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   للتطورات العالم�ة الراهنة اإلقل�م�ة والدول�ة  االقتصاد�ة  تداع�ات  ال 

 
 تمه�د 
 اليت الراهنة    العاملیة  للتطورات نتي�ة    اس�تثنائیة�قتصاد العاملي حتد�ت  �شهد  

آالهتا  التنبؤ  یصعب  اليت    مساراهتا و�شابك  تعقد  و   ،طاق تأٔثرياهتان تتسم ��ساع   مبأ
العدید من  تطال  �تت  لتطورات الیومية املتالحقة الناجتة عهنا واليت  ا ظل  يف

ويف �ني مل تنكشف الكثري    الشعوب �ىل مس�توى العامل.و وأ�سواق  ا�ول  
ٔأن اه�م احلكومات �ت   بعد، ٕاالَ   ت� التطوراتل من التداعیات �قتصادیة  

تبين س�یاسات من شأٔهنا التقلیل من تأٔثرياهتا السلبیة �ىل   ةینصب �ىل �یفي
مس�تو�ت معيشة    �ىلالناجتة عهنا  والتحوط من ا�اطر    ، �قتصادات الوطنیة

 یتناول ضوء ما س�بق،  يف  . �لیة واخلارجيةاا�مواطنهيا وتواز�هتا �قتصادیة  
وصیات  التداعیات �ىل �دد من أ�صعدة، ویقدم بعض التت�  هذا املوجز  

من شأٔنه تعز�ز مس�تو�ت قدرة ي  لصناع القرار ف� یتعلق مبزجي الس�یاسات ا�
العربیة الناجتة   التخفيف من �دة�ىل    ، �قتصادات  التداعیات �قتصادیة 
 . عن ت� التطورات

 

 

       االقتصادي  النمو  ع�  األثر  .1

العدید من تداعیاهتا �ىل �قتصاد العاملي من �الل    التطورات الراهنةمتارس  
مخس والس��  رئيسة    القنوات  �شمل  قنوات  من:مبا  لك  العقو�ت   تأٔثري 

  الت�د�ت اليت توا�ه اس�مترار  و   ، ارتفاع ٔأسعار السلع أ�ساس�یة، و �قتصادیة
ا�اطر  مس�تو�ت  ارتفاع  أ�سواق املالیة، و   وتقلبات  ، سالسل إالمداد العاملیة

الیقني ٔأن    .و�دم  املتوقع  الراهنةمن  العاملیة  التطورات  ٔأداء �ىل    تنعكس 
الرويس أ�وروبیةبعض  و   �قتصاد  انكشافاً مهنا    �اصة  �قتصادات  ا�ٔكرث 

مثل   الرويس  �قتصاد  والتفيا.�ىل  بعض   لیتوانیا  �شري  الس�یاق،  هذا  يف 
 ٔأساس  ىليف املائة �  35  بنس�بة  الرويس  القتصادالتوقعات ٕاىل انكامش حممتل ل

يف   7، و�سجی� لر�ود بنس�بة  اجلاري  �الل الربع الثاين من العام  س�نوي  ربع

 ) 28(موجز س�اسات: العدد 
 2022 اب��ل

 

 إعداد: 
 جمال قاسم أ.   محمد اسماع�لد.     هبة عبد المنعمد. 

اوح  بما   العال�ي   االقتصادي  النمو   تراجع  إ�  التطورات العالم�ة الراهنة  تؤدي  أن  المتوقع  من • ن   ي�ت ي   مئ��ة  نقطة  1.0و   0.5  بني
  ، 2022  عام  �ن

 . الدول�ة   التقديرات  وفق  مئ��ة  نقطة 3.0  إ�  2.5  بنحو  ٌ�قدر  بما  العال�ي  التضخم معدل  وارتفاع

ي ثالث حاالت  م��د من االمرشح للاألثر  و ،  أسعار السلع األساس�ة  ارتفاعيتأيت من  للتطورات الراهنة  األثر االقتصادي األعمق   •
رتفاع �ن

 . وتأثر إمدادات الغاز إ� أورو�ا ، وا�ساع نطاق العق��ات، التطورات الراهنة�شمل طول أمد 

ي   70  المساهمة بنحو   للنفط  الُمصدرة  الع���ة  الدول  نمو   لمعدل  متوقع  ارتفاع •
  ف�ما   الع���ة،  للدول   اإلجما�ي   المح�ي   الناتج  من   المائة  �ن

 . له  المستوردة  للدول والخارج�ة الداخل�ة التوازنات تأثر   إ�التطورات العالم�ة الراهنة   تؤدي

ائ�ة  ةالقو   تراجع • ن   ال�ش ي   للمستهل�ني
ي   وتأثر   األساس�ة،  السلع  أسعار   ارتفاع   نت�جة  الع���ة  الدول   �ن

ة  إحدى  �ن   بها   ينخفض   ع���ة  دولة   ع�ش
 . العال�ي  المتوسط   دونالمح�ي اإلجما�ي   الناتج من  الفرد  نص�ب متوسط

ي �سهم بنحو  ق�مة ا تحسن مست��ات التجارة الخارج�ة للدول الع���ة نت�جة االرتفاع المتوقع ل • ي المائة من    55لصادرات النفط�ة اليت
�ن

ي كم�ات اإلنتاج النف�ي وارتفاع أسعاالع���ة إجما�ي الصادرات 
ي األسواق الدول�ة. نت�جة ال��ادة �ن

 رە �ن

ي انخفاض مست��ات   •
ي المائة  37من الحبوب إ�  اال�تفاء الذايت

ي الدول الع���ة �ن
 ي��د من مست��ات تأثرها بالتطورات الراهنة. �ن

ي الدول الع���ة  مسارات رفع الفائدة بما يؤثر    ّ�عت  التطورات الراهنة •
ي االقتصادي �ن

ة التعا�ن ب�د أن تدخالت الس�اسة النقد�ة    ،ع� وت�ي
 و غ�ي التقل�د�ة  

�
ن النقدي من المتوقع أن تخفف �سب�ا  ع� النمو والتشغ�ل. من حجم األثر حزم التحف�ي

ورةتؤكد  التطورات الراهنة   • ي من السلع الزراع�ة والصناع�ة    �ن
أهم�ة اإلصالحات اله�كل�ة الهادفة إ�  و تع��ز مست��ات اال�تفاء الذايت

 . اإلقل��ي  االقتصادي  التكاملنحو خ� الإ�اع  تدفع باتجاە ، و ت��ات القدرة ع� مواجهة األزماتز�ادة مس
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 يف املائة  14ٕاىل يف روس�یا هذا العام، وارتفاع معدل التضخم  أ�قل �ىل املائة
  .)1(  ت� التطورات قبلتوقعة م يف املائة  5.3مقابل  ، 2022�ام  يف

يف  �ىل �قتصاد العاملي    لت� التطورات أ��ر أ�معق  �مكن    ، املقابلولكن يف  
نتي�ة خماوف نقص إالمدادات لعدد   ٔأسعار السلع أ�ساس�یة ارتفاع تأٔثرياهتا �ىل  
السلع   السلع  من  �شمل  مبا  الطاقة أ�ساس�یة  وسلع  واملعادن  وٕاىل  ،  الزراعیة 

من   تعاين  �زال  ال  اليت  ا�ولیة  إالمداد  انتشار  تبعات  تداعیاهتا �ىل سالسل 
الت�د�ت اليت املزید من  ٕاىل      التطورات الراهنة . حيث ٔأدت  19- �احئة �وفيد 

ش�به توقف  ، ضاعف من �دهتا �ىل �دد من أ�صعدة  سالسل إالمداد توا�ه 
وتأٔ�ر حركة النقل اجلوي من وٕاىل روس�یا ؤأو�رانیا، النقل الربي والبحري حركة 

 . 19- يف املائة من حركة نقل البضائع قبل �احئة �وفيد   35العاملیة اليت اكنت تقل  

الراهنة   تؤ�ر كام   تباطؤ    التطورات  نتي�ة  الت�ارة ا�ولیة،  مس�تو�ت  �ىل حركة 
فضًال عن  ، الیقني ارتفاع مس�تو�ت ا�اطر و�دم �سبب    الطلب �ىل الصادرات 

رشاكهئام  ؤأ�رز  ؤأو�رانیا  روس�یا  بني  الت�ارة  لواك�    اً فوفق   . الت�اریني   تأٔ�ر  لت�لیل 
  اقتصاداً   130  �ىل   �زید   ما   �ى   ، ت أ�مم املت�دة بیا� قا�دة  بلومبريج �ستند ٕاىل  
  روس�یا من    ٔأسايس   �شلك   مس�توردة   وا�دة   سلعة   أ�قل،   �ىل �ىل مس�توى العامل  

 . ) 2( احلالیة   �لتطورات املتأٔ�رة كذ�    وبیالروس�یا ا�و� ا�اورة و�رانیا  أٔ و 

�قتصاد العاملي للتعايف من   �اكحفيف الوقت ا�ي    التطورات الراهنة�اءت  
�وفيد ا�ويل    19-�احئة  النقد  صندوق  د�ا  ما  وهو  ت� قبل  و ومتحوراته 

بنحو نصف    2022لعام  ٕاىل ختفيض توقعاته للمنو �قتصادي العاملي    التطورات 
. يف هذا الس�یاق،  ةيف املائ  4.4حنو  صل ٕاىل  لی  ، 2022يف �ام  مئویة  نقطة  

 صدمة وما نتج عهنا من    احلالیة  التطوراتٔأن    ٕاىلٔأشار صندوق النقد ا�ويل  
  شلك�ُ   اليت  الفقرية  أ�رس  و�اصة  بأٔرسه،   العامل  �ىل   اتتأٔثري لها    أ�سعاريف  

 فس�یكون   ، � التطورات تت  تصا�د  وٕاذا.  ٕانفاقها  من  أٔكرب  �س�بةً   والوقود  الغذاء
و   �قتصادي  الرضر   �ىل   معیقاً   اً تأٔثري   املفروضة  للعقو�ت  س�یكونأٔكرب، 

ت  العاملیة،   املالیة  وأ�سواق  العاملي  �قتصاد   الب�ان   ٕاىل  اداعیاهتوس�تنتقل 
�لیه،    .)3(أ�خرى املتوقع  بناًء  ال من  ُجيري  لتوقعات ٔأن  أٓخر  صندوق خفض 

العاملي ٔأ�ریل    ا�منو �قتصادي  شهر  �ام  �الل  تأٔثري    مبا  2022من  یعكس 
 التطورات الراهنة.

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

It Mean For Markets?”, March. 
2  Bloomberg, (2022). “Beyond Oil and Gas: Who’ll Lose From 

Russia-Ukraine Trade Fallout”, March. 
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 في أوكرانیا"، مارس. 
4 OECD, (2022). “OECD calls for well-targeted support to the 

vulnerable as war undermines global recovery 

اليت ميكن الرجوع ٕا�هيا للوقوف �ىل    أ�خرى   ا�ولیة هناك �دد من التقد�رات  
�ىل سبيل �ىل ا�منو �قتصادي العاملي.    للتطورات الراهنة التداعیات احملمت�  

سوف  التطورات الراهنة ٔأن   ) 4( تقدر منظمة التعاون �قتصادي والتمنیة  ، املثال
تؤدي ٕاىل اخنفاض متوقع ملعدل منو �قتصاد العاملي مبا ال یقل عن وا�د يف املائة  

بي�  2022يف �ام   ا یُ ،  للبحوث �قتصادیة و�ج�عیة يف    الوطين ملعهد  قدر 
املت�دة  التطورات   ٔأن   ، اململكة    احمليل  الناجت   مس�توى   من   قلل تُ   ٔأن   مكن یُ   ت� 

  �ام  يف املائة  يف 1، وقرابة 2022نقطة مئویة يف �ام   0.5بنحو  العاملي إالجاميل
  احمليل  الناجت   من   دوالر ٔأمر�يك   �ریلیون  1.5  حوايل خسارة   ميثل   ما   وهو   ، 2023

تتوقع    . ) 5( العاملي  إالجاميل  أٓخر،  �انب   �قتصادیة   �س�تخبارات   �دة و من 
اخنفاض معدل ا�منو �قتصادي العاملي بنحو نصف إال�كونوميست    �مو�ة  التابعة 

نقطة مئویة العام اجلاري، ما یُعزى �شلك رئيس ٕاىل �راجع معدل ا�منو يف ٔأورو� 
يف املائة متوقعة قبل اندالع    3.9، مقابل  2022يف املائة يف �ام    2لیصل ٕاىل  

ٕاىل قيام مؤسسة � يب     التطورات الراهنة بي� ٔأدت    . ) 6(   التطورات الراهنة 
  الصدمة   جحم  یظل.  نقطة مئویة   0.8  بنحو   العاملي  مور�ان خبفض توقعات ا�منو

 .) 7( لت� التطورات   املؤكد  �ري   ملسار مرتبطًا �   �نعاكسات   هذه   وطبیعة 

املتوقع الراهنة�كون  ٔأن  ،  من  منو    متباینةٍ   تأٔثرياٍت   للتطورات  معدل  �ىل 
، يف 2021يف املائة يف �ام    2.9�قتصادات العربیة اليت جسلت منواً بنس�بة  

. 19- كنتي�ة جلاحئة �وفيد 2020يف املائة يف �ام    5.5ٔأعقاب انكامشها بنس�بة  
ؤدي �رتفا�ات املس�� يف أ�سعار العاملیة للنفط ٕاىل دمع تسوف    ،مفن �ة

للنفط املصدرة  العربیة  ا�ول  من  عوس�ت،  مواز�ت  من  زز  املزید  قدرهتا �ىل 
للمن ا�امع  �قتصادي.  إالنفاق  ٔأخرى،  ولكن  و  �ة  ت�  تؤدي  س� من 

للنفط والغذاء  ارتفا�ات مزتایدة لٔ�سعار العاملیة ، وما نتج عهنا من  التطورات 
، كام تفرض يف اكفة ا�ول العربیة  أ�رس�ىل مواز�ت  ٕاىل ضغوطات متواص�  

فعىل الرمغ   والغذاء.املس�توردة للنفط    �ىل مواز�ت ا�ول العربیة  �بريةٍ   حتد�ٍت 
، ال لنظم ا�مع السلعيمن قيام �دد من ا�ول العربیة مؤخراً بتبين ٕاصال�ات 

وقود بعض منت�ات الطاقة ومن ٔأمهها  و   ، الغذاء�زال �دد مهنا یدمع اس�هتالك  
احملمت�    ا��زل التضخمیة  الضغوطات  حتجمي  �ىل  ت�   الرتفاعحرصًا  ٔأسعار 

املنخفض. من كذ�    املنت�ات اليت متس رشحية املواطنني من ذوي ا��ل 
ت  ٔأن  نتي�ة  املتوقع  ا�لكي  الطلب  مس�تو�ت  برتاجع  العربیة  ا�ول  �  تتأٔ�ر 

5  Liadze, L. et al. (2022). “The Economic Costs of the Russia-
kraineU  Conflict”, National Institute of Economic and Social 

Research, March.  
6  EIU, (2022). “Global economic implications of the Russia-

Ukraine war”, March. 
7  J.P. Morgan, (2022). Op cit. 
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و�اصة يف ظل ارتفاع مس�تو�ت انكشاف �دد مهنا �ىل �قتصاد   التطورات 
 العاملي.

