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للتعافي من تداعيات جائحة  2022في عام يجاهدبينما كان 
المزيد من  تطوراٍت عالميٍة فرضتومتحوراته، شهد العالم  19-فيروس كوفيد

ارتفاع أسعار العديد من السلع أدت إلى ، والعالمية سالسل التوريدالتحديات على 

السابقة للنمو االقتصادي  تخفيض تقديراتهااألساسية، ما دعا المؤسسات الدولية إلى 
 3.0ليصل إلى ما بين  نقطة مئوية 1.0و 0.5بما يتراوح بين  2022مي لعام العال

مئوية  نقطة 3.0إلى  2.5 بنحولتضخم العالمي ل، ورفع توقعاتها في المائة 3.5و

تلك بشأن مآالت عدم اليقين وسط أجواء يسودها  في المائة 6ليتجاوز بذلك 
 .يالتطورات، وتداعياتها على النمو االقتصادي العالم

 

التطورات باالنعكاسات الناتجة عن  في هذه األثناء تأثرت 
لتسجل خالل والغاز النفط  ر، ما أدى في مجمله إلى ارتفاع أسعاالعالمية األخيرة

 .2008منذ عام  ياتهاأعلى مستو 2022شهر مارس 

إلى نحو  من المتوقع ارتفاع، ظل هذه التطوراتفي 

بما يعكس محصلة عدد من العوامل من بينها تداعيات  2022في المائة في عام  5.0

التطورات العالمية األخيرة على االقتصادات ، وانعكاسات 19-جائحة كوفيد

مو جراء استمرار حزم التحفيز في الدول العربية خالل ، واألثر الداعم للنالعربية

 مليار دوالر 396( إلى 2022-2020خالل الفترة ) ، التي ارتفع حجمها2022عام 

أمريكي. يعكس معدل النمو المتوقع للعام الجاري ارتفاع معدل نمو االقتصادات 
ي كل من كميات في المائة جراء الزيادات المسجلة ف 5.6العربية المصدرة للنفط إلى 

إنتاج النفط وأسعاره في األسواق الدولية، مقابل وتيرة نمو معتدلة لالقتصادات 

في المائة، بما يعكس التحديات التي تواجه  3.7العربية المستوردة للنفط تقدر بنحو 
توازناتها الداخلية والخارجية وتؤثر على مستويات االستهالك واالستثمار. أما فيما 

، فمن المتوقع انخفاض معدل نمو الدول العربية 2023ت النمو لعام يتعلق بتوقعا

في المائة كنتيجة لتراجع الطلب العالمي بفعل السحب التدريجي  4.0كمجموعة إلى 
 لحزم الدعم، واالنخفاض المتوقع ألسعار السلع األساسية.

بما يعكس تأثير  2022في الدول العربية في عام  من المتوقع ارتفاع 

واالرتفاعات المسجلة في أسعار السلع ، سالسل اإلمداد الدولية التحديات التي تواجه 
العالمية الراهنة، عالوة على لتطورات لالطاقة نتيجة  وموادصناعية الزراعية وال

تأثير الزيادة في مستويات الطلب الكلي، ورفع معدالت ضرائب االستهالك في 

بعض الدول العربية، وأثر التمرير الناتج عن انخفاض قيمة بعض العمالت العربية 
باين من دولة عربية مقابل العمالت الرئيسة، وتأثير عوامل تضخمية أخرى تت

في المائة في عام  7.5 ليسجل معدل التضخم للدول العربية كمجموعة نحوألخرى، 

، فيما يتوقع تراجع نسبي لمعدل 2021في المائة في عام  5.7، مقارنة مع 2022
 . في المائة 7.0ليصل إلى  2023التضخم في عام 

الدول  في  علىأن تغلب االتجاهات التقييدية  من المتوقع

العربية خالل أفق التوقع بما يعكس توجهات المصارف المركزية الدولية في ظل 
صرف الثابت السيما مقابل الدوالر تبني عدد من الدول العربية ألنظمة سعر ال

األمريكي، وتوجه مماثل من بعض الدول العربية التي تتبنى نظما  مرنة للصرف 

لرفع الفائدة في ظل االرتفاع األخير المسجل في معدالت التضخم، والضغوطات 
التي تواجه أسواق الصرف األجنبي نتيجة للتطورات العالمية األخيرة. في المقابل، 

المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية جهودها على صعيد تطبيق ستواصل 

أدوات السياسة النقدية غير التقليدية لدعم التعافي وحفز النشاط االقتصادي، 
والتركيز على تبني عدد من اإلصالحات التي تستهدف تحقيق االستقرار السعري 

رقمية، وترخيص  والمالي، ودعم التحول الرقمي بما يشمل جهود إصدار عمالت

 البنوك الرقمية والخدمات المصرفية المفتوحة لزيادة الشمول المالي.

 الُمجمعة العامة الموازنة في ينخفض العجز أن يُتوقع،  على صعيد

اإلجمالي مقابل  المحلي الناتج من المائة في 2.4 ليبلغ 2022 عام في العربية للدول

 في خاصة   النفطية، لإليرادات المتوقعة الزيادة جراء 2021في المائة في عام  4.6

 لدول التعاون مجلس دول في العجز وتراجع المالية األوضاع تحسن توقع ظل

 في فائضا   المجلس دول تحقق أن المتوقع من إذ. 2022 عام في العربية الخليج

. 2014 في النفط أسعار انخفاض موجة منذ مرة ألول 2022 موازنتها الُمجمعة عام
 العربية الدول مجموعة في الموازنات العامة عجوزات بقاء المتوقع من أنه غير

في  المستوردة له عند مستويات مرتفعة العربية والدول للنفط، الُمصدرة األخرى

 .2022 عام

 للدول الجارية المعامالت ميزان أداء تأثر المتوقع منعلى صعيد

 إضافة ،19-كوفيد جائحة تداعيات استمرارب 2022 عام لخال كمجموعة العربية

 والسلع للنفط العالمية ألسعارا ارتفاع إلى أدت التي العالمية التطورات آثار إلى
 تواصل عن الناشئة والضغوط الغذائية، المواد أسعار خاصة وبصفة األساسية

 دولال بعض اتخاذ آثار إلى إضافة. الدولية اإلمداد سالسلالتحديات التي تواجه 

 العملة على الطلب مستويات من للحد االحترازية اإلجراءات من عددل العربية
 كما. الدول تلك في التحديات التي تواجه أسواق الصرف األجنبي ضوء في األجنبية

 العالمية الفائدة مستويات في المتوقع باالرتفاع الجارية المعامالت ميزان أداء سيتأثر

 ضوء في. الجاري العام من مارس شهر في الظهور في مراحله أول بدأت والذي
 الجارية المعامالت ميزان فائض ارتفاع المتوقع من اإلشارة، سالفة التطورات

 دوالر مليار 186.6 حوالي ليصل إلى 2022 عام في كمجموعة العربية للدول

 الناتج من المائة في 6.4 حوالي يعادل ما بالمائة، 44.1 قدرها بزيادة ،أمريكي

 المتوقع من ،2023 عام خالل بالتوقعات يتعلق فيما .العربية للدول اإلجمالي المحلي

 ما يُعادل دوالر، مليار 149.6 حواليإلى  الجارية المعامالت ميزان فائض انخفاض
 .كمجموعة العربية للدول اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 4.9 حوالي
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 أوال: البيئة االقتصادية الدولية وانعكاساتها على الدول العربية 
 

العالم   كان  كوفيد   2022عام    بداية  في  يجاهد بينما  فيروس  النتشار  واالجتماعية  االقتصادية  التداعيات  على   19-للتغلب 

ارتفاع أسعار العديد من ها  نتج عن  غير مواتيةٍ   عالميةٍ   تطوراتٍ ومتحوراته للعام الثالث على التوالي، شهد االقتصاد العالمي  

  اتتأثير ال بعد من  كن قد تعافت  مداد الدولية التي لم تأكبر لسالسل اإل  وتحدياتالطاقة،  مواد  السلع الزراعية والصناعية و

وعدم اليقين في ظل التداعيات التي   ، تزايد مستويات المخاطرإلى    تلك التطورات. كما أدت  19-جائحة كوفيد الناجمة عن  

خاصة  الشرائية  ة القووأدت إلى تراجع مستويات  ،واألسواق واألسر  دول العالم كافة  شمليلتأثيرها نطاق   التي اتسعوخلفتها 

 وأثارت مخاوف بشأن األمن الغذائي العالمي. ،بالنسبة لألسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط 

في المائة في عام     4.5و  4نمو االقتصاد العالمي بما يتراوح بين    تلك التطوراتقبل    تتوقعكانت المؤسسات الدولية    وفيما

 2023في عام  وتيرة النمو    انخفاض، ووالنامية  التعافي المتوقع السيما في عدد من االقتصادات المتقدمةاستمرار  بفعل    2022

 العالمية التطورات  السحب التدريجي لحزم التعافي، جاءت    االستمرار في  في المائة نتيجة  3.8إلى    3.2لى ما يتراوح بين  إ

. في هذا اإلطار، وبحسب التوقعات الدولية، تشير خالل أفق التوقعفرض تأثيراتها وتنعكس على معدالت النمو  لتاألخيرة  

قبل بالتقديرات السابقة المتوقعة    ستؤدي إلى انخفاض معدل نمو االقتصاد العالمي مقارنة    تلك التطوراتالتقديرات إلى أن  

  التضخم  لمعدل  متوقع  ارتفاع، وسينتج عنها  2022خالل عام  نقطة مئوية على األقل    1.0و  0.5  يتراوح بينبما    تلك التطورات 

انخفاض محتمل للناتج اإلجمالي العالمي بنحو   فيما سينتج عن تلك التطورات،  مئوية   نقطة  3.0و   2.5  بين  يتراوح  بما  العالمي

، وارتفاع إضافي لمعدل التضخم بنحو نقطتين أمريكي  بما يمثل خسارة تقدر بنحو تريليون دوالر 2023في عام  في المائة    1

  .(1) مئويتين

وسط    ، بعد  تأثيراتها بشكل كاملكشف  نولم ت  ومتالحقة    متواصلة    العالمية األخيرة التطورات  التداعيات الناتجة عن  ال تزال  

في حين   ،  2022خالل النصف األول من عام    لتلك التطوراتعدد من الفرضيات التي يتمثل أكثرها تفاؤال  في احتواء سريع  

أكثري أمد  تشاؤما     هاتمثل  التطورات  في طول  قد  متلك  المناطق ما  بعض  أكبر  بشكل  به  تتأثر  اقتصادي  ركود  إلى  يؤدي 

 .السيما دول االتحاد األوروبي الجغرافية

 

 العالمي النمو اتجاهات
 
النقد  توقع يناير  (2) الدولي  صندوق  إصدار  عام    في  من 

العالمي  من    2022 االقتصاد  آفاق  معدل تقرير  انخفاض 

العالمي   االقتصاد  عام   4.4نحو    ليبلغنمو  في  المائة  في 

، بما 2021عام    فيفي المائة لمعدل    5.9، مقابل  2022

العالمي  مثل  يُ  النمو  لتوقعات  في    الصادرة   السابقةخفضا  

 .  مئوية نقطة 0.5نحو ب  العام الماضي من شهر أكتوبر

الخفض  يعكس   انتشار  هذا  جراء  المتصاعدة  المخاوف 

داعيات  أثر المتوقع الستمرار التمتحور "أوميكرون"، والت

العالمية التضخمية  الموجة  عن  التي  ،  الناتجة  والتحديات 

االقتصادي  تواجه   النمو  على  الدولية  اإلمداد  سالسل 

التخفيض الذي أجراه صندوق  ذلك  كالعالمي. كما يعكس  

الدولي   العالمعلالنقد  في  اقتصادين  أكبر  نمو  معدل    ، ى 

  1.2بنحو  والصين  ممثلين في الواليات المتحدة األمريكية  

 
 وفق توقعات كل من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية والمعهد البريطاني للدراسات االقتصادية واالجتماعية، وبنك جي. بي. مورجان.  (1)

(2) IMF, (2022). “World Economic Outlook Update: Rising Caseloads, A Disrupted Recovery, And Higher Inflation”, Jan. 

في    يُعزى بما   ، نقطة مئوية للثانية   0.8لألولى، و نقطة مئوية  

األمريكية  المتحدة  الواليات  المتوقع  تأثير    إلى   حالة  التشديد 

ك على مستويات الطلب  ذل   وأثر   ، للسياستين المالية والنقدية 

  في   الجاري   االنكماش   الصين تأثير   حالة   ويعكس في الكلي،  

  مقارنة   الخاص   االستهالك   تعافي   وبطء   ، العقارات   قطاع 

للصندوق  السابقة  لسياسة  بالتوقعات  المتوقع  والتأثير    عدم ، 

كوفيد   مواجـهة   في   المطلق   التهــــاون   19- جائحة 

  Policy Zero COVID-19” “  وما من  ،  ستفرضه 

 . تأثيرات على النشاط االقتصادي 

في هذا اإلطار، من المتوقع تراجع معدل نمو االقتصادات  

مقابل    ،العام الجاريفي  في المائة    3.9  نحو  المتقدمة إلى

العام الماضي كنتيجة لالنسحاب التدريجي  في  في المائة    5

تبنيها   تم  التي  التيسيرية  والنقدية  المالية  السياسات  من 

اوز التداعيات الناتجة عن الجائحة، فيما يتوقع تراجع  لتج

السوق   واقتصادات  النامية  الدول  مجموعة  نمو  معدل 
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المائة    6.5الناشئة من   في    4.8لى  ، إ2021في عام  في 

كنتيجة لتراجع زخم التعافي في عدد    2022في عام  المائة  

التي   ، من االقتصادات القائدة في هذه المجموعة من الدول

الصين رأسها  على  لتشديد    ،يأتي  المتوقع  التأثير  وكذلك 

الحالية  التضخمية  الضغوطات  لمواجهة  النقدية  ،  السياسة 

التوقعات  من  المجموعة  دول  من  عدد  سيستفيد  فيما 

باستمرار ارتفاع األسعار العالمية للسلع األساسية في عام 

2022 . 

الدولي   النقد  صندوق  توقع  المقابل،  التطورات  في  قبل 

تباطؤ وتيرة النمو االقتصادي العالمي إلى  العالمية األخيرة  

عام    3.8 في  المائة  رفع    2023في  يمثل   توقعاتلما 

للنمو السابقة  بنحو    في  الصندوق  المقبل  نقطة   0.2العام 

االقتصادي    ،مئوية للنشاط  المتوقع  التحسن  يعكس  بما 

النصف الثاني من عام   ،  2022العالمي السيما بداية من 

انتشار   احتواء  على صعيد  تحسن  حدوث  بافتراض  ذلك 

العالم،   للقاحات على مستوى  العادل  والتوزيع  الفيروس، 

 .المتاحة العالجات فعالية وزيادة 

السياق  هذا  ترا   ،في  استمرار  المتوقع  نمو  من  معدل  جع 

، 2023في المائة في عام    2.6االقتصادات المتقدمة إلى  

النامية  الدول  مجموعة  تشهد  أن  المتوقع  من  حين  في 

في معدل النمو   ا  طفيفواقتصادات السوق الناشئة انخفاضا   

 .في المائة 4.7العام المقبل لتسجل في االقتصادي 

بالفيروس،  الخاصة  المتحورات  استمرار  ب يكتس  في ظل 

تبني   على   أهمية    الة فع    عالمية   صحية   استراتيجيةالعمل 

، بهدف ضمان توفير وإتاحة مضى   وقت   أي ن  م   أكثر   بارزة  

 مستوى   على   والعالجات   التشخيصية   واالختبارات  لقاحاتال

 خطيرة   أخرى   متحورات   ظهور   مخاطر   من   الحد   بغية   العالم 

ففي الوقت الذي تم فيه تلقيح نحو   .19-كوفيد   فيروس  من 

المائة من    79 الدخل بشكل في  سكان  الفي  مرتفعة  الدول 

الفيروس  سوى    ، كامل ضد  يحصل  من   14لم  المائة  في 

كما   . ( 3) الدول منخفضة الدخل على التلقيح الكامل في  سكان  ال

ل العالمية  الجهود  تكثيف  البالغة يتعين  التمويلية  الفجوة  سد 

أدوات لالالزمة    أمريكي   دوالر مليار    23.4 إتاحة  تسريع 

كوفيد  مبادرة   19-مكافحة  إطار  وتحفيز  ( ACT) في 

نقل   اإلنتاج   التقنية عمليات  بتنويع  التعجيل  على  للمساعدة 

 .( 4)     العالمي لألدوات الطبية الضرورية، خاصة في إفريقيا 

 
(3) Our World in Data, (2022). “Coronavirus (COVID-19) 

Vaccinations”, March. 
(4) Gopinath, G. (2022). “A Disrupted Global Recovery”, IMF 

Blog, Jan. 

ي  القُطري،  المستوى  االقتصادي  على  التعافي  دعم  تطلب 

وفق    ةمتناغم بين إجراءات السياستين النقدية والماليتنسيق  

األولوية  إعطاء  مع  دولة  كل  في  المتاح  السياسات  حيز 

الداعم   التمويل   واالجتماعي   الصحي  لإلنفاقلتوفير 

  سيكون   السياق،  هذا   في.  ةواحتواء الضغوطات التضخمي 

  إلى   الوصول  فرص  على  للحفاظ ضروريا    الدولي  التعاون

  عند   منظم   نحو  على  الديون  هيكلة  بإعادة   والتعجيل  السيولة

  ناخ المُ الحد من تغير    سياسات  في  االستثمار  ويظل.  الحاجة

 . لتحقيق المستهدفات متوسطة وطويلة األجل الزما  

االقتصادية   التداعيات  على    العالمية للتطورات  تعقيبا  

  التطورات تلك    أن  إلىأشار صندوق النقد الدولي  األخيرة،  

واسعة   تأثيرات  لها  األسعار  في  ارتفاع  من  عنها  نتج  ماو

  يشكل   التي  الفقيرة  األسر   خاصة  بأسره،  العالم  علىالنطاق  

ت تلك  تصاعد  وإذا.  إنفاقها  من  أكبر  نسبة  والوقود  الغذاء

  وسيكون   أكبر،   االقتصادي  الضرر  فسيكون  ، التطورات

  المالية   واألسواق  العالمي  االقتصاد  على  عميقا    تأثيرا    لها

  بناء  .  (5) األخرى  البلدان   إلى  تداعياتها   وستنتقل  العالمية، 

 إجراء   إلى  اتجاهه  إلى  الدولي  النقد  صندوق  أشار  عليه،

شهر   العالمي  االقتصادي  النمو  لتوقعات  آخر  خفض في 

 العالمية التطورات    تأثير  يعكس  بما  2022ابريل من عام  

 . األخيرة 

تباطؤ االقتصاد العالمي   (6)البنك الدولي توقع  في المقابل،  

نتيجة    ،2021  في  قوي  انتعاش  أعقاب  يف  2022في عام  

انتشار يفرضها  التي  االقتصادية    متحورات   التحديات 

، ومعدالت  التضخم   مستويات   وارتفاع،  19-جائحة كوفيد 

 في   التعافيبما يهدد    الدخل  في  التفاوتالمديونية، وتزايد  

 .  الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة

اإلطار،   هذا  ل  أن  المتوقع  منفي    النمو   معدل  يُسج  

في المائة في   5.5  من  ملحوظا    تراجعا    العالمياالقتصادي 

نحو  2021عام   إلى  عام    4.1،  في  المائة  ،  2022في 

المائة    3.2  وحوالي دعم    انحسار  مع  2023في عام  في 

 .العالم  أنحاءغالبية  فيالسياسات لمستوى الطلب الكلي 

من المتوقع وفق تقديرات البنك الدولي تراجع معدل نمو  

  3.8  إلى  2021  فيفي المائة    5  مناالقتصادات المتقدمة  

، واستمرار تراجع وتيرة النمو  2022  عام   في  في المائة

إلى   لتصل  المائة  2.3بها  بذلك  و  ، 2023  عام   في  في 

ستتمكن هذه المجموعة من الدول من العودة إلى مستويات  

بيان خبراء الصندوق عن األثر االقتصادي    (. " 2022صندوق النقد الدولي، )   ( 5) 

 للحرب في أوكرانيا"، مارس. 
(6) World Bank, (2022). “Global Economic Prospects”, Jan. 
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كوفيد جائحة  قبل  المسجلة  واالستثمارات  في   19-الناتج 

 . العام المقبل

وتيرة النمو في الدول  خفاض  من المتوقع، ان  ،في المقابل

في المائة في    4.6النامية واقتصادات السوق الناشئة إلى  

مقابل  2022عام   المائة    6.3،  الماضي،    فيفي  العام 

إلى   عام    4.4وتراجعه  في  المائة  أن    . 2023في  بيد 

بنحو   أقل  ستبقى  البلدان  هذه  في  الناتج  في    4مستويات 

الناتج   بمستويات  مقارنة    قبل   سائدة   كانت  التيالمائة 

  للتأثر   المعرضة  االقتصادات   من  كثيرٍ   وفي.  الجائحة

حيث    ستكون  ،هابتداعيات أكبر،  االقتصادية  الخسائر 

 اتجاهاتهمقارنة ب  في المائة  7.5  بنسبة  هافي  الناتج  سينخفض

 . الجائحة انتشار قبل سائدة كانت  التي

  مع   سيتزامن   االقتصادي   التباطؤ   أن   إلى   البنك الدولي   يشير 

  بين   النمو   معدالت   في   االتساع   في   آخذة   تفاوت   فجوة 

البنك  .  لنامية ا و   المتقدمة   االقتصادات  يؤكد  السياق،  هذا  في 

العمل من أجل توزيع اللقاحات على نطاق أوسع  الدولي أهمية  

الجائحة.   على  السيطرة  يتسنَّى  حتى  ف  ُمنص  نحو  وعلى 

الناتج  في مسار التنمية    التراجع المسجل معالجة  يشير إلى أن  و 

المساواة    عن  وعدم  التفاوت  أوجه  الدخل  تزايد  توزيع  في 

في  س  السياسات  قبل صناع  من  التركيز  من  المزيد  يتطلب 

في   الناشئة  السوق  واقتصادات  النامية  الذي  الوقت  الدول 

فيه   وضيق  يواجهون  التضخمية  الضغوط  ارتفاع  تحديات 

األطول،   المدى  وعلى  المالي.  على  الحيز  تلك  سيتعين 

قتصادات مواصلة اإلصالحات التي تخفف من حدة التأثر  اال 

المساواة،   وعدم  التفاوت  وأوجه  األولية،  السلع  بصدمات 

 وتعزز التأهب لمواجهة األزمات.  

وفي ظل ارتفاع مستويات الديون، سيكون التعاون الدولي 

النامية  لالقتصادات  المالية  الموارد  لزيادة  أساسيا     عامال  

 . النمو الشامل والمستدام حتى يمكنها تحقيق  

جانبها،   المتحدة  توقعتمن  "ف  (7) األمم  تقرير  الحالة ي 

االقتصادية يناير  "  والتوقعات  شهر  في  عام  الصادر  من 

العالمي  تراجع    2022 االقتصاد  نحو  نمو  ي ف  4.0إلى 

عام   في  لمتنتيجة    ،2022المائة  السريع  حور  االنتشار 

وتيرة   الذي   أوميكرون السريع  عرقل  للنشاط    التعافي 

في المائة    5.5، مقابل نمو بلغت نسبته  االقتصادي العالمي

بما يمثل أعلى معدل نمو عالمي على مدار    2021في عام  

لمعدالت   الملموس  االرتفاع  إلى  يُعزى  بما  عقود  أربعة 

 
(7) UN, (2022). "World Economic Situation and Prospects ", 

Jan.  
(8) FAO, (2022). “Information Note The importance of 

Ukraine and the Russian Federation for global 

الطلب العالمي والتجارة الدولية التي استعادت مستوياتها  

تواصل انخفاض معدل  فيما يتوقع  ،  المسجلة قبل الجائحة

ليسجل   العالمي  االقتصادي  في  3.5النمو  المائة   عام   في 

تراجع  2023 السياسات    مع  صعيد  على  المقُدم  الدعم 

 .النقدية والمالية

  كبيرةٍ   تحدياتٍ لبلدان النامية  األمم المتحدة أن تشهد ا توقع  تو

الطويل   المدى  من على  كل  في    وأمريكا    أفريقيا    السيما 

التي من المتوقع أن تسجل  الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي  

نمو أقل بكثير، مقارنة بتوقعات ما قبل الجائحة،  معدالت  

تقدم  ال  لفي هذه الدول ويعرقالفقر  يرفع من معدالت  مما  

 التنمية المستدامة. على صعيد تحقيق 

ك أن  إلى  المتحدة  األمم  وأوكرانيا  أشارت  روسيا  من  ل 

العالم  مجتمعتين   في  الزراعية  السلع  منتجي  أهم  بين  من 

، حيث تستحوذ  والقمح والذرة لشعير  فيما يتعلق باخاصة  

  14و  19  نحو  في المتوسط وعلى التوالي، علىالدولتان  

ما يشكل  ب  في المائة من اإلنتاج العالمي لهذه المحاصيل  4و

العالمية.   الحبوب  صادرات  ثلث  من  تعتبر  أكثر  كما 

مسؤولتين عن   اإلنتاج  الدولتين  قليال  عن نصف  يزيد  ما 

 من زيت عباد الشمس.  العالمي

عليه لألمم  تتوقع    ،بناء   التابعة  والزراعة  األغذية  منظمة 

األسعار العالمية لألغذية واألعالف    ارتفاعالمتحدة )الفاو(  

للتطورات العالمية  ئة نتيجة  ابالم  20و  8بين  يتراوح  بما  

المتحدة  (8)   الراهنة األمم  برنامج  حذر  اإلطار،  هذا  في   .

وقبل   ارتفاع    التطورات  تلكحدوث  لألغذية  عدد  من 

يواجهون   الذين  الاألشخاص  في  المجاعة  خطر  محتملة 

العالم  أنحاء  ومن    .مليونا    276إلى    مليونا    80من    جميع 

أن تنذر بالمزيد من االرتفاع  التطورات  تلك  شأن استمرار  

في أعداد األشخاص الذين يواجهون خطر المجاعة خاصة 

الحبوب   واردات  على  تعتمد  التي  الدول  منطقة  في  من 

 البحر األسود. 

  (9) والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  توقعت  جانبها،  من

  في   المائة  في  4.5  إلى  العالمي  االقتصاد  نمو  معدل  تراجع

  عام  في  المسجل  للنمو  المائة  في  5.6  مقابل،  2022  عام 

 في   المائة   في   3.2  نحو  إلى  انخفاضه  قبل  وذلك  ، 2021

  الناتج   مستويات  فيه  شهدت  الذي  الوقت  وفي.  2023  عام 

  االقتصادي   التعاون  منظمة  بلدان  معظم   في  ملموسا    تعافيا  

 ال   ،2019  عام   في  المسجلة  مستوياتها  من  لتقترب  والتنمية

agricultural markets and the risks associated with the 

current conflict”, March. 
(9) OECD, (2021). “OECD Economic Outlook”, Dec. 



 2022أبريل  –تقرير "آفاق االقتصاد العربي " اإلصدار السادس عشر 

 7 العربي  النقد صندوق

 المنظمة  في  المنخفض   الدخل  ذات   االقتصادات  تزال

  معرضة    ،التلقيح  معدالت  فيها   تنخفض  التي  تلك  خاصة

 .الركب عن التخلف  لخطر

  المتوازن   غير  االنتعاش  مخاطر  إلى  المنظمة  أشارت  كما

  من   كل  بين  ما  السيما  المتقدمة،  االقتصادات  لمجموعة

  تعافي   مستويات   شهدت  التي  األمريكية  المتحدة   الواليات 

  أسواق وأوضحت أن  .  اليورو  بمنطقة  مقارنة  وأسرع  أقوي

  الوقت   ففي  .متوازنة  غيرال تزال    المنظمة بلدان  في  العمل

  تواجه   وظائف،   على  للعثور  الناس  من   الكثير  يكافح  الذي

  توظيف   في   صعوبة    القطاعات  من   عدد  في  الشركات 

  شهدت   التي  المطلوبة  المهارات  إلى  لالفتقار  نتيجة  العمال

 .األزمة  أعقاب في ملموسا   تغيرا  

 في   انخفاضا    القطاعات  بعض  في  العمال  في  النقص  يعكس

  منظمة   دول  معظم   في  العاملة  القوى   في  المشاركة  معدالت

  المتوقع   منفي هذا اإلطار،    .والتنمية  االقتصادي   التعاون

 دول   في  العمل  سوق  في  المشاركة  مستويات  تعود  أن

  إلى   يؤدي  مما  الوباء  آثار  تضاؤل  مع  طبيعتها  إلى  المنظمة

 نمو  معدل  إبقاء  على  يساعدو  العمالة  من  المعروض  زيادة 

  عبر   قائمة    االختالالت  تزال  ال  كما.  معتدال    األجور

  على   تعتمد  التي  القطاعات  التزال  حيث  الصناعات،

  والترفيه   والسياحة  السفر  مثل   األشخاص  بين   االتصال 

  يزال   ال  بينما  الجائحة،  عن  الناتجة  التداعيات  جراءي  نتعا

  الواليات   في  سيما  ال  قويا ،  االستهالكية   السلع  على  الطلب

 . األمريكية المتحدة 

أن (  10)من جهتها، تقدر منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

سوف تؤدي إلى انخفاض متوقع لمعدل    التطورات األخيرة 

نمو االقتصاد العالمي بما ال يقل عن واحد في المائة في  

وارتفاع متوقع لمعدل التضخم العالمي بنحو    ، 2022عام  

 نقطة مئوية. 2.5

 األساسية   السلع  أسواق

للنفط   العالمية  السوق  الطلب    زيادة  شهدت  مستويات  في 

مليون برميل يوميا     5.7  بلغت  2021في عام  على النفط  

  المتوسط   في اليوم  في برميل  مليون 96.0  نحو  إلى ليصل

دعم  بما   على  العالمي  ساعد  االقتصادي  النشاط  تعافي 

 .  والتجارة الدولية

 
(10) OECD, (2022). “OECD calls for well-targeted support to 

the vulnerable as war undermines global recovery”, March. 

، شهدت مستويات المعروض النفطي من خارج  في المقابل 

مليون برميل يوميا  خالل   0.6دول األوبك ارتفاعا  بنحو  

إلى    2021عام   في    63.6ليصل  يوميا .  برميل  مليون 

مستويات   ارتفاع  عن  التطورات  هذه  أسفرت  المحصلة 

مليون برميل يوميا  ليصل    0.5الطلب على نفط أوبك بنحو  

 ي اليوم. مليون برميل ف 27.9إلى 

سجلت األسعار العالمية للنفط ارتفاعا  ملموسا  بنسبة بلغت  

  69.9حيث ارتفعت إلى نحو    2021في المائة في عام    68

مقابل   العام،  خالل  المتوسط  في  للبرميل    41.5دوالر 

، كنتيجة للعديد من العوامل 2020دوالرا  للبرميل في عام  

وتعافي حركة   ،العالميمن أهمها ارتفاع مستويات الطلب 

 التجارة الدولية. 

توفير   في  واالستمرار  السعرية  الضغوطات  ولتخفيف 

قرر تحالف    ،اإلمدادات النفطية الداعمة للتعافي االقتصادي 

عام   بداية  في  اإلنتاج    2022"أوبك+"  مستويات  زيادة 

بنحو   اليوم    400النفطي  في  برميل  نهاية عام  ألف  حتى 

الدول العربية عدد من  زيادات في إنتاج    بما يشمل  2022

االتفاق   في  واإلمارات    منالمتضمنة  السعودية  من  كل 

و ووالكويت  وُعمان،  العراقالجزائر،  والبحرين،   ،

مراجعة هذا المستوى  دوري  يتم بشكل  بحيث  ، ووالسودان 

الدورية   االجتماعات  في  النفطية  السوق  أساسيات  وفق 

 . منظمة األوبكل

على   الطلب  مستويات  في  الزيادة  استمرار  المتوقع  من 

عام    ، النفط خالل  أقل  بوتيرة  من  2022ولكن  حيث   ،

األوبك  المتوقع   منظمة  بيانات  على  وفق  الطلب  ارتفاع 

بنحو   يوميا     4.2النفط  برميل  الجاري،  في  مليون  العام 

خارج أوبك بنحو    منمقابل ارتفاع في مستويات العرض  

ليسجل    3 يوميا   برميل  ما   66.6مليون  برميل،  مليون 

يتوقع في ضوئه ارتفاع مستويات الطلب على نفط أوبك  

 .)12((11)مليون برميل في اليوم  0.29إلى نحو 

الربع    خاللالتي شهدها العالم    العالميةللتطورات  انعكاس  ك

عام   من  للنفط  ،  2022األول  العالمية  األسعار  ارتفعت 

في المائة مقارنة بمستوياتها المسجلة في   48تقارب  بنسبة  

أمريكيا   دوالرا     104ما يقرب من ، لتصل إلى 2021عام 

مقابل   عام  أمريكيا   دوالرا     69.9للبرميل،  في  للبرميل 

مستوى لألسعار العالمية للنفط منذ  بما يمثل أعلى    2021

 .  2008عام 

المقبل  هذه  (11)  الفترة  خالل  المراجعة  قيد  تزال  ال  وفق  ة  التقديرات 

 خالل شهر مارس.  منظمة األوبكصادر عن أحدث بيان 
(12) OPEC, (2022). “Monthly Oil Market Report”, Mar. 
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  شهدت فقد    ،األخرى  األساسية  السلع  بأسعار  يتعلق  فيما 

  ارتفاعاتٍ   األخرى  األساسية  والسلع  المعادن  أسعار  كذلك

 العالمي  االقتصادي  النشاط  تعافي  بفعل  2021  عام   خالل

  الوقت   في  ،عقود   أربع  خالل  اله  نمو  وتيرة   أعلى  سجلتل

 السلع   من  عدد  من  المعروض  مستويات  فيه  شهدت  الذي

  تحديات   في  أهمها  تمثل  لعوامل  نتيجة  ضغوطاتٍ األساسية  

 لتجاوز  المفروضة  القيود   نتيجة   العالمية  اإلمداد  سالسل

 المتباينة   العوامل  من  العديد على  عالوة   ،19- كوفيد  جائحة

  السلع   من  العديد   أسعار  مستويات  على  أثرت  التي األخرى

  عالمية   تضخمية  موجة  حدوث  إلى  وأدت  ،2021  عام   في

 الطاقة   أسعار  ارتفعت  السياق،  هذا  في.  النطاق  واسعة

  في   خاصة  ملموس  بشكل  والفحم  الطبيعي  الغاز  السيما

  مدفوعة    2021  عام   من  الثاني   النصف  خالل  أوروبا

  كذلك .  اإلمدادات  انتظام   وعدم   الطلب،  مستويات  بانتعاش

  الحديد   مثل  األخرى   الخامات  من  العديد   أسعار  سجلت

  وسط   االنخفاض ت  عاود  ثم  ، 2021  عام  خالل   اذروته

 من   للحد   الصلب  إنتاج  على  الصين  تفرضها  التي  القيود 

  لها   مستوى  أعلى  إلى  القصدير  أسعارارتفعت    كما.  التلوث

  القوي   بالطلب  مدعومة    الماضي  العام  اإلطالق  على

مستويات    واضطرابات  اإللكترونيات  قطاع  من  المستمر

  قرار  بسبب  زيادة   األلمنيوم   عارأس هدت ش كما. عروضمال

  جانب   من.  الكهرباء  نقص  وسط  اإلنتاج  من  الحد  الصين

  23  بنسبة  الزراعية  المنتجات   أسعار  كذلك  ارتفعت  آخر،

  من   لعدد  كمحصلة   2021  عام  في  المتوسط  في  المائة  في

 من  السيما  الواردات  مستويات  ارتفاع  أبرزها  من  العوامل

  من   المعروض  مستويات   في   واالضطرابات  الصين،

  أثر   بما  المناخية  للظروف   كنتيجة   الزراعية  السلع  بعض

  مثل   السلع  هذه   من  عدد  من  المعروض  مستويات  على

 .(13)والبن والكاكاو القمح

السلع  فيما   أسعار  شهدتها  التي  بالتطورات  يتعلق 
نتيجة   2022خالل الربع األول من عام    األخرى  األساسية
، شهدت أسعار السلع الغذائية العالمية األخيرة للتطورات  

خالل تلك    ملموسةٍ   والصناعية وسلع مواد الطاقة ارتفاعاتٍ 
 . الفترة 

من   أكثر  عن  مسؤولتين  وأوكرانيا  روسيا  من  كل  تعتبر 
  12وتنتجان  ربع اإلنتاج العالمي من التجارة الدولية للقمح  

في المائة من السعرات الحرارية المستهلكة عالميا  إضافة  
إلى إنتاجهما المهم من الذرة والشعير، إلى جانب كونهما  
كذلك دولتين منتجتين رئيستين لعدد من المعادن من بينها  

والنيكل  والبالديوم،  والتيتانيوم،  والليثيوم األلمنيوم،   ،  .
أدت إلى  تلك التطورات  بالتالي فالضغوطات الناتجة عن  

 
(13)  World Bank, (2022). “Global Economic Prospects”, Jan. 
(14) EIU, (2022). “Global economic implications of the 

Russia-Ukraine war”, March. 

،  (14)في أسعار العديد من السلع الغذائية والصناعية  ة  زياد
خالل الربع  في المائة    40حيث ارتفعت أسعار النفط بنحو  

بحسب بيانات منظمة األوبك، فيما    2022األول من عام  
في المائة، وزيت   112زادت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 

في    74، والجازولين بنسبة  في المائة   127التدفئة بنسبة  
 .(15) في المائة على أساس سنوي  261المائة، والفحم بنسبة  

مضطردة  ارتفاعات  الغذائية  السلع  أسعار  سجلت    ، كما 
بنسبة    حيث القمح  أسعار  وزيت    78ارتفعت  المائة،  في 

في    96.8في المائة، والشوفان بنسبة    63.2النخيل بنسبة  
  24.3في المائة، واألرز بنسبة    36.3المائة، والذرة بنسبة  

 في المائة على أساس سنوي. 

كبير،    كما بشكل  والمعادن  الخام  المواد  أسعار  ارتفعت 
بنسبة   ارتفاعا   الليثيوم  أسعار  سجلت  في   265.8حيث 

بنسبة في المائة، والماغنسيوم    117المائة، والنيكل بنسبة  
بنسبة    155.5 والقصدير  المائة،  المائة،    71في  في 

  58.4في المائة، واأللمنيوم بنسبة  58.5والكوبالت بنسبة 
 ائة.في الم

 والصرف الفائدة أسعار

المتوقع عام  تصاعد    من  خالل  التضخمية  الضغوطات 

العالمية  التطورات  التداعيات الناتجة عن  في ظل    2022

إلى  ،  األخيرة  أدت   لمعدالت  ملموسة  ارتفاعاتالتي 

 Cost Push)  النفقة  دفع  عوامل  بفعل  العالم   حول  التضخم 

Inflation )،  العديد   فيه  كانت  الذي  الوقت  في  جاءتالتي  و  

  لتقييد   تستعد   المتقدمة  األسواق  في  المركزية  البنوك  من

  تعقد   زاد.  التضخمية  الضغوطات  الحتواء  النقدية  السياسة

  تواجه   التي  التحديات  حجم   من  العالمي  االقتصادي  المشهد

لتلك    المحتملة  التداعيات   نتيجة  العالم  حول  المركزية  البنوك

  للنمو   تباطؤ  من  عنها  ينتج  قد  وما  ،المستقبل   في  التطورات

 النقدية   السياسات  استمرار  يستلزم  قد  ركود  أو  االقتصادي

  يتعين   الذي  الوقت  في  التقليدية،   وغير   التقليدية  التيسيرية

  جانب   المتصاص  الفائدة   رفع  نحو  وبحزم   التوجه  فيه  عليها

 . المتصاعدة  التضخمية الضغوطات من

اآلن-  التقديرات تشير  حيث   أن    -حتى  التطورات  إلى 

الراهنة بما    العالمية  العالمي  التضخم  ارتفاع  إلى  ستؤدي 

(15) Trading Economics, (2022).  "Commodity Prices ", March, 

visited on 26th March. 
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بين   مئوية    3و  2.5يتراوح  ونحو    ،2022عام  في  نقاط 

 . (17) (16)2023عام في نقطتين مئويتين 

  الواليات   في  التضخم   معدل  تسجيل  ومع  األثناء،  هذه   في

  حيث   عاما    أربعين  في  له  مستوى  ألعلى  األمريكية  المتحدة 

اتجه  ،  2021  عام   خالل  المتوسط  في  المائة  في  4.3بلغ  

في اجتماعه المنعقد  مجلس االحتياطي الفيدرالي األمريكي  

مارس   شهر  األموال    2022خالل  فائدة  سعر  رفع  إلى 

نقطة   ربع  بنحو  بين  يل   ،مئويةالفيدرالية  ما    0.25تراوح 

إمكانية قيامه  إلى  وسط توقعات تشير  نقطة مئوية،    0.50و

ست جوالت رفع أخرى ألسعار الفائدة خالل عام  بإجراء  

بينها،  2022 نصف  لل  ةمتوقعرفع  جولة    من  بنحو  فائدة 

نقطة مئوية خالل اجتماعه المقبل في شهر مايو من عام  

التضخمية  2022 الضغوط  تصاعد  استمر  وتوقع .  إذا 

أن    مجلس االحتياطي   التضخم  يصلالفيدرالي األمريكي 

  في المجمل،   . الجاري  العام   من  الثاني  النصف  في  للذروة 

لجنة   أعضاء  توقعات  لمجلس  تشير  المفتوحة  السوق 

األمريكي   الفيدرالي  الرفع    أن إلى  االحتياطي  جوالت 

  لتسجل ارتفاع أسعار الفائدة األمريكية    إلى  المرتقبة ستؤدي

في المائة    2.8، ونحو  2022في المائة في عام    1.9نحو  

 . (18) 2023عام في 

جهته حجم  من  إلى  األوروبي  المركزي  البنك  أشار   ،

نتيجة  األوروبية  االقتصادات  تواجه  التي  التحديات 

التضخم،    العالميةللتطورات   معدالت  على  وتداعياتها 

بتاريخ   المنعقد  اجتماعه  خالل  اإلبقاء    10وقرر  مارس 

  وأسعار   ، الرئيسة  التمويل   إعادة   على أسعار فائدة عمليات 

  وتسهيالت   ،الهامشي  اإلقراض  تسهيالت  على  الفائدة 

  0.25  و  في المائة  0.00  مستوى  عند  تغيير  دون  الودائع

التوالي، وتعديل حجم    على  في المائة  0.50-  و  في المائة

 و  أبريل،  في  يورو  مليار  40  إلىاألصول  برنامج شراء  

من   يونيو  في  يورو  مليار  20و  ،مايو  في  يورو  مليار  30

 . 2022عام 

  البيانات   على  الثالث من العام   سيعتمد حجم البرنامج للربع

كانت  حال  ففي  االقتصادي.  األداء  وتوقعات    االقتصادية 

انخفاض    الواردة   البيانات  عدم  احتماالت    توقعات تدعم 

العمل    بعد  حتى  المتوسط  المدى  على  التضخم  إنهاء 

بإنهاء    اإلدارة   مجلس  فسيقوم   األصول،  شراءببرنامج  

  تغيرت   أما إذا. من العام الجاري  الثالث  برنامج في الربعال

  شروط   المتوسط، وأصبحت   المدى   على  التضخم  توقعات

 
(16) Liadze, L. et al. (2022). “The Economic Costs of the 

Russia Ukraine Conflict”, National Institute of 

Economic and Social Research, March.  

التضخم عند مستوى    هدف  نحو   تقدم مساندة لل  غير  التمويل

المائة،  2 بمراجعة  في  األوروبي  المركزي  البنك   سيقوم 

  الحجم حيث من األصول مشتريات لصافي الزمني جدوله

 استثمار   إعادة   في  كما يعتزم البنك االستمرار  .المدة   أو/    و

 شراؤها   تم   التي  المستحقة  المالية  متحصالت األوراق  كامل

  بعد   الوقت   من  ممتدة   برنامج شراء األصول لفترةفي سياق  

  ، الرسمية   الفائدة  أسعار  رفع  فيه  سيقرر  الذي   التاريخ

  من   مقبولة  ودرجة  مواتية  سيولة  ظروف  على  للحفاظ

 . (19) التيسير النقدي

برفع أسعار الفائدة مرتين  بنك إنجلترا  قام، من جانب آخر 
، كما قام في  (2022فبراير  -2021خالل الفترة )ديسمبر  

السابع عشر من شهر مارس برفع إضافي ألسعار الفائدة  
نقطة مئوية في محاولة   0.75لتصل إلى  بنحو ربع نقطة  

قرر البنك البدء بتقليص  الحتواء الضغوط التضخمية، كما  
األصول   شراء  قيمته  برنامج  جنيه    875البالغ  مليار 

بداية  ا ا  سترليني  مارس  شهر  خطوة    لمقبلمن  سياق  في 
في المائة    2.2سجل    الذيخفض معدل التضخم    تستهدف
وفق بيانات صندوق النقد الدولي، وارتفع    2021في عام  

على أساس سنوي،    المائة ب  5.1في شهر نوفمبر ليصل إلى  
 .سنوات  10في أسرع زيادة منذ 

 في  متباينة    االقتصادية  األوضاع  تزالفال  أما في اليابان،  
  بسالسل   متعلقةال  تحدياتالو  ،الداخلي  الطلب  ضعف  ظل
  اليابان   بنك   يقم   لم   التطورات،   لهذه   نتيجة .  العالمية  التوريد 
  2021  عام   خالل  النقدية  سياسته  على  تغييرات  أي  بإجراء
اليابانيال   سعر  على  وأبقى الين  عند مستويات    فائدة على 
المائة  0.1بحدود    سلبية عام    في  وواصل  2016منذ   ،

عمليات شراء السندات الحكومية بدون سقف أعلى بهدف  
اإلبقاء على أسعار الفائدة على السندات طويلة األجل لمدة  

 عشر سنوات عند مستوى صفري.

الصين   الُمتخذة  النقدي  التشديد  إجراءات  استهدفت،  في 
 ضوء  وفي.  والتقنية  العقار  قطاعات  مثل  محددة   قطاعات
  بخفض   الشعبي  الصين   بنك  قام  االقتصادي،   النمو  تباطؤ
  2021  ديسمبر  15  بتاريخ  القانوني  االحتياطي  نسبة
 كما   في المائة،  11.5  إلى  لتصل   نقطة مئوية  0.5  بمقدار
  لتصل   أساس  نقطة  10  بمقدار   سنة  لمدة  فائدة سعر ال  خفض
  أجل   من  2022في نهاية شهر يناير    في المائة  3.70  إلى
 . االقتصادي النمو  دعم 

  استنادا  للتطورات االقتصادية والمالية الُمشار إليها، شهد 
العمالت من  سلة  مقابل  الدوالر  قيمة    الرئيسة   مؤشر 

في   في المائة على أساس سنوي  7ارتفاعا  بنسبة تقارب  
مارس   بنسبة 2022شهر  السلة  نفس  مقابل  ارتفع  فيما   ،

(17) J.P. Morgan, (2022). “The Russia-Ukraine Crisis: What 

Does It Mean for Markets?”, March. 
(18) FED, (2022). “Summary of Economic Projections”, March. 
(19) ECB, (2022). “Monetary policy decisions”, March. 
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في ظل العودة األسرع    2022في المائة منذ بداية عام    2.4
الفيدرالي   االحتياطي  النقدية    لمجلس  السياسة  لمسارات 

إلى  و  ،االعتيادية المجلس  الفائدة  توجه  بشكل  رفع أسعار 
السيما  أسرع   األخرى  المركزية  البنوك  بباقي  مقارنة 
 . األوروبي والياباني  ينالمركزي ينالبنك

  الدولية التجارة

عام   خالل  ملموسا   تعافيا   الدولية  التجارة  حركة  شهدت 
الطلب    2021 مستوى  التي سجلها  الكبيرة  الزيادة  نتيجة 

حزم التحفيز في العديد    وفرتهالعالمي في ضوء الدعم الذي  
المتحدة   الواليات  في  خاصة  المتقدمة  االقتصادات  من 
درات  األمريكية، وهو ما عمل على إنعاش الطلب على صا

واقتصادات النامية  على    السوق  الدول  ساعد  بما  الناشئة 
في   10ارتفاع حجم تدفقات التجارة الدولية بنسبة تقارب  

المائة وفق تقديرات المؤسسات الدولية. شمل هذا التعافي 
تجارة تزال  ال  فيما  السلعية،  التجارة  حركة  أكبر    بشكل 
الم االتصال  على  تقوم  التي  تلك  السيما  باشر  الخدمات 

تجارة    متأثرة   شهدت  بينما  الجائحة،  انتشار  باستمرار 
في   مرونة  أظهرت  التي  القطاعات  بعض  من  الخدمات 
مواجهة الجائحة على رأسها االتصاالت وتقنية المعلومات  
الخدمية   القطاعات  من  وغيرها  اإللكترونية  والتجارة 

. من  2021في معدالت نموها خالل عام    األخرى زيادة  
ن تشهد حركة التجارة الدولية تباطؤا  خالل عام  المتوقع أ
النشاط    2022 مستويات  في  المتوقع  التراجع  بفعل 

الفيروس   متحورات  انتشار  استمرار  االقتصادي في ظل 
األخالتطورات  وتداعيات   واستمرار  ة ر يالعالمية   ،

بما يعكس االختالالت الهيكلية في    2023انخفاضه في عام  
كشفت   التي  اإلمداد  التي  سالسل  االقتصادية  األزمات 
، والتحديات  النقاب عنها  2020شهدها العالم بداية من عام  

العالمي االقتصادي  النظام  تواجه  ظل  التي    استمرار   في 
االقتصادية   القوى  بين  ما  القائمة  التجارية  النزاعات 

 . الكبرى

 صادية االقت المخاطر

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

 19-جائحة كوفيد متحورات انتشار  موجات تكرار -

احتواء  احتمال  يمثل   من   19-كوفيد  جائحةتعذر  واحدا  
التحديات   العالمي  أبرز  االقتصاد  تواجه  أفق  التي  خالل 
تجدد ظهور موجات متحورة من  إمكانية  التوقع في ظل  

 
(20) International Institute of Finance, (2022). “Global Debt 

Monitor”, Feb. 

الفيروس، أو صعوبة النفاذ العادل إلى اللقاحات، أو ثبوت  
ي احتواء المرض. كل هذه المخاطر  ة بعضها فعدم فعالي

النشاط   بشأن  اليقين  عدم  مستويات  عودة  شأنها  من 
سيستمر   ما  وهو  اإلاالقتصادي  على  الضغط  نفاق  في 

 االستثماري ويؤثر سلبا  على مستويات التشغيل.  

فرضية   فإن  الدولي  النقد  صندوق  تقديرات  عدم  بحسب 
د تؤدي إلى تراجع تقديرات النمو سالسة توزيع اللقاحات ق
   نقطة مئوية. 0.75بنحو  2022عام االقتصادي العالمي 

ارتفع  ف الجائحة،  من  الثالث  العام  بداية  الوفيات  في  عدد 

ومن المتوقع أن تبلغ الخسائر    ،مليون وفاة   5.5العالمية إلى  

المصاحبة   دوالر   13.8قرابة  لها  االقتصادية    تريليون 

وفق تقديرات صندوق النقد    2024حتى نهاية عام    أمريكي

. وكان من الممكن أن تكون هذه األرقام أسوأ بكثير  الدولي

التي   االستثنائية  الجهود  والمجتمع لوال  العلماء  بها  قام 

الطبي، واالستجابات السريعة والقوية من خالل السياسات  

 في مختلف أنحاء العالم. 

فرضية   وفق  كذلك  الدولي  البنك  يتوقع  جانبه،   سوء من 
ع  األوضاع تنطوي    صابات اإل   ارتفاع  استمرار  لى التي 
العالمي    اللقاحات،   توزيع  في  والتأخر  االقتصاد  تحقيق 

ضعيف   نمو  عام  لمعدل  يتجاوز    2022في  في    1.6ال 
 . المائة

 عالمية ال مديونية  تصاعد ضغوطات ال -

المديونية   19-كوفيد  جائحة  ت أد مستويات  ارتفاع  إلى 
  2021بنهاية عام  دوالر    تريليون  303العالمية لتصل إلى  

ن اإلجمالي   351و  حتمثل  المحلي  الناتج  من  المائة  في 
نصف االرتفاع المسجل في مستويات  نحو  جاء    العالمي.

كنتيجة   العالمية  حزم    الستحقاقاتالمديونية  في  التوسع 
النتشار   السلبية  اآلثار  احتواء  إلى  الهادفة  التحفيز 
الفيروس، فيما جاءت باقي الزيادة المسجلة في المديونية 

المؤسسات    في  االرتفاعنتيجة   المالية ديون  غير 
 .(20)والبنوك

تعتبر مخاوف تواصل ارتفاع مستويات المديونية العالمية  
تواجه   التي  المخاطر  أهم  من  الديون  سداد  والتخلف عن 

  60نحو  أن  االقتصاد العالمي في المرحلة الحالية خاصة  
الدول منخفضة الدخل تحتاج فعليا  إلى إعادة  من    في المائة

تبني  إلى  حاليا   تدفعها  مخاطر  تشهد  أو  ديونها    هيكلة 
 في  البنك الدولي  تقديرات  خطوات في هذا الصدد بحسب

  العقد   خالللديها    التجاري  التبادل  شروط  تدهور  ظل
 . الماضي
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  19- فبحسب البنك الدولي، نتج عن تداعيات جائحة كوفيد
العالمية لتسجل أعلى مستوى   المديونية  ارتفاع مستويات 

يعادل   بما  عاما   خمسين  في  من    250لها  المائة  في 
اإليرادات الحكومية.  فيما فرض ارتفاع معدالت التضخم،  
األوضاع   وتقييد  االقتصادي،  النمو  معدالت  وتباطؤ 
المالية، إضافة إلى التطورات العالمية الراهنة ضغوطات  

الناشئة    متصاعدٍة  السوق  واقتصادات  النامية  الدول    على 
أال   ويتوقع  ديونها  خدمة  بمدفوعات  الوفاء  على  وقدرتها 

كن عدد من هذه الدول من سداد مدفوعات خدمة ديونها  يتم
 .(21)خالل األثني شهرا  المقبلة

يشهد العالم أزمات  من أن  في هذا اإلطار  تكمن المخاوف  
ت موجات  أعقبت  التي  تلك  غرار  على  راكم  مديونية 

المديونية التي شهدتها فترة الثمانينات من القرن الماضي  
دول شرق آسيا في  ل في أمريكا الالتينية، واألزمة المالية  

 . )22(التسعينيات  أواخر

 
قييد األوضاع المالية على الدول النامية واقتصادات  ت -

 السوق الناشئة 

للتطورات   يكون  واالتجاهات   العالميةسوف  األخيرة 
الت تأثيراتٍ صالتضخمية  المصارف    اعدية  توجهات  على 
  ، كما سبق اإلشارة   لتقييد السياسة النقدية  المركزية الدولية
على   في  تبني  يتوقع  الفائدة  متعاقبة ألسعار  رفع  جوالت 

سريع   خروج  إلى  سيؤدي  ما  وهو  المتقدمة،  األسواق 
واقتص النامية  الدول  من  األموال  السوق  لرؤوس  ادات 

ويزيد من حجم التحديات التي تواجه تلك الدول    ،الناشئة
ظل   أسعار  ما  في  على  من ضغوطات    الصرف تفرضه 
في هذه الدول، ومن ثم احتمال تعرض عدد منها   والفائدة 
في المستقبل.اقتصادية ألزمات 

 
(21) Estevão, M.(2022). “Are We Ready for the Coming Spate 

of Debt Crises?”, World Bank Blogs, March. 

