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  تقديم

 

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

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

 وتحليلية   استشرافية  برؤية  العربية  الدول  في   القرار  صناع  إمداد   بهدف"  العربي  االقتصاد   آفاق"  تقرير  إصدار  أهمية

 المحلية،  األسعار   تطور   واتجاهات   االقتصادي،  النمو:  في  تتمثل  أصعدة  عدة  على   العربية   للدول  الكلي  االقتصاد   ألداء

 إلى استنادا   التقرير هذا في الُمتضمنة التوقعات  صياغة يتم. الخارجي والقطاع العامة، والمالية النقدية، واألوضاع

 اإلصالح  ومسارات  العربية االقتصادات  في المستجدات  يعكس وبما الدولية، االقتصادية البيئة في التطورات  أحدث 

. الموحد  العربي االقتصادي التقرير خاصة األخرى، الصندوق إصدارات  مع التقرير يتكامل . المختلفة االقتصادي

 الدول   في  الحالية  االقتصادية  التطورات   متابعة  من  العربي  االقتصادي  بالشأن  المهتمون  يتمكن  التقريرين،  صدور  فمع

 إضافة   رالتقري يُمثل أن في العربي النقد  صندوق يأمل. الحقة لفترات  االقتصادي األداء مالمح واستشراف العربية

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

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

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

 

 التوفيق،،، ولي وهللا

 

 الحميدي  هللا عبد بن الرحمنعبد 

 اإلدارة مجلس رئيس العام المدير

 العربي  النقد صندوق                                                                                                
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 النتشار باإلجراءات االحترازية التي قامت باتخاذها معظم الدول العربية كنتيجة    تأثر المستوى العام لألسعار  2020شهد عام  

في اتجاهات ذات أثر متباين على  مر الذي أثر على مستويات العرض والطلب من السلع والخدماتأل، ا19-وباء كوفيد

لسلع والخدمات مما تسبب في ارتفاع انتظام سالسل اإلمداد لبعض ا  عدمانتشار الفيروس    نتج عنمعدالت التضخم، فمن ناحية  

أسعارها، فيما أدى تراجع مستويات الدخول وفقدان الوظائف إلى انكماش الطلب الكلي وهو ما عمل على امتصاص جانب 

نسبة دة اتجاه بعض الدول العربية إلى زياب 2020، تأثرت معدالت التضخم في عام من جهة أخرى. من الضغوط التضخمية

على السلع والخدمات لتعزيز قدرتها على الحصول على موارد مالية لدعم التعافي االقتصادي. كذلك لمضافة ضريبة القيمة ا

األجنبي في ظل االنخفاض  النقدمن مع تراجع مستويات االحتياطي قيمة عمالت بعض الدول العربية لضغوطات  تتعرض

-Passالمدفوعة بأثر التمرير  يةالتضخم الضغوطرتفاع بما أدى إلى ا ،الذي شهدته مستويات المعروض من النقد األجنبي

through effectجراءات االستباقية التي اتخذتها معظم الدول العربية إل. خفف من حدة الزيادة في المستوى العام لألسعار ا

معدل التضخم في الدول العربية  ارتفعلتطورات السابقة ل. كمحصلة لضمان توفير السلع والخدمات في مواجهة تلك الجائحة

  .2019في المائة خالل عام  4.9بالمائة مقارنة مع نحو  14.4ليصل إلى  كمجموعة

 عام  في المائة في 5.9 إلى االنخفاض مواصلته يتوقع كما المائة، في 10.6 حوالي إلى التضخم  معدل تراجع المتوقع من

 على اللقاحات توافر مع للجائحة االحترازية اإلجراءات من بالتخفيف العربية الدول معظم قيام  مع تماشيا   ذلك يأتي. 2022

 .   والخدمات السلع من المعروض مستويات وتحسن واسع نطاق

 للنفط المصدرة العربية الدول

في الدول العربية المصتدرة  ارتفع المستتوى العام لألستعار 

في المائة. جاء ذلك   1.72بحوالي  2020خالل عام للنفط 

دول   مجموعتي  كنتيجة الرتفاع معدل التضتخم في كل من

التتدول العربيتتة  و ،مجلس التعتتاون لتتدول الخليج العربيتتة

  3.46في المائة و 1.10 بنستتتبةاألخرى المصتتتدرة للنفط 

 .2020بالمائة في كل منهما على الترتيب خالل عام 

فيمتا يلي عرض للتطورات على مستتتتتوى المجموعتات  

 الفرعية المتضمنة.

  العربية الخليج لدول التعاون مجلس دولأ ( 

ل أدت اإلجراءات االحترازية التي اتخذتها معظم دو

تأثر المستوى العام لألسعار خالل عام  إلىالمجموعة 

سجلت مستويات فمن ناحية،    .في اتجاهين متباينين  2020

ن بعض السلع والخدمات انخفاضا  بما يعكس معروض مال

التدابير االحترازية تماشيا  مع اإلغالق الجزئي والكلي 

بما  لألنشطة االقتصادية الذي تم فرضه لمواجهة الوباء

 راجعأدى إلى ارتفاع نسبي في أسعارها، فيما أدى ت

مستويات الطلب   انخفاضلى  إمستويات األداء االقتصادي  

من  الكلي بالتالي امتصاص جانب من الزيادة التضخمية

في . كما تأثر المستوى العام لألسعار بالزيادة  ناحية أخرى
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ضريبة القيمة المضافة في بعض دول مستويات 

 المجموعة. 