تأٔثري   تبا�ن  الراهنةرمغ  هیألكها    �قتصادات�ىل    التطورات  العربیة حبسب 
�ىل   �قتصادیة (مصدرة ٔأم مس�توردة للنفط)، ٕاال ٔأنه سوف �كون لها تأٔثري

السلع اكفة  يف    الرشائیة  ةالقو مس�تو�ت   ٔأسعار  ارتفاع  نتي�ة  العربیة  ا�ول 
فهيا متوسط نصيب الفرد  یقلٕا�دى عرشة دو� عربیة �اصة يف  ، أ�ساس�یة

دوالر   5841.2(  العامليالعريب و املتوسط  من الناجت احمليل إالجاميل ٕاىل ما دون  
مقابل    ٔأمر�يك العربیة،  الناجت يف ا�ول  الفرد من  نصيب   10542.3ملتوسط 

كام ٔأهنا س�یكون   ، وفق بیا�ت البنك ا�ويل)   للمتوسط العاملي  دوالر ٔأمر�يك
مخس عرشة دو� عربیة �سهم فهيا �س�هتالك اخلاص مبا �زید لها تأٔثري �ىل  

حيث س�تضعف    ٔ�سعار اجلاریة�   يف املائة من الناجت احمليل إالجاميل  52عن  
 من مس�تو�ت الطلب اخلاص �ىل �يق السلع واخلدمات.

س�تؤ�ر �ىل تدفقات �ست�ر أ�جنيب املبارش ٕاىل    التطورات الراهنةكام ٔأن  
وسوف �سهم يف املزید من اخلروج    ، النامية ومن بيهنا بعض ا�ول العربیةا�ول  

الناش�ئة   النامية واقتصادات السوقمن ا�ول  املتوقع لرؤوس أ�موال أ�جنبیة  
رفع ٔأسعار  حنو  فعلیًا  وبدء التو�ه    ، يف ظل حبث املستمثر�ن عن مالذات أٓمنة

وما س�ینتج عن ذ� من ضغوطات سوف ،  الفائدة يف �قتصادات املتقدمة
العجوزات   ارتفاع  من  �بري  مس�توى  اليت �هيا  ا�ول  هبا  املواز�ت تتأٔ�ر  يف 

املعامالت  و   ، العامة مواز�ن  اليت  اجلاریةٔأرصدة  وت�  �الیة  ،  معدالت  �هيا 
  للمدیونیة اخلارجية.

س�تؤخر   بعض    الراهنةالتطورات  كام  تعايف  من أٓ�ال  العربیة  �قتصادات 
. فتقد�رات صندوق النقد العريب قبل انتشار اجلاحئة 19-تداعیات �احئة �وفيد

  عن   الناجتة  التداعیات  جتاوز  من  فقط  عربیة  دول  ٔأربع  متكن اكنت �شري ٕاىل  
 تداعیات   من  ٔأخرى  عربیة  دول  مثاين  تعاىف  یتوقع اكن    ف�  ، 2021  �ام  يف  اجلاحئة
  �يق   يف   التعايف  ٔأ�ل  وامتداد  ، 2022  �ام  يف  اكمل  �شلك  19-�وفيد  �احئة
 .)8( 2022 �ام بعد  ما ٕاىل العربیة ا�ول

ٔأ�ر   یتوقف  العربیة مكجمو�ة،  ا�ول  مس�توى  الراهنة�ىل  �ىل     التطورات 
للنفط   تأ�ثرياهتا �ىل معدل ا�منو �قتصادي يف ا�ول العربیة املُصدرة  طبیعة 

يف املائة من الناجت احمليل إالجاميل �مو�ة ا�ول العربیة   70(اليت �سهم بنحو  
�ٔ�سعار الثابتة)، مقابل تأ�ثرياهتا �ىل معدل منو ا�ول العربیة املس�توردة للنفط 

بنحو  اليت   الثابتة)   يف  30(�سهم  �ٔ�سعار  إالجاميل  احمليل  الناجت  من  ، املائة 
مهنا    یوا�ه عن  �دد  �جتة  ا�ا�لیة  حتد�ت  العجوزات  مس�تو�ت  ارتفاع 

 
8 ) العربي،  النقد  السادس  2022صندوق  اإلصدار  العربي"،  االقتصاد  آفاق  "تقریر   .(

 . ، أبریل، قید النشرعشر

ضعف قدرهتا �ىل تعز�ز �نفاق ا�امع للمنو مقارنة ��ول من مث  و   واخلارجية
 . املصدرة للنفط

 ) 1الشلك رمق (
 ) 2020( )دوالر أٔمر�يك( احمليل إالجاميلمتوسط نصيب الفرد من الناجت 

 
Source: World Bank, (2022). “World Development Indicators”. 

 ) 2الشلك رمق (
 ) 2020( الناجت احمليل إالجاميلمسامهة �س�هتالك اخلاص يف 

 ). "قا�دة البیا�ت �قتصادیة". 2022صندوق النقد العريب، (املصدر: 
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 ومعدالت التضخم        األساس�ة  السلع   سعار أ .2

أٔكرث من ربع إالنتاج العاملي من تعترب لك من روس�یا ؤأو�رانیا مسؤولتني عن  
يف املائة من السعرات احلراریة املس�هتلكة    12الت�ارة ا�ولیة للقمح وتنت�ان  

ٕاىل �انب �وهنام كذ� دولتني �املیًا ٕاضافة ٕاىل ٕانتا�ام املهم من ا�رة والشعري،  
وم،  منتجتني رئيس�تني لعدد من املعادن من بيهنا أ�ملنیوم، والتيتانیوم، والبالدی 

 .  )9(والنیلك

ٕاىل ز�دات  التطورات الراهنةالضغوطات التضخمیة الناجتة عن  ٔأدت لتايل  � 
،  )10(ومواد الطاقة  يف ٔأسعار العدید من السلع الغذائیة والصناعیة�سبيًا  �برية  

الثاين يف املائة منذ بدایة العام وحىت    40حيث ارتفعت ٔأسعار النفط بنحو  
، ف� زادت ٔأسعار الغاز حبسب بیا�ت منظمة أ�وبك  2022من شهر ا�ریل  
يف املائة، واجلازولني    93يف املائة، وزیت التدفئة بنس�بة    128الطبیعي بنس�بة  

كام   .�ىل ٔأساس س�نوي  ، يف املائة  168يف املائة، والفحم بنس�بة    71بنس�بة  
 ظل أ�مهیة النسبية الكبرية  ٔأسعار السلع الغذائیة ارتفا�ات مضطردة يفجسلت  

 �لك من روس�یا ؤأو�رانیا يف سوق الغذاء العاملي.  

إالطار بنس�بة  ،  يف هذا  القمح  ٔأسعار  املائة، وزیت  61ارتفعت    النخیل  يف 
املائة،    49بنس�بة   بنس�بة  يف  بنس�بة    99والشوفان  وا�رة  املائة،  يف   31يف 

ن  اونظراً لكون ا�ولت  . ٔأساس س�نوي�ىل  ،  يف املائة  22املائة، وأ�رز بنس�بة  
ٔأمهیة �سبية �برية يف إالنتاج العاملي لعدد من املعادن، ارتفعت كذ�  حتتالن  

اللیثيوم ارتفا�ًا  ت ٔأسعار  ٔأسعار املواد اخلام واملعادن �شلك �بري، حيث جسل
يف   155يف املائة، واملا�نس�یوم    105النیلك بنس�بة  يف املائة، و   484بنس�بة  

بنس�بة   والقصد�ر  بنس�بة    70املائة،  والكو�لت  املائة،  املائة،   64يف  يف 
 يف املائة. 53بنس�بة وأ�ملنیوم 

س�تؤدي      التطورات الراهنةٕاىل ٔأن    -حىت ا�ٓن -  يف ا�مل، �شري التوقعات
�ام ٕاضافية يف  مئویة    ةنقط  3و  2.5یرتاوح بني    امبارتفاع التضخم العاملي    ٕاىل

  .)11( 2023 �اميف  مئویتني نقطتني وحنو 2022

�انب   تتوقع  من  �أٓخر،  (  س�تخباراتو�دة   ) إال�كونوميست�قتصادیة 
يف املائة   6ٕاىل ما یفوق    للتطورات الراهنةارتفاع معدل التضخم العاملي كنتي�ة  

�ام   ٔأخرى،    .)12( 2022يف  توقعاهتا    بنكرفع  من �ة  � يب مور�ان من 
  التضخم  بقاء  مع  ، 2022  �ام  يفنقطة مئویة    0.9ملعدل التضخم العاملي بنحو  

 .  )13( 2022 �ام من أ�ول النصف يف يف املائة 6 فوق  الس�نوي

 
9  EIU, (2022). Op cit. 
10  EIU, (2022). Ibid. 
11  Liadze, L. et al. (2022). Op cit.  

يف �ال   �سبياً   لالرتفاع �شلك �بري  مرحشةً �ُشار ٕاىل ٔأن توقعات التضخم العاملي  
ٕامدادات   تأٔ�ر، ٔأو ا�ساع نطاق العقو�ت، ٔأو  التطورات الراهنةاس�مترار ٔأمد  

 الغاز ٕاىل ٔأورو�.
 ) 3رمق ( شلك

من   وحىت الثاين 2022�س�بة �رتفاع املس�ل يف أٔسعار بعض السلع أ�ساس�یة منذ بدایة �ام  
 2022شهر أٔ�ریل 

 
Source: Trading Economics. 

ضغوطات بعض ا�ول العربیة �شهد فيه تأٔيت هذه التطورات يف الوقت ا�ي 
والت�د�ت اليت  ،  19-نتي�ة تداعیات انتشار متحورات فريوس �وفيد  تضخمیة

سالسل إالمداد، وارتفاع مس�تو�ت الطلب ا�لكي، و�دد من العوامل    توا�ه
 من دو� عربیة ٕاىل ٔأخرى.   تتبا�نالتضخمیة أ�خرى اليت  

يف �دد من ا�ول    ارتفاع ٔأسعار السلع أ�ساس�یة  ٕاىل  التطورات الراهنةٔأدت  
املكون ا�ٔكرب من س�   واملرشو�ت اليت متثل  و�اصة السلع الغذائیة    العربیة

سواءً  لٔ�سعار  القيايس  للرمق  املكونة  النفطیة    السلع  ا�ول  مس�توى  و أٔ �ىل 
ا  املس�توردة للنفط. كام ملس�توى العام لٔ�سعار �رتفاع ٔأسعار احملروقات تأٔ�ر 

يف س� �دمات النقل  و وسة �لك من مواد الطاقة  نظرا لٔ�مهیة النسبية امللم
، �الوة �ىل التغريات يف ٔأسعار املنت�ات البرتولیةمبا یعكس  ٕانفاق املس�هتلكني  

ٔأسعار   �رتفاع  تتأٔ�ر  اليت  واملیاه  الكهر�ء  مثل  اخلدمات  بعض  ٔأسعار  ارتفاع 
 الطاقة.

  

12  EIU, (2022). Op cit. 
13  J.P. Morgan, (2022). Op cit. 
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 ) 1اجلدول رمق (
املتأٔ�رة �شلك  القيايس الرمق مؤرش يف املتضمنة واخلدمات السلع �مو�ات الرتجيحیة أ�وزان

  لتطورات الراهنةأٔكرب �

 
 يف أ�سايس والتضخم املس�هتلكني ٔ�سعار القيايس الرمق. ")2021( اسامعیل، محمد:  املصدر

 . العربیة الحصاءات ا ملبادرة الثامن  �ج�ع يف مقدمة دراسة ،"العربیة ا�ول

 الدول�ة  التجارة .3

تداعیات �ىل الت�ارة ا�ولیة للعدید من السلع   للتطورات الراهنةسوف �كون  
سواًء �شلك مبارش �بع �ٔ�ساس من أ�مهیة النسبية �لك من روس�یا ؤأو�رانیا 

ٔأو �شلك   ، و�نكشاف الت�اري لعدد من دول العامل �لهيام يف الت�ارة ا�ولیة
ىل ٔأسعار السلع وسالسل �    التطورات الراهنة  �ري مبارش من �الل تأٔثريات

 إالمداد العاملیة. 

وٕان اكنت الت�ارة ا�ولیة لروس�یا سوف تتأٔ�ر �لعقو�ت �قتصادیة املفروضة 
نتي�ة  �لهيا، ٕاال ٔأن أ��ر ا�ٔكرب املتوقع س�یكون �ىل الت�ارة ا�ولیة ٔ�و�رانیا 

صادراهتا من   تصد�ر�ىل قدرهتا �ىل    التطورات الراهنةتوقف املوا� وتأٔثري  
املومس الزراعي السابق، ٔأو حىت قدرهتا �ىل اس�تكامل املوامس الزراعیة املقب�  

زرا�ة يف املناطق الرشقية اليت تتوفر هبا    التطورات الراهنة�اصة يف ظل �ركز  
 التصد�ریة.  احملاصیل

 الت�ارة   حيث  من  �سبياً   صغري  اقتصادمتثل    ٔأو�رانیادو�    ٔأن  من  الرمغ  �ىل
ٔأمهیةً   ٔأن  ٕاال  العاملیة،  يف تصد�ر العدید من السلع أ�ساس�یة �ىل    �سبيةً   لها 

هنا مس�تورد ٔأسايس لصادرات �دد من �قتصادات أٔ املس�توى العاملي، كام  
الت�ارة ا�ولیة   �ىل  اً مبارش   اً تأٔثري   للتطورات الراهنة  س�یكونمن مث،    العاملیة.