(22) World Bank, (2021). “Global Economic Prospects”, Jan. 
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 (23)للتقرير األساسية االفتراضات

 

عندما يتمكن وقتها عدد أكبر من دول العالم من النفاذ إلى   2022حتى نهاية عام    19-كوفيد  جائحةلاألُثر االقتصادي    استمرار  :19-كوفيد  جائحة -

االجتماعي التباعد  إجراءات  التخلي عن  في  الدول  عندها  وتبدأ  المرض،  ووفيات  اإلصابة  مستويات  وتنخفض  النشاط    ، اللقاحات،  سيدعم  ما  وهو 

تمكن عندها عدد متزايد من دول العالم من تجاوز التداعيات السلبية للوباء والعودة لمستويات  يو  ة الدولية للسلع والخدماتوحركة التجار  ،االقتصادي 

 . 2019الناتج المسجلة بنهاية عام 

 

تهدئة األسواق، واحتواء الزيادات الكبيرة المسجلة   من شأنهخالل النصف األول من العام الجاري،  لى توافق  إالوصول  :  العالمية الراهنةالتطورات   -

 . 2022النصف الثاني من عام  بحلول في أسعار السلع األساسية

 

، وتراجع وتيرة النمو إلى  2022في المائة في عام    3.5إلى    3.0  تدور حول  االقتصاد العالمي بنسبةنمو  من المتوقع    مسارات نمو االقتصاد العالمي: -

، 19-كل من تأثير جائحة كوفيدفي المحصلة    بما يعكس، وتقديرات المؤسسات الدولية  وفق  2023في المائة خالل عام    2.8و  2.2ما يتراوح بين  

 االقتصادي. لسياسات االقتصادية الداعمة للتعافي لالمتوقعة   والمسارات ،األخيرة  العالميةالتطورات و

 

 النسبية  األهمية  من  باألساس  نابع  مباشر  بشكل  سواء    السلع  من  للعديد  الدولية  التجارة  على   تداعيات  العالميةللتطورات    يكون  سوف:  التجارة الدولية -

التطورات   تأثيرات  خالل  من  مباشر  غير  بشكل  أو  عليهما،  العالم  دول  من  لعدد  التجاري  واالنكشاف  الدولية  التجارة  في   وأوكرانيا  روسيا  من  لكل

 معدل  يشهد  أن  المتوقع  من  أنه  إال  الدولية،  التجارة  حركة  تراجع  المتوقع  غير   من  كان  وإن  وبالتالي   .العالمية  اإلمداد   وسالسل  السلع  أسعار  على   العالمية

  2022  عامي   في   المائة  في   4.5و  المائة  في   5.8  البالغة  مسبقا    المتوقعة  بالمستويات  مقارنة   2023و  2022  عامي   في   انخفاضا    الدولية  التجارة  نمو

  على  العربية  الدول  انكشاف  في   المتمثل  المباشر  األثر  أن  نالحظ  العربية،  للدول  الخارجية  التجارة  على   العالميةالتطورات    تأثير  حيث  من  .2023و

  للدول   التجاريين  الشركاء  أهم  هيكل  في   الدولتين  لتلك   المنخفضة  النسبية  األهمية  ظل  في   محدودا    يكون  قد  عام  بشكل  وأوكرانيا  روسيا  من  كل  مع  التجارة

  الشركاء   هيكل  بين  كبيرة    نسبية    أهمية    للدولتين  كان  وإن  ،(الواردات  إجمالي   من  المائة  في   7.3و  الصادرات،  إجمالي   من  المائة  في   0.3  نحو)  العربية

   .الحبوب بالطبع رأسها على  ويأتي  محددة لسلع الموردين التجاريين

 

  فمن جهة  .  األساسية  السلع  أسعار  ارتفاع  نتيجة  العربية  للمنطقة  الدولية  التجارة  مستويات  على   ملموسةٍ   تأثيراتٍ   لتلك التطورات  سيكون  المقابل،  في   لكن

  والتي  الجاري،  العام  خالل  للنفط  العالمية  األسعار  في   المسجلة  الزيادة  بفعل  العربية  الصادرات  قيمة  ارتفاع  إلى ،  العالمية األخيرةستؤدي التطورات  

  من   المائة  في   55  نحو  تمثل  التي   النفط  لصادرات  الكبيرة  النسبية  األهمية  ظل  في   2022  عام  من  األول  الربع  خالل  المائة  في   40  بنحو  زيادة  سجلت

.  الخام  والمواد  الزراعية  السلع  من  العربية  الدول  واردات  قيمة  ارتفاع  إلى   من جهة أخرى،تلك التطورات    ؤديت س  فيما.  العربية  الصادرات  قيمة  إجمالي 

  في   المسجل  الفائض  مستويات  ارتفاع  المقابل  وفي   للنفط،  المستوردة  العربية  للدول   الجارية  الحسابات  موازين  في   للعجوزات  متوقع  ارتفاع  ثم،  ومن

   .للنفط المصدرة الرئيسة العربية لدولا لعدد من ةبالنسب الموازين هذه

 

للنفط: -   الطاقة  إمدادات  انتظام  يُخفف  قد  حين  ففي   ،الحاليةمسار التطورات    على   للنفط  العالمية  لألسعار  المتوقعة  المسارات  تعتمد  األسعار العالمية 

 العالمية   ألسعارارتفاع ا  تواصل  عن  تسفر  قدالعالمية األخيرة    التطورات  تداعيات  أن  إال  السعرية،  الضغوطات  من  األوروبي   االتحاد  إلى   الروسية

، فيما 2022دوالرا  للبرميل في عام  105، من المتوقع أن تسجل األسعار العالمية للنفط نحو (24)الطاقة األمريكية معلومات وفق تقديرات إدارة .للنفط

. على مستوى الدول العربية، سوف يكون لالرتفاع المسجل في األسعار العالمية 2023للبرميل في عام  دوالرا     89يتوقع تراجع أسعار النفط إلى نحو  

. فمن جهة، ستدعم تلك االرتفاعات التوازنات الداخلية والخارجية لالقتصادات العربية الُمصدرة للنفط نظرا  متباينةٍ   تأثيراتٍ   2022للنفط خالل عام  

يساعد االرتفاع ، كما س2022المتوقعة ألسعار النفط خالل عام دون المستويات  لتلك الدولالعامة   اتالتي تحقق تعادل الموازنالنخفاض أسعار النفط 

سوف يمتص أثر الزيادة  وهو ما    ،في الدول العربية المصدرة له  على ارتفاع فوائض موازين المعامالت الجارية المسجل في األسعار العالمية للنفط  

. لكن في المقابل، سوف تتأُثر موازنات الدول العربية المستوردة للنفط كنتيجة لتلك االرتفاعات  بالنسبة لهذه البلداني الواردات الزراعية  المسجلة ف

معامالت  ، كما ستتأثر موازين ال خاصة أن عدد منها ال يزال يدعم بعض منتجات الطاقة خاصة األكثر استخداما  من قبل الفئات متوسطة ومنخفضة الدخل

 .الجارية لهذه الدول نتيجة ارتفاع نصيب واردات الطاقة والغذاء من مجمل واردات هذه الدول

 

نهاية عام  من المتوقع  توجهات السياسة النقدية:   -   2022توجه مجلس االحتياطي الفيدرالي األمريكي إلى تسريع وتيرة تقييد السياسة النقدية حتى 

وقعات تشير باحتماالت تنفيذ ست جوالت لرفع الفائدة حتى نهاية العام، فيما يتوقع تفضيل البنك المركزي  المتصاص الضغوطات التضخمية وسط ت 

  الدول   مستوى  على   ترقب لتطورات األوضاع الراهنة على مستويات التضخم والنشاط االقتصادي قبل التوجه إلى رفع الفائدة.  م األوروبي لموقف ال

  قامت   التي   الصرف  ألسعار  ثابتة  نظما    تتبني   التي   العربية  الدول  من  عدد  في   النقدية  السياسة  توجهاتالعالمية على    الفائدة  اتجاهات  انعكست  العربية،

  1.00و 0.25بما يتراوح بين  الفائدة برفع  وقامت األمريكية المتحدة الواليات السيما الربط عمالت لدول النقدية السياسة في  التغيرات بمواكبة مؤخرا  

صل إلى  تلعلى الدوالر األمريكي    الفائدة  ألسعار  رفع  إلى  التطورات  تلك   تؤدي  أن  المتوقع  من  العام  هذا  المتوقع  الرفع  جوالت  وبحسب.  نقطة مئوية

 الصرف  أسعار  نظم  ذات  العربية  الدول  تجاريها  سوفتلك الجوالت التي    ،على التوالي   2023و  2022في المائة خالل عامي    2.8في المائة و  1.9

  صرف أسعار سياسة تتبنى   التي  العربية الدول من عدد يواجه أخرى، جهة من. بها االقتصادية األوضاع  تطورات بحسب كلي  أو  جزئي  بشكل الثابتة

 رفع  إلى   تدفعها  وقد  ،الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة  خارج   إلى   األموال  رؤوس  تدفقات  تفرضها  التي  الضغوطات  ضوء  في   تحدياتٍ   مرنة

 من للحدومعدالت عالية للمديونية الخارجية  الجارية المعامالت  موازين عجوزات  من ةمرتفع مستويات لديها التي للدول  بالنسبة خاصة الفائدة أسعار

  .األجنبية األموال رؤوس خروج  تبعات

 

مختلف األصعدة   تخضع كافة التوقعات الخاصة باالفتراضات األساسية للتقرير للمراجعة الدورية، ذلك بما يسمح باألخذ في االعتبار التطورات الدولية على  (23)

ستمرة التطورات في النشاط  من هذا التقرير. تشمل عملية المراجعة الم  2022المرتبطة باالفتراضات األساسية ومن ثم تحديث تلك التوقعات في إصدار سبتمبر  

 . أسعار الفائدة والصرف الدوليةاالقتصادي العالمي والتجارة الدولية وأسواق النفط العالمية. كما تشمل عملية المراجعة أيضا  التطورات في 
(24( EIA, (2022). “Short-Term Energy Outlook”, March. 
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( 2023-2022(: توقعات أداء االقتصاد العالمي )1شكل رقم )  

في   3.5و 3.0إلى ما يتراوح بين توقعات النمو االقتصادي العالمي انخفاض 

في المائة عام   2.8و 2.2، وتراجعها إلى ما يتراوح بين 2022 المائة عام

 العالمية األخيرة التطورات تأثير و المتحورات تشارنتيجة استمرار انت  2023
 (%معدل نمو االقتصاد العالمي )  

وسط توقعات بعودة مسارات الناتج في االقتصادات المتقدمة إلى  

واستمرار المصاعب االقتصادية التي مستوياتها المسجلة قبل األزمة، 

   تواجه االقتصادات النامية
 (%) لالقتصادات المتقدمة والنامية معدالت النمو  

IMF, (2022). “World Economic Outlook Update”, Jan. 
(. “Global Economic Prospects”, Jan2022World Bank, ) . 

UN, (2022). " World Economic Situation and Prospects”, Jan. 

OECD, (2021). “OECD Economic Outlook”, Dec. 

IMF, (2022). “World Economic Outlook Update”, Jan. 
 

بفعل تأثير   2022خالل عام سعار العالمية للنفط ارتفاع األ من المتوقع 

النشاط  نتيجة تباطؤ  2023، وتراجعها عام التطورات العالمية الراهنة

 االقتصادي
 سعر برميل النفط وفق سلة أوبك )دوالرا  للبرميل(

 

OPEC, (2022). “OPEC Price Basket”, March. 

كما يتوقع ارتفاعات كبيرة ألسعار العديد من السلع األساسية خالل 

 2023وتالشي تدريجي للضغوطات التصاعدية عام ، 2022عام 
 )%( سنويمعدل تغير األسعار على أساس 

 
Trading Economics, (2022). “Commodity Prices”, visited on 26th 

March 2022. 

 العالميةالتطورات وتجاوز التداعيات الناتجة عن ستفرض أولويات دعم التعافي 

استمرار السياسات المالية التوسعية مع ما يصاحبها من مخاطر أزمات 

 واقتصادات السوق الناشئة  الناميةالمديونية خاصة في الدول 
 (%العالمي )  العام العالمي إلى الناتج اإلجمالي  نسبة الدين

 

المتسارع لتوجهات  تقييد الالبنوك المركزية الدولية نحو  وتحول  .. 

جانب من الضغوطات الحتواء  2022عام  خالللنقدية السياسة ا

 التضخمية 
 )نقطة مئوية( ةالمركزية الدولي البنوك بعض  سعر الفائدة في 

 

 البنك المركزي
سعر الفائدة  

 تاري    خ آخر تغيي   الحال  

 2022مارس  16 0.50 األمريكي  مجلس االحتياطي الفيدرالي 

ي   2016أكتوبر  3 0.00 البنك المركزي األوروب 

ي  ن الشعب     2022يناير   20 3.70 بنك الصي 

ا المركزي   2022مارس  17 0.75 بنك إنجلتر

 2016يناير  2 0.10- بنك اليابان المركزي 
 

IIF, IMF, BIS, National Sources Global Rates.com 
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عوامل رئيسة بما يشمل التطورات المتعلقة  بأربع  2023و 2022ستتأثر مسارات النمو في الدول العربية خالل عامي 

كوفيد جائحة  عن  الناتجة  التداعيات  احتواء  العالميةالتأثيرات  و،  19- بجهود  التطورات  عن  على األخيرة    الناتجة 

المسار ، إضافة إلى  االقتصادي  تأثير استمرار العمل بحزم التحفيز الموجهة لدعم التعافي االقتصادات العربية، إلى جانب  

 .الكليةتوقع للسياسات االقتصادية الم

، ال تزال آفاق النمو االقتصادي المتوقعة خالل العامين 19-فمن حيث جهود احتواء التداعيات الناتجة عن جائحة كوفيد

متباينة   يأتي على رأسها    المقبلين  العوامل  العربية وفق عدد من  بين االقتصادات  المحقق على صعيد ما  التقدم  مدى 

عربية أقل من المتوسط   ةدول  ستة عشرةالمسجلة في    التلقيحتزال معدالت  فال  ضد الفيروس.    الكامل  مسارات التلقيح

، مما يشكل تحديا  أمام انتعاش األنشطة االقتصادية في هذه الدول في ظل عدم كفاية  (26)في المائة  64.2البالغ    العالمي 

 .في بعض الدول لحمالت التلقيح الوطنيةالموارد المالية الموجهة 

بتأثير   يتعلق  فيما  العالميةأما    االقتصادية   هياكلها   بحسب  العربية  االقتصادات  على   تداعياتها  تباين  رغمف،  التطورات 

 الدول  كافة  في للمستهلكين    الشرائية  ة القو  مستويات   على   تأثير  لها   يكون   سوف  أنه  إال   ، (للنفط   مستوردة  أم  مصدرة )

 خاصة  ،، ومن ثم انخفاض مستويات الطلب على السلع والخدمات األخرىاألساسية  السلع  أسعار  ارتفاع   نتيجة  العربية

 العربي   المتوسط  دون  ما  إلى   اإلجمالي   المحلي   الناتج  من  الفرد  نصيب  متوسط  ينخفض بها  عربية  دولة  عشرة  إحدى  في 

 .(الدولي   البنك  بيانات  وفق  العالمي   للمتوسطدوالر    10542.3و   ،العربي   متوسطلل  أمريكي   دوالر  5841.2)   والعالمي 

 بحث   ظل  في كغيرها من األسواق الناشئة    العربية  الدول  إلى رؤوس األموال    تدفقات  على   ستؤثر  تلك التطورات  أن  كما

. كما سيكون للتطورات  المتقدمة  االقتصادات  في   الفائدة  أسعار  رفع   نحو  فعليا    التوجه  وبدء،  آمنة  مالذات  عن  المستثمرين

  غوطات كافة تلك العوامل ض  عن  سينتج.  العربية  متحصالت السياحة في بعض الدول  العالمية األخيرة انعكاسات على 

  المعامالت  موازين  وأرصدة  العامة،  الموازنات  في   العجوزات  ارتفاع   من  كبير  مستوى  لديها  التي   الدول  بها  تتأثر  سوف

 . الخارجية  للمديونية عالية معدالت لديها التي  وتلك الجارية،

 قبل   العربي   النقد  صندوق  فتقديرات.  التوقعخالل أفق    العربية  االقتصادات  بعض  تعافي   آجال  تلك التطورات  ستؤخر  كما

 ، 2021  عام  في   الجائحة  عن  الناتجة  التداعيات  تجاوز  من  فقط  عربية  دول  أربع  تمكن  تشير إلى كانت    الجائحة  انتشار

 العربية   الدول  باقي   في   التعافي   أجل  وامتداد  ،2022  عام  في   كامل  بشكل  أخرى  عربية  دول  ثماني   تعافى   يتوقعكان    فيما

 .  2022  عام بعد ما إلى 

 النمو   معدل  على   تأُثيراتها  طبيعة  على   العالمية األخيرةالتطورات    أثر  يتوقف  كمجموعة،  العربية  الدول  مستوى  على 

 الدول  لمجموعة  اإلجمالي   المحلي   الناتج  من  المائة  في   70  بنحو  تسهم  التي )  للنفط  الُمصدرة  العربية  الدول  في   االقتصادي

في المائة   30سهم بنحو  ت  التي  للنفط  المستوردة  العربية  الدول  نمو  معدل  على   تأُثيراتها  مقابل ،(الثابتة  باألسعار  العربية

 ومحدودية   والخارجية  الداخلية  العجوزات   مستويات  ارتفاع تحديات نتيجة    منها   عدد  يواجه، و المحلي اإلجمالي   من الناتج 

سينعكس كذلك موقف كل من كما     .للنفط  المصدرة  بالدول  مقارنة  للنمو  الداعم  االنفاق  تعزيز   على   قدرتها  مستويات

استمرار قدرة هاتين من حيث مدى    2023و   2022السياستين المالية والنقدية على آفاق النمو المتوقعة خالل عامي  

 
حلي للدول العربية باألسعار الثابتة تستند إلى عدة مصادر، من بينها تقديرات النمو االقتصادي المتضمنة في  التقديرات الخاصة بتوقعات معدل نمو الناتج الم  )25(

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

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

ل العربية ال  الدو  التقديرات الواردة في هذا الجزء على عدد من المصادر الدولية والمحلية األخرى ذات الصلة. تجدر اإلشارة إلى أن بيان معدل نمو مجموعة

الناتج المحلي العام الماضي  الليبي نظرا  للتقلبات التي شهدها  السوري لعدم توفر بيانات و  يتضمن في هذا التقرير البيانات الخاصة بكل من معدل نمو االقتصاد

 .نتيجة األوضاع الداخلية
(26) Our World in Data, (2022). “Coronavirus (COVID-19) Vaccinations”, March. 

 2023-2022 العربية للدول  الكلي االقتصادي األداء توقعات  :ثانيا  

 (25) االقتصادي النمو
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السيما تباينه ما ،  في ظل تفاوت الحيز المالي المتاح ما بين دولة عربية وأخرىدعم النمو االقتصادي  السياستين على  

تعزز    بين التي  للنفط  الُمصدرة  العربية  لمؤخر لديها  الدول  الداعمة  التطورات  نتيجة  المالي  الحيز   توازناتها موقف  ا  

كميات   في  االرتفاع  بفعل  والخارجية  والداخلية  الدولية،  األسواق  في  وأسعارهما  والغاز  النفط  العربية إنتاج  الدول 

نتيجة التطورات غير المواتية التي شهدتها خالل العامين ضعفا   الحيز المالي لديها مؤخرا     شهدالتي  المستوردة للنفط  

االنعكاسات األخيرة دتها  ح، تلك التطورات التي زاد من  واالقتراضالماضيين واضطرتها إلى زيادة مستويات اإلنفاق  

 . الراهنة للتطورات العالمية

ارتفاعا  معدل نمو االقتصادات العربية كمجموعة  ق النقد العربي أن يشهد  من المتوقع وفق تقديرات صندو   ،في المجمل

مدفوعا  بالعديد من   ،2021في المائة للنمو المسجل في عام    3. 3مقابل    ،في المائة  5.0ليسجل نحو    2022في عام  

العالمي، وارتفاع   النسبي في مستويات الطلب  التحسن  يأتي على رأسها  النفط والغازالعوامل  ، معدالت نمو قطاعي 

 أمريكي   مليار دوالر  396بلغت قيمتها  التي  ومواصلة الحكومات العربية تبني حزم للتحفيز لدعم التعافي االقتصادي  

 ( الفترة  والرؤى 2022-2020خالل  االقتصادي  اإلصالح  برامج  من  العديد  لتنفيذ  اإليجابي  األثر  على  عالوة   ،)

واالستراتيجيات المستقبلية التي تستهدف تعزيز مستويات التنويع االقتصادي، وإصالح بيئات األعمال، وتشجيع دور 

   لمرونة االقتصادية في مواجهة الصدمات.القطاع الخاص، ودعم رأس المال البشري، وزيادة مستويات ا

بما يتواكب مع    ،2023المائة في عام    في   4.0و  لتسجل نح   للدول العربية  فيما يتوقع تراجع وتيرة النمو االقتصادي

النمو االقتصادي العالمي، والتراجع المتوقع في أسعار السلع األساسية، وأثر االنسحاب التدريجي من انخفاض معدل  

 الداعمة لجانب الطلب الكلي. التوسعية السياسات المالية والنقدية

من ارتفاع كميات اإلنتاج النفطي   2022في عام  ، سوف تستفيد هذه الدول  الدول العربية المصدرة للنفطعلى مستوى  

تويات االنفاق في إطار اتفاق "أوبك+"، وتواصل الزيادة في أسعار النفط والغاز في األسواق الدولية بما سيدعم مس

في المائة   3.2، مقابل  2022في المائة في عام    5.6ليرتفع معدل نمو المجموعة إلى    للنمو في هذه الدول  المحفزالعام  

في في المائة  3.7، في حين من المتوقع انخفاض معدل نمو دول المجموعة إلى 2021لنمو المجموعة المحقق في عام 

وبدء التالشي التدريجي آلثار دعم السياستين   ،والغاز  في ظل التوقعات بانخفاض األسعار العالمية للنفط  2023عام  

ل مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة الدول دوالمجموعة ما بين  المالية والنقدية. سوف يتباين أداء دول  

 العربية األخرى الُمصدرة للنفط. 

ليسجل   2022في عام    لمعدل نمو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةمن المتوقع ارتفاع كبير  في هذا اإلطار،  

، بفعل محصلة من العوامل الداعمة للنمو 2021في المائة لمعدل النمو المسجل في عام    3.1في المائة، مقابل    5.8نحو  

في كل من القطاعات النفطية وغير النفطية والتأثير اإليجابي لزخم اإلصالحات االقتصادية المطبقة لزيادة مستويات 

رار في تبني حزم للتحفيز داعمة للتعافي االستثمارات المحلية واألجنبية، عالوة على االستم  وجذبالتنويع االقتصادي،  

أما   .2023في المائة في عام    3.6إلى  دول المجموعة  ، في حين من المتوقع انخفاض وتيرة نمو  19- من جائحة كوفيد

التي ال يزال عدد منها يشهد بعض التطورات الداخلية، فمن المتوقع   ،بالدول العربية األخرى المصدرة للنفطفيما يتعلق  

فيد من الزيادات المقررة في كميات اإلنتاج في إطار "اتفاق أوبك+"، ومن االرتفاع في األسعار العالمية للنفط أن تست

، فيما 2021في المائة في عام    3.30، مقابل  2022في المائة في عام    4.6والغاز ليرتفع معدل نمو المجموعة ليسجل  

ئة العام المقبل بفعل التحديات التي تواجه دول المجموعة على في الما   3.9يتوقع تراجع معدل نمو دول المجموعة إلى  

 صعيد دعم بيئات األعمال وزيادة مستويات جاذبيتها. 

  2022في عام    تسجيل دول المجموعة وتيرة نمو معتدلة، فمن المتوقع  الدول العربية المستوردة للنفط على مستوى  

التي  التحديات، بما يعكس 2021في المائة لمعدل نمو المجموعة المسجل في عام  2.5مقابل  في المائة 3.7 تقدر بنحو

تواجه دول المجموعة على صعيد توازناتها الداخلية والخارجية، فيما يتوقع تحسن ملموس لمعدل النمو االقتصادي لدول 

توقع تحسن مستويات الطلب الكلي في هذه  بما يُعزى إلى    2023في المائة في عام    5المجموعة العام المقبل ليسجل  

 االنخفاضنتيجة    وموازين المدفوعات  ،أوضاع الموازنات العامة  التي تواجهالبلدان، وانحسار تدريجي للضغوطات  

   .المتوقع ألسعار السلع األساسية العام المقبل
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 من التحديات لعل من أهمها:  بعددواجه الدول العربية ت

 المقترضة:  العربية بعض الدولارتفاع مستويات المديونية في 

المستويات المرتفعة   تحديمثل ارتفاع مستويات المديونية في عدد من الدول العربية تحديا  أمام صناع السياسات، حيث  

من المديونية من قدرة حكومات هذه الدول على توفير موارد داعمة للنشاط االقتصادي ومعززة للتعافي من التداعيات  

المديونية الذي شهدته الدول العربية في أعقاب الجائحة مع ما  الناتجة عن الجائحة، خاصة في ظل ارتفاع معدالت 

ئية من تدخل الحكومات بموارد مالية لدعم التعافي نتج عنها ارتفاع معدالت الدين العام. استلزمته تلك الظروف االستثنا

سجلت مستويات الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية المقترضة   ،فعلى مستوى الدول العربية كمجموعة

. أمريكي   مليار دوالر  752وتسجل نحو    ،2020ام  في المائة بنهاية ع  120ارتفاعا  بنحو سبع نقاط مئوية لتصل إلى نحو  

كنتيجة المتداد أجل استمرار الجائحة، أو ظروف عدم اليقين التي تحيط سواء   بالتأكيد فإن تأخر أفق التعافي االقتصادي  

دخل باالقتصاد العالمي يزيد من حجم تحدي ارتفاع مستويات المديونية العامة للدول العربية حيث سيستلزم استمرار ت

 المتوسط والطويل.  يننها التأثير على االستدامة المالية في األجلأ الحكومات العربية بتدابير داعمة للتعافي من ش

 التشديد المرتقب لألوضاع الماليةتأثير 

وهو ،  األخيرة  الدوليةالتطورات  كان متوقعا  مسبقا  قبل  مما  للسياسة النقدية  تشديد أسرع وأكبر  حاليا   تتوقع كافة األسواق  

  تما سيعقبه خروج متوقع لرؤوس األموال من الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة ذلك االتجاه الذي شهدته وتأثر 

. سوف يؤدي الرفع المرتقب ألسعار الفائدة في 2021الربع األخير من عام  بالفعل بداية من  الدول العربية  بعض  به  

التي لديها مستويات مرتفعة للعجوزات في المالية العربية  الدول  الدول المتقدمة إلى تحديات تواجه على وجه الخصوص  

 . مسارات تعافي النشاط االقتصادي في هذه البلدانعلى  في مجمله    ينعكسالعامة وميزان المعامالت الجارية، وهو ما قد  

 صعوبات تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

صعوباتٍ  العربية  الحكومات  كوفيد   السيما  تواجه  جائحة  أعقاب  لتنفيذ   19- في  الالزم  التمويل  توفير  صعيد  على 

المشروعات وتبني البرامج الكفيلة بتحقيق هذه األهداف، السيما في ظل التقديرات التي تشير إلى أن الدول النامية تواجه 

، تلك حسب بيانات األمم المتحدةب  تريليون دوالر سنويا  لتحقيق أهداف التنمية المستدامة  2.5فجوة  تمويلية  تقدر بنحو  

، وهو ما يُبرز عمق 19- تريليون دوالر سنويا  في أعقاب جائحة كوفيد  1.7الفجوة التمويلية التي شهدت زيادة  بنحو  

التحدي الذي يواجه الدول العربية على صعيد توفير آليات التمويل الكافية والمالئمة لسد هذه الفجوة، وتمكين شعوبها 

 الركب العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. من اللحاق ب

 يهدففي هذا السياق، يبقى التحدي األبرز أمام الدول العربية في تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة الذي   

العمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الوصول إلى تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، وإلى 

وفق أحدث بيان في المائة    11.5، وذلك في ظل ارتفاع معدالت البطالة في المنطقة العربية لتسجل نحو  الالئق للجميع

العالمي   المعدل  التحدي األكبر في هذا السياق في تركز    بحسببما يمثل تقريبا  ضعف  البنك الدولي، ويتمثل  بيانات 

في المائة  26.5الة الشباب في المنطقة العربية لتسجل  معدالت البطالة في الدول العربية في فئة الشباب حيث ترتفع بط

   في المائة للمتوسط العالمي لبطالة الشباب. 15.3مقابل 

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

 له. والمستوردة  للنفط المصدرة العربية الدول مجموعتي  في 
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 للنفط المصدرة العربية الدول : وال  أ

تتضافر عدة عوامل لدعم النمو االقتصادي في مجموعة  

يأتي على رأسها الزيادات  للنفط  الدول العربية المصدرة  

المقررة في إنتاج الدول العربية المصدرة الرئيسة للنفط  

في إطار "اتفاق أوبك+" المتفق على استمرار العمل به 

عام   نهاية  وفي ظل  2022حتى  سبق،  ما  على  . عالوة 

ارتفاعات    الحالية  العالمية  التطورات من  إليه  أدت  وما 

الداخلية  التوازنات  تشهد  سوف  والغاز،  النفط  ألسعار 

، بما 2022والخارجية لدول المجموعة دعما  خالل عام  

للتعافي االقتصادي    الُمعززسيمكنها من المزيد من اإلنفاق  

 ودفع النشاط في القطاعات غير النفطية. 

ستمرار السياسات الهادفة  من جهة أخرى، سوف يكون ال

إلى دعم التنويع االقتصادي وتشجيع دور القطاع الخاص  

خاصة   والتشغيل  االقتصادي  النمو  مجلس   في  دول  في 

التعاون لدول الخليج العربية دورا  في رفع معدالت النمو  

 االقتصادي خالل أفق التوقع. 

من المتوقع ارتفاع معدل دول المجموعة من    ،في المجمل

في المائة في   5.6إلى   2021عام  في المائة في 3.2نحو 

في   3.7، فيما يتوقع انخفاض وتيرة النمو إلى 2022عام 

بما يعكس االنخفاض المتوقع للطلب    2023المائة في عام  

العالمي واألسعار العالمية للنفط والغاز في ظل االنفراجة  

 العالمية. الدوليةالمتوقعة للتوترات 

 العربية  الخليج لدول التعاون  مجلس دول( أ

من   العديد  المجموعة  دول  اقتصادات  تشهد  سوف 
دل النمو االقتصادي لعل  المحفزات التي من شأنها رفع مع
لكميات اإلنتاج النفطي هذا العام  من أهمها االرتفاع المقرر  

االرتفاع  تأثير  على  عالوة  أوبك+"،  "اتفاق  إطار  في 
عام   خالل  والغاز  للنفط  العالمية  األسعار  في  المسجل 

المجموعة   2022 لدول  العامة  الموازنات  سيدعم  الذي 
من   المزيد  توجيه  من  للنمو  ويمكن  الداعم  العام  اإلنفاق 

 االقتصادي في القطاعات غير النفطية. 

معدالت  ارتفاع  من  المجموعة  اقتصادات  ستستفيد  كذلك 
فيروس   ضد  على    19-كوفيدالتلقيح  األعلى  تعتبر  التي 
وهو ما أدى إلى وصول عدد من    ،مستوى الدول العربية

  دول المجموعة إلى مستويات المناعة الُمجتمعية في عام 
على    2021 القيود  تخفيف  من  المزيد  من  سيمكن  بما 

يتواصل   أخرى،  جهة  من  االقتصادية.  األنشطة  ممارسة 
االستراتيجيات   لتنفيذ  المجموعة  دول  في  الحثيث  السعي 

ودعم    ،والرؤى المستقبلية الهادفة إلى التنويع االقتصادي 
الفرص   من  المزيد  توفير  الخاص، وتشجيع  القطاع  دور 

اطنة. كما سيتكامل مع ذلك استمرار عدد من للعمالة المو

إطار حزم   في  والنقدية  المالية  للسياسة  التوسعية  التدابير 
 . 2022التحفيز التي تتبناها دول المجموعة في عام 

في المجمل، ستساهم هذه العوامل في رفع معدل نمو دول  
، فيما 2022في المائة في عام    5.8المجموعة ليسجل نحو  
المائة في    3.6عدل النمو ليسجل نحو  يتوقع تراجع م في 

العالمية   2023عام   المتوقع لألسعار  االنخفاض  في ظل 
التدريجي   والسحب  والغاز،  التيسيرية  لتدابير  لللنفط 

 المالية والنقدية.تين  لسياس ل

 المجموعة  دول مستوى على التوقعات

 دول في االقتصادي النمو توقعات عن نبذة  يلي فيما

 :المجموعة

والمالية صالحات  اإللعبــت  ،  السعودية   في االقتصادية 

مهمــا فــي تعزيــز قــدرة المملكـة علـى مواجهـة    دورا  

كوفيد جائحة  ال و،  19-أزمة  صحيــة  ال تدابيــر  شك لت 

حاســمة خــالل الجائحــة حجــر األساس فــي احتـواء  ال

المتوقــع، وقــد انعكــس  الجائحــة بوتيــرة أســرع مــن  

التحصيــن  نســب  التقــدم علــى زيــادة  أثبتت    هــذا  كما 

   .دارتهـا فـي مواجهـة األزمةجرقميـة  التحتيـة  ال ـة البني 

التعافي   وعـودة  المحليـة  التطـورات  هـذه  ضـوء  فـي 

النمــو   معدالت  مراجعــة  تمت  العالمي،  لالقتصاد 

ل المملكــة  فــي  والمــدى    2022عــام  االقتصادي 

المتوســط، حيــث تشــير التوقعــات إلــى اســتمرار نمــو  

القطــاع الخــاص بوتيــرة أعلـى مـن السـابق ليقـود النمـو  

خـ مـن  المتوسـط،  المـدى  فـي  الجهــود  الاالقتصادي  ل 

تعزيــز دور القطــاع، ودعــم نمــو  ل الحكوميــة المبذولــة  

الص دور  المنشــآت  مــع  ـا  تزامنـ  والمتوســطة،  غيــرة 

تحوالتٍ  تحقيــق  فــي  الحكومــي  تدعـم    هيكليـةٍ   اإلنفاق 

 النمـو طويـل المـدى.  

إلــى نمــو الناتــج    2022تشــير التقديــرات األولية لعــام  

في عام   في المائة  7.4المحلــي اإلجمالي الحقيقــي بمعــدل 

ــا   2023في المائة في عام    3.5وبنحو    ،2022   مدفوعـــــ

ــاع فــــي الناتــــج المحلــــي اإلجمالي النفطــــي اتساقا    بارتفــ

ــاق  مع   "اتف إطــار  في  المقررة  ــاج  اإلنت ــات  كمي ــادات  زي

تقات النفطية ،  أوبك+" ن الطلب العالمي على المـش ،  وتحـس

ــي   ــ ــج المحل ــ ــي النات ــ ــع ف ــ ــن المتوق ــ ــى التحس ــ إضافة إل

ــ ــ ــي مدعوما  بشكل أساسي بنمو األنشطة غير  غي ر النفطــ

ــاريع   ــتمرار تنفيذ برامج ومشـ رؤية  "النفطية كنتيجة السـ

ة ة  المملـك ــعودـي ة الســ ــتعزز من   "2030  العربـي التي ســ

ــاســي للنمو   مســاهمة القطاع الخاص ليكون المحرك األس
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ــي    االقتصادي ــ ــي التدريج ــ ــتمرار التعاف ــ ــراض اس ــ بافت

ــة ــار جائحـ ــن آثـ ــد  مـ ، إضافة إلى الدور  (27)"19-"كوفيـ

تفيدة    الداعم  من ارتفاع    للمالية العامة للنمو االقتصـادي مـس

العام الجاري التي ســجلت ارتفاعا   األســعار العالمية للنفط  

ـــبة   ـعام  في الـماـئة خالل الربع األول من    48تـقارب  بنســ

2022.   

الســــابق اإلشــــارة إليها  ســــوف تدعم العديد من العوامل  

ـــلةخالل أفق التوقع  (  28)النمو العـمل على   في ـظل مواصــ

بيئــة   ــاريع منهــا مــا هو متعلق بخلق  عــدة برامج ومشـــ

مســــتويات  زيادة    علىاقتصــــادية منافســــة ســــتســــاعد  

بناء  مثل مشــــروعات   ،من الســــلع والخدماتالمعروض 

ــتثمرين ــادية جديدة توفر بيئة محفزة للمسـ أو    ،مدن اقتصـ

ـــياحة والترفـيه أومن  عبر فتح قـطاعات جديدة كقـطاع الســ

ــنع في  ادرة "صــ اعـات كمـب ـــن خالل توطين بعض الصــ

ــعودـية". ومنـها ـما هو متعلق بـجاـنب الطـلب كبرـنامج  الســ

ــعودية   ــر الس ــب تملك األس ــكان الهادف إلى رفع نس اإلس

 للمساكن.

في جهود المملكة نحو    حاسـمة    سـيمثل العام المقبل مرحلة  

اـعدة   ا غير النفطي، في إـطار البرامج  تنويع ـق اقتصـــــادـه

، حيث من المتوقع أن تـسهم  المملكة المختلفة لتحقيق رؤية

ة في دفع النمو في عـدد من القطـاعـات على النحو   الرؤـي

 :(29)التالي

نمو قطاع التشــييد نتيجة اســتثمارات برنامج صــندوق   -

ــاريع عمالقة، وكذلك من  ــتثمارات العامة في مش االس

صـــندوق على دعم التنمية الوطنية من خالل تركيز ال

ــخ رأس ة    خالل ضــ ال بقيـم ار   خالل   150ـم ملـي

  .وما بعده الجاري  العام  

امج  - ا  ببرـن دعوـم ة ـم ة والتجزـئ ارة الجمـل نمو قطـاع تـج

كأحد برامج تحقيق الرؤية خاصـة وأن   "جودة الحياة "

أنشـــطة الســـياحة والترفيه أصـــبحت أقل تأثرا  بالقيود  

دالمرتبطـة بجـائحـة كو ت المملكـة 19-فـي ث حقـق ، حـي

 المناعة المجتمعية.ا  مؤخر

خطــة   نمو - من خالل  النفطي  غير  ــنيع  التصــ قطــاع 

ة أُ  ـــي اســ ا في إـطار  خـم ــكيلـه د تشــ امج تطوير  "عـي برـن

ة والخـدـم اعـة الوطنـي ـــن ةالصــ ــتـي ذي  ات اللوجســ " اـل

إحداث التكامل بين القطاعات االربعة وهي:  يسـتهدف  

 
 (27)  ( السعودية،  المالية،    االقتصاد   آفاق  تقرير  استبيان"  (. 2022وزارة 

 . ابريل، العربي النقد صندوق ، "عشر السادس اإلصدار -العربي
  آفاق تقرير استبيان"(. 2022البنك المركزي السعودي، السعودية، ) (28)

 . ابريل، العربي النقد صندوق ، "عشر السادس اإلصدار -العربي االقتصاد

الصــناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجســتية،  

ادة   ة، ويعزز زـي اعـات نوعـي ـــن د لتطوير صــ ا يمـه بـم

الصـــادرات غير النفطية، ويخفض الواردات، ويرفع 

ـــهاـمات   ــتـهدـفة في الـناتج المحلي  الإســ قـطاـعات المســ

ـم ـل ـل جــذب اإلـجمــاـلي  ـعـلى  كــذلــك  ـعمــل  وـي كــة،  ـمـل

 المباشرة.  االستثمارات األجنبية

ــدوق االستثمارات  أطلق  قطاع السياحة حيث   نمو  - ــــ صنــ

الوجهة  الذي يُمثل     The Rig))   " ج ذا ري "   العامة مشروع 

الســــياحية األولى مــــن نوعهــــا فــــي العالــــم التــــي تســــتمد  

مفهومهــــا مــــن منصــــاتُ  النفــــط البحريــــة، الــــذي يعــــد  

ــياحة   ــال الســ ــي مجــ ــ ــدوق ف ــ ــاريع الصن ــدث مشــ أحــ

والترفيــه، إضافــة إلــى العديــد مــن المشــاريع والشــركات  

شــــــركة  " ، و " طويــــــر شـــركة البحـــر األحمر للت " مثـــل 

ــر  ــ ــودة للتطوي ــعودية " ، و " الســ ــروز الســ ــركة كــ ،  " شــ

ــي   ــ ــي قطاع ــ ــن االبتكار ف ــ ــى تمكي ــ ــدف إل ــ ــي ته ــ الت

 . الســياحة والترفيــه داخــل المملكــة 

من المتوقع أن تنخفض معدالت البطالة بين الســــعوديين   

عــاـمي   ـمن 2023و  2022ـخالل  ـلـمـجـموعــة  ـكـنـتـيجــة   ،

ــاريع   ــتمرار برامج ومشـ رؤية المملكة "العوامل منها اسـ

الهادفة إلى تعزيز دور القطاع  ، "2030العربية السعودية  

ورفع   ،أسـاسـي في تحسـين سـوق العملكشـريك  الخاص  

باإلضافة إلى االستمرار في تنفيذ   نسبة مشاركة المرأة فيه

خطط الســـعودة وتوســـيع دائرة تطبيقها لتشـــمل مجموعة 

ــاـفة إلى إطالق برـنامج تنمـية   أكبر من القـطاـعات، ـباإلضــ

تســـريع وتيرة توظيف  إلى  القدرات البشـــرية الذي يهدف  

ــل خالل   العم ــوق  ســ في  ــنوات  الالمواطنين  الخمس  ســ

 .  (30)المقبلة

في المدى المتوســـط، من المتوقع اســـتمرار التحســـن في 

أســـواق العمل نتيجة تواصـــل اســـتمرار عمليات التطعيم  

" التي ـستـساعد على زيادة التعافي الكلي  19-ـضد "كوفيد 

لالقتصــاد ســواء محليا  أو دوليا ، إلى جانب برنامج تنمية  

ة المُ  د برامج الرؤـي ة وهو أـح ــرـي درات البشــ   ا علن عنـهالـق

( الذي يعمل على تعزيز تنافســية  2021مؤخرا  )ســبتمبر  

ــعودي محليا   من خالل تنمية مهاراته   ودوليا    المواطن السـ

وتطوير قدراته في مختلف المجاالت سعيا  لتلبية متطلبات  

ــرع من وتيرة توظيف المواطنين   ــوق العـمل مـما يســ ســ

رفــع نســبة التوطيــن    إضافة إلىخالل السنوات القادمة؛  

في المائة مع   40ــــي الوظائــــف عاليــــة المهــــارات إلــى  ف

 . مرجع سابق (.2022وزارة المالية، السعودية، ) (29)
 . مرجع سابق (.2022البنك المركزي السعودي، السعودية، ) (30)
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العمل على خفـض نسـبة الشـباب خـارج منظومـة التعليـم  

 .(31)في المائة  10والتدريـب والعمـل لتصـل إلـى  

على ـصعيد الـسياـسات ـسيتواـصل الدعم من قبل الـسياـستين  

ر،  المالية والنقدية لدعم التعافي االقتصــادي. في هذا اإلطا

ــاد المحلي   ــتجابة البنك المركزي لحاجة االقتصـ كانت اسـ

من   ا  عددتم اتخاذ  حيث  ،وقوية    فترة الجائحة سريعة  خالل 

اـحـتيــاجــات   دـعم  إـلى  هــدفــت  اـلـتي  اـلـتـحـفـيزيــة  اـلـبراـمج 

ك   ة على تـل ائـح ة لتخفيف أثر الـج ات االقتصـــــادـي القطـاـع

  اـلدفـعات برـنامج ـتأجـيل  ـها القـطاـعات وموظفيـها. ومن أبرز

ــافية من تاريخ   ه دـيدتم تـمالذي   ــهر إضــ   1لفترة ثالثة أشــ

ــآت  2022مـارس    31إلى    2022ينـاير   ؛ دعمـا  للمنشـــ

لصـــغيرة والمتوســـطة، التي ما زالت  متناهية الصـــغر وا

أثرة   ة  ـب  مـت ائـح ة ـج ذة لمواجـه ة المتـخ اإلجراءات االحترازـي

  برنامج العمل ب  تمديدإضــــافة إلى    .(32)  19-فيدفيروس كو

ل ــمون  التموـي ك  برامج  أحـد-  المضــ دعم  المركزي  البـن   ـل

ــافي عام   مدة   -الخاص  القطاع تمويل  مارس 14  حتى  إضـ

البـنك المركزي في دعم  ، بـهدف تعزيز مســــاهـمة 2023

ــغيرة والمتوســـطة   ــغر والصـ ــات متناهية الصـ ــسـ المؤسـ

- كوفيد  وتمكينها من تجاوز التحديات المصــــاحبة لجائحة

19  . 

انطالقــا   المبــادرات  هــذه  المركزي    تــأتي  البنــك  من دور 

  ، الماليوالســعودي في المحافظة على االســتقرار النقدي  

  .ودعم التعافي االقتصــادي لمختلف األنشــطة االقتصــادية 

الجدير بالذكر، أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل  

حتى ـتاريـخه    2020ـمارس    14اـلدفـعات مـنذ انطالـقه في  

ا بلـغت قيـم  ألف  107تـجاوز   د، فيـم ة  عـق دفـعات المؤجـل ة اـل

عدد    في حين تجاوز.  (33)مليار   181لتـلك العقود نحو  

دة   العقود ــتفـي امج  من  المســ ل  برـن ــمون  التموـي ذ   المضــ   مـن

نـهاـية الربع األول من   حتى  2020 ـمارس  14 في  انطالـقه

  تجاوزت   إجمالية تمويل بقيمة  عقد،  ألف 13  العام الجاري

 . (34)    مليار 11

دعم التعـافي    عـدة حكومـة  التنتهج  ،  اإلمااراتفي   دابير ـل ـت

د ة كوفـي ائـح ل االقتصـــــاد    19-االقتصـــــادي من ـج أهـي وـت

ــتــدامــة   أقوى وأكثر اســ ــارات  وتنوعــا  خالل أفق    لمســـ

ار إطالق  في. تم  (35)التوقع ذا اإلـط د ـه ادرات ـع   د من المـب

لتعزيز النمو االقتصـــادي وتنمية القطاعات االقتصـــادية،  

ــوق العمــل، وتحفيز وتعزيز مرونــة   ودعم ســ التجــارة، 

وزيــادة اإلنتــاجيــة، ودعم التحول   التمويليــة،  ــطــة  األنشــ

الرقمي، وتسـريع نمو االقتصـاد األخضـر، وتعزيز األمن  
 

 . مرجع سابق(. 2022وزارة المالية، السعودية، ) (31)
 . مرجع سابق (.2022البنك المركزي السعودي، السعودية، ) (32)
 . 2021حتى نهاية ديسمبر  (33)

ة للعـمل على   الـغذائي.   ــكـيل لجـن ا اعتـمدت الخـطة تشــ كـم

ــيات بشـــأنها إلى   متابعة تنفيذ هذه المبادرات ورفع توصـ

 .مجلس الوزراء

القطاعات ذات األولوية، والشــــركات  فعلى صــــعيد دعم  

وســـــطــة ـت ـم واـل رة  ـي الصــــــغ نــاشـــــئــة  مــدت  (3)اـل ـت اـع  ،

ــرف اإل" الحكومة ــتراتيجية مصـ التي   "مارات للتنميةاسـ

ــدت محفظة   مليار درهم، على مدار    30بقيمة   مالية   رصــ

خمس ســنوات، مخصــصــة لدعم عدة قطاعات صــناعية،  

ــهام في تمويل ودعم أكثر من  ــركة   ألف  13.5واإلســ شــ

ــطة وكبيرة، وخلق  ــغيرة ومتوسـ ألف وظيفة. في   25صـ

ــتثمار في  ،هذا اإلطار ــيطلق المصــرف صــندوق لالس س

ــرك ــغيرة  رأس مال الشــ ــاريع الصــ ــئة والمشــ ات الناشــ

يسـتهدف    2022والمتوسـطة بقيمة مليار درهم خالل عام  

ـــناعـية التي تحـتاج للتموـيل  ـباألســــاس   ــرـكات الصــ الشــ

 واالستثمار في القطاعات الحيوية.

اع   دعم القـط ة ـل ــرـي ة أخرى، تم إطالق خـطة عشــ من جـه

ــناعي من خالل  ــناعة  "الصـ ــتراتيجية الوطنية للصـ االسـ

ــ فيما يُعرف بمشــروع" والتكنولوجيا المتقدمة   300  الـــــ

الــدولــة  للنهودرهم    مليــار ــنــاعي في  بــالقطــاع الصــ ض 

لالقتصـاد الوطني،    أسـاسـية    وتوسـيع نطاقه، ليكون رافعة  

ــاهمـته     133في الـناتج المحلي اإلجـمالي من  وتعزيز مســ

، مع 2031ملـيار درهم بحلول ـعام    300ملـيار درهم إلى  

د على   ة التي تعتـم ــتقبلـي ات المســ اـع ـــن التركيز على الصــ

ات دمـة  التقنـي ة الرابعـة.    وحلول الثورة   ،المتـق اعـي ـــن الصــ

سـتسـهم االسـتراتيجية في تطوير المنظومة الصـناعية في 

الدولة، من خالل العديد من البرامج والمبادرات التحفيزية  

شـــركة ومؤســـســـة  ألف   13.5  التي تشـــمل دعم تأســـيس

 .صغيرة ومتوسطة تعمل في القطاع الصناعي

الخــارجيــة  تبني  يترافق مع ذلــك   لتعزيز التجــارة  تــدابير 

ذ "والق ة عبر تنفـي ة  طـاعـات غير النفطـي ــة تنمـي اســـ ـــي ســ

ة  الصـــــادرات ارجـي ارة الـخ ــعى إلى دعم التـج " التي تســ

ــلع اإلماراتية وزيادة تواجدها في  للدولة، وإيجاد حيز للسـ

وإضـافة قيمة أعلى في مجاالت السـلع  األسـواق العالمية،  

ــالم المحلي  صــــ ــاتج  الن في  نمو  تحقيق  ــالي  ــالت وب درة، 

 للقطاعات غير النفطية.

ــبق، من المتوقع   ا ســ ادا  إلى ـم ــتـن اعاســ وتيرة نمو   ارتـف

إلى    2021في المائة في عام   3.8االقتصاد اإلماراتي من  

في عــام    4.2نحو   المــائــة  من   بفعــل  2022في  العــديــد 

 . 2021حتى نهاية سبتمبر  (34)
 . مرجع سابق (.2022وزارة المالية، اإلمارات، ) (35)
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https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-strategies-and-plans/emirates-development-bank-strategy
https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-strategies-and-plans/emirates-development-bank-strategy
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https://u.ae/ar-AE/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-strategies-and-plans/the-uae-industrial-strategy
https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/economy/uae-export-development-policy
https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/economy/uae-export-development-policy
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دعم  المحفزات ا ة ـل ا جهود الحكوـم ـــه أتي على رأســ لتي ـي

ة   الـي دة  من الوفورات الـم ــتفـي ة مســ ـــطة غير النفطـي األنشــ

ــواء    اتج في القطـاع النفطي ســ اع الـن ة ارتـف ة نتيـج المحقـق

ام   اج المقررة في ـع ات اإلنـت ادة كمـي ة لزـي ، أو  2022نتيـج

. بينما يتوقع  العالميةنتيجة الرتفاع أســعاره في األســواق  

ــبي لوت ة في عـام    3.8يرة النمو إلى  تراجع نســ في المـاـئ

2023  . 

 (36)تشير توقعات جهاز التخطيط واإلحصاء، فقطرأما في  

التي تسـتند إلى الرصـد المنتظم ألداء مؤشـرات االقتصـاد  

ـــيات محتمـلة لتوقـعات أداء   الكلي وـبافتراض ثالـثة فرضــ

على افتراضــين أســاســين يتوقفان    االقتصــاد القطري بناء  

، ومدى  19-على مدى تعافي االقتصــــاد من جائحة كوفيد

تحسـن األنشـطة االقتصـادية واسـتجابتها لإلصـالحات في 

ة األعمـا ادة  بيـئ الموارد، وزـي ــتخـدام  ل، ورفع كفـاءة اســ

ــطة غير الهيدركربونية بما  اإلنتاجية إلى توقع نمو األنشــ

ة في عـام    3.9إلى    3يتراوح بين   اـئ ا  2021في الـم ، وبـم

اســــتنادا    2022في المائة في عام   4.7و  2.8يتراوح بين  

ــتضــافة قطر  إلى توقعات ازدهار األنشــطة المرتبطة باس

من المتوقع أن ينحسر    ،القدم. في المقابللكأس العالم لكرة  

قليال   ــام    النمو  ع بين    2023في  في   2.9و  1.3ليتراوح 

ة.   دروكربوني، من المـاـئ اتج القطـاع الهـي ث ـن أمـا من حـي

ة  ادة المتوقـع ا يعكس الزـي اتج القطـاع بـم اع ـن المتوقع ارتـف

في كمـيات اإلنـتاج من النفط والـغاز في ـظل اـلدور الحيوي  

ســـوق الغاز العالمي. كما ســـتســـتفيد   لقطر الســـيما في

ة   المـي ار الـع ـــع اع األســ ة جراء ارتـف دوـل ة لـل اـم ة الـع الموازـن

ــبة   ــبة تقارب   48للنفط بنس في   112في المائة والغاز بنس

مــا  وهو  الجــاري،  العــام  من  األول  الربع  المــائــة خالل 

ســــيعزز من توقعات النمو االقتصــــادي للعامين الجاري  

 والمقبل.

يقدر  بناء  عليه، من المتوقع تحقيق االقتـصاد القطري نموا  

في الـماـئة    3.6، ونحو 2022في الـماـئة في ـعام   4.4بنحو  

 .2023في عام 

ــاد  ،  الكويتفي  ــهد االقتصـ مع   2021خالل عام  تعافيا  شـ

عودة فتح األنشطة التجارية، حيث واصل االقتصاد خالل  

الزخم مع تسهيل    النصف الثاني من العام المذكور اكتسابه

وتســـارع برنامج اللقاحات وزيادة الجهود لتلقيح الســـكان  

بفتح األنـشطة االقتـصادية   ، مدعوما  19-ـضد جائحة كوفيد

الموظفين إلى طبيعتـها،  عـمل    توقيـتاتوالتـجارـية، وعودة  

وزيادة اإلنفاق االســــتهالكي، وتســــارع معدالت إســــناد  

 
(. "اآلفاق االقتصادية لدولة  2022جهاز التخطيط واإلحصاء، قطر، ) (36)

 (، يناير.2023- 2021قطر )

ــي، وعودة حركة  ــخصـ ــاريع، وزيادة االئتمان الشـ المشـ

ــاهم   ــتويات ما قبل الجائحة، ما سـ التجارة الدولية إلى مسـ

ــادي. ومن  ادة وتيرة االنتعـاش والتعـافي االقتصـــ في زـي

تحســـن  اتفاق "أوبك+" على الالعمل ب  جانب آخر، ســـاعد

النسـبي ألسـعار النفط في األسـواق الدولية منذ بداية الربع  

 .  2020الثالث لعام  

ومع تســارع انتشــار الســاللة الجديدة المتحورة لفيروس  

ة عـام   ا "أوميكرون" بنهـاـي د من   2021كوروـن في العـدـي

ــيـما اـلدول األوروبـية، ظهرت مجموـعة  بـلدان الـعالم ال ســ

ت بظاللهـا عل ــاد  من المخـاوف التي ألـق اق االقتصـــ ى آـف

المي ار النفط في   ،الـع ـــع وأدت إلى تراجع ملحوظ في أســ

ــهور األخير من الـعام الـمذكور قـبل مـعاودة ارتـفاعـها   الشــ

  مـدفوعـة    2022عـام    خالل الربع األول من  ىمرة أخر

. وفي الوـقت ذاـته، ارتفـعت المـخاوف  ـبالتطورات الـعالمـية

  ، وي بشـــأن زيادة معدالت التضـــخم على خلفية الطلب الق

والســـياســـات التيســـيرية واختناقات العرض خاصـــة في 

ــاد ــتمرار  واألمريكي    يناالقتصـــ األوروبي في ظـل اســ

سالسل التوريد، وأصبحت الضغوط    التحديات التي تواجه

ــا   رئي التضـــخمية محورا   الهتمام البنوك المركزية التي  سـ

ــات النقدية لكبح هذه  بدأت   ــياس ــديد الس ــريع وتيرة تش بتس

 الضغوط.  

في ـظل ـهذه التطورات، من المتوقع أن تـتأثر وتيرة النمو  

ــادي ـلدوـلة الكوـيت بـهذه الظروف المحيـطة، وأن   االقتصــ

يعود النشــاط االقتصــادي في الكويت إلى مســتوى ما قبل  

ة بحلول   ائـح اج النفط  2023الـج اش انـت التزامن مع انتـع ، ـب

ا لقرارات منظـمة   2022  في على خلفـية زـيادة اإلنـتاج وفقـ 

ــتمرار تـعافي القـطاع غير النفطي من ـجاـنب  .  أوـبك، واســ

مشـــروع برنامج عمل   تنفيذيســـاعد  آخر، من المتوقع أن 

في  الحكومة  للســـنوات األربع المقبلة على المضـــي قدما  

النمو   واإلجراءات الالزمـة لتعزيز  كـافـة التـدابير  اتخـاذ 

ة  االقتصـــــا اعـي ة االجتـم ة والتنمـي الـي ة الـم داـم ـــت دي واالســ

ــحـية التي تعزز من رـخاء المواطنين عبر   والرـعاـية الصــ

ة   ات وطنـي ــتراتيجـي ة وإطالق اســ ــالحـي ذ برامج إصــ تنفـي

 .(37)محورها األسرة الكويتية باعتبارها أساس المجتمع

ــاق   اإلنف ــهــد  شــ الكلي،  ــب  الطل جــانــب  ــتوى  مســ على 

ــتهالكي تســــارـعا   ا    2021خالل ـعام    االســ بفتح    ـمدعوـم

ــاط   ــداد أقسـ ــادية والتجارية وتأجيل سـ ــطة االقتصـ األنشـ

ــاهم في تعزيز الطـلب المحلي خالل الـعام   القروض ـما ســ

المذكور مع توقع اســتمراره عند مســتوياته المعتادة خالل  

  االقتصاد   آفاق   تقرير   استبيان "   (. 2022بنك الكويت المركزي، الكويت، )   ( 37) 

 . العربي، ابريل   النقد   صندوق   ، " عشر   السادس   اإلصدار   - العربي 
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ــارع  2022عــام   تســـ المقبلــة  الفترة  . من المتوقع خالل 

اق االســتثماري بما معدالت إســناد المشــاريع وزيادة اإلنف

ــادي، عالوة على زيـادة   يعزز من وتيرة النمو االقتصـــ

االئتمـان مع ارتفـاع وتيرة الثقـة في إطـار  منح  معـدالت  

ــة بنك الكويت المركزي الداعمة للنمو التي   ــياس تســعى  س

للشـــركات، وعودة حركة التمويل بكلفة مالئمة ر يتوفإلى  

ل الجـائحـ ات مـا قـب ــتوـي ة إلى مســ دولـي اـل ا مـة، مالتجـارة 

 اهم في زيادة وتيرة االنتعاش والتعافي االقتصادي.يسس

ــتوى ـجاـنب العرض الكلي، من المتوقع أن   ا على مســ أـم

ــاد الكويتي نموا  ي ـــهد االقتصــ  ،  2022في ـعام  إيـجابـيا     شــ

في عــام  ل بنمو  2023يرتفع  غير    مــدعومــا   القطــاعــات 

ـعد القـطاع العـقاري  يُ .  نـتاج القـطاع النفطيإالنفطـية وزـيادة  

تويات ما  ت لتصـل إلى مـس من أبرز القطاعات التي انتعـش

يتعلق بحركة التداوالت العقارية   فيماقبل الجائحة خاصــة  

كنية، عالوة على بعض القطاعات   اط العقارات الـس في نـش

الجملـة والتجزئـة والخـدمـات     المـاليـة، األخرى كتجـارة 

 وغيرها.  ،والمطاعم   ،والفنادق

الكويت العديد من اإلجراءات الداعمة لتعافي  اتخذت دولة  

النشـــاط االقتصـــادي التي من المتوقع اســـتمرارها خالل  

الفترة المقبلة منها الـسياـسات النقدية التحفيزية التي اتخذها  

ة   ائـح ة ـج داـي ذ ـب ت المركزي مـن ك الكوـي دبـن التي    19-كوفـي

ــادي. كما تم إقرار قانون   ــاط االقتصـ تهدف إلى دعم النشـ

دعم وضــمان تمويل البنوك المحلية للعمالء المتضــررين  

، الذي  2021جائحة في نهاية شــهر مارس المن تداعيات  

اـلالزم   اـلـتـمويــل  ـتقــدـيم  ـعـلى  اـلـبـنوك  ـتـحـفـيز  إـلى  ـيهــدف 

ــطة ومتناهية   ــغيرة والمتوسـ ــاريع الصـ ــحاب المشـ ألصـ

ــغر المتضــررة  ــادية   الص ــطة االقتص   ، نتيجة تعطل األنش

وتوفير الســيولة الالزمة للعمالء المتضــررين الســتمرار  

ــطتهم و ــا   عدم توقفها. كما يهدف القانون أيضــمان أنش ض

لى دعم قدرات البنوك المحلية ألداء دورها المحوري في إ

 النشاط االقتصادي.    حفز

اســـــات   ـــي ــهم الســ ك، من المتوقع أن تســ عالوة على ذـل

دية خالل الفترة القادمة في تحسـين وتيرة التعافي  االقتصـا

االقتصـــادي، ومن ذلك اإلصـــالحات االقتصـــادية وفق 

ة   امج عـمل الحكوـم ة  اـلذي يبرـن ادة مســــاهـم ـهدف إلى زـي

القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشــــاط االقتصــــادي،  

والعمل على تنويع مصـادر الدخل لضـبط أوضـاع المالية  

ألعمال، واإلسـراع في انجاز  واسـتدامتها، وتحسـين بيئة ا

ــاريع التنمية وفق رؤية  ، حيث  "2035  جديدة  كويت"مشـ

ــعار العالمية للنفط من قدرة   ــيدعم االرتفاع األخير لألس س

 
ُعمان،   38 العُماني،  المركزي    االقتصاد   آفاق   تقرير   استبيان " (.  2022) البنك 
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و  ـم ـن ـل ـل زز  ـع مـُ اـل ــام  ع اـل ــاق  ف اإلـن ر  ـي وـف ـت ى  ـل ـع ــة  وم ـك ـح اـل

 .االقتصادي والتشغيل

على صــعيد ســوق العمل والتشــغيل، اتخذت الدولة العديد  

جراءات مـنذ بداية الـجائـحة للمـحافـظة على  من الـتدابير واإل

ــحـاب   العمـالـة الوطنيـة في القطـاع الخـاص ودعم أصــ

المشــروعات الصــغيرة والمتوســطة. من المتوقع أن تعود  

  ارتفاع مع    2022معدالت التـشغيل إلى التعافي خالل عام 

ــادي وانتهـاء آثـار الجـائحـة، وكـذلـك من  النمو االقتصـــ

ــغيـل   ــن معـدالت التشــ المتوقع  المتوقع تحســ مع التنفيـذ 

ــنوات القادمة وفقا   ــاريع خطة التنمية في الســ لرؤية   لمشــ

 ".2035"كويت جديدة  

ــبق، من المتوقع نمو االقتصــاد الكويتي   على ضــوء ما س

ة   ـــب ام    5.8بنســ ة في ـع اـئ في   3.8، وبنحو  2022في الـم

 .2023المائة في عام 

ات  ،  (38)ُعماانفي   ــالـح ة من اإلصــ ة مجموـع دوـل تتبنى اـل

االقتصــــادية بهدف تمكين القطاع الخاص من خالل تنفيذ  

للخصــخصــة للشــركات المملوكة للدولة وتســهيل  برنامج 

.  جهاز االسـتثمار العُمانيعمليات الخصـخصـة من خالل 

ر   تثمار األجنبي المباـش لطنة إلى جذب االـس عى الـس كما تـس

  10المحلي اإلجمالي لتصــل إلى  وزيادة نســبته إلى الناتج  

 .2040في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 

  الجهود سيجد النمو االقتصادي خالل أفق التوقع دعما  من 

التي تقوم بها الحكومة حاليا  للتركيز على زيادة مستويات  

الناتج في خمس قطاعات اقتصادية تركز عليها استراتيجية 

ف االقتصادي  إطار  التنويع  ُعمان  "ي  بما    "2040رؤية 

وصيد   والتصنيع،  واللوجستيات،  السياحة،  يشمل: 

توليد   على  قدرتها  مستويات  لزيادة  والتعدين  األسماك، 

الناتج وفرص العمل في ظل مستهدفات الرؤية لرفع نسبة  

في   42مانيين في القطاع الخاص إلى عمالة المواطنين العُ 

   .2040المائة بحلول عام 

ار ك نجاح الحكومة في الوصـول إلى نسـب  ذلك إلى أن يـُش

ا  اـحات فيروس كوروـن ة من أـعداد المطعمين بلـق ـــي مرضــ

د ذي بلغ أعلى من  ا(    19-)كوفـي ة  85ـل اـئ ة    في الـم من الفـئ

بنهـايـة نوفمبر   ــتهـدفـة  عطـاء  إوالبـدء في  ،  2021المســ

المعززة  ــ  الجرعــة  في أمن شـــ النــاتج  نمو  يــدعم  نــه أن 

 .القطاعات غير النفطية
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من في   السياحة  قطاع  استفادة  المتوقع  من  اإلطار،  هذا 

جائحة  لمواجهة  المخصصة  للتدابير  النسبي  التخفيف 

، ومن اكتمال جاهزية الطريق الجديد الذي يربط  19-كوفيد

لقطع   الالزم  الوقت  ويختصر  وُعمان  السعودية  بين  ما 

خاصة في ظل المشاريع االستثمارية    ،المسافة بين البلدين 

لمخططة في عدد من قطاعات االقتصاد العُماني السعودية ا

التصدير    30بقيمة   قطاعي  في  سيما  ال  دوالر  مليار 

 واللوجستيات.  

