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

(2021 -2022) 

• • • 

 بمدى ترتبط تحدياتٍ 2021 عام في العالمي االقتصاد واجه
 من االقتصادي التعافي مستويات دعم على العالم دول قدرة
 األفراد على آثارها وتخفيف ،19-كوفيد جائحة تبعات

 الفيروس انتشار استمرار ظل في السيما والشركات،

في . العالم مناطق من العديد في منه المتحورة والسالالت
  الدولية المؤسسات تتوقعهذا السياق، 

العام  ئةاالم في 6و 5 بين تتراوحبنسبة  2021 عام خالل

 تقودها االقتصادي للتعافي متباينة مسارات وسطالجاري 
الدول النامية واقتصادات  ، وبعضالكبرى االقتصادات

السوق الناشئة. يحيط بآفاق النمو االقتصادي العالمي مخاطر 
بشأن مسارات احتواء  ارتفاع مستويات عدم اليقينتتعلق ب

الفيروس، والتشديد المبكر المحتمل للسياسة النقدية األمر 
 .الذي قد يقوض فرص التعافي الكامل لالقتصاد العالمي

تسارع تعافيا  ملموسا  في ظل  شهدت 
وهو ما ساهم إلى  ،وتيرة النشاط االقتصادي والتجارة الدولية

جانب استمرار العمل باتفاق "أوبك" على زيادة األسعار 
العالمية للنفط، حيث ارتفع سعر سلة خامات أوبك المرجعية 

شهر  نهايةفي المائة منذ بداية العام الجاري وحتى  65بنحو 
تها السوق في عام في ضوء التطورات التي شهدأكتوبر. 

اتخذت الدول المنتجة الرئيسة للنفط داخل وخارج  . 2021
أوبك المشاركة في "اتفاق أوبك+" قرارا  بزيادة كميات 

ألف برميل يوميا ، ومد العمل  400اإلنتاج النفطي  بنحو 

، عالوة 2022باتفاق تعديل كميات اإلنتاج حتى نهاية عام 
ات اإلنتاج النفطي لعدد على رفع خط األساس المرجعي لكمي

من الدول المنتجة الرئيسة للنفط ومن بينها بعض الدول 
 العربية. 

 متباينةٍ مساراتٍ شهدت العالم دول من كغيرها
 من عدد إلى استنادا   2021 عام خالل االقتصادي للتعافي
 صعيد على التقدم مستويات اختالف أهمها من لعل العوامل
 هذه حكومات قدرة ومدى الوطنية، التلقيح حمالت تنفيذ

مكنَّ التقدم المحقق على . االقتصادي التعافي دعم على ولالد
صعيد حمالت التلقيح الوطنية عدد من الدول العربية من فتح 
اقتصاداتها وهو ما دعم أداء بعض القطاعات االقتصادية 
ذات الروابط المباشرة وغير المباشرة القوية مع القطاعات 

االقتصادية األخرى. كما ساهم حرص بعض الحكومات 
ها حيز مالي مالئم على استمرار العربية السيما تلك التي لدي

تبني مجموعة من حزم التحفيز في تنشيط جانب الطلب 

الكلي خالل العام الجاري وساعد على استمرارية األعمال 
بلغ إجماليها على مستوى الدول  ،لتحفيزافي إطار حزم 

 . 2021مليار دوالر بنهاية شهر سبتمبر  341.5العربية 

 2021وعة كذلك خالل عام استفادت الدول العربية كمجم

من تعافي الطلب الخارجي، ومن انتعاش السوق العالمية 
للنفط، وتواصل اإلصالحات االقتصادية وإصالحات المالية 
العامة، األمر الذي يتوقع على ضوئه تسجيل الدول العربية 

العام الجاري. فيما في في المائة  2.7معدل نمو يقدر بنحو 

العام المقبل في في المائة  5.2و إلى يتوقع تصاعد وتيرة النم
في ظل استمرار التقدم على صعيد حمالت التلقيح الوطنية، 
وزيادة كميات اإلنتاج النفطي لعدد من الدول العربية المنتجة 
الرئيسة للنفط، والتعافي األسرع لعدد من القطاعات 

األساسية مثل قطاعات السياحة والتجارة والتشييد والبناء 
 التحويلية. اتالت وتقنية المعلومات والصناعواالتصا

 الدول بعض في  تشهد أن المرتقب من

 تأثرا   2021 عام خالل تضخمية ضغوطات العربية
 لألسعار الملموس االرتفاع أهمها العوامل من بمجموعة
 الطاقة منتجات أسعار ارتفاع إلى إضافة للغذاء، العالمية
 التسعير آللية العربية الدول من عدد تطبيق ظل في السيما

 األسواق في التغيرات مع لتتوافق الطاقة لمنتجات التلقائي
 بأثر لألسعار العام المستوى يتأثر أن يتوقع كما. العالمية
 صرف أسعار تواجه التي الضغوطات عن الناتج التمرير
 إلى باإلضافة العربية، الدول بعض في المحلية العملة

 مستويات زيادة أثر عن الناتجة التضخمية الضغوط تصاعد
 مستويات لزيادة كنتيجة الدول بعض في المحلي الطلب

 يتأثر أن يتوقع كما. األجور معدالت ورفع النقدي المعروض
 بالتغيرات العربية الدول بعض في لألسعار العام المستوى

 هذه في المناخية بالتقلبات المرتبط الزراعي اإلنتاج حجم في
 الضغوطات انحسار المتوقع من المقابل، في. الدول

 االختناقات من جانب زوال بفعل 2022 عام في التضخمية
 في المتوقعة والزيادات اإلمداد سالسل على المؤثرة الحالية

 . والخدمات السلع من المعروض مستويات
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 أوال: البيئة االقتصادية الدولية وانعكاساتها على الدول العربية
 

  تبعات   من  االقتصادي  التعافي  مستويات دعم على  العالم دول  قدرة بمدى  ترتبط تحدياتٍ   2021  عام في  العالمي  االقتصاد واجه

  منه  المتحورة  والسالالت  الفيروس  انتشار استمرار ظل في  السيما  والشركات،  األفراد على آثارها  وتخفيف  19-كوفيد  جائحة

  بين  يتراوح بما  العالمي  االقتصاد نمو  توقع  إلى الدولية  المؤسسات  تقديرات  تشير  ،السياق  هذا في.  العالم مناطق من  العديد في

  إلى  استنادا    النامية والدول  المتقدمة الدول  بين  ما  االقتصادي للتعافي  متباينة  مسارات  وسط ،2021  عام  في المائة  في  6و 5

 القتصاداتها الكافي الدعم  تقديم على العالم دول  حكومات قدرة  مستويات  واختالف  التلقيح،  برامج  صعيد  على  الُمحرز التقدم

 شأنها  من التي  المتقدمة  االقتصادات من  عدد  يتبناها التي  السخية المالي  التحفيز  حزم  ظل في .المالي  التحفيز  حزم  خالل  من

السيما    ملحوظا    تسارعا    الدولية  والتجارة العالمي الطلب  مستويات  شهدت البلدان،  هذه  في  الدوالرات  من  التريليونات  ضخ

الثاني من عام  النصف   العرض  جانب  وعلى العالمية،  االقتصادية الموارد  على  استثنائيا    ضغطا   شكلَّ   ما  وهو ،2021خالل 

  الضغوطات   من  موجة  سبق  عما  نتج.  الجائحة  بسبب  المفروضة  القيود  استمرار  ظل  في  خاصة  الدولية،  اإلمداد  وسالسل

 من  المخاوف  أن  إال  العالمية،  االقتصادات  فتح  مع  زوالها  المتوقع  من  مؤقتة  عوامل  إلى  تُعزى  كانت  وإن  التي  التضخمية

  النقدية  للسياسة  التقليدية  المسارات إلى  السريعة  للعودة المتقدمة  االقتصادات في  المركزية البنوك يدفع قد  استمراريتها إمكانية

  .الرئيسة العمالت على الفائدة  أسعار رفع ثم  ومن

 لديها  التي  تلك سيما  ال ،أفق التوقع  خالل الناشئة  االقتصادات  تواجه التي  المخاطر  من عدد  نشوء  إلى  تؤدي قد التطورات هذه

قد  حيث  والخارجية،  الداخلية  االقتصادية  االختالالت  مستويات  ارتفاع من  وتعاني الخارجي، االقتراض من  مرتفعة  مستويات

 هذه  خارج  إلى  األجنبية  األموال  رؤوس  تدفق وإلى  ،البلدان هذه  في  الصرف  وأسعار  الفائدة  أسعار  على  الضغط إلى  تؤدي

التعافي الكامل والمتوازن لالقتصاد العالمي   األسواق  هذه  بعض في مالية أزمات  عنه  ينتج قد  ما  وهو  البلدان   .وتحديات تواجه 

التلقيح الوطنية   المنشود على صعيد برامج  التقدم  السياسات في االستمرار في إحراز  على صعيد  األولويات  تبرز  بناء عليه، 

الحيز  التدابير التي من شانها تعزيز  المتحورة منه، واستمرار تبني كافة  لمواجهة الوباء والسالالت  الجاهزية الصحية  لتعزيز 

التعافي   لدعم  الالزم  ومواصلة  المالي  الكلية،  واالحترازية  والمالية  النقدية  للسياسات   منسقة  أطر  سياق  في  االقتصادي 

الهيكلية الهادفة إلى زيادة مستويات الناتج الممكن الوصول إليه فرص الوصول إلى النمو القوي والشامل    ،اإلصالحات  وتعزيز 

المش المخاطر   ذلك من مواجهة  العالمية حاليا  ممثلة  والمتوازن والمستدام بما يستلزمه  االقتصادات  في دعم   تركة التي تواجه 

قدرة الحكومات على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والوفاء بااللتزامات الدولية في إطار خفض انبعاثات الكربون، ومواجهة  

المالية. المديونية والهشاشة  مستويات   المخاطر المرتبطة بارتفاع 

 

 العالمي النمو اتجاهات

  االقتصاد لنمو  توقعاته  بتحديث  )1(الدولي النقد  صندوق قام

 في  الصادر  العالمي  االقتصاد  آفاق  لتقرير  وفقا    العالمي

  العالمي  االقتصاد  نمو  التقرير  توقع  حيث  ،2021  أكتوبر

معدل  2021  عامفي    المائة  في  5.9  بحوالي وتراجع   ،

 

1  IMF, (2021). “Global recovery continues, but the 

momentum has weakened, and uncertainty has 

increased”, Oct. 

ليسجل نحو   المائة  4.9النمـــو العام المقبل   تعديلتم    .في 

ل  توقعاتال طفيف  العالمي  نمو االقتصادي  معدل البخفض 

عام   في  مقارنة    0.1بنحو  2021المتوقع  مئوية  نقطة 

،  2021  لعام  يوليو  شهر  في  الصادرة  صندوقالبتوقعات  

توقعات  بما يعكس  المتقدمة انمو  معدل خفض  القتصادات 

مئوية    0.4بنحو   إلى  نقطة  المائة    5.2ليصل  نتيجة  في 
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شهد التي  الجاريتاالضطرابات  العام  اإلمداد   ها سالسل 

على الدول.   وتأثيراتها  هذه  في بعض  االقتصادي  النشاط 

رفع توقعات   تم  افي حين  المتقدمة معدل نمو  القتصادات 

المقبل   إلى  للعام  بالتوقعات   4.5ليصل  مقارنة  المائة  في 

الماضي   يوليو  شهر  في  الطلب  الصادرة  حفز  آثار  بفعل 

المالي الضخمة الُمتبناة في  التحفيز  الكلي الناتجة عن حزم 

بخطتي  بعض   يتعلق  فيما  سيما  ال  المتقدمة  االقتصادات 

وخطة   المتحدة األمريكية،  الواليات  في  الوظائف واألسر 

اإل  تحاد األوروبي.  الجيل القادم في 

في المقابل، تم رفع توقعات النمو للدول النامية واقتصادات 

نقطة مئوية( في عام  0.1السوق الناشئة على نحو طفيف )

إلى    2021 وجه    6.4ليصل  على  يعكس  بما  المائة  في 

اللقاحات في  تراجع حدةالخصوص   الوباء وتوزيع  انتشار 

ذلك    منخفضةالدول   يقابل  فيما      آفاق  جزئيا  الدخل، 

النامية  بعضل  القريب  المدى  على  أقوىاقتصادية    الدول 

في ظل انتعاش أسعار هذه السلع.   األساسية  للسلع  المصدرة

مقارنة    جموعة للعام المقبل  تم رفع توقعات نمو المفي حين 

يوليو في  الصادرة  إلى    بالتوقعات  المائة   5.1ليصل  في 

الفيروس. التلقيح ضد   بافتراض تحقيق تقدم في مسارات 

أن   التقرير  العالمي  تركيتوقع  التعافي  مسارات    تباين 

العالمي  على  دائمة  بصمات االقتصاد    المدى  على  أداء 

التي المتوسط الحالية  األداء االقتصادي  فجوات  في ظل   ،

على مدى قدرة دول العالم على  الحصول تتوقف باألساس 

في  اللقاح  على واالستمرار   أدى  .لسياساتا  دعمات، 

ن عالناتجة    اتوالتهديد  دلتالمتحور    السريع  االنتشار

متحورات     بشأن   اليقين  عدم  زيادة  إلى  جديدةظهور 

ثم الوباء  على  التغلب  بها  يمكن  التي  السرعة ومن   ،  

  مساحة  وجود  مع ،  صعوبة  أكثر السياسة خيارات  أصبحت

 .للمناورة محدودة

 ما   المتباينة التعافي  مسارات  تبعات  من )2(الصندوق  حذر

 ففي  اللقاحات،  توفر  مستويات  إلى  استنادا    العالم  دول  بين

  إلى  االقتصادي  للنشاط  سريعة  عودة  المتوقع  من  حين

 
2  IMF, (2021). “Fault Lines Widen in The Global 

Recovery”, July. 

 باقي  ستظل  المتقدمة،  االقتصادات  في  الطبيعية  مساراته

  اإلصابة   مستويات  في  جديدة  طفرات  تواجه  العالم  دول

 كافة  وفي.  19-كوفيد  جائحة  بسبب  األرواح  في  وخسائر

  البلدان  في  حتى مؤكد  غير  العالمي  التعافي سيظل الحاالت

  اإلصابة   من  للغاية  منخفضة  مستويات  حاليا    تسجل  التي

  والتحور   االنتشار  في  آخذ  الفيروس  كان  طالما  بالعدوى،

 .أخرى بلدان في

 التي  التحديات  أهم  من  التضخمية  الضغوط  ارتفاع  يعتبر

 سواء    حد  على  والنامية  المتقدمة  االقتصادات  تواجه  باتت

الطلب،   التوقعات  أفق  خالل وتيرة  لتسارع  كنتيجة 

السلع األساسية الملموسة ألسعار    هذا  في.  واالرتفاعات 

  مستوياته   إلى  التضخم  يعود  أن  الصندوق  توقع  اإلطار،

  وسط ولكن    ،2022 عام  في  البلدان  معظم  في للوباء السابقة

  البنوك   على يتعين عليه، بناء  . اليقين  عدم من  مرتفعة  أجواء

  الضغوطات   على  أكبر  بشكل  التركيز  عموما    المركزية

 المتسرع  التشديد  وتجنب  األمد،  متوسطة  التضخمية

 لمعدالت  العابرة  االرتفاعات  إلى  استنادا    النقدية  للسياسة

  العوامل  ديناميكية  وضوح  حين  إلى  واالنتظار  التضخم

  انتكاسة حتى ال يُحدث ذلك ،  التضخمية  للضغوط المحركة

 النمو معدل  ليهبط  العالمي  االقتصاد  تعافي لمسارات  حادة

 .المتوقعة  المستويات  دون ما إلى

  لنشر   العاجل  التحرك  أهمية  تبرز  سبق،  ما  على  بناء  

  تمويل   لحشد  الدولي  النقد  صندوق  مبادرة  وفق  اللقاحات

 على  الُمطعميّن  نسبة  لرفع  دوالر  مليار  50  بقيمة  دولي

 عام  بنهاية  األقل  على  المائة  في  40  إلى  العالم  مستوى

  2022  عامفي منتصف    األقل على  المائة في  70و  ،2021

 .عالميا    الوباء  النتشار حد  لوضع

  لدعم  األولويات أهم  من  السيولة  أوضاع  تعزيز  يعتبر كما

  االقتصادية   التحديات  ظل  في العالمي  االقتصادي التعافي

 عن  الناتجة  التداعيات  لتجاوز  العالم  بلدان  تواجه  التي

  لصندوق   التاريخي  القرار  أهمية  تأتي  هنا  ومن.  الجائحة

 السحب  حقوق من  لمخصصات  العام  بالتوزيع  الدولي النقد
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ع  دوالر مليار  650  قيمتها تعادل الخاصة   البلدان  على  توزَّ

 مال رأس  في  عضويتها  حصة حجم  مع بالتناسب  األعضاء

 واقتصادات  النامية  الدول  ستحصل  حيث  الصندوق،

 هذه  إجمالي  من  المائة  في  42.2  على  الناشئة  السوق

 في  3.2  نحو  بينها  من(  دوالر  مليار  275)  التوزيعات

  المخصصات   هذه  ستساهم.  الدخل  منخفضة للبلدان  المائة

  واالجتماعية،   االقتصادية  الهشاشة  مخاطر  تخفيف  في

 النقدي  النظام  استقرار  وتعزيز التداعيات، انتقال من  والحد

 . )3(ومستدام  صلب عالمي  تعافٍ  إلى  التوصلو الدولي،

  االقتصاد  ينمو  أن  )4(الدولي  البنك  توقع  ذاته،  السياق  في

 أقوى يمثل  بما  2021  عام في  المائة  في 5.6  بنسبة  العالمي

 مدار  على  األعمق  هو  اقتصادي  ركود  بعد  له  نمو  وتيرة

 النمو  يعود.  19-كوفيد  جائحة  نتيجة  السابقة  عاما    التسعين

 اللقاحات وتوزيع إنتاج عملية انتشار إلى العام هذا  المتوقع

 .  الكبرى االقتصادات  من عدد في المسجل  واالنتعاش

 عالية  البيانات  أن إلى  الدولي  البنك  أشار  اإلطار، هذا  في

  االقتصادي   لنشاطا  تعافي  تيرةو  يةاستمرارتوضح   التواتر

 المركب  المشتريات  مديري  مؤشر  سجل  حيث  العالمي،

 واحدا    يمثل  بما  يونيو  شهر  فينقطة    56.6  نحو العالمي

 مدار  على  المؤشر  سجلها  التي  المستويات  أعلى  بين  من

  مديري   لمؤشر  المسجل  بالتحسن  مدفوعا    عاما    15

 بما  57.5 إلى  وصل  حيث  الخدمي،  القطاع  في  المشتريات

 .2007 عام  منتصف منذ  توسع معدل  أكبر  ثاني يُمثل

  حاالت   ظهور استمرار تداعيات  من  مخاوف هناك تزال ال

  وهو   الفيروس من المتحورة  بالسالالت  اإلصابة من جديدة

 النامية  الدول  من  العديد  في  االنتعاش  يعيق  قد  ما

 آسيا  شرق  في  سيما  وال  الناشئة  السوق  واقتصادات

  يحيط   كما.  الصحراء  جنوب  وأفريقيا  الهادئ  والمحيط

 المبكر  التشديد  من  مخاوف  العالمي  االقتصادي  بالتعافي

 التضخم  معدالت  ارتفاع  ظل  في  خاصة المالية  لألوضاع

 .المتقدمة  االقتصادات في

 
3   IMF, (2021). “Questions and Answers on Special 

Drawing Rights”, August. 

4   World Bank, (2021). “Global Economic 

Prospects”, June. 

  العالم  مستوى على  التضخم  ارتفاعإلى  الدولي البنك  أشار

 مما  أسرع  وبوتيرة  الجائحة، قبل  المسجلة  مستوياته  لتفوق

 تعافي  بفعل  السابقة العالمي الركود  فترات  بعد  عليه  كانت

 المسجلة الطلب  بمستويات  مقارنة الكلي  الطلب  مستويات

 الضغوط  تنحسر أن  المتوقع من حين  وفي.  2020 عام في

 المزيد  يفرض األمر  هذا أن إال  ،2022 عام في  التضخمية

  الدول  في  خاصة  النقدية  السياسة إدارة  على  التحديات  من

  سياسات   على تعتمد  التي الناشئة السوق  واقتصادات النامية

 .)5(  التعافي استدامة لضمان  كبيرة درجة إلى  توسعية  نقدية

 اإلجمالي   الناتج  زيادة )6(  المتحدة  األمم  توقعت  جهتها  من

 في  4.1  ونحو  ،2021  لعام المائة  في  5.4  بنسبة العالمي

  تنمو  أن المتوقع من  اإلطار هذا في.  2022  عام في المائة

والدول   ،2021 عام في المائة  في 5  بنسبة المتقدمة  البلدان

المتحدة إلى أن . المائة في  6.1بنسبة   النامية أشارت األمم 

بعض  في  االقتصادي النمو آفاق  تحسنهذا التعافي يعكس 

  األمريكية،   المتحدة  الواليات  من كلدول العالم السيما في 

 أكبر  يمثالن  كونهما  الخصوص  وجه  على  والصين

  مسارات   تزال  ال  بينما  العالم،  مستوى  على  اقتصادين

  اليقين،   عدم  يشوبها  األخرى  الدول  من العديد  في التعافي

  الدول  هذه  في التعافي  مسارات  تمتد  أن المتوقع  من  حيث

 .2023  أو  2022 عام  حتى

 من  عدد في التعافي  وتيرة  تسارع المتحدة  األمم  أوضحت

 الحكومي،  اإلنفاق  مستويات  في  الزيادة  بفعل  البلدان

  الصحية   التدابير  واستمرار  التيسيرية،  النقدية  والسياسة

 شهد  قد  العالم أن  غير.  الفيروس  انتشار احتواءالهادفة إلى 

  اإلصابة   معدالت في ا  ملموس  ا  ارتفاع  أغسطس شهر  خالل

 من  االنتشار  سريعة  متحورات  ظهور  نتيجة  بالفيروس

 مهما   شوطا   قطعت  التي  البلدان تمكنت  ذلك  رغم.  الفيروس

 اقتصاداتها  فتح  إعادة  من  التلقيح  حمالت  صعيد  على

  وتصاعد   االستهالكي  اإلنفاق  تعزيز إلى  أدى ما  تدريجيا ،

 .األسعار  مستويات

5   WB, (2021). “Global Monthly”, July. 
6   UN, (2021). "World Economic Situation and 

Prospects”, August 2021 Briefing. 
 . 
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  األمريكية   المتحدة  الواليات  أن  إلى  المتحدة  األمم  أشارت

  خالف   على  العالمي  االقتصادي  التعافي  مرحلة  تقود

  نحو   العالم الصين  قادت التي السابقة  العالمية  المالية األزمة

 دول  من العديد  استفادة  ضوء  في ذلك  يأتي.  منها  الخروج

  االقتصادي   للنشاط  اإليجابية  االنتشارية  اآلثار  من  العالم

 ظل  في  األمريكية  المتحدة  الواليات  في  الدولية  والتجارة

  2)   دوالر  تريليون 1.9  بقيمة الُمتبناة المالي  التحفيز  حزم

 من  الذي  األمر  ،(العالمي  اإلجمالي  الناتج  من  المائة  في

 عن  يقل  ال  بما  النمو  معدالت  رفع المثال  سبيل  على  شأنه

 فيما  واليابان،  وأوروبا  الصين من  كل في  مئوية  نقطة 0.5

  نقطة   نحو  إلى  لتصل  اإليجابية  االنتشارية  اآلثار  ترتفع

 .والمكسيك كندا من كلمعدل نمو    فيزيادة   مئوية

  األمريكي   االقتصاد نمو معدالت  في  التصاعد  فإن  ذلك رغم

  االقتصادية،   الموارد  توظيف  مستويات  على  ضغطي  بات

  مرتفعة   وتقلبات  الشحن  حركة  في  اختناقات  عنه  ونتج

 على التضخم  معدالت في  وارتفاع  العمالتو  السلع ألسعار

 من  عدد  يدفع  أن  شأنهمن    ما  وهو  ،العالم  مستوى

الذي ق  الفائدة  أسعار  رفع  إلى  الناشئة  االقتصادات  داألمر 

 .العالمي  االقتصادي التعافي استدامة فرص  يقوض

  االقتصادي   التعاون  منظمة  أشارت  ذاته،  السياق  في

  العالمي  االقتصادي  النمو لتوقعات  تحديثها في  )7(  والتنمية

 لالقتصاد  القوي  االنتعاش  إلى  سبتمبر  شهر  في  الصادرة

 السياستين من  لكل التيسيري  الموقف  إلى يُعزى  بما  العالمي

 إال.  الُملقحين أعداد  في المطردة  والزيادة  والنقدية، المالية

 الناتج  أن  من  الرغم  على  أنه  إلى  أشارت  المنظمة  أن

 السابق  مستواه  فوق  اآلن  ارتفع  قد  العالمي  اإلجمالي

  غير   يزال  ال  االنتعاش  أن  إال  الوباء،  انتشار  قبل المسجل

  مختلفةٍ  تحدياتٍ  واجهي  البلدان من  عدد  زالي ال حيث  متكافئ

 .التعافي استدامة تهدد

في   والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  تتوقع  عليه،  بناء  

الماضي  في   5.7  بنسبة  العالمي االقتصاد نموشهر سبتمبر 

 وهي  ،2022  عام  في  المائة  في  4.5و  العام،  هذاالمائة  

 

7   OECD (2021), “Economic Outlook, Interim 

Report”, September. 

