غیار  قطع  من  وخاصةً 
الثقیلة واآلالت  ال.اإللكترونیة،  تعاني  شركات كما 

الخ إلى  منتجاتھا  تصدر  التي  عدم  نمج راالیابانیة 
في   التوترات  تصاعد  نتیجة  التجارالیقین  ي المحیط 

توقع  لما جعالعالمي، وھذا   ً تجاراتفاقاالیابان  مع  یا
المتحدة   سبتمبر  األمریكیة  الوالیات  2019في 

الزراعیة   السلع  على  الجمركیة  الرسوم  لخفض 
.  لیابانیة وغیرھا من المنتجاتاآلالت اواألمریكیة 
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المت للدول  شهدت   ،)2(خرىاأل   ةمدقبالنسبة  فقد 
ً ا النمو عام    نخفاضا معدل  نحو    2019في   1.6ليبلغ 

مقابل   المائة،  عام    2.3في  المائة  وهو  2018في   ،
العالمي االقتصاد  في  التباطؤ  حالة  مع  ا كم  .يتماشى 

مو اقتصاد الصين ودول االتحاد األوروبي طؤ نابأن ت
ا  على  لموالمملكة  سلباً  أثر  المجأتحدة  تلك    ةعوم داء 

الرئيس  اهباعتبار الدول    لصادرات  السوق  مجموعة 
األخرى المجموعة .  المتقدمة  دول  بعض  حققت 

على معدل    ، محافظةً 2019معدالت نمو مرتفعة عام  
العام حققته  الذي  بينها  يالماض  نموها   لدنماركا  من 

  تايوان و،  ائةي المف  2.4التي ارتفع معدل نموها إلى  
 .ئةاملافي  2.7 التي سجلت معدل نمو

النامية واقتصادات الس الدول  الناشئةأما  فعلى    ،وق 
من   معدلالرغم  المعدل   تحقيق  من  أعلى  نمو 

العالمي، بلغ نحو ضعف معدل نمو اقتصادات الدول  
أنه إال  المُ   يبقى   المتقدمة،  المعدل  من  عام  أقل  حقق 

أ2018 أنه  بل  نمو  ند ،  معدل  المجلتى  منذ لك  موعة 
لتأ  .2009عام   ذلك  السلبية بالتطور  اهرثيرجع  ات 

لى إضاف  المرتبطة باألوضاع االقتصادية العالمية، يُ 
أن   باعتبار  العام،  خالل  النفط  أسعار  انخفاض  ذلك 

المجموعة دول  للنفط،   بعض  ومصدرة  منتجة  دول 
جعلتها  لمشاكل  المجموعة  دول  من  العديد  وتعرض 

ركود  عت من  النمو  تراجع  أواني  معدل  هذا    .في  في 
من ركود   2019خالل عام    لمكسيكا   نتاعاإلطار،  
في  اقتصادي سياسية،  توترات  تشيلي  شهدت  كما   ،

أزمةً  األرجنتين  شهدت  معها  ماليةً   حين  تزايدت   ،
ديونها  سداد  على  قدرتها  عدم  باحتمال  التوقعات 

العام أفريقيا،    .خالل  بجنوب  األزمات  تفاقمت  كما 
إفربكأثاني   قارة  في  اقتصاد  ضغوط  يقيا،  ر  وسط 

باً على أداء قطاعي التعدين والصناعة. من سلت  رثأ
ركود  لحالة  التركي  االقتصاد  تعرض  أخرى  جهة 
  على خلفية أزمة العملة التي فقدت حوالي ثلث قيمتها. 

ذلك،ــرغ تبــيالح  م  المجموعات أاين  ــظ  داء 
تـيـالفرعية، ح ال ـث  الناميــ أتي   ) 3( ة  ـ ويـ يآلسا  ةــدول 

من   المجموعات  م كأكبر  خالل   تالد عحيث  نموها 
وليس  2019عام   العالم  في  المجموعات  كافة  بين   ،

واقتصادات   النامية  للدول  الفرعية  المجموعات  بين 

 
الدول  )2( األخرى  تشمل  "  المتقدمة  االقتصاد  في  آفاق 

ناء ستثالدول المتقدمة بامجموعة    "2019بريل  ا:  العالمي
م المتحدةا ن  كل  اليورو،  و،  مريكيةاأل   لواليات  منطقة 

  . وكندا المتحدة ةك لم المون، باالياو
بن  )3( من  كل  تضم  اآلسيوية  النامية  يوتان،  ج الدول  الديش، 

ماليزيا،  اندونيسيا،  الهند،  فيجي،  الصين،  كمبوديا، 
تونكا،  ماينما سيريالنكا،  الفلبين،  باكستان،  نيبال،  ر، 

 .فانوات، فيتنام

مس  تعد وحدها  أنها  كما  فحسب،  الناشئة  ولة  ؤالسوق 
  عن نصف معدل نمو االقتصاد العالمي.

يتعلق الصينيب  فيما  عامحقق  د  فق،  االقتصاد   في 
نحو    2019 بـلغ  مقابل  لا  ي ف  6.1نمواً  في    6.7مائة 

، ورغم أنه يمثل أضعف معدل نمو  2018ئة عام  الما
منذ   للصين  قوياً  1990اقتصادي  مازال  أنه  إال   ،

كما أنه يقع في نطاق    .مقارنة بمعدالت النمو العالمية
النمو   الذ معدل  يتراالُمستهدف  بين  ي  ما  في    6وح 

 مساهمة النمو   ةببلغت نس، وئةمافي ال  6.5إلى  المائة  
نحو الص  يد ااالقتص العالمي  االقتصاد  نمو  في  يني 

المحلي   سجلالمائة.  في    30 الناتج  الفرد من  نصيب 
ارتفاعاً  اإلجمالي   الصين  عام  في  إلى   2019خالل 

يكسر   10276نحو   مرة  وألول  أمريكي،  دوالر 
  اً عد هذا المعدل جيد يُ دوالر أمريكي.    10000حاجز  

ضو الوء  في  بين  التجارية  الالتوترات  ة  د حتماليات 
التفاق حتى نهاية    ن وعدم الوصوليص مريكية والاأل

العامل األساسي في تحقيق هذا المعدل شّكل    .2019
القوة الدافعة األولى مثل    الذياالستهالك المحلي،    قوة

عام   الصين  في  االقتصادي  حيث 2019للنمو   ،
االسته للسلع  التجزئة  مبيعات  ارتفاعا  السجلت  كية 

عام  8بنسبة   المائة  مؤشر    2019  في  م عن  اهوهو 
في المائة   57.8تهالك، والذي أسهم بحوالي  نمو االس

نقطة   26.6، أي أعلى بـحوالي  يفي النمو االقتصاد 
وهذا   الكلي،  المال  رأس  تكوين  مساهمة  من  مئوية 

التي   الصينية،  السياسات  نجاح  منذ  جاانتهتم  يؤكد  ها 
با2009عام   االلت،  نحو  االستهالك حول  على  عتماد 

   .تصادي قكمحرك للنمو اال يلحمال

العرض جانب  المدفوع   ،في  الصناعي  النمو  لعب 
ً مهم  اً مصدر  التقني باالبتكار   االقتصادي   ا للنمو 

عام   في  القيمة 2019الصيني  ارتفعت  حيث   ،
بنسبة  المُ  الصناعية  حين   5.7ضافة  في  المائة،  في 

استثمارات   بنسبة  األارتفعت  الثابتة  في    5.4صول 
على   عام  س  سا سأالمائة  في  وسجلت   ،2019نوي 

االستراتيجية  القيمة   للصناعات  بنسبة   نمواً المضافة 
لنمو   8.4 كان  كما  السابق.  بالعام  مقارنة  المائة،  في 

والت التحويلية  واضحاً  قنية  الصناعات  على تأثيراً 
التحتية في    يةلنمو. كما ساهم اإلنفاق على البنمعدل ا

  ء ي تعزيز أداف  يةمالصين ضمن تدابير التحفيز الحكو
الصناع  إصالح القطاع  في  الصين  استمرت  كما  ي. 

الموجهة   االقتصادية  دور لتالسياسات   آليات   فعيل 
  ن بيئة األعمال.، وهو ما ساهم في تحسالسوق
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للعام الثالث على  اً فقد شھد اقتصادھا تباطؤ،  الھندأما  
في المائة  4.2و لیبلغ  دل النممعنخفض  االتوالي حیث  

، لیسجل 2018ي المائة عام  ف6.1لبامق2019عام  
عام   منذ  لھ  نمو  معدل  ما 2002أسوأ  رغم  وذلك   ،

ھذا   من  الحد  أجل  من  جھود  من  الحكومة  بذلتھ 
في   تمثلت  وتبني  أسعارخفض  التباطؤ،  الفائدة، 

معدالت   تخفیض  بینھا  من  ھیكلیة،  إصالحات 
توالضرائب،   لجسھمنح  من  یالت  المزید  ذب 

وتباالستثما ً ج امرنبينرات،  المدى ا متوسط 
الممل االقتصادیة  المؤسسات  بعض  ة كولخصخصة 

الجھاز  .للدولة منھا  یعاني  التي  الصعوبات  لعل 
التي تتمثل ن االمصرفي الھندي منذ نحو عقد من الزم

القروض   رصید  ارتفاع  میزانیات  المتعثرةفي  في 
فقاع وانفجار  العامالعقارات  ة  البنوك،  ف أضا ھذا 

ك، حیث شھد القطاع المصرفي  وبنللجدیدةصعوبات
. 2019الھندي انخفاضاً في حجم اإلقراض في عام 

لھا  ،البرازیلفي   المحلي  الناتج  إجمالي  1.874بلغ 
لیحافظ   دوالر،  البرازیلي  بذلك  تریلیون  االقتصاد 

كأكبر اقتصاد في أمریكا الالتینیة وتاسع  على مكانتھ
عام  ر  أكب في  العالم  في  حتلت  اا  مك.2019اقتصاد 

مر لالستثمار  البرازیل  متلقیة  دولة  أكبر  سابع  تبة 
، حیث حصلت 2019األجنبي المباشر في العالم عام  

نحو   أمریكي.  61.2على  دوالر  من  ملیار  كان 
أن   التتؤديالمتوقع  الحكومة  ياإلصالحات  تبنتھا 

ع مطلع  منذ  إن2019ام  البرازیلیة  أكبر  عاإلى  ش 
ألالقتصاد   إال  سائقي  ضإن البرازیلي،  رابات 

العالمیة،  ،الشاحنات التجاریة  التوترات  وتداعیات 
ً عائقمثلت ثم  ا ومن  ذلك،  التجارة أمام  مارست 

ً سلبیأثراً الخارجیة  ھذا العام. االقتصاديداءاألعلى  ا

، )4(یقیاشرق األوسط وشمال أفرالدولمجموعةأما
معد سجلت  نحو  ل  فقد  بلغ  عام  0.3نمو  المائة  في 

المائة  1.4ل  ابمق،2019 ما  2018عام  في  وھو   ،
یعكس حجم الصعوبات التي تواجھ دول المنطقة، في  

في األوضاعمقدمتھا   للنمو  المواتیة  غیر  الداخلیة 
المجموعة دول  االقتصادیة والتحدیات،  بعض 

ى النفط، ومن  لعالتي أثرت سلباً على الطلب  العالمیة
مقثم بعام  أسعاره  ال2018ارنة  والخفض  ي عوط، 

العربیة  أفریقیا  وشمالاألوسط  قالشر شملی)4( الدول 
إلىالعربلودلاجموعةمالتالیة: إضافةً  إیران  یة 

. وباكستان وأفغانستان

إطار في  النفط  +"تفاقاإلنتاج  یُ ،  "أوبك  عد الذي 
للنمو  النفط   األول  بعالمصدر  المنطقة، ضفي  دول 

لدول   االقتصادي  النمو  أثر بشكل كبیر على  ما  وھو 
، إضافة إلى االنكماش الكبیر في االقتصاد المجموعة

األاإلیران العقوبات  یھا.  علیكیة  رمي في ضوء تشدید 
اللیبیاجاءت   النمو  األولى  ةبترمفي  من حیث معدل 
بنسبة  2019خالل   المجموعة  دول  في  9.9بین 

في  7.5بمعدل نمو بلغ  جیبوتيالمائة، ویأتي بعدھا  
بینما   التعاون بلدان  نمو  نخفضاالمائة،  مجلس  دول 

مستوى  العربیةالخلیجلدول   في  2دون  المائة،  في 
والسوداسجلنیح إیران  انكماشاً نت كل من  ولبنان 
. ھذه البلدانالتي تواجھ كس تأثیر التحدیات عی

تراجع رغم  ف،جنوب الصحراءاإفریقیلدول  بالنسبة  
عام  انمو  معدل   مقارنة  2019لمجموعة ككل خالل 
نمو  2018بعام   معدل  من  أعلى  یظل  أنھ  إال   ،

لمي، ویقترب من معدل نمو اقتصادات عاالد  اصاالقت
بھذا الصدد  .ةئالدول النامیة واقتصادات السوق الناش

جنوب الصحراء دول أفریقیا  مجموعة  نمو  بلغ معدل  
في  3.3مقابل نحو  2019في المائة عام  3.1حوالي  

عام   بعض.  2018المائة  المجموعة دول  حققت 
نمو العمرتفعة  معدالت  ھذا  حققت  امنسبیاً  حیث   ،

في المائة، كما  5معدل نمو تجاوز  عشر دولة  سبعة  
النمو  تجاوزت وجنوب يفمعدالت  رواندا  من  كل 

زیادة  .المائةبالعشرةالسودان   ذلك  في  ساھم 
التحتیة،   البنیة  مشاریع  في  الحكومیة  االستثمارات 

الم وتوسع  العام،  االستھالك  الحانوزیادة  ضریة طق 
التنظیم اإلصالحات  ما  یةفي  األعمال،  بیئة  وتحسن 

في  أدى الناجحة  الشركات  من  المزید  ظھور  إلى 
الخا على  ،صالقطاع  والطلب  الدخل  زیادة  وبالتالي 

والخدمات، والخدمات  السلع  باإلنتاج  مدعوماً 
تبقى مشكلة التوسع في االقتراض من قبل  الزراعیة.  

د استدامة النمو في تلك  ر یھدمأدول تلك المجموعة،  
السلعموالمج أسعار  تراجع  شجع  حیث  الفائدة  وعة، 

واسع،  لكشالعالمیة الدول اإلفریقیة على االقتراض ب
األفریقیة   الدول  جمعت  ملیار 26و30نحو  حیث 

عامي   الدولیة  األسواق  من  2019و2018دوالر 
بین   ومن  التوالي،  ھناك  54على  إفریقیة،  20دولة 

لقلق أو وصلت  لعلى مقربة من مستویات مثیرةدولة  
فعالً  أعباء  لھا  تحمل  على  بقدرتھا  یتعلق  فیما   
بتعرض  المدیونیة ینذر  مما  المجموعة  لدوض  ع ب ، 

الدیون. مستویاتألزمة في المستقبل نتیجة تفاقم 
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2019ألمریكیة والصین عام  تطور أزمة التعریفات الجمركیة بین الوالیات المتحدة ا

2019یوماالعاشر من شھر، بدأت في  2019یات المتحدة والصین تطورات كبیرة خالل عام  ریة بین الوالجالتوترات الت شھدت ا
في المائة. في  25في المائة إلى  10ملیار دوالر من السلع الصینیة من  200على ما قیمتھ الجمركیةبرفع الوالیات المتحدة التعریفة  

االمقابل   أنھا سترفع الرسوم  بقسلجمركیة علىأعلنت الصین  األول من شھر من    ملیار دوالر أمریكي اعتباراً 60یمة  لع أمریكیة 
األ .  9012یونیو   المتحدة  الوالیات  قیام  ذلك  شركب مریكیةأعقب  التي  صینیةاتإضافة  الكیانات"،  "قائمة  فعلیا ًعلى  ی على  حظر 

البیع   یات  الالوقیام    2019یونیو    واحد عشرین من شھرالفي  تم  في حین  دون موافقة الحكومة األمریكیة.    لھاالشركات األمریكیة 
بإلمتحدة  ا كی ضافة  االمریكیة  إلىص تان اخمس  أخرى  إلیھاقائمة  الینیة  اإلشارة  یونیو  يفو .  السابق  إعالن  ،  2019نھایة  ة  ن ھدتم 

شھر  في  مریكیةاألالمتحدةالوالیات  إعالن  عنھا    التي نتجمؤقتة قبل أیام من قمة مجموعة العشرین واستئناف المحادثات التجاریة،  
.  2018یولیو 6في المائة التي تمت إضافتھا في 25الجمركیة البالغةةفرتعنسبة المن اً صینی نتجاً م110عن إعفاء2019یولیو 

إعالن   ذلك  األمریكي  أعقب  التجاري  الممثل  من شھرفي  مكتب  سیؤخر فرض رسوم جمركیة  أنھ2019أغسطس  الثالث عشر 
على مجموعة من المنتجات    ةئ الما  في  10دیسمبر، كما لم تدخل رسوم جمركیة نسبتھا    15اضافیة على واردات صینیة معینة إلى  

التي كان من   التنفیذ  ، أعلنت  1920  أغسطس  لث والعشرین من شھر الثافي  ور.  األول من سبتمب   فيالمقرر لھا ذلك  الصینیة حیز 
ً الصین عن فرض رسوم المائة على  في  10إلى5تتراوح ما بین  نسب، ب دوالر أمریكيملیار  75أمریكیة بقیمة  سلع  جمركیة على  ا

تم إعادة  .  لى دفعتینة أمریكیة علعس8750 الغیار    وقطعالسیارات األمریكیة  واردات الصین من  على  جمركیة  رسوم  فرض  كما 
الرسوم الجمركیة  واردات الصین من قطع غیار السیارات األمریكیة من  تم إعفاء  فیما  .  2019دیسمبر  الخامس عشر منا من  اعتبار
.2019ینایر من شھرل و ألاالمطبقة منذ بالمائة 5.25البالغة 

الوالیات    2019  مبرسبت وفي األول من شھر   المقررة على وارداتالرسوم الجمردخول  األمریكیة عن  المتحدة  أعلنت  صینیة   كیة 
فرض رسوم جمركیة إضافیة على  ب بدورھا  تقوم  بكین  وھو ما جعللتنفیذ،  احیز  ملیار دوالر أمریكي125تقدر قیمتھا بأكثر من  

بإطار قا  علبعض الس المة  ئ األمریكیة  بنحو    األمریكیةواردات  من  سوم  ر  ملیار دوالر أمریكي، ویشمل ذلك فرض   75تقدر قیمتھا 
بنسبة   اواردات  ائة على  لمافي  5جمركیة  الخام  الصین من  الصین  2019سبتمبر    ھرثاني من شالفي    .األمریكيلبترول  تقدمت   ،

المتحدة الوالیات  التجارة  ظ من إلىاألمریكیةبشكوى ضد  بشأن مة  تؤثر على  العالمیة  التي  الواردات  الجمركیة على  300الرسوم 
دعو ثالث  ھذه  وتعد  الصینیة.  الصادرات  من  دوالر  الت رفع ت قضائیة  ى  ملیار  منظمة  الى  الصین  العالمیة  ھا  فات  التعری بسببجارة 

الواردات الصینیة.المفروضة على مریكیة األ

ً 16ستعفى  أنھا2019من عامسبتمبر الحادي عشر من  فيأعلنت الصین  ن،التجاریة بین البلدی ت  راوفي محاولة لتھدئة التوت  نوعا
األ الواردات  اإلمن  الجمركیة  الرسوم  من  ی ضافیة  مریكیة  الحشریةبما  المبیدات  مثل  منتجات  الحیوانیة،شمل  ومواد  ،واألعالف 

السادس عشر من  حتى  و2019من عامبتمبربع عشر من شھر سمن السااً اراعتب مدة عامك للیسري ذل وعقاقیر السرطان،التشحیم
أخرى.2020سبتمبر  شھر  ناحیة  المتحدة  ،من  الوالیات  واردات صینیة األمریكیة  أعلنت  الجمركیة على  التعریفات  زیادة  تأجیل 

الوالیات    ة". ورداً نی ن  ، "كبادرة حس2019من عام    أكتوبر  الخامس عشر منإلى  األول  ن  م  ملیار دوالر  250بقیمة   تأجیل  على 
أنھا ستستبعد واردات    2019  سبتمبرالثالث عشر من شھرالمتوقعة، أعلنت الصین في    لرفع الرسوم الجمركیةاألمریكیة  المتحدة  

ضافیة. التجاریة اإلالتعریفةمن رسوم ،خرىوالسلع الزراعیة األ،ولحم الخنزیر،فول الصویا

المتحدة  0192  برسبتمالعشرین من شھر  ي فو الوالیات  الجمركي،  األمریكیة  ، أصدرت  أكثر من  قوائم جدیدة لإلعفاء  400تعفي 
سلعة صینیة من 37إخطارات تعفي مجتمعة  ثالثل التجاري األمیركي  جمركیة، حیث أعلن مكتب الممث الم  سلعة صینیة من الرسو

المستثن ناتتألف األص .  اإلضافیة   الرسوم الجمركیة األمریكیة المواد االصطناعیة   اساً سأ  اةف  المواد، مثل  المعدات أو  أنواع من  من 
والم الكیمیائیة،  والمواد  الیومیة،  والضروریات  ووجنسالعضویة،  المیكانیكیة  والمعدات  الكیمیائیة، ات،  والمنتجات  الكھربائیة، 

ً 2019رمب وف ن األول من شھر في    ، أصدرت منظمة التجارة العالمیةذا اإلطارفي ھ  ومنتجات الصلب. الح الصین  اً لص قضائی حكما
الوالیات   بقیمة  المتحدة األمریكضد  التزام  ملیار دوالر أم  3.6یة، یسمح للصین بفرض عقوبات على واردات أمریكیة  ریكي لعدم 

في بدایة    ینلص وااألمریكیة  الوالیات المتحدة    توصل   ،أعقب ذلك.  الوالیات المتحدة بقواعد مكافحة اإلغراق على المنتجات الصینیة
التراجع عن التعریفات الجمركیة على سلع كل منھما  وطاولة المفاوضاتل العودة مرة أخرى إلى  ى اتفاق مبدئي حو إلنوفمبر  شھر  

."ق "المرحلة األولى النسبة وفي وقت واحد، بمجرد أن یوقع الجانبان على اتفاحل، على أن یتم ذلك بنفس على مرا 