بلغ معدل التضخم في دول ، نتيجة للتطورات السابقة

، وذلك 2020بالمائة خالل عام  1.1المجموعة حوالي 

مقابل انخفاض مسجل في المستوى العام لألسعار بنسبة 

 . 2019في عام بالمائة  1.03

، من 2022و 2021فيما يتعلق بالتوقعات خالل عامي 

بالمائة في  2.21ن يبلغ معدل التضخم حوالي أالمتوقع 

 . 2022في المائة خالل عام  2.13، ونحو 2021عام 

 المجموعة دول مستوى على التطورات

وما تبعه من  19-كان لوباء كوفيد ،( 1)السعودية في

إجراءات احترازية تأثيرات متباينة على الرقم القياسي 

مستويات نتيجة تراجع    2020خالل عام  ألسعار المستهلك  

النشاط االقتصادي بسبب تأثر بما يعكس الطلب الكلي 

تأثر عالوة على ، للجائحة تطبيق اإلجراءات االحترازية

الجائحة. من جانب انتشار سالسل االمدادات في بداية 

مجموعة من العوامل التضخمية من   2020خر، شهد عام  آ

بدء  من شهر  ضريبة القيمة المضافة  نسبةأهمها زيادة 

 2022و 2021 يلعام العربية للدول الكلي االقتصادي األداء توقعات :ثانيا  

 المحلية  األسعار تطور اتجاهات
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في المائة وذلك بدال  من  15لتصل إلى مستوى يوليو 

 بالمائة. 5البالغ قبل انتشار الجائحة المستوى المطبق 

ى العام لألسعار ، ارتفع المستوكمحصلة لتلك التطورات

، مقارنة بالمتوسط 2020بالمائة خالل عام  3.4بنسبة 

حد كبير ، بما يُعزى إلى 2019عام المسجل في السنوي 

 . (2)إلى زيادة أسعار األغذية والمشروبات، والنقل 

كما تجدر اإلشارة إلى أن مؤشر الرقم القياسي ألسعار 

في   5.7قد ارتفع بنحو بنسبة    2021المستهلك لشهر يناير  

المائة مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي، وهو 

أعلى من المستوى المحقق بالشهر السابق )ديسمبر 

بالمائة. كما يالحظ أن مؤشر  5.3( حيث بلغ نحو 2020

اسي ألسعار المستهلك ال يزال يعكس أثر زيادة الرقم القي

ضريبة القيمة المضافة سالفة اإلشارة التي بدأ تطبيقها في 

 . 2020شهر يوليو 

، من 2022و 2021فيما يتعلق بالتوقعات خالل عامي 

خالل رتفاع  العام لألسعار االى  المستو  يواصلالمتوقع أن  

ريجية العودة التد، نتيجة 2021النصف األول من عام 

وتوقع تالشي أثر اإلجراءات  ،لألنشطة االقتصادية

االحترازية المتبعة، األمر الذي سيعزز جانب الطلب 

توقع استمرار أثر الزيادة التي  إلىاالستهالكي. إضافة 

شهدتها ضريبة القيمة المضافة حتى نهاية النصف األول 

ن يبلغ معدل أ. في ضوء ذلك من المتوقع 2021من عام 

بالمائة خالل عام  2.9في السعودية حوالي  التضخم 

 .2022في المائة عام  2.0، ونحو 2021

خالل عام  تراجع المستوى العام لألسعار، اإلمارات في 

للعام الثاني على التوالي،  ( 3) في المائة 2.07بنحو  2020

. 2019بالمائة خالل عام  1.8حيث سجل انخفاضا  قدره 

جاء ذلك كنتيجة لتراجع أسعار كل من مجموعة السكن 

والمياه والكهرباء والغاز، والنقل، واالتصاالت، والصحة، 

والتجهيزات المنزلية. يُعزى ذلك بشكل أساسي إلى أثر 

اإلجراءات االحترازية التي تبعت انتشار فيروس كورونا 

 ي.وأثرها على مستويات الطلب المحل

، من 2022و 2021فيما يخص التوقعات خالل عامي 
المتوقع حدوث ارتفاع طفيف في المستوى العام لألسعار 

تماشيا  مع تخفيف اإلجراءات  2021خالل عام 
أثر برامج التحفيز المالي التي  إلىاالحترازية، إضافة 

التي من  قامت بها الحكومات المحلية والحكومة االتحادية
 .المتوقع أن تدعم مستويات الطلب الكلي

 
 ألسعار القياسي الرقم" السعودية ، (2020) لإلحصاء،  العامة الهيئة  2

 .ديسمبر ، "المستهلك
 .هيئة التنافسية واإلحصاء 3 

انعكاسا  للتطورات المذكورة، يتوقع أن يبلغ معدل التضخم 
بالمائة  1.8ونحو  ،2021بالمائة خالل عام  0.7حوالي 

 .2022خالل عام 

انكماش الطلب إلى  19 -وباء كوفيد انتشارأدى  ،قطر في
ي المتضمنة ف الطلب على السلعالسيما فيما يتعلق بالكلي 