  العُماني   االســتثمارعالن جهاز من جانب آخر، من شــأن إ

العديد من المشاريع الكبيرة خالل الربع األخير    افتتاح  عن

ــاط  أن يحفز    2021من  ــاديحركة النشـ وتعزيز    االقتصـ

ــاديالتنويع   وتوفير العــديـد من فرص العمــل ،  االقتصـــ

  االعتماد للمواطنين من حملة الشـــهادات الجامعية وزيادة  

   على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

د القطـاع النفطي ــعـي د النمو    ،على صــ من المتوقع أن يـج

ــادي في ـعام  دعـما  نتيـجة الزـيادة المتوقـعة    2022االقتصــ

ن النفط والـغاز من خالل زـيادة إنـتاج  في كمـيات اإلنـتاج م

د   دـي ــنع ـج از من مصــ ك الـغ ا في ذـل ات، بـم دروكربوـن الهـي

ــاللة الذي بدأ ــال في صــ عمليات  ت  للغاز البترولي المســ

، إضافة  2021من عام  مايو شهر اإلنتاج التجريبي به في 

از الطبيعي من خالل تطوير   اج الـغ ة إنـت ـــع ادة ســ إلى زـي

ل   دة مـث دـي از ـج ل  حقول ـغ ة من غزير  حـق انـي ة الـث )المرحـل

العمالق، وســـط توقعات بأن يســـاهم    حقل خزان الكبير(

ملـيار ـقدم مكـعب   1.5إلى  من الـغاز  ذـلك في زـيادة اإلنـتاج  

 . العُمانية، مما يؤدي إلى زيادة صادرات الغاز  يوميا  

من حيث أهم مصـادر النمو خالل أفق التوقع، من المتوقع  

الحكومة عن  بإعالنتحســـن جانب الطلب الكلي مدعوما  

ــيص حوالي   ــروفات     ُعماني ملـيار   5 تخصــ كمصــ

من المؤمل أن يرتفع مســـتوى الطلب الكلي    اســـتثمارية،

ــلع والـخدـمات وزـيادة الوفورات الـمالـية المـتأتـية   على الســ

ــســــــ للمؤســ ــك  ذل النمو  على  ــة  ودفع عجل ــة  ــامل الع ات 

. في ذات الســياق، يتوقع أن تزيد مؤســســات االقتصــادي

ا  إالقـطاع الـخاص من   اقـه ــتثـمارينـف ة    االســ خالل المرحـل

ة خالل   اح مقبوـل ا تحقيق أرـب اودتـه د مـع ة بـع .  2021المقبـل

ــتثـماركـما نتوقع أن يلـعب   ــر دورا    االســ   األجنبي المـباشــ

ــتوى    في المرحلة المقبلة وزيادة  محوريا   ــتثمارات مسـ   اسـ

 القطاع الخاص.

تســعى ســلطنة ُعمان جاهدة  أما من حيث جانب العرض،  

  لالســتثمار إلى الوصــول إلى بيئة أعمال تنافســية وجاذبة  

من خالل توفير فرص تمويل مرنة وميســرة والعمل على  

ــهيــل   ــة األعمــال وتقليــل وتســ تكــاليف ممــارســـ خفض 

ــيع منظومة  اإلجراءات الطويلة. كما يتم العمل على توســ

لتمكين   الحكومي  النهج  هــذا  ــأتي  ي الواحــدة".  "المحطــة 

ــيـته ليقود ـقاطرة   ــاد القـطاع الـخاص ورفع تـنافســ   االقتصــ

ة   ــمن محور العُمـاني خالل المرحـل ة.  هـذا ويتضــ المقبـل

  - 2021والتنمية في الخطة الخمســية العاشــرة )  االقتصــاد

ويأتي أهمها   برنامجا   17أولويات من خالل   سـتة  (2025

الوطنية واألجنبية في كافة   االســــتثماراتوالمعني بزيادة  

امج تعزيز  االقتصــــاديقـطاـعات التنويع   ا يوـجد برـن . كـم

ــما ــية وضــ ن القروض لتعزيز  وتنويع المحافظ اإلقراضــ

ــغيرة   ــات الصـ ــسـ فرص التمويل للقطاع الخاص والمؤسـ

ــمانات   ــيط اإلقراض والضــ ــطة من خالل تبســ والمتوســ

 المطلوبة.  

وق العمل،   بلغ معدل الباحثين عن عمل في على صـعيد ـس

ة  2.5ُعمـان   ة  في المـاـئ ــهر  بنهـاـي مع   2021أكتوبر    شــ

ــتيعابالجهود الوطنية    اســـتمرار الباحثين عن عمل.   السـ

العـُمانيين الـعاملين في القـطاع    ارتـفاعنتج عن ـهذه الجهود  

ة   ـــب ة  3.3الخـاص بنســ ة نوفمبر    في المـاـئ   ، 2021بنهـاـي

ــهر  مـقارـنة ب . الـجدير ـباـلذكر أن  2020  ـعام  نوفمبر منشــ

بالتزامن مع   تدريجيا    معدالت التشــغيل شــهدت تصــاعدا  

ــطة   ــاديةتعافي األنشـ ما يبدو بأن  من الجائحة. وك  االقتصـ

ــيكون الموفر األكبر لفرص التوظيف   القـطاع الـخاص ســ

في   التزام مع   ــاملين  الع ــداد  أع تقليص  بخطط  ــة  الحكوم

ي  ر داإلمع خطط ترشــــيق الجهاز ا  القطاع العام تماشــــيا  

ـــناـعات   لـلدوـلة. ـهذا ومن المرجو أن تلـعب قـطاـعات الصــ

  محوريا   الـسياحة والتجارة دورا  واللوجـستيات  والتحويلية،  

ــباب العُماني مع   مان عُ   اهتمام في توفير فرص العمل للشـ

ة. أمـا فيمـا  ة المقبـل بتعزيز هـذه القطـاعـات خالل المرحـل

بنســـبة    انخفاضـــا    عددهم   ، فقد شـــهدة الوافد العمالةيخص  

  بانخفاض   مدفوعا    2021نوفمبر    شهر  حتى  في المائة  4.2

العاملين الوافدين في قطاع التـشييد والـصناعات التحويلية.  

  ارتفاعا ومن المالحظ بأن الطلب على العمالة الوافدة شهد  

ــطة    2021في الربع الرابع من   بالتزامن مع تعافي األنشــ

 الوباء في سلطنة ُعمان.    وانحسار  االقتصادية

ــبق ــتنادا  إلى ما س من المتوقع نمو االقتصــاد العُماني    ،اس

ــبة   2023و  2022في عام في المائة    3.5 ال تقل عن  بنسـ

التي   النفطيــة  المتوقع في اإليرادات  مــدعومــا  بــاالرتفــاع 

ــادي،   ــتزيد من قدرة الحكومة على دعم النمو االقتصــ ســ

ــافي اإليرادات النفطـية في ـعام   حـيث يتوقع زـيادة في صــ

يجة الرتفاع متوســط ســعر  في المائة نت  56بنســبة    2022
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ــعر الُمعتمد في الموازنة ، عالوة  برميل النفط مقارنة بالسـ

 .(39)رتفاع أسعار الغازعلى ا

في    4.1من المتوقع ارتفاع معدل النمو إلى  ،  البحرين   في

عام   خالل  غير  2022 المائة  القطاعات  بنمو  مدفوعا  

بنحو   مع   5النفطية  االرتفاع  هذا  يتزامن  المائة.  في 

لمملكة   االقتصادية  التعافي  خطة  تفاصيل  عن  االعالن 

اإلطار هذا  في  العوامل    ،البحرين.  تسهم  أن  المتوقع  من 

 :(40)التالية في دعم النمو في المملكة خالل أفق التوقع

ــرـكة نفط   - ـــفاة شــ ــروع تـحدـيث مصــ االنتـهاء من مشــ

ــيعزز  ،  2023البحرين )ـبابكو( خالل ـعام   وهو ـما ســ

قطاع الصــناعات التحويلية. من المقرر أن يســهم   نمو

 42المشروع في زيادة السعة اإلنتاجية للمصفاة بنسبة  

ة من   اـئ ا ،   380ألف إلى    267في الـم ل يومـي ألف برمـي

عالوة على تعزيز ـقدرة منتـجاتـها على تلبـية احتـياـجات  

كل أفضـل، مع ضـمان  واق العالمية بـش الطلب في األـس

وى العالمي في المصفاة على قدرة األصول ذات المست

 تحقيق كفاءة أفضل فيما يخص استهالك الطاقة.

ــركة ألمنيوم البحرين )ألبا( نموا  متوقعا  جيدا    - تحقيق ش

 نتيجة الرتفاع سعر األلمنيوم وانتعاش الطلب العالمي. 

إطالق اســـتراتيجيات تنمية القطاعات الواعدة ضـــمن  -

عالن عن خطة التعافي االقتصــادي، وتم حتى اآلن اإل

استراتيجيات قطاعات السياحة، والخدمات اللوجستية،  

والصـــناعة، والخدمات المالية، واالتصـــاالت وتقنية  

ــل   ك ــمن  وتتضــ الرقمي.  ــاد  واالقتصــــ ــات  المعلوم

اسـتراتيجية عدد من البرامج والمبادرات الداعمة لنمو 

 القطاعات.تلك  

ــمن   - ــاريع التنموية الكبرى ضـ إطالق خطة تنفيذ المشـ

تعافي االقتصادي، حيث تتجاوز قيمة المشاريع  خطة ال

مليار دوالر أمريكي، وتشمل مشاريع جسر الملك   30

حمد، ومترو البحرين، والشــــارع الشــــمالي، ومركز  

للمعــارض والمؤتمرات، وعــدد من  الــدولي  البحرين 

ومن المتوقع أن يســهم تنفيذ    .مشــاريع قطاع الســياحة

ــتراتيجية في  ــاريع التنموية واالس دعم نمو قطاع المش

 البناء والتشييد في المملكة.

تم في الربع    ،لدعم التعافي االقتصـادي في مملكة البحرين

  " خطة التعافي االقتصادي "إطالق  2021األخير من عام 

 :والمبنية على خمس أولويات كالتاليالسابق اإلشارة إليها  

 
للميزانية العامة للدولة  (. "اللقاء اإلعالمي  2022وزارة المالية، ُعمان، )  (39)

2022 ." 

الخيــار   .1 المواطن  وجعــل  فرص عمــل واعــدة  خلق 

  وتدريب   وتهدف إلى توظيفاألول في سوق العمل،  

 .2024بحريني سنويا  حتى عام   آالف  10ألف و  20

فعــاليتهــا  .2 ــادة  وزي ــة  التجــاري اإلجراءات  ــل  ــهي تســ

مليار دوالر  2.5السـتقطاب اسـتثمارات بقيمة تفوق  

 .2023أمريكي بحلول عام  

ــاريع  .3 ــاريع تنموية كبرى عبر إطالق مشــ تنفيذ مشــ

 .دوالر أمريكيمليار   30استراتيجية بقيمة تفوق  

اتج   .4 دف إلى نمو الـن ا يـه دة بـم ات الواـع اـع ة القـط تنمـي

بة   في المائة في  5المحلي اإلجمالي غير النفطي بنـس

 .2022عام  

ــتقرار   .5 ـــتداـمة الـمالـية واالســ تعزيز مســــاعي االســ

ام  الي ـع االقتصـــــادي من خالل تحقيق التوازن الـم

2024. 

ــتراتيجية   ــادي بإطالق اسـ نت خط ة التعافي االقتصـ ــ  ودُشـ

ة ) اـح ـــي اع الســ ،  2021نوفمبر    6( في  2026-2022قـط

ياح إلى   ياحة كإنفاق الـس رات الـس توى مؤـش بهدف رفع مـس

ــياحية إلى   2 ــط الليالي الســ مليار دينار بحريني، ومتوســ

ياحي في الناتج    3.5 ليلة، ورفع نسـبة مسـاهمة القطاع الـس

  إلى في الـماـئة، وأـعداد الزوار الـقادمين    11.4  إلىالمحلي  

مليون ســائح،    14.1مملكة البحرين بغرض الســياحة إلى  

 دينار بحريني.    74.8 إلىوزيادة متوسط إنفاق الزائر  

قطـاع  2021نوفمبر    17وفي   ــتراتيجيـة  ، تم إطالق اســ

ــتية ) ــتهدف عدة  2026-2022الخدمات اللوجس ( التي تس

القواني ــة  مراجع ــا  أبرزه وتطوير  محــاور  ــة،  واألنظم ن 

ــات واإلجراءات،   ــياسـ مرافق البُنية التحتية، وتطوير السـ

وتقديم حوافز للمســــتثمرين، وتعزيز االتصــــال اإلقليمي  

ة.   ارـي ــتثـم ــويق والترويج للفرص االســ دولي، والتســ واـل

ــحن   ــتراتيجية إلى رفع كمية الش إلى    البحريوتهدف االس

ة، و ل ـعام  إلى مليون طن متري بحلوالجوي  مليون ـحاوـي

ة إلى أكثر من  2030 ادة عـدد الوجهـات الجوـي   70، وزـي

، وجعل البحرين ضــمن أفضــل  2025وجهة بحلول عام 

ا    ثالث ا  في    20و  ،دول إقليمـي المـي ة ـع ات  مـجال  دوـل الـخدـم

اتج المحلي   ة القـطاع في الـن ة، ورفع مســــاهـم ــتـي اللوجســ

 .2030في المائة بحلول عام    10اإلجمالي إلى 

  - العربي   االقتصاد   آفاق   تقرير   استبيان " (.  2022وزارة المالية، البحرين، )  ( 40) 

 . العربي، ابريل   النقد   صندوق   ، " عشر   السادس   اإلصدار 
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، تم اإلعالن عن تنفيذ المشــــاريع  2021نوفمبر   24وفي 

التنموية الكبرى، وهي جملة من المشــاريع االســتراتيجية  

ــمل تخطيط   30بقيمة تتجاوز   مليار دوالر أمريكي، وتشــ

ة فشـــــت الجـارم،   دة هي: مخطط منطـق دن جـدـي خمس ـم

ــهيلة،  و ــت العظم،  ومنطقة جزيرة ســ منطقة  ومنطقة فشــ

 مخطط منطقة جزر حوار.  خليج البحرين، إلى جانب

بهدف وضــع اســتراتيجية شــاملة للقطاع المصــرفي في و

ـفي   ـتم  ـبـحرـين،  اـل إـطالق  2021ديســـــمـبر    5ـمـمـلكــة   ،

المـاليـة ــتراتيجيـة تطوير قطـاع الخـدمـات  - 2022)  اســ

اتهـا حول خلق فرص عمـل (2026 ، التي تتمحور أولوـي

ــة،   المــالي ــواق  قطــاع األســ وتطوير  للمواطنين،  ــة  نوعي

يعات والسـياسـات، وتطوير قطاع التأمين،  وتطوير التشـر

 المالية.  قنيات  وتطوير الخدمات المالية والت

ــمبر   30وفي  ــتراتيجية قطاع 2021ديســ ، تم إطالق اســ

( ــنــاعــة  تتمحور حول تعزيز  2026-2022الصــ التي   )

ــتثمرين،   ــين تجرـبة المســ ـــناـعات الوطنـية، وتحســ الصــ

ــريـعات والقوانين، وتوجـيه البحرين مهن ـيا ،  وتـحدـيث التشــ

ــة.   ـتـحـتي اـل ــة  ـني بـُ اـل ـفي  ــار  ـــتـثم ركــاـئزواالســ  وـتـتـمـحور 

ـــتراـتـيـجيــة   اـلـثورة  ـحول  االســ ـنـحو  اـلـقطــاع  ـتـحول  دـعم 

ــاد اـلدائري   ـــناعـية الرابـعة، وتطبيق مفهوم االقتصــ الصــ

والحوكمة البيئية واالجتماعية، وتشــــجيع االســــتثمار في 

ة   ة التحتـي ةالبنـي ادة كفـاءة    التقنـي ــنيع، وزـي ة التصــ ورقمـن

 عبر تكامل الصناعات الخليجية.   د والتوريدسالسل اإلمدا

ا تم في   اير    12فيـم ة قـطاع   ،2022يـن ــتراتيجـي إطالق اســ

- 2022المعلومات واالقتصاد الرقمي )  وتقنيةاالتصاالت  

ة لقطـاع  (، التي تتمحور حول تطوير البُ 2026 ة التحتـي نـي

ودـعم   اإلـلـكـتروـنيــة،  اـلـحوـكمــة  وـتـعزـيز  ــاالت،  االتصــــ

 االقتصاد الرقمي، وتطوير القدرات الرقمية.  

جاء إطالق هذه االسـتراتيجيات الطموحة لتحقيق تطلعات  

ة   دف خطـ  ث تـه ــودة، حـي ة المنشــ ة البحرين التنموـي مملـك

،  االقتصـــادي تعزيز االســـتقرار  إلى   التعافي االقتصـــادي

اعات الدولة اإلنتاجية والخدمية واالقتصــادية من عبر قط

خالل اقتراح المزيد من المبادرات لتنمية اقتـصادية ـشاملة  

 األبعاد.

ادرات    في ـهذا اإلـطار يتم ـكذـلك العـمل على ـعدد من المـب

 ذات الصلة مثل: 

 
نظرا     (41) الليبي  االقتصاد  نمو  معدالت  تشمل  المجموعة ال  نمو  تقديرات 

البالد وينتج عنها تقلبات في معدالت النمو للتطورات الداخلية التي تشهدها  

 االقتصادي. 

العمــل ) - ــوق  لســ الوطنيــة  الخطــة  - 2021مبــادرات 

ــلـة تحفيز البحرينيي 2023 ن  ( التي تقوم على مواصــ

ة الحوافز   ال على القطـاع الخـاص وإعـادة هيكـل لإلقـب

كما تهدف إلى تحقيق مبدأ أفضلية التوظيف  .  للتوظيف

ــات   ــيـاســـ للكوادر الوطنيـة لتكون الغـايـة لكـافـة ســ

وإجراءات إدارة ـسوق العمل في البحرين، إـضافة إلى  

وم العمل لتقليص الفجوة بين تكلفة العامل  مراجعة رـس

ــل البحريني واألجنبي، لجـع ل المواطن الخـيار األفضــ

 .في التوظيف

حزمة مكونة من عن إعالن صــندوق العمل "تمكين"  -

ــمن أولوية تنمـية   ــر برنامـجا  جديدا  ضــ ــة عشــ خمســ

ــركات   القطاعات الواعدة من خالل إطالق برامج للشـ

المتوســـطة والصـــغيرة في تلك القطاعات، وتحســـين  

جودة عملها ومنتجاتها، بالتالي زيادة فرصـها في خلق  

ــدرات   ق لتطوير  ــة  عــالي ــة  قيم ذات  ــة  نوعي وظــائف 

ة المواطن البحرين ـــي افســ ات  وتـن اـج ه الحتـي ي ومواكبـت

 سوق العمل الحالية والمستقبلية.  

مواصـــلة تقديم الدعم للقطاعات األخرى، وتشـــجيعها   -

ــع وتبني   ــلـة النمو والتوســ على التغيير عبر مواصــ

االبتكار لـضمان اـستمراريتها ومـساهمتها في االقتـصاد  

 الوطني.

  للنفط المصدرة األخرى العربية الدول( ب

ق النمو االقتـصادي لدول المجموعة  من المتوقع تحـسن آفا

عــام   ــات   2022خالل  كمي في  الُمقررة  ــادات  الزي بفعــل 

لتبني   العــامــة  ــات  ــالموازن ب وتوفر حيز  النفطي  ــاج  اإلنت

ســياســات مالية محفزة للنمو االقتصــادي والتشــغيل نتيجة  

 االرتفاعات المسجلة في األسعار العالمية للنفط والغاز.

ــأن   التطورات اـلداخلـية في بعض  لكن في المـقاـبل، من شــ

دعم   ـل ــالحـات  دول المجموعـة، والحـاجـة إلى تبني إصــ

القطاع الخاص وتحسـين البيئة االسـتثمارية أن تحد نسـبيا   

من قدرة دول المجموعة على الحفاظ على تحقيق معدالت  

 .2023نمو مرتفعة الوتيرة في عام  

دل نمو المجموـعة من  اع مـع ل من المتوقع ارتـف في المجـم

عــام    3.3نحو   في  ــة  المــائ نحو    2021في  في   4.6إلى 

ــادي  2022الـماـئة في ـعام   ، وتراجع وتيرة النمو االقتصــ

 .(41)2023في المائة في عام  .93إلى  
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 المجموعة دول مستوى على التوقعات

 دول في االقتصادي النمو توقعات عن نبذة  يلي فيما

 :المجموعة

وليبيافي   يشهدها  ،  التي  الراهنة  التطورات  ظل  في 

االقتصاد الليبي من المتوقع ان يحقق االقتصاد الليبي نموا  

. كما  2022( في المائة خالل عام  6- 5حقيقيا  يتراوح بين )

في المائة    7يحقق االقتصاد الليبي نمو يتجاوز    أن يتوقع  

طار خطة زيادة انتاج النفط ليصل  ، وذلك في إ2023عام 

 .(42) مليون برميل في اليوم  1.4إلى 

ال يزال قطاع النفط هو المحرك الرئيس لنمو االقتصــادي  

كمـا يتوقع   ــاهم كال  من  أفي ليبيـا،  القطـاع العـام  ن يســـ

ــيـيد  و الـخاص في ـهذا النمو، من خالل قـطاع البـناء والتشــ

ن  أال إورفع مســتوى الخدمات العامة )التعليم والصــحة(،  

ــعيفة إذا ما قورنت بقطاع   ــاهمتها ال تزال ضـ ــبة مسـ نسـ

 النفط.

دالت التطعيم ضـــــد  ، و(43)العراقفي   ــتمرار مـع مع اســ

نتيجــة  النــاتج  عــافي  وت  19-فيــدفيروس كو النفطي  قطــاع 

اج،   ات اإلنـت ادة كمـي اع  زـي اراألوارتـف ـــع ة ل  ســ المـي لنفط  الـع

الـعالمـية،    اـلدولـية، والتطورات  نتيـجة زـيادة الطـلب الـعالمي

ــتمر معدالت النمو بالزيادة، وذلك كون  من المتوقع أن تس

النفطيـة العراقي يعتمـد على اإليرادات  ــاد  . من االقتصـــ

العمـل    جـانـب آخر، فـإن ــتمرار  التـدابير  علاســ ى تنفيـذ 

ــات  الورقة البيضــاءالمتضــمنة في " ــياس " التي تؤطر لس

في من شــأنه دفع عجلة النمو  الذي  اإلصــالح االقتصــادي  

النفطيــة خالل عــامي   غير  ،  2023و  2022القطــاعــات 

ل على دعم النشـــــاط االقتصـــــادي ــتعـم كســ ذـل أدت   . ـك

ــك   البن مع  ــاون  ــالتع ب ــة  الحكوم ــا  اتبعته التي  اإلجراءات 

تحفيز النشـــاط االقتصـــادي، حيث    إلىالمركزي العراقي  

أطلق البنـك المركزي العراقي عـدة مبـادرات في مجـال 

ــية أدت الى تحريك قطاع  ــكان والقروض الشـــخصـ اإلسـ

ــافة الى قطاع تجارة  يالبناء والتشـــ يد والمال والتأمين إضـ

 .زئةوالتجالجملة  

خالل أفق  االقتصــاد العراقي   يتعزز تعافيمن المتوقع أن  

ــاح  التوقع   اللق من  أكبر  ــات  كمي على  ــول  الحصــ نتيجــة 

وتوزيعه بشــكل عادل على جميع المحافظات فضــال  عن 

ذين   ـــخاص اـل ة تلزم األشــ ائـي اذ الحكوـمة إجراءات وـق اتـخ

 
  االقتصاد   آفاق  تقرير  استبيان"  (.2022مصرف ليبيا المركزي، ليبيا، )  (42)

 . ابريل، العربي النقد صندوق ، "عشر السادس اإلصدار -العربي
 (43)  ( العراقي،  المركزي    االقتصاد   آفاق  تقرير  استبيان"  (. 2022البنك 

 . ابريل، العربي النقد صندوق ، "عشر السادس اإلصدار -العربي

مما سوف يحد    ،أخذ اللقاحبيعملون في األماكن المزدحمة 

ــادـية في البالدمن الوـبا ــط الحرـكة االقتصــ وـقد    ،ء وينشــ

زيد فرص العمل في هذه  ييشــجع حركة الســياحة والنقل و

المجاالت، فـضال عن العودة إلى الدراـسة الحضورية التي  

 .من شأنها تنشيط حركة النقل والتجارة 

ــتمرار العمل بمبادرات البنك   ــيؤدي اس من جانب آخر، س

ــالحية في إطار   ــات اإلصـ ــياسـ المركزي العراقي، والسـ

ــاء"   ــدي لبعض التحديات   إلى"الورقة البيضــ التي  التصــ

ــادي الذي يقوده   ــاط االقتصـ تحول دون تحقيق تنوع النشـ

 القطاع الخاص التي تتعلق بما يلي:

مالية  التحرك نحو مسـارات مسـتدامة ألوضـاع ال .1

 .العامة

ــاخ  .2 ومن ــالي  الم والقطــاع  االقتصــــــاد  ــة  حوكم

 .األعمال

ات .3 ة    التحـدـي الزراعـة والغـاز الهيكلـي المرتبطـة ـب

 والكهرباء والحماية االجتماعية ونظم العمل. 

فســـوف    ،ما وضـــعت هذه اإلصـــالحات حيز التنفيذ  وإذا

ــهم في  ــعر    اتضــغوطتخفيف  العجز المالي و  تقليلتس س

 .الصرف

ســبق، من المتوقع نمو االقتصــاد العراقي  على ضــوء ما 

، وتراجع نـسبي للنمو  2022في المائة في عام    5.5بنـسبة  

 .2023في المائة في عام  4.4االقتصادي إلى  

يواجه دعم التعافي االقتصـــادي بعدد من ،  الجزائرأما في 

ــتويات   ــتمرار الحاجة إلى زيادة مس التحديات من بينها اس

ان وفق برامج ا ـــك ا يُمكن من تلقيح الســ لتلقيح الوطني بـم

ـــكل ـيدعم اال ـفاق الـخاص  نتخفيف الـتدابير االحترازـية بشــ

ــكان   ــبة السـ ــادي، حيث تنخفض نسـ ويحفز النمو االقتصـ

في المائة من إجمالي الســكان    13.7الملقحين بالكامل إلى  

ــهر   شــ ــة  تؤثر  (44)2022  مــارسبنهــاي أن  يتوقع  كمــا   .

التضــخم، واإلصــالحات  االرتفاعات الحالية في معدالت 

ــلعي على   التي يجري تنفـيذـها فيـما يتعلق بنظم اـلدعم الســ

اعتبارات  تســتلزم  كما   الشــرائية للســكان.  ة مســتويات القو

دعم النمو االقتصـــادي تكثيف اإلصـــالحات على صـــعيد  

 تعزيز بيئة األعمال وتيسير نفاذ المشروعات للتمويل.  

(44) Our World in Data. (2022), “Coronavirus (COVID-

19) Vaccinations”, available at: 

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations, visited 

on: 26th March 2022. 

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
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خالل عام    في المقابل، ســـيجد النمو االقتصـــادي الســـيما

اـلـنـفط   2022 إـيرادات  ـفي  اـلـمـتوـقع  ــاع  االرـتف ـمن  ــا     دـعم

اإلنتــاج  والغــاز   كميــات  في  المتوقعــة  الزيــادة  نتيجــة 

مقارنة   للطاقةواالرتفاع المســــجل في األســــعار العالمية  

 . 2021بالمستويات التي بلغتها خالل عام  

وتيرة النمو االقتـصادي في   تـسجيلبناء  عليه، من المتوقع  

النمو  طفيف  تبــاطؤ  وفي المــائــة،    3.3  نحو  2022عــام  

 .2023في المائة في عام  3.0االقتصادي إلى  

يواجه االقتصـاد العديد من التحديات الهيكلية  ،  ( 45) اليمن في  

ــاع اـلداخلـية الممـتدة   ــتـجدة بـما فيـها تـحدـيات األوضــ والمســ

ــنوات الماضــية، إضــافة  ــات  خالل الســت س إلى االنعكاس

اتـجة عن ـجائـحة كوفـيد  ة الـن التي أدت في   19- االقتصــــادـي

مجملها إلى انكماش النشـــاط االقتصـــادي، وتراجع قدرات  

االقتصـاد اإلنتاجية، ومن ثم تراجع المؤشـرات االقتصـادية  

الكلية. ويتوقع أن يشـــهد الوضـــع االقتصـــادي مزيدا  من  

ة بمـا يحول دون  ات خالل الفترة المقبـل ة    التحـدـي وجود بيـئ

محفزة تســمح بالتعافي والنمو االقتصــادي، بما يشــمل على 

 وجه الخصوص التحديات التالية: 

 استمرار األوضاع غير المواتية للنمو االقتصادي. -

 التراجع الكبير في أداء مختلف القطاعات االقتصادية. -

نتيجــة   - ــة  ــدول لل ــة  ــام الع ــة  الموازن في عجز  ــادة  الزي

ــد الموارد ا ــعوبات في حشـ لعامة لمواجهة أعباء الصـ

 النفقات العامة.

 المنح والمساعدات الخارجية. تأثر مستوى -

األـحـمر  - اـلـبـحر  ـفي  اـلـيـمـنيــة  ـلـلـمواـنا  اـلـكـلي  اـلـتـعـطيــل 

 رأس عيسى(. -الصليف   -)ميناء الحديدة  

على النشـاط    19-اسـتمرار األثر السـلبي لجائحة كوفيد -

 االقتصادي.

ــادر   ــادي من المتوقع أن تتمـثل أبرز مصــ   النمو االقتصــ

ــاديـة    خالل أفق التوقع في عـدد من القطـاعـات االقتصـــ

ــييد،   ــناعة، البناء والتشـ التقليدية من بينها: الزراعة، الصـ

 التعدين، النقل، المياه والصرف الصحي، الصحة.
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جيل االقتصـاد اليمني   بق، من المتوقع تـس تنادا  إلى ما ـس اـس

ة   ـــب ة في ـعام    7نموا  بنســ اـئ وتراجع النمو  ،  2022في الـم

 .2023في المائة في عام   6.5بشكل نسبي ليصل إلى  

 للنفط المستوردة العربية الدول (3

اق النمو االقتصـــــادي في   أثر آـف دة  المجموعـة  دول  تـت بـع

ــمل صــعوبة التعافي الكامل من التداعيات  ت حديات بما يش

نتيجة النخفاض مســــتويات    19-الناتجة عن جائحة كوفيد

ــأثر   ت على  المجموعــة. عالوة  من دول  في عــدد  التلقيح 

ــادات المجموـعة ـبالـعدـيد من الـتداعـيات الـناتـجة عن  اقتصــ

، حيث تضــغط االرتفاعات في أســعار  التطورات العالمية

ــية ــاسـ ــلع األسـ ــركات على   السـ ــر والشـ   ، موازنات األسـ

ســتؤدي  ومن ثم    الشــرائية،  ة القووتضــعف من مســتويات  

  انخفاض نسـبي متوقع لمسـتويات االسـتهالك الخاص إلى  

أتي ذـلك في الوـقت ا ــلع والـخدـمات. ـي اقي الســ ـلذي  على ـب

ــادـيةٍ   تواـجه فـيه حكوـمات دول المجموـعة تـحدـياتٍ    اقتصــ

ــةٍ  ــادي في ظل ت ملموسـ هذه  أثيرات  لدعم التعافي االقتصـ

ة  التطورات ارجـي ة والـخ داخلـي ات اـل ا   ،على التوازـن وهو ـم

ـــلة االنـفاق اـلداعم للنمو  ــيـحد من ـقدرتـها على مواصــ   ، ســ

إلى   ــيؤدي  العــامــة و  زيــادة وســ ــتمرار  المــديونيــات  اســ

 الضغوطات التي تواجه أسعار الفائدة والصرف.

ــجـيل دول المجموـعة    ،في المجـمل وتيرة  من المتوقع تســ

دود ة بـح دـل ة  3.7  نمو معـت اـئ ام    في الـم ا 2022في ـع ، فيـم

في المائة في عام    5.0نحو يتوقع تحســـن معدل النمو إلى  

ــغوطات التضــــخمية وارتفاع    2023 ــار الضــ مع انحســ

 مستويات االستهالك واالستثمار.

ــة  ،  مصاااار  في والتنمي التخطيط  وزارة  ــات  ــان بي ــير  تشــ

االقتصـادية إلى ارتفاع معدل نمو االقتصـاد المصـري إلى  

تتطلع مصـــر في هذه    .2021في المائة في عام   3.3نحو  

المرحلة إلى اسـتكمال مسـيرة اإلصـالح االقتصـادي وفق 

، حيث تســـتهدف  مســـتهدفات طموحة لألداء االقتصـــادي

ــنو ــل خالل الســ ات الـمالـية الثالث  رفع مـعدل النمو ليصــ

في الـماـئة، بـما يتالءم    7إلى    6المقبـلة إلى ـما يتراوح بين  

 مع إمكانات االقتصاد المصري وطاقاته الشابة الواعدة.

خالل المرحلة الثانية من مصـــر    تســـتهدفلتحقيق ذلك،  

برنامج اإلصـالح االقتصـادي التركيز على تنفيذ مجموعة 

فرص الوصـــول    من اإلصـــالحات الهيكلية الجذرية لدعم 

تدام والمتوازن عبر امل والمـس تة    إلى  النمو القوي والـش ـس
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ـصالح، واثنين وثالثين ـسياـسة وهدف، وثمانية  لإلمحاور 

 .وثمانين إصالحا  هيكليا  إجرائيا  وتشريعيا  

الحقيقي،   القطــاع  البرنــامج على دعم  تركز أهم محــاور 

ــار االقتصــاد المصــري إلى اقتصــاد إنتاجي   وتحويل مس

ــية من خالل التركيز على زيادة الوزن   يتمتع بمزايا تنافس

ة،   ة، والزراـع ات التحويلـي اـع ـــن ات الصــ اـع ــبي لقـط النســ

ــاالت   في إطار المرحلة الثانية    المعلومات  وتقنيةواالتصــ

، ورفع نسـب مسـاهمتها من برنامج اإلصـالح االقتصـادي

  35-30بين  يتراوح  مـا  إلى  حلي اإلجمـالي  في النـاتج الم

 .2024-2023العام المالي   في المائة في

ســتواصــل الحكومة في إطار البرنامج دورها الرئيس في 

دعم معدالت النمو والتوظيف من خالل العديد من اآلليات  

 لعل من أهمها:

ة   - ــروـعات البنـي د من مشــ دـي ذ الـع ــتمرار في تنفـي االســ

للنمو والتشـــغيل، حيث ســـاهمت األســـاســـية الداعمة  

المشروعات العديدة التي تم تنفيذها في هذا المجال في 

من أهم الدول على مسـتوى منطقة   جعل مصـر واحدة  

ــتويات البنية   ــط وأفريقيا من حيث مسـ ــرق األوسـ الشـ

األســــاســــية، وهو ما ترجمه تقدم ترتيب مصــــر في 

ــر جودة البنـية التحتـية الـعالمي بنحو   مركزا    13مؤشــ

 اآلونة األخيرة. في

ــتثمر   - توفير بيـئة أعـمال ـجاذـبة للقـطاع الـخاص والمســ

ــدد   ذا الصـــ ه من المهم في ـه المحلي واألجنبي، ولعـل

ــر في الـعدـيد من  ــن ترتـيب مصــ ــارة إلى تحســ اإلشــ

ــرات التي ترصــد جاذبية بيئات األعمال، حيث   المؤش

ـبـنـحو   ـمؤـخرا   ــر  مصــ ــت  ــدم ـتـقرـير  6ـتق ـفي  ـمراـكز 

الذي يصـــدره    2020م  ممارســـة أنشـــطة األعمال لعا

ــالحـات   الـدولي بمـا يعكس العـديـد من اإلصــ البنـك 

ــيط اإلجراءات ومن   ــتثمار وتبسـ ــين مناخ االسـ لتحسـ

النـافـذة الواحـدة، والتكـامـل مع الجهـات   أهمهـا نظـام 

ة   دعوـم ل ـم ات عـم ة وتطبيق منظوـم ة المعنـي الحكومـي

ار التحول الرقمي، وإ ا  في إـط دابير في لكترونـي ذ ـت تنفـي

 .الجمركي  اإلصالحإطار 

ــوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني   - رفع كفاءة س

 والتدريب المهني.

 
- 2022(. "مشروع موازنة العام المالي )2022وزارة المالية، مصر، ) )46(

2023 .") 
بيان صحفي الجتماع لجنة السياسة  "  (.2022بنك المغرب، المغرب، )  (47)

 . مارس ، " النقدية

رفع كفاءة المؤســــســــات العامة من خالل اإلســــراع   -

الـحوكمــة،   وتـعزيز  الرقـمي  الـتـحول  مــا  بوتـيرة  وهو 

ه  ات يعكـس ـس ر كفاءة المؤـس تقدم مرتبة مصـر في مؤـش

 مركزا .  12بنحو  

ــم - الشــ لتعزيز  الالزمــة  المتطلبــات  المــالي  توفير  ول 

 .وإتاحة التمويل، وتنمية رأس المال البشري

ــبق، من المتوقع تحقيق   ا ســ ــوء ـم االقتصـــــاد  على ضــ

في المائة من الناتج    5.5يقدر بنحو  معدل نمو المصــري ل

في الـماـئة في ـعام    6إلى    يرتفع ـتدريجـيا  ل  المحلي اإلجـمالي

2024-2025(46). 

  المواتية   غير  المناخية  الظروف  إلى  بالنظر ،المغربفي  

  يسجل   أن  المغرب  بنك  يتوقع  ،والتطورات العالمية األخيرة 

  25  يناهز  الحبوب  من  محصول  إنتاج  الفالحي  الموسم

عام    مليون في    مليون   103.2  من  بدال  ،2022قنطار 

السابق  المسجلة  قنطار   أن   المرتقب   من   بالتالي،.   العام 

  في المائة،   19.8  بنسبة   الفالحية  المضافة  القيمة  تنخفض

  إلى   2022المتوقع في عام    االقتصادي  النمو  بذلك  ليتراجع

بعد  0.7 المائة  في   6.7  بلغ  الذي  انتعاشه  في  المائة    في 

  محصول   تحقيق  افتراض  ومع  ،2023  عام  وفي.   2021

  القيمة   تتزايد  أن   يتوقع  قنطار،  مليون   75  حدود   في  متوسط

  النمو   بذلك  ليصل  في المائة،  17  بنسبة  الفالحية  المضافة

  الفالحية،   غير  األنشطة  يخص  فيما  أما  في المائة.  4.6  إلى

 المضافة  قيمتها تزايد  مع تدريجيا ،  تتعزز أن  المنتظر  فمن

 . (47)  2023و 2022 يفي المائة في عام 3 بنسبة

ــوف يتم   ــادي، ســ ــلة دعم التعافي االقتصــ بهدف مواصــ

ـــلة وتبني ـعدد من   الـتدابير والـتدخالت على النحو  مواصــ

 :(48)التالي

اسـتمرار المسـاهمة في تمويل المشـاريع االسـتثمارية   -

ـــندوق   ــادس  "الكبرى وتطويرـها عبر صــ محـمد الســ

، على الصــعيدين الوطني واإلقليمي، في "لالســتثمار

إطار الشــراكات مع القطاع الخاص، وكذا المســاهمة  

ــة   ــصـ ــناديق القطاعية أو المتخصـ في من خالل الصـ

الشركات  و  ،رأس مال الشركات الصغرى والمتوسطة

النشــــيطة في المجاالت    الكبرى الحكومية والخاصــــة

ــع  ــندوق ذات أولوية، وذلك بوضــ التي يعتبرها الصــ

أدوات مالية مناســبة، وتمويلها بأموال شــبه ذاتية. كما  

 (48)  ( المغرب،  المغرب،    االقتصاد   آفاق  تقرير  استبيان"  (. 2022بنك 

 . ابريل، العربي النقد صندوق ، "عشر السادس اإلصدار -العربي
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ـسيـضطلع الـصندوق أيـضا بإعداد ووـضع آليات تمويل 

ة ل اد حلول تمويلـي ة إليـج ة في مهيكـل امـل ات الـع ــرـك لشــ

 المجاالت التي يرى الصندوق أنها تكتسي األولوية.

ــالح   - العمــل على إصــ ــيتم  ــة  برامج  كمــا ســ الحمــاي

 سنوات من خالل: خمساالجتماعية على مدى  

 تعميم التأمين الصحي األساسي اإللزامي.   .1

إدخال المســاعدة المباشــرة لألســر الهشــة وذات   .2

 الدخل المحدود؛  

 المعاشات التقاعدية.   منتوسيع قاعدة المستفيدين   .3

 .العملتعميم التعويض عن فقدان   .4

المتعطلين   - كمـا تحرص المملكـة على تطوير قـدرات 

 على النحو التالي: من خالل برامج مبتكرة عن العمل 

 ،مؤقتةعامة صــــغرى وكبرى   عقد ورشبرنامج  •

امج إلى دمج   ذا البرـن ا يقرب من  يهـدف ـه   250ـم

ــوق العمل   ألف شــخص   2022خالل عامي  في س

در بنحو  2023و ة تـق ار درهم،    2.25، بموازـن ملـي

ـخاصــــة أولـئك اـلذين ليس ـلديهم مؤهالت واـلذين  

تأثروا بشــدة بالوباء. يمكن أن تتخذ هذه المشــاريع  

كال مثل ترميم المرافق العامة،  جير،  عدة أـش والتـش

ة،   ــراء، ومحو األمـي وتجهيز المســــاـحات الخضــ

ورعاية المســنين، واألنشــطة الرياضــية والثقافية،  

   ورقمنة  المحفوظات، إلخ.

امج    • دة    "فرصـــــة"برـن ل المشـــــاريع الراـئ لتموـي

ــيـة االجتمـاعيـة  و   و البيئيـة و الثقـافيـة والريـاضــ

ــل إلىتد وض قوبقر ــدد  تدرهم    ألف 100  صـ سـ

  .  سنوات  عشرة على مدى  

)  التعـافي مخطط - ــنـاعي  الـذي2023-2021الصــ  ) 

ة القـطاـعات تـحدـيث إلى يـهدف اعـي ـــن  وتعزيز الصــ

ا، اجـه دـم د وخلق اـن ل فرص من المزـي ة العـم  والقيـم

ــركات روح تطوير وكذا المضــافة،  الصــناعية. الش

مليار درهم    34اســتبدال ما يقرب   يهدف المخطط إلى

ــام   ع بحلول  المحلي  ــاج  ــاإلنت ب الواردات    2023من 

لتحفيز االســـتثمار واإلنتاج الوطني من خالل تســـليط  

ــتثمار في عدة قطاعات من  ــوء على فرص االسـ الضـ

إمكانية خلق فرص  مع أجل اســتعادة الثقة للمصــنعين

 
  االقتصاد   آفاق   تقرير   استبيان "   (. 2022البنك المركزي األردني، األردن، )  ( 49) 
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وظيـفة بحلول  ألف    100إلى    50تتراوح ـما بين  عـمل  

 .2023عام  

( من 2023-2021التـجارة )قـطاع  لتـعافيـعداد خـطة  إ -

ة  خالل مراجـعة   ة لتنمـي ة الوطنـي ــتراتيجـي مـحاور االســ

- مع تداعيات األزمة الصــحية لكوفيد   التجارة تماشــيا  

 .وبإشراك جميع الفاعلين واإلدارات المعنية 19

التي    ،(49)األردن  في ــريعـة  الســ كـان لإلجراءات الكبيرة 

ــاط   المركزي، كتـأجيـل أقســـ اتخـذتهـا الحكومـة والبنـك 

وـتـعزـيز   اـلـمتضــــررة،  واـلـقطــاعــات  ـلألـفراد  اـلـقروض 

ــيولة، وإطالق العديد من برامج الحماية االجتماعية،   الســ

ـــعب من  ــاد الوطني األصــ دورا  كبيرا  في تـفادي االقتصــ

   .19-جائحة كوفيدتداعيات  

عززت هذه اإلجراءات من قدرة االقتصـــاد األردني على  

، إذ سجل االقتصاد  2021استئناف النمو االيجابي في عام  

، مما يشير إلى تراجع حدة تأثير  في المائة 2.1نموا  بنسبة 

ات ـجائـحة   داعـي دـت ت    19-كوفـي على االقتصــــاد. وـقد حقـق

ــة المتوفرة عن  ــرات االقتصــادية الرئيس العديد من المؤش

أداء  إيجابيا ، إذ ســــجل الدخل الســــياحي نموا    2021عام  

وســجلت الصــادرات الكلية نموا   في المائة،    89.9بنســبة  

خالل الشــهور العشــرة األولى من   في المائة 15.9بنســبة  

لكميــات  2021عــام   ــي  القيــاســ الرقم  ــجــل  نتــاج  إ، وســ

خالل   في المائة  14.6الـصناعات التحويلية ارتفاعا  بنـسبة  

 .  2021عشر شهرا  األولى من عام   اإلحدى

ــوص توقـعات النمو لـعام   ــير إلى  2022أـما بخصــ ، فتشــ

اع النمو االقتصـــــادي إلى   ة،  2.7ارتـف اـئ ا    في الـم دفوـع ـم

باســـتمرار تحســـن مؤشـــرات القطاع الخارجي، والطلب  

ــادـية   ــالـحات االقتصــ ــتمرار عملـية اإلصــ المحلي، واســ

الهــامــ الحكوميــة  التي تم  الهيكليــة، ومعززا  بــالقرارات  ة 

عــام   اتخــاذهــا خالل  يتوقع  أو  كقرار  2022اتخــاذهــا   ،

ــلع،   ــوم الجمركية على الس ــرائح الرس تخفيض وتوحيد ش

  في المائة،   25فئات، بنـسب تتراوح بين ـصفر و  4لتـصبح  

في  40فئة بنســب تتراوح بين صــفر و 11وذلك بدال  من 

ــهر  الـماـئة   ،  2022يـناير  اـلذي دـخل حيز التنفـيذ خالل شــ

ذي ـسيـسهم في تخفيض األـسعار بالتالي رفع القوة  األمر ال

ة،   ائـي ة، والتوجـه نحو تخفيض التعرفـة الكهرـب ــرائـي الشــ

ــى، على ـعدد من القـطاـعات   وإلـغاء تعرـفة الحـمل األقصــ

ــادية   ــناعة، والفنادق،   المهمةاالقتصــ ــمل الصــ التي تشــ

والزراعة، والتجارة، والمســـتشـــفيات، مما ســـيعمل على  

في ــاج  اإلنت ــاليف  تك ويعزز   تخفيض  ــات  ــاع القط ــذه  ه
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ــا  تمديد قرار   ــمل هذه القرارات أيضـ ــيتها، كما تشـ تنافسـ

العمل بإعفاء العقارات من رســوم التســجيل وضــريبة بيع  

ـــها من  2022  ـمارسالعـقار حتى نـهاـية   في   9، وتخفيضــ

ة اـئ ة  6إلى    الـم اـئ ــهر    في الـم ة شــ داـي ارا  من ـب ل اعتـب   أبرـي

2022    . 

ا يتوقع أن يـجد   ا  كـم ام    االقتصـــــاد األردني دعـم خالل الـع

ــن الطـلب المحلي والـخارجي،  الـجاري في   ــوء تحســ ضــ

 ، وارتفاع مســـتويات  وزيادة اإلنفاق االســـتثماري الخاص

الرأســمالي    االنفاقاالســتثمار العام في ضــوء توقع زيادة  

 . 2022خالل عام    في المائة 43.6بنسبة  

دية في من المتوقع أن تســــاهم معظم القطاعات االقتصــــا

النمو االقتصــادي، وخاصــة قطاعي الصــناعة التحويلية  

المحلي   ــب  الطل في  ــة  المتوقع ــادة  الزي ــة  لتلبي ــارة  والتج

ل،   النـق ة ـك اـح ـــي الســ ات المرتبطـة ـب والخـارجي، والقطـاـع

واـلـفنــادق ـتـطـبـيق  واـلزراعــة  واـلـمطــاـعم  ضــــوء  ـفي   ،

ــتركز على زـيادة   ــتراتيجـية التنمـية الزراعـية التي ســ اســ

 .المشاريع الزراعية

ــير التوقعات إلى أن االقتصــاد    ،2023أما خالل عام   فتُش

في   3.1الوطني ســيســتمر في تعافيه ليســجل نموا  بنســبة  

وبشــكل عام، تبقى هناك حالة من عدم اليقين حول    المائة،

ائـحة، وـعدم وجود   ــتمرار الـج ات في ـظل اســ ذه التوقـع ـه

ــتمرار ظهور ُمتحورات جديدة   موعد محدد النتهائها واسـ

بين اآلونة واألخرى، مثل أوميكرون، سواء أكان ذلك في 

ــالم.   الع أو  ــات  اإلقليم  ــداعي الت على  عن عالوة  ــاتجــة  الن

في ظل   القوة الشــرائيةعلى مســتويات  ية  التطورات العالم

ــلع وعلى  ــعار العديد من الس ــجلة في أس االرتفاعات المس

ــها مواد الطاقة في ظل االعتماد الكبير لألردن على   رأســ

 واردات الطاقة لسد احتياجات السوق المحلية.

تسـتلزم اعتبارات دعم النمو االقتصـادي عملية  ،  بنانلفي 

تشـمل إجراء إصـالح شـامل للقطاع  إعادة هيكلة أسـاسـية  

ة   اجـي درة اإلنـت ة الـق ادة التركيز على تنمـي ــرفي وزـي المصــ

والتركيز على إـصالح ـسعر الـصرف عن طريق    ،المحلية

ــعر ات    تبني نـظام ســ ادة التوازـن ــتـع ــرف مالئم الســ صــ

تضمن القدرة  ة االقتـصادية، وتبني إصالحات للمالية العام

حة في ســياق  على تحمل الديون، وكلها إصــالحات مطرو

مع صــندوق    المزمع تنفيذه برنامج لإلصــالح االقتصــادي  

ــمح بعمليــة   بمــا يســ الــدولي  الــديون  إالنقــد  هيكلــة  عــادة 

وتحرير الطاقات اإلنتاجية لالقتصــاد اللبناني    ،المســتحقة

  ، في إطار برنامج لإلصــالح يدعمه صــندوق النقد الدولي 

 
  االقتصاد آفاق تقرير استبيان"(. "2022مصرف لبنان، لبنان، ) (50)

 . ابريل العربي،  النقد صندوق ، "عشر السادس اإلصدار -العربي

مليار دوالر. ســـتســـعى   3ويوفر تســـهيالت مالية بحدود  

إلى تحرير جانب من المبلغ الذي تم التعهد    الحكومة أيـضا  

ــين في بـاريس في عـام   بـه في مؤتمر المـانحين الرئيســ

 مليار دوالر أمريكي. 11بقيمة    2018

لنمو   اني  اللبـن ــاد  ه، من المتوقع تحقيق االقتصـــ اء  علـي بـن

يُعزى باألـساس إلى تأثير   2022منخفض الوتيرة في عام  

نة األـساس، ليمثل وت يرة النمو األولى لالقتصـاد اللبناني  ـس

ــنوات من االنكمـاش. تُعزى الوتيرة   بعـد مرور أربع ســ

ــتمرار الظروف غير   المنخفضــــة للنمو المتوقع إلى اســ

المواتية للنمو االقتصـــادي، وتداعيات انتشـــار متحورات  

،  ذات التأثير الكبير على قطاع الخدمات   19-جائـحة كوفيد

اتـجة عن   ات الـن داعـي ةوالـت المـي على  األخيرة    التطورات الـع

ــتويات   ــرائية  ة القومسـ حجم التحديات  ، وبالتالي تزايد  الشـ

 .2022التي تواجه االقتصاد اللبناني خالل عام 

ــتهالك المحلي تواـجه   ــتـظل ـقدرات اإلنـتاج واالســ كـما ســ

انتظـام  نـاتجـة عن    تحـديـات الحـاجـة لمواجهـة تحـديـات 

ــتوـيات ات  التيالـطاـقة    إـمدادات ــتهالك  ؤثر على مســ الســ

ــيكون من  ك ســ ذـل ــير. ـك دى القصــ ار في الـم ــتثـم واالســ

تبني تدابير لدعم النمو االقتصـادي في ضـوء   الضـروري

االستهالك الحكومي    التي تؤثر علىأوضاع المالية العامة  

 والخاص.  

بة للعوامل الداخليعلى وجه التحديد،     أن التي يمكن   ةبالنـس

تـشكل عامال  اـساـسيا  على مـستوى النمو االقتـصادي لعامي 

 :50أهمهافهي مرتبطة بعدة استحقاقات   2023و  2022

 .2022االنتخابات النيابة والرئاسية عام  −

ذ   − اق  تنفـي دوق  معاالتـف ـــن دولي    صــ د اـل ذ  النـق وتنفـي

تطبيق   من خالل  االقتصــــــادي  التعــافي  خطــة 

 الشروط واالصالحات المطلوبة.  

ــتؤثر حتـما  على  أ ـــبة للعواـمل الـخارجـية التي ســ ـما ـبالنســ

 االنتعاش االقتصادي للعامين المقبلين فأبرزها:

ــن العالـقات مع   − مجلس التـعاون ـلدول  دول  تحســ

ـعرـبيــة اـل ـيج  ـخـل ـبنــان    اـل ـل ـمن  اـلواردات  ـلزيــادة 

ــجيع الم ــتثـمارات والـتدفـقات  وتشــ زـيد من االســ

 المالية.

ــراع   − ــيم الـحدود البحرـية  باالســ التي  عملـية ترســ

أن     سـتسـاعد ايضـا  في اسـتخراج النفط والغاز اذ
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ه إنـعاش   اســــة إلى موارد تتيح ـل اـجة ـم ان بـح لبـن

 .اقتصاده 

ة − ائـح د  ـج افي    19-كوفـي ا  على التـع ــلـب د تؤثر ســ ـق

قــد   في حــال ظهور متحورات جــديــدة  الــداخلي 

القـطاـعات  ـتأثر  ـبالـتالي  .  الـعام   اإلغالق  إلىتؤدي  

وبالتالي ازدياد نسب    ةاالقتصادية وتسريح العمال

 البطالة.  

ــتهدف الحكومة تحقيق معدل نمو يقدر  ،  الساااودان في تسـ

من خالل العـمل على    2022في الـماـئة في ـعام    1.2بنحو  

ــارعت   ــيرة اإلصــالح االقتصــادي التي تس ــتكمال مس اس

ب التركيز على تبني    ،2021وتيرتهـا في عـام   ممـا يتطـل

الســياســات وتكثيف الجهود الرامية إلى اندماج االقتصــاد  

االلتزام   ــالمي من خالل  الع االقتصــــــاد  في  ــوداني  الســ

بالمعايير الرقابية واإلـشرافية وتعزيز الـشفافية مما يـساعد  

ــتثمارية. رغم ذلك يواجه االقتصــاد   على تهيئة البيئة االس

ــوداني بـعدد من التـحد ـــها العجز  الســ ـيات ـيأتي على رأســ

ة والحســــاب الـجاري   دوـل ة لـل اـم ة الـع المتواتر في الموازـن

 ومعدالت التضخم المرتفعة.

على المســتوى القطاعي، ســيســتفيد قطاع الزراعة خالل  

أفق التوقع من زيادة االســتثمار األجنبي المباشــر الســيما  

من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما ســيظل  

اـعا ــين    قـط دين المحركين الرئيســ ات والتـع دروكربوـن الهـي

ــة  ــالمي الع ــة  ــاق الط ــار  ــع أســ ــادة  بزي ــدعومين  م للنمو، 

 واالستثمارات األجنبية.  

من المتوقع في ظل تحسـن األوضـاع الداخلية وأسـاسـيات  

ــاد الكلي ارتفاع وتيرة النمو االقتصــادي إلى     3.5االقتص

في عــام   التــدريجي  2023في المــائــة  التبني  ــيؤدي  . ســ

لإلصــالحات االقتصــادية، واالســتثمار في البنية التحتية  

الـية، والزـيادة المتوقـعة في  ـــم اـمة والمشــــاريع الرأســ الـع

المحلي   النفط والـذهـب إلى دعم نمو النـاتج  ــادرات  صـــ

ا   ة أفق التوقع فيـم اـي الي الحقيقي بنـه داإلجـم ــيقـي اع    ســ ارتـف

  خالل السـتهالك الخاص  امسـتويات    منالتضـخم   معدالت

 .أفق التوقع

ل ،  تونسفي   ات في ـظ دـي ه االقتصـــــاد ببعض التـح يواـج

تـأثر   ــتمرار  والبطـالـة واســ ــخم  ارتفـاع معـدالت التضــ

ياحة التي لم تعد بعد   متحصـالت الصـادرات وعائدات الـس

ــجـلة ــتوـياتـها المســ ــار ـجائـحة كوفـيد  لمســ ،  19-قـبل انتشــ

ضــــاعف من حجم تـلك التـحدـيات الـتداعـيات الـناتـجة عن 

ــغوطـاتٍ ،  التطورات العـالميـة على    وهو مـا يفرض ضــ

 
تـــقــريـــر حول مشروع ميزانية   (. "2021وزارة المالية، تونس، ) (51)

 "، ديسمبر.2022الدولة لسنة 

في ظل فيما تواجه أوضـــاع المالية  .  األوضـــاع الخارجية

ــأنها الحد من قدرة الحكومة    حدياتٍ تهذه التطورات   من ش

ــادي ــاط االقتصـــ وهو مـا يؤثر على    ،على تحفيز النشـــ

 والحكومي.   مستويات االستهالك الخاص

ـساهمت هذه التطورات في ارتفاع نـسبة البطالة في تونس  

ــل إلى   في الـماـئة خالل الربع الـثاـلث من ـعام    18.4لتصــ

. كما أدت إلى ارتفاع حجم الدين العام ليصـــل إلى  2021

ــهر أكتوبر من عام    102.3نحو     2021مليار دينار في ش

ــة   بقيم داخلي  دين  بين  ــا  م ــار  40.3)يتوزع  ــار    ملي دين

(  تونســي  مليار دينار  62، وخارجي بقيمة تقارب  تونســي

ـــبة   في الـماـئة من الـناتج    82.1ليمـثل اـلدين الـعام ـبذـلك نســ

 .(51)المحلي اإلجمالي

ي عى    ،بناء  على التحديات التي تواجه االقتصـاد التونـس تـس

األوـلويــات   ـترـتيــب  إـلى  ـــتـقرار  اـلـحـكومــة  االســ ـلـتـحـقـيق 

ــادي ودعم التعافي ــوى في االقتصـ . تتمثل األولوية القصـ

في   المــاليــةالتحكم  الميزانيــة  ل  التوازنــات  لحــد من عجز 

ــتلزـمه ذـلك من  ــتوى الـمديونـية، وـما يســ والتحكم في مســ

تفعيل عدة إصـالحات والبدء في تحقيق التصـحيح المرجو  

ــعية الما ــق   العامةلية  لوضــ ــاهم في دفع نســ ــيســ مما ســ

ــتثمار ــامني    ،االسـ ــامل وتضـ ــادي شـ وتحقيق نمو اقتصـ

ــين حوكـمة إدارة   ـــتدام إلى ـجاـنب العـمل على تحســ ومســ

 .القطاع العام بجميع مكوناته

من المتوقع تحـسن نـسبي لوتيرة النمو االقتصـادي في عام  

ــة لتجاوز    2022 ــبي للقيود المفروضـ بفعل التخفيف النسـ

المرتقبة    النســبية  وبفعل الزيادة   19-جائحة كوفيدتداعيات  

وتحســــن العائدات الســــياحية    ،لمســــتويات الصــــادرات

األثر   على  ــة عالوة  مواتي ــة  داخلي أوضــــــاع  ــافتراض  ب

ــادية التي تنفذها   اإليجابي المتوقع لإلصــــالحات االقتصــ

 حتواء االختالالت الداخلية والخارجية.  الالحكومة 

ــاد التونســـي لمعدل   بناء  عليه، من المتوقع تحقيق االقتصـ

در بنحو   ام    2.6نمو يـق ة في ـع اـئ اع  2022في الـم ، وارتـف

ــق النمو إلى   ام    3.1نســ ة في ـع اـئ ل   2023في الـم في ـظ

التوقعات باســـتمرار تحســـن األوضـــاع الداخلية وأســـس  

 االستقرار االقتصادي وتعافي نسبي لعائدات السياحة.

