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  تقديم

 

   ُصننقر  العربس ، الق ل في   االقتصنناد    السننساتننا    صننوا    القرار  متخذي  لقعم  العربي  الوقق  صننوق    جهود إطار في 

  الصنوق   ارتنى  السنسا ، هذا في . العربي   االقتصنادي  بالشنن   تهتم التي    القراتنا  الق ر    التقار ر  من  عقدا    الصنوق  

   تحلسلس   اتننتشننرافس   برؤ    العربس   الق ل في   القرار  صننوا   إمقاد  بهقف"  العربي االقتصااا  آفاق"  تقر ر إصننقار  أهمس 

 المحلس ،   األتننعار  تطور   اتجاها   االقتصننادي،  الومو: في   تتمثل  أصننعقة عقة  على   العربس  للق ل  الكلي   االقتصنناد ألداء

  إلى  اتنننتوادا    التقر ر هذا في   الُمتضنننمو   التوقعا  صنننسا     تم. الخارجي    القطا    العام ،  المالس   الوقق  ،   األ ضنننا  

  اإلصنن     مسننارا   العربس   االقتصننادا  في   المسننتجقا    عكس   بما الق لس ،  االقتصنناد   البسئ  في   التطورا   أحقث

 فمع .  الموحق العربي   االقتصنادي  التقر ر  خاصن  األخرى،  الصنوق   إصنقارا   مع  التقر ر   تكامل.  المختلف   االقتصنادي

  الق ل في  الحالس   االقتصننناد    التطورا   متابع   من العربي   االقتصنننادي بالشنننن   المهتمو    تمكن  التقر ر ن،  صنننق ر

  إضنناف     التقر ر   ُمثل  أ  في  العربي   الوقق  صننوق     نمل. الحق   لفترا   االقتصننادي  األداء  م مح  اتننتشننراف  العربس 

  التوقعا   محق د   في   تتمثل  بحثس   ثغرة تننق في   سننهم   أ   األعضنناء،  د له  لخقم   بها   قوم التي   البحثس   للجهود  جق قة  

  في   المسنناهم   إلى  خ له من  الصننوق     طمح  الذي األمر  مسننتقل ،  إقلسمس   كمجموع   العربس   للق ل  االقتصننادي لألداء

 . المستقام الشامل الومو تحقسق باتجاه مسسرتها  دعم العربس  الق ل في  االقتصادي القرار تعز ز

 

 التوفيق،،،  ولي  وهللا

 

 الحميدي  هللا عبد بن الرحمنعبد 

 اإل ارة مجلس رئيس العام المدير

 العربي  النقد صندوق                                                                                                
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 ( 2023-  2022مالمح األداء االقتصادي للدول العربية ) 
• •  • 

  االقتصا  العالمي شهق      متحوراته،  19-تقاعسا  جائح  كوفسق اتتمرار  ،  الراهو العالمس     اإلقلسمس   التطورا   في خضم  

أثار بعض المخا ف   على ت تل التور ق العالمس ،  أد  إلى ارتفا  أتعار العق ق من السلع األتاتس ، ما تحق ا  عق قة أثر   

دفعت هذه الظر ف االتتثوائس  المؤتسا  الق لس  إلى إعادة تقسسم  ضع االقتصاد العالمي من   .بشن  األمن الغذائي العالمي 

. ترا حت توقعا  الموظما  2022المتعلق  بعام  للومو االقتصادي العالمي    2022الُمصقرة في  وا ر  خ ل خفض توقعاتها  

التوقعا  الُمصقرة    مقابل،  في المائ   3.2في المائ      2.9ما بسن    2022  في موتصف عامالصادرة  قتصادي  الق لس  للومو اال

  ترا حتإلى نسب    2023توقعا  الومو لعام  أشار  أحقث  بالمائ ، بسوما    4.4بالمائ      3.5بسن     التي ترا حت في بقا   العام  

 . في المائ  3.5   2.9بسن 

في تغسسر توجها  موقف السساتا  الوقق   لتصبح انكماشس  أكثر موها تسسسر   لعقد من    المركزية العالمية المصارف  بقأ   

لمعالج    19-جائح  كوفسقاألتباب، أهمها ز ادة الضغوط التضخمس  التي خلفتها السساتا  الوقق   التوتعس  المتبع  خ ل فترة  

تس .  على الر م من التنثسر المباشر للتطورا  العالمس ، إال أ  هواك بعض  الركود االقتصادي،  ارتفا  أتعار السلع األتا

- الضبابس  تحوم حول أفق التوقعا  في المقى القصسر، تسما في ظل الجهود الق لس  المستمرة لتقلسل تنثسرا  جائح  كوفسق

تنثر  19 الر م من  القائم . على  بالتحق ا   الق لي  المجتمع  تنثر  الراهو     الق ل  بعض   تفادي  بالتحق ا   المباشر  العربس  

، إال أ  معظم الق ل العربس   مكن أ  تلعب د را  كبسرا  في  الغذائس  مثل الحبوب باعتبارها من المستورد ن الرئسسسسن للسلع  

 القمح  الموتجا  البتر لس .   ، تحقق االكتفاء الذاتي في بعض السلع مثل ،تقلسص فجوة الغذاء العالمي  العربي 

باالنعكاتا  الواتج  عن التطورا  العالمس  األخسرة، ما أدى في مجمله إلى ارتفا  أتعار الوفط   أسواق الطاقة الدوليةثر   تن

،  من المتوقع اتتمرار الز ادة في 2008موذ عام    للسعر االتمي   أعلى مستو اتها  2022 الغاز لتسجل خ ل شهر مارس  

من خارج    خاص، مقابل ارتفا  في مستو ا  العرض بشكل  2022مستو ا  الطلب على الوفط،  لكن بوتسرة أقل خ ل عام  

في ،  تراجعها  2022عام ما تبقى من  خ ل    نسبسا  عوق مستوى مرتفع  األتعار العالمس  للوفط  بقاء  المتوقع  ،  بالتالي من  أ بك

لتباطؤ  النتسج     2023عام   االقتصاديالمتوقع  كما  لوشاط  كبسرة  حق ث   توقع  ،  السلع   نسبسا  ارتفاعا   من  العق ق  ألتعار 

 . 2023عام  في  تقر جي للضغوطا  التصاعق   ي ت شمع ، 2022األتاتس  خ ل عام 

في المائ   3.5 في المائ ، مقابل 5.4لسسجل نحو  2022ارتفاعا  في عام   معدل نمو االقتصا ات العربيةمن المتوقع أ   شهق 

 نتي على رأتها التحسن الوسبي في مستو ا  الطلب العالمي،  ارتفا    ،، مقفوعا  بالعق ق من العوامل2021المسجل في عام  

معقال  نمو قطاعي الوفط  الغاز،  مواصل  الحكوما  العربس  تبوي حزم للتحفسز لقعم التعافي االقتصادي، ع  ة على  

ثر اإل جابي لتوفسذ العق ق من برامج اإلص   االقتصادي  الرؤى  االتتراتسجسا  المستقبلس  التي تستهقف تعز ز مستو ا   األ

التوو ع االقتصادي،  إص   بسئا  األعمال،  تشجسع د ر القطا  الخاص،  دعم رأس المال البشري،  ز ادة مستو ا   

 4.0  نحو   سجلسل  2023في عام  ما  توقع تراجع الومو االقتصادي للق ل العربس   المر ن  االقتصاد   في مواجه  الصقما . فس

األتاتس ،  أثر   السلع  أتعار  في  المتوقع  العالمي،  التراجع  االقتصادي  الومو  معقل  انخفاض  بما  تواكب مع  المائ ،  في 

 .الكلي االنسحاب التقر جي من السساتا  المالس   الوقق   التوتعس  القاعم  لجانب الطلب 

في عقد من الق ل العربس ،   2022تماشسا  مع التطورا  التي شهقتها معقال  التضخم خ ل األشهر الست  األ لى من عام  

، لسعكس تواصل تنثسر التطورا  الق لس   أثرها  2022خ ل عام    المستوى العام لألسعار بالدول العربيةارتفا     من المتوقع

السلع الغذائس ، إضاف   موها  على ت تل اإلمقاد الق لس ،  ز ادة مستو ا  األتعار العالمس  للوفط  المواد األتاتس  خاص   

البقء في فرضها  إ الق ل العربس ، لى أثر ارتفا  مستو ا  الطلب المحلي،  ز ادة معقال  ضرائب االتته ك أ   ببعض 

للتطورا     لك كذ كمحصل   الرئسس .  العم    مقابل  العربس   العم    بعض  تراجع تعر صرف  عن  الواتج  التمر ر  أثر 

  2023في المائ ، أما بالوسب  لعام    7.6أ   بلغ معقل التضخم في الق ل العربس  نحو    2022المذكورة، من المتوقع خ ل عام  

 .في المائ  7.1ضخم إلى حوالي فستوقع أ   صل معقل الت
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 للتقرير  األساسية  االفتراضات 
العالمي  التجارة  تخضع التوقعا  الخاص  باالفتراضا  األتاتس  للتقر ر للمراجع  الق ر  ، بما  سمح باألخذ في االعتبار التطورا  في الوشاط االقتصادي 

كما تشمل   ج،  االنتا  بكمسا ما  تعلق بمستو ا  المعر ض من الوفط  الطلب علسه  مستو ا  التزام الق ل الموتج  للوفط  ، خاص   الق لس   أتوا  الوفط العالمس 

 : عملس  المراجع  التطورا  في تعر صرف الق الر األمر كي  العم   األتاتس  األخرى
 

عقد أكبر من د ل العالم من الوفاذ إلى اللقاحا ،   مع تمكن  2022حتى نها   عام    19-كوفسق  جائح لثر االقتصادي  األ  اتتمرار  :19-كوفيد   جائحة -

 حرك  التجارة    ،ما تسقعم الوشاط االقتصادي  وفسا ،  تبقأ عوقها الق ل في التخلي عن إجراءا  التباعق االجتماعي ال توخفض مستو ا  اإلصاب   

المسجل   الومو االقتصاديتمكن عوقها عقد متزا ق من د ل العالم من تجا ز التقاعسا  السلبس  للوباء  العودة لمستو ا     الق لس  للسلع  الخقما 

 . 2019عام  في 

 

  نسبسا    تهقئ  األتوا ،  احتواء الز ادا  الكبسرة  خ ل الوصف األ ل من العام الجاري، من شننهلى توافق  إالوصول  :  التطورات العالمية الراهنة  -

 . 2022الوصف الثاني من عام   بحلولالمسجل  في أتعار السلع األتاتس  

 

 تسرة الومو إلى   ز ادة،  2022في المائ  في عام  3.2   2.9 تترا   بسن  االقتصاد العالمي بوسب من المتوقع نمو  مسارات نمو االقتصا  العالمي: -

، 19-من تنثسر جائح  كوفسق  ك   في المحصل   بما  عكس   فق تقق را  المؤتسا  الق لس ،    2023  خ ل عام  بالمائ  3.5     2.9  بسنما  ترا    

 لسساتا  االقتصاد   القاعم  للتعافي االقتصادي.  المسارا  المتوقع  ل،  التطورا  العالمس  األخسرة 

 

 باألتاس  نابع  مباشر  بشكل  تواء    السلع  من  للعق ق  الق لس   التجارة  على   تقاعسا   في بعض الق ل  للتطورا  العالمس    كو   توف:  الدوليةالتجارة   -

التطورا    تنثسرا   خ ل  من  مباشر   سر  بشكل  أ   ،علسها  العالم  د ل  من  لعقد  التجاري   االنكشاف  الق لس   التجارة  في   لتلك الق ل  الوسبس   األهمس   من

   شهق   أ   المتوقع  من  أنه  إال  الق لس ،  التجارة  حرك   تراجع  المتوقع   سر  من  كا    إ    بالتالي   ،العالمس   اإلمقاد   ت تل  السلع  أتعار  على   العالمس 

 عامي  في   المائ   في   4.5   المائ   في   5.8  البالغ   مسبقا    المتوقع   بالمستو ا   مقارن   2023   2022  عامي   في   انخفاضا    الق لس   التجارة  نمو  معقل

  انكشاف   في   المتمثل  المباشر  األثر  أ   ن حظ  العربس ،  للق ل  الخارجس   التجارة  على   التطورا  العالمس   تنثسر  حسث  من  على التوالي.  2023   2022

  لتلك  الموخفض   الوسبس   األهمس   ظل  في  محق دا     كو   قق  عام  بشكل  في بعض الق ل التي تمر بتطورا   سر مواتس   التجارة  على   العربس   الق ل

 ، ( الواردا   إجمالي   من  المائ   في   7.3   الصادرا ،  إجمالي   من  المائ   في   0.3  نحوتمثل  )   العربس   للق ل  التجار سن  الشركاء  أهم  هسكل  في   الق ل

  .الحبوب رأتها على  محقدة لسلع المورد ن التجار سن الشركاء هسكل بسن كبسرة نسبس  أهمس  لتلك الق ل كا   إ 

من  . األتاتس  السلع  أتعار  ارتفا  نتسج  العربس  للموطق  الق لس   التجارة مستو ا  على  ملموت   تنثسرا    لتلك التطورا  تسكو  المقابل،  في  لكن

  الجاري،   العام  خ ل  للوفط  العالمس   األتعار  في   المسجل   الز ادة  بفعل  العربس   الصادرا   قسم   ارتفا   إلى جه  تتؤدي التطورا  العالمس  األخسرة  

تلك التطورا  من   ؤديتت  فسما،  العربس   الصادرا   قسم   إجمالي   من  المائ   في   55  نحو  تمثل  التي   الوفط  لصادرا   الكبسرة  الوسبس   األهمس   ظل  في 

  الحسابا    مواز ن  في   للعجوزا   متوقع  ارتفا   ثم،   من  ،الخام   المواد  الزراعس   السلع  من  العربس   الق ل   اردا   قسم   ارتفا   إلى   جه  أخرى،

  الرئسس    العربس   لق لا    لعقد منبالوسب  المواز ن  هذه  في   المسجل  الفائض  مستو ا   ارتفا   المقابل   في   للوفط،  المستوردة  العربس   للق ل  الجار  

  .للوفط المصقرة

 

 الطاق    إمقادا   انتظام   ُخفف  قق  حسن  ففي   مسار التطورا  الحالس ،  على   للوفط  العالمس   لألتعار  المتوقع   المسارا   تعتمق  األسعار العالمية للنفط: -

قق  تقاعسا    أ   إال  السعر  ،  الضغوطا   من إدارة  .للوفط  العالمس   ارتفا  األتعار  تواصل  عن  تسفر  التطورا  العالمس  األخسرة     فق تقق را  

، فسما  توقع تراجع أتعار  2022للبرمسل في عام  أمر كسا  د الرا     105الطاق  األمر كس ، من المتوقع أ  تسجل األتعار العالمس  للوفط نحو    معلوما 

عام  . على مستوى الق ل العربس ، توف  كو  ل رتفا  المسجل في األتعار العالمس  للوفط خ ل  2023د الرا  للبرمسل في عام   89الوفط إلى نحو  

  الرتفا  أتعار للوفط نظرا   تنثسرا  متبا و . من جه ، تتقعم تلك االرتفاعا  التوازنا  القاخلس   الخارجس  ل قتصادا  العربس  الُمصقرة    2022

فوا  الوفط ارتفا   على  للوفط  العالمس   األتعار  في  المسجل  االرتفا   تسساعق  كما  الق ل،  لتلك  العام   الموازنا   تعادل  تحقق  مواز ن التي  ئض 

البلقا . لهذه  بالوسب   الزراعس   الواردا   المسجل  في  الز ادة  أثر  له،  هو ما توف  متص  المصقرة  العربس   الق ل  الجار   في  في    المعام   

تجا  الطاق  خاص  لتلك االرتفاعا  خاص  أ  عقد موها ال  زال  قعم بعض مو  المقابل، توف تتنُثر موازنا  الق ل العربس  المستوردة للوفط نتسج   

الطاق   األكثر اتتخقاما  من قبل الفئا  متوتط   موخفض  القخل، كما تتتنثر مواز ن المعام   الجار   لهذه الق ل نتسج  ارتفا  نصسب  اردا  

  الغذاء من مجمل  اردا  هذه الق ل.

 

  2022توجه مجلس االحتساطي الفسقرالي األمر كي إلى تسر ع  تسرة تقسسق السسات  الوقق   حتى نها   عام  من المتوقع  توجهات السياسة النقدية:   -

 بعق عملس  الرفع في  ولسو،  .  جوال  لرفع الفائقة حتى نها   العام  تلسل المتصاص الضغوطا  التضخمس   تط توقعا  تشسر باحتماال  توفسذ  

  الفائقة   اتجاها   انعكست  العربس ،  الق ل  مستوى  . على 2022برفع أتعار الفائقة حتى نها   عام  ي األ ر بي  البوك المركزتمر    سمن المتوقع أ   

  في   التغسرا   بمواكب   مؤخرا    قامت  التي   الصرف  ألتعار  ثابت   نظما    تتبوي   التي   العربس   الق ل  من   عقد  في   الوقق    السسات   العالمس  على توجها 

بسن    برفع   قامت  األمر كس   المتحقة  الوال ا   التسما  الربط  عم    لق ل  الوقق    السسات  بما  ترا     بحسب.  نقط  مئو    1.00   0.25الفائقة 

  2.8في المائ     1.9على الق الر األمر كي لتصل إلى    الفائقة  أتعار  رفع  إلى   التطورا   تلك   تؤدي  أ   المتوقع  من  ،العام  هذا  المتوقع  الرفع  جوال 

  جزئي بشكل الثابت  الصرف  أتعار نظم ذا  العربس  الق ل تجار ها تلك الجوال  التي توف على التوالي، 2023  2022المائ  خ ل عامي في 

  تحق ا     مرن   صرف  أتعار  تسات   تتبوى   التي   العربس   الق ل  من  عقد   واجه  أخرى،   جه   من.  بها  االقتصاد    األ ضا   تطورا   بحسب  كلي   أ 

 الفائقة  أتعار رفع إلى  تقفعها  قق الق ل الوامس   اقتصادا  السو  الواشئ ، خارج  إلى  األموال رؤ س تقفقا  تفرضها التي  الضغوطا  ضوء في 

  تبعا    من   معقال  عالس  للمق ونس  الخارجس  للحق  الجار    المعام     مواز ن  عجوزا   من  مرتفع   مستو ا    لق ها  التي   للق ل  بالوسب   خاص 

 .األجوبس  األموال  سرؤ خر ج 
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 العربية   دول مجموعات ال 
 

 اآلفا    ،على التطورا  االقتصاد   األخسرة شامل نظرة  الق ل العربس ،   ققم   كل آفاق االقتصا  العربي غطي تقر ر 

التحلسل،   المتوتط.  لتسهسل  المقى  العام  على  السسات   التحلسلس   اإلقلسمس  اإلضافس  مز ق ا من  قضا ا  المجموعا   توفر 

مجموعتسن هما: الق ل د ل  إلى    22فقق تم تقسسم الق ل العربس   عقدها  التفاصسل الققسق  للتحلسل  االتتمرار  ،  على ذلك  

للنفط)المجموع  األ لى  تشمل  ط،  الق ل العربس  المستوردة له.  للوف  ة العربس  المصقر  بق رها   (  الدول العربية المصدرة 

ارا ،  قطر،  اإلمتشمل ك  من السعود  ،  التي     ول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (  1)ا:  مجموعتسن فرعستسن هم

المصدر  الدول(  2)،   الكو ت،  عما ،  البحر ن للنفطالعربية األخرى  ك   ة  الجزائر،  العرا ،  السمن،    ،  تشمل  من 

من مصر،  المغرب،  السودا ،  تونس،  لبوا ،   ،  تشمل ك   الدول العربية المستور ة للنفطهي  الثانس المجموع    لسبسا.

 :  األرد ،  تور  ،  فلسطسن،  مور تانسا،  جسبوتي،  الصومال،  القمر

 الدول  المجموعات 

الدول العربية  
 المصدرة للنفط 

دول مجلس التعاون لدول  
 .السعودية، اإلمارات، قطر، الكويت، عمان، البحرين الخليج العربية 

العربية األخرى المصدرة  الدول  
 للنفط 

 . الجزائر، العراق، اليمن، ليبيا

 الدول العربية المستوردة للنفط 
مصر، المغرب، السودان، تونس، لبنان، واألردن،  
سورية، فلسطين، موريتانيا، جيبوتي، الصومال،  

 . القمر
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            البيئة االقتصادية الدولية وانعكاساتها .  1
 على الدول العربية 

 

 ما نتج    ،العالمس  الراهو اإلقلسمس   التطورا   في خضم  

عوها من ارتفا  في أتعار السلع األتاتس  مثل الموتجا   

ظل  الزراعس  البتر لس    االنعكاتا   اتتمرار  ،  في 

، تواجه ت تل  19-لجائح  كوفسقاالقتصاد    االجتماعس   

 تزا ق مستو ا     ،مقاد تحق ا  جم  نتسج  لعقم السقسناإل

المخاطر في ظل التقاعسا  التي خلفتها  التي اتسع نطا   

العالم،  أد  إلى تراجع   أتوا  ثسرها لسشمل كاف  د ل نت

مستو ا  القوة الشرائس  خاص  بالوسب  لألتر ذا  القخل 

األمن  كما  الموخفض،  المتوتط   بشن   مخا ف  أثار  

العالمي. االتتثودفع    الغذائي  الوضع  المؤتسا   هذا  ائي 

إعادة تقسسم  ضع االقتصاد العالمي من خ ل   إلىالق لس   

تعق ل توقعاتها للومو االقتصادي العالمي  تخفسضه مقارن   

 .  السابق بالتوقعا  

  للومو   الق لس   الموظما   توقعا   ترا حت  الصقد،  هذا  في

  2.9  بسن  ما  2022  عام   موتصف  في  الصادرة   االقتصادي

  الُمصقرة  التوقعا   كانت  بسوما  المائ ،  في  3.2   المائ   في

  بسوما   بالمائ ،  4.4   بالمائ   3.5  بسن  تترا   العام   بقا    في

  نسب   إلى  2023  لعام   الومو  توقعا   أحقث  أشار 

 .المائ  في 3.5  2.9  بسن  ترا حت

  تخفسض توقعا  الموظما  الق لس  للومو  أ  جق ر بالذكر

من  التي  العرض  صقما   موطلق  من  جاء  االقتصادي 

الوامس   الق ل  على  مباشرة  بصورة  تؤثر  أ   المتوقع 

إضاف    الواشئ ،  السو   المتققم     لىإ  اقتصادا   الق ل 

 باألخص تلك المستوردة للسلع األتاتس   التي تعاني من 

كوفسق متحورا   مستوى    بسبب  19-تفشي  تراجع 

جرعا    توفر  االحتراز    عقم    التطعسماإلجراء  

  .[1]الكافس 

بقأ    تبق،  ما  إلى  العالمية إضاف   المركزية    المصارف 

المركزي  البوك  األمر كي،  الفقرالي  االحتساطي  )مجلس 

موقف   توجها   تغسسر  في  إنجلترا(  بوك  األ ر بي، 

السساتا  الوقق   لتصبح انكماشس  أكثر موها تسسسر   لعقد  

من األتباب، أهمها ز ادة الضغوط التضخمس  التي خلفتها  

 جائح  تفشي    المتبع  خ ل فترة السساتا  الوقق   التوتعس   

أتعار    19-كوفسق االقتصادي،  ارتفا   الركود  لمعالج  

الراهو .   العالمس   للتطورا   نتسج   األتاتس     لذلك السلع 

هواك بعض الضبابس  تحوم حول أفق التوقعا  في المقى  

 
 فق توقعا  كل من موظم  التعا   االقتصادي  التومس   المعهق البر طاني    [1]

 للقراتا  االقتصاد    االجتماعس ،  بوك جي. بي. مورجا . 
[2]  IMF, (2022). “World Economic Outlook Update: Rising 

Caseloads, A Disrupted Recovery, And Higher Inflation”, Jan. 

المستمرة   الق لس   الجهود  ظل  في  تسما  لتقلسل  القصسر، 

كوفسق جائح   الق لي     19-تنثسرا   المجتمع  تنثر  تفادي 

 بالتحق ا  الراهو . 

بالتحق ا    المباشر  العربس   الق ل  تنثر  من  الر م  على 

للسلع  الرئسسسسن  المستورد ن  من  باعتبارها  الراهو  

  معظم الق ل العربس   مكن أ   أ  ، إالالحبوب   مثلالغذائس   

تلعب د را  كبسرا  في تقلسص فجوة الغذاء العالمي  العربي  

السلع العام  مثل القمح     تحقسق االكتفاء الذاتي في بعض

    الموتجا  البتر لس .
 

 العالمي النمو اتجاهات 1.1

  2022من عام    في  وا ر   [ 2] الدولي  صندوق النقد  خفض

العالمي   المائ  في    4.4نحو    إلىمعقل نمو االقتصاد  في 

المائ  في    4.9  بوحوتوقعا  نمو    ، مقابل2022عام   في 

الق لي  كما    .2021عام  أكتوبر من   الوقق  أجرى صوق   

أبر ل   االقتصاد  لتوقعا   آخر  تحق ثا     2022في  نمو 

في    6.1توقع أ   تباطن الومو العالمي من  ، حسث  [3]العالمي

  2022عامي في المائ   يف  3.6إلى  2021المائ  في عام 

  فقا  ألحقث تحق ث لتوقعا  الومو الصادرة عن   .2023 

المتوقع أ   ومو االقتصاد  الصوق   في شهر  ولسو، من  

  2.9  بوسب    2022عام  في  في المائ     3.2  وسب العالمي ب

 .[4] 2023عام  في في المائ 

الق لي  عأرج الوقق  العالمي    صوق    االقتصاد  نمو  تباطؤ 

العالمس  التطورا   أزم    ،إلى  بوادر  من   ما  ستصحبها 

ما  ز ق من توقعا  ارتفا  أتعار الوقود    ، للغذاء العالمي

تر ع بشكل  موج     ، الغذاء  ظهور  توقعا    بالتالي 

جق قة   إلى  تضخمس   انعكاتا   إضاف   عن  الواتج   تلك 

  الهش  من شننه التنثسر على الفئا     ما،  19-جائح  كوفسق

القخل الوامس   موخفض   الق ل  أد     في  أكبر.  بشكل 

بسبب   السلع  أتعار  في  العالمس   الز ادا   التطورا  

  لعام  ضغوط األتعار إلى توقعا  تضخم    اتسا   الراهو 

 8.7في المائ  في االقتصادا  المتققم     5.7  حوبو  2022

الوامس     ق لفي المائ  في اقتصادا  األتوا  الصاعقة  ال

على مما كا  نقط  مئو   أ  2.8   1.8بز ادة بلغت حوالي  

الماضي   متوقعا   أ   ظل  ،  في  وا ر  المتوقع  من  حسث 

[3]    IMF  (2022) “World Economic Outlook Update April: War 

Sets Back the Global Recovery”, April . 
[4]    IMF  (2022) “World Economic Outlook Update July: War 

Sets Back the Global Recovery”, July . 