عدد من المجموعات الفرعية المؤثرة مثل اإليجار 
والترفيه والثقافة والنقل والمالبس واالتصاالت واألغدية. 
نتيجة لذلك فقد تراجع المستوى العام لألسعار بحوالي 

 . (4) 2020خالل عام  2.47

من المتوقع في ضوء ، 2022و 2021عامي لبالنسبة 
برامج مستويات الطلب الكلي نتيجة  لالتحسن المرتقب 

 استمرار التخفيفلتحفيز المالي والنقدي إلى جانب ا
زيادة التدريجي للحظر االقتصادي في جميع أنحاء العالم،  

 يةاالقتصاد من وضعمستويات الطلب الكلي وخروج 
االنكماش، أو على األقل بالنسبة لمستويات التضخم 

خذ في االعتبار التطورات في المستوى يأاألساسي الذي 
مكون اإلسكان. انعكاسا  لما سبق، العام لألسعار باستبعاد 

 في المائة  1.0حوالي  في قطر  يتوقع أن يبلغ معدل التضخم  
من المتوقع أن ، 2022. وبالنسبة لعام 2021خالل عام 

  في المائة.  2.4لى حوالي إيصل ُمعدل التضخم 

شهدت معدالت التضخم بعض االرتفاعات  ،الكويتفي 
نتيجة الرتفاع أسعار المواد  2020بداية من شهر يوليو 

الغذائية بشكل رئيس، إضافة إلى تزايد الضغوط من بعض 
العوامل األخرى التي قد تكون مرتبطة بسالسل التوريد 

تخفيف القيود إلنفاق االستهالكي بعد لتحسن النسبي لوا
 بلغ  ،ذلكبناء  على  .  المفروضة ف النصف الثاني من العام 

 في المائة. 2.1حوالي  2020معدل التضخم خالل عام 

فتعتمد ، 2022و 2021بالنسبة للتوقعات خالل عامي 

مستويات تطور األسعار العالمية للسلع، ومدى تعافي على  

ائحة، والظروف المرتبطة النمو االقتصادي بعد الج

بضعف اإليجارات السكنية، وإمكانية تطبيق ضريبة القيمة 

 . 2022المضافة في عام 

تماشيا  مع تلك التطورات سالفة اإلشارة، من المتوقع أن 

، في المائة 2.6نحو  2021يبلغ معدل التضخم خالل عام 

 .2022في المائة في عام  3.1ومواصلته االرتفاع إلى 

 ينسعار المستهلكالرقم القياسي ألتراجع  رينالبحفي 
مقارنة مع عام ، 2020خالل عام لمائة في ا 2.3بحوالي 
تراجع أسعار كل من مجموعة  إلى عزى ذلك يُ  .(5)2019

الترفيه والثقافة، والمالبس واالحذية، والمطاعم والفنادق. 
قد انخفض ن المستوى العام لألسعار أمن الجدير بالذكر 

مقارنة بالشهر  2021خالل شهر يناير بالمائة  2.7بنحو 
  .2020المناظر من عام 
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على صعيد التوقعات، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 

. يأتي 2022و 2021خالل عامي  المائة في 2.8والي ح

-وباء كوفيدذلك في ضوء توقع تراجع االثار الناتجة عن 

، وكذا أثر الحزم والبرامج التحفيزية التي تقوم بتبنيها 19

 . تحفيز مستويات الطلبل السلطات

خالل عام  (6) ، تراجع المستوى العام لألسعارُعمان في

بالمائة مقارنة بالعام السابق. جاء ذلك   0.8بحوالي    2020

كنتيجة أساسية لتراجع أسعار كل من مجموعة السكن 

 والمياه والكهرباء والغاز، والنقل.

تتأثر مستويات األسعار في ُعمان بعدد من العوامل على 

المستويين الداخلي والخارجي. فعلى المستوى الداخلي، 

ات عن بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة أعلنت السلط

ر الذي م، األ2021من شهر ابريل    بالمائة اعتبارا    5بنسبة  

 ارتفاع مستويات األسعار.  إلىسيؤدي 

نفاق من قبل الحكومة إلخطط ترشيد استعمل  ،في المقابل

على الحد من ارتفاع مستويات الطلب الكلي بالتالي 

ما على المستوى أالمستوى العام لألسعار.  انخفاض

 ا  لنفط تأثيراألسعار العالمية ل الخارجي، سيكون لتطورات

على مستوى أسعار مجموعة النقل، والمواد الخام،   ا  مباشر

ستنعكس  ،والسلع الغذائية االستراتيجية. عالوة على ذلك

على تحركات سعر صرف الدوالر مقابل العمالت الرئيسة  

 . مستويات التضخم المستورد

معدل التضخم ليصل ارتفاع  من المتوقع    ،كرى ما ذُ بناء عل

في المائة  2.6، ونحو 2021بالمائة بعام  3.8لى حوالي إ

 .2022في عام 

   للنفط صدرةالمُ  األخرى العربية الدول (ب

تأثر المستوى العام لألسعار في معظم دول المجموعة 
فيما يتعلق خاصة  ،19-وباء كوفيدباآلثار الناجمة عن 

تأثيره على سالسل االمداد من السلع والخدمات. إضافة ب
ها األسعار العالمية للنفط على تلى تأثير التقلبات التي شهدإ

مستويات االنفاق الحكومي بشكل عام في بعض دول 
 3.46المجموعة. كمحصلة لذلك بلغ معدل التضخم حوالي  

عام مسجل خالل  2.67مقارنة مع نحو  2020خالل عام 
2019. 