يتوقع اـستمرار حالة التعافي االقتـصادي من ،  فلساطين في

ات   داعـي دـت ادم،  خ  19جـائحـة كوفـي الل العـام الحـالي والـق

النمو االقتصـادي إلى المسـتويات االعتيادية    وتيرة وعودة  

إذ تـشير توقعات ـسلطة   والمـسجلة ما قبل األزمة الـصحية،



 2022أبريل  –تقرير "آفاق االقتصاد العربي " اإلصدار السادس عشر 

 31 العربي  النقد صندوق

النقد الفلسـطينية إلى إمكانية تسـجيل االقتصـاد الفلسـطيني  

ام   ة مع   2.8بنحو    2022نموا  خالل ـع ارـن ة، مـق اـئ في الـم

، على أن  2021ي المائة في عام ف  5.5نمو تقديري بنسبة  

يكون هذا األداء مدفوعا  باســـتمرار تعافي مكونات جانبي  

  .(52)الطلب والعرض على حد سواء

ومن المتوقع أن يكون االســتثمار الكلي الداعم األســاســي  

  يليــه في المــائــة،    2.8بنمو بنحو    2022للنمو  في عــام  

اهمت ه بنـسبة  االـستهالك الكلي )بـشقيه الخاص والعام( بمـس

في المائة في النمو المتوقع، أما على صـــعيد القطاع    2.3

ــبة   الخارجي، ــاهم الصـــادرات بنسـ في   0.3يتوقع أن تسـ

المائة، كما يتوقع ارتفاع مســتويات الطلب على الواردات  

وبالتالي يرجح    ،في ظل تحســـن مســـتويات االســـتهالك

ــرب النمو بحوالي ـــبة تســ في الـماـئة من   1.4 ارتـفاع نســ

 خالل الواردات.

تـشير التوقعات إلى مـساهمة قطاع التجارة بأعلى نـسبة في 

في الـماـئة، يتبـعه قـطاع   0.8مـعدل النمو المتوقع وبحوالي  

في   0.5في المائة، والتصـنيع بحوالي   0.7الخدمات بنحو  

  0.1في المائة، والزراعة   0.2المائة، واإلنشـاءات بنسـبة  

ــتويات  ، فيتو2023أما في عام   في المائة. قع ان تكون مس

 في المائة على أساس سنوي.   4النمو قريبة من 

ادم،   الي والـق ام الـح ة في الـع دالت البطـاـل اع مـع يتوقع ارتـف

اسـتيعاب   علىنظرا لعدم قدرة القطاع الحكومي والخاص  

ك، يتوقع   ــوء ذـل ة، وعلى ضــ اـل د من العـم تكون   أنالمزـي

  2022 معدالت البطالة في االقتصاد الفلسطيني خالل عام 

 في المائة.    26.5في حدود  

ــاد على ـناتج قـطاع الـخدـمات  ،  جيبوتيفي   يعتـمد االقتصــ

اـلواردات   ـتـمثــل  ـحيــث  اـلـمواـنا،  خــدمــات  ـــيمــا  والســ

ــادرات من وإلى إثيوبيا معظم التجارة البحرية. من  والصـ

المتوقعــة   الزيــادة  من  االقتصـــــاد  ــتفيــد  يســ أن  المتوقع 

ة ـخاصــــة   ــتوـيات التـجارة اـلدولـي ادة    لمســ ا يتعلق بزـي فيـم

ــتوـيات الطـلب على ـخدـمات   والـخدـمات    ،الـعابرالنـقل  مســ

البناء واألشــغال  تحســن أنشــطة  ؤدي  ياللوجســتية. كما ســ

ــبة تُقدر   العامة إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنس

أثر    5.3بنحو   ه من المتوقع أن يـت ة، إال أـن النمو  في المـاـئ

المواتـية للنمو في   ـبالتطورات اـلداخلـية غيراالقتصــــادي  

 إثيوبيا التي ستؤثر على مستويات تجارتها الدولية.  

  2023في حين من المتوقع ارتفـاع وتيرة النمو في عـام  

ــاد من  6.2إلى   ــتفادة االقتصـ ــتمرار اسـ في المائة مع اسـ

 
 (52)  ( فلسطين،  الفلسطينية،  النقد    آفاق   تقرير  استبيان"  (.2022مؤسسة 

 . ابريل، العربي النقد صندوق ، "عشر السادس اإلصدار -العربي االقتصاد

ارجي، ب الـخ ات الطـل ــتوـي ــن مســ دم    تحســ افتراض ـع وـب

ــافية من الجراد، مما   تعرض البالد لهجوم  ــراب إضــ أســ

 اإلنتاج الزراعي.  ريؤث

من المتوقع تحقق وتيرة نمو قوـية في ـعام  ،  موريتاانياافي  

ادة    2023و  2022 ا زـي ل من أهمـه دد من العواـم ة ـع نتيـج

اتج قطـاع  ات ـن ــتوـي اع مســ ب الخـارجي، وارتـف قوة الطـل

الزراعة مع تعزز إنتاج المحاصـيل بسـبب ارتفاع أسـعار  

ية اـس لع األـس تويات الطلب على الغذاء  ،  الـس في وزيادة مـس

. كما سـيتواصـل النمو القوي في قطاع ظل النمو السـكاني

ة   ة  الزراـع ذائـي ات الـغ اـع ـــن ات بجـذب  والصــ ل التوقـع بفـع

ــتثـمار األجنبي في   يـعام   القـطاع لـتدفـقات كبيرة من االســ

زراعـيــة  2023و  2022 اـل وارد  ـم اـل ى  إـل ذلــك  رجـع  ـي  .

حلي والخارجي من مسـتويات الطلب الموالسـمكية وتزايد  

لدان أخرى في غرب وشـــمال إفريقيا. كما ســـيظل النمو  ب

ـــناـعة قوـيا  خالل أفق التوقع،   في قـطاعي الـخدـمات والصــ

بما يعكس جهود الحكومة لتطوير صـيد األسـماك والثروة  

 الحيوانية كجزء من سياسات التنويع االقتصادي.  

كما ســــيشــــهد النمو االقتصــــادي دعما  كذلك من ارتفاع  

واالرتفاع الكبير المـسجل    طلب على خام الحديد والذهبال

، وهما األخيرة   التطورات العالميةألســـعارهما في أعقاب  

سلعتا التصدير الرئيسة في موريتانيا، والتي تشكل حوالي  

 ثلثي إجمالي الصادرات.

ــبة   ــاد الموريتاني بنسـ بناء  عليه، من المتوقع نمو االقتصـ

ام    4.2 ة في ـع اـئ ام    5.1، و2022في الـم ة في ـع اـئ في الـم

2023. 

ــاف متحور  ،  القُمرفي  ــادي باكتشـ ــيتأثر النمو االقتصـ سـ

وـما نتج عـنه من تعليق الرحالت الجوـية وهو   ،أوميكرون

ــياحة المتدفقة إلى داخل البالد،   ــيؤثر على حركة الس ما س

يعتمد مســار النمو االقتصــادي على مدى انتشــار    ومن ثم 

ــف   المتحور والـقدرة على احتواـئه ـخاصــــة خالل النصــ

 .2022األول من عام 

  3.4من المتوقع تســجيل وتيرة نمو معتدل بحدود    ،بالتالي

اـئة في ـعام   اـبل2022في الـم من المتوقع وتيرة    ،. في المـق

ــبـة    2023أقوى للنمو في عـام   في المـائـة مع   3.6بنســ

ــياحة،  بافتراض أن   ــار تأثير الجائحة وانتعاش السـ انحسـ

ـــهد البالد ظروـف في ذـلك الـعام وتحقق    مواتـية    مـناخـية    ا  تشــ

ــبـة    نـاتج أداء  معقوال  لقطـاع الزراعـة ــة بـالنســ خـاصـــ
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ـــيل ــدير  لمـحاصــ ــرـكاء ل النـقدـية الموجـهة للتصــ   إلى الشــ

 التجاريين الرئيسين، بما في ذلك الصين والهند وفرنسا.

من المتوقع تســجيل االقتصــاد وتيرة نمو ،  الصااومالفي 

في المائة نتيجة    1.6تقدر بنحو    2022متواضـعة في عام  

ــتويات   ــها انخفاض مســ عدد من العوامل يأتي على رأســ

األمطار  هطول  مســـتويات  تراجعاإلنتاج الزراعي نتيجة  

ــم الزراعـة ، عالوة على األثر  الحـالي  المتوقع في موســ

ــت ــتويات االسـ ثمار الحكومي والخاص  المتوقع لتباطؤ مسـ

ة مـثل  ـــي ة األســــاســ في ـعدد من القـطاـعات االقتصــــادـي

ــلكية،   ــلكية والالســ ــاالت الســ   ، والتجارة  ،والبناءاالتصــ

والتمويل. فيما ســـيجد النمو االقتصـــادي دعما  نســـبيا  من 

تحويالت العاملين والزيادة المتوقع في مســـتويات الطلب  

 على الصادرات من الثروة الحيوانية.  

خالل عام  من عدد من العوامل  االقتصـــاد  ســـتفيد  كما ســـي

في المائة مستفيدا  من   3.6، ليرتفع معدل النمو إلى 2023

ومن  بربرة،  ــاء  مين لتطوير  ــة  ــالمي الع دبي  موانا  خطط 

ثيوبيا إلى تعزيز التعاون االقتصـادي مع الصـومال  إتوجه 

 . تجارتها الدولية اعمة للتوسع في  إقليمية دلتوفير مسارات 
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 ( 1) اإلطار رقم 

 (53) 19-الدروس المستفادة على صعيد السياسات فيما يتعلق بإدارة جائحة كوفيد

، كما أثرت االقتصادية  القتصاد العالمي، وألقت بظاللها على معظم األنشطة والقطاعاتل  قوية    صدمة    19-كوفيدشكلت أزمة جائحة  

المستثمرين. ومن المستبعد أن تختفي هذه اآلثار بسرعة خاصة مع وجود مخاوف من تكرر أو المنتجين وعلى سلوك المستهلكين و

تباينت قد    19-التعافي االقتصادي ومواجهة تداعيات جائحة كوفيد  متدابير دع  نفيه أشك    مما  ظهور نفس اآلفات والجوائح في المستقبل.

التعافي التي تبنتها الحكومات العربية دورا  مهما    في  من دولة عربية إلى أخرى. في هذا اإلطار، لعبت التدخالت االستباقية، وحزم 

. بعد مرور ما يقرب من المستوى المعيشيتخفيف حدة االنكماش االقتصادي في عدد من الدول والتقليل من األثر السلبي للجائحة على 

 ى هذه الجائحة، يُمكن استخالص أبرز الدروس المستفادة على صعيد السياسات الُمتبناة على النحو التالي: عامين عل

 دعم القطاع الحقيقي: 

وفعاليتهاأهمية   (1 االستجابة  من    ،سرعة  والفاعلة  السريعة  لالستجابة  العربية وة  المركزي  المصارفكان  النقد  مؤسسات 

التي بدأت الدول العربية في دورا  رئيسا  في تخفيف آثار الجائحة، حيث ساهمت حزم التحفيز وبرامج الدعم  ووزارات المالية  

تخفيف واألفراد، وعملت على    في الحد من اآلثار السلبية للجائحة على قطاع األعمال  2020من عام  تطبيقها منذ شهر مارس  

كما ساهم التقييم المستمر لتلك التدخالت في التوجه االنتقائي    ق والمستثمرين وطمأنة قطاع األفراد والمستهلكين.توتر األسوا

 نحو استمرار تنفيذ بعض التدابير التي اثبتت فاعليتها مقارنة بغيرها من التدابير األخرى.

وتيرة  الصحية  االستباقية    التدخالتأهمية   (2 التلقيححماللتسريع  التعافي ي،  الوطن  ت  بدعم  اإلسراع  على  المساعدة   في 

دائما   االقتصاد التيقن  القرار  المزيد من   ألهميةي، وهو ما يستلزم من صناع  القومية وذلك عبر  الصحية  الجاهزية  تعزيز 

وتوسيع نطاق تغطية أنظمة الضمان   طوير قطاع الصحةلتالزم  الاالهتمام بقطاع الصحة والخدمات العامة وتوفير التمويل  

 . الصحي

،  على وجه الخصوص  سياسات دعم الدخل والسيولةأهمية  و  االقتصادية في أوقات األزمات  بين السياساتالتناغم  ضرورة   (3

ت المالية والنقدية  اتناغم السياسات المالية والمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في  التنسيق بين وزار  ساهم حيث  

إيجابالكلية    واالحترازية انعكس  المقدمة.يا   بشكل  التحفيز  برامج  فعالية  لكما    على  لمستويات  لسياسات  كان  الدخل  الداعمة 

والتقليل من المخاطر   ،دورا  حاسما  في استمرارية األعمال التجارية  19-كوفيدجائحة    للفئات األكثر تضررا  منوالسيولة  

االقتراض بمعدالت فائدة منخفضة   خيارمن خالل العديد من السياسات من بينها تقديم    االقتصادية لدى األفراد والشركات

 استقرارها. يساعد علىبالقطاعات األكثر تضررا  مما   تعملللشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي 

حيث  ،  االقتصاد الحقيقي  علىفي التخفيف من آثار الجائحة   ومحوريا    فعاال    دورا    المتطورة  التقنية  كان لوجود البنية التحتية (4

في عدد من الدول   عد والتطبيقات اإللكترونية في تسهيل األعمال وجوانب الحياة األخرىنجحت نماذج العمل والدراسة عن بُ 

على المستوى    للتحول الرقمي الفعالمتسارعة  وينفذ سياسات    أن يكون القطاع الحقيقي استباقيا  وهو ما يبرز أهمية    .العربية

 . زمات تولي أهمية  كبيرة  كذلك لتعزيز األمن السيبرانيفي أوقات األاستمرارية األعمال لضمان خطط  في إطارالقومي 

حيث لم يتأثر النظام في التخفيف من حدة تأثير الجائحة على الشركات واألفراد،  بيئة مصرفية ومالية متطورةوجود ساهم  (5

المصارف المركزية  وحافظ على دوره في دعم االقتصاد وتعزز ذلك بقيام     في عدد من الدول العربية،المصرفي بالجائحة سلبيا  

. كما كان لوجود نظام مدفوعات متطور دورا   آلليات التحول المالي الرقمي  المساعدة والدعمومؤسسات النقد العربية بتقديم ب

 على االقتصاد الحقيقي. كبيرا  في تسهيل األعمال وتدفق األموال وتحركها في النظام المالي مما انعكس إيجابيا  

مسبق (6 موجودة  كانت  التي  االقتصادية  الهيكلية  الضعف  نقاط  الجائحة عن  كل    ا  كشفت  هيكل  عربيةفي  انتشار    دولة  قبل 

عت من جهود عدد    بالتاليضرورة اإلسراع في تنفيذ االستراتيجيات والرؤى االقتصادية المستقبلية،  ، وأكدت  الجائحة سر 

يات  من الدول العربية لتفعيل المستهدفات المتضمنة في االستراتيجيات والرؤى االقتصادية المستقبلية الهادفة إلى زيادة مستو

التحديات التي   ظل  في  خاصة    أوسع  بصورة  الوطني  االقتصاد  في  ومساهمته  الخـاص  القطـاع  التنويع االقتصادي وتمكيـن

 
المركزية ومؤسسات النقد العربية ووزارات المالية العربية،  المصارف    (53)

  - العربي  االقتصاد  آفاق  تقرير  استبيان:  العربي  النقد  صندوق"(. "2022)

 . ابريل ، " عشر السادس اإلصدار
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  أبعـاد   ذات  أوسـع،  هيكليـة  تحوالت  ومتحوراته، وتنفيـذ 19-كوفيد  جائحة  بسبب  العالم  يشهدها  التي  اإلمداد  سالسل  تواجه

ائحة جكما أبرزت ال  .المتسـارعة  العالميـة  للمتغيـرات  ومواكبته  االقتصاد  مرونـة  تعزيـز  فـي  تسـاهم  واجتماعيـة  اقتصاديـة

ضرورة ان تلعب صناديق الثروة السيادية دورا  مهما  في تحقيق المستهدفات القومية، ال سيما تلك ذات الصلة بتسريع وتيرة  

 ف التنمية المستدامة.التحول الرقمي، وزيادة مستويات التنويع االقتصادي، وتحقيق أهدا

والتحسب لكيفية الخروج من األوضاع الطارئة التي  الستراتيجيات الخروج من تدابير دعم التعافي،  ضرورة الترتيب المبكر   (7

تبني حزم تحفيزية بضخ سيولة بحجم كبير   علىحكومات  تتطلبها التطورات الصحية أو أي تطورات طارئة أخري تجبر ال

 .على استدامة السياسات االقتصادية األثار السالبة لتلك اإلجراءاتلتجنب وذلك 

وإكساب الدول العربية ُمنعة في مواجهة  الضرورة القصوى للعمل مستقبال  على تعزيز المرونة االقتصادية الكلية لالقتصاد،   (8

الغذائي، والمرونة   القطاعات االقتصادية، وتعزيز األمن  االجتماعية، وقدرة سوق العمل الصدمات، ومن ذلك أهمية تنوع 

 على التكيف، وتطوير التعليم والمهارات، ومرونة النظام المالي.

واألزمات التي تستلزم سرعة االستجابة   ،لدعم التعافي من الجوائحقصيرة األجل  أهمية الموائمة ما بين االستراتيجيات   (9

االحتياجات  مع  قدر اإلمكان وبأسرع وقت ممكن،    ادياالقتص  النشاط  تعزيزالحتياجات زيادة الوظائف ومستويات الدخل و

 .الشامل وأهداف التنمية المستدامةلتحقيق النمو  األطول أجال  

باإلضافة إلى تحديد اللوائح واألنظمة اإلدارية أهمية التطوير المستمر لسياسات تحفيز اإلنتاجية في القطاعين الخاص والعام،   (10

 وتساهم في تعزيز اإلنتاجيةالتي تنظم العمل عن بعد 

 السياسة المالية

  األجل   قصير  االقتصادي  فالتحفيز،  التحفيز المالي غير كافي بمفرده لدعم التعافي وتقوية القدرة على مواجهة الصدمات (1

الالزم   بالقدر  التعافي  عملية  على  يؤثر   لن  أنه  كما   األزمات،  على  الدول  بها  تتغلب   التي  الكيفية  يُحدد  الذي  الوحيد  العامل  ليس

بما يشمل النظام المالي   الطويل  المدى  على  بنائهبالعمل على  قامت    مما  الدول  استفادة   كيفية  بمفرده. وقد كشفت األزمة عن

  ، وكلهانظم إدارة جيدة، وشبكات قوية لألمان االجتماعيالقوي، وارتفاع مستويات الرقمنة، ورأس المال البشري، وتوفر  

 إلعادة التعافي االقتصادي وتسريع وتيرته.حزم التحفيز المالي في فعالية  تعوامل تساهم

حيث مكنت اإلصالحات الضريبية التي طبقتها بعض الدول العربية النفطية ة،  همية مواصلة إصالحات تنويع اإليرادات العامأ (2

زيادة مستويات قدرة الحكومات على توفير الموارد الحكومية الالزمة    منال سيما دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  

قصوى في    تسب اإلصالح الضريبي أهمية  لتغطية جانب من الموارد الالزمة لإلنفاق على حزم التعافي االقتصادي. بالتالي يك 

وبالتالي  وزيادة كفاءة نظم التحصيل الضريبي  ،هذه المرحلة في كافة الدول العربية بما يساعد على توسيع القاعدة الضريبية

 .تقوية الحيز المالي

ويأتي على رأسها أهمية توجيه على المكاسب،  أأولويات الصرف واستغاللها االستغالل األمثل لتحقق  أهمية إعادة ترتيب   (3

السحابية   والخدمات  التحتية  والبنية  كالتعليم  المرتفع  االستثماري  العائد  ذات  المشاريع  نحو  الرأسمالي  الحكومي  االنفاق 

 اق الجاري. أهمية العمل بوضع سقوف على مستويات االنفو وااللكترونية،

القوي  لطويل والتركيز على تفادي المخاطر والمحافظة على المركز المالي  يين المتوسط واتعزيز االستدامة المالية على المد  (4

الخارجية الصدمات  مع  على  ،  للتعامل  القدرة  تعزز  مستهدفات  تضمن  العامة  للمالية  األجل  متوسطة  أطر  تبني  من خالل 

بي  من  تشمل  المالية  تبني  االستدامة  العامة    قواعدنها  العام، )و  Fiscal Rulesالمالية  االنفاق  مستويات  على  سقوف  ضع 

د قصوى للدين العام(، وسياسات لتقوية اإليرادات العامة من خالل تعزيز اإلصالح الضريبي بهدف تحقيق  ووالعجز، وحد

 .  أوقات األزماتوفورات وفوائض مالية مستدامة واحتياطيات حكومية يمكن اللجوء إليها في 

وتعمل على   ،تحلى بإرادة اإلصالحتناء دولة قوية  الصدمات االقتصادية وضرورة ب أهمية تعزيز القدرة على الصمود إزاء   (5

السوق،   اختالالت  مستويات بما يشمل: معالجةانصهار مصالح األفراد والفئات في المصلحة العامة من خالل التدخل على عدة  

، والشركاتاألسر  من    االقتصاديينحماية الفاعلين  وأو الواجب تطويرها،    القائمة  ية سواء  وللقطاعات ذات األولمنح تحفيزات  و

مساهمة   وتشجيع،  من الجودة للخدمات الحكوميةضمان استمرارية حد أدنى  والحماية االجتماعية للفئات الهشة،  برامج  تعميم  و

 . المواطنينعود بالنفع على القطاع الخاص في هذه الخدمات األساسية بما ي 
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من خالل التحول في آلية حساب على أوضاع الموازنات العامة للدول العربية النفطية،  تفادي مخاطر تقلبات أسعار النفط   (6

الحد  و  اإليرادات النفطية في عملية التخطيط المالي للدولة من التوقعات المستقبلية لسعر النفط إلى اإليرادات الهيكلية النفطية

 من اإلنفاق المساير لتذبذبات أسعار النفط وربط اإلنفاق باإليرادات الهيكلية. 

 واالحترازية الكلية  السياسة النقدية

المهم (1 آلتحييد  الفي  واالحترازية  النقدية  تين  لسياسل  الدور  التعافي الجزئي  مستويات  وتعزيز  االقتصادية  الصدمات  ثر 

متانة القطاع المالي في  باالستفادة من    بشكل فعال واستباقيهاتين السياستين    تفعيل أدواتحيث تم االستفادة من    ،االقتصادي

للتقدم الذي تم إحرازه خالل العقد   ا  لرأس المال والسيولة والتي كانت انعكاس  المرتفعةمستويات  عدد من الدول العربية نظرا  لل

واستمرار  خالل فترة ما قبل الجائحة التي ساهمت في تعزيز قدرة القطاع المالي    ة للبنوكالماضي في تعزيز المعايير التنظيمي

وأظهرت الجائحة أهمية التدخل التنظيمي من قبل السلطات الرقابية في    .بدوره في تمويل مختلف األنشطة االقتصادية  هقيام

 م أدوات السياسة التحوطية الكلية والجزئية.  التخفيف من آثار األزمة على قطاعات اقتصادية معينة من خالل استخدا

المالية   وتعميق متانته  القطاع  هذا  رصانة  لتعزيز  جادة  بخطوات  المصرفي والسعي  القطاع  تطوير  عملية  أهمية االستمرار في (2

 عملية   في  ا  رئيس  ا  شريك  تعد  المصارف  أن  مبدأ  من  وانطالقا،  IIIالكامل إلصالحات بازل  استكمال العمل باإلطار  من خالل  

وهو ما يستلزم أهمية السعي نحو إعادة بناء الهوامش الوقائية للسيولة ورأس المال التي تم اللجوء إليها كليا    االقتصادية  التنمية

وفق البرنامج الزمني الموضوع    IIIأو جزئيا  لمواجهة األزمة، ومضي الدول العربية قدما  في استكمال تطبيق متطلبات بازل  

 . 19-يذ هذه اإلصالحات والذي يأخذ بعين االعتبارات التحديات التي تواجه القطاع المصرفي نتيجة لجائحة كوفيدلتنف

 داعمة  بيئة  لتعزيز  االقتصادية  للقطاعات  االقتراض   تكلفة  أهمية تفعيل دور أدوات السياسة النقدية غير التقليدية في تخفيض  (3

خاصة بعدما وصلت    لعبت دورا  مهما  في تجاوز جانب من التداعيات الناتجة عن الجائحةالتي    تلك األدوات،  االقتصادي  للنمو

  النقدية من أدوات السياسة    صبحت األدوات غير التقليدية بسرعة جزء  طبيعيا  ومن ثم ا  ،معدالت الفائدة الى مستويات منخفضة

 .للبنوك المركزيةالرئيسة 

بشكل متواصل الهيئات الرقابية  تلك االختبارات  حيث مكنتوالقطاعية،  اختبارات الضغط الكليةاالستمرار في إنجاز أهمية   (4

كوفيد جائحة  الناتجة عن  االقتصادية  بالصدمة  البنوك  متانة  تأثر  قياس مدى  الالزمة    واتخاذ  19-من  للتخفيف من التدابير 

 .القروض البنكية ةة إمكانية تطهير محفظإعادة جدولة الديون المتعثرة ودراس، إضافة إلى أهمية تداعياتها

المالئمة لرقمنة الخدمات المالية بما ينعكس   والتنظيمية القانونية راألطوضع من خالل تسريع وثيرة رقمنة الخدمات المالية  (5

استخدامها واالستفادة منها خاصة في أوقات األزمات، مع ضرورة   على قدرة كافة شرائح السكان  ثم  ومن  على تخفيض كلفتها  

 .المخاطر السيبرانيةويأتي على رأسها المخاطر الناجمة عنها  التحوط على األخص من
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   2023و 2022 يلعام العربية للدول الكلي االقتصادي األداء توقعات(: 2شكل رقم )

 االقتصادي  النمو اتجاهات

في المائة في     5.0 إلى نحواالقتصادات العربية  ارتفاع نموتشير التقديرات إلى 

   2023في المائة في عام   4.0، وتراجع وتيرة النمو إلى 2022عام  

  (%) كمجموعة معدل نمو الدول العربية

 

لمعدالت النمو بحسب مجموعات الدول العربية المختلفة خالل أفق وسط تباين متوقع  .. 

 التوقع
   معدل نمو مجموعات الدول العربية )%(

 

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

، 19-بما يعكس محصلة تأثير عدد من العوامل من بينها استمرار جائحة كوفيد

، واألثر المخفف لتلك التداعيات من خالل حزم التحفيز  التطورات العالميةوتأثير 

 في عدد من الدول  تبنيهااالستمرار في المالي المتوقع 

 خالل الفترة   العربيةحزم التحفيز المتبناة في الدول التراكمية لقيمة  ال

 )مليار دوالر(  (2022- 2020)

 

  5.8قويا  بنسبة حيث يتوقع تسجيل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نموا  .. 

   2023في المائة عام   3.6وانخفاضه إلى   ،2022في المائة في عام  

 معدل تغير الناتج المحلي اإلجمالي )%(

 

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

   3.9و  4.6ة قيما يتوقع تسجيل الدول العربية األخرى المصدرة للنفط نموا  بنسب

 2023و 2022في المائة في عام  

 معدل تغير الناتج المحلي اإلجمالي )%(

 

في   3.7 وتيرة نمو معتدلة بحدودالدول العربية المستوردة للنفط  تحقيققيما يتوقع 

 2023في المائة في عام   5.0وارتفاعه إلى  ، 2022المائة في عام  

 معدل تغير الناتج المحلي اإلجمالي )%(

 

مصادر رسمية وتقديرات وتوقعات صندوق النقد العربي المصدر:  وتوقعات صندوق النقد العربي مصادر رسمية وتقديرات المصدر:    
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  اإلمداد   سالسل  التحديات التي تواجه  تأثير  يعكس  بما  2022  عام   في  العربية  الدول  في  التضخم   معدل  ارتفاع  المتوقع  من

 عالوة   ،العالمية األخيرة   للتطورات  نتيجة  الطاقة  ومواد  والصناعية  الزراعية  السلع  أسعار  في  المسجلة  واالرتفاعات  الدولية،

والبدء بفرضها في   ،العربية  الدول  بعض  في  االستهالك  ضرائب  معدالت  ورفع  الكلي،  الطلب  مستويات   في  الزيادة   تأثير  على

 عوامل   وتأثير  الرئيسة،  العمالت  مقابل  العربية  العمالت  بعض  قيمة  انخفاض  عن  الناتج  التمرير  وأثر  ، دول عربية أخرى

  عام   في  المائة  في  7.5  نحو  كمجموعة  العربية  للدول  التضخم   معدل  ليسجل  ألخرى  عربية  دولة  من  تتباين  أخرى  تضخمية

 في  7.0  ليسجل 2023  عام   في  التضخم  لمعدل نسبي  تراجع  يتوقع  فيما  ،2021  عام   في  المائة  في  5.7  نحو  مع  مقارنة  2022

.  المائة

 للنفط المصدرة العربية  الدول

  يسجل   أن  يتوقع  الدول،  من  المجموعة  هذه   صعيد  على

  قدرها   زيادة   2022  عام   خالل  لألسعار  العام   المستوى

  التضخم  معدل  ارتفاع  لتوقع  كنتيجة  المائة  في  8.5  حوالي

  ليبلغ   للنفط  المصدرة   األخرى  العربية  الدول  مجموعةفي  

فيما يتوقع بقاء  .  2022  عام   خالل  المائة  في  11.4  حوالي

معدل التضخم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

بحدود   المائة    2.2معتدال     عام  في  للتوقعات  بالنسبةفي 

 المجموعة   بدول  التضخم  معدل  يسجل   أن   فيتوقع  ، 2023

 .  المائة  في 8.9 حوالي

  مستوى   على  المتوقعة  للتطورات  عرض  يلي  فيما

 .المتضمنة   الفرعية المجموعات

  العربية الخليج  لدول التعاون مجلس دولأ ( 

 المجموعة  دول  ببعض  التضخم   معدل  يتأثر  أن  يتوقع

 كنتيجة   والغذاء،  للنفط  العالمية  األسعار  في  بالتغيرات

 المجموعة دول  بعض قيام  بتأثير  وكذا. العالمية للتطورات

 .  بها  العمل في  البدء أو  المضافة  القيمة ضريبة  نسبة بزيادة 

  معدل   يبلغ  أن  المتوقع  من  السابقة،   للتطورات  كنتيجة

  عام  خالل  المائة  في  2.2  حوالي  المجموعة  بدول  التضخم 

  يصل   ن أ  المتوقع  فمن  2023  عام   يخص  وفيما  ، 2022

 .بالمائة 2.4 نحو إلى التضخم  معدل

 المجموعة دول مستوى على التطورات

ارتفاع    2022  من عام   شهد شهر فبراير  ، السعودية في

المستهلك ألسعار  القياسي  نحو    ينالرقم  بلغ    1.6بمعدل 

 
(54)  ( السعودية،  لإلحصاء،  العامة  ألسعار 2022الهيئة  القياسي  "الرقم   ،)

 المستهلك"، فبراير.

السابق  العام  من  المناظر  بالشهر  مقارنة    انعكاسا    ،بالمائة 

ساسية الرتفاع  أالنقل كنتيجة    مجموعةلزيادة أسعار كل من  

مر الذي كان له  ألفي المائة، ا  26.3  بنسبة  أسعار البنزين

التأثير األكبر في زيادة معدل التضخم على أساس سنوي  

ن الوزن النسبي لقسم النقل  إ   خالل الشهر المذكور، حيث

نحو   سلة    13يمثل  من  ألسعابالمائة  القياسي  ر  الرقم 

األغذية   مجموعةكما ارتفعت أسعار كل من  المستهلكين.  

والتعليم،  ووالمشروبات،   المنزل،  وتجهيزات  تأثيث 

والمطاعم والفنادق، والترفيه. بينما تراجعت أسعار كل من  

والمالبس    مجموعة والغاز،  والكهرباء  والمياه  السكن 

 . (54) واالحذية

الموجة التضخمية العالمية الناتجة عن    جاء ذلك في ضوء

  االمداد   بسالسل  متعلق  هو  ما   منها  العوامل  من   مجموعة

  من المتبناة    التحفيز  زم أثر حب  متعلق  هو  ما  ومنها  ،العالمية

  أن   المتوقع  من،  عليه  .  لدعم الطلب الكلي  الحكوماتقبل  

 أسعار  ارتفاع  خالل من المملكة  في التضخم  معدالت تتأثر 

  الديزل   أسعار  تصحيح  وأثر  ،المستوردة  والخدمات  السلع

  حدة  أقل   أن تلك االرتفاعات من المتوقع أن تكون  إال   محليا ، 

 الحسابي   األثر   لتالشي  نظرا    2021  عام  في  عليه  كانت  مما

 . 2020  عام   منتصف  في  المضافة  القيمة  ضريبة  رفع  لقرار 

 2022توقع خالل عام  ي ،  كمحصلة للتطورات سالفة االشارة 

وفيما يخص في المائة.    1.3  الي أن يبلغ معدل التضخم حو

 2.0حو  نمعدل التضخم  سجل  توقع أن يمن الم ،  2023  عام 

 في المائة. 

لألسعار  ارتفع    ،اإلمارات في العام  شهر  المستوى  خالل 

ديسمبر  مقارنة بشهر  ،المائةفي  2.5حو ن ب  2021ديسمبر 

من جاء ذلك كنتيجة الرتفاع أسعار كل    .  من العام السابق

المالبس  والتبغ، و   األغذية والمشروبات، والنقل،مجموعة  

 2023و 2022 يلعام العربية للدول  الكلي االقتصادي األداء توقعات  :ثانيا  

 المحلية  األسعار تطور اتجاهات
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المنزلية  ،حذيةواأل والمعدات    والصحة، ،  والتجهيزات 

والترفيهو واالتصاالت،  والفنادق،  حين  المطاعم  في   .

السكن والمياه والكهرباء    مجموعة  تراجعت أسعار كل من

 . (55) والغاز، والتعليم 

عامي   خالل  للتوقعات  فمن  2023و  2022بالنسبة   ،

في المائة خالل    2.7يبلغ معدل التضخم حوالي ن أتوقع الم

   .2023في المائة خالل عام  2.5، ونحو 2022عام 

  العام  المستوىفي    زيادة    2022سجل شهر فبراير    ،قطر في

نحو  لألسعار بالشهر    بالمائة  3.9  بلغت  مقارنة  وذلك 

السابق،  العام  من    سعار أ  الرتفاع   كمحصلة  المماثل 

  والمشروبات،   والغذاء  والثقافة،  الترفيه  من   كل  مجموعات

  المالبس   ومجموعة   األخرى،  والخدمات  والسلع  والنقل،

  وأنواع   والغاز   والكهرباء   والماء   السكن   مجموعة وواألحذية،  

  المنزلية،   واألجهزة   واألثاث  التعليم، و   األخرى،   الوقود 

   . واالتصاالت

  الصحة، والمطاعممجموعتي  من  كل  بينما انخفضت أسعار 

  التبغ عند نفس المستوى   مجموعة والفنادق، هذا وقد استقرت  

 (56 ) . 

ن يبلغ  أمن المتوقع  ،  2022فيما يخص التوقعات خالل عام  

ما  أ،  2022في المائة خالل عام    4.3معدل التضخم نحو  

لعام   التضخم حوالي أفيتوقع    2023بالنسبة  معدل  يبلغ  ن 

 بالمائة.   3.5

معدل  ، الكويتفي   حوالي    التضخم   بلغ  في    4.3السنوي 

يناير   شهر  خالل  الرتفاع  2022المائة  نتيجة  ذلك  جاء   .

من والمالبس    مجموعة  أسعار كل  والمشروبات،  األغذية 

والنقل،  واأل والصحة،  واالثاث،  السكن،  وخدمات  حذية، 

والتعليم، والترفيه،  والثقافة    ، والمطاعم  واالتصاالت، 

   .والفنادق

معدالت ضغوطا    المحلي  التضخم   تشهد  كنتيجة    بالكويت 

  إلى   إضافة  رئيس،  بشكل  الغذائية   المواد  أسعار  الرتفاع

المرتبطة    األخرى  العوامل  بعض  من  الضغوط  تزايد

  اإلغالق   بعد   االستهالكي  اإلنفاق  وانتعاش  ،التوريد   سالسلب

باإلضافة  .  19-فيدكو  جائحة  خلفية  على االثار    إلىذلك 

التداعيا عن  االقتصاد    األخيرة   تالناتجة  يشهدها  التي 

   ، وتأثيراتها على أسعار السلع األساسية.العالمي

يتوقع   المذكورة،  التطورات  ضوء  يسجل  في  معدل أن 

المائة  4.2حو  ن   2022عام    فيالتضخم   ونحو  في   ،3.8  

 .  2023 في عام  المائةب

 
(، "الرقم 2021االمارات، ) االتحادي للتنافسية واالحصاء، المركز  (55)

  القياسي ألسعار المستهلك"، ديسمبر.
(، "الرقم القياسي  2022جهاز التخطيط واإلحصاء، قطر، ) (56)

 ألسعار المستهلك"، فبراير.

بنحو    ،البحرين في   لألسعار  العام  المستوى  في   3.1زاد 
في   2022خالل شهر يناير من عام  على أساس سنوي    المائة 

ارتفاع  في   أسعار   ظل  المتضمنة  مجموعة   السلع  من  كل 

والنقل،  والفنادق،  والمطاعم  والتبغ،  والمشروبات،  الطعام 

 . ( 57) السكن والمياه والكهرباء والغاز

عامي   للتوقعات خالل  يتوقع  2023و  2022بالنسبة    أن ، 

لألسعار   العام  المستوى  في  يتأثر   القيمة   ضريبةبالزيادة 

  عام   بداية  مع  في المائة  10  إلى  في المائة  5  من  المضافة

أثر ارتفاع أسعار الشحن البحري. وكذا    إلى، إضافة  2022

  والقمح   والبن  أثر ارتفاع أسعار بعض السلع خاصة السكر

 التي يمر بها العالم.  للتطوراتوالخشب كنتيجة  والورق

التطورات لتلك  معدل    ،كمحصلة  يبلغ  أن  المتوقع  من 

ما بالنسبة لعام  أبالمائة.    2.5نحو    2022التضخم خالل عام  

 بالمائة.    2.2يبلغ معدل التضخم حوالي  أنفيتوقع  2023

ارتفع معدل التضخم السنوي خالل شهر فبراير  ،  ُعمان   في

مقارنة بالشهر المناظر من    في المائة،   3.28نحو  ب  2022

 مجموعة  ة الرتفاع أسعار كل منجاء ذلك نتيج.  2021  عام 

المواد الغذائية والمشروبات، والتبغ، والمالبس واألحذية،  

  األخرى،   الوقود   وأنواع   والغاز   والكهرباء   والماء   السكن و

واالثاث، والصحة، والنقل، والتعليم، والترفيه، والمطاعم  

 .  (58)والفنادق، والسلع والخدمات المتنوعة 

التوقعات خالل مستوى  على  ، 2023و  2022عامي    أما 

  المائة في    4.4أن يبلغ معدل التضخم حوالي  توقع  فمن الم

 .  2023خالل  المائةفي  3.5، وحوالي 2022خالل عام 

   للنفط الُمصدرة األخرى العربية الدول ب(

 المجموعة  بدول  لألسعار  العام  المستوى  يتأثر  أن   يتوقع

  األولية   والسلع  للنفط  العالمية  األسعار  تشهده   الذي  باالرتفاع

  اإلنتاج  تأثر  الى  باإلضافة  ذلك.  منها  الغذائية  خاصة

  الغذائية،   السلع  من  المعروض  وبالتالي  الزراعي،

 .  المناخية بالظروف

  يبلغ  أن  المتوقع  من  االشارة،   سالفة  للتطورات  كمحصلة

  المائة  في  11.4  حوالي  المجموعة  دول  في  التضخم   معدل

  نحو   يبلغ  أن   يتوقع  2023  لعام   وبالنسبة  ،2022  عام  خالل

 . بالمائة 11.8

في ضوء ما سبق، يعرض الجزء التالي توقعات اتجاهات  

 المجموعة.المستوى العام لألسعار في دول 

سجل معدل التضخم السنوي في شهر يناير    ،الجزائر في

من   9.03نحو    2022 المناظر  بالشهر  مقارنة  المائة  في 

(، "مؤشر أسعار 2022هيئة المعلومات والحكومة االلكترونية، )   ( 57) 

 المستهلك"، يناير.
النشرة اإلحصائية  " ، (2022) ، ُعمان ، ء لإلحصا الوطني مركزال (58)

 .مارس ، " الشهرية
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من 2021عام   كل  مجموعات  أسعار  لزيادة  كمحصلة   ،

واألثاث،   واألحذية،  والمالبس  والمشروبات،  األغذية 

والثقافة   والتعليم  واالتصاالت،  والنقل  والصحة، 

 . (59)والترفيه

أن يتأثر المستوى العام    2023و  2022يتوقع خالل عامي  

والمحلية والدولية  اإلقليمية  العوامل  من  بعدد    . لألسعار 

واإلقليمي الدولي  المستوى  العام  ،  فعلى  المستوى  سيتأثر 

  االسواق   في  األساسية  المواد  أسعار  بارتفاعلألسعار  

كنتيجة للظروف التي يمر بها العالم، وكذا ظروف   الدولية

التجاريين    ألبرز  التضخم  معدالت  ارتفاع  الشركاء 

على   أما.  جزائرلل المؤثرة  المحلية  للعوامل  بالنسبة 

فتشمل   بالجزائر  التضخم  المرتبطة  مستويات  التحديات 

  الظروف  تذبذب  كذاو  ،الداخلية  األسواق  تنظيم بالحاجة إلى  

ومستويات    الفالحي  نتاجاإل  على  يؤثر  الذي  المناخية

   .المعروض من السلع الغذائية بالسوق المحلي

معدل التضخم  رتفع  توقع أن ي ي   ، كمحصلة للتطورات السابقة 

، ويزداد  2022خالل عام    المائة في    7.7حو  ن إلى  في الجزائر  

 . 2023خالل عام    المائة في    8.8ليصل إلى حوالي  

ارتفع المستوى العام لألسعار خالل شهر فبراير  ،  العراق في  

في المائة وذلك مقارنة بالشهر    5.1حوالي    إلى ليصل    2022

. جاء ذلك كنتيجة الرتفاع أسعار كل  2021المناظر من عام 

والمالبس    مجموعة من   والتبغ،  والمشروبات،  األغذية 

المنزلية،   والمعدات  والتجهيزات  والسكن،  واألحذية، 

وال  والمطاعم  والصحة،  والتعليم،  واالتصاالت،  نقل، 

. بالنسبة  ( 60) والفنادق، بينما تراجعت أسعار مجموعة الترفيه 

  ، 2022لمعدل التضخم األساسي السنوي خالل شهر فبراير  

 في المائة.   4.6  ارتفع إلى فقد  

هذا، ويتوقع تأثر المستوى العام لألسعار في العراق خالل 

األولية    2023و  2022عامي   المواد  أسعار  بارتفاع 

نتيجة   منها،  الغذائية  وذلك    للتطوراتوخاصة  العالمية، 

تلبية    نظرا   في  الواردات  على  العراقي  االقتصاد  الستناد 

   احتياجات الطلب المحلي.

معدل سجل  توقع أن يمن الم،  انعكاسا  للتطورات المذكورة 

  6.2حو  ن و  ،2022لمائة خالل عام  با   7.0التضخم حوالي  

 . 2023في المائة خالل عام  

يخص   أنه    األولية  التقديرات  تشير  ،ليبيافيما  من  إلى 

التضخم خالل عام    أنالمتوقع   معدل  حوالي    2022يبلغ 

ن يبلغ معدل أفيتوقع    2023في المائة. بالنسبة لعام    8.0

  معدالت   ارتفاع  ذلك إلى  عزىبالمائة. يُ   6.2التضخم نحو  

 
 مارقاالتقرير " ، (2202) ، الجزائر ، ي لإلحصائيات الديوان الوطن (59)

 . يناير  ، "المستهلك ألسعار ةالقياسي 
  ، (2202) ، العراق  ، المركزي لإلحصاء  جهازال -وزارة التخطيط  (60)

 .فبراير ، "المستهلك ألسعار  ةالقياسي مارقاالتقرير "

  سينعكس   الذي  مراأل  الخام   النفط   وأسعار  ،العالمية  التضخم 

على    ليبيا  تعتمد   حيث  الليبي،  االقتصاد   على  مباشرة  

تلبية  فالواردات   المائة  80  من  أكثري    الطلب   من  في 

 .)61(الكلي

الداخلية، باإلضافة    التطوراتكنتيجة الستمرار    ،اليمن في  

جائحة   تداعيات  معدل يواصل  أن    يتوقع،  19-كوفيد إلى 

مرتفعة  تحقيق التضخم   عامي    معدالت    2022خالل 

 .   2023و

 للنفط المستوردة العربية  الدول .2

  هذه   في   التضخم   بمعدالت   االرتفاع   يستمر أن    المتوقع   من 

  على   الدولية   التطورات   لتأثير   كنتيجة   الدول   من   المجموعة 

والسلع األولية خاصة    ، للنفط  العالمية  لألسعار  العام  المستوى 

ات التضخمية الناتجة  الضغوط   إلى   إضافة   ذلك .  والغذاء النفط  

مقابل   الدول  هذه  لبعض  المحلية  العمالت  قيمة  تراجع  عن 

  نظرا  التضخم المستورد    ارتفاع   على   رها ث وأ العمالت الرئيسة  

من   في   المستوردة   السلع   على   النسبي   لالعتماد    دول   عدد 

 . المجموعة 

  2022  عام   في   المتوقع   من   المذكورة،   للتطورات   كمحصلة 

  من   كل   باستثناء   المجموعة   دول   في   التضخم   معدل   يبلغ   أن 

  2023  عام   يخص   وفيما .  لمائة في ا   6.6  نحو   والسودان   لبنان 

  حوالي  ليبلغ   المجموعة   بدول   التضخم   معدل   انخفاض   فيتوقع 

 . 2023  عام   في   المائة   في   5.2

في ضوء ما سبق، يعرض الجزء التالي توقعات اتجاهات 

 المجموعة.المستوى العام لألسعار في دول 

خالل شهر فبراير    لألسعارارتفع المستوى العام  ،  مصر في

الشهر    5.1بحوالي    2022 مع  بالمقارنة  وذلك  بالمائة 

سعار كل أ . جاء ذلك كنتيجة الرتفاع  2021المقابل من عام  

و والتبغ،  والمشروبات،  األغذية  مجموعة  المالبس  من 

والكهرباءحذية،  واأل والمياه  والوقود،    والمسكن  والغاز 

و المنزلية،  والمعدات  والتجهيزات  الصحة،  واألثاث 

والمطاعم   والتعليم،  والثقافة،  واالتصاالت،  والنقل، 

 . (62) والفنادق

المتوقع   ومن  لأل  يتأثر  أنهذا،  العام  في  المستوى  سعار 

األ في  بالتغيرات  االولية  مصر  للمواد  العالمية  سعار 

التي  للتطورات  كنتيجة  الغذائية،  والسلع  النفط    وخاصة 

الضغوط التي يتعرض لها سعر  لى إضافة إ العالم. يشهدها 

النقد   من  الموارد  لتراجع  كنتيجة  المحلية،  العملة  صرف 

على  الذي يؤثر  مر  ثرها في تراجع قيمتها األأ االجنبي، و

استبيان تقرير  "صندوق النقد العربي:  ،  (2220مصرف ليبيا المركزي، )  (61)

 . "، ابريلعشر السادساإلصدار  - آفاق االقتصاد العربي
العامة واإلحصاء   جهازال  (62) للتعبئة    النشرة "  ، (2202)  ،مصر  ، المركزي 

 . فبراير ، "المستهلكين ألسعار ةالقياسي لألرقام الشهرية
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لأل  العام  تلك  المستوى  وخاصة  المحلي  السوق  في  سعار 

 المستوردة من الخارج.   

  يرتفع أن  من المتوقع  كمحصلة للتطورات سالفة االشارة،  

مصر  التضخم  معدل   المائة في    8.5  اليحوليسجل  في 

تراجع  فمن المتوقع  ،  2023بالنسبة لعام  .  2022عام    خالل

 في المائة.   7.2  نحو  نسبي لمعدل التضخم إلى

  التضخم  معدل  ارتفاع  2022  يناير  شهر  شهد  ،تونس  في

  من  له  المناظر   بالشهر  مقارنة  بالمائة  6.7نحو    إلى  ليصل

 التوالي  على  الرابع  للشهر  االرتفاع  ذلك  جاء.  السابق   العام 

 في  6.4و  ديسمبر،  شهر  خالل  بالمائة  6.6  نحو  بلغ  حيث

  شهر  خالل  المائة  في  6.3و   نوفمبر  شهر  خالل  المائة

 كل  سعارأ  ارتفاع  ساسيةأ  بصفة  بما يعكس.  2021أكتوبر

  األثـاث   سعارأو  والتبغ،  الغذائية،  المواد  مجموعة   من

  .الـمـنـزلـيـة والخدمات والـتـجـهـيزات

ستثنى منه أسعار الذي يُ   ،األساسي  التضخم  معدلبالنسبة ل

إداريا    والطاقة  التغذيةمجموعة   أسعارها  المحدد    ، والسلع 

  2022  من عام   يناير  شهر  خاللفي المائة    6.5و  حفقد بلغ ن
(63) . 

من    ،2023و  2022  عامي  خالل  بالتوقعات  يتعلق  فيما

  والمنتظرة،   الحالية  التضخمية  الضغوط  تساهم   أن  المتوقع

  تطور   نسق  تسارع  في  والخارجي،  الداخلي  الصعيدين  على

ألسعار    لمؤشر   الرئيسة  المكونات القياسي  الرقم 

  يتوقع  الخصوص،  وجه  على.  القادمة  الفترة   في  المستهلكين

  عند   الطازجة  الغذائية  للمواد  التضخم   معدالت  تظل  أن

  بسبب   الفالحي  االنتاج  لتراجع  نتيجة  مرتفعة،  مستويات

  وتشديد   ،الماضية  السنوات  مدى  على  الجفاف  تواصل

  اإلنتاج   تكاليف  في  والزيادة   الري  مياه   على  القيود

المحدد    المواد  أسعار  مستوى  وعلى(.  والطاقة  المدخالت)

إداريا      سلة  من  بالمائة  26.5و  نح  تمثل  التيأسعارها 

تؤثر  االستهالك،   قانون   في  المتضمنة  اإلجراءات  سوف 

اإلنفاق  العام   والتوجه  2022  لعام   المالية بشكل   لخفض 

 على  خاص  بشكل  الدعم   نفقات  في   التحكم   من  ومزيد   ، عام 

  خالل  وغيرها  الطاقة  ومنتجات  األساسية  المواد  أسعار

 .  القادمة  السنوات

  مؤشر  طريق   عن   المحتسب األساسي، للتضخم   بالنسبة  أما

  الغذائية   المواد   اعتبار  دون"   االستهالك  عند  األسعار

  أن   المنتظر  منف  ، "حدد أسعارها إداريا  المُ   والسلع  الطازجة

  منتصف   حتى  التدريجي  التصاعدي   مساره  يواصل 

 
مؤشر أسعار االستهالك  " ، (2202) ، تونس ، احصائيات تونس  (63)

 .يناير ، " العائلي
(. "صندوق النقد العربي: استبيان 2022البنك المركزي التونسي، ) (64)

 اإلصدار السادس عشر"، ابريل.  -تقرير افاق االقتصاد العربي 
(، "الرقم االستداللي  2022المغرب، )المندوبية السامية للتخطيط،  (65)

 لألثمان عند االستهالك"، فبراير. 

  ارتفاع   عن  الناجمة  لآلثار  باألساس  هذا  ويعود.  2023

 في  المحتملة   والزيادات   األولية  للمواد   العالمية  األسعار

  ميزان   على  الضغوطات  وتواصل  الطاقة  أسعار

  تراجع ال  ظل في خاصة الدينار، صرف  وسعر دفوعاتمال

تداعيات   لتجاوز  المفروضة  للقيود    الجائحةالنسبي 

 .الطلب في التدريجي واالنتعاش

وفق أحدث  من المتوقع  انعكاسا  للتطورات المذكورة سابقا ،  

أن يصل معدل التضخم    التونسي  المركزي  لبنكل   تقديرات

في    6.3  لى حواليإ و  ،2022بالمائة في عام    6.5لى نحو إ

 .(64)3202عام في المائة 

فبراير  ،  للمغرب  بالنسبة شهر  في  التضخم  معدل  ارتفع 

نحو  2022 إلى  بالشهر   3.6  ليصل  مقارنة  المائة  في 

كمحصلة الرتفاع كل من المواد    ، 2021المماثل من عام  

الغذائية والمشروبات والتبغ. كما زادت أسعار المواد غير  

وملحقاته،   والسكن  واألحذية،  المالبس  مثل  الغذائية، 

 والفنادق.   ،والمطاعمواألثاث، والنقل، والترفيه، والتعليم، 

بالتضخ  يتعلق  حوالي  فيما  بلغ  فقد  األساسي،  في   3.5م 

فبراير  المائة شهر  عام    خالل  مع    2022من  بالمقارنة 

 . (65)السابق   العام الشهر المماثل من 

 فمن  ،2023و  2022  عامي  خالل  للتوقعات  بالنسبة

 في  نشأت  التي  الخارجية  التضخمية  الضغوط  تزايد  المتوقع

  عام   من  األول  النصف  في  استمرارها  المتوقع  ،2021  عام 

 الممكن  من  التي  العوامل  أبرز  من  ،أخرى  جهة  من.   2022

 المتوقع  التحسن   المحلية،  سعاراأل  تطورات  على  تؤثر  أن

 لسعر  المتوقع  واالنخفاض  الداخلي  الطلب  دورة   في

 .(66)الحقيقي  الفعلي الصرف

من  توقعات بنك المغرب،  وفقا  ل، وسبق ذكره  في ضوء ما

ي  المتوقع التضخم  سجل  أن    اليحو  2022عام  في  معدل 

المائة  1.9  إلى  يتراجع  أن  قبلالمائة،  في    4.7  في   في 

في    4.7  إلى  األساسي  مكونه  يرتفع  أن  ويرتقب.   2023

 .(67) في المائة 2.6 إلى يتباطأ  أن قبل المائة

التضخم خالل  ارتفع  ،  األردن في فبراير  معدل  من  شهر 

جاء ذلك كمحصلة بالمائة،    1.95  ليسجل نحو  2022عام  

الرتفاع أسعار كل من المواد الغذائية، والمالبس، والسكن  

والفنادق.    ،والمطاعموملحقاته، والنقل، والترفيه، والتعليم،  

 .(68)بينما تراجعت أسعار مجموعة الصحة 

 (66)  ( المغرب،  افاق  2022بنك  تقرير  استبيان  العربي:  النقد  "صندوق   .)

 اإلصدار السادس عشر"، ابريل.  -االقتصاد العربي 
(. "بيان صحفي الجتماع لجنة السياسة النقدية"،  2022بنك المغرب، )  (67)

 مارس.
(68)  ( االردن،  العامة،  اإلحصاءات  القياسي 2022دائرة  الرقم  "مؤشر   .)

 ألسعار المستهلك"، فبراير.
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  شهدها  التي  العالمية   التضخمية  الموجة  أثر  كان  وقد   هذا، 

  وأقل   المحلية  األسعار  على  محدودا    2021  عام   خالل  العالم

في    1.35  التضخم   معدل  يتجاوز  لم   إذ  المتوقع،  من  بكثير

  اتخذتها   التي  اإلجراءات   من  العديد  بفضل  ذلك  جاء.  المائة

 البضائع  نقل  ةلكلف  سقوف   اعتماد   أبرزها  منو  الحكومة،

 الجمركية  والرسوم  الضرائب  احتساب  لغايات  المستوردة 

  القرار   هذا  تمديد  مؤخرا    تم   حيث  .2021  عام   نهاية  حتى

  تصدير   منع  تم  كما.  2022  عام  من  مارس  شهر  نهاية  حتى

  المحلي،  للسوق  األولوية  وإعطاء  األساسية  الغذائية  المواد

 . 2021 عام  نهاية  حتى األسعار تثبيت وكذا

من    ،2023و  2022  عامي  خالل  التوقعات  يخص   فيما

  المذكورين   العامين  خالل  التضخم   توقعاتالمتوقع أن تبقى  

  النشاط   تعافي  وتيرة   مع  ومتسقة  معتدلة  مستويات  ضمن

إال أنها ستشهد ارتفاعا  في ظل ارتفاع أسعار    االقتصادي،

 .العالمية االسواق في والغذاء النفط

المذكورة، التطورات  ضوء    معدل  ارتفاع  توقعي  في 

ليسجل    2023و  2022  يعام   خاللردن  باأل  التضخم 

 . (69)بالمائة 2.5 حولمستويات تدور 

فقد بلغ معدل التضخم السنوي لشهر يناير    ،لبنان في أما

السابق، حوالي2022 العام  من  المماثل  بالشهر  مقارنة   ،  

 الغذائية  الموادسعار كل من  أ حيث ارتفعت  ،  بالمائة  239.7

والمالبس  والمشروبات  وملحقاته،  ،  والمسكن  واالحذية، 

، والتعليم،  النقل ، والصحة، والمنزلية  والتجهيزات  األثاثو

 . الغذائية الموادو والفنادق، لمطاعم واالتصاالت، وا 

  فقد  ،المركزي  اإلحصاءإدارة    أرقام   أحدث  وبحسب  هذا،

  عام   خالل  المائةفي    154.8  السنوي  التضخم   معدل  بلغ

.  2020  عام   في  المائة  في  84.9  نحو  مع  مقارنة    ،2021

مجموعات   جلفسُ   األسعار  في  األكبر  االرتفاع  ماأ في 

  الروحية،  غير  والمشروبات  الغذائية  الموادو  لنقل، ا

 .المنزلية والتجهيزات واألثاث والفنادق المطاعم و

  وضاع ألا  استطالع  نتائج  أيضا    أظهرت  ،أخرى  ناحية  من

  الثالث   للفصل  لبنان  مصرف  به  يقوم   الذي  االقتصادية

  حيث   األسعار  لمستوى  التصاعدي  المنحى  هذا  2021

  الفصل   في  مرتفعة  مستويات  إلى  التجزئة  أسعار  وصلت

إالعام   هذا   من  الثالث   أصحاب  من  بالمائة  79  أشار  ذ ، 

  في  ارتفاع  إلى  مقابلتهم   تمت  التي  التجارية  المؤسسات

 . السابق العام  من نفسها  بالفترة  مقارنة المبيعات أسعار

  التصاعدي  المنحى  استمرار  إلى  دتأ  التي  العوامل  أما

  األساسية  المواد  عن  الدعم   رفع  أبرزها  عديدة   فهي  لألسعار

(  طبية  مستلزمات  و  ادوات  غذائية،  مواد  المحروقات،)  

  في   إضافية  زيادة   إلى  أدى  مما  الصرف  سعر  على  وتأثيره 

 
(69)  ( األردني،  المركزي  استبيان  2022البنك  العربي:  النقد  "صندوق   .)

 اإلصدار السادس عشر"، ابريل.  -تقرير آفاق االقتصاد العربي 

  عن   الدعم  لرفع  كان  كما.  كافة  والخدمات  السلع  أسعار

 أسعار  على  مباشرة   وغير  مباشرة   انعكاسات  والنفط  الوقود

 لىإ   ضافةإ.  الخام   والمواد  النقل  تكلفة  زيادة   خالل  من  السلع

  الودائع   سحب  لتغطية  اللبنانية  بالليرة   المتداولة  العملة  زيادة

إلى    الدولة  نفقات  وتمويل،  األجنبية   بالعمالت أدى  بما 

  بالتاليضغوطات تضخمية مدفوعة بعوامل جذب الطلب  

 . الدوالر مقابل اللبنانية  يرة قيمة الل  تراجع

  شدةب   19-كوفيد  جائحة  أثرت  الخارجي،  الصعيد  على  أما
  العالمية  األسعار  مستويات  وعلى   ،العالمي  االقتصاد  على

  مؤشرات   و(  الطاقة)   النفط  أسعار  مؤشر  سجل   حيث

  ملحوظ   سنوي  ارتفاع  الغذائية  السلع  و  الخفيفة  المشروبات

عالوة على تأثير الضغوطات التضخمية  .  2021  عام   في

  والتجارة  العالمي  الطلب  الناتجة عن الزيادة في مستويات

  العالمية،   الموارد  على  استثنائيا    ضغطا    شكلَّ   ما  الدولية

 ور ظه  مع  و.  الدولية  االمداد  وسالسل  العرض  جانب  وعلى

األخرىوالتطورات    الجديدة   المتحورات   من   الدولية 

، سينعكس ذلك    سعارألا  في  الزيادة   هذه   استمرار   المتوقع

  التضخم  على  وبالتالي  المحلي  واالنتاج  االستيراد   كلفةعلى  

 . التكلفة دفعالمدفوع بعوامل  

 موازنة  في  المرتقبة  والرسوم   الضرائب  زيادة   حال  في

  لألسعار  ا  اضافي  ارتفاعا    االقتصاد اللبناني، سيشهد  2022

  تعد  التية  الرئيس  القطاعات  التحديات التي تواجه  ظل  في

 . (70)واالستثمار للنمو الرئيسة المحركاتبمثابة 

ما ي  في ضوء   حوالي  التضخم   معدليبلغ    نأ  توقعسبق، 

عام    160 في  المائة  لعام  2022في  وبالنسبة   ،2023  

 . في المائة 110يبلغ معدل التضخم نحو  أنفيتوقع 

في ظل الظروف والتطورات الداخلية التي    ،السودان  في

لناتج عن ارتفاع  إلى األُثر ا  باإلضافة، وذلك  بها البالد تمر  

والغذاء،  األ للنفط  العالمية  المسعار  يظل  أتوقع  من  ن 

سعار عند مستويات مرتفعة خالل عامي  المستوى العام لأل 

 . 2023و 2022

االمستو  ارتفع،  فلسطينفي     عام  خالل  لألسعار  لعام ى 

  تسارع   ضوء  على   المائة،  في   1.2  ليصل إلى نحو  2021

  العرض،   مستويات  يفوق  بشكل  المحلي  الطلب   مستويات 

  الواردات  أسعارو  الدولي  الشحن  تكاليف  ارتفاع  جانب  إلى

ومن    ،والوقود  الغذائية  المواد  أسعار  وتحديدا    السلعية

وإلى    ،2022في المائة في عام    1.7المتوقع ارتفاعه إلى  

 . 2023في المائة في عام  1.5

التضخم  سجل  ،  موريتانيافي   شهر  معدل  خالل  السنوي 

بالشهر  في    6.1  اليحو  2022فبراير   مقارنة  المائة 

ستبيان تقرير آفاق  "صندوق النقد العربي: ا  (، 2220، )مصرف لبنان   (70)

 "، ابريل. السادس عشراإلصدار  - االقتصاد العربي
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ارتفعت    .(71)  2021من عام  ناظر  الم من  فقد  أسعار كل 

الغذائية والمياه  و  المالبس،و،  والمشروبات   المواد  السكن 

والمحروقات والكهرباء    والصحة، واألثاث،    ،والغاز 

والتعليم   والنقل، والثقافة،  حين  والمطاعم   ،والترفيه  في   .