 لنمو  المنظمة  توقعات  مع  كبير  بشكل  متقاربة  توقعات

 .2021  مايو  شهر في الصادرة  العالمي  االقتصاد

 االقتصادات  فتح  إعادة مع الطلب في السريعة الزيادة أدت

 النفط  مثل  األساسية  السلع  أسعار  ارتفاع  إلى  المتقدمة

  خاصة   الغذائية  المواد  أسعار  ارتفاع  تواصل  كما.  والمعادن

  تواجه   التي  االختناقات  حدة  وزادت.  الناشئة  األسواق  في

 التكلفة،  ضغوط  نتيجة  الوباء  عن  الناجمة  التوريد  سالسل

 . حاد  بشكل الشحن  تكاليف  ارتفعت  نفسه، الوقت  وفي

  العام  المستوى  تصاعد  وتيرة  تباين  المنظمة  أوضحت

 معدالت  ارتفعت  حين  ففي  العالم،  دول  بين  ما  لألسعار

  وبعض   األمريكية  المتحدة  الواليات  في  التضخم

  االرتفاعات   تزال  ال  كبير،  بشكل  الناشئة  االقتصادات

 ال  األخرى،  المتقدمة  االقتصادات  من  عدد  في  المسجلة

 من  اإلطار،  هذا  في.  نسبيا    منخفضة  أوروبا  في  سيما

  تجاوز   بمجرد  التضخمية الضغوط هذه  تتالشى أن  المتوقع

  لألسعار   العام المستوى على  تؤثر التي المؤقتة  االختناقات

  تسارع  مع  السلع  من عدد من المعروض  مستويات  ايدوتز

 يسجل  أن  المتوقع  من  بالتالي.  الصناعي  النشاط  وتيرة

  نهاية   بحلول  ذروته  العشرين  مجموعة  في  التضخم معدل

 الرغم  وعلى. 2022  عام  خالل  ينخفض  وأن 2021  عام

 القطاعات  بعض في  األجور في  كبيرة  زيادات  حدوث من

  ضغط   أن  إال  والضيافة، والترفيه  النقل  مثل فتحها  أعيد  التي

 .في دول المجموعة  معتدال    يعتبر اإلجمالي  األجور

  إلى  استنادا    اليقين،  عدم  من  كبير  قدر  هناك  يزال  ال

 شأنها  من  للتلقيح  المتسارعة  فالمسارات.  التلقيح  مسارات

 أنها  إال  البطالة،  معدالت  وتقليل  الطلب  مستويات  تعزيز

  القريب،   المدى في  تضخمية  موجات إلى  المقابل في  تؤدي

 زيادة  شأنها  من  للتلقيح  المتباطئة  المسارات  أن  حين  في

  فيروسية   طفرات  وانتشار  بالمرض  اإلصابات  مستويات

 .للوظائف  أكبر وفقدان  أضعف  تعافي  عنه  ينتج قد ما
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  صعيد   على  الصعبة  الخيارات  إلى  المنظمة  أشارت

  المستويات   ذات  الناشئة  لالقتصادات  بالنسبة  السياسات

 أكبر  مخاطر  تشهد  التي  والتضخم  المديونية  من  المرتفعة

  ضوء   في  سيما  ال  االقتصادي  التعافي  فرص  تقوض  قد

 تحتاج  بالتالي.  المالية  األوضاع  تشديد  بقرب  التوقعات

  لنشر   الالزمة  الموارد  جميع  استخدام ضمان  إلى  الحكومات

  إلنقاذ   العالم  أنحاء  جميع  في  يمكن  ما  بأسرع  اللقاحات

 .  الفيروس على  والسيطرة  الدخل على  والحفاظ  األرواح

  لدعم  والمفاجئ المبكر  االنسحاب  تجنب  يجب  ،عام  بشكل

  غير  تزال  ال  القريب  المدى على التوقعات  كون  السياسات

 للسياسة  التيسيري  الموقف على  الحفاظ  ضرورة  مع مؤكدة  

المركزية    واضح  توجيه  مع  ولكن  النقدية البنوك    حول من 

 بتجاوز  السماح  خالله  سيتم  الذي  والمدى  الزمني  األفق

  شفافة  آليات  وتبني المستهدفة  للمستويات التضخم  معدالت

  واإلجراءات   المخطط  التوقيت  بشأن  التواصل  لتعزيز

 للسياسة  التقليدية  للمسارات  العودة  اتجاه  في  التدريجية

 .النقدية

  ومتوقفة   مرنة المالية  السياسات تظل أن  يجب  المقابل، في

 التركيز  يتم  أن  ويجب  االقتصادي، التعافي  مسارات  على

 األجل  في  العامة  المالية  إلدارة  موثوقة  أطر  تبني  على

 أعباء  تحمل  على  القدرة  تعزيز  تستهدف  ،المتوسط

  خيارات   شفافية  وتعزيز الثقة على  الحفاظ بهدف  المديونية،

  االستثمار   مستويات تعزيز أهمية تبدو  كما.  العامة الموازنة

 مواجهة  على القدرة  لتعزيز هيكلية  إصالحات  وتبني  العام

 .  والعادل  المستدام  النمو  آفاق  وتحسين  األزمات

 األساسية السلع  أسواق

 االقتصادات  فتح  إعادة مع الطلب في السريعة الزيادة أدت

  والمعادن  النفط  مثل  األساسية  السلع  أسعار  ارتفاع  إلى

   سالسل   طول  على  التوترات  زادت  كما  الغذائية،  والمواد

الحتواء  عن  الناجمة  االمداد المفروضة   من  الوباء  القيود 

  تصاعد   عن  مجمله  في  أسفر  الذي  األمر  التكلفة  ضغوط

 .العالمية  األسعار  مستويات

 
8  OPEC, (2021). “Monthly Oil Market Report”, Oct. 

  مستويات   نمو  األوبك  منظمة  تقديرات  وفق  المتوقع  من

 عام  في  يوميا    برميل  مليون  5.8  بنحو  النفط  على  الطلب

 مدعوما    اليوم  في  برميل  مليون  96.6  إلى  ليصل 2021

حركة   منظمة   دول  في  سيما  ال  والسفر  التنقل  بتسارع 

 أن إلى  الصدد هذا  في  يُشار.  والتنمية  االقتصادي  التعاون

 عام  من  األخير  الربع  خالل  النفط  على  الطلب  تقديرات

 المتوقعة المسارات  إلى استنادا    اليقين عدم  يشوبها 2021

  مستويات  نمو  المتوقع من  المقابل، في.  دلتا  متحور  النتشار

   عام في  اليوم  في  برميل مليون  4.2  بنحو النفط  على  الطلب

  متجاوزا   اليوم في  برميل مليون  100.8 إلى لتصل  2022

 .)8(  الجائحة قبل ما المسجلة  مستوياته

المتوقع نمو اإلمدادات   على مستوى اإلمدادات النفطية من 

بنحو   األوبك  دول  خارج  يوميا     0.7من  برميل  مليون 

إلى   عام    63.7لتصل  في  برميل   تزال  ال.  2021مليون 

في  ممثلة    2021 عام في العرض لنمو  الرئيسة المحركات

في لإلنتاج  المتوقعة    والصين   وروسيا  كندا  الزيادة 

  حيث   ،  والنرويج  والبرازيلاألمريكية    المتحدة  والواليات

 نموا  األمريكية    المتحدة  الواليات  تشهد  أن  المتوقع  من

في حين من   .فقط  اليوم في  برميل مليون  0.08 قدره  سنويا  

المنظمة  دول  خارج  من  اإلمدادات  نمو  ارتفاع  المتوقع 

إلى  في مليون برميل   3.0بنحو     66.9العام المقبل لتصل 

 مليون برميل يوميا .

بنحو   أوبك  خام  على  الطلب  المتوقع نمو  من  عليه،  بناء  

في    5.0 يوميا   برميل  عند   2021  عاممليون  ليستقر 

زيادته    اليوم،  في  برميل  مليون  29.0مستوى   فيما يتوقع 

إلى   اليوم  في  برميل  مليون 1.2بنحو    مليون 28.8ليصل 

 .العام المقبلفي  اليوم في  برميل

العالمية للنفط ارتفاعا    استنادا  إلى ما سبق، شهدت األسعار 

عام   المائة    65، بنحو  2021ملموسا  خالل  بداية في  منذ 

أكتوبر    نهايةالعام وحتى   بمستوياتها    2021شهر  مقارنة 

عام   بنهاية  مستوى    2020المسجلة  عند    67.5لتستقر 

من  المنصرمة  الفترة  المتوسط خالل  للبرميل في  دوالرا  



   2021أكتوبر   –العربي " اإلصدار الخامس عشر  تقرير "آفاق االقتصاد  

                               العربي  النقد  صندوق

 9 

 

أكتوبر وحتى نهاية    2021عام    41.5مقابل  منتصف شهر 

للبرميل خالل عام   .2020دوالرا  

ال للنفط تطورات  في ضوء  العالمية  التي شهدتها األسواق 

النصف عام    خالل  من    تحالف   علنأ  2021األول 

الماضي  +أوبك" يوليو  شهر  في   ب  تمديد"    اتفاق العمل 

 أبريلشهر    من  بدال   2022  نهاية  حتى  النفط  إنتاج  تعديل

 ألف 400  بمقدار اإلنتاج  زيادة  إقرار مع ،2022من عام 

لتخفيف    أغسطس  شهر  من  اعتبارا    يوميا    برميل

السعرية نسبة    .الضغوطات  أن  إلى  الصدد  هذا  في  يٌشار 

اتفاق تعديل اإلنتاج قد بلغ     113التزام دول "أوبك+" بتنفيذ 

الماضي.  في المائة في شهر يوليو 

المنظمة خالل الحظوقد  من خارج  دول أوبك وحلفائها  ت 

سبتمبر  الجتماع  ا شهر  في حين   2021المنعقد خالل  أنه 

بظاللها على المشهد  لقي  ال تزال تُ   19-كوفيد ةأن آثار جائح

أن  إال  السوق االقتصادي،  واستمرت  قد تعززت  أساسيات 

في  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  مخزونات 

التعافي تسارع  مع  تقرر  االنخفاض  عليه،  بناء   خالل . 

إلنتاج   األساس  خط  رفع  "االجتماع  من   "أوبك+تحالف 

برميل  43.8 يوميا   45.5إلى  يوميا     مليون  برميل    مليون 

 .2022مايو  شهر  اعتبارا  من 

أفق   خالل  للنفط  العالمية  األسعار  بتوقعات  يتعلق  فيما 

توقع  إلى  الدولي  النقد  صندوق  تقديرات  تشير  التوقع، 

للنفط بنسبة   العالمية  األسعار  المائة في   59.1ارتفاع  في 

إلى   2021عام   للبرميل    65.7لتصل  بفعل تحسن دوالرا  

 1.8النمو االقتصادي العالمي، فيما يتوقع انخفاضها بنسبة  

عام   في  المائة  النمو   2022في  وتيرة  تباطؤ  ظل  في 

العام   في دوالرا  للبرميل 64.5لتصل إلى نحو    االقتصادي

األسعار   .(9)المقبل الدولي ارتفاع  البنك  المقابل، يتوقع  في 

لتصل   2021ة في عام في المائ 50.3العالمية للنفط بنسبة  

 
وغرب  9 دبي،  المملكة المتحدة، وفاتح  لخام برنت  البسيط  المتوسط 

عام   في  السعر المسجل  بمتوسط  بالمقارنة  وذلك    2020تكساس 
 في المائة.  41.3البالغ  

نحو   هذا    62إلى  نفس  عند  واستقرارها  للبرميل  دوالرا  

 المستوى العام المقبل.

عام    إلىيُشار   منذ  تشهد  النفط  ارتفاعا    2014أن أسواق 

السعرية   التقلبات  مستوى  في   دقة  على  يؤثربما  شديدا  

المسارات  كبير  بشكل  إثره  على  وتتباين  التوقعات 

تعكس  جهة وأخرى.  ما بين  األسعار  لتوقعات  المستقبلية 

السوق، واالعتبارات   التغيرات في أساسيات  التقلبات  هذه 

إلنتاج   سعر    النفطالفنية  في  والتطورات  الصخري، 

اآلجلة العقود  أسواق  وتعامالت  على الدوالر،  عالوة   ،

كوفيدالتأثيرات األخي المرتبطة بانتشار وباء   .19-رة 

  ارتفعت فقد    األخرى،  األساسية  السلع  بأسعار  يتعلق  فيما

  مدعومة    العام، هذا ملحوظ بشكل  األساسية  المعادن أسعار

 في  االنتعاش  وكذلك  الصين  من  المستمر  القوي  بالطلب

  األساسية   السلع  أسعار  ارتفاع  المتوقع  من.  العالم  بقية

 في 2021  عام  في  المائة  في  26.7  بنسبة  الوقود  بخالف

  عام   في تتراجع  أن  قبل  ،)10(الماضي  بالعام  مقارنة  المتوسط

 .العرض جانب صعيد على القيود  بعض  تخفيف  مع  2022

 ال  كبيرا ،  ارتفاعا    الزراعية  المنتجات  أسعار  شهدت  كما

  انعدام بشأن المخاوف  تزال  وال  الغذائية،  السلع  أسعار سيما

 التي  تلك  سيما  ال  الدول،  بعض  في  قائمة    الغذائي  األمن

  مناخية   ظواهر  أو  مواتية  غير  داخلية  أوضاع  من  تعاني

 المنتجات  أسعار  ارتفاع المتوقع  من  عام،  بشكل.  معاكسة

  تستقر   أن  قبل  2021  عام في  المائة في  16  بنسبة الزراعية

 .)11(2022 عام في

  األغذية  منظمة مؤشر متوسط  أن  إلى  يُشار اإلطار،  هذا  في

 في  نقاط  127.4  نحو  بلغقد    األغذية  ألسعار  والزراعة

 3.1)  نقاط  3.9  قدرها  بزيادة  أي  ،2021  أغسطس  شهر

10 IMF, (2021). “Global recovery continues, but the 

momentum has weakened, and uncertainty has 

increased”, Oct. 

11World Bank, (2021). “Global Economic Prospects”, 

June. 
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  نقاط   31.5و  يوليو،  شهر  في  عليه  كان  عما(  المائة  في

 .  )12(الماضي  العام من  نفسها الفترة  عن( المائة في  32.9)

  الخصوص   وجه  على  العالمية  السلع  أسعار  شهدت

  هذا  من  وأغسطس  يوليو  شهري  في  ملموسةٍ  ارتفاعاتٍ 

 اإلطار، هذا في. السابق  العام عن  المائة في  55  بنحو  العام

 الصين  في  القوي  الطلب  بسبب  المعادن  أسعار  ارتفعت

  العالمية  الغذاء  أسعار  وارتفعت  المتقدمة؛  واالقتصادات

 قوي  طلب  وسط  كامل،  عقد  منذ  لها  مستوى  أعلى  إلى

ابال  مرتبطة  واضطرابات على  أثرت   القتصاداتُمناخ 

 الشحن  أسعار  واصلت  كما.  لألغذية  المصدرة  الرئيسة

 ما  سبتمبر  شهر  في  لتسجل العام  هذا  ارتفاعها  بالحاويات

  العام  المسجلة  مستوياتها  أضعاف  ثالثة  إلى  ضعفين  بين

  االستهالكية،  السلع  على  القوي  بالطلب  مدفوعة  الماضي

عل جانب المؤثرة    تأخير   إلى  أدت  التي  العرض  والقيود 

 . الشحن

هناك   تزال  وال  تقريبا    طاقتها  بكامل  حاليا    السفن  تُستخدم

ب النقل  حركة  على  كبيرة   أدى  كما.  الحاوياتضغوطات 

 المحطات  في  اإلنتاجية  وانخفاض  الموانئ  في  االزدحام

القيود   اختناقات  حدوث  إلى  الداخلية  والمستودعات نتيجة 

الوباء الحتواء   التباعد  قواعد  أدت  فيما.  المفروضة 

  وصول ل  الزمنية  الفترات  طول  إلى  المؤقت  واإلغالق

الموانئ خ إلى   في  دلتا  متحور  انتشار  بعد  اصةالحاويات 

  حدوث   في  تسبببما    اآلسيوية  االقتصادات  من  العديد

 من.  الشحن  سالسل  طول  علىوارتباكات    تأخيرات

  ومؤثرة   قائمة    الشحن  جانب  في االختناقات تظل  أن  المتوقع

 هناك  تكون  حينما  ،2023  عام  حتى  السلع  أسعار  على

 .)13(الشحن قدرات لزيادة  إمكانية

 والصرف الفائدة أسعار

 في  النقدية السياسة  موقف  على  التوسعية االتجاهات  غلبت

 عام من  األولى التسعة  األشهر خالل المتقدمة  االقتصادات

  جائحة   تداعيات  من  االقتصادي  التعافي  لدعم  2021

 
(. "مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار  2021منظمة الفاو، )  12

 الغذاء".

  سياسات   تبنيالمركزية    البنوك  واصلت  حيث  ،19-كوفيد

 السيولة  لمستويات الالزم  الدعم  تقديم  بهدف  تيسيرية  نقدية

خالل عام  تم  عليه،  بناء  . الخاص للقطاع الموجه  االئتمانو

  ، منخفضة   مستويات  عند الفائدة أسعار  على  اإلبقاء  2021

. الدول  بعض  في  سالبة  أو  صفرية  مستويات  سجلت  فيما

 كما  واسع،  نطاق  على الكمي  التيسير  برامج  تبني  تم  كما

 االقتصادات  إلى  إضافة  ليشمل  انتشارها  نطاق  اتسع

 .الصاعدة  واالسواق  النامية  الدول  بعض المتقدمة

 عودة  قرب  إلى  المركزية  البنوك  من  عدد ألمح  ذلك  رغم

  تصاعد   ظل  في  النقدية  للسياسة  االعتيادية  المسارات

 تدفع  قد  والتي  العالم دول  من  العديد  في التضخمية الضغوط

  التيسير  لبرامج  التدريجياالنسحاب   إلى  المركزية  البنوك

 ظل  في  النقدية  السياسة  ألوضاع  المبكر  والتشديد  الكمي

 االقتصادات  في التضخم  لمعدالت  المتوقع  الكبير  االرتفاع

 في  2.4  إلى  2020  عام  في  المائة  في  0.7  من  المتقدمة

مستوى   المقبل  العاموبقائها    ،2021  عام  في  المائة   عند 

كذلك    المائة  في  2.1 يفوق  ما   التضخم  معدالتوهو 

 2  مستوى  عند المحدد  البنوك  هذه  من  عدد  في المستهدفة

 .المائة في

 المتقدمة  الدول  في المركزية  البنوك من  عدد  أشار  ذلك رغم

 وأنها  الحالية  التضخمية  الضغوط  لمصادر  مراقبتها  إلى

 التراجع  شأنها  من  وقتية  عوامل  إلى  باألساس  تُعزى

  الطلب  مستويات  ارتفاع  ضغوطات  تعكس  كونها  تدريجيا  

 الماضي،  العام  المسجلة  منخفضةاله  بمستويات  مقارنة  الكلي

 والغذائية  األساسية  السلع  أسعار  في  االرتفاع  على  عالوة

  ومستويات  اإلمداد  سالسل  تواجه التي  لالختناقات  كنتيجة

 في  تنحسر  أن  شأنها  من  والتي السلع  هذه  من  المعروض

 .المتوسط  المدى

 الفيدرالي  االحتياطي  مجلس  أبقى  اإلطار،  هذا  في

 عند  مستقرا    الفيدرالية  األموال  فائدة  سعر  على  األمريكي

 اجتماعه خالل  نقطة  0.250و  صفر بين  ما يتراوح مستوى

حجم  و  الماضي،  سبتمبر  شهر  في  المنعقد   برنامج على 

 فيما.  شهريا    دوالر  مليار(  120)  البالغ  األصول  شراء

13   OECD (2021), “Economic Outlook, Interim 

Report”, September. 
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  المفتوحة   للسوق  الفيدرالية اللجنة  أعضاء  توقعات  أشارت

(FOMC  )عام  في  الفائدة  أسعار  رفع  بدء  احتماالت إلى 

  مشتريات   وتيرة  خفض  في والبدء  ،2023  من بدال    ،2022

  غ بلو  في  التقدم  استمر  إذا  قريب،  وقت  في  األصول

 .  والتضخم  للتوظيف  المحددة األهداف

 الفيدرالي  االحتياطي  مجلس  خفض  السياق،  هذا  في

  العام  خالل  األمريكي  االقتصاد  لنمو  توقعاته  األمريكي

 في  7  بحوالي  مقارنة  المائة،  في  5.9 إلى  لتصل  الجاري

  لمعدل  هتوقعات  رفع  إلى  إضافة  مسبقا ،  المتوقعة  المائة

  مقارنة   الجاري  العامفي    المائة  في  4.8  نحو  إلى  البطالة

 رفع  كما.  المائة  في  4.5  البالغ  مسبقا    المتوقع  بالمعدل

 4.2  إلى لتصل  الجاري  العام خالل التضخم  لمعدل  توقعاته

 ومن.  مسبقا    المائة  في  3.4  بحوالي  مقارنة  المائة  في

 مستهدفات  تجاوز  في  التضخم  معدل  يستمر  أن  المتوقع

 المائة في  2  البالغة  األمريكي الفيدرالي  االحتياطي مجلس

 .)14(  2024 عام  حتى

البنك فقد    األوروبي،  المركزي  البنك  مستوى  على أبقى 

  الرئيسة،   التمويل  إعادة  عمليات  على  الفائدة  سعرعلى  

 الهامشي،  اإلقراض  تسهيالت  على  الفائدة  وأسعار

 0.25و 0.00  مستوى  عند  تغيير  دون  االيداع  وتسهيالت

 رفع  فيما .التوالي  على  المائة  في 0.50  وسالب المائة  في

  منطقة   اقتصاد  لنمو  توقعاته  األوروبي  المركزي  البنك

 المائة  في 4.6  مقابل المائة  في  5 إلى 2021 لعام  اليورو

 للبنك  األخير  االجتماع  مثلَّ .  مسبقا    المتوقع  النمو  لمعدل

 يتعلق  بما  حاسمة  مرحلة  بداية  األوروبي،  المركزي

 2.2)  يورو  تريليون  1.85  بقيمة  السندات  شراء  ببرنامج

  حيث   كورونا  فيروس  تفشي أزمة  الحتواء(  دوالر  تريليون

 شراء  برنامج  من  التدريجي  االنسحاب  مناقشة  تمت

 .االقتصادي النمو آفاق  تحسن ظل في  الجائحة  طوارئ

 
14  Federal Reserve Board, (2021). “Projections 

Material”, September Meeting. 

15  Bank of Japan, (2021). “Summary of 

Opinions at the Monetary Policy Meeting”, 

September. 

  بنك   في  النقدية  السياسة  لجنة  تستهدف  أخرى،  ناحية  من

 المائة،  في  2  بحدود  للتضخم  معدل  المركزي  إنجلترا

  قررت .  والتوظيف النمو  على الحفاظ على تساعد  وبطريقة

  ،2021  سبتمبر  شهر  في  الُمنعقد  اجتماعها  في  اللجنة

 عند  تغيير  دون  الفائدة  معدالت  على  اإلبقاء  باإلجماع

  برنامج   حجم  على  والحفاظ  المائة،  في  0.1  مستوى

 مليار(  895)  مستويات عند  تغيير دون  األصول  مشتريات

 والتي  اللجنة،  أعضاء  أصوات  بأغلبية  استرليني،  جنيه

  صوتوا   األعضاء  من  اثنين  مقابل  أصوات،(  7)  بلغت

 .المشتريات  لخفض

  التيسيرية   النقدية  السياسة  على  اليابان  بنك  حافظ  كذلك

 الياباني  الين على سلبي  فائدة  سعر وعلى  2020 عام خالل

  السندات  شراء  عمليات  وواصل  المائة،  في  1.0  بحدود

 عوائد  على  اإلبقاء  بهدف  أعلى  سقف  بدون  الحكومية

  صفر   حوالي عند  سنوات  10  لمدة  اليابانية  الحكومة سندات

 بأن  النقدية  السياسة  لجنة  أعضاء  مرئيات ظل  في   بالمائة

 من  للمزيد  بحاجة  يزال ال المستهدف  التضخم  مستوى بلوغ

  النقدية  السياسة  تدابير  تبني  مواصلة يستلزم ما  وهو الوقت

 .)15(والكيفية الكمية  التوسعية

 إليها،  الُمشار  والمالية  االقتصادية  التطورات  إلى  استنادا  

 خالل  الرئيسة  العمالت  مقابل  ارتفاعا    الدوالر قيمة  شهدت

بأن   ،2021  عام  من  األول  النصف التوقعات  في ضوء 

أسعار اتجاهات  سبق  ت تحركات  الدوالر  الفائدة على  رفع 

العمالت الرئيسة   ارتفاع   عكسه ما  وهو  ،الفائدة على باقي 

 في  4.6  بنحو ]  U.S. Dollar Index (DXY)  [  مؤشر

 عام من أكتوبر  شهر  من الثاني  وحتى  العام بداية  منذ المائة

2021)16(  . 

16  Market Watch, (2021). “U.S. Dollar Index 

(DXY)”, available at: 

https://www.marketwatch.com/investing/index

/dxy. 
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  الدولية التجارة

  بنسبة   الدولية  التجارة  تدفقات  حجم  تعافي  المتوقع  من

  تقديرات   وفق  المائة  في  10.8  إلى  8.4  بين  ما  تتراوح

 لنمو  المتوقعة  المكاسب  معظم  ستأتي.  الدولية  المؤسسات

 التجارة  لتدفقات  المتوقع  التحسن  من  الدولية  التجارة

  الخدمات  تجارة  تأثر  استمرار  يتوقع  فيما  السلعية،

 على  المفروضة  والقيود  اإلغالق  حاالت  باستمرار

  بوباء   اإلصابة  حاالت  استمرار  ظل  في  الخدمية  األنشطة

 .19-كوفيد

التجارة العالمية برفع  يُشار في هذا الصدد إلى قيام منظمة 

إلى نحو   التجارة السلعية الدولية  حجم  لمعدل نمو  توقعاتها 

المائة    10.8 بنحو  ،2021  عام  فيفي  في   8.0  مقارنة 

تأتي هذه التوقعات . الماضي  مارسشهر   في  متوقعة  المائة

معدل الربع الثاني  التجارة  نمو في ظل ارتفاع  الدولية في 

المائة  22.0  بنسبة  2021من عام     سنوي،  أساس على في 

المائة 6.6 إلىالنمو   يتباطأ أن المتوقع من لكن  بحلول في 

التعافي النسبي للتجارة الدولية في  يعكس  مما الرابع،  الربع

من   المتوقع تباطؤ   .2020 عامالربع األخير  من  في حين 

 .(17)2022  عام في المائة في 4.7 إلى التجارة  نمو

 على الدولية التجارة  صعيد  على  الُمحققة  المكاسب  ستعتمد

  االقتصادي،  والتعافي  النمو استعادة  على  القدرة  مستويات

  مستويات   زيادة  صعيد  على  إيجابي  تطور  تحقيق  وعلى

 التحول  من  واالستفادة  العالمية،  اإلمداد  سالسل  مرونة

  تدفقات   وتحرير  التجاري،  التبادل  عمليات  في  الرقمي

 متعدد  التجاري  النظام  إلى  والعودة  الدولية،  التجارة

 زالت  ال  التي  التجارية  التوترات  حدة  وتخفيف  األطراف،

  يُشار .  التوقع أفق  خالل  الكبرى  االقتصادات  بين  ما  قائمة  

  بين   التجارية  التوترات  استمرار  أن  إلى  الصدد  هذا  في

 على  ضغوطات  يمارس  يزال  ال  الكبرى  االقتصادات

  إلى  ويؤدي  الدولية،  للتجارة  المستقبلية  النمو  مسارات

 التجارة  مسارات  بشأن  اليقين  عدم  مستويات  ارتفاع

 .الدولية

 
17  WTO, (2021). “Global trade rebound beats 

expectations but marked by regional 

divergences”, Oct. 

 االقتصادية المخاطر

 المتوقع  من أطول  فترة  الوباء  استمرار إمكانية

-كوفيد  بفيروس  اإلصابة  حاالت  أعداد  تظل أن  المرجح  من

  تباين   نتيجة  العالم،  منكثيرة    أجزاء  في  مرتفعة  19

  وال   النامية  والدول المتقدمة  الدول  بين  ما  التلقيح  مسارات

 زيادة  شأنه  من  الذي  األمر  الدخل،  منخفضة  الدول  سيما

المتحورة  من  عدد  وظهور  اإلصابة  مستويات  السالالت 

 البيانات  أحدث  فوفق.  الفيروس  من  االنتشار  سريعة

  يتضح  العالم  مستوى  على  التلقيح  معدالت  بشأن  المتوفرة

 على  واحدة  جرعة  العالم  سكان  من  المائة  في 47.4  تلقى

 على  جرعة مليار 6.6 بواقع ،19-كوفيد لقاحات  من  األقل

  يوميا    جرعة  مليون  21.4 يومي  بمتوسط  العالم،  مستوى

أكتوبر   شهر  من  عشر  السادس    حين   وفي.  2021حتى 

 مثل  المتقدمة  الدول  بعض  في  التلقيح  معدالت  ترتفع

 وألمانيا  المتحدة  والمملكةاألمريكية    المتحدة  الواليات

  واالقتصادات   النامية  الدول وبعض، وكندا وإيطاليا وفرنسا

  60  بين  يتراوح  ما  إلى  الصينو  اإلمارات  مثل  الصاعدة

 في  السكان من  فقط المائة  في 2.7  تلقى المائة، في 95  إلى

 .(18)األقل على  واحدة  جرعة الدخل  منخفضة  البلدان

من     يصاحبها  وما  التلقيح  من  المتباطئة  المسارات  تعتبر

  وانتشار   خطورة  أشد  الفيروس من متحورة  سالالت  ظهور

 تعافي  تواجه  التي  المخاطر  أهم  بين  من  الفيروس  من

، الدولي  النقد  لصندوق  نموذج  فبحسب. العالمي  االقتصاد

ا المتوقع في حالة   المتحورة  السالالت  من  عدد  نتشارمن 

، الصاعدة  واالقتصادات  النامية  الدول  في  الفيروس  من

مي   النقدية   السياسة  لمسارات  سريعة  عودة  عهاترافق 

 تشديد  عنه  ينتج  ما  وهو  المتقدمة،  األسواق  في  التقليدية

  معدل  تراجع  عنذلك    يُسفر  أن  العالمية  المالية  األوضاع

 عام في  مئوية  نقطة 0.7 بنحو  العالمي اإلجمالي الناتج نمو

  مقارنة   ،2022  عام  في  مئوية  نقطة  1.5  ونحو  ،2021

  آفاق  تقرير  في  المتضمنة  للتوقعات  األساسية  بالفرضية

 الناتج  خسارة  ستبلغ  ،الحالة  هذه  في.  العالمي  االقتصاد

18  Based on official data collected by "Our World in 

Data", Updated on 16th Oct. 2021. 
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  ،2025 عام  في  دوالر  تريليون  4.5 نحو  العالمي  اإلجمالي

  واالقتصادات   النامية  الدول في  الناتج خسارة بينها  من تمثل

 .)19(دوالر  تريليون 3.5  نحو الصاعدة

  وتكاتف  تعاون ويستلزم  األزمة انتشار  أمد  يطيل  قد ما وهو

 هذه  في  التلقيح  حمالت  مسارات  لتسريع  الدولية  الجهود

  سبق،   ما على بناء  . األمر  لهذا الالزم  التمويل  وتوفير  الدول

 للقاحات  المناسب  الوقت  وفي  الشامل  الوصول  سيشكل

  العالمي االقتصاد  ووضع  الوباء إنهاء  بين ما الفاصل الحد

 من عديدة سنوات  خسارة  وبين  المرن االنتعاش مسار على

 .  )20(والتنمية النمو

  منخفضة   البلدان حصول دون  المالية  الموارد  ضيق ويحول

  حيث  اللقاحات، من لسكانها  الالزمة الجرعات على  لخالد

 واستعادة  البلدان  هذه  في  الجائحة  مكافحة  تكلفة  تقدر

  دوالر  مليار  450  بنحو الجائحة  قبل السابقة النمو مسارات

 .  )21(الدولي  النقد  صندوق  تقديرات وفق  أمريكي

  والبنك   الدولي، النقد  صندوق من كل نادى  اإلطار،  هذا في

  العالمية  التجارة  ومنظمة  العالمية، الصحة ومنظمة  الدولي،

  دوالر   مليار  50  لتوفير  الدولي  المجتمع  تكاتف  بسرعة

  تلقيح   األٌقل  على  يتم  بحيث  التلقيح  وتيرة  تسريع  لضمان

  ونحو   الجاري،  العام  بنهاية  العالم  سكان من  المائة في 40

 أن  يُمكن ما  وهو  المقبل، العام  منتصف  مع  المائة  في 70

  تريليون   9  بنحو  تقدر  مكاسب  العالمي  لالقتصاد  يوفر

 .)22(2025  عام بحلول  دوالر

 الناشئة  األسواق  في مالية  أزمات  حدوث  مخاطر

 عدد  في العالمي الطلب  لمستويات  القوي  التعافي  ظل  في

  تضخمية   ضغوطات  وظهور  المتقدمة  االقتصادات  من

  العودة احتماالت  إلى  الدولية المركزية البنوك  من عدد  ألمح

  باآلجال   مقارنة  التقليدية  النقدية  المسارات  إلى  المبكرة

  فعلى. العالمي  االقتصاد تعافي  تعزز قبل المتوقعة  الزمنية

 مجلس  توجه  المتوقع  من  كان  حين  وفي  المثال،  سبيل

 
19 IMF, (2021). “Fault Lines Widen In The Global 

Recovery”, July. 