یل  المرحلة األولى" قب اتفاق "والصین موافقتھما على  ة  یكی األمر، أعلنت الوالیات المتحدة  2019ر  مب دیس   ثالث عشر من شھرالفي  
ا الرسوم  تؤرفع  أن  شأنھا  من  كان  التي  الحقاً،  المقررة  مثل  لجمركیة  اإللكترونیات  ذلك  في  بما  االستھالكیة،  السلع  كتلة  على  ثر 

ماً في فرض رسوم جمركیة بنسبة م المضي قد والیات المتحدة على عد الت  فقوا المحمولة. حیث  الحاسوبجھزة  الھواتف الذكیة وأ 
الخامس  ل حیز التنفیذ في  المقرر أن تدخ التي كان من  دوالر أمریكي من السلع االستھالكیة  ملیار  160یمتھ  في المائة على ما ق15

ملیار دوالر أمریكي  120نیة بقیمةصی ت  داارواألول من سبتمبر علىالمفروضة في  تعریفات  الوخفضدیسمبر،    عشر من شھر
واردات  مائة علىفي ال25ریفات البالغة في المائة. ومع ذلك، فإن التع7.5إلى 15ضھا إلى النصف من مما سیخفمن السلع الصینیة

بقیمة بالتقدم في المفاوضات الت من ثمسوف تستمر، ویار دوالر  مل250صینیة  من  بلیة.تقمسالة  جاری ربط المزید من التخفیضات 
والخد السلع  زیادة شراء  الصین على  وافقت  یقل عن  جانبھا،  بما ال  األمریكیة  أمر200مات  دوالر  مدی ملیار  ،  عامینى  كي على 

. الملكیة الفكریةایةوحمالنتقامیة المقررة أیضاً، لیق التعریفات اوتع
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للعام الثالث على  اً فقد شھد اقتصادھا تباطؤ،  الھندأما  
في المائة  4.2و لیبلغ  دل النممعنخفض  االتوالي حیث  

، لیسجل 2018ي المائة عام  ف6.1لبامق2019عام  
عام   منذ  لھ  نمو  معدل  ما 2002أسوأ  رغم  وذلك   ،

ھذا   من  الحد  أجل  من  جھود  من  الحكومة  بذلتھ 
في   تمثلت  وتبني  أسعارخفض  التباطؤ،  الفائدة، 

معدالت   تخفیض  بینھا  من  ھیكلیة،  إصالحات 
توالضرائب،   لجسھمنح  من  یالت  المزید  ذب 

وتباالستثما ً ج امرنبينرات،  المدى ا متوسط 
الممل االقتصادیة  المؤسسات  بعض  ة كولخصخصة 

الجھاز  .للدولة منھا  یعاني  التي  الصعوبات  لعل 
التي تتمثل ن االمصرفي الھندي منذ نحو عقد من الزم

القروض   رصید  ارتفاع  میزانیات  المتعثرةفي  في 
فقاع وانفجار  العامالعقارات  ة  البنوك،  ف أضا ھذا 

ك، حیث شھد القطاع المصرفي  وبنللجدیدةصعوبات
. 2019الھندي انخفاضاً في حجم اإلقراض في عام 

لھا  ،البرازیلفي   المحلي  الناتج  إجمالي  1.874بلغ 
لیحافظ   دوالر،  البرازیلي  بذلك  تریلیون  االقتصاد 

كأكبر اقتصاد في أمریكا الالتینیة وتاسع  على مكانتھ
عام  ر  أكب في  العالم  في  حتلت  اا  مك.2019اقتصاد 

مر لالستثمار  البرازیل  متلقیة  دولة  أكبر  سابع  تبة 
، حیث حصلت 2019األجنبي المباشر في العالم عام  

نحو   أمریكي.  61.2على  دوالر  من  ملیار  كان 
أن   التتؤديالمتوقع  الحكومة  ياإلصالحات  تبنتھا 

ع مطلع  منذ  إن2019ام  البرازیلیة  أكبر  عاإلى  ش 
ألالقتصاد   إال  سائقي  ضإن البرازیلي،  رابات 

العالمیة،  ،الشاحنات التجاریة  التوترات  وتداعیات 
ً عائقمثلت ثم  ا ومن  ذلك،  التجارة أمام  مارست 

ً سلبیأثراً الخارجیة  ھذا العام. االقتصاديداءاألعلى  ا

، )4(یقیاشرق األوسط وشمال أفرالدولمجموعةأما
معد سجلت  نحو  ل  فقد  بلغ  عام  0.3نمو  المائة  في 

المائة  1.4ل  ابمق،2019 ما  2018عام  في  وھو   ،
یعكس حجم الصعوبات التي تواجھ دول المنطقة، في  

في األوضاعمقدمتھا   للنمو  المواتیة  غیر  الداخلیة 
المجموعة دول  االقتصادیة والتحدیات،  بعض 

ى النفط، ومن  لعالتي أثرت سلباً على الطلب  العالمیة
مقثم بعام  أسعاره  ال2018ارنة  والخفض  ي عوط، 

العربیة  أفریقیا  وشمالاألوسط  قالشر شملی)4( الدول 
إلىالعربلودلاجموعةمالتالیة: إضافةً  إیران  یة 

. وباكستان وأفغانستان

إطار في  النفط  +"تفاقاإلنتاج  یُ ،  "أوبك  عد الذي 
للنمو  النفط   األول  بعالمصدر  المنطقة، ضفي  دول 

لدول   االقتصادي  النمو  أثر بشكل كبیر على  ما  وھو 
، إضافة إلى االنكماش الكبیر في االقتصاد المجموعة

األاإلیران العقوبات  یھا.  علیكیة  رمي في ضوء تشدید 
اللیبیاجاءت   النمو  األولى  ةبترمفي  من حیث معدل 
بنسبة  2019خالل   المجموعة  دول  في  9.9بین 

في  7.5بمعدل نمو بلغ  جیبوتيالمائة، ویأتي بعدھا  
بینما   التعاون بلدان  نمو  نخفضاالمائة،  مجلس  دول 

مستوى  العربیةالخلیجلدول   في  2دون  المائة،  في 
والسوداسجلنیح إیران  انكماشاً نت كل من  ولبنان 
. ھذه البلدانالتي تواجھ كس تأثیر التحدیات عی

تراجع رغم  ف،جنوب الصحراءاإفریقیلدول  بالنسبة  
عام  انمو  معدل   مقارنة  2019لمجموعة ككل خالل 
نمو  2018بعام   معدل  من  أعلى  یظل  أنھ  إال   ،

لمي، ویقترب من معدل نمو اقتصادات عاالد  اصاالقت
بھذا الصدد  .ةئالدول النامیة واقتصادات السوق الناش

جنوب الصحراء دول أفریقیا  مجموعة  نمو  بلغ معدل  
في  3.3مقابل نحو  2019في المائة عام  3.1حوالي  

عام   بعض.  2018المائة  المجموعة دول  حققت 
نمو العمرتفعة  معدالت  ھذا  حققت  امنسبیاً  حیث   ،

في المائة، كما  5معدل نمو تجاوز  عشر دولة  سبعة  
النمو  تجاوزت وجنوب يفمعدالت  رواندا  من  كل 

زیادة  .المائةبالعشرةالسودان   ذلك  في  ساھم 
التحتیة،   البنیة  مشاریع  في  الحكومیة  االستثمارات 

الم وتوسع  العام،  االستھالك  الحانوزیادة  ضریة طق 
التنظیم اإلصالحات  ما  یةفي  األعمال،  بیئة  وتحسن 

في  أدى الناجحة  الشركات  من  المزید  ظھور  إلى 
الخا على  ،صالقطاع  والطلب  الدخل  زیادة  وبالتالي 

والخدمات، والخدمات  السلع  باإلنتاج  مدعوماً 
تبقى مشكلة التوسع في االقتراض من قبل  الزراعیة.  

د استدامة النمو في تلك  ر یھدمأدول تلك المجموعة،  
السلعموالمج أسعار  تراجع  شجع  حیث  الفائدة  وعة، 

واسع،  لكشالعالمیة الدول اإلفریقیة على االقتراض ب
األفریقیة   الدول  جمعت  ملیار 26و30نحو  حیث 

عامي   الدولیة  األسواق  من  2019و2018دوالر 
بین   ومن  التوالي،  ھناك  54على  إفریقیة،  20دولة 

لقلق أو وصلت  لعلى مقربة من مستویات مثیرةدولة  
فعالً  أعباء  لھا  تحمل  على  بقدرتھا  یتعلق  فیما   
بتعرض  المدیونیة ینذر  مما  المجموعة  لدوض  ع ب ، 

الدیون. مستویاتألزمة في المستقبل نتیجة تفاقم 
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2019ألمریكیة والصین عام  تطور أزمة التعریفات الجمركیة بین الوالیات المتحدة ا

2019یوماالعاشر من شھر، بدأت في  2019یات المتحدة والصین تطورات كبیرة خالل عام  ریة بین الوالجالتوترات الت شھدت ا
في المائة. في  25في المائة إلى  10ملیار دوالر من السلع الصینیة من  200على ما قیمتھ الجمركیةبرفع الوالیات المتحدة التعریفة  

االمقابل   أنھا سترفع الرسوم  بقسلجمركیة علىأعلنت الصین  األول من شھر من    ملیار دوالر أمریكي اعتباراً 60یمة  لع أمریكیة 
األ .  9012یونیو   المتحدة  الوالیات  قیام  ذلك  شركب مریكیةأعقب  التي  صینیةاتإضافة  الكیانات"،  "قائمة  فعلیا ًعلى  ی على  حظر 

البیع   یات  الالوقیام    2019یونیو    واحد عشرین من شھرالفي  تم  في حین  دون موافقة الحكومة األمریكیة.    لھاالشركات األمریكیة 
بإلمتحدة  ا كی ضافة  االمریكیة  إلىص تان اخمس  أخرى  إلیھاقائمة  الینیة  اإلشارة  یونیو  يفو .  السابق  إعالن  ،  2019نھایة  ة  ن ھدتم 

شھر  في  مریكیةاألالمتحدةالوالیات  إعالن  عنھا    التي نتجمؤقتة قبل أیام من قمة مجموعة العشرین واستئناف المحادثات التجاریة،  
.  2018یولیو 6في المائة التي تمت إضافتھا في 25الجمركیة البالغةةفرتعنسبة المن اً صینی نتجاً م110عن إعفاء2019یولیو 

إعالن   ذلك  األمریكي  أعقب  التجاري  الممثل  من شھرفي  مكتب  سیؤخر فرض رسوم جمركیة  أنھ2019أغسطس  الثالث عشر 
على مجموعة من المنتجات    ةئ الما  في  10دیسمبر، كما لم تدخل رسوم جمركیة نسبتھا    15اضافیة على واردات صینیة معینة إلى  

التي كان من   التنفیذ  ، أعلنت  1920  أغسطس  لث والعشرین من شھر الثافي  ور.  األول من سبتمب   فيالمقرر لھا ذلك  الصینیة حیز 
ً الصین عن فرض رسوم المائة على  في  10إلى5تتراوح ما بین  نسب، ب دوالر أمریكيملیار  75أمریكیة بقیمة  سلع  جمركیة على  ا

تم إعادة  .  لى دفعتینة أمریكیة علعس8750 الغیار    وقطعالسیارات األمریكیة  واردات الصین من  على  جمركیة  رسوم  فرض  كما 
الرسوم الجمركیة  واردات الصین من قطع غیار السیارات األمریكیة من  تم إعفاء  فیما  .  2019دیسمبر  الخامس عشر منا من  اعتبار
.2019ینایر من شھرل و ألاالمطبقة منذ بالمائة 5.25البالغة 

الوالیات    2019  مبرسبت وفي األول من شھر   المقررة على وارداتالرسوم الجمردخول  األمریكیة عن  المتحدة  أعلنت  صینیة   كیة 
فرض رسوم جمركیة إضافیة على  ب بدورھا  تقوم  بكین  وھو ما جعللتنفیذ،  احیز  ملیار دوالر أمریكي125تقدر قیمتھا بأكثر من  

بإطار قا  علبعض الس المة  ئ األمریكیة  بنحو    األمریكیةواردات  من  سوم  ر  ملیار دوالر أمریكي، ویشمل ذلك فرض   75تقدر قیمتھا 
بنسبة   اواردات  ائة على  لمافي  5جمركیة  الخام  الصین من  الصین  2019سبتمبر    ھرثاني من شالفي    .األمریكيلبترول  تقدمت   ،

المتحدة الوالیات  التجارة  ظ من إلىاألمریكیةبشكوى ضد  بشأن مة  تؤثر على  العالمیة  التي  الواردات  الجمركیة على  300الرسوم 
دعو ثالث  ھذه  وتعد  الصینیة.  الصادرات  من  دوالر  الت رفع ت قضائیة  ى  ملیار  منظمة  الى  الصین  العالمیة  ھا  فات  التعری بسببجارة 

الواردات الصینیة.المفروضة على مریكیة األ

ً 16ستعفى  أنھا2019من عامسبتمبر الحادي عشر من  فيأعلنت الصین  ن،التجاریة بین البلدی ت  راوفي محاولة لتھدئة التوت  نوعا
األ الواردات  اإلمن  الجمركیة  الرسوم  من  ی ضافیة  مریكیة  الحشریةبما  المبیدات  مثل  منتجات  الحیوانیة،شمل  ومواد  ،واألعالف 

السادس عشر من  حتى  و2019من عامبتمبربع عشر من شھر سمن السااً اراعتب مدة عامك للیسري ذل وعقاقیر السرطان،التشحیم
أخرى.2020سبتمبر  شھر  ناحیة  المتحدة  ،من  الوالیات  واردات صینیة األمریكیة  أعلنت  الجمركیة على  التعریفات  زیادة  تأجیل 

الوالیات    ة". ورداً نی ن  ، "كبادرة حس2019من عام    أكتوبر  الخامس عشر منإلى  األول  ن  م  ملیار دوالر  250بقیمة   تأجیل  على 
أنھا ستستبعد واردات    2019  سبتمبرالثالث عشر من شھرالمتوقعة، أعلنت الصین في    لرفع الرسوم الجمركیةاألمریكیة  المتحدة  

ضافیة. التجاریة اإلالتعریفةمن رسوم ،خرىوالسلع الزراعیة األ،ولحم الخنزیر،فول الصویا

المتحدة  0192  برسبتمالعشرین من شھر  ي فو الوالیات  الجمركي،  األمریكیة  ، أصدرت  أكثر من  قوائم جدیدة لإلعفاء  400تعفي 
سلعة صینیة من 37إخطارات تعفي مجتمعة  ثالثل التجاري األمیركي  جمركیة، حیث أعلن مكتب الممث الم  سلعة صینیة من الرسو

المستثن ناتتألف األص .  اإلضافیة   الرسوم الجمركیة األمریكیة المواد االصطناعیة   اساً سأ  اةف  المواد، مثل  المعدات أو  أنواع من  من 
والم الكیمیائیة،  والمواد  الیومیة،  والضروریات  ووجنسالعضویة،  المیكانیكیة  والمعدات  الكیمیائیة، ات،  والمنتجات  الكھربائیة، 

ً 2019رمب وف ن األول من شھر في    ، أصدرت منظمة التجارة العالمیةذا اإلطارفي ھ  ومنتجات الصلب. الح الصین  اً لص قضائی حكما
الوالیات   بقیمة  المتحدة األمریكضد  التزام  ملیار دوالر أم  3.6یة، یسمح للصین بفرض عقوبات على واردات أمریكیة  ریكي لعدم 

في بدایة    ینلص وااألمریكیة  الوالیات المتحدة    توصل   ،أعقب ذلك.  الوالیات المتحدة بقواعد مكافحة اإلغراق على المنتجات الصینیة
التراجع عن التعریفات الجمركیة على سلع كل منھما  وطاولة المفاوضاتل العودة مرة أخرى إلى  ى اتفاق مبدئي حو إلنوفمبر  شھر  

."ق "المرحلة األولى النسبة وفي وقت واحد، بمجرد أن یوقع الجانبان على اتفاحل، على أن یتم ذلك بنفس على مرا 

یل  المرحلة األولى" قب اتفاق "والصین موافقتھما على  ة  یكی األمر، أعلنت الوالیات المتحدة  2019ر  مب دیس   ثالث عشر من شھرالفي  
ا الرسوم  تؤرفع  أن  شأنھا  من  كان  التي  الحقاً،  المقررة  مثل  لجمركیة  اإللكترونیات  ذلك  في  بما  االستھالكیة،  السلع  كتلة  على  ثر 

ماً في فرض رسوم جمركیة بنسبة م المضي قد والیات المتحدة على عد الت  فقوا المحمولة. حیث  الحاسوبجھزة  الھواتف الذكیة وأ 
الخامس  ل حیز التنفیذ في  المقرر أن تدخ التي كان من  دوالر أمریكي من السلع االستھالكیة  ملیار  160یمتھ  في المائة على ما ق15

ملیار دوالر أمریكي  120نیة بقیمةصی ت  داارواألول من سبتمبر علىالمفروضة في  تعریفات  الوخفضدیسمبر،    عشر من شھر
واردات  مائة علىفي ال25ریفات البالغة في المائة. ومع ذلك، فإن التع7.5إلى 15ضھا إلى النصف من مما سیخفمن السلع الصینیة

بقیمة بالتقدم في المفاوضات الت من ثمسوف تستمر، ویار دوالر  مل250صینیة  من  بلیة.تقمسالة  جاری ربط المزید من التخفیضات 
والخد السلع  زیادة شراء  الصین على  وافقت  یقل عن  جانبھا،  بما ال  األمریكیة  أمر200مات  دوالر  مدی ملیار  ،  عامینى  كي على 

. الملكیة الفكریةایةوحمالنتقامیة المقررة أیضاً، لیق التعریفات اوتع
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  لتضخم  ا
ال بمعدل  المتعلقة  التطورات  يخص  فقد تضفيما  خم، 

ع تراج2019  امشهد   ، ً في  عا التضخم  معدالت  في   
إلى   ليصل  المتقدمة،  عام   1.4الدول  المائة  في 

مقابل  2019 عام    2،  المائة    ذلك   يُعزى   .2018في 
أساسية   الدول    إلىبصورة  التضخم في  تراجع معدل 

، ومنطقة األمريكية  المتقدمة خاصة الواليات المتحدة 
 دف تهمسا على تحقيق التضخم التهاليورو، وعدم قدر

  في المائة. كذلك شهدت مجموعة دول  2  عند مستوى
معدالت  في  تراجعاً  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 

تضخم، وإن ظل معدل التضخم في هذه الدول عند ال
في المائة، على   9مرتفعة وصلت إلى نحو    مستويات

نظ االستهالكي،  الطلب  مرونة  ضعف    راً خلفية 
دفوعاً بصورة  م  عد يُ الذي  لهيكلية الطلب المحلي بها،  

االستهال السلع  على  بالطلب  الرئيسكأساسية  ة. ية 
التضخم    شجع معدل  في  الدول  العالتراجع  من  ديد 

ت  علىالمتقدمة   نقدية  سياسات  ل وسعية من خالتبني 
لتنشيط إجراء   الفائدة  أسعار  في  متتالية  تخفيضات 

  .  الطلب الكلي

النامي  بالنسبة الدول  مجموعة  في  التضخم  ة لمعدل 
فقد   تداصاقتوا األخرى،  الناشئة  سجل   السوق 

ً ارتفاع ليبلغ  2019خالل عام    ا المائة، مقابل   5،  في 
عام    4.8 المائة  وذلك  2018في  لالرتفاع    انعكاسا، 

الغذائية السلع  أسعار  في  ً تمالتي    .النسبي  وزنا  ثل 
االستهالكية السلة  في  كبيراً  الدول  نسبياً  ما ك  . بتلك 

األ في  االرتفاع  األساسية العا  ارسعساهم  للسلع  لمية 
المجموعة   دول  في  الكلي  الطلب  مستويات  حفز  في 

معدال ارتفاع  التوبالتالي  بهاضت  الدول    خم  كون 
  النامية تمثل دول منتجة لهذه السلع.

كم النامية  الدول  أن  في  جمرغم  ارتفاًعا  وعة شهدت 
عام    معدل الشرق  2019التضخم  دول  أن  إال   ،

وشمال   معدل ا  ت د هش  ايفريقأاالوسط  في  نخفاضاً 
ليبلغ   مقابل    9التضخم  المائة  عام   11في  المائة  في 

في  2018 أن اظل  ،  باعتبار  النفط  أسعار  نخفاض 
المج تلك  حين ومدول  في  للنفط،  صافي  ُمَصْدر  عة 

ال  رابطة  الالتينية    مستقلةالدول  سجلت  أمريكا  ودول 
  ثباتاً في معدالت التضخم بها. 