 . واالتصاالت،  سعار كل من التبغأتراجعت  

عامي   خالل  للتوقعات  فمن   ،2023و  2022بالنسبة 

في المائة خالل    4.2  اليمعدل التضخم حوبلغ  توقع أن ي الم

يخص  .  2022عام   يفي ،  2023عام  وفيما  أن    صل توقع 

 المائة.  في  3.1 اليحو إلىمعدل التضخم 

  2022عام    خاللمعدل التضخم  يبلغ  توقع أن  ي،  جيبوتي في  

توقع أن فمن الم ،  2023بعام  فيما يتعلق  المائة.  ب  3.4حو  ن

 بالمائة.   2.8حو نمعدل التضخم  يبلغ 

  4.1  حواليمعدل التضخم  سجل  توقع أن يي،  الصومال في  

عام  من المتوقع خالل    نفي حي.  2022في المائة خالل عام  

 في المائة.  3.5حو ن   إلىالتضخم  صل  أن ي 2023

    4.2  حونمعدل التضخم  سجل  توقع أن يمن الم،  مرالقُ في  

أن    من المتوقع    2023بالنسبة لعام    .2022عام    فيالمائة  ب

المائة.  ب 3.1حو ن  إلىمعدل التضخم صل ي

  

 
واالقتصادي  لإلحصاء  ةالوطني  وكالةال (71) الديموغرافي  ،  والتحليل 

 .فبراير، " المؤشر الوطني ألسعار االستهالك. "(2022موريتانيا، )



 2022أبريل  –تقرير "آفاق االقتصاد العربي " اإلصدار السادس عشر 

          43 العربي  النقد صندوق

   2023و 2022 يلعام العربية للدول الكلي االقتصادي األداء توقعات(: 3شكل رقم )

المحلية  األسعارتطور اتجاهات   

في المائة  7.5ى إل ة*العربي الدول في التضخم معدل ارتفاع المتوقع من

والتطورات العالمية،   19-بفعل تداعيات جائحة كوفيد، 2022في عام 

   2023في المائة في عام  7.0وتراجعه إلى نحو 

( %عدل التضخم في الدول العربية )م  

 

 والسودان * باستثناء لبنان 

 العربي  النقد  صندوق وتوقعات  رسمية  تقديرات: المصدر

إلى  خم في الدول العربية المصدرة للنفط ضمن المتوقع ارتفاع معدل الت

 التوقع  أفقخالل   في المائة 8.9و 8.5 قرابة نحو

 (%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 

 خالل أفق التوقع   في المائة 2.4  - 2.2تتراوح مابين معتدلة  مستويات

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

 

العربي.تقديرات رسمية وتوقعات صندوق النقد  المصدر:   

الدول العربية األخرى   مجموعةفي حين من المتوقع بقاء التضخم في  

في المائة   11.8و 11.4تبلغ المصدرة للنفط عند مستويات مرتفعة 

ة  بفعل التطورات الداخليعلى التوالي  2023و 2022خالل عامي 

 وزيادة مستويات االعتماد على الواردات

( %صدرة للنفط )المُ األخرى الدول العربية دل التضخم: مع  

 
تقديرات رسمية وتوقعات صندوق النقد العربي.المصدر:   

 *المستوردة للنفطالعربية  الدول فيارتفاع معدل التضخم  في حين يتوقع

في   5.2في المائة، وانخفاضها نسبيا  إلى  6.6لتسجل  2022عام في 

   2023المائة في عام 

(%للنفط )  المستوردة معدل التضخم: الدول العربية    

 

 
 

 باستثناء لبنان والسودان 

حيث ستتجه معدالت التضخم نحو االنخفاض في عدد من دول 

   2020مقارنة بالمستويات القياسية المسجلة عام  المجموعة

(%معدل التضخم: الدول العربية المستوردة للنفط )   

 

رسمية وتوقعات صندوق النقد العربي.تقديرات  المصدر:  تقديرات رسمية وتوقعات صندوق النقد العربيالمصدر:    
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 خالل   من  الكلي  االقتصاد   على  المختلفة   آثارها  وامتصاص  االقتصادية  للصدمات  التصدي   في  مهما    دورا    النقدية  السياسة  تلعب

  حدة  من  التخفيف   في  مقدرا    دورا    يلعب  الذي  المالي  القطاع  متانة  وتعزيز   النقدية  األوضاع  لضبط   النقدية  السياسة  أدوات   تفعيل

 . االقتصادية األنشطة  مختلف تمويل في بدوره القيام من وتمكينه العربية الدول من عدد في الجائحة  تداعيات

 على  قيود  لفرض  نتيجة  المقبلة  المرحلة  في  العالمي  النمو  توجهات  تتأثر  أن  المتوقع  من  ،"أوميكرون"لظهور متحور    نظرا  

  التضخم،  معدالت  رفع  نهاأش  منوكلها عوامل    اإلمداد  السلالتحديات التي تواجه ساستمرار  و  األموال  ورؤوس  البضائع  حركة

 انكماشية   نقدية  سياسات  فرضمن خالل    في عدد من الدول المتقدمة والنامية  المركزية  المصارف  استجابةوهو ما يستلزم  

أسعار السلع ع  األخيرة التي نتج عنها ارتفاالعالمية  التطورات  تلك التوجهات    أهميةزاد من  .  النقدية  األوضاع  تقييد   بغرض

 األساسية.

االحتياطي   مجلس  ال سيما من قبل  ،تشديد السياسة النقدية االنكماشية على مستوى االقتصادات المتقدمةبدء التوجه نحو  إن  

سعار الصرف  أو   األموال،  رؤوسدرالي األمريكي من خالل رفع أسعار الفائدة الرئيسة، من شأنه التأثير على تدفقات  يالف 

في االقتصادات الناشئة والنامية خاصة مع الزيادة الكبيرة في مستويات الديون ، واالستقرار المالي  المالية العامةأوضاع  و

ال تها على اوالحد من تداعي  ،19-مالية التوسعية الهادفة إلى مجابهة جائحة كوفيدخالل العامين الماضيين جراء السياسات 

 االقتصادات المتقدمة والناشئة والدول النامية.  

بالذكر   الفيدراليمجلس  ن  أالجدير  ب  األمريكي  االحتياطي  فائدة  قام  سعر  بمقدار  السياسة  رفع  في   25النقدية  أساس  نقطة 

الدول العربية التي تثبت قيمة عمالتها مقابل   عدد منانعكس على أسعار الفائدة في  ، وهو ما  2022مارس  شهر  منتصف  

من المتوقع استمرار التوجه نحو و هذا القرار.  مواكبة    إلىحيث اتجهت المصارف المركزية في هذه الدول  الدوالر األمريكي  

تقييد السياسة النقدية في الدول العربية خالل أفق التوقع ال سيما فيما يتعلق بالدول التي تتبنى نظم أسعار الصرف الثابت في 

 2022ست جوالت رفع ألسعار الفائدة خالل عام   جراءإ إلى االحتياطي الفيدرالي  مجلسظل التوقعات التي تشير إلى توجه 

بحسب توقعات   في المائة  2.8لتصل إلى    2023في المائة، واستمرار ارتفاعها في عام    1.9لترتفع الفائدة األمريكية إلى  

الدول العربية التي    المركزية في  البنوك  األخيرة   كما ستدفع الضغوطات التضخمية  .للمجلس  اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

البنوك المركزية ، فيما ستحرص  التوقعالتوجه كذلك نحو تقييد السياسة النقدية خالل أفق  تتبني نظما  مرنة لسعر الصرف إلى  

 . على استمرار العمل بتدابير السياسة النقدية غير التقليدية الهادفة إلى دعم النمو والتشغيل

 السياسات   تبن ي  على  جهودها  العربية  النقد  ومؤسسات  المركزية  المصارف  ركزت  الصرف،  أسعار  بتطورات  يتعلق  فيما

 من   الحد  في  يساهم   بما  الرئيسة  األجنبية  العمالت  مقابل  العربية  العمالت  صرف  لسعر  النسبي  االستقرار  تكريس  إلى  الرامية

  زيادة  إلى  أدى  مما  األجنبي   النقد   سوق  تحرير   من  االستفادة  عربية  دول  واصلت   حين   في.  المستوردة   التضخمية  الضغوط

في إطار سياساتها المتبناة    أخرى   عربية  ولميزان المعامالت الجارية، فيما عملت د  موقف  وتحسين  والخدمات  السلع  تنافسية

  مما   األجنبي  النقد   من  الموارد  محدودية  ظل  في  والشخصية  التجارية  لألغراض  جنبياأل  النقد  مبيعات  على  رسم  فرض  على

 . الموازي السوق في والسعر الرسمي الصرف سعر بين ما الفجوة   تقليص في ا  مباشر ا  أثر له كان

 السياسة   كفاءة  مستويات زيادة  على التوقع أفق خالل النقدية السياسة صعيد على العربية الدول في المتبناة  اإلصالحات تركز

 لضمان   جديدة   نقدية  أدوات  واستحداث  القائمة،  النقدية  السياسة  أدوات  بعض  تطوير  خالل  من  مستهدفاتها  تحقيق  في  النقدية

 اإلصالحات   تستهدف  كما.  الكلية  االحترازية   والسياسات  النقدية  للسياسة  التشغيلية  األطر   كفاءة   مستويات   وزيادة   السيولة   إدارة 

 مراقبة   االعتبار   في  األخذ   مع  االقتصادات   لهذه  الهيكلية  الخصائص   متطلبات   مع  يتوافق   بما  النقدية   السياسة  عمليات   وتنفيذ  رسم

 العمالت   على  الفائدة   أسعار  اتجاهات  في  والتطورات  جهة،  من  المحلية  والمصرفية  والنقدية  االقتصادية  األوضاع  تطورات

 تطوير   على  صالحيةاإل  جهودها  العربية   النقد  ومؤسسات  المركزية  المصارف  تركز  آخر،  جانب  من.  أخرى  جهة  من  العالمية

 للنمو   الداعمة  الكلية  االحترازية  بالسياسات   العمل  تواصل  كما  المستثمرين،  تشجيع  بهدف  سيولتها  وتعزيز  المالية  السوق

 2023و 2022 لعامي العربية للدول  الكلي االقتصادي األداء توقعات  :ثانيا  

 والمصرفية النقدية التطورات
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  المصارف  تولي  كما.  الكلية  واالحترازية  النقدية  تينالسياس  بين  التكامل  وتحقيق   المالي  القطاع  استقرار   وتعزيز  االقتصادي

 يواكب  بما  المدفوعات  نُظم   تطوير  خالل  من  الرقميةالمالية    للخدمات  خاصة  أولوية  العربية  النقد  ومؤسسات  المركزية

  الالزمة   التنظيمية  األطر  وضع  عن  فضال    القطاع،  هذا  تطوير  لدعم   المالية  بالتقنيات  معنية  إدارات  وإنشاء  التقنية،  التطورات

  مبتكرة   بطريقة  للعمالء  المالية  الخدمات  إيصال  بهدف  المفتوحة المصرفية الخدمات  وتقديم  ،الرقمية البنوك بترخيص للسماح

 . المالي الشمول لتعزيز

 للنفط المصدرة العربية . الدول1

 العربية  الخليج لدول التعاون  مجلس أ( دول

  في   النقدية  السياسة  موقف  على   التوسعية  المسارات   غلبت 

 2021  عام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في  

  وتوجهات   العالمي  االقتصادي  النشاط  بتباطؤ  تأثرت  التي

  نظم  ظل  في  األمريكية  المتحدة   الواليات  في  النقدية  السياسة

 .  البلدان هذه  في  الُمتبناة  الثابت  الصرف  أسعار

 شابها   المجموعة  هذه   في  النقدية  السياسة  توجهات  أن  غير

  بعد   2022  عام   من  األول  الربع  نهايةب  التغيير  بعض

 برفع   األمريكي  الفيدرالي  االحتياطيمجلس    قرارات

النقدية    أسعار السياسة    ألول   أساس  نقطة  25  بواقعفائدة 

  الصدد،   هذا  في.  2018  عام   في  رفع  جولة  آخر  منذ  مرة 

  والسعودية   ماراتإلا  في  المركزية  البنوك  من  عدد  حرص

رسمية  لا   الفائدة   أسعار  رفع  على  والبحرين،  والكويت

أسعار نظم  استقرار  على  الثابت    للحفاظ  التي الصرف 

 .تتبناها

فيما يلي التطورات الخاصة باألوضاع النقدية والمصرفية  

   على مستوى دول المجموعة فرادي:

في ،  72السعودية  في السعودي  المركزي  البنك  يستمر 

تحقيق   على  الرامية  أالعمل  ا هدافه  على  إلى  لمحافظة 

  المالي من خالل دعم استقرار القطاع  االستقرار النقدي و

القطاعات  مستويات سيولة موائمة    ضمان للتطورات في 

االستمرار  االقتصادية،   استقرار  في  مع  على  المحافظة 

   .سعر الصرف

موقف   واكب  أن  المسار بعد  المملكة  في  النقدية  السياسة 

النقدية   السياسة  فائدة  أسعار  تخفيض  من خالل  التوسعي 

عامي   ما،  2021و  2020خالل  زيادة    وهو  في  ساهم 

  4.9و  9.7بنحو    (M2)المعروض النقدي بمعناه الواسع  

قرر البنك المركزي ،  2021و  2020في المائة في عامي  

السعودي رفع سعر فائدة الريبو والريبو المعاكس بحوالي  

 
 آفاق   تقرير  استبيان(. "2022)  السعودية،  السعودي،   المركزي  البنك  (72)

 . ابريل العربي،  النقد صندوق ، "عشر السادس اإلصدار -العربي االقتصاد

في أعقاب رفع الفائدة األمريكية في شهر   نقطة أساس 25

 .  2022مارس من عام 

من   فبالرغم  الكلية،  االحترازية  السياسات  مستوى  على 

انعكست  التي    19-كوفيدالظروف االستثنائية جراء جائحة  

تو على  كبير  والسعودي  بشكل  العالمي  االقتصاد  جهات 

عام المصرفي    ، 2021و  2020  يخالل  القطاع  أن  إال 

السعودي يتمتع بالمتانة واالستقرار وذلك وفقا  لمؤشرات  

  20.3  إلىالسالمة المالية، إذ ارتفع معدل كفاية رأس المال  

الم عام  افي  في  الم  19.4مقابل    ،2020ئة  عام  افي  ئة 

  15.5إجمالي االئتمان الممنوح بنسبة    كما ارتفع.  2019

و  المائة،  بنسبة  في  لديها  الودائع  الم  8.3نمت  في   ئةافي 

 .2020عام 

ذات  على عدد من القضايا المركزي السعودي  يعمل البنك  

 خالل الفترة المقبلة مثل:األولوية 

تحقيق    • بغرض  المالي  القطاع  في  االبتكار  دعم 

القطاع   تطوير  لبرنامج  االستراتيجية  األهداف 

المنبثق "  المالي  المملكةعن  العربية    رؤية 

أفضل    "2030السعودية   تحقيق  يضمن  بما 

والتقنيات   للخدمات  الرقابية  المالية المعايير 

 الجديدة والمبتكرة. 

المؤ  • وتمكين  الرقمي  االقتصاد  سسات  تنمية 

الخاص عن طريق   القطاع  نمو  المالية من دعم 

الخدمات   لتقديم  جديدة  جهات  أمام  المجال  فتح 

 المالية. 

دعم وتعزيز استقرار القطاع المالي والمصرفي   •

المعايير   أفضل  تبني  خالل  من  المملكة،  في 

 .  العالمية في مجالي اإلشراف والرقابة

لتمك • المصرفي  الجهاز  ومتانة  نه  يتعزيز صالبة 

من التغلب على أي صدمات مستقبلية من خالل 

تدعيم إطاري السالمة االحترازية الكلية وإدارة  

 السيولة. 

الفائدة   • أسعار  الحالية الحتساب  المنهجية  تطوير 

( أفضل  SAIBORالمرجعية  باستخدام   )
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الدولية جودة    الممارسات  على  الحفاظ  بهدف 

في   المرجعية  الفائدة  أسعار  ،  المملكةوسالمة 

حيث تم االنتهاء من تطوير منهجية جديدة لحساب  

   ( Waterfall-based approach)المعيار  

أكثر   وجعله  المرجعي  المؤشر  تطوير  بهدف 

سوق   في  السيولة  أوضاع  ليعكس  ديناميكية 

 الجملة.  التمويل ب

يتم التنسيق بين السياستين النقدية واالحترازية الكلية من  

المالي التي تُعنى بشكل رئيس بوضع    خالل لجنة االستقرار 

تعزيز   على  للحفاظ  الكلية  االحترازية  السياسات  واتخاذ 

اجتماعات  وتُعقد  المملكة.  في  المالي  النظام  واستقرار 

اللجنة بشكل ربعي ويتم خاللها مناقشة التطورات العالمية  

في  المالي  النظام  على  وتأثيرها  والمحلية  واإلقليمية 

المالي وتقييم    ،المملكة النظام  في  النظامية  المخاطر 

أثرها    المالئمةاإلجراءات  اقتراح  و   ،السعودي لتخفيف 

المالي االستقرار  فع ال   .على  بشكل  اللجنة  ساهمت  وقد 

خالل الفترة الماضية في التنسيق بين السياسات االقتصادية  

المملكة في  المالي  االستقرار  السياسات    .لتعزيز  لعبت 

- جائحة كوفيدخالل أزمة    إيجابيا    االحترازية الكلية دورا  

وضع    حيث،  19 في  السعودي  المصرفي  القطاع  كان 

نسبيا   الجائحة  مريح  لرأس    نظرا   قبل  العالية  للمستويات 

للتقدم الذي تم إحرازه    التي كانت انعكاسا  ،  المال والسيولة

ر التنظيمية للبنوك،  خالل العقد الماضي في تعزيز المعايي

متانة    ومساهمة تعزيز  في  الكلية  االحترازية  السياسات 

القطاع المالي في المملكة وتمكينه من القيام بدوره في دعم  

 االقتصاد. 

عام   خالل  السعودي  المركزي  البنك  بتمديد    2021قام 

ومنها   الخاص،  القطاع  لدعم  التحفيزية  البرامج  بعض 

المضمون   التمويل  إضافيمدلبرنامج  عام    14حتى    ،ة 

كذلك أعلن البنك المركزي عن تمديد فترة    .2023مارس  

  31برنامج تأجيل الدفعات لمدة ثالثة أشهر إضافية حتى  

اإلشارة   2022مارس   سبق  لدعم  إليه  كما  ذلك  يأتي   .

متأثرة   الزالت  التي  كوفيد  القطاعات  جائحة  ،  19-من 

ولتعزيز مستويات التعافي االقتصادي. تساهم هذه البرامج  

في تمكين جهات التمويل من القيام بدورها في دعم وتمويل 

القطاع الخاص، وتخفيف اآلثار االقتصادية والمالية على  

والمتوسطة.    والصغيرة  الصغر  متناهية  المنشآت  قطاع 

ساهمت االستجابة السريعة للبنك المركزي السعودي من 

الل حزم برامج التحفيز ودعم السيولة في تعزيز قدرة  خ

القطاع الخاص والقطاع المالي على مواجهة االثار المالية  

 
(. اإلمارات، 2202مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، ) (73)

 .مارس، "النشرة اإلحصائية، اإلحصاءات المصرفية والنقدية" 

كوفيد جائحة  عن  الناجمة  وتعزيز  19- واالقتصادية   ،

 مرحلة التعافي االقتصادي خالل العامين الماضيين.  

المتحدة    رفع،  اإلمارات في   العربية  اإلمارات  مصرف 

فائد  بمقدار  المركزي  واحدة  لليلة  اإليداع  نقطة   0.25ة 

رفع   األمريكي  االحتياطي الفيدراليقرار مجلس  مئوية بعد  

  على   ينطبق  الذي  السعر  على  اإلبقاءفيما قرر  الفائدة،    سعر

  المركزي   المصرف   من  األجل  قصيرة   سيولةال   اقتراض

  نقطة   50  عند  القائمة  االئتمانية  التسهيالت  كافة  خالل  من

 . األساس سعر فوق

في   5.7  بمقدار  واألوسع  الواسع  بمعناه   النقود  عرض  ونما

المائة  4.9و  المائة   ديسمبر   شهر  خالل  التوالي  على  في 

  الودائع   نمت  بينما  الفائدة  أسعار لخفض    نتيجة   ، 2021

.  2020  مقارنة  2021  ديسمبر  في  في المائة  5.9  بمقدار

  بنسبة   الخاص  القطاع  تمويل  على  المصارف  قدرة   وزادت

المائة  1.1   اجمالي   نما  حين  في  ، 2021  ديسمبر  في  في 

 .(73) في المائة 1.4 بمعدل ككل التمويل

مستويات صحية  عند  من المتوقع الحفاظ على نمو االئتمان  

جهود  2023و  2022  عامي  في مع  يتماشى  بما   ،

لتوفير    ،المصرف المركزي والجهات الحكومية األخرى 

ن  أوتعزيز السيولة. من المتوقع المالئمة لدعم النمو البيئة  

االستقرار   وتيرة  على  الحفاظ  المصرفي  القطاع  يواصل 

 .تدابير السياسة االحترازية الكليةالمالي، بدعم 

مصرف   يحافظ  الصرف،  سعر  سياسة  صعيد  على 

سعر المتحدة    ةالعربياإلمارات   سياسة  على  المركزي 

الصرف الثابت من خالل موائمة أسعار الفائدة المحلية مع 

إعالن بنك االحتياطي الفيدرالي األمريكي ألسعار الفائدة  

اإلسمية في الواليات المتحدة األمريكية بما يسهم في تحقيق  

أهداف المصرف متمثلة في الحفاظ على االستقرار النقدي  

ة الدرهم االماراتي مقابل الدوالر  حيث ظلت قيموالمالي.  

 . درهم   3.6725دون تغيير في حدود 

يهدف مصرف قطر المركزي إلى الحفاظ على    ،قطرفي  

السيولة  توفير  إلى  إضافة  والمالي  السعري  االستقرار 

ومتطلبات   االئتمان  نمو  لدعم  المالي  للقطاع  الكافية 

الريال  ربط  يمثل  االقتصاد.  قطاعات  لمختلف   االستثمار 

القطري بالدوالر األمريكي المكون الرئيس إلطار السياسة  

النقدية الخاص بمصرف قطر المركزي، من أجل تحقيق  

االقتصادي.   النمو  ودعم  المالي  عليه،  االستقرار  بناء  

الفائدة  تستجيب   سعر  لتحركات  النقدية  السياسة  معدالت 
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الفيدرالي   مجلسل في  األمريكي  االحتياطي  األخذ  مع   ،

االعتبار التطورات االقتصادية المحلية والعالمية لضمان 

والنمو   االستثمار  تمويل  متطلبات  مع  تتفق  كافية  سيولة 

 االقتصادي.  

قرار   الفيدرالي  مجلس  بعد  برفع األمريكي  االحتياطي 

نقطة أساس في منتصف    25سمية بواقع  أسعار الفائدة اإل

زي قرارا  برفع كر، اتخذ مصرف قطر الم2022مارس  

عمليات  سعر   بحوالي  فائدة  الشراء  نقطة   0.25إعادة 

دون    ،مئوية وااليداع  اإلقراض  فائدة  واإلبقاء على سعر 

تغيير. وذلك بعد عامين من جوالت الخفض التي انتهجها 

التي ساهمت في ارتفاع    2020المصرف منذ شهر مارس  

في  1.4بمعناه الواسع بمعدل مستويات المعروض النقدي  

 .  2020مقارنة بعام  2021بنهاية عام المائة 

األولوية   القضايا والموضوعات ذات  يركز  التي  من أهم 

المركزي قطر  مصرف  التوقع  عليها  أفق  تطوير    خالل 

األموال   لرؤوس  جذبا   سيولة  أكثر  بجعلها  المالية  السوق 

واألجنبية بشكل  ،  المساهمة  على  البنوك  وتشجيع  تطوير 

في   فيأكبر  اإلقراض  البنوك    عمليات  بين  ما  سوق 

(Interbank lending)    لزيادة مستويات كفاءة عمليات

، بما يساعد في الحفاظ على االستقرار المالي  إدارة السيولة

النقدية  للسياسة  أفضل  تركيزه على  وانتقال  ، عالوة على 

المستدا  التمويل  المصرفي  دعم  القطاع  اهتمام  ظل  في  م 

من  في تقليل حدة التغيرات المناخية،  بالمساهمة    القطري

السندات   إصدار  نحو  القطرية  البنوك  اتجاه  خالل 

   .وتبني مبادرات للتمويل المستدام ، الخضراء 

المركزي  ،  (74) البحرين   في البحرين  مصرف  يحرص 

بالتوازي   النقدية  السياسة  واستقرار  استدامة  على ضمان 

بالدوالر   مرتبط  وثابت  قوي  صرف  سعر  ضمان  مع 

 األمريكي. 

فائدة السياسة    بخفض سعرالبحرين المركزي    مصرف  قام 

في    2021و  2020نقطة مئوية في عام    1.25النقدية بواقع  

في النقدية  السياسة  توجهات  المتحدة    ظل  الواليات 

مارس شهر  في منتصف  فيما اتجه المصرف    ،مريكيةاأل

عام   فائإلى  ،  2022من  أسعار  بمختلف  درفع  اإليداع  ة 

نقطة مئوية استجابة لجولة الرفع التي   0.25آجالها بمقدار  

الفيدرالي  مجلس  انتهجها     شهر   فياألمريكي  االحتياطي 

 . 2022مارس 

األولويات   من  عدد  على  المركزي  المصرف  يعمل 

أبرزها، التركيز على تجربة الدينار الرقمي كوسيلة دفع  

رقمية بديلة وليست كأداة للسياسة النقدية. سيحدد مصرف  

 
(. البحرين، "استبيان تقرير آفاق  2022مصرف البحرين المركزي، )  (74)

   عشر"، أبريل. السادساالقتصاد العربي: اإلصدار 

العملة الرقمية  حجم اإلصدار المقبل من  البحرين المركزي  

(CBDC)    بنفس الطريقة المتبعة حاليا  في إصدار النقد  

. في هذا الصدد، بدء المصرف في دراسة تجربة  التقليدي

أن    إصدار المتوقع  من  التي  الرقمية  القدرة    تعززالعملة 

، ألنها ستسمح بتتبع  على تنفيذ سياسة نقدية أكثر استهدافا  

االقتصاد في  األموال  إنفاق   إلى المصرف    يتحوط  .كيفية 

األثر على آثار مستقبلية عند إطالق العملة الرقمية مثل    ةأي

تحديد   مثل  فيها  للتحكم  أدوات  باستخدام  النقدية،  القاعدة 

التي تتم من خالل العملة الرقمية،  الحد األقصى للمعامالت  

 تحديد مقدار حيازة العملة في المحفظة الرقمية. أو 

جهوده  مصرف البحرين المركزي    يركزإضافة إلى ذلك،  

 : خالل العامين المقبلين على

من • التحول  بين    دراسة  الفائدة  أسعار  مؤشر 

إلى مؤشر أسعار   (75)   (IBORLيبور  لالبنوك ) 

)سوفر   واحدة  لليلة  يل  كبد  SOFR)  (76)الفائدة 

شار إليها  خالية من المخاطر التي يُ ألسعار العائد ال

كمعيار  البديلة،  المرجعية  األسعار  مؤشر  باسم 

ألدوات    ، للمقارنة الفائدة  معدالت  واحتساب 

 .السياسة النقدية

على   • الفائدة  أسعار  لتحديد  جديد  مؤشر  إطالق 

 .بين البنوك  في سوق ما  الدينار لمعامالت التمويل

البدء بمشروع نظام تداول مباشر لألوراق المالية   •

 .الحكومية في السوق المالية الثانوية

عدة  تخدام  على تفعيل اس المركزي  البحرين  مصرف    يعمل

 السياسة النقدية، منها العمل على:  إلدارة أدوات 

تحديد سعر بيع وشراء الدينار البحريني مقابل   •

على   الفائدة  أسعار  وتحديد  األمريكي،  الدوالر 

وتحديد   المصرف،  من  واالقتراض  الودائع 

المصرف   من  بالدينار  الدوالر  مقايضة  أسعار 

  وستة   أشهر  ثالثةلفترة استحقاق أسبوع وشهر و 

تحديد نسبة االحتياطي  عالوة على ،  ةوسن  أشهر

وضخ   المفتوحة،  السوق  ومبيعات  اإللزامي، 

 السيولة المباشر. 

األولي   • السوق  في  المشاركين  قاعدة  توسيع 

لألوراق المالية الحكومية بالدوالر األمريكي مع 

 ضمان سعر الصرف.  

وأدوات   • الخزانة  ألذونات  الثانوي  السوق  تفعيل 

 الدين العام في بورصة البحرين.

(75) LIBOR: London Interbank offered rates 
(76) SOFR: The Secured Overnight Financing Rate 
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بالصرف في المستقبل.    ( 77) تفعيل أداة الوعد المنفرد  •

األداة   هذه  تعد  لل حيث  المخاطر  آلية  من  وقاية 

السيولة   وإدارة  الصرف  أسعار  بتقلب  المتعلقة 

الشريعة   مبادئ  على  قائمة  بطريقة  اليومية 

 .اإلسالمية 

في   المركزي  البحرين  دور مصرف  إطار  التنسيق  وفى 

بين السياستين النقدية واالحترازية الكلية لتعزيز االستقرار  

 المالي، يقوم المصرف باآلتي: 

والمالية   • االقتصادية  التطورات  رصد 

بتطورات  الو الصلة  النقدية ذات    ، السيولة 

المصرف   في  النقدية  السياسة  لجنة  بواسطة 

السياسة   أدوات  بشأن  والتوصية  المركزي، 

أ  وتحديد  التسهيالت  النقدية  على  الفائدة  سعار 

 التي يقدمها المصرف. 

إطالق حزمة من القرارات والتسهيالت المالية  •

انتشار   انعكاسات  كوفيدلمواجهة    19-جائحة 

نسبة ع خفض  تم  حيث  الوطني،  االقتصاد  لى 

في    3  إلىفي المائة    5االحتياطي اإللزامي من  

   .2022وحتى يونيو  2020 المائة من مارس

  2020لبحرين المركزي في عام  قام مصرف ا •

التي    2021و الفائدة  أسعار  على  بتغييرات 

التجزئة   قطاع  مصارف  على  تماشيا   يفرضها 

للجنة  ال  قرارات مع المفتوحة الفيدرالية  لسوق 

الفيدرالي األمريكي.  التابعة لمجلس االحتياطي 

التسهيالت   على  الفائدة  أسعار  تعديل  ويأتي 

سياق   في  التي  المصرفية  األخرى  اإلجراءات 

تحقيق   لضمان  المركزي  المصرف  اتخذها 

 االستقرار النقدي والمالي. 

تعافي  ا مع  ،  (78)ُعمان في من    االقتصاد ستمرار  العُماني 

كوفيد  نتائج  19-جائحة  النقدي  المسح  مؤشرات  حققت   ،

فقد  2021يجابية خالل عام  إ بمعناه    ارتفع.  النقد  عرض 

  2021بنهاية أكتوبر    في المائة  4.7( بنسبة  M2الواسع )

بأكتوبر   تحت    بارتفاع  مدعوما    2020مقارنة  الودائع 

في   5.0و 7.5بنسب   وأشباه النقودالطلب بالريال العُماني 

كما  المائة التوالي.  على  المُ   ارتفع،  اإلقراض  قدم  إجمالي 

حتى أكتوبر    في المائة  5  بنسبة  من البنوك العاملة في ُعمان

المُ   بارتفاع  مدعوما    2021 الخاص  اإلقراض  للقطاع  قدم 

إجمالي    ارتفع. في المقابل  في المائة  2.4بنسبة    ارتفعالذي  

نظير    االرتفاع ، حيث جاء هذا  في المائة   5.3الودائع بنسبة  

  7.4ودائع القطاع العام والخاص على السواء بنسب    زيادة  

 
المنفرد    تم  )77( الوعد  ألداة  الخاص  المعيار  إلى  استنادا   األداة  هذه  تطوير 

الدولية اإلسالمية  المالية  السوق  قبل  من  والرابطة  IIFM بالصرف 

للمبادالت   ألدوات   (ISDA) والمشتقاتالدولية  إضافة  تعتبر  حيث   ،

 الصيرفة المتوافقة مع الشريعة.التحوط المتوفرة في قطاع 

المائة  4.3و هذا  في  التوالي.  على  نسبة    وانخفضت، 

من إجمالي القروض   في المائة  4.2القروض المتعثرة من  

في نهاية    في المائة  4.1لتصل إلى    2020في نهاية عام  

تحقيق البنوك    استمرارتشير التوقعات إلى   .2021سبتمبر  

نمو   استمرارمع    ا  ُعمان مؤشرات مرضية تزامنالعاملة في  

وتحقيق المؤسسات التجارية مستويات    االقتصاديالنشاط  

المالية التدفقات  من  في    ،جيدة  يسهم  السيولة   ارتفاعمما 

 المحلية.  

 

  بين   ما  اإلقراض  سوق  في  الفائدة   أسعار  متوسط  سجل

 المائة   في  0.391  ليصل إلى  انخفاضا    واحدة،  لليلة  البنوك

  في  المائة  في  0.610  مع  مقارنة  ،2022  يناير  شهر  في

  خفض قرارات    يعكس  بما  ،2021  عام  من   يناير  شهر

  تماشيا    المركزي  البنك  تبناها  التي  الرسمية  الفائدة   أسعار

  عام  في  األمريكي  الفيدرالي  االحتياطي  مجلس  قرارات  مع

  المرجح   المتوسط   ظل   ،2022  يناير   شهر  خالل.  2021

 يستخدمها   التي   الشراء  إعادة   عمليات  على  الفائدة   ألسعار

  عند   الحاجة  عند  السيولة  لضخ   العُماني  المركزي  البنك

 .(79)المائة  في 0.50 مستوى

نموا  ملموسا  لقطاع الصيرفة المتوافقة مع   2021شهد عام  

الشريعة اإلسالمية في ُعمان، حيث ارتفع إجمالي التمويل  

ممنوح من الوحدات التي تمارس هذا النشاط إلى حوالي  ال

عُ   4.9 بنهاية  مليار      مسجلة    2022يناير  شهر  ماني 

بالفترة نفسها من   مقارنة  ،في المائة  10.6 بنسبة  ارتفاعا  

الماضي.   بنسبة  العام  القطاع  ودائع  نمت  في   14.6كما 

مليار   ُعماني في نهاية شهر يناير    4.4المائة لتسجل  

الشريعة2022 مع  المتوافقة  األصول  إجمالي  أما  فقد    ،. 

مليار      5.9في المائة لتبلغ    12ارتفعت بنسبة تقارب  

القطاع  أصول  جمالي  في المائة من إ  15.2بما يمثل نحو  

العُماني األهمية   ، المصرفي  تنامي  إلى  يشير  ما  وهو 

مجلس   قبل  من  الُمتبنى  المعيار  وفق  للقطاع  النظامية 

 الخدمات المالية اإلسالمية. 

من بين أهم مجاالت التركيز للبنك المركزي العُماني خالل  

 أفق التوقع نذكر ما يلي: 

الوبالمتابعة  ال • الوضع  لمستجدات  ائي  حثيثة 

مؤشرات   على  قتصادي  االاالستقرار  وتأثيرها 

 والمالي.

 .تعزيز فاعلية السياسة النقدية •

  االقتصاد   آفاق   تقرير   استبيان " (.  2022) العُماني، ُعمان،    البنك المركزي   (78)

 . العربي، ابريل   النقد   صندوق   ، " عشر   السادس   اإلصدار   - العربي 
النشرة اإلحصائية  (. سلطنة ُعمان، "2022البنك المركزي العُماني، ) (79)

 .يناير"، الشهرية
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العمل على مزيد من التنسيق بين السياسة النقدية   •

 والسياسة المالية. 

المالي من خالل مبادرات   • الشمول  رفع مستوى 

عديدة بالتشارك مع الحكومة ومؤسسات القطاع  

 المالي. 

 

يستمر بنك الكويت المركزي في سياسته  ،  )80(الكويتفي  

لتنفيذ عمليات السياسة النقدية في ظل التطورات   الرامية 

الخصائص الهيكلية لالقتصاد    مع مراعاة المحلية والعالمية  

الكويتي، والتطورات النقدية والمصرفية، والتطورات في  

 على أسعار الفائدة العالمية. يركز البنك المركزي جهوده  

االس  العملة  تحقيق  تنافسية  تعزيز  بهدف  النقدي  تقرار 

 الوطنية وتوفير االحتياجات التمويلية للقطاعات اإلنتاجية. 

الكويت تربط قيمة الدينار الكويتي بسلة    أنعلى الرغم من  

  مجلس   قرارلبشكل كامل  استجابت    أنهاال  إمن العمالت،  

الفيدرالي   الكويت  األمريكي،  االحتياطي  بنك  أعلن  حيث 

رفع سعر الخصم بواقع    2022المركزي منتصف مارس  

 في المائة.  1.75نقطة مئوية ليصبح  0.25

الكويت   بنك  سيواصل  الصرف،  أسعار  مستوى  على 

السنوات   خالل  تبن ي  لجهوده    2023و  2022المركزي 

لسعر   النسبي  االستقرار  تكريس  إلى  الرامية  السياسات 

األجن  العمالت  مقابل  الكويتي  الدينار  الرئيسة صرف  بية 

وبما يساهم في الحد من الضغوط التضخمية المستوردة،  

منذ   به  المعمول  النظام  ظل  في   2007مايو    20وذلك 

والقائم على ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة خاصة  

تجارية  بعالقات  ترتبط  التي  الدول  عمالت  من  موزونة 

 ومالية مؤثرة مع دولة الكويت. 

عات ذات األولوية التي سيركز  من أهم القضايا والموضو

عامي    الكويتي  المركزيالبنك  عليها     2022خالل 

 ، اآلتي: 2023و

الفنية   • األطر  وضع  على  العمل  مواصلة 

بنوك   لتأسيس  الالزمة  والتنظيمية  والتشغيلية 

أمام   المجال  لفتح  يؤدي  بما  الكويت،  في  رقمية 

شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية، وذلك بما 

 مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي. يتوافق 

مواصلة بنك الكويت المركزي جهوده في تطبيق   •

أفضل المعايير الرقابية الدولية، وتحصين الجهاز  

المصرفي وزيادة قدرته على مقاومة الصدمات،  

عن   الصادرة  الرقابية  المعايير  تطبيق  ومتابعة 

لجنة بازل للرقابة المصرفية، والمعروفة بحزمة  

 
(. الكويت، "استبيان تقرير آفاق 2022بنك الكويت المركزي، ) (80)

 عشر"، أبريل.  السادساالقتصاد العربي: اإلصدار 

)بازل  إصال  تعديالت  3حات  من  يرافقها  وما   )

 خالل السنوات القادمة.

التركيز على البيئة التنظيمية والتشغيلية للتقنيات   •

( الحديثة  "Fintechالمالية  تحسين  بهدف    ( 

المالية، بما في ذلك استحداث   وتطوير األنشطة 

في  متطورة  أعمال  ونماذج  وخدمات  منتجات 

 مجال صناعة الخدمات المالية".

االستقرارا • تعزيز  على  و  لعمل  المالي  النقدي 

المجال   في  العالمية  المعايير  أفضل  باعتماد 

المصرفي  الجهاز  على  والرقابي  اإلشرافي 

 والمالي.  

المالية   • واالبتكارات  المستجدات  مواكبة 

 والمصرفية العالمية. 

من أبرز اإلصالحات التي سيتم التركيز عليها فيما يتعلق  

 ، اآلتي: 2023و  2022قدية خالل عامي  بإدارة السياسة الن 

من   • النقدي    االستقرارلجنة  دور  تفعيل  المزيد 

بالسياسة و المتعلقة  القرارات  اتخاذ  في  المالي 

 النقدية والرقابية.  

بما   • النقدية  السياسة  عمليات  وتنفيذ    يوائمرسم 

أخذا   الكويتي  لالقتصاد  الهيكلية    الخصائص 

باالعتبار مراقبة تطورات األوضاع االقتصادية  

جهة،   من  المحلية  والمصرفية  والنقدية 

على   الفائدة  أسعار  اتجاهات  في  والتطورات 

 العمالت العالمية من جهة أخرى.

 األخرى النفطية الدول ب(.

سمية دون تغيير  لى ثبات أسعار الفائدة اإلإتشير البيانات  

المجموعة  لدول  المركزية  المصارف  توجهات  ظل  في 

على الرغم من لجوء   ،لتبني موقف محايد للسياسة النقدية 

زيادة القدرة التمويلية للمصارف التجارية من   إلىبعضها  

كما في العراق،  القانوني  خالل تخفيض نسبة االحتياطي  

يا حيث تعتبر  تغيير كما في ليب النسبة بدون  هذه  بينما ظلت

مركزي. كما مصرف ليبيا الاألداة األكثر استخداما  من قبل  

المجموعة،  بدول  المركزية  المصارف  بعض  اتجهت 

لدعم   تسهيالت  تقديم  إلى  طويلة  سنوات  منذ  مرة  وألول 

 السيولة المصرفية. 

فيما يلي التطورات الخاصة باألوضاع النقدية والمصرفية  

   ي:على مستوى دول المجموعة فراد

 توسعية   نقدية  سياسة  الجزائر   مصرف   ينتهج،  الجزائر في  

 إطارها   في  تم   المحلي،  االقتصاد  لدعم   2020  عام   منذ
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  3.75  من  مرات  ثالث  النقدية  السياسة  فائدة   سعر  خفض

  االحتياطي   نسبة  خفضتم    كما .  المائة  في  2  إلى  المائة  في

  شهر   في  المائة  في  10  من  تنخفض ل   مرات،  ثالث  القانوني

.  2021  فبراير  شهر  في  المائة  في  2  إلى  2020  مارس

 على  الكمي التيسير  برنامج  خالل من المصرف  يعمل كما

  سبتمبر   شهر  منذ  للدولة  العامة  الموازنة  في  العجز   تمويل

 أسعار   في  المسجلة  الكبيرة   االرتفاعات  ظل  في.  2017

 نحو   التضخم   معدالت  واتجاه مؤخرا     األساسية  السلع

  من   ،2012  عام   منذ  لها  مستوى   أعلى  لتسجل  االرتفاع

  النقدية   السياسة  تقييد  في  الجزائر  مصرف  يبدأ  أن  المتوقع

  كذلك   يتوقع  التي  التوجهات  تلك  ،2022  عام   خالل

  االنخفاض   الحتواء محاولة  في 2023  عام  في  استمرارها

 .واحتواء الضغوطات التضخمية العملة قيمة في المسجل

 

على مستوى سياسات سعر الصرف، تراجعت قيمة الدينار  

أمام الدوالر األمريكي عام   في المائة  2الجزائري بحوالي  

تحسنا   2020 الجزائرية  العملة  قيمة  شهدت  وبالمقابل   ،

. ويعتبر  2020في عام    في المائة  3مقابل اليورو بحوالي  

اتجاهات  على  تؤثر  التي  العوامل  من  الصرف  سعر 

األسعار المحلية في الجزائر مع ارتفاع الطلب على السلع  

المستوردة، وبالتالي التأثير على اإلنتاج المحلي واألسعار  

 المحلية. 

وقد قام بنك الجزائر بتبني عدد من اإلجراءات خالل عامي  

 ( 81) :لدعم السيولة بما يشمل 2020-2021

المالية  • التمويل لألوراق  إعادة  الزيادة في حدود 

العامة القابلة للتداول، وتمديد فترة إعادة التمويل  

وتلبية كافة (  1( أيام إلى شهر واحد )7من سبعة )

 .طلبات إعادة التمويل المصرفي

بالسيولة  • الخاصة  االحترازية  القواعد  تخفيف 

حتى   المستحقات  وتصنيف  الملكية    30وحقوق 

تخفيض عتبة معامل السيولة من و  2020  سبتمبر

 .أجل الحفاظ على مستوى التمويل المتاح

االلتزام   • من  المالية  والمؤسسات  البنوك  إعفاء 

 متطلب هامش وقاية رأس المال.ببناء 

االئتمان،   • لشرائح  للدفع  النهائية  المواعيد  تأجيل 

)بدون   المستحقات  جدولة  إعادة  أو  المستحقة 

 . تخفيض التصنيف(

استفادوا    ضمان • الذين  للعمالء  التمويل  استمرار 

 . من إجراءات التأجيل أو إعادة الجدولة

 

 
(. الجزائر، "استبيان تقرير آفاق االقتصاد  2202بنك الجزائر، ) 81

 العربي: اإلصدار الحادي عشر"، أبريل.

التوقع    الجزائر   بنك   يعمل  أفق    من   مجموعة   على خالل 

  سعر   وسياسات   النقدية   السياسة   مستوى   على   اإلصالحات 

  لألنشطة  الالزمة   السيولة   توفير   ضمنها   من   الصرف 

  الحكومي،   الدخل   مصادر   وتنويع   المختلفة،   االقتصادية 

  األموال   رؤوس   استقطاب   خالل   من   االستثمار   وتشجيع 

  خارج  المتداولة   النقدية   الكتلة   ادخال   على   والعمل   األجنبية، 

  إطالق  طريق   عن   الرسمية   القنوات   إلى  المصرفي   الجهاز 

  األدنى  الحد   وتخفيض   البنوك،   في   االسالمية   الصيرفة   شبابيك 

 . المتاح   التمويل   مستوى   رفع   أجل   من   السيولة   لمعامل 

تعافي كبير لالقتصاد الليبي    2021شهد عام  ،  (82) ليبيا في

نتاج النفط الخام وانتعاش أسعاره  إ ال سيما في ظل ارتفاع  

الضغ خفض  مما  تمويل العالمية،  عمليات  على  وطات 

نسبة  من المتوقع بقاء  .  للموازنة العامةلمصرف المركزي  ا

السياسة    اإللزامياالحتياطي   أدوات  أهم  أحد  تعد  التي 

 . 2022دون تغيير في عام النقدية في ليبيا  

ظل    سيما  ال  تحدياتٍ   ليبيا  في  النقدية  السياسة  تواجه في 

  . االقتصادية  للدورة  هي  ليبيا  في  المالية  السياسة  مسايرة 

 المتوقع   من،  الخام   النفط   أسعار  انتعاش  ظل  يفف   ،بالتالي 

زيادة  العام   نفاق اإل  حجم ارتفاع   على  سيعمل  ما  وهو   ،

  ن أ  المتوقع  من  أنه  على  فضال    هذاالضغوطات التضخمية،  

 2022  عام في    ا  ملحوظ  ا  ارتفاع   التضخم   معدالت  تشهد

  ليبيا   تستورد  حيث   العالمية،  التضخم  معدالت  ارتفاع  بسبب

المائة  80  تتعدى  نسبة   من   الكلي  الطلب  جماليإ  من  في 

األمر الذي سيفرض تحديات كبيرة على ،  والخدمات  السلع

 .البنك المركزي الحتواء الضغوطات التضخمية

الليبي جهودا    المركزي  المصرف  تعمل إليبذل  آلية  يجاد 

ال المصارف  خاللها  القطاع  ت من  تشجيع  على  جارية 

من   النشاط    أجلالخاص  في  مساهمته  نسبة  رفع 

اسة االقتصادي، وذلك في ظل التحديات التي تواجه السي

بشأن منع    2013( لسنة  1النقدية المتمثلة في القانون رقم )

، باإلضافة إلى إتباع سياسات تهدف الحد  التعامل بالفائدة

 من التضخم المستورد. 

  2022عالوة على ما سبق، يركز المصرف خالل عامي  

مستويات    2023و بزيادة  الكفيلة  اإلصالحات  تبني  على 

وسعر الصرف ومن المتوقع    ،إدارة السياسة النقدية   كفاءة 

األجنبيأ النقد  استخدامات  على  القيود  تخفيف  يتم    ، ن 

السوق الوب في  الصرف  سعر  هامش  انخفاض  تالي 

 . التوقعخالل أفق  الموازية

  آفاق تقرير استبيان" (.2022مصرف ليبيا المركزي، ليبيا، ) (82)

 . ابريل، العربي النقد صندوق ، "عشر السادس اإلصدار -العربي االقتصاد
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على  ،  (83) العراق في العراقي  المركزي  البنك  يحرص 

تحقيق االستقرار في األسعار المحلية من خالل العمل على 

إصالح سعر صرف العملة، باإلضافة إلى االستمرار في  

المالي من خالل   مالية  إصتعزيز االستقرار  دار منتجات 

سعار فائدة  أبآجال متنوعة و  ومتوافقة مع الشريعةتقليدية  

حيث    .يولة لدى القطاع المصرفيمحددة بهدف إدارة الس

 البنك المركزي على تعزيز واالستمرار في:  يعمل 

سعر  )  تكامل اشارتيتنفيذ سياسة نقدية قائمة على   •

تحقيق    ( الصرف سعر  و   ،الفائدة  بغرض 

الطلب   تعظيم  عبر  النقدي  السوق  في  االستقرار 

استقرار    يعتبرالنقدي على الدينار العراقي، حيث  

على   للسيطرة  الرئيس  المدخل  النقدية  السوق 

 معدالت التضخم. 

دعم قيمة العملة الوطنية من خالل الحفاظ على   •

مقابل  العراقي  الدينار  صرف  سعر  استقرار 

بهد األمريكي  بين  الدوالر  الفجوة  تقليص  ف 

الموازي   ضمان والسعر  أجل  من  الرسمي 

الوضع   تحسن  ظل  في  األسعار  استقرار 

وتطبيق   النفط  أسعار  ارتفاع  نتيجة  االقتصادي 

في  صالحاتاإل البيضاء"  المتضمنة    . "الورقة 

المتوقع   على أومن  العراقي  الدينار  يحافظ  ن 

دينار مقابل الدوالر لفترة    1470سعره في حدود  

 إلى أكثر من سنتين.   تصل

  باتباع   المركزي  البنك   سيستمر  االقتصادي  التعافي  لدعم 

  فائدة  سعر  على  المحافظة  خالل  من  تيسيرية  نقدية  سياسة

  بإعادة  المركزي  البنك  قام   كما   في المائة،  4  عند  السياسة

 13  من  بدال    في المائة  15  إلى  االلزامي  االحتياطي  نسبة

المائة   الجارية   الطبيعة  وذات  الجارية  الودائع  على  في 

 . والخاصة الحكومية للودائع العراقي  بالدينار

  إلى   القادمين العامين   خالل العراقي   المركزي  البنك يسعى

 وتحليل   ورصد  النظامية،   المالية  المخاطر  تشخيص

  وتحليل   تطبيق  خالل  من  المالي،  النظام   في  التغيرات 

  حيث   من  المصرفي  الجهاز  في  المالية  السالمة  مؤشرات

  وقدرة  السيولة،  تغطية  معدل و  المال،   رأس   كفاية

  المحتملة،   المخاطر  مواجهة  على  العراقية   المصارف 

  لذي ا   المصرفي  للجهاز  المستقر  التمويل  صافي  ونسبة

مواجهة التزامات السيولة    على   المصارف  قدرة   إلى  يشير

 . في األجل المتوسط

من   عدد  المركزي  البنك  التمويل    المبادراتطرح  لدعم 

حوالي    إلىلمصارف التجارية وصلت قيمتها  المقدم من ا

 
(. جمهورية العراق، "استبيان تقرير 2022، )يبنك المركزي العراقال (83)

 عشر"، أبريل.  السادسآفاق االقتصاد العربي: اإلصدار 

غلبها في قطاع اإلسكان أتريليون دينار عراقي، تركزت    9

( اإلنتاجية    الصناعي و  الزراعيالقطاع  والقطاعات 

 : بما يشمل،  منخفضةالخدمي( وبمعدالت فائدة و

تقليدية  إ • مالية  منتجات  مع  صدار  ومتوافقة 

محددة    الشريعة فائدة  وأسعار  متنوعة  بآجال 

 بهدف إدارة السيولة لدى القطاع المصرفي. 

االقتصادية  • للقطاعات  االقتراض  تكلفة  تخفيض 

للنمو االقتصادي والمحافظة   بيئة داعمة  لتعزيز 

 على االستقرار المالي 

ت اليمن في   النقدية  السياسة  تواجه  نظرا   ،  كبيرة  حديات 

وهو ما يفرض ضغوطات ،  لتطورات األوضاع الداخلية

على السياسة النقدية. يركز البنك المركزي جهوده منذ عام  

على توفير التمويل الالزم للوفاء بمرتبات العاملين    2011

بالدولة سواء من خالل المنح من دول الجوار أو من خالل  

 . سحب االحتياطيات

إلى   الداخلية  أدت األوضاع  لمورد  ا   تأثرمن جانب آخر، 

بما   النفطية  الصادرات  في  ممثال   األجنبي  للنقد  األساسي 

نتج عنه ضغوط على قيمة العملة المحلية وارتفاع معدالت  

 التضخم.  

ن البنك المركزي  ، إال أرغم التحديات التي تواجهها اليمن

لتحقإ  استمر في  في عدن   الرامية  يق االستقرار  جراءاته 

وسعر صرف العملة    ، في المستوى العام لألسعار المحلية

الصرف   سوق  على  الضغط  تقليل  خالل  من  المحلية 

 األجنبي.

 للنفط المستوردة العربية . الدول2

المحلية واإلقليمية والدولية التي تواجه   في ظل التحديات 

السياسة  موقف  اتسم  للنفط،  المستوردة  العربية  الدول 

ب  النقدية المجموعة  دول  من  عدد  نقدية  في  سياسة  تبني 

عامتوسعية   تنشيط    2021و  2020  يخالل  بهدف 

االئتمان منح  الرئيسة    ،مستويات  للقطاعات  سيما  ال 

بلدان   لجأت  فيما  والمتوسطة  الصغيرة  والمشروعات 

في ظل نظم أسعار   أخرى إلى تقييد السياسة النقدية سواء  

تتبن التي  الثابتة  التضخم    ،اهاالصرف  احتواء  بهدف  أو 

   وتخفيف الضغوطات على عمالتها المحلية.

تتبنى عدد من دول المجموعة سياسات وإصالحات لزيادة  

الصرف أسعار  مرونة  التضخم    ،مستويات  واستهداف 

بهدف دعم التنافسية الدولية، وتحقيق االستقرار السعري  
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ها  في إطار برامج اإلصالح االقتصادي التي يجري تنفيذ

ملموسا  ساعد   تقدما   المجموعة  دول  بعض  حاليا . سجلت 

على تنشيط الصادرات وجذب تدفقات االستثمار األجنبي،  

فيما ال تزال دول أخرى تواجه بعض التحديات بما يستلزم  

في   المركزية  البنوك  مستهدفات  لتحقيق  الجهود  مواصلة 

 هذا اإلطار. 

ة والمصرفية  فيما يلي التطورات الخاصة باألوضاع النقدي

   على مستوى دول المجموعة فرادي:

خالل    ، تواجه إدارة السياسة النقدية تحدياتٍ (84)مصر في

تواجه    2023و  2022  يعام التي  الضغوطات  ظل  في 

األوضاع الخارجية نتيجة ارتفاع مستوى العجز في ميزان 

لمعدالت   التصاعدية  واالتجاهات  الجارية،  المعامالت 

 . العالمية األخيرة التضخم في ظل التطورات 

عليه،   المركزي بناء   للبنك  النقديـة  السياسة  لجنة  قررت 

اجتماعهـا   في  ا   االستثنائيالمصـري  يوم  الذي    21نعقد 

عائد    2022  مارس لليلة    واإلقراض  اإليداعرفع سعري 

  100واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع  

ليصل   أساس  و  9.25  إلى نقطة  المائة،  في    10.25في 

كما تم رفع سعر    في المائة على التوالي.  9.75المائة، و

بواقع    االئتمان ليصل    100والخصم  أساس    إلى نقطة 

في المائة. وأشار بيان لجنة السياسة النقدية إلى أنه   9.75

برنامج  على   نجح  الماضية  الفترة  اإلصالح  مدار 

المكتسبات  االقتصادي   من  العديد  تحقيق  في  المصري 

الكلي لمصر؛   االقتصاد رأسها رفع كفاءة مؤشرات   وعلى

واضطرابات   تحديات  أي  لمواجهة  الطريق  مهد  ما  وهو 

، حيث  باألساساقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية  

في    األثربالغ   االقتصادي  اإلصالحكان لمكتسبات برنامج  

المفرطة    االقتصادحماية   التقلبات  كما   .واألزماتمن 

الب  اإلصالحاتساعدت   من  كل  تبناها  التي  نك  الهيكلية 

المصرية   والحكومة  تبنيالمركزي  إجراءات    على 

تحفيز    اقتصادية العامين    على  استثنائيةوحزم  مدار 

العبء   للمواطنين وتخفيف  الدعم  توفير  بهدف  الماضيين 

كوفيدأزمة    خاللعليهم   الفترة    وخالل .  19-جائحة 

الظهور  األخيرة  في  العالمية  التضخمية  الضغوط  بدأت   ،

تع بوادر  بعد  جديد  من    االقتصادافي  من  العالمي 

ذلك بسبب  19-كوفيدالناجمة عن جائحة    االضطرابات  ،

العالمية المتعلقة  التطورات  المخاطر  ارتفعت  حيث  ؛ 

  االرتفاع رأس تلك الضغوط   علىالعالمي. يأتي    باالقتصاد

، واضطراب  األساسيةالعالمية للسلع    األسعارالملحوظ في  

الشحن،    اإلمداد  سالسل تكاليف  إلى    باإلضافةوارتفاع 

 
 (84)  ( مصر،  المصري،  المركزي  السياسة  2022البنك  لجنة  "بيان   .)

 النقدية"، مارس. 

أدى    األسواقتقلبات   مما  الناشئة؛  الدول  في    إلى المالية 

الضغط   وزيادة  محلية  تضخمية  الميزان    علىضغوط 

 ي.  الخارج

ا من  وحرصا   على  بالتالي  الحفاظ  على  المركزي  لبنك 

المركزي   االقتصاد استقرار   البنك  فإن  الكلي ومكتسباته، 

مرو بأهمية  أداة  يؤمن  بمثابة  لتكون  الصرف  سعر  نة 

التنافسية    صالمتصا القدرة  على  والحفاظ  الصدمات 

 .  لمصر

التضخم    معدل  إلى  وبالنظر  التطورات؛  هذه  ضوء  في 

نقطة   2±)  في المائة  7المستهدف للبنك المركزي والبالغ  

؛  2022الربع الرابع من عام    خالل في المتوسط    (مئوية

العائد   أسعار  رفع  النقدية  السياسة  لجنة   األساسية قررت 

بما يعكس   نقطة أساس  100لدى البنك المركزي بمقدار  

تضخم    معدالت تحقيق    علىلجنة السياسة النقدية  حرص  

ومستقرة   المتوسط    علىمنخفضة  أساسي  كالمدي  شرط 

وتح المصري  للمواطن  الشرائية  القوة    معدالت قيق  لدعم 

 .نمو مرتفعة ومستدامة

من المتوقع استمرار الموقف التقييدي للسياسة النقدية في 

بما يساهم في خفض    2023و  2022مصر خالل عامي  

إلى   التضخم  بمعدل  والوصول  التضخمية  الضغوطات 

 المستويات المستهدفة في إطار سياسة استهداف التضخم. 