 ( 2022  أغسطس اإلصدار السابع عشر )   – تقرير آفاق االقتصاد العربي  

 8 العربي  النقد صندوق

في   كا  علسه  مما  بالقصسرة  لسست  لفترة  مرتفعا   التضخم 

التوقعا  السابق ، مقفوعا  بارتفا  أتعار السلع األتاتس  

العالمس    التطورا   ضغوط    الراهو بسبب   توتسع 

 األتعار.

العالمي   الومو  معقال   توقع  في  الخفض  هذا   عكس 

المخا ف المتصاعقة جراء انتشار متحور "أ مسكر  "،  

الموج    التنث عن  الواتج   التقاعسا   التتمرار  المتوقع  ر 

التضخمس  العالمس ،  التحق ا  التي تواجه ت تل اإلمقاد  

  تراجع الق لس  على الومو االقتصادي العالمي. كما  عكس  

نمو   الكبرىقتصادا   االمعقل  االقتصاد    العالمس   مثل 

حال   . في  األمر كي  الصسوي إضاف  إلى االتحاد األ ربي 

األمر كس  ال  المتحقة  الومو    ، وال ا   تراجع  تنثسر   عزى  إلى 

على   ذلك  المالس   الوقق  ،  أثر  للسساتتسن  المتوقع  التشق ق 

الكلي،   الطلب  في مستو ا   ي،  الصسو االقتصاد  حال     أما 

   بطء   العقارا ،   قطا    في   الحاصل   تنثسر االنكماش   فسعكس 

السابق     مقارن    الخاص   االتته ك   تعافي  بالتوقعا  

أما   زخم  للصوق  ،  ذلك  فسعكس  األ ربي  ل تحاد  بالوسب  

 . الراهو  التطورا  العالمس   

بالفسر س،  كتسب  الخاص   المتحورا   اتتمرار  في ظل 

اتتراتسجس  تبوي  على   أهمس     فّعال    عالمس    صحس    العمل 

مضى، بهقف ضما  توفسر  إتاح     قت   من أي   أكثر   بارزة  

 مستوى   على    الع جا    التشخسصس    الختبارا  ا   اللقاحا 

 خطسرة   أخرى   متحورا    ظهور   مخاطر   من   الحق   بغس    العالم 

نحو   تطعسم في الوقت الذي تم فسه    . 19- كوفسق   فسر س   من 

القخل بشكل   79 مرتفع   الق ل  في  السكا   المائ  من  في 

توى   لم  حصل  الفسر س،  من   14كامل ضق  المائ   في 

.  [ 5]الكامل   التطعسم السكا  في الق ل موخفض  القخل على  

سق الفجوة التمو لس  البالغ  كما  تعسن تكثسف الجهود العالمس  ل 

د الر   23.4 إتالال زم     أمر كي   ملسار  أد ا  تسر ع  ح  

كوفسق مبادرة   19- مكافح   إطار   تحفسز  ( ACT) في 

نقل   اإلنتاج   التقوس  عملسا   بتوو ع  التعجسل  على  للمساعقة 

 . [ 6]العالمي لألد ا  الطبس  الضر ر  ، خاص  في إفر قسا 

العالمس    للتطورا   االقتصاد    التقاعسا   على  تعقسبا  

  تلك التطورا    أ   إلىاألخسرة، أشار صوق   الوقق الق لي  

 اتع    تنثسرا   لها  األتعار  في  ارتفا   من  عوها  نتج  ما 

   شكل   التي  الفقسرة  األتر   خاص   بنتره،  العالم  علىالوطا   

  تلك  تصاعق   إذا.  إنفاقها  من  أكبر  نسب    الوقود  الغذاء

   تسكو    أكبر،   االقتصادي  الضرر  فسسكو   ، التطورا 

 
[ 5 ]   Our World in Data, (2022). “Coronavirus (COVID-19) 

Vaccinations”, March. 
[6]   Gopinath, G. (2022). “A Disrupted Global Recovery”, IMF Blog, 

Jan. 

  المالس     األتوا    العالمي  االقتصاد   على  عمسق   تنثسر  لها

 .[7] األخرى البلقا  إلى  تقاعساتها   تتوتقل العالمس ،

تباطؤ االقتصاد العالمي   [8]البنك الدولي توقع  في المقابل،  

 ، 2021  عام   في  قوي  انتعاش  أعقاب  يف  2022في عام  

  متحورا    نتسج  التحق ا  االقتصاد   التي  فرضها انتشار

،  معقال   التضخم   مستو ا     ارتفا ،  19-جائح  كوفسق 

 في   التعافيما  هقد  ،  القخل  في  التفا  المق ونس ،  تزا ق  

 الق ل الوامس   اقتصادا  السو  الواشئ . 

  تقر ره  في   العالمي  للومو  توقعاته  من  الدولي  البنك  خفض

  الومو    تراجع  أ   توقع  حسث  ،2022   ونسو  في  الصادر

  في   5.7  مقابل  2022  عام   المائ   في  2.9  إلى  العالمي

  في   الصادرة   توقعاته  من  بكثسر  أقل،  2021  عام في    المائ 

  أ    المتوقع  من  كما،  المائ   في  4.1  بلغت   التي  2022   وا ر 

  2023  عامي  خ ل  المستو ا   هذه   حق د  في    ظل

  المتوقع   من  ،المتقدمة   االقتصا ات  مستوى  على.  2024 

  2022  عام   المائ   يف  2.6  إلى  لسصل  الومو   تباطن  أ 

 فيالصادرة    التوقعا   من  أقل  مئو    نقط   1.2  بمققار

 في  الومو   ستمر  أ   المتوقع  من  حسث  ،2022   وا ر

  عكس  بما  ،2023  عام   المائ    في  2.2  إلى  االعتقال

  فترة  خ ل  تحفسز     مالس   نقق    تساتا   تبوي  عن  التراجع

 لمجابه   انكماشس   تساتا   نحو   االتجاه   الجائح ،

  اقتصا ات   مستوى  على  أما.  التضخمس   الضغوطا 

  أ    الق لي  البوك  توقعفقق    ،والنامية  الصاعدة  األسواق

  مقابل   2022  عام في    المائ   في  3.4  إلى  الومو   وخفض

  السووي   المتوتط  من  أقل  2021  عام في    المائ   في  6.6

 . 2019- 2011 الفترة  خ ل المائ  في 4.8 البالغ

  مع   تستزامن   االقتصادي   التباطؤ   أ    إلى   البوك الق لي    شسر 

  بسن   الومو   معقال    في   االتسا    في   آخذة   تفا     فجوة 

البوك  .   الوامس    المتققم    االقتصادا   السسا ،  ؤكق  هذا  في 

العمل من أجل توز ع اللقاحا  على نطا  أ تع  الق لي أهمس   

، كما   تسوَّى السسطرة على الجائح   على نحو ُموِصف حتى  

الواتج  في مسار التومس     التراجع المسجل معالج    شسر إلى أ   

المسا اة    عن  التفا    عقم  أ جه  القخل  تزا ق  توز ع  في 

في  ت  السساتا   قبل صوا   من  التركسز  من  المز ق  ستطلب 

الذي   الوقت  في  الواشئ   السو   الوامس   اقتصادا   الق ل 

فسه   التضخمس   ضسق  تح  واجهو   الضغوط  ارتفا   ق ا  

على   تستعسن  األطول،  المقى  المالي.  على  تلك  الحسز 

قتصادا  مواصل  اإلص حا  التي تخفف من حقة التنثر  اال 

بسا  خبراء الصوق   عن األثر االقتصادي للحرب    (. " 2022صوق   الوقق الق لي، )    [7]

 في أ كرانسا"، مارس. 
[8]  World Bank, (2022). “Global Economic Prospects”, June 
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المسا اة،   التفا    عقم  األ لس ،  أ جه  السلع  بصقما  

  تعزز التنهب لمواجه  األزما .  

مستو ا    ارتفا   ظل  العام  في  تسكو  ،  المق ونسا  

المالس    الموارد  لز ادة  أتاتسا   عام    الق لي  التعا   

تحقسق   حتى  مكوها  الوامس   الشامل ل قتصادا   الومو 

  المستقام. 

جانبها،   المتحدة  خفضتمن    للومو   توقعاتها  [9] األمم 

  بوسب    العالمي  االقتصاد   ومو  أ   توقعت    حسث  العالمي،

 نقط    0.9بوحو    أقلأي    ،2022  عام  في  المائ   في  3.1

   وا ر   في  الصادرة   السابق   الموظم   توقعا   عن  مئو  

  كبسرة  هبوط  مخاطر  األتاتس   التوقعا    تواجه  ،2022

 محتمل    جق قة    موجا   الراهو العالمس     التطورا   نتسج 

 . متحوراته كور نا فسر س من

الموظم     أخرى،   ناحس   من  الومو  توقعا خفّضت 

   الصسن   األمر كس   المتحقة   الوال ا   في  االقتصادي

  بالتطورا    المباشربسبب تنثّره    األ ر بي  االتحادخاص    

،  الطاق   إمقادا   تلسل   على  ذلك   تنثسر  العالمس  الراهو 

  2.7حسث من المتوقع أ   ومو االقتصاد األ ر بي بوحو  

في المائ  صادرة في    3.9في المائ ، مقابل توقعا  بوحو  

  الوال ا    اقتصاد   ومو  أ   المتوقع  من  كما  .2022 وا ر  

   االقتصاد   المائ ،  في  2.6  بوسب األمر كس     المتحقة 

  بالوسب  .  2022  عام   في  المائ   في  4.5  بوسب   الصسوي

  في   المائ  في  4.1  بوسب   تومو  أ    المتوقع  من  الوامس   للق ل 

 . 2021  عام   في  المائ   في  6.7  بحوالي  مقارن   ،2022  عام 

تشهق  توقع  ت  أ   المتحقة  النامية ا األمم  تحق ا      لبلدان 

الطو ل  كبسرة    المقى  من على  كل  في  ا  أفر قس  التسما 

التي من المتوقع  أمر كا ال تسوس   موطق  البحر الكار بي 

معقال    تسجل  نسبسا  نمو  أ   مما  ضعسف   من  قق  ،   رفع 

الالفقر  معقال    الق ل   عرقل  هذه  على صعسق  تققم  في 

 التومس  المستقام .ق تحقس

والزراعةتتوقع   األغذية  المتحقة    منظمة  لألمم  التابع  

بوسب    )الفا ( ارتفا  األتعار العالمس  لأل ذ    األع ف

بسن  تت العالمس     20   8را    للتطورا   نتسج   بالمائ  

المتحقة لأل ذ       كا .  [10] الراهو  قق حذر  برنامج األمم 

قبل حق ث تلك التطورا  من ارتفا  عقد األشخاص الذ ن  

 
[9]   UN, (2022). "World Economic Situation and Prospects ",  ’mid-

2022. 
[10]   FAO, (2022). “Information Note The importance of Ukraine 

and the Russian Federation for global agricultural markets 

and the risks associated with the current conflict”, March. 

العالم   أنحاء  المحتمل  في جمسع  المجاع    واجهو  خطر 

إلى    80من   تلك    .ملسونا    276ملسونا   اتتمرار   من شن  

أعقاد   في  االرتفا   من  بالمز ق  توذر  أ   التطورا  

األشخاص الذ ن  واجهو  خطر المجاع  خاص  في الق ل  

،  على  اردا  الحبوب من موطق  البحر األتودالتي تعتمق  

 بحوالي ء  لغذاالعالمي لتته ك  االكما من المتوقع أ   زداد  

 [11].يءبالومو السكاني البط  ا  في المائ  توو ا  مقفوع 1.4

توقعاتها  [12]والتنمية  االقتصا ي  التعاون  منظمةخفضت  

  عام  في  المائ   في  3  حوالي  إلى  يالعالماالقتصادي  للومو  

 المائ    في  5.6  مقابل،  2023في المائ  عام    2.8،  2022

 المتوقع  االنتعاش  من  بكثسر   عتبر ذلك أقل   .2021  عام في  

 . 2021  د سمبر  في  السابق  االقتصاد     التوقعا   تقر ر  في

  المتواز     سر  االنتعاش  مخاطر  إلى  الموظم   أشار   كما

  من   كل  بسن  ما  التسما  المتققم ،  االقتصادا   لمجموع 

  تعافي   مستو ا    شهق   التي  األمر كس   المتحقة   الوال ا  

  أتوا   أ ضحت أ     ،السور   بموطق   مقارن    أتر    ىأقو

  الوقت   ففي،  متوازن    سرال تزال    الموظم   بلقا   في  العمل

  تواجه    ظائف،   على  للعثور  الواس  من   الكثسر   كافح  الذي

  توظسف   في   صعوب     القطاعا   من   عقد  في  الشركا  

  شهق    التي  المطلوب   المهارا   إلى  ل فتقار  نتسج   العمال

  العمال  في الوقص  عكس. األزم   أعقاب في ملموتا   تغسرا  

 في  المشارك   معقال   في  انخفاضا    القطاعا   بعض  في

  االقتصادي   التعا    موظم   د ل  معظم   في  العامل   القوى

   . التومس 

  العمل   تو   في  المشارك   مستو ا    تعود  أ   المتوقع  من

 مما  الوباء  آثار  تضاؤل  مع  طبسعتها  إلى  الموظم   د ل  في

 إبقاء   على   ساعق    العمال   من  المعر ض  ز ادة   إلى   ؤدي

  القطاعا    بعض  تزال  ال  حسث  ،معتقال    األجور  نمو  معقل

جراءنتعا   الترفسه   السساح   السفر  مثل   التقاعسا    ي 

  السلع   على  الطلب   زال  ال   بسوما  الجائح ،  عن  الواتج 

  . األمر كس  المتحقة  الوال ا  في تسما ال قو ا ، االتته كس 

أ     [13]من جهتها، تققر موظم  التعا   االقتصادي  التومس 

توف تؤدي إلى انخفاض متوقع لمعقل    التطورا  األخسرة 

نمو االقتصاد العالمي بما ال  قل عن  احق في المائ  في  

 ارتفا  متوقع لمعقل التضخم العالمي بوحو    ، 2022عام  

 نقط  مئو  . 2.5

[11]   OECD/FAO (2022), OECD-FAO Agricultural Outlook 2022-

2031, OECD Publishing, Paris, 

https://doi.org/10.1787/f1b0b29c-en. 
[12]   OECD, (2022). “OECD Economic Outlook”, June. 
[ 13 ]  OECD, (2022). “OECD calls for well-targeted support to the 

vulnerable as war undermines global recovery”, March. 

 

https://doi.org/10.1787/f1b0b29c-en
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 أسواق السلع األساسية . 2.1

  اإلقلسمس    بالتطورا    الطاق   األتاتس   السلع  أتوا    تتنثر

  الغاز   الوفط  أتعار  تؤدي  أ    مكن.  الراهو    الق لس 

  وقود ال  مصادر  على  االعتماد  من  المز ق  إلى  المرتفع 

مثلال   حفورياأل   أتعار   تؤثر  أ    مكن  كما  ،الفحم  بق ل  

  في   الكهربائس ،  السسارا   إنتاج  على  تلب ا  المرتفع   الوسكل

  الوقود   إنتاج   عسق  قق  الغذائس   المواد  أتعار  ارتفا  أ   حسن

 فرص    األتعار  في  المستمر  االرتفا   عتبر  .  الحسوي

  السلع   هذه   إنتاج  في  نسبس   بمسزة  تتمتع  التي  للق ل  بالوسب 

 خ ل   من  الغذائي   األمن  بالطاق   المتعلق   مخا فها  لتقلسل

  أهقاف   مع   المواءم    بالتالي  ،االعتماد على البقائل  تسر ع

.  المواخ   تغسر  مكافح    تعز ز  ،الشامل   المستقام   التومس 

أ   ؤدي    ذلك،  إلى  إضاف    السلع   أتعار  ارتفا  توقع 

 قطاعا    في  اإلنتاج  تكالسف  فيمعتبرة    ز ادة  إلى  األتاتس 

،  األخرى  التصوسع   قطاعا    اإللكتر نسا   السسارا  

  إنتاج   التراجع في هو نفس األثر الذي  توقع أ   ؤدي إلسه  

التطورا     الوسو    از   أحق  عتبر   الذي    العالمس بسبب 

  التنثسر   ثم    من،  الموص     أشباه   إلنتاج  المهم   مقخ  ال

  ناحس    من.   االلكتر نسا   السسارا   إنتاج  على  تلبا  

  من   األتاتس   السلع  أتوا   على   السلبي  التنثسر   إف  أخرى، 

  العرض،   جانب  في  الصقما   تفاقم    عوه   وتج  أ   المتوقع

  القوي   االنتعاش  بعق  العالمس   التجارة   نمو   تباطؤ   بالتالي

 . 2021 عام   في  شهقته الذي

  عوق   2021  عام   في  الوفط   على   العالمي  الطلب  نمو  ظل

  على   الطلب  ارتفع.  السوم  في  برمسل  ملسو   5.7  مستوى

  بمققار    التومس   االقتصادي  التعا    موظم   د ل  في  الوفط

  أظهر   بسوما ،2021 عام  في  السوم  في برمسل ملسو  2.6

  االقتصادي   التعا    موظم   في  األعضاء   سر  الق ل

ا   التومس    لعام  بالوسب .  السوم   في  برمسل  ملسو   3.1  ققره   نمو 

بوحو    الوفط  على  العالمي  الطلب  نمو  من المتوقع  ، 2022

 . السوم  في برمسل ملسو  3.4

  خارج   من  الوفطي  المعر ض  مستو ا    شهق   المقابل،  في

 خ ل    ومسا    برمسل  ملسو   0.6  بوحو  ارتفاعا    األ بك  د ل

  في .   ومسا    برمسل   ملسو   63.6  إلى  لسصل  2021  عام 

  مستو ا    ارتفا   عن  التطورا   هذه   أتفر   المحصل 

  لسصل    ومسا    برمسل  ملسو   0.5  بوحو  أ بك  نفط  على  الطلب

  إلى   التقق را    تشسر،  السوم   في  برمسل  ملسو   27.9  إلى

  األمر كس    المتحقة   الوال ا   في   السوائل  إنتاج   إجمالي  أ 

  أتاس   على   السوم   في  برمسل  ملسو    0.1  بمققار   ارتفع   قق

 
[14]  OPEC (2022), “Monthly Oil Market Report”, June 
[15]  OPEC (2022), “Monthly Oil Market Report”, June 

التقق را  ال تزال قسق المراجع  خ ل الفترة المقبل   فق أحقث بسا  صادر   هذه   [16]

 عن موظم  األ بك خ ل شهر مارس. 

 نمو  توقعا   تعق ل  تم    قق،  2021  عام   في  تووي

  0.25  بمققار  2022  عام   في  أ بك   خارج  من  المعر ض

،  السوم  في  برمسل  ملسو   2.1  إلى  السوم   في  برمسل  ملسو 

  2022  لعام  السوائل   من  ر تسا  إنتاج   تراجع توقع  كما  

 [14]م.السو  في  برمسل ملسو  0.25 بمققار

  بوسب    ملموتا    نسبسا    ارتفاعا    للوفط   العالمس   األتعار  تجلت

  نحو  إلى ارتفعت  حسث   2021 عام   في   المائ  في  68  بلغت

  مقابل   العام،  خ ل  المتوتط  في  للبرمسل  د الر  69.9

  من   للعق ق  كوتسج   ،2020  عام  في  للبرمسل  د الرا    41.5

  العالمي،   الطلب  مستو ا   ارتفا   أهمها   من  العوامل

 [15].الق لس  التجارة  حرك   تعافي

توفسر   في  السعر    االتتمرار  الضغوطا    لتخفسف 

االقتصادي،   للتعافي  القاعم   الوفطس       قرراإلمقادا  

عام   بقا    في  اإلنتاج    2022"أ بك+"  مستو ا   ز ادة 

  2022حتى نها   عام     ومسا    ألف برمسل  400الوفطي بوحو  

ذلك في  العربس     بما  الق ل  من  عقد  إنتاج  في  ز ادا  

االتفا    في    ،  اإلمارا    ،السعود     هيالمتضمو  

 الجزائر،  العرا ،  البحر ن،  ُعما ، ،   الكو ت

 السودا ،  بحسث  تم بشكل د ري مراجع  هذا المستوى  

الق ر     االجتماعا   في  الوفطس   السو   أتاتسا    فق 

 لموظم  األ بك. 

اتتم المتوقع  على  من  الطلب  مستو ا   في  الز ادة  رار 

عام    ، الوفط خ ل  أقل  بوتسرة  من  2022 لكن  حسث   ،

على   الطلب  ارتفا   األ بك  موظم   بسانا   المتوقع  فق 

بوحو   العام    4.2الوفط  في  برمسل  ومسا   ،  المذكور ملسو  

مقابل ارتفا  في مستو ا  العرض من خارج أ بك بوحو  

لسسجل    3 برمسل  ومسا   ما   66.6ملسو   برمسل،  ملسو  

 توقع في ضوئه ارتفا  مستو ا  الطلب على نفط أ بك  

 [17]  [16]ملسو  برمسل في السوم  29.0إلى نحو 

للتطورا  العالمس  التي شهقها العالم خ ل الربع  انعكاس  ك

عام   من  للوفط  ،  2022األ ل  العالمس   األتعار  ارتفعت 

في المائ  مقارن  بمستو اتها المسجل  في   45تقارب  بوسب   

أمر كسا   د الرا     104ما  قرب من ، لتصل إلى 2021عام 

مقابل   عام  أمر كسا   د الرا     69.9للبرمسل،  في  للبرمسل 

مستوى لألتعار العالمس  للوفط موذ  بما  مثل أعلى    2021

 .  2008عام 

 
[17]  OPEC, (2022). “Monthly Oil Market Report”, Mar. 
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  شهق  فقق    ،األخرى  األساسية  السلع  بأسعار   تعلق  فسما

  الوشاط   تعافي  بفعل  2021  عام   خ ل  ارتفاعا  كذلك

 خ ل  اله  نمو   تسرة   أعلى  سجلت ل  ،العالمي  االقتصادي

  مستو ا    فسه  شهق   الذي  الوقت  في  ، عقود  أربع

 نتسج    األتاتس  ضغوطا     السلع  من  عقد  من  المعر ض

ب م  أهمها  لعوامل تعلق    العالمس    اإلمقاد  ت تل  تحق ا ا 

  ع  ة  ،19- كوفسق  جائح   لتجا ز  المفر ض   القسود  نتسج 

  على   أثر   التي  األخرى  المتبا و   العوامل  من  العق ق  على

   أد    ،2021  عام   في   السلع  من  العق ق  أتعار  مستو ا  

  هذا  في. الوطا   اتع  عالمس  تضخمس   موج  حق ث إلى

 الطبسعي   الغاز  التسما  الطاق   أتعار  ارتفعت   السسا ، 

  الوصف   خ ل  أ ر با  في  خاص   ملموس  بشكل   الفحم 

  الطلب،   مستو ا   بانتعاش  مقفوع     2021  عام   من  الثاني

  من   العق ق  أتعار  تجلت  كذلك .  اإلمقادا   انتظام    عقم 

  ، 2021  عام   خ ل  اذر ته  الحق ق  مثل  ،األخرى  الخاما 

 على  لها  مستوى  أعلى  إلى  القصق ر  أتعارارتفعت    كما

  المستمر   القوي  بالطلب  مقعوم     الماضي  العام ي  ف  اإلط  

  كما .  مستو ا  المعر ض  تقلبا    اإللكتر نسا   قطا   من

 من  الحق   الصسن قرار  بسبب ز ادة   األلموسوم عارأت شهق  

  ارتفعت   آخر،  جانب  من.  الكهرباء  نقص   تط  اإلنتاج

  في   المائ   في  23  بوسب   الزراعس   الموتجا   أتعار

 من  العوامل  من  لعقد  كمحصل   2021  عام   في  المتوتط

  الصسن،   من  التسما  الواردا   مستو ا   ارتفا   أبرزها

  السلع   بعض  من  المعر ض  مستو ا    في   تقلبا 

  مستو ا    على  أثر  بما  المواخس   للظر ف   كوتسج   الزراعس 

  الكاكا   القمح  مثل  السلع  هذه  من  عقد   من  المعر ض

 [ 18] ن. الب

خ ل الربع األ ل    األساسية األخرىأسعار السلع    شهق 

ارتفاعا    ،نتسج  للتطورا  العالمس  األخسرة   2022من عام  

تلك التطورا   الضغوطا  الواتج  عن     أد  ملموتا .   نسبسا  

ز اد الغذائس  ة  إلى  السلع  من  العق ق  أتعار  في 

في    78أتعار القمح بوسب   ، حسث ارتفعت  [19] الصواعس 

بوسب   المائ ،  ز ت   المائ ،  الشوفا     63.2الوخسل  في 

بوسب     96.8بوسب    المائ ،  الذرة  المائ ،    36.3في  في 

 في المائ  على أتاس تووي.  24.3 األرز بوسب  

كبسر   كما بشكل  الخام  المعاد   المواد  أتعار    ارتفعت 

  265.8، حسث تجلت أتعار اللسثسوم ارتفاعا  بوسب   نسبسا  

بوس  المائ ،  الوسكل  المائ ،  الما وسسوم    117ب   في  في 

في المائ ،    71في المائ ،  القصق ر بوسب     155.5بوسب   

 
[18]  World Bank, (2022). “Global Economic Prospects”, Jan 
[19]   EIU, (2022). “Global economic implications of the Russia-

Ukraine war”, March. 
[20]   FED, (2022). “Summary of Economic Projections”, March. 

  58.4في المائ ،  األلموسوم بوسب   58.5 الكوبالت بوسب  

 في المائ .