شهدت أورو  كما  شرق  الندوالو  بادول  امية  ل 
ساهمت ، حيث  معدالت التضخم  ارتفاعاً في األسيوية  
التي    التطورات ها دول شرق أوروبا، دتشهالسياسية 

التأثير سلباً على    2019تركيا خالل عام  و  أدائها في 
الذي قيمةعكسه    االقتصادي،   تالعمال  تدهور 

المجموعةالمحلية   دول  الدوالر   لبعض  مقابل 
التضخم   دلكبير لمعتفاع  را  ىلإ  أدىاألمريكي، مما  

  .دول المجموعةفي بعض 

األأ النامية  للدول  بالنسبة  فقد  ويةسي ما   الزيادة  أدت، 
الخضراوات   أسعار  في  بعد   فيالحادة  الهند، 

الشديدة   بالمحاصيل   التيالفيضانات  أضرت 
بها   حين   إلىالزراعية  في  التضخم،  معدل  ارتفاع 

  ى حمى إلن  صيالمعدل التضخم بفي  رتفاع  عزى االيُ 
لتي أسفرت عن نفوق نحو ثلث الخنازير األفريقية، ا

الخنازير   منالصي  فيعدد  ارتفاع  ما  ،  إلى  أدى 
إلى الملحق  أسعارها  قياسية،  )  1/2( مستويات 

  ). 2والشكل (

  
  

  ). 1/2: الملحق ( صدرملا

أما على صعيد المجموعات الفرعية، فيالحظ تفاوت 
العام   المستوى  ارتفاع  درجة  المحلية، ر  عاسلألفي 

التضخم  معدل  تجاوز  المتقدمة،  الدول  ففي مجموعة 
ف للمجموعة  ثالمتوسطه  د ي  الو ث  هي  اليات  ول 

وكندا ليبلغ نحو   ،والمملكة المتحدة، األمريكيةالمتحدة 
مائة على في ال  1.9في المائة و  1.8لمائة وا  في  1.8

 2.5و  ،في المائة  2.4مقابل  ،  2019عام  في  الترتيب  
. 2018في المائة على الترتيب عام    2.3و  ،ةائفي الم

األخرى   المتقدمة  والدول  واليابان  اليورو  منطقة  أما 
ار بها  تفع  فقد  المحلية  لألسعار  العام  المستوى 

 1.2بلغ  يالمتقدمة، لل  لمستويات أقل من متوسط الدو
و المائة  و  0.5في  المائة  على   1.4في  المائة  في 

عام   في    1و   ،ةائلما  في  1.8مقابل    2019الترتيب 
  . 2018في المائة على الترتيب عام  1.9و ،المائة

والدول  الدول المتقدمة خم في): معدالت التض2شكل ( ال
 ) 2019–2015مية (النا
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  البطالة 
العاطلين عن العمل في   إالعاارتفع عدد  لى حوالي  لم 

عاطل  188 نحو  2019عام    مليون  مقابل   ،172 
معدل 2018عام  طل  عا  مليون بقي  ذلك  ومع   ،

على عام    البطالة  مستوى  مستوى   2018نفس  عند 
أسواق العمل العالمية ن  فإع  اقفي المائة. وفي الو  5.4

العوامل المركبة،    أصبحت تحت ضغط مجموعة من
التقدم   الوزيا  التقنيأهمها  على   تكاملدة  االقتصادي 

ظاهر تعمقت  كما  العالمية.  التوريد  سالسل  ة طول 
تنامي بدأت تظهر بوضوح منذ سنوات، وهي ظاهرة  

الذكاء  إدخال  نتيجة  الوظيفية  المهارات  تراجع  خطر 
اإلنتاج،  الو  عيناطصاال مجال  في  بقوة  روبوتات 

بين معدل البطالة  ع  ارتف ا  تتمثل فيشكالية األكبر  واإل
ل نتالشباب  المائة  13.6حو  بلغ  مستوى   .في   على 

المتقدمة ً شهدت    ،الدول  البطالة    في  انخفاضا معدل 
في    5.1في المائة، مقابل    4.8ليبلغ نحو    2019ام  ع

ألسواق    ويلقا   اء، ويرجع ذلك لألد 2018المائة عام  
الو سجلت  حيث  المتقدمة،  البلدان  في  اليات  العمل 

منذ   بطالة دل للأدنى مع  2019المتحدة األمريكية عام  
ً   49نحو   نحو  عاما بلغ  المائة  3.7،  من .  في  بالرغم 
اليورال  تباطؤ منطقة  في  تمكنت   ،ونمو  أنها  من   إال 

العاطلين   ليبلغ نحو  عن العمل  خفض عدد   12.3بها 
، وهو  2018مليون عام    12.8ل  ابمق،  خصمليون ش

اليورو   البطالة بمنطقة  انعكس في انخفاض معدل  ما 
المائة    8.2من   عام  في    في  7.6إلى  ،  2018خالل 

عام   خالل  أقل  2019المائة  وهو  منذ مست،  له  وى 
  . 2008عام األزمة المالية العالمية 

قة اليورو، سجلت ألمانيا أدنى على مستوى دول منط
بطا بلغ    2019منطقة عام  الي  ف  لةمعدل   3.2بمعدل 
بطالة   لفي حين سجلت اليونان أعلى معد  في المائة،
نحو   لي  17.3بلغ  المائة،  عدد  في  ن عن  العاطليصل 

نهاية ديسمبر  العمل   مليون    1.1إلى نحو    2019في 
عام   935نحو  مقابل    ،طنموا نهاية  مواطن  ألف 

2018 .  

في دول  ب  بالشا  سجلت نسبة البطالة بينفي المقابل،  
بنهاية عام  منطقة   لها  2019اليورو،  ، أعلى مستوى 

في    16نحو  بلغ    2008منذ األزمة المالية العالمية في  
دول  المائة،   فراد على مستوى  ت انخفض  ،ىالمنطقة 

في المائة في ألمانيا، بينما بلغت   5.6نسبة لتبلغ  ال  كتل
  اليونان. المائة فيفي  26نحو 

، فقد تراجع على مستوى فائوظالدل نمو  بالنسبة لمع
، 2018في المائة خالل عام    1.5الدول المتقدمة من  

عام    1إلى   خالل  المائة  تراجع 2019في  حيت   ،
ا الواليات  من  كل  في  ة  كيياألمر لمتحدة  المعدل 

اليوروومن المائة    1.6من  ،  طقة  المائة   1.5وفي  في 
عام   المائة    0.7إلى    2018في  المائة  0.9وفي   في 

ع دول    2019  امفي  مستوى  على  الترتيب.  على 
سجلت كل من فرنسا وإيطاليا تراجعاً   ،طقة اليورومن

نحو   ليبلغ  الوظائف  نمو  معدل  في    0.4و  0.3في 
ارنة بنحو مق  ،2019المائة على الترتيب، خالل عام  

و0.7 الم  0.8،  عفي  خالل  على   2018ام  ائة 
عند ف  التوالي، ألمانيا  في  المعدل  استقر  حين  ي 

أما في باقي الدول المتقدمة،   .في المائة  0.6ى  تومس
، في  2019تراجع معدل نمو الوظائف خالل عام  فقد  

المائة إلى    2.0اليابان من   المائة    1.2في  ما بين في 
حي  2019و   2018عامي   افي  المملكة ن  في  ستقر 

كندا    وارتفع في  في المائة،  1.2المتحدة عند مستوى  
 في المائة   1.9  لىإ  2018في عام  في المائة    1.3من  

. اتسمت الوظائف الجديدة بتحسن في  2019في عام  
وهو   الوظائف  نوعيتها،  حصة  نمو  من  يظهر  ما 

  ). 1/3(الملحق  ،في المائة 25عالية المهارة بنحو 

  أسعار الفائدة
االحتياطيخفض   أسعار   درالييلفا  مجلس  األمريكي 
بمق  الثثالفائدة   متتالية  نقمرات  ربع  مئودار   يةطة 

عام ل  الخ من  وأكتوبر  وسبتمبر،  يوليو،  شهر 
ضعف .  2019 ظل  في  الفائدة  أسعار  خفض  يأتي 

والصا معدل مريكيةاأل  دراتاالستثمارات  وبقاء   ،
المستهدفة   النسبة  دون  المائة،    2البالغة  التضخم  في 
العال االقتصاد  تباطؤ  إلى  حاجة   مي،إضافة  ثم  ومن 

المتحدة   ااألمريكية  الواليات  عبر اثمستاللتحفيز  ر 
   .الصادرات األمريكيةافسية زيادة تن

األمريكية   الفائدة  أسعار  في  اصاحب خفض  نخفاض 
رو  أسعار الفائدة قصيرة األجل في كل من منطقة اليو

اتخذتها  التي  التيسيرية  اإلجراءات  ضمن  واليابان، 
ا نفذ  حيث  النمو،  تباطؤ  المركزي  لبنلمواجهة  ك 

ئع  على الوداة  ئد فاالاألوروبي عملية خفض في معدل  
النطاق من    داخل  إلى   0.322السالب،  المائة  في 

عام    0.356 المائة  العودة  2019في  إلى  إضافة   ،
ب األصول  شراء  لبرنامج  بلغت مجدداً  شهرية  وتيرة 

اليابان   20حوالي   بنك  في حين خفض  يورو،  مليار 
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  لتضخم  ا
ال بمعدل  المتعلقة  التطورات  يخص  فقد تضفيما  خم، 

ع تراج2019  امشهد   ، ً في  عا التضخم  معدالت  في   
إلى   ليصل  المتقدمة،  عام   1.4الدول  المائة  في 

مقابل  2019 عام    2،  المائة    ذلك   يُعزى   .2018في 
أساسية   الدول    إلىبصورة  التضخم في  تراجع معدل 

، ومنطقة األمريكية  المتقدمة خاصة الواليات المتحدة 
 دف تهمسا على تحقيق التضخم التهاليورو، وعدم قدر

  في المائة. كذلك شهدت مجموعة دول  2  عند مستوى
معدالت  في  تراجعاً  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 

تضخم، وإن ظل معدل التضخم في هذه الدول عند ال
في المائة، على   9مرتفعة وصلت إلى نحو    مستويات

نظ االستهالكي،  الطلب  مرونة  ضعف    راً خلفية 
دفوعاً بصورة  م  عد يُ الذي  لهيكلية الطلب المحلي بها،  

االستهال السلع  على  بالطلب  الرئيسكأساسية  ة. ية 
التضخم    شجع معدل  في  الدول  العالتراجع  من  ديد 

ت  علىالمتقدمة   نقدية  سياسات  ل وسعية من خالتبني 
لتنشيط إجراء   الفائدة  أسعار  في  متتالية  تخفيضات 

  .  الطلب الكلي

النامي  بالنسبة الدول  مجموعة  في  التضخم  ة لمعدل 
فقد   تداصاقتوا األخرى،  الناشئة  سجل   السوق 

ً ارتفاع ليبلغ  2019خالل عام    ا المائة، مقابل   5،  في 
عام    4.8 المائة  وذلك  2018في  لالرتفاع    انعكاسا، 

الغذائية السلع  أسعار  في  ً تمالتي    .النسبي  وزنا  ثل 
االستهالكية السلة  في  كبيراً  الدول  نسبياً  ما ك  . بتلك 

األ في  االرتفاع  األساسية العا  ارسعساهم  للسلع  لمية 
المجموعة   دول  في  الكلي  الطلب  مستويات  حفز  في 

معدال ارتفاع  التوبالتالي  بهاضت  الدول    خم  كون 
  النامية تمثل دول منتجة لهذه السلع.

كم النامية  الدول  أن  في  جمرغم  ارتفاًعا  وعة شهدت 
عام    معدل الشرق  2019التضخم  دول  أن  إال   ،

وشمال   معدل ا  ت د هش  ايفريقأاالوسط  في  نخفاضاً 
ليبلغ   مقابل    9التضخم  المائة  عام   11في  المائة  في 

في  2018 أن اظل  ،  باعتبار  النفط  أسعار  نخفاض 
المج تلك  حين ومدول  في  للنفط،  صافي  ُمَصْدر  عة 

ال  رابطة  الالتينية    مستقلةالدول  سجلت  أمريكا  ودول 
  ثباتاً في معدالت التضخم بها. 

شهدت أورو  كما  شرق  الندوالو  بادول  امية  ل 
ساهمت ، حيث  معدالت التضخم  ارتفاعاً في األسيوية  
التي    التطورات ها دول شرق أوروبا، دتشهالسياسية 

التأثير سلباً على    2019تركيا خالل عام  و  أدائها في 
الذي قيمةعكسه    االقتصادي،   تالعمال  تدهور 

المجموعةالمحلية   دول  الدوالر   لبعض  مقابل 
التضخم   دلكبير لمعتفاع  را  ىلإ  أدىاألمريكي، مما  

  .دول المجموعةفي بعض 

األأ النامية  للدول  بالنسبة  فقد  ويةسي ما   الزيادة  أدت، 
الخضراوات   أسعار  في  بعد   فيالحادة  الهند، 

الشديدة   بالمحاصيل   التيالفيضانات  أضرت 
بها   حين   إلىالزراعية  في  التضخم،  معدل  ارتفاع 

  ى حمى إلن  صيالمعدل التضخم بفي  رتفاع  عزى االيُ 
لتي أسفرت عن نفوق نحو ثلث الخنازير األفريقية، ا

الخنازير   منالصي  فيعدد  ارتفاع  ما  ،  إلى  أدى 
إلى الملحق  أسعارها  قياسية،  )  1/2( مستويات 

  ). 2والشكل (

  
  

  ). 1/2: الملحق ( صدرملا

أما على صعيد المجموعات الفرعية، فيالحظ تفاوت 
العام   المستوى  ارتفاع  درجة  المحلية، ر  عاسلألفي 

التضخم  معدل  تجاوز  المتقدمة،  الدول  ففي مجموعة 
ف للمجموعة  ثالمتوسطه  د ي  الو ث  هي  اليات  ول 

وكندا ليبلغ نحو   ،والمملكة المتحدة، األمريكيةالمتحدة 
مائة على في ال  1.9في المائة و  1.8لمائة وا  في  1.8

 2.5و  ،في المائة  2.4مقابل  ،  2019عام  في  الترتيب  
. 2018في المائة على الترتيب عام    2.3و  ،ةائفي الم

األخرى   المتقدمة  والدول  واليابان  اليورو  منطقة  أما 
ار بها  تفع  فقد  المحلية  لألسعار  العام  المستوى 

 1.2بلغ  يالمتقدمة، لل  لمستويات أقل من متوسط الدو
و المائة  و  0.5في  المائة  على   1.4في  المائة  في 

عام   في    1و   ،ةائلما  في  1.8مقابل    2019الترتيب 
  . 2018في المائة على الترتيب عام  1.9و ،المائة

والدول  الدول المتقدمة خم في): معدالت التض2شكل ( ال
 ) 2019–2015مية (النا
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  البطالة 
العاطلين عن العمل في   إالعاارتفع عدد  لى حوالي  لم 

عاطل  188 نحو  2019عام    مليون  مقابل   ،172 
معدل 2018عام  طل  عا  مليون بقي  ذلك  ومع   ،

على عام    البطالة  مستوى  مستوى   2018نفس  عند 
أسواق العمل العالمية ن  فإع  اقفي المائة. وفي الو  5.4

العوامل المركبة،    أصبحت تحت ضغط مجموعة من
التقدم   الوزيا  التقنيأهمها  على   تكاملدة  االقتصادي 

ظاهر تعمقت  كما  العالمية.  التوريد  سالسل  ة طول 
تنامي بدأت تظهر بوضوح منذ سنوات، وهي ظاهرة  

الذكاء  إدخال  نتيجة  الوظيفية  المهارات  تراجع  خطر 
اإلنتاج،  الو  عيناطصاال مجال  في  بقوة  روبوتات 

بين معدل البطالة  ع  ارتف ا  تتمثل فيشكالية األكبر  واإل
ل نتالشباب  المائة  13.6حو  بلغ  مستوى   .في   على 

المتقدمة ً شهدت    ،الدول  البطالة    في  انخفاضا معدل 
في    5.1في المائة، مقابل    4.8ليبلغ نحو    2019ام  ع

ألسواق    ويلقا   اء، ويرجع ذلك لألد 2018المائة عام  
الو سجلت  حيث  المتقدمة،  البلدان  في  اليات  العمل 

منذ   بطالة دل للأدنى مع  2019المتحدة األمريكية عام  
ً   49نحو   نحو  عاما بلغ  المائة  3.7،  من .  في  بالرغم 
اليورال  تباطؤ منطقة  في  تمكنت   ،ونمو  أنها  من   إال 

العاطلين   ليبلغ نحو  عن العمل  خفض عدد   12.3بها 
، وهو  2018مليون عام    12.8ل  ابمق،  خصمليون ش

اليورو   البطالة بمنطقة  انعكس في انخفاض معدل  ما 
المائة    8.2من   عام  في    في  7.6إلى  ،  2018خالل 

عام   خالل  أقل  2019المائة  وهو  منذ مست،  له  وى 
  . 2008عام األزمة المالية العالمية 

قة اليورو، سجلت ألمانيا أدنى على مستوى دول منط
بطا بلغ    2019منطقة عام  الي  ف  لةمعدل   3.2بمعدل 
بطالة   لفي حين سجلت اليونان أعلى معد  في المائة،
نحو   لي  17.3بلغ  المائة،  عدد  في  ن عن  العاطليصل 

نهاية ديسمبر  العمل   مليون    1.1إلى نحو    2019في 
عام   935نحو  مقابل    ،طنموا نهاية  مواطن  ألف 

2018 .  

في دول  ب  بالشا  سجلت نسبة البطالة بينفي المقابل،  
بنهاية عام  منطقة   لها  2019اليورو،  ، أعلى مستوى 

في    16نحو  بلغ    2008منذ األزمة المالية العالمية في  
دول  المائة،   فراد على مستوى  ت انخفض  ،ىالمنطقة 

في المائة في ألمانيا، بينما بلغت   5.6نسبة لتبلغ  ال  كتل
  اليونان. المائة فيفي  26نحو 

، فقد تراجع على مستوى فائوظالدل نمو  بالنسبة لمع
، 2018في المائة خالل عام    1.5الدول المتقدمة من  

عام    1إلى   خالل  المائة  تراجع 2019في  حيت   ،
ا الواليات  من  كل  في  ة  كيياألمر لمتحدة  المعدل 

اليوروومن المائة    1.6من  ،  طقة  المائة   1.5وفي  في 
عام   المائة    0.7إلى    2018في  المائة  0.9وفي   في 

ع دول    2019  امفي  مستوى  على  الترتيب.  على 
سجلت كل من فرنسا وإيطاليا تراجعاً   ،طقة اليورومن

نحو   ليبلغ  الوظائف  نمو  معدل  في    0.4و  0.3في 
ارنة بنحو مق  ،2019المائة على الترتيب، خالل عام  

و0.7 الم  0.8،  عفي  خالل  على   2018ام  ائة 
عند ف  التوالي، ألمانيا  في  المعدل  استقر  حين  ي 

أما في باقي الدول المتقدمة،   .في المائة  0.6ى  تومس
، في  2019تراجع معدل نمو الوظائف خالل عام  فقد  

المائة إلى    2.0اليابان من   المائة    1.2في  ما بين في 
حي  2019و   2018عامي   افي  المملكة ن  في  ستقر 

كندا    وارتفع في  في المائة،  1.2المتحدة عند مستوى  
 في المائة   1.9  لىإ  2018في عام  في المائة    1.3من  

. اتسمت الوظائف الجديدة بتحسن في  2019في عام  
وهو   الوظائف  نوعيتها،  حصة  نمو  من  يظهر  ما 

  ). 1/3(الملحق  ،في المائة 25عالية المهارة بنحو 

  أسعار الفائدة
االحتياطيخفض   أسعار   درالييلفا  مجلس  األمريكي 
بمق  الثثالفائدة   متتالية  نقمرات  ربع  مئودار   يةطة 

عام ل  الخ من  وأكتوبر  وسبتمبر،  يوليو،  شهر 
ضعف .  2019 ظل  في  الفائدة  أسعار  خفض  يأتي 

والصا معدل مريكيةاأل  دراتاالستثمارات  وبقاء   ،
المستهدفة   النسبة  دون  المائة،    2البالغة  التضخم  في 
العال االقتصاد  تباطؤ  إلى  حاجة   مي،إضافة  ثم  ومن 

المتحدة   ااألمريكية  الواليات  عبر اثمستاللتحفيز  ر 
   .الصادرات األمريكيةافسية زيادة تن

األمريكية   الفائدة  أسعار  في  اصاحب خفض  نخفاض 
رو  أسعار الفائدة قصيرة األجل في كل من منطقة اليو

اتخذتها  التي  التيسيرية  اإلجراءات  ضمن  واليابان، 
ا نفذ  حيث  النمو،  تباطؤ  المركزي  لبنلمواجهة  ك 

ئع  على الوداة  ئد فاالاألوروبي عملية خفض في معدل  
النطاق من    داخل  إلى   0.322السالب،  المائة  في 

عام    0.356 المائة  العودة  2019في  إلى  إضافة   ،
ب األصول  شراء  لبرنامج  بلغت مجدداً  شهرية  وتيرة 

اليابان   20حوالي   بنك  في حين خفض  يورو،  مليار 
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 2018في المائة عام    0.72ن  الفائدة قصيرة األجل م
  .2019م عاة ائلمفي ا 0.031إلى 

ارتفعت حين  ا  في  في  وكندا  الفائدة  المتحدة  لمملكة 
عام    1.890و  0.808نحو  لتبلغ   المائة   2019في 

مقابل   التوالي  عام   1.791و  0.732على  المائة  في 
يُ 2018 وهو  المملكة ،  في  فائدة  معدل  أعلى  عد 

  . 2008العالمية في ية المتحدة منذ األزمة المال

 ً أ  تماشيا انخفاض  األجل  ائدةلفا  ارسعمع   ، قصيرة 
الفائدة طويلة األجل   كافة  اشهدت أسعار  نخفاضا في 

كل من الواليات  ث انخفضت في  المتقدمة، حيالدول  
اليورو  ،واليابان  ،األمريكية  المتحدة  ،ومنطقة 

المتحدة الت  ،والمملكة  على  من  ــوكندا   2.910والي 
 ة،ـائفي الم  1.270و  ة،ـفي المائ  0.070وفي المائة،  

، 2018عام  في المائة    2.280ة وـفي المائ  1.460و
المائة،    2.144إلى   المائة،    0.111- وفي  في 

في    1.580وفي المائة    0.937و  المائة،في    0.590و
  ).1/4( الملحق ،2019المائة عام 

  التجارة والمدفوعات 
المتح الواليات  بين  التجارية  التوترات  أن    دة رغم 

بدأت عام    األمريكية تأثيره  الإ  ،2018والصين  ا أن 
العالمية  التجارة  حركة  على  بوضوح  عام    ظهر 

اإلطار،    .2019 هذا  اإلجراءات في  تقتصر  لم 
التي الد  الحمائية  فراتخذتها  على  رسوم ولتان  ض 

و على  بل متبادلة  األخرى،  من  منهما  كل  اردات 
رسوماً   يكيةاألمر  امتدت إلى فرض الواليات المتحدة

م من  وارداتها  من نمولألا  اتنتجعلى  والصلب  يوم 
أنحاء العالم لحماية الوظائف األمريكية، مما أثر سلباً  

هذه  على   تأثير  امتد  كما  العالمية.  التجارة  حركة 
نظمة عدام الثقة في قدرة مرية ليشمل انتوترات التجاال

التجارية   العالقات  ضبط  على  العالمية  التجارة 
المنازع لفض  أدواتها  وتفعيل    م ل  يثح   ات،العالمية، 

د بإمكان محكمة حل النزاعات التجارية بين الدول  عي
االستئن هيئة  على  لها االعتماد  تسمح  كانت  التي  اف 

تجار  نزاع  أي  في  عطبالفصل  أن  بعد  لت  ي، 
جالواليات   قضاة  تعيين  فلم  المتحدة  سوى يدد،  تبق 

، في الوقت قاضية واحدة من أصل السبعة المقررين
أن يكون عددهم   ليتسنّى ا  على  ثةثالالذي يجب  ألقل 

قانوني.   بشكل  العمل  تأثرت    باإلضافةلهم  ذلك،  إلى 
التجارة   المتعلق حركة  اليقين  عدم  بحالة  الدولية 
بريطا االتحبخروج  من  األوروبي،نيا  وكذلك    اد 