توجهات السياسة النقدية في األردن    كانت،  (85) األردن  في

في ظل قيام البنك المركزي بتثبيت   2021في عام محايدة 

عام في    المائةفي    2مستوى    عندفائدة السياسة النقدية    سعر

ألجل    2021 الشراء  إعادة  اتفاقيات  فائدة  سعر  وثبات 

  2.50ونسبة االحتياطي النقدي القانوني في حدود    ،أسبوع 

انخفاض  ما ساهم في  على التوالي،    المائةب  5و  المائةفي  

البنوك   بين  ما  سوق  تعامالت  فائدة  سعر  متوسط 

. أدى  2021نقطة مئوية في عام    0.05)االنتربنك( بواقع  

بحوالي   ( M2)ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية   إلىذلك  

نتيجة الرتفاع معدل نمو إجمالي االئتمان   المائةفي    5.5

ع  اوارتف  ،المائةفي    5.1المحلية بحوالي    الممنوح بالعملة

بمعدل   المحلية  بالعملة  المصرفية  الودائع  في   7إجمالي 

 . 2021في عام  المائة

المقابل،   ال في  األردني  باستجاب  المركزي  قرار    إلىنك 

االحتياطي الفيدرالي    مجلس  رفع سعر الفائدة الذي أعلنه

وقرر رفع أسعار   ،2022في منتصف مارس  األمريكي  

نقطة مئوية مما يساعد على   0.25الفائدة الرئيسة بمقدار  

 وجذب المزيد من تدفقات رؤوس األموال.   خفض التضخم 

)البنك    (85)  األردن،  األردني،    آفاق   تقرير  استبيان"  (. 2022المركزي 

 . ابريل، العربي النقد صندوق ، "عشر السادس اإلصدار -العربي االقتصاد
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أما فيما يتعلق بالتوقعات لألوضاع النقدية والتطورات في  

، وعلى الرغم  2023و  2022أسعار الصرف خالل عامي  

السلبية   التبعات  استمرار  كوفيد من  على    19-لجائحة 

االقتصاد الوطني، فإن البنك المركزي يتابع بشكل حثيث  

ما   باتخاذ  وإقليميا  ومحليا  وسيقوم  المستجدات عالميا   كل 

يلزم من إجراءات وإصدار التعليمات الالزمة بما يحافظ 

على االستقرار النقدي والمالي واستقرار سعر الصرف،  

باإلضا هذا  واستقراره،  الوطني  االقتصاد  إلى  ويحمي  فة 

المصرفي   الجهاز  مؤسسات  أعمال  تنظيم  في  االستمرار 

تمويل  في  دورها  وتفعيل  المالية  مراكزها  تعزيز  بهدف 

 النشاط االقتصادي. 

أما على صعيد التطورات في أسعار الصرف، يمثل نظام  

الركيزة   األمريكي  الدوالر  مع  الثابت  الصرف  سعر 

ظام في خدمة األساسية للسياسة النقدية، وقد ساهم هذا الن

الثقة  تعزيز  إلى  وأدى  فعال  بشكل  األردني  االقتصاد 

، كما يتماشى 1995بالدينار األردني منذ اعتماده في عام  

المتوازن   الصرف  سعر  مع  الثابت  الصرف  سعر  نظام 

وبالتالي سيواصل البنك المركزي في   ،على المدى الطويل 

ركيزة  الفترة المقبلة استخدام سياسة سعر الصرف الثابتة ك

  .للسياسة النقدية

خالل الفترة المقبلة  أولويات البنك المركزي األردني    تتمثل

 بشكل رئيس في:

وضمان   ▪ والمالي  النقدي  االستقرار  على  المحافظة 

جاذبيته    تحويلقابلية   على  والحفاظ  األردني  الدينار 

مع   يتوافق  بما  الشامل  االقتصادي  النمو  وتعزيز 

 السياسات االقتصادية.  

المالي   ▪ للشمول  جديدة  وطنية  استراتيجية  تطوير 

( يتم  2023-2025لألعوام  أن  المتوقع  ومن   ،)

هذه   وستكون  الحالي.  العام  خالل  إطالقها 

تعزيز   نحو  طريق  خارطة  بمثابة  االستراتيجية 

 الشمول المالي لجميع السكان. 

لتعزيز   ▪ متكاملة  استراتيجية  بإعداد  للبدء  التحضير 

القطاع  مع  بالتشارك  المملكة  في  األخضر  التمويل 

ذات العالقة،  المصرفي والمالي والمؤسسات الدولية  

إلى  الساعية  الوطنية  للجهود  تعزيرا   ذلك  ويأتي 

 مواجهة مخاطر التغير المناخي.

المتكاملة  مواصلة   ▪ الرقمية  البنوك  تنظيم  على  العمل 

في المملكة، ووضع اإلطار التنظيمي الالزم للسماح  

بترخيصها، للمساهمة في دعم وتيرة وتطور القطاع  

للت ومواكبته  األردني،  الحاصلة المصرفي  طورات 

احتياجات   تلبية  مع  بالتوازي  مستدام  نحو  على 

ورغبات الجمهور بمختلف فئاته بعدالة وكفاءة تعزيزا   

إطار   إلى وضع  البنك حاليا   المالي. ويسعى  للشمول 

تنظيمي خاص بالخدمات المصرفية المفتوحة، بهدف  

للعمالء بطريقة  والمصرفية  المالية  الخدمات  إيصال 

خال من  النقال مبتكرة  كالهاتف  الحديثة  التطبيقات  ل 

أحكام   تراعي  موحدة  بطريقة  االنترنت  ومنصات 

 السرية المصرفية. 

نظام ▪ تجهيز  للمدفوعات   استكمال  اآلنية    التسوية 

(RTGS–JO)    للعمل من خالل شبكة البنوك اآلمنة

(VPN) وتطوير نظام مركز المقاصة االلكترونية ،

للوصول   الكفاءة    إلىللشيكات  درجات  أعلى 

في التوقف عن االعتماد على   والفاعلية، مما سيسهم 

وتداول   الدفع  أوامر  تنفيذ  وسرعة  الورقية،  القاعدة 

مخاطر   إدارة  في  البنوك  كفاءة  وتحسين  األموال، 

ال في  الثقة  مستوى  ورفع  والتسوية،  نظام  السيولة 

 المالي األردني محليا  ودوليا . 

ن عملية اتخاذ قرارات السياسة النقدية في البنك المركزي  إ

األردني تأخذ بعين االعتبار الموائمة والتنسيق مع السياسة  

االحترازية لتحقيق األهداف الرئيسة المتمثلة في االستقرار  

النقدي والمالي في المملكة. يمكن االستدالل على ذلك من  

خالل تتبع تطورات التدابير واإلجراءات التي تم اتخذها  

،  19-على مدار العقد الماضي، وخالل فترة جائحة كوفيد

العاملة   تأجيل توزيع أرباح بوجه البنك المركزي البنوك 

لعام   مراكزه  2019المساهمين  إضافة    التعزيز  المالية، 

إلى قراره بمنح وزن مخاطر صفر لغايات احتساب نسبة  

من  كفاي الممنوحة  والسلف  القروض  على  المال  رأس  ة 

خالل برامج البنك المركزي لتمويل القطاعات االقتصادية  

 الحيوية والشركات الصغيرة والمتوسطة. 

في السياق ذاته، لم يتجه البنك المركزي األردني لتخفيف  

القيود على سياسته االحترازية خالل فترة الجائحة الوبائية 

ى تعزيز السيولة النقدية دون المساس  وحسب، بل اعتمد عل

المصرفي   الجهاز  ومنعة  متانة  على  الحفاظ  بأولوية 

األردني. بذلك وائم البنك المركزي بين تحقيق التيسير على  

وا االقتصادية  التي  ألالقطاعات  السيولة  وتوفير  فراد 

القطاع  االيحتاجها   حماية  مع  بالتزامن  المحلي  قتصاد 

 ته التنافسية اإلقليمية القوية. المصرفي األردني ومؤشرا 

على الرغم من الظروف الصعبة وغير المسبوقة التي مر  

االقتصادية   وتداعياتها  الوبائية  االزمة  اء  جر  األردن  بها 

واالجتماعية، استطاع الجهاز المصرفي األردني الحفاظ  

على سالمة أوضاعه المالية واإلدارية، واالحتفاظ بنسب  

المتانة المالية، وذلك بالمقارنة مع    مرتفعة وآمنة لمؤشرات
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األردني  المركزي  البنك  قبل  من  المفروضة  المستويات 

 المعايير الدولية.ببالمقارنة وحتى 

خفض البنك المركزي التونسي سعر فائدة    ،(86)تونس  في

المائة عام    6.25  إلىالسياسة النقدية   مقارنة    ، 2021في 

مارس    6.75  بنحو  في  المائة  في  ،  2020في  ساهم  ما 

البنوك  خفض   بين  ما  سوق  تعامالت  فائدة  سعر  متوسط 

من   المائة    6.86)االنتربنك(  المائة،   6.24  إلىفي  في 

البنك المركزي على نسبة االحتياطي القانوني في    وأبقى

أسعار    1حدود   في  التوسعية  التوجهات  هذه  المائة.  في 

أدت   المع  إلىالفائدة  بحوالي  نمو  النقدي  في   8.8روض 

االئتمـــان    ،المائة إجمالي  نمو  معدل    الممنوح وارتفاع 

. كما بلغ معدل 2021خالل عام    المائةفي    10.5بمعدل  

. وفى آخر  المائةفي    6.7  نحونمو الودائع بالعملة المحلية  

تحديث للبنك المركزي فيما يتعلق بتغيرات أسعار الفائدة،  

المركزي عل البنك  الرئيس    ىأبقى  الفائدة  نفس  سعر  عند 

لدعم    2022في مارس     في المائة  6.25مستوياته البالغة  

 . التعافي االقتصادي

من الوطني،  المستوى  أن    على  ارتفاع    يؤديالمتوقع 

والطاقة األساسية  للمواد  العالمية  تعافي   ،األسعار  وبطء 

االقتصاد الوطني والتداعيات غير المسبوقة للجائحة على  

الضغوط  إلى زيادة  نشطة ذات العالقة  أل القطاع السياحي وا

وهو    ،على توازنات المالية العمومية وميزان المدفوعات

في منحى  بقي على المخاطر التضخمية  ما من شأنه أن يُ 

مزيد  تصاعدي خالل ويستدعي  المقبلة  إ  الفترة  حكام  من 

السياس  بين  على  ل المالية  والنقدية  تين  التنسيق  لمحافظة 

 .   والسعريستقرار اال

التوازن النسبي للعرض والطلب  ورغم    ، 2021  عام وفي  

سعر   شهد  المحلية،  الصرف  سوق  في  بالعملة  للسيولة 

بـحوالي   ارتفاعا  التونسي  الدينار  المائة   1.5صرف  في 

في المائة مقابل الدوالر   6.3 نحوبـ وتراجعا   اليورومقابل 

متأثرا   ال   األمريكي  صرف  سعر  مقابل  يورو  بتراجع 

 . في المائة 7السوق العالمية بـقرابة  فيالدوالر األمريكي 

الدينار    يبقى العمالت األجنبية  تطور سعر صرف  مقابل 

التوقع   أفق  خالل  صرف  مربوطا   سعر    اليورو بتطور 

األمريكي الدوالر  ومقابل  وتطور  بسوق  ،  السيولة  ضع 

المرتبط   المحلية  المدرة    ساسا  أالصرف  القطاعات  بأداء 

  للعملة األجنبية على غرار قطاع السياحة الذي يشهد ركودا  

جائحة    نسبيا   تفشي  المناجم  ،  19-كوفيدنتيجة  وقطاع 

 المتأثر باألوضاع االجتماعية.   

 
  آفاق تقرير استبيان" (.2022البنك المركزي التونسي، تونس، ) (86)

 . ابريل، العربي النقد صندوق ، "عشر السادس اإلصدار -العربي االقتصاد

أخرى التضخم    ،من جهة  الناتجة عن  المخاطر  ولخفض 

المركزي  المستورد،   البنك  مايو  فيأصدر    2021  شهر 

نظم استعمال أدوات التغطية طويلة المدى  تللبنوك    تعليمات

وارتفاع أسعار المواد األساسية بما   ،ضد مخاطر الصرف

المواد   أسواق  في  وخاصة  االقتصاديين  المتعاملين  يمكن 

أسعار   تحديد  من  مستويات  عند  المشتريات  األساسية 

 معقولة .

الصرف  بسوق  يتعلق  وقع    ،فيما  التي  االصالحات  فبعد 

منذ   سوق ،  2011إرساءها  تعميق  في  ساهمت  التي 

الصرف المحلي والدفع بقدرته على توفير السيولة الالزمة 

تدعيم مساهمة سوق الصرف  للناشطين االقتصاديين مع  

الدينار  قيمة  تحديد  سنة    ،في  المركزي  البنك    2021قام 

بإعادة صياغة النصوص القانونية لسوق الصرف وسوق  

مواكبة   لتكون  األجنبية  األسواق    العمالت  لتطورات 

موجة   في  تحققت  التي  المكتسبات  ودعم  العالمية 

  تطوير إلى  الجديدة    التعليماتاإلصالحات السابقة. تهدف  

المشتقاأل مخاطر  ةدوات  لتغطية  المدى  الصرف    طويلة 

وذلك إضافة    .العمالتووالفائدة كعقود مبادلة أسعار الفائدة  

 .األجل ة قصير  األدوات المشتقةإلى 

لتطوير   ة ضرورالمشار إليها لتحوط ا أدوات    تطويريعتبر 

للعالقات   أكبر  تحرير  بهدف  التونسية،  المالية  السوق 

وتوفير مجموعة من األدوات المختلفة    ،المالية مع الخارج 

للفاعلين االقتصاديين تخول لهم التعامل مع األسواق المالية  

 الدولية بأمان. 

أن يكون هذا    يسعى البنك المركزي التونسي إلىمع ذلك،  

مراقبة ورقابة أوثق من جانب بسياسة    التحرير مصحوبا  

وعمليات تصريح عن البيانات أكثر شفافية من قبل  البنك، 

فصاح باالستفادة من الفرص  لإل  جديدا    تؤسس نهجا    البنوك  

   .تقنيات المعلومات واالتصاالت الجديدة التي تتيحها 

برنامجه   المركزي  البنك  سيواصل  األساس  هذا  على 

تطوير نظام إبالغ المركزي يعتمد على بنية لاالصالحي  

تحتية رقمية مشتركة مع قواعد تشغيل تستجيب للمعايير  

المتفق عليها، مما يجعل من الممكن استضافة منصات ما 

قبل التداول كبوابات إلزامية لجميع معامالت السوق التي  

 .لبنوك وعمالئهاتتم بين ا

في    ،(87) المغرب  في المغرب  بنك  على  استمر  االعتماد 

كبير حد  إلى  تيسيريه  نقدية  عامي    سياسة    2020خالل 

مراعاة ل   2021و مع  للتمويل  مناسبة  ظروف  ضمان 

التطور المستقبلي للتضخم. في ظل التحوالت على مستوى  

  االقتصاد آفاق تقرير استبيان" (.2022بنك المغرب، المغرب، ) (87)

 . ابريل، العربي النقد صندوق ، "عشر السادس اإلصدار -العربي
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واأل الصرف  سعر  لنظام  بالنسبة  النقدية  طر  السياسة 

التشغيلية للسياسة النقدية، وآلية تدخالت بنك المغرب في 

  3.5، ارتفع اجمالي السيولة المحلية بحوالي  ةالسوق النقدي

عام   المائة  ارتفاع  2021في  استمرار  المتوقع  ومن   ،

السيولة، نمو  بوتيرة    معدالت  مع  ألكن  مقارنة  تلك  قل 

، وفقا  لالحتياجات التمويلية للبنوك من 2021  المسجلة عام 

 قادمين.العامين الالسيولة خالل  

والدولية،    ظل  في المحلية  االقتصادية    وأخذا  التطورات 

  في   معتدلة  مستويات  إلى  التضخم  عودة   توقع  باالعتبار

مارس   22بنك المغرب في اجتماعه بتاريخ    قرر  ،2023

التوجه  لحفاظا   من   وذلك  النقدية  للسياسة  التيسيري   على 

  من   والتخفيف  االقتصادي  النشاط  دعم   في  االستمرار  أجل

وجه    على  وقرر  .  المواتية  غير  الدولية  التطوراتتداعيات  

عند    تغيير  دون  الرئيس  الفائدة  سعر  على  اإلبقاء  الخصوص

 .(88)في المائة 1.50 مستوى

رفع بنك المغرب   الكلية،  على صعيد السياسة االحترازية

االحترازية التسهيل  تدابير  تم   جميع  التي    تبنيها المؤقتة 

الوباء، باستثناء تخفيض رأس المال التحوطي  فترة  خالل  

 . 2022حتى يونيو  العمل به الذي تم تمديد 

كفاية رأس مالفي هذا اإلطار، ارتفع   المصارف    معدل 

في المائة عام   15.7مقابل    ، 2021في المائة عام    16إلى  

، فيما انخفضت نسبة السيولة  نقطة مئوية  0.3بواقع    2020

عام    192من  القانونية   المائة  في   167  إلى  ،2020في 

عام   نسبة  2021المائة  ارتفعت  أخرى،  ناحية  من   .

 المائةفي    8.2القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض من  

عام    8.4  إلى المائة  مئوية،    0.2بواقع    2021في  نقطة 

مخصصات  ارتفعت  بالمقابل   تغطية  لقروض  ا نسبة 

 نقطة مئوية.   0.3المتعثرة بواقع 

المغرب بنك  يستمر  الصدد،  هذا  اختبارات    في  بإجراء 

أظهر وقد  المصرفي.  القطاع  على  الكلية  تلك    تالضغط 

الصدمات    فرضياتمواجهة    قدرة البنوك علىاالختبارات  

التي تحاكي تدهور األوضاع الصحية واالقتصادية، حيث  

مالءة وسيولة البنوك فوق المستويات الدنيا    تظل مستويات

 التنظيمية. 

التداعيات   ظل  لألفي  قامت  االقتصادية  الصحية،  زمة 

أدوات   كافة  بتفعيل  المغرب  بنك  في  الرقابية  السلطات 

الفعال  السياسات النقدية واالحترازية الكلية وكذلك التنسيق

المالي وحمايته من تداعيات   القطاع  بينهما بغية تحصين 

بشكل دوري مجموعة  تجتمع األزمة. في هذا السياق هذه 

من الخاصة  اللجان  المالي أجل   من  االستقرار   تعزيز 

 
 
 ( "بيان لجنة السياسة النقدية"، مارس. 2022بنك المغرب، المغرب، ) (88)

ولجنة   المالي  االستقرار  لجنة  والمالية،  النقدية  )اللجنة 

  التنسيق ومراقبة المخاطر الشمولية(.

الصرف،   سعر  مستوى  إصالحات  يُ على  المغرب  جرى 

الصرف   سعر  نظام  في   المغربي  الدرهم على  ساهمت 

العملة   لقيمة  الملحوظ  األمريكي  التحسن  الدوالر  مقابل 

في  وا قيمته  ارتفعت  حيث  في  ليورو  العملتين  عام  مقابل 

على التوالي.   المائةفي  0.8و  المائةفي  5.4بواقع  2021

سعر  أن المتوقع ومن  الحقيقي الفعلي الصرف يشهد 

 القادمين نظرا  لالنخفاض المتوقع  العامين خالل  ا  انخفاض

 المحلي التضخم  ستقرارال وكذلك سميةأل ا الدرهم  لقيمة

لدي   ،منخفضة مستوياتعند   التضخم    مقارنة بمستويات 

 والمنافسين التجاريين.  الشركاء اهم 

على ضوء ما سبق، تتمثل أبرز أولويات بنك المغرب في  

 المرحلة المقبلة في:

نحو    التحضير في االستمرار •  نظام للتحول 

 م.  التضخ  استهداف 

 .الرقمي للتحول  المركزي البنك مواكبة •

المصرفي  • القطاع  متانة  على  الحفاظ  مواصلة 

 القروض المتعثرة.   وتبني تدابير لخفض حجم 

للشمول   تفعيل مواصلة   • الوطنية  االستراتيجية 

 المالي 

فائدة    ،لبنان  في سعر  المركزي  لبنان  مصرف  خفض 

، بينما  2021نقطة مئوية في عام    2السياسة النقدية بواقع  

البنوك   بين  ما  سوق  تعامالت  فائدة  سعر  يشهد  لم 

المتوسط    حيث)االنتربنك( تغييرا     . كمابالمائة  3بلغ في 

البنك  الطلب،    أبقي  تحت  االلتزامات  من  كل  المركزي 

بالليرة   اإللزامي  الخاضعة لالحتياطي  وااللتزامات ألجل 

حدود   و  25في  بينما    15بالمائة  التوالي،  على  بالمائة 

األجنبية   بالعمالت  اإللزامية  التوظيفات  نسبة    إلى خفض 

   .2020في المائة عام  15في المائة مقابل  14

في المائة عام    17بحوالي  (  M2)نما حجم السيولة المحلية  

. بينما انخفض  2020في المائة عام    6.34مقابل    2021

عام   خالل  الممنوح  االئتمان    7.53بحوالي    2021حجم 

بالمائة. وتراجعت نسبة االئتمان الممنوح للقطاع الخاص  

  10حوالي    إلىبالعملة المحلية إلى الناتج المحلي اإلجمالي  

.  2020في المائة عام    23.7  مقابل  2021في المائة عام  

  8.10كما تراجع معدل نمو الودائع بالعملة المحلية بحوالي  
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عام   المائة  نسبته  مقابل  2021في  عام    12.43  تراجع 

2020 . 

بمسارات   والمصرفية  النقدية  األوضاع  تأثر  المتوقع  من 

على صعيد البدء في تنفيذ    ات النشاط االقتصادي والتطور

اإلصالحات االقتصادية الضرورية لدعم النمو التي طال 

انتظارها، إضافة إلى التأثر بالتطورات التي ستشهدها كل  

الخارج، واحتياجات   العاملين في  اللبنانيين  من تحويالت 

 التمويل وكلفة االستدانة.  

حيث   من  األساسية  المؤشرات  تفاعل  الموجودات  إن 

الخارجية للمصرف المركزي، إضافة إلى النمو االيجابي  

المتوقع للودائع وإطالة آجال التوظيفات بالعمالت الوطنية  

عل الليرة    ىواألجنبية سيعمل  استقرار سعر صرف  دعم 

على  سيركز  بالتالي   .اللبنانية لبنان  متابعة مصرف 

تنفيذها   الُمعتزم  المالية واالقتصادية  قبل  االصالحات  من 

الحكومة لضمان تأقلم السياسة النقدية معها من أجل الحفاظ  

الميزان   في  العجز  وتمويل  العملة،  صرف  سعر  على 

 التجاري والمالية العامة. 

  كبيرةٍ   تواجه صياغة السياسة النقدية تحدياتٍ   ،السودان   في

في   األخيرة  التطورات  ظل    2021نوفمبر    25منذ  في 

إلى   إضافة  السودان،  بها  يمر  التي  الداخلية  األوضاع 

الرغم من ذلك،   التضخم مرة أخرى. على  ارتفاع وتيرة 

تحرص الدولة على مواصلة اإلصالحات االقتصادية التي  

وتحييد  أمن   الصرف  سعر  إصالح  على  المحافظة  همها 

أهم األولويات، باإلضافة كواحدة من    عنهااألثار الناتجة  

الضغوطات التضخمية التي  إلى احتواء التضخم في ظل  

 .الموازنة العامةعجز يفرضها ارتفاع مستويات 

  2021عام    المائةفي    153.2بلغ نمو الكتلة النقدية حوالي  

عام   منذ  األعلى  المعدل  هذا  ارتفع 2019ويعتبر  حيث   .

  196.2جمالي االئتمان الممنوح بالعملة المحلية بحوالي  إ

ارتفاع حجم االئتمان   إلىعزى ذلك  يُ .  2021عام    المائةفي  

في المائة   180.6الممنوح للقطاعين الخاص والعام بمعدل  

معدل نمو الودائع    بلغفيما  في المائة على التوالي،    276.8و

 . 2021في المائة عام  153.1 بالعملة المحلية 

في ظل    2022تأتي سياسات بنك السودان المركزي لعام  

لزيادة    رتبني تدابي  البنك علىأوضاع داخلية يحرص فيها  

كفاءة   النقديةمستويات  السياسة  أبرز  إدارة  بين  من   ،

 :(89) مالمحها

 
(. "سياسة بنك السودان المركزي 2022بنك السودان المركزي، ) (89)

 ". 2022لعام 

بمعدل  .1 والنزول  لألسعار  العام  المستوى  استقرار 

بإتباع   العام،  بنهاية  عدد من  التضخم إلى رقم ثنائي 

 :من بينهااإلجراءات 

ضبط التوسع النقدي وتحجيم دور البنك المركزي  −

تمويل   وتعزيز  الحكومة  تمويل  في  والمصارف 

من  اإلنتاجية  القطاعات  لخدمة  الخاص  القطاع 

  13في القاعدة النقدية بمعدل  خالل استهداف نمو  

في  22ونمو في عرض النقود بمعدل  في المائة،

 . 2022بنهاية عام  المائة

ودائع بنك السودان المركزي والقروض    استدعاء −

الحسنة طرف المصارف ومساهماته في المحافظ  

و أجلها،  حان  التي  يمنع  بحيث  االستثمارية 

 جدولتها أو رسملتها.

نمو   .2 تحقيق  في  المحلي  اإلسهام  الناتج  في  حقيقي 

 لهذا العام.  في المائة  1.2اإلجمالي بمعدل 

خالل   .3 من  وذلك  الصرف  سعر  استقرار  استدامة 

المدار،   المرن  الصرف  في سياسة سعر  االستمرار 

 ومواصلة سياسة مزادات النقد األجنبي.

 : بما يشمل التدابير التاليةأدوات السياسة النقدية  تفعيل   .4

ال  − النقدي  بأرصدة  االحتياطي  االحتفاظ  قانوني، 

في    20نقدية لدى بنك السودان المركزي بنسبة  

لالحتياطي    المائة الخاضعة  الودائع  جملة  من 

)وتشمل   واألجنبية  المحلية  بالعملتين  القانوني 

عدا   األخرى  الودائع  وكافة  الجارية  الحسابات 

خطابات   على  والهوامش  االستثمارية  الودائع 

 االعتماد المعززة(. 

المالية تكلف − والمؤسسات  للمصارف  التمويل،  ة 

الربح   هامش  تحديد  في  الحرية  المصرفية  غير 

 عند التمويل بكافة الصيغ التمويلية المسموح بها. 

عمليات السوق المفتوحة، تفعيل عمليات السوق   −

المالية  األوراق  وشراء  بيع  عبر  المفتوحة 

 المتاحة. 

 عمليات مبادلة وبيع وشراء النقد األجنبي.  −

ر بنك السودان المركزي كمقرض أخير، تقييد  دو −

المصارف   المركزي    لالستدانةلجوء  البنك  من 

 وفقا  للضوابط المنظمة.

السودان   بنك  يركز  أن  المتوقع  من كذلك  من  عدد  على 

، منها  2023و  2022القضايا والموضوعات خالل عامي  

المصرفي   النظام  تنفيذ  على  العمل  المثال  سبيل  على 

المزدوج من خالل الدمج بين النظام المصرفي االسالمي  

والنظام المصرفي التقليدي، وهيكلة الجهاز المصرفي بما 
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ى خلق  يتوافق مع المعايير العالمية، باإلضافة إلى العمل عل

أسواق جديدة للسلع السودانية وتحقيق موارد إضافية من  

المراسلة مع   البنوك  النقد األجنبي من خالل تفعيل عالقات

 .المصارف السودانية

إلى   ،موريتانيا  في الموريتاني  المركزي  البنك  يهدف 

معدالت ا   استقرار على  والحفاظ  لألسعار،  العام  لمستوى 

معتدلة في ظل بعض التحديات التي  التضخم في مستويات  

األموال  تداول  في  المتمثلة  النقدية  السياسة  إدارة  تواجه 

التوقع أفق  خالل  الرسمية.  القنوات  ستواصل    ،خارج 

العملة   تسرب  من  للحد  مساعيها  الموريتانية  الحكومة 

 خارج القنوات الرسمية لتحسين فعالية السياسة النقدية. 

سبتمبر   سع،  2021وفى  الشهري  انخفض  الفائدة  ر 

مقارنة  نقطة أساس    50ألذونات الخزينة العمومية بحوالي  

يونيو مع بقاء سعر الفائدة في  بالمستويات السائدة في شهر  

  . المائةي  ف  5.5  مستوى  السوق المصرفي دون تغيير عند

البنوك   تطبقه  الذي  اإلقراض  سعر  متوسط  انخفض  كما 

بحوالي    2021على العمالء خالل الفصل الثاني من عام  

النصف األول من    مقارنة بالمستوى السائدنقطة أساس    30

 . 2021عام 

النقدية  السياسة  لمجلس  اجتماع  آخر    24بتاريخ   90فى 

التوجهات  2021نوفمبر   على  اإلبقاء  المجلس  قرر   ،

ة للسياسة النقدية ما لم تظهر مستجدات في الساحة  الحالي

ذلك في ظل نمو المعروض  ،  المحلية واإلقليمية والدولية

بمعدل   صافي   المائةفي    18.9النقدي  بنمو  مدعوما  

الرغم من   المائةفي    73.2األصول األجنبية بنسبة   على 

 . المائةفي  1.5بنحو تراجع صافي األصول المحلية 

فإن تطورات   ،نظرا  لعدم وجود عملة محلية   ،فلسطين  في

مباشر   بشكل  ترتبط  الصرف  وأسعار  النقدية  األوضاع 

 
اجتماع مجلس السياسة النقدية  (،  2022البنك المركزي الموريتاني ) (90)

  نوفمبر 24للبنك المركزي الموريتانيا يوم 

 

في المتداولة  بتوجهات البنوك المركزية المصدرة للعمالت  

على   الفلسطينية  النقد  سلطة  وتركز  الفلسطيني.  السوق 

خالل  مجموعة من القضايا والموضوعات ذات األولوية  

ضم2023و  2022عامي   من  الرقمي، ،  التحول    نها 

الدفع  خدمات  تقديم  إلى  باإلضافة  المالي،  والشمول 

 .اإللكترونية

من  الصومال في   النقدية  السيولة  إدارة  في  التحكم  يُعد   ،

المركزي   البنك  ظل  فأولويات  في  الحالي  الوقت  ي 

. أحرز البنك المركزي تقدما  ملموسا  فيما  الراهنةالتحديات  

الذمة بهدف إعادة    ومبرئةيتعلق بإصدار نقود ورقية آمنة  

الثقة وضمان فعالية السياسة النقدية. جدير بالذكر أن هذه  

الجهود تندرج في إطار خارطة الطريق التي تبناها البنك  

 المركزي إلصالح العملة. 

ل أفق التوقع إلى  ، يسعى البنك المركزي خالجيبوتيفي  

زيادة فاعلية السياسة النقدية من خالل السعي نحو تطوير  

كفاءة   أكثر  إدارة  لضمان  اإللزامي  االحتياطي  نسبة  أداة 

 لمستويات السيولة المحلية.  

سعر    يرتبط  سياسة  وتتيح  باليورو،  القُمري  الفرنك 

حدد سعر فائدة الفرنك  الصرف الثابت احتواء التضخم. وتُ 

لليلة  القُمري   لإلقراض  اليورو  مؤشر  يفوق  مستوى  عند 

 نقطة مئوية. 1.5( بنحو Eoniaواحدة )

النقدية   السياسة  مسارات  باستمرار  التوقعات  ضوء  في 

لمواجهة   2022التيسيرية في االتحاد األوروبي خالل عام  

المرتبطة   النمو االقتصادي والمستجدات  بجائحة  تحديات 

تحاكي أسعار الفائدة في القُمر  ، من المتوقع أن  19-كوفيد

 . هذه التغيرات
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   العربية للدول الكلي االقتصادي  األداء (:4شكل رقم )

 لتطورات النقدية والمصرفية ا

 شهد معدل نمو السيولة المحلية تباطؤا  في عدد من الدول العربية 

 2020بعد ارتفاعه بفعل حزم التحفيز في عام  2021عام 
 معدل نمو السيولة في الدول العربية )في المائة(

تباين اتجاهات نمو المعروض النقدي بالمقارنة مع معدل نمو الناتج  

 المحلي الحقيقي ما بين الدول العربية 
 

 
المصدر: صندوق النقد العربي، قاعدة بيانات التقرير االقتصادي العربي الموحد،  

2022  أبريل-واستبيان تقرير آفاق االقتصاد العربي  
 

المصدر: صندوق النقد العربي، قاعدة بيانات التقرير االقتصادي العربي الموحد،  

2022  أبريل-واستبيان تقرير آفاق االقتصاد العربي  

إلى رفع   2022من عام اتجه عدد من البلدان العربية في الربع األول 

 نظم الصرف  والعمل على استقرار  الحتواء التضخمالفائدة 

 أسعار الفائدة الرسمية )%(

 
 .المعنية المركزية المصارف:  المصدر

  االحتياطي الفيدراليمجلس  باشرهاجوالت الرفع التي  في ظل

ا تراوح بين الدول العربية معدالت الفائدة بم ، رفع عدد من األمريكي 

 مئوية نقطة  1.00و 0.25

  سعر فائدة السياسة النقدية في بعض الدول العربية )نقطة مئوية( 
 )نقطة مئوية(  الرفع 2022مارس   2021

 0.25 1.25 1.00 السعودية

 0.25 1.75 1.50 الكويت

 0.25 0.90 0.65 االمارات 

 0.25 1.25 1.00 قطر 

 0.00 0.50 0.50 عمان 

 0.25 1.95 1.70 البحرين 

 1.00 9.75 8.75 مصر

 0.25 2.75 2.50 األردن

 0.00 1.50 1.50 المغرب

 0.00 3.0 3.0 الجزائر 

 0.00 6.25 6.25 تونس 
: البنوك المركزية العربيةالمصدر  

ساهمت السياسة النقدية التيسيرية في ارتفاع معدل نمو 

 في عدد من الدول العربية الممنوحاالئتمان 

 %( )معدل نمو االئتمان الممنوح  

المصدر: صندوق النقد العربي، قاعدة بيانات التقرير االقتصادي العربي  

 2022 أبريل-الموحد، واستبيان تقرير آفاق االقتصاد العربي

 السيما ذلك الموجه إلى القطاع الخاص 

 القطاع الخاص )%(معدل نمو االئتمان الممنوح إلى 

 
 

المصدر: صندوق النقد العربي، قاعدة بيانات التقرير االقتصادي العربي الموحد،  

 2022  أبريل-واستبيان تقرير آفاق االقتصاد العربي
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 2023و 2022 لعامي العربية للدول  الكلي االقتصادي األداء توقعات  :ثانيا  

 المالية  التطورات

 من   المائة  في  2.4  ليبلغ  2022  عام الموازنة العامة المجمعة للدول العربية في    في  العجز  انخفاض  يستمر  أن  يُتوقع

  وتراجع  المالية  األوضاع  تحسن  توقع  ظل  في  خاصة    النفطية،  إليراداتالزيادة المتوقعة ل جراء  اإلجمالي  المحلي  الناتج

لدول    التعاون  مجلس  دول  تحقق  أن   المتوقع  من  إذ .  2022  عام   في  العربية  الخليج  لدول   التعاون  مجلس  دول  في   العجز

  استمرار  المتوقع  من  أنه  غير.  2014  في  النفط   أسعار  انخفاض  موجة  منذ   مرة   ألول  2022عام    في  فائضا  الخليج العربية  

مستويات  عند    للنفط  المستوردة   العربية  لدولاو   للنفط  الُمصدرة   األخرى  العربية  الدول   مجموعة  في  الموازنات  عجوزات

 . 2022مرتفعة تقدر نسبيا  عام 

  بحوالي  المجموعة  دول  في  العامة  اإليراداتتشير التقديرات إلى ارتفاع    مجتمعة،  للنفط  المصدرة  العربية  للدول  بالنسبة

  عام   في  التحسن  هذا  يستمر  أن  يُتوقع  كما.  2021  عام   دوالر أمريكي في  مليار  642  حوالي   لتبلغ  دوالر  مليار  108

مقارنة   ،2022  عام   في  المائة  في  4  بحوالي  العام   اإلنفاق  من المتوقع ارتفاع  كذلك،.  المائة  في  13.3  تبلغ  بزيادة   2022

عام    1.6نحو  ب انخفاض  ب في  المائة    العربية  للدول   العامة  المالية  عجز   انخفاض  يستمر  أن  يُتوقع  لذلك،.  2021في 

  هذا   يأتي.  2021في عام  في المائة    3.9مقارنة بنحو    ،2022  عام   في  المائة  في  1.14  حوالي   ليسجل  للنفط،  المصدرة 

 .  العربية الخليج  لدول التعاون مجلس دول مجموعةفي الموازنة العامة ل فائض تحقيق توقع ظل في خاصة  

  في   قُدمت  التي  التحفيز   حزم  جراء  ،2020  في   المسجل  العجز  بعدف  العربية،   الخليج   لدول  التعاون  مجلس   لدول   بالنسبة

  االقتصادي،   النشاط  عودة   مع  المجلس  دول  في  العامة  اإليرادات  تحسنت  ،2021  عام   حتى  واستمرت  ةحالجائ  بداية

عجز   تشير البيانات الختامية إلى تراجع إذ. المالي الضبط  إصالحات مواصلة مع ،2021 عام  في النفط أسعار وتعافي

  حوالي عجز بلغ    مقابل  ،2021  عام   في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في  4.1الموازنة لدول المجموعة إلى نحو  

  مرة  ألول،  2022في الموازنة العامة في عام    فائضا    المجلس  دول  تحقق  أن   ويُتوقع  ،2020  عام   في  المائة  في  10.4

 يقدر بنحو نصف نقطة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي لدول المجموعة.  2014 عام  منذ

 في كبير تحسن إلى الختامية للحسابات المقدرة  البيانات تشير للنفط، المصدرة  األخرى العربية الدول لمجموعة بالنسبة

  من الناتج المحلي اإلجمالي،  المائة  في  3  نحو  إلى  2021  في  العجز  انخفاض  تشير التقديرات إلى  حيث  المالية،  األوضاع

  نسبيا    لالرتفاع  يعود  أن  يُتوقع  المجموعة،  لهذه   بالنسبة  الموازنة،  عجز  أن  غير.  2020  عامفي    المائة  في  15.5  مقابل

 أغلبها  ُحددت  التي  الموازنات  توقعات  إلى  استنادا    ،2022  عام   في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  المائة  في  7.5  نحو  إلى

شهدتها أسعار النفط    التي  بالمستجدات   مقارنة  متواضعة    تعتبر   مرجعية  نفط  أسعار  إلى  بذلك  استندت و  ،2021  نهاية

  النفقات  جانب   بارتفاع التوقع رغم  لذلك،. اليقين عدم  من الكثير تحمل والتي، 2022خالل الربع األول من عام والغاز 

  أن   إال  األساسية،  الغذائية  والمواد  القمح  سعارارتفاع كلفة برامج دعم الغذاء السيما دعم أ  نتيجةالعامة لدول المجموعة  

  االجتماعية   والتحويالت  الدعم   نفقات  ارتفاع  لتعويض  العامة  لإليرادات  كبيرا    دعما    تمنح  قد  المرتفعة  والغاز  النفط  أسعار

 . المجموعة  لهذه  بالنسبة

  من   المائة  في  6.2  حدود  في  2022  عام   في  العجز  يستقر   أن   يُتوقع  للنفط،   المستوردة  العربية  الدول  لمجموعة  بالنسبة

  التي   اإلصالحات   ظل  في  خاصة    ،2021  عام   عن  مئوية  نقطة  0.5  بحوالي  طفيف  بانخفاض  اإلجمالي،  المحلي  الناتج

  عام  في  المجموعة  دول  من  كثير  في  االقتصادي  التعافي  عودة   مع  العامة،  المالية  أوضاع  لتحسين  الدول  هذه   تواصلها

 السياحة  كأنشطة  الجائحة  من  كثيرا    المتضررة   االقتصادية  األنشطة  وعودة   اإلغالق  إجراءات  رفع  ومواصلة  ،2021

.  دول المجموعةوارتفاع مستويات التلقيح في عدد من    أوميكرون  المتحورالفيروس    موجة  وانحسار  ،الدولي  والنقل

 موجة  نتيجة  المجموعة،  دول  موازنات  أمام   جدية    تحديات  الحالية  الدولية  التطوراتلكن على الرغم من ذلك، تطرح  

منهاسواء    األساسية  السلع  أسعار  فيكبير  ال  االرتفاع   تضيف   كما.  ومشتقاته  القمح  أسعار  أو  ومشتقاته  النفط  أسعار   

التطورات    نتيجة  الحيوية  المادة   هذه   من  المستقبلية  اإلمدادات  حول  اليقين  عدم   ظل  في  القمح  مخزونات  كفايةعدم    مخاوف

  موازناتها  تعديل  إلى  الدول  أغلب   تضطر  ربما  لذلك،.  المزيد من األعباء على الموازنات العامة لدول المجموعةالعالمية  
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  الضبابية  األوضاعمع ما يكتنفه ذلك من مخاطر نتيجة    المستجدات،   هذ  جراء  المتزايدة  التمويلية  االحتياجات   لتساير

 .التموين  وإمدادات األسعار مستقبل  على السائدة  اليقين  عدم  وحالة

: فيما يلي التطورات الخاصة بأوضاع المالية العامة في مجموعات الدول العربية المختلفة

 للنفط المصدرة العربية  الدول .1

اإليرادات العامة في دول  تشير التقديرات إلى ارتفاع  

لتبلغ  أمريكي  مليار دوالر    108.39المجموعة بحوالي  

، أي بزيادة  2021عام  دوالر  مليار    641.96حوالي  

هذا    20.31بحوالي   يستمر  أن  يُتوقع  كما  المائة.  في 

في المائة    13.35بزيادة قدرها    2022التحسن في عام  

ذلك،    85.72)حوالي   مقابل  في  دوالر(.  مليار 

بحوالي   ارتفاعا   العامة  النفقات  في    3.98ستعرف 

 مليار دوالر  752.7نحو  ، لتبلغ  2022  المائة في عام

. كنتيجة لذلك، يُتوقع أن يستمر انخفاض عجز  أمريكي

المالية العامة للدول العربية المصدرة للنفط مجتمعة،  

مقارنة   ،2022في المائة في عام    1.1حوالي  ليسجل  

المائة    3.97بنحو   لعام  في  الختامية  البيانات  حسب 

يأتي هذا خاصة  في ظل توقع تحقيق فائض  2021  .

 في مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.  

غير أنه بالنظر إلى االرتفاع الكبير الذي سجلته أسعار 

مارس   في  نتيجة  2022النفط  الدولية ،  التطورات 

النفطيالحالية اإليرادات  تتحسن  أن  فيُرتقب  ة بصفة  ، 

يعمل  كبيرة، مما سيعزز الفوائض في بعض الدول و

للنفط  على   المصدرة  الدول  باقي  في  العجز  تخفيض 

في التي   لعجوزات  تحقيقها  مسبقا   المتوقع  من  كان 

العامة رهين  الموازنات  يبقى  التحسن  هذا  أن  إال   .

  انتهجتهامواصلة إجراءات ضبط وترشيد اإلنفاق التي  

 أغلب دول المجموعة. 

  العربية الخليج لدول التعاون مجلس لدو

التعاون  بعد   مجلس  لدول  العامة  المالية  أوضاع  تأثر 

كبير   بشكل  العربية  الخليج  التحفيز  لدول  جراء حزم 

  2020خالل عامي  الكبيرة التي قُدمت أثناء الجائحة  

عام  ،  2021و في  النفط  أسعار  ،  2020وانخفاض 

المجلس مع عودة   العامة في دول  اإليرادات  تحسنت 

النفط في   التدريجي لالقتصاد، وتعافي أسعار  النشاط 

ترشيد  2021عام   المجلس على  كذلك، عملت دول   .

  فيما يتعلق بضبط النفقات الجاريةاإلنفاق العام خاصة  

الت المالية  األوضاع  ضبط  إصالحات  ظل  يتم  في  ي 

. أدى ذلك إلى تحسن األوضاع المالية في دول تنفيذها

فبالمجلس  يستقر  ،  أن  يمكن  الختامية،  البينات  حسب 

من    4.1حدود  في    2021سنة    في  العجز المائة  في 
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  في المائة  10.6مقابل حوالي  المحلي اإلجمالي،    الناتج

 .  2020في عام 

خالل   المجموعة  دول  مواصلة    2022تركز  على 

استدامة   تحقيق  إلى  الهادفة  العامة  المالية  إصالحات 

العامة لخفض نسب العجز والدين العام    المالية أوضاع  

إلى الناتج المحلي اإلجمالي. في هذا اإلطار، ورغم بناء  

ألسعار   منخفضة  مستويات  على  موازناتها  تقديرات 

بما هو س  الربع األول من عام  ائد  النفط، مقارنة  خالل 

إلى ارتفاع سعر  2022 التطورات الدولية  ، حيث أدت 

منذ قرابة عقد من الزمن، يُتوقع  أعلى مستوياته  النفط إلى  

التعاون   مجلس  دول  تحقق  العربية  أن  الخليج  لدول 

الناتج    مجتمعة   من  مئوية  نقطة  نصف  يقارب  فائضا  

ول للموازنة العامة  ، بما يمثل الفائض األ المحلي اإلجمالي 

   . 2014نذ عام  لدول المجموعة المحقق م 

دول   مستوى  على  التطورات  عرض  يلي  فيما 

 المجموعة.

 المجموعة دول مستوى على التطورات

متوازنة    (91) ،السعودية في   سياسات  الحكومة  تبنت 

والقطاع   الصحي  للقطاع  قوي  دعم  تقديم  في  تمثلت 

على   إيجابا   انعكست  األزمة،  من  المتضرر  الخاص 

المالي   للعام  الميزانية  وتأتي  االقتصاد.    2022تعافي 

الستمرار تعزيز االستدامة المالية بعد الجائحة    داعمة  

االقتصادية.   اإلصالحات  مسيرة  هذا  واستكمال  في 

عام   في  الحكومة  تتوقع  استمرار    2022اإلطار، 

الحفاظ   مع  االقتصادي  النشاط  في  التدريجي  التعافي 

تتضمن   سابقا .  تنفيذها  تم  التي  المبادرات  على 

التقديرات أثر التطوير المستمر في اإلدارة الضريبية 

وتحسن عمليات التحصيل الذي ساهم في رفع مستوى  

المكلفين. لدى  تعتزم    االلتزام  المتوسط،  المدى  على 

المالي   العام  ميزانية  في  استمرار  2022الحكومة   ،

التحتية،   والبنية  الحكومية،  الخدمات  على  اإلنفاق 

والبرامج االجتماعية، إضافة إلى برامج أخرى ضمن  

، والمشاريع  " 2030  العربية السعودية  رؤية المملكة"

يجابية  الكبرى، التي من شأنها تحقيق تغيرات هيكلية إ

المشاريع   من  وغيرها  القطاعات،  هذه  في 

 (. 1واإلصالحات )جدول 

 



 2022أبريل  –تقرير "آفاق االقتصاد العربي " اإلصدار السادس عشر 

 61                                                                                                                    العربي النقد صندوق

 ( 1جدول رقم ) 
 السعودية : التوقع أفق خالل العامة المالية إصالحات(. 1)  رقم جدول
اإليرادات  
 العامة

استمرار المبادرات التي تم تنفيذها خالل األعوام الماضية  −
اإليرادات  لتحقيق هدف تقليل االعتماد بشكل رئيس على  

النفطية، وضمان استدامة المالية العامة على المديين المتوسط  
 والطويل.

مواصلة تنفيذ اإلصالحات الداعمة لتطوير إدارة المالية العامة  − النفقات العامة
 .بما يحقق االنضباط المالي وتعزيز كفاءة اإلنفاق

وتحسينها  االستمرار في مراجعة برامج الحماية االجتماعية   −
 .بما يحقق الوصول للفئات المستهدفة والفائدة المرجوة منها

الحكومة بالمحافظة على األسقف المعلنة سابقا   التزامانعكاسا   −
وفقا  لتخطيط الميزانية على المدى المتوسط ووفق آلية تحديد  

حيث من  ، أسقف اإلنفاق ضمن برنامج االستدامة المالية
مليار   لعام   955المقدر أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 

 .  2023مليار   في عام   941وصوال  لنحو   2022
دارة  إ

الموازنة  
 العامة

االستمرار في مسيرة مبادرات اإلصالح االقتصادي التي   −
اتخذت في السنوات الماضية واستمرار رفع كفاءة اإلنفاق  

تنمية اإليرادات غير النفطية وتحسين  إلىالحكومي باإلضافة 
 تحصيلها.

إصالحات  
إدارة الدين  
 العام

تعمـل وزارة الماليـة بالتعاون مع المركـز الوطنـي إلدارة   −
الديـن علـى إعـداد خطــة ســنوية لالقتـراض لتلبيــة  
االحتياجات التمويلية فــي إطــار اســتراتيجية متوســطة  

 المــدى للديــن العــام.  
استمرار التنويع بين مصادر التمويل  المملكة تستهدف −

الداخلية والخارجية مما يعزز من قدرة المملكة على الوصول  
إلى مختلف األسواق، مع ضمان إصدار أدوات الدين بتسعيرة 
عادلة وضمن أطر وأسس مدروسة إلدارة المخاطر والتي  

 تراعي عدة اعتبارات.
الدين  الحكومة في عمليات االقتراض لسداد أصل استمرار  −

الذي يحل أجل سداده مستقبال  أو الستغالل الفرص المواتية 
في السوق لدعم االحتياطيات أو تمويل مشاريع رأسمالية 
 يمكن تسريع إنجازها، من خالل اإلصدارات السنوية.  

تعزيز اإلنفاق  
االجتماعي 
ودعم النمو  
 الشامل 

تستمر حكومة المملكة في تخصيص الحصة األكبر من   −
الموارد المالية لإلنفاق علـى الصحـة والتنميـة االجتماعية، 
والتعليـم سـعيا  لتنميـة المـوارد البشـرية وتطويـر الكـوادر  

 الوطنيـة.  
الحـرص علـى ضمـان مسـتوى سـكني كريــم للمواطنيــن   −

ــى برنامــج اإلسكان. يأتــي مــن خــالل اســتمرار اإلنفاق عل
ذلــك مع مواصلة تنفيـذ مبـادرات منظومـة الدعـم واإلعانات 

 االجتماعية المباشـرة للمواطنين المسـتحقين.  
الجهـود خالل العـام القـادم وعلـى المـدى المتوسـط  مواصلة  −

لتطويــر فاعليــة اإلنفاق االجتماعي لتحقيــق األهداف  
 تماعية.االقتصادية واالج 

)المصدر:   السعودية،  المالية،    - العربي  االقتصاد   آفاق   تقرير  استبيان"  (.2022وزارة 

 .العربي، ابريل النقد  صندوق ،"عشر السادس  اإلصدار

  2.3نحو  2021يُتوقع أن يبلغ عجز الميزانية في عام  

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي. كما يُنتظر أن  

عام   في  الميزانية  في  فائض  تحقيق    يفوق  2022يتم 

ما نسبته    سعودي  يار  لم  90 المائة   2.5)أي  في 

     مليار  27وبحوالي    ،من الناتج المحلي اإلجمالي( 

. يأتي ذلك نتيجة االرتفاع في  2023في عام    سعودي

في عام   العامة خاصة    80بحوالي    2021اإليرادات 

عام    مليار بتوقعات  تنخفض    2021مقارنة  أن  قبل 

. في مقابل ذلك،  2022في عام       مليار  77بحوالي  

ساهم تراجع المصرفات نتيجة جهود الضبط المالي في  

، حيث  2023و  2022الفائض المتوقع لعامي  تحقيق  

بحوالي   اإلنفاق  تراجع    14و  ،    مليار  84يُتوقع 

عامي       مليار التوالي.    2023و  2022في  على 

مستويات   نحو  لالرتفاع  النفط  أسعار  اتجاه  أن  غير 

كبيرة، في ظل التطورات الدولية الحالية، سيعزز من  

لتعزيز   توجيهها  المقرر  من  التي  الميزانية،  فوائض 

الح التنموية االحتياطيات  الصناديق  ودعم  كومية 

إمكانية   في  والنظر  العامة  االستثمارات  وصندوق 
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 ابريل. 

والمشاريع   البرامج  بعض  تنفيذ  في  التعجيل 

واالجتماعي،   االقتصادي  البعد  ذات  االستراتيجية 

وسداد جزء من الدين العام، من خالل تقوية المركز  

 المالي للدولة لمواجهة األزمات. 

ال  االحتياجات  لعامي  لتلبية  المقدرة    2022تمويلية 

المركز  2023و مع  بالتعاون  المالية  وزارة  تعمل   ،

سنوية   خطة  إعداد  على  الدين  إلدارة  الوطني 

للدين   المدى  متوسطة  استراتيجية  وفق  لالقتراض 

 عامي حجم الدين العام في    يستقرالعام. من المتوقع أن  

لعام    2023و  2022 مستواه  نتيجة   2021عند 

بتح  توقعالتوقعات  مع  الميزانية،  في  فائض    قيق 

بفعل   اإلجمالي  المحلي  الناتج  إلى  نسبته  انخفاض 

من   النمو،  المائة عام    30.0انتعاش    إلى،  2021في 

في المائة في    26.9و  2022في عام    في المائة  25.9

الدين  2023عام   أصل  لسداد  االقتراض  سيتم  كما   .

الفرص   الستغالل  أو  مستقبال   سداده  أجل  يحل  الذي 

المواتية في السوق لدعم االحتياطيات الحكومية خالل  

وعلى المدى المتوسط، من خالل وضع    2022العام  

المتوقع   المالية  الفوائض  مع  للتعامل  آليات وضوابط 

لالحتياطيات  تحقيقه ودنيا  عليا  محددات  ووضع  ا 

لدعم   اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  كنسبة  الحكومية 

المالية. إضافة إلى تمويل مشاريع   ءة االقتصاد والمال

اإلصدارات   خالل  من  إنجازها  لتسريع  رأسمالية 

السنوية، وإمكانية النظر في عمليات تمويلية استباقية  

 حسب أوضاع األسواق. 

والسياسات   92، مارات لإلبالنسبة   التدابير  أبرز  تمثلت 

التي سيتم مواصلة   العامة  المالية  المتبناة على صعيد 

لدعم التعافي االقتصادي من    2022تنفيذها خالل عام 

كوفيد مؤسسة 19-جائحة  ميزانية  تعزيز  في   ،

المالية   للسنة  الصحية  للخدمات    2022اإلمارات 

ستمرارا   ا  19بمخصصات مالية لمواجهة جائحة كوفيد

بداية   منذ  الشأن  هذا  في  اتخاذها  تم  التي  لإلجراءات 

عام   في  كما  2020الجائحة  التنسيق  س.  استمرار  يتم 

تقييم الوضع  لبين الجهات الصحية المختصة في الدولة  

الصحي في مواجهة الجائحة، وإعداد مشروع ميزانية  

السنوات  ميزانية  لخطة  االتحادية  -2022)  الجهات 

استراتيجية جديدة تتضمن أولويات    وفق خطة  (2026

الجهات االتحادية القابلة للتطبيق والتنفيذ. كذلك، دعم  

واستثمارية  مالية  بأدوات  لالتحاد  العامة  الميزانية 

جديدة تهدف الى استقرار الوضع المالي في مواجهة 

األزمات والكوارث المستقبلية، وتعزيز شبكات األمان 
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واالستثم لألفراد،  وإدارة  االجتماعي  للمستقبل،  ار 

 الدين العام. 

على   تحفيزية  مالية  سياسة  اإلمارات  اعتمدت  وقد 

كما قدمت حزم تحفيز    ، المستويين االتحادي والمحلي 

  2.1مليار دوالر أمريكي أي ما يعادل    9كبيرة بلغت  

من الناتج المحلي اإلجمالي )كما في أبريل    في المائة

أهمها 2021 التدابير  من  مجموعة  تضمنت  حيث   ،)

القطاع   مستحقات  دفع  وتسريع  الرسوم  تخفيض 

المشاريع   استمرارية  على  والمحافظة  الخاص 

في   مهمة  إلى إصالحات  إضافة  الحيوية،  الرأسمالية 

 (.2قطاع المالية العامة )جدول 

 ( 2جدول رقم ) 
 ت المالية العامة خالل أفق التوقع: اإلماراتإصالحا

إصالحات  
اإليرادات  
 العامة

مراجعة هيكل رسوم الخدمات الحالية على المستوى االتحادي   −
 .2023واستحداث ضريبة الشركات المخطط تطبيقها في سنة 

إصالحات  
إدارة  
الموازنة  
 العامة

 إصدار حزمة سندات سيادية متعددة الشرائح. −
لي إلعداد الميزانية وربطه مع النظام  وتحديث  النظام اآلتطوير  −

المالي االتحادي ونظام الموارد البشرية )نظام بياناتي ونظام 
 ميزانية الوظائف(.

تعزيز العالقات مع الشركاء االستراتيجيين من الجهات الحكومية  −
 االتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص.

  االتحادية ألساس االستحقاق المحاسبي استنادا  تحول الحكومة  −
بشأن المالية العامة.  2019/  26إلى مرسوم بقانون اتحادي رقم  

يمثل هذا المشروع خطوة مفصلية ترفع كفاءة إعداد الميزانية  
 االستخدام األمثل للموارد المالية.تعزز االتحادية و

تعزيز 
اإلنفاق 
 االجتماعي 

والمنافع االجتماعية بتوفير الحياة الكريمة   التنمية االجتماعيةدعم  −
 للعاملين المتقاعدين من المدنيين والعسكريين.

 تقديم أفضل الخدمات ألفراد المجتمع. −

  تقرير   استبيان:  العربي  النقد  صندوق(. " 2022)  اإلمارات،  المالية،  وزارة:  المصدر
 .ابريل  ،"عشر السادس اإلصدار  -العربي االقتصاد  آفاق

من المتوقع أن تنهي اإليرادات  وفق التقديرات األولية،  

درهم   458بمبلغ    2021عام  في  العامة    مليار 

قدرها    (93) ،إماراتي بزيادة  ثم    24.4أي  المائة،  في 

  5.4بنسب    2023و  2022تواصل االرتفاع في عامي  

في    3.6و التوالي.  على  المائة  تشير  مقابل،  الفي 

ارتفاع إلى  في    التقديرات  العامة  إلى    2021النفقات 

في المائة،    7.6مليار درهم، بزيادة قدرها    468مبلغ  

في المائة   2.9و  3.8كما يُتوقع أن ترتفع نسبيا  بحوالي  

على التوالي. كنتيجة لذلك،    2023و  2022في عامي  

إلى حوالي   العجز  انخفاض  المائة في   0.7يُتوقع  في 

)عجز  2021 تقريبا   متوازنة  ميزانية  وتحقيق   ،

 .  (2023-2022)الفترة مدار  ( على يصفر

على أساس    2022بُنيت توقعات ميزانية    (94)،قطر في

سعر   دوالر    55بنحو  محددا   النفط  برميل  لمتوسط 

بحوالي   مستوى    15بزيادة  عن    40)  2021دوالر 

المنتجات  ا  دوالر من  الكميات  ثبات  افتراض  مع   ،)

الفترة   إنتاج  مستويات  متوسط  عند  الهيدروكربونية 
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. على إثر ذلك، يُتوقع زيادة اإليرادات  (2019-2021)

مليار    121.6في المائة )من    26.6النفطية لتقفز بنسبة  

مليار   154إلى حوالي  2021في ميزانية  قطري  

(. كما سترتفع اإليرادات غير النفطية  2022في عام  

)من    9.1بحوالي   المائة  في   38.5في  مليار    

(. نتيجة 2022مليار   في    42إلى    2021ميزانية  

بنحو   اإليرادات  إجمالي  يرتفع  أن  يُتوقع    36لذلك، 

 في المائة.  22.4دل نمو يبلغ بمع  ،مليار  

كما يٌنتظر أن ترتفع إجمالي المصروفات كذلك، لكن  

ميزانيتي   بين  نموها  معدل  ليبلغ  أقل،    2021بوتيرة 

في المائة، حيث يُتوقع تسجيل أعلى    4.9نحو    2022و

الرأسمالية بواقع   في المائة   15زيادة في المصرفات 

الجاري المصروفات  وزيادة  حصتها(  ة  )رغم ضعف 

المائة  10.7بواقع   على   ، في  اإلنفاق  لزيادة 

في المائة، والرواتب    2.6المشروعات الرئيسة بنسبة  

 في المائة.  1واألجور بنسبة 

الفعلية    تشير  األولية  في    إلىالبيانات  فائض  تحقيق 

، حيث تم تسجيل فائض  2021الميزانية المنفذة لسنة  

م  1بنسبة   األولي  أرباع  الثالثة  في  المائة  عام  في  ن 

. كما تشير توقعات جهاز التخطيط واإلحصاء 2021

بين   الفائض  تراوح  المائة    3.6و  1.9إلى  خالل  في 

الحالية  (2023-2021)الفترة   االتجاهات  أن  كما   .