 
14  Barklie, G. (2022), “The impact of the Russia-Ukraine conflict 

on trade”, Investment Monitor, March. 

، الس�� �لنس�بة لعدد دوالر ٔأمر�يكملیار  103ٔ�و�رانیا اليت تقدر قميهتا بنحو 
  �متتع  حيث  ،الشمس  عباد  بذورمن السلع و�ىل رٔأسها القمح والشعري وا�رة و 

 . السلعهذه يف تصد�ر  �سبية  مبزية ٔأو�رانیا

اليت و�ىل الرمغ من �وهنا حتتل املرتبة مفن واقع حتلیل الت�ارة اخلارجية ٔ�و�رانیا  
  24) ٔ�كرب مصدر �ىل مس�توى العامل، ٕاال ٔأهنا �متتع مبزية �سبية يف تصد�ر  46(

،  احلبوب  تصد�رتقوم بتصد�رها، �اصة ف� یتعلق ب   سلعة  96  بني  منسلعة  
ٔأو�رانیا   تصدر   صادرات   من"  العاد�  احصهت"  ضعف  27  من  أٔكرثحيث 

   .)14(دوالر ٔأمر�يك ٔأمر�يكملیار  9.4اليت تقدر بنحو  احلبوب

 : �ىل و�ه الت�دید تعترب ٔأو�رانیا

 املالمئ  اخهامس�تفيدًة من ُمن  الشمس،   عباد  لبذور  �املي  مصدر   أٔكرب  
، دوالر ٔأمر�يك  ملیار  5.3، بصادرات قُدرت بنحو  اخلصبة  و�ر�هتا

صادرات   یفوق  �املي  مبا  ُمصدر  أٔكرب  كثاين  �اءت  اليت  روس�یا 
 .)دوالر ٔأمر�يك ٔأمر�يك ملیار 2.5بصادرات قميهتا (

 نصف  منت�ات(  ا�لوط  �ري  الفوالذ  ٔأو  لل�دید  مصدر  أٔكرب  �ين  
 . )دوالر ٔأمر�يك ملیار 2.7) (مصنعة

 املت�دة  الوال�ت  بعد(  العامل  مس�توى  �ىل  ل�رة  مصدر  أٔكرب  رابع  
 ملیار   4.9، بصادرات تقدر بنحو  )والربازیل  وأ�رجنتنيأ�مر�كية  

العامل من  ٕانتاج    ٕاجاميل   من  يف املائة   13مبا �ُشلك    دوالر ٔأمر�يك
 .ا�رة

 ىل مس�توى العامل حبصة �سبية تقدر بنحو    للشعري   مصدر  أٔكرب  رابع�
م  12 املائة    ؤأسرتالیا  فر�سا  بعد  العاملیة  الصادرات  ٕاجاميل  نيف 

 الشعري  من  أٔكرب  مكیات  2020يف �ام    ٔأو�رانیا  صدرت.  وروس�یا
  الت�اریة  قميهتا  ٕاجاميل  ٔأن  من  الرمغ  �ىل  وروس�یا،   بأٔسرتالیا  مقارنة
 . بقلیل ٔأقل اكنت

 يف املرتبة    روس�یا، حيث تأٔيت  وامليسلني  للقمح   مصدر  أٔكرب  �امس
ب أ�و تبلغ  دوالر ٔأمر�يك   ملیار  7.9  نحوىل  أٔ ، ف�    و�رانیا صادرات 

 . دوالر ٔأمر�يك ملیار 3.6 قميته مامهنام 

األغذیة الدول
والمشروبات

السكن والمیاه 
والكھرباء والغاز

خدمات النقل

26.525.3515.98األردن
13.9139.339.94اإلمارات
15.85...43.09الجزائر

26.21912.7تونس
18.825.513السعودیة

39.919.487.6سوریة
29.6125.3615.19العراق
28.29.114.3فلسطین

23.92.219.2ُعمان
16.711.47.5الكویت

21.411.813.1لبنان
36.02.86.0مصر

37.514.610.0المغرب
30.8111.7311.38الدول المستوردة للنفط
24.3320.7613.45الدول المصدرة للنفط
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من مس�تو�ت الطلب اخلار� �ىل الواردات    التطورات الراهنةضعف  تكام س� 
، حيث �س�ل  و�اصة الواردات أ�و�رانیة من �دد من ٔأ�رز الرشاكء الت�اریني

دوالر ملیار    54البالغة حنو    الواردات   قمية  حيث  من  �املیاً )  47ٔأو�رانیا املرتبة (
دوالر    ملیار  8.3  بقمية(  الصني  من  وارداهتا  معظم  ٔأو�رانیا  �س�تورد.  ٔأمر�يك
ٔأمر�يك  ملیار  5.3(  ؤأملانیا  ، )  ٔأمر�يك دوالر    ملیار  4.6(  وروس�یا  ، )دوالر 
 3(  أ�مر�كية املت�دة والوال�ت  ، )دوالر ٔأمر�يك  ملیار  4.1( وبولندا  ، )ٔأمر�يك

 .)15( )دوالر ٔأمر�يك ملیارات

اليت اكن من املتوقع قبل  حركة الت�ارة ا�ولیة    تأٔ�رت املتوقع ٔأن    بناًء �لیه، من
الراهنة�شوب   �ام  ٔأن �شهد    التطورات  الرتاجع بفعل    2022تباطؤاً �الل 

ملس�تو�ت متحورات   املتوقع  انتشار  اس�مترار  ظل  يف  �قتصادي  النشاط 
العاملیة،   ، 19-�وفيد  فريوس التضخمیة  املو�ة  الناجتة عن  التأٔثريات  وتواصل 

�ىل  جتاریني  �كتلني  أٔكرب  يف  �قتصادي  ا�منو  زمخ  �راجع  تأٔثري  ٕاىل  ٕاضافة 
 .مس�توى العامل مبا �شمل لك من الوال�ت املت�دة أ�مر�كية والصني

املتوقع    �لتايل وٕان اكن من �ري املتوقع �راجع حركة الت�ارة ا�ولیة، ٕاال ٔأنه من
ا�ولیة  � ٔأن   الت�ارة  منو  معدل  �ايم    تباطؤاً شهد  مقارنة    2023و  2022يف 

يف املائة   4.5ويف املائة    5.8  تدور حول مس�توى�ملس�تو�ت املتوقعة مس�بقًا  
لك من البنك ا�ويل، وصندوق حبسب تقد�رات    2023و  2022  يف �ايم

 . النقد ا�ويل، وأ�مم املت�دة

�ىل الت�ارة اخلارجية ل�ول العربیة، نالحظ      التطورات الراهنةمن حيث تأٔثري  
املمتثل يف   املبارش  أ��ر  العربیة �ىل  ٔأن  ا�ول  من انكشاف  مع لك  الت�ارة 

  املنخفضة يف ظل أ�مهیة النسبية    اً قد �كون حمدود�شلك �ام  روس�یا ؤأو�رانیا  
يف املائة   0.3حنو  (  لت� ا�ولتني يف هیلك ٔأمه الرشاكء الت�اریني ل�ول العربیة

يف املائة من ٕاجاميل الواردات)، وٕان اكن ل�ولتني   7.3من ٕاجاميل الصادرات، و
�بريةً �سبيةً   ٔأمهیةً  لسلع حمددة    املورد�ن  الت�اریني  الرشاكء  ل�ول    بني هیلك 

 �ىل رٔأسها �لطبع احلبوب. ویأٔيت العربیة

تأٔثريات ملموسة �ىل مس�تو�ت    للتطورات الراهنةولكن يف املقابل، س�یكون  
ا�ولیة   العربیة  الت�ارة  أ�ساس�یللمنطقة  السلع  ٔأسعار  ارتفاع  ا�ي   ةنتي�ة 

يف أ�سعار   املس��الز�دة  بفعل  س�یؤدي ٕاىل ارتفاع قمية الصادرات العربیة  
يف املائة �الل    40واليت جسلت ز�دة بنحو    ، العاملیة للنفط �الل العام اجلاري

يف ظل أ�مهیة النسبية الكبرية لصادرات النفط من   2022الربع أ�ول من �ام  

 
15  Barklie, G. (2022), Ibid. 

يف املائة من ٕاجاميل    55حيث متثل حنو    مجمل هیلك صادرات ا�ول العربیة
 الصادرات العربیة.

ٔأخرى،  الراهنةؤدي  تس�   من �ة  ا�ول   التطورات  واردات  قمية  ارتفاع  ٕاىل 
ارتفاع متوقع للعجوزات يف   ، العربیة من السلع الزراعیة واملواد اخلام. ومن مث

مواز�ن احلسا�ت اجلاریة ل�ول العربیة املس�توردة للنفط، ويف املقابل ارتفاع  
 سة املصدرة للنفط.الفائض املس�ل يف هذه املواز�ن �لنس�بة ل�ول العربیة الرئي 

 ) 4رمق ( شلك
 الهیلك السلعي للصادرات العربیة 

 ). "قا�دة البیا�ت �قتصادیة" 2022النقد العريب، ( املصدر: صندوق
 
 

 ) 5رمق ( شلك
 الصادرات :  أ�مهیة النسبية �لك من روس�یا وأٔو�رانیا يف هیلك الت�ارة اخلارجية ل�ول العربیة
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 ) 6رمق ( شلك
 الواردات :  النسبية �لك من روس�یا وأٔو�رانیا يف هیلك الت�ارة اخلارجية ل�ول العربیةأ�مهیة 

 

 

 

 

 

 ) --- رمق ( شلك
 الهیلك السلعي للصادرات العربیة (%) 

). "قا�دة البیا�ت �قتصادیة"، ومنظمة الت�ارة 2022النقد العريب، ( املصدر: صندوق
 العاملیة، مركز الت�ارة ا�ويل 

ة تدفقات    .4 المبا�ث األجنب�ة  ومتحصالت    االستثمارات 
 الس�احة

املتوقع   وتضعف  من  العامل  دول  بني  املبارشة  تدفقات �ست�رات  تتأٔ�ر  ٔأن 
توقع يف أ�ر�ح  امل لرتاجع  نتي�ة ا التوسع اخلار�حوافز الرشاكت ا�ولیة �ىل  

العربیةوالعوائد �ست�ریة.   ا�ول  مس�توى  یتوقع  �ىل  التدفقات   ٔأن،  تتأٔ�ر 
اليت   تالواردة من �ست�ر أ�جنيب املبارشة ل�ول العربیة كنتي�ة للتداعیا

 نتي�ة للتطورات الراهنة. �شهدها العامل

تتأٔ�ر حركة الس�یا�ة العاملیة �اصة ف� یتعلق حبركة من �ة ٔأخرى، سوف  
الس�یا�ة الوافدة من روس�یا ؤأورو� ٕاىل دول العامل واملقاصد الس�یاحية العاملیة 
سواء نتي�ة لتأٔ�ر الس�یا�ة الروس�یة وأ�و�رانیة ٔأو تأٔ�ر مس�تو�ت ا�خول يف 

أ�وروبیة ا�ول  اكفة  هبا  تأٔ�رت  اليت  الغالء  مو�ات  بعد  ٔأن   ، ٔأورو�  الس�� 
يف املائة من س� الرمق القيايس   40شلك حنو  � مكون ٔأسعار منت�ات الطاقة  
 ٔ�سعار املس�هتلكني يف ٔأورو�. 

الساحئ یعترب  العربیة،  ا�ول  مس�توى  ٔأمه   ني�ىل  من  ؤأو�رانیا  روس�یا  من 
اجلنس�یات الس�یاحية يف �دد من ا�ول العربیة، حيث �شلكون جممتعني حنو 

يف املائة يف    7.3، وحنو  )16(تدفقات ٔأ�داد الساحئني ٕاىل مرصيف املائة من    30
 يف املائة يف إالمارات حبسب بیا�ت منظمة الس�یا�ة العاملیة. 5.1تو�س، و

 

 
16 ) للفترة  روسیا  2016-2014وذلك  تعلیق  قبل  مصرل)  إلى  الطیران  فیما  رحالت   ،

لالستفادة من عودة السیاحة الروسیة بعد توقف دام   2022كانت مصر تخطط في عام  
 سنوات. ل

ي  األمن .5
 الغذايئ

من بني ٔأمه منتجي السلع الزراعیة يف  تعترب لك من روس�یا ؤأو�رانیا جممتعتني  
�العامل �اصة   یتعلق  وا�رةف�  والقمح  ا�ولتان  لشعري  �س�تحوذ  يف ، حيث 

يف املائة من إالنتاج العاملي لهذه    4و  14و  19  حنو  املتوسط و�ىل التوايل، �ىل
ا �شلك أٔكرث من  مب  )2021  -2020(  و)  2017-2016(�الل الفرتة    احملاصیل 

ما �زید قلیًال  عن    نيمسؤولت  نيكام تعترب ا�ولتثلث صادرات احلبوب العاملیة.  
منظمة أ��ذیة  من زیت عباد الشمس. بناًء �لیه تتوقع    عن نصف إالنتاج العاملي

أ�سعار العاملیة لٔ��ذیة وأ��الف   ارتفاعوالزرا�ة التابعة لٔ�مم املت�دة (الفاو)  
يف هذا إالطار،   .)17(للتطورات الراهنة�ملئة نتي�ة    20 مثانیة وبنيیرتاوح  مبا  

لٔ��ذیة املت�دة  أ�مم  �ر�مج  الراهنةقبل    �ذر  ارتفاع    التطورات  �دد من 
 ملیو�ً   80من    مت� يف مجیع ٔأحناء العاملاحمل ا�ة  خطر ا�أ�ش�اص ا��ن یوا�ون  