  قتصاد العالمي.تباطؤ نمو اال

ذلك   ضوء  العالمية افي  التجارة  نمو  معدل  نخفض 
في   3.8بل ة، مقاائالمفي  0.9لنحو  2019خالل عام 

عام   المتقدمة2018المائة  الدول  مستوى  على   . ،
نمو    انخفض عام  معدل  ليبلغ  نحو   2019صادراتها 

، كما  2018ائة عام  في الم  3.3ل  في المائة مقاب  1.2
في المائة عام    1.5ارداتها ليبلغ  معدل نمو و  انخفض
عام    3.3مقابل    2019 المائة  ما 2018في  وهو   ،

أثر  سيأسارة  يعكس بصو التي ة  الحمائية  االجراءات 
المجموعةاتخذتها   عام    دول  لحماية    2019خالل 

نحو  المحلية،  منتجاتها   بلغت  في    إجراءً   178التي 
  وحده. 2019عام 

ب الناشئة  النسبأما  السوق  واقتصادات  النامية  للدول  ة 
نمو  ،األخرى معدل  في  التراجع  التجارة   حجم  فإن 

األهمية ظل  في  حدة،  أكبر  للتجارة   بيةلنسا  كان 
للصين   مجملالخارجية  تجا  من  الدول  إجمالي  رة 

ذلك،   ضوء  على  معدلا النامية.  نمو   نخفض 
النا السوق  واقتصادات  النامية  الدول  شئة صادرات 

في    4.1، مقابل  2019ائة عام  في الم  0.8و  ليبلغ نح
. كما ساهم تراجع أسعار النفط في 2018المائة عام  

الد  التجارة  حجم  لولتراجع  نظراً ولد ية  النامية،  ل 
في هذه الدول، هذا باإلضافة إلى تباطؤ    لتركز إنتاجه

التي فرضتها نمو االقتصاد ا الحمائية  لعالمي والقيود 
ا  اعلى واألمريكية  لمتحدة  الواليات  لدول  ارداتها من 

أ جهة  من  الدول  النامية.  واردات  شهدت  خرى، 
 ً تراجعا عام    النامية  بنحو  2019خالل  ي  ف  0.8، 

خالل عام في المائة    5.6مقارنة بنمو بلغ نحو    ،ئةالما
  . )4) و(3) والشكلين (1/5الملحق (، 2018

  
  

  .  )1/5المصدر: الملحق ( 

  

  المتقدمةمعدالت نمو حجم التجارة في الدول ): 3الشكل ( 
)2015–2019 ( 
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  ) 1/5المصدر: الملحق ( 

يخ  التبص  فيما  التجاري،  شروط  شهدت ادل  فقد 
ً تحسن بعام  بالمق  2019نسبياً خالل عام    ا  2018ارنة 

حي المتقدمة،  الدول  عام يق  بلغتث  في  صفرية  مة 
في المائة   0.6مقابل مستوى سالب بلغ حوالي    2019

، في حين سجلت شروط التبادل التجاري  2018عام  
مستوى  الناشئة  السوق  واقتصادات  النامية   للدول 

بلغ   المائة    1.3سالب  مقابل مستوى ،  2019عام  في 
، وهو ما 2018خالل عام  في المائة    1.3موجب بلغ  

أسعاعزى  يُ  في  النسبي  لالنخفاض  منه  جانب  ر في 
  ). 1/5( ، الملحق2019المعادن عام وط النف

لمواز المدفوعات،  بالنسبة  للتطورات ين  فانعكاساً 
الدول    السلبية سجلت  العالمية،  التجارة  حجم  في 

ب الجاري  ي فائض الحساضا محدوداً فنخفااالمتقدمة  
نحو    2019عام   مقارنةً   386.6ليبلغ  دوالر،    مليار 

عام    394.2بنحو   دوالر   نسبةب   ،2018مليار 
انعكاساً في المائة، وهو ما جاء    1.93فاض بلغت  خنا

الواليات    للتطورات من  بكل  الجارية  الموازين  في 
اليورو  ،األمريكيةالمتحدة   حيث  اليابانو  ،ومنطقة   ،

عج الجتراجع  الحساب  للوالياتز  المتحدة    اري 
نحو من  إلى    494  األمريكية  دوالر،   493مليار 

الم فترة  دوالر خالل  فائض    تراجع  ما ك  .رنةقامليار 
مليار   404ن نحو  الحساب الجاري لمنطقة اليورو م

مليار دوالر عام   390إلى حوالي    2018دوالر عام  
بالميزان 2019 المحقق  الفائض  ارتفع  حين  في   ،

الجاري لكل من اليابان والدول المتقدمة األخرى من 
و195نحو   نحو    408،  إلى  أمريكي  دوالر  مليار 

و206 الترتيب،  أمريك  ردوال  ارملي  498،  على  ي 
    .)1/6، الملحق (خالل فترة المقارنة

فرغم اإلجراءات بالنسبة لمجموعة الدول النامية،  أما  
المتحدة   الواليات  قبل  من  المفروضة  الحمائية 

وكذلك  األمريكية   الصين،  صادرات  معظم  على 
الدول   صادرات  على  المفروضة  المرتفعة  الرسوم 

األلموني من  األمريكحد وال  ومالنامية  للسوق  فقد    ، ييد 
الجاري نحو    تحول عجز حسابها  مليار   73.2البالغ 

دوالر   98.3بلغ    لفائض  2018ام  ع  دوالر  مليار 
عام   لدى   .2019خالل  الفائض  ارتفاع  يرجع 

للدول  إلى  المجموعة   الجاري  الحساب  عجز  تحول 
األسيوية   نحو  النامية  عام    دوالر ر  مليا  53.7البالغ 

الل خمليار دوالر    291.7نحو    بلغئض  فاإلى    2018
على   ذلك  رجعي   .2019عام   تغلبت  الصين  لكون 

في  األمريكية  تجارتها مع الواليات المتحدة    انخفاض
ارتفعت   حيث  معها،  التجارية  التوترات  ظل 

بنحو  اصادر عام    5تها  المائة  حين 2019في  في   ،
وارد  بنحو  اارتفعت  ألن   1.5تها  فقط،  المائة   في 

ل اتفديالصين  دولة    130ع أكثر من  اقيات تعاون مها 
ة لبناء مبادرة الحزام والطريق معا، كما دوليومنظمة  

في  أ عضو  مع    17نها  حرة  تجارة  دولة    25اتفاقية 
يمككما    .ومنطقة به    نال  قام  الذي  الدور  إغفال 

قد في شانغهاي  ، الذي عُ معرض الصين الدولي األول
 3600ر من  كثرك فيه أ، والذي شا2018في نوفمبر  

ومنظمة   نطقةدولة وم  172كة بمشاركة أكثر من  شر
للمنتجات  جديدة  اسواق  فتح  في  ساهم  ما  دولية، 

الحساب االمقابل،  في  .  الصينية فائض  نخفض 
من  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  لدول  الجاري 

عام    79.3 دوالر  نحو    2018مليار  مليار   31إلى 
عام   المنط2019دوالر  تلك  لكون  أكبر    منقة  ، 

تصدير بالعالم،    مناطق  أسعالنفط  شهدت  اره الذي 
إضافة  ا انخفاضاً،  نمو إلعالمية  معدالت  تراجع  لى 

  .2019خالل عام  هانتاج

النامية  للدول  الرسمية  الخارجية   االحتياطيات 
  واقتصادات السوق الناشئة 

تحتفظ البنوك المركزية لكافة دول العالم باحتياطيات 
الصاأل  تتمثل فيخارجية،   المتاحة تحت خول  ارجية 

النقدية والخاض لتلبية تصرف السلطات  عة لسيطرتها 
التد  أو  المدفوعات  ميزان  في احتياجات  السريع  خل 

وهي   العملة،  سعر  في  للتأثير  الصرف  غالباً أسواق 
العملة األجنبية، وذلك  بتكون في شكل ودائع وسندات  

معظمه كان  وإن  العمالت،  الدوالر  بمختلف   من 

في الدول  ارجية خال ): معدل نمو حجم التجارة 4شكل ( ال
  ت السوق الناشئة  قتصادااو ةينامال

)2015–2019 ( 
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 2018في المائة عام    0.72ن  الفائدة قصيرة األجل م
  .2019م عاة ائلمفي ا 0.031إلى 

ارتفعت حين  ا  في  في  وكندا  الفائدة  المتحدة  لمملكة 
عام    1.890و  0.808نحو  لتبلغ   المائة   2019في 

مقابل   التوالي  عام   1.791و  0.732على  المائة  في 
يُ 2018 وهو  المملكة ،  في  فائدة  معدل  أعلى  عد 

  . 2008العالمية في ية المتحدة منذ األزمة المال

 ً أ  تماشيا انخفاض  األجل  ائدةلفا  ارسعمع   ، قصيرة 
الفائدة طويلة األجل   كافة  اشهدت أسعار  نخفاضا في 

كل من الواليات  ث انخفضت في  المتقدمة، حيالدول  
اليورو  ،واليابان  ،األمريكية  المتحدة  ،ومنطقة 

المتحدة الت  ،والمملكة  على  من  ــوكندا   2.910والي 
 ة،ـائفي الم  1.270و  ة،ـفي المائ  0.070وفي المائة،  

، 2018عام  في المائة    2.280ة وـفي المائ  1.460و
المائة،    2.144إلى   المائة،    0.111- وفي  في 

في    1.580وفي المائة    0.937و  المائة،في    0.590و
  ).1/4( الملحق ،2019المائة عام 

  التجارة والمدفوعات 
المتح الواليات  بين  التجارية  التوترات  أن    دة رغم 

بدأت عام    األمريكية تأثيره  الإ  ،2018والصين  ا أن 
العالمية  التجارة  حركة  على  بوضوح  عام    ظهر 

اإلطار،    .2019 هذا  اإلجراءات في  تقتصر  لم 
التي الد  الحمائية  فراتخذتها  على  رسوم ولتان  ض 

و على  بل متبادلة  األخرى،  من  منهما  كل  اردات 
رسوماً   يكيةاألمر  امتدت إلى فرض الواليات المتحدة

م من  وارداتها  من نمولألا  اتنتجعلى  والصلب  يوم 
أنحاء العالم لحماية الوظائف األمريكية، مما أثر سلباً  

هذه  على   تأثير  امتد  كما  العالمية.  التجارة  حركة 
نظمة عدام الثقة في قدرة مرية ليشمل انتوترات التجاال

التجارية   العالقات  ضبط  على  العالمية  التجارة 
المنازع لفض  أدواتها  وتفعيل    م ل  يثح   ات،العالمية، 

د بإمكان محكمة حل النزاعات التجارية بين الدول  عي
االستئن هيئة  على  لها االعتماد  تسمح  كانت  التي  اف 

تجار  نزاع  أي  في  عطبالفصل  أن  بعد  لت  ي، 
جالواليات   قضاة  تعيين  فلم  المتحدة  سوى يدد،  تبق 

، في الوقت قاضية واحدة من أصل السبعة المقررين
أن يكون عددهم   ليتسنّى ا  على  ثةثالالذي يجب  ألقل 

قانوني.   بشكل  العمل  تأثرت    باإلضافةلهم  ذلك،  إلى 
التجارة   المتعلق حركة  اليقين  عدم  بحالة  الدولية 
بريطا االتحبخروج  من  األوروبي،نيا  وكذلك    اد 

  قتصاد العالمي.تباطؤ نمو اال

ذلك   ضوء  العالمية افي  التجارة  نمو  معدل  نخفض 
في   3.8بل ة، مقاائالمفي  0.9لنحو  2019خالل عام 

عام   المتقدمة2018المائة  الدول  مستوى  على   . ،
نمو    انخفض عام  معدل  ليبلغ  نحو   2019صادراتها 

، كما  2018ائة عام  في الم  3.3ل  في المائة مقاب  1.2
في المائة عام    1.5ارداتها ليبلغ  معدل نمو و  انخفض
عام    3.3مقابل    2019 المائة  ما 2018في  وهو   ،

أثر  سيأسارة  يعكس بصو التي ة  الحمائية  االجراءات 
المجموعةاتخذتها   عام    دول  لحماية    2019خالل 

نحو  المحلية،  منتجاتها   بلغت  في    إجراءً   178التي 
  وحده. 2019عام 

ب الناشئة  النسبأما  السوق  واقتصادات  النامية  للدول  ة 
نمو  ،األخرى معدل  في  التراجع  التجارة   حجم  فإن 

األهمية ظل  في  حدة،  أكبر  للتجارة   بيةلنسا  كان 
للصين   مجملالخارجية  تجا  من  الدول  إجمالي  رة 

ذلك،   ضوء  على  معدلا النامية.  نمو   نخفض 
النا السوق  واقتصادات  النامية  الدول  شئة صادرات 

في    4.1، مقابل  2019ائة عام  في الم  0.8و  ليبلغ نح
. كما ساهم تراجع أسعار النفط في 2018المائة عام  

الد  التجارة  حجم  لولتراجع  نظراً ولد ية  النامية،  ل 
في هذه الدول، هذا باإلضافة إلى تباطؤ    لتركز إنتاجه

التي فرضتها نمو االقتصاد ا الحمائية  لعالمي والقيود 
ا  اعلى واألمريكية  لمتحدة  الواليات  لدول  ارداتها من 

أ جهة  من  الدول  النامية.  واردات  شهدت  خرى، 
 ً تراجعا عام    النامية  بنحو  2019خالل  ي  ف  0.8، 

خالل عام في المائة    5.6مقارنة بنمو بلغ نحو    ،ئةالما
  . )4) و(3) والشكلين (1/5الملحق (، 2018

  
  

  .  )1/5المصدر: الملحق ( 
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  ) 1/5المصدر: الملحق ( 

يخ  التبص  فيما  التجاري،  شروط  شهدت ادل  فقد 
ً تحسن بعام  بالمق  2019نسبياً خالل عام    ا  2018ارنة 

حي المتقدمة،  الدول  عام يق  بلغتث  في  صفرية  مة 
في المائة   0.6مقابل مستوى سالب بلغ حوالي    2019

، في حين سجلت شروط التبادل التجاري  2018عام  
مستوى  الناشئة  السوق  واقتصادات  النامية   للدول 

بلغ   المائة    1.3سالب  مقابل مستوى ،  2019عام  في 
، وهو ما 2018خالل عام  في المائة    1.3موجب بلغ  

أسعاعزى  يُ  في  النسبي  لالنخفاض  منه  جانب  ر في 
  ). 1/5( ، الملحق2019المعادن عام وط النف

لمواز المدفوعات،  بالنسبة  للتطورات ين  فانعكاساً 
الدول    السلبية سجلت  العالمية،  التجارة  حجم  في 

ب الجاري  ي فائض الحساضا محدوداً فنخفااالمتقدمة  
نحو    2019عام   مقارنةً   386.6ليبلغ  دوالر،    مليار 

عام    394.2بنحو   دوالر   نسبةب   ،2018مليار 
انعكاساً في المائة، وهو ما جاء    1.93فاض بلغت  خنا

الواليات    للتطورات من  بكل  الجارية  الموازين  في 
اليورو  ،األمريكيةالمتحدة   حيث  اليابانو  ،ومنطقة   ،

عج الجتراجع  الحساب  للوالياتز  المتحدة    اري 
نحو من  إلى    494  األمريكية  دوالر،   493مليار 

الم فترة  دوالر خالل  فائض    تراجع  ما ك  .رنةقامليار 
مليار   404ن نحو  الحساب الجاري لمنطقة اليورو م

مليار دوالر عام   390إلى حوالي    2018دوالر عام  
بالميزان 2019 المحقق  الفائض  ارتفع  حين  في   ،

الجاري لكل من اليابان والدول المتقدمة األخرى من 
و195نحو   نحو    408،  إلى  أمريكي  دوالر  مليار 

و206 الترتيب،  أمريك  ردوال  ارملي  498،  على  ي 
    .)1/6، الملحق (خالل فترة المقارنة

فرغم اإلجراءات بالنسبة لمجموعة الدول النامية،  أما  
المتحدة   الواليات  قبل  من  المفروضة  الحمائية 

وكذلك  األمريكية   الصين،  صادرات  معظم  على 
الدول   صادرات  على  المفروضة  المرتفعة  الرسوم 

األلموني من  األمريكحد وال  ومالنامية  للسوق  فقد    ، ييد 
الجاري نحو    تحول عجز حسابها  مليار   73.2البالغ 

دوالر   98.3بلغ    لفائض  2018ام  ع  دوالر  مليار 
عام   لدى   .2019خالل  الفائض  ارتفاع  يرجع 

للدول  إلى  المجموعة   الجاري  الحساب  عجز  تحول 
األسيوية   نحو  النامية  عام    دوالر ر  مليا  53.7البالغ 

الل خمليار دوالر    291.7نحو    بلغئض  فاإلى    2018
على   ذلك  رجعي   .2019عام   تغلبت  الصين  لكون 

في  األمريكية  تجارتها مع الواليات المتحدة    انخفاض
ارتفعت   حيث  معها،  التجارية  التوترات  ظل 

بنحو  اصادر عام    5تها  المائة  حين 2019في  في   ،
وارد  بنحو  اارتفعت  ألن   1.5تها  فقط،  المائة   في 

ل اتفديالصين  دولة    130ع أكثر من  اقيات تعاون مها 
ة لبناء مبادرة الحزام والطريق معا، كما دوليومنظمة  

في  أ عضو  مع    17نها  حرة  تجارة  دولة    25اتفاقية 
يمككما    .ومنطقة به    نال  قام  الذي  الدور  إغفال 

قد في شانغهاي  ، الذي عُ معرض الصين الدولي األول
 3600ر من  كثرك فيه أ، والذي شا2018في نوفمبر  

ومنظمة   نطقةدولة وم  172كة بمشاركة أكثر من  شر
للمنتجات  جديدة  اسواق  فتح  في  ساهم  ما  دولية، 

الحساب االمقابل،  في  .  الصينية فائض  نخفض 
من  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  لدول  الجاري 

عام    79.3 دوالر  نحو    2018مليار  مليار   31إلى 
عام   المنط2019دوالر  تلك  لكون  أكبر    منقة  ، 

تصدير بالعالم،    مناطق  أسعالنفط  شهدت  اره الذي 
إضافة  ا انخفاضاً،  نمو إلعالمية  معدالت  تراجع  لى 

  .2019خالل عام  هانتاج

النامية  للدول  الرسمية  الخارجية   االحتياطيات 
  واقتصادات السوق الناشئة 

تحتفظ البنوك المركزية لكافة دول العالم باحتياطيات 
الصاأل  تتمثل فيخارجية،   المتاحة تحت خول  ارجية 

النقدية والخاض لتلبية تصرف السلطات  عة لسيطرتها 
التد  أو  المدفوعات  ميزان  في احتياجات  السريع  خل 

وهي   العملة،  سعر  في  للتأثير  الصرف  غالباً أسواق 
العملة األجنبية، وذلك  بتكون في شكل ودائع وسندات  

معظمه كان  وإن  العمالت،  الدوالر  بمختلف   من 

في الدول  ارجية خال ): معدل نمو حجم التجارة 4شكل ( ال
  ت السوق الناشئة  قتصادااو ةينامال

)2015–2019 ( 
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المدیونیة  لحجم  التصاعدي  االتجاه  من  الرغم  على 
الخارجیة لمجموعة الدول النامیة واقتصادات السوق 

على خدمة المدیونیة الة عدد منھاالناشئة، إال أن قدر
المستو عند  المقیاتزال  نسبة  ت  تقترب  حیث  بولة، 

المدیون والخدخدمة  السلع  الصادرات من  إلى  مات یة 
خالل  عام  2019عام  المسجلة  المسجلة  تلك  من   ،

بل  2014 (أ،  الفترة  متوسط  من  –2014قل 
)، ولم تصل بعد إلى مرحلة المخاطر السیادیة  2019

وھ الدیون،  خدمة  على  القدرة  بعدم  قد  المتعلقة  ما  و 
إل الحصأىیشیر  الخارج ن  من  التمویل  على  ول 

الدولة على  انعكس بص قدرة  في تحسین  إیجابیة  ورة 
مصا المتزایدةتولید  الدیون  خدمة  تكفل  جاریة  ، در 

). ج-5و(، )ب-5(الشكلین

).1/8المصدر: الملحق (

وفق   الخارجي  العام  الدین  بتوزیع  یتعلق  فیما 
استح الفرعیة،  النامذوالمجموعات  الدول  ة یت 

جمالي، في المائة من اإل36.6یة على حوالي  األسیو
أمر نحو  ودول  على  والكاریبي  الالتینیة  22.69یكا 

نحو   على  أوروبا  وشرق  وسط  ودول  المائة  في 
وشمال 17.25 األوسط  الشرق  ودول  المائة،  في 

في المائة، أما بالنسبة لدول  16.92أفریقیا على نحو  
الصحراء  أفریقیا   مجنوب  بلغت  نحو  ونیتھادی فقد 

إلجمالي. في المائة من ا6.54

).1/8المصدر: الملحق (

النامیة  للدول  الدین  خدمة  بمدفوعات  یتعلق  فیما 
من   كنسبة  األخرى،  الناشئة  السوق  واقتصادات 

تباینالصادر  فقد  والخدمات،  السلع  من  اتجاه  ات 
علیھ المؤثرة  ال.العوامل  الوقت  فیھ ففي  یتوقع  ذي 

السلا صادراتلإلجربيلتأثیر  على  الحمائیة  ھا  اءات 
أسعار اوكذلك   ارتفاع  فإن  النفط،  أسعار  نخفاض 

إیجابي على   الغذائیة والمعادن كان لھ انعكاس  السلع 
المجموعة.  صادرات  عام  مستوى  2019شھد 

40.4ارتفاعاً نسبیاً في ھذ المؤشر، حیث ارتفع لیبلغ  
أن   بعد  المائة  المائ38.3سجل  في  2018ة عام  في 

ی خبما  مدفوعات  ارتفاع  لھذه  دمة  عكس  الدین 
قیمة   في  الُمسجل  االرتفاع  تفوق  بنسب  المجموعة 

الفرعیة، .ھاصادرات المجموعات  مستوى  على 
المؤشر خالل عام   قیمة  عند مستواه  2019استقرت 

حیث بلغ  في دول أمریكا الالتینیة،2018خالل عام  
الن46.4نحو   الدول  تلیھا  المائة،  ة  ألسیویاامیةفي 

أما دول وسط وشرق أوروبا،  .في المائة45.5بنسبة 
بلغت   نسبة  المؤشر  سجل  عام  38.5فقد  المائة  في 

من  2019 كنسبة  الدین  خدمة  مدفوعات  واستمرت   ،
السلع   من  عندالصادرات  مقبول والخدمات  مستوى 