وتوقع   المرتفعة  والغاز  النفط  د  ئ عواالألسعار 

ل و االقتصادية  العاالمكاسب  كأس  عام  ل تنظيم  نهاية  م 

أكثر  2022 تعزز  أن  شأنها  من  عوامل  كلها  من  ، 

اإليجابيةمستوى   العامة   التوقعات  الموازنة  ألوضاع 

 مزيد من إيرادات النفط والغاز. في قطر بفعل ال

،  ( 96) سطرت موازنة الدولة للعام المالي   ( 95) ، الكويت في  

، مجموعة من األهداف تمثلت في: خفض  2023/ 2022

مو  عن  وااللتزام  2022/ 2021ازنة  المصروفات   ،

وتخفيضه   الدعم  وترشيد  المحدد،  المصروفات  بسقف 

، ودعم  2022/ 2021في المائة عن موازنة    12.4بنسبة  

المصرفات الرأسمالية واإلنشائية. تم تقدير الميزانية للعام  

برميل    2023/ 2022المالي   سعر  متوسط  أساس  على 

دوالر للسنة المالية    45  ا  عن دوالر عوض   65  بنحو النفط  

زيادة  وفق توقعات ب ، و 2022مارس    31التي تنتهي في 

من   في    2.425اإلنتاج  يوميا   برميل  مليون 

إلى  2022/ 2021 في عام    2.73،  يوميا   مليون برميل 

لدولة  (. " 2022، قطر، ) جهاز التخطيط واإلحصاء   ( 94)  اآلفاق االقتصادية 

 ، ، يناير. " 2023- 2021قطر  
 ناير."، ي22/23موازنة (. "2022، )الكويت ،   وزارة المالية (95)
تبدأ السنة المالية في دولة الكويت في األول من أبريل من كل سنة    (96)

 .التاليةمارس من السنة  31وتنتهي في 

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2022/02/17/United-Arab-Emirates-2021-Article-IV-Consultation-Press-Release-and-Staff-Report-513265
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2022/02/17/United-Arab-Emirates-2021-Article-IV-Consultation-Press-Release-and-Staff-Report-513265
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2022/02/17/United-Arab-Emirates-2021-Article-IV-Consultation-Press-Release-and-Staff-Report-513265
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في المائة   2. كما تم افتراض زيادة بنسبة 2023/ 2022

 في تكاليف اإلنتاج بين السنتين الماليتين. 

أبرز لعام    تتمثل  الموازنة  في    2022/2023مالمح 

المتوقعة بواقع  زيادة   المائة عن   72.2اإليرادات  في 

المالية   دينار    18.8لتبلغ    2022/ 2021السنة  مليار 

في    4.8للنفقات بحوالي    كويتي، مقابل خفض متوقع

مليار دينار. كنتيجة لذلك،    21.9المائة لتصل حوالي  

  3.1  من  ا يقرب العجز  إلى منخفض  من المتوقع أن ي 

في المائة عما هو متوقع    74.2  بنسبةمليار دينار أي  

حيث يُنتظر أن يبلغ العجز    2021/2022في ميزانية  

إلى    12.1حوالي   اإلشارة  كويتي. تجدر  دينار  مليار 

من المتوقع ارتفاع األسعار العالمية المسجلة خالل   أنه

مقارنة بفرضية سعر األساس المعتمدة في   2021عام  

البالغةال لينعكس    ا  دوالر  65)  موازنة  ذلك  للبرميل( 

ا  على اإليرادات النفطية مما يساهم في تخفيض  بإيجا 

النفقات  العجز وربما تحقيق فوائض مع افتراض ثبات  

 العامة عند المستوى المحدد في الموازنة.  

، تشكل اإليرادات النفطية في  هيكل اإليرادات ن حيث  م 

مليار    16.7الحصة الكبرى بمبلغ    2023/ 2022ميزانية  

بنسبة  كويتي   دينار  أي  إجمالي    89،  من  المائة  في 

النفطية   غير  اإليرادات  باقي  تشكل  بينما  اإليرادات، 

مليار دينار(.    2.1في المائة من اإلجمالي )   11حوالي  

ميزانية   في  المتوقعة  المصروفات  تركيبة  تتكون  بينما 

مرتبات    2023/ 2022 مختلفة  وإن من  بنود  على  فاق 

في المائة، ومصروفات رأسمالية بنسبة    75بنسبة للدعم 

 في المائة.   12في المائة، وباقي المصروفات بنسبة    13

من بين أبرز التدابير والسياسات المتبناة على صعيد  

قطاع المالية العامة التي سيتم مواصلة تنفيذها خالل 

ال  2022عام   من  االقتصادي  التعافي  جائحة،  لدعم 

الحكومة   )يعادل    500تخصيص  دينار    1.6مليون 

أو   دوالر  المحلي    1.4مليار  الناتج  من  المائة  في 

إلى   الرامية  الجهود  لدعم  إضافية  كأموال  اإلجمالي( 

"كوفيد فيروس  انتشار  شُ   (97) ".19-مكافحة  كلت  وقد 

السلبي   األثر  لتخفيف  تحفيزية  تدابير  لتنفيذ  لجنة 

اال النشاط  على  السلطات،  للفيروس  ونفذت  قتصادي. 

تأجيل   بينها،  من  تدابير  الخصوص،  وجه  على 

أشهر  ستة  لمدة  االجتماعي  الضمان  في  االشتراكات 

الحكومية   الرسوم  وإلغاء  الخاص،  القطاع  لشركات 

مختارة  قطاعات  على  تنقل    ، المفروضة  أن  شريطة 

استحقاقات   تقديم  ومواصلة  العمالء،  إلى  المدخرات 

ن، وتقديم قروض ميسرة وطويلة األجل  البطالة للمواطني 

 
"صندوق النقد العربي: استبيان  (، 2022وزارة المالية، الكويت، ) (97)

 اإلصدار السادس عشر"، ابريل.  -تقرير آفاق االقتصاد العربي

للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات األخرى في  

كما   أعمالها.  استمرارية  دعم  بهدف  الخاص  القطاع 

على مجموعة من اإلصالحات بهدف دعم    يجري العمل 

   (. 3أوضاع المالية العامة )جدول  

 ( 3جدول رقم ) 
 الكويت إصالحات المالية العامة خالل أفق التوقع: 

إصالحات   −
اإليرادات  
 العامة

العمل على تعزيز اإليرادات غير النفطية من خالل إقرار   −
دة بنسبة   قانون ضريبة القيمة المضافة، وإصدار ضريبة موح 

على صافي أرباح الشركات والمؤسسات،   في المائة 10
 وإعادة تسعير الخدمات والمرافق الحكومية.

 توصيات إلقرار تشريعات مالية وتنويع مصادر الدخل. −
إصالحات   −

اإلنفاق 
 العام

 ضبط أوضاع المالية العامة وترشيد االنفاق العام. −
ا المرتبات  − احتواء نمو المصروفات الجارية وخصوص 

 العاملين(.واألجور )تعويضات 
إعادة النظر في برامج الدعم الحكومية وبناء شبكة أمان  −

 اجتماعي.
توصيات بشأن إعادة هيكلة الوزارات واإلدارات، وكذلك   −

 خصخصة األنشطة االقتصادية.
إصالحات   −

إدارة  
الموازنة  
 العامة

قامت الحكومة بتعديل تشريعي على قانون صندوق احتياطي  −
بعدم التحويل للصندوق في السنوات  يقضي  األجيال القادمة
واسترجاع قيمة التحويالت المنف ذة   ماليا   ا  التي تحقق عجز

 خالل السنتين الماليتين الماضيتين.
العمل على إصدار قرارات باإلصالحات المالية التي ال  −

 تتطلب تشريعات.
 بيع أصول االحتياطي العام إلى صندوق األجيال لدعم السيولة. −
إجراءات لوقف السحوبات المباشرة من صندوق االحتياطي   −

 العام.
إصالحات   −

إدارة  
الدين  
 العام

 العمل على إصدار قانون جديد للدين العام. −
توسيع إطار عمل إدارة الدين العام في وزارة المالية  −

 وتعزيزها بالكوادر المؤهلة.

  آفاق   تقرير  استبيان:  العربي  النقد  صندوق"  .(2022)  الكويت،  المالية،  وزارة:  المصدر

 .ابريل  ،"عشر السادس اإلصدار -العربي االقتصاد

لعام    (98) ،ُعمان في للدولة  العامة  الميزانية  ارتكزت 

تضمنت،    2022 واجتماعية  اقتصادية  أهداف  على 

لإلنفاق   والمستدامة  اآلمنة  المستويات  على  الحفاظ 

غير   اإليرادات  مساهمة  رفع  في  واالستمرار  العام، 

تنفيذ   في  األولوية  وإعطاء  مشاريع  الالنفطية، 

الستكمال األولوية  وإعطاء  اإلنتاجية،  ل لقطاعات 

برنامج التحول الرقمي، والحفاظ على مستوى اإلنفاق  

في الخدمات األساسية، وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه،  

االئتماني   التصنيف  تحسين  على  العمل  واستمرار 

للسلطنة، واالستمرار في دعم التدريب والتأهيل وخلق  

المؤسسات   دعم  في  واالستمرار  فرص عمل جديدة، 

 الصغيرة والمتوسطة. 

على أساس    2022يت تقديرات الميزانية للدولة لعام   بُن

  بنحو يُقدر  النفط    نتاجإل  ومستوىدوالرا  للبرميل،    50

ق  قأن تح  يُتوقعألف  برميل يوميا . لذلك،    55مليون و

ماني مقارنة  مليار   عُ   10.6اإليرادات العامة مبلغ  

ميزانية   8.6بحوالي   في  معتمد  ُعماني  مليار   

في المائة، لكن    27  تقدر بنحو، أي بنسبة ارتفاع  2021

المائة  3.3بتراجع طفيف بنسبة   بالنتائج    ، في  مقارنة 

سنة   لنهاية  المتوقعة  ذلك،  2021األولية  مقابل  في   .

العام   اإلنفاق  يرتفع  أن  طفيف  يُتوقع  نحو  بشكل  إلى 

12.1  ( بالنتائج    0.3مليار  ،  مقارنة  المائة(  في 

اللقاء اإلعالمي للميزانية العامة  (. "2022)، وزارة المالية، ُعمان (98)

 ."2022للدولة لعام 
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في   12.2، وارتفاع بنسبة  2021المتوقعة لنهاية عام  

الميزانية   في  المعتمد  باإلنفاق  قورن  ما  إذا  المائة، 

 .  2021العامة للدولة لعام 

النفقات   تبلغ  أن  يُتوقع  اإلنفاق،  لبنود  بالنسبة 

عام   في    مليار     5حوالي    2022االستثمارية 

مليار  (    2.9مقسمة بين جهاز االستثمار العماني )

( عمان  طاقة  والوزارات    1.2وتنمية  مليار  ( 

مليون  (. كما تم تقدير المصروفات    900المدنية )

بواقع   المدنية  للوزارات  من    4.3الجارية  مليار   

الجهات   لكافة  الفعلية  االحتياجات  توقع  خالل 

و المدنية،  المالي  والوحدات  الضبط  إجراءات  أثر 

 ونتائج مبادرات الجهات الحكومية في تخفيض اإلنفاق. 

الميزانية   عجز  تقدير  تم  لذلك،    1.2حوالي  بكنتيجة 

نسبة   يمثل  ما  وهو  من    4.6مليار  ،  المائة  في 

عن تقديرات  ط مئوية  ابثالث نق  انخفاضا  الناتج، مسجال   

لعام   طريق  2021العجز  عن  العجز  معظم  يُمول   .

مليون    400االقتراض المحلي والخارجي وجزء منه )

يمثل   كما  االحتياطات.  من  السحب  خالل  من   ) 

أيضا  تراجعا  عن توقعات اإلطار المالي المعتمد لسنة  

2022  ( العاشرة  الخمسية  الخطة  (  2025- 2021في 

بحوالي   110بنحو   العجز  قدر  حيث  مليون  ، 

 . 2022مليون   لعام  1660

ضمن نفس الخطة، يرتقب أن ينخفض العجز في سنة  

و  605إلى    2023 في   165مليون    مليون   

مليون    65بحوالي    2025وتحقيق فائض في    2024

ونظرا    التطورات  لتصاعد   .  نتيجة  النفط  أسعار 

قفزت   حيث  بداية أسعار  الدولية،  في  اآلجلة  العقود 

يُنتظر أن    . دوالرا  للبرميل  120حاجز    خطىلتت مارس  

الفرق   عام  ينعكس  في  للنفط  الفعلية  األسعار  بين 

في  دوالر(،    50السعر المعتمد في الميزانية )، و2022

و كبير  تحسن  خالل صورة  من  العامة  للمالية  دعم 

اإليرادات النفطية، وتحقيق  الزيادة الملموسة في قيمة  

الخطة   في  المالية  )المستهدفات  - 2021الخمسية 

في(،  2025 يساهم  أن  كذلك  شأنه  من  الذي    األمر 

مرغوبة  الخرى غير  األنعكاسات حجم االالتخفيف من  

ارتفاع  على   جراء  العامة  القمح  الموازنة  أسعار 

 والمنتجات المستوردة. 

، يُتوقع ثبات اإليرادات العامة بالنسبة  للبحرين بالنسبة 

سن  عند  2022لسنة   في  المسجلة    2021ة  قيمتها 

 
 (99)  ( البحرين،  المالية،  وزارة  النقد  2022المصدر:  "صندوق   .)

العربي االقتصاد  آفاق  تقرير  استبيان  السادس    -العربي:  اإلصدار 

 عشر"، ابريل. 

مليون دينار بحريني. تشكل اإليرادات   2597بحوالي 

زيادة   بنسبة    كبيرة    الضريبية  المداخيل  في    64في 

ضريبة القيمة المضافة نسبة  المائة في اتساق مع رفع  

يناير    10إلى    5من   من  بداية  المائة  ،  2022في 

والغاز   النفط  إيرادات  في  المتوقع  النقص  لتعويض 

الم  16.6بحوالي   السعر  (99)ائةفي  متوسط  باعتبار   ،

العالمي لبرميل النفط الذي بُنيت على أساسه تقديرات  

بحدود   البحرين  في  للبرميل،    دوالرا    60الموازنة 

من  با بأكثر  بالسعر  دوالرات    10نخفاض  مقارنة 

عام   ميزانية  في  ظل 2021المعتمد  في  لكن،   .

بداية من شهر   المتسارعة  الدولية  فبراير،  التطورات 

النفط   أسعار  في  متسارعة  ارتفاعات  إلى  أدت  التي 

أن   يتنظر  األساسية،  المواد  من  وغيرها  والحبوب 

تدعم   إيجابية  تطورات  النفطية  اإليرادات  تعرف 

في   طفيف  انخفاض  يُتوقع  بينما  العامة.  اإليرادات 

بحوالي   العامة  المصروفات  المائة،    1إجمالي  في 

المصروفا انخفاض  توقع  )حصتهنتيجة  الجارية    ات 

بنسبة    93حوالي   اإلجمالي(  من  المائة  في    1.7في 

المائة، في مقابل توقع ارتفاع اإلنفاق الرأسمالي بنسبة  

دعم المواد الغذائية بنسبة  يمة  قتفاع  رفي المائة، وا  8

في المائة. في المحصلة، يتوقع أن ينخفض العجز    5.1

ذلك،    . في مقابل2022في المائة في سنة    3.5بنسبة  

العام اإلجمالي في حدود   الدين  يتوقع أن تستقر نسبة 

  110قبل أن تتراجع إلى    ، 2022في المائة في    116

 . 2023في المائة في سنة 

تحقيق   بمواصلة  الدولة  توجهات  األرقام  هذه  تعكس 

المُ  المالي  التوازن  برنامج  تم  أهداف  الذي  حدث 

هدف الوصول إلى  ب،  2021اإلعالن عنه في أكتوبر  

، ذلك من خالل عدد  2024التوازن المالي بحلول عام  

من المبادرات الرئيسة كتنمية اإليرادات غير النفطية  

لل المملوكة  الشركات  مساهمة  زيادة  ،  دولةعبر 

للشركات،   المقدمة  السلع والخدمات  ومراجعة أسعار 

تنمية   معدل ومبادرات  وزيادة  الحكومية،  اإليرادات 

في المائة، بدال  من    10ضريبة القيمة المضافة ليصبح 

خفض    5 المبادرات  تشمل  كما  المائة.  في 

المصروفات، خاصة التشغيلية في الجهات الحكومية،  

إلى   المائة  20بنسبة تصل  وبنسبة   ،2022لسنة    في 

إلى   تصل  المائة  15إضافية    2023للسنتين    في 

باإلضافة إلى تعزيز كفاءة ميزانية المشاريع،    .2024و

العاملة،   القوى  بنفقات  المتعلقة  المصروفات  وضبط 
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المباشر   الحكومي  الدعم  وعدالة  كفاءة  وتعزيز 

إلى   أيضا ،  وإيصاله  كما تشمل اإلجراءات  مستحقيه. 

تعزيز   بهدف  الميزانية  وحوافز  أداء  نظام  إطالق 

ا والجهات  للوزارات  المالي  التي  التخطيط  لحكومية 

النفقات  تنجح في تنمية إيراداتها وتحقق وفورات في  

 .الجارية

اإلطار،   هذا  تنفيذ في  على  العمل  مجموعة من    يجرى 

 (. 4اإلصالحات لدعم أوضاع المالية العامة )جدول رقم  

 ( 4جدول رقم ) 
 البحرينإصالحات المالية العامة خالل أفق التوقع: 

إصالحات   −
اإليرادات  
 العامة

العمل على تنمية اإليرادات العامة في العديد من القطاعات،   −
 .كالمرور والنقل والبنية التحتية والخدمات العامة

مراجعة أسعار السلع والخدمات المقدمة للشركات، باإلضافة  −
الشركات المملوكة للحكومة المتمثلة قي إلى زيادة مساهمات 

شركة ممتلكات البحرين القابضة، وبنك اإلسكان، والشركة  
القابضة للنفط والغاز، إضافة إلى هيئة البحرين للسياحة 

 .والمعارض
في   10البدء بمبادرة زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى  −

 .2022منذ يناير  المائة
إصالحات   −

النفقات  
 العامة

االلتزام بتطبيق مبادرات برنامج التوازن المالي وهي: خفض   −
المصروفات التشغيلية للوزارات والجهات الحكومية، وتعزيز 
كفاءة ميزانية المشاريع، وضبط المصروفات المتعلقة بالقوى  
العاملة، وتعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر  

 السلطة التشريعية.لمستحقيه من المواطنين بالتشاور مع 
إدارة   −

الموازنة  
 العامة

 االلتزام بتطبيق مبادرات برنامج التوازن المالي المحدث.   −

إصالحات   −
إدارة  

 الدين العام 

باإلضافة إلى مكتب الدين العام، تم مؤخرا  تطوير هيكل قطاع  −
 .الشؤون المالية في وزارة المالية واالقتصاد الوطني

التمويل مسؤولة عن تنفيذ عمليات استحداث إدارة عمليات  −
التمويل وجميع المهام المتعلقة بالتدفقات النقدية، مما سيساهم  
في زيادة كفاءة تقدير االحتياجات التمويلية وإعداد التقديرات  

 .والتقارير في هذا الشأن
 تنفيذ جميع استراتيجيات مكتب الدين العام.   −
ول يهدف مصرف البحرين المركزي، على صعيد التح  −

الرقمي في سوق األوراق المالية، إلى إنشاء نظام تداول  
 مباشر لألوراق المالية الحكومية في السوق المالية الثانوية.

تعزيز  −
اإلنفاق 
 االجتماعي 

تعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من  −
المواطنين عبر تطوير آليات صرفه واعتماد إجراءات محكمة  

 لمستحقيه.لضمان وصوله 

  آفاق   تقرير  استبيان:  العربي  النقد  صندوق"  .(2022)  ،البحرين  المالية،  وزارة :  المصدر

 .ابريل  ،"عشر السادس اإلصدار -العربي االقتصاد

 نفطلل المصدرة األخرى العربية  الدول

  المصدرة  األخرى  العربية  الدول  لمجموعة  بالنسبة

  إلى  الختامية  للحسابات   المقدرة  البيانات  تشير  للنفط، 

  انخفاض  يُتوقع  حيث  المالية،  األوضاع  في  كبير  تحسن

الناتج    المائة  في  3.1  نحو  إلى  2021  في  العجز من 

 المائة  في  15.5  قرابة  بلغ  عجز  مقابلالمحلي اإلجمالي  

 بالنسبة  الموازنة،  عجز  أن  غير.  2020  عام   في

  حوالي   إلى  نسبيا    لالرتفاع  يعود   أن   يُتوقع  للمجموعة،

  عام   في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  المائة  في  7.5

 في  ُحددت  التي  الموازنات  توقعات  إلى  استنادا    ،2022

  أسعار  إلى  استندت  التي  2021  عام   من  ديسمبر  نهاية

  التي  بالمستجدات  مقارنة  متواضعة  مرجعية  نفط

 
خ ، في تاري16-21قانون المالية الصادر بالجريدة الرسمية برقم    (100)

https://www.joradp.dz/FTP/jo-  :2021ديسمبر    30

francais/2021/F2021100.pdf   

 تحمل  التي  الطاقة  أسواق  في  2022  مارس  في  حصلت

 .  العربية للموازنات بالنسبة اليقين  عدم  من الكثير

  وتحويالت   دعم )  النفقات  جانب  بارتفاع  التوقع  فرغم 

في    نتيجة(  اجتماعية   والمواد   القمح  أسعارالزيادة 

  ارتفاعا    أيضا    عرفت  التي  المدعمة  األساسية  الغذائية

  إال   العربية،  للموازنات  التطورات العالمية الحالية  نتيجة

  كبيرا    دعما    ستمنح   المرتفعة  والغاز  النفط   أسعار  أن

المجموعة    العامة  لإليرادات  ارتفاع   مواجهة  في لدول 

 .االجتماعية والتحويالت الدعم  نفقات

 المجموعة دول مستوى على التطورات

على    2022يحتوي قانون المالية لعام    (100) ،الجزائر في

القطاعات،   من  كثير  في  االستثمار  لدعم  عدة  تدابير 

اإلجمالي   الدخل  ضريبة  لمعدالت  شامل  وإصالح 

، وإنشاء تعويض وطني لصالح  الضريبةلتخفيض هذه  

المنخفضاألسر   الدخل  الدعم    ذات  نظام  محل  سيحل 

ت عليه  دالمعمم. يستند إطار االقتصاد الكلي الذي اعتم

للفترة مرجعي    (2024- 2022)  التوقعات  سعر  على 

النفط   السوق    ،دوالرا    45لبرميل  دوالرا     50وسعر 

مقارنة  للبرميل  للغاية  متواضعة  أسعار  وهي   ،

المسجلة ألسعار النفط خالل عام   .  2022بالمستويات 

نمو كما   معدل  تحقيق  على  الموازنة  تقديرات  بنيت 

وحوالي    ،2022في عام    في المائة  3.3اقتصادي بنسبة  

، إضافة  إلى افتراض  2024و  2023في المائة في    3

المائة في عامي    3.7معدل تضخم بحدود    2022في 

 .2024في عام  3.8و ،2023و

اإليرادات   تبلغ  أن  يُتوقع  الفرضيات،  هذه  إلى  استنادا  

عام   في  دينار    5683.2حوالي    2022العامة  مليار 

تو عن  طفيف  بانخفاض  الحساب  جزائري،  قعات 

لعام   سجل    2021الختامي  دينار،    5858الذي  مليار 

مليار دينار    6084و  5867قبل أن تعود لالرتفاع لتبلغ 

عامي   هذا    2024و  2023في  يرتبط  التوالي.  على 

بمتوسط   غير  األداء  للقطاعات  السنوي  النمو 

بنسبة   المائة    3.7الهيدروكربونية  الفترة    خاللفي 

في    3.2بحوالي    مقارنة  (2022-2024) المائة  في 

لعام   التكميلي  المالية  توقع 2021قانون  يعزز  كما   .

اإليرادات العامة اإلجمالية اتجاه اإليرادات العادية التي  

في المائة في عام   8.95يُنتظر أن تسجل انخفاضا  بنسبة  

  2.2بحوالي    2024و  2023، وتنمو في عامي  2022

https://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2021/F2021100.pdf
https://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2021/F2021100.pdf
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. في المتوسط،  اليالمائة على التو  في  3.7في المائة و

بنسبة   الضرائب  إيرادات  تنمو  أن  المائة    3يُتوقع  في 

، كما يُتوقع زيادة إيرادات  (2024-2022)   الفترة   خالل

بنسبة   النفط(  على  )الضرائب  في   9النفط  المائة  في 

في المائة   4وحوالي    2023في المائة في    5و  2022

 .  2024في 

ات العامة حوالي  من جانب اإلنفاق، يُتوقع أن تبلغ النفق

عام    9858.4 في  دينار  قدرها  2022مليار  بزيادة   ،

،  2021مقارنة بالتوقعات الختامية لعام    المائةفي    14.1

  9822، ونحو  2023مليار دينار عام    9682وحوالي  

. في هذا اإلطار، يُتوقع أن ترتفع  2024مليار دينار عام  

في المائة في المتوسط خالل    4.6بنسبة  النفقات الجارية  

( إلى  ( 2024-2022الفترة  لتصل  مليار   6311.5، 

في   في    6273.7، و2022دينار  دينار  ،  2023مليار 

. كما يُتوقع أن ترتفع 2024مليار دينار في    6451.2و

عام   في  الرأسمالية  في    19.1بنسبة    2022النفقات 

لعام    ،المائة الختامية  بالتوقعات    لتبلغ  2021مقارنة 

مليار دينار جزائري، ثم تنخفض بحوالي    3547حوالي  

و  4 المائة  المائة في عامي    1في   2024و  2023في 

 على التوالي. 

حسب هذه التوقعات، يُرتقب أن يزداد عجز الميزانية 

مقارنة مع   ،مليار دينار   4175.2ليبلغ    2022في عام  

العجز   تحدد  التي  الختامي  الحساب    بحدودتوقعات 

ر دينار، قبل أن يعاود االنخفاض تدريجيا   مليا  2784.6

في ما بعد. تجدر اإلشارة إلى أن توقعات قانون المالية 

بقيمة   للنفط  بُنيت على سعر مرجعي  دوالرا     45التي 

للبرميل، لم تأخذ في االعتبار التطورات الدولية الجديدة  

أسعار النفط. لذلك، يُتوقع بالنسبة للجزائر    رفعت والتي  

باقي   اإليرادات  كما  تؤدي  أن  للنفط،  المصدرة  الدول 

إلى  المعتمدة،  المرجعية  الفائضة عن األسعار  النفطية 

المتوقع   العجز  العامة، وخفض  المالية  أوضاع  تعزيز 

 .   في الموازنة العامة للدولة

الدولة  (101) ،العراق في قدما  في طريق   تنوي  المضي 

"الورقة   في  عنها  اإلعالن  تم  التي  اإلصالحات 

الدولية،   النفط  أسواق  في  التعافي  إطار  في  البيضاء" 

اتباع   يتم  الكلي.  إطار مستدام لالقتصاد  والحفاظ على 

لإلنفاق    الداعمةالسياسات   الدورية  لالتجاهات 

 
العراق  (101)  العراقي،  المركزي  )البنك  النقد  2022،  "صندوق   .)

العربي االقتصاد  آفاق  تقرير  استبيان  الس  -العربي:  ادس  اإلصدار 

 عشر"، أبريل. 
استنادا  إلى المالحظات المستلمة من البنك المركزي العراقي على   (102)

 . 2021المسودة األولية للتقرير، بالنسبة لبيانات 

نفاق االستهالكي والتوسع غير  االستثماري وخفض اإل 

 يتعينري مع تحديد األولويات في اإلنفاق. كما  الضرو

في أعقاب ارتفاع أسعار النفط بناء حيز المالية العامة،  

خالل   من  المالي  العجز  اإلنفاق، لتقليص    ترشيد 

التوجه   وتعزيز  المحلية،  اإليرادات  تحصيل  وتحسين 

نها  أمتوسط األجل لسياسات االقتصاد الكلي التي من ش

أي عجز المالية العامة وعجز   تقليص العجز المزدوج،

 الحساب الجاري. 

في  احتواءينعكس ذلك على   الحكومية ا  الزيادة  لديون 

طريق   سداد    م استخداعن  في  ستحقق  التي  الفوائض 

كما تهدف اإلصالحات أيضا    جزء من الديون الداخلية.

مصرفي  إلى   هيكلة  إعادة  مشروع  في  االستمرار 

إجراءات تهدف إلى تجويد  الرافدين والرشيد، من خالل  

جودة  محوكمته وتقييم  عن  امأصولها  البحث  كذلك،   .

إيجاد مصادر تمويل جديدة لدعم االيرادات الحكومية،  

بما    اإلطاروتحديث   النقل  لقطاع  والتنظيمي  القانوني 

يحقق زيادة التمويل لمشاريع البنى التحتية عبر التوجه  

القطاع العام  نحو جذب االستثمارات وبناء الشراكة بين  

 . والخاص

  لتبلغ   ارتفاعها  لىإ   التقديرات  تشير  لإليرادات  بالنسبة

  ،2021  عام   في  عراقي  دينار  مليار  109081  حوالي

  102850  حوالي   تبلغ  ن أ  يتوقع   النفقات  جانب   ومن

وهو ما يحقق   (102).2021  عام   في  عراقي  دينار  مليار

في    2.13)أي حوالي    مليار دينار  6231  قدره فائضا   

اإلجمالي( المحلي  الناتج  من  عام المائة  وفي   .

  135813يتوقع أن تبلغ اإليرادات حوالي  (  103) ،2022

 . مليار دينار 144134مليار دينار، والنفقات حوالي  

من    (104) ،ليبيافي   الحكومة  مداخيل  تنتعش  أن  يتوقع 

لتشكل حوالي   النفط  إيرادات  من   98زيادة  المائة  في 

العامة، خاصة   اإليرادات  االقتصاد    إجمالي  تعافي  مع 

حوالي   لتبلغ  النفط،  إنتاج  مليار   151و  130وزيادة 

على التوالي أي بنمو    2023و  2022دينار في عامي  

بنحو   المائة    16و  24يقدر   2022ي  عام  فيفي 

على التوالي. يأتي ذلك نتيجة عزم الدولة رفع   2023و

القدرة اإلنتاجية لقطاع النفط، من بين إصالحات أخرى  

)جدول   العامة  المالية  أوضاع  من  5لدعم  حيث   ،)

يرتفع   أن  عامي  إالمتوقع  خالل  النفط    2022نتاج 

صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العالمية،   (103)

 . 2021أكتوبر 
"صندوق النقد العربي:  (.  2022مصرف ليبيا المركزي، ليبيا، )  (104)

 اإلصدار السادس عشر"، أبريل. -استبيان تقرير آفاق االقتصاد العربي



 2022أبريل  –تقرير "آفاق االقتصاد العربي " اإلصدار السادس عشر 

 67                                                                                                                    العربي النقد صندوق

كما   .التوالي  مليون برميل على  1.6و  1.4إلى    2023و

ارتفاع أسعار النفط خاصة  في الظرفية   يُنتظر أن يساهم 

على اإليرادات    إيجابا  الحالية نتيجة التطورات الدولية  

النفط   التوقع ألسعار  فرضيات  وأن  النفطية خصوصا  

  2022دوالرا  للبرميل في عامي    60بنيت على أساس  

. كما يُتوقع أن يرتفع حجم االنفاق العام خالل  2023و

نفاق  إلبب زيادة حجم اخاصة  بس  2023و  2022عامي  

من   تقرب  نمو  بنسبة  المائة    85و  57الرأسمالي،  في 

يُتوقع أن ترتفع   التوالي. كما  التوقع على  خالل عامي 

يتوقع   بينما  العاملين  وأجور  الجارية  المصروفات 

الخدمات االجتماعية ودعم   بنود  استقرار اإلنفاق على 

 الطاقة والسلع األساسية. 
 ( 5جدول رقم ) 

 ليبياإصالحات المالية العامة خالل أفق التوقع: 

إصالحات   −
 اإليرادات العامة

رفع القدرة اإلنتاجية لقطاع النفط، ومن المتوقع أن  −
إلى  2023و 2022يرتفع انتاج النفط خالل عامي 

 .مليون برميل على التوالي 1.6و  1.4
وضع سياسات من قبل وزارة المالية تهدف إلى   −

يرادات السيادية في هيكل  رفع نسبة مساهمة اإل
 .اإليرادات العامة

إصالحات النفقات   −
 العامة

االنفاق العام من خالل رفع نسبة   ةإعادة هيكل −
االنفاق التنموي في هيكل االنفاق العام حيث بلغت 

 27حوالي   2021نسبة االنفاق التنموي خالل عام  
خالل   في المائة 8 تتعدمقابل نسبة لم  في المائة

 األعوام الخمس الماضية.
إصالحات إدارة   −

 الموازنة العامة 
 وضع جدول موحد للمرتبات. −

إصالحات إدارة   −
 الدين العام 

رفع مستوى الخدمات العامة مثل التعليم والصحة   −
والضمان االجتماعي من خالل توجيه ميزانية  
 .التنمية بغية تطوير البنية التحتية في هذه القطاعات

(. "صندوق النقد العربي: استبيان تقرير آفاق  2022مصرف ليبيا المركزي، ليبيا، )
 صدار السادس عشر"، أبريل.اإل  -االقتصاد العربي

لذلك،   العامة   يُتوقعنتيجة  الميزانية  في  فائض  تحقيق 

كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي    3.6و  7.4بحوالي  

على التوالي. من شأن ذلك    2023و    2022في عامي  

خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي  أن يسهم في  

إلى    2021في المائة في عام    66اإلجمالي من حوالي  

عام    57حوالي   في  المائة  كما2023في  في    ،  يساهم 

الخدمات   إنتاجية  جودة  ورفع  الصحة  بقطاع  االهتمام 

للقطاع الخاص من أجل  التمويل لالزم  العامة وتوفير 

كأولوية فرضتها   الصحة،  قطاع  في تطوير  المساهمة 

 الجائحة. 

العامة ارتفاعا    تاإليرادا يُتوقع أن تسجل  105، اليمن  في

من  ( 2023- 2021)الفترة  خالل   لتنتقل    مليار  915، 

    مليار    1233إلى حوالي    2020عام  في      يمني

،  2022في عام يمني  مليار    1448، و2021عام    يمني

شكل ذلك زيادة  . يُ 2023عام  في  يمني    مليار  1976و

  17.5، و2021في المائة في عام    35سنوية بحوالي  

عام   في  المائة  عام   36.5، و2022في  في  المائة  في 

النفط الحالية  أسعار  رة ارتفاع  . كما من شأن وتي2023

 
قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية  "  (. 2021)  صندوق النقد الدولي  (105)

 ، أكتوبر. " العالمية

اإليرادات   مستوى  على  المكاسب  هذه  من  تعزز  أن 

العامة. وكنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي، يُتوقع أن  

  خاللفي المائة   6عند مستوى  تستقر اإليرادات العامة 

 فترة التوقع. 

في مقابل ذلك، يُتوقع أن يرتفع اإلنفاق العام كذلك تقريبا  

 1647اإليرادات العامة، مسجال  ارتفاعا  من  بنفس وتيرة  

   يمني  مليار   2256إلى   2020عام     يمني   مليار

، 2022في عام      يمني   مليار   2784و   ، 2021عام  

يمني   مليار   3784و  ذلك 2023  عام   في      يشكل   .

بحوالي   و   37زيادات سنوية  المائة  المائة   23في   ،في 

التوالي. مدى  في المائة على    36و  سنوات التوقع على 

في   5.3عند مستوى  نتيجة لذلك، يُتوقع أن يستقر العجز  

التوقع   خالل المائة   الدين   . فترة  يُتوقع تراجع نسب  كما 

الجائح  عام  عليه  كانت  عما  كبيرة  بصفة  إلى العام  ة، 

 84.2  مقارنة بنحو  2021في المائة عام    73.5حوالي  

في المائة في عام   63.1، ويُسجل  2020في المائة في  

 .2023في المائة في عام    54، ثم حوالي  2022

 للنفط المستوردة العربية  الدول .2

بالنسبة لمجموعة الدول العربية المستوردة للنفط، يُتوقع  

في المائة    6في حدود    2022أن يستقر العجز في عام  

من الناتج المحلي اإلجمالي، بانخفاض طفيف بحوالي 

عام    0.6 عن  مئوية  ظل 2021نقطة  في  خاصة    ،

اإلصالحات التي تواصلها هذه الدول لتحسين أوضاع  

مع عود العامة،  كثير  المالية  في  االقتصادي  التعافي  ة 

عام   في  المجموعة  دول  رفع  2021من  ومواصلة   ،

االقتصادية   األنشطة  وعودة  اإلغالق  إجراءات 

والنقل   السياحة  كأنشطة  الجائحة  من  كثيرا   المتضررة 

واستفادة  الدولي مع انحسار موجة المتحور أوميكرون  

 كان. سبعض دول المجموعة من تلقيح عدد أكبر من ال 

ستطرح تحديات جدية     الحاليةأن التطورات الدولية    إال

االرتفاع   موجة  نتيجة  المجموعة،  دول  موازنات  أمام 

في أسعار السلع األساسية. بالفعل، تُعتبر الدول   الكبير 

في   االرتفاع  موجة  من  متضرر  أهم  للنفط  المستوردة 

األسعار الحالية، سواٌء أسعار النفط ومشتقاته أو أسعار 

ومش بحكم  القمح  تستورد    هذه معظم  كون  تقاته  الدول 

من   والغاز، معظم حاجياتها  النفط  مواد  إلى  باإلضافة 

تواجه إضافة إلى المخاطر الناتجة القمح ومشتقاته. كما  

من    المخزونكفاية    تحدياتارتفاع األسعار كذلك  عن  

القمح في ظل عدم اليقين حول اإلمدادات المستقبلية من  
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لذلك، ربما تضطر أغلب الدول    .السلعة األساسيةهذه  

التمويلية   الحاجيات  لتساير  موازناتها  تعديل  إلى 

المستجدات، خاصة  مع األوضاع   ه المتزايدة جراء هذ 

السائدة   اليقين  على مستقبل    حاليا  الضبابية وحالة عدم 

 األسعار وإمدادات التموين. 

 المجموعة دول مستوى على التطورات

  2021/2022يرتكز مشروع موازنة    (106) ،مصر في

والنقدية  المالية  اإلصالحات  تنفيذ  استمرار  على 

في إطار االستراتيجية الحكومية    المهمةواالقتصادية  

المالية (2023/ 2019/2020-2022) قانون  يهدف   .

المالي   استدامة   2021/2022للعام  على  الحفاظ  إلى 

اندة  المديونية الحكومية، ومسخفض  االنضباط المالي و

قطاعات الصناعة  في  ودعم النشاط االقتصادي خاصة   

وتحسين   االجتماعية  الحماية  جهود  ودفع  والتصدير، 

التنمية   أنشطة  دفع  على  والتركيز  المعيشة،  مستوى 

 البشرية خاصة  في مجالي الصحة والتعليم. 

على    2021/2022اعتمد مشروع موازنة العام المالي  

ي المائة، ومتوسط  ف  5.4افتراض معدل نمو بحوالي  

بنسبة   الحكومية  والسندات  األذون  على  الفائدة  سعر 

النفط بحدود    13.2 برميل  المائة، ومتوسط سعر  في 

دوالرا  للبرميل، إضافة  إلى افتراض متوسط سعر    60

دوالرا  للطن، متضمنا     255القمح األمريكي بحوالي  

تكلفة الشحن والنقل. يستهدف مشروع الموازنة العامة 

المالي  لل ، تحقيق فائض أولي قدره  2021/2022عام 

يصاحبه    1.5 وهوما  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  من 

إلى   الموازنة  عجز  من  كل  المائة،    6.7خفض  في 

  89.5نحو    إلى وخفض في نسبة دين أجهزة الموازنة  

استمرار تطبيق إجراءات الضبط  نتيجة  في المائة، ذلك  

في   71.3ي بنسبة  يتكون من الدين الداخل  حيثالمالي.  

الخارجي   والدين  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  من  المائة 

المائة من الناتج المحلي اإلجمالي. في    في  18.2بنسبة  

نفس السياق، يُتوقع أن يصل إجمالي الفوائد في ميزانية 

  554.6مليار جنيه، منها    579.6إلى    2021/2022

و محلية  فوائد  عبارة عن  فوا  25مليار  جنيه  ئد  مليار 

 أجنبية. 

في ظل هذا التوجه، يُتوقع أن يبلغ إجمالي اإليرادات  

  22مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها    1365حوالي  

.  2020/2021في المائة عن ما هو مقدر للعام المالي 

تأتي هذه الزيادة خاصة من اإليرادات الضريبية التي  

إلى نحو    جنيه  مليار  831يُتوقع أن تزداد من حوالي  

 
البيان المالي التمهيدي ما قبل  (. "2021، )وزارة المالية، مصر  (106)

 ". 2021/2022المالي الموازنة للعام  

واإليرادات غير الضريبية من حوالي  جنيه  مليار    983

حوالي    286 إلى  جنيه  بين    382مليار  جنيه  مليار 

الماليين   على   2021/2022و  2020/2021العامين 

إجمالي   يرتفع  أن  يُتوقع  ذلك،  مقابل  في  التوالي. 

في المائة، من حوالي   13.8 بنحوالمصروفات العامة 

مليار جنيه    1837.7ى حوالي  مليار جنيه إل  1614.7

 . 2021/2022و 2020/2021بين العامين الماليين  

 إطار في الميزانية توقعات تظهر  (107) ،المغرب في

احتساب عجزا ،  2022 لسنة المالية قانون  دون 

 الناتج في المائة من  6.4 عائدات الخصخصة بنسبة

من  6.5 مقابل اإلجمالي، المحلي المائة   إجمالي في 

في   7.6و 2021 عام  في حققالمُ  للعجز المحلي الناتج

إلى تعافي   2020. عام  فيالمائة   التحسن  هذا  يُعزى 

معأداء    مؤشرات الكلي  انتعاش االقتصاد   استمرار 

 مما والخارجي، الداخلي والطلب االقتصادي النشاط

 2021. بعام  مقارنة  الموارد بتحسن سيسمح

فرضية استمرار التحسن في  مع ،2023لعام   بالنسبة

بنسبة عجزا   المغرب  بنك  يتوقع  في    5.8   الموارد، 

كما سيتم الرفع من   . اإلجمالي المحلي الناتجالمائة من  

النفقات   بنفقات  الجارية حجم  المتعلقة  خاصة   ،

االستثمار، من أجل مواصلة تنفيذ تدابير دعم االقتصاد  

ا، وال  الوطني ومواكبة تفعيل اإلصالحات المخطط له

االجتماعية   الحماية  بتعميم  المتعلقة  تلك  سيما 

 .واالستمرار في تنفيذ االستراتيجيات القطاعية

أما أبرز التدابير والسياسات المتبناة على صعيد قطاع  

عام   خالل  تنفيذها  مواصلة  سيتم  التي  العامة  المالية 

،  19-لدعم التعافي االقتصادي من جائحة كوفيد  2022

فتمثلت في مجموعة من اإلصالحات الهيكلية في إطار 

الذي يؤسس إلطالق مرحلة   التنموي الجديد  النموذج 

لتسريع   المشروع   عافي الت جديدة  وتوطيد  االقتصادي، 

السياق،   المجتمعي.  هذا  مالية   في  قانون   2022حد د 

أربع أولويات تتمثل في، توطيد أسس إنعاش االقتصاد 

أزمة    ، الوطني تداعيات  من  كوفيد والحد   19- جائحة 

اإلدماج  آليات  وتعزيز  االقتصادية،  القطاعات  على 

رأس  وتقوية  االجتماعية،  الحماية  تعميم  في  والتقدم 

تكثيف  سيتم  الصحي،  للجانب  بالنسبة  البشري.  المال 

مواردها  وتعبئة  الصحية  المنظومة  لتأهيل  الجهود 

الح  وتجويد  البشرية  بالموارد  والعناية   وكمة،المالية 

ال  توفير  على  جودة والعمل  وتحسين  التحتية  بنية 

الخدمات الصحية. كما ستركز اإلجراءات على إصالح 

عبر تسريع إصالح وكمة  القطاع العام وتعزيز آليات الح 

"صندوق النقد العربي: استبيان   (.2202بنك المغرب، المغرب، )  (107)

 عشر"، ابريل.  السادساإلصدار  -تقرير آفاق االقتصاد العربي
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اإل وتبسيط  وغيرها    جراءات، اإلدارة،  من والرقمنة، 

 (. 6)جدول  اإلصالحات األخرى  

 : (6) رقم جدول 
 المغربإصالحات المالية العامة خالل أفق التوقع: 

إصالحات   −
اإليرادات  
 العامة

باعتباره أولوية وطنية، وذلك بهدف   الضريبياإلصالح تفعيل  −
تعبئة كل اإلمكانات الضريبية لتمويل النموذج التنموي أوال  

، وتخفيف  الضريبيةوالسياسات العمومية، وضمان العدالة 
العبء الضريبي من خالل اعتماد توجه نحو سعر موحد  

 .للضريبة على الشركات
ن  تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الشركات م −

بالنسبة للشركات الصناعية في المائة  27إلى  في المائة  28
 مليون درهم،   100التي يقل ربحها الصافي عن 

 الشركات على بالنسبة للضريبة للمساهمة تخفيض الحد األدنى −
في المائة   0.45إلى  في المائة  0.5الدخل من  على والضريبة

 .للمنشـآت التـي تصـرح بحصيلـة إيجابيـة
 .سائل مكافحة الغش والتهرب الضريبيتعزيز و −
 إجراءات حماية حقوق الملزمين من خالل تحسين  −

ن النظر في الطعون المتعلقة  االتصحيحات، وتعزيز مهام لج 
 )محلية(. ن جهويةابالضريبة خاصة عبر إحداث ل ج  

فيما يتعلق بالضريبة على الدخل، فقد عمل قانون المالية لسنة   −
ساهمة المهنية الفردية وتحسين  على تحسين نظام الم 2022

 .أيضا تصفية هذه المساهمة
إصالحات   −

 النفقات العامة
مواصلة تنفيذ خطة إنعاش االقتصاد الوطني التي أطلقها جاللة   −

مليـار   245االسـتثماري ليبلغ   االنفاق الملك موازاة مع تعزيز 
مليار درهم ستتم تعبئتها في   45، منها 2022برسم سنة   درهـم

 إطار صندوق محمد السادس لالستثمار.
ـة جديـدة لبرنامـج »انطالقـة«، خاصـة مـن  كيإعطـاء دينامي −

خالل إطـالق برنامــج يدعــى »الفرصــة« يهــدف إلــى  
تمويــل مشــاريع الشــباب بــدون شــروط مســبقة، وذلــك  

،  2022ألــف قــرض ســنة   50عــن طريــق توفيــر حوالــي 
  هذهوالدعــم الالزمين لمواكبــة أصحــاب  التأهيلع تقديــم مــ

 ليـار درهـم.م 1.25بموازنة تقدر بنحو  المشــاريع
اعتماد برنامـج لألشـغال العموميـة الصغـرى والكبـرى، فـي   −

فرصة  ألف  250ن خلــق  بما يُمكن مإطـار عقــود مؤقتــة، 
مـن سـنة   ء  فـي غضـون سـنتين وذلـك ابتـداعمل مباشرة 
 .مليـار درهـم 2.25بموازنة تقدر بنحو  ، 2022

إصالحات   −
 إدارة الموازنة

في   6.4 إلى 2022برسم السنة المالية  الموازنةتقليص عجز  −
للسنة  في المائة  6.5، مقابلالمحلي اإلجماليمن الناتج المائة 
 .  2021المالية 

في المائة  5.8  أن يبلغ العجز نسبة يتوقع ، 2023لعام بالنسبة −
 .اإلجمالي المحلي الناتج من

إصالح إدارة   −
 الدين العام 

من المتوقع أن يستقر مؤشر دين الخزينة بالنسبة للناتج الداخلي   −
،  2021في المائة في عام  75.7  الخام في مستوى يقارب

 .2019في المائة في عام  64.8مقارنة بنحو 
  في 77.9 إلى الخزينة مديونية تصل المغرب أن بنك توقعي −

 في في المائة   74.6ى إل تتراجع أن قبل  ، 2022عام المائة في
  2023. عام

تعزيز اإلنفاق   −
 االجتماعي 

إطالق المرحلة الثانية المتعلقة بتوسيع االستفادة من التأمين  −
للفئات الهشة   2022االجباري األساسي عن المرض في  

من نظام المساعدة الطبية "راميد"،   والفقيرة التي تستفيد حاليا  
مليـار درهـم مـن خـالل صنـدوق دعـم   2.4وذلك بتعبئـة 

 الحمايـة االجتماعية والتماسـك االجتماعي.
اتخاذ التدابير الضرورية للشروع في التعميم التدريجي  −

للتعويضات العائلية. وذلك من خالل العمل على تسريع تفعيل  
لتحديد الفئات المستهدفة، وتيسير  السجل االجتماعي الموحد 
 االستفادة من هذه التعويضات.

دعم جيل جديد من الخدمات االجتماعية، يضمن االندماج  −
االقتصادي واالجتماعي والثقافي لألشخاص في وضعية إعاقة.  
في هذا اإلطار، سيتم الرفع من االعتمادات المخصصة لدعم  

  مليون درهم سنويا   500الجمعيات العاملة في هذا المجال إلى 
 .  2022ابتداء من  

مليـون درهـم لتعزيــز بنيــات استقبال )دور   250صيص تخ  −
 .الحضانــة( لألطفــال دون ســن الرابعــة 

، وذلك بتعبئة الحوكمةإصـالح القطـاع العـام وتعزيـز آليـات  −
 درهـم مخصصـة لـورش تفعيـل الجهويـة. مليار 10

  اإلصدار:  العربي االقتصاد  آفاق  تقرير استبيان" المغرب،(.  2022) المغرب، بنك
 .أبريل ،"عشر السادس 

لعام    (108) ،تونس  في الد ولة  ميزانية  حجم  تقدير  تم 

بزيادة    57.3بنحو    2022 أي  تونسي،  دينار  مليار 

المائة عن    3.2حوالي   قانون   في  المحدثةالن تائج  في 

. اعتمدت تقديرات ميزاني ة  2021لسنة    الُمعدلالمالية  

  2021على الن تائج المتوق عة لسنة    2022الد ولة لسنة  

ر مختلف المؤشرات االقتصادية، حيث تم اعتماد   وتطو 

 
المالية   (108) )وزارة  تونس،  ميزانية  "  (.2022،  مشروع  تقرير حول 

 ، ديسمبر."2022الدولة لسنة 

لسنة    2.6 نمو  كمعدل  المائة  ومعدل  2022في   ،

األخير الد والر    2021لسنة    ةاألشهر  صرف  لسعر 

يل النفط  ، واعتماد متوسط سعر برم2022لكامل عام  

دوالر تم  على أساسه    70دوالر مقابل    75في حدود  

 . 2021لسنة  الُمعدلةإعداد الميزاني ة 

لسنة   الذاتية  الموارد  تقدير  تم  لذلك،    2022نتيجة 

في   12.1مليار دينار، أي بزيادة بنسبة  38.6بحوالي 

المالية   قانون  تقديرات  لسنة    الُمعدلالمائة مقارنة مع 

هذه  2021 تتوزع  بين  .  إيرادات ضريبية  اإليرادات 

دينار    35.1بمبلغ     ضريبيةغير  وإيرادات  مليار 

بحدود    3.1بحوالي   خارجية  هباٍت  ثم    460مليار، 

على مجموعة من   اإليراداتمليون دينار. استند توقع  

تعبئة   في،  تمثلت  واإلجراءات،  مليون    300العوامل 

ومواصلة   والتخصيص،  المصادرة  كمداخيل  دينار 

تبسيط    يةغب  الضريبيةإلصالح الشامل للمنظومة  خطة ا

العبء  الضريبيالنظام   وتخفيف  وتحقيق    الضريبي، 

في    ، وتعبئة موارد الدولة الذاتية أخذا  الضريبيةالعدالة  

 االعتبار وضعية المؤسسات المتضررة من الجائحة. 

مليار    47.2أن تبلغ حوالي    يُرتقبفيما يخص النفقات،  

في المائة مقارنة   6.6، بزيادة قدرها  2022دينار في  

. تنبني هذه الزيادة  2021بقانون المالية التكميلي لسنة 

اعتمادات   رصد  على،  في  لنفقات  باألساس  التأجير 

  دينار  مليار  20.3مليار دينار في مقابل    21.6حدود  

، ورصد  ائةفي الم  6أي بزيادة قدرها    2021في عام  

مليار    2.2حوالي ملياري دينار لنفقات التسيير مقابل  

قدره    2021لعام  دينار   بانخفاض  مليون    199أي 

  م دينار للدع مليار  7.3دينار. كذلك، تخصيص حوالي 

  خاصة  ، تهم  2021مليار متوقعة لعام    6مقابل حوالي  

  3.3مقابل    ،مليار  2.9المحروقات والكهرباء بحوالي  

. تأخذ  2021لسنة    الٌمعدلبقانون المالية    مليار مقدرة 

بعين   الت قديرات  اإلجراءات    االعتبارهذه  مفعول 

اإلنتاج  تقديرات  الدعم وكذلك  للحد من حجم  المتخذة 

النفط.    واالستهالك وسعر  الصرف  سعر  وفرضيات 

إلى إجراءات مبرمجة في عام   تخص    2022إضافة 

  71.4بة  دعم المواد األساسية الذي سجل ارتفاعا  بنس 

مليار بين    2.2إلى    ،مليار  3.8في المائة من حوالي  

. في مقابل ذلك، يُتوقع انخفاض  2022و  2021عامي  

في )  نفقات  طفيف  المدرسي  النقل  المائة(    2دعم  في 

  1انخفاض ضئيل في النفقات االستثمارية  )أقل من  و

 في المائة(.  
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دون   الميزانية  مستوى عجز  تم حصر  لذلك،  كنتيجة 

في المائة من الن اتج   6.7الهبات والمصادرة في حدود 

اإلجمالي لعام   8.3مقابل    ،المحلي  متوقعة  المائة  في 

حدود  2021 في  تمويل  حاجيات  يستدعي  ما  وهو   ،

مليار دينار. كما يُتوقع بلوغ حجم الدين العمومي   18.7

نسبة    114.4حدود    2022لعام   ممثال   دينار،  مليار 

من    82.6 المائة  مقابل  في  اإلجمالي،  المحلي  الناتج 

المالية    85.6 بقانون  مقدرة  المائة  لعام    المعُدلفي 

2021 . 

العامة   (109)  ،السودان  في اإليرادات  ترتفع  أن  يُتوقع 

بنحو   الخارجية(  المنح  عام   34)دون  في  المائة  في 

حوالي  2022 لتبلغ  سوداني،    3326،  جنيه  مليار 

بمبلغ   معتم  2475مقارنة  جنيه  الميزانية  مليار  في  د 

لعام  المُ  اإل2021عدلة  تمثل  دون  ي.  العامة  رادات 

حصة   المنح  إجمالي   11.6احتساب  من  المائة  في 

. تعول ميزانية  2022الناتج المحلي اإلجمالي في عام  

على اإليرادات الضريبية التي تمثل حصة   2022عام  

في المائة في    58أكبر في إجمالي اإليرادات )حوالي  

تنمو بحوالي  2022عام   يُتوقع أن  في    145(، والتي 

. كما يُنتظر كذلك  2022و  2021المائة بين موازنتي  

ومكاسب  واألرباح  الدخل  على  الضرائب  تنمو  أن 

بنسبة   المال  على    307رأس  والضرائب  المائة،  في 

في المائة، ثم الضرائب    141السلع والخدمات بحوالي  

بنسبة   الملكية  و  92على  المائة،  على  في  الضرائب 

في المائة.  كما يُتوقع أن تنمو   87التجارة الدولية بنسبة  

بنسب   األخرى  والضرائب  الضريبية  اإليرادات غير 

ومبيعات    ،في المائة(  100كبيرة كذلك، كدخل الملكية )

  117ورسوم إدارية )  ،في المائة(   140سلع وخدمات )

  142ومبيعات من جانب منشآت سوقية )  ، في المائة(

المائة(. في مقابل ذلك، يُتوقع أن تنخفض إيرادات  في  

بنسبة  نمت أخرى  المائة  40وعة  على  في  عالوة   ،

 انحسار المنح الخارجية. 

إجمالي   تقدير  تم  اإلنفاق،  جانب    المصروفاتفي 

عام    3318حوالي  بالجارية   في  جنيه  ،  2022مليار 

قدرها   عام    38بزيادة  عن  المائة  حيث  2021في   ،

لبنود االجتماعية بصفة كبيرة، ما عدا  ارتفعت جميع ا

بقيمة   تنخفض  أن  يُتوقع  التي  التمويل  في    82تكلفة 

تعويضات   تزداد  أن  يُتوقع  الصدد،  هذا  في  المائة. 

بنسبة   المائة  141العاملين  السلع    ،في  شراء  وبند 

في المائة، والمنافع االجتماعية    138والخدمات بنسبة  

 
(. "موازنة  2021االقتصادي، السودان )وزارة المالية والتخطيط   (109)

  .  "، ديسمبر2022الحكومة االتحادية لعام 
-http://www.mof.gov.sd/images/files/yearly

 2022.pdf-budget-budget/mof 

والمصروفات    24بنسبة   المائة،  بنسبة  في  األخرى 

 في المائة.   199

  2022يُتوقع أن يبلغ العجز في عام  في ضوء ما سبق،  

مليار جنيه، يتم تغطيته من أدوات الدين    363حوالي  

بمبلغ   المركزي  البنك  من  واالستدانة    374الداخلي 

 مليار جنيه من األصول المالية.  11ومبلغ    ،مليار جنيه 

خالل  العامةتوقع أن تبلغ اإليرادات يُ  ،(110)األردن في

دينار  8912حوالي    2022عام   وأن    أردني  مليون 

، وأن  2023مليون دينار خالل عام  9151 إلى ترتفع  

كما   .2024مليون دينار خالل عام    9572  إلىتصل  

حوالي    2022تبلغ النفقات العامة خالل عام    يُتوقع أن

و  10668.2 دينار  دينا  10834.5مليون  ر  مليون 

عام   ترتفع    2023خالل  مليون    10955.7  إلىوان 

 .  2024دينار خالل عام 

المنح   بعد  الموازنة  يبلغ عجز  أن  يتوقع  لذلك،  نتيجة 

مليون دينار، أو ما    1756.2حوالي    2022خالل عام  

اإلجمالي    5.2نسبته   المحلي  الناتج  من  المائة  في 

عن   طفيف  عام   نسبةال بانخفاض  في    2021  المحققة 

يستمر    5.4حوالي    بلغتالتي   أن  ويُتوقع  المائة.  في 

العجز مسجال   دينار خالل    1683.5انخفاض  مليون 

الناتج(    4.7)حوالي    2023عام   من  المائة  في 

 .  2024مليون دينار خالل عام  1383.7و

صعيد   على  المتبناة  والسياسات  التدابير  أبرز  تجلت 

التي سيتم  في عدد من السياسات  قطاع المالية العامة  

عام   خالل  تنفيذها  التعافي   2022مواصلة  لدعم 

كوف جائحة  من  موازنة 19- يداالقتصادي  من خالل   ،

يوطد   2022عام   طموح  حكومي  لبرنامج  كمنطلق 

ليراعي   إعداده  تم  االقتصادي،  االنتعاش  أركان 

تحقيق   أجل  من  والسياسية  االقتصادية  التطورات 

 . (7)جدول  التعافي االقتصادي

 

 

 

 

 

 
 

"صندوق النقد العربي: (.  2022األردني، األردن )البنك المركزي    (110)

 عشر"، ابريل. السادساإلصدار  -استبيان تقرير آفاق االقتصاد العربي
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 : ( 7جدول )
 إصالحات المالية العامة خالل أفق التوقع: األردن 

إصالحات   −
اإليرادات  
 العامة

تعزيز الموارد المحلية وخلق موارد مستدامة من االيرادات الضريبية  −
التصاعدية وفقا لنظام ضريبي يحقق العدالة االقتصادية واالجتماعية، 

ومكافحة التجنب والتهرب الضريبي والجمركي بما يمكن من توسيع القاعدة  
 الضريبية والحد من االعفاءات واالستثناءات.  

باألسعار التحويلية للغايات الضريبية بهدف سد   إعداد مشروع نظام خاص  −
الثغرات في اجراءات النظام الضريبي والتي يستخدمها البعض في التهرب  

 او التجنب الضريبي وتحويل االرباح.
توحيد الجهات الرقابية على الحدود لتصبح تحت اشراف جهة واحدة وهي   −

لوطنية وتخفيض كلف  دائرة الجمارك بهدف زيادة تنافسية السلع والخدمات ا
 التجارة وازالة المعوقات وازدواجية اإلجراءات.