 

 والصرف  الفائدة أسعار. 3.1

عن أكبر جول    االحتياطي الفدرالي األمريكيأعلن مجلس 

خ ل   الفائقة  ألتعار  لكبح  العقود  رفع  الماضس   الث ث  

عن   الواتج  السلع  أتعار  في  المتسار   االرتفا   جما  

االحتساطي   رفع  حسث  المتسارع ،  العالمس   التطورا  

الماضي    لسو و  شهرفي  الفقرالي تعر فائقة السسات  الوقق    

قق  2.5-2.25  مقي بسنإلى   الفسقرالي  ،  كا  االحتساطي 

في   2022ا   العام  بعقد من جوال  الرفع موذ بق تبق  قام  

في   وا ر،  مارس،  ما و،   ونسو،     ،  ولسو كا  آخرها 

خ ل إمشسرا    الرفع  جوال   من  بالمز ق  التوقعا   لى 

ثسر على ن هذا الرفع من شننه الت.  2022المتبقي من العام  

خص التمو ل  تكالسف التمو ل التي تموحها المصارف باأل

األخرى.  االحتساطي   توقع    العقاري  القر ض  مجلس 

  الوصف   في  تهلذر    التضخم   الفسقرالي األمر كي أ   صل

توقعا     . الجاري  العام   من  الثاني تشسر  المجمل،  في 

أعضاء لجو  السو  المفتوح  لمجلس االحتساطي الفسقرالي  

إلى  تتؤدي  المرتقب   الرفع  جوال   أ   إلى  األمر كي 

ي المائ   ف 1.9ارتفا  أتعار الفائقة األمر كس  لتسجل نحو 

 [20]  .2023في المائ  في عام    2.8،  نحو  2022في عام  

التطورا  العالمس  إلى أ     -حتى اآل -التقق را   شسر   ت

بما  ترا     الراهو   العالمي  التضخم  ارتفا   إلى  تتؤدي 

مئو      3   2.5بسن   نقطتسن    ،2022عام  في  نقاط   نحو 

 .[22]  [21] 2023عام في مئو تسن 

في  ونسو    البنك المركزي األوروبي  أخرى، أعلنمن ناحس   

التحق ا     2022 الفائقة في ظل    المتعلق  عن رفع أتعار 

التطورا    نتسج   السلع  أتعار  في  المستمر  باالرتفا  

المشهق    الراهو   العالمس  على  بظ لها  رمت  التي 

العالمي.    اإلدارة  مجلس  قرر  الصقد،  هذا  في  االقتصادي 

  الث ث    الرئسس   الفائقة   أتعار  رفع  2022 ولسو    27في  

  شمل  ،  أتاس  نقط   50  بمققار  األ ر بي  المركزي  للبوك

  التمو ل   إعادة   عملسا    على  الفائقة  تعر  ز ادة  ذلك 

 الهامشي  اإلقراض  تسهسل  على   الفائقة    أتعار،  الرئسس 

[21]   Liadze, L. et al. (2022). “The Economic Costs of the Russia 

Ukraine Conflict”, National Institute of Economic and Social 

Research, March. 
[22]   J.P. Morgan, (2022). “The Russia-Ukraine Crisis: What Does It 

Mean for Markets?”, March. 
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 المائ   في 0.75   المائ  في 0.50 إلى الودائع  تسهس   

 . [23]التوالي   على المائ  في 0.00  

األ ر بي     كا  المركزي  أشار في  قت تابق  البوك  قق 

األ ر بس    االقتصادا   تواجه  التي  التحق ا   حجم  إلى 

معقال    على  العالمس   تقاعساتها  للتطورا   نتسج  

مارس    10التضخم،  قرر خ ل اجتماعه الموعقق بتار خ  

  الرئسس ،   التمو ل  إعادة  فائقة عملسا اإلبقاء على أتعار  

  الهامشي،   اإلقراض  تسهس    على  الفائقة    أتعار

  في المائ    0.00  عوق مستوى  تغسسر  د    الودائع   تسهس  

التوالي،  تعق ل    على  في المائ   0.50-     في المائ   0.25 

إلى األصول  شراء  برنامج   في   ور   ملسار  40  حجم 

  في    ور   ملسار  20   ا و،م  في   ور   ملسار   30   أبر ل،

 . 2022 ونسو من عام  

الجاري    الثالث من العام   لربعخ ل ا  تسعتمق حجم البرنامج

في  .  االقتصاد    توقعا  األداء االقتصادي  البسانا    على

تقعم احتماال  عقم انخفاض    الواردة   البسانا   حال كانت

إنهاء العمل   بعق  حتى  المتوتط  المقى  على  التضخم   توقعا 

شراء بإنهاء    اإلدارة   مجلس  فسسقوم   األصول،  ببرنامج 

  تغسر    أما إذا  ،الثالث من العام الجاري  البرنامج في الربع

  شر ط   المتوتط،  أصبحت   المقى   على  التضخم  توقعا 

التضخم عوق مستوى    هقف  نحو   مسانقة للتققم    سر  التمو ل

المائ ،  2 بمراجع   في  األ ر بي  المركزي  البوك   تسقوم 

  الحجم حسث من األصول مشتر ا  لصافي الزموي جق له

اتتثمار   إعادة   في  كما  عتزم البوك االتتمرار  .المقة   أ /     

 شراؤها   تم   التي  المستحق   المالس   متحص   األ را   كامل

  بعق   الوقت   من  ممتقة   في تسا  برنامج شراء األصول لفترة

  الرتمس ،   الفائقة  أتعار  رفع  فسه  تسقرر  الذي   التار خ

  من   مقبول    درج   مواتس   تسول   ظر ف  على  للحفاظ

 . [24]  يالتسسسر الوقق

  بنك قامت لجو  السسات  الوقق   في    2022أ سطس    3 في  

بالتصو ت بن لبس  لصالح قرار رفع تعر الفائقة    إنجلترا

نقط  مئو  .  ُذكر أ  البوك    0.5بز ادة  في المائ     1.75إلى  

  الخامس    للمرة   الفائقة  أتعار  برفع  2022في  ونسو  قق قام  

المائ     1.25  إلى  التوالي  على التضخم  في  جما     لكبح 

 . المتصاعق

فقق كانت توجها  السسات  الوقق   محا قة    أما في السابا ،

محافظ    اليابانفي ظل  موخفض    فائقة   أتعارعلى    بنك 

الت  أل     .19-  كوفسق  جائح   من  االقتصادي  عافيلقعم 

 
[23] ECB, (2022). “Monetary policy decisions: Press Release”, 

July 
[24]  ECB, (2022). “Monetary policy decisions”, March 

  الطلب   ضعف   ظل   في  متبا و     ال تزال  االقتصاد    األ ضا 

  لم  العالمس ،  التور ق   بس تل  المتعلق    التحق ا   القاخلي،

  الوقق     تساتته  على  تغسسرا   أي  بإجراء  السابا   بوك   قم 

السن    تعر  على   أبقى،  2021  عام   خ ل على  الفائقة 

في المائ  موذ عام    0.1الساباني عوق مستو ا  تلبس  بحق د  

،  مواصل  عملسا  شراء السوقا  الحكومس  بق    2016

تقف أعلى بهقف اإلبقاء على أتعار الفائقة على السوقا   

 ل لمقة عشر تووا  عوق مستوى صفري. طو ل  األج

تعر   2022في ما و    الشعب الصيني  بنكفى الصسن، رفع  

بمققار   الوقق    السسات      رفع   ،مئو    نقط   0.125فائقة 

كما ،  مئو    نقط   0.25  بمققار  االحتساطي  متطلبا   نسب 

المركزي باالجما  في البوك  إدارة  اجتماعه    قرر مجلس 

  إعادة    معقل  الخصم   تعر  رفع  2022ما و    16بتار خ  

  إلى   المؤقت   التسهس    معقل المضمون   القر ض تمو ل

 على   في المائ   3.75     في المائ   1.875      في المائ   1.5

ا  ،يالتوال  في  قت    [25] .2022   ونسو  17  من  اعتبار 

  االحتساطي   نسب    بخفض  يالصسو الشعب    بوك  قامتابق،  

نقط     0.5  بمققار  2021  د سمبر   15  بتار خ   القانوني

  فائقةتعر ال  خفض  كما  في المائ ،  11.5  إلى  لتصل  مئو  

في    3.70  إلى  لتصل  أتاس  اطنق  10  بمققار  تو   لمقة 

شهر  وا ر    المائ  نها      الومو   دعم   أجل  من  2022في 

 . االقتصادي

 

  الدولية التجارة. 4.1

  2021عام    فينسبسا   شهق  حرك  التجارة الق لس  تعافسا   

نتسج  الز ادة التي تجلها مستوى الطلب العالمي في ضوء 

القعم الذي  فرته حزم التحفسز في العق ق من االقتصادا   

المتحقة األمر كس ،  هو ما  المتققم  خاص  في الوال ا  

الوامس    الق ل  صادرا   على  الطلب  إنعاش  على  عمل 

الواشئ   السو   حجم    ، اقتصادا   ارتفا   على  تاعق  ما 

تقارب   بوسب   الق لس   التجارة  المائ   فق    10تقفقا   في 

تقق را  المؤتسا  الق لس . شمل هذا التعافي بشكل أكبر  

حرك  التجارة السلعس ، فسما ال تزال تجارة الخقما  التسما  

باتتمرا  متنثرة   المباشر  االتصال  على  تقوم  التي  ر  تلك 

الجائح ، بسوما شهق  تجارة الخقما  من بعض القطاعا   

مواجه    في  مر ن   أظهر   رأتها    الجائح التي  على 

اإللكتر نس    المعلوما   التجارة  االتصاال   تقوس  

[ 25 ] Central Bank of the Republic of China (2022), Monetary 

Policy Decision of the Board Meeting (2022Q2), June. 
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  سرها من القطاعا  الخقمس  األخرى ز ادة  في معقال   

 .  2021نموها خ ل عام 

  تباطؤا  خ ل  من المتوقع أ  تشهق حرك  التجارة الق لس

الوشاط    2022عام   مستو ا   في  المتوقع  التراجع  بفعل 

الفسر س   متحورا   انتشار  اتتمرار  االقتصادي في ظل 

األخسرة،  اتتمرار   العالمس   التطورا    تقاعسا  

ما  عكس االخت ال  الهسكلس  في   2023انخفاضه في عام  

تي  األزما  االقتصاد   العوها  كشفت    التيت تل اإلمقاد  

،  التحق ا  التي تواجه  2020شهقها العالم بقا   من عام 

الوزاعا    اتتمرار  ظل  في  العالمي  االقتصادي  الوظام 

 التجار   القائم  بسن القوى االقتصاد   الكبرى. 

 االقتصا ية  المخاطر. 5.1

من المتوقع اتتمرار بعض المخاطر المحسط  بآفا  الومو  

البلقا    في  ئ  على حق تواء،  المتققم   الواشاالقتصادي 

الراهو  العالمس   التطورا   تكرار    ،بسبب   اتتمرار 

كوفسق المق ونس   19-موجا   ضغوطا   ،  تصاعق 

 العالمس : 

 الراهنة التطورات اإلقليمية والعالمية  

لقت التطورا  الراهو  بظ لها على االقتصاد العالمي من أ

السلع   أتعار  التي   الموتجا     الغذائس بواب   البتر لس  

 انعكس ذلك    ،شهق  ارتفاعا  ملحوظا  خ ل الفترة السابق 

زم  أخرى  ألذلك، الحت    على كاف  مواحي الحساة.  نتسج   

األفق  هي   أبر ل  الغذاء.    أزم في  ،  ز   2022في 

برنامج األ ذ   العالمي  شركاؤه الغذاء  الوقق على أكثر  

بصورة مباشرة بالتطورا      ا م  سن شخص تنثر  3من  

البرنامجقلسمس ،  اإل أعلن  المركزي    كما  الصوق    أ  

لتلبس     أمر كي  ملسو  د الر   30لمواجه  الطوارئ تسطلق  

من   عقد  في  العاجل   الغذائي  التغذ    األمن  احتساجا  

د ل  في   38ملسو  شخص في    44حذر من أ   ،  الق ل 

هذا  ضاعف   تما  جمسع أنحاء العالم  عانو  من الجو    رب

التطورا   العقد   ظل  أد   الراهو في  ارتفا     التي  إلى 

في المائ  مما   30أتعار األ ذ   األتاتس  بوسب  تصل إلى  

 [26] فاقم عقد الفقراء في الق ل الوامس   موخفض  القخل.

 تكرار موجات انتشار متحورات جائحة كوفيد-19

كوفسق جائح   احتواء  تعذر  احتمال  من  احق   19- مثل  ا  

أفق   خ ل  العالمي  االقتصاد  تواجه  التي  التحق ا   أبرز 

 
[26]  UN (2022) 

التوقع في ظل إمكانس  تجقد ظهور موجا  متحورة من  

الفسر س، أ  صعوب  الوفاذ العادل إلى اللقاحا ، أ  ثبو   

عقم فعالس  بعضها في احتواء المرض. كل هذه المخاطر  

الوشاط    إعادة   شننهامن   بشن   السقسن  عقم  مستو ا  

اإلنفا     ،قتصادي اال على  الضغط  في  تسستمر  ما   هو 

 االتتثماري   ؤثر تلبا  على مستو ا  التشغسل.  

الق لي الوقق  صوق    ت ت    ، بحسب  عقم  فرضس   فإ  

الومو   تقق را   تراجع  إلى  تؤدي  قق  اللقاحا   توز ع 

في بقا   العام الثالث  ف. 2022عام في العالمي   االقتصادي

ملسو     5.5عقد الوفسا  العالمس  إلى  من الجائح ، ارتفع  

 من المتوقع أ  تبلغ الخسائر االقتصاد   المصاحب   ، فاة 

د الر  13.8قراب   لها   عام   أمر كي  تر لسو   نها    حتى 

.  كا  من الممكن أ  تكو  هذه األرقام أتوأ بكثسر  2024

االتتثوائس    الجهود  الطبي،  للوال  لعلماء  المجتمع 

السر  في   االتتجابا   السساتا   خ ل  من  ع   القو   

   مختلف أنحاء العالم.

 تصاعد ضغوطات المديونية العالمية: 

كوفسق جائح   المق ونس    19-أد   مستو ا   ارتفا   إلى 

  2021د الر بوها   عام    تر لسو   303العالمس  لتصل إلى  

نحو   اإلجمالي   351تمثل  المحلي  الواتج  من  المائ   في 

الحكومس .    250،  العالمي اإل رادا   من  المائ   جاء  في 

المق ونس    مستو ا   في  المسجل  االرتفا   نصف  نحو 

كوتسج    التحفسز    التتحقاقا العالمس   حزم  في  التوتع 

ار الفسر س، فسما الهادف  إلى احتواء اآلثار السلبس  النتش

جاء  باقي الز ادة المسجل  في المق ونس  نتسج  االرتفا   

 . [27] في د و  المؤتسا   سر المالس   البووك

تعتبر مخا ف تواصل ارتفا  مستو ا  المق ونس  العالمس   

تواجه   التي  المخاطر  أهم  من  الق و   تقاد   التخلف عن 

  60أ  نحو  خاص     ،االقتصاد العالمي في المرحل  الحالس 

من الق ل موخفض  القخل تحتاج فعلسا  إلى إعادة    في المائ 

تبوي  قق  أ     ،هسكل  د ونها إلى  تشهق مخاطر تقفعها حالسا  

الصقد   هذا  في   التبادل   شر ط  تقهور  ظل  فيخطوا  

 . الماضي العقق  خ للق ها  التجاري

  19- بحسب البوك الق لي، نتج عن تقاعسا  جائح  كوفسق

العالمس  لتسجل أعلى مستوى   المق ونس   ارتفا  مستو ا  

فرض ارتفا  معقال  التضخم،    فسما،  لها في خمسسن عاما  

األ ضا    االقتصادي،  تقسسق  الومو  معقال    تباطؤ 

المالس ، إضاف  إلى التطورا  العالمس  الراهو  ضغوطا   

[27]   International Institute of Finance, (2022). “Global Debt Monitor”, 

Feb. 
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  الواشئ   اتومتصاعقة  على الق ل الوامس   اقتصادا  األ 

  توقع أال    ،رتها على الوفاء بمقفوعا  خقم  د ونها قق

  الق و   تمكن عقد من هذه الق ل من تقاد مقفوعا  خقم   

 .[28]ثوي شهرا  المقبل خ ل اال

تكمن المخا ف في هذا اإلطار من أ   شهق العالم أزما   

ت موجا   أعقبت  التي  تلك  على  رار  راكم  مق ونس  

المق ونس  التي شهقتها فترة الثمانسوا  من القر  الماضي  

في أمر كا ال تسوس ،  األزم  المالس  لق ل شر  آتسا في  

 .[29]  من القر  العشر نالتسعسوسا  أ اخر

واقتصا ات   النامية  الدول  على  المالية  األوضاع  تقييد 

 السوق الناشئة: 

أ   األخسرة  االتجاها      توقع  العالمس   للتطورا    كو  

المصارف   توجها   على  تنثسرا    التصاعق    التضخمس  

  المركز   الق لس  لتقسسق السسات  الوقق   كما تبق اإلشارة

 توقع تبوي جوال  رفع متعاقب  ألتعار الفائقة في  ،  إلسه

إلى خر ج تر ع لرؤ س   ما تسؤدي  المتققم ،  األتوا  

م الواشئ ،  األموال  السو   الوامس   اقتصادا   الق ل  ن 

  ز ق من حجم التحق ا  التي تواجه تلك الق ل في ظل ما  

في  الصرف  الفائقة  أتعار  تفرضه من ضغوطا  على 

ألزما    موها  عقد  تعرض  احتمال  ثم  الق ل،  من  هذه 

  .اقتصاد   في المستقبل

 
[28]   Estevão, M. (2022). “Are We Ready for the Coming Spate of Debt 

Crises?”, World Bank Blogs, March. 

[29]  World Bank, (2021). “Global Economic Prospects”, Jan. 
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 ( 2023-2022االقتصا  العالمي ) . توقعات أ اء 1شكل 

 

ياُلحظ انخفاض توقعات النمو االقتصا ي العالمي الُمصاغة من قبل المنظمات الدولية  

ت حيث تراوح 2022عن تلك التي تمت صياغتها في بداية عام  2022منتصف العام 

في  3.2و  2.9 في المائة في بداية العام، وتراجعها إلى ما بين 4.4و  3.5بين  نسبة النمو

نتيجة استمرار انتشار المتحورات وتأثير التطورات   2022المائة في منتصف عام  

 .راهنةالعالمية ال

 

 )%(  2022لعام    توقعات المنظمات الدولية لمعدل النمو االقتصا ي العالمي

 

وسط توقعات بعو ة مسارات الناتج في االقتصا ات المتقدمة إلى  

األزمة، واستمرار المصاعب االقتصا ية التي مستوياتها المسجلة قبل 

   تواجه االقتصا ات النامية
 معدالت النمو لالقتصا ات المتقدمة والنامية )%( 

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

“Global Economic Prospects  ,” June. UN, (2022). " World Economic Situation 

and Prospects”, June. OECD, (2021). “OECD Economic Outlook”, June. 

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

بفعل تأثير   2022من المتوقع ارتفاع األسعار العالمية للنفط خالل عام 

نتيجة تباطؤ النشاط   2023عام في التطورات العالمية الراهنة، وتراجعها  

 االقتصا ي
 سعر برميل النفط وفق سلة أوبك ) والراً للبرميل(

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

ً  كما يتوقع ارتفاعات كبيرة ألسعار العديد من السلع األساسية   نسبيا

عام  في وتالشي تدريجي للضغوطات التصاعدية ، 2022خالل عام 

2023 
 معدل تغير األسعار على أساس سنوي )%(

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

March 2022. 

التداعيات الناتجة عن التطورات العالمية ستفرض أولويات  عم التعافي وتجاوز  

استمرار السياسات المالية التوسعية مع ما يصاحبها من مخاطر أزمات 

 المديونية خاصة في الدول النامية واقتصا ات السوق الناشئة 
 نسبة الدين العام العالمي إلى الناتج اإلجمالي العالمي )%(

 

المتسارع لتوجهات  تقييد الالبنوك المركزية الدولية نحو  وتحول  .. 

 الحتواء الضغوطات التضخمية  2022عام  خاللالسياسة النقدية 
   إلى أغسطس  سعر الفائدة في بعض البنوك المركزية الدولية مقدار الزيا ة في  

 )نقطة مئوية(  2022
 

 

IIF, IMF, BIS, National Sources Global Rates.com 
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 النمو  توقعات األداء االقتصادي الكلي للدول العربية  . 2
 [30] االقتصادي 

 

الق ل العربس  خ ل عامي   الومو في  المتعلق  ت عوامل رئسس     ث ث  2023    2022تتتنثر مسارا   التطورا   شمل 

التطورا    ،  19- حتواء التقاعسا  الواتج  عن جائح  كوفسقالعمل باإلجراءا   الترتسبا   الحزم المالس  ال اتتمرار  ب

،  خاص  السساتا  الكلس المسار المتوقع للسساتا  االقتصاد    إضاف  إلى    على االقتصادا  العربس ،األخسرة    العالمس 

 . الوقق  

عامي ، ال تزال آفا  الومو االقتصادي المتوقع  خ ل  19-من حسث جهود احتواء التقاعسا  الواتج  عن جائح  كوفسق 

مقى التققم المحقق على  نتي على رأتها    ،ما بسن االقتصادا  العربس   فق عقد من العوامل  متبا و     2023    2022

عربس  أقل    د ل  تت  عشرةالمسجل  في    التطعسمتزال معقال     ، حسث ال ضق الفسر س  الكامل  التطعسممسارا   صعسق  

، مما  شكل تحق ا  أمام انتعاش األنشط  االقتصاد   في هذه الق ل في ظل [31]في المائ   64.2البالغ    من المتوتط العالمي 

 الوطوس  في بعض الق ل.  التطعسملحم   فا   الموارد المالس  الموجه  عقم ك

ف العالمس ،  التطورا   بتنثسر  فسما  تعلق    االقتصاد     هساكلها   بحسب  العربس   االقتصادا   على   تقاعساتها  تبا ن  ر مأما 

 نتسج    العربس   الق ل  كاف   للمستهلكسن في   الشرائس   القوة   مستو ا   على لها تنثسرا     أ   إال   ، (للوفط   مستوردة  أم  مصقرة)

 عشرة   إحقى  في   خاص   ،الطلب على السلع  الخقما  األخرىاألتاتس ،  من ثم انخفاض مستو ا     السلع  أتعار  ارتفا  

بها   عربس   د ل    العالمي   العربي   المتوتط   د    ما   إلى   اإلجمالي   المحلي   الواتج   من  الفرد  نصسب  متوتط   وخفض 

تلك   أ   كما  .(الق لي   البوك  بسانا    فق  العالمي   للمتوتطد الر    10542.3    ،العربي   متوتطلل  أمر كي   د الر  5841.2)

 المستثمر ن  بحث  ظل  في كغسرها من األتوا  الواشئ     العربس   الق ل  إلى رؤ س األموال    تقفقا    على   تتؤثر  التطورا 

تسكو  للتطورا  العالمس  كذلك،  .  المتققم   االقتصادا  في   الفائقة   أتعار  رفع  نحو  فعلسا    التوجه   بقء،  آمو   م ذا   عن

 تتنثر  توف  غوطا كاف  تلك العوامل ض   عن  تسوتجالسساح  في بعض الق ل العربس .    عائقا األخسرة انعكاتا  على  

  لق ها   التي    تلك  الجار  ،  المعام    مواز ن   أرصقة  العام   الموازنا   في مرتفع     جوزا ع  لق ها  التي   الق ل  بها 

 . الخارجس  للمق ونس  عالس  معقال 

 الومو   معقل  على   تنُثسراتها  طبسع   على   التطورا  العالمس  األخسرة  أثر   توقف  ،كمجموعة   العربية  الدول  مستوى  على 

 الق ل  لمجموع   اإلجمالي   المحلي   الواتج  من  المائ   في   70  بوحو  تسهم  التي )  للوفط  الُمصقرة  العربس   الق ل  في   االقتصادي

في المائ    30سهم بوحو  ت  التي  للوفط  المستوردة  العربس   الق ل  نمو  معقل  على   تنثسراتها  مقابل ،(الثابت   باألتعار  العربس 

  ققرتها    محق د     الخارجس   القاخلس   العجوزا   ارتفا  تحق ا  نتسج     موها  عقد  من الواتج المحلي اإلجمالي،   واجه

كما تسوعكس موقف كل من السساتتسن المالس   الوقق      .للوفط  المصقرة  بالق ل  مقارن   للومو  القاعم  نفا اإل   تعز ز   على 

من حسث مقى اتتمرار ققرة هاتسن السساتتسن على دعم الومو   2023   2022على آفا  الومو المتوقع  خ ل عامي  

ن د ل  عربس   أخرى، التسما تبا وه ما بسن الق ل العربس  الُمصقرة االقتصادي في ظل تفا   الحسز المالي المتا  ما بس

للوفط التي تعزز لق ها مؤخرا  الحسز المالي نتسج  التطورا  القاعم  لموقف توازناتها القاخلس   الخارجس  بفعل االرتفا  

  المستوردة للوفط التي شهق الحسز أتعارهما في األتوا  الق لس ،  الق ل العربسارتفا   في كمسا  إنتاج الوفط  الغاز  

 اضطرتها إلى ز ادة   ،نتسج  التطورا   سر المواتس  التي شهقتها خ ل العامسن الماضسسن  ضعفا  المالي لق ها مؤخرا   

 التي زاد من حقتها االنعكاتا  األخسرة للتطورا  العالمس  الراهو .  مستو ا  اإلنفا   االقتراض، 

 
قتصادي المتضمو  في اتتبسا  تقر ر  التقق را  الخاص  بتوقعا  معقل نمو الواتج المحلي للق ل العربس  باألتعار الثابت  تستوق إلى عقة مصادر، من بسوها تقق را  الومو اال   [30]

ركز    مؤتسا  الوقق العربس    زارا  المالس  فسما  تعلق بنداء  "آفا  االقتصاد العربي" الذي  هتم برصق توقعا  المختصسن في الجها  المعوس ،  على رأتها المصارف الم

ردة في هذا الجزء على نتائج بعض الوماذج االقتصاد الكلي في الق ل العربس  على عقد من األصعقة التي  هتم بها التقر ر  من بسوها الومو االقتصادي. كذلك تستوق التقق را  الوا

ك على عقد اتج القطاعس  التي  قوم بها صوق   الوقق العربي اتتوادا  إلى بسانا  الحسابا  القومس  التتشراف آفا  الومو في الق ل العربس ،  كذلالقساتس  القُطر  ،  تقق را  الو

ر ر البسانا  الخاص  بكل من معقل نمو  من المصادر الق لس   المحلس  األخرى ذا  الصل . تجقر اإلشارة إلى أ  بسا  معقل نمو مجموع  الق ل العربس  ال  تضمن في هذا التق

 االقتصاد السوري لعقم توفر بسانا   اللسبي نظرا  للتقلبا  التي شهقها الواتج المحلي العام الماضي نتسج  األ ضا  القاخلس . 
[31]  Our World in Data, (2022). “Coronavirus (COVID-19) Vaccinations”, March. 
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ارتفاعا  معدل نمو االقتصا ات العربية كمجموعة  من المتوقع  فق تقق را  صوق   الوقق العربي أ   شهق    ،في المجمل

مقفوعا  بالعق ق من ،  2021في المائ  للومو المسجل في عام    3.5  مقابل  ،في المائ   5.4لسسجل نحو    2022في عام  

العا الوسبي في مستو ا  الطلب  التحسن  الوفط  الغاز، العوامل  نتي على رأتها  لمي،  ارتفا  معقال  نمو قطاعي 

 مواصل  الحكوما  العربس  تبوي حزم للتحفسز لقعم التعافي االقتصادي، ع  ة على األثر اإل جابي لتوفسذ العق ق من 

االقتصادي،  التوو ع  مستو ا   تعز ز  تستهقف  التي  المستقبلس   االقتصادي  الرؤى  االتتراتسجسا   برامج اإلص   

ص   بسئا  األعمال،  تشجسع د ر القطا  الخاص،  دعم رأس المال البشري،  ز ادة مستو ا  المر ن  االقتصاد    إ

 في مواجه  الصقما . 