أفریقی وشمال  األوسط  الشرق  لدول  حیث  بالنسبة  ا، 
نحو   الم23.1بلغت  وفي  ما  مستوىھوائة  یفوق 

عام   خالل  المؤشر  (،2018سجلھ  ج)، -5شكل 
.)1/8والملحق (

قائمةالدیون الخارجیة التطور ):ب-5الشكل (
سوق الناشئةال اقتصادات یة وجموعات الدول النامم ل

)2014-2019 (

مدفوعات خدمة الدین الخارجي إلى ): ج-5الشكل (
صادرات السلعیة والخدمیة في الدول النامیة ال
) 2019–2014شئة األخرى (ق الناوسلا صاداتواقت
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ثمكرياألم والين    ي،  اإلسترليني  والجنيه  اليورو 
أهداف الياباني،   عدة  تحقيق  ذلك  من  البنوك  وتهدف 

  أهمها: 
  في أسواق الصرف، ومن ثم المحافظة    التدخل

  على استقرار قيمة العملة المحلية. 
   يعطي مما  المالية  وكفاءتها  الدول  مالءة  رفع 

الدو تلك  باعتبار  األجانب  للمستثمرين  لة  الثقة 
  . الستثماراتهماً  آمناً ذ مال

 الخارجي االحتياطيات  مؤشر  ارتفاع  يعد  ة، 
الخارج الديون  القدرة على تسديد  ية، مما  على 

  يساهم في رفع التصنيف االئتماني للدولة.   
  ُتوفير ت من  الدولة  الخارجية  االحتياطيات  مكن 

  السيولة الالزمة للتمويل الطارئ.
 الص مواجهة  على  القدرة  الدول   دماتمنح 

الحركة المفاجئة للرساميل الدولية، عن    لناتجةا
الخارج    وتجنب من  االستدانة  حال  الدولة 

  قات غير متوقعة. وجود نف

واجهتها   التي  المواتية  غير  الظروف  مواجهة  في 
الناشئة   السوق  واقتصادات  النامية  الدول  اقتصادات 

عام   االقتصاد 2019خالل  نمو  تباطؤ  على  المترتبة   ،
وزيادالعال  الحاإلجراة  مي  الدول  ءات  جانب  من  مائية 

التي  رئيس  المتقدمة  سوقاً  من  تعد  وغيرها  لمنتجاتها،  اً 
التدفقات  ضعف  إلى  أدت  التي  العالمية  التطورات 
االستثمارية لتلك االقتصادات، فضالً عن تراجع أسعار  

منعة    تحرص النفط،   تعزيز  على  النامية  الدول 
ع القدرة  وتعزيز  مواج اقتصاداتها  في  التحدية  هلى  ات 

المؤش وتراجع  اليقين  عدم  من  حالة  المتعلقة  ظل  رات 
باالستدامة سواء تلك المتعلقة بالنمو االقتصادي العالمي  
الديون   وصول  إلى  إضافة  االستثمارية،  بالتدفقات  أو 
الخارجية لتلك الدول إلى مستويات حرجة. بهذا الصدد، 

الرسمية   الخارجية  االحتياطات  ا ارتفعت  مية  نالللدول 
الناشئة  قتصاداوا السوق  لتبلغ 2019عام  بنهاية  ت   ،

نحو    7,527نحو   مقابل  دوالر  مليار    7,439مليار 
  1.2، بمعدل ارتفاع بلغت نسبته  2018دوالر في عام  
مما  المائة.  نمو    في  على  الحفاظ  على  أيضاً  ساعد 

وأسواق    االحتياطيات النامية  للدول  الرسمية 
الناالقتصا عادات  خالل  موقف ،  2019م  اشئة  تحول 

بهذه   الجاري  بنحو  الحساب  عجز  من    73المجموعة 
 98، إلى فائض بحوالي  2019مليار دوالر خالل عام  
  .   2019مليار دوالر خالل عام 

االحتياط حجم  تطور  يخص  الخارجية يفيما  ات 
تلك  موقف  بين  تباين  يالحظ  الفرعية،  للمجموعات 

ارت حيث  االحالمجموعات،  الخافعت  ية رجتياطات 

الصحراءمجل جنوب  أفريقيا  دول  ومجموعة  موعة   ،
أمريكا   دول  ومجموعة  األسيوية،  النامية  الدول 

بنسبة   والكاريبي،  المائة،    5.09الالتينية   5.79وفي 
المائة،   الترتيب. في حين   2.55وفي  المائة على  في 

اال مجموعة  يحتياطانخفضت  من  لكل  الخارجية  ات 
وشر وسط  أوروبا،دول  الشد   ومجموعة  ق  ق  رول 

بنسبة   أفريقيا  وشمال  المائة   0.63األوسط  في 
  ).1/7( ، الملحقفي المائة على التوالي 13.65و

ــار ــام الخــ ــدين العــ ــد جي الــ ــة ول النللــ اميــ
    خرىادات السوق الناشئة األواقتص

عام  النامية  للدول  الخارجي  العام  الدين  إجمالي  بلغ 
دوال  10599.7نحو    2019 مقارنةً مليار  بنحو ر،   

عدل  ، مسجالً بذلك م 2018ار دوالر عام  ملي  10127
نحو   بلغ  الدين   4.67نمو  حجم  أخذ  وقد  المائة.   في 

العام لكافة دول المجموعة اتجاهاً تصاُعدياً خالل عام 
أوروبا  2019 وشرق  وسط  دول  من  كل   ، باستثناء 

دول   جاءت  حيث  والكاريبي،  الالتينية  أمريكا  ودول 
جنو الصحراءأفريقيا  الم  ب  األرتفي  بمعدل بة  ولى 

بلغ   المائة،    7.7نمو  األسيوية في  النامية  الدول  ثم 
بلغ   نمو  ا  7.07بمعدل  دول    .لمائةفي  سجلت  كما 

فريقيا، ودول أمريكا الالتينية  أالشرق األوسط وشمال  
نمو  معدالت  أوروبا  ودول وسط وشرق  والكاريبي، 

بلغت   ديونها  و  3.16في  المائة  المائةف  3.11في   ي 
(  المائةي  ف  0.36و الملحق  التوالي،  )  1/8على 

 . أ، وب، وج) – 5ال أرقام (واألشك
 

  

  

  . )1/8(  الملحق : لمصدرا

  

ديون الخارجية القائمة في ذمة ال): تطور أ - 5الشكل ( 
بحسب األقاليم السوق الناشئة ادات اقتصلنامية والدول ا

 (مليار دوالر) )2019–2018(الجغرافية 
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المدیونیة  لحجم  التصاعدي  االتجاه  من  الرغم  على 
الخارجیة لمجموعة الدول النامیة واقتصادات السوق 

على خدمة المدیونیة الة عدد منھاالناشئة، إال أن قدر
المستو عند  المقیاتزال  نسبة  ت  تقترب  حیث  بولة، 

المدیون والخدخدمة  السلع  الصادرات من  إلى  مات یة 
خالل  عام  2019عام  المسجلة  المسجلة  تلك  من   ،

بل  2014 (أ،  الفترة  متوسط  من  –2014قل 
)، ولم تصل بعد إلى مرحلة المخاطر السیادیة  2019

وھ الدیون،  خدمة  على  القدرة  بعدم  قد  المتعلقة  ما  و 
إل الحصأىیشیر  الخارج ن  من  التمویل  على  ول 

الدولة على  انعكس بص قدرة  في تحسین  إیجابیة  ورة 
مصا المتزایدةتولید  الدیون  خدمة  تكفل  جاریة  ، در 

). ج-5و(، )ب-5(الشكلین

).1/8المصدر: الملحق (

وفق   الخارجي  العام  الدین  بتوزیع  یتعلق  فیما 
استح الفرعیة،  النامذوالمجموعات  الدول  ة یت 

جمالي، في المائة من اإل36.6یة على حوالي  األسیو
أمر نحو  ودول  على  والكاریبي  الالتینیة  22.69یكا 

نحو   على  أوروبا  وشرق  وسط  ودول  المائة  في 
وشمال 17.25 األوسط  الشرق  ودول  المائة،  في 

في المائة، أما بالنسبة لدول  16.92أفریقیا على نحو  
الصحراء  أفریقیا   مجنوب  بلغت  نحو  ونیتھادی فقد 

إلجمالي. في المائة من ا6.54

).1/8المصدر: الملحق (

النامیة  للدول  الدین  خدمة  بمدفوعات  یتعلق  فیما 
من   كنسبة  األخرى،  الناشئة  السوق  واقتصادات 

تباینالصادر  فقد  والخدمات،  السلع  من  اتجاه  ات 
علیھ المؤثرة  ال.العوامل  الوقت  فیھ ففي  یتوقع  ذي 

السلا صادراتلإلجربيلتأثیر  على  الحمائیة  ھا  اءات 
أسعار اوكذلك   ارتفاع  فإن  النفط،  أسعار  نخفاض 

إیجابي على   الغذائیة والمعادن كان لھ انعكاس  السلع 
المجموعة.  صادرات  عام  مستوى  2019شھد 

40.4ارتفاعاً نسبیاً في ھذ المؤشر، حیث ارتفع لیبلغ  
أن   بعد  المائة  المائ38.3سجل  في  2018ة عام  في 

ی خبما  مدفوعات  ارتفاع  لھذه  دمة  عكس  الدین 
قیمة   في  الُمسجل  االرتفاع  تفوق  بنسب  المجموعة 

الفرعیة، .ھاصادرات المجموعات  مستوى  على 
المؤشر خالل عام   قیمة  عند مستواه  2019استقرت 

حیث بلغ  في دول أمریكا الالتینیة،2018خالل عام  
الن46.4نحو   الدول  تلیھا  المائة،  ة  ألسیویاامیةفي 

أما دول وسط وشرق أوروبا،  .في المائة45.5بنسبة 
بلغت   نسبة  المؤشر  سجل  عام  38.5فقد  المائة  في 

من  2019 كنسبة  الدین  خدمة  مدفوعات  واستمرت   ،
السلع   من  عندالصادرات  مقبول والخدمات  مستوى 

أفریقی وشمال  األوسط  الشرق  لدول  حیث  بالنسبة  ا، 
نحو   الم23.1بلغت  وفي  ما  مستوىھوائة  یفوق 

عام   خالل  المؤشر  (،2018سجلھ  ج)، -5شكل 
.)1/8والملحق (

قائمةالدیون الخارجیة التطور ):ب-5الشكل (
سوق الناشئةال اقتصادات یة وجموعات الدول النامم ل

)2014-2019 (

مدفوعات خدمة الدین الخارجي إلى ): ج-5الشكل (
صادرات السلعیة والخدمیة في الدول النامیة ال
) 2019–2014شئة األخرى (ق الناوسلا صاداتواقت
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ثمكرياألم والين    ي،  اإلسترليني  والجنيه  اليورو 
أهداف الياباني،   عدة  تحقيق  ذلك  من  البنوك  وتهدف 

  أهمها: 
  في أسواق الصرف، ومن ثم المحافظة    التدخل

  على استقرار قيمة العملة المحلية. 
   يعطي مما  المالية  وكفاءتها  الدول  مالءة  رفع 

الدو تلك  باعتبار  األجانب  للمستثمرين  لة  الثقة 
  . الستثماراتهماً  آمناً ذ مال

 الخارجي االحتياطيات  مؤشر  ارتفاع  يعد  ة، 
الخارج الديون  القدرة على تسديد  ية، مما  على 

  يساهم في رفع التصنيف االئتماني للدولة.   
  ُتوفير ت من  الدولة  الخارجية  االحتياطيات  مكن 

  السيولة الالزمة للتمويل الطارئ.
 الص مواجهة  على  القدرة  الدول   دماتمنح 

الحركة المفاجئة للرساميل الدولية، عن    لناتجةا
الخارج    وتجنب من  االستدانة  حال  الدولة 

  قات غير متوقعة. وجود نف

واجهتها   التي  المواتية  غير  الظروف  مواجهة  في 
الناشئة   السوق  واقتصادات  النامية  الدول  اقتصادات 

عام   االقتصاد 2019خالل  نمو  تباطؤ  على  المترتبة   ،
وزيادالعال  الحاإلجراة  مي  الدول  ءات  جانب  من  مائية 

التي  رئيس  المتقدمة  سوقاً  من  تعد  وغيرها  لمنتجاتها،  اً 
التدفقات  ضعف  إلى  أدت  التي  العالمية  التطورات 
االستثمارية لتلك االقتصادات، فضالً عن تراجع أسعار  

منعة    تحرص النفط،   تعزيز  على  النامية  الدول 
ع القدرة  وتعزيز  مواج اقتصاداتها  في  التحدية  هلى  ات 

المؤش وتراجع  اليقين  عدم  من  حالة  المتعلقة  ظل  رات 
باالستدامة سواء تلك المتعلقة بالنمو االقتصادي العالمي  
الديون   وصول  إلى  إضافة  االستثمارية،  بالتدفقات  أو 
الخارجية لتلك الدول إلى مستويات حرجة. بهذا الصدد، 

الرسمية   الخارجية  االحتياطات  ا ارتفعت  مية  نالللدول 
الناشئة  قتصاداوا السوق  لتبلغ 2019عام  بنهاية  ت   ،

نحو    7,527نحو   مقابل  دوالر  مليار    7,439مليار 
  1.2، بمعدل ارتفاع بلغت نسبته  2018دوالر في عام  
مما  المائة.  نمو    في  على  الحفاظ  على  أيضاً  ساعد 

وأسواق    االحتياطيات النامية  للدول  الرسمية 
الناالقتصا عادات  خالل  موقف ،  2019م  اشئة  تحول 

بهذه   الجاري  بنحو  الحساب  عجز  من    73المجموعة 
 98، إلى فائض بحوالي  2019مليار دوالر خالل عام  
  .   2019مليار دوالر خالل عام 

االحتياط حجم  تطور  يخص  الخارجية يفيما  ات 
تلك  موقف  بين  تباين  يالحظ  الفرعية،  للمجموعات 

ارت حيث  االحالمجموعات،  الخافعت  ية رجتياطات 

الصحراءمجل جنوب  أفريقيا  دول  ومجموعة  موعة   ،
أمريكا   دول  ومجموعة  األسيوية،  النامية  الدول 

بنسبة   والكاريبي،  المائة،    5.09الالتينية   5.79وفي 
المائة،   الترتيب. في حين   2.55وفي  المائة على  في 

اال مجموعة  يحتياطانخفضت  من  لكل  الخارجية  ات 
وشر وسط  أوروبا،دول  الشد   ومجموعة  ق  ق  رول 

بنسبة   أفريقيا  وشمال  المائة   0.63األوسط  في 
  ).1/7( ، الملحقفي المائة على التوالي 13.65و

ــار ــام الخــ ــدين العــ ــد جي الــ ــة ول النللــ اميــ
    خرىادات السوق الناشئة األواقتص

عام  النامية  للدول  الخارجي  العام  الدين  إجمالي  بلغ 
دوال  10599.7نحو    2019 مقارنةً مليار  بنحو ر،   

عدل  ، مسجالً بذلك م 2018ار دوالر عام  ملي  10127
نحو   بلغ  الدين   4.67نمو  حجم  أخذ  وقد  المائة.   في 

العام لكافة دول المجموعة اتجاهاً تصاُعدياً خالل عام 
أوروبا  2019 وشرق  وسط  دول  من  كل   ، باستثناء 

دول   جاءت  حيث  والكاريبي،  الالتينية  أمريكا  ودول 
جنو الصحراءأفريقيا  الم  ب  األرتفي  بمعدل بة  ولى 

بلغ   المائة،    7.7نمو  األسيوية في  النامية  الدول  ثم 
بلغ   نمو  ا  7.07بمعدل  دول    .لمائةفي  سجلت  كما 

فريقيا، ودول أمريكا الالتينية  أالشرق األوسط وشمال  
نمو  معدالت  أوروبا  ودول وسط وشرق  والكاريبي، 

بلغت   ديونها  و  3.16في  المائة  المائةف  3.11في   ي 
(  المائةي  ف  0.36و الملحق  التوالي،  )  1/8على 

 . أ، وب، وج) – 5ال أرقام (واألشك
 

  

  

  . )1/8(  الملحق : لمصدرا
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ف سعار الصرأ
ثم ت ومن  الدوالر،  سعر  في  تؤثر  التي  العوامل  تعدد 

العوامل   تلك  قیمتھ  اتجد  على  العمالت  أنعكاسھا  مام 
االقتص قوة  في  العوامل  تلك  أھم  وتتمثل  اد  األخرى، 

ماأل في  عنھا  یعبر  والتي  الل  خنموه  لعدمریكي 
الفیدرالي   االحتیاطي  مجلس  قرارات  وكذلك  العام، 

بسعر  األمریكي   یعني  . ائدةالفالمتعلقة  الفائدة  فرفع 
الفائدة   خفض  فإن  ثم  ومن  الدوالر،  قوة  زیادة 

عام   خالل  مرات  ثالث  شأنھ 2019االمریكیة  من 
كذلك، من بینالضغط على سعر الدوالر لالنخفاض.

ر صرف الدوالر،  ى سعؤثر علتي  التالعوامل الھامة  
اتجھت   العامة لسوق األسھم األمریكیة فكلما  الحركة 

األمریكیة نحو تحقیق مكاسب، كلما زاد سھمسوق األ
في  الكبیر  فاالرتفاع  ثم  ومن  الدوالر،  صرف  سعر 

االمریكیة   األسھم  تجاوزتمؤشر  26مكاسبھاالتي 
عا  المائة  سعر 2019م  في  على  الضغط  شأنھ  من 

في  ارتفاع أسعار الذھب  كما یسھم  تفاع.  ر لالروالالد
آمجعل   غیر  مالذ  ل الدوالر  ثم ن  ومن  لمضاربین 

سعر   شھد  وقد  سعره،  ویقل  علیھ  الطلب  ینخفض 
 ً ارتفاعا العام  ھذا  األوضاع تؤثركذلك. الذھب 

الدولیة،   التجارة  واتفاقیات  قیمة  على  السیاسیة 
فالتالدوالر ثم  ومن  بین  ،  التجاریة  ین  صالوترات 

المتحدة،  وال عام  والیات  حدتھا  زادت  ،  2019التي 
بین اد  وز لحل  التوصل  بخصوص  التشاؤم  معھا 

شأنھ   من  قیمة زلیة  تنافرض ضغوط  الطرفین  على 
حٍل   نحو  تتجھ  األمور  بدت  كلما  وبالعكس  الدوالر، 

الدوالر ارتفع سعر  على كل ما سبق،  .قریب  عالوةً 
عمالت لاباقتصاداتكذلكمرتبطةمل  عواھناك

التي قد یكون اتجاھھا مغایر.خرى األ

بدء التعامل نذ  عد الیورو، المنافس األقوى للدوالر میُ 
عام   ینایر  من  األول  في  المصرفي،  النطاق  على  بھ 

، حیث استَبدل الیورو بعمالت الدول الُمنَضمة 2002
حقق التفاق استخدامھ  بدء  ومع  الیورو،  تطبیق 

الدوالن أمام  ل ألعلى سعر وصوقد رجاحات متتالیة 
أمام یونیو  لھ  في  العام لیبلغ  2008الدوالر  بنھایة 
أمریكي1.599 إالدوالر  من  ،  الدوالر  حصة  أن 
ثابتة یاحتیاط ظلت  العالم  في  المركزیة  البنوك  ات 
 ً في المائة.62عند تقریبا

في  احتیاطأما الجنیة اإلسترلیني، فھو ثالث أھم عملة  
ي سوق العمالت  والً فت تداالعمالعالم، ورابع أكثر ال

والین  والیورو  األمریكي  الدوالر  بعد  األجنبیة، 
مقابل سترلینياالصرف الجنیھ  سعر  الیاباني وقد بلغ
نحو   على 1.50الدوالر  بریطانیا  تصویت  قبل 

یونیو   في  األوروبي  االتحاد  من  ،  2016الخروج 
ال سعر  شھد  التاریخ  ذلك  سترلینياالجنیة  ومنذ 

ً ا القمنخفاضا عدم  ابل  حالة  ومع  االمریكي،  دوالر 
، نتیجة التوقعات  2019الیقین التي سادت خالل عام  

األوروبي بدون تحادخروج بریطانیا من االبإمكانیة
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بانخفاض  وال تنذر  كانت  والتي  المتحدة  قیمة  والیات 
العام،   ھذا  الدوالر  ارتفعالدوالر  الجنیسعر  ھ أمام 
وذلك   ااالسترلیني،  النسبي  رغم  سعر  فلتحسن  ي 

دیسمأسترلینياالالجنیة   في  الدوالر  ، 2019ر  بمام 
الوزراء  رئیس  خطة  على  الموافقة  أثر  على 

االتحاد ال من  للخروج  أن  وروبيالابریطاني  اال   ،
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دوالر. ال

نخفاضاً  الذا فقد شھد سعر صرف الجنیة االسترلیني  
الدوالر أمام  أن  2019ریكي عام  االممحدوداً  فبعد   ،

یعادل   االسترلیني  الجنیھ  عام  1.333كان  دوالر 
قیم2018 انخفضت  عام  ،  1.277لیعادل  2019تھ 

بنسالدو كما 4.21بلغت  انخفاضبة  ر  المائة،  في 
مقا الیورو  صرف  سعر  من نخفض  الدوالر  ابل 

عام  1.181 عام 1.12إلى  2018دوالر  دوالر 
في  في المائة،  5.15بلغت  انخفاضأي بنسبة  2019

شھد سعر صرف الین مقابل الدوالر ثباتاً خالل  حین
األ األالسنوات  لیعادل  ربع  دوالر،0.009خیرة 
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الدولیةأسواق األسھم
مُ  التي  الكبیرة  الخسائر  األسھم بعد  أسواق  بھا  نیت 

العالمیة لألسھم  2018ام  ع نتعاشا  ا، شھدت األسواق 
ً ، م2019عام   بنجاح طرح  دعوما أكبر شركة أسھم   

في  أرامكو السعودیةة  كمتمثلة في شرطاقة في العالم
اركائھوبك وشأل  ، واتفاق دوالسوق المالیة السعودیة

ارج المنظمة على مزید من خفض إنتاج النفط،  من خ
ألسھم شركات  وھو ما ساھم في تحقیق توازن نسبي

في الُمدرجة  ساھمت  .  المالیةألسواقاالطاقة  كذلك 
اإلیجاب  بین التطورات  التجاریة  المفاوضات  في  یة 