، من المتوقع 2022و  2021بالنسبة للتوقعات خالل عامي  
بالمائة خالل عام   3.75لى حوالي  إن يصل معدل التضخم  أ

 .2022في المائة خالل عام  4.47، ونحو 2021
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 االستهالك.

 المجموعة دول مستوى على التطورات

المائة في    2.42حوالي  بعدل التضخم  ارتفع م،  الجزائر في

بالمستوى الُمسجل خالل عام مقارنة  2020خالل عام 

أسعار كل من المواد   الرتفاعجاء ذلك كمحصله  .  (7)2019

ثاث ألوالمالبس واالحذية، وا الغذائية والمشروبات،

والمفروشات، والنقل واالتصاالت، والتعليم والثقافة 

ن معدل أمن الجدير بالذكر  والصحة، والسكن. ،والترفيه

 4.23بلغ حوالي قد  2021التضخم خالل شهر يناير 

  .2020مقارنة بالشهر المماثل من عام  ،بالمائة

، من المتوقع أن يبلغ معدل 2022و 2021 يلعامبالنسبة 

 3.4، ونحو 2021خالل عام  بالمائة 2.9التضخم حوالي 

التحديات ذلك في ضوء  يأتي. 2022خالل عام في المائة 

لناتجة عن التأثيرات او  ،تنظيم األسواق الداخليةالتي تواجه  

تذبذب الظروف المناخية وأثرها على اإلنتاج الزراعي. 

وكذا أثر التغيرات في األسعار العالمية للنفط، ومدى 

تذبذب أسعار صرف كل من الدوالر واليورو باعتبارهما 

 العملتين الرئيستين في المعامالت التجارية للجزائر. 

  التشتغيلي بشتقيه العام  االنفاق مستتويات تأثرت ،العراقفي 
 مراأل للنفط، العالمية األستتعار  في بالتقلبات واالستتتثماري

  الستتتتلع على الكلي الطلتب انخفتاض إلى بتدوره  أدى التذي
  ،تراجع مستتويات الضتغوط التضتخمية وبالتالي والخدمات

وتتأثيرهتا على   اليقين عتدم  ظروف ثرأ لىإ إضتتتتتافتة هتذا
  ،كمحصتلة لذلك  .(8) ستالستل االمداد من الستلع والخدمات

في  0.6الي حو 2020عتتام خالل معتتدل التضتتتتخم بلغ 
 .(9) المائة

، يتوقع  2022و 2021فيمتا يخص التوقعتات خالل عتامي 
في  2أن يستتتجل التضتتتخم معدالت مقبولة دون مستتتتوى 

وذلك من خالل اعتماد الستتتتلطة النقدية لستتتتياستتتتة  المائة 
استتتهداف التضتتخم وتعقيم المعروض النقدي على الرغم  
من اعتماد االقتصتتتاد العراقي على االستتتتيرادات بدرجة  

  ،ستاستية في تلبية احتياجاته من الستلع النهائية والوستيطةأ
ممتا يجعلته أكثر تتأثرا  بتضتتتتخم شتتتتركتائته التجتاريين  

لصتتتدمات الخارجية الناجمة عن تراجع أستتتعار النفط  باو
 في السوق العالمية.

ن يبلغ معدل التضتتخم حوالي  أ في ضتتوء ذلك من المتوقع
  2022. أمتا بتالمستتتتبتة لعتام 2021بتالمتائتة خالل عتام  1.2

 بالمائة. 1.9فيتوقع أن يصل معدل التضخم إلى نحو 

 من ألكثر النفط وتصدير نتاجإ لتوقف نظرا  ف ،ليبيا في أما
 النفط يراداتإ في انخفاض من عنه نتج وما أشهر ثمانية
 ثارذلك من آل  وما  االجنبي،  للنقد  الرئيس  المصدر  تعد  التي

 نأو خاصة االجنبية العملة من االحتياطيات على عكسية
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 على الكلي الطلب تغطية في كبير بشكل تعتمد ليبيا
 من العرض انخفاض فإن لذا الخارج، من االستيراد
 صرف  سعر  على  الضغط  من  المزيد  ولد  االجنبية  العمالت
أدى إلى ارتفاع  مما االجنبية العمالت مام أ الليبي الدينار
 8.0 بلغت تضخم  معدالت وتسجيل المحلية االسعار
 اإلصالح برنامج في البدء منذ مرة  ألول بالمائة

نتج عن هذه الضغوط، . 2018 سبتمبر في االقتصادي
 عامنهاية صدور قرار من مصرف ليبيا المركزي في 

 يعادلإلى ما  الليبي الدينار صرف سعر تعديلل 2020
 يعادل  ما  وأ  خاصة  سحب  حقوق  وحدةدينار لكل    0.1556
 . 2021يناير  3بداية من  دوالر لكل دينار 4.48

 معدلنسبي ل انخفاض المتوقع من ،اإلجراءات لهذه نتيجة
مقارنة  2022و 2021 عاميخالل في ليبيا  التضخم 

حسن نسبي تبافتراض    2020بالمستويات المسجلة في عام  
لألوضاع الداخلية ومعاودة انتاج النفط لتصل تدريجيا  
وخالل أفق التوقع إلى مستويات قريبة لتلك المسجلة مسبقا  