بما    ،2023المائ  في عام    في   4.0و  لتسجل نح  ،كمجموع   للق ل العربس   فسما  توقع تراجع  تسرة الومو االقتصادي

مع   االنسحاب الومو    نسقانخفاض   تواكب  األتاتس ،  أثر  السلع  أتعار  في  المتوقع  العالمي،  التراجع  االقتصادي 

 القاعم  لجانب الطلب الكلي. التوتعس  التقر جي من السساتا  المالس   الوقق  

من ارتفا  كمسا  اإلنتاج الوفطي   2022، توف تستفسق هذه الق ل في عام  الدول العربية المصدرة للنفطعلى مستوى  

نفا  ما تسقعم مستو ا  اإل   ،في إطار اتفا  "أ بك+"،  تواصل الز ادة في أتعار الوفط  الغاز في األتوا  الق لس 

في المائ  في   3.2، مقابل  2022في المائ  في عام    6لسرتفع معقل نمو المجموع  إلى    ،العام المحفز للومو في هذه الق ل

في ظل التوقعا     2023في عام  في المائ     3.7في حسن من المتوقع انخفاض معقل نمو د ل المجموع  إلى    ،2021عام  

  بقء الت شي التقر جي آلثار دعم السساتتسن المالس   الوقق  .    الغاز، بانخفاض األتعار العالمس  للوفط

في   6.3وحو  ب  2022في عام  نسبسا     معقل نمو مرتفع   ول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  أ  تحققمن المتوقع  

، بفعل محصل  من العوامل القاعم  للومو في كل من 2021في المائ  لمعقل الومو المسجل في عام    3.1المائ ، مقابل  

التوو ع االقتصادي، صعسق  على  إلص حا  االقتصاد   المطبق   ل  التنثسر اإل جابي    ،القطاعا  الوفطس    سر الوفطس 

- االتتثمارا  المحلس   األجوبس ، ع  ة على االتتمرار في تبوي حزم للتحفسز داعم  للتعافي من جائح  كوفسق    جذب

بالدول لق  أما فسما  تع  .2023في المائ  في عام    3.7إلى  د ل المجموع   ، في حسن من المتوقع انخفاض  تسرة نمو  19

، من المتوقع أ   سر المواتس   التي ال  زال عقد موها  شهق بعض التطورا  القاخلس   العربية األخرى المصدرة للنفط

للوفط  العالمس   أ بك+"،  من االرتفا  في األتعار  "اتفا   اإلنتاج في إطار  المقررة في كمسا   الز ادا   تستفسق من 

، فسما  توقع تراجع 2021في المائ  في عام    3.1، مقابل  2022في المائ  في عام    4.6  لتسجل بذلك نموا  بوحو الغاز  

العام المقبل بفعل التحق ا  التي تواجه د ل المجموع  على صعسق دعم في  ي المائ   ف  3.9ق ل إلى  هذه المعقل نمو  

 بسئا  األعمال  ز ادة مستو ا  جاذبستها. 

 4.1تققر بوحو    2022في عام     تسرة نمو معتقل   أ  تسجل، من المتوقع  الدول العربية المستور ة للنفطعلى مستوى  

في لمعقل الومو االقتصادي لق ل المجموع     نسبي تحسن  حصول  مع  ،  2021في المائ  في عام    2.7مقابل    ،في المائ 

إلى   2023العام   المائ   4.6  لسصل  تقر جي   نتسج   ،في  البلقا ،  انحسار  هذه  في  الكلي  الطلب  مستو ا   تحسن 

المقفوعا  العام ،  مواز ن  الموازنا   أ ضا   تواجه  التي  السلع   ،للضغوطا   ألتعار  المتوقع  االنخفاض  نتسج  

  األتاتس  العام المقبل.

 االقتصادي   الومو  صعسق  التوقعا  على   التالي   الجزء   عرض  العربس ،  الموطق   في   الومو  لتوقعا   الموجز  االتتعراض  بعق

 له.  المستوردة  للوفط المصقرة العربس  الق ل مجموعتي  في 
 

 للنفط صدرةالمُ  العربية لدول. ا1.2

تتضافر عقة عوامل لقعم الومو االقتصادي في مجموع   

 نتي على رأتها الز ادا   للوفط  الق ل العربس  المصقرة  

المقررة في إنتاج الق ل العربس  المصقرة الرئسس  للوفط  

في إطار "اتفا  أ بك+" المتفق على اتتمرار العمل به 

عام   نها    تبق،  في ظل  2022حتى  ما  على  . ع  ة 

الحالس التطورا    ارتفاعا     العالمس   من  إلسه  أد    ما 

الت تشهق  توف  الوفط  الغاز،  القاخلس  ألتعار  وازنا  
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، بما 2022 الخارجس  لق ل المجموع  دعما  خ ل عام  

للتعافي االقتصادي    الُمعزز مكوها من المز ق من اإلنفا   

  دفع الوشاط في القطاعا   سر الوفطس . 

من جه  أخرى، توف  كو  التتمرار السساتا  الهادف   

إلى دعم التوو ع االقتصادي  تشجسع د ر القطا  الخاص  

خاص     في االقتصادي  التشغسل  مجلس   الومو  د ل  في 

التعا   لق ل الخلسج العربس  د ر في رفع معقال  الومو  

 االقتصادي خ ل أفق التوقع. 

د ل    نمو اقتصادا   من المتوقع ارتفا  معقل  ،في المجمل

  6.0إلى    2021عام    في المائ  في  3.2  نحوالمجموع  من  

 توقع انخفاض  تسرة الومو  ، فسما  2022في المائ  في عام  

ما  عكس االنخفاض  ،  2023في المائ  في عام    3.7  إلى

األتعار العالمس  للوفط  الغاز في ظل االنفراج  في  المتوقع  

 المتوقع للتوترا  الق لس  العالمس .

 

 العربية  الخليج لدول التعاون مجلس  ول)أ( 

العق ق من تشهق اقتصادا  د ل المجموع   من المتوقع أ   

لعل    ،المحفزا  التي من شننها رفع معقل الومو االقتصادي 

من أهمها االرتفا  المقرر لكمسا  اإلنتاج الوفطي هذا العام  

االرتفا   تنثسر  على  ع  ة  أ بك+"،  "اتفا   إطار  في 

عام   خ ل  للوفط  الغاز  العالمس   األتعار  في  المسجل 

ا   2022 لق ل  العام   الموازنا   تسقعم  لمجموع  الذي 

للومو   القاعم  العام  اإلنفا   من  المز ق  توجسه  من    مكن 

 االقتصادي في القطاعا   سر الوفطس . 

اتتفادة  كذلك   ارتفا    توقع  من  المجموع   اقتصادا  

التي تعتبر األعلى    19-ضق فسر س كوفسق  التطعسم معقال   

على مستوى الق ل العربس ،  هو ما أدى إلى  صول عقد  

المجموع في  من د ل  الُمجتمعس   المواع   إلى مستو ا     

مكن من المز ق من تخفسف القسود على    بما  2021عام  

أخرى،  تواصل   جه   من  االقتصاد  .  األنشط   ممارت  

االتتراتسجسا    لتوفسذ  المجموع   د ل  في  الحثسث  السعي 

 الرؤى المستقبلس  الهادف  إلى التوو ع االقتصادي،  دعم  

الخاص،  ت القطا   الفرص  د ر  من  المز ق  توفسر  شجسع 

التقابسر    ،للعمال  من  اتتمرار عقد  مع ذلك  كما تستكامل 

التحفسز   إطار حزم  في  المالس   الوقق    للسسات   التوتعس  

 . 2022التي تتبواها د ل المجموع  في عام 

في المجمل، تتساهم هذه العوامل في رفع معقل نمو د ل  

المائ  في    6.3  نحو   إلى المجموع    فسما 2022عام  في   ،

 
السع    [32] العربي2022ود  ، ) زارة المالس ،  آفا  االقتصاد   -(. "اتتبسا  تقر ر 

 .  ولسوعشر"، صوق   الوقق العربي،  عسابال اإلصقار

المائ  في    3.7و   توقع تراجع معقل الومو لسسجل نح في 

العالمس    2023عام   المتوقع لألتعار  االنخفاض  في ظل 

التسسسر     للتقابسر  التقر جي  للوفط  الغاز،  السحب 

 للسساتتسن المالس   الوقق  .

 

 المجموعة   ول مستوى على التوقعات

 د ل في االقتصادي الومو توقعا  عن نبذة   لي فسما

 :المجموع 

االقتصاد    المالس  ص حا   اإللعبننت  ،  السعو ية   في

مهمننا فنني تعز ننز قننقرة المملكن  علنى مواجهن     د را  

كوفسق جائح   ال  ،  19-أزم   صحسنن   ال تقابسننر  شّكلت 

خنن ل الجائحنن  حجننر األتاس فنني احتنواء الجائحنن  

هننذا   انعكننس  المتوقننع،  قننق  مننن  أتننر   بوتسننرة 

التحصسننن  فيالتقننقم   نسننب  البوس   ز ننادة  أثبتت  ن  كما 

  .قارتهنا فني مواجهن  األزم ج رقمسن  التحتسن  ال

ال المحلسن   عنودة  التطنورا   هنذه  ضنوء  تعافي  فني 

الومننو   معقال   مراجعنن   تمت  العالمي،  ل قتصاد 

لع المملك   فنني  المننقى  على     2022  ام االقتصادي 

إل التوقعا   تشننسر  حسننث  نمو    ىالمتوتننط،  اتننتمرار 

لسقنود الومنو    ،القطا  الخاص بوتسننرة أعلنى منن السنابق 

خن منن  المتوتنط،  المنقى  فني  الجهننود   االقتصادي  ل 

تعز ننز د ر القطننا ،  دعننم نمننو  ل الحكومسنن  المبذ لنن   

د ر   مننع  تزامو ننا  الصغسننرة  المتوتننط ،  الموشننآ  

تحوال    تحقسننق  فنني  الحكومنني  تقعنم    هسكلسن     اإلنفا  

 الومنو طو نل المنقى.  

إلى نمو الواتج المحلي    2022التقق را  األ لس  لعام تشنسر  

في   3.5 بوحو    ،في المائ  7.4اإلجمالي الحقسقنني بمعننقل  

كمسا  إنتاج  بارتفننننننننا    مقفوعننننا    2023المائ  في عام  

 تحسننننن الطلب  ،  المقررة في إطار "اتفا  أ بك+"الوفط  

إضنننناف  إلى التحسننننن  ،  العالمي على المشننننتقا  الوفطس 

في األنشننط   سر الوفطس  كوتسج  التننتمرار توفسذ    المتوقع

  " 2030 العربس  السعود    رؤ   المملك "برامج  مشار ع  

التي تننتعزز من مسنناهم  القطا  الخاص لسكو  المحرك  

بافتراض اتننننننتمرار التعافي    األتناتني للومو االقتصنادي

، إضاف  إلى د ر  [32]19-التقر جي مننن آثار جائح  كوفسق

من ارتفا     مستفسقة    ،للومو االقتصاديالقاعم  لمالس  العام   ا

   .العام الجارياألتعار العالمس  للوفط  
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  و تنوف تقعم العق ق من العوامل السنابق اإلشنارة إلسها الوم

العمل   في ظل مواصننل خ ل أفق التوقع   [33]االقتصننادي

على عنقة برامج  مشننننار ع موهنا منا هو متعلق بخلق بسئن   

ز ادة مسنتو ا  المعر ض  علىاقتصناد   موافسن  تسناعق  

بواء مق  اقتصناد    من السنلع  الخقما ، مثل مشنر عا  

فتح قطاعا   عبرجق قة توفر بسئ  محفزة للمستثمر ن، أ  

أ من خ ل توطسن بعض   ،جق قة كقطا  السساح   الترفسه

موها ما هو ،  لصننواعا  كمبادرة "صننوع في السننعود  "ا

متعلق بجانب الطلب كبرنامج اإلتننننكا  الهادف إلى رفع 

 نسب تملك األتر السعود   للمساكن.

في جهود المملك  نحو   حاتنم    مرحل     2023تنسمثل العام  

توو ع قناعنقة اقتصنننننادهنا  سر الوفطي، في إطنار برامج  

متوقع أ  تسننننهم الرؤ    ، حسنث من الالمملكن  تحقسق رؤ  

 [ 34]في دفع الومو في عقد من القطاعا  على الوحو التالي:

نمو قطا  التشننسسق نتسج  اتننتثمارا  برنامج صننوق     ▪

االتننتثمارا  العام  في مشننار ع عم ق ،  كذلك من 

خ ل تركسز الصنننوق   على دعم التومس  الوطوس  من 

تننننعودي ملسار لاير    150 ما ال  قل عنخ ل ضننننخ  

 ه.خ ل العام الجاري  ما بعق

نمو قطنا  تجنارة الجملن   التجزئن  منقعومنا  ببرننامج  ▪

جودة الحساة" كنحق برامج تحقسق الرؤ   خاصن   أ  "

أنشنننط  السنننساح   الترفسه أصنننبحت أقل تنثرا  بالقسود  

، حسنث حققنت المملكن  19-المرتبطن  بجنائحن  كوفسنق

 مؤخرا  المواع  المجتمعس .

، على خلفسن  الوتنائج  نمو قطنا  التصننننوسع  سر الوفطي ▪

سلها في أُعسق تشنكالتي  خماتنس   الخط   ال المتوقع  لتوفسذ  

برننامج تطو ر الصننننوناعن  الوطوسن   الخنقمنا   "إطنار  

إحنقاث التكنامنل بسن  " النذي  سننننتهنقف  اللوجسننننتسن 

ربعن : الصننننوناعن ،  التعنق ن،  الطناقن ، القطناعنا  األ

 الخنقما  اللوجسننننتسن ، بمنا  مهنق لتطو ر صننننواعا   

الوفطسنن ،   الصننننننادرا   سر  ز ننادة  نوعسنن ،   عزز 

الواردا ،   رفع إتننننهننامننا    قطنناعننا   ال  خفض 

المسنتهقف  في الواتج المحلي اإلجمالي للمملك ،   عمل  

 كذلك على جذب االتتثمارا  األجوبس  المباشرة.

صوننننننننق   االتتثمارا   أطلق  حسث ،  قطا  السساح  نمو   ▪

الذي  ُمثّل الوجه     The Rig))   " ج "ذا ر   العام  مشنر   

السننننساحس  األ لى مننننن نوعهننننا فنننني العالننننم التنننني تسننننتمق  

مفهومهننننا مننننن موصننننا ُ  الوفننننط البحر نننن ، الننننذي  عننننق  

 
(. "اتتبسا  تقر ر آفا  االقتصاد 2022البوك المركزي السعودي، السعود  ، )   [33]

 . ولسوعشر"، صوق   الوقق العربي،  عالساباإلصقار  -العربي

أحننننقث مشننننار ع الصوننننق   فنننني مجننننال السننننساح   

 الترفسننه، إضافنن  إلننى العق ننق مننن المشننار ع  الشننركا   

شننننننرك   "   ،   " ر األحمر للتطو ننننننر شنننرك  البحننن" مثنننل 

، التنني  " كننر ز السننعود    شرك  "   ،  " السننننودة للتطو ننر 

تهننننقف إلننننى تمكسننننن االبتكار فنننني قطاعنننني السننننساح   

  الترفسننه داخننل المملكنن . 

  التعافي االقتصادي   تستواصل دعم   ،صنعسق السنساتا   على 

كانت  من قبل السنساتنتسن المالس   الوقق  . في هذا اإلطار،  

خ ل  اتنننتجاب  البوك المركزي لحاج  االقتصننناد المحلي  

من   ا  عنقدتم اتخناذ  حسنث    ، قو ن     فترة الجنائحن  تننننر عن   

احنتنسنناجننا    دعنم  إلنى  هننقفننت  النتني  النتنحنفنسنز نن   النبنرامنج 

القطناعنا  االقتصننننناد ن  لتخفسف أثر الجنائحن  على تلنك  

  القفعا  برنامج تنجسنل  ها   من أبرز،  موظفسهناالقطناعا   

  1الذي تم تمنق قه لفترة ث ث  أشننننهر إضننننافسن  من تار خ 

دعمنا  للموشنننننآ     ،2022منارس    31إلى    2022 ونا ر  

متواهس  الصنننغر  الصنننغسرة  المتوتنننط ، التي ما زالت  

بناإلجراءا  االحتراز ن  المتخنذة لمواجهن  جنائحن     متننثرة  

  العمنل ببرنامج   تمنق قإضنننناف  إلى    [35].19-فسر س كوفسنق

  لنقعم  المركزي  البونك  برامج  أحنق-  المضننننمو   التمو نل

 مارس 14  حتى  إضنننافي عام   مقة   -الخاص  القطا  تمو ل

، بهنقف تعز ز مسنننناهمن  البونك المركزي في دعم  2023

الصنننغر  الصنننغسرة  المتوتنننط   المؤتنننسنننا  متواهس   

- كوفسق   تمكسوها من تجا ز التحق ا  المصنننناحب  لجائح 

19  . 

د ر البونك المركزي  تمناشننننسنا  مع  تننتي هنذه المبنادرا   

  ، المالي السننعودي في المحافظ  على االتننتقرار الوققي  

،   دعم التعافي االقتصننادي لمختلف األنشننط  االقتصنناد   

عن تمق ق فترة برنامج التمو ل  حسث أعلن البوك المركزي  

تمو ننل  )المضننننمو    لننقعم  المركزي  برامج البوننك  أحننق 

الخنناص مننارس   14مننقة عننام إضنننننافي حتى    (القطننا  

البوننك  2023 د ر  من  انط قننا   الخطوة  هننذه  م،  تنننتي 

المركزي السننننعودي في تعز ز الثقن  في القطنا  المنالي  

   دعم الومو االقتصنادي،  تعز ز مسناهم  البوك المركزي 

دعم   الصننننغر  الصننننغسرة    الموشننننننآ في  المتونناهسنن  

 المتوتنط ،  تمكسوها من تجا ز التحق ا  التي صناحبت  

 .19-كوفسقجائح   

أتننهمت االتننتجاب  المبكرة للجائح   حمل  ،  اإلماراتفي 

  خصوصا    ،التطعسم الوطوس  في تسر ع التعافي االقتصادي

مع اتننتمرار السننساتننا  القاعم  على مسننتوى االقتصنناد  

للقطاعا  المتضنررة  الشنركا  الصنغسرة  الكلي، ال تنسما  

 (. مرجع تابق. 2022السعود  ، ) زارة المالس ،   [34]
 (. مرجع تابق. 2022البوك المركزي السعودي، السعود  ، ) [35]
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،  انتعاش الوشاطا  االقتصاد   التي اتتفاد    المتوتط 

حسث   .2020بشننكل مباشننر أ   سر مباشننر من إكسننبو  

 توقع أ  تسننتعسق القطاعا  المتضننررة مسننتو ا  ما قبل  

،  بالمائ   100  بفتح الوشنننناطا  بوسننننب   الجائح ، مقعوم

 تنقفق االتننننتثمنارا  األجوبسن  البناحثن  عن بسئنا  آمون   

ل تنتثمار في ظل الظر ف الجسوتنساتنس  الحالس ، إضناف   

إلى األثر اإل جابي الرتفا  أتنننعار الوفط،  ز ادة اإلنفا   

الحكومي الرأتنمالي،  اتنتمرار السنساتنا   اإلصن حا   

ن تعز ز  إلى  اإلجمننالي  سر  الهننادفنن   المحلي  الونناتج  مو 

الخنناص    الوفطي،  دعم  القطننا   اإلنتنناجسنن    نمو  ز ننادة 

 . جذب االتتثمار األجوبي

 قنق عزز ارتفنا  أتننننعنار الوفط اإل رادا  الحكومسن  في 

المتحننقة  العربسنن   اإلمننارا   متنناننن    ،د لنن   من  ممننا زاد 

  إ جنابنا  ، األمر النذي انعكس  2021العوازل المنالسن  في عنام  

على مجمل الوشناط االقتصنادي.  بحسنب التقر ر السنووي  

األخسر الصنننادر عن المصنننرف المركزي، فقق تنننجلت  

لواتج المحلي اإلجمالي الحقسقي  لاإلمارا  أعلى معقل نمو  

بلغ حوالي  لنق ل الخلسج العربسن   بسن د ل مجلس التعنا    

  5.8، كما أنه من المتوقع أ   صنننل الومو إلى  بالمائ   3.8

ا للتقر ر المنذكور. علمنا    2022في  بنالمنائن    أ  المعنقل     فقن 

الوفطي   اإلجمننالي  سر  المحلي  الونناتج  لومو  بلغ  الحقسقي 

لرئسس   . تُعزى الق افع ا2021في عام بالمائ   5.3 حوالي

إلى الموقف    2021لوشنناط االقتصننادي المزدهر في عام 

الوقننق نن   المننالسنن ،   التحفسز  الم ئم،  مبننادرا   الوقننقي 

 االنتعناش االقتصننننادي العنالمي،  تحسننننن د ونامسكسنا   

السو  العقاري في أبو ظبي  دبي،  تحول معقل التضخم  

 لو   –العام في مؤشنننر أتنننعار المسنننتهلكسن إلى إ جابي  

، ع  ة على  2018للمرة األ لى موذ عام   -ف  بشننكل طفس

 تر لسو  درهم.  1.29ز ادة قسم  التجارة اإلماراتس  إلى  

أمنا التحنق نا  التي تواجنه التعنافي في المرحلن  الحنالسن ،  

مع   في ضننننبط أ ضنننننا  المنالسن  العنامن  تنقر جسنا    نفتكم

،  اتنتمرار دعم القطاعا  المتضنررة لحسن التعافي الكامل

  ، التعنامنل مع حنالن  عنقم السقسن  تقلبنا  األتننننوا  المنالسن   

متنابع  تنثسر اختواقا  تنننن تننننل اإلمقاد،   التطورا    

التعامل مع التضنخم  ،  الجسوتنساتنس ، على السنو  المحلي

تعز ز األمن الغذائي  الحفاظ على     ، التضنخم المسنتورد

االتنتفادة من أتنعار  ،  اتنتقرار أتنعار السنلع األتناتنس 

مننالسنن الوف لبونناء عوازل  لعوائننق  ،  ط   األمثننل  التوظسف 

ترتسنب األ لو نا  في ظنل عنقم  ،  إصننننقارا  النق ن العنام 

رصننق نشننوء أ  تراكم االخت ال  التي  مكن أ   ،  السقسن

االحتراز    تعز ز السنساتنا   ،  توشنن عوها مخاطر نظامس 

 
[36]   ( قطر،  التخطسط  اإلحصاء،  قطر  2022جهاز  لق ل   االقتصاد    "اآلفا    .)

 (،  وا ر. 2023- 2021)

ز نادة مر نن  االقتصننننناد الوطوي في مواجهن  ،  الكلسن 

تنثسر التغسر المواخي  تضنننمسوه في رصنننق  ،  الصنننقما 

تعز ز قواعق البسانا   اإلحصنننناء  ،  أطر السننننساتننننا 

تعز ز اإلطنار التوظسمي  ،  لتحسننننسن عملسن  اتخناذ القرار

أطلق مصننننرف اإلمنارا   كمنا المنالسن .    ا الخناص بنالتقوسن

للتومس  مبادرة “تننوق” لتسننر ع نمو المشننار ع اإلماراتس   

التي   ،  لسو  درهم م  100الصننننغسرة  المتوتننننط  بقسم   

تهقف إلى تسنهسل  تسنر ع عملس  الوصنول إلى القر ض  

المرن  للشننركا  التي تتطلّع إلى تسننر ع نمو أعمالها بعق  

   الجائح .

 [36]، فتشسر توقعا  جهاز التخطسط  اإلحصاءقطرأما في  

ازدهار  إلى تحسننننن أداء االقتصنننناد القطري،  باألخص  

لكنس العالم لكرة  األنشنننط  المرتبط  باتنننتضننناف  قطر 

توقع نمو األنشنط   سر الهسقركربونس  بما  بالتالي    الققم.

،  بمنا  2021في المنائن  في عنام    3.9إلى    3 ترا   بسن  

بما  ذلك   2022في المائ  في عام   4.7  2.8 ترا   بسن  

الوفط   من  اإلنتنناج  كمسننا   في  المتوقعنن   الز ننادة   عكس 

التسما في تو  الغاز   الغاز في ظل الق ر الحسوي لقطر 

تسنننتفسق الموازن  العام  . بواء  علسه من المتوقع أ  العالمي

في   48للق ل  جراء ارتفا  األتننعار العالمس  للوفط بوسننب   

في المنائن  خ ل الربع    112المنائن   الغناز بوسننننبن  تقنارب  

. كنل ذلنك من شننننننننه تعز ز أفق  2022األ ل من العنام  

الذي من المتوقع أ   ومو  التوقع لومو االقتصنننناد القطري  

في   3.6،  نحو  2022في المننائن  في عنام    4.4بحوالي  

 .2023المائ  في عام 

مع   2021خ ل عام  ، شنننهق االقتصننناد تعافسا  الكويتفي 

عودة فتح األنشط  التجار  ، حسث  اصل االقتصاد خ ل  

الوصف الثاني من العام المذكور اكتسابه الزخم مع تسهسل  

برنامج اللقاحا   ز ادة الجهود لتلقسح السنننكا    تسنننار  

بفتح األنشنط  االقتصناد     ، مقعوما  19-ضنق جائح  كوفسق

 التجنار ن ،  عودة توقستنا  عمنل الموظفسن إلى طبسعتهنا،  

 ز ادة اإلنفا  االتننننته كي،  تسننننار  معقال  إتننننواد  

المشنننار ع،  ز ادة االئتما  الشنننخصننني،  عودة حرك  

ى مسنننتو ا  ما قبل الجائح ، ما تننناهم  التجارة الق لس  إل

من جانب    في ز ادة  تسرة االنتعاش  التعافي االقتصنادي.

آخر، تناعق العمل باتفا  "أ بك+" على التحسنن الوسنبي  

 .ألتعار الوفط في األتوا  الق لس 

 مع تسننار  انتشننار السنن ل  الجق قة المتحورة لفسر س  

عنق نق من في ال  2021كور ننا "أ مسكر  " بوهنا ن  عنام  

بلنقا  العنالم ال تننننسمنا النق ل األ ر بسن ، ظهر  مجموعن  
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من المخنا ف التي ألقنت بظ لهنا على آفنا  االقتصننننناد  

 أد  إلى تراجع ملحوظ في أتننننعنار الوفط في   ،العنالمي

الشننننهور األخسر من العنام المنذكور قبنل معنا دة ارتفناعهنا  

  منقفوعن     2022خ ل الربع األ ل من عنام    ىمرة أخر

. في الوقنت ذاتنه، ارتفعنت المخنا ف  را  العنالمسن بنالتطو

  ، بشنننن  ز ادة معقال  التضنننخم على خلفس  الطلب القوي 

العرض خاصننن  في    تحق ا  السنننساتنننا  التسسنننسر    

األ ر بي في ظنل اتننننتمرار   األمر كي     ناالقتصننننناد

ت تل التور ق،  أصبحت الضغوط    التحق ا  التي تواجه

م البووك المركز   التي  الهتماسنننا   التضنننخمس  محورا  رئس

بقأ  بتسننر ع  تسرة تشننق ق السننساتننا  الوقق   لكبح هذه  

 الضغوط.  