والتغري ،  ملیو�ً   276ٕاىل   الرصاع،  من  اكم�"  "�اصفة  �سمیه  ما  �سبب 
ٔأن تنذر     التطورات الراهنةن اس�مترار  أٔ . ومن ش19-و�احئة �وفيداملنا�،  

�ملزید من �رتفاع يف ٔأ�داد أ�ش�اص ا��ن یوا�ون خطر ا�ا�ة �اصة يف  
 من منطقة البحر أ�سود. ا�ول اليت تعمتد �ىل واردات احلبوب  

العدید من التداعیات املتوقعة �ىل أ�من الغذايئ العريب،   للتطورات الراهنة
مكیات   وكذ�  الغذائیة،  السلع  ٔأسعار  من  لك  �ىل  تأٔثرياهتا  �الل  من 
السلع   ٔأسعار  ارتفاع  عن  الناجتة  التضخمیة  فالضغوطات  مهنا.  �س�هتالك 

یؤ�ر  القوة الرشائیةالغذائیة سوف یمت متر�رها للمس�هتلكني و�لتايل اخنفاض يف 
 املتوسط واملنخفض. �ىل مواز�ت أ�رس ذات ا��ل �ٔ�ساس 

. فبحسب ٔأ�دث للغذاءة  صافية  مس�تورددول  العدید من ا�ول العربیة تعترب  ف
إالنتاج الزراعي ل�ول العربیة حنو    متوفرة،   بیا�ت دوالر ملیار    162.4یبلغ 
ٔألف   52من احلبوب حنو    ا�ول العربیةٕانتاج    وقد بلغ.  2020يف �ام    ٔأمر�يك

 املائة.يف  50طن، ميثل من بيهنا إالنتاج من القمح حنو 
 )2�دول رمق (

 ) 2020( ٕانتاج ا�ول العربیة من احلبوب (أٔلف طن)
 

2016 2017 2018 2019 2020 
    51,704    56,620    51,979    47,774    44,879 الحبــــــــوب 

    25,722    28,470    25,670    23,026    21,857 القمح  
    5,672    5,940    5,360    5,716    5,834 األرز 

    5,006    6,590    4,309    3,993    3,652 الشعیر 
    8,210    8,610    8,890    8,516    8,715 لشامیةا الذرة 

    7,094    7,010    7,750    6,523    4,821 الذرة لرفیعة والدخن) 
 . 2021املصدر: املنظمة العربیة للتمنیة الزراعیة، تقر�ر عن اداء القطاع الزراعي يف ا�ول العربیة 

17  FAO, (2022). “Information Note The importance of Ukraine 
and the Russian Federation for global agricultural markets and 
the risks associated with the current conflict”, March. 
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الزراعیة  و احلاصالت  من  إالنتاج  �كفي  ال  العربیة  ا�ول  من  العدید  يف 
�س�هتالك احمليل، ومن مث �رتفع مس�تو�ت واردات السلع الزراعیة يف ا�ول 

يف العامل   �س�ل جفوة الغذاء  .دوالر ٔأمر�يكملیار    92.4العربیة لتس�ل حنو  
املائة مهنا لفجوة الغذاء يف    62یُعزى  ،  دوالر ٔأمر�يكملیار    33.6  العريب حنو

أ�قل �ىل مس�توى   من احلبوب. ا�ايت من احلبوب  وتعترب �سب �كتفاء 
يف املائة   37يف املائة للحبوب وا�قيق، و  37.1ا�ول العربیة حيث ال تتعد  

و ٕاىل حنو   35.2للقمح،  الشامية  ا�رة  �ا�  وتنخفض يف  للشعري،  املائة  يف 
 للتطورات الراهنة من �نعاكسات املتوقعة جحم ما �زید وهو يف املائة،  31.3

 . �ىل أ�من الغذايئ يف ا�ول العربیة

تداعیات �ىل مس�تو�ت أ�من الغذايئ يف   للتطورات الراهنةسوف �كون  
�ىل ٔأسعار السلع أ�ساس�یة اليت جسلت   ها  ا�ول العربیة سواًء من �الل تأٔثري 

ٔأو   قدرة ا�ول العربیة مس�توى  �ىل  حىت  قفزات واسعة كام س�بق إالشارة، 
 الت�د�ت اليت توا�ه �ىل توفري هذه إالمدادات من السلع �سرتاتیجیة نتي�ة  

ستتحملها   �برية  لكفة  من  یعنیه ذ�  وما  �املیًا،  السلع  هذه  ٕامداد  سالسل 
ٔأو س مواز�ت ا�ول ا الغذاء ملواطنهيا،  �رامج �مع  تقدم  اليت  تحملها ت لعربیة 

الغذاء. �مع  نظم  تتبين  ال  اليت  العربیة  ا�ول  أ�رس يف  و�ه    مواز�ت  �ىل 
واردات القمح من روس�یا ؤأو�رانیا ما یفوق �س�بة �ع�د �ىل  ، متثل  اخلصوص

وموریتانیا وإالمارات،  مرص ولبنان وقطر  يف املائة من ٕاجاميل الواردات يف    50
يف    86و   96و  99مس�تو�هتا يف قطر ولبنان ومرص بنسب تبلغ    مس�� ٔأ�ىل

�ىل واردات عربیة  . ف� �زید مس�تو�ت اع�د ثالث دول  �ىل التوايل  املائة
  لكا�رة من ٔأو�رانیا لتشلك ما یفوق ربع وارداهتا إالجاملیة من ا�رة مبا �شمل 

يف املائة، ومرص   38.4بنس�بة  املائة، وموریتانیا  يف    60.3  بنس�بة  تو�سمن:  
 يف املائة.  26.2بنحو 

ٕاىل ارتفاع   التطورات الراهنة�ىل مس�توى ا�ول العربیة فرادى، سوف تؤدي  
�بري يف قمية صايف الواردات الزراعیة، وستُس�ل التأٔثريات ا�ٔكرب يف ا�ول 

اليت   حيث   �هياالعربیة  الزراعیة،  الواردات  صايف  من  مرتفعة  مس�تو�ت 
ستتحمل ت� ا�ول تبعات �رتفا�ات املتنامية يف ٔأسعار الواردات الزراعیة 
هذه  من  إالمدادات  بتأٔمني  یتعلق  ف�  س�توا�ها  اليت  الت�د�ت  �الوة �ىل 

 سالسل توریدها ونقص املعروض.  الت�د�ت اليت توا�هالسلع يف ظل 

وبة احلالیة يف توفري املوارد املالیة ومصادر التورید البدی� للحبوب  مكن الصع�و 
ٕاىل ا�ول العربیة يف ظل �زاید مس�تو�ت الطلب �ىل تورید احلبوب من �دد 

أ�خرى املصادر  املت�دة،  من  والوال�ت  وكندا  أ�ورويب   مثل دول �حتاد 

 
18 Trading Economics, (2022). “Commodity Prices”. 

وأ�رجنتني  أ�مر�كية مس�ت ؤأسرتالیا  اخنفاض  عنه  نتج  ما  املعروض ،  و�ت 
مقارنة مبس�تو�ت الطلب �ىل هذه السلع، حيث من املتوقع حبسب التقد�رات  

  ملیون طن،   32ٕاىل    طن  مالیني  3  مبقدار  روس�یا  من  اخنفاض صادرات القمح
)  18(طن  مالیني  4  مبقدار  ٔأو�رانیا   من  القمح  تصد�ر  تقد�رات  ختفيض  مت  �ني  يف

من   �ملزید  وینذر  احلبوب  من  العاملیة  إالمدادات  توفري  من صعوبة  �زید  ما 
ٔأمد   ٕاذا ما اس�متر  ، فعىل  التطورات الراهنة�رتفا�ات يف ٔأسعارها و�اصة 

يف املائة منذ اندالع  78 بنحو سبيل املثال جسلت ٔأسعار القمح ارتفا�ًا بنسب
 .ٔأ�ریلن شهر مالثاين وحىت  التطورات الراهنة

 ) 7رمق ( شلك
 %) () 2020(يف ا�ول العربیة �س�بة �كتفاء ا�ايت من أٔمه السلع الغذائیة 

 
 . 2021داء القطاع الزراعي يف ا�ول العربیة أٔ املصدر: املنظمة العربیة للتمنیة الزراعیة، تقر�ر عن 

 )3�دول رمق (
 ) 2020وا�رة (�س�بة �ع�د �ىل الواردات الروس�یة وأ�و�رانیة من القمح 

 الحصة من واردات الذرة الحصة من واردات القمح  الدولة
 اإلجما�ي  أوكران�ا   روس�ا  اإلجما�ي  أوكران�ا   روس�ا 

 26.2 26.1 0.0 86.0 25.6 60.4 م�  
 4.4 4.3 0.1 24.6 17.5 7.1 األردن

 8.8 8.8 ... 0.1 0.0 0.1 ال���ت
 10.7 10.3 0.4 95.7 80.2 15.4 لبنان

 38.4 38.4 ... 50.5 27.9 22.6 مور�تان�ا 
 9.6 9.6 ... 22.0 14.6 7.4 المغرب 

ن   2.3 2.2 0.1 32.6 ... 32.6 فلسطني
 9.7 5.2 4.5 98.8 65.5 33.4 قطر

 2.4 2.4 0.0 8.1 ... 8.1 السعود�ة 
 12.3 4.9 7.4 53.5 7.3 46.3 االمارات 

 60.3 60.3 ... 0.0 ... ... تو�س 
 .منظمة الت�ارة العاملیة ومؤمتر أ�مم املت�دة للت�ارة والتمنیة املصدر:
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 ) 8رمق ( لكش
 ) 2020( )دوالر أٔمر�يك(ملیار  صايف الواردات الزراعیة

 . 2021داء القطاع الزراعي يف ا�ول العربیة  أٔ املصدر: املنظمة العربیة للتمنیة الزراعیة ، تقر�ر عن  

مواز�ت �دد من ا�ول العربیة ضغوطات نتي�ة حلاجهتا سوف �شهد  كذ�  
ٕاىل ز�دة املوارد ا�صصة  لنظم دمع الغذاء اليت تعترب من بني ٔأمه راك�ز ش�باكت 

، بلغت  2022مواز�ت �ام  ق  فو ف  امحلایة �ج�عیة يف �دد من ا�ول العربیة.
يف املائة من    27يف مرص مبا ميثل    جنیهملیار    87.2لكفة �ر�مج دمع الغذاء  

. ف� بلغ  العامة  يف املائة من ٕاجاميل النفقات 5و ، ٕاجاميل نفقات ا�مع يف املوازنة
ملیار    3.77حنو    2022ٕاجاميل دمع املواد أ�ساس�یة يف املوازنة التو�س�یة لعام  

يف    8يف املائة من خمصصات ا�مع يف املوازنة وحنو    52متثل حنو    ،دینار تو�يس
وقد بُنيت ت� التقد�رات يف املواز�ت العامة    .املائة من ٕاجاميل النفقات العامة

، حيث ةوفق فرضیات ٔ�سعار القمح تنخفض كثرياً مقارنة �ملس�تو�ت احلالی
القمح لسعر  فرضیة  �ىل  املوازنة يف مرص  تقد�رات  دوالر   255تبلغ    بُنيت 

، سينخفض ا���ر يف �دد من ا�ول العربیة أ�خرى للطن. يف املقابل  ٔأمر�يك
�ىل سبيل ال �زید  ال س�� يف دول جملس التعاون �ول اخللیج العربیة، حيث

يف  1مبا ميثل ملیون دینار يف البحر�ن (  41 عن�لكفة �رامج دمع الغذاء املثال 
 .العامة)  من ٕاجاميل املرصوفاتاملائة 

 الطاقة  أسواق .6

الطاقة    تعترب احملٔأسواق  ٔأمه  التطورات جتاذ�ت  و لتفا�الت    ةرئيسال ور  امن 
یأٔيت ذ�    .التطورات الراهنة. مفن �ة تأٔ�رت ٔأسواق الطاقة بتداعیات  الراهنة

يف س�یاق أ�مهیة النسبية لروس�یا يف سوق الطاقة العاملي، فبحسب الواك�  
للطاقة    �لث  ويه.  العاملیة  الطاقة  سوق  يف  �برياً وراً  د  روس�یا  تلعبا�ولیة 

 
19   IEA, (2022). “IEA Member Countries to make 60 million 

barrels of oil available following Russia’s invasion of Ukraine”, 
March. 