العالم في  اقتصادین  العاأكبر  التيبنھایة  رت سفأم 
أمعن والصكریإعالن  بصددین  ا  توقیع  أنھما 

لتخفیض بعض   التجاري  المرحلة األولى من االتفاق 
العموم   مجلس  تأیید  عن  فضالً  الجمركیة،  الرسوم 

الوزراء الخاصة  البریطاني خطة رئیس  البریطاني، 
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نھایة  بخروج بحلول  األوروبي  االتحاد  من  البالد 
العالمیة  األداتحسن  عن،  2020ینایر باألسواق  ء 

حیث  مسھلأل القیمة  ،  لألارتفعت  سھم السوقیة 
بحوالي   بھا  عام 17المتداولة  بنھایة  دوالر  تریلیون 

لأل2019 اإلجمالیة   السوقیة  القیمة  لتسجل  سھم  ، 
قادت  ریكي.  تریلیون دوالر أم87المتداولة بھا نحو  

تحقیق   عبر  العالم  أسواق  األمریكیة  البورصة 
قمؤش أكبرات  أساسي، بل سجلت  عدل مر  ویة بشكل 
عاصع منذ  سنوي  إنفاق 2013م  ود  دعم  حیث   ،

المستھلكین وسوق العمل القوي في الوالیات المتحدة  
األسھم   مؤشر  تجاوز  كما  األمریكیة،  األسھم  سوق 

نقطة ألول  419" مستوى  600األوروبیة "ستوكس  
2019مرة في تاریخھ في نھایة دیسمبر لیصبح عام  

،9991عاميعدأفضل عام لألسھم األوروبیة بثالث  
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).6رقم (

) 1(جدول رقم  
األوراق المالیةأسواق اتتطور مؤشر
)2015-2019 (

المؤشر لسوقا
معدل التغیرشر نھایة العام المؤ قیمة

)2018-2019  (
 (%) 20152016201720182019

FTSE 1006,2427,1437,6876,7287,64514%المملكة المتحدة 
CAC 404,6374,8625,3124,7306,03728%فرنسا 

DAXنیا لماأ 3010,74311,48112,91710,35913,33729%
Nikkei 22519,03319,11422,76420,01523,65618%طوكیو 

Hang Seng21,91422,00129,91925,84528,2259%ج كونج نھو
الوالیات المتحدة  

Dow Jones17,42519,76224,71923,32728,64523%مریكیة األ

. العالمیةةیألوراق المال ا ة ألسواقلكترونی المصدر: المواقع اإل

. )7/ 1(، الملحق )1(المصدر: الجدول رقم

العالمیة وراق المالیةاألأسواق اتتطور مؤشر): 6(شكل رقم  
)2018–2019 (
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المستھلكین وسوق العمل القوي في الوالیات المتحدة  
األسھم   مؤشر  تجاوز  كما  األمریكیة،  األسھم  سوق 

نقطة ألول  419" مستوى  600األوروبیة "ستوكس  
2019مرة في تاریخھ في نھایة دیسمبر لیصبح عام  

،9991عاميعدأفضل عام لألسھم األوروبیة بثالث  
األسھم تش.  2009و أسعار  أن  إلى  البیانات  یر 

عام   ارتفاع  على  أغلقت  الدراسة  محل  لألسواق 
بعام  2019 (2018مقارنة  رقم  جدول  شكل  1،   ،(
).6رقم (

) 1(جدول رقم  
األوراق المالیةأسواق اتتطور مؤشر
)2015-2019 (

المؤشر لسوقا
معدل التغیرشر نھایة العام المؤ قیمة

)2018-2019  (
 (%) 20152016201720182019

FTSE 1006,2427,1437,6876,7287,64514%المملكة المتحدة 
CAC 404,6374,8625,3124,7306,03728%فرنسا 

DAXنیا لماأ 3010,74311,48112,91710,35913,33729%
Nikkei 22519,03319,11422,76420,01523,65618%طوكیو 

Hang Seng21,91422,00129,91925,84528,2259%ج كونج نھو
الوالیات المتحدة  

Dow Jones17,42519,76224,71923,32728,64523%مریكیة األ

. العالمیةةیألوراق المال ا ة ألسواقلكترونی المصدر: المواقع اإل

. )7/ 1(، الملحق )1(المصدر: الجدول رقم

العالمیة وراق المالیةاألأسواق اتتطور مؤشر): 6(شكل رقم  
)2018–2019 (
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خامات   عام  سلة  في  10بنحو  2019أوبك 
. 2018المائة مقارنة بعام 

العربی.3 الدول  إنتاج  بتأثیر  ة  تراجع  النفط،  من 
أھمھا،   عوامل  بعدة  ، "وبك+أ"اتفاق  االلتزام 

اإل انخفاض  بعض  وكذلك  في  دول النتاج 
بسبب  الم للنفط  التي األوضاع صدرة  الداخلیة 

تمر بھا.

الیقین بشأن خروج بریطانیا من االتحاد .4 عدم 
بدون   ولمااتفاقاألوروبي  تأثیرات ،  من  لھ 

االتحا كون  العربیة،  الدول  وروبي األد  على 
للدولیعتبر   الثاني  التجاري  العربیة، الشریك 

دول  ال كما أن تلك التأثیرات أشد وضوحا على  
، مثل مع أوروباتجاریة الوثیقة  روابط الالذات

.دول المغرب العربي

المواتیةاألوضاع.5 غیر  عض بفي  الداخلیة 
المنطقة تمكن  دول  عدم  ثم  ومن  بعض  ، 

اإلالعربیةحكومات  ال تنفیذ  الحات صمن 
مة خالل  الھیكلیة، والسیاسات االقتصادیة السلی

ذا العام. ھ

خالف  .6 الساتجاهعلى  ففخة  قباالعوامل 
عات البنیة التحتیة في  لتوسع الكبیر في مشروا

االمارات  في  خاصة  المنطقة،  دول  بعض 
اكسبو  الستضافة  استعداداً   ،  2020معرض 

العالم، ادات لتنظیم كأس  داالستعوقطر، بإطار
تطویر مشروعات الطرق والبنیة عبر  صروم

معدل  التحتیة،   تباطؤ  تأثیر  نمو من 
. امالعلخالعربیة االقتصادات ال

لتباین درجة تأثر الدول العربیة بتلك العوامل،  نظراً 
اإلنتاجیة،  و ھیاكلھا  یتناول  لاختالف  فسوف  ذا 

باعتبارھ العربیة  الدول  بإطارالتحلیل  تندرج  ا 
مجموعة  األولىتتمثل  مجموعتین،   الدول  في 

للنفط وا)6(المصدرة  مجموعة  انیةلث،  الدول  في 
وھ للنفط  الصافیة  االمستوردة  التودلي  یكل  قد  ون ي 

إال أنھ ال یكفي احتیاجاتھا منھ  ،لدیھا إنتاج من النفط
طریق  عن  احتیاجاتھا  باقي  تغطي  یجعلھا  مما 

و)7(تیراداالس ألھم ،  بإیجاز  نتعرض  سوف 

مان،  رین، العراق، الكویت، لیبیا، عُ تتألف من الجزائر، البح)6(
یمن.لا ورات، اماإلقطر، السعودیة، 

للنفط  )7( المستوردة  العربیة  مصر،  ھيالبلدان  جیبوتي،   :
موریتانیا،   لبنان،  الصومااألردن،  السودان، المغرب،  ل، 

.مر وفلسطینسوریا وتونس والقُ 

النحو  على  العربیة  االقتصادات  على  االنعكاسات 
التالي: 

ي االقتصادالنمو
للنفطبالنسبة المصدرة  النیُ ،  للدول  حرك ملافط  عد 

القتصادات دول مجلس التعاون لدول الخلیج  لرئیسا
ظل   في  خاصةً  التنوع  انخفاضالعربیة،  مستوى 

الدولدياالقتصا ھذه  بعض  اإلفي  وكون  یرادات  ، 
موازناتھا كما أنھ  لدعمفطیة ھي المصدر األساسي  الن

فإن التراجع  ا، لذاتھفي المائة من صادرا 70یتجاوز  
حتماً على انعكس ، 2019م اعنفطالكبیر في أسعار ال

الدول،   بتلك  االقتصادي  بأقالنمو  نمت  من  التي  1ل 
عزز من تأثیر أسعار النفط المنخفضة كما  .مائةفي ال

كمیات السابق النفطي اإلنتاجتراجع  لألسباب 
ذكرھا، إال أن تخفیضات أسعار الفائدة التي اعتمدتھا

لدول  ا المركزیة  نائتماالعززتالمجموعةلبنوك 
التیسیر  المقد سیاسة  مع  تماشیاً  الخاص،  للقطاع  م 

انتھجھ التي  الفیدرالي االحتیاطي  مجلس  ا  النقدي 
األمریكي، على خلفیة ارتباط أسعار صرف العمالت 

كما أن إدراج .المحلیة لتلك الدول بالدوالر األمریكي
التعاون   مجلس  في العربیةجلیالخلدول  دول 

دى إلى تعزیز  یة، أمل االعمؤشرات األسھم والسندات  
عام تدفقات االستثمار في سندات الدین وأسھم الملكیة  

دعم  2019 كما  ا،  النمو  مجلس  من  لدول  القتصادي 
التزاید الكبیر في إنفاقھا لدول الخلیج العربیةالتعاون  

خاصة في االمارات وقطر. على البنیة التحتیة 

یتع الُمصدرة  الدول  بلقفیما  األخرى  ، طفلنلالعربیة 
عام  فيتأثر بعضھا بأوضاع داخلیة غیر مواتیةفقد  

أدائھا  2019 على  سلباً  أثر  مما  السیما  تصادياالق، 
القطاع   في  الناتج  لمستویات  الكبیر  التراجع  ظل  في 

نتاج  شھد اإل،. في المقابلالنفطي في بعض ھذه الدول
 ً تحسنا الجزائر  في  ً ن النفطي  نتاج  إوسجل  ،سبیا

نمواً  فيظوحملالكھرباء  في  اً  انعكس  مما  العراق، 
.  تحقیق البلدین معدل نمو إیجابي

یخص للنفط،  العربیةالدولفیما  فقد  المستوردة 
عام   حققتھ  مما  أدنى  نمو  معدل  رغم  ،  2018حققت 

الماضي،  بالعام  مقارنةً  النفط  أسعار  انخفاض 
لتلك التمویل  تكالیف  ظل اوانخفاض  في  لدول 

أسعار  ا ثیرماألدة  الفائنخفاض  عام  كیة  مرات  الث 
المقابل.2019 الدول  استفاد  ،  في  ھذه  خالل  بعض 

تنفیذ على صعیدالنسبي الذي حققتھ  النجاحالعام من
انعك التي  الھیكلیة،  فـسـاالصالحات  تعزیز ي  ـت 

رامج اإلصالح  ــذكر أن بــدیر بالــ. جوالتوظفالنمو
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  أسواق النفط العالمية ي  رات فوطتلا
على   2019ام  ع  شهد  المؤثرة  األحداث  من  عدد 

الن أهمها  أسواق  ومن  الدولية  نمو  تباطؤفط   معدالت 
كمحصلة    .التجاريةالطلب على النفط نتيجة التوترات  

و  على لذلك  أثرت  التي  األخرى  العوامل  من  لعدد 
 ويسنالمتوسط ال خفاض  انعام  الل الفطية خالسوق الن

، 2018دوالر عام    69.8من  امات أوبك  خ  ر سلةعسل
نحو   بلغ   انخفاضبمعدل    2019دوالر عام    64إلى 

المائة  8.3و  نح شهد.  في  السياق،  هذا  الطلب   في 
النفط   على  عامالعالمي  محدوداً  ، 2019  ارتفاعاً 

 ، ليرتفع بذلك حجم الطلب العالمي في المائة  1  بنسبة
ً   مسجالً   ليمليون برم  100على النفط إلى نحو     رقما

جديداً  مستورد    .قياسياً  أكبر  بكونها  الصين  احتفظت 
عام  لعافي  للنفط   خالل  ح1920الم  اقتربت  ،  يث 

في  تأتي  لبرميل يومياً،    ماليين  10تها من نحو  اوارد 
أكبر مستهلك للنفط بعد كونها  ثاني من حيث  المركز  ال

األ المتحدة  يقدر مريكية  الواليات  استهالك  بإجمالي 
ً ليم  4.51  بنحو   أما الواليات المتحدة   .ون برميل يوميا

فتحتل األمريكية الطاقة،  وسوائل  للنفط  منتج  أكبر   ،
لال مستهلك  كأكبر  األولى  الطاقة لنفط  مرتبة  وسوائل 

يقارب   بما  العالم  لعل  مليون برميل يومياً.    20.5في 
الدولمن   النفط  تجارة  تطورات  العام أبرز  خالل  ية 

واردات   صافي  يكية  األمرالمتحدة  ت  واليا لا تراجع 
عام   في  ومنتجاته  النفط  بلغ 2019من  حيث   ،

بعد  برميل،  مليون  نصف  نحو  اليومي   ماالمتوسط 
  .  1820في مليون برميل  2.3كان في حدود 

عام   الرئيسة   اتفاقأيضا    2019شهد  المنتجة  الدول 
المنضمة أوبك  وخارج  داخل  من  تفاق  ال  للنفط 

 500بمقدار    اجاإلنت  ت على زيادة تخفيضا  "أوبك+"
إلى   التخفيض  إجمالي  ليصل  يومياً  برميل   1.7ألف 

األو الربع  نهاية  حتى  يومياً  برميل  عام ل  مليون  من 
وبذلك  2020 اتفاقي،  الرابع   عامه  "وبك+أ"  دخل 

  على التوالي. 
فقد   أوبك  دول  إنتاج  مليون    32.3من  ض  نخف اأما 

  /لمليون برمي  29.9إلى نحو    2018عام برميل/ يوم  
المائة   34.3نحو    يمثل  ، وهو ما2019م  عايوم   في 

العالمي اإلنتاج  ذلك    .من  اإلنتاج  اإلى  يرجع  رتفاع 
األ المتحدة  الواليات  من  خاصةً  أوبك  مريكية  خارج 

من إنتاج الدول العربية    ستقروا  .الصخريمن النفط  
مستوى  مالخا  طالنف برميل  24.8  عند   يوم  / مليون 

في المائة   28.4وهو ما يمثل نحو    2019خالل عام  
  من اإلنتاج العالمي.

العالمية  النفطية  المخزونات  إجمالي  ارتفع  كما 
مليون برميل   ,8738لتبلغ  (التجارية واإلستراتيجية)  

عام  ي  ف بنحو  2019نهاية  مرتفعة  مليون    53، 
بلغت   ارتفاع  بنسبة  أي  المائة   60.برميل،  في 

المستبالمق مع  اليوارنة  العام مس ات  نهاية  في  جلة 
نتيجة الرتفاع إمدادات النفط العالمية بدرجة السابق،  

على  العالمي  الطلب  في  زيادة  من  تحقق  مما  أكبر 
  نفط خالل العام. ال

على حاال  ارتفعتوقد   النفط  من  المؤكدة  تياطات 
ميل عام مليار بر  1260.4الصعيد العالمي لتبلغ نحو  

لمائة بالمقارنة مع ا  في  1  بلغت  ارتفاعبنسبة    ،2019
تمثل احتياطات الدول العربية    .2018مستويات عام  

عام   56.5نسبة   العالمي  االحتياطي  من  المائة  في 
الطبيع  .0192 الغاز  احتياطي  ارتفع  عام  ي  كما 

نحو    1.3بنسبة    2019 ليبلغ  المائة   204.3في 
نهايةيتر في  مكعب  متر   تمثلوالعام،    ليون 

اياحتياط الدول  في    26.7نسبة    جتمعةً مُ ربية  علات 
  المائة من االحتياطات العالمية هذا العام.

قتصادية الدولية على تطورات االانعكاسات ال
  )5(  اقتصادات الدول العربية

ا االقتصادات  عام  لعتعرضت  لعوامل    2019ربية 
د سواء  أدائها عديدة،  على  أثرت  خارجية،  أو  اخلية 

ا االقتصادي،   تعمل  وهذه  لم  واحد  اه  اتج  فيلعوامل 
ألدا مبطئاً  كان  ما  ومنها  محفزاً  كان  ما  ها ئفمنها 

  االقتصادي، وتتمثل أهم تلك العوامل في:

وما   . 1 العالمية،  التجارية  من    تمثلهالتوترات 
العر للدول  كأكبر بيتحد  الصين  تأتي  حيث  ة، 

وأكبر شريك    ،د للنفط من الدول العربيةمستور
للدول  ت الوالالعربيةجاري  أن  كما  ت يا، 
دول  كذلك من أهم الشركاء التجاريين للدة متحال

العربية، ومن المؤكد أن هذا التأثير ال يقتصر  
على الدول التي لها روابط مباشرة مع كل من  

وأمريكا  ن م  كذلكتمتد  ولكنها    فقط  الصين 
إلى   التأثيرات غير المباشرة  الدول    باقيخالل 

  العربية. 

بل . 2 مع  النفط،  أسعار  في   في   هاوغالتقلبات 
بلغتها الم التي  المرتفعة  مستوياته  دون  توسط 

عام   أسعار 2018في  متوسط  انخفض  ، حيث 

 
قتصادية ت التطورات االفصول هذا التقرير انعكاساتتناول    )5(

من التفصيل على   مزيدبالالدولية على االقتصادات العربية  
  عدة أصعدة. 
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خامات   عام  سلة  في  10بنحو  2019أوبك 
. 2018المائة مقارنة بعام 

العربی.3 الدول  إنتاج  بتأثیر  ة  تراجع  النفط،  من 
أھمھا،   عوامل  بعدة  ، "وبك+أ"اتفاق  االلتزام 

اإل انخفاض  بعض  وكذلك  في  دول النتاج 
بسبب  الم للنفط  التي األوضاع صدرة  الداخلیة 

تمر بھا.

الیقین بشأن خروج بریطانیا من االتحاد .4 عدم 
بدون   ولمااتفاقاألوروبي  تأثیرات ،  من  لھ 

االتحا كون  العربیة،  الدول  وروبي األد  على 
للدولیعتبر   الثاني  التجاري  العربیة، الشریك 

دول  ال كما أن تلك التأثیرات أشد وضوحا على  
، مثل مع أوروباتجاریة الوثیقة  روابط الالذات

.دول المغرب العربي

المواتیةاألوضاع.5 غیر  عض بفي  الداخلیة 
المنطقة تمكن  دول  عدم  ثم  ومن  بعض  ، 

اإلالعربیةحكومات  ال تنفیذ  الحات صمن 
مة خالل  الھیكلیة، والسیاسات االقتصادیة السلی

ذا العام. ھ

خالف  .6 الساتجاهعلى  ففخة  قباالعوامل 
عات البنیة التحتیة في  لتوسع الكبیر في مشروا

االمارات  في  خاصة  المنطقة،  دول  بعض 
اكسبو  الستضافة  استعداداً   ،  2020معرض 

العالم، ادات لتنظیم كأس  داالستعوقطر، بإطار
تطویر مشروعات الطرق والبنیة عبر  صروم

معدل  التحتیة،   تباطؤ  تأثیر  نمو من 
. امالعلخالعربیة االقتصادات ال

لتباین درجة تأثر الدول العربیة بتلك العوامل،  نظراً 
اإلنتاجیة،  و ھیاكلھا  یتناول  لاختالف  فسوف  ذا 

باعتبارھ العربیة  الدول  بإطارالتحلیل  تندرج  ا 
مجموعة  األولىتتمثل  مجموعتین،   الدول  في 

للنفط وا)6(المصدرة  مجموعة  انیةلث،  الدول  في 
وھ للنفط  الصافیة  االمستوردة  التودلي  یكل  قد  ون ي 

إال أنھ ال یكفي احتیاجاتھا منھ  ،لدیھا إنتاج من النفط
طریق  عن  احتیاجاتھا  باقي  تغطي  یجعلھا  مما 

و)7(تیراداالس ألھم ،  بإیجاز  نتعرض  سوف 

مان،  رین، العراق، الكویت، لیبیا، عُ تتألف من الجزائر، البح)6(
یمن.لا ورات، اماإلقطر، السعودیة، 

للنفط  )7( المستوردة  العربیة  مصر،  ھيالبلدان  جیبوتي،   :
موریتانیا،   لبنان،  الصومااألردن،  السودان، المغرب،  ل، 

.مر وفلسطینسوریا وتونس والقُ 

النحو  على  العربیة  االقتصادات  على  االنعكاسات 
التالي: 

ي االقتصادالنمو
للنفطبالنسبة المصدرة  النیُ ،  للدول  حرك ملافط  عد 

القتصادات دول مجلس التعاون لدول الخلیج  لرئیسا
ظل   في  خاصةً  التنوع  انخفاضالعربیة،  مستوى 

الدولدياالقتصا ھذه  بعض  اإلفي  وكون  یرادات  ، 
موازناتھا كما أنھ  لدعمفطیة ھي المصدر األساسي  الن

فإن التراجع  ا، لذاتھفي المائة من صادرا 70یتجاوز  
حتماً على انعكس ، 2019م اعنفطالكبیر في أسعار ال

الدول،   بتلك  االقتصادي  بأقالنمو  نمت  من  التي  1ل 
عزز من تأثیر أسعار النفط المنخفضة كما  .مائةفي ال

كمیات السابق النفطي اإلنتاجتراجع  لألسباب 
ذكرھا، إال أن تخفیضات أسعار الفائدة التي اعتمدتھا

لدول  ا المركزیة  نائتماالعززتالمجموعةلبنوك 
التیسیر  المقد سیاسة  مع  تماشیاً  الخاص،  للقطاع  م 

انتھجھ التي  الفیدرالي االحتیاطي  مجلس  ا  النقدي 
األمریكي، على خلفیة ارتباط أسعار صرف العمالت 

كما أن إدراج .المحلیة لتلك الدول بالدوالر األمریكي
التعاون   مجلس  في العربیةجلیالخلدول  دول 

دى إلى تعزیز  یة، أمل االعمؤشرات األسھم والسندات  
عام تدفقات االستثمار في سندات الدین وأسھم الملكیة  

دعم  2019 كما  ا،  النمو  مجلس  من  لدول  القتصادي 
التزاید الكبیر في إنفاقھا لدول الخلیج العربیةالتعاون  

خاصة في االمارات وقطر. على البنیة التحتیة 

یتع الُمصدرة  الدول  بلقفیما  األخرى  ، طفلنلالعربیة 
عام  فيتأثر بعضھا بأوضاع داخلیة غیر مواتیةفقد  