في ظنل هنذه التطورا ، من المتوقع أ  تتننثر  تسرة الومو  

االقتصننننادي لنق لن  الكو نت بهنذه الظر ف المحسطن ،  أ   

 عود الوشنناط االقتصننادي في الكو ت إلى مسننتوى ما قبل  

نتناج الوفط  إ  امن مع انتعناش، بنالتز2023الجنائحن  بحلول  

ا لقرارا  موظمن    2022في   على خلفسن  ز نادة اإلنتناج  فقن 

من جناننب  .  أ بنك،  اتننننتمرار تعنافي القطنا   سر الوفطي

مشنننر   برنامج عمل    سننناعق توفسذآخر، من المتوقع أ  

في األربع المقبل  على المضننني ققما    الحكوم  للسنننووا 

كنافن  التنقابسر   الومو  اتخناذ   اإلجراءا  ال زمن  لتعز ز 

  ،  التومس  االجتماعس    ، االتننننتقام  المالس   ،االقتصننننادي

 الرعنا ن  الصننننحسن  التي تعزز من رخناء المواطوسن عبر  

توفسنذ برامج إصنننن حسن   إط   اتننننتراتسجسنا   طوسن   

 .[37]محورها األترة الكو تس  باعتبارها أتاس المجتمع

إلنفا  االتنننته كي  على مسنننتوى الطلب الكلي، شنننهق ا

بفتح األنشننننطن     منقعومنا    2021خ ل عنام    تسنننننارعنا  

االقتصنناد    التجار    تنجسل تننقاد أقسنناط القر ض ما 

تنننناهم في تعز ز الطلنب المحلي خ ل العنام المنذكور مع 

.  2022عام  توقع اتنتمراره عوق مسنتو اته المعتادة خ ل 

واد  من المتوقع خ ل الفترة المقبل  تسننننار  معقال  إتنننن

المشنار ع  ز ادة اإلنفا  االتنتثماري بما  عزز من  تسرة  

االئتما   موح  الومو االقتصادي، ع  ة على ز ادة معقال   

مع ارتفنا   تسرة الثقن  في إطنار تننننسناتنننن  بونك الكو نت  

التمو نل  ر  ستوفتسننننعى إلى  المركزي النقاعمن  للومو التي  

إلى  للشنركا ،  عودة حرك  التجارة الق لس   بكلف  م ئم   

مسننتو ا  ما قبل الجائح ، مما تننسسنناهم في ز ادة  تسرة  

 االنتعاش  التعافي االقتصادي.

من المتوقع أ   فأمنا على مسننننتوى جناننب العرض الكلي،  

،  2022 شننننهنق االقتصنننناد الكو تي نموا  إ جنابسنا  في عنام  

 
  - (. "اتتبسا  تقر ر آفا  االقتصاد العربي 2022، الكو ت، ) المركزيبوك الكو ت      [37]

 .  ولسو عشر"، صوق   الوقق العربي،    بع قار السا اإلص 

في عننام   القطنناعننا   سر    2023لسرتفع  بومو  مننقعومننا  

نتناج القطنا  الوفطي.  ُعنق القطنا  العقناري  إالوفطسن   ز نادة  

من أبرز القطاعا  التي انتعشنت لتصنل إلى مسنتو ا  ما 

 تعلق بحرك  التقا ال  العقار     فسماقبل الجائح  خاصنن   

في نشناط العقارا  السنكوس ، ع  ة على بعض القطاعا   

المنالسن ،  األخ الجملن   التجزئن   الخنقمنا   رى كتجنارة 

   سرها.  ، المطاعم   ، الفواد 

اتخذ  د ل  الكو ت العق ق من اإلجراءا  القاعم  لتعافي  

الوشننناط االقتصنننادي التي من المتوقع اتنننتمرارها خ ل  

الفترة المقبل  موها السنساتنا  الوقق   التحفسز   التي اتخذها  

التي    19-قا ن  جنائحن  كوفسنقبونك الكو نت المركزي مونذ بن

تهقف إلى دعم الوشننناط االقتصنننادي. كما تم إقرار قانو   

دعم  ضننما  تمو ل البووك المحلس  للعم ء المتضننرر ن  

، الذي  2021من تقاعسا  الجائح  في نها   شننهر مارس 

الن زم   النتنمنو ننل  تنقننق نم  عنلنى  النبنونوك  تنحنفنسنز  إلنى   نهننقف 

واهس   ألصنننحاب المشنننار ع الصنننغسرة  المتوتنننط   مت

  ، الصننغر المتضننررة نتسج  تعطل األنشننط  االقتصنناد   

 توفسر السننسول  ال زم  للعم ء المتضننرر ن التننتمرار  

كما  هقف القانو  إلى دعم    ،عقم توقفهاضنما   أنشنطتهم  

المحلسنن  ألداء د رهننا المحوري في   البووك    حفز قننقرا  

 الوشاط االقتصادي.  

سننننسناتنننننا   ع  ة على ذلنك، من المتوقع أ  تسننننهم ال

االقتصناد   خ ل الفترة القادم  في تحسنسن  تسرة التعافي  

االقتصنننادي،  من ذلك اإلصننن حا  االقتصننناد    فق 

هنقف إلى ز نادة مسنننناهمن   النذي  برننامج عمنل الحكومن   

القطا  الخاص  تعز ز د ره في الوشنننناط االقتصننننادي،  

 العمل على توو ع مصنادر القخل لضنبط أ ضنا  المالس   

 تحسنسن بسئ  األعمال،  اإلتنرا  في انجاز     اتنتقامتها،

، حسث  "2035  جق قة  كو ت"مشنننار ع التومس   فق رؤ   

تننننسنقعم االرتفنا  األخسر لألتننننعنار العنالمسن  للوفط قنقرة  

لنلنونمنو  النمُنعنزز  النعننام  اإلننفننا   تنوفنسنر  عنلنى  النحنكنومنن  

 االقتصادي  التشغسل.

على صننعسق تننو  العمل  التشننغسل، اتخذ  الق ل  العق ق  

من التنقابسر  اإلجراءا  مونذ بقا   الجنائحن  للمحنافظن  على  

العمنالن  الوطوسن  في القطنا  الخناص  دعم أصننننحناب  

 المشر عا  الصغسرة  المتوتط .  

من المتوقع أ  تعود معقال  التشننننغسل إلى التعافي خ ل  

تصنننننادي  انتهناء آثنار  الومو االق  ارتفنا مع    2022عنام  

الجائح ،  كذلك من المتوقع تحسننن معقال  التشننغسل مع 
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التوفسذ المتوقع لمشنار ع خط  التومس  في السنووا  القادم   

 ".2035لرؤ   "كو ت جق قة    فقا  

ضنننوء ما تنننبق، من المتوقع نمو االقتصننناد الكو تي   في

في   3.8،  بوحو  2022في المنائن  في عنام    5.8بوسننننبن   

 .2023عام  المائ  في

الحكوم  العق ق من الخطوا  الحثسث     اتبعت،  [38] ُعمانفي  

العام ،   الصح   تعز ز  تجاه  تقابسر    اتخذ  الفعال  

الوطا    ا  جهودبذلت   إجراءا  احتراز   كبسرة      اتع  

)حصل    19-فسما  تعلق بتعطسم السكا  ضق فسر س كوفسق

ممن   السكا   أعمارهم كل  تطعسم    12  تفو   على  تو  

مع  % من السكا  على تطعسم كامل  90حوالي  جزئي،  

على   األمر الذي انعكس إ جابا  (،  2022نها   شهر ما و  

التعامل مع الجائح   الحق من تقاعساتها،  بالتالي تسر ع 

المتعلق     ،  تجلىالتعافي القسود  كل  رفع  خ ل  من  ذلك 

باآلثار    .19-بكوفسق اهتماما   كذلك  الحكوم   أ لت 

االقتصاد   التي أ جقتها الجائح  من خ ل لجو  معالج  

اآلثار االقتصاد   الواتج  عن جائح  كور نا، حسث اتخذ   

قرارا  تهقف للتخفسف من آثار  تقاعسا  الجائح  على  

بم بسوها المؤتسا   الشركا   من  مستو اتها،  ختلف 

العام   السسات   المالس   صعسق  على  الموجه   التقابسر 

القعم   بتوفسر  كفسل   كانت  المالي  التي  الوقق    القطا  

 لألفراد  األتر  الشركا   البووك المتضررة. 

في  الوفط  إنتاج  أ   شهق  المتوقع  من  ذلك،  على  ع  ة 

بوحو   ارتفاعا   عما   عام    9تلطو   خ ل    2022بالمائ  

، ما انعكس إ جابا  على  نظرا  الرتفا  أتعار الوفط العالمس 

في   االتتثمار    المالس   المصر فا   الوفورا   حجم 

الق ل  لكل من القطاعسن العام  الخاص، فض  عن ز ادة  

الحكوم   العمل،  جهود  عن  للباحثسن  التوظسف  فرص 

  ، تقاعسا  الجائح المتواصل  لقعم الفئا  المتضررة من  

  تحفسز المؤتسا  الصغسرة  المتوتط . 

الومو  من   على  تنثسرها  المتوقع  المحلس   التطورا   ناحس  

أعلوت الحكوم  عن ز ادة حجم المصر فا   االقتصادي،  

 التي من المققر أ  تصل    2022االتتثمار   خ ل عام  

ملسار لاير عماني، حسث تتسهم هذه المصر فا     5إلى  

ز اد االقتصادي،  تعز ز  في  الوشاط  التوو ع  ة  أهقاف 

للمواطوسن،   العمل  فرص  من  العق ق  االقتصادي،  توفسر 

الصغسرة   المؤتسا   دعم  في  المساهم   عن  فض   

المحلي.   السو   في  من    في المتوتط   المتوتط،  المقى 

 
  - (. "اتتبسا  تقر ر آفا  االقتصاد العربي 2022البوك المركزي العُماني، ُعما  )     [38]

 .  ولسو العربي،    الوققعشر"، صوق    السابع  اإلصقار  
  - (. "اتتبسا  تقر ر آفا  االقتصاد العربي 2022البوك المركزي العُماني، ُعما  )     [39]

 .  ولسو العربي،    الوققعشر"، صوق    السابع  اإلصقار  

التوو ع   خطط  في  المبذ ل   الجهود  تساهم  أ   المتوقع 

إلى االقتصادي  جذب   المباشرة  األجوبس   االتتثمارا  

السلطو  في رفع نسب الومو خصوصا  مع إبرام اتفاقسا   

 التعا   المشترك مع المملك  العربس  السعود  . 

أما على الصعسق الق لي، تتنثر  تسرة الومو االقتصادي في  

الوشاط االقتصادي      تلطو  بعقة عوامل أبرزها مستو ا 

الشركاء   الق لس العالمي،  خاص   ،  التجار سن،  التجارة 

الجائح ،  التوترا    خلفتها  التي  السقسن  عقم   حال  

السساتس   التجار   المتصاعقة،  هو ما أثر على أنشط   

إلى  إضاف   الق لس ،  التصوسع  االتتثمار  التجارة 

التطورا  المسجل  في كمسا  اإلنتاج  فق اتفا  أ بك+،  

 . كذلك مستو ا  األتعار العالمس 

أ   سنننجل االقتصننناد    من المتوقع  ،اتنننتوادا  إلى ما تنننبق

، منقفوعنا  2022بنالمنائن  خ ل عنام   4.7  بوحوالعُمناني نموا   

بومو األنشنننط  الوفطس    سر الوفطس  على السنننواء بوحو  

،  2023، أمنا خ ل تننننون   بنالمنائن  على التوالي  2.9   8.6

العمناني بوسننننبن      5.7فمن المتوقع أ   ومو االقتصننننناد 

 [39].بالمائ 

في    4.1من المتوقع ارتفا  معقل الومو إلى  ،  البحرين   في

عام   خ ل  القطاعا   سر  2022 المائ   بومو  مقفوعا  

بوحو   مع   5الوفطس   االرتفا   هذا  المائ .  تزامن  في 

لمملك    االقتصاد    التعافي  خط   تفاصسل  عن  االع   

اإلطار هذا  في  العوامل    ،البحر ن.  تسهم  أ   المتوقع  من 

 :[40]التالس  في دعم الومو في المملك  خ ل أفق التوقع

االنتهناء من مشننننر   تحنق نث مصننننفناة شننننركن  نفط   ▪

،  هو منا تننننسعزز  2023البحر ن )بنابكو( خ ل عنام  

نمو قطا  الصننواعا  التحو لس . من المقرر أ   سننهم  

 42   المشر   في ز ادة السع  اإلنتاجس  للمصفاة بوسب

ألف برمسنل  ومسنا ،   380ألف إلى    267في المنائن  من  

ع  ة على تعز ز قنقرة موتجناتهنا على تلبسن  احتسناجنا   

الطلب في األتنوا  العالمس  بشنكل أفضنل، مع ضنما  

ققرة األصول ذا  المستوى العالمي في المصفاة على 

 تحقسق كفاءة أفضل فسما  خص اتته ك الطاق .

ألموسوم البحر ن )ألبا( نموا  متوقعا  جسقا   تحقسق شننرك   ▪

 نتسج  الرتفا  تعر األلموسوم  انتعاش الطلب العالمي. 

اإلصقار    - (. "اتتبسا  تقر ر آفا  االقتصاد العربي 2022 زارة المالس ، البحر ن، )     [40]

 عشر"، صوق   الوقق العربي،  ولسو.   السابع 
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إط   اتنننتراتسجسا  تومس  القطاعا  الواعقة ضنننمن  ▪

خط  التعافي االقتصننادي،  تم حتى اآل  اإلع   عن 

اتتراتسجسا  قطاعا  السساح ،  الخقما  اللوجستس ،  

الس ،  االتصننناال   تقوس    الصنننواع ،  الخقما  الم

كننل   الرقمي.  تتضننننمن  المعلومننا   االقتصنننننناد 

اتنتراتسجس  عقد من البرامج  المبادرا  القاعم  لومو 

 تلك القطاعا .

إط   خط  توفسذ المشنننار ع التومو   الكبرى ضنننمن   ▪

خط  التعافي االقتصادي، حسث تتجا ز قسم  المشار ع  

سر الملك  ملسار د الر أمر كي،  تشمل مشار ع ج 30

حمق،  متر  البحر ن،  الشننننار  الشننننمالي،  مركز  

للمعننارض  المؤتمرا ،  عننقد من  الننق لي  البحر ن 

 من المتوقع أ   سننهم توفسذ    .مشننار ع قطا  السننساح 

المشننار ع التومو    االتننتراتسجس  في دعم نمو قطا  

 البواء  التشسسق في المملك .

ن، تم في الربع  لقعم التعافي االقتصنادي في مملك  البحر 

  " خط  التعافي االقتصنادي "إط     2021من عام    الرابع

 :هي  ، المبوس  على خمس أ لو ا السابق اإلشارة إلسها  

المواطن ▪   البحر وي   خلق فرص عمننل  اعننقة  جعننل 

ألف    20   تنقر نبالخسنار األ ل في تننننو  العمنل،  

 .2024بحر وي توو ا  حتى عام   آالف 10توظسف   

تسهسل اإلجراءا  التجار    ز ادة فعالستها التتقطاب   ▪

تفو    بقسم   أمر كي   2.5اتتثمارا   د الر  ملسار 

 .2023بحلول عام 

مشار ع   ▪ إط    عبر  كبرى  تومو    مشار ع  توفسذ 

 .ملسار د الر أمر كي 30اتتراتسجس  بقسم  تفو  

الواعقة   ▪ القطاعا   الواتج    ز ز تعهقف  بتومس   نمو 

الوفطي بوسب    المائ     5المحلي اإلجمالي  سر  في في 

 .2022عام 

المالس   االتتقرار   ▪ االتتقام   مساعي  تعز ز 

المالي   التواز   تحقسق  من خ ل  عام  في  االقتصادي 

2024. 

دُشّنوت خّط  التعافي االقتصنادي بإط   اتنتراتسجس  قطا  

، بهنقف  2021نوفمبر    6( في  2026-2022السننننسناحن  )

ملسار    2رفع مستوى مؤشرا  السساح  كإنفا  السسا  إلى 

لسل ،   3.5د وار بحر وي،  متوتنننط اللسالي السنننساحس  إلى  

 رفع نسننب  مسنناهم  القطا  السننساحي في الواتج المحلي  

الز ار  ز ننادة  في المننائنن ،    11.4  إلى  اإلجمننالي أعننقاد 

  14.1مملكن  البحر ن بغرض السننننسناح  إلى    إلىالقنادمسن  

د وار   74.8 إلىملسو  تائح،  ز ادة متوتط إنفا  الزائر  

 بحر وي.  

قطننا  2021نوفمبر    17في   اتننننتراتسجسنن   إط    تم   ،

( التي تسننتهقف عقة  2026-2022الخقما  اللوجسننتس  )

م أبرزهننا  القوانسن  األنظمنن ،  تطو ر  محننا ر  راجعنن  

مرافق البُوس  التحتس ،  تطو ر السنننساتنننا   اإلجراءا ،  

 تقق م حوافز للمسننننتثمر ن،  تعز ز االتصننننال اإلقلسمي  

 الق لي،  التسنو ق  التر  ج للفرص االتنتثمار  . تهقف  

االتنننتراتسجس  إلى رفع كمس  الشنننحن البحري إلى ملسو   

،  2030طن متري بحلول عام  حا   ،  الجوي إلى ملسو   

الجو ن  إلى أكثر من    جهن    70 ز نادة عنقد الوجهنا  

  ث ث ،  جعل البحر ن ضنننمن أفضنننل  2025بحلول عام  

إقلسمسننا ،   في    20د ل  عننالمسننا   الخننقمننا   مجننال  د لنن  

اللوجسننننتسن ،  رفع مسنننناهمن  القطنا  في الوناتج المحلي  

 .2030في المائ  بحلول عام    10اإلجمالي إلى 

، تم اإلع   عن توفسنذ المشننننار ع  2021وفمبر  ن  24في  

التومو   الكبرى،  هي جمل  من المشننار ع االتننتراتسجس   

ملسار د الر أمر كي،  تشننننمل تخطسط   30بقسم  تتجا ز  

خمس منق  جنق نقة هي: مخطط موطقن  فشنننننت الجنارم،  

 موطق  جز رة تننننهسل ،  موطق  فشننننت العظم،  موطق   

 طق  جزر حوار.خلسج البحر ن، إلى جانب مخطط مو

بهقف  ضننع اتننتراتسجس  شننامل  للقطا  المصننرفي في  

فني   تنم  النبنحنر نن،  إطن    2021د سننننمنبنر    5منمنلنكنن    ،

المنالسن  ) - 2022اتننننتراتسجسن  تطو ر قطنا  الخنقمنا  

(، التي تتمحور أ لو ناتهنا حول خلق فرص عمنل 2026

المننالسنن ،   قطننا  األتننننوا   للمواطوسن،  تطو ر  نوعسنن  

التشنر عا   السنساتنا ،  تطو ر قطا  التنمسن،   تطو ر  

 المالس .  قوسا    تطو ر الخقما  المالس   الت

، تم إط   اتننننتراتسجسن  قطنا   2021د سننننمبر    30في  

( تتمحور حول تعز ز  2026-2022الصننننونناعنن   التي   )

الصننننوناعنا  الوطوسن ،  تحسننننسن تجربن  المسننننتثمر ن،  

مهوسنا ،     تحنق نث التشننننر عنا   القوانسن،  توجسنه البحر ن

 االتتثمار في البُوس  التحتس . تتمحور ركائز االتتراتسجس   

حول دعم تحول القطنا  نحو الثورة الصننننوناعسن  الرابعن ،  

البسئسنن    الننقائري  الحوكمنن   االقتصننننناد  مفهوم   تطبسق 

 االجتماعس ،  تشنجسع االتنتثمار في البوس  التحتس  التقوس   

منقاد   رقمون  التصننننوسع،  ز نادة كفناءة تنننن تنننننل اإل

 عبر تكامل الصواعا  الخلسجس .    التور ق

إط   اتننننتراتسجسن  قطنا    ،2022 ونا ر    12فسمنا تم في  

- 2022االتصاال   تقوس  المعلوما   االقتصاد الرقمي )
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وسن  التحتسن  لقطنا   (، التي تتمحور حول تطو ر البُ 2026

اإللنكنتنر ننسنن ،  دعنم   النحنوكنمنن   االتصنننننناال ،  تنعنز نز 

 طو ر الققرا  الرقمس .  االقتصاد الرقمي،  ت

جاء إط   هذه االتنتراتسجسا  الطموح  لتحقسق تطلعا   

مملكن  البحر ن التومو ن  الموشننننودة، حسنث تهنقف خطّن   

،  االقتصنننادي تعز ز االتنننتقرار  إلى   التعافي االقتصنننادي

عبر قطاعا  الق ل  اإلنتاجس   الخقمس   االقتصنناد   من 

المبادرا  لتومس  اقتصناد   شنامل   خ ل اقترا  المز ق من 

 األبعاد.

 

  للنفط المصدرة األخرى العربية لدولا )ب(

من المتوقع تحسنن آفا  الومو االقتصنادي لق ل المجموع   

عننام   كمسننا    2022خ ل  في  الُمقررة  الز ننادا   بفعننل 

لتبوي   العننامنن   بننالموازنننا   الوفطي  توفر حسز  اإلنتنناج 

قتصننادي  التشننغسل نتسج   تننساتننا  مالس  محفزة للومو اال

 االرتفا  المسجل في األتعار العالمس  للوفط  الغاز.

لكن في المقنابنل، من شننننن  التطورا  النقاخلسن  في بعض  

لنقعم   د ل المجموعن ،  الحناجن  إلى تبوي إصنننن حنا  

القطا  الخاص  تحسنسن البسئ  االتنتثمار   أ  تحق نسنبسا   

سق معقال   من ققرة د ل المجموع  على الحفاظ على تحق

 .2023نمو مرتفع  الوتسرة في عام  

في المجمنل من المتوقع ارتفنا  معنقل نمو المجموعن  من 

في عننام    3.1  نحو المننائنن   نح  2021في  في   4.6و  إلى 

،  تراجع  تسرة الومو االقتصننننادي  2022المنائن  في عنام  

 [41].2023في المائ  في عام  3.9  إلى

 المجموعة  ول مستوى على التوقعات

 د ل في االقتصادي الومو توقعا  عن نبذة   لي فسما

 :المجموع 

التي  شهقها  ليبيافي   الراهو   التطورا   ظل  ،  في 

   حقق االقتصاد اللسبي نموا  أاالقتصاد اللسبي من المتوقع 

بسن عام  با   6   5  حقسقسا   ترا    كما 2022لمائ  خ ل   .

في المائ     7 تجا ز    ا   توقع أ   حقق االقتصاد اللسبي نمو

 
تقق را  نمو المجموع  ال تشمل معقال  نمو االقتصاد اللسبي نظرا  للتطورا       [41]

 تشهقها الب د   وتج عوها تقلبا  في معقال  الومو االقتصادي. التي القاخلس  
  -(. "اتتبسا  تقر ر آفا  االقتصاد العربي2022المركزي، لسبسا، )  لسبسا مصرف      [42]

 بر ل.أعربي، اإلصقار السادس عشر"، صوق   الوقق ال

ز ادة  2023عام  في   خط   إطار  في  ذلك  الوفط  إ ،  نتاج 

 [42].ملسو  برمسل في السوم  1.4لسصل إلى 

ومو االقتصنادي  لال  زال قطا  الوفط هو المحرك الرئسس ل

القطنا  العنام  من       سننننناهم كنل  أفي لسبسنا، كمنا  توقع  

الخناص في هنذا الومو، من خ ل قطنا  البوناء  التشننننسسنق   

   أال إ رفع مسننتوى الخقما  العام  )التعلسم  الصننح (،  

نسنننب  مسننناهمتها ال تزال ضنننعسف  إذا ما قورنت بقطا   

 الوفط.

المركزي العراقي بنالتعنا    البونك  أطلق  ،  [43]العراقفي  

،  االقتصادي مبادرا  بغس  تحفسز الوشاط   مع الحكوم  عقة 

ال تنسما في مجال تمو ل المؤتنسنا  الصنغسرة  المتوتنط   

 الكبسرة،  في مجال اإلتنننكا   القر ض الشنننخصنننس ،  

خ ل تخفسض الفوائق    من الخاصللقطا     االئتما  تعز ز  

أ  البوك المركزي  إذ  المفر ضن  على القر ض الممووح   

إلتنننتراتسجس  لألعوام   ضنننع ضنننمن أ لو اته في خطته ا

، دعم الخنقمنا  المنالسن   المصننننرفسن   2023  –  2021

عمسلك    اعرفالرقمس  من خ ل التحضننننسر لمشننننر    

لفتح    اتننننتخننقام   العتمننادإلكتر نسننا     الرقمي  التعر ف 

حسنننابا  مصنننرفس   دمج العم ء رقمسا ،  إلزام القطا   

التطبسقا  الرقمس ، مثل تطبسقا     باتننننتخقام المصننننرفي  

الشننننبكن   ف المحمول  الخنقمنا  المصننننرفسن  عبر  الهنات

 فق أفضنننل الممارتنننا     (اإلنترنت)العالمس  للمعلوما  

تولي  زارة  العراقي  ّرر مجلس الوزراء  . كمنا قالعنالمسن 

التجارة اتننتخقام السننسول  الوقق   المتوافرة في شننركاتها 

أعلى  كحق  ئ  ملسار د وار  ام العنام  بمبلغ ال  ز ق عن ث ث

لشنننراء الحوط   تنمسن السنننل  الغذائس   دفع مسنننتحقا   

الف حسن، على أ  تتولى  زارة المنالسن  تمو ل الوزارة بمنا  

 عادل المبلغ المذكور آنفا ضنننمن تخصنننسصنننا   زارة  

،  جناء هنذا  التجنارة إلعنادتنه إلى الشننننركنا  المنذكورة آنفن ا

القرار نتسجن  عقم إقرار الموازن   ارتفا  أتننننعار المواد  

 ذائس  قساتا  بالعام الماضي.الغ

- معقال  التطعسم ضنق فسر س كوفسقز ادة   مع اتنتمرار  

ز ادة كمسا    عكسنه  الذيقطا  الوفطي  ال تعافي ناتج   19

ارتفنا  األتننننعنار العنالمسن  للوفط  تزامن ذلنك مع اإلنتناج،  

العنالمسن ،    النق لسن نتسجن  ز نادة الطلنب العنالمي،  التطورا   

الز نادة، كو  في  من المتوقع أ  تسننننتمر معنقال  الومو  

الوفطسن . من  العراقي  عتمنق على اإل رادا   االقتصننننناد 

التنقابسر   العمنل على توفسنذ  جناننب آخر، فنإ  اتننننتمرار 

ء" التي تؤطر تننساتننا   المتضننمو  في "الورق  البسضننا

المركزي      [43] )العراقي البوك  العربي2022،  االقتصاد  آفا   تقر ر  "اتتبسا    .)-  

 . ولسو عشر"، صوق   الوقق العربي،  السابعاإلصقار 
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اإلصنن   االقتصننادي الذي من شننننه دفع عجل  الومو في 

الوفطسنن  خ ل عننامي   ،  2023   2022القطنناعننا   سر 

أد    . كنذلنكتننننتعمنل على دعم الوشننننناط االقتصنننننادي

البوننك   مع  بننالتعننا    الحكومنن   اتبعتهننا  التي  اإلجراءا  

المركزي العراقي إلى تحفسز الوشننناط االقتصنننادي، حسث  

لبونك عقة مبنادرا  في مجنال اإلتننننكنا   القر ض  أطلق ا

سق  المال  سلى تحر ك قطا  البواء  التشننإالشننخصننس  أد   

 .لى قطا  تجارة الجمل   التجزئ إ التنمسن إضاف   

من المتوقع أ   تعزز تعافي االقتصنناد العراقي خ ل أفق  

اللقننا    من  أكبر  كمسننا   على  الحصننننول  نتسجنن   التوقع 

افظا  فض   عن اتخاذ الحكوم    توز عه على جمسع المح

إجراءا   قائس  تلزم األشخاص الذ ن  عملو  في األماكن 

مما تننوف  حق من الوباء   وشننط    ،المزدحم  بنخذ اللقا 

الحرك  االقتصناد   في الب د،  قق  شنجع حرك  السنساح   

عن    الوقل   ز ق فرص العمل في هذه المجاال ، فضننن   

العودة إلى القراتنن  الحضننور   التي من شننننها توشننسط  

 .حرك  الوقل  التجارة 

من جانب آخر، تننسؤدي اتننتمرار العمل بمبادرا  البوك  

المركزي العراقي،  السنننساتنننا  اإلصننن حس  في إطار  

التصننننقي لبعض التحق ا  التي   إلى"الورق  البسضنننناء"  

قوده  تحول د   تحقسق توو  الوشننناط االقتصنننادي الذي  

 التي تتعلق بما  لي:  ،القطا  الخاص

التحرك نحو مسنننارا  مسنننتقام  أل ضنننا  المالس    ▪

 .العام 

 .حوكم  االقتصاد  القطا  المالي  مواخ األعمال ▪

بننالزراعنن   الغنناز  الهسكلسنن   التحننق ننا    ▪ المرتبطنن  

  الكهرباء  الحما   االجتماعس   نظم العمل. 