20 UN, (2021). " World Economic Situation and 

Prospects”, June.   

  النقدية   السياسة  تشديد إلى  األمريكي  الفيدرالي  االحتياطي

 اللجنة  أعضاء  توقعات  أشارت  ،2023  عام  بنهاية

 بدء  احتماالت إلى(  FOMC)  المفتوحة  للسوق  الفيدرالية

 والبدء  ،2023 من  بدال   ،2022 عام في الفائدة أسعار رفع

  إذا  قريب،  وقت  في  األصول  مشتريات  وتيرة  خفض  في

  للتوظيف   المحددة  األهداف  غبلو  في  التقدم  استمر

 .والتضخم

 للعمالت  الفائدة  أسعار  رفع  شأنها  من  التطورات  هذه

  والخاصة  العامة  المديونيات  تمويل  تكلفة  وارتفاع  الرئيسة

 أسعار على  ضغوطات عنها ينتج كما الناشئة، األسواق في

 العمالت  قيمة  وعلى  االرتفاع،  نحو  لتتجه  المحلية  الفائدة

  سريع   تدفق. كما قد ينتج عنها  االنخفاض نحو لتتجه  المحلية

 األسواق  هذه  خارج  إلى  األجنبية  األموال  لرؤوس  وكبير

  توجه  مع  2013  عام  في األسواق تلك شهدته  ما  غرار  على

  برنامج   خفض إلى  األمريكي الفيدرالي  االحتياطي  مجلس

 .الكمي  التيسير

 األسواق في  ضغوط يشهد بالفعل األسواق هذه من  عدد بدأ

 عن  ناتجة  2021  يونيو  شهر  منتصف  من  بداية  المالية

 من  عدد  اضطر  ما  وهو  الفائدة  أسعار  رفع  قرب  توقع

 أسعار  رفع  إلى الناشئة األسواق  بعض  في المركزية البنوك

  والمكسيك،   البرازيل،  في  حدث  ما  غرار  على  الفائدة

 تدفق  بدأ  كما.  االئتمان  هوامش  ارتفاع  إلى  أدى  ما  وروسيا،

 األسواق  بلدان  من  عدد  خارج  إلى  االستثمارية  المحافظ

 السياسة بعودة توقعات خلفية  على النامية  والبلدان  الصاعدة

التقليدية    النقدية مساراتها    المتحدة  الواليات  فيإلى 

 أوسع  وتراجع  متوقعا    كان  مما  أقرب  وقت  في  األمريكية

 .المخاطرة  معنويات في

 األموال  رؤوس لتدفقات  السريع الخروج استمرار شأن  من

 الفائدة،  ألسعار  موازي  رفع  إلى  يؤدي  أن  األجنبية

 العمالت  قيمة  وتراجع  التضخمية،  الضغوطات  وتصاعد

 األسواق في مالية  أزمات  حدوث احتماالت ثم ومن  المحلية

21  IMF, (2021). Op cit. 

22   IMF, (2021). “New $50 Billion Health, Trade, and 

Finance Roadmap to End the Pandemic and 

Secure a Global Recovery”, June. 
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  مرتفعة   مستويات  لديها  التي  الدول  في  السيما  الناشئة

  الجارية،   المعامالت  وميزان  العامة المالية  في  للعجوزات

ي  ما  وهو  النشاط  تعافي  مسارات  مجمله  في  قوضقد 

 .  البلدان هذه في  االقتصادي

المديونية العالمية  استمرار تصاعد 

  العامة  المديونيات  مستويات  تراكم  في  الجائحة   ساهمت

 الناتج  إلى  العالمية  المديونية  مستوى  وارتفاع   والخاصة

 سجلت. 2020  عام  خالل  مئوية  نقطة   36  بنحو  العالمي

  تريليون   4.8  بنحو  ارتفاعا    العالمية  المديونية  مستويات

  مستويات  لتسجل  2021 عام من  الثاني الربع  بنهاية  دوالر

  نسبة   تراجعت  حين في  دوالر،  تريليون  296 بلغت  قياسية

 مرة  ألول العالمياإلجمالي    الناتج  إلى  العالمية  المديونية

 المائة  في  353  إلى  لتصل  السابقة  الستة  األرباع  خالل

  2021  عام  من  األول  الربع  بنهاية  المائة  في 362  مقابل

  وارتفاع   العالمي  االقتصادي  النشاط  لتعافي  كنتيجة

 الناتج  إلى الدين  نسبة انخفاض إلى  أدى ما الناتج  مستويات

 .)23(العالم  مستوى على  دولة  51  في اإلجمالي  المحلي

  أهم  أحد يمثل العالمية  المديونية  مستويات  تصاعد  يزال  ال

 الناشئة  األسواق  في  خاصة العالمية،  االقتصادية المخاطر

 يعام  خالل متزايد  نحو  على االقتراض  نحو  توجهت التي

  2021  عام  من  الثاني  الربع  دشه  فقد  ،  2021و  2020

  تريليون   36  بنحو  المجموعة  دول  مديونيات  في  زيادة

 الحكومي  االقتراض  مستويات  في  بالنمو  مدفوعة  دوالر

التعافي دعم  احتياجات    تريليون   3.5  بينها  من  ،لتمويل 

  مديونيات   إجمالي  بذلك  ليرتفع  وحدها  الصين  في  دوالر

 .دوالر  تريليون 92  نحو إلى الناشئة  األسواق

الإحداث   فيالجائحة    وقد ساهمت طفرة في مستويات  تلك 

الركود االقتصادي،  الديون عالميا   ، وهو ما لمواجهة حالة 

قد تؤخر مسارات   في حد ذاته عن أزمات مديونية  قد يُسفر 

التي  مثيالتها  غرار  على  العالمي  االقتصادي  التعافي 

الماضي. القرن   شهدها العالم في ثمانينات 

 
23   IIF, (2021). “Global Debt Monitor”, Sep. 
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  )24(االفتراضات األساسية للتقرير

 

 2022حتى نهاية عام    19-لوباء كوفيداألُثر االقتصادي   استمرارمن المتوقع  :  19-مسارات التعافي من جائحة كوفيد  -
اإلصابة ووفيات المرض، وتبدأ  عندما يتمكن وقتها عدد أكبر من دول العالم من النفاذ إلى اللقاحات، وتنخفض مستويات 

الدولية   وحركة التجارة  االقتصادي  النشاط  وهو ما سيدعم  االجتماعي  التباعد  إجراءات  عن  التخلي  في  الدول  عندها 
والخدمات للوباء    للسلع  السلبية  التداعيات  تجاوز  من  العالم  دول  من  متزايد  عدد  إلى  وتتمكن عندها  غالبيتها  ويعود 

بنهاية عام  مستويات الناتج المس   .2019جلة 
 

العالمي: - نمو    مسارات نمو االقتصاد  بنسبةمن المتوقع  خالل عام    6.0و 5.4تتراوح بين    االقتصاد العالمي  في المائة 

واستمرار السياسات  ، بما 2021 األنشطة االقتصادية وحركة التجارة الدولية مع تواصل عمليات التلقيح،  يعكس تحسن 
للتعا الداعمة  القطاعات  االقتصادية  نحو  البلدان  بعض  في  االقتصادية  الموارد  تحول  في  والسرعة  االقتصادي،  في 

الوباء. مع  التعامل  في  ديناميكية  ما   االقتصادية األكثر  إلى  االقتصاد العالمي  نمو  معدل  تراجع  المتوقع  من  حين  في 
الس  4.9و 4.1يتراوح بين  التدريجي لدعم   ياسات.في المائة العام المقبل في ظل السحب 

 

الدولية - التجارة الدولية  :  التجارة  تعافي حركة  المتوقع  أو بعض أنشطة  من  مستوى التجارة السلعية  تجارة  سواء  على 
التوقع في عام   نهاية أفق  حتى  التجارة الدولية  في تدفقات  تقود النمو المسجل  أن  التي من المتوقع  في   2022الخدمات 

إجراءات الستمرار  الكبير  االحتمال  من    ظل  الخصوص  وجه  على  العربية  الدول  سوف تستفيد  االجتماعي.  التباعد 
السيما فيما يتعلق بالصين وباقي االقتصادات الصاعدة اآلسيوية التي   ألبرز الشركاء التجاريين  القوي المتوقع  التعافي 

نموها بنسبة في المائة في عام    6.3ى  إل  5.6ما بين و  ،2021المائة في عام  في   8.0إلى    7.2تتراوح بين   من المتوقع 
نحو  2022  في المائة من صادرات الدول العربية. 56حيث تستوعب هذه المجموعة 

 

العالمية للنفط: - في  وفق  من المتوقع    األسعار  االقتصادي العالميالتعديل  النشاط  توقعات النمو    توقعات  باتجاه تحسن 
يقابلها االقتصادي  وفي ظل استمرار العمل باتفاق "أوبك+" أن تشهد األسواق العالمية للنفط زيادة في مستويات الطلب 

المسجلة قبل األزمة، وهو ما يتوقع في ضوئه ارتفاع األسعار العالمية   مقارنة بالمستوياتزيادة في مستويات المعروض  
إلى مستوى يدور حول   في مستويات  2022و 2021  يدوالر للبرميل خالل عام 65للنفط  . من شأن الزيادة المتوقعة 

للنفط العالمية  التوسع  األسعار  أفق  ارتفاع   خالل  في ظل  خاصة  للنفط  الُمصدرة  العربية  الدول  اقتصادات  تدعم  أن 

ة المنتجة  كما ستستفيد الدول العربي .مستويات أسعار تعادل موازنات العديد منها مقارنة بالمستويات الفعلية ألسعار النفط
اإلنتاج النف من زيادة كميات  ملحوظ  بشكل  للنفط  سياق الرئيسة  في  عليها  الموافقة  تمت  التي  إطار التعديالت  في  طي 

مايو   شهر  بداية من  هذه الدول  من  لعدد  لإلنتاج النفطي  األساس المرجعي  المقابل،  2022"اتفاق أوبك+" لخط  . في 
في األسعار ال للنفط خاصة سوف تؤثر الزيادة المتوقعة  العربية المستوردة  الدول  من  للنفط على موازنات عدد  عالمية 

تلك الزيادة  فيما ستنعكس  المحلية،  إلى األسواق  للنفط  آلية التمرير التلقائي لألسعار العالمية  لم تنتقل بعد إلى  تلك التي 

ا السنوات  خالل  بالفعل  قامت  التي  الدول  في  لألسعار  العام  المستوى  التلقائي  وقتيا  على  التمرير  بتبني آلية  لماضية 
السلعي. إلى األسواق المحلية في سياق إصالحات نظم الدعم   للتغيرات في األسعار العالمية للنفط 

 
السياسة النقدية - من المتوقع استمرار الموقف التيسيري للسياسة النقدية في البنوك المركزية العالمية الرئيسة    :توجهات 

الفيدر  ممثلة   االحتياطي  مجلس  من  كل  األمريكيافي  تراجع    ،لي  ذلك من  ما يستتبعه  األوروبي مع  المركزي  والبنك 
م سالبة. عالوة على  صفرية أو  لمستويات  الفائدة  منح  تنفيذ برامواصلة  أسعار  البنوك على  لتحفيز  الكمي  التيسير  ج 

هذه االتجاهات التيسيرية للسياسة النقدية سوف تواكبها   .19-لوباء كوفيداالئتمان بهدف التخفيف من التبعات االقتصادي  

سيدعم   ما  وهو  واليورو،  بالدوالر  ترتبط عمالتها  التي  الثابتة  الصرف  أسعار  نظم  ذات  العربية  المركزية  البنوك 
االقتصادية  اقتصا الدورات  هذه الظروف االستثنائية في ظل توافق  ما بينها وبين اقتصادات عمالت  داتها في مواجهة 

 الربط.

 

مختلف األصعدة  تخضع كافة التوقعات الخاصة باالفتراضات األساسية للتقرير للمراجعة الدورية، ذلك بما يسمح باألخذ في االعتبار التطورات الدولية على 24

القتصادي العالمي والتجارة . تشمل عملية المراجعة المستمرة التطورات في النشاط االتحديث الدوري لهذه التوقعاتالمرتبطة باالفتراضات األساسية ومن ثم 

تفاق خفض االنتاج. كما الدولية وأسواق النفط العالمية ال سيما فيما يتعلق بمستويات المعروض من النفط والطلب عليه ومستويات التزام الدول المنتجة للنفط با

 خرى.تشمل عملية المراجعة أيضا  التطورات في سعر صرف الدوالر األمريكي والعمالت األساسية األ
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 (2022-2021)  العالمي  االقتصاد   أداء  توقعات(:  1)  رقم شكل

 ..2021عام  في المائة 6.0إلى 5.0  توقعات النمو االقتصادي العالمي تدور حول
 (%) معدل نمو االقتصاد العالمي

 

 ..لتعافي ما بين دول العالما مسارات وسط تباين
)%(  والنامية المتقدمة  لالقتصادات النمو معدالت

 

IMF, (2021). “World Economic Outlook”, Oct.. 
World Bank, (2021). “Global Economic Prospects”, June. 

UN, (2021). " World Economic Situation and Prospects”, Aug. 

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

IMF, (2021). “Global recovery continues, but the momentum has 

weakened, and uncertainty has increased”, Oct. 

 .لتقدم على صعيد تلقيح السكان وتخفيف إجراءات اإلغالقا  استناداً إلى
 نسبة السكان الحاصلين على اللقاح

 

 
Based on official data collected by "Our World in Data",  

2021.Oct.  
th

16 onUpdated  

يعتبر ارتفاع معدالت التضخم من أهم المخاطر القائمة التي قد تؤدي 

 ..لسياسة النقديةالعودة المبكرة إلى المسارات التقليدية لإلى 

 معدل التضخم )%(

 
World Economic Outlook Database.IMF, (2021). “ 

 ..ألوضاع الماليةمبكر ليؤدي إلى تشديد قد وهو ما 
 (100=2019األوضاع المالية )مؤشر 

 

 عالوة على تصاعد مخاطر المديونية العالمية
 إجمالي المديونية العالمية 

 

 

World Bank, (2021). “Global Monthly”, July IIF, BIS, IMF, and national sources 
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استنادا  إلى عدد من العوامل    2021 عام خاللللتعافي االقتصادي   متباينةٍ كغيرها من دول العالم شهدت الدول العربية مساراتٍ 

الدول على دعم  التلقيح الوطنية، ومدى قدرة حكومات هذه  حمالت  التقدم على صعيد تنفيذ  مستويات  أهمها اختالف  لعل من 

عدد منكثف التعافي االقتصادي. في هذا اإلطار،   خالل   الوطنية التلقيح  حمالت  تنفيذ  وتيرة  لتسريع  جهودها  العربية الدول ت 

 من  عدد  في  الملقحين أعداد  ارتفاع  في  ساهم الذي  األمر  الوباء،  لمواجهة  الصحية  الجاهزية  مستويات  لزيادةلجاري  العام ا

 المناعة  تحقيق  من الدول هذه  من عدد  اقتراب  ثم  ومن السكان،  من  المائة في 86 إلى 40  بين  يتراوح  ما   إلى  العربية الدول

الذي ال  الوباء  ضد  المجتمعية الوقت  في  أخرىتزال  ،  دول عربية  الالزمة   تواجه  فيه  المالية  الموارد  تتعلق بتوفير  تحديات 

مواطنيها. اللقاح لتحصين  الكافية من   للحصول على المستويات 

من    اإلنجاز  شجع عدد  التلقيح  حمالت  على صعيد    األنشطة   ممارسة  على  القيود  تخفيف  على  العربية  الحكوماتالمحقق 

 القطاعات  باقي مع  مباشرة  وغير  مباشرة  قوية  ترابطات  لها التي  االقتصادية القطاعات من  عدد تعافيوساهم في   االقتصادية

  العامة  واألشغال  والبناء والتشييد  والسياحة  التصدير  قطاعات  أهمها  من ولعل  ،2021 عام  من الثاني الربع من  بداية  األخرى

 عوامل  عدة  ساهمت  سبق،  ما  على  الوةع .المعلومات  وتقنية  واالتصاالت  واألدوية  التحويلية  اتوالصناع الداخلية  والتجارة

العالمي    رأسها  على  يأتي  2021  عام  في  العربية للدول  االقتصادي التعافي  دعم  في  أخرى المرتفعة لالقتصاد  النمو  توقعات 

و الطاقة،  الطلب العالمي على  الدولية، وانتعاش  العمل  حوالتجارة  العربية على مد  المالية  المركزية ووزارات  البنوك  رص 

الكلي في سياق حزم   للطلب  التحفيزية    2020 عام  بداية  منذ  دوالر  مليار  341.5 إجماليهالدعم المالي بلغ  لبعدد من التدابير 

 .2021  سبتمبر  شهر  نهاية  حتى

ما سبق،   في النقد العربي  يتوقع  ضوء  العربية مجتمعة  بنسبة  صندوق  االقتصادات  المائة في عام  2.7نمو  حيث   ،2021في 

المتوقع أن   الجارية  من  السنة  الُمصدرة للنفط  الدول العربية  المائة،   2.8بنسبة    ا  نمو  محققة  تختتم مجموعة  استفادت  في  حيث 

العالمية للنفط بنحو  ،  المحدداتمن  دول المجموعة من عدد  منذ بداية العام الجاري في المائة    65لعل من أهمها ارتفاع األسعار 

أكتوبر  نهايةوحتى   التقدم البارز لحكومات عدد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على   ،شهر  إلى جانب مستويات 

العربية صعيد   الدول  مجموعة  نمو  يتوقع  فيما  المالي.  للتحفيز  سخية  حزم  تبني  في  واالستمرار  الوطنية  التلقيح  حمالت 

للنفط بنسبة   العام الجاري  2.5المستوردة  المائة خالل  الطلب الخارجي،  في  على رأسها تحسن  بفعل عدد من العوامل، يأتي 
العمالة تحويالت  ل ،وارتفاع  النسبي  االقتصاداتلق والتعافي  انفتاح  التطعيم وعودة  التقدم في حمالت  مع  السياحي  كما طاع   .

من   كذلك  المجموعة  دول  من  عدد  البلدان الحتواء  استفاد  هذه  في  المتواصلة  االقتصادية  لإلصالحات  اإليجابية  اآلثار 

هذه الدول حال دون   المالي لعدد من حكومات  الحيز  أن محدودية  بيد  الخارجية،  تعافي قدرة بعضها على  االختالالت  تحقيق 

الوتيرة العام الجاري.    قوي 

للدول العربية في عام   التعافي االقتصادي  وتيرة  إلى    2022في المقابل، من المتوقع تعزز  لعدد    5.2لتصل  في المائة كنتيجة 

لعدد من الدول  النفطي  اإلنتاج  المتوقع في كميات  العوامل يأتي على رأسها االرتفاع  الُمصدرة للنفط في من  الرئيسة  العربية 

، إضافة نتيجة تعديل خط األساس المرجعي لكميات اإلنتاج النفطي لعدد منها  2022بداية من شهر مايو   إطار اتفاق "أوبك+"

الد مجموعة  نمو  على ضوئه  الذي يتوقع  العام المقبل، األمر  مرتفعة  العالمية للنفط عند مستويات  األسعار  بقاء  ول  إلى تأثير 

المصدرة للنفط بنسبة   المستوردة  5.5العربية  الدول العربية  لمعدل نمو  المتوقع ارتفاع موازي  في المائة. من جانب آخر، من 

 

  االقتصادي  النمو   تقديرات   بينها  من  مصادر،  عدة  إلى  تستند  الثابتة  باألسعار  العربية  للدول  المحلي  الناتج  نمو   معدل  بتوقعات  الخاصة  التقديرات )25(
  المركزية  المصارف  رأسها  وعلى  المعنية،   الجهات  في  المختصين  توقعات  برصد  يهتم  الذي"  العربي  االقتصاد  آفاق"  تقرير  استبيان  في  المتضمنة
  بينها  ومن  التقرير  بها  يهتم  التي  األصعدة  من  عدد  على  العربية  الدول  في  الكلي  االقتصاد  بأداء  يتعلق  فيما  المالية ووزارات  العربية  النقد  ومؤسسات

  بها  يقوم  التي  القطاعية  الناتج  وتقديرات  القُطرية،  القياسية  النماذج  بعض   نتائج  على  الجزء  هذا  في  الواردة  التقديرات  تستند  كذلك.  االقتصادي  النمو 
  والمحلية   الدولية  المصادر  من  عدد  على  وكذلك  العربية،  الدول  في  النمو   آفاق  الستشراف  القومية  الحسابات  بيانات  إلى  استنادا    العربي  النقد  صندوق
  نمو   معدل  من  بكل  الخاصة  البيانات  التقرير  هذا  في  يتضمن ال  العربية  الدول  مجموعة نمو   معدل  بيان أن  إلى اإلشارة  تجدر.  الصلة ذات  األخرى
 الداخلية  األوضاع  نتيجة  الماضي  العام  المحلي  الناتج  شهدهاي  التي  للتقلبات  نظرا    والليبي  بيانات  توفر لعدم  السوري  االقتصاد

 2022-2021 العربية للدول  الكلي االقتصادي األداء توقعات :ثانياا 

 (25)االقتصادي النمو 
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إلى   ليصل  العام المقبل  الرئيس  4.6للنفط  الدور  الطلب العالمي والتوقعات بعودة  انتعاش  إلى استمرار  المائة بما يُعزى  في 

الرئيسة   أكبر لعدد من القطاعات  فتح اقتصاداتها في ظل تقدم  مواصلة  في هذه الدول وعلى رأسها السياحة والصادرات نتيجة 

التلقيح متوقع بلوغها العام المقبل   (.1)شكل ، على صعيد حمالت 

يُنتظر   العربية فرادى،  الدول  لعافى  تعلى مستوى  في عام  كامل  الجائحة  من تداعيات  مع تجاوز   2021خمس دول عربية 
المسجلة في عام  النمو    تمعدال الركود  من   أخرى  دول عربية  تسعتعافى    يتوقع، فيما  2020المتوقعة العام الجاري لخسائر 

 . 2022في سبع دول عربية أخرى إلى ما بعد عام أجل التعافي    امتدادو،  2022في عام بشكل كامل   19-تداعيات جائحة كوفيد

 (1شكل رقم )

العربيةمعدل النمو باألسعار    الثابتة حسب مجموعات الدول 

 
 باالستناد إلى توقعات النمو االقتصادي الواردة في هذا التقرير. المصدر: أنشأ من طرف معدي التقرير 

الحاجة إلى  في السياسات في  األولويات على صعيد  برامج التلقيح الوطنية بما يساعد  ضوء ما سبق تتمثل أبرز  تسريع وتيرة 

على  يركز  وانتقائي  مدروس  نهج  التعافي االقتصادي وفق  دعم  سياسات  العربية، ومواصلة  الكامل لالقتصادات  الفتح  على 

التخفيف من   المالي التدخالت التي أثبتت نجاحها في  استدامة أوضاع    ةحدة الجائحة على األسر والشركات وضمن أطر تراعي 

االقتصادي تعالج التحديات قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل   والتنويع تبني برامج شاملة لإلصالحالعامة. عالوة على ضرورة  

الدول العربية وفق رؤ المستقبلية لهذه الدول وبما يضمن تحقيق    ىالتي تواجه  باالستراتيجيات  النمو الشامل  مدروسة مرتبطة 

الهيكلية الداخلية والخارجية لضمان ت العمل على احتواء االختالالت  أيضا   إلى  والمستدام. كما يتعين  الموارد االقتصادية  وجيه 

أهمية العمل على   النمو االقتصادي. كما تبرز  الطويل، وعلى رأسها  دعم  النمو في األجل  التحديات التي تواجه  دعم  مواجهة 

رأس المال البشري في المنطقة العربية بما يساعد على زيادة مستويات اإلنتاجية والتنافسية ومواكبة التطورات في أسواق العمل  

 المحلية واإلقليمية والدولية وخفض معدالت البطالة التي تسجل أعلى مستوياتها في المنطقة العربية.

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

 .له  والمستوردة للنفط المصدرة  العربية الدول  مجموعتي في  االقتصادي
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 للنفط صدرةالم   العربية الدول :والأ

المتوقع  المجموعة  النشاطتحسن  من  في دول  االقتصادي 

 خالل أفق التوقع سواء  بسبب ارتفاع األسعار العالمية للنفط

بنسبة    يالت ارتفاعا   المائة    65سجلت  العام  في  بداية  منذ 

ارتفاع كميات  وأ،  2021من عام  شهر أكتوبر  نهايةوحتى  

الدول المنضمة  قرارخالل العام الجاري بما يعكس  اإلنتاج 

" أوبك+"  إلى  عام باتفاق  خالل  اإلنتاج  كميات  زيادة 

برميل    400بنحو    2021 حجم   منللتخفيف  يوميا   ألف 

للنفط  العالمية  التي شهدتها األسعار  السعرية  الضغوطات 

العام الجاري  . خالل 

للنمو   عوامل دافعة  عدة  المجموعة من  دول  ستستفيد  كما 

ثلة في استمرار الحزم التحفيزية  متم  2022في عام  االقتصادي  

وتنفيذ االستراتيجيات الهادفة إلى زيادة التنويع االقتصادي في  

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحسن األوضاع  

مما   للنفط،  الُمصدرة  األخرى  العربية  الدول  الداخلية في 

 سينعش كذلك الناتج في القطاعات غير النفطية.  

المجموعة بنسبة    ،بناء  عليه في  2.8من المتوقع نمو دول 

لتوقع نمو مجموعة دول في المائة  العام الجاري كمحصلة 

العربية بنسبة   لدول الخليج  التعاون  المائة  2.5مجلس  في 

للنفط  المصدرة  األخرى  العربية  الدول  مجموعة  ونمو 

لألنشطة    3.7بنسبة   النسبي  التحسن  ظل  في  المائة  في 

 االقتصادية في عدد من هذه الدول. 

من المتوقع تسجيل دول المجموعة لوتيرة نمو  ، في المقابل

في  المتوقعة  للزيادة  كانعكاس  المقبل  العام  خالل  أقوى 

األساس   خط  في  التعديالت  مع  النفطي  اإلنتاج  كميات 

ال لعدد من  النفطي  لإلنتاج  الرئيسة  المرجعي  دول العربية 

للنفط   مايو  المصدرة  شهر  من  على   2022بداية  عالوة 

عند  للنفط  العالمية  األسعار  بقاء  باستمرار  التوقعات 

مرتفعة.  مستويات 

 
 (. "استبيان تقرير آفاق االقتصاد العربي: اإلصدار الخامس عشر"، أكتوبر.2021)البنك المركزي السعودي، ووزارة المالية السعودية  26
 ".2021(. "الناتج المحلي اإلجمالي: الربع الثاني 2021الهيئة العامة لإلحصاء، السعودية ) 27

لمجموعتي   االقتصادي  األداء  توقعات  تفصيل  يلي  فيما 

العربية   الدول    الفرعيةالدول  مجموعة  في  المتضمنة 

المصدرة للنفط.  العربية 

 العربية الخليج  لدول التعاون مجلس دول( أ

عام  خالل  المجموعة  دول  اقتصادات  تتعافى  أن  يتوقع 

مدعومة  بجملة   19-كوفيد، من آثار جائحة 2022و  2021

العديد   من العوامل أهمها استمرار دول المجموعة في تبني 

للنشاط   الداعمة  التحفيز  المبادرات وحزم    االقتصادي من 

ا القطاع  تشجيع  الوظائف. بهدف  على  واإلبقاء    لخاص 

أكبر في دعم  النفطي بصفة  أن يُساهم القطاع غير  ويُرتقب 

التوقع أفق  خالل  االقتصادي  التعافي  النمو  كما سيساعد   .