 .اإلنتاج بالتطورات الداخليةقبل تأثر 

ن أ 2022و 2021من المتوقع خالل عامي  ،اليمن في
يظل المستوى العام لألسعار عند مستويات مرتفعة، وذلك 

ثر حجم المعروض من السلع والخدمات بسبب أت  في ضوء
 الظروف الداخلية التي تشهدها البالد.تواصل 

 للنفط المستوردة العربية الدول .2

 في لألستتعار العام  المستتتوى على 19-كوفيد جائحة ثرتأ
  حيتتث ،2020 عتتام  خالل التتدول من المجموعتتة هتتذه 

  النخفاض أستتتتاستتتتية كنتيجة الطلب مستتتتتويات تراجعت
  مستتويات تتراجعكما   ناحية، من المتاح الدخل مستتويات
لبعض   العمل عن المؤستتتستتتات لتوقف كنتيجة المعروض

  مستويات  تأثرت ذلك،  إلى  إضافة. من ناحية أخرى  الوقت
  زيتادة نتيجتة المجموعتة تلتك دول بعض في األستتتتعتار
  وتراجع المحلية العملة صتتتترف ستتتتعر على الضتتتتغوط
  الستتتلطات لدى األجنبي النقد  من االحتياطيات مستتتتويات

 .  النقدية

  دولمعظم  اتخذتها التي اإلجراءاتستتاهمت  حين في هذا
ة في الجائح تداعيات لمواجهة استتتباقي بشتتكل المجموعة
  االقتصتتتتتاديتة النتاحيتة من ثتاراآل تلتك حتدة  من التخفيف

 .  واالجتماعية

 في التضتخم  معدل بلغ، الذكر ستالفة التطورات ضتوء في
  عتام خالل بتالمتائتة 33.5 حوالي التدول من المجموعتة هتذه 

.  2019 عتام  خالل بتالمتائتة 12.43 نحو مع مقتارنتة 2020
  ستجلها التي القياستية للمستتويات رئيستة بصتفة ذلك يعزى
   .ولبنان السودان من كل في التضخم  معدل
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  معتدلتراجع  توقعيُ  ،2022و 2021 عتامي يخص فيمتا
  ،2021 عام  خالل المائة في 22.72 حواليإلى  التضتتخم 
 .2022 عام  خالل بالمائة 10.77 ونحو

 المجموعة دول مستوى على التطورات

  إجراءات عتتدة  (10) المركزي البنتتك اتختتذ ،مصررررر في
  بحلول 19-وبتتاء كوفيتتد تتتداعيتتات لمواجهتتة استتتتتبتتاقيتتة
  النقدية األوضتتاع لتيستتير 2020 مارس شتتهر منتصتتف
 معهتا عن النتاجم  واالجتمتاعي االقتصتتتتادي األثر وتخفيف
  هذه بين منكان . الكلي االقتصتتتاد استتتتقرار على الحفاظ

  النقدية الستتتتياستتتتة لجنةل االستتتتتباقي التحرك اإلجراءات
  المركزي البنك لدى األستتتتاستتتتية العائد أستتتتعار بخفض

  االقتصادي  النشاط لدعم   أساس  نقطة  300  بواقع  المصري
  اإلجراءات شتملت. المالية األستواق في الضتغوط وتخفيف
  القطتاعتات أكثر إلى موجهتة مبتادرات عتدة  إطالق أيضتتتتا
 عن فضتال. الستياحة  قطاع وخاصتة االقتصتاد، في تضتررا
  المتوقعة، التضتخمية الضتغوط احتواء استتمرار  ومع ذلك،
  األستاستية العائد أستعار خفض النقدية الستياستة لجنة قررت
  ستبتمبر في اجتماعاتها من كل في أستاس نقطة 50 بمقدار

  الستتتتنوي المعتدل متوستتتتط بلغ وقتد هتذا. 2020 ونوفمبر
م )التغير في الرقم القيتتاستتتتي ألستتتتعتتار العتتا للتضتتتتخم 

  مقارنة ،2020 عام  خالل بالمائة 5.0المستتتتهلكين( نحو 
  معتدل أقتل وهو ،2019 عتام  خالل المتائتة في 9.2 بحوالي
 .2005عام  منذ له مسجل

ن يبلغ معدل أ، من المتوقع 2022و 2021عامي لبالنستبة 
في  5.9، و2021بالمائة خالل عام  5.3التضتتخم حوالي 

 .2022عام المائة في 

 مساره 2020 عام  خالل التضخم واصل ،تونس في
 6.7 حوالي مع مقارنة بالمائة 5.6 حوالي ليبلغ التنازلي

 تواصلمن المتوقع . 2019عام  خالل مسجل المائة في
 خالل التوقعات حسب للتضخم  التدريجي التنازلي المسار
 5.4 ليبلغ بطئا، أكثر بنسق ولكنالجاري والمقبل ين العام

 ذلك. 2022 في المائة بعام  5.3و 2021بالمائة في عام 
 فمن. االسعار محددات ألهم  المتباينة التوجهات مع تماشيا  
 سعاراأل زيادة  من المتأتية الضغوط ستواصل ناحية،
 إضافة الصرف، سعر على المدفوعات وميزان العالمية