فسنننوف    ، إذا ما  ضنننعت هذه اإلصننن حا  حسز التوفسذ

تننعر    ا ضننغوطتخفسف  العجز المالي    تقلسلتسننهم في 

 .الصرف

ضنننوء ما تنننبق، من المتوقع نمو االقتصننناد العراقي   في

،  تراجع نسنبي للومو  2022في المائ  في عام    5.5بوسنب   

 .2023في المائ  في عام  4.4االقتصادي إلى  

ه دعم التعنافي االقتصنننننادي بعنقد من ،  واجن  الجزائرفي  

التحق ا  من بسوها اتننتمرار الحاج  إلى ز ادة مسننتو ا   

امج التلقسح الوطوي بمنا  ُمكن من السننننكنا   فق بر  تطعسم 

 
[44 ]   Our World in Data. (2022), “Coronavirus (COVID-19) 

Vaccinations”, available at: 

فنا  الخناص  نتخفسف التنقابسر االحتراز ن  بشننننكنل  نقعم اإل

  حفز الومو االقتصنننادي، حسث توخفض نسنننب  السنننكا   

في المائ  من إجمالي السكا     13.7بالكامل إلى    طعمسنالم

مننارس   شننننهر  تؤثر  [44]2022بوهننا نن   أ   كمننا  توقع   .

االرتفاعا  الحالس  في معقال  التضننخم،  اإلصنن حا   

التي  جري توفسنذهنا فسمنا  تعلق بوظم النقعم السننننلعي على  

كما تسننتلزم اعتبارا   الشننرائس  للسننكا .    ة مسننتو ا  القو

دي تكثسف اإلصننن حا  على صنننعسق  دعم الومو االقتصنننا

 تعز ز بسئ  األعمال  تسسسر نفاذ المشر عا  للتمو ل.  

في المقابل، تنننسجق الومو االقتصنننادي التنننسما خ ل عام  

النونفنط    2022 إ نرادا   فني  النمنتنوقنع  االرتنفننا   منن  دعنمننا  

اإلنتنناج   كمسننا   في  المتوقعنن   الز ننادة  نتسجنن    الغنناز 

مس  للطاق  مقارن    االرتفا  المسننننجل في األتننننعار العال

. بواء  علسه، من 2021بالمسننتو ا  التي بلغتها خ ل عام 

  3.3وحو  ب  2022المتوقع تسننجسل نمو اقتصننادي في عام 

 .2023في المائ  في عام  3.0في المائ ،  

 واجه االقتصناد العق ق من التحق ا  الهسكلس     ، [ 45] اليمن في  

 المسننننتجنقة بمنا فسهنا تحنق نا  األ ضننننا  النقاخلسن  الممتنقة  

خ ل السننت تننووا  الماضننس ، إضنناف  إلى االنعكاتننا   

التي أد  في   19- االقتصنننناد ن  الوناتجن  عن جنائحن  كوفسنق 

مجملها إلى انكماش الوشننناط االقتصنننادي،  تراجع ققرا   

 ،  من ثم تراجع المؤشنرا  االقتصناد    االقتصناد اإلنتاجس 

مز قا     في السمن   الكلس .   توقع أ   شنهق الوضنع االقتصنادي 

من التحنق ا  خ ل الفترة المقبلن  بمنا  حول د    جود بسئن   

محفزة تسننمح بالتعافي  الومو االقتصننادي، ما  شننمل على 

  جه الخصوص التحق ا  التالس : 

 المواتس  للومو االقتصادي.اتتمرار األ ضا   سر   ▪

 التراجع الكبسر في أداء مختلف القطاعا  االقتصاد  . ▪

نتسجنن    ▪ للننق لنن   العننامنن   الموازننن   في عجز  الز ننادة 

الصنننعوبا  في حشنننق الموارد العام  لمواجه  أعباء  

 الوفقا  العام .

 الموح  المساعقا  الخارجس . تنثر مستوى ▪

النبنحن ▪ فني  النسنمنونسنن   لنلنمنواننا  النكنلني  األحنمنر  النتنعنطنسننل  ر 

 رأس عسسى(. -الصلسف   -)مسواء الحق قة  

على الوشناط    19-اتنتمرار األثر السنلبي لجائح  كوفسق ▪

 االقتصادي.

من المتوقع أ  تتمثنل أبرز مصننننادر الومو االقتصننننادي  

خ ل أفق التوقع في عنقد من القطناعنا  االقتصننننناد ن   

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

26th March 2022. 
  -. "اتتبسا  تقر ر آفا  االقتصاد العربي(2022البوك المركزي السموي، عق ، )   [45]

 عشر"، صوق   الوقق العربي، أبر ل.  السادس اإلصقار 

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
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التقلسق   من بسوها: الزراع ، الصنننواع ، البواء  التشنننسسق،  

  عنق ن، الوقنل، المسناه  الصننننرف الصننننحي، الصننننحن . الت

اتتوادا  إلى ما تبق، من المتوقع تسجسل االقتصاد السموي   

،  تراجع الومو  2022في المنائن  في عنام    7نموا  بوسننننبن   

 .2023في المائ  في عام   6.5بشكل نسبي لسصل إلى  

 

 للنفط المستور ة العربية لدول. ا2.2

بعنقة  المجموعن   د ل  تتننثر آفنا  الومو االقتصنننننادي في  

حق ا  بما  شننمل صننعوب  التعافي الكامل من التقاعسا   ت

نتسج  النخفاض مسننننتو ا     19-الواتج  عن جائح  كوفسق

تنننثر   على  المجموعنن . ع  ة  من د ل  في عننقد  التلقسح 

اقتصننننادا  المجموعن  بنالعنق نق من التنقاعسنا  الوناتجن  عن 

، حسث تضننغط االرتفاعا  في أتننعار  لمس التطورا  العا

  ، موازنا  األتنننر  الشنننركا  على السنننلع األتننناتنننس   

تننتؤدي   من ثم    القوة الشننرائس ، تضننعف من مسننتو ا   

  انخفاض نسنبي متوقع لمسنتو ا  االتنته ك الخاص إلى  

لنذي  على بناقي السننننلع  الخنقمنا .  ننتي ذلنك في الوقنت ا

  اقتصنننناد ن     تواجنه فسنه حكومنا  د ل المجموعن  تحنق نا   

هذه  لقعم التعافي االقتصنننادي في ظل تنثسرا    ملموتننن   

 هو منا   ،على التوازننا  النقاخلسن   الخنارجسن   التطورا 

  ، نفنا  النقاعم للومو تننننسحنق من قنقرتهنا على مواصننننلن  اإل

إلى   اتننننتمرار  العننامنن      المننق ونسنن  ز ننادة  تننننسؤدي 

 الضغوطا  التي تواجه أتعار الفائقة  الصرف.

 تسرة  من المتوقع تسننننجسنل د ل المجموعن     ،المجمنلفي  

، فسمنا 2022في عنام    في المنائن   4.1  نمو معتنقلن  بحنق د

في المائ    4.6و  نحإلى  لسصنننل   توقع تحسنننن معقل الومو  

مع انحسننننار الضننننغوطا  التضننننخمس   ،  2023في عام 

  ارتفا  مستو ا  االتته ك  االتتثمار.

خ ل   بالمائ   3.3حقق االقتصنننناد نموا  ققره    مصاااار في

  ، من أبرز مجناال  التعنافي  .2020/2021  العنام المنالي

خ ل الوصننف    هنمت إ راداتالذي  قطا  السننساح   ش  اانتع

خمس أضنننعاف ما تم    بوحواأل ل من العام المالي الحالي  

العام المالي السنننابق، لتحقق  من  تحقسقه خ ل نفس الفترة  

إضناف  إلى نمو إ رادا  قواة  ، أمر كي  ملسار د الر 5نحو  

السننننو س  تحقسق فنائض على جناننب المسزا  البتر لي  

، ع  ة  أمر كي  ملسار د الر  2.1ققره   ا  حقق فائضننن  الذي

قطننا    البتر لسنن الصنننننادرا   على نمو    38  بوحو   سر 

برننامج    ، من أبرز العوامنل النقاعمن  للتعنافي  بنالمنائن ،

م المصنننقر ن  تنننرع   مر ن  الحكوم  المصنننر   لقع

السنساتنا  االقتصناد   )تنواء الوقق   موها أ  المالس ( التي  

إضننناف  إلى  ،  تم اتخاذها لتجوب حق ث تباطؤ اقتصنننادي

    الجزئي ل قتصنناد الذي من شننننه المحافظ  على  اإل

 الحراك االقتصادي المحلي خ ل فترة الجائح .  

ز ادة مشننارك  كما أعلوت الحكوم  المصننر   عن عزمها 

القطا  الخاص في االقتصنننناد المصننننري  ز ادة ضننننخ  

االتننتثمارا  األجوبس  المباشننرة داخل االقتصنناد المحلي  

 :عن طر ق

الوطوي  دعم  توطسن   - الخاص  القطا   د ر  تعز ز 

 الصواعا  الوطوس  ل عتماد على الموتجا  المحلس . 

اإلع   عن برنامج طر  األصول المملوك  للق ل   -

ملسارا  د الر توو ا  لفترة    10للقطا  الخاص بقسم   

 تووا .  4زموس  مقتها 

العام   - الق ن  لتخفسض  خط   اضح   ملزم    ضع 

كوسب  مئو   من القخل القومي،  كذلك عجز الموازن   

 على مقى السووا  األربع القادم . 

البورص    - لتوشسط  تعز ز  متكامل   رؤ    تقق م 

حص طر   ذلك  في  بما  شركا   المصر    في  ص 

 مملوك  للقوا  المسلح . 

أمر كي ملسار د الر  9.1طر  بعض األصول بقسم   -

القطا    المتجقدة،  الطاق   أهمها  مختلف   لقطاعا  

االتصاال ،   قطا   الجق قة،  المق   في  العقاري 

قطا   في  البحر  مشر عا   مساه  تحلس   مشر عا  

 التعلسم.  

من   ئ بالما  23اتتهقاف توطسن صواعا  بما  عادل   -

من   )أكثر  المصر    الواردا   ملسار    20إجمالي 

قطاعا   في  القادم   تووا   الخمس  خ ل  د الر( 

التشسسق   الطبس ،  األد     المستلزما   مثل  مختلف  

الزراع  ،  الهوقت   الغزل  الوسسج،    ، البواء، 

 ذلك من أجل ز ادة نسب  مساهم  قطا     ،  الكسما  ا 

الوات في  التحو لس   اإلجمالي الصواعا   المحلي  ج 

إلى   لتصل  بتر لس   الغسر  الصادرا     100 ز ادة 

 .  أمر كي ملسار د الر

اتنننتواد ا إلى رؤ   الق ل  لتشنننجسع القطا  الخاص، قامت 

الحكوم  المصننر   بوضننع تننساتنن  متكامل  لشننكل ملكس  

النق لن  لألصننننول،  مقترحنا  التخنارج على مسننننتوى  

ق  راء تواجنق  القطناعنا  المختلفن  حتى  كو  هوناك موط

الق ل  في الوشناط االقتصنادي،  ذلك اتنتواد ا إلى التجارب  

الق لس  الواجح ،  القر س المستفادة من األزما  العالمس   

التي أثَّر  على الق ل  خ ل السننووا  السننابق   توضننح  

 ثسق  تنساتن  ملكس  الق ل  عقد من القطاعا  االقتصناد    

خر النذي  لبعض اآلالتي تننننستم التخنارج الكنامنل موهنا  ا

تننسشننهق ز ادة االتننتثمار الخاص فسها  انخفاض أ  ثبا   

 االتتثمارا  الحكومس .
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االقتصناد المصنري  ضنوء ما تنبق، من المتوقع تحقسق   في

في المنائن  من الوناتج المحلي      6.2 قنقر بوحو  معنقل نمو  ل

  5.5حوالي  ،  2021/2022السنننو  المالس   في  اإلجمالي  

 .[46]  2022/2023السو  المالس   في المائ  في 

إال أ  التطورا  الق لس  الحالس  تنتشنكل تحق ا  كبسرا  على  

مسنننتو ا  الومو االقتصنننادي بمصنننر، خاصننن   في ظل 

الموج  التضننننخمسن  الواتج  عن ارتفا  أتننننعار السننننلع  

في    التقلبنا الغنذائسن  )خناصنننن  القمح(  أتننننعنار الطناقن   

على  بق رها تن تنل اإلمقاد العالمس  التي تضنع ضنغوطا   

التطورا  االقتصننننناد ن  المحلسن  كنارتفنا  فناتورة النقعم  

مما له أثر على المسننتهقفا  المالس     ،الغذائي  دعم الطاق 

للحكوم  المصننر    احتمالس  ز ادة نسننب  الق ن الحكومي  

  إلى الوناتج المحلي اإلجمنالي. إضنننننافن  إلى ذلنك، أثر  

األزم  القائم  حالسا  على اتتسراد القمح  الحبوب  ارتفا   

األتعار محلسا  مما  ز ق مخاطر األمن الغذائي في الموطق   

العربسن   القنارة االفر قسن  بشننننكنل أخص. باإلضنننناف  إلى  

الوقنق ن  المتبعن  من قبنل البووك   السننننسناتنننننا  التقسسنق ن  

من المركز   العالمس   البوك المركزي المصننننري  الذي  

المتوقع أ   ؤثر بشننننكل كبسر على التقفقا  الرأتننننمالس   

 .األجوبس   مقفوعا  الفوائق

  حسب   الرئسسس   الحبوب  محاصسل  إنتاج  ققر ،المغرب  في

  الموتم  قوطارخ ل  ملسو   32حوالي  ب   الف ح    زارة 

 القسم   توخفض  أ   المرتقب  من.  2022-2021  الف حي

المتوقع   االقتصادي  الومو  بذلك  لستراجع  الف حس ،  المضاف 

  7.9 بلغ الذي انتعاشه في المائ  بعق 1  إلى 2022في عام 

في المائ     افتراض    مع  ،2023  عام   في .   2021  في 

   توقع   قوطار،  ملسو   75  حق د  في  متوتط   محصول  تحقسق

  إلى   الومو  بذلك   لسصل   الف حس ،   المضاف   القسم   تتزا ق   أ 

 في المائ .  4.0

مواصل    توف  تم  بهقف  االقتصادي،  التعافي  دعم 

الوحو   على  التقابسر  التقخ    من  عقد  مواصل   تبوي 

 :[47]التالي

اتنتمرار المسناهم  في تمو ل المشنار ع االتنتثمار     ▪

محمنق السننننادس  "الكبرى  تطو رهنا عبر صننننونق    

، على الصننعسق ن الوطوي  اإلقلسمي، في "ل تننتثمار

الخاص،  المسنناهم  من إطار الشننراكا  مع القطا   

خ ل الصننواد ق القطاعس  أ  المتخصننصنن  في رأس 

الشنننركا      ،مال الشنننركا  الصنننغرى  المتوتنننط 

الوشننننسط  في المجاال     الكبرى الحكومس   الخاصنننن 

 
- "اتتبسا  تقر ر آفا  االقتصاد العربي، "( 2022)   ريالبوك المركزي المص    [46]

 .  ولسو، ق العربيق   الوققار السابع عشر"، صوإلص ا

التي  عتبرهنا الصننننونق   ذا  أ لو ن ، ذلنك بوضننننع  

أد ا  مالس  مواتننب ،  تمو لها بنموال شننبه ذاتس . كما  

قاد   ضنننع آلسا  تمو ل تنننسضنننطلع الصنننوق   بإع

مهسكلن  إل جناد حلول تمو لسن  للشننننركنا  العناملن  في 

 المجاال  التي  رى الصوق   أنها تكتسي األ لو  .

إص     ▪ على  العمل  االجتماعس   برامج  تستم  الحما   

 تووا  من خ ل: خمسعلى مقى 

 تعمسم التنمسن الصحي األتاتي اإللزامي.   ▪

الهش   ذا    ▪ لألتر  المباشرة  المساعقة  إدخال 

   .القخل المحق د

 المعاشا  التقاعق  .  منتوتسع قاعقة المستفسق ن  ▪

 .العملتعمسم التعو ض عن فققا   ▪

المتعطلسن   ▪ قننقرا   المملكنن  على تطو ر  عن تحرص 

 التالي:على الوحو   من خ ل برامج مبتكرة العمل 

إلى دمج ما  قرب  الذي  هقف    "أ راش"برنامج   ▪

شخص  250من   العمل    ألف  تو   خ ل  في 

  2.25، بموازن  تققر بوحو  2023   2022عامي  

لق هم   لسس  الذ ن  أ لئك  خاص   درهم،  ملسار 

أ    بالوباء.  مكن  بشقة  تنثر ا  مؤه    الذ ن 

ترمسم   مثل  أشكال  عقة  المشار ع  هذه  تتخذ 

العام  المساحا   المرافق  ،  التشجسر،  تجهسز 

المسوسن،   األمس ،  رعا    الخضراء،  محو 

الر اضس   الثقافس ،  رقمو      األنشط  

   المحفوظا ، إلخ.

الرائقة    "فرص "برنامج    ▪ المشار ع  لتمو ل 

  البسئس   الثقافس   الر اضس  االجتماعس    

على    تسقد  ،درهم  ألف   100  صل إلىت ق   ض قبقر

  تووا .   عشرةمقى 

)  التعنافي مخطط ▪ النذي2023-2021الصننننوناعي   ) 

  تعز ز الصننننوناعسن  القطناعنا  تحنق نث إلى  هنقف

  القسمن  العمنل فرص من المز نق  خلق اننقمناجهنا،

 هقف   الصنواعس . الشنركا  ر    تطو ر المضناف ،

ملسار درهم من   34  من  اتتبقال ما  قرب المخطط إلى

لتحفسز    2023الواردا  بناإلنتناج المحلي بحلول عنام  

االتننتثمار  اإلنتاج الوطوي من خ ل تسننلسط الضننوء  

على فرص االتننننتثمنار في عنقة قطناعنا  من أجنل  

إمكانس  خلق فرص عمل   مع اتننتعادة الثق  للمصننوعسن

 [47]    ( المغرب،  المغرب،  العربي2022بوك  االقتصاد  آفا   تقر ر  "اتتبسا    .)-  

 لسو. صوق   الوقق العربي،  وعشر"،  لسابعا اإلصقار 
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مننا بسن    ظسفنن  بحلول عننام ألف    100   50تترا   

2023. 

خطنن   إ ▪ الفنتنرة  التنجننارة قطننا     عننافيلتنعننقاد    خ ل 

مننحننا ر 2021-2023) مننراجننعنن   خنن ل  مننن   )

مع    االتننننتراتسجسن  الوطوسن  لتومسن  التجنارة تمناشننننسنا  

 بإشننراك جمسع   19-تقاعسا  األزم  الصننحس  لكوفسق

 .الفاعلسن  اإلدارا  المعوس 

التي ترتكز على تننمسن   نعناش قطنا  السننننسناحن إخطن    ▪

شننننركننا    منع  النرحن    منن  عننقد  النطنسنرا ،  أكنبنر 

األتنوا  الق لس ، فضن    ي  حم   تر  جس   اتنع  ف

 تشننجسع    عن عقق شننراكا  د لس  في مجال السننساح 

الشنننركا  الصنننغسرة  المتوتنننط  في مجال الترفسه  

  التوشسط.

 من  التعنافي  من  الوطوي  االقتصنننناد  تمّكن  ،[48]األر ن  في

  نسنننبته   ا جابسا    نموا    تنننجل  حسث كور نا،  جائح   تقاعسا 

  النذي   االنكمناش  بعنق  ،2021  عنام   خ ل  في المنائن   2.2

   قنق .  2020  عنام   خ ل  في المنائن     1.6  بوسننننبن   شننننهنقه 

  عننام  من  األ ل  الربع  خ ل  اإل جننابي  األداء  تواصننننننل

 مقنارنن   ،في المنائن     2.5  نسننننبتنه  نموا    حقق  النذي  ،2022

  عنام  من  الربع  ذا   خ ل  في المنائن     0.3  نسننننبتنه  وموب

أبرز القطناعنا  التي نمنت خ ل الربع األ ل  من  .  2021

في  6.8  بوسب "   الفواد   المطاعم " ، قطا 2022من عام 

   الوقل بوسننب    في المائ ، 5.3بوسننب      االنشنناءا   المائ ،

في   2.4بوسننب      التجزئ   الجمل   تجارة "   في المائ ،  4.2

التحو لس  د ر هام في   الصنننواعا  لقطا  كما كا .  المائ 

 معقل من مئو    نقط  0.5  بحوالي حسث تنناهم   الومو،هذا  

 .  الربع  لهذا  المتحقق  الومو

  تقاعسا   من  الوطوي  االقتصنننناد تعافي   سننننتمر أ    توقع

في   2.4  بوسننب  نموا    لسسننجل  الحالي،  العام  خ ل  الجائح 

  تفو    بوسننب   الوطوس   الصننادرا   مقعوما  بارتفا   المائ ،

  عنام  من  األ لى  األربعن   الشننننهور  خ ل  في المنائن   52

  لنذا    في المنائن   13.3  بوسننننبن   نمو  مع  بنالمقنارنن   ،2022

 من  الصنننننادرا   بز نادة   منقفوعنا    ،2021  عنام   من  الفترة 

 تعافي   تسرة   اتنننتمرارإضننناف  إلى    . الوسنننسج  األتنننمقة،

  خ ل   السننننسناحي  النقخنل  ارتفعحسنث    السننننسناحي،  القطنا 

  . في المائ   242.7  بحوالي  2022 عام  من األ ل  الوصننف

  الُمباشننننر   ع  ة على ذلك، نما حجم االتننننتثمار األجوبي

  2022  عننام   من  األ ل  الربع  خ ل  المملكنن   إلى  الوارد

  72.2  مقنارنن   مع  ،أردني  د ونار  ملسو   266.9  لسُسننننجنل

 
  - (. "اتتبسا  تقر ر آفا  االقتصاد العربي 2022البوك المركزي األردني، األرد ، )    [48]

 .  ولسو عشر"، صوق   الوقق العربي،    السابع   اإلصقار

  المناضنننني،   العنام   من  الربع  ذا   خ ل  أردنيد ونار  ملسو 

  خ ل   المتوقع  التنقفق  من  في المنائن   47   ُشننننكنل  منا   هو

هننذا    الحننالي  العننام  إلى    تحو      نموكننام  .  ُضننننناف 

  خ ل  في المائ   2.9  بوسنب   الخارج في  العاملسن  األردنسسن

  تراجع   مع  مقارن  ،2022  عام   من  األ لى  الخمس  الشهور

 .2021 عام  من  الفترة   لذا  في المائ  0.1  بوسب 

الومو في قنق تؤثر على آفنا    عوامنل  بنالر م من ذلنك، تبرز

  الموطق ،   في  األموي االتتقرار  عقم   حال   وهاساألرد ، من ب

  ال جئسن،  التوترا    اتننتضنناف   أعباء تحمل   اتننتمرار

  األمقاد،  تن تنل  اخت ل على  انعكاتناتها  الجسوتنساتنس 

  إضناف  إلى  .العالمس   األتنوا  في  الطاق   الغذاء  أتنعار

   تنقاعسنا   كور ننا،  لفسر س  متحورا  ظهور  اتننننتمرار

 من  ز نقممنا قنق    كنالصننننسن،  النق ل،  بعض  في    قنا اإل

  البووك   توجنه  ، ع  ة  علىاالمنقاد  تنننن تنننننل  اخت ال 

  االنكماشنننس    السنننساتنننا   نحو  العالم  في  الكبرى المركز  

 العالمس .  التضخمس   موج  الضغوط  الحتواء

بنالر م من هنذه التحنق نا ،  ُتوقع أ   سننننتمر االقتصنننناد  

في   2.7األردني في التعنافي حسنث  ُتوقع أ   ومو بوسننننبن   

عننام   في  من 2023المننائنن   مجموعنن   من  مسننننتفسننقا    ،

المنالسن   الوقنق ن  خناصننننن  . إذ  عمنل البونك    اإلجراءا  

الحسو نن    القطنناعننا   دعم    التعننافي   دعم المركزي على 

  االقتصنادي  الومو   دعم   تشنجسع في  المسناهم   االقتصنادي

  تمو لسنن    نوافننذ  المركزي  البوننك   وفرحسننث    األرد ،  في

 متق    االقتصننناد في  الحسو    للقطاعا   مسسنننرة   بشنننر ط

 .  2023بعضها إلى نها   عام  

  خ ل   المركزي  البوننك  قسننام   في هنذا اإلطنار،  في ظنل 

  على   الفائقة   أتنننعار برفع  الحالي  العام   من األ ل  الوصنننف

  أتننعار   على المركزي  البوك  بقىأ  الوقق  ،  تننساتننته  أد ا 

  العمنل   تمنق نق  ذلنك   رافق  تغسسر،  د    التمو لسن   نوافنذه   فنائنقة 

   المهوسسن    المتوتننط   الصننغسرة   الشننركا   دعم   ببرنامج

  األتناتنس    السنلع من  الجمل  قطا    مسنتوردي   الحرفسسن

  اإلبقاء  إلى  إضاف   ،2022  )تبتمبر(  أ لول شنهر نها  إلى  

   تجا ز  ال  بما  تغسسر  د    للمقترضننسن  الفائقة  تننعر على

  تننما    فترة   ضننموها  من  شننهرا    54  ألجل  ،في المائ  2

 .  التمو ل موح  تار خ من شهرا    12  تبلغ

تسنتلزم اعتبارا  دعم الومو االقتصنادي عملس   ،  بنانلفي 

إعادة هسكل  أتناتنس  تشنمل إجراء إصن   شنامل للقطا   

المصننننرفي  ز نادة التركسز على تومسن  القنقرة اإلنتناجسن   

 التركسز على إصن   تنعر الصنرف عن طر ق    ،المحلس 
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صننننرف م ئم التننننتعنادة التوازننا     تبوي نظنام تننننعر

تضمن الققرة    االقتصناد  ،  تبوي إص حا  للمالس  العام

على تحمل الق و ،  كلها إصنن حا  مطر ح  في تننسا   

مع صننوق      المزمع توفسذه برنامج لإلصنن   االقتصننادي  

  ، هسكل  الق و  المسننننتحق    عادة إبالوقق الق لي بما  سننننمح 

 تحر ر الطناقنا  اإلنتناجسن  ل قتصنننناد اللبوناني في إطنار  

  وفر    ،برنامج لإلصنننن    قعمه صننننوق   الوقق الق لي

. تننتسننعى  أمر كي  ملسار د الر 3تسننهس   مالس  بحق د  

إلى تحر ر جانب من المبلغ الذي تم التعهق    الحكوم  أ ضنا  

بنار س في عنام    بنه في مؤتمر المنانحسن الرئسسننننسن في

 ملسار د الر أمر كي. 11بقسم     2018

لومو   اللبوناني  بوناء  علسنه، من المتوقع تحقسق االقتصننننناد 

بعق مر ر أربع تنننووا    2022موخفض الوتسرة في عام  

من االنكماش. تُعزى الوتسرة الموخفضن  للومو المتوقع إلى  

للومو االقتصنننننادي،   اتننننتمرار الظر ف  سر المواتسنن  

ذا  التنثسر    19- تقاعسا  انتشنار متحورا  جائح  كوفسق

الونناتجنن  عن الكبسر على قطننا  الخننقمنا  ،  التننقاعسننا  

،  التطورا  العالمس  األخسرة على مسنتو ا  القوة الشرائس  

التي تواجنه االقتصننننناد   بنالتنالي تزا نق   حجم التحنق نا  

 .2022اللبواني خ ل عام 

ك المحلي تواجنه  كمنا تننننتظنل قنقرا  اإلنتناج  االتننننته 

انتظنام  نناتجن  عن    تحنق نا  الحناجن  لمواجهن  تحنق نا  

ؤثر على مسننننتو نا  االتننننته ك  ت  التيالطناقن     إمنقادا 

 االتننننتثمنار في المنقى القصننننسر. كنذلنك تننننسكو  من 

تبوي تقابسر لقعم الومو االقتصنادي في ضنوء   الضنر ري

االتته ك الحكومي    التي تؤثر علىأ ضا  المالس  العام   

  الخاص.  