النسبي المحقق للناتج في القطاع النفطي في دعم آفاق النمو 

اإلنتاج ارتفاع األسعار وكميات   .  االقتصادي نتيجة 

يل دول المجموعة معدل نمو يُقدر بنحو  لذلك، من المتوقع تسج

في المائة في عام    5.5نحو  ، و2021في المائة خالل عام    2.5

   .2020في المائة في عام    5.4، مقابل انكماش بنسبة  2022

 المجموعة  دول مستوى على التوقعات

 :  المجموعة   دول  في  االقتصادي  النمو  توقعات  عن  نبذة  يلي  فيما

 باألسعار  اإلجمالي  المحلي  الناتج  شهد ،(26) السعودية  في

في المائة في الربع الثاني من    1.8نسبته    بلغت  ارتفاعا    الثابتة

ما  2020عام  من  المماثل مقارنة بالربع  2021عام  ، وهو 

غير  القطاع  لناتج  المسجل  النمو  في  االرتفاع  إلى  يُعزى 

 في المائة مستفيدا  من نمو ناتج 8.4النفطي الذي نما بنسبة  

بلغ   الذي  الخاص  القطاع    11.1القطاع  ونمو  المائة،  في 

في المائة، فيما سجل ناتج القطاع النفطي    2.3الحكومي بنسبة  

 .(27)في المائة خالل نفس الفترة  6.9تراجعا  بنسبة 

 للتطورات  كنتيجة  المستقبلية  النظرة  تتحسن  أن  يُرتقب

  بسبب   الجائحة  آلثار  التدريجي  للتالشي المتوقعة  اإليجابية

  لالستئناف  اإليجابي  األثر  إلى  إضافة  اللقاح،  توزيع  تسريع

 المتعلقة  المحلية  األنشطة  وإقامة  للعمرة،  التدريجي
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 من  دعما    االقتصادي  النمو  سيجد  كما.  والترفيه  بالسياحة

  صندوق   ينفذها  التي  االقتصادية  المشروعات  خالل

في    ،العامة  االستثمارات المتضمنة   إطاروالمبادرات 

سياسات  كما".  2030  المملكة  رؤية"   تحفيز   ستساهم 

التي يتبناها   خاصة    الخاص،  القطاع  ودعم  االقتصاد   تلك 

 .  النمو  وتيرة  تسريع في  المركزي، البنك

ا أن  إلى  يُشار  اإلطار،  هذا   السعودي  المركزي  لبنكفي 

خالل  بعض  تمديد  2021  عام  من  الثاني  الربع  قرر 

 تم  وقد.  الخاص  القطاع  تمويل  لدعم  التحفيزية  البرامج

القروض  تأجيل  برنامج  تمديد   ثالثة   لمدة  سداد مدفوعات 

 دعما   ذلك  ،2021  سبتمبر  30  بتاريخ انتهت  إضافية أشهر

 ما التي  والمتوسطة  والصغيرة الصغر  متناهية  للمؤسسات

 لمواجهة الُمتخذة  االحترازية  اإلجراءات  من  متأثرة  زالت

 المستفيدة  المؤسسات تحديد  يتم أن  على. 19-كوفيد  جائحة

  استمرارية   مدىل  التمويل  جهات  لتقييم  طبق ا  البرنامج  من

 المنشآت  إلى  اإلضافةب الجائحة،المؤسسات بتداعيات    تأثر

 .  االحترازية اإلجراءات  من  متأثرة زالت ما التي

  برنامج  فترة  تمديد  السعودي  المركزي  البنك  أعلن  كذلك

  عام  من  مارس  14  حتى  إضافي  عام  مدة ل  المضمون  التمويل

  دعم في  المركزي البنك  مساهمة  تعزيز بهدف ذلك  ،2022

  وتمكينها  والمتوسطة والصغيرة الصغر  متناهية  المؤسسات

  هذه  تأتي.  19-كوفيد  لجائحة  المصاحبة  التحديات تجاوز من

  في  السعودي  المركزي  البنك  دور  من  انطالقا    الخطوة،

  المالي  القطاع  واستقرار  النقدي  االستقرار  على المحافظة

 .  االقتصادية  األنشطة  لمختلف  االقتصادي  التعافي  ودعم

  برنامج   من  المستفيدة  العقود  عدد  تجاوز  بالذكر،  الجدير

  وحتى  ،2020  مارس  14 في  انطالقه  منذ الدفعات  تأجيل

 قيمة  وبلغت  عقد،  ألف  107  نحو  2021  سبتمبر  نهاية

 كذلك.  لاير  مليار 174  نحو  العقود  لتلك  المؤجلة الدفعات

 المضمون التمويل برنامج من المستفيدة  العقود عدد  تجاوز

آالف  نحو   11  تجاوزت  إجمالية  تمويل  بقيمة  عقد،  ستة 

 .(28) .2021  سبتمبر  نهاية  حتى  لاير مليار

 
(. "البنك المركزي السعودي يعلن تمديد 2021البنك المركزي السعودي، ) 28

 ازالت متأثرة لمدة ثالثة أشهر إضافية"، سبتمبر.تأجيل الدفعات للمنشآت التي م

لجهود من جانب آخر،   الطوعي ونتيجة  المملكة والخفض 

إطار   في الخام  للنفط  اإلنتاج  سياسات  وتعديل  أو األحادي

  سوق  أسعار توازن على للحفاظ وشركائها  "+أوبكاتفاق "

قيمة  ،النفط السعودية نموا   الصادرات حققت   خالل  النفطية 

 من المماثلة  بالفترة  مقارنة  2021 العام من  األول  النصف

المائة  48 بمعدل  الماضي العام أن يستمر   ،في  التوقع  مع 

الثاني من عام في كذلك و   2021 عام التحسن في النصف 

شهر    2022 في  المنعقد  األخير  االجتماع  لنجاح  نتيجة 

داخل    2021يوليو   الرئيسة  للنفط  المنتجة  الدول  لتحالف 

أ اإلنتاجفي  وبك  وخارج  النفط   ،رفع  إنتاج  اتفاقية  وتمديد 

القادم، في 2022حتى نهاية   أبريل    ارتفعت   حين بدال  من 

  العام  من األول  النصف النفطية خالل غير قيمة الصادرات

 بمعدل  الماضي  العام  من  المماثلة  بالفترة  مقارنة  2021

العالمية   في المائة  36.9 وقد ساعد في ذلك تحسن األسعار 

والبال والمعادنللبتروكيماويات   .ستيك 

  مليار  176.4  قدره  فائضا    التجاري  الميزان  بناء  عليه، حقق

  بـحوالي  مقارنة    2021  العام  من  األول النصف  خالل  لاير

 ذلك ،2020عام  من   المماثلة  الفترة  من  لاير  مليار 61.2

  الخام  النفط وارتفاع أسعار، الصادرات قيمة  الرتفاع  نتيجة  

 .كما سبق اإلشارة  2021 عام من  الثاني  لربعفي ا

التقدم  للمملكة  االقتصادي  األداء  مستويات  من  عزز 

حيث   الوطنية  التطعيم  حمالت  تنفيذ  على صعيد  الُمحرز 

تنفيذ   المملكة جهودها على صعيد    الرعاية   برامجواصلت 

جائحة    الصحية  شراء  ذلك  في  بما  ،19-كوفيدلمكافحة 

 شخص  مليون  14.5  نحو  تلقيح  تمحيث  ،  اللقاح  وتوزيع

المائة  42.2  يعادل  ما اللقاح  من  جرعتينب  سكان  من  في 

من عام   ،المملكة  .2021حتى شهر سبتمبر 

يسجل أن  المتوقع  من  سبق،  ما    المحلي  الناتج  في ضوء 

 عام  في  المائة  في  2.6  بنسبة  نموا    الحقيقي  اإلجمالي

لتسجل 2021 النمو االقتصادي  وتيرة  ، فيما يتوقع تسارع 

 غير الناتج نمو من ة  مستفيد ،2022في المائة في عام  7.5

 المؤشرات  وتحسن  الكلي،  التعافي عودة بافتراض النفطي،

 النفطي القطاع  نمو  إلى إضافة.  التجاري  كالميزان  الرئيسة
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  2022  مايو  من ابتداء   للمملكة  اإلنتاج  حصة لرفع  كنتيجة

بنحو  +أوبك"  اتفاقية  حسب يوميا    500"  برميل    ، ألف 

  اإلمداد  سالسل  في  والتحسن  العالمي  الطلب  وتعافي

 .)29(  المحلي  االقتصاد على  إيجابيا    سينعكس مما  العالمية

  إلى  الدولة  اقتصاد  يعود  أن  المرتقب  من  ،اإلمارات  في

 الناتج نمو  المتوقع  من حيث  ،2021  عام في  النمو مسارات

  بنمو   خاصة    مدفوعا   المائة،  في  2.1  بنحو  اإلجمالي  المحلي

  هذا  يرجع.  المائة  في 3.8  تفوق  بنسبة النفطي  غير القطاع

  األثر   إلى  النفطي  غير  القطاع  إنتاج  في  المتوقع  التعافي

 الحكومة  بها  قامت  التي  المالي  التحفيز  لبرامج  اإليجابي

  مستويات   زيادة مع  تماشيا    المحلية،  والحكومات  تحاديةاإل

  الشامل  االقتصادي  الدعم  لخطة  نتيجة  الممنوح  االئتمان

 .  المركزي البنك  يتبناها التي

 من  النفطية  غير  القطاعات  تستفيد  أن  المتوقع  من  كذلك

 في  االستثمارات  من  عدد  وتنفيذ  الطلب  مستويات  تعافي

 الفترة خالل  العالمي إكسبو لمعرض  الدولة  استضافة إطار

 (.  2022  مارس–2021  أكتوبر)

 النمو  معدل  ارتفاع  المتوقع  فمن  ،2022  عام  في  أما

 القطاع  تعافي  يعكس  بما  المائة،  في  4.2  إلى  االقتصادي

 المائة، في  5 بنسبة نموا   يحقق  أن  المرتقب  من  الذي النفطي

للنفط،   األسعار  ارتفاعمواصلة    توقع  ظل  في   العالمية 

وزيادة خط األساس المرجعي لكميات اإلنتاج النفطي بنحو  

  غير   القطاع  يحافظ  أن  توقعيُ  كما.  ألف برميل يوميا   332

 في ،في المائة  3.9 بحواليمعتدل الوتيرة  نمو  على النفطي

 الدولة  تنتهجها  التي  العديدة  االقتصادية  المحفزات  إطار

 في  أسهمت  التي  للتعافي  االقتصادية  الخطة  بينها  ومن

 عن  الوطني  االقتصاد  ودعم  األعمال،  نمو  استمرارية

 السيولة  وتوفير  للمنشآت  التشغيلية  الكلفة  تقليل  طريق

 .  الالزمة
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 "، سبتمبر.2022للدولة للعام المالي 

في هذا الصدد  عن    عالنإ إلىيُشار    50اإلمارات مؤخرا  

  وتعزيز   دعم  إلى  تهدف  وطنيا ،  اقتصاديا    مشروعا  

  يأتي . الخمسين مشاريع مبادرات ضمن  الوطني، االقتصاد

  باليوبيل   الدولة  احتفاالت  مع بالتزامن  المشاريع  هذه إطالق

  أنجزتها   التي  المشاريع  إضافة إلى  لتشكل  العام،  هذا  الذهبي

 لألجيال  وطنيا    رصيدا    الماضية  سنة  الخمسين  فيالدولة  

  الدول  أنجح  قائمة  في  مركزها  على  ولتحافظ  القادمة،

 .تنافسية  وأكثرها

 من المقبلة عاما    الخمسين  مسار" الخمسين مشاريع"  ترسم

  االقتصادية،   المنظومة في  وجذرية  هيكلية  تغييرات  خالل

 والكوادر  المحلية  االقتصادية  القطاعات  تمكين  تشمل

  وطنية   ومبادرات  قوانين  مجموعة  وتطوير  المواطنة،

  ورواد   والمـــــواهب  الوطنية  الكفاءات  بتمكين  خاصة

  المواهب  الستقطاب  مشاريع وإطالق  اإلماراتيين،  األعمال

 . عالمية اقتصادية  شراكات  وبناء ،إلى الدولة  والمستثمرين

  الحيوية   القطاعات  من  عددا  "  الخمسين  مشاريع"  تغطي

  واالقتصاد،   االجتماعية،  والتنمية  والتعليم،  الصحة،  تشمل

 األعمال،  وريادة  والسياحة،  واإلسكان،  والبيئة،

  والثقافة،   المجتمعية،  والقيم  والمهارات،  واالستثمار،

 والعلوم الغذائي  واألمن  والشباب،  والرياضة،  والمجتمع،

 .(30)  وغيرها المتقدمة،  والتقنيات

اإلعالن    2021تم في الخامس من سبتمبر  في هذا اإلطار، 

يشمل   بما  الخمسين  مشاريع  من  األولى  الحزمة    عقد عن 

  االستثمار   صناديق  تجمع التي"  لالستثمار  اإلمارات  قمة"

  استقطاب   بهدف  الخاص  والقطاع  الحكومية  الجهات  مع

 الوارد  المباشر  األجنبي  االستثمار  من  درهم  مليار  550

  بوابة   وإطالق  ،المقبلة  التسع  السنوات  خالل  الدولة  إلى

"INVEST.ae"،  للدولة  الموحدة  االستثمارية  المنصة 

  وتعرض   ،اقتصادية  جهة 14والدولة،   إمارات تشمل التي

  برنامج   وإطالق  ،الدولة  في  المتاحة  االستثمارية  الفرص

"10X10"،  10  استهداف  عبر  الدولة  صادرات  لتنمية  

(. 2021الموقع الرسمي لحكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة/ ) 30

"الحزمة األولى من مشاريع الخمسين". متاح من خالل الرابط 

https://u.ae/ar-AE/about-the-uae/initiatives-of-the-

next-50/projects-of-the-50/first-set-of-projects-of-

the-50 
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 في  سنوية  زيادة  تحقيق  على  يعمل  بحيث  عالمية،  أسواق

المائة.   10  بنسبة  األسواق  لهذه  الصادرات إلى جانب  في 

  بحيث   العالمية،  االقتصادية  للشراكات العليا اللجنة  طالقإ

  شراكة   اتفاقيات  8  عقد  إلى  األولى  المرحلة  في  تسعى

  التبادل  حجم  ورفع  ،استراتيجية  أسواق  8  مع  شاملة

  40  بمقدار مليار  257 يبلغ  الذي األسواق هذه  مع التجاري

  الوطنية   القيمة  برنامج  اعتماد  إلى  إضافة  ،سنويا    مليار

المائة  42  توجيه  خالل  من  المضافة   مشتريات   من  في 

 المنتج  نحو  الكبرى  الوطنية  والشركات  تحاديةاإل  الجهات

  إلى 35 من المشتريات رفع  يتم  بحيث  الوطنية، والخدمات

 .  سنوات  أربع  خالل درهم مليار 55

 مليارات  5  تخصيص"  الخمسين  مشاريع"  تشمل  ذلك،ك

 إطالق  جانب إلى  ،الشابة  اإلماراتية  المشاريع لدعم  درهم

(Tech Drive)  بالشراكة  ،درهم  مليار 5  يخصص الذي 

 الصناعي  القطاع  لدعم  ،للتنمية  اإلمارات  مصرف  مع

  الخمس  السنوات  خالل  المتقدمة  التقنيات  نحو  للتحول

  لتنمية "  الرابعة  الصناعية  الثورة  شبكة"  وإطالق  ،المقبلة

 .المتقدمة  للتقنيات  مزودة  وطنية  شركة 500  وبناء

أعلنت الحكومة اإلماراتية   إلى ما سبق،  الثاني إضافة  في 

الثانية من  عن الحزمة  مبادرات مشاريع  عشر من سبتمبر 

 درهم  مليار  24  مبلغ  تخصيصتم في إطارها    ،الخمسين

 خالل  الخاص  القطاع  في  مواطن  ألف  75  الستيعاب

خالل القادمةالخمس    سنواتال من  إنجازه  سيتم  ما  ، وهو 

  يتكون "  نافس" باسم متكامل تحاديإ  حكومي  برنامج  تنفيذ

 هذه  الستيعاب  الخاص  القطاع  لدعم  ا  مشروع  13  من

 .  من العمالة المواطنة األعداد

االقتصاد الوطني هذا العام من   ،قطر في تبني حزمة  يستفيد 

بقيمة   اقتصادي  توفير    75دعم  بهدف  قطري،  مليار لاير 

والت القطري  لالقتصاد  الالزم  الضرر  خالدعم  من  فيف 

. تضمنت حزمة  19-كوفيداالقتصادي المترتب عن جائحة 

المزيد  توجيه  تشجيع  التدابير من بينها  العديد من  التحفيز 

االئتما أدوات من  التدخل من خالل  للقطاع الخاص عبر  ن 

لدعم النمو  بفائدة صفرية  المختلفة بعضها  النقدية  السياسة 

 
(. "استبيان تقرير آفاق االقتصاد 2021البنك المركزي الكويتي، ) 31

 العربي: اإلصدار الخامس عشر"، أكتوبر.

إطالق برنامج   التدخل من خالل  على  عالوة  االقتصادي. 

للقطاعات  ائتمانية  الضمان الوطني بهدف توفير تسهيالت 

 المتضررة.

الناتج المحلي اإلجمالي  رغم   المائة  في 2.5  بنحو  انكماش 

 أنه إال  سنوي، أساس على 2021 عام من األول  الربع في

بشكل فاعل في دعم   السابقة  التدخالت تسهم أن  المتوقع من

االقتصادي   الناتج  سيزداد  حيث  ،2021  عام  في  النشاط 

 ،والغاز  النفط قطاع بنمو  مدفوعا   قطر  في  اإلجمالي  المحلي

  العام  نهاية  من بداية  العالمية النفط أسعار تعافي مع  خاصة  

 االقتصاد  انفتاح  عودة  مع نسبيا    ارتفاعها وتواصل  الماضي،

 ذلك،  على  بناء  .  العالمية  التطعيم حمالت  في  والتقدم  العالمي

 في عام  المائة في 2.9  بنسبة  القطري االقتصاد نمو  يُرتقب

 .2022 عام في  المائة  في 3.6و  ،2021

لممن    بالرغم  ،(31)الكويت  في الدولة    أخرى   وجةتعرض 

  واضطرار   اإلصابات  نسبة  وارتفاع  الفيروس  انتشار  من

  شهري   خالل  جزئي  حظر  لفرض  الصحية  السلطات

 الكويتي  االقتصاد أن  إال  ،2021 العام  من  وأبريل  مارس

  جزئيا    تعافيا    المذكور العام  من  األول  النصف  خالل  شهد

  النصف   وخالل.  التجارية  األنشطة  بعض  فتح  عودة  مع

نموه    الكويتي  االقتصاد  واصل  ،2021  العام  من  الثاني

  وزيادة   اللقاحات  برنامج  وتسارع  تسهيل  مع  المتزايد

  األنشطة   بفتح  مدعوما    فيروس،ال ضد  السكان لتلقيح  الجهود

العمل    وعودة  والتجارية،  االقتصادية   إلىمسارات 

 معدالت  وتسارع  االستهالكي،  اإلنفاق  وزيادة  طبيعتها،

  حركة   وعودة  الشخصي،  االئتمان  وزيادة المشاريع، إسناد

 في ساهم ما  الجائحة، قبل ما  مستويات إلى الدولية التجارة

  جانب   من .  االقتصادي  والتعافي  االنتعاش  وتيرة  زيادة

  ألسعار   النسبي  التحسن  على"  +أوبك"  اتفاق  ساعد  آخر،

 عاممن    الثالث  الربع  بداية  منذ  الدولية  األسواق  في  النفط

النفطي2020 القطاع   .، ما عزز من ناتج 

نسبيا    الكويتي  االقتصاد  يشهد  أن  يُتوقع  عام  في  تعافيا  

في    2021 وتيرته  ترتفع  أن   من  بدعم  2022  عامعلى 

  يأتي . النفط  إنتاج في والزيادات النفطي،  غير القطاع نشاط
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  إلى  االقتصادي للنمو  المواتية  الظروف  عودة ظل في ذلك

  العامة  المالية  أوضاع  ضبط  إجراءات  وتطبيق  طبيعتها،

  واالقتصادي   المالي  اإلصالح  وتدابير  العجز،  لتقليل

 استنادا   القادمة  الفترة  خالل  تدريجي  بشكل  تنفيذها المتوقع

 األعمال  بيئة  لتحسين"  2035  جديدة  كويت  رؤية"  إلى

  حزم   تواصل  سيعمل  آخر،  جانب  من.  االقتصاد  وتنويع

 .  االقتصادي  التعافي دعم  على  الحكومة  تتبناها  التي التحفيز

المتوقع أن  التي من  هناك بعض العوامل الرئيسة األخرى 

من ضمنها    يجابيا  إتؤثر   التعافي االقتصادي  عملية  على 

االقتصادات  في  االقتصادي  للنشاط  النسبي  االنتعاش 

التجارة المتقدمة واقتصادات األسو الصاعدة، وانتعاش  اق 

النفط نتيجة   النسبي في أسعار  السلع، والتحسن  الدولية في 

الطلب العالمي.   يتزامن ذلك مع انخفاض  تحسن مستويات 

التاريخية في  المحلية أسعار الفائدة لتسجل أدنى مستوياتها 

إطار سياسة بنك الكويت المركزي الداعمة للنمو التي توفر  

 .  منخفضةمويل  للشركات تكلفة ت

التي تتخذها  كذلك فإن تسارع عمليات التلقيح واإلجراءات 

إمدادات   وانتظام  اللقاح  على  الحصول  لتسهيل  الدولة 

سوف   المصنعة،  الشركات  من  اللقاح  شحنات  وصول 

االقتصادي.   التعافي  دعم  فعّال في  بشكل   بلغوقد  يساهم 

  كورونا   لفيروس  المضاد  اللقاح  تلقوا  الذين  السكان  عدد

األشخاص   واءمليون شخص )س 2.66نحو   الكويت  بدولة

تلقوا     14  تاريخ  حتى(  جرعتين  أو  واحدة  جرعةالذين 

المائة  68.4  نحو  يعادل  ما  ،2021  أغسطس  من  في 

 .للتطعيم  المستهدفة  السكانية  الشريحة

ساهمت مسارات التقدم على صعيد برامج التلقيح الوطنية في  

االنحسار الملحوظ النتشار الوباء، ما أدى إلى إقرار فتح كافة  

األنشطة االقتصادية والتجارية وعودة عملها وفق مواعيدها  

السفر مع زيادة سعة  وتيرة  المعتادة قبل الجائحة، وارتفاع 

الكويت وفتح الطيران    الركاب القادمين والمغادرين من مطار

وفق   الدراسة حضوريا   الدول، وعودة  بعض  المباشر مع 

 إجراءات واشتراطات صحية واحترازية محددة.  
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 تقرير آفاق االقتصاد العربي: اإلصدار الخامس عشر"، أكتوبر.

 2.7  بنسبة  الكويتي  االقتصاد  نمو  المتوقع  من  عليه،  بناء  

  نحو  إلى النمو معدل  وارتفاع  الجاري، العام في  المائة في

 في  المتوقع  اعاالرتف  ليعكس 2022 عام في  المائة في 3.7

 القطاع  تعافي  وتواصل  المقبل،  العام  في  النفطي  اإلنتاج

 .النفطي  غير

  خالل   العُماني  االقتصاد  يستفيد  أن  يُتوقع  ،(32)ع مان  في

 العالمية،  النفط  أسعار  تعافي  من  2022و  2021  عامي

 الخمسية  إطار  في  المنفذة  المالي  االنضباط  برامج  ومن

  سياق  في المنُفذة  واإلصالحات  ،(2025-2021) العاشرة

  إصالحات  تبني على  تركز التي  (33)"  2040 عُمان  رؤية"

 القطاع  دعم  عبر  االقتصادي  التنويع  مستويات  لزيادة

.  واألجنبية  المحلية  االستثمارات  من المزيد  وجذب  الخاص

  خصخصة   في  لمساعيها  الحكومة  مواصلة  إلى  إضافة

 .الخاص  القطاع  مشاركة  لتعزيز العامة  المؤسسات بعض

إلى   هذا الصدد  في  االقتصادية  أن  يُشار  األوضاع  تحسن 

المالي   الحيز  توسيع  على  سيساعد  والخارجية  الداخلية 

التوقع.  أفق  خالل  االقتصادي  النمو  تعافي  لدعم  الُمتاح 

من   الموازنة حيث  في رصيد  كبير  تحسن  المتوقع حدوث 

المدفوعات الخارجية على المدى المتوسط   . العامة ورصيد 

عجز   الموازنة  فبعد تسجيل  في  للدولة  كبير  بنسبة  العامة 

من إجمالي الناتج المحلي    في المائة 19.3 اإلجمالي تقريبا  

عام   النفطية    نظرا    2020خالل  اإليرادات  النخفاض 

المتوقع   من  االقتصادي،  النشاط  عجز  وركود  تراجع 

من إجمالي الناتج   في المائة  2.4العامة ليصل إلى  الموازنة 

عام    اإلجمالي  المحلي انتعاش   ،2021في  يعكس  مما 

بأكثر مما كان متوقعا  في الخطة  اإليرادات الهيدركربونية 

المالي الضبط  المدى، وتدابير  توقع ، فيما يُالمالية متوسطة 

فائض  العامة  تحقيق  المدى المتوسط.  في الموازنة   على 

ف الخارجية،  األوضاع  تحسن  عجز  كما يتوقع  ارتفاع  بعد 

إلى   الجاري  المائ  12الحساب  الناتج   ةفي  إجمالي  من 

إلى   العجز  ، من المتوقع أن ينخفض2020المحلي في عام  

المائة  0.6 المحلي    في  الناتج  إجمالي  المدى  من  على 

 ساس".: سنة األ2021وزارة المالية، عُمان، "الميزانية العامة للدولة  33
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فرضتها   التي  المالي  الضبط  تدابير  بسبب  المتوسط 

الميزان التجاري. فائض   الحكومة وارتفاع 

البنك   ساهمتكما   عن  الصادرة  التحفيزية  اإلجراءات 

للبنوك وإجراء   فيماني  المركزي العُ  سيولة إضافية  توفير 

في أسعار   آمنة من فائدة  التعديالت  للحفاظ على مستويات 

المركزي  البنك  عمد  كما  المحلي.  السوق  في  السيولة 

أدوات العُ  في  لالستثمار  القصوى  الحدود  رفع  إلى  ماني 

ل الحكومية  من  الدين  المائة  45لسلطنة  في   50إلى    في 

السياسات   المائة وتعمل  للبنك.  الصافية  إجمالي القيمة  من 

لعام   للسلطنة  متوسطة  2021المالية  المالية  والخطة   ،

مواطن  معالجة  إجراءات  بين  توازن  إيجاد  على  المدى 

مع  التعافي االقتصادي،  العامة ودعم  المالية  في  الضعف 

ال السياسات  بين  توقع تحقيق  المتخذة توازنا   مالية والنقدية 

المال االستقرار  مخاطر  واحتواء  االقتصاد  مع دعم  ي 

في  الصلة  ذات  االقتصادية  اإلصالحات  تنفيذ  استمرار 

 .المدى المتوسط

السلطنة مساعيها في عام  على صعيد    2021وقد واصلت 

التلقيح الوطني من خالل مرحلتين   إعطاء ا استهدفتبرامج 

التلق  المستهدفة.  أولوية  لبعض الفئات   الملقحين عدد  بلغيح 

المائة 63  نحو  األقل  على  واحدة  بجرعة   إجمالي  من  في 

  بالكامل  لقحينالمُ   نسبة  تصل  حين  في  ،المستهدفة  الفئات

المائة 37  إلى اللقاح(   في  على األقل من   وذلك)جرعتين 

 في الوطني  التحصين لبرنامج المحدثة البيانات آخر  حسب

 .2021  أغسطسفي شهر   السلطنة

سبق ما  على  اإلجمالي   المحلي  الناتج  نمو  يُتوقع  ،بناء  

  التدريجية   العودة  مع ،2021  عام في  المائة في 2.5  بمعدل

 الوطني  التحصين  وتيرة  لتسريع  نظرا    االقتصادي  للنشاط

  العودة  بدء  ومع.  الخارجي  الطلب  تعافي  جانب  إلى

 والمطاعم  التجارية  األنشطة  مزاولة  الستئناف  التدريجية

 من  . الطلب  مستوى  زيادة  مع  بالتزامن ألعمالها  والفنادق

  بنهاية  جيدة تعافي  مستويات  األنشطة  هذه  تحقق أن  المؤمل

  معدل يزداد أن يُتوقع كما. المتوسط  المدى  وعلى  العام  هذا

السيما في  2022 عام  في المائة في  3.0 إلى  ليصل النمو

 
(. 2021وزارة المالية البحرينية، ومصرف البحرين المركزي، )  34

 "استبيان تقرير آفاق االقتصاد العربي: اإلصدار الخامس عشر"، أكتوبر.