أدائھا  2019 على  سلباً  أثر  مما  السیما  تصادياالق، 
القطاع   في  الناتج  لمستویات  الكبیر  التراجع  ظل  في 

نتاج  شھد اإل،. في المقابلالنفطي في بعض ھذه الدول
 ً تحسنا الجزائر  في  ً ن النفطي  نتاج  إوسجل  ،سبیا

نمواً  فيظوحملالكھرباء  في  اً  انعكس  مما  العراق، 
.  تحقیق البلدین معدل نمو إیجابي

یخص للنفط،  العربیةالدولفیما  فقد  المستوردة 
عام   حققتھ  مما  أدنى  نمو  معدل  رغم  ،  2018حققت 

الماضي،  بالعام  مقارنةً  النفط  أسعار  انخفاض 
لتلك التمویل  تكالیف  ظل اوانخفاض  في  لدول 

أسعار  ا ثیرماألدة  الفائنخفاض  عام  كیة  مرات  الث 
المقابل.2019 الدول  استفاد  ،  في  ھذه  خالل  بعض 

تنفیذ على صعیدالنسبي الذي حققتھ  النجاحالعام من
انعك التي  الھیكلیة،  فـسـاالصالحات  تعزیز ي  ـت 

رامج اإلصالح  ــذكر أن بــدیر بالــ. جوالتوظفالنمو
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  أسواق النفط العالمية ي  رات فوطتلا
على   2019ام  ع  شهد  المؤثرة  األحداث  من  عدد 

الن أهمها  أسواق  ومن  الدولية  نمو  تباطؤفط   معدالت 
كمحصلة    .التجاريةالطلب على النفط نتيجة التوترات  

و  على لذلك  أثرت  التي  األخرى  العوامل  من  لعدد 
 ويسنالمتوسط ال خفاض  انعام  الل الفطية خالسوق الن

، 2018دوالر عام    69.8من  امات أوبك  خ  ر سلةعسل
نحو   بلغ   انخفاضبمعدل    2019دوالر عام    64إلى 

المائة  8.3و  نح شهد.  في  السياق،  هذا  الطلب   في 
النفط   على  عامالعالمي  محدوداً  ، 2019  ارتفاعاً 

 ، ليرتفع بذلك حجم الطلب العالمي في المائة  1  بنسبة
ً   مسجالً   ليمليون برم  100على النفط إلى نحو     رقما

جديداً  مستورد    .قياسياً  أكبر  بكونها  الصين  احتفظت 
عام  لعافي  للنفط   خالل  ح1920الم  اقتربت  ،  يث 

في  تأتي  لبرميل يومياً،    ماليين  10تها من نحو  اوارد 
أكبر مستهلك للنفط بعد كونها  ثاني من حيث  المركز  ال

األ المتحدة  يقدر مريكية  الواليات  استهالك  بإجمالي 
ً ليم  4.51  بنحو   أما الواليات المتحدة   .ون برميل يوميا

فتحتل األمريكية الطاقة،  وسوائل  للنفط  منتج  أكبر   ،
لال مستهلك  كأكبر  األولى  الطاقة لنفط  مرتبة  وسوائل 

يقارب   بما  العالم  لعل  مليون برميل يومياً.    20.5في 
الدولمن   النفط  تجارة  تطورات  العام أبرز  خالل  ية 

واردات   صافي  يكية  األمرالمتحدة  ت  واليا لا تراجع 
عام   في  ومنتجاته  النفط  بلغ 2019من  حيث   ،

بعد  برميل،  مليون  نصف  نحو  اليومي   ماالمتوسط 
  .  1820في مليون برميل  2.3كان في حدود 

عام   الرئيسة   اتفاقأيضا    2019شهد  المنتجة  الدول 
المنضمة أوبك  وخارج  داخل  من  تفاق  ال  للنفط 

 500بمقدار    اجاإلنت  ت على زيادة تخفيضا  "أوبك+"
إلى   التخفيض  إجمالي  ليصل  يومياً  برميل   1.7ألف 

األو الربع  نهاية  حتى  يومياً  برميل  عام ل  مليون  من 
وبذلك  2020 اتفاقي،  الرابع   عامه  "وبك+أ"  دخل 

  على التوالي. 
فقد   أوبك  دول  إنتاج  مليون    32.3من  ض  نخف اأما 

  /لمليون برمي  29.9إلى نحو    2018عام برميل/ يوم  
المائة   34.3نحو    يمثل  ، وهو ما2019م  عايوم   في 

العالمي اإلنتاج  ذلك    .من  اإلنتاج  اإلى  يرجع  رتفاع 
األ المتحدة  الواليات  من  خاصةً  أوبك  مريكية  خارج 

من إنتاج الدول العربية    ستقروا  .الصخريمن النفط  
مستوى  مالخا  طالنف برميل  24.8  عند   يوم  / مليون 

في المائة   28.4وهو ما يمثل نحو    2019خالل عام  
  من اإلنتاج العالمي.

العالمية  النفطية  المخزونات  إجمالي  ارتفع  كما 
مليون برميل   ,8738لتبلغ  (التجارية واإلستراتيجية)  

عام  ي  ف بنحو  2019نهاية  مرتفعة  مليون    53، 
بلغت   ارتفاع  بنسبة  أي  المائة   60.برميل،  في 

المستبالمق مع  اليوارنة  العام مس ات  نهاية  في  جلة 
نتيجة الرتفاع إمدادات النفط العالمية بدرجة السابق،  

على  العالمي  الطلب  في  زيادة  من  تحقق  مما  أكبر 
  نفط خالل العام. ال

على حاال  ارتفعتوقد   النفط  من  المؤكدة  تياطات 
ميل عام مليار بر  1260.4الصعيد العالمي لتبلغ نحو  

لمائة بالمقارنة مع ا  في  1  بلغت  ارتفاعبنسبة    ،2019
تمثل احتياطات الدول العربية    .2018مستويات عام  

عام   56.5نسبة   العالمي  االحتياطي  من  المائة  في 
الطبيع  .0192 الغاز  احتياطي  ارتفع  عام  ي  كما 

نحو    1.3بنسبة    2019 ليبلغ  المائة   204.3في 
نهايةيتر في  مكعب  متر   تمثلوالعام،    ليون 

اياحتياط الدول  في    26.7نسبة    جتمعةً مُ ربية  علات 
  المائة من االحتياطات العالمية هذا العام.

قتصادية الدولية على تطورات االانعكاسات ال
  )5(  اقتصادات الدول العربية

ا االقتصادات  عام  لعتعرضت  لعوامل    2019ربية 
د سواء  أدائها عديدة،  على  أثرت  خارجية،  أو  اخلية 

ا االقتصادي،   تعمل  وهذه  لم  واحد  اه  اتج  فيلعوامل 
ألدا مبطئاً  كان  ما  ومنها  محفزاً  كان  ما  ها ئفمنها 

  االقتصادي، وتتمثل أهم تلك العوامل في:

وما   . 1 العالمية،  التجارية  من    تمثلهالتوترات 
العر للدول  كأكبر بيتحد  الصين  تأتي  حيث  ة، 

وأكبر شريك    ،د للنفط من الدول العربيةمستور
للدول  ت الوالالعربيةجاري  أن  كما  ت يا، 
دول  كذلك من أهم الشركاء التجاريين للدة متحال

العربية، ومن المؤكد أن هذا التأثير ال يقتصر  
على الدول التي لها روابط مباشرة مع كل من  

وأمريكا  ن م  كذلكتمتد  ولكنها    فقط  الصين 
إلى   التأثيرات غير المباشرة  الدول    باقيخالل 

  العربية. 

بل . 2 مع  النفط،  أسعار  في   في   هاوغالتقلبات 
بلغتها الم التي  المرتفعة  مستوياته  دون  توسط 

عام   أسعار 2018في  متوسط  انخفض  ، حيث 

 
قتصادية ت التطورات االفصول هذا التقرير انعكاساتتناول    )5(

من التفصيل على   مزيدبالالدولية على االقتصادات العربية  
  عدة أصعدة. 
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  ءجز  م تمويلتنفيذها بتلك الدول تم  االقتصادي التي ت
منمر  بيك مؤسسات   نها  من  ُمقدمة  تسهيالت  خالل 

في   الملحوظ  النمو  إلى  إضافة  ودولية،  إقليمية 
مستو  تحسن  يعكس  الذي  الخاص  الثقة االستثمار  ى 

أخرى جهة  من  االقتصادات.  تلك  آفاق   تساهم  ،في 
من في  زيادة  ال خاصةً  بالخارج  العاملين  تحويالت 

فيا   الدول الكبير  والتحسن  ات  د ا ريإلا  لنفطية، 
دول  حسياال لبعض  الغاز،  صادرات  وعوائد  ية، 

خاصةً مصر وتونس، في تعزيز    2019المنطقة عام  
الدول  حكومات  قدرة   من    علىتلك  العديد  تنفيذ 

بيئة  تحسين  شأنها  من  التي  الكبرى  المشروعات 
في   المباشر.  األجنبي  االستثمار  وتشجيع  األعمال 

في    ،لالمقاب الكبير  االرتفاع    م، العا  نيد ال  حجممثل 
إلى   إضافة  ومصر،  لبنان  مثل  دول  في  خاصة 

قدر  التي  الداخلية  األوضاعتداعيات   على  ة أثرت 
المجموعة دول  المأمول   بعض  النمو  تحقيق   على 

مستويات   رفع  على  البلدان  هذه  قدرة  أمام  تحديات 
ل النمو   المأمولة  المستويات  أكبر  إلى  زيادات  تحقيق 

  . التشغيلفي معدالت 

  مة اعلة االمالي
اإلتت بكونها سم  العربية  الدول  في  العامة  يرادات 

وه  النفطية،  للتطورات  نظراً   ذامسايرة  طبيعي  أمر 
الوقود   تمثل  ألن صادرات  من مهمة  نسبة  والمعادن 

بل   العربية،  الدول  في  تصادرات  الدول  بعض  رتفع 
في المائة من   70ما يفوق  صل إلى  تالعربية النفطية ل 

صادراتها مبالرغ،  مجمل  بذلتها   لجهود ا  ن م  التي 
بعد   خاصة  النفطية،  النفط   انخفاضالدول  أسعار 

من أجل إحداث التنوع   2014  عام  ةي نهامن    اعتباراً 
وت تمويلاالقتصادي  مصادر  العامة  عزيز   .الموازنة 

عليه،   إلىبناًء  النفط  عائدات  انخفاض  تراجع   أدى 
فياال العامة  الد  يرادات  فيما    ولبعض  النفطية 

ف ط  لبشكارتفعت   كاإلمارات فيف  منها  قليل  عدد  ي 
القيمة   والسعودية ضريبة  تطبيق  نتيجة  والبحرين 

وقطر المضافة الكويت وعمان  تبدأ  أن  المتوقع  من   .
أو    2020بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بحلول عام  

العمل 2021 الدول  تلك  على  لزاماً  أصبح  حيث   ،
مساهمة زيادة  في ضريبالااليرادات    على  ية 

امة، من أجل الحد من تقلبات االيرادات  ت العاد ايراال
الضريبة،   القاعدة  توسيع  خالل  من  وذلك  العامة، 
واجراء  تدريجياً،  الضريبية  االعفاءات  من  والحد 

القيمة ةتشريعيإصالحات   ضريبة  تطبيق  وكذلك   ،
  تطبقها بعد. المضافة في الدول التي لم

ا  أما العربية  شة  لمستورد الدول  فقد   ماعهد  للنفط، 
إصالح ا  2019 برامج  تنفيذ  في  بعضها  ستمرار 

اقتصادي بدعم من مؤسسات إقليمية ودولية، وهو ما 
بشكل  لديها  العامة  االيرادات  زيادة  في  انعكس 
وتقليص   الضرائب،  معدالت  رفع  نتيجة  ملحوظ، 

وحصرها   الضريبية،  ثبتتاإلعفاءات  التي  تلك    في 
االقتصاد    فسق  خفض  تمألردن  ا  فيف  .يةجدواها 

الضريبي من  عفاإلا  10إلى    أردنيدينار    ألف  12ء 
دينار   جهود  أاالف  استمرت  الوقت  نفس  في  ردني. 

الدول العربية المستوردة للنفط لضبط النفقات العامة،  
الوقود،   للدعم خاصة عن  التدريجي  الرفع  من خالل 

وال واالتصوالمياه  مصر كهرباء  في  كما  االت 
زناتها  بموا   زجعال  ساهم في خفض  مامغرب، وهو  وال

  العامة.
  التضخم 

  نخفاض ا  في  رئيس  بشكل  النفط  أسعار  نخفاضا  ساهم
  يثح  2019  عام  العربية  الدول  في  التضخم  معدل
  في  االقتصادي  النشاط  مستويات  تباطؤ  في  ساهم
  النسبي،   الثبات  أن  كما  ،للنفط  الُمصدرة  العربية  الدول

 عام  العربية  لالدو   عمالت  بعض  قيمة  ارتفاعو  بل
  في   ساهم  بالدوالر،  المرتبطة  تلك  ا سيم  ال  9201

  ذلك   إلى  أضف  ،المستورد   التضخم  معدل  انخفاض
 القيمة   لضريبة  خليجية  دول  ثالث  تطبيق  تأجيل  ثيرتأ

 .2021 أو 2020 عام حتى المضافة

ين بين ، يُالحظ ثمة تبالكن على مستوى الدول فرادى
من معاناة  أكثر  كانت  الدول  فبعض  العربية،   الدول 

في السودان ارتفع معدل  ل التطورات  ظ  ، ففياهرغي
لمستوي معدل  ،  قياسيةات  التضخم  انخفض  حين  في 

التي كانت تعاني من ارتفاع معدل  مصر    التضخم في
الماضية،   السنوات  خالل  معدل التضخم  شهد 

  تحسن قيمة تضخمها تراجعا خالل هذا العام في ظل  
ة  ئياذ غلع ا وانخفاض أسعار السل  ،الجنيه مقابل الدوالر

 ً بشكل ملحوظ، في حين كانت السعودية الدولة    محليا
التي  العربية   المستوى الوحيدة  في  تراجعاً  سجلت 

  . العام لألسعار

  البطالة 

المشكالت كانت مشكلة البطالة حتى وقت قريب من  
أن  إال  النفطية،  غير  العربية  الدول  منها  تعاني  التي 

تلك أن  كشفت  الماضية  القليلة  ة لكشمال  السنوات 
بعض  بحت متواجدة، وإن كان بشكل أقل حدة في  أص

 ه ما يمكن االستدالل عليلنفطية، وهذا  الدول العربية ا
بين   البطالة  معدل  مراجعة  خالل  تلك    مواطنيمن 
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القول  الدول،   يمكن  ثم  مشكـأصبح  إنهاومن  لة  ـت 
العـ ال بعينهاـربـدول  دول  وليست  ح  .ية  من    دة ـزاد 

بالدو البطالة  امشكلة  في  اية  برعلل  الداخلية  ألوضاع 
العربية الدول  ع  بعض  ترتب  تأثيرات من    ليهاوما 

ا أسواق  تلك  عمللعلى  أدت  حيث  إلى   وضاعاأل، 
سوريا خارج    فين شخص  ييمال  ةستر من  أكث  نزوح

و  النزوحيمال  سبعة  ارضطراالبالد،  إلى  آخرين   ين 
ً د  مما  اخليا على،  للدول    االقتصاديالوضع    انعكس 

  ضفنا أ واألردن ومصر، وإذا    لبنان  ةً خاصالمجاورة  
تأثي ذلك  الداخليةر  إلى  واليمن   األوضاع  العراق  في 

  تلك االعداد.  وليبيا لتضاعف

با البطالة  لدول العربية، يجد أنه شهد والمتابع لمعدل 
 ً ً   ارتفاعا المط  سنويا العدد  حيث  من  من   لقسواء  أو 

البطالة نسبة  ارتفاع   .حيث  المشكلة،  حدة  من    يزيد 
الشباب  البطا  لد مع بين   حالعربيلة  نحو ،  تبلغ  يث 

المعدل  ث أضعاف  بطالة  العالميالث  معدل  أن  كما   ،
معدل   ضعف  يفوق  العربيات  الالنساء  ، ذكوربطالة 

فبحسب  للعمالة،  مستوردة  العربية  المنطقة  أن  رغم 
لدول الخليج مجلس التعاون  ل  المركز اإلحصائي لدو

حجم العمالة   ثلثي  لث مة ت، فإن العمالة األجنبيالعربية
في المائة من   50و  40ا بين  ،  وتمثل مهذه الدولفي  

السعودية،   العمالة  من   90نحو  وحجم  المائة  في 
المتحدة، وإذا  العمالة اإلجمالية في   العربية  اإلمارات 

أسرأ عدد  األعداد  تلك  إلى  حجم    همضفنا  لنا  يتضح 
من   يستلزم  مما  على العمل  دول  الهذه  المشكلة، 

ا  ين توط  ةلحاوم العلمية المهارات  والكفاءات  لعليا 
    .ومهارات األعمال واالستثمارة قنيوالت

  التجارة الخارجية
على  كبير  بشكل  منفتحة  بكونها  العربية  الدول  تتسم 

 احتواءاح  في هذا االنفتاالقتصاد العالمي، وقد ساهم  
حتياطي امن  في المائة    57طقة العربية على نحو  منال

ا في  المائة    27  ونحو  ، مللعاالنفط  احتياطي في  من 
ا فإن  ثم  ومن  الواليات  الغاز،  بين  التجارية  لتوترات 

التجاريين  شركائها  وبعض  األمريكية  المتحدة 
عام   منذ  األوروبي  واالتحاد  الصين   2018وخاصة 

ديسمب منتصف  إلى  ل  ،9201ر  واستمرارها    ه كان 
لزيادة   انعكاسات نظراً  العربية  االقتصادات  على 

االقتصاد  نفتا  تايستوم على  العربية  االقتصادات  اح 
أكثر  العالم وبنظرة  االشارة،  سبق  كما  عام  بشكل  ي 
 ً للدول    عمقا الخارجية  للتجارة  الجغرافي  للهيكل 

االقتصاد  على  أكبر  االنفتاح  هذا  أن  نجد   ينالعربية 
و األمر  .  يكاألمريالصيني  واقع  التأثيإففي  هذا  ر  ن 

لل  تجارةالعلى   مر من خالل ي  عربيةلا   دولالخارجية 
  قناتين:   

الدول    - 1 أن صادرات  الخارجية، يالحظ  التجارة 
م إلى كل  المتحدة العربية  الصين والواليات    ن 

في المائة،   13.6تشكل على التوالي    األمريكية
التوالي عام    5.8 المائة على  ، ومن  2019في 

 راتاد ثم  فتلك التوترات بالطبع أثرت على ص
العربي أ  ،امله  ةالدول  نحو  أي  في    19.4ن 

 ً خالل  المائة من الصادرات العربية تأثرت سلبا
و2019عام   الد إ،  باقي  ذلك  إلى  أضفنا  ول  ذا 

االقتصادين،  بهذين  الكبيرة  االرتباطات  ذات 
ذلك،  من  أكبر  ستكون  اآلثار  أن  المؤكد  فمن 
التي  المنتجات  بعض  أن  ذلك  إلى  أضف 

الوال عليها  اليافرضت   ةيكياألمر  متحدةت 
ً سومر تنتجها وتصدرها إض  ا منتجات  افية هي 

ثم   ومن  العربية  الدول    ت تأثرفقد  بعض 
ً   بعضها  صادرت الرسوم   سلبا بارتفاع 

  .2019عام الجمركية 
الصا  - 2 تتسم  في  النفط،  بتركزها  العربية  درات 

النفط،   طلب ع   لبطل ا  يعد وسلعة  النفط،  لى 
ا السلمشتق من  ع والخدمات، ومن  لطلب على 

إلى  أدى  العالمي  االقتصاد  نمو  تباطؤ  فإن  ثم 
الطلب علي ً ـينعكس سلبه، مما  ـانخفاض  على   ا

ماأسعار   وهذا  بالفعـح  النفط،  عام  ـدث  ل 
فبال2019 الظ ـ،  كل  أن  من  روف  ـرغم 
بصنـالمحي النـطة  كـاعة  باـفط  تنذر  اع  تف رانت 

أسعار    إال  ،رهاعسأ متوسط  أوبك سلة  أن 
عام   انخفاضاً  في   8.3بنحو    2019شهدت 

  .المائة

ة للدول  يالخارجة  حجم التجارفي ضوء ذلك، انخفض  
دوالر    1898.2نحو    منالعربية    2018عام  مليار 

نسبة   محققةً   2019مليار دوالر عام    1848  نحو إلى  
 ق لا يتعفيمأما    .في المائة  2.7  حواليانخفاض بلغت  

تُ   تجارةالب فهي  البينية  أح العربية  الروافد  عد  أهم  د 
االقتصادية لتقريب التكامل االقتصادي العربي، عبر  

العربيةالتبادل   الدول  بين  ما  ظل    منتجات  وفي 
العالمية التجارية  المت  ،التوترات  تتحول  من  أن  وقع 

الصادرات   بعض  الحال  وجهة  وكذلك  المنطقة  لدول 
إال   للواردات  الباقو   نأبالنسبة  إلى ع  يشير  يانات 

البينية  انخفا العربية  الدول  صادرات  في  محدود  ض 
بية لتبلغ نس، ورغم ذلك ارتفعت أهميتها ال2019عام  

مقابل    11.1 المائة  عام    10.4في  المائة   2018في 
حين   ل  عتتراجفي  النسبية  العربية  لوارداألهمية  ات 
  .2019ام عالمائة في في  13.3 إلى نحو
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  ءجز  م تمويلتنفيذها بتلك الدول تم  االقتصادي التي ت
منمر  بيك مؤسسات   نها  من  ُمقدمة  تسهيالت  خالل 

في   الملحوظ  النمو  إلى  إضافة  ودولية،  إقليمية 
مستو  تحسن  يعكس  الذي  الخاص  الثقة االستثمار  ى 

أخرى جهة  من  االقتصادات.  تلك  آفاق   تساهم  ،في 
من في  زيادة  ال خاصةً  بالخارج  العاملين  تحويالت 

فيا   الدول الكبير  والتحسن  ات  د ا ريإلا  لنفطية، 
دول  حسياال لبعض  الغاز،  صادرات  وعوائد  ية، 

خاصةً مصر وتونس، في تعزيز    2019المنطقة عام  
الدول  حكومات  قدرة   من    علىتلك  العديد  تنفيذ 

بيئة  تحسين  شأنها  من  التي  الكبرى  المشروعات 
في   المباشر.  األجنبي  االستثمار  وتشجيع  األعمال 

في    ،لالمقاب الكبير  االرتفاع    م، العا  نيد ال  حجممثل 
إلى   إضافة  ومصر،  لبنان  مثل  دول  في  خاصة 

قدر  التي  الداخلية  األوضاعتداعيات   على  ة أثرت 
المجموعة دول  المأمول   بعض  النمو  تحقيق   على 

مستويات   رفع  على  البلدان  هذه  قدرة  أمام  تحديات 
ل النمو   المأمولة  المستويات  أكبر  إلى  زيادات  تحقيق 

  . التشغيلفي معدالت 

  مة اعلة االمالي
اإلتت بكونها سم  العربية  الدول  في  العامة  يرادات 

وه  النفطية،  للتطورات  نظراً   ذامسايرة  طبيعي  أمر 
الوقود   تمثل  ألن صادرات  من مهمة  نسبة  والمعادن 

بل   العربية،  الدول  في  تصادرات  الدول  بعض  رتفع 
في المائة من   70ما يفوق  صل إلى  تالعربية النفطية ل 

صادراتها مبالرغ،  مجمل  بذلتها   لجهود ا  ن م  التي 
بعد   خاصة  النفطية،  النفط   انخفاضالدول  أسعار 

من أجل إحداث التنوع   2014  عام  ةي نهامن    اعتباراً 
وت تمويلاالقتصادي  مصادر  العامة  عزيز   .الموازنة 

عليه،   إلىبناًء  النفط  عائدات  انخفاض  تراجع   أدى 
فياال العامة  الد  يرادات  فيما    ولبعض  النفطية 

ف ط  لبشكارتفعت   كاإلمارات فيف  منها  قليل  عدد  ي 
القيمة   والسعودية ضريبة  تطبيق  نتيجة  والبحرين 

وقطر المضافة الكويت وعمان  تبدأ  أن  المتوقع  من   .
أو    2020بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بحلول عام  

العمل 2021 الدول  تلك  على  لزاماً  أصبح  حيث   ،
مساهمة زيادة  في ضريبالااليرادات    على  ية 

امة، من أجل الحد من تقلبات االيرادات  ت العاد ايراال
الضريبة،   القاعدة  توسيع  خالل  من  وذلك  العامة، 
واجراء  تدريجياً،  الضريبية  االعفاءات  من  والحد 

القيمة ةتشريعيإصالحات   ضريبة  تطبيق  وكذلك   ،
  تطبقها بعد. المضافة في الدول التي لم

ا  أما العربية  شة  لمستورد الدول  فقد   ماعهد  للنفط، 
إصالح ا  2019 برامج  تنفيذ  في  بعضها  ستمرار 

اقتصادي بدعم من مؤسسات إقليمية ودولية، وهو ما 
بشكل  لديها  العامة  االيرادات  زيادة  في  انعكس 
وتقليص   الضرائب،  معدالت  رفع  نتيجة  ملحوظ، 

وحصرها   الضريبية،  ثبتتاإلعفاءات  التي  تلك    في 
االقتصاد    فسق  خفض  تمألردن  ا  فيف  .يةجدواها 

الضريبي من  عفاإلا  10إلى    أردنيدينار    ألف  12ء 
دينار   جهود  أاالف  استمرت  الوقت  نفس  في  ردني. 