التقلبات المتوقعة في أسعار مدخالت االنتاج بعض  إلى
وهو ما يتوقع أن يرفع المستوى العام  والسلع النهائية

 الضغوط تكون أن ينتظر أخرى، ناحية من. لألسعار
تباطؤ ل نظرا   ضعيفة الطلب جانب من المتأتية التضخمية

 تواصل ظل في خاصة والتشغيل االقتصادي نشاطال
  .والخارج الداخل في الصحية زمةاأل تداعيات

 2020معدل التضخم خالل عام سجل  ،للمغرب بالنسبة
جاء ذلك  .(11) السابقعام البالمائة مقارنة مع  0.7 اليحو

بصفة أساسية نتيجة الرتفاع أسعار كل من المواد الغذائية، 
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والسكن والماء والكهرباء والغاز والمحروقات األخرى، 
 والتعليم، والمطاعم.والصحة، 

 العرض مستوى على المزدوجة الصدمة تعتبرهذا، و
 حجمها تقدير يزال ال التي الجائحة، عن الناجمة والطلب
 أن  الممكن  من  التي  العوامل  أبرز  من  قوية،  بشكوك  محاط ا
. المتوسط  المدى  على  المحلية  األسعار  تطورات  على  تؤثر
 وكذا األساسية للمواد العالمية األسعار تطور يعد كما

 تطورها يرتبط التي الغذائية، للمنتجات المحلية األسعار
 الزراعي الناتج بمستوى وكذا ،الداخلي بالطلب بدوره

 تؤثر  أن  المتوقع  من  التي  العوامل  من  المناخية،  وبالظروف
 .المحلي الصعيد على التضخم  معدل على

 عند  منخفضا    التضخم   يظل  أن  المتوقع  من  السياق،  هذا  في
 إلى يتسارع أن قبل ،2021 بعام  المائة في 0.6 مستوى
 المرتقب بالتحسن ارتباطا 2022 عام  في بالمائة 1.3

 .الداخلي الطلب لمستويات

 نسبته ما 2020 عام  خالل التضخم  معدل بلغ ،األردن في
 في المائة 0.8 حوالي مع مقارنة وذلك (12) المائة في 0.3

 19-يعكس ذلك تأثير وباء كوفيد.  2019عام    خالل  مسجل
 انكماش، حيث أدى إلى لألسعار العام المستوى على

، كما لإلنفاق المتاح الدخل انخفاض نتيجة الكلي الطلب
األسعار العالمية للنفط في اإلبقاء على  انخفاضساهم 
 العام خالل منخفضة مستويات عند التضخم معدل

 عامي خالل التضخم توقعات صعيد على أما. ماضيال
 أسعار مسار على كبير بشكل عتمدتفس 2022 ،2021
 وسرعة جانب، من العالمية االسواق في والغذاء النفط
 جائحة تداعيات من والعالمي المحلي االقتصاد تعافي
 معدل يرتفع أن المتوقع من لذلك خر،آ جانب من كورونا
في  1.3 إلى ليصل 2022و 2021 عامي في التضخم 
 .الترتيب على في المائة 1.7و المائة

 عام خالل بالمائة 84.3 التضخم  معدل بلغ ،لبنان في ماأ
 عام خالل مسجل بالمائة 2.9 نحو مع مقارنة 2020
 المستوى  هذا  لىإ  دتأ  التي  الرئيسة  العوامل  تتمثل.  2019
 والمالية االقتصاديةالتطورات  في التضخم من المرتفع

 ،البالد وانعكست على المستوى العام لألسعارالتي شهدتها  
قيمة العملة المحلية مقابل في إلى انخفاض ى أدهو ما و

 السلع سعارالعمالت األجنبية انعكس على مستويات أ
 تكلفة أكثر صبحتأ التي المحلية السلع وحتى المستوردة 

بما ولد ضغوط  االولية المواد أسعار ارتفاع بسبب
 متزايدة.تضخمية 

العام  مستوىال على ضافيا  إ ثرا  أ 19-وباء كوفيدل كان
. المؤسسات عظم اإلغالق الجزئي والكلي لم مع سعارلأل

 االمدادات سالسل على الوباء يرأثت نا لىإ االشارة  تجدر
 عارسألالمستوى العام ل رفع عالميا   وغيرها الغذائية

، وزاد المستوردة السلع سعارفيما يتعلق بأ خصوصا  و
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انفجار مرفأ بيروت من حدة الضغوطات التي واجهت 
 .المستوى العام لألسعار خالل العام الماضي

 الماليةالضغوطات االقتصادية و ومع ،خرىأ جهة من
 النقدي االحتياطي وانخفض الحكومية اإليرادات تتراجع
وكان التمويل النقدي للعجز في  المركزي، المصرف لدى

الموازنة العامة للدولة دوره في تغذية الضغوط التضخمية 
 ماأ .اللبنانية العملة قيمةوتوليد المزيد من الضغوط على 

األسعار العالمية للنفط كثيرا   انخفاضيساعد  فلم  خارجيا ،
في التخفيف من حدة الضغوط التضخمية في ظل 

 الدوالر مقابلاالنخفاض الكبير في قيمة العملة المحلية 
-الذي مثل إضافة إلى االنعكاسات الناتجة عن وباء كوفيد

بالنسبة  .( 13)المصدر األساسي للضغوط التضخمية 19
نسبي لمعدل تراجع ، من المتوقع 2022و 2021عامي ل