  أ  التي  مكن    بالوسنب  للعوامل القاخلسعلى  جه التحق ق،  

تناتنسا  على مسنتوى الومو االقتصنادي لعامي أتشنكل عام   

 :[49]أهمهافهي مرتبط  بعقة اتتحقاقا   ،  2023   2022

 . 2022عام ل    الرئاتس  ساالنتخابا  الوساب  ▪

خط     صوق     معاالتفا   توفسذ   ▪ الق لي  توفسذ  الوقق 

الشر ط   تطبسق  خ ل  من  االقتصادي  التعافي 

 ص حا  المطلوب .   اإل

أمنا بنالوسننننبن  للعوامنل الخنارجسن  التي تننننتؤثر حتمنا  على  

 االنتعاش االقتصادي للعامسن المقبلسن فنبرزها:

 
 [49]     ( لبوا ،  لبوا ،  العربي2022مصرف  االقتصاد  آفا   تقر ر  "اتتبسا    .)-  

 صوق   الوقق العربي، أبر ل.اإلصقار السادس عشر"، 

مع د ل مجلس التعا   لق ل  تعز ز التجارة الخارجس    ▪

الوار  لز ادة  العربس   لبوا   تشجسع  الخلسج  من  دا  

 المز ق من االتتثمارا   التقفقا  المالس .

تتساعق   ▪ التي  البحر    الحق د  ترتسم  بعملس   االترا  

الوفط  الغاز  أ اتتخراج  في  بحاج  إ ضا   لبوا   أّ   ذ 

 مات  إلى موارد تتسح له إنعاش اقتصاده. 

قق تؤثر تلبا  على التعافي القاخلي في    19-جائح  كوفسق ▪

اإل     حال   إلى  تؤدي  قق  جق قة  متحورا   ظهور 

االقتصاد    تسر ح   القطاعا   تنثر  بالتالي  العام. 

 البطال .   العمال   بالتالي ازد اد نسب

تسنننتهقف الحكوم  تحقسق معقل نمو  ققر  ،  الساااو ان في

من خ ل العمنل على    2022في المنائن  في عنام    1.2بوحو  

ي تسننارعت  اتننتكمال مسننسرة اإلصنن   االقتصننادي الت

، ممنا  تطلنب التركسز على تبوي  2021 تسرتهنا في عنام  

السننساتننا   تكثسف الجهود الرامس  إلى انقماج االقتصنناد  

االلتزام   العننالمي من خ ل  االقتصنننننناد  في  السننننوداني 

بالمعا سر الرقابس   اإلشنرافس   تعز ز الشنفافس  مما  سناعق  

قتصنناد  على تهسئ  البسئ  االتننتثمار  . ر م ذلك  واجه اال

 نتي على رأتننننها العجز    ،من التحق ا   ا  السننننوداني عقد

المتواتر في الموازنن  العنامن  للنق لن   الحسنننناب الجناري  

  معقال  التضخم المرتفع .

على المسننتوى القطاعي، تننسسننتفسق قطا  الزراع  خ ل  

أفق التوقع من ز ادة االتننتثمار األجوبي المباشننر التننسما  

  التعا   لق ل الخلسج العربس . كما تننسظل من د ل مجلس  

قطناعنا الهسنقر كربوننا   التعنق ن المحركسن الرئسسننننسن  

العننالمسنن   الطنناقنن   أتننننعننار  بز ننادة  مننقعومسن  للومو، 

  االتتثمارا  األجوبس .

من المتوقع في ظل تحسنن األ ضنا  القاخلس   أتناتنسا   

  3.5االقتصنناد الكلي ارتفا   تسرة الومو االقتصننادي إلى  

في عننام  في   التننقر جي  2023المننائنن   التبوي  . تننننسؤدي 

لإلصنن حا  االقتصنناد  ،  االتننتثمار في البوس  التحتس   

العنامن   المشننننار ع الرأتننننمنالسن ،  الز نادة المتوقعن  في 

المحلي   الوفط  النذهنب إلى دعم نمو الوناتج  صنننننادرا  

اإلجمنالي الحقسقي بوهنا ن  أفق التوقع فسمنا تننننسقسنق ارتفنا   

من مسنتو ا  االتنته ك الخاص خ ل  معقال  التضنخم  

 أفق التوقع.

،  واجنه االقتصننننناد بعض التحنق نا  في ظنل  تونسفي  

تننثر   ارتفنا  معنقال  التضننننخم  البطنالن   اتننننتمرار 
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متحصن   الصنادرا   عائقا  السنساح  التي لم تعق بعق  

.  19-قبنل انتشننننار جنائحن  كوفسنق  لمسننننتو ناتهنا المسننننجلن 

التحنق نا  التنقاعسنا  الوناتجن  عن ضنننناعف من حجم تلنك  

التطورا  العنالمسن ،  هو منا  فرض ضننننغوطنا   على  

األ ضنننا  الخارجس . فسما تواجه أ ضنننا  المالس  في ظل 

هذه التطورا  تحق ا   من شننننها الحق من ققرة الحكوم   

على تحفسز الوشننننناط االقتصنننننادي،  هو منا  ؤثر على  

 مستو ا  االتته ك الخاص  الحكومي.

نسننب  البطال  في تونس    بلوغهذه التطورا  في   تنناهمت

من عام   األ لخ ل الربع    50في المائ   16.2لتصنننل إلى  

. كما أد  إلى ارتفا  حجم الق ن العام لسصنننل إلى  2022

  2022من عنام    نهنا ن  منا وملسنار د ونار في    107.7نحو  

بقسمنن    داخلي  د ن  بسن  مننا  د وننار    41.5) توز   ملسننار 

ملسار د وار تونسني( لسمثل    66.2  تونسني،  خارجي بقسم

في المائ  من الواتج المحلي    79.5الق ن العام بذلك نسنننب   

 .[51]اإلجمالي

تسنعى    ،بواء  على التحق ا  التي تواجه االقتصناد التونسني

األ لنو ننا    تنرتنسننب  إلنى  االتننننتنقنرار  النحنكنومنن   لنتنحنقنسنق 

. تتمثل األ لو   القصنننوى في االقتصنننادي  دعم التعافي

في   المننالسنن التحكم  المسزانسنن   ل  التوازنننا   لحننق من عجز 

 التحكم في مسننننتوى المنق ونسن ،  منا  سننننتلزمنه ذلنك من 

تفعسل عقة إصن حا   البقء في تحقسق التصنحسح المرجو  

مما تننننسسنننناهم في دفع نسننننق   العام لوضننننعس  المالس   

موي   تحقسق نمو اقتصنننادي شنننامل  تضنننا  ،االتنننتثمار

 مسننننتنقام إلى جناننب العمنل على تحسننننسن حوكمن  إدارة  

 .القطا  العام بجمسع مكوناته

من المتوقع تحسنن نسنبي لوتسرة الومو االقتصنادي في عام  

بفعل التخفسف الوسنننبي للقسود المفر ضننن  لتجا ز    2022

المرتقب     الوسبس    بفعل الز ادة ، 19-تقاعسا  جائح  كوفسق

 تحسننننن العائقا  السننننساحس     ،لمسننننتو ا  الصننننادرا 

مواتسنن  على األثر    ع  ة    ،بننافتراض أ ضنننننا  داخلسنن  

اإل جابي المتوقع لإلصنننن حا  االقتصنننناد   التي توفذها  

 حتواء االخت ال  القاخلس   الخارجس .  الالحكوم  

بواء  علسه، من المتوقع تحقسق االقتصننناد التونسننني لمعقل  

،  ارتفنا   2022في المنائن  في عنام    2.5ر بوحو  نمو  قنق

في ظنل   2023في المنائن  في عنام    3.1نسننننق الومو إلى  
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 . 2022مؤشرا  التشغسل  البطال  

التوقعا  باتنننتمرار تحسنننن األ ضنننا  القاخلس   أتنننس  

 االتتقرار االقتصادي  تعافي نسبي لعائقا  السساح .

النونمنو    ،[52]فالسااااطايان  فني مسننننتنو ننا   تنتنننثنر  أ    نتنوقنع 

العام الحالي  القادم بعقة  االقتصننننادي الفلسننننطسوي خ ل  

  ، اتنتمرار اتنتقرار األ ضنا  الصنحس  ، عوامل، من أهمها

تحسنننن مسنننتو ا      ،تطورا  أزم  إ رادا  المقاصننن  

،  تعو ضنننا  العاملسن  التحو    المالس  للقطا  الخاص 

تحسننن مسننتو ا  الموح  المسنناعقا  الق لس   إضنناف  إلى  

 للحكوم  الفلسطسوس .

وقنق إلى إمكنانسن  نمو االقتصنننناد  تشننننسر توبؤا  تننننلطن  ال

، مقارن   بالمائ  2.9بوحو    2022الفلسننننطسوي خ ل العام  

، على أ   2021في العنام    بنالمنائن   7.1  بحوالي  مع نمو

 كو  هذا األداء مقفوعا  باتنننتمرار تعافي مكونا  جانبي  

الطلب  العرض على حق تننننواء. ففي جانب الطلب، من 

المتوقع اتنتمرار تحسنن مسنتو ا  االتنته ك الكلي لسومو  

،  ز نادة االتننننتثمنار  2022في عنام    بنالمنائن   2.1بوسننننبن   

ا  الخنارجي،  ، أمنا على صننننعسنق القطنبنالمنائن   10.5بواقع  

  1.8فستوقع ارتفنا  كنل من الصننننادرا   الواردا  بوحو  

، على التوالي.  قق جاء  هذه الوسنب  بالمائ   2.5  بالمائ 

على افتراض أتننناتننني مفاده اتنننتمرار حال  تعافي   بواء  

، على خلفس   2022عام  في الوشناط االقتصنادي الفلسنطسوي  

توقع اتنننتقرار الوضنننع الصنننحي،  ت شننني التقاعسا   

   .القتصاد   للجائح  الصحس ا

أما على مسنننتوى المسننناهما  المتوقع  لمكونا  جانب   

فتشننننسر التوبؤا  إلى مسنننناهمن  قطنا  التجنارة    ،العرض

،  تبعنه  بنالمنائن   1.0بننعلى نسننننبن  في معنقل الومو بحوالي  

بوحو   الخننقمننا   التعننق ن  بننالمننائنن   0.7قطننا   ،  قطننا  

 قطنا  ،  بنالمنائن   0.3 الصننننوناعنا  التحو لسن  بحوالي  

،  من ثم قطنا  بنالمنائن   0.4اإلدارة العنامن   النقفنا  بقرابن   

  0.1  وحو،  الزراعن  ببنالمنائن   0.2اإلنشنننناءا  بوسننننبن   

.  من المتوقع أ   وعكس هذا الومو بشننننكل إ جابي  بالمائ 

قخل  العلى المؤشنرا  االقتصناد   األخرى، إذ  توقع نمو 

، مقنارنن  مع بنالمنائن   0.7بوحو    2022خ ل العنام    يفردال

. أما على صننعسق  2021في عام   بالمائ  4.2نموه بحوالي  

في   بنالمنائن   26.0البطنالن ، فمن المتوقع أ  توخفض إلى  

 .2021في عام  بالمائ   26.4، مقارن  مع 2022

منا التحنق نا  التي تواجنه التعنافي في المرحلن  الحنالسن ،  أ

فتتجلى خاصنن  في انخفاض مسننتوى الموح  المسنناعقا   

 [51]   ( تونس،  المالس ،  "  2202 زارة  موازن (.  لتوفسذ    لسو الق ل     نتائج  قتس  

 .ما و"، 2022
الفلسطسوس ، فلسطسن،     [52] الوقق  االقتصاد 2022) مؤتس   آفا   (. "اتتبسا  تقر ر 

 العربي"، صوق   الوقق العربي،  ولسو.
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الق لس   تطورا  أزم  إ رادا  المقاصننن . لذلك، تنننستم  

مواصل  تطو ر برنامج صوق   اتتقام  بهنننقف توفنننسر  

التمو ل للقطاعننننا  االقتصاد   المختلفنننن   للمشننننار ع  

غسرة  المتوتنط ،  لتشنننننننجسع الومننننننو  االقتصناد   الصن

االقتصادي بشننننكل  توافننننق مننننع توجهننننا  الحكومنننن   

االقتصنناد   المتمثلننننننن  فننننننني دعم المشننار ع الر اد    

 القطاعننا  االقتصاد   الموتجنن   االنقماج فنني االقتصاد  

 الرقمني.  

،  عتمنق االقتصنننناد على نناتج قطنا  الخنقمنا   جيبوتيفي  

النواردا    تنمنثننل  حنسننث  النمنواننا،  خننقمننا    التننننسنمننا 

 الصنننادرا  من  إلى إثسوبسا معظم التجارة البحر  . من 

المتوقعنن    الز ننادة  من  االقتصننننناد  أ   سننننتفسننق  المتوقع 

لمسننننتو نا  التجنارة النق لسن  خناصنننن   فسمنا  تعلق بز نادة  

العنابر،  الخنقمنا     مسننننتو نا  الطلنب على خنقمنا  الوقنل

اللوجسننتس . كما تننسؤدي تحسننن أنشننط  البواء  األشننغال  

العام  إلى نمو إجمالي الواتج المحلي الحقسقي بوسننب  تُققر  

في المنائن ، إال أننه من المتوقع أ   تننثر الومو    5.3بوحو  

االقتصننننادي بنالتطورا  النقاخلسن   سر المواتسن  للومو في 

  تجارتها الق لس . في إثسوبسا التي تنننتؤثر على مسنننتو ا

إلى    2023حسن من المتوقع ارتفنا   تسرة الومو في عنام  

في المائ  مع اتنتمرار اتنتفادة االقتصناد من تحسنن    6.2

مستو ا  الطلب الخارجي،  بافتراض عقم تعرض الب د  

اإلنتاج  على لهجوم أتنراب إضنافس  من الجراد، مما  ؤثر  

 الزراعي.

ق  تسرة نمو قو ن  في عنام سحق، من المتوقع تموريتاانياافي  

نتسجن  عنقد من العوامنل من أهمهنا ز نادة    2023   2022

قوة الطلنب الخنارجي،  ارتفنا  مسننننتو نا  نناتج قطنا  

الزراع  مع تعزز إنتاج المحاصنسل بسنبب ارتفا  أتنعار  

السنلع األتناتنس ،  ز ادة مسنتو ا  الطلب على الغذاء في 

لقوي في قطا  ظل الومو السنكاني. كما تنستواصنل الومو ا

الزراعن   الصننننوناعنا  الغنذائسن  بفعنل التوقعنا  بجنذب  

القطنا  لتنقفقنا  كبسرة من االتننننتثمنار األجوبي في عنامي  

النزراعنسنن   2023   2022 النمنوارد  إلنى  ذلننك  .  نرجنع 

 السنمكس   تزا ق مسنتو ا  الطلب المحلي  الخارجي من 

بلقا  أخرى في  رب  شنننمال إفر قسا. كما تنننسظل الومو  

الخنقمنا   الصننننوناعن  قو نا  خ ل أفق التوقع،   في قطناعي

بما  عكس جهود الحكوم  لتطو ر صنسق األتنماك  الثر ة  

الحسوانس  كجزء من تنننساتنننا  التوو ع االقتصنننادي. كما 

تننسشننهق الومو االقتصننادي دعما  كذلك من ارتفا  الطلب  

على خنام الحنق نق  النذهنب  االرتفنا  الكبسر المسننننجنل  

ورا  العالمس  األخسرة،  هما ألتنننعارهما في أعقاب التط

تلعتا التصق ر الرئسس  في مور تانسا،  التي تشكل حوالي  

بوناء  علسنه، من المتوقع نمو   ثلثي إجمنالي الصنننننادرا .

في المنائن  في عنام    4.2االقتصننننناد المور تناني بوسننننبن   

 .2023في المائ  في عام   5.1،  2022

بناكتشننننناف متحور   تننثر الومو االقتصنننننادي  ،  القُمرفي  

 منا نتج عونه من تعلسق الرح   الجو ن   هو   ،أ مسكر  

ما تننسؤثر على حرك  السننساح  المتقفق  إلى داخل الب د،  

 عتمق مسننار الومو االقتصننادي على مقى انتشننار     من ثم 

احتوائننه على  بننالمتحور  القننقرة  المتوقع    ،التننالي،  من 

 نمو   ،2022في المائ  في عام   3.4تسننننجسل نمو بحق د  

مع انحسننننار تنثسر   2023في عام   في المائ   3.6بوسننننب   

الجنائحن   انتعناش السننننسناح ،  بافتراض أ  تشننننهنق الب د  

   تحقق أداء  معقوال  لقطنا  الزراعن    مواتسن     موناخسن     ا  ظر فن

إلى  لمحاصنسل الوقق   الموجه  للتصنق ر  خاصن  بالوسنب  ل

الهوق  التجار سن الرئسسنسن، بما في ذلك الصنسن   الشنركاء

  فرنسا.

من المتوقع تسننجسل االقتصنناد  تسرة نمو ،  الصااومالفي 

في المائ  نتسج     1.6تققر بوحو    2022متواضنع  في عام  

عقد من العوامل  نتي على رأتننننها انخفاض مسننننتو ا   

األمطار  هطول  مسنننتو ا   تراجعاإلنتاج الزراعي نتسج   

، ع  ة على األثر  الحنالي  المتوقع في موتننننم الزراعن 

المتوقع لتباطؤ مسنننتو ا  االتنننتثمار الحكومي  الخاص  

في عنقد من القطناعنا  االقتصنننناد ن  األتنننناتننننسن  مثنل 

  ،  التجارة  ، البواءاالتصنننناال  السننننلكس   ال تننننلكس ،  

 التمو ل. فسما تنننسجق الومو االقتصنننادي دعما  نسنننبسا  من 

في مسننتو ا  الطلب    العاملسن  الز ادة المتوقع  تحو   

كمنا تننننسسننننتفسنق  على الصننننادرا  من الثر ة الحسوانسن .  

، لسرتفع  2023خ ل عام  من عقد من العوامل  االقتصننناد  

في المائ  مسننننتفسقا  من خطط موانا    3.6معقل الومو إلى 

ثسوبسنا إلى  إدبي العنالمسن  لتطو ر مسوناء بربرة،  من توجنه  

   االقتصنادي مع الصنومال لتوفسر مسنارا   تعز ز التعا

  تجارتها الق لس .اعم  للتوتع في إقلسمس  د
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 : اتجاهات النمو االقتصا ي 2023و 2022. توقعات األ اء االقتصا ي الكلي للدول العربية لعامي 2شكل 

، وتراجع 2022في المائة في عام    .45العربية إلى نحو ارتفاع نمو االقتصا ات 

   2023في المائة في عام   4.0وتيرة النمو إلى 
  معقل نمو الق ل العربس  كمجموع  )%(

 

 

حسب مجموعات الدول العربية المختلفة المتوقعة تباين معدالت النمو   
   معقل نمو مجموعا  الق ل العربس  )%(

 

 

رتمس   تقق را   توقعا  صوق   الوقق العربي مصادر المصقر:  مصادر رتمس   تقق را   توقعا  صوق   الوقق العربي المصقر:    

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

وتأثير التطورات العالمية، واألثر المخفف لتلك التداعيات من خالل حزم التحفيز  

المتوقع االستمرار في تبنيها في عد  من الدول المالي   

 القسم  التراكمس  لحزم التحفسز المتبواة في الق ل العربس  خ ل الفترة  

( )ملسار د الر( 2022- 2020)  
 

  .36.. حيث يتوقع تسجيل  ول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمواً قوياً بنسبة 

   2023في المائة عام   3.7  ، وانخفاضه إلى2022في المائة في عام  

 معقل تغسر الواتج المحلي اإلجمالي )%(

 

 

مصادر رتمس  المصقر:   مصادر رتمس   تقق را   توقعا  صوق   الوقق العربي المصقر:     
   3.9و  4.6يما يتوقع تسجيل الدول العربية األخرى المصدرة للنفط نمواً بنسبة ف

2023و 2022في المائة في عام    
 معقل تغسر الواتج المحلي اإلجمالي )%(

 

في    4.1يما يتوقع تحقيق الدول العربية المستور ة للنفط وتيرة نمو معتدلة بحدو  ف

2023في المائة في عام   4.6، وارتفاعه إلى  2022المائة في عام    

 معقل تغسر الواتج المحلي اإلجمالي )%(

 

مصادر رتمس   تقق را   توقعا  صوق   الوقق العربي المصقر:    تقق را   توقعا  صوق   الوقق العربي مصادر رتمس  المصقر:  
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ية  العرب  للدول الكلي االقتصادي األداء  توقعات  .3
 المحلية  األسعار تطور اتجاهات

 

في عقد من الق ل العربس ،   2022األشهر الست  األ لى من عام  تماشسا  مع التطورا  التي شهقتها معقال  التضخم خ ل  

ارتفا  إف بالق ل  نه  توقع  العام لألتعار  تنثسر2022  خ ل عام  العربس   المستوى  لسعكس تواصل  الق لس    ،  التطورا  

السلع الغذائس .    ز ادة مستو ا  األتعار العالمس  للوفط  المواد األتاتس   خاص   الق لس ،  اإلمقاد   أثرها على ت تل

 الق ل  أ  البقء في فرضها ببعض  االتته ك  ضرائب   ز ادة معقال   لى أثر ارتفا  مستو ا  الطلب المحلي،إإضاف   

 الرئسس .  العم    مقابل  العربس  العم   تراجع تعر صرف بعض عن الواتج التمر ر أثر لك كذ العربس ،

  نحو   كمجموع   العربس   التضخم في الق ل     بلغ معقلأ  2022كمحصل  للتطورا  المذكورة، من المتوقع خ ل عام  

 . المائ  في  7.1 لى حوالي إالتضخم     صل معقلأفستوقع  2023ما بالوسب  لعام أ المائ ، في  7.6

 للنفط المصدرة العربية الدول. 1.3

  أ   توقعمن الم  ،بالق ل العربس  المصننقرة للوفطفسما  تعلق  

في     لمنائن  بنا  8.5  حون  2022  عنام  بلغ معنقل التضننننخم 

  الق ل  التضننخم في مجموع  معقل  ارتفا  لتوقعمحصننل   ك

 في 11.4 حولى نإسصل  ل  ،للوفط  المصقرة   األخرى العربس 

معنقل اتننننتقرار  توقع  بسومنا من الم.  2022  عنام في    المنائن 

عوق    التضننخم في د ل مجلس التعا   لق ل الخلسج العربس 

.  2022في عنام    في المنائن   2.2  قلن  قنقرهنامسننننتو نا  معتن

  أ    من المتوقعف  ،2023  عنام   خ ل  بنالتوقعنا   فسمنا  تعلق

 .  المائ  في 8.9  حون المجموع   بق ل  التضخم  معقلبلغ   

 مسننننتنوى  عنلنى  النمنتنوقنعنن   لنلنتنطنورا   عنرض   نلني  فنسنمننا

 .المتضمو   الفرعس   المجموعا 

  العربية الخليج لدول التعاون مجلس  ول )أ(

 د ل   بعضتعارفي  المستوى العام لأل   تنثر   أمن المتوقع  

  تعار حقاث العالمس  الجار    أثرها على األاألب  المجموع 

 .  ئس الغذا المواد    موها  المواد األتاتس  خاص     للوفط  العالمس 

 معقل سجل      أ    2022عام    خ ل  توقع    ، في ضوء ما تبق

  2.3  الي حو  المائ ،   في  2.2  حون  المجموع   بق ل  التضخم

 . 2023في عام  بالمائ 

 

 

 

 
(. "صوق   الوقق العربي: اتتبسا  تقر ر افا   2022 زارة المالس ، السعود  ، )  [53]

 اإلصقار السابع عشر"،  ولسو.   -االقتصاد العربي 

 المجموعة  ول مستوى على التطورات

 بالمائ   1.8  حوالي  التضخم   معقل  بلغ  ،السعو ية  في

  أبر ل   شهر  تجل  حسث  ،2022  أبر ل  - وا ر  الفترة   خ ل

  مسج     ، تووي  أتاس  على  المائ   في  2.3  بمققار  ا  ارتفاع

  ذلك    ُعزى.  2021   ونسو  شهر  موذله    ارتفا    أعلى  بذلك

من  أتعار  ارتفا   إلى   األ ذ      أتعار  الوقل  كل 

  في   األكبر  التنثسر   القسم   هذا   مثل  حسث   المشر با ،

ا  السووي  التضخم   ارتفا   في   13  البالغ  الوسبي  لوزنه  نظر 

من   .[53] المائ  مجموع   إلى  اإلشارة  المهم  من  كذلك، 

على   تنثسر  لها  تسكو   التي  األتعار التطورا   اتجاها  

القسم    الحسابي لضر ب   األثر  المحلس ، من ضموها ت شي 

المضاف ،  التوجسه الملكي بتثبست أتعار البوز ن موذ  ونسو 

2021. 