  من   قربیُ   النفطیة ما  صادراهتا  متثل.  �  صدرمُ   وأٔكرب  العامل  يف  للنفط  منتج  أٔكرب
 جتارة   من  يف املائة   15  النفطیة، و�س�تأٔ�ر بنحو  العاملیة  الت�ارة  منيف املائة    12

 النفط  صادرات   من  يف املائة   60  حوايل  ذهبیو   ، العاملیة  املكررة   املنت�ات
املائة    20و  ٔأورو�   ٕاىل  الروس�یة منظمة   .)19(الصني  ٕاىليف  بیا�ت  وحبسب 

ملیون   10.8أ�وبك، بلغ ٕاجاميل ٕانتاج روس�یا من النفط ومكثفات الغاز حنو  
يف املائة من ٕاجاميل ٕامدادات النفط   17مبا ميثل حنو    2021�رميل یوميًا يف �ام  

 .)20(ومكثفات الغاز من �ارج منظمة أ�وبك

 كشف  ، التطورات الراهنةما مت تبنيه من ردود ٔأفعال �املیة �ىل  ويف س�یاق  
يف املدى   إالمدادات  لتنویع  الطاقة  ٔ�من  �دید  اقرتاح   عن  أ�ورويب  �حتاد

 خطوط   �رب  الغاز   وٕامدادات  املسال   الطبیعي  الغاز  �ىل  الرتكزي  مع  ،املتوسط
 .أ��بيب

العاملیة،  الراهنة  لتطورات ل اكنعاكس   ارتفا�ات �الل   للنفط  جسلت أ�سعار 
مارس   حنو  2022شهر  ٔأوبك  �امات  س�  لتس�ل  ٔأمر�كي  128،  اً دوالر 
یوم   مبا  2022مارس    8للربميل  بنحو  ،  ارتفا�ًا  مقارنة    22ميثل  املائة  يف 

املايض فربا�ر  شهر  يف  املس��  أ�سعار  مس�توى   مبس�تو�ت  ٔأ�ىل  ویعترب 
، ارتفعت أ�سعار  �ىل ٔأساس س�نوي  . 2008لٔ�سعار العاملیة للنفط منذ �ام 

بنس�بة   للنفط  من    40العاملیة  أ�ول  الربع  يف  املائة  مقارنة   2022�ام  يف 
�ام   يف  املس��  حنو 2021مبس�تو�هتا  ٕاىل  لتصل  ٔأمر�كي 89.11 ،  اً دوالر 

 . 2021ًا للربميل يف �ام دوالر ٔأمر�كي 69.89للربميل، مقابل 

يف املائة   41يف املائة و  27�ىل روس�یا يف توفري حنو  یعمتد �حتاد أ�ورويب  
التوايل   �ىل  والغاز  النفط  من  احتیا�اهتا  منمن  تتفاوت  دو�   مبس�تو�ت 

و�رد فعل   .  الیوروس�تات  متوفرة عن  بیا�تٔأ�دث  حبسب    ٔأوروبیة ٕاىل ٔأخرى
إالمدادات    للتطورات �شأٔن  وا�اوف  العاملیة  الطاقة  ٔأسواق  �شهدها  اليت 

الزتمت   من   �رميل  ملیون  30  عن  �ٕالفراج  أ�مر�كية  الطاقة  وزارة  ا�ولیة، 
 Strategic([  " �سرتاتیجي  البرتول  احتیاطي"  من   اخلام  النفط

20  OPEC, (2022). “Monthly Oil Market Report”, Feb. 
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(SPR Petroleum Reserve  [  )21 (  النفط يف    من  اكفية  ٕامدادات  لضامن
،  )IEA(  ا�ولیة  الطاقة  واك�  س�یاق �ود منسقة لوا�د وثالثني دو� عضو يف 

 ٕاضافية   �رميل  ملیون  30  عن   إالفراج  �ىل  جامعي   �شلكاليت وافقت بدورها و 
النفط  احتیاطا  من  النفط  من إالمدادات   ٕاجاميل   یصل   وبذ�  ، الطارئةت 

ل الوال�ت املت�دة أ�مر�كية �ىل كام تعوّ   .)22(�رميل  ملیون  60  ٕاىلإالضافية  
ز�دة وارداهتا النفطیة من بعض ا�ول لتعویض نقص إالمدادات الروس�یة يف 

، ٕاضافة ٕاىل ز�دة إالنتاج من يف ظل العقو�ت املفروضة  أ�سواق أ�مر�كية
 طاقة البدی�.مصادر ال

 ) 9لك رمق (ش
 َا/ للربميل)دوالر أٔمر�كيتطور أ�سعار الشهریة لس� �امات أٔوبك (

 
 املصدر: منظمة أ�وبك. 

 
 ) 10لك رمق (ش

 خمزو�ت النفط �سرتاتیجي أ�س�بوعیة (ملیون �رميل)تطور 

Source: EIA, (2022). “U.S. to release 30 million barrels of crude oil 
from its Strategic Petroleum Reserve”, March. 

 
شأنھا  21 من  كآلیة  السبعینیات  في  االستراتیجي"  النفط  "احتیاطي  تأسیس  إلى  یُشار 

التخفیف من آثار التخفیضات غیر المتوقعة في إمدادات النفط. تم تصمیم االحتیاطي 
ملیون برمیل من النفط الخام عبر أربعة مواقع تخزین    714الستیعاب ما یصل إلى  

ثیر من طاقة تكریر النفط األمریكیة. تتمثل  على طول خلیج المكسیك، حیث یوجد الك
االحتفاظ   في  االستراتیجي  البترول  احتیاطي  لمخزون  األساسیة  المھام  إحدى 

وفق معاھدة عام األمریكیة  بمخزونات نفطیة كافیة للوفاء بالتزامات الوالیات المتحدة  
 التي أنشأت وكالة الطاقة الدولیة.   1974

�ىل �قتصادات العربیة، یُمكن النظر يف ٔأسواق الطاقة  �ىل صعید التداعیات  
ٕاىل انعاكسات أ�وضاع الراهنة يف ٔأسواق الطاقة العاملیة �ىل �دد من أ�صعدة 

ٔأ�ر ت� التطورات �ىل   الطاقة  1سواًء من حيث  ا�ول   انتاج و . ٕامدادات 
ٔأو والغاز،  للنفط  املنت�ة  الرئيسة  تطور 2  من حيث  العربیة  �ىل  تأٔثرياهتا   .

 .وانعاكس ذ� �ىل ا�ول العربیة املصدرة للنفط والغاز  ملیة للنفطأ�سعار العا

، ٕامدادات الطاقة وٕانتاج ا�ول العربیة الرئيسة املنت�ة للنفط والغازمفن حيث  
م  تلعبه  املهم ا�ي  أ�وبك  �ُشار ٕاىل ا�ور  اس�تقرار نظمة  �ىل صعید ضامن 

ٕاىل املوامئة بني مس�تو�ت سوق النفط العاملیة من �الل قراراهتا اليت �سعى  
الطلب �ىل النفط واملعروض منه �املیًا، وهذا ا�ور اكن واحضًا �الل ٔأزمة 

ملیون   9اليت شهدت �راجع مكیات الطلب �ىل النفط بنحو  19-�احئة �وفيد
ومن مث ٕا�رام دول أ�وبك وا�ول املصدرة الرئيسة للنفط اتفاق    ، �رميل یومياً 

التعاو �ال يف ٕاطار ما یُعرف �ٕ   Declaration of Cooperation  [ن  ن 
(DoC)  [    وحىت    2020بدایة من شهر ٔأ�ریل  بتعدیل مكیات إالنتاج  یقيض
  �س�تقرار ا�ول الزتام �ىل التأٔ�یدو  السوق،  تقلبات من  �دلل 2022هنایة �ام  

  �رخي  يف  وأ�طول  ا�ٔكرب  يه  لٕالنتاج، مبا تضمن تعدیالت طوعیة  النفط  سوق
 . النفط قطاع

حىت هنایة �ام    حبسب خطة التعدیل املوضو�ة مس�بقًا لمكیات إالنتاج النفطي
اج�عها  لك من  ، قررت املنظمة عقب اختتام  التطورات الراهنةوقبل    2022

�هنایة شهري فربا�ر   املنعقد�ن  والسابع والعرش�ن  ، السادس والعرش�نالوزاري  
ٔألف �رميل   400�لزتام �ز�دة مس�تو�ت إالنتاج النفطي بنحو    2022ومارس  

مشريًة    2022هر مایو  ش ٔألف �رميل يف    432، وحنو  2022یوميًا يف شهر ٔأ�ریل  
 النفط   لسوق  احلالیة  أ�ساس�یات ٕاىل توافق ٔأعضاء حتالف "ٔأوبك+" �ىل ٔأن  

 نع  �جتة�ري    احلالیة  التقلبات  ؤأن  جيد،   �شلك  متوازن  سوق  ٕاىل  �شري
ٕاىلالسوق  ٔأساس�یات  يف  التغريات تُعزى  وٕامنا    اجلیوس�یاس�یة  التطورات  ، 

ٕانتاج ا�ول العربیة أ�عضاء   ميثلحبسب بیا�ت منظمة أ�وبك،  و  .)23(اجلاریة
 21.7يف املائة من ٕاجاميل ٕانتاج املنظمة من النفط اخلام (  77.6يف املنظمة حنو  

، ومن 2022  فربا�رملیون �رميل یوميًا) وفق ٔأ�دث بیا�ت لٕالنتاج عن شهر  
املتوقع وفق اتفاق تعدیل مكیات إالنتاج ٔأن �رتفع مكیات إالنتاج ل�ول العربیة  

22  IEA, (2022). Op cit. 
23 OPEC, (2022). “26th OPEC and non-OPEC Ministerial 

Meeting concludes”, March. 
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"ٔأوبك+" اتفاق  يف  ملیون   22.6  ٕاىل لتصل    دو�  مثانو�ددها   24املتضمنة 
 . �رميل يف الیوم

 )4�دول رمق (
 �رميل یوميًا) أٔلف( ٕاجاميل ٕانتاج دول أٔوبك من النفط اخلام

 
  فبرایر  2021 2020

2022 
المقرر في   اإلنتاج

2022شھر أبریل   
 1002 974 908 897 الجزائر 
 1450 1175 1120 1255 أنجوال
 309 271 265 288 الكونغو

 121 84 100 115 االستوائیة غینیا 
 177 197 186 195 الجابون
 .. 2546 2405 1988 إیران
 4414 4268 4024 4049 العراق 
 2665 2610 2415 2430 الكویت

 .. 1107 1148 367 لیبیا 
 1735 1417 1380 1579 نیجیریا 

 10436 10193 9091 9182 السعودیة 
 3006 2951 2718 2802 اإلمارات
 .. 680 558 500 فنزویال

Source: OPEC, (2022). “Monthly Oil Market Report”, March. 
* OPEC, (2022). “26th OPEC and non-OPEC Ministerial Meeting 

concludes”, March. 

يف املائة   55.7حنو    �س�تحوذ �ىل  العربیة  ا�ول�ُشار يف هذا الصدد ٕاىل ٔأن  
يف املائة من ٕاجاميل   27نحو  �سامه ب و ،  �املیاً   من �حتیاطي املؤكد من النفط

  27یعمتد �حتاد أ�ورويب �ىل روس�یا يف توفري حنو    .)25(النفط اخلامٕانتاج  
كام متثل إالمدادات النفطیة من ا�ول العربیة  يف املائة من واردات النفط اخلام،  

كثاين ٔأمه ُمصدر للنفط اخلام ٕاىل �لنس�بة للقارة أ�وروبیة    �بريةً   ٔأمهیةً كذ�  
   .النفط أ�وروبیةيف املائة من واردات  25.3بأٔمهیة �سبية متثل  ٔأورو� 

يف    41.1�ىل صعید ٔأسواق الغاز العاملیة، �سهم ٕامدادات الغاز الروس�یة بنحو  
كذ� لك من اجلزا�ر وقطر من بني  ، ف� تعترب  املائة من ٕامدادات الغاز أ�وروبیة 

يف املائة �ىل    5.2و   7.6ٔأمه املصدر�ن للغاز ٕاىل روس�یا بٔأمهیة �سبية تقدر بنحو  
يف املائة من �حتیاطي    26.5التوايل. يف هذا إالطار، متت� ا�ول العربیة حنو  

 .  ) 26( يف املائة من الغاز املسوق �املیاً   15املؤكد من الغاز، ومسؤوً� عن  

 

 

 

 
 دولة منتجة رئیسة للنفط  23ویضم  2016اتفاق تم التوصل إلیھ في نوفمبر من عام  24

 من داخل وخارج أوبك بھدف الحفاظ على توازن السوق النفطیة. 
 االقتصادي العربي الموحد". ). "التقریر  2021صندوق النقد العربي، ( 25

 ) 11لك رمق (ش
 (%) أ�مهیة النسبية ملصدري النفط اخلام ٕاىل أٔورو�

 ) 12لك رمق (ش
 (%)  ٕاىل أٔورو�الغاز أ�مهیة النسبية ملصدري 

Source: Eurostat, “From where do we import energy?”. 

 الرئيسة   املصدرة  العربیة  ا�ول  من  �دد  الس�تفادة  فرص  هناك   الس�یاق،   هذا  يف
 مصادر   لتنویع   املتوسط  املدى  �الل  أ�ورويب   �حتاد  �ود  من  للنفط

مبا �شمل لك   الراهنة  التطورات   ٔأمهیهتا  من  عززت  واليت   النفطیة  إالمدادات
يف املائة   72من قطر والسعودیة وإالمارات واجلزا�ر ومرص اليت �سهم بنحو  

 ا�ول العربیة.ق �ىل مس�توى من طاقات ٕانتاج الغاز الطبیعي املسو� 

  

 . مصدر سابق).  2021صندوق النقد العربي، ( 26
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 ) 13لك رمق (ش
 ) 2020ٕانتاج الغاز الطبیعي املسوق (

،  2020تقر�ر أ�مني العام الس�نوي ، منظمة أ�قطار العربیة املصدرة للبرتول (أٔوابك)املصدر: 
 .  2021 یونیو برتولیوم، �ریتش لرشكة الس�نوي التقر�رو 

�س�تفيد يف أ��ل املتوسط تعترب مرص من بني ا�ول العربیة اليت من املتوقع ٔأن  
 جمال   يف  التعاون  تعز�ز  طاريف ظل إ   ٔأورو� ٕاىل  تصد�ر الغاز    قدراتنايم  من ت 

"منتدى يف س�یاق    والیو�ن   وقربص  مرص  من  لك   بني  ما  �لفعل  املوقع  الطاقة
�ُشار ٕاىل    .ا�ول  هذه   يف  الكهر�ء   انتاج  مصانع  خيدم  ومبا  ،�از رشق املتوسط"

حتویل منتدى �از رشق املتوسط   2021ٔأنه قد مت يف شهر سبمترب من �ام  
ٕا�شاء سوق ٕاقلميیة   هبدف مقرها القاهرة  و دول  ٕاىل منظمة ٕاقلميیة تضم ست  

 تنافس�یة للغاز.

لعبت �دة عوامل دوراً يف تعز�ز املاكنة إالقلميیة ملرص يف سوق الغاز الطبیعي  
 73.4  ٕاىل  الطبیعي  الغاز  من  ملرص  احلالیة  إالنتاجية  القدرةالعاملي من بيهنا ارتفاع  

 حقل   �منیة  مرشوعومن ٔأمهها    ، الغاز  حقول  �منیة  مرشو�اتيف ظل    3م  ملیار
�سييل  3م  ملیار  28  تبلغ   س�نویة  ٕانتاجية  بقدرة  ظهر قدرات  �ىل  �الوة   ،

 ٕ� الطبیعي  الغاز    ودمياط   ٕ�د�و   إالسا�  ملصنعي  ٕانتاجية  قدرة  جاميل وتصد�ر 
 . س�نو�ً  طن ملیون 12تقدر بنحو 

�الیاً تقوم   احلالیة   مرص  القصوى  الطاقة  �دود  يف  ٔ�ورو�  الغاز  بتصد�ر 
مب إالسا�  ودمياطدینيت  لو�دات  �هيا  ،  ٔأد�و  ٔأن   ٕاسا�   خضمة  مشاریعكام 

يف منطقة البحر املتوسط الس��   املكتشف  الغاز  من  الفخم  خمزوهنا  وتصد�ر
عب ٕاقلميي ُمعزز ٕالمدادات �رص  �ور ملهناك فرص  كام ٔأن    حقل �از ظهر.
من �الل اس�تقبال الغاز من ا�ول العربیة يف املدى املتوسط  الغاز ٔ�ورو�  

 أ�خرى املصدرة الرئيسة للنفط مث �سيي� وتصد�ره ٕاىل ٔأورو�.