إلى  ظل   الخام  النفط  من  السلطنة  إنتاج  التوقعات بارتفاع 

مليون برميل يوميا     0.960مليون برميل يوميا  مقابل  1.1

 4  إلى  ليصل النمو  معدليادة  ز توقع، فيما ي2021في عام 

المائة   تأثيرات   انحسار  مع  2026  عام  فيسنويا     في 

 .المالي  الضبطإجراءات 

 األداء  مستويات  تحسن  المتوقع  من  ،(34) البحرين  في

 من بعدد  مدعوما    2022و 2021 عامي  خالل  االقتصادي

 الحزم  مبادرات  تنفيذ  في  كاالستمرار  اإليجابية  العوامل

  2020 مارس شهر  في  إطالقها  تم  التي  واالقتصادية  المالية

  المتوقع  من كذلك.  بحريني  دينار مليار  4.5 قيمتها  بلغتو

  تنفيذ   في  واالستمرار  النفط  أسواق  انتعاش  يساهم  أن

  مستويات لى دعم إ النفطي  القطاع في اإلنجاز قيد  مشاريعال

  المملكة  التزام سيؤدي  كما. المتوقع  اإلجمالي  المحلي  الناتج

  اإلنفاق   وضبط  ،"المالي  التوازن  برنامج"  مبادرات  بتنفيذ

  المالي  الحيز  دعم  إلى  العامة،  اإليرادات  مصادر  وتنويع

 المبادرات  من  عدد  إطالق  خالل  من  الكلي  الطلب  لحفز

 .االقتصادية

مؤخرا    االقتصادية  المؤشرات  أداء عدد من  عكست نتائج 

واستمرار   للجائحة،  للتصدي  الجهود الوطنية  فاعلية  مدى 

القطاعات   من  لعدد  االقتصادي  التعافي  ظل وتيرة  في 

المالية   الحزمة  األكثر تأثرا  ضمن  الدعم للقطاعات  برامج 

ا  .  واالقتصادية االقتصادية  تشير  -المرصودة  لمؤشرات 

لمملكة  تالتي   االقتصادية  واألنشطة  القطاعات  أداء  عكس 

العام  تحسنا  ملحوظا  في أداء عدة قطاعات خالل  -البحرين

 الحالي، ومنها:  

تجارة تحسنا  ملحوظا  عكسه  الشهد نشاط  :التجارة المحلية

لألفراد   أعدادارتفاع   الجديدة  التجارية  السجالت 

  73.5بنسبة    2021والشركات خالل الربع الثاني من العام  

شهدت مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي. كما   في المائة

من خالل بطاقات  البيع والتجارة اإللكترونية  عمليات نقاط 

ارتفاعا   واالئتمان  المالية    المعامالت  وازدادت،  الخصم 
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والمؤسسات،    اإللكترونية األفراد  قيمة   وكذلكلدى 

المالية اإل  .لكترونيةالتحويالت 

تحسنا     2021ام ع النصف األول منشهد :  التجارة الدولية

الخارجية   التجارة  أداء  بالعام  في  حيث 2020مقارنة   ،  

خالل  ا  سجلت النفطية  غير  األوللصادرات  من   النصف 

بنسبة    2021العام   المائة  32.2زيادة  العام بمقارنة    في 

بنسبة  و،  الماضي المنشأ  الصادرات وطنية  قيمة  ارتفعت 

الواردات التجارية غير    ارتفعت  في حين في المائة،  45.4

.  على أساس سنوي  في المائة  4.9قدره   ا  نموة   محقق النفطية 

إلى   الفترة  هذه  التجاري خالل  التبادل  حركة  نتائج  وأدت 

النفطي، حيث انخفضت فجوة  تحسن الميزان التجاري غير 

ال بنسبة  العجز  المائة  38.5تجاري  النصف  مع نهاية    في 

 .2021من العام    األول

العقارات النصف األول خالل   ا  مستمر  ا  نتعاشاشهد : قطاع 

العام   عدد2021من  ارتفع  إذ  العقارية    ،  المعامالت 

بنسبة   العقاري  والتسجيل  المساحة  جهاز  لدى  المسجلة 

 في المائة  74.8كما ارتفعت قيمتها بنسبة   في المائة،  38.9

عدد ، في حين حقق 2020مقارنة بالنصف األول من العام  

الصادرة البناء  المائة  23.4بنسبة    نموا    رخص  خالل   في 

العام   من  األول  البناءونمت    ،2021النصف   مساحة 

 في المائة  22.1بحوالي   للرخص الصادرة  )بالمتر المربع(

العام الماضي. األول من  بالنصف   مقارنة 

السياحة زيادة    :قطاع  المسافرين برا   أعداد  خالل   شهدت 

عام   الثاني من  المائة،  33.9نسبة  ب  2021الربع  في   في 

الدولي    شهدتحين   البحرين  مطار  أعداد المسافرين عبر 

المائة  12.2بنسبة    زيادة   كما   في  سنوي.  أساس  على 

بنحو   الفنادق  إشغال  نسبة  المائة  25ارتفعت  مقارنة    في 

 بالربع ذاته من العام الماضي.

العامة  سوق العمل أعداد المسجلين الجدد بالهيئة  : ارتفعت 

العام  الثاني من  الربع  بنهاية    2021للتأمينات االجتماعية 

أعداد وسجلت  الماضي،  العام  من  نفسه  بالربع    مقارنة 

بنسبة   المسجلين الجدد البحرينيين في القطاع الخاص زيادة  

على أساس سنوي وهو ما يعكس انتعاش   في المائة  128.5

ارتفع   بالعام الماضي، في حين  الطلب على العمالة مقارنة 

من   البحرينيين  المسجلين غير  أعداد  عامل   827إجمالي 

الثاني الربع  عام  بنهاية  عامل  10,318إلى    2020  من 

الربع الثاني  بن فيما يتعلق بمستويات األجور،   .  2021هاية 

على مستوياتها في للبحرينيين فقد حافظت معدالت األجور  

والخاص العام  الثاني  القطاعين  الربع  عام  بنهاية   من 

أجور2021 متوسط  ارتفع  حين  في  البحرينيين    غير  ، 

 على أساس سنوي. في المائة 5.2بنسبة  

المملكة  إلى تدشين  في هذا الصدد  الوطني ليُشار  لبرنامج 

الجاري،  بللتوظيف   العام  مطلع  في  الثانية   والذينسخته 

وتنشيط   المحلي،  العمل  سوق  استقرار  تعزيز  في  ساهم 

الخاص   بالقطاع  العمل  فرص  وخلق  التوظيف  عمليات 

التي يشهدها العالم بسبب جائحة   الظروف االستثنائية  رغم 

بتوظيف    همن أهداف  في المائة  56تم إنجاز   ، وقد19-كوفيد

حتى    مواطنا    14,011 اإلنتاجية  القطاعات  مختلف  في 

الجاري العام  من  أغسطس  أصل  أوائل  من  ألف   25، 

البرنامج  يستهدف   .2021في عام    توفيرهاوظيفة 

برامج  صعيد  على  الُمحقق  التقدم  ساهم  آخر،  جانب  من 

التعاف وتيرة  في تعزيز  بلغت حيث    ،ي االقتصاديالتلقيح 

المُ  السكان  األولى  لقحيننسبة  الجرعة  على  الحاصلين 

في المائة   74.1، ونحو  جمالي السكانإمن   في المائة  76.4

على   من  للحاصلين  الثانية  السكان  إالجرعة  عدد  جمالي 

أغسطس  ب  األولى  الجرعة  تلقوا  من  أن  إال.  2021نهاية 

في    91  بلغت  التطعيم  لتلقي  المؤهلين  السكان  من  كنسبة

في   87  الجرعتين  على  حصلوا  من  نسبة  وبلغت  المائة،

  فيروس   ضد  التطعيم  لتلقي  المؤهلين  السكان  من  المائة

   .مليون شخص  1.15بإجمالي بلغ نحو   ،19-كوفيد

تستهدف   التلقيح  حمالت  أن  إلى  الفئات يٌشار  جميع 

األ  ،العمرية السن وأصحاب  مراض مع التركيز على كبار 

  2021 عامي  في  المستهدفة النسبة يخص فيما  أما المزمنة.

 من  عدد  أكبر  لحصول  البحرين  مملكة  تسعىو  ،2022و

 وأن  سيما  ال  القادمة،  الفترة  خالل  اللقاح  على  السكان

 رأسها  على  هامة  دالالت  تحمل  آنفا    إليها  المشار  األرقام

 .محاربته  وسبل  الفيروس  بشأن المجتمعي الوعي

  البحريني  االقتصاد يشهد  أن  المتوقع من  ،على ما سبق بناء  

 عامي  خالل  المائة  في  3.1  بحدود  نموا    ليسجل  تعافيا  

 النفطي  غير القطاع لنمو يكون أن ويتوقع. 2022و  2021
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 3.8  بنسبة  نموه  المرتقب  من  حيث  ذلك،  في  األكبر  األثر

.  2022 عام في المائة  في  3.7و  ،2021 عام  في المائة في

 الجائحة  جراء  تأثرا    األكثر  القطاعات  تشهد  أن  يتوقع  كما

 ومنها  2021 عام خالل األكبر  االنتعاش  2020 عام خالل

 ناءبوال  التحويلية  والصناعات  والمواصالت  السياحة قطاع

 .والتشييد

  للنفط المصدرة األخرى العربية الدول( ب

  تحفيز   حزم  بتبني الدول هذه في المالية  األوضاع  تسمح لم

عام    ضخمة في  االقتصادي  التعافي   نظرا    2021لدعم 

ذلك  .  المالي  الحيز  لضيق دول   ،رغم  المتوقع تعافي  من 

بنسبة   لنمو  وتحقيقها  عام   3.7المجموعة  في  المائة  في 

 العالمية،  النفط  ألسواق الملموس  التحسن  ظل في   2021

إلى  المجموعة  دول  معدل نمو  ارتفاع  في   5.2فيما يتوقع 

كميات اإلنتاج النفطي في المائة   العام المقبل نتيجة الرتفاع 

لألوضاع   النسبي  والتحسن  المجموعة  دول  بعض  في 

 الداخلية.

 المجموعة دول مستوى على النمو توقعات

االقتصاد الجزائري في ، من المتوقع تعافي (35)الجزائرفي 

األسعار    2021عام   في  المسجل  االرتفاع  من  مستفيدا  

المحروقات  قطاع  في  االستثمارات  ومن  للنفط  العالمية 

عام   شهد  للدولة.  العامة  الموازنة  ستدعم    2021والتي 

االقتصادية   القطاعات  عدد من  في  ملحوظ  تعافي  تسجيل 

ال واألشغال  البناء  وقطاع  الصناعة  يشمل  عمومية بما 

المسوقة والمحروقات.  والري و الخدمات غير 

أهمها النجاح  يُ العوامل من  التعافي إلى عدد من  عزى هذا 

الكامل   االستئناف  بإعادة  ستسمح  التي  التلقيح  عملية  في 

السلطات   قامت  حيث  المختلفة؛  االقتصادية  للنشاطات 

يوليو   شهر  من  ابتداء   التلقيح  عملية  بتسريع  الجزائرية 

الذين    2021 العدد اإلجمالي للمواطنين  مما سمح بأن يبلغ 

اللقاح   من  األقل  على  واحدة  جرعة  ماليين    13.5تلقوا 

كما تمَّ   5مواطن، بينما تلقى نحو   ماليين مواطن جرعتين. 

بهدف    2021تنظيم حملة كبرى للتلقيح خالل شهر سبتمبر  

 
استبيان تقرير آفاق -(. "صندوق النقد العربي2021بنك الجزائر، ) 35

 االقتصاد العربي: اإلصدار الخامس عشر".

  رفع عدد المواطنين الذين تلقوا اللقاح، وهذا ما يندرج تحت 

المواطنين قبل نهاية   70هدف تلقيح   في المائة من مجموع 

 . 2021سنة  

النمو االقتصادي من تبني عدد  إضافة إلى ما سبق سيستفيد 

إنعاش  برنامج  مثل  الداعمة  االقتصادية  السياسات  من 

إلعادة  الخاص  والبرنامج  للحكومة،  الوطني  االقتصاد 

برنا دعم  بهدف  الجزائر  بنك  وضعه  الذي  مج  التمويل 

النصف   حتى  سيستمر  والذي  الوطني  االقتصاد  إنعاش 

التدريجي على 2022األول من عام   االنفتاح  ، وكذلك من 

في  والتنقالت؛  المطارات والموانئ  الخارج على مستوى 

خالل  الجائحة  احتواء  الملحوظ في مجال  التطور  أعقاب 

 . 2021سنة  

تراجعا    النفطي  اإلنتاج  مستويات  في لتبلغ  بسيطا   شهدت 

ألف برميل يوميا  خالل الربعين   886و  874المتوسط نحو 

عام   من  والثاني  بنحو    ،2021األول  ألف   899مقارنة 

المسجل في عام   اإلنتاج  لمتوسط  في اليوم  .  2020برميل 

الربع  تعافيا  خالل  النفطي  اإلنتاج  شهدت كميات  في حين 

ألف برميل   924  حيث بلغت نحو ،2021الثالث من عام  

عام  من  وأغسطس  يوليو  شهري  خالل  اليوم  في 

سيدعم(36)2021 الذي  األمر  االرتفاعات    ،،  إلى  إضافة 

للنفطلالمسجلة   العالمية  في م  ،ألسعار  الناتج  ستويات 

الثاني من العام الجاري. النصف  النفطي خالل   القطاع 

 الجزائر  في  النفطي  اإلنتاج  مستويات  ارتفاع  المتوقع  من

التوقع   أفق   والغاز  النفط  شركة  إعالن  ظل  فيخالل 

  مستويات   زيادة  عزمها  2021  عام  بداية  في  الجزائرية

  خطة   إطار في الحالية  الحقول  تطوير  عبر  النفطي  اإلنتاج

  40  بنحو  تقدر  باستثمارات  سنوات  خمس  مدى  على  تمتد

 .  دوالر مليار

 تراجع  في  تتمثل  تحديات  الجزائري  االقتصاد  يواجه

  وتيرة في    التسريع  إلى  والحاجة  األجنبية  االحتياطيات

 القطاع  مساهمة  مستويات  زيادة  إلى  الهادفة  اإلصالحات

  االستثمارات   وجذب  االقتصادي،  النشاط  في  الخاص

36  OPEC, (2021). “Monthly Report”, Oct. 
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  آفاق  على  سيضغط  ما  وهو  التنافسية،  مستويات  وزيادة

. 2022و  2021  عامي  خالل  المتوقعة  والتشغيل  النمو

  بوضع   رهينة    أيضا    التوقعات  تبقى  ذلك،  على  عالوة

 التلقيح  وعمليات االنتعاش  نحو  تتجه التي النفطية  األسواق

 السياستين صعيد على  التعافي  لدعم  المتاح  السياسات  وحيز

 .والنقدية المالية

 4.5 بحوالي الجزائر  اقتصاد  نمو يُتوقع  سبق،  ما  ضوء في

 في  المائة  في  2.9  ونحو  ،2021  عام  خالل  المائة  في

2022. 

 في  تحسنا   العراقي  االقتصاد  يشهد  أن  يُتوقع  ،العراق  في

  نتيجة   2022و  2021  عامي  خالل  االقتصادي  النمو

  آلثار   التدريجي  واالنحسار  النفط  أسعار  في  االرتفاع

 النشاط  تحسن  إلى  بدوره  سيؤدي  الذي  األمر  ،الجائحة

 .  النفطية المنتجات  على  الطلب  وارتفاع  العالمي االقتصادي

 البنك من كل اتخذها التي  اإلجراءات تُساهم أن  يُنتظر كما

 الموجهة  والمبادرات  الصرف،  سعر  لتخفيض  المركزي

 من  عدد  لتنفيذ  الحكومة  وتبني  االستثمار،  لتشجيع

 كما.  النفطي  غير  القطاع  في  الناتج  دعم  إلى  اإلصالحات

  استثماري   إنفاق  من  تضمنته  وما  2021  عام  موازنة  أن

 خالل  االقتصادية  اآلفاق  يدعم  أن  شأنه  من  للنمو  معزز

 . 2022و  2021 عامي

  بنسبة   الحقيقي  المحلي الناتج ينمو  أن يُتوقع  االتجاه،  هذا  في

بشكل ملموس في   ،2021  عام في  المائة في  3.6 وارتفاعه 

إلى    2022عام   خط   8ليصل  يعكس رفع  بما  المائة  في 

اتفاق  للعراق في إطار  النفطي  لإلنتاج  المرجعي  األساس 

بنحو   تعافي   100"أوبك+"  واستمرار  يوميا   برميل  ألف 

التحسن  ظل  في  النفطية  غير  االقتصادية  األنشطة 

الداخلية.   لألوضاع    رهينة   تالتوقعا  هذه  تبقىالتدريجي 

 لتطعيم  اللقاحات  من  كافية  كميات  على  الحصول  بضمان

ت  السكان،  من  قدر  أكبر ما يستلزم   مالية  موارد  وفيروهو 

  األنشطة   ومساندة  االجتماعية  الفئات  ودعم  لذلك  الزمة

 .الجائحة من  المتضررة  االقتصادية
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  خالل  االقتصادي  النشاط  تحسن  المتوقع   فمن  ،)37(  ليبيا  في  أما

  إنتاج   استقرار  يتوقع  حيث  ،العوامل   من  عددا    ليعكس  التوقع   أفق

  1.4و 1.2 بمستوى  يومي متوسط عند الخام النفط  من ليبيا

.  التوالي   على  2022و  2021  عامي  خالل  برميل  مليون

  الصرف  سعر  تعديل  لتأثير المتوقع   اإليجابي  األثر  وكذلك

  إلى  إضافة  الخاصة،  السحب  حقوق  أمام   الليبي  للدينار  الرسمي

  حكومة  على  اإلعالن  بعد  سيما  ال المتوقع   اإليجابي  األثر

  المركزي،  ليبيا  مصرف  إدارة  مجلس  وتوحيد  الوطنية  الوحدة

 .  االقتصادي  األداء  مستويات  يعزز  مما

 مع  المركزي  المصرف  يعمل  ،الجهود  تلك  إطار  في

 من  العام  االنفاق هيكلة  إعادة على  الوطنية  الوحدة  حكومة

 هيكل في  نتاجيةاإل  للطاقات  الداعم  االنفاق  نسبة رفع خالل

  قدرته   لرفع  النفط  قطاع  يخص  فيما  سيما  ال  العام  االنفاق

 في.  2024 عام بحلول يوميا    برميل مليون  2 إلى  اإلنتاجية

 الناتج في نموا  المركزي، ليبيا  مصرف يتوقع  السياق،  هذا

 عام  في  المائة  في  196  بنسبة  الحقيقيالمحلي اإلجمالي  

 .  2022  عام في المائة في 23  ونحو ،2021

من اليمن في جملة  يواجه  اليمني  االقتصاد  يزال  ال   ،

زاد التي  التي   19-كوفيد  جائحةمن وطأتها    تالتحديات 

القطاعين  في  االقتصادي  النشاط  على  شكلت ضغوطات 

وغير   وتأثر    النفطيالنفطي  النفط  إنتاج  توقف  ظل  في 

غير النفطية بظروف اإلغالق. رغم ذلك، شهد عام  األنشطة  

تخفيف   2020 على صعيد  اإليجابية  التطورات  عددا  من 

المديونية على االقتصاد اليمني في ظل مبادرة وقف  عبء 

إقرارها في إطار الرئاسة السعودية  مدفوعات الدي ن التي تم 

المبادرة   . تم في إطار هذه2020لمجموعة العشرين في عام  

عام   منتصف  الديون حتى  مدفوعات خدمة  ،  2021وقف 

مليون دوالر من التزامات الديون    417بالتالي تأجيل حوالي  

المستحقة على اليمن. إضافة إلى موافقة أعضاء نادي باريس  

 شاركة في إعادة هيكلة ديون اليمن.على الم
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  للنفط المستوردة العربية الدول( ج

عام   خالل  المجموعة  دول  من   2021استفادت  عدد  من 

الطلب   أهمها تعافي  العوامل الداعمة للنمو االقتصادي من 

اإلنتاج في عدد من القطاعات   ،الخارجي وزيادة مستويات 

والتشييد ،  الرئيسة والسياحة  التصدير  أهمها قطاعات  من 

من  وغيرها  المعلومات  وتقنية  واالتصاالت  والبناء 

القوية   والخلفية  األمامية  الروابط  ذات  األخرى  القطاعات 

االقتصادية.  مع باقي القطاعات 

  تواجه   التي  والخارجية  الداخلية  االختالالتدّت رغم ذلك ح

قدرة عدد من دول المجموعة على تبني    من المجموعة  دول

لدعم النشاط االقتصادي السيما في ظل   ،حزم مالية سخية 

  تبعات  من ذلك  يفرضه ما مع  العام الدين  مستويات  اعارتف 

 على  المجموعة  بلدان  قدرة  أمام  تحديات  تمثل  اقتصادية

 معدالت  لتقليل عملال فرص  وخلق  ،االقتصادي  النمو دفع

 .  المرتفعة البطالة

 2.5 بمتوسط المجموعة دولنمو  يُتوقعضوء ما سبق،   في

إلى  2021  عام في  المائة في  في  4.6، ومواصلته االرتفاع 

 الخارجي  الطلب  تعافي  نتيجة  ،2022  عام  في  المائة

  والسياحة   كالتجارة  االقتصادية  األنشطة  وعودة

 دول  بعض في  التلقيح  حمالت  تقدم  ظل في  واالستثمارات

 .المجموعة

 المجموعة  دول مستوى على النمو توقعات

  االقتصادي   النمو  يواصل  أن  المتوقع  من  ،)38(  مصر  في

 منكثيرا     تنل  لم  التي  الصحية  األزمة  بعد  القوية  وتيرته

على   المصري  االقتصاد  ك  ،نموالقدرة  االقتصاد حيث  ان 

قدرته   على مستوى العالم من حيث  نائية  استث  المصري حالة  

 عام خالل المائة في 3.6بنحو   قُدرعلى تسجيل معدل نمو  

يُعزى ذلك إلى  . رغم التداعيات الناتجة عن الجائحة  2020

اإلصالحا بينها  من  العوامل  من    االقتصادية   تالعديد 

االقتصاد   المتواصلة مرونة  مستويات  من  عززت  التي 

ا مواجهة  على  وقدرته  إلى  المصري  إضافة  لصدمات، 

  الداخلي  الطلب لتنشيط  المتبناة التحفيز زماألثر اإليجابي لح
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إلى    عدم  وأيضا    في  حدث  كما  كلي  إغالق  فرضاالتجاه 

 .  العالم األخرى دول  من الكثير

التوقع  المتوقع  من أفق    رحالت   عودة  تسهم  أن  خالل 

ال  في  والتوسع  المباشرة الطيران  تعافي على  تطعيمحمالت 

 المرحلة من المتوقع أن تعطي  كذلك،. السياحي  القطاع  أداء

 من  ةالُمعلن  الهيكلي االقتصادي اإلصالح  برنامج  من الثانية

 خالل االقتصادي  النمو لمعدالت  إضافية دفعة    الحكومة  قبل

  تنمية   طريق  عن  المتوسط،  المدي  وعلى  2022  عام

قطاعات   على  األساس  في  القائم  الحقيقي  االقتصاد نشاط 

 من.  المعلومات  وتقنية  واالتصاالت  والصناعة  الزراعة

  مرونة   زيادة  في  اإلصالحات  تلك  تساهم  أن  المتوقع

 .ومستدامة  متوازنة  نمو  معدالت  وتحقيق  االقتصاد،

المضادة   اللقاحات  إنتاج  في  التوسع  الحكومة  تستهدف 

اللقاحات كذلك من الدول   ىلفيروس كورونا محليا ، كما تتلق 

تم  الذين  المواطنين  عدد  بلغ  اإلطار  هذا  في  األجنبية. 

اللقاح نحو   واحدة من  بجرعة  المائة  6.9تلقيحهم  من   في 

السكان نحو  إجمالي  حصل  فيما  من   3.5،  المائة  في 

اللقاح. كما تم تطعيم نحو   من  على جرعتين   2المصريين 

ف العاملين  مجمل  من  حكومي  موظف  القطاع مليون  ي 

عددهم   البالغ  شهر    مليون  4.5الحكومي  نهاية  حتى 

نحو  2021أغسطس   تلقيح  مصر  تستهدف  في   40، فيما 

الفترة المقبلةالمائة من السكان   .خالل 

 الناتج  نمو معدل  يسجل أن  المتوقع  من  سبق، ما  ضوء في

  2020/2021 المالي  العام  خالل  لمصر اإلجمالي المحلى

 المائة،  في  3.3نحو    2021  يونيو  شهر  في  والمنتهي

وتقنية    تصاالتاالقطاعات    نشاط  من  خاصة    مستفيدا  

  يرتفع   أن  ويُتوقع.  والتجارة  ،والتشييد  والبناء  المعلومات،

 بافتراض ،2022  عام  في  المائة في  5.4 إلى  النمو معدل

 النشاط  سيقوي  مما  العالمي  لالقتصاد  الكلي  التعافي

 .الخارجي والطلب السياحي

  الوطني   االقتصاد  ينتعش  أن المتوقع  من  ،(39)المغرب  في

  بنسبة   انكماش  بعد  ،2021  عام  في  المائة  في  6.2  بنسبة
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 فتح  إعادة  من  مستفيدا    ،2020  عام  عن  المائة  في  6.3

  وسنة   التطعيم،  حملة  في  الملحوظ  والتقدم  االقتصاد،

األوضاع  وتيسير    المالي  والتحفيز  للغاية،  جيدة  زراعية

 في  18.8  بنسبة  قوية  زيادة  التحسن  هذا  يعكس.  النقدية

 في 4.6  بنسبة  وزيادة  ،الزراعية المضافة القيمة في المائة

 يتوقع ،2022 عام وفي.  الزراعية  غير  األنشطة في المائة

 ليعكس  المائة، في  3 إلى  النمو  تراجع وتيرة المغرب  بنك

معدل نمو القيمة المضافة للقطاع الزراعي ليصل  انخفاض

 على  متوسطة  فالحية  سنة  بافتراض  المائة،  في  3.3إلى  

  مجملها  في  تعتمد  التي  الحبوب  محاصيل  تراجع  اعتبار

ونمو    بها،  التنبؤ  يصعبالتي    المطرية  التساقطات  على

الزراعية   غير  لألنشطة  المضافة   في  3.6  بنسبةالقيمة 

 مدفوعا    النمو  يكون  أن  يُتوقع  الطلب،  ناحية  من  .  المائة

 .المحلي  الطلب  بمكونات أكثر

 من  الوطنية  التلقيح  لحملة  الملحوظ  التقدم  يُعزز  سوف

  نسبة  بلغت حيث  التوقع،  أفق خالل  االقتصادي  النمو فرص

(  األقل   على  جرعتين  على  الحاصلين)  كليا    الملقحين  السكان

  بنحو   تقدر  التي المستهدفة  الفئة  من  المائة  في  57,4  نحو

 ذلك  ،(السكان  من  بالمائة  80  حوالي)  نسمة  مليون  30

 .2021  عام من  سبتمبر 17  حتى

يشهد ،  تونسفي   المتوقع أن  المحلي، من  المستوى  على 

خالل سنة   من   تدريجيا   تعافيا  ، 2021النشاط االقتصادي، 

جائحة   الحجر نتيجة    19-كوفيداثار  إجراءات  تخفيف 

الصحي وتقدم حمالت التطعيم ضد الفيروس، مما من شأنه  

الداخلي على  للطلب  الموجهة  القطاعات  نشاط  يدعم  أن 

الداخليةغرار قطاع ا . كما لبناء واألشغال العامة والتجارة 

السياحي   القطاع  يشهد  أن  في نسق    تدريجيا    تحسنا  يتوقع 

على  الفيروس  ضد  التطعيم  حمالت  تقدم  نتيجة  نشاطه 

العالمي قبل   ،المستوى  من  السفر  على  القيود  وتخفيف 

غير   الصناعات  قطاع  يخص  فيما  أما  الدول.  العديد من 

  التدريجية   في ظل العودة  ، فستشهد بدورها تحسنا  التحويلية

الطبيعي.  إلنتاج  النفط والغاز 
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الم االجتماعي  على  االستقرار  شأن  من  االقليمي،  ستوى 

على االقتصاد التونسي   والسياسي في ليبيا أن ينعكس إيجابا  

،  وذلك من خالل ارتفاع قيمة الصادرات التونسية نحو ليبيا

البطالة إإضافة   نسبة  ليبيا باعتبار  لى المساهمة في تقليص 

العاملة  وجهة لليد  المستو  أما  .التونسية  أساسية  ى على 

العالمي  لدوليا لالقتصاد  المرتقب  االنتعاش  شأن  من   ،

منطقة   في  أن اليورووخاصة  لتونس،  الرئيس  الشريك   ،

الموجهة   ا  ييجابإثر  يؤ التحويلية  الصناعات  نشاط  على 

 للتصدير.  