بهدف   2021قانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة  تعديل اقرار  −
االنسجام مع الممارسات الدولية في مفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسلع  

 رار مبدا التوريد.  إقوالخدمات من خالل 
ريبة المبيعات لتوفير السيولة للقطاع  جراء تعديل يكفل تسريع سداد ضإ −

 الخاص دون تأخير.
قامت الحكومة بإعداد مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة االقتصادية   −

بهدف توحيد االدارة الضريبية واالدارة الجمركية   2021الخاصة لسنة 
 لتعزيز الجهود الرامية الى مكافحة التهرب الجمركي والضريبي.

 الذي يستثنى منه سلعا   لتعرفة الجمركية على عدة سلعتخفيض وتوحيد ا −
 مستوردة مثل التبغ والكحول والمركبات.  

إصالحات   −
النفقات  
 العامة

تعزيز فعالية وكفاءة االنفاق الرأسمالي من خالل المعايير والضوابط   −
 .الموضوعية الختيار هذه المشاريع وتتبع تنفيذها، وزيادة حجمه

زيادة مخصصات المشاريع    2022موازنة عام  ضمن مشروع قانون ت −
. كذلك،  2021مقارنة بعام   في المائة 43.6الرأسمالية على نحو تاريخي بلغ 

تعمل الحكومة على توجيه االنفاق العام بما يضمن تحفيز الطلب وزيادة  
 العرض.  

إصالحات   −
إدارة  
الموازنة  
 العامة

تحديد أولويات اإلنفاق ورصد المخصصات المالية للمشاريع ذات األولوية   −
وممارسة االعمال ،وتعزيز المنافسة   االستثمار،الوطنية وتحسين بيئة 

 .والتشغيل،
تجسيد مفهوم الشراكة المسؤولة من خالل االنفتاح على القطاع الخاص    −

 .المالي والنقديوفعاليات المجتمع المدني وتحقيق االستقرار 
تجسيد مبدأ االعتماد على الذات حيث استندت الموازنة الى عدد من   −

المؤشرات االقتصادية أبرزها التحسن في أداء االقتصاد في ضوء توقع  
 استمرار االنتعاش االقتصادي.

إصالحات   −
إدارة الدين  
 العام

  -2022للسنوات  تحديث استراتيجية إدارة الدين العام متوسطة المدى −
 .، ونشر خطة االصدارات األولية2026

تطوير مهارات موظفي مديرية الدين العام في عدة برامج منها، االستمرار   −
في تحليل االلتزامات المحتملة الناتجة عن تنفيذ برامج الشراكة بين القطاعين 

، وتحليل المخاطر المرتبطة بإدارة الدين العام وتطوير  PPPالعام والخاص 
 االستراتيجية، وتحليل استدامة الدين.

تعزيز  −
االنفاق 
االجتماعي 
ودعم النمو  
الشامل  
 والمستدام 

الحماية االجتماعية والتوسع في شمول المواطنين  برامج تعزيز كفاية وكفاءة  −
في   حقيقيا   محدودي الدخل اضافة الى دعم الوظائف باعتبارها استثمارا  

 ما يلي:  2022وع موازنة  تعزيز جهود التعافي، اذ تضمن مشر 
زيادة المخصصات المالية لشؤون الصحة متضمنة المخصصات المالية   −

 لمواجهة الجائحة.
تعزيز وتوفير الخدمات الصحية واعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية   −

 وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
 استمرار العمل للوصول الى التأمين الصحي الشامل العادل المستدام.   −
 معايير واضحة محددة.ومنح االعفاءات الطبية بطريقة منضبطة  −
 .لبرنامج التشغيل الوطني 2022مليون دينار في موازنة عام   80رصد  −
،  2022 يونيوتمديد برنامج استدامة )الضمان االجتماعي( حتى نهاية  −

خالل زيادة  وتقديم الدعم لبرامج الحماية االجتماعية واالستمرار ب
 مليون دينار. 40بقيمة   2022مخصصات صندوق المعونة الوطنية لعام 

مليون دينار لبرنامج استدامة ضمن البرنامج المالي للتحفيز  20رصد  −
 االقتصادي 

  آفاق   ير تقر  استبيان:  العربي  النقد  صندوق (. " 2022)  األردن،  األردني،  المركزي  البنك
 .ابريل  ،"عشر السادس اإلصدار -العربي االقتصاد

قانون ف مشروع  مرتكزات  بُنيت  اإلطار،  هذا  ي 

لعام   العامة  مخصصات    2022الموازنة  زيادة  على 

مقارنة مع   ، في المائة  43.6المشاريع الرأسمالية بنحو  

دينار    1551حوالي    إلىلتصل    2021عام   مليون 

، ويأتي  2021مليون دينار عام    1080بحوالي    مقارنة  

في طليعة المشاريع الرأسمالية، المشاريع المنبثقة عن  

مليون    274برنامج أولويات الحكومة المقدرة بحوالي 

نسبته  أدينار   ما  المائة  18و  النفقات    في  إجمالي  من 

من   المائة  في  12الرأسمالية. كذلك، تم رصد حوالي  

والمياه   الطاقة  لمشاريع  الرأسمالية  النفقات  إجمالي 

والنقل، ورصد المخصصات المالية لمشاريع الشراكة 

بنحو   الخاص  القطاع  ورصد    60مع  دينار،  مليون 
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بنحو   المحافظات  مجالس  لدعم    110مخصصات 

مليون دينار لبرنامج   20مليون دينار، ورصد حوالي  

 الي للتحفيز االقتصادي. استدامة ضمن البرنامج الم

عام   ميزانية  تضمنت  مخصصات    2022كما  زيادة 

اإلنفاق االجتماعي على الصحة والتعليم واألجور. في  

الصحة   لشؤون  المخصصات  زيادة  تم  الصدد،  هذا 

لتصل    177بنحو   دينار    1133حوالي    إلى مليون 

مقابل   دينار  عام    956مليون  دينار  ،  2021مليون 

بنحو    لدعم ورصد مخصصات   مليون    150البلديات 

إلى  دينار.   المرصودة  إضافة  المخصصات  زيادة 

نحو    إلىمليون دينار لتصل  100لشؤون التعليم بنحو 

مقابل    1283 دينار  عام    1184مليون  دينار  مليون 

جمالي االنفاق إ  من  ئةفي الما  12ما نسبته    أو  2021

بنحو   المدني  الجهاز  رواتب  زيادة  تم  كذلك،  العام. 

نسبته    148 ما  او  دينار  المائة  48مليون  من   في 

زيادة   تم  كما  الجارية.  النفقات  في  الزيادة  إجمالي 

مخصصات الجهاز العسكري وجهاز األمن والسالمة  

بنحو   المتقاعدين    96العامة  ورواتب  دينار  مليون 

بنحو  العسكريي والمدنيين  دينار،    43ن  مليون 

االجتماعية   الحماية  لبرامج  الدعم  بتقديم  واالستمرار 

من خالل زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية  

 مليون دينار.  40بقيمة   2022لعام 

حدوث تحسن نسبي في المنح   يُتوقع   ( 111)، فلسطينفي  

مستويات  تحسن  ويتوقع  الدولية،  والمساعدات 

الطلب  تعافي  ظل  في  المحلية  الضريبية  اإليرادات 

تشير  لذلك،  الصحية.  الجائحة  تداعيات  من  المحلي 

التي  العامة  اإليرادات  في  تحسن  إلى  األولية  البيانات 

مليون دوالر، أي   4240حوالي    2021بلغت في عام  

. كما 2020في المائة عن عام    20يادة تفوق  بنسبة ز 

بنسبة   تنخفض  أن  في    10.4يُتوقع  المائة   2022في 

، قبل أن تعود أمريكي  مليون دوالر   3800لتسجل نحو  

 4012في المائة )   5.6بحوالي    2023لالرتفاع في عام  

المستمرة   الزيادة  تأتي  دوالر(.  الفترة   خالل مليون 

ريبية كأهم مساهمة في اإليرادات الض   (2023- 2021) 

 في زيادة اإليرادات العامة.

لعام  األولية  البيانات  فتشير  اإلنفاق،  جانب  في  أما 
في المائة مقارنة    1.8إلى تراجع طفيف بنسبة    2021
. بعدها، يُتوقع أن يرتفع اإلنفاق العام بنسبة 2020بعام  
  2023و  2022في المائة في عامي    7في المائة و  5

خاصة  على   المصروفات    التوالي،  ارتفاع  ظل  في 
الجارية على الرواتب واألجور والخدمات االجتماعية.  



 2022أبريل  –تقرير "آفاق االقتصاد العربي " اإلصدار السادس عشر 

 72                                                                                                                    العربي النقد صندوق

في    80كما يُتوقع أن يرتفع اإلنفاق الرأسمالي بنسبة  
،  2023في المائة في عام    20و  2022المائة في عام  

رغم تواضع حصته من إجمالي اإلنفاق التي ال تتعدى  
إصالحات متنوعة في   صاحب ذلك في المائة.    5حدود  

ضريبية  إصالحات  خالل  من  العامة  المالية  بنود 
وترشيد اإلنفاق وبرامج إلصالح إدارة الموازنة العامة 

وإج العام،  الدين  اإلنفاق راءات  وإدارة    تعزيز 
 (. 8االجتماعي )جدول 

 : (8جدول )

 إصالحات المالية العامة خالل أفق التوقع: فلسطين
إصالحات  
اإليرادات  

 العامة 

 .استمرار العمل على توسيع القاعدة الضريبية −
   .الحد من التهرب الضريبي −

إصالحات  
 اإلنفاق العام 

 .االستمرار في اتباع سياسة ترشيد النفقات العامة −
 .المشاريع التطويرية والتنمويةالتركيز على  −
خلق فرص عمل جديدة من خالل دعم للمشاريع الصغيرة   −

 بالشراكة مع وزارة العمل والمؤسسات المصرفية
إصالحات  

إدارة  
الموازنة  
 العامة 

 .اعتماد موازنة البرامج متوسطة األمد  −
 .إدارة االيرادات: تبني استراتيجية االيرادات العامة −
 .النفقات: موازنة برامج متوسطة األمدإدارة  −
استكمال عملية اصالح إدارة المال العام المستمرة منذ عام   −

2012. 
 .اظهار الشفافية للمعايير الدولية −

إصالحات  
إدارة الدين  

 العام 

 .دارة خطط اقتراض سنويةإ و إعداد  −
 .االستمرار في التسديد المستمر للقروض المحلية −
 .المتأخرات ومتابعة اعتماد توصياتهاتفعيل لجنة دراسة  −

تعزيز اإلنفاق  
 االجتماعي 

 .تخفيف العبء الضريبي على ذوي الدخل المحدود  −
 االستمرار في اتباع نظام الضريبة التصاعدية  −
 دعم المعونات االجتماعية   −
المزيد من االستثمار في البنية التحتية وخصوصا  في  −

 مشاريع التعليم والصحة 
(. "صندوق النقد العربي: استبيان تقرير آفاق  2022النقد الفلسطينية، )سلطة  

 اإلصدار السادس عشر"، أبريل  -االقتصاد العربي

الموازنة    (112) ،موريتانيافي   إيرادات  تبلع  أن  يُتوقع 

موازنة عام  في    مليار أوقية  75العامة للدولة حوالي  

قدرها  2022 بزيادة  أي  مقارنة    7.1،  المائة  في 

عام  بموا الضريبية  2021زنة  اإليرادات  تشكل   .

في موارد الخزينة العامة حيث يُتوقع أن   األهم الحصة  

في المائة بين الموازنتين    17تنمو هذه اإليرادات بنسبة  

مليار أوقية    49.3، لتبلغ حوالي  2022و  2021لعامي  

عام   غير  2022في  اإليرادات  بعدها  تأتي  ثم   ،

في   2وقية، بزيادة قدرها  مليار أ  17.5الضريبية بقيمة  

يُتوقع تراجع في  ال. في  2021المائة عن عام   مقابل، 

في المائة وتراجع   4بنود اإليرادات الرأسمالية بنسبة  

في المائة، وإن    34في موارد الحسابات الخاصة بنسبة  

اإليرادات   إجمالي  في  األخيرة  البنود  كانت حصص 

)حوالي   و  2.5ضئيلة  المائة  المائ  5.3في  على في  ة 

 (. 2022التوالي في موازنة 

يأتي ذلك خاصة مع تحسن النشاط االقتصادي ووضع  

بعد   االقتصادي  النشاط  الستئناف  مواتية  سياسات 

الجائحة في مختلف قطاعات اإلنتاج. لذلك، يقدم قانون  

إجراءات ضريبية جديدة تهدف إلى   2022المالية لعام  

 
مشروع قانون المالية  (. " 2021، موريتانيا، )الماليةوزارة (112)

    .، أكتوبر"2022
(https://tresor.mr/fr/afficher.php?tb=n6GhrA==&id=

 =Zms) 

الضرائ لبعض  الضريبي  النظام  وتبسيط  ب  تحسين 

المضافة القيمة  ضريبة  مثل،  وضريبة    ،والرسوم 

الممتلكات، ونظام النقل الذكي. إضافة إلى ذلك، ومن 

المالية  قانون  أدخل  الضريبية،  األحكام  تحسين  أجل 

أيضا  ضريبة على أرباح األعمال تهدف    2022لسنة  

البحري   التوريد  قطاع  على  الضرائب  تبسيط  إلى 

ودع تحفيز  إلى  باإلضافة  قطاعات  للسفن،  مختلف  م 

االقتصاد، من خالل إعفاءات جديدة من ضريبة القيمة 

من  االتصاالت  قطاع  مثال   سيستفيد  حيث  المضافة، 

الهاتفية   لالتصاالت  المضافة  القيمة  ضريبة  تخفيض 

 في المائة.  18في المائة بدال  من  16إلى نسبة 

مليار أوقية    88.5أما بالنسبة للنفقات، فيُتوقع أن تبلغ  

في المائة مقارنة   10.6، بزيادة قدرها  2022عام  في  

العامة 2021بعام   للمرافق  التسيير  نفقات  تشكل   .

  3الحصة الكبرى حيث يُنتظر أن تسجل زيادة بنسبة  

مع   مقارنة  المائة  حوالي    2021في  مليار    45لتبلغ 

 57الدين العام بنسبة    فوائدأوقية. كما يُتوقع أن تزداد  

في المائة. ينتج    24ونفقات االستثمار بنسبة    ،في المائة

العجز بحوالي   مليار    3.5عن ذلك زيادة متوقعة في 

 . 2021مقارنة بما كان عليه عام    2022أوقية في عام  

شرعت الحكومة االتحادية على   113، للصومال   بالنسبة

الوطنية   التنمية  خطة  ضمن  المالية،  السياسة  صعيد 

نامج إصالح طموح بر  في تنفيذ(،  NDP9للحكومة )

مالي مستدام من خالل تعزيز  من أجل تحقيق وضع 

اإلنفاق   جودة  وتحسين  المحلية،  اإليرادات  تعبئة 

وتعزيز ضبطه، وزيادة الشفافية والمساءلة في إدارة  

في   اإلصالحات  هذه  تنفيذ  ساهم  وقد  العامة.  الموارد 

تنفيذ   وتحسين  المحلية،  اإليرادات  تحصيل  زيادة 

م التنبؤ الميزانية،  على  القدرة  تحسين  على  ساعد  ما 

السابعة  الدولة  بصفتها  الميزانية.  إعداد  وعملية 

إطار  في  الديون  أعباء  تخفيف  تحقق  التي  والثالثين 

األولوية   فإن  بالديون،  المثقلة  الفقيرة  البلدان  مبادرة 

للصومال   فيالحالية  اإلصالحات    تتمثل  كل  تحقيق 

ال  النقد  قبل صندوق  من  إلى  المطلوبة  للوصول  دولي 

نقطة اإلنجاز بموجب معايير التسهيل االئتماني الممدد  

 (. ECF/EFFوتسهيل الصندوق الموسع )

اإليرادات    تشير التقديرات إلى ارتفاعفي هذا الصدد،  

بنسبة   عامي    30.5العامة  بين  المائة    2020في 

مليون دوالر في عام    648مبلغ    إلى  ، لتصل2021و

)113( Ministry of Finance, (2021). “FY 2022 Budget 

Statement”, August. link:  

file:///C:/AEOreport2022/Somalia/FY2022%20Pre-

Budget%20Statement.pdf 

https://tresor.mr/fr/afficher.php?tb=n6GhrA==&id=Zms
https://tresor.mr/fr/afficher.php?tb=n6GhrA==&id=Zms
file:///C:/AEOreport2022/Somalia/FY2022%20Pre-Budget%20Statement.pdf
file:///C:/AEOreport2022/Somalia/FY2022%20Pre-Budget%20Statement.pdf
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مليون دوالر في    504والي  ، ثم تنخفض إلى ح2021

 .  2023مليون دوالر في  475، وحوالي 2022عام 

 2020مقابل، يُتوقع أن ترتفع النفقات العامة بين  الفي  

مليون   618في المائة، من حوالي    5بحوالي    2021و

.  2021مليون دوالر عام   648إلى    2020دوالر عام  

بنسبة   النفقات  تنخفض  أن  يُتوقع  ذلك،  في    22.4بعد 

.  2023في المائة في عام    5.7ثم بنسبة    ،2022عام  

المنح الخارجية من حوالي   تنتقل    132كما يتوقع أن 

عام   دوالر  حوالي    2020مليون  مليون    222إلى 

مليون دوالر عام    107دوالر، ثم تنخفض بعد ذلك إلى  

 .  2023مليون دوالر عام   98و 2022

المواز  )114(،لجيبوتيبالنسبة   للسنة  ة  نقُدرت  األولية 

والمتوازنة في اإليرادات والنفقات بمبلغ    2022المالية  

  862مليار فرنك جيبوتي، أي بانخفاض قدره    143.9

، أو  2021مليون فرنك عن الميزانية المعتمدة في عام  

بنسبة   انخفاضا   يعادل  تشكل    0.6ما  المائة.  في 

  80.4الضرائب أهم مورد في مالية الحكومة بمقدار  

مليار    39.4فرنك، ثم اإليرادات األخرى بمبلغ  مليار  

والمنح   إجمالي    9  بحواليفرنك  يمثل  فرنك.  مليار 

مليار فرنك،    128.8الجارية والمنح حوالي    ت اإليرادا

خارجية   قروض  عن  عبارة  وهي  المالية  واألصول 

المالية    ،مليار   12.9  نحو غير    2.2  نحوواألصول 

على  المرتبات  تستحوذ  اإلنفاق،  جانب  من  مليار. 

بلغت   حيث  الجارية  المصاريف  من  الغالبة  النسبة 

بمبلغ   37.3 والخدمات  السلع  على  واإلنفاق  مليار، 

مليار    28مليار، ثم على األصول المالية بمبلغ    27.3

 مليار.  24.6واألصول غير المالية بمبلغ 

وإجراءات   جهود  ترشيد    2022موازنة  تركز  على 

النفقات، خاصة من خالل، تجميد التوظيف مع استثناء  

والضوابط   والتدقيق  االجتماعية،  للقطاعات  محدود 

الوزارة،   قبل  من  العاملة  للقوى  والمنتظمة  المعززة 

والمواد   للسلع  الجماعي  الشراء  عمليات  وتنفيذ 

المناقصات،    لإلدارة االستهالكية   دعوات  طريق  عن 

، وتطبيق أحكام قانون توحيد  نفاق لضبط اال وإجراءات  

الممنوحة  اإلعانات  وتخفيض  العامة،  المؤسسات 

في المائة، باستثناء مجلس    5للمؤسسات العامة بنسبة  

اإلجراءات   طالت  كما  الدستوري.  والمجلس  األمة 

ترشيد نفقات البعثات الخارجية والسفارات، واقتصار  

. كما اإلنفاق االستثماري بشكل صارم على األولويات

 
  (. 2022، جيبوتي، )وزارة الميزانية  (114)

-https://www.ministerebudget.gouv.dj/wp

-LFI-n%C2%B0142-content/uploads/2022/01/loi

022.pdf2   

الحكومية  القروض  اقتصار  أيضا   اإلجراءات  تحدد 

والقطاعات   التحتية  البنية  مشاريع  على  الجديدة 

إجراءات    2022كما تضمن قانون المالية    االجتماعية.

معدالت   عدد  كتخفيض  ضريبية  إصالحات  تخص 

 . معدالت 5إلى  7ضريبة االستهالك المحلي من 

يُتوقع أن يبلغ إجمالي اإليرادات العامة   (115) ،القُمرفي  

عام   في  فرنك    116.6حوالي    2022والمنح  مليار 

قدرها   بزيادة  اإليرادات    3.7قمري،  عن  المائة  في 

. تشكل هذه اإليرادات  2021والمنح في ميزانية    العامة

في المائة من إجمالي الناتج المحلي    20.9حوالي نسبة  

  40ريبية منها حوالي  تمثل اإليرادات الضاإلجمالي.  

بمبلغ  والمنح  العامة  اإليرادات  إجمالي  من  المائة  في 

في المائة   4.3مليار فرنك قمري بزيادة قدرها    46.2

موازنة   نسبة  2021عن  مشكلة  من   8.3،  المائة  في 

. تتوزع اإليرادات  2022الناتج المحلي اإلجمالي لعام  

لي  الضريبية بين الضرائب على الدخل واألرباح بحوا

في    32مليار التي يُتوقع أن تسجل انخفاضا  بنسبة    8.2

والخدمات   السلع  على  والضرائب    8.4مبلغ  بالمائة، 

في المائة(، والضرائب   47مليار )التي ارتفعت بنسبة  

  2.4مليار بزيادة قدرها    9على التجارة الدولية بحوالي  

( االستهالك  ورسوم  المائة،     (Excise dutiesفي 

في    20.5بقيمة   مقدرة  بزيادة  قمري،  فرنك  مليار 

عام    16.3 ميزانية  عن  المائة  حين  2021في  في   .

تشكل المنح الخارجية جزءا  مهما  من ميزانية الدولة  

ميزانية    50بحوالي   في  المائة  بحوالي   2021في 

مليار فرنك قمري، ويتوقع أن تعرف انخفاضا     56.5

عن عام    2022في المائة في ميزانية    2.1طفيفا  بنسبة  

  9.9مليار، مشكلة  حوالي    55.3، لتبلغ حوالي  2021

 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي.

في المائة   3.8بالنسبة للنفقات، يُتوقع أن ترتفع بنسبة  

موازنتي   حوالي  2022و  2021بين  بذلك  وتشكل   ،

عام    131.5 فرنك  ونسبة  2022مليار  في   20.9، 

اإلج المحلي  الناتج  من  اإلنفاق  المائة  يشكل  مالي. 

من   أكثر  النفقات    40الجاري  إجمالي  من  المائة  في 

.  2021مليار عن    1.7مليار بزيادة قدرها    54.6بمبلغ  

واألجور   الرواتب  من  أساسا  الجاري  اإلنفاق  يتكون 

يبلغ   أن  ينتظر  في عام    29.9الذي  ثم  2022مليار   ،

بمبلغ   والخدمات  السلع  على  مليار،    11.4اإلنفاق 

بمبلغ  والتح والدعم  مقابل   11.8ويالت  في  مليار. 

" بإصدار القانون رقم  PR/  146-21رقم "الرئاسي المرسوم  (115)

"21-05  /AU بشأن قانون المالية لعام   2021ديسمبر   28" المؤرخ

2022 : 

 -LF-afrique.com/uploads/Comores-http://www.droit

2022.pdf   

https://www.ministerebudget.gouv.dj/wp-content/uploads/2022/01/loi-n%C2%B0142-LFI-2022.pdf
https://www.ministerebudget.gouv.dj/wp-content/uploads/2022/01/loi-n%C2%B0142-LFI-2022.pdf
https://www.ministerebudget.gouv.dj/wp-content/uploads/2022/01/loi-n%C2%B0142-LFI-2022.pdf
http://www.droit-afrique.com/uploads/Comores-LF-2022.pdf
http://www.droit-afrique.com/uploads/Comores-LF-2022.pdf
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الرأسمالي   اإلنفاق  يشكل  أن  يُرتقب  الجاري،  اإلنفاق 

في المائة من    13.8مليار فرنك )حوالي    77.1حوالي  

في المائة   4.3الناتج المحلي اإلجمالي(، بزيادة بنسبة  

. إضافة  لذلك، يُتوقع أن تصل خدمة 2021عن ميزانية  

العام   نحوالدين  حوالي    6.7  إلى  منها،  فرنك،  مليار 

5.2  ( الخارجي  العام  للدين  كخدمة  مليار    1.3مليار 

مليار قيمة إطفاء المستحق من   3.9و  ، خدمات الفائدة 

 الدين الخارجي(.  

نتيجة لهذه التوقعات، سيستقر عجز الميزانية في حدود  

فرنك )حوالي    14.9 الناتج    2.7مليار  من  المائة  في 

م حالم اإلجمالي(  حوالي  لي  عام    14قابل  في  مليار 

 لي اإلجمالي(. حفي المائة من الناتج الم 2.6) 2021
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 (:  5شكل رقم )

 (2022-2014)الفترة   خاللتطورات األوضاع المالية في الدول العربية 

في المائة   2.4ليبلغ  2022العربية عام يُتوقع انخفاض العجز في الدول 

 من الناتج المحلي اإلجمالي جراء تحسن اإليرادات النفطية خاصة  

الدول العربية كمجموعة األوضاع المالية: 

 

يُتوقع تحسن األوضاع المالية وتراجع العجز خاصة في دول مجلس 

  2022العربية في عام  مجلس التعاون لدول الخليجالتعاون لدول 

  مجموعات الدول العربيةرصيد الموازنة لاألوضاع المالية: 

 

عام  في  ةلدول الخليج العربيمن المتوقع أن تحقق دول مجلس التعاون 

 2014فائضا  ألول مرة منذ موجة انخفاض أسعار النفط في  2022

   العربيةاألوضاع المالية: دول مجلس التعاون لدول الخليج 

 

من المتوقع استمرار عجوزات الموازنات في مجموعة الدول العربية  

 2022في عام  نسبيا   األخرى الُمصدرة للنفط عند مستوى مرتفع

   الُمصدرة للنفطالعربية األخرى األوضاع المالية: الدول 

 

ليستقر  عجز الموازنة للدول العربية المستوردة للنفط  ليتوقع انخفاض نسبي 

 2022في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي عام  6.1في حدود 

 األوضاع المالية: الدول المستوردة للنفط 

من المتوقع تحسن مستويات اإليرادات النفطية والضريبية ومواصلة ترشيد  

 ليساهم في احتواء نسبي للعجوزات المالية  2022االنفاق العام في عام 

 )في المائة(  2022- 2015معدل نمو اإليرادات والنفقات العامة 

 

لمحلية إلى  :تم تجميع التقديرات لمجموعات الدول على أساس المصادر الرسمية المشار إليها في النص عند تحليل كل دولة، بعد تحويل القيم بالعملة ا:المصدر

 على سعر الصرف المتوقع من صندوق النقد الدولي، قاعدة اآلفاق االقتصادية.   الدوالر األمريكي، اعتمادا  
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 2023و 2022 يلعام العربية للدول  الكلي االقتصادي األداء توقعات  :ثانيا  

 الخارجي  القطاع

 

 ة جائح  تداعيات  استمرار  بتبعات  2022  عام   خالل  كمجموعة  العربية  للدول  الجارية  المعامالت  ميزان  أداءمن المتوقع تأثر  

 وبصفة  األساسية  والمواد   للنفط  العالمية  ألسعارالتي أدت إلى ارتفاعات كبيرة ل  الدولية  التطورات  ثار إلى آ  إضافة  ، 19-كوفيد

  تخاذ ا  ثارإلى آ   إضافة.  اإلمداد الدولية  سالسل  في  التحديات  تواصل  عن  الناشئة  الضغوط  وكذا  الغذائية،  المواد  أسعار  خاصة

 مستويات  زيادة   ضوء  في  األجنبية  العملة  على  الطلب   مستويات   من  للحد  االحترازية  اإلجراءات   من  عدد  العربية  دول  بعض

  الفائدة  مستويات  في  المتوقع  باالرتفاع  الجارية  المعامالت  ميزان أداء  سيتأثر  كما.  الدول  تلك  في  المحلية  العملة  على  الضغوط

   .الجاري العام  من مارسشهر  فيفي الظهور  مراحله ولأ  بدأت  الذي العالمية

في   كمجموعة  العربية  دوللل ميزان المعامالت الجارية  من المتوقع ارتفاع الفائض في    ، في ضوء التطورات سالفة اإلشارة 

 المائة في  6.4 يعادل حواليليسجل ما بالمائة،  44.1، أي بنسبة زيادة قدرها دوالر  مليار 186.6ليسجل حوالي  2022 عام 

 . العربية للدول  اإلجمالي المحلي  الناتج من

  دوالر، مليار 149.6 حوالي الجارية المعامالت ميزان فائضيسجل من المتوقع أن  ،2023فيما يتعلق بالتوقعات خالل عام 

 (.9)  رقم  جدول كمجموعة، العربية  للدول اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 4.9 يمثل حوالي

 

 

 خالل  للنفط  والمستوردة  المصدرة  العربية  الدول  في  الجارية  المعامالت  موازين  أداء  لتوقعات  عرض  يلي  فيما 

 .2022و  2021 عامي 

 

 للنفط المصدرة العربية  الدول .1

زيادة في مستوى فائض    2022من المتوقع ان يسجل عام  

مقارنة بالعام    المجموعةلدول    الجارية  المعامالت  ميزان

ذلك   يأتي  ب لالمحصلة  كالسابق،  المسجل    فائض رتفاع 

وأثرها على   الدولية، انعكاسا  للتطورات التجاري الميزان

في  النسبي  التحسن  وكذا  العالمية،  النفط  أسعار  ارتفاع 

في   العالمي  جائحة أالطلب  تداعيات  انخفاض  عقاب 

تواصل دول    أن  لمتوقع ، فا2023. وبالنسبة لعام  19كوفيد

كان  إو  الجاري   الميزانفي    فائضتحقيق  المجموعة   ن 

 . 2022مقارنة بذلك المحقق في عام  قلأبمستوى  

  

مليار دوالر

تقديرىبيانات فعلية

2020202120222023

تجارى 74.1285.4355.3310.0الميزان ال

750.31038.91206.31191.5الصادرات (فوب)

881.5-851.0-753.5-676.2-الواردات (فوب)

خدمات والدخل 78.0-85.1-83.1-81.5-ميزان ال

تحويالت 82.4-83.6-72.8-69.3-صافى ال

جارى 76.8129.4186.6149.6-الميزان ال

ناتج المحلي االجمالي تجاري الى ال 3.110.312.110.1نسبة الميزان ال

ناتج المحلي االجمالي جاري الى ال 3.24.76.44.9-نسبة الميزان ال

* تقديرات صندوق النقد العربى.

** توقعات صندوق النقد العربى.

المصدر:  قاعدة بيانات صندوق النقد العربي ومصادر دولية وإقليمية أخرى.

توقعات

 ( 9جدول رقم )

 كمجموعة  ميزان مدفوعات الدول العربية
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 العربية  الخليج لدول التعاون مجلس دول . أ

قيمة الصادرات السلعية لدول المجموعة  أن تشهد  يتوقع  

ارتفاعا  ملحوظا  نتيجة الزيادة الكبيرة المسجلة في األسعار 

للنفط دولية  العالمية  مخاوف  وجود  ظل  في  ذلك  يأتي   ،

بمصادر   كنتيجة  إخاصة  العالم  في  الطاقة  مدادات 

الدولية.    الدوليةللتطورات   الساحة  تشهدها  التي  الحالية 

التحسن النسبي في أداء االقتصاد العالمي وأثره    إلىإضافة  

ارتفاع    يتوقعفي ضوء ذلك    في زيادة مستويات الطلب.

  926.0  حون  إلىصل  لت  جموعةالم  لدول  الصادرات  قيمة

  قدرها   زيادة  نسبة  مسجلة  ،2022  عام   خالل  دوالر   مليار

  لواردات بالنسبة ل. 2021 عام  مع مقارنة المائة في 15.0

  حو بلغ نلت  المائةب  12.0  بنسبة  ارتفاعها  توقعنه ي إف  ،السلعية

  الي حو بل  مقا  ،2022  عام   خالل  دوالر  مليار  522.1

انعكاسا     .مسجلة خالل العام السابق  دوالر  مليار  466.4

لالرتفاع الملحوظ في األسعار العالمية للمواد األساسية،  

 خاصة الغذائية منها. 

سالفة للتطورات  الصادرات  ،  كمحصلة  من  كل  في 

السلعية،     2022  عام  يشهد   نأ  المتوقع  منوالواردات 

  المجموعة   لهذه   التجاري   الميزان  فائض ب  ا  ملموس  ا  ارتفاع

  403.9  حوبلغ ن لي   بالمائة،  19.1، يقدر بنسبة  الدول   من

يعادل    دوالر  مليار   المحلي   الناتج  من  بالمائة  23.1بما 

قدره  مقا  وذلك   الدول،  لتلك  اإلجمالي فائض    نحو بل 

 من  بالمائة  20.3  حوالي  يمثل   بما  دوالر  مليار  339.1

   مسجلة خالل العام السابق. اإلجمالي المحلي الناتج

  العجز اتساع    توقعي  والدخل،  الخدمات  ميزانعلى صعيد  

  مليار   48.1  حوالي  إلىصل  لي   المجموعة  دولفي    المسجل 

  المائة ب  11.5  قدرها  زيادة   بنسبة  2022  عام  خالل   دوالر

يخص  .  المقابل  عامال  مع  مقارنة   التحويالت   ميزان فيما 

  لهذه  العجز   مستوىارتفاع    المتوقع  من  ،2022  عام   خالل

صل  لي  المائةفي    8.0  قدرها  بنسبة  الدول  من  المجموعة

  مليار   134.2  اليحوبل  مقا  دوالر،  مليار  145.0  ونح  إلى

ذلك  .  السابق  عام ال  خالل   دوالر ظل  يأتي   استضافة في 

المجموعة خالل    دولية  وفعاليات   حداث أ بعض دول  في 

 .  2022عام 

  التجاري،   الميزان  من  كل  في  مذكورة ال  للتطوراتانعكاسا   

الم  والتحويالت،  والدخل،  الخدماتميزان  و   أن   توقعمن 

  فائض زيادة ملموسة في    الدول  من  المجموعة  هذه   تسجل

ع  الجارية  المعامالت  ميزان نحو   2022  ام في    ليبلغ 

حوالي  دوالر  مليار  210.9  من  المائة  في  12.0  تعادل 

  قدرهفائض    مع  مقارنة  وذلك  اإلجمالي،   المحلي  الناتج

  المائة   في  9.7  اليحو  يمثل  دوالر   مليار  161.8  حوالي

أما على  .  خالل العام السابق  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من

  فائض ن يبلغ  أ  توقعفي  ،2023  عام خالل    التوقعاتصعيد  

تعادل    دوالر،   مليار  172.9  حوالي  الجاري  الميزان 

هذه  ل  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  المائةب  9.6  اليحو

 (. 10) رقم  جدول ،من الدول  لمجموعةا

 

 للنفط  صدرةالمُ  األخرى العربية الدول .ب

عام  يسجل    أن  من المتوقع، في هذه المجموعة من الدول،

السلعيةارتفاعا  في    2022 بنسبة قدرها    قيمة الصادرات 

  ، مليار دوالر   159.1حو  ن  إلى صل  المائة لت ب  26.6  اليحو

حوالي   بعام    125.7مقابل  مسجلة  دوالر    . 2021مليار 

العالمية   األسعار  مستوى  في  المتوقع  لالرتفاع  انعكاسا  

التي يمر بها العالم وأثرها  الدوليةللنفط كنتيجة للتطورات 

العالمي مع بدء تالشي أثر جائحة  على مستويات الطلب 

ب19كوفيد الزيادة  تواصل  توقع  وكذا  اإلنتاج  .  مستويات 

المجموعة  يالنفط دول  بعض  ظروفها   في  تحسن  مع 

   .الداخلية

ل  قدرها توقع  ي ،  السلعية  لواردات بالنسبة  بنسبة    زيادتها 

مليار دوالر خالل    110.8حو  ن   إلىتصل  في المائة ل   15.8

  للتطورات سابقة نتيجة    السابق.عام  المقارنة ب  2022عام  

م  يتوقع خالل عافي كل من الصادرات والواردات، الذكر 

  فائض في  ان تسجل تلك المجموعة من الدول زيادة    2022

التجاري   دوالر،    48.3حوالي    إلىليصل  الميزان  مليار 

حوالي   بلغ  فائض  عام    30.0مقابل  خالل  دوالر  مليار 

 .  في هذه المجموعة من الدول 2021

يخص   والدخلفيما  الخدمات  عام    ميزان  ،  2022خالل 

و  بلغ نحالمائة لي ب  19.7قدرها  نسبة  العجز بتساع  قع ا يتو

دوالر.    32.9 التحويالت،  أما  مليار  المميزان  توقع فمن 

بارتفاع   ليب   14.0نحو  الفائض    3.8  اليحو سجل  المائة 

 . 2022عام في مليار دوالر 

لل التجاري  انعكاسا   الميزان  من  كل  في  السابقة  تطورات 

والتحويالت والدخل،  الم  ،والخدمات  زيادة  توقع  من 

 ( 10جدول رقم )

 موازين مدفوعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

مليار دوالر

تقديرىبيانات فعلية

2020202120222023

تجارى 164.4339.1403.9362.8الميزان ال

583.1805.5926.0908.8الصادرات

546.0-522.1-466.4-418.8-الواردات

خدمات والدخل 44.5-48.1-43.2-51.2-ميزان ال

تحويالت 145.4-145.0-134.2-124.1-صافى ال

جارى 10.9161.8210.9172.9-الميزان ال

ناتج المحلي االجمالي تجاري الى ال 11.720.323.120.2نسبة الميزان ال

ناتج المحلي االجمالي جاري الى ال 0.89.712.09.6-نسبة الميزان ال

* تقديرات صندوق النقد العربى.

** توقعات صندوق النقد العربى.

المصدر:  قاعدة بيانات صندوق النقد العربي ومصادر دولية وإقليمية أخرى.

توقعات
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خالل عام    المسجل في ميزان المعامالت الجارية  الفائض

  19.2ليسجل نحو    ،مليار دوالر  5.9حو  نالبالغ  و  2021

عام   ي2022مليار دوالر خالل  بما  في   4.3حو  ن  عادل، 

 المائة من الناتج المحلي اإلجمالي. 

، من المتوقع تراجع  2023على صعيد التوقعات خالل عام  

الميزا  في  المذكور  من  الفائض  المجموعة  لهذه  الجاري  ن 

  2.2مليار دوالر، يمثل حوالي    10.4نحو    إلى الدول ليصل  

 . (11)  رقم  جدول  من الناتج المحلي اإلجمالي، 

 

 

 

 

 للنفط المستوردة العربية  الدول .2

  الميزان   فيالعجز  اتساع    المتوقع   من  2022  عام خالل  

  مليار   96.6  حوبلغ نلي  الدول  من  المجموعة  لهذه   التجاري

 المحلي   الناتج  من  المائةفي    13.3  حوالي  يمثلبما    دوالر

قدره  مع  مقارنة  وذلك   الدول،  لتلك   اإلجمالي   نحو   عجز 

  المحلي   الناتج  من  بالمائة  12.5  مثلي  دوالر  مليار  83.8

   .2021 عام خالل اإلجمالي

ظل   في  ذلك    بدول   السلعية  الصادرات  تأثر   توقعجاء 

بالتحسن النسبي المتوقع في   2022  عام   خالل  المجموعة

منطقة   المتأتي من دول  ذلك  العالمي، خاصة  الطلب  أداء 

المجموعة.  دول  لبعض  األبرز  التجاري  الشريك  اليورو 

في  الصادرات  لسلع  العالمية  األسعار  تحسن  الى  إضافة 

سالفة اإلشارة    لتطوراتكمحصلة لتلك ا  بعض تلك الدول.

تصل  ل  المجموعة  لدول  السلعية  الصادرات  قيمة  زيادة   يتوقع

حققة  م  ،2022  عام   خالل  دوالر   مليار  121.2  حون  إلى

 .  2021 عام  مع مقارنة المائة في 12.5 قدرها زيادة  نسبة

 ارتفاعها   المتوقع  فمن  ،السلعية  الوارداتخص  ي  فيما  أما

  دوالر   مليار  218.1  حواليتبلغ  ل   المائة  في  13.9  بنسبة

 دوالر   مليار  191.5  نحو  مع  مقارنة  ،2022  عام   خالل

يأتي ذلك انعكاسا  للضغوط الناشئة عن    .المقابل  عام ال  خالل

العالمية،في سالسل    التحدياتاستمرار   واالتجاه    التوريد 

في   األساسية  والمواد  الغذائية  السلع  ألسعار  التصاعدي 

مر الذي  أللمية، خاصة المواد النفطية منها. ااألسواق العا

يشكل ضغوط على سعر صرف العملة المحلية خاصة في 

دوات الدين المحلية في  بعمليات للبيع ألاألجانب    قيام ظل  

بعض الدول وارتفاع مستويات الطلب على العملة األجنبية  

المال الخاص    رأسالتباطؤ في تدفقات    إلى، إضافة  جهةمن  

تواجه التي  تمويل    والتحديات  على  القدرة  مستويات 

من   المجموعة. في جهة أخرى  الواردات  في بعض دول 

اإلجراءات  المقابل، اتخذت بعض دول المجموعة عدد من 

االحترازية للحد من مستويات الطلب على العملة األجنبية  

 في ضوء التطورات المذكورة. 

، من  2022خالل عام  فيما يخص ميزان الخدمات والدخل

بنحو  المجموعة  بدول  المسجل  العجز  انكماش  المتوقع 

مليار دوالر مقارنة    4.1حوالي    إلىفي المائة ليصل    67.0

من  2021بعام   حيث  من  .  المتحصالت  تحسن  المتوقع 

الرئيسة  نسبيا  السياحة   السياحية  الدول  في  خاصة   ،

بالمجموعة. وقد يحد من هذا التحسن في الميزان الخدمي 

الخارجي   الدين  خدمة  مدفوعات  في  المتوقع  االرتفاع 

كنتيجة لالرتفاع المتوقع في مستويات الفائدة العالمية خالل 

احلها في مارس من العام  مرى  ولأ، والتي بدات  2022عام  

التحويالت  الجاري. ميزان  عام    على صعيد  ،  2022في 

يستقر تقريبا  الفائض المحقق في هذه المجموعة   أنيتوقع  

من الدول عند نفس المستوى المسجل خالل العام المقابل  

 مليار دوالر.  58.0ليسجل حوالي 

الميزان   من  كل  في  الذكر  سالفة  التطورات  ضوء  في 

المتوقع   التجاري من  والتحويالت،  والدخل،  والخدمات 

عام   الجاري    2022خالل  الحساب  بميزان  العجز  اتساع 

بالمائة ليسجل حوالي    13.8لتلك المجموعة من الدول بنحو  

يبلغ نحو    43.5 بما  أي  دوالر،  المائة من    5.9مليار  في 

فيما   الدول.  من  المجموعة  لهذه  اإلجمالي  المحلي  الناتج 

بالتوق عام  يتعلق  في  انكماش ،  2023عات  المتوقع  من 

العجز بميزان المعامالت الجارية لهذه المجموعة من الدول 

حوالي    33.7نحو    إلىليصل   يمثل  دوالر،    4.2مليار 

، جدول  بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي لهذه المجموعة

 . (12رقم )

 

 

 

 ( 11جدول رقم )

  موازين مدفوعات الدول المصدرة األخرى للنفط

 ( 12جدول رقم )

 موازين مدفوعات الدول العربية المستوردة للنفط

مليار دوالر

تقديرىبيانات فعلية

2020202120222023

تجارى 12.030.048.341.1-الميزان ال

78.9125.7159.1159.0الصادرات

117.9-110.8-95.6-90.9-الواردات

خدمات والدخل 34.7-32.9-27.5-24.1-ميزان ال

تحويالت 4.03.33.84.0صافى ال

جارى 32.15.919.210.4-الميزان ال

ناتج المحلي االجمالي تجاري الى ال 3.47.310.98.9-نسبة الميزان ال

ناتج المحلي االجمالي جاري الى ال 9.01.44.32.2-نسبة الميزان ال

* تقديرات صندوق النقد العربى.

** توقعات صندوق النقد العربى.

المصدر:  قاعدة بيانات صندوق النقد العربي ومصادر دولية وإقليمية أخرى.

توقعات

مليار دوالر

تقديرىبيانات فعلية

2020202120222023

تجارى 93.9-96.9-83.8-78.3-الميزان ال

88.3107.7121.2123.7الصادرات

217.5-218.1-191.5-166.6-الواردات

خدمات والدخل 4.11.2-12.4-6.2-ميزان ال

تحويالت 50.858.057.559.0صافى ال

جارى 33.7-43.5-38.2-33.7-الميزان ال

ناتج المحلي االجمالي تجاري الى ال 11.8-13.3-12.5-12.4-نسبة الميزان ال

ناتج المحلي االجمالي جاري الى ال 4.2-5.9-5.7-5.4-نسبة الميزان ال

* تقديرات صندوق النقد العربى.

** توقعات صندوق النقد العربى.

المصدر:  قاعدة بيانات صندوق النقد العربي ومصادر دولية وإقليمية أخرى.

توقعات
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    االقتصادي   النمو   اتجاهات 
 
 العربية   الدول   ف

(2014-2023 ) 
 

 باألسعار الثابتةمعدل النمو  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022 * * 2023 * * 

 3.5 7.4 2.3 4.1- 0.3 2.5 0.7- 1.7 4.1 3.7 السعودية 

 3.8 4.2 3.8 5.9- 1.7 1.2 2.4 3.1 5.1 4.3 االمارات 

 3.6 4.4 2.6 3.6- 0.2- 1.4 1.6 2.2 3.6 4.0 قطـــــــر 

 3.8 5.8 2.1 8.90- 0.6- 2.4 4.7- 2.9 0.6 0.5 الكــويت 

.12 6.4- 0.8- 2.4 0.8- 2.0 5.7 2.9 ُعمـــــان   53.  53.  

.22 4.9- 2.0 2.0 3.8 3.2 2.9 4.5 البحــرين  4.1 4.1 

- 0.27 1.1 0.27 1.4 3.9 3.3 دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  -5.17 3.1 5.8 3.6 

 3.0 3.3 3.8 6- 0.8 7.0 3.0 3.2 3.7 3.8 الجـــزائر 

 4.4 5.5 3.1 11.3- 5.5 2.6 1.8- 13.8 2.6 2.3 العـــراق 

 6.5 7.0 1.0 5.00- 2.1 3.6- 11.6- 17.9- 32.7- 0.2- اليـــــمن 

 7.0 5.1 154 59.70- 9.9 7.4 55.0 8.4- 11.7- 74.4- ليبيـــــــا 

 3.9 4.6 3.3 10.6- 2.3 1.5 0.9- 6.0 0.5 3.0 ( 1)الدول النفطية الرئيسة بخالف دول مجلس التعاون

 3.7 5.6 3.2 6.3- 1.0 1.9 0.4- 2.9 3.0 3.2 ( 1)الدول العربية المصدرة الرئيسة للنفط

 6.0 5.5 3.3 3.6 5.6 5.3 4.2 4.4 4.4 2.2 مصـــــر 

 4.6 0.7 6.7 6.3- 2.6 3.1 4.2 1.1 4.5 2.7 المغـرب 

 3.5 1.2 0.77 3.6- 2.5- 4.3- 4.7 4.8 4.9 3.6 السـودان

 3.1 2.6 3.42 9.2- 1.4 2.5 2.2 1.1 1.0 2.7 تونــــس 

 4.2 3.1 11.15- 25- 6.7- 1.9 0.6 1.7 0.2 2.0 لبنـــــان 

 4.0 2.8 5.5 11.5- 1.0 0.9 3.1 4.7 3.4 0.2 فلسطــين

 3.1 2.7 2.00 1.6- 2.0 1.9 2.1 2.1 2.6 3.4 األردن

 5.1 4.2 1.44 2.20- 5.9 2.9 3.5 1.5 3.1 5.6 موريتانيا 

 6.2 5.3 4.07 1.00- 7.5 4.3 4.1 6.7 6.5 6.0 جيبــوتي

 3.6 3.4 2.05 0.40- 1.9 2.7 2.7 2.2 1.0 2.1 القمــــــر 

 5.0 3.7 2.5 2.2- 2.6 2.9 3.7 3.2 3.8 2.6 الدول العربية المستوردة للنفط

 4.0 5.0 3.3 5.0- 1.5 2.3 0.6 3.0 3.2 2.5 ( 2)إجمالي الدول العربية 

 

 تقديرات * 
 توقعات** 
 االقتصاد الليبي.  يشمل ال (1)

 ال يشمل االقتصادين الليبي والسوري. (2)
  . ودولية وإقليمية  وطنية مصادرباالستناد إلى  العربي النقد صندوق تقديرات وتوقعات:  المصدر



 2022أبريل  –تقرير "آفاق االقتصاد العربي " اإلصدار السادس عشر 

 

 81                                                                                                    العربي النقد صندوق

  الدول العربية اتجاهات تطور 
 
 األسعار المحلية ف

(2014 -2023 ) 

           
 

 معدل التضخم  )%(   

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 * 2022 * * 2023 * * 

 2.0 1.3 3.1 3.4 2.1- 2.5 0.8- 2.1 1.2 2.2 السعودية 

 2.5 2.7 0.2 2.1- 1.9- 3.1 2.0 1.8 4.1 2.4 االمارات 

 3.5 4.3 2.3 2.5- 0.9- 0.3 0.5 2.7 1.8 3.4 قطـــــــر 

 3.8 4.2 3.4 2.1 1.1 0.6 1.6 3.5 3.7 3.1 الكــويت 

 3.5 4.4 1.5 0.8- 0.1 0.9 1.6 1.1 0.1 1.0 ُعمـــــان 

- 0.6 2.3- 1.0 1.9 1.4 2.8 1.8 2.6 البحــرين  2.5 2.2 

- 1.5 2.2 0.2 2.1 1.8 2.3 دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  1.6 2.4 2.2 2.4 

 8.8 7.7 6.5 2.0 2.0 4.3 5.6 6.4 4.8 2.9 الجـــزائر 

 6.2 7.0 6.0 0.6 0.2- 0.4 0.2 0.5 2.3 2.2 العـــراق 

 25.0 23.5 21.5 21.0 23.0 25.0 18.0 16.0 9.0 8.1 اليـــــمن 

 6.2 8.0 4.0 1.4 2.2- 13.6 28.5 25.9 9.8 3.1 ليبيـــــــا 

 11.8 11.4 9.9 6.2 6.2 8.6 8.2 7.9 5.4 4.0 الدول النفطية الرئيسة بخالف دول مجلس التعاون 

 8.9 8.5 7.5 4.8 3.9 6.6 5.7 6.1 4.2 3.4 الدول العربية المصدرة الرئيسة للنفط

 7.2 8.5 5.2 5.0 9.2 14.4 29.5 13.8 10.4 10.1 مصـــــر 

 1.9 4.7 1.4 0.7 0.2 1.6 0.7 1.6 1.6 0.4 المغـرب 

 6.3 6.5 5.7 5.6 6.7 7.3 5.3 3.7 4.9 4.9 تونــــس 

 1.5 1.7 1.2 0.7- 1.6 0.2- 0.2 0.2- 1.4 1.7 فلسطــين

 2.4 2.5 1.4 0.3 0.8 4.5 3.3 0.8- 0.9- 2.9 األردن

 3.1 4.2 3.6 2.4 2.3 3.1 2.6 1.5 0.5 3.8 موريتانيا 

 2.8 3.4 2.9 1.8 1.8 1.9 2.0 2.0 2.2 2.9 جيبــوتي

 3.5 4.1 3.9 3.5 3.0 2.7 2.9 2.3 .. .. الصومال

 3.1 4.2 3.5 3.0 2.8 2.5 2.1 2.0 2.0 1.5 القمــــــر 

 5.2 6.6 4.0 3.6 5.9 9.1 17.0 8.2 6.3 6.2 الدول العربية المستوردة للنفط

 7.0 7.5 5.7 4.2 4.9 7.9 11.5 7.2 5.2 4.8 ( 1)إجمالي الدول العربية 

 

 

 

 تقديرات * 

 توقعات** 
 . ولبنان والسودان ( باستثناء سورية1)

  . ودولية وإقليمية  وطنية مصادرباالستناد إلى  العربي النقد صندوق تقديرات وتوقعات:  المصدر
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 معدالت نمو السيولة المحلية 

(2015 -2021 ) 

  

  
 المحلية )%(* معدل نمو السيولة 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 9.01 11.1 6.82 5.56 8.98 8.65 5.88 مجموع الدول العربية 

 6.75 5.80 4.83 1.22 0.25 4.02 8.09 األ  ر  د  ن

 5.71 4.60 8.00 2.53 4.14 3.26 5.45 اإلماااااارات 

 4.87 3.50 11.13 2.37 4.20 1.25 2.95 البحرياااااان 

 10.77 11.60 8.92 6.51 11.64 8.00 5.40 توناااااااااس 

 13.19 11.80 1.00 11.10 8.38 0.82 0.13 الجزائااااااار 

 4.17 4.00 1.92 4.54- 20.00 8.60 18.64 جيبوتاااااااي 

 7.42 8.27 7.09 2.69 0.30 0.79 2.50 السااااعودية 

 138.08 58.30 58.93 111.89 68.35 29.00 20.46 الساااااودان 

 16.66 15.9 8.43 2.7 2.6 7.00 9.25- العااااااااراق 

 9.93 8.90 2.05 8.25 4.18 1.84 10.02 ُعمااااااااااان 

 16.30 13.90 5.54 2.46 12.73 9.91 8.17 فلسطياااااان 

 1.44 3.80 2.48 6.52- 21.26 4.57- 3.44 قطاااااااااااار 

- 0.46 3.85 1.47- 4.06 3.80 3.44 1.67 الكويااااااات   

 0.85 2.03 4.85- 1.95 3.85 7.96 5.06 لبناااااااااااان 

 17.05- 15.90 2.01- 0.56- 15.59 22.54 17.79 ليبيااااااااااااا 

 18.33 19.70 13.28 13.30 20.92 39.00 18.61 مصااااااااااار 

 5.20 10.30 3.72 4.06 5.55 4.74 5.69 المغااااااارب 

 10.00 15.02 10.02 12.79 12.51 16.80 0.37 موريتاناايااا 

 16.66 30.50 2.02 50.93 28.69- 17.40 13.32 اليماااااااااان 

 . M3 النقدي المعروض تمثل التي تونس باستثناء الدول،  لكافة M2  النقدي المعروض تمثل*  
 العربية.  النقد ومؤسسات المركزية المصارف بيانات إلى استنادا   العربي النقد صندوق: المصدر
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 رصيد الموازنة العامة إل الناتج المحل  اإلجمال   
(2014- 2022 ) 

 

  
 رصيد الموازنة للناتج المحلي اإلجمالي )%(

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

 2.50 2.35- 11.19- 4.46- 5.89- 9.24- 12.86- 15.84- 3.54- السعودية 

 0.22- 0.68- 5.08- 0.67 1.90 1.68- 2.81- 8.20- 5.45- اإلمارات 

 1.12 0.60 0.09 0.98 2.26 4.83- 9.03- 0.95- 17.89 قطـــــــر  

 7.36- 32.90- 36.44- 13.64- 8.02- 15.02- 17.91- 17.33- 2.20 الكــويت 

 4.55- 2.54- 17.24- 9.50- 8.64- 14.00- 21.05- 25.79- 1.16- ُعمـــــان 

 6.89- 7.50- 12.80- 4.73- 6.32- 9.97- 14.31- 12.89- 3.62- البحــرين

دول مجلس التعاون لدول الخليج  

 العربية 
-0.64 -12.69 -10.63 -7.48 -3.31 -3.57 -10.68 -4.19 0.46 

 17.00- 12.48- 12.71- 5.57- 5.61- 6.54- 13.05- 13.36- 6.53- الجـــزائر 

 2.53- 2.13 14.50- 1.50- 9.58 0.85 6.40- 4.96- 7.98 العـــراق 

 5.18- 5.23- 5.23- 11.76- 2.59- 6.72- 6.73- 9.40- 8.00- اليـــــمن 

 7.59 16.38 55.65- 21.11 17.14 24.49- 82.22- 131.61- 72.78- ليبيـــــــا  

الدول النفطية الرئيسة بخالف دول  

 مجلس التعاون 
-3.17 -14.29 -12.97 -4.46 3.96 -1.56 -15.49 -3.08 -7.47 

الدول العربية المصدرة الرئيسة 

 للنفط
-1.24 -13.05 -10.89 -6.81 -1.71 -3.13 -11.65 -3.97 -1.14 

 6.56- 6.70- 8.52- 8.64- 9.65- 12.19- 13.76- 13.35- 12.59- مصـــــر 

 6.40- 6.50- 7.60- 4.10- 4.06- 4.04- 4.82- 4.91- 3.44- المغـرب 

 0.04 0.45 3.56- 0.61 3.36- 4.47- 1.46- 1.25- 0.90- السـودان

 6.70- 8.30- 12.45- 3.48- 4.80- 6.23- 5.95- 2.13- 4.59- تونــــس 

 5.21- 5.38- 7.03- 3.35- 2.40- 2.54- 3.31- 3.38- 2.23- األردن

 3.10- 2.70- 1.11 3.68- 3.33- 1.23 1.68- 0.07- 4.62- فلسطــين

 3.91- 0.45- 0.82- 0.21 0.11 2.34 0.04- 2.70- 2.76- موريتانيا 

 6.15- 6.69- 8.21- 6.71- 7.15- 8.01- 9.45- 9.05- 7.97- الدول العربية المستوردة للنفط

 2.41- 4.64- 10.75- 3.92- 2.83- 7.08- 10.50- 12.00- 2.73- ( 1إجمالي الدول العربية )

 
 من المصادر الرسمية أو الدولية المعتمدة. حسابات ختامية أوتقديرات ختامية* 

 ** تقديرات.

 . لعدم توفر البيانات ولبنان باستثناء سورية( 1)

 مشار إليها في التقرير لكل دولة.   ودولية وطنية مصادرباالستناد إلى  العربي النقد صندوقتقديرات :  المصدر

 

 

  



 2022أبريل  –تقرير "آفاق االقتصاد العربي " اإلصدار السادس عشر 

 

 84                                                                                                    العربي النقد صندوق

 إل الناتج المحل  اإلجمال   موازين المعامالت الجارية رصيد 

(2019 -2023 ) 

 نسب أرصدة الموازين الجارية للدول العربية إلى الناتج المحلي اإلجمالي )%(   

  2019 2020 2021 * 2022 * * 2023 * * 

 5.4 8.9 6.7 3.2- 4.8 السعودية 

 15.1 14.8 13.7 5.8 8.9 االمارات 

 12.9 16.2 13.7 2.5- 2.3 قطـــــــر 

 23.8 28.1 24.2 3.1 24.1 الكــويت 

 2.0- 2.0- 6.6- 13.7- 5.6- ُعمـــــان 

 3.0 6.8 6.7 9.3- 2.1- البحــرين

 9.6 12.0 9.7 0.8- 6.5 العربيةدول مجلس التعاون لدول الخليج 

 6.0- 6.1- 8.8- 12.6- 9.7- الجـــزائر 

 8.9 13.7 12.7 3.3- 6.7 العـــراق 

 13.2- 15.0- 13.1- 13.0- 9.7- اليـــــمن 

 7.4 5.0 10.0- 25.2- 12.3 ليبيـــــــا 

الدول النفطية الرئيسة بخالف دول مجلس 

 ( 1)التعاون
0.5 -9.0 1.4 4.3 2.2 

 2.8- 5.1- 5.0- 3.9- 3.4- مصـــــر 

 6.5- 6.8- 4.2- 2.6- 3.7- المغـرب 

 3.5- 4.7- 2.5- 17.0- 15.5- السـودان

 10.3- 9.8- 9.1- 8.8- 8.4- تونــــس 

 10.3- 21.5- 31.7- 14.2- 20.1- لبنـــــان 

 3.3- 4.7- 9.7- 8.1- 2.2- األردن

 1.6- 1.8- 2.0- 7.3- 3.7- موريتانيا 

 0.2- 0.5- 0.5 0.8- 26.8 جيبــوتي

 8.7- 9.5- 8.6- 4.9- 4.5- القمــــــر 

 4.2- 5.9- 5.7- 5.4- 5.5- الدول العربية المستوردة للنفط

 4.9 6.4 4.7 3.2- 2.8 ( 2)إجمالي الدول العربية 

 

 تقديرات.* 

 ** توقعات.

 . لعدم توفر البيانات باستثناء سورية( 1)

 مشار إليها في التقرير لكل دولة.   ودولية وطنية مصادرباالستناد إلى  العربي النقد صندوقتقديرات :  المصدر
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 للحصول على مطبوعات صندوق النقد العربي 

 يرجى االتصال بالعنوان التالي: 
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