الدول العربية المستوردة للنفط لضبط النفقات العامة،  
الوقود،   للدعم خاصة عن  التدريجي  الرفع  من خالل 

وال واالتصوالمياه  مصر كهرباء  في  كما  االت 
زناتها  بموا   زجعال  ساهم في خفض  مامغرب، وهو  وال

  العامة.
  التضخم 

  نخفاض ا  في  رئيس  بشكل  النفط  أسعار  نخفاضا  ساهم
  يثح  2019  عام  العربية  الدول  في  التضخم  معدل
  في  االقتصادي  النشاط  مستويات  تباطؤ  في  ساهم
  النسبي،   الثبات  أن  كما  ،للنفط  الُمصدرة  العربية  الدول

 عام  العربية  لالدو   عمالت  بعض  قيمة  ارتفاعو  بل
  في   ساهم  بالدوالر،  المرتبطة  تلك  ا سيم  ال  9201

  ذلك   إلى  أضف  ،المستورد   التضخم  معدل  انخفاض
 القيمة   لضريبة  خليجية  دول  ثالث  تطبيق  تأجيل  ثيرتأ

 .2021 أو 2020 عام حتى المضافة

ين بين ، يُالحظ ثمة تبالكن على مستوى الدول فرادى
من معاناة  أكثر  كانت  الدول  فبعض  العربية،   الدول 

في السودان ارتفع معدل  ل التطورات  ظ  ، ففياهرغي
لمستوي معدل  ،  قياسيةات  التضخم  انخفض  حين  في 

التي كانت تعاني من ارتفاع معدل  مصر    التضخم في
الماضية،   السنوات  خالل  معدل التضخم  شهد 

  تحسن قيمة تضخمها تراجعا خالل هذا العام في ظل  
ة  ئياذ غلع ا وانخفاض أسعار السل  ،الجنيه مقابل الدوالر

 ً بشكل ملحوظ، في حين كانت السعودية الدولة    محليا
التي  العربية   المستوى الوحيدة  في  تراجعاً  سجلت 

  . العام لألسعار

  البطالة 

المشكالت كانت مشكلة البطالة حتى وقت قريب من  
أن  إال  النفطية،  غير  العربية  الدول  منها  تعاني  التي 

تلك أن  كشفت  الماضية  القليلة  ة لكشمال  السنوات 
بعض  بحت متواجدة، وإن كان بشكل أقل حدة في  أص

 ه ما يمكن االستدالل عليلنفطية، وهذا  الدول العربية ا
بين   البطالة  معدل  مراجعة  خالل  تلك    مواطنيمن 
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القول  الدول،   يمكن  ثم  مشكـأصبح  إنهاومن  لة  ـت 
العـ ال بعينهاـربـدول  دول  وليست  ح  .ية  من    دة ـزاد 

بالدو البطالة  امشكلة  في  اية  برعلل  الداخلية  ألوضاع 
العربية الدول  ع  بعض  ترتب  تأثيرات من    ليهاوما 

ا أسواق  تلك  عمللعلى  أدت  حيث  إلى   وضاعاأل، 
سوريا خارج    فين شخص  ييمال  ةستر من  أكث  نزوح

و  النزوحيمال  سبعة  ارضطراالبالد،  إلى  آخرين   ين 
ً د  مما  اخليا على،  للدول    االقتصاديالوضع    انعكس 

  ضفنا أ واألردن ومصر، وإذا    لبنان  ةً خاصالمجاورة  
تأثي ذلك  الداخليةر  إلى  واليمن   األوضاع  العراق  في 

  تلك االعداد.  وليبيا لتضاعف

با البطالة  لدول العربية، يجد أنه شهد والمتابع لمعدل 
 ً ً   ارتفاعا المط  سنويا العدد  حيث  من  من   لقسواء  أو 

البطالة نسبة  ارتفاع   .حيث  المشكلة،  حدة  من    يزيد 
الشباب  البطا  لد مع بين   حالعربيلة  نحو ،  تبلغ  يث 

المعدل  ث أضعاف  بطالة  العالميالث  معدل  أن  كما   ،
معدل   ضعف  يفوق  العربيات  الالنساء  ، ذكوربطالة 

فبحسب  للعمالة،  مستوردة  العربية  المنطقة  أن  رغم 
لدول الخليج مجلس التعاون  ل  المركز اإلحصائي لدو

حجم العمالة   ثلثي  لث مة ت، فإن العمالة األجنبيالعربية
في المائة من   50و  40ا بين  ،  وتمثل مهذه الدولفي  

السعودية،   العمالة  من   90نحو  وحجم  المائة  في 
المتحدة، وإذا  العمالة اإلجمالية في   العربية  اإلمارات 

أسرأ عدد  األعداد  تلك  إلى  حجم    همضفنا  لنا  يتضح 
من   يستلزم  مما  على العمل  دول  الهذه  المشكلة، 

ا  ين توط  ةلحاوم العلمية المهارات  والكفاءات  لعليا 
    .ومهارات األعمال واالستثمارة قنيوالت

  التجارة الخارجية
على  كبير  بشكل  منفتحة  بكونها  العربية  الدول  تتسم 

 احتواءاح  في هذا االنفتاالقتصاد العالمي، وقد ساهم  
حتياطي امن  في المائة    57طقة العربية على نحو  منال

ا في  المائة    27  ونحو  ، مللعاالنفط  احتياطي في  من 
ا فإن  ثم  ومن  الواليات  الغاز،  بين  التجارية  لتوترات 

التجاريين  شركائها  وبعض  األمريكية  المتحدة 
عام   منذ  األوروبي  واالتحاد  الصين   2018وخاصة 

ديسمب منتصف  إلى  ل  ،9201ر  واستمرارها    ه كان 
لزيادة   انعكاسات نظراً  العربية  االقتصادات  على 

االقتصاد  نفتا  تايستوم على  العربية  االقتصادات  اح 
أكثر  العالم وبنظرة  االشارة،  سبق  كما  عام  بشكل  ي 
 ً للدول    عمقا الخارجية  للتجارة  الجغرافي  للهيكل 

االقتصاد  على  أكبر  االنفتاح  هذا  أن  نجد   ينالعربية 
و األمر  .  يكاألمريالصيني  واقع  التأثيإففي  هذا  ر  ن 

لل  تجارةالعلى   مر من خالل ي  عربيةلا   دولالخارجية 
  قناتين:   

الدول    - 1 أن صادرات  الخارجية، يالحظ  التجارة 
م إلى كل  المتحدة العربية  الصين والواليات    ن 

في المائة،   13.6تشكل على التوالي    األمريكية
التوالي عام    5.8 المائة على  ، ومن  2019في 

 راتاد ثم  فتلك التوترات بالطبع أثرت على ص
العربي أ  ،امله  ةالدول  نحو  أي  في    19.4ن 

 ً خالل  المائة من الصادرات العربية تأثرت سلبا
و2019عام   الد إ،  باقي  ذلك  إلى  أضفنا  ول  ذا 

االقتصادين،  بهذين  الكبيرة  االرتباطات  ذات 
ذلك،  من  أكبر  ستكون  اآلثار  أن  المؤكد  فمن 
التي  المنتجات  بعض  أن  ذلك  إلى  أضف 

الوال عليها  اليافرضت   ةيكياألمر  متحدةت 
ً سومر تنتجها وتصدرها إض  ا منتجات  افية هي 

ثم   ومن  العربية  الدول    ت تأثرفقد  بعض 
ً   بعضها  صادرت الرسوم   سلبا بارتفاع 

  .2019عام الجمركية 
الصا  - 2 تتسم  في  النفط،  بتركزها  العربية  درات 

النفط،   طلب ع   لبطل ا  يعد وسلعة  النفط،  لى 
ا السلمشتق من  ع والخدمات، ومن  لطلب على 

إلى  أدى  العالمي  االقتصاد  نمو  تباطؤ  فإن  ثم 
الطلب علي ً ـينعكس سلبه، مما  ـانخفاض  على   ا

ماأسعار   وهذا  بالفعـح  النفط،  عام  ـدث  ل 
فبال2019 الظ ـ،  كل  أن  من  روف  ـرغم 
بصنـالمحي النـطة  كـاعة  باـفط  تنذر  اع  تف رانت 

أسعار    إال  ،رهاعسأ متوسط  أوبك سلة  أن 
عام   انخفاضاً  في   8.3بنحو    2019شهدت 

  .المائة

ة للدول  يالخارجة  حجم التجارفي ضوء ذلك، انخفض  
دوالر    1898.2نحو    منالعربية    2018عام  مليار 

نسبة   محققةً   2019مليار دوالر عام    1848  نحو إلى  
 ق لا يتعفيمأما    .في المائة  2.7  حواليانخفاض بلغت  

تُ   تجارةالب فهي  البينية  أح العربية  الروافد  عد  أهم  د 
االقتصادية لتقريب التكامل االقتصادي العربي، عبر  

العربيةالتبادل   الدول  بين  ما  ظل    منتجات  وفي 
العالمية التجارية  المت  ،التوترات  تتحول  من  أن  وقع 

الصادرات   بعض  الحال  وجهة  وكذلك  المنطقة  لدول 
إال   للواردات  الباقو   نأبالنسبة  إلى ع  يشير  يانات 

البينية  انخفا العربية  الدول  صادرات  في  محدود  ض 
بية لتبلغ نس، ورغم ذلك ارتفعت أهميتها ال2019عام  

مقابل    11.1 المائة  عام    10.4في  المائة   2018في 
حين   ل  عتتراجفي  النسبية  العربية  لوارداألهمية  ات 
  .2019ام عالمائة في في  13.3 إلى نحو
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واالجتماعیة االقتصادیة التطورات

نظرة عامة

ــة تراجــع معــدل2019شــھد عــام  ــي المنطق النمــو ف
العربیة وخاصة في الــدول المصــدرة الرئیســة للــنفط 

ــي شــھدتھا  ــات الت ــب التقلب ــنفط، والنمــو عق أســعار ال
ــتقر ــر المس ــالمي غی ــةالع ــوترات التجاری ، بســبب الت

لمالیــة العامــة وتزایــد التحــدیات المرتبطــة بأوضــاع ا
ــاط  ــدفع النشـ ــومي لـ ــاق الحكـ ــاع اإلنفـ ــبب ارتفـ بسـ

األوضــاع علــى اســتمرار تــأثیر عــالوة االقتصــادي، 
ــر  ــة غی ــة الداخلی ــوالمواتی ــدولللنم ــن ال ــي عــدد م ف

النـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي باألســـعار بلـــغ. العربیــة
2744الجاریة في الدول العربیــة كمجموعــة حــوالي  

ــام  ــار دوالر ع ــجالً 2019ملی ــدمس در  مع ــُ ــو ق ل نم
فــي المائــة 7.9بالمقارنــة مــع  في المائة  1.5بحوالي  

نصــیب الفــرد . نتیجة لذلك تراجع متوسط2018عام  
مــن فــي المائــة0.6نحو بمن الناتج المحلي اإلجمالي

.دوالر6669دوالر إلى حوالي 6707حوالي 

، تراجــع معــدل نمــو المــذكورةتأثیر األوضاع  نتیجة ل
مــالي باألســعار الثابتــة فــي الــدول إلجالناتج المحلي ا

إلــى 2018فــي المائــة عــام 2.2بیة مــن حــوالي  العر
وتراجع معــدل .  2019في المائة في عام  1.5حوالي  

النمو الحقیقي في مجموعة الــدول العربیــة المصــدرة 
2018فــي المائــة عــام 1.9الرئیسة للنفط من حوالي 

جــع كــان ترا.2019في المائــة عــام  0.9إلى حوالي  
دول فــي ھــذه المجموعــة أكثــر حــدة فــي نمــو النــاتج

، حیــث انخفــض عربیــةمجلس التعاون لدول الخلیج ال
ــاتج  فــي المائــة عــام 2.0مــن حــوالي ُمعــدل نمــو الن

فــي . 2019فــي المائــة عــام 0.3إلــى حــوالي 2018
مجموعــة الــدول قر معدل النمو الحقیقي فــياستحین  

عنــد ر تنوعــاً العربیة األخرى ذات االقتصادات األكثــ 
اليوحــ ســابق والبــالغ  العــام الل  سجى المُ تونفس المس

دالت نمــو النــاتج المحلــي عــ وتباینت مُ .  في المائة3.0
اإلجمالي في الدول العربیة حسب ظروف كل دولة. 

تراجعت الضغوط التضخمیة في معظم الدول العربیة 
لعدة عوامل مشتركة وأُخرى خاصة بكل دولة. نتیجة  

ــین العو ــن ب ــي م ــتركة ف ــل المش ــدول ام ــن ال ــدد م ع
انخفاض األســعار العالمیــة للمــواد األولیــة، وتالشــي 

اسات التي نفذتھا عدد مــن الــدول لتخفــیض لسیتأثیر ا
الدعم على السلع االستھالكیة وفرض ضــرائب علــى 

عن انخفاض اإلیجــارات وتكــالیف فضالً ،  االستھالك
مجلس التعاون لــدول الخلــیج السكن في عدد من دول  

. العربیة

ــر یُ  ــالي الھیظھ ــي اإلجم ــاتج المحل ــاعي للن ــل القط ك
النــاتج في  انخفاض مساھمة الصناعات االستخراجیة  

ــغ لت2019للــدول العربیــة عــام المحلــي اإلجمــالي بل
ام في المائة عــ 27بالمقارنة مع  في المائة25حوالي  
إلى انخفــاض أســعار الــنفط سبب ذلكیعود  . و2018

أوبــك مــع نظمــةول مواتفــاق دمیــة  في األســواق العال
الدول المصدرة للنفط من خارج المنظمــة فیمــا بعض  

، النفطــيیُعرف بدول (أوبك+) على تخفیض اإلنتــاج
قطاعات اإلنتاج الســلعيمما أدى إلى انخفاض حصة 

في المائــة مــن 48.8حوالي  في المائة إلى  50.5من  
یــھفي الوقت الذي ارتفعت ف،الناتج المحلي اإلجمالي

. وشــھدت بنــود اإلنفــاق لخدماتاع اة قطمساھمسبن
تغیــرات بالمقارنــة مــع 2019علــى النــاتج فــي عــام 

زادت حصص االستھالك العائلي السنة السابقة حیث  
انخفاض بحــوالي ثــالث واالستثمار مقابل  الحكومي  و

نقاط مئویة في حصة فجوة الموارد. 

رة متــوفنــات  بیاآخرفیما یتعلق بمستویات الفقر، تفید
ان في الــدول ـدد السكـن عـفي المائة م40أن حوالي  

قــدر المُ دولي ـالرـقـت خط الفـحـون تـشـیـربیة یعـالع
ــتخدام 2.75واليبحــ  ــوم باس ــي الی ــي ف دوالر أمریك

الدوالر المعادل للقوى الشرائیة. 

حصائیات تراجعاً إضافة إلى ذلك، فقد بینت بعض اإل
لقضــاء قــة بالمتعلمة استدافي تحقیق أھداف التنمیة الم

على الفقر وعدم المساواة في المنطقة العربیــة، حیــث 
في المائة من الفقراء یعــانون مــن 15یقدر أن حوالي  

في المائة مــنھم یقطنــون 83.4وأن نسبة الُمدقعالفقر  
المناطق الریفیة. كما یُشیر دلیــل الفقــر متعــدد األبعــاد 

لیل ي الدھم فیساإلى أن البعد التعلیمي ھو أكبر عامل
ي معظم البلدان العربیة المتوفرة عنھا بیانات.  ف

تشیر أحدث البیانات المتوفرة عن التفاوت في توزیــع 
الدخل باستخدام مؤشر جیني بأن الدول األكثر تفاوتــا 

فــي 41.6فــي المائــة) وجیبــوتي (45.3مــر (ھــي القُ 
ــة) والمغــرب ( ــت 39.5المائ ــا كان ــة)، بینم ــي المائ ف

الثاني الفصل
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  ألسهم ا واقأس
البو معظم  تحقيق  ظل  مكاسب في  العالمية  رصات 

عام   بنهاية  كان  2019كبيرة  فقد  البورصات أ،  داء 
في نفس االتجاه، وقد استهلت أسواق العربية    يةالعرب

سارت في حالة خضراء ومن ثم  ها في المنطقة الئداأ
عام  أنهت  حتى  واالنخفاض  االرتفاع  بين  ما  تباين 

ارتف  2019  مسقط ات  بورص  تثناء اسب  عاعلى 
وتونسانوعمَّ  وسورية،  سجل   .وفلسطين  ،،  وقد 

لألوراق   الخرطوم  كل من سوق  في  األسعار  مؤشر 
 امع  لالمالية وبورصة البحرين أكبر االرتفاعات خال

  في المائة على الترتيب.  20.4و 27.9وبنحو  2019

، 2019حققت البورصات العربية مكاسب عام من ثم 
المضطر العالمي  االقتصاد  أوضاع  والحرب    بةرغم 

التيسيرية   النقدية  السياسات  ولعل  الدائرة،  التجارية 
الوتو االنفاق  مجلس وعام،  سع  دول  إدراج  كذلك 

األسهم   العربية  يجالخل  ولد ل   نالتعاو مؤشرات  في 
  والسندات العالمية ساهم في تحقيق هذا التحسن.  

ت القيمة السوقية لألسواق العربية لتبلغ نحو ز فوقد ق
دويتر  3.17 بنهاية  الليون  تصدرت 2019ر  وقد   ،

الشرق  العربية ومنطقة  البورصات  السعودية  السوق 
الاأل حيث  من  السوقية  وسط   2.407بنحو  قيمة 

بنهاية  تريلي دوالر  نسبة   2019ون  أعلى  حققت  كما 
ديسمبر   بنهاية  السوقية  القيمة  في  تكون ل  2019نمو 

بين أكبر عشر بورصات من حيث القيمة السوقية في  
المحلية ،  العالم لألسهم  السوقية  القيمة  ارتفعت  حيث 

المائة،    386بنسبة   في في  إدراج  اعقأ  وذلك  سهم ب 
السعودية أرامكو  مما 2019  يسمبرد   يف  شركة   ،

من  السيولة المتداولة في السوق، بدعم    حجمضاعف  
سوقية  أ بقيمة  العالم  في  مدرجة  شركة   1.88كبر 

  ليون دوالر. يتر

  أسعار الصرف 
الم العربية  العمالت  صرف  أسعار  مقابل   ة تبث عكست 

شه التي  التطورات  الرئيس دالدوالر  العمالت  فتها  ي  ة 
  نتتحسحيث    2019خالل عام  رف الدولية  واق الص سأ

اليورو   مقابل  العمالت  هذه  ارتفاع قيمة  ظل    قيمة  في 
الخالل    اليورومقابل    والرالد باألداء مد   عام ذلك  عوماً 

لل  االقتص القوي  المتحدة  نشاط  الواليات  في  ادي 
خاللاأل أ  .العام  مريكية  جانب  تراجعت  من    قيمة خر 

العر  بعض الدول  أ اة  ي بعمالت  نظماً  تتبنى  ر  ثكلتي 
ال مقابل  الصرف  ألسعار  ضوء دوالر  مرونة  على 

لهذه   الخارجية  التوازنات  شهدتها  التي  الضغوطات 
الدول   تلك  بعض  في  تبنيها  تم  التي  والسياسات  البلدان 

، وكذلك األوضاع دة مستويات مرونة نظم الصرفلزيا
هذ المحل بعض  شهدتها  التي  خالل    هية  عام  الدول 

2019.    

  