المتوقع أن يشهد االقتصاد التونسي  في ضوء ما سبق،   من 

بحوالي   المائة  3.9انتعاشا   سنة    في  بما 2021خالل   ،

إلى   الصناعات  يُعزى  من  لكل  المضافة  القيمة  تحسن 

  التحويلية والصناعات غير  ،في المائة 4.2بنسبة   التحويلية

المائة.    6.7بنسبة   قطاع في  نشاط  يشهد  أن  يتوقع  كما 

المائة   4.8بنسبة    نموا  الخدمات المسوقة   فيما وخاصة  في 

السياحييتعلق ب في  19.5بنسبة  نموه    يُتوقعالذي   القطاع 

المسوقة  إ  المائة، الى الخدمات غير  في   5.1بنسبة  ضافة 

يحقق  المائة أن  كما يُتوقع  نموا  .  التونسي  بنسبة    االقتصاد 

 .2022في المائة في عام   3.0

في  (40)السودان من المتوقع أن يشهدبدوره   تعافيا  وتحسنا  

التي  االقتصادية  اإلصالحات  في ضوء  األداء االقتصادي 

برنامج  تبنتها   إطار  في  االنتقالية  إصالح الحكومة 

النقد الدولي )اقتصادي ينفذه بالتعاون مع ص البرنامج ندوق 

الحكومة  المراقب نجحت  حيث  الشروط   في(،  تحقيق 

مبادرة  بموجب  القرار  اتخاذ  إلى نقطة  للوصول  الالزمة 

المثقلة بالديون " بما في ذلك تحقيق  هيبك"، الالبلدان الفقيرة 

خبراء   الذي يتابعه  البرنامج  إطار  في  ُمرٍض  أداء  سجل 

وتحقيق   الفقر،  من  للحد  استراتيجية  وإقرار  الصندوق، 

المت لتسوية  الالزمة  التمويل  وتخفيف  ضمانات  أخرات 

الجارية   اإلصالحات  على  وبناء  الديون.    أبرمت أعباء 

السودانية   الدولي  الحكومة  النقد  تسهيل اتفاق  مع صندوق 

مم المدى    شهرا    39لمدة    دتائتماني  على  السياسات  لدعم 
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اإلنجاز   المتوسط خالل الفترة بين نقطة اتخاذ القرار ونقطة 

 .  (41)هيبك"الفي إطار مبادرة "

  تعزيز  في  الجاري  العام  بدأت  التي  التطعيم  حمالت  أسهمت

االقتصادي، التعافي    مستوى   رفع  إلى  ودفعت  توقعات 

 الجائحة  آثار  من  التدريجي  التعافي  بعد  النمو  تقديرات

اإل  وتداعياتها عام  بسبب  في   عودة  ومع  ،2020غالق 

 االقتصاد  في  النشاط واستعادة  تدريجيا    طبيعتها إلى الحياة

يجابا   على االقتصاد إن ينعكس ذلك أالعالمي، من المتوقع 

سريعا   الخدمات  قطاع  تعافي  يتوقع  كما  عقب    المحلي، 

اإل حالة  مستويات    ،غالقانتهاء  تحسن  إلى  باإلضافة 

ااإل التطورات  بعد  والصادرات  الزراعي  يجابية  إلنتاج 

السياسات مثل توحيد سعر الصرف.  على صعيد 

آفاق االقتصاد السوداني في عام   بفضل    2021كما تحسنت 

الخارجية   المتخذة  إلوا  اإليجابية،التطورات  جراءات 

السياسات جانب  على  عمؤخرا   الرغم  .  التحديات لى  من 

الكلية أنه،  االقتصادية  إال  الخارجي  المركز  من   وضعف 

النشاط االقتصاديالمتوقع   مع   2021في عام  تعافي وتيرة 

 .2022ضافي خالل عام إخم اكتساب ز

الداعمة االقتصادية  اإلصالحات  صعيد  من   للنمو،  على 

الهادفة إلى تحقيق  المخطط  السياسات  في تنفيذ  االستمرار 

وكذلك اال األعمال،  مناخ  وتعزيز  االقتصادي  ستقرار 

ودعم  والمضمونة،  الميسرة  غير  الديون  تحمل  تجنب 

الت تراجع  من  يمكن  بما  الصرف  سعر  ضخم استقرار 

األجنبية   االستثمارات  ذلك  في  بما  االستثمار  وزيادة 

 المباشرة. 

البرنامج المدعوم باتفاق "التسهيل في هذا اإلطار،   سيركز 

المم النقد الدولي د"  تاالئتماني  للسودان  لصندوق  الذي يتيح 

بقيمة   إقراضية  موارد  من  دوالر    2.5االستفادة  مليار 

جهود أمريكي   مساندة  بهدف  سنوات  ثالث  مدى  على 

الدولة   التي تتبناها  االقتصادي  الحوكمة اإلصالح  لتعزيز 

 
من المتوقع أن يستفيد االقتصاد السوداني بشكل كبير بداية من عام   41

من تمكن الدولة من التأهل للحصول على المساعدة بموجب  2021

المبادرة المحسنة للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون )الهيبك( بعد موافقة كل 

ذلك في  من المجلس التنفيذي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي على

اجتماعهما المنعقد في نهاية شهر يونيو مما أدى على الفور إلى خفض 

الخاص   القطاع  بقيادة  مستدام  نمو  تحقيق  العمل على  مع 

وذل الفقر  من  والحد  االقتصادي  االستقرار  عبر  لدعم  ك 

كاآلتي:إلمجموعة من ا  صالحات 

العامة - المالية  إطار  : إصالح  مواصلة   أوال  عبر 

المبذولة   العامة  لالجهود  المالية  مركز  تعزيز 

وإعادة  االقتصادي  االستقرار  تحقيق  بغرض 

الطاقة،  على  الدعم  وتخفيض  اإلنفاق،  توجيه 
و العامة،  االيرادات  على إوتعبئة  الرقابة  حكام 

الدين إدارة  تعزيز  إلى  باإلضافة  العامة    المالية 

إلى    العام العودة  لتجنب  البيانات  شفافية  وزيادة 

المستدام. االقتراض غير   مسار 

والنقد على صعيد  ثانيا :   - الصرف  سعر  سياسات 

المالي،   يتم  والقطاع  الجهود سوف  مواصلة 

إلى سعر تحدده المُ  تخذة نحو تحول سعر الصرف 

باإل السوق،  الجهود   قوى  مواصلة  إلى  ضافة 

دت أ يالتلبية للقضاء على جميع  الممارسات الس

الصرفإ أسعار  تعدد  على  لى  والعمل  تعزيز  ، 

البنك المركزي وقدراته الرقابية، وتنفيذ   استقاللية 

اإلرهاب.  نظام مكافحة غسل األموال وتمويل 

الحوكمة،  تحسين ثالثا :   - مناخ األعمال وإصالحات 

إطالق   عبر  الخاص  إوذلك  القطاع  مكانات 

وتحسين   الفساد  مكافحة  إجراءات  وتعزيز 

وتقليص  ال الخاصة  االستثمارات  وتعبئة  حوكمة 

الدولة في االقتصاد  المخاطر المالية  لدور  تخفيف 

القطاع  بقيادة  للنمو  تمكينا  أكثر  بيئة  وخلق 

 الخاص.

ل  تسجيل  المتوقع  من  الصدد،  هذا  في  نمو  معدلالسودان 

  2022و  2021  عامي  في  المائة  في  2.8و  1.7  بحدود

 .التوالي على

إلى دخول  (42)األردنفي   كورونا،  جائحة  تداعيات  أدت   ،

ُمنذ أكثر من  أول انكماش اقتصادي  االقتصاد األردني في 

بلغت   بنسبة  عقود  من   1.6ثالثة  الرغم  على  المائة.  في 

 2020مليار دوالر أمريكي في نهاية عام  56ديون البالد من حوالي 

 مليار دوالر أمريكي. 28إلى 
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االقتصاد األردني من تجاوز جانب مهم من تداعيات  تمكن

األزمة   واستطاعبمرونةهذه  حدة   ته،  من  يخفف  أن 

متوق كان  الذي  عام  االنكماش  خالل  بفضل    2020عا  

إلى   الحكومة،  اتخذتها  التي  الكبيرة  االستباقية  اإلجراءات 

قبل  جانب   من  الُمتبناة  التحفيز  التي حزم  المركزي  البنك 

حجمها   اليقين   2.7فاق  عدم  حالة  أن  إال  دينار،  مليار 

التعافي   الجائحة، وسرعة  هذه  انتهاء  موعد  حول  الكبيرة 

االقتصادية   تداعياتها  أهم  من  من  تُعد  وعالميا ،  محليا  

في  النمو االقتصادي  على مستويات  العوامل التي ستؤثر 

 . 2022و  2021عامي 

تخفيف و اإلصابات واستقرارها، حدةمع استمرار انخفاض 

تدريجيا   تمالقيود  جزئيا    ،  العمل    قطاعاتفي    استئناف 

قيام  مختارة.   ذلك  إجراءات    غالبية  برفع  األردنأعقب 

 لمعظم القطاعات االقتصادية بالعمل وفقا    والسماحاإلغالق 

،  2021مايو من عام في أوائل    إلرشادات سالمة صارمة

كافة   القطاعات وإلغاء  كل  لفتح  الحظر في أتمهيدا  شكال 

للوصول   آمن. كل ذلك  إلىاألول من شهر سبتمبر  صيف 

في   السياحي، وعودةساهم  للقطاع  التدريجية  نمو   العودة 

 .لطلب العالميالتدريجي لتعافي  الصادرات مع ال

السياحي  القطاع  عودة  في  التعافي  مجاالت  أبرز  تتمثل 

عام   من  الثاني  النصف  خالل  سيما  ال  ،  2021تدريجيا ، 

الطلب العالمي،   الصادرات مع تعافي    وتسريع وعودة نمو 

شأن  من  كما  العالمي.  االقتصاد  وتحسن  التطعيم  حملة 

استمرار عملية اإلصالح االقتصادي بالتعاون مع صندوق  

اإلصالح   أولويات  خطة  جانب  إلى  الدولي،  النقد 

البرنامج  وخطة  الدولي،  البنك  مع  بالتعاون  االقتصادي 

للحكومة لألعوام ) دعم النمو أن ت(  2021-2024التنفيذي 

خال عامي  االقتصادي  أحدث .  2022و  2021ل  تشير 

األردني   االقتصاد  أن  إلى  العام    سيتعافىالتوقعات  بنهاية 

نسبته   نموا   ليسجل  يتوقع   2.0الجاري  فيما  المائة،  في 

معدل النمو إلى   .2022في المائة في عام   2.7ارتفاع 

في   متتالية  االقتصاد    تعرضفقد  ،  (43)لبنانأما  ألزمات 

االقتصادية والمالية، مرورا    غير مسبوقة، بدءا  من األزمة 
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كوفيد   بيروت 19بجائحة  مرفأ  انفجار  إلى  وصوال    ،  ،

عدد من الحاجة إلى بالتالي  لدعم   الملحةاإلصالحات  تنفيذ 

االقتصادي األالنمو  هذه  كل  أثرت  كافة .  على  زمات 

دي بشكل كبير،  القطاعات االقتصادية وعلى النمو االقتصا

،  المنصرمةالفترة خالل االقتصاد اللبناني انكماشا  ذ سجل إ

انكمش بنسبة   ، وبنحو  2019عام  في في المائة   6.7حيث 

في    25 المائة  يسجل   ،2020عام  في  أن  المتوقع  ومن 

المائة   11انكماشا  بنسبة    .  2021في عام في 

على   اللبناني  االقتصاد  الجديدة    نجاحيُعوّل  في الحكومة 

وتجاوز   النمو االقتصادي  لدفع  الالزمة  اإلصالحات  تبني 

إلى   وبالنظر  القائمة.  والخارجية  الداخلية  االختالالت 

البالد،   تشهدها  التي  الكبيرة    المساعدات  فإنالتحديات 

  األساسية   الوسيلة  هي  الخاصة  واالستثمارات  الدولية

العوالمستدام  الشامل التعافي  حقيقلت ما يستلزم    مل، وهو 

 ُ   الحكم  وإدارة  العامة  المالية  إصالحاتتنفيذ    على  سريعا

حدة  من  التخفيف  في  يساهم  بما  االقتصادي  النمو  ودفع 

 البطالة والفقر.

التعافي االقتصادي في لبنان بعدد من التحديات لعل  ي واجه 

 من أهمها:

في   - وتغطية الوطنية  التلقيح  رامج  بتنفيذ  السرعة 

للوصول    2022و 2021النسبة المستهدفة لعامي  

وزارة أفبحسب  .  المجتمعيةالمناعة    إلى رقام 

جانب  بلغت نسبة السكان اللبنانيين واألفقد   ،الصحة

في المائة، فيما    25.6الحاصلين على جرعتي لقاح  

في المائة    70  تطعيمتستهدف الخطة الوطنية للتلقيح  

   .2022و  2021  عاميمن السكان خالل  

المتحورة  مستوى - دلتا  ساللة  انتشار  ،  تسارع 

جاح اللقاحات في التغلب على التحورات  نومدى  

 الجديدة للفيروس.

ازمة المحروقات والكهرباء التي يعاني منها لبنان   -

او  أشهرمنذ   تهدد  والصحي  ألالتي  الغذائي  من 

حيوية   منشآت  المستشفيات  من  بتوقف  بينها 

السياق،   هذا  في  الغاز  يمثل  والمطاحن.  ضَخ 
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 ةالطبيعي المصري إلى لبنان عبر األردن وسوري

اأبارقة   من  ظل  ألمل لحل جزء  الحالية في  زمة 

 ية.ذرصالحات الجإلاغياب 

المالية واالقتصادية   - في االزمة  الكبير  والتراجع 

العمالت األجنبية   العملة المحلية مقابل  الذي  قيمة 

استيراد المعدات الطبية إ الحد منلى  إ أدى مكانية 

الالزمة.    واالدوية 

األألوبا  الكفاءاتهجرة   - والممرضين  خص  طباء 

ا المالية واالقتصادية  ألجراء  قد يزمات  ؤثر  بما 

الخدمات   وجودة  الصحي  القطاع  على  سلبا  

 الصحية في لبنان.

االقتصادية   - للقطاعات  التحفيزية  الحزم  غياب 

 الخدمات.قطاع  ثرا  بالجائحة خصوصا   أكثر تاأل

من المتوقع أن (44)فلسطينفي    االقتصادي النشاط يستفيد  ، 

وما عدة عوامل، من من  الجائحة الصحية  أهمها، انحسار 

للفيروس   المضادة  اللقاحات  وتوفر  من تداعيات  صاحبها 

إيرادات  تحويل  في  واالنتظام  السكانية،  الشرائح  لكافة 

وعودة   الفلسطينية،  الحكومة  إلى  الضريبية  المقاصة 

التجارة اإل وحركة  واالستثماري  االستهالكي  نفاق 

الطبيعية مستوياتها  إلى  الصحية،    الخارجية  األزمة  قبل 

للحكومة  الدولية  والمساعدات  المنح  مستويات  وتحسن 

تأثرالفلسطينية،   سيستمر  الفلسطيني    فيما  سلبا  االقتصاد 

في ب الفلسطينية  األراضي  على  األخير  العدوان  تبعات 

الغربية.    قطاع غزة والضفة 

اإلطار هذا  التدريجي   ،في  التعافي  استمرار  المتوقع  من 

ا في لالقتصاد  السيما  القادمة  األعوام  خالل  لفلسطيني 

التي يتم تبنيها بقيمة   مليون دوالر    500ضوء حزم التحفيز 

 .  2021خالل عام 

الفلسطيني نموا    بناء   االقتصاد  المتوقع أن يحقق  من  عليه، 

في المائة  3.0، ونحو  2021في المائة في عام  4.4بنحو  

عام   االست  2022في  مستويات  بتحسن  هالك  مدفوعا  

 
 استبيان: العربي النقد صندوق"(. 2021مؤسسة النقد الفلسطينية، ) 44

 .أكتوبر ،"عشر الخامس اإلصدار -العربي االقتصاد آفاق تقرير

القيمة  تحسن  توقع  إلى  إضافة  الخاص.  واالستثمار 

سيما  ال  الرئيسة  االقتصادية  القطاعات  في  المضافة 

 نشاءات.  التحويلية والخدمات واإل  اتالزراعة والصناع

النمو موريتانيافي   مستوى  انخفاض  المتوقع  من   ،

االقتصادي نتيجة توقعات انخفاض األسعار العالمية للحديد  

كما  اإلجمالية.  الصادرات  ثلث  نحو  الذي تمثل صادراته 

لإلنتاج  المتوقعة  مدعوما  بالزيادة  النشاط االقتصادي  يبقى 

الحيوانية بدعم من  الزراعة والصيد والثروة  في قطاعات 

و تنويع  االستثمارات  إلى  الهادفة  الحكومية  المشاريع 

االتجاه،   هذا  في  االقتصادية.  الناتج   يُتوقعالقاعدة  نمو 

بنحو   في المائة   3.6و 2.4المحلي اإلجمالي في موريتانيا 

 التوالي.على   2022و  2021في عامي  

لألنشطة  الصومالفي   نسبي  تعافي  المتوقع  من   ،

عامي   خالل  استم  2022و  2021االقتصادية  رار مع 

بدأ تأثيرها    المشروعات التي  الموانئ  إلى تطوير  الهادفة 

النشاط االقتصادي كذلك  كما سيجد  في الظهور.  اإليجابي 

ظل  في  بالخارج  الصوماليين  تحويالت  تعافي  من  دعما  

ستعتمد  المقابل،  في  العالمي.  لالقتصاد  المتوقع  النشاط 

تطورات   على  الزراعي  القطاع  في  النمو  مسارات 

من األوضا عليه،  بناء   الُمناخية.  واألوضاع  الداخلية  ع 

بنحو   الصومالي لمعدل نمو يُقدر  االقتصاد  المتوقع تسجيل 

عام    2.7 المائة في  المائة    3.1ونحو    2021في  في في 

 45العام المقبل.

في   عن فقد  ،  جيبوتيأما  الناتجة  التداعيات  انعكست 

التجار حركة  تراجع  من  عنها  نتج  وما  كورونا  ة فيروس 

النقل العابر على أداء االقتصاد الذي يستفيد   الدولية وحركة 

تفعيل العابر   موقع  من  النقل  لخدمات  كمركز  الدولة 

في   ،اللوجستيةوالخدمات   الملموس  النمو  على  بالبناء 

حركة التجارة الدولية لبعض دول الجوار. يُتوقع أن يستعيد  

عافيته   بمعدالت مرتفعة تتراوح بين  لينمو اقتصاد جيبوتي 

، مدفوعا  باالنتعاش  2022و  2021في المائة في   5.5و 5

45  World Economic Situation and Prospects (WESP) 

Report, Department of Economic and Social Affairs. UN. 

2021. 
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إعادة   سيعزز  مما  التجاريين،  الشركاء  أهم  لدى  المتوقع 

المنطق  في  والخدمات التصدير  النقل  الحرة وصادرات  ة 

اللوجستية، وخدمات االتصاالت، كما يتوقع أيضا أن تعزز  

التحتية الجارية من البنية  النمو.  مشاريع   زخم 

، تأثر األداء االقتصادي العام الماضي بالتداعيات القٌمرفي  

عدد   اءالذي انعكس على أد  19-كوفيد لجائحةغير المواتية 

من القطاعات الهامة كالسياحة والتجارة والخدمات في ظل 

المتوقع   من  الخارجي.  الطلب  وتراجع  إجراءات اإلغالق 

العام الحالي والعام   تعافيا  في  النشاط االقتصادي  أن يشهد 

من عدد من العوامل من بينها تحسن حركة   مستفيدا  المقبل 

التدفقات السياحي العام مع التجارة الخارجية وعودة  ة بنهاية 

تنفيذ   في  قدما   الُمضي  سيؤدي  كما  اللقاحات.  توفر 

تنمية   على  تعتمد  التي  األزرق  االقتصاد  استراتيجية 

التعافي   دعم  إلى  السمكية  والثروة  الصيد  قطاعات 

االقتصادي. كذلك من المتوقع أن يتم تنفيذ عدد من مشاريع  

الممولة من خال المشاريع  في إطار  التحتية  الدعم  البنى  ل 

شركاء   "مؤتمر  المجتمع الدولي في  المالي الذي تعهد به 

بناء   للتنمية".  تسجيل    الُقمـــر  المتوقع  من   الُقمرعليه، 

نمو   عامي    3.0و  1.6  تبلغمعدالت  المائة في    2021في 

 على التوالي. 2022و
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 (1إطار رقم )

 :  التعافي االقتصادي في الدول العربية  مسارات
 (2022-2021، وأبرز التحديات )ودور السياسات االقتصادية الكليةالوضع الراهن،  

 تقييم وضعية التعافي االقتصادي

لتسريع وتيرة تنفيذ حمالت التلقيح الوطنية لزيادة مستويات الجاهزية الصحية لمواجهة الوباء،    2021كثفت الحكومات العربية جهودها خالل عام 
في المائة من السكان، ومن ثم اقتراب عدد من   80و   40األمر الذي ساهم في ارتفاع أعداد الملقحين في عدد من الدول العربية إلى  ما يتراوح بين  

تخفيف القيود على ممارسة األنشطة  هذه الدول من تحقيق المناعة المجتمعية ضد الوباء. ساهم هذا اإلنجاز في تشجيع الحكومات العربية على  
غير مباشرة مع باقي القطاعات األخرى بداية من  ساعد على تعافي عدد من القطاعات االقتصادية التي لها ترابطات قوية مباشرة و و االقتصادية  

واألشغال العامة والتجارة الداخليةوالتشييد و التصدير والسياحة  اتولعل من أهمها قطاع  2021الربع الثاني من عام  والصناعة التحويلية    البناء 
  2021دعم التعافي االقتصادي للدول العربية في عام    عالوة على ما سبق، ساهمت عدة عوامل أخرى في  واألدوية واالتصاالت وتقنية المعلومات.

 يأتي على رأسها:

، عالوة على نشاط حركة التجارة الدولية  2021  عام  في المائة خالل  6و   5والتي تتراوح ما بين    العالمي  توقعات النمو المرتفعة لالقتصاد −
 في المائة العام الجاري.  10.8التي من المتوقع نمو حجمها بنسبة  

العام الماضي لدعم التعافي االقتصادي  ار البنوك المركزية ووزارات المالية بالعمل بجانب من حزم التحفيز التي تم تبينها خالل  استمر −
 .2021حتى نهاية شهر سبتمبر    2020مليار دوالر منذ بداية عام    341.5في إطار حزم للتحفيز بلغ إجماليها  

منذ بداية العام وحتى  في المائة    65وتعافي السوق العالمية للنفط وارتفاع األسعار العالمية للنفط بنحو    لطلب العالمي على الطاقةانتعاش  ا −
 كنتيجة لنجاح اتفاق "أوبك+" في استعادة جانب من توازن السوق النفطية العالمية.  2021أكتوبر من عام   نهاية شهر

بتنفيذ برامج وطنية لإلصال  التزام − الدول العربية  االقتصادي، واحتواء عدد من  االستقرار  على استعادة أسس  االقتصادي تركز  ح 
 والحوكمة.  العمل  وسوق  األعمال  بيئة  ممارسة  مجاالت  في  األمد  طويلة  االختالالت الداخلية والخارجية، ومعالجة تحديات النمو 

في المائة    10فطية في الناتج المحلي بنسب فاقت  التطبيق الناجح الستراتيجيات التنويع االقتصادي التي رفعت من مساهمة القطاعات الن −
، األمر الذي ساعد على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج والتشغيل في  2021في بعض الدول النفطية خالل الربع الثاني من عام  

 عدد من الدول العربية السيما في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

والرؤى االستراتيجية والمشاريع الكبرى في بعض الدول العربية لتعزيز  تنفيذ الخطط التنموية  لثروة السيادية في  الدور الفاعل لصناديق ا −
 مستويات مرونة هذه االقتصادات، وتسريع وتيرة تحولها إلى االقتصادات الرقمية ومن ثم دعم مسارات النمو االقتصادي.