، 2021في المائة خالل عام  56نحو التضخم إلى 
 . 2022في المائة في عام  23ومواصلته االنخفاض إلى 

بشكل ملموس  لألسعار  العام  المستوى ارتفع ،السودان في
بمتا يُعزى إلى تتأثير جملتة من العوامتل من  2020في عتام 

، إلى جتتانتتب  19-بينهتتا اآلثتتار النتتاتجتتة عن وبتتاء كوفيتتد
استتتتتمرار االختالالت التداخليتة والختارجيتة التي أدت إلى  
انخفتاض قيمتة العملتة المحليتة مقتابتل العمالت األجنبيتة  

في ظتل هتذه  . الوطنيتة للعملتة الشتتتترائيتة القوة  تراجعو
  2020بلغ معتدل التضتتتتخم خالل عتام  التطورات ارتفع

في المائة كنتيجة أستتاستتية للزيادة   163.26نحو ليستتجل 
 في المستتوردة  لستلعستعار المواد الغذائية واالتي شتهدتها أ

ن معدل التضتخم  أ إلى. كما تجدر اإلشتارة المستتهلك ستلة
فيما  .2021بالمائة خالل شهر يناير  304.33قد بلغ نحو 

خالل عامي  بتطورات المستتتتتوى العتام لألستتتتعتاريتعلق 
التبتنتتك التمتركتزي فتمتن التمتتتوقتع وفتق ، 2022و 2021

في المائة   103.0يبلغ معدل التضتتتخم نحو أن الستتتوداني 
في المتتائتتة في عتتام   36.7، وتراجعتته إلى 2021عتتام 
2022.    

ارتفع المستتتتوى العام لألستتتعار خالل عام  ، موريتانيافي 
المستتتتتوى  مقتارنتة مع  (14)في المتائتة  2.4بحوالي  2020

المواد  حيث ارتفعت أستعار كل من ، 2019المستجلة عام 
  ، واالثاث،والمالبسوالستكن،  والنقل، والصتحة، الغذائية،

ن معدل التضتخم  ألى إتجدر اإلشتارة والمطاعم، والتعليم. 
بالمائة مقارنة بالشهر   2.2قد بلغ  2021خالل شهر يناير 

 ماثل من العام السابق.  المُ 

، من 2022و 2021ات خالل عتامي لتوقعت فيمتا يخص ا
بالمائة خالل   2.9ن يبلغ معدل التضتتتخم حوالي أالمتوقع 
يتوقع ان يبلغ معتدل   2022. بتالنستتتتبتة لعتام 2021عتام 

 بالمائة. 2.6التضخم نحو 

 2020خالل  لألسعار تراجع المستوى العام  ،فلسطينفي 
 ذلك عزىيُ . (15) 2019في المائة مقارنة بعام  0.7بنحو
 السائلة المحروقات أسعار انخفاضإلى  أساسية بصفة

 أثر لىإو. واألحذية والمالبس الغذائية، والمواد والديزل،

 ألسعار( المؤشر الوطني 2020المكتب الوطني لإلحصاء، موريتانيا، ) 14

 االستهالك، ديسمبر.
 المعيشة  غالء  مؤشر(  2020، )فلسطين، لإلحصاء  التمتركتزي  الجتهتاز 15

 .2020 العام خالل فلسطين في
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 من للحد تدابير من تبعه وما 19-وباء كوفيد انتشار
 إلى أدى مما مباشر بشكل النقل قطاعبها  أثرت انتشاره،
 التي البر طريق عن الركاب نقل خدمة أسعار ارتفاع
 .والسيارات بالحافالت الركاب نقل على تشتمل

ن  أ، يتوقع 2022و 2021لتوقعات خالل عامي بالنستتتبة ل
بتالمتائتة خالل عتام   1.1نحو إلى يصتتتتل معتدل التضتتتتخم 

ن يبلغ  أمن المتوقع ، 2022متا فيمتا يتعلق بعتام أ. 2021
 بالمائة. 1.5معدل التضخم نحو 

 2.9ن يبلغ معدل التضخم نحو أمن المتوقع ، جيبوتيفي 
فيتوقع   2022. اما بالنسبة لعام  2021في المائة خالل عام  

  بالمائة. 2.4ن يبلغ معدل التضخم حوالي أ

في  3.9يتوقع أن يبلغ معدل التضخم نحو ، الصومالفي 
يتوقع أن  2022. فيما يخص عام 2021المائة خالل عام 

  المائة.في  3.1يبلغ معدل التضخم حوالي 

 3.5من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم حوالي ، القُمرفي 

. بينما يتوقع أن يبلغ معدل التضخم 2021في المائة عام 

    .2022في المائة خالل عام  3.2حوالي 
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   2022و 2021ي لعام العربية للدول الكلي االقتصادي األداء توقعات(: 3شكل رقم )

المحلية األسعارتطور اتجاهات   

  في 6.0و 10.8 إلى  العربية الدول في التضخم معدل تراجع المتوقع من

  التوالي على 2022و 2021 عامي خالل المائة

( %عدل التضخم في الدول العربية )م  

 

العربي  النقد  صندوق وتوقعات  رسمية  تقديرات: المصدر  

من المتوقع ارتفاع معدل التصخم في الدول العربية المصدرة للنفط 
أفق التوقعخالل   

 (%في الدول العربية المصدرة للنفط )  التضخم  معدل

 