   تنثر المستوى العام لألتعار خ ل  أهذا،  من المتوقع  

بتقاعسا  التطورا  الق لس   أثرها   2023   2022عامي  

ت تل اإلمقاد  عافي بقء تعلى نقص اإلمقادا  إضاف  إلى 

 بعق الجائح ،  أبرز قووا  ذلك التنثسر تتمثل فسما  لي: 

االقتصاد  ن :  العالمس   األتعار  ارتفا  ▪ النفتا   ظرا  

التجارة  على  المتوقع    السعودي  من  تتأالق لس ،  ثر  ن   

كا   ، المحلس   تعاراأل محق د   إ     خ ل   من  بشكل 

  تشهق   التي  الشحن  تكلف    المستوردة   السلع  أتعار

 (. المستورد  التضخم )نسبسا   مرتفع  مستو ا 
  أتعار   ارتفا   علىالذي  وعكس  :  الوفط  أتعار  ارتفا  ▪

 .   التشسسق البواء في المستخقم  األ لس  السلع
  السلع   على  الجائح   بعق  المحلي  الطلب  في  انقفا   ▪

  الوضع   في  أنه  إال  عام،  بشكل  جسق   أمر   هو   الخقما 

  أخذ   ما  إذا  ،األتعار  على  الضغط  من  تسز ق  الحالي
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  العالم  موها   عاني  التي  العرض   صقم   االعتبار  بعسن

 .اآل 
  من   الظر ف  هذه   مثل  في:  العالمس   الصرف  أتعار ▪

  إ جابسا    الق الر  صرف  تعر   تنثر  السقسن  عقم   حال 

 األمر كي  الق الر  مع  الر ال  صرف  تعر  لربط   نتسج 

  قق   الذي  األمر  الق الر  مع  تلقائسا    تسرتفع  الر ال  فإ 

 . المحلس  السلع على المستورد التضخم أثر  من  خفف

، من المتوقع أ   بلغ معقل التضخم حوالي تبق  في ضوء ما 

عام    1.3 في  بعام   2.0،  نحو  2022بالمائ   المائ   في 

2023 . 

ثر المستوى العام لألتعار خ ل ن   تأ توقع    ،اإلمارات في

  بالتطورا  الجار   عالمسا   2022الشهور المتبقس  من عام 

ثر التغسرا  في ألى  إمقاد، إضاف    أثرها على ت تل اإل

السلع  أتعار  الخام  كذا  للوفط  المواد  العالمس   األتعار 

 الغذائس .  

، فستوقع أ   بلغ معقل التضخم حوالي  فسما  تعلق بالتوقعا  

عام    2.7 خ ل  المائ   المائ     2.5،  نحو  2022في  في 

 .  2023خ ل عام 

شهر  ونسو   ،قطر في خ ل  السووي  التضخم  معقل  بلغ 

أتعار   5.4حوالي    2022 لز ادة  نتسج   المائ ،  في 

مجموع  السكن  الماء  مجموعا  كل من الترفسه  الثقاف ،  

األخرى،   الوقود   الغذاء   الكهرباء  الغاز  أنوا  

 المشر با ،  السلع  الخقما  األخرى،  الوقل،  األثاث  

الموزلس ،    مجموع   التعلسم،      االتصاال ، األجهزة 

،  لم  حقث   مجموع  المطاعم  الفواد    الم بس  األحذ  ، 

 [ 54] . التبغ أي تغسسر بمجموع  

التضخم حوالي   معقل  أ   سجل  للتوقعا ،  توقع  بالوسب  

خ ل عام    بالمائ   3.5حوالي    ،  2022بالمائ  في عام    4.3

2023  . 

موذ  ،  الكويت في   المحلي ارتفاعا   التضخم  شهق  معقال  

العالمس  خاص   2022بقا   عام   نتسج  الرتفا  األتعار   ،

الغذائس ، إضاف    التضخمس  من إالمواد  الضغوط  لى تزا ق 

بس تل   مرتبط   تكو   قق  التي  األخرى  العوامل  بعض 

ارتفا    على  الجار    أثرها  الق لس   التور ق،  التطورا  

نفا   س  للمواد الغذائس ،  ز ادة مستو ا  اإلاألتعار العالم

في   كوفسقأاالتته كي  جائح   معقل    .19-عقاب  ارتفع 

في المائ  خ ل شهر   4.4لى نحو إ التضخم السووي لسصل 

حسث زاد  أتعار كل من مجموع  األ ذ   ، 2022  ونسو

 المشر با ،  التعلسم،  الم بس  األحذ  ،  الوقل،  

السكن،   ثاث،   المطاعم،  الفواد   األ خقما  

  االتصاال ،  الصح ،  الثقاف   الترفسه.  

 
 [54]    ( قطر،  التخطسط  اإلحصاء،  ألت 2022جهاز  القساتي  "الرقم  عار  (، 

 "،  ونسو.المستهلك 

 تتوقف مستو ا  األتعار المحلس  خ ل العامسن القادمسن  

على مستو ا   تطورا  األتعار العالمس  للمواد األتاتس  

أتعار الغذاء،  التطورا  الق لس ،  أثر تشق ق    موها  خاص 

الت  لمكافح   الوقق    المرتبط   السساتا   ضخم،  الظر ف 

بانتعاش اإل جارا  السكوس ،  إمكانس  تطبسق ضر ب  القسم  

 المضاف  خ ل العامسن القادمسن.

معقل  أ   صل  المتوقع  من  السابق ،  للتطورا   كمحصل  

ما  أفي المائ ،    4.2لى حوالي  إ  2022التضخم خ ل عام  

في    3.8لى حوالي  إ   صل  أ فمن المتوقع    2023في عام  

 المائ . 

، تماشسا  مع االتجاه اإلقلسمي  العالمي،  نتسج  البحرينفي  

للتحق ا  التي تواجه ت تل اإلمقاد الق لس ،  ارتفا  أتعار 

مملك    شهق   الطاق ،  الزراعس   الصواعس   مواد  السلع 

البحر ن ز ادة في الضغوط التضخمس  خ ل األشهر األ لى 

التي تراجعت   2021م  مع معقال  عا  مقارن     2022من عام  

، ارتفع مؤشر 2022بشكل معتقل. في الربع األ ل من العام  

بوسب    العام  المستهلك  أتاس   3.4أتعار  على  المائ   في 

 تووي.

 من المتوقع أ  تستمر معقال  التضخم بوفس الوتسرة لتكو  

، على أ  تتراجع خ ل عام 2022بالمائ  خ ل عام    3.2

 . [ 55]المائ  في   2.5لتسجل حوالي   2023

بالتعافي ،  ُعمان   في مقعوم   الطلب  تتؤثر عوامل جذب 

اتجاها   االقتصادي   على  السسول   مستو ا    ارتفا  

األتعار المحلس  بشكل عام، ال تسما ارتفا  أتعار الوفط.  

بس تل   المرتبط   العوامل  تتوعكس  ذلك،  إلى  إضاف  

ضرائب   معقال   الق لس ،  رفع  في اإلمقاد  االتته ك 

بعض الق ل العربس ،  االرتفا  المسجل في أتعار السلع  

األتاتس  العالمس ،  باألخص المواد الغذائس  التي تستوردها  

للتطورا    نتسج   الطاق ،  أتعار  عما ،  ارتفا   تلطو  

العالمس  الراهو ، ع  ة على الز ادة في مستو ا  الطلب  

تغسر عن  الواتج  التمر ر  العماني   الكلي  أثر  الر ال  قسم  

لى  ع،  نسبسا  ل كبسر  بشك  ،مقابل عم   الشركاء التجار سن

اتجاها  األتعار المحلس . من المتوقع أ  تستمر أ لب هذه  

تشكسل   في  التضخم  معقل  على  المؤثرة  المتغسرا  

عا خ ل  األتعار  مستوى  على    2022  ميضغوطا  

 2023 . 

تسار   تسرة   مثل  الطلب  جذب  عوامل  تعافي  تاهمت 

فرص   توفسر  الوفط،  جهود  أتعار  االقتصاد،  ارتفا  

التحفسز     العام  الخاص،  الحزم  القطاعسن  في  العمل 

من   المتضررة  تلك  خصوصا   المستحق   للفئا   الموجه  

بالقطا   السسول   مستو ا   ز ادة  في  الجائح   جراء 

،  ارتفا  مستو ا  التضخم بشكل متواصل موذ  المصرفي

(، "صوق   الوقق العربي:  2022، )  زارة المالس   االقتصاد الوطوي، البحر ن   [55]

 اإلصقار السابع عشر"،  ولسو.  - اتتبسا  تقر ر آفا  االقتصاد العربي  
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الثاني   عام  الربع  معقل  2021من  متوتط  بلغ  حسث   ،

. من 2022بالمائ  خ ل الربع األ ل من عام    3.3التضخم  

على   الضغط  في  المذكورة  العوامل  تستمر  أ   المتوقع 

، قبل أ  تبقأ باالنخفاض  2022مستوى األتعار خ ل عام  

عوق  2023عام  في   الوفط  أتعار  تبقى  أ   ال  توقع  إذ   ،

مستو ا  مرتفع  لفترة طو ل ، كما أ  قرار البوك المركزي 

لقرار    مماثل العماني رفع أتعار الفائقة الرئسسس  في خطوة  

الحزم   بعض  فترة  انتهاء  إلى  إضاف   األمر كي،  الفقرالي 

إبقاء  التحفسز   لعقد من القطاعا  االقتصاد  ، تسؤدي إلى  

 . معقال  التضخم عوق مستو ا  معتقل 

من جه  أخرى، تاهمت عوامل دفع التكلف  كتخفسض القعم  

بعض   السلع  الخقما ،  فرض  بعض  عن  الحكومي 

الضرائب كضر ب  القسم  المضاف  التي تم تطبسقها موذ بقا    

المح ة    2021أبر ل   السلع  على  االنتقائس    الضر ب  

 ارتفا  أتعار الوفط،  ارتفا      بعض الموتجا  األخرى،

بسبب   العالمس   السلع  التور ق،  تقلبا   أتعار  ت تل 

، في ارتفا  معقل األتعار في  التوترا  السساتس  العالمس  

 السلطو . 

لعامي   للتوقعا   العوامل  2023   2022بالوسب   فإ    ،

المذكورة لن تؤدي إلى نسب أعلى من التضخم نظرا  لبرامج  

المحلس ، كقرار الحكوم  تثبست أتعار  قود    القعم الحكومس 

أكتوبر   شهر  لمعقل  عام  المركبا   فقا   كحق    2021من 

أعلى بحسث تتحمل الحكوم  الفر قا  الواتج  عن أي ز ادة  

، إضاف   2022تطرأ في أتعار الوفط  ذلك إلى نها   عام  

إلى الجهود المتواصل  في مجال األمن الغذائي  إص حا   

ي لقطاعي الكهرباء  المساه  ز ادة تغطس  شبكا   القعم المال

تت بق رها  التي  االجتماعي  األ لو ا   األما   ترتسب  عسق 

توفسر القعم للفئا  المستحق ، أما العوامل األخرى  آللسا   

القطا    على  االقتراض  كلف   األجور  ارتفا   كارتفا  

على معقال  التضخم  الخاص، فلن تشكل ضغوطا  ارتفاعس   

 طو . في السل

في عما ،  فسما  خص   التضخم  عام  توقعا    توقع خ ل 

   أبالمائ ،     3.7  إلى نحومعقل التضخم   صل  أ     2022

 . 2023في المائ  بعام   2.5 تقترب من نسب  سجل  

 

   للنفط الُمصدرة األخرى العربية دولال )ب( 

بمجموع  الق ل العربس   معقل التضخم     تنثر  أ    توقعمن الم

للوفط   المصقرة  التيبااألخرى   األتعار  اتشهقه  لز ادة 

نتسج   موها  الغذائس   خاص   األ لس    السلع  للوفط  العالمس   ،

 .  حقاث الجار   عالمسا  لأل

 
[56]  ( الجزائر،  لإلحصائسا ،  الوطوي  القساتس   2022الق وا   األرقام  "تقر ر   ،)

 ألتعار المستهلك"، أبر ل.

أ     2022في ضوء التطورا  السابق ،  توقع خ ل عام  

المجموع  نحو   في د ل  التضخم  معقل  في    11.4 سجل 

لى  إ من المتوقع أ   صل    2023المائ ،  فسما  خص عام  

 بالمائ .  11.8حوالي 

في ضوء ما تبق،  عرض الجزء التالي توقعا  اتجاها   

 :المستوى العام لألتعار في د ل المجموع 

بر ل  أبلغ معقل التضخم السووي خ ل شهر    ،ائر الجز في

أتعار    10.0حوالي    2022 الرتفا   نتسج   بالمائ ، 

مجموعا  كل من األ ذ    المشر با ،  التعلسم  الثقاف   

 الترفسه،  الم بس  األحذ  ،  األثاث،  الصح ،  الوقل  

 .[56]  االتصاال 

العام   المستوى  أ   تنثر  المتوقع  بعقد  هذا،  من  لألتعار 

المستوى   على  اإلقلسمس   الق لس   المحلس .  العوامل  من 

  الق لي  اإلقلسمي، تستنثر المستوى العام لألتعار بارتفا 

كوتسج    الق لس   توا األ  في  األتاتس   المواد  أتعار

العالم،  ارتفا  بها  التي  مر    التضخم  معقال   للظر ف 

لل  ألبرز التجار سن  للعوامل  جزائرالشركاء  بالوسب   أما   .

فتشمل  بالجزائر  التضخم  المؤثرة على مستو ا   المحلس  

المرتبط  بالحاج  إلى   ،  القاخلس   األتوا   توظسمالتحق ا  

 الف حي  نتاج اإل على  ؤثر التي ت  المواخس  الظر ف  تذبذب  

  . مستو ا  المعر ض من السلع الغذائس  بالسو  المحلي

أ   رتفع معقل التضخم في  في ضوء ما تبق، من المتوقع  

،   زداد  2022في المائ  خ ل عام    7.7الجزائر إلى نحو  

 . 2023في المائ  خ ل عام    8.8لسصل إلى حوالي  

ما و  العراق في   شهر  خ ل  السووي  التضخم  معقل  بلغ   ،

المائ    5.4حوالي    2022 من    ، في  كل  أتعار  ارتفعت  فقق 

األ ذ    المشر با ،  الم بس  األحذ  ،   مجموع  

 السكن،  التبغ،  التجهسزا   المعقا  الموزلس ،  الصح ،  

بسوما    الوقل،  االتصاال ،  التعلسم،  المطاعم  الفواد ، 

الترفسه  مجموع   أتعار  معقل  [ 57] تراجعت  فسما  خص   .

في المائ  خ ل   5.1نحو   التضخم األتاتي السووي، فقق بلغ 

 . 2022شهر ما و  

للتوقعا    التضخم  معقل   رتفع   أ  المتوقع  من،  بالوسب  

  ما  العالم   واجهها  التي  المستقرة    سر  الظر ف  بسبب

  الق لس ،   اإلمقاد  ت تل  تواجه  تحق ا    من  تبعها

  الزراعس    السلع  أتعار  في   المسجل    االرتفاعا 

  السلطا    مام ا  أتحق   تسشكل  مما،  الطاق    مواد   الصواعس 

 . مواجهته في الوقق  

(، "تقر ر  2022الجهاز المركزي لإلحصاء، العرا ، )   - زارة التخطسط     [57]

 االرقام القساتس  ألتعار المستهلك"، ما و.
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السابق ، للتطورا   التضخم    كوتسج   معقل  أ   بلغ   توقع 

بالمائ     6.2،  حوالي  2022عام  في  في المائ     7.0نحو  

 . 2023خ ل عام 

من المتوقع أ   صل معقل التضخم في ،  ليبيا فسما  خص  

  بالمائ    6.2حوالي     ،في المائ   8.0لى نحو  إ   2022عام  

حقاث العالمس  الجار   ثسر األن.  رجع ذلك لت2023في عام  

على مستو ا  أتعار الوفط  المواد الخام  السلع الغذائس  

 انعكاتها على األتعار المحلس  نتسج  العتماد لسبسا على  

 لسلعس  في تلبس  احتساجا  الطلب المحلي.الواردا  ا

إضاف  إلى    القاخلس ،   التطورا نتسج  التتمرار    ،اليمن في  

كوفسق جائح   معقل  واصل  أ      توقع،  19-تقاعسا  

عامي    تحقسق التضخم   خ ل  مرتفع     2022معقال  

 2023   . 

 

 للنفط المستور ة العربية الدول. 2.3

ت أ  توقع   لألتعار  ن    تواصل  العام  المستوى  بمجموع   ثر 

  التطورا  باآلثار الواتج  عن  الق ل العربس  المستوردة للوفط 

خاص     تاتس   السلع األ  ، للوفط   العالمس    ألتعار ا   على  الق لس  

الضغوطا  التضخمس   أثر    إلى هذا باإلضاف   .  ئس  الغذا السلع  

العم   المحلس  مقابل  انخفاض أتعار صرف  الواتج  عن  

الرئسس    بعض  العم      على    أثرها المجموع   د ل  في 

 . قسم  الواردا    ارتفا  

أ   صل معقل    2022في ضوء ما تبق،  توقع خ ل عام  

التضخم في د ل المجموع  باتتثواء كل من لبوا   السودا   

   بلغ  أ فستوقع    ، 2023في المائ . بالوسب  لعام    6.8لى حوالي  إ 

 بالمائ .   5.4معقل التضخم بق ل المجموع  نحو  

في ضوء ما تبق،  عرض الجزء التالي توقعا  اتجاها  

 :المستوى العام لألتعار في د ل المجموع 

  لألتعار  العام   المستوى    تنثر  أ   المتوقع  من،  مصر في

 : موها العوامل من بعقد ،2023  2022 عامي خ ل

   مقى  الوقق    المصري  المركزي  البوك   تسات  ▪

  في   للتحكم   الفائقة   أتعار  فعر  في  اتتمراره 

  في   7.0 مستهقف  على    الحفاظ  التضخم   معقال 

 . (بالمائ  2.0 -)+/ المائ 

  تسؤثر   مما  ،العالمس   اإلمقاد  ت تل  في  التقلبا  ▪

 .  القمح  باألخص الغذائس  السلع أتعار على

 .الغذائس    المواد  الطاق  أتعار ارتفا   اتتمرار ▪

 
ي: اتتبسا  تقر ر آفا   (. "صوق   الوقق العرب2022البوك المركزي المصري، )   [58]

 اإلصقار السابع عشر"،  ولسو.   -االقتصاد العربي 
 (، "مؤشر أتعار االتته ك العائلي"،  ونسو.2022احصائسا  تونس، تونس، )   [59]

  خ ل   المائ   في  13.5  حوالي  التضخم   معقل   بلغهذا،  قق  

  األربع  خ ل  مسجل  مستوى لىأع   هو  ،2022  ما و  شهر

  ،األتعار  ارتفا    ستمر  أ   المتوقع   من  الماضس   تووا 

  البوك   اتتمرار  مع  القادم   الفترة  خ ل   أقل  بوتسرة    لكن

  للوصول  الوقق    السسات   تضسسق  في  المصري  المركزي

 [ 58] .(بالمائ  2 -)+/ المائ  في 7.0 مستهقف إلى

كمحصل  للتطورا  تالف  االشارة، من المتوقع أ   رتفع  

التضخم   مصر  معقل  المائ  في    8.5  اليحولسسجل  في 

لعام  2022عام    خ ل بالوسب   المتوقع  ،  2023.  فمن 

نحوحق ث   إلى  التضخم  لمعقل  نسبي  في    7.2  تراجع 

 المائ .  

السووي خ ل شهر  ونسو    التضخم   معقل  ارتفع  ،تونس  في

ال.   المائفي    8.1حوالي    إلى  2022 ذلك   رتفا  ُعزى 

  ،  المشر با   الغذائس   المواد  مجموع   من  كل  تعارأ

،   التبغ   النمنونزلنسن ،   الخقما    النتنجنهنسزا    األثناث

 .[59] الترفسه  الثقاف 

، من المتوقع  2023   2022بالوسب  للتوقعا  خ ل عامي  

لتوامي الضغوط       رتفع المستوى العام لألتعار، نظرا  أ

محقدا  الرئسسس  لألتعار. على  الالتضخمس  على مستوى  

 جه الخصوص، فإ  االرتفا  الهام في األتعار العالمس  

إضاف    األتاتس   الوفط،  تعر صرف  إللسلع  لى صعود 

بشكل   أ   ؤثر  شننه  من  األمر كي،  على    معتبرالق الر 

كما أ  االنط      ك،تكالسف اإلنتاج  أتعار البسع للمستهل

في توفسذ إص   صوق   التعو ض تترافقه تعق    هام   

األتاتس    الغذائس   للمواد  المؤطرة  األتعار  العق ق من  في 

ه أ   بقي التضخم   ذلك من شنن  ،( 2023)ابتقاء من تو   

 عوق مستو ا  عالس  خ ل السووا  القادم .  

انعكاتا  للتطورا  المذكورة تابقا ، من المتوقع  فق أحقث  

لبوك المركزي التونسي أ   صل معقل التضخم  ا تقق را   

في    8.3،  إلى حوالي  2022بالمائ  في عام    7.3إلى نحو 

 [60].2023المائ  في عام 

شهر  للمغرب   بالوسب  خ ل  السووي  التضخم  معقل  بلغ   ،

تعار كل  أفي المائ ، نتسج  لز ادة    5.9حوالي    2022ما و  

أ ضا    الغذائس   المشر با   التبغ.  ارتفعت  المواد  من 

أتعار المواد  سر الغذائس ، مثل الوقل،  الترفسه،  الم بس  

 األحذ  ،  األثاث،  التعلسم،  المطاعم،  الفواد ،  

  5.6أما التضخم األتاتي، فقق بلغ نحو  قاته.   السكن  ملح

 . [61] على أتاس تووي 2022خ ل شهر ما و  بالمائ 

عامي   خ ل  بالتوقعا   ،  عق  2023   2022فسما  تعلق 

توا   تعار موتجا  الطاق   المواد الغذائس  في األأ ارتفا  

(. "صوق   الوقق العربي: اتتبسا  تقر ر افا   2022البوك المركزي التونسي، )   [60]

  ولسو. اإلصقار السابع عشر"،    -االقتصاد العربي 
(، "الرقم االتتقاللي لألثما  عوق 2022الموق بس  السامس  للتخطسط، المغرب، )   [61]

 االتته ك"، ما و.
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حقاث الجار   العالمس ، إضاف   العالمس  التي تفاقمت بعق األ 

تزا قإ من    لى  االقتصاد سن  الشركاء  أبرز  لقى  التضخم 

العوامل التي من المتوقع أ  تؤثر بشكل كبسر على اتجاها   

 .  2022األتعار المحلس  خ ل عام 

ذكره  بواء   تبق  ما    المغرب  بوك  توقعا    حسب  ،على 

  1.4  من  التضخم    تسار   أ    الموتظر  من  ،2022  لسونسو

في المائ     5.3  حوالي  لى إلسصل    2021بالمائ  خ ل عام  

في المائ    2.0  لسسجل نحو   تراجع   أ  قبل  ،2022عام  في  

 [62].3202 خ ل عام 

حوالي    2022، بلغ معقل التضخم في شهر ما و  األر ن في

من  4.4 كل  أتعار  لز ادة  كوتسج   المائ ،  مجموع     في 

الغذائس ،  الترفسه،  الوقود  اإل نارة،  الوقل،  المواد 

أتعار  ،   التعلسم،  المطاعم،  الفواد  تراجعت  بسوما 

 .[63]السكن  ملحقاته،  التبغ،  األد ا  الموزلس  مجموع 

اتجاها   تتمثل   على  تؤثر  أ   المتوقع  العوامل  أبرز 

العام لألتعار خ ل عامي بما   2023   2022  المستوى 

  لي:  

العالمس ،   ▪ التور ق  ت تل  في  التقلبا   اتتمرار 

ارتفا  أتعار الطاق   المواد الغذائس  األتاتس   

 ج  للتطورا  العالمس  الراهو .عالمسا ، نتس 

 ارتفا  كلف الشحن  التنمسن عالمسا . ▪

الق ل   ▪ بعض  تتخذها  التي  الحمائس   السساتا  

المواد األتاتس   تعز ز   أتعار  لمواجه  ارتفا  

 ز   االتتراتسجي لق ها.   المخ

التضخمس   الحفاظ  ضمن إجراءاتها   الضغوطا   لخفض 

العالمس    التطورا   ظل  في  السعري  االتتقرار  على 

، اعتمق  الحكوم  مجموع  من اإلجراءا ، موها الراهو  

لغا ا   ا المستوردة  البضائع  نقل  لكلف  تقوف  عتماد 

نها     حتى  الجمركس   الضرائب  الرتوم  شهر  احتساب 

تثبست أتعار المشتقا  الوفطس  من شهر  ،  2022  تبتمبر

ر م ارتفا     2022  أبر لحتى نها   شهر    2022  فبرا ر

عالمسا   الوفط  الوقل  في    االتتمرار،  أتعار  أجور  تثبست 

الضر ب  العام  على مبسعا  عقد من   تخفسض، مع  العام

حتى  بالمائ     4السلع الغذائس  األتاتس  إلى صفر بقال  من  

شهر   عام    أ سطسنها    شملت  2022من  كما   ،

 اإلجراءا  ما  لي: 

البضائع،   ▪ على  الجمركس   التعرف   تخفسض  توحسق 

  ، بالمائ   25 فئا ، بوسب تترا   بسن صفر    4لتصبح  

،  بالمائ    40 فئ  بوسب تترا   بسن صفر    11بقال  من  

 .رفع القوة الشرائس ،  في خفض األتعار للمساهم 

 تعز ز المخز   االتتراتسجي من السلع األتاتس .  ▪

 
المغرب، )   [62] االقتصاد 2022بوك  آفا   اتتبسا  تقر ر  الوقق العربي:  (. "صوق   

 اإلصقار السابع عشر"،  ولسو. -العربي 

وق   دعم االتر  ملسو  د وار ضمن ص  30تخصسص   ▪

الوطوس   صوق     المعون   صوق    من  المستفسقة 

االرتفا    آثار  من  التخفسف  بهقف  الفقسر  الطالب 

 المستمر  المضطرد في أتعار المحر قا  عالمسا . 

االجتماعي   ▪ للضما   العام   المؤتس   السلف   إط   

عبارة عن بطاقا  تسو  لشراء السلع    ،  هيالشرائس 

س  االتته كس  العسكر   بقسم  من جمسع فر   المؤت

لمتقاعقي  50) تم تخصسصها  الواحقة  للبطاق   د وار   )

الضما  االجتماعي األردنسسن  أبواء قطا   زة  أبواء  

 . األردنسا 

السابق ،   للتطورا   البوك    تقق را  حسب  كمحصل  

معقل التضخم في    أ   صلالمتوقع  المركزي األردني، من  

عام   خ ل  أ     3.8  حوالي  2022األرد   قبل  بالمائ ، 

 بالمائ .  3لسسجل نسب  ققرها  2023تو  في جع ا  تر

 

بالمائ  خ ل    215.2بلغ معقل التضخم  فقق  ،  لبنان  في أما

مقارن  بالفترة ذاتها    2022الخمس  أشهر األ لى من عام  

أتعار كل من الوقل،