حىت یُمكن ل�ول العربیة ٔأن تلعب دوراً يف خریطة ٕامدادات الغاز �لتايل و 
املتوسط املدى  يف  لتعز�ز   ، أ�وروبیة  تؤهلها  است�رات  یتطلب  ذ�  فٕان 

مبا �سا�د �ىل املسامهة يف سد �انب  طاقات ٕانتاج وتصد�ر الغاز الطبیعي  
اليت   الطبیعي  الغاز  من  ٔأورو�  احتیا�ات  و�دة   200تتخطى  من  �ریلیون 

 . س�نو�ً  حراریة

�رتفا�ات املصدرة للنفط من    العربیة�قتصادات    دستس�تفيمن �ة ٔأخرى،  
ومواز�ن  العامة  مواز�هتا  س�تدمع  واليت  للنفط  العاملیة  أ�سعار  يف  احلالیة 

اجلاریة.   ارتفاع يف معامالهتا  یؤدي لك  ا�ويل  ا�متویل  معهد  تقد�رات  فوفق 
بنحو   للنفط  العاملیة  ٔأمر�كي  10أ�سعار  �س�بة   اً دوالر  ٕاىل ز�دة يف  للربميل 

بنحو �ىل سبيل املثال  عامالت اجلاریة ٕاىل الناجت احمليل إالجاميل  فائض مزيان امل
كام س�تفوق   يف إالمارات.  نقطة مئویة  2.2يف السعودیة، وحنو    نقطة مئویة  3.5

�ام   املس��  للنفط  العاملیة  النفط    2022أ�سعار  �رميل  ٔأسعار  مس�تو�ت 
لتعادل املواز�ت العامة لغالبیة ا�ول العربیة املُصدرة للنفط مما س�یقوى  ةاحملقق

 �سا�د �ىل دفع ا�منو �قتصادي.و من ٔأوضاع املالیة العامة 

   المال�ة األسواق تقلبات .  7

�ام   مس�تو�ت�شلك  �ىل    معق  تنخفض  العاملیة  املالیة  أ�سواق  انكشاف 
فتأٔثريات   ذ�  رمغ  وأ�و�رانیة.  الروس�یة  الراهنةالرشاكت  �ىل     التطورات 

أ�سواق املالیة متر �رب �دد من القنوات من ٔأمهها تأٔثرياهتا �ىل ا�منو �قتصادي 
تداعیاهتا �ىل   ٕاىل  ٕاضافةالعاملي، و�ىل ٔأسعار السلع أ�ساس�یة ال س�� الطاقة،  

حركة من مث  و تطور أ�وضاع اخلارجية لٔ�سواق الناش�ئة وتصنیفاهتا االئ�نیة  
 .ٕاىل �ارج هذه ا�ولمن و یة تدفقات رؤوس أ�موال أ�جنب 

انعكست  من شهر فربا�ر    والعرش�ن  الرابعيف      التطورات الراهنةففي ٔأعقاب  
ٔأداء �ىل  التطورات  العاملیة  ت�  املالیة  اليت   أ�سواق  املتقدمة  أ�سواق  يف 

عكس خماوف املستمثر�ن من التداعیات ی �ىل �راجع    شهر فربا�رٔأهنت تعامالت  
أٔكرب للتطورات الراهنةاحملمت�   ، ف� جسل مؤرش أ�سواق الناش�ئة أ�وروبیة 

يف املائة. يف املقابل، ارتفعت مؤرشات ٔأداء �دد من   38�س�بة �راجع بلغت  
أ�خرى   الناش�ئة  املالیة  من  أ�سواق  السلع مس�تفيدًة  ٔأسعار  ارتفا�ات  تأٔثري 

يف   4.7بيهنا أ�سواق يف ٔأمر�اك الالتینية اليت ارتفعت بنس�بة    أ�ساس�یة ومن
 . يف املائة 0.83، وأ�سواق العربیة اليت ارتفعت بنس�بة املائة

  

اإلمـــــارات البحریــــــن تونـــــــــس الجزائـــــــر
الســــعودیة ســـــــوریة  العــــــــراق قطــــــــــــر
الكویـــــــت لیبیــــــــــــا مصــــــــــر ُعمــــــــــان
الیمن األردن المغرب
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 )5�دول رمق (
 �س�بة التغري الشهري ملؤرشات أٔداء بعض أ�سواق املالیة
 البورصة / السوق  2022فبرایر)  -نسبة التغیر الشھري (ینایر 

-38.81 EM Europe Standard 
-3.53 CAC 40 
-1.76 Nikkei 225 
-2.90 S&P 500 
-4.09 MSCI Inc. 
-0.08 FTSE 100 
-2.41 EM ASIA Standard 
4.73 EM Latin America  
0.83 AMF Composite index 

 املصدر: أ�سواق املالیة ذات الص� 
 

 ) 14رمق ( شلك
 500: س�تاندرد أٔند بورز املالیة العاملیةتطور أٔداء مؤرشات بعض أ�سواق 

Source: Trading Economics. 

 ) 15رمق ( شلك
 40اكك : تطور أٔداء مؤرشات بعض أ�سواق املالیة العاملیة

 
Source: Trading Economics. 

  التطورات الراهنة من �انب أٓخر، ستتأٔ�ر أ�سواق املالیة كذ� بتداعیات  
�ىل  وانعاكساهتا  الناش�ئة  لٔ�سواق  واخلارجية  ا�ا�لیة  التواز�ت  �ىل 
التصنیفات االئ�نیة لت� ا�ول و�ىل تدفقات رؤوس أ�موال ٕاىل �ارج هذه 

ليت شهدهتا أ�سعار العاملیة الب�ان حبثًا عن املالذات ا�ٓمنة. فالتغريات الكبرية ا

للعدید من السلع الغذائیة وسلع الطاقة واملواد أ�ولیة سوف تؤدي ٕاىل جعوزات 
 لهذه ا�ول. أ�وضاع اخلارجية �ىل تؤ�ر  �برية يف املواز�ت العامة وسوف 

ا�ول النامية واقتصادات السوق الناش�ئة   �دد منمع أ��ذ يف �عتبار �ون  
العامة  املدیونیات  مس�تو�ت  ارتفاع  نتي�ة  �الیة  ضغوطات  �لفعل  توا�ه 

املالیة الهشاشة  مس�تو�ت  فٕان  وارتفاع  الراهنة،  متارس      التطورات  بدٔأت 
تأٔثرياهتا �ىل ت� الب�ان ؤأدت ٕاىل تأٔ�ر �بري لٔ�وضاع ا�ا�لیة واخلارجية لها 

اجتاه �دد من املؤسسات ا�ولیة ٕاىل خفض التصنیفات االئ�نیة    ما نتج عنه
 لعدد من ت� الب�ان.

من املتوقع ٔأن تؤدي ٔأو�ه الهشاشة يف أ�سواق الناش�ئة ٕاىل حتفزي تدفق كذ�  
رؤوس أ�موال أ�جنبیة ٕاىل �ارج هذه الب�ان حبثًا عن املالذات �اصة يف  

الفائدة يف أ�سواق املتقدمة. فقد ٔأدت  بدء التو�ه فعلیًا حنو رفع ٔأسعار    ظل
یفرض  ٔأن  شأٔنه  من  ما  وهو  اخلروج  هذا  وترية  �رسیع  ٕاىل  التطورات  ت� 
الفائدة يف هذه ا�ول وقد  أ�جنيب ؤأسعار  ضغوطات �ىل ٔأسواق الرصف 

فقات يف ظل �سارع وترية اخنفاض تد  یؤدي ٕاىل ٔأزمات اقتصادیة يف بعضها
يف املائة   9.2رؤوس أ�موال �ىل ت� أ�سواق واليت جسلت اخنفاضًا بنس�بة  

 .  2022يف شهر مارس مقارنة مبس�تو�هتا املس�� يف شهر فربا�ر 
 ) 16رمق ( شلك

   مؤرش تدفقات رؤوس أ�موال ٕاىل أ�سواق الناش�ئة 

Source: Bloomberg 
  النقد�ة الس�اسة وتوجهات الفائدة أسعار  . 8

ٕاىل ارتفا�ات ملموسة ملعدالت التضخم حول العامل     التطورات الراهنةٔأدت  
، و�اءت يف الوقت ا�ي  (Cost Push Inflation)بفعل عوامل دفع النفقة  

لتقيید  �س�تعد  املتقدمة  أ�سواق  يف  املركزیة  البنوك  من  العدید  فيه  اكنت 
ولك التضخمیة.  الضغوطات  الحتواء  النقدیة  املشهد الس�یاسة  تعقد  ن 

توا�ه   اليت  الت�د�ت  من جحم  زاد  العاملي  املركزیة حول    البنوك�قتصادي 
يف املس�تقبل وما قد ینتج عهنا    للتطورات الراهنةالعامل نتي�ة التداعیات احملمت�  
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من تباطؤ للمنو �قتصادي ٔأو ر�ود اقتصادي قد �س�تلزم اس�مترار الس�یاسات 
التيسريیة   التقلیدیالنقدیة  فيه التقلیدیة و�ري  �لهيا  یتعني  ا�ي  الوقت  ة، يف 

التضخمیة  الضغوطات  من  �انب  المتصاص  الفائدة  رفع  حنو  وحبزم  التو�ه 
 املتصا�دة.

ٔأشار البنك املركزي أ�ورويب ٕاىل جحم الت�د�ت اليت توا�ه   يف هذا إالطار، 
نتي�ة   أ�وروبیة  الراهنة�قتصادات  معدالت  وتداعیاهتا    للتطورات  �ىل 

مارس إالبقاء �ىل ٔأسعار فائدة    10التضخم، وقرر �الل اج��ه املنعقد بتارخي  
  الهاميش  إالقراض  ت�سهیال   �ىل  الفائدة  ؤأسعار  الرئيس�یة  ا�متویل  ٕا�ادة  معلیات

  0.50- و يف املائة 0.25 و يف املائة 0.00 عند تغیري دون الودائع  و�سهیالت
  ٔأ�ریل،   يف  یورو  ملیار  40  ٕاىل، وتعدیل جحم �ر�مج رشاء  التوايل  �ىل  يف املائة

 .   یونیو يف یورو ملیار 20 و، مایو يف یورو ملیار 30و

�قتصادیة وتوقعات    البیا�ت  �ىل  من العام  الثالث للربعس�یعمتد جحم الرب�مج  
�شري ٕاىل �دم اخنفاض    الواردة   البیا�ت  اكنتأ�داء �قتصادي. ففي �ال  

ٕ�هناء �ر�مج    إالدارة  جملس  فس�یقوم  املتوسط،  املدى  �ىل  التضخم  قعاتتو 
يف   أ�صول    املدى  �ىل  التضخم  توقعات  تغريت  ٕاذأأما  .  الثالث  الربع رشاء 

  هدف   حنو  التقدم  من  املزید  مع  متوافقة  �ري  ا�متویل   رشوط  ٔأصبحت، و املتوسط
 راجعةاملركزي أ�ورويب مبالبنك  س�یقوم    ، يف املائة  2التضخم عند مس�توى  

 .)27( املدة ٔأو/  و احلجم حيث من أ�صول مشرت�ت لصايف الزمين �دو�

املقابل،   الفيدرايل  قام يف  الفائدة �ىل  � فعلیًا    أ�مر�يك  جملس �حتیاطي  رفع 
 16و  15ربع نقطة مئویة يف اج��ه أ��ري املنعقد بتارخي  بنحو    والر ٔأمر�يكا�

الحتواء الضغوطات التضخمیة اليت جسلت ٔأ�ىل مس�توى لها يف ٔأربعني مارس  
 �امًا، مع توقع ست جوالت ٕاضافية لرفع الفائدة �الل العام اجلاري.