العربي  النقد  صندوق وتوقعات  رسمية  تقديرات: المصدر  

بقاء التضخم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عند فيما يتوقع 

 في المائة خالل أفق التوقع 2تدور حول مستويات 

 (%دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية )معدل التضخم:  

 

تقديرات رسمية وتوقعات صندوق النقد العربي.المصدر:   

العربية األخرى في حين من المتوقع بقاء التضخم في بعض الدول 
 المصدرة للنفط عند مستويات مرتفعة نسبيا  بفعل التطورات الداخلية

 ( %صدرة للنفط )المُ األخرى الدول العربية معدل التضخم: 

 

تقديرات رسمية وتوقعات صندوق النقد العربي.المصدر:   

العربية  الدول انحسار نسبي للضغوط التضخمية في في حين يتوقع
خالل أفق التوقع المستوردة للنفط عام   

(%للنفط )  المستوردة معدل التضخم: الدول العربية    

 

حيث ستتجه معدالت التضخم نحو االنخفاض في عدد من دول 

   2020مقارنة بالمستويات القياسية المسجلة عام  المجموعة

(%معدل التضخم: الدول العربية المستوردة للنفط )   

 

تقديرات رسمية وتوقعات صندوق النقد العربي.المصدر:  تقديرات رسمية وتوقعات صندوق النقد العربي.المصدر:    
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ي الدول العربية 
 
 اتجاهات تطور األسعار المحلية ف

(2022-2013) 

           

 معدل التضخم )%(  

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 *2020 **2021 **2022 

 2.0 2.9 3.4 1.2- 2.5 0.8- 2.1 1.2 2.2 3.5 السعودية 

 1.8 0.7 2.1- 1.8- 3.1 2.5 1.8 4.1 2.4 1.1 ماراتاإل

 2.4 1.0 2.5- 0.9- 0.3 0.5 2.7 1.8 3.4 3.1 قطتتتتتتتر 

 3.1 2.6 2.1 1.1 0.6 1.6 3.5 3.7 3.1 2.7 الكتتويت

 2.6 3.8 0.8- 0.1 0.9 1.6 1.1 0.1 1.0 1.1 متتتتتانعُ 

 2.8 2.8 2.3- 1.0 2.1 1.4 2.7 1.9 2.6 3.3 البحتترين

دول مجلس التعاون لدول الخليج 

 2.1 2.2 1.1 1.0- 2.2 0.4 2.2 2.2 2.4 2.7 العربية

 3.4 2.9 2.4 2.0 4.3 5.6 6.4 4.8 2.9 3.3 الجتتتزائر

 1.9 1.2 0.6 0.2- 0.4 0.2 0.5 2.3 2.2 1.9 العتتتراق

 23.5 21.5 21.0 23.0 25.0 18.0 16.0 9.0 8.1 11.1 اليتتتتتمن

 2.0 2.0 8.0 2.2- 13.6 28.5 25.9 9.8 3.1 2.6 ليبيتتتتتتتا 

الدول النفطية الرئيسة بخالف 

 4.5 3.7 3.5 2.7 4.6 5.0 5.1 4.2 3.1 3.3 دول مجلس التعاون

الدول العربية المصدرة الرئيسة 

 2.7 2.6 1.7 0.1- 2.9 1.6 2.9 2.7 2.6 2.8 للنفط

 5.9 5.3 5.0 9.2 14.4 29.5 10.2 11.1 10.1 6.9 مصتتتتتر

 1.3 0.6 0.7 0.2 1.6 0.7 1.6 1.6 0.4 1.9 المغترب

 36.7 103.0 163.3 51.0 72.9 32.4 17.6 17.3 37.5 37.1 الستودان

 5.3 5.4 5.6 6.7 7.3 5.3 3.7 4.9 4.9 5.8 تونتتتتس

 23.0 56.0 84.3 2.9 6.1 4.5 0.8- 3.8- 1.9 4.8 لبنتتتتتان

 1.7 1.3 0.3 0.8 4.5 3.3 0.8- 0.9- 2.9 4.8 األردن

 1.5 1.1 0.7- 1.6 0.2- 0.2 0.2- 1.4 1.7 1.7 فلسطتتين

 2.6 2.9 2.4 2.3 3.1 2.6 1.5 0.5 3.8 4.1 موريتانيا

 2.4 2.9 2.0 1.8 1.9 2.0 2.0 2.2 2.9 2.4 جيبتتوتي

 3.1 3.9 3.5 3.0 2.7 2.9 2.3 .. .. .. الصومال

 3.2 3.5 3.0 2.8 2.5 2.1 2.0 2.0 1.5 2.3 القُمر

 10.8 22.7 33.5 12.4 18.7 19.9 7.7 7.9 10.9 10.0 الدول العربية المستوردة للنفط

 5.9 10.6 14.4 4.9 9.2 8.9 4.8 4.8 6.3 6.9 (1العربية )إجمالي الدول 

 تقديرات* 

 توقعات** 
 ( باستثناء سورية لعدم توفر البيانات.1)

 .ودولية وإقليمية وطنية مصادرباالستناد إلى  العربي النقد صندوق تقديرات وتوقعات:  المصدر
 



 

 

 