حيث سجلت أعداد العاملين الجدد في القطاع الخاص ارتفاعات ملموسة في   ،ربيةالتحسن الملموس ألسواق العمل في بعض الدول الع −
في المائة على أساس سنوي بما يعكس    100بما يفوق    2021بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خالل الربع الثاني من عام  
للتوظيف والمبادرات التي يتم تنفيذها لزيادة معدالت التوظيف،    انتعاش الطلب على العمالة مقارنة بالعام الماضي، في ظل البرامج الوطنية

إضافة إلى التراجع ملموس لمعدالت البطالة في بعض الدول العربية المستوردة للنفط بفعل نجاح اإلصالحات االقتصادية المطبقة في  
 في قطاع البنية األساسية.حفز الطلب المحلي، وحرص حكومات هذه الدول على تنفيذ مشروعات قومية كبرى ال سيما  

 السياسات االقتصادية الداعمة للتعافي االقتصادي

  على  جائحةال  تداعيات  من  للتخفيف  التخاذ القرارات واإلجراءات الالزمة  االقتصادي  لوضعالمستمر ل  تقييمال  على  حكومات الدول العربية  تحرص
تعزيز الجاهزية الصحية،    على  فقط  تقتصر. هذه التدابير لم  االقتصادي  الوضع  تمس  قد  مستجدات   ألية   السريعة   االستجابة  عبر  ،ةالوطني  اتاالقتصاد

واصلت المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية  فقد   صعيد السياسة النقدية،امتدت لتشمل أيضا  دعم استمرارية األسر والشركات. فعلى    بل
ألسعار الفائدة. في هذا اإلطار، تم مد العمل بعدد    منخفضةتبني سياسة نقدية تيسيرية لدعم التعافي االقتصادي من خالل اإلبقاء على المستويات ال

والشركات خالل عام   فق نهج انتقائي يركز على التدخالت التي أثبتت نجاحها  و   2021من التدخالت الهادفة إلى تخفيف أثر الجائحة على األسر 

تأجيل أقساط القروض على القطاعات المتضررة من تداعيات الجائحة حتى  خالل المرحلة السابقة. يأتي على رأس هذه التدخالت مد العمل ببرامج  

المركزية    المصارف. كما واصلت  2021نهاية عام حتى    عربيةالدول  بعض ال، فيما امتد أجل العمل بهذه البرامج في  2021شهر سبتمبر من عام 

تلبية أغلب احتياجات البنوك من السيولة عن  ، و Outrightاتفاقيات إعادة الشراء الدائمة  العربية مساعيها لدعم السيولة من خالل مواصلة تنفيذ  

المقدمة  الضمانات  تيسير شروط  ، و ة المتاحة لدى البنك المركزيطريق العمليات األساسية إلعادة التمويل لتمكينها من استعمال الموارد األقل تكلف
 .تمويلالعمليات إعادة  مقابل  

ول  إضافة إلى قيام المصارف المركزية بتبني عدد من أدوات السياسة النقدية األخرى الهادفة إلى تمكين بعض الفئات على وجه الخصوص من الحص
يتعلق بقطاع المؤس والمتوسطة، والمشروعات العاملة في قطاعات السياحة وبعض على االئتمان السيما فيما  سات متناهية الصغر والصغيرة 

افية  قطاعات الخدمات القائمة على التواصل المباشر التي ال زالت متأثرة بالجائحة. كما انصب جانب من هذه التدخالت على توفير الضمانات الك
استمر تأثرها باألزمة والقطاعات المحفزة للتعافي االقتصادي، وتم مد العمل ببعض هذه البرامج    للبنوك لتشجيعها على منح االئتمان للقطاعات التي

 .2022حتى نهاية عام  
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قطاعـات االقتصادية المختلفـة وتمكيـن المشـاريع  كما اتجهت بعض المصارف المركزية العربية إلى تبني تدابير تستهدف تيسير توجيه التمويل إلى ال
والمتوسطة، وحاضنات  عنها   ن التعافـي مـن آثـار األزمة االقتصادية الناجمـةاالقتصادية م بالتركيز على المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة 

والطاقة المتجددة وغيرها من المشروعات األخرى ذات األولوية في سياق خططها االستراتيجية. فيما    االقتصاد الرقمـياألعمال، ومشروعات 
من بعض تدخالت السياسة النقدية المتبناة العام الماضي ومن بينها على سبيل    بدأت بعض المصارف المركزية العربية تدابير الخروج التدريجي

 بعضها إلى تحفيز المصارف على التكوين التدريجي لمصدات رأس المال والسيولة.  ىكما سع  المثال اتفاقيات إعادة الشراء المؤقتة،

على تعزيز الموارد المالية الموجهة إلى القطاع الصحي، وتقوية وتوسيع نطاق برامج الحماية    السياسة المالية،من جهة أخرى ركزت تدابير 
تستهدف    ،شبكات األمان االجتماعياالجتماعية  من خالل زيادة عدد األسر المستفيدة من   ببرامج دعم استمرارية األعمال التي  وتمديد العمل 

بما يشمل قطاعات السياحة  جائحة  العلى استقرار العمالة، وتخفيف األعباء االقتصادية المترتبة على منشآت القطاع الخاص التي تأثرت ب  المحافظة
بالجائحة، والقطاعات والمنشآت غير    مساندة العاملين في القطاعات والمنشآت األكثر تضررا  ، و واألنشطة الترفيهية وقطاع المعارض والمؤتمرات

 .بالعمل طيلة استمرار الجائحةالمصرح لها 

ية  من رسوم الخدمات الحكوم  جائحةالإعفاء الشركات التي التزال مغلقة نتيجة القرارات الوقائية للتعامل مع  في هذا اإلطار، تم مد العمل بتدابير  
نين  ورسوم البلديات ورسوم تجديد السجالت التجارية، وقامت بعض الحكومات العربية بدفع جانب من رواتب العاملين في القطاع الخاص من المواط

مقابل  تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات على غرار البرامج التي تم تبنيها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى 
كما  .في الدول العربية المستقبلة للعمالة عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات واإلقامات للوافدينإلى مد العمل ب، إضافة  ةبنكي اتتقديم ضمان

االستراتيجية  و   التنموية  تنفيذ المشاريعاستهدفت تدابير السياسة المالية دعم مستويات السيولة من خالل سداد متأخرات القطاع الخاص واالستمرار في  
 لحفز النمو وزيادة مستويات التشغيل  ذات األولوية في مختلف القطاعات االقتصادية

لزيادة مستويات اإليرادات العامة وضبط النفقات سواء في تنفيذ اصالحات هيكلية  من جهة أخرى، واصل عدد كبير من الدول العربية مساعيها ل
لتي تطبقها بعض الدول العربية المستوردة للنفط، أو في سياق برامج التوازن المالي التي تنفذها مؤخرا  عدد من  إطار برامج اإلصالح االقتصادي ا

  4.8و   1.5تستهدف في المجمل تحقيق فوائض أولية في الموازنات العامة لهذه الدول بما يتراوح بين  ، و دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 .2021حلي اإلجمالي في عام في المائة من الناتج الم

 أبرز التحديات التي تواجه التعافي االقتصادي في الدول العربية

  وكغيرها، إال أن مسارات التعافي في الدول العربية  2021رغم التحسن الملموس للنشاط االقتصادي في الدول العربية بداية من الربع الثاني من عام  
 من الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة تواجه بعض التحديات لعل من أهمها:  

والمخاوف من عدم قدرة اللقاحات الحالية على مواجهتها بما قد يهدد جهود الدول   ،نتشار السالالت المتحورة الجديدة لفيروس كوروناا −
العربية لمواصلة فتح اقتصاداتها وعودة األنشطة االقتصادية إلى سابق عهدها، إضافة إلى تحديات أخرى ترتبط بتأمين الحصول على  

 الدخل.  منخفضةاللقاحات الالزمة في الدول العربية  

ومن ثم توليد ضغوطات على أسعار عودة المسارات  − التقليدية للسياسة النقدية في االقتصادات المتقدمة وهو ما سيؤدي إلى رفع الفائدة 
وتلك التي تتسم بارتفاع عجوزات المالية   الفائدة والصرف في بعض الدول العربية ذات المستويات المرتفعة من االقتراض الخارجي 

وميزان المعامالت الجارية بما سيرفع من كلفة  العامة  األموال األجنبية إلى خارج هذه الدول  ، عالوة على تدفق المزيد من رؤوس 
 االقتراض من الخارج بالنسبة لهذه الدول.  

، تواجه المصارف المركزية العربية التي تتبني سياسة استهداف  2021في ظل الضغوطات التضخمية التي شهدها العالم خالل عام   −
تحديات ترتبط بقدرتها على احتواء الضغوطات التضخمية الناتجة عن الصدمات المؤقتة، والتأكد من التضخم على وجه ال خصوص 

االستهداف الدقيق لتوقعات التضخم ومن عدم تحول الصدمات المؤقتة لألسعار المحلية إلى ضغوطات تضخمية ذات طبيعة مستدامة قد  
 .  االقتصادي  يؤثر سلبا  على مسارات التعافيتدفع هذه البنوك إلى رفع ألسعار الفائدة بما قد  

ومدفوعاته والتحرك باتجاه مسارات أكثر  − الحاجة إلى تكثيف الجهود على صعيد تحقيق االنضباط المالي من خالل خفض الدين العام 
مليار دوالر تشكل    752ل إلى  استدامة للدين العام، حيث أدت الجائحة إلى تراكم مستويات المديونية العامة للدول العربية المقترضة لتص 

 في المائة من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي لهذه البلدان.  120

أدت االغالقات السابقة الى خسائر كبيرة واضطرابات في بعض القطاعات االقتصادية ذات المساهمة الكبيرة في هيكل الناتج ومن أهمها   −
ر في دعم هذه القطاعات وزيادة مستويات مرونتها وقدرتها على مواصلة العمل  قطاعات السياحة والطيران، وهو ما يستلزم االستمرا
 في ظل التدابير االحترازية التي قد تستمر لفترة أطول.

، بما يمثل خطرا  محتمال  على  أي خسائر طويلة األجل في النمو والتوظيف والدخولنتيجة الجائحة،  حدوث آثار اقتصادية مزمنة  إمكانية   −
 آفاق النمو ومستويات الناتج الممكن الوصول إليها.  

ميزانيات البنوك ومستويات ربحيتها  لى تزايد الضغوط على  إالحزم واإلجراءات التحفيزية المتخذة في القطاع المصرفي    إمكانية أن تؤدي −
، عالوة على المخاطر األخرى ذات الصلة  19-البنكية للمتأثرين من تفشي وباء كوفيدراء التأجيل المستمر ألقساط وفوائد القروض  ج

  .بارتفاع مستويات القروض المتعثرة وتزايد مواطن الهشاشة المالية في بعض الدول
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العربية لعامي   الكلي للدول  االقتصادي     2022و 2021توقعات األداء 

النمو االقتصادي  اتجاهات 
في المائة عام  2.6التقديرات إلى توقع نمو االقتصادات العربية بنسبة تشير 
في  5.2، وارتفاع النمو إلى 19-استمرار تأثرها بجائحة كوفيدفي ظل  2021

 ..بفعل عدد من المحفزات 2022المائة عام 
   معدل نمو الدول العربية )%(

 

 بية خالل أفق التوقعوسط تباين متوقع لمعدالت النمو بحسب مجموعات الدول العر

   معدل نمو مجموعات الدول العربية )%(

 

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

سوف تتباين سرعة تعافي االقتصادات العربية بحسب صالبة األنظمة الصحية، 
 ..الحيز المالي، وطبيعة الهياكل االقتصادية، ومستوى التطور التقني ومدى توفر 

 )نقطة مئوية(

  

في   5.5و 2.5حيث يتوقع تسجيل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمواا بنسبة 
 2022و 2021المائة في عام 

 معدل تغير الناتج المحلي اإلجمالي )%(

 

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

نمواا  باستثناء ليبيا فيما يتوقع تسجيل الدول العربية األخرى المصدرة للنفط
 ..2022و 2021في المائة في عام   5.2و 3.5 بنسبة

 معدل تغير الناتج المحلي اإلجمالي )%(

 

في المائة في عام   4.6و 2.5تسجيل الدول العربية المستوردة للنفط نمواا بنسبة و
 2022و 2021

 معدل تغير الناتج المحلي اإلجمالي )%(

 

 المصدر: مصادر رسمية وتقديرات وتوقعات صندوق النقد العربي  المصدر: مصادر رسمية وتقديرات وتوقعات صندوق النقد العربي 
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 من  بمجموعة  تأثرا   2021  عام  خالل  تضخمية  ضغوطات  العربية  الدول  بعض  في  التضخم  معدالت  تشهد  أن  المرتقب  من

 عدد  تطبيق  ظل في السيما الطاقة منتجات أسعار  ارتفاع إلى إضافة  للغذاء،  العالمية لألسعار  الملموس  االرتفاع  أهمها  العوامل

 المستوى  يتأثر  أن يتوقع  كما.  العالمية  األسواق في  التغيرات  مع  لتتوافق  الطاقة لمنتجات  التلقائي التسعير آللية العربية  الدول  من

  باإلضافة   العربية،  الدول بعض في  المحلية  العملة  صرف أسعار تواجه التي الضغوطات عن  الناتج  التمرير بأثر لألسعار  العام

  مستويات   لزيادة  كنتيجة  الدول  بعض  في المحلي  الطلب  مستويات  زيادة  أثر  عن  الناتجة  التضخمية  الضغوط  تصاعد  إلى

 في  بالتغيرات  العربية الدول  بعض في  لألسعار العام المستوى  يتأثر  أن  يتوقع كما.  األجور  معدالت  ورفع  النقدي المعروض

 في  التضخمية  الضغوطات  انحسار  المتوقع  من المقابل، في. البلدان  هذه  في المناخية  بالتقلبات  المرتبط الزراعي اإلنتاج  حجم

 المعروض  مستويات في  المتوقعة والزيادات  اإلمداد  سالسل  على المؤثرة الحالية االختناقات من جانب  زوال بفعل  2022 عام

 .  والخدمات  السلع من

 عام خالل  مرتفع  مستوى  كمجموعة  العربية  الدول في التضخم  معدل  تسجيل  المتوقع من  اإلشارة،  سالفة  التطورات  مع  تماشيا

  جانب  زوال بفعل التضخمية  للضغوطات نسبي انحسار  المتوقع  منف  ،2022  لعام  بالنسبة  أما بالمائة،  13.2 حوالي يبلغ  2021

  بناء .  والخدمات السلع  من  المعروض  مستويات  في  المتوقعة  والزيادات  اإلمداد  سالسل  على  المؤثرة  الحالية  االختناقات  من

  إلى  باألساس  االرتفاعات هذه تُعزى.  المائة في 6.1 حوالي ليسجل المقبل  العامفي   التضخم  معدل  انخفاض المتوقع من  عليه،

 الدولتين،  هاتين تشهدها التي  الداخلية للتطورات  كنتيجة والسودان لبنان من كل في التضخم معدل في  المسجلة الكبيرة الزيادة

  2021 عام في المائة في 3.3  نحو والسودان  لبنان من كل  باستثناء  العربية الدول لمجموعة  التضخم  معدل يبلغ أن  يتوقع فيما

.المختلفة  العربية الدول  مجموعات  بين ما  التضخم معدالت  تباين  وسط  2022 عام في المائة في 3.0  ونحو

 للنفط المصدرة العربية الدول

الدول،   من  المجموعة  لهذه  ارتفاع  بالنسبة  المتوقع  من 

خالل عام   العام لألسعار    حو ن إلىليصل   2021المستوى 

 كل  معدل التضخم في  ارتفاع لتوقعكمحصلة   المائةفي   3.3

  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول  مجموعة  من

إلى العربية  و  المائة،  في  2.2  نحو  ليصل  الدول  مجموعة 

ليبلغ  للنفط  المصدرة  خالل    المائة  في  6.4  حوالياألخرى 

خالل  أ  .2021  عام التوقعات  فيما يخص   ، 2022  عامما 

إلى تراجع م توقعمن المف المجموعة  التضخم في دول   عدل 

   .المائة في 2.9  نحو

  مستوى   على  المتوقعة  للتطورات  عرض  يلي  فيما

 .المتضمنة  الفرعية المجموعات

  العربية الخليج  لدول التعاون مجلس دولأ (  

الم   دول  بعض  في  لألسعار  العام  المستوى  تأثر  توقعمن 

نسبة    المجموعة برفع  المجموعة  دول  بعض  اتجاه  بتأثير 

البدء  إلى  أخرى  دول  واتجاه  المضافة،  القيمة  ضريبة 

خالل عام   التضخم كذلك بأثر  2021بتطبيقها  . كما سيتأثر 

  ،المجموعة  دول  بعض  اتخذتها  التي  اإلجراءات  عضب

  المرتبطة  الطاقة  منتجات  ألسعار  الدورية  المراجعة  وأثر

   .للنفط  العالمية  األسعار في  بالتغيرات

ال ظل  الذكر  تطوراتفي  يسجل    توقعي  ،سالفة   معدل أن 

  عام خالل المائة  في 2.2  حون  المجموعة دول في  التضخم

لعام  و  ،2021 يت  2022بالنسبة  تراجع  وقع  فانه  حدوث 

إلى حوالي   محدود  .المائةب 2.1لمعدل التضخم ليصل 

 المجموعة دول مستوى على التطورات

 من المضافة القيمة  ضريبة معدل رفع  أدى  ،السعودية في

المائة  5 المائة  15  إلى  في   من  يوليو  شهر  من  ابتداء    في 

  النصف   خالل  األسعار  مستويات  ارتفاع  إلى  السابق العام

 على  تأثيرا    األكثر  العامل  وهو.  2021  عام  من  األول

  ألسعار  الدورية  المراجعة  إلى  باإلضافة األسعار،  مستويات

 أسعار  في  ارتفاع  من  عليها  ترتب  وما  الطاقة،  منتجات

بلغ  بناء  عليه،  . السابق  العام مع  بالمقارنة ذلك  المحروقات،

النصف األول من عا   2021م  متوسط معدل التضخم خالل 

بد  5.5حوالي   وقد  هذا  معدل ضريبة    أبالمائة.  رفع  أثر 

من النصف الثاني من عام  بدايةالقيمة المضافة في التالشي  

يوليو  2021 شهري  خالل  التضخم  معدل  بلغ  حيث   ،

 2022و  2021 يلعام العربية للدول  الكلي االقتصادي األداء توقعات اا:ثاني

 المحلية األسعار تطور اتجاهات
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و  0.4حوالي    وسبتمبر  غسطسأو المائة   0.3بالمائة  في 

 .(46)على الترتيب  بالمائة   0.6و

التي من المتوقع أن  والدولية  اإلقليمية  للعوامل  بالنسبة أما

المحلية األسعار  مستويات  على   مقدمتها  في  يأتي  ،تؤثر 

األ فبحسب  ارتفاع  للغذاء.  العالمية   منظمة  مؤشرسعار 

أسعار فقد    األغذية،  ألسعار  والزراعة  األغذية ارتفعت 

المائة  18.2  بلغ  سنوي  بمتوسطالغذاء    شهر  منذ  في 

 عام خالل عام بشكل المؤشر ارتفع  حيث  ،2020 أغسطس

  ، سنوات  عشر  من  أكثر  خالل  األسرع  تُعد  بوتيرة 2021

 من  خاصة  البلدان،  من  عدد  في  الطلب  تجدد  بسبب  ذلك

  بسبب  اإلنتاج وتعطل  األمريكية،  المتحدة  والواليات الصين

 أسعار  وارتفاع  النقل،  حركة  وتقييد  ،19-كوفيد  جائحة

وفي ظل انفتاح .  البحري الشحن أسعار  في والزيادة  النفط،

السعودي ا االقتصاد  جانب    واستيراد  العالمي  القتصادعلى 

العام    الغذائية،  الموادمن   المستوى  يتأثر  أن  المتوقع  من 

 .طفيف بشكل كان  إنلألسعار بهذه االرتفاعات و

على ما سبق،   التضخم    تستقر  أن  المتوقع  منبناء   معدالت 

 مقارنة    ما  نوعا    منخفضة  مستويات  عند  القادم العام  خالل

نسبة  أثر  لزوالرا   نظ  الحالي،  بالعام   القيمة  ضريبة  رفع 

 يوليو  شهر  منذ  البنزين  أسعار  سقف  وتثبيت  المضافة،

 اإلنتاج،الزيادات المتوقعة في مستويات   إلى  إضافة  ،2021

 تكون  أن  المتوقع  من  كذلك. العالمي  النقل  حركة  وتحسن

 .دائمة  وليست مؤقتة األسعار في  التصاعدية االتجاهات

التضخم   معدل  يبلغ  أن  المتوقع  من  سبق،  ما  ضوء  في 

لعام    2.9 نحو  2021بالمملكة خالل عام   في المائة. وبالنسبة 

 في المائة.    2.0ن يبلغ معدل التضخم حوالي  أيتوقع  ف،  2022

العام لألسعار  سجل    ،اإلمارات في خالل المستوى  تراجعا  

بالمائة مقارنة بالشهر   0.02  بلغتنسبة  ب  2021شهر يوليو  

من عامالم انخفاض  2020  قابل  ظل  كل من أ، في  سعار 

والغازمجموعة   والكهرباء  والمياه  المالبس و  ،السكن 

والفنادق،  و  ،حذيةواأل والمطاعم  والمشروبات،  األغذية 

بينموالتبغ  ،واالتصاالت أسعار كل من  .    مجموعة ا زادت 

والتجهيزات والمعدات    والصحة، ،التعليمو  والنقل،، الترفيه

 .  (47) المنزلية

ن أتوقع يف،  2022و  2021فيما يتعلق بالتوقعات في عامي  

إلى نحو   التضخم  معدل  عام   0.7يصل  خالل  المائة  في 

المائة في   1.8، وحوالي  2021 يأتي ذلك  .2022عام  في 

النمو االقتصادي في ظل برامج  تماشيا مع تحسن مستويات 

المالي التي   .  تم تبنيهاالتحفيز 

 
(، "الرقم القياسي ألسعار 1202الهيئة العامة لإلحصاء، السعودية، )  46

 .أغسطسالمستهلك"، 

(، "الرقم 1202، )ماراتاال المركز االتحادي للتنافسية واالحصاء، 47 

 .يوليوالقياسي ألسعار المستهلك"، 

 3.0  نسبته  بما  لألسعار  العام  المستوى  ارتفع  ،قطر في

  كنتيجة   ذلك  وجاء  ،2021  أغسطس  شهر  خالل  بالمائة

  والنقل،  والثقافة،  الترفيه من كل  مجموعات  اسعار  الرتفاع

 والغذاء   المنزلية،  واألجهزة  واألثاث  والتعليم،

  والخدمات  والسلع  والفنادق،  والمطاعم  والمشروبات،

 .والصحة  واالتصاالت،  األخرى،

  والماء  السكن  مجموعة  من  كل  أسعار  تراجعت  حين  في

  المالبس  ومجموعة  األخرى،  الوقود  وأنواع  والغاز  والكهرباء

 .(48)التبغ  مجموعة  على تغير  أي يحدث  ولم واألحذية،

الطلب المحلي على أثر حزم   في ضوء توقع زيادة مستويات 

السلطات التي تبنتها  المالي والنقدي  التحفيز    فانه  ،وبرامج 

المائة خالل عام   1.0يبلغ معدل التضخم نحو  ن أوقع  يت في 

 .  2022بالمائة خالل عام   2.4وحوالي    2021

اتجاها  نحو    المحلي  التضخم  معدالت  شهدت  ،الكويتفي  

  أسعار  الرتفاع  نتيجة 2020  يوليو  شهر  من  بدايةاالرتفاع  

  من الضغوط  تزايد  إلى إضافة  رئيس، بشكل الغذائية  المواد

  بسالسل   مرتبطة  تكون  قد  التي  األخرى  العوامل  بعض

  على  اإلغالق  بعد  االستهالكي  اإلنفاق  وانتعاش  التوريد

 . 19-كوفيد  فيروس  جائحة  خلفية

 العامين   خالل  المحلية  األسعار  مستوياتاتجاهات    تتوقف

  أسعار  خاصة  للسلع  العالمية األسعار  تطورات  على  المقبلين

  الجائحة،   بعد  االقتصادي  النمو  تعافي  ومدى  األغذية،

  وإمكانية  السكنية،  اإليجارات  بضعف  المرتبطة  والظروف

مع   تماشيا    .2022  عام  في  المضافة  القيمة  ضريبة  تطبيق

اإلشارة،   سالفة  المتوقع  التطورات  يبلغ  من  معدل أن 

عام   خالل  المائة  2.8حوالي    2021التضخم  ونحو  في   ،

  .2022 في عام  المائةب 3.1

سنوي  ،البحرينفي   أساس  على  التضخم  معدل  ارتفع 

بالمائة خالل الربع الثاني    0.03بلغت نسبتها بصورة طفيفة  

. حيث  2020، مقارنة بالربع المقابل من عام 2021من عام  

السكن والمياه والكهرباء والغاز، في   زادت أسعار مجموعة 

الغذاء، والنقل.  حين انخفضت أسعار كل من مجموعة 

عامي   خالل  التوقعات  يخص  من  2022و  2021فيما   ،

المائة وحوالي   1.5المتوقع أن يبلغ معدل التضخم نحو   في 

بالمائة في كل منهما على الترتيب. يأتي ذلك في ضوء   2.0

للحزم  كنتيجة  المتوقعة  المحلي  الطلب  مستويات  زيادة 

الحكومة.   التي تبنتها   التحفيزية 

في المستوى العام  الشهري التغير  متوسطسجل ،  ع مان في

ا  لألسعار   نسبة   2021  عام  من(  يوليو -  يناير)  لفترةخالل 

 
(، "الرقم القياسي ألسعار 1202جهاز التخطيط واإلحصاء، قطر، ) 48

 .اغسطسالمستهلك"، 
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 العام   من الفترة  نفس  مع  مقارنة ،ئةابالم  0.75قدرها حوالي 

  المضافة  القيمة  لضريبة  الفعلي  التطبيق  بدء  ومع.  سابقال

  بنهاية   ألسعارل  العام  مستوىال  عف ارت  ،2021  أبريل  في

المسجل   بمستواه  مقارنة ئةاالمفي  2.2  بنسبة  2021  يوليو

 .  2020  يوليو  شهر  خالل

  السلطنة في  األسعار  مستويات  تتأثر أن  المرجح  منهذا، و

  يعانيه   ما  جراء العالم  حول  الشحن  سعارأ  مستوى  بارتفاع

  نمو  مستويات  إلى  العودة  تحديات  من  العالمي  االقتصاد

 .   الوباء  بدء قبل  عليه كانت  ما  إلى العالمية التجارة

السابقة التطورات  ن يبلغ معدل التضخم أتوقع  ي،  في ضوء 

 بالمائة 2.6، ونحو  2021خالل عام   المائةفي  3.1حوالي 

 . 2022في 

   للنفط الم صدرة األخرى العربية الدول ب(

المتوقع   المجموعة  أمن  بدول  التضخم  معدل  يتأثر  ن 

بالتغيرات في األسعار العالمية للنفط والغذاء، التغيرات في 

بصفتهما   والدوالر  اليورو  من  كل  صرف  هم أأسعار 

لتعامالت بعض دول المجموعة مع العالم   العمالت الرئيسة 

إضافة   المُ   إلىالخارجي.  التقلبات  حجم  أثر  على  ناخية 

وال الزراعي  واإلنتاج  الغذائية.  السلع  من    لككذمعروض 

  يتم  التي  الخام  والمواد  السلع  أسعار  في  التغيرات  أثر

  المجموعة  دول  بعض  نأ  خاصة  الخارج،  من  استيرادها

  تغطية  في  الخارجي  العالم  على  كبير  بشكل  تعتمد

 .  والخدمات  السلع من  االحتياجات

مع   يصل  توقع  ي،  المذكورةالتطورات  تماشيا   معدل أن 

عام خالل  في المائة   6.4لى نحو إبدول المجموعة التضخم 

 .2022عام  فيالمائة  ب 5.2 اليحولى إو، 2021

اتجاهات   في التالي توقعات  الجزء  يعرض  ما سبق،  ضوء 

 المستوى العام لألسعار في دول المجموعة.

يونيو    ،الجزائر في السنوي خالل شهر  بلغ معدل التضخم 

العام   5.4حوالي   2021 المقابل من  بالشهر  بالمائة مقارنة 

أسعار مجموعات كل من  السابق، جاء ذلك كنتيجة الرتفاع 

واأل والمالبس  والمشروبات،  والنقل،  األغذية  حذية، 

واأل والصحة،  والترفيه،  والثقافة  والسكن والتعليم  ثاث، 

األشهر    كما  .وملحقاته خالل  التضخم  معدل  متوسط  بلغ 

االول في المائة مقارنة    5.7حوالي   2021من عام  ىالستة 

 .(49)بذات الفترة من العام السابق

بالتطورات   العام لألسعار  المستوى  يتأثر  أن  المتوقع  من 

صرف   أسعار  تغير  ومدى  للنفط،  العالمية  األسعار  في 
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 .يونيو ،"المستهلك ألسعار ةالقياسي مارق االتقرير "

في  الرئيستين  العملتين  يمثالن  اللذين  واليورو  الدوالر 

إضافة   الخارجي.  العالم  مع  الجزائر  أثر    إلىمعامالت 

 التغيرات الُمناخية التي تعتبر من أهم العوامل المؤثرة على 

السلع   أسعار  مستوى  وبالتالي  الزراعي،  اإلنتاج  مستوى 

المحليالغذائية  السوق  الناتجة  و  ،في  اآلثار  استمرار  مدى 

 .19-كوفيدعن جائحة  

ذكره سبق  على ما  الم  ،بناء  يمن  أن  المستوى  توقع  رتفع 

خالل عام  المائةفي    5.1حوالي العام لألسعار في الجزائر ب

إلى و ،2021  .2022عام   خالل  بالمائة 3.4نحو  تراجعه 

يونيو  ،  العراقفي   العام   2021شهد شهر  المستوى  زيادة 

العام   6.5لألسعار بنحو   بالشهر المماثل من  بالمائة مقارنة 

والنقل،  يادة  زنتيجة    السابق التبغ،  قسم  من  كل  أسعار 

والمعدات  والتجهيزات  والمشروبات،  واألغذية  والصحة، 

والترفيه،    المنزلية، والفنادق،  والمطاعم  واالتصاالت، 

واأل فيوالمالبس  والسكن،  أسعار    حين  حذية،  سجلت 

التعليم انخفاضا  خالل شهر يونيو    . (50)  2021مجموعة 

شهر   السنوي خالل  األساسي  التضخم  يخص معدل  وفيما 

 بالمائة. 6.7فقد ارتفع بنحو    2021يونيو  

تأثر   أن يتواصل  المتوقع  في من  العام لألسعار  المستوى 

عليها  التي يستند  الواردات،  في أسعار  العراق بالتغيرات 

المحلي السوق  احتياجات  تغطية  في  العراقي  ، االقتصاد 

العملة المحلية.  إلىإضافة   التغيرات في سعر صرف    أثر 

سبق  في ما  حوالي  ي،  ضوء  التضخم  معدل  يبلغ  أن  توقع 

عام   4.7 المائة   3.1والي  وح  ،2021في المائة خالل  في 

 .2022خالل عام 

  من  قلأ  بصورة  السلع  أسعار  ارتفعت  فقد  ،ليبيا  في أما

  القاضي  المركزي  ليبيا  مصرف  لقرار  كمحصلة  المتوقع

 .الليبي الدينار  صرف  سعر  بتخفيض

 يبلغ   تضخم  معدل الليبي  االقتصاد  يسجل  نأ المتوقع  ومن

المائة خالل 4.0  بلغ   تضخم بمعدل  مقارنة  2021 عام  في 

 الطلب  بزيادة  التوقعات  بسبب السابق،  عامال بالمائة في  1.4

  وجود  ظل في سيما  ال والرأسمالية  االستهالكية  السلع على

ل  .وطنية  وحدة  حكومة فمن المتوقع  2022 عامأما بالنسبة 

 .)51(بالمائة 4.5ن يبلغ معدل التضخم نحو  أ

الداخلية، باإلضافة   التطوراتكنتيجة الستمرار   ،اليمنفي 

كورونا،   جائحة  تداعيات  معدل يواصل  أن    يتوقعإلى 

 .  معدالت مرتفعة  تحقيقالتضخم 
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 للنفط المستوردة العربية الدول .2

ــعار بدول المجموعة   يواصــليتوقع أن   المســتوى العام لألس

ــلة لمجموعة من العوامل   تحقيق مســـتويات مرتفعة كمحصـ

لمنتجات الطاقة لتتوافق    يلية التسـعير التلقائأمن بينها تطبيق  

ــعار النفط. وكذا   مع التغيرات في المســــتويات العالمية ألســ

التغيرات في األســـعار العالمية للمواد الغذائية وخاصـــة في  

ـات المُ ظـل ال ـا بعض دول المجموعـة.  تقلب ـة التي تمر به ـاخي ن

ـافة   ــحن والت  إلىإضـ على    امين وأثره أالتغيرات في تكلفة الش

ــت بعض دول   ــلع المســــتوردة. كمــا عــان زيــادة قيمــة الســ

ـة من  ـة عن  المجموع ـاتج ـة ن ــخمي ـات تضــ ــغوط ـادة  ضــ زي

مسـتويات الطلب المحلي كنتيجة لزيادة مسـتويات حجم النقود  

ـتشـهد    تأثرفي ظل    المتداولة وذلك ـتويات العرض. كما س مس

ـاتجـة عن   ـة ن ــخمي ــغوطـات تضــ بعض دول المجموعـة ضــ

ـة  ـتــكــلــفـ الـ ـوامــل دفــع  ـوع بــعـ الــمــدفـ ــخــم  ـتضــــ  الـ

 (Cost-push inflation )    كنتيجة الرتفاع أســــعار المواد

ـة   ـاف ـاإلضـــ ـة. هـذا ب ــلع الغـذائي ـة والســ ــل   إلىاألولي تواصــ

مـرير  الــت أثـر  ـة ـعن  ـاـتجـ ـة الـنـ ـــخمـيـ ـات الـتضــ ــغـوطـ  الضــ

 (Pass-through effect )    كنتيجـة الســــتمرار التحـديـات

العمالت المحلية ببعض دول   ــعار صــــرف  التي تواجه أســ

 المجموعة.