تو�ات الفائدة يف لك من الوال�ت    انعكست�ىل مس�توى ا�ول العربیة،  
ل ؤأورو� �ىل تو�ات الس�یاسة النقدیة يف �دد من ا�و   أ�مر�كية  املت�دة

اليت قامت مؤخراً مبوا�بة التغريات العربیة اليت تتبين نظامً �بتة ٔ�سعار الرصف  
أ�مر�كية  املت�دة  الوال�ت  الربط الس��  النقدیة �ول معالت  الس�یاسة  يف 

حبسب جوالت و .  نقطة مئویة  1.00  -  0.25مبا یرتاوح بني    وقامت �رفع الفائدة 
رفع جوالت    2023و  2022�شهد �ايم  من املتوقع ٔأن   ، الرفع املتوقع هذا العام

واليت  ،  )28(يف املائة �ىل التوايل  2.8و  1.9لتس�ل حنو  ٔ�سعار الفائدة    ةمتتالی

 
27 ECB, (2022). “Monetary policy decisions”, March. 
(28) FED, (2022). “Summary of Economic Projections”, March. 

سوف جتارهيا ا�ول العربیة ذات نظم ٔأسعار الرصف الثابتة �شلك جزيئ ٔأو  
 . لكي حبسب تطورات أ�وضاع �قتصادیة هبا

ا�ول العربیة اليت تتبىن س�یاسة ٔأسعار الرصف  یوا�ه �دد من  من �ة ٔأخرى،  
يف ضوء �رتفا�ات املس�� يف ضوء الضغوطات اليت تفرضها   املرنة حتد�ٍت 

و�ىل مواز�ن مدفو�اهتا تدفقات رؤوس أ�موال ٕاىل �ارج �قتصادات الناش�ئة  
فع ٔأسعار الفائدة �اصة �لنس�بة ل�ول اليت �هيا مس�تو�ت �جتاه ر تدفعها  و 

روج رؤوس  خلل�د من تبعات    فعات من جعوزات مواز�ن املعامالت اجلاریةمرت
 .أ�موال أ�جنبیة

التعايف  وترية  �ىل  الفائدة  ٔ�سعار  واملرتقبة  احلالیة  �رتفا�ات  تؤ�ر  سوف 
�قتصادي يف ا�ول العربیة بید ٔأن تد�الت الس�یاسة النقدیة �ري التقلیدیة  

زم التحفزي النقدي اليت مت تبنهيا منذ �ام  اليت تتبناها هذه ا�ول يف ٕاطار ح
  270.3�مع التعايف �قتصادي حبجم ٕاجاميل یبلغ    2022وحىت �ام    2020
من املتوقع ٔأن ختفف �سبيًا من جحم الرفع املتوقع ٔ�سعار   دوالر ٔأمر�يكملیار  

 .)29(الفائدة �ىل ا�منو �قتصادي والتشغیل 

 الس�اساتاالنعكاسات ع� صع�د 

�ىل    للتطورات الراهنة تطرق موجز الس�یاسات احلايل ٕاىل التداعیات �قتصادیة  
العاملي و�قتصادات العربیة مشريًا ٕاىل ا�ساع نطاق التأٔثريات الناجتة عن    �قتصاد 

ضعف من  یُ مبا  و مواز�ت احلكومات والرشاكت وأ�رس    ليشمل   التطورات الراهنة 
ربك صناع الس�یاسات يف ظل التٔأثريات �س�تثنائیة لهذه  � العاملي و أٓفاق التعايف  

والتضخم والتواز�ت ا�ا�لیة    ، �ىل معدالت ا�منو �قتصادي     التطورات الراهنة 
 لب�ان النامية واقتصادات السوق الناش�ئة. يف ا واخلارجية الس��  

ضوء ما س�بق، ويف ظل نتاجئ الت�لیل اخلاص مبدى تأ��ر �قتصادات العربیة   يف 
�قتصادیة   الراهنة �لتداعیات  ا�   للتطورات  بعض  اس�ت�الص  روس  یُمكن 

 املس�تفادة و�نعاكسات �ىل صعید الس�یاسات وذ� �ىل النحو التايل: 

   وتقویة املقدرات  ٔأمهیة التحرك �جتاه ز�دة مس�تو�ت �ع�د �ىل ا�ات
الوطنیة ال س�� �ىل صعید حتقيق �كتفاء ا�ايت من ٔأمه السلع الزراعیة  

، ويف هذا إالطار هناك دور �م یُمكن ٔأن تلعبه صنادیق الرثوة  والصناعیة
 .الس�یادیة يف متویل هذه النوعیة من املرشو�ات

السادس  ). "تقریر آفاق االقتصاد العربي"، اإلصدار  2022صندوق النقد العربي، ( 29
 عشر، قید النشر، ابریل. 



 

 

  
   للتطورات الراهنةاإلقل�م�ة والدول�ة  االقتصاد�ة التداع�ات): 2202 اب��لموجز س�اسات (

ي     www.amf.org.ae: صندوق النقد العريب

15 

   مس�تو�ت ز�دة  ٕاىل  الهادفة  الهیلكیة  إالصال�ات  مواص�  رضورة 
الهادفة ٕاىل   للس�یاسات  املعروض من السلع واخلدمات وٕا�ادة �عتبار 

 الزراعي والصناعي.  القطا�نيتقویة 

   ،أ�ساس�یة السلع  من  �لواردات  اخلاصة  إالمدادات  مصادر  تنویع 
 تنفيذ مرشو�ات  و�س�تفادة من فرص التاكمل �قتصادي العريب يف

 هادفة ٕاىل تعز�ز أ�من الغذايئ العريب.

  خماطر ارتفاع   التحوط ضدالتوسع يف اس�ت�دام العقود املس�تقبلیة وعقود
، وتعز�ز  ٔأسعار السلع أ�ساس�یة لتأٔمني إالمدادات احلیویة ل�ول العربیة

 ا�زو�ت العربیة من السلع �سرتاتیجیة. 

 آلیات  تبين   وا�داً   یُعد  ا�ي  املسؤول  و�س�هتالك  إالنتاج  حنو   التحول  أ
  و�ه  �ىل  النامية  ل�ول  �لنس�بة  ٔأمهیة  املس�تدامة  التمنیة  ٔأهداف  أٔكرث  من

 اكمل   �رب  الغذاء  هدر  مس�تو�ت  من   للتقلیل  س�یاسات  وتبين  اخلصوص، 
 .و�س�هتالك والتورید إالنتاج �لقات

   من احملققة  الوفورات  من  �الس�تفادة  أ�مان �ج�عي  ش�باكت  تقویة 
لفئات الهشة وأ�رس حمدودة ا��ل �اصة  محلایة ا�رامج �نضباط املايل  

، وتبين ٕاصال�ات من شأٔهنا ضامن �س�هتداف ا�قيق يف ٔأوقات أ�زمات
 .للمس�تحقني ل�مع

   وضع رؤى وطنیة لالس�تفادة من الفرص اليت یتيحها تو�ه ٔأورو� حنو
�الل   من  املتوسط  املدى  يف  الطاقة  من  إالمدادات  مصادر  تنویع 

والتفاوض مع ا�ول أ�وروبیة لعقود �ست�ر يف مرشو�ات النفط والغاز  
 .طوی� املدى لتأٔمني ٕامدادات الطاقة

 د من ا�ول العربیة الس�� مرص  �س�تفادة من املوقع �سرتاتیجي لعد
والسعودیة وإالمارات لتطو�ر ش�بكة من سالسل إالمداد إالقلميیة وٕا�شاء  

 مدن لوجستية دامعة للت�ارة ا�ولیة.

 واملالیة �قتصادیة  الهشاشة  ٔأو�ه  ورصد  املبكر  لٕالنذار  نظم   ، تبين 
املرونة �قتصادیة الرتكزي �ىل إالصال�ات �قتصادیة الهادفة ٕاىل دمع  و 

الس�یاسات مبا یُمكن ا�ول العربیة من موا�ة الصدمات  وتوس�یع �زي 
 �قتصادیة. 

   س�مترار يف �س�تفادة من ٔأدوات الس�یاسة النقدیة �ري التقلیدیة �مع�
ا�منو �قتصادي والتشغیل وتوفري الضام�ت املالمئة لتشجیع نفاذ أ�فراد  

 ا�متویل. والرشاكت ٕاىل 

 �املالیة صال�ات  إ   مواص �س�تدامة  تعز�ز  ٕاىل  الهادفة  العامة  املالیة 
وحتقيق وفورات مالیة من شأٔهنا توس�یع �زي الس�یاسات املايل مبا یُمكن  

 من اللجوء ٕا�هيا يف ٔأوقات أ�زمات �قتصادیة. 

   العمل �ىل تنویع مصادر الطاقة �الس�تفادة من التقدم احملقق �ىل مس�توى
 من ا�ول العربیة يف ٕانتاج مصادر الطاقة املت�ددة. �دد 

  تبين ٕاصال�ات مؤسس�یة من شأٔهنا حتسني بيئة �ست�ر وممارسة أ�عامل
أ�جنبیة  �ست�رات  اس�تقطاب  يف  العربیة  ا�ول  مركز  تقویة  هبدف 