  دول  تسجيل  يتوقع  شارة،اإل  سالفة  للتطورات  وفقا

  تضخم  معدل  والسودان  لبنان  من  كل  متضمنة    المجموعة

  بالنسبة. المائة في 27.7 حوالي  يبلغ  2021 عام في  مرتفع

  بدول  التضخم  معدل  تراجع  المتوقع  فمن  2022  لعام

  المقابل،  في.  المائة  في  10.8  نحو  إلى  ليصل  المجموعة

  لبنان  من  كل  باستثناء  المجموعة  دول  تسجيل المتوقع  من

  3.4و  المائة  في  3.6  يبلغ حوالي  تضخم  معدل  والسودان

 .التوالي على 2022و  2021 عامي  خالل المائة في

اتجاهات   في التالي توقعات  الجزء  يعرض  ما سبق،  ضوء 

 المستوى العام لألسعار في دول المجموعة.

شهر سبتمبر  ،  مصر في السنوي خالل  التضخم  زاد معدل 

بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر من    8.0ليسجل حوالي   2021

حيث   التوالي.  على  الخامس  للشهر  ذلك  السابق،  العام 

األربعتضخم  المعدالت  سُجلت   الشهور  السابقة    ةخالل 

بين  ارتفاعات   مايو    4.9تراوحت  شهر  خالل  المائة  في 

أغ  فيبالمائة    6.4و ارتفاع  2021سطس  شهر  يرجع   .

زيادة أسعار  إلى   2021معدل التضخم خالل شهر سبتمبر  

والتعليم، والثقافة األغذية والمشروبات،    ، كل من مجموعة 
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 .سبتمبر

والتبغ،   والوقود،  والغاز  والكهرباء  والمياه  والمسكن 

والمطاعم والفنادق  .  (52) والنقل، والصحة، 

ن متوسط معدل التضخم السنوي خالل  إلى أ تجدر اإلشارة

حوالي  (2021سبتمبر    -يناير  )الفترة   بلغ  قد  في   5.5، 

عام   من  المماثلة  بالفترة  مقارنة  بلغ 2020المائة  كما   .

خالل   السنوي  التضخم  المسجلة في  الزيادة  معدل  متوسط 

في المائة مقارنة    6.1نحو    (2021سبتمبر    -مايو  الفترة )

 األسبق. بذات الفترة من العام

العالمية   التي شهدتها األسعار  للزيادة  خالل    للنفطانعكاسا 

  البترولية   المنتجات  بعض  أسعار  صلتو،  السابقة  الشهور

معدل التكاليف    تغطية  لمستويات على  ذلك  وانعكس 

لجنة تسعير   أن  في هذا الصدد إلى  المحلي. يُشار  التضخم 

قررت   قد  الطاقة   لبعض   المحلية  األسعار  رفعمنتجات 

  مراجعاتها  في  للتر  قرش  25  نحوبـ  البترولية  المنتجات

كل من  األخيرة واكتوبر  في   مع   ، بالتزامن2021  ابريل 

تشهدها   التي  العالمياالرتفاعات  للنفط  األسعار    خاللة 

المنقضية من  .  2021 عام  الفترة 

السابقة التطورات  يبلغ  توقع  الم  من  ،في ضوء  معدل أن 

مصر  التضخم   ما أ،  2021عام    فيالمائة  ب  5.7حو  نفي 

عام   المتوقع إف،  2022فيما يخص  من  معدأنه  يصل  ل ن 

 في المائة.  5.9  حوالي إلى تضخمال

التضخ  ،تونس في معدل  السنوي  بلغ  في   6.2حوالي  م 

سبتمبر   شهر  خالل  بالشهر  2021المائة  مقارنة  وذلك   ،

أسعار   العام السابق. جاء ذلك كنتيجة الرتفاع  المماثل من 

الترفيهية،   والخدمات  التعليم، والمواد  من  كل  مجموعات 

شهر   المواد الغذائية خالل  مجموعة  تراجعت أسعار  بينما 

السن2021سبتمبر   التضخم  معدل  وي خالل  . بلغ متوسط 

التسعة األولى من عام   بالمائة.   5.5حوالي    2021األشهر 

 عدا  فيما األساسي  التضخم  معدل أن  إلى  اإلشارة تجدر كما

 بلغ   قد  2021  سبتمبر شهر خالل  تونس في  والطاقة التغذية

 .(53)  بالمائة 6.0 حوالي

عامي   خالل  بالتوقعات  يتعلق  من ف،  2022و  2021فيما 

أحدث   ن أ  التونسي  المركزي  لبنكل  تقديراتالمتوقع وفق 

حوالي   التضخم  معدل  عام    5.6يبلغ  في   ، 2021بالمائة 

 .(54)2022عام   حواليفي المائة  95.  ونحو

شهر  فقد  ،  للمغرب  بالنسبة خالل  التضخم  معدل  بلغ 

بالشهر  في    0.8حوالي    2021أغسطس   مقارنة  المائة 

أسعار   لزيادة  كنتيجة  ذلك  جاء  السابق.  العام  المماثل من 

واأل والمالبس  النقل،  مثل  الغذائية،  غير  حذية،  المواد 
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والمطاعم والفنادق، والسكن وملحقاته.  والتعليم، واأل ثاث، 

شهر   الغذائية خالل  المواد  أسعار  تراجعت  حين  هذا، في 

 .2021أغسطس  

للتضخم نحو    بالنسبة  سجل  فقد  المائة   0.2األساسي،   في 

 .(55)2021خالل شهر أغسطس 

عام   لألسعار    تأثربشكل  العام  المغرب في  المستوى 

وبصفة   األولية  للمواد  العالمية  األسعار  في  بالتغيرات 

الغذائية والمواد  النفط،  التقلبات    إلىباإلضافة  ،  خاصة 

التي  المُ  على  ناخية  بدورها  اإلنتاج  أثرت  مستويات 

بالسوق  والزراعي   الغذائية  السلع  من  المعروض  حجم 

 المحلي.

الذكر سالفة  للتطورات  وكمحصلة  ل،  بنك  وفقا   توقعات 

يونيو   في  معدل 2021المغرب  يبلغ  أن  المنتظر  من   ،

 1.6بالمائة، وحوالي   1.2نحو    2021التضخم خالل عام 

 .2022في المائة خالل عام 

خالل  بلغ  ،  األردن في التضخم  أغسطس  معدل  من شهر 

حوالي  2021عام   قدرها  ذلك بالمائة،    2.0  نسبة  جاء 

واللحوم، والوقود   النقل،  أسعار كل من  كمحصلة الرتفاع 

والزيوت والدهون. بينما تراجعت أسعار كل من إلوا نارة، 

والمالبس، والمشروبات.  الفواكه، والصحة، 

الثمانية أشهر األولى   معدل التضخم خالل  كما بلغ متوسط 

بذات الفترة    1.1حوالي   2021من عام   في المائة، مقارنة 

خالل   األساسي  التضخم  معدل  بلغ  كما  السابق.  العام  من 

 .(56)بالمائة   0.6حوالي    2021شهر أغسطس 

كافة    والتامين  الشحن  تكلفة  ارتفاع  أثر السلع  على أسعار 

المواد خاصة  مما    المستوردة  على   سلبا    ينعكساألولية، 

على األساسية  السلع أسعار  ارتفاعو  ،اإلنتاج  تكلفة عالوة   ،

الضغوطات التضخمية الناتجة عن ارتفاع األسعار العالمية 

 .  للنفط

 إلى  التضخم  معدل  يرتفع أن  المتوقع من  بناء على ما سبق،

إلى   ،2021  عام  في  بالمائة  2.3 طفيف  بشكل  وتراجعه 

 .(57)  2022  عام في المائة في 2.0

معدل ف  ،لبنان في أما إلى ارتفاع  الرسمية  التقديرات  تشير 

ليسجل  يونيو  لشهر  لتضخما سنوي  أساس   100.6  على 

  االرتفاع   أما.  المنصرم  العام  من ذاته بالشهر  مقارنة بالمائة

  والفنادق، لمطاعما  ته مجموعةسجلقد ف  األسعار في  األكبر

الروحية،  والمشروبات  الغذائية  الموادو   األثاث و  غير 

 .والنقل  ،المنزلية  والتجهيزات
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  وضاع األ  استطالع  نتائج  أيضا    أظهرت  أخرى  ناحية  من

من   الثانينصف  لل  لبنان  مصرف  به  قام الذي  االقتصادية

  حيث  ،األسعار  لمستوى  التصاعدي  المنحى  2021عام  

  النصف  في  قياسية  مستويات  إلى  التجزئة  أسعار  وصلت

المائة  80  أعلن  ذإ.  العام  هذا  من  الثاني   أصحاب  من  في 

  ارتفاع   عن  مقابلتهم  تمت  التي  التجارية  سساتؤالم

أ   العام  من  نفسها  بالفترة  مقارنة  هممبيعات  سعارمستويات 

 .السابق

  التصاعدي  المنحى  استمرار  إلى  دتأ  التي  العوامل  أما

 :أبرزها عديدة فهي  لألسعار

لألسعار    الداخلي  الصعيد  على العام  المستوى  تأثر 

والممارسات   اإلمداد  سالسل  تواجه  التي  باالختناقات 

  بشكل  ساهمتالتي   المدعومة  ساسيةاأل  للمواد  يةاالحتكار

على   لألسعار  المستمرة  الزيادة  في  أساسي  والضغط 

  خالل من  لبنان  مصرف  لدى  جنبيةاأل بالعمالت  االحتياطي

إلى أن الممارسات غير   اإلشارة تجدر .  الدعم  سياسة تمديد

لألسواق   للمواد  حاد  ونقص  شح  إلى  دتأ  المنضبطة 

 السوق  في  سعارهاأ ارتفاع  إلى  دىأ  مما  المدعومة ساسيةاأل

  أسعار  رفع  تم،  السياق  هذا  في.  ملحوظ  بشكل  الموازي

 عام   من الثالث  الربع  خالل  مراحل  عدة  على  المحروقات

  لألسعار  اضافية  زيادة  حدوث إلى أدى الذي  مرألا  2021

  السلع أسعار على  مباشرة  وغير  مباشرة انعكاساتٍ   اله نكا

 .وليةاأل والمواد النقل  تسعيرة  زيادة  خالل من

في    أخرى،  ناحية  من الزيادة   المتداولة   النقود  حجمأدت 

  نفقات   وتمويل  األجنبية  بالعمالت  الودائع  سحب  لتغطية

  زيادة  إلى  األجنبية  العمالت  تدفق  غياب  ظل  في  الدولة

  وبالتالي  العرض  تقلص  مع  بالتزامن  الطلب  تامستوي

ا قيمة    سعر  رفع  حال  وفي.  الدوالر  مقابل  لليرةتراجع 

 المتوقع  فمن  ،المصارف  من  الشهرية  للسحوبات  الصرف

 .  سعاراأل  على الضغط ازدياد

الخارجي،   الصعيد  على  كوفيدأما  جائحة  أثرت   19-فقد 

ا مستويات  وعلى  العالمي  االقتصاد  على  سعار  ألبشدة 

في   العالمية الغذائية  والسلع  النفط  أسعار  على  خصوصا  

العام  األالنصف   من  ظهور2021ول  المتحورات    . ومع 

ستؤثر   التي  الزيادة  هذه  استمرار  المتوقع  من  الجديدة 

المحلي وبالتالي على إلة االستيراد وابدورها على كلف  نتاج 

 تضخم دفع التكلفة.

  استمرار من  ،والخارجية  الداخلية  العوامل هذه كل ظل في

  سعرإلى الضغوطات التي تواجه    19-كوفيد  جائحةانتشار  

المحلية،  صرف عن    الدعم  رفع  إلى  باإلضافة  العملة 

 الرقم القياسيمؤشر . "(2021، )ردناال، ات العامةإلحصاءدائرة ا  56

 .اغسطس، "كلستهمألسعار ال
ستبيان "صندوق النقد العربي: ا(. 2021البنك المركزي األردني، )  57

 "، أكتوبر.الخامس عشراإلصدار  - تقرير آفاق االقتصاد العربي
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كبير  ،المحروقات بشكل    التضخم  توقعات  تزايدت 

(Inflation-Expectation) والمؤسسات   سراأل  قبل من  .

عن   في  البالد ستدخل التوقعات  هذه ناتجة  تضخمية  موجة 

  ساسيةاأل المواد على فراداأل  قبل من الحالي الطلب  ارتفاع

  أما.  سعاراأل  في  إضافي  ارتفاع  من  خوفا    وتخزينها

 ارتفاع   أو جوراأل  بتصحيح مطالبة يأ فستستبق  المؤسسات

  السلع  أسعار  رفع  خالل  من  وليةاأل  المواد  سعارأ  في

 .االستهالكية

  العام  هذا  التضخم  معدالت  تتخطى  نأ  المتوقع  ومنهذا،  

المائة 107  حاجز المائة  115نحو    إلى  تصل  وقد  في   في 

 .  (58)ةالمصرفي  السحوبات  سقف  رفع حال في

 في   تقدما    االقتصادية  صالحاتاإل  حققت  ،السودان في

  سعر  إلى  السودان  تحول  حيث  ،المحدد  البرنامج  إطار

  عن  الدعم  رفع  وتم  السوق،  قوى  تحدده  الذي  الصرف

  ديسمبر  في  الوقود  أنواع  ومعظم  ،لبنزينل  التجزئة  أسعار

  معدالت  زيادة  ىإل قاد مما الكهرباء أسعار  وزيادة ،2020

  حد  إلى  مستقرا    ظل  قد  الصرف  سعر  كان  وإن  التضخم،

 الموازي   الصرف  سعر  ألن  نظرا  .  توحيده  عقب  ،ما

  الصرف   معامالت  في  بالفعل  واسع  نطاق  على  أُستخدم

 في   الرسمي  الصرف  سعر  لتوحيد  يكن  لم  لذلك  األجنبي،

 .التضخم على  محدود  تأثير  سوى  2021  فبراير 21

  األجنبي  النقد السوق في  المضاربين  تسبب  من الرغم على

  سعر  بين  الفجوة  زيادة  في  2021  ويونيو  مايو  شهري  في

 السودان   بنك  أن  إال  الموازي،  و  الرسمي  الصرف

  عبر  العرض  جانب  في  التدخل  سياسة  استخدم  المركزي

  صرف ال سعر استقرار في  بما ساهم  األجنبي، النقد  مزادات

 .  ذلك بعد

  422.78  مسجال    مرتفعا    التضخم معدل  يزال  ال  رغم ذلك

 الوقود  أسعار   تحرير  بسبب  ،2021 يوليو شهر في   بالمائة

  عجز  واستمرار  ذلك  عن  الناتجة  المباشرة  غير  واآلثار

  يُتوقع الصرف  سعر استقرار ظل  في ولكن والوقود،  الغذاء

  بسبب   2022  عام في  الرقم ثنائي  معدل  إلى التضخم تراجع

ل  من الحد اآلثار  و لعجزالتمويل النقدي   ة المؤقتبدء تالشي 

 .(59)  الحالي الجمركي  الصرف  سعر إللغاء

التضخم  بلغ  ،  موريتانيافي   شهر  معدل  خالل  السنوي 

المفي   4.7حو  ن  2021سبتمبر   بالشهر  ماثل  المائة مقارنة 

زادت    .(60)  السابقعام  المن   المواد  فقد  من  كل  أسعار 

والصحة،والمشروبات  الغذائية السكن ووالمطاعم،    ، 

والكهرباء   والغاز  واالتصاالت،    ،والمحروقاتوالمياه 

والتعليم.ثاث،  واأل  المالبس،و  والنقل، والترفيه والثقافة، 

توقع  يف ،2022و  2021فيما يتعلق بالتوقعات خالل عامي 

ي التضخم  سجل  أن  عام    2.9حو  نمعدل  خالل  المائة  في 

ل.  2021 توقع أن يبلغ معدل فمن الم،  2022عام  أما بالنسبة 

 المائة. في  2.6التضخم نحو  

في   بالتطورات  لألسعار  العام المستوى  يتأثر،  فلسطينفي 

 السلعية   الواردات  تكلفةب  العالمية،  الغذائية  المواد  أسعار

  مستويات   في  التطورات  أثر  إلى  إضافة  األولية،  والمواد

 .األسري  االستهالك  وخصوصا  المحلي الطلب

  خالل  التضخم  معدل  يبلغ  أن  يتوقع  التوقعات،فيما يخص  

  سنوي،   أساس  على  المائة،  في  1.5  نحو  2021  عام

بشكل طفيف  و نحو 2022  عام  فيارتفاعه   في   1.8  إلى 

 .المائة

عام   فيمعدل التضخم  يسجل  توقع أن من الم،  جيبوتيفي 

لعام   2.9حو ن  2021 يتوقع  ف،  2022في المائة. أما بالنسبة 

 بالمائة.   2.4 اليحو إلىمعدل التضخم   يصلأن 

 3.9، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم نحو  الصومالفي 

أن   2022عام  يتوقع في . فيما 2021في المائة خالل عام 

 في المائة.  3.1يبلغ حوالي  

حوالي  مرالق  في   التضخم  معدل  يبلغ  أن  يتوقع  في   3.5، 

بينما يتوقع أن يبلغ معدل التضخم    ،2021المائة خالل عام  

المائة خالل عام   3.2حوالي  .  2022في 

  

 
ستبيان تقرير آفاق "صندوق النقد العربي: ا (،2120، )مصرف لبنان  58

 "، أكتوبر.الخامس عشراإلصدار  - االقتصاد العربي
ن ستبيا"صندوق النقد العربي: ا (،2120، )بنك السودان المركزي  59

 "، أكتوبر.الخامس عشراإلصدار  - تقرير "آفاق االقتصاد العربي

المؤشر الوطني . "(2021المكتب الوطني لإلحصاء، موريتانيا، )  60

 .سبتمبر، "ألسعار االستهالك
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   2022و  2021ي  لعام  العربية  للدول   الكلي  االقتصادي  األداء  توقعات(:  3شكل رقم )

 اتجاهات تطور األسعار المحلية

في  13.2بقاء معدل التضخم عند مستويات مرتفعة تقارب من المتوقع 

 .. 2022في المائة عام  6.1وتراجعه إلى  ،2021المائة عام 

 معدل التضخم في الدول العربية )في المائة(

 
 العربي  النقد صندوق وتوقعات رسمية تقديرات: المصدر

بفعل ارتفاع  التضخم السيما في مجموعتي الدول العربية المستوردة 
 للنفط والدول العربية المصدرة للنفط األخرى 

الدول العربية )في المائة( مجموعات التضخم في  معدل  

 

العربي  النقد صندوق وتوقعات رسمية تقديرات: المصدر  

التعاون لدول الخليج من المتوقع ارتفاع التضخم في مجموعة دول مجلس 

 .. في المائة خالل أفق التوقع  2موعة إلى ما يقارب كمج العربية

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

 

 تقديرات رسمية وتوقعات صندوق النقد العربي.المصدر: 

فيما يتوقع ارتفاع أكبر للتضخم في مجموعة الدول العربية األخرى 

 2022و 2021في المائة عامي  5.2و 6.4 إلىالم صدرة للنفط 

 معدل التضخم: الدول العربية األخرى المُصدرة للنفط )في المائة(

 

 تقديرات رسمية وتوقعات صندوق النقد العربي.المصدر: 

خم في الدول العربية المستوردة للنفط كبير للتض انخفاضمن المتوقع 

 .. 2020عام المسجل  خالل أفق التوقع مقارنة بالمستوى القياسي

معدل التضخم: الدول العربية المستوردة للنفط كمجموعة )في المائة(   

 

انحسار نسبي للضغوطات التضخمية في بعض دول  بما يعكس 

  2022و 2021المجموعة خالل عامي 

 

 )في المائة(المستوردة للنفط فرادي معدل التضخم: الدول العربية 

 

تقديرات رسمية وتوقعات صندوق النقد العربي.المصدر:  تقديرات رسمية وتوقعات صندوق النقد العربي.المصدر:    
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 المالحق
 

 النمو االقتصادي في الدول العربيةاتجاهات 

(2013-2022) 
 

 معدل النمو باألسعار الثابتة 

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

 7.5 2.6 4.1- 0.3 2.7 0.7- 1.7 4.1 3.6 2.7 السعودية

 4.2 2.1 5.9- 1.7 1.2 2.4 3.1 5.1 4.3 5.1 االمارات

ــر ــ ــ  3.6 2.9 3.6- 0.2- 1.4 1.6 2.2 3.6 4.0 3.4 قطـ

 3.7 2.7 8.90- 0.6- 2.4 4.7- 2.9 0.6 0.5 1.1 الكــويت

ـان ــ ــ  3.0 2.5 6.4- 0.8- 2.4 0.8- 2.0 5.7 2.9 3.9 عُم

ــرين  3.1 3.1 5.1- 2.1 2.3 4.1 3.2 2.9 4.4 5.4 البح

 5.5 2.5 5.40- 2.8 2.0 4.6 4.6 0.8- 10.3- 5.3- دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ــزائر  2.9 4.5 6- 0.8 7.0 3.0 3.2 3.7 3.8 2.8 الجـ

ــراق  8.0 3.6 15.70- 6.0 2.6 1.8- 13.8 2.6 2.3 7.6 العـ

ـمن ــ ــ  1.2 1.6- 5.00- 2.1 3.6- 11.6- 17.9- 32.7- 0.2- 4.8 الي

ـا ــ ــ ــ  23 196 59.70- 9.9 7.4 55.0 8.4- 11.7- 74.4- 52.0- ليبي

.73 10.6- 2.3 1.5 0.9- 6.0 0.5 3.0 4.4 (1)الدول النفطية الرئيسة بخالف دول مجلس التعاون   5.2 

.82 6.2- 0.9 1.7 0.4- 2.9 3.0 3.2 3.3 (1)الدول العربية المصدرة الرئيسة للنفط  5.5 

ــر ــ  5.4 3.3 2.5 5.6 5.3 4.2 4.4 4.4 2.2 2.1 مصـ

 3.0 6.2 6.3- 2.6 3.1 4.2 1.1 4.5 2.7 4.5 المغـرب

ـودان  2.8 1.7 3.6- 2.5- 4.3- 4.7 4.8 4.9 3.6 4.4 الس

ــس ــ  3.0 3.9 9.2- 1.4 2.5 2.2 1.1 1.0 2.7 2.1 تون

ـان ــ ــ  9.2 11- 25- 6.7- 1.9 0.6 1.7 0.2 2.0 2.7 لبن

ـين  3.0 4.4 11.5- 1.0 0.9 3.1 4.7 3.4 0.2 2.2 فلسطـ

 2.7 2 1.6- 2.0 1.9 2.1 2.1 2.6 3.4 2.4 األردن

 3.6 2.4 2.20- 5.9 2.9 3.5 1.5 3.1 5.6 6.4 موريتانيا

 5.5 5.0 1.00- 7.5 4.3 4.1 6.7 6.5 6.0 6.0 جيبــوتي

ــر ــ ــ  3.0 1.6 0.40- 1.9 2.7 2.7 2.2 1.0 2.1 3.5 القم

 4.6 2.5 2.8- 2.6 2.9 3.7 3.2 3.8 2.6 3.1 الدول العربية المستوردة للنفط

.72 5.2- 1.4 2.1 0.5 3.0 3.2 2.5 3.3 (2)إجمالي الدول العربية   5.2 

 

 متوقع* 
 .( ال يشمل االقتصاد الليبي نظرا  للتقلبات األخيرة التي شهدها الناتج المحلي اإلجمالي1)

 .الناتج المحلي اإلجمالي والسوري نظرا  لعدم توفر البيانات( ال يشمل االقتصاد الليبي نظرا  للتقلبات األخيرة التي شهدها 2)

  .ودولية وإقليمية وطنية العربي باالستناد إلى مصادر النقد صندوق تقديرات وتوقعات: المصدر
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 اتجاهات تطور األسعار المحلية في الدول العربية

(2013  –  2022)   
 

 معدل التضخم )%(  

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

 2.00 2.90 3.40 1.2- 2.5 0.8- 2.1 1.2 2.2 3.5 السعودية 

 1.80 0.70 2.07- 1.9- 3.1 2.0 1.8 4.1 2.4 1.1 االمارات

.2 1.00 2.47- 0.9- 0.3 0.5 2.7 1.8 3.4 3.1 قطـــــــر  04  

 3.10 2.80 2.10 1.1 0.6 1.6 3.5 3.7 3.1 2.7 الكــويت

 2.60 3.10 0.80- 0.1 0.9 1.6 1.1 0.1 1.0 1.1 عُمـــــان

 2.00 1.50 2.30- 1.0 2.1 1.4 2.7 1.9 2.6 3.3 البحــرين

 2.12 2.17 1.09 1.0- 2.2 0.4 2.2 2.2 2.4 2.7 دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 3.40 5.10 2.42 2.0 4.3 5.6 6.4 4.8 2.9 3.3 الجـــزائر

 3.10 4.70 0.60 0.2- 0.4 0.2 0.5 2.3 2.2 1.9 العـــراق

 23.50 21.50 21.00 23.0 25.0 18.0 16.0 9.0 8.1 11.1 اليـــــمن

 4.50 4.00 8.00 2.2- 13.6 28.5 25.9 9.8 3.1 2.6 ليبيـــــــا 

بخالف دول مجلس  الرئيسةالدول النفطية 

 التعاون
3.3 3.1 4.2 5.1 5.0 4.6 2.7 3.46 6.38 5.16 

 2.93 3.29 1.72 0.1- 2.9 1.6 2.9 2.7 2.6 2.8 للنفط الرئيسةالدول العربية المصدرة 

 5.90 5.70 5.00 9.2 14.4 29.5 10.2 11.1 10.1 6.9 مصـــــر

 1.60 1.20 0.70 0.2 1.6 0.7 1.6 1.6 0.4 1.9 المغـرب

 36.70 103.00 163.26 51.0 72.9 32.4 17.6 17.3 37.5 37.1 السـودان

 5.90 5.60 5.60 6.7 7.3 5.3 3.6 4.4 4.6 5.3 تونــــس

 23.00 107.00 84.30 2.9 6.1 4.5 0.8- 3.8- 1.9 4.8 لبنـــــان

 2.00 2.30 0.30 0.8 4.5 3.3 0.8- 0.9- 2.9 4.8 األردن

 1.80 1.50 0.73- 1.6 0.2- 0.2 0.2- 1.4 1.7 1.7 فلسطــين

 2.60 2.90 2.40 2.3 3.1 2.6 1.5 0.5 3.8 4.1 موريتانيا

 2.40 2.90 2.00 1.8 1.9 2.0 2.0 2.2 2.9 2.4 جيبــوتي

 3.10 3.90 3.50 3.0 2.7 2.9 2.3 .. .. .. الصومال

 3.20 3.50 3.00 2.8 2.5 2.1 2.0 2.0 1.5 2.3 القُمر

 10.82 27.68 33.55 12.4 18.7 19.9 7.7 7.9 10.9 10.0 الدول العربية المستوردة للنفط

 6.10 13.20 14.43 5.0 9.3 9.1 4.9 4.8 6.0 5.7 (1إجمالي الدول العربية )

 

 متوقع.*  
         .سورية باستثناء (1)
 .ودولية وإقليمية وطنية العربي باالستناد إلى مصادر النقد صندوق تقديرات وتوقعات: المصدر
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