 املبارشة.
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	من جانب آخر، تتوقع وحدة الاستخبارات الاقتصادية (الإيكونوميست) ارتفاع معدل التضخم العالمي كنتيجة للتطورات الراهنة إلى ما يفوق 6 في المائة في عام 2022(11F ). من جهة أخرى، رفع بنك جي بي مورجان من توقعاتها لمعدل التضخم العالمي بنحو 0.9 نقطة مئوية في عام 2...
	يُشار إلى أن توقعات التضخم العالمي مرشحةً للارتفاع بشكل كبير نسبياً في حال استمرار أمد التطورات الراهنة، أو اتساع نطاق العقوبات، أو تأثر إمدادات الغاز إلى أوروبا.
	تأتي هذه التطورات في الوقت الذي تشهد فيه بعض الدول العربية ضغوطات تضخمية نتيجة تداعيات انتشار متحورات فيروس كوفيد-19، والتحديات التي تواجه سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات الطلب الكلي، وعدد من العوامل التضخمية الأخرى التي تتباين من دولة عربية إلى أخرى.
	أدت التطورات الراهنة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية في عدد من الدول العربية وخاصة السلع الغذائية والمشروبات التي تمثل  المكون الأكبر من سلة السلع المكونة للرقم القياسي للأسعار سواءً على مستوى الدول النفطية أو المستوردة للنفط. كما تأثر المستوى العام ل...
	3. التجارة الدولية
	سوف يكون للتطورات الراهنة تداعيات على التجارة الدولية للعديد من السلع سواءً بشكل مباشر نابع بالأساس من الأهمية النسبية لكل من روسيا وأوكرانيا في التجارة الدولية والانكشاف التجاري لعدد من دول العالم عليهما، أو بشكل غير مباشر من خلال تأثيرات التطورات ال...
	وإن كانت التجارة الدولية لروسيا سوف تتأثر بالعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، إلا أن الأثر الأكبر المتوقع سيكون على التجارة الدولية لأوكرانيا نتيجة توقف الموانئ وتأثير التطورات الراهنة على قدرتها على تصدير صادراتها من الموسم الزراعي السابق، أو حتى قد...
	وإن كانت التجارة الدولية لروسيا سوف تتأثر بالعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، إلا أن الأثر الأكبر المتوقع سيكون على التجارة الدولية لأوكرانيا نتيجة توقف الموانئ وتأثير التطورات الراهنة على قدرتها على تصدير صادراتها من الموسم الزراعي السابق، أو حتى قد...
	وإن كانت التجارة الدولية لروسيا سوف تتأثر بالعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، إلا أن الأثر الأكبر المتوقع سيكون على التجارة الدولية لأوكرانيا نتيجة توقف الموانئ وتأثير التطورات الراهنة على قدرتها على تصدير صادراتها من الموسم الزراعي السابق، أو حتى قد...
	على الرغم من أن دولة أوكرانيا تمثل اقتصاد صغير نسبياً من حيث التجارة العالمية، إلا أن لها أهميةً نسبيةً في تصدير العديد من السلع الأساسية على المستوى العالمي، كما أنها مستورد أساسي لصادرات عدد من الاقتصادات العالمية. من ثم، سيكون للتطورات الراهنة تأثي...
	فمن واقع تحليل التجارة الخارجية لأوكرانيا التي وعلى الرغم من كونها تحتل المرتبة (46) كأكبر مصدر على مستوى العالم، إلا أنها تتمتع بميزة نسبية في تصدير 24 سلعة من بين 96 سلعة تقوم بتصديرها، خاصة فيما يتعلق بتصدير الحبوب، حيث تصدر أوكرانيا أكثر من 27 ضعف...
	على وجه التحديد تعتبر أوكرانيا:
	 أكبر مصدر عالمي لبذور عباد الشمس، مستفيدةً من مُناخها الملائم وتربتها الخصبة، بصادرات قُدرت بنحو 5.3 مليار دولار أمريكي، بما يفوق صادرات روسيا التي جاءت كثاني أكبر مُصدر عالمي بصادرات قيمتها (2.5 مليار دولار أمريكي أمريكي).
	 ثاني أكبر مصدر للحديد أو الفولاذ غير المخلوط (منتجات نصف مصنعة) (2.7 مليار دولار أمريكي).
	 رابع أكبر مصدر للذرة على مستوى العالم (بعد الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين والبرازيل)، بصادرات تقدر بنحو 4.9 مليار دولار أمريكي بما يُشكل 13 في المائة من إجمالي إنتاج العالم من الذرة.
	 رابع أكبر مصدر للشعير على مستوى العالم بحصة نسبية تقدر بنحو 12 في المائة من إجمالي الصادرات العالمية بعد فرنسا وأستراليا وروسيا. صدرت أوكرانيا في عام 2020 كميات أكبر من الشعير مقارنة بأستراليا وروسيا، على الرغم من أن إجمالي قيمتها التجارية كانت أقل ...
	 خامس أكبر مصدر للقمح والميسلين، حيث تأتي روسيا في المرتبة الأولى بنحو 7.9 مليار دولار أمريكي، فيما تبلغ صادرات أوكرانيا منهما ما قيمته 3.6 مليار دولار أمريكي.
	كما ستضعف التطورات الراهنة من مستويات الطلب الخارجي على الواردات وخاصة الواردات الأوكرانية من عدد من أبرز الشركاء التجاريين، حيث تسجل أوكرانيا المرتبة (47) عالمياً من حيث قيمة الواردات البالغة نحو 54 مليار دولار أمريكي. تستورد أوكرانيا معظم وارداتها م...
	بناءً عليه، من المتوقع أن تتأثر حركة التجارة الدولية التي كان من المتوقع قبل نشوب التطورات الراهنة أن تشهد تباطؤاً خلال عام 2022 بفعل التراجع المتوقع لمستويات النشاط الاقتصادي في ظل استمرار انتشار متحورات فيروس كوفيد-19، وتواصل التأثيرات الناتجة عن ال...
	بالتالي وإن كان من غير المتوقع تراجع حركة التجارة الدولية، إلا أنه من المتوقع أن يشهد معدل نمو التجارة الدولية تباطؤاً في عامي 2022 و2023 مقارنة بالمستويات المتوقعة مسبقاً تدور حول مستوى 5.8 في المائة و4.5 في المائة في عامي 2022 و2023 بحسب تقديرات كل ...
	من حيث تأثير التطورات الراهنة  على التجارة الخارجية للدول العربية، نلاحظ أن الأثر المباشر المتمثل في انكشاف الدول العربية على التجارة مع كل من روسيا وأوكرانيا بشكل عام قد يكون محدوداً في ظل الأهمية النسبية المنخفضة لتلك الدولتين في هيكل أهم الشركاء ال...
	ولكن في المقابل، سيكون للتطورات الراهنة تأثيرات ملموسة على مستويات التجارة الدولية للمنطقة العربية نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية الذي سيؤدي إلى ارتفاع قيمة الصادرات العربية بفعل الزيادة المسجلة في الأسعار العالمية للنفط خلال العام الجاري، والتي سج...
	من جهة أخرى، ستؤدي التطورات الراهنة إلى ارتفاع قيمة واردات الدول العربية من السلع الزراعية والمواد الخام. ومن ثم، ارتفاع متوقع للعجوزات في موازين الحسابات الجارية للدول العربية المستوردة للنفط، وفي المقابل ارتفاع الفائض المسجل في هذه الموازين بالنسبة ...
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	4.  تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومتحصلات السياحة
	من المتوقع أن تتأثر تدفقات الاستثمارات المباشرة بين دول العالم وتضعف حوافز الشركات الدولية على التوسع الخارجي نتيجة التراجع المتوقع في الأرباح والعوائد الاستثمارية. على مستوى الدول العربية، يتوقع أن تتأثر التدفقات الواردة من الاستثمار الأجنبي المباشرة...
	من جهة أخرى، سوف تتأثر حركة السياحة العالمية خاصة فيما يتعلق بحركة السياحة الوافدة من روسيا وأوروبا إلى دول العالم والمقاصد السياحية العالمية سواء نتيجة لتأثر السياحة الروسية والأوكرانية أو تأثر مستويات الدخول في أوروبا بعد موجات الغلاء التي تأثرت بها...
	من جهة أخرى، سوف تتأثر حركة السياحة العالمية خاصة فيما يتعلق بحركة السياحة الوافدة من روسيا وأوروبا إلى دول العالم والمقاصد السياحية العالمية سواء نتيجة لتأثر السياحة الروسية والأوكرانية أو تأثر مستويات الدخول في أوروبا بعد موجات الغلاء التي تأثرت بها...
	من جهة أخرى، سوف تتأثر حركة السياحة العالمية خاصة فيما يتعلق بحركة السياحة الوافدة من روسيا وأوروبا إلى دول العالم والمقاصد السياحية العالمية سواء نتيجة لتأثر السياحة الروسية والأوكرانية أو تأثر مستويات الدخول في أوروبا بعد موجات الغلاء التي تأثرت بها...
	على مستوى الدول العربية، يعتبر السائحين من روسيا وأوكرانيا من أهم الجنسيات السياحية في عدد من الدول العربية، حيث يشكلون مجتمعين نحو 30 في المائة من تدفقات أعداد السائحين إلى مصر(15F )، ونحو 7.3 في المائة في تونس، و5.1 في المائة في الإمارات بحسب بيانات...
	5. الأمن الغذائي
	تعتبر كل من روسيا وأوكرانيا مجتمعتين من بين أهم منتجي السلع الزراعية في العالم خاصة فيما يتعلق بالشعير والقمح والذرة، حيث تستحوذ الدولتان في المتوسط وعلى التوالي، على نحو 19 و14 و4  في المائة من الإنتاج العالمي لهذه المحاصيل خلال الفترة (2016-2017) و ...
	للتطورات الراهنة العديد من التداعيات المتوقعة على الأمن الغذائي العربي، من خلال تأثيراتها على كل من أسعار السلع الغذائية، وكذلك كميات الاستهلاك منها. فالضغوطات التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية سوف يتم تمريرها للمستهلكين وبالتالي انخفاض ...
	فالعديد من الدول العربية تعتبر دول مستوردة صافية للغذاء. فبحسب أحدث بيانات متوفرة، يبلغ الإنتاج الزراعي للدول العربية نحو 162.4 مليار دولار أمريكي في عام 2020. وقد بلغ إنتاج الدول العربية من الحبوب نحو 52 ألف طن، يمثل من بينها الإنتاج من القمح نحو 50 ...
	جدول رقم (2)
	وفي العديد من الدول العربية لا يكفي الإنتاج من الحاصلات الزراعية الاستهلاك المحلي، ومن ثم ترتفع مستويات واردات السلع الزراعية في الدول العربية لتسجل نحو 92.4 مليار دولار أمريكي. تسجل فجوة الغذاء في العالم العربي نحو 33.6 مليار دولار أمريكي، يُعزى 62 ف...
	وفي العديد من الدول العربية لا يكفي الإنتاج من الحاصلات الزراعية الاستهلاك المحلي، ومن ثم ترتفع مستويات واردات السلع الزراعية في الدول العربية لتسجل نحو 92.4 مليار دولار أمريكي. تسجل فجوة الغذاء في العالم العربي نحو 33.6 مليار دولار أمريكي، يُعزى 62 ف...
	وفي العديد من الدول العربية لا يكفي الإنتاج من الحاصلات الزراعية الاستهلاك المحلي، ومن ثم ترتفع مستويات واردات السلع الزراعية في الدول العربية لتسجل نحو 92.4 مليار دولار أمريكي. تسجل فجوة الغذاء في العالم العربي نحو 33.6 مليار دولار أمريكي، يُعزى 62 ف...
	سوف يكون للتطورات الراهنة تداعيات على مستويات الأمن الغذائي في الدول العربية سواءً من خلال تأثيرها  على أسعار السلع الأساسية التي سجلت قفزات واسعة كما سبق الإشارة، أو حتى على مستوى قدرة الدول العربية على توفير هذه الإمدادات من السلع الاستراتيجية نتيجة...
	على مستوى الدول العربية فرادى، سوف تؤدي التطورات الراهنة إلى ارتفاع كبير في قيمة صافي الواردات الزراعية، وستُسجل التأثيرات الأكبر في الدول العربية التي لديها مستويات مرتفعة من صافي الواردات الزراعية، حيث ستتحمل تلك الدول تبعات الارتفاعات المتنامية في ...
	وتكمن الصعوبة الحالية في توفير الموارد المالية ومصادر التوريد البديلة للحبوب إلى الدول العربية في ظل تزايد مستويات الطلب على توريد الحبوب من عدد من المصادر الأخرى، مثل دول الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والأرجنتين، ما نتج...
	كذلك سوف تشهد موازنات عدد من الدول العربية ضغوطات نتيجة لحاجتها إلى زيادة الموارد المخصصة  لنظم دعم الغذاء التي تعتبر من بين أهم ركائز شبكات الحماية الاجتماعية في عدد من الدول العربية. فوفق موازنات عام 2022، بلغت كلفة برنامج دعم الغذاء 87.2 مليار جنيه...
	6. أسواق الطاقة
	تعتبر أسواق الطاقة من أهم المحاور الرئيسة لتفاعلات وتجاذبات التطورات الراهنة. فمن جهة تأثرت أسواق الطاقة بتداعيات التطورات الراهنة. يأتي ذلك في سياق الأهمية النسبية لروسيا في سوق الطاقة العالمي، فبحسب الوكالة الدولية للطاقة تلعب روسيا دوراً كبيراً في ...
	وفي سياق ما تم تبنيه من ردود أفعال عالمية على التطورات الراهنة، كشف الاتحاد الأوروبي عن اقتراح جديد لأمن الطاقة لتنويع الإمدادات في المدى المتوسط، مع التركيز على الغاز الطبيعي المسال وإمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب.
	كانعكاس للتطورات الراهنة، سجلت الأسعار العالمية للنفط ارتفاعات خلال شهر مارس 2022، لتسجل سلة خامات أوبك نحو 128 دولار أمريكياً للبرميل يوم 8 مارس 2022، بما يمثل ارتفاعاً بنحو 22 في المائة مقارنة بمستويات الأسعار المسجلة في شهر فبراير الماضي ويعتبر أعل...
	يعتمد الاتحاد الأوروبي على روسيا في توفير نحو 27 في المائة و41 في المائة من احتياجاتها من النفط والغاز على التوالي بمستويات تتفاوت من دولة أوروبية إلى أخرى بحسب أحدث بيانات متوفرة عن اليوروستات.  وكرد فعل للتطورات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية وال...
	تطور الأسعار الشهرية لسلة خامات أوبك (دولار أمريكياَ/ للبرميل)
	المصدر: منظمة الأوبك.
	تطور مخزونات النفط الاستراتيجي الأسبوعية (مليون برميل)
	على صعيد التداعيات في أسواق الطاقة على الاقتصادات العربية، يُمكن النظر إلى انعكاسات الأوضاع الراهنة في أسواق الطاقة العالمية على عدد من الأصعدة سواءً من حيث أثر تلك التطورات على 1. إمدادات الطاقة وانتاج الدول العربية الرئيسة المنتجة للنفط والغاز، أو م...
	فمن حيث إمدادات الطاقة وإنتاج الدول العربية الرئيسة المنتجة للنفط والغاز، يُشار إلى الدور المهم الذي تلعبه منظمة الأوبك على صعيد ضمان استقرار سوق النفط العالمية من خلال قراراتها التي تسعى إلى الموائمة بين مستويات الطلب على النفط والمعروض منه عالمياً، ...
	بحسب خطة التعديل الموضوعة مسبقاً لكميات الإنتاج النفطي حتى نهاية عام 2022 وقبل التطورات الراهنة، قررت المنظمة عقب اختتام كل من اجتماعها الوزاري السادس والعشرين، والسابع والعشرين المنعقدين بنهاية شهري فبراير ومارس 2022 الالتزام بزيادة مستويات الإنتاج ا...
	يُشار في هذا الصدد إلى أن الدول العربية تستحوذ على نحو 55.7 في المائة من الاحتياطي المؤكد من النفط عالمياً، وتساهم بنحو 27 في المائة من إجمالي إنتاج النفط الخام(24F ). يعتمد الاتحاد الأوروبي على روسيا في توفير نحو 27 في المائة من واردات النفط الخام، ك...
	على صعيد أسواق الغاز العالمية، تسهم إمدادات الغاز الروسية بنحو 41.1 في المائة من إمدادات الغاز الأوروبية، فيما تعتبر كذلك كل من الجزائر وقطر من بين أهم المصدرين للغاز إلى روسيا بأهمية نسبية تقدر بنحو 7.6 و5.2 في المائة على التوالي. في هذا الإطار، تمتل...
	في هذا السياق،  هناك فرص لاستفادة عدد من الدول العربية المصدرة الرئيسة للنفط من جهود الاتحاد الأوروبي خلال المدى المتوسط لتنويع مصادر الإمدادات النفطية والتي عززت من أهميتها التطورات الراهنة بما يشمل كل من قطر والسعودية والإمارات والجزائر ومصر التي تس...
	تعتبر مصر من بين الدول العربية التي من المتوقع أن تستفيد في الأجل المتوسط من تنامي قدرات تصدير الغاز إلى أوروبا في ظل إطار تعزيز التعاون في مجال الطاقة الموقع بالفعل ما بين كل من مصر وقبرص واليونان في سياق "منتدى غاز شرق المتوسط"، وبما يخدم مصانع انتا...
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	 تبني آليات التحول نحو الإنتاج والاستهلاك المسؤول الذي يُعد واحداً من أكثر أهداف التنمية المستدامة أهمية بالنسبة للدول النامية على وجه الخصوص، وتبني سياسات للتقليل من مستويات هدر الغذاء عبر كامل حلقات الإنتاج والتوريد والاستهلاك.
	 تقوية شبكات الأمان الاجتماعي بالاستفادة من الوفورات المحققة من برامج الانضباط المالي لحماية الفئات الهشة والأسر محدودة الدخل خاصة في أوقات الأزمات، وتبني إصلاحات من شأنها ضمان الاستهداف الدقيق للمستحقين للدعم.
	 وضع رؤى وطنية للاستفادة من الفرص التي يتيحها توجه أوروبا نحو تنويع مصادر الإمدادات من الطاقة في المدى المتوسط من خلال الاستثمار في مشروعات النفط والغاز والتفاوض مع الدول الأوروبية لعقود طويلة المدى لتأمين إمدادات الطاقة.
	 الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لعدد من الدول العربية لاسيما مصر والسعودية والإمارات لتطوير شبكة من سلاسل الإمداد الإقليمية وإنشاء مدن لوجستية داعمة للتجارة الدولية.
	 تبني نظم للإنذار المبكر ورصد أوجه الهشاشة الاقتصادية والمالية، والتركيز على الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى دعم المرونة الاقتصادية وتوسيع حيز السياسات بما يُمكن الدول العربية من مواجهة الصدمات الاقتصادية.
	 الاستمرار في الاستفادة من أدوات السياسة النقدية غير التقليدية لدعم النمو الاقتصادي والتشغيل وتوفير الضمانات الملائمة لتشجيع نفاذ الأفراد والشركات إلى التمويل.
	 الاستمرار في الاستفادة من أدوات السياسة النقدية غير التقليدية لدعم النمو الاقتصادي والتشغيل وتوفير الضمانات الملائمة لتشجيع نفاذ الأفراد والشركات إلى التمويل.
	 الاستمرار في الاستفادة من أدوات السياسة النقدية غير التقليدية لدعم النمو الاقتصادي والتشغيل وتوفير الضمانات الملائمة لتشجيع نفاذ الأفراد والشركات إلى التمويل.
	 مواصلة إصلاحات المالية العامة الهادفة إلى تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق وفورات مالية من شأنها توسيع حيز السياسات المالي بما يُمكن من اللجوء إليها في أوقات الأزمات الاقتصادية.
	 العمل على تنويع مصادر الطاقة بالاستفادة من التقدم المحقق على مستوى عدد من الدول العربية في إنتاج مصادر الطاقة المتجددة.
	 العمل على تنويع مصادر الطاقة بالاستفادة من التقدم المحقق على مستوى عدد من الدول العربية في إنتاج مصادر الطاقة المتجددة.
	 العمل على تنويع مصادر الطاقة بالاستفادة من التقدم المحقق على مستوى عدد من الدول العربية في إنتاج مصادر الطاقة المتجددة.
	 تبني إصلاحات مؤسسية من شأنها تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال بهدف تقوية مركز الدول العربية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
	 تبني إصلاحات مؤسسية من شأنها تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال بهدف تقوية مركز الدول العربية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
	 تبني إصلاحات مؤسسية من شأنها تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال بهدف تقوية مركز الدول العربية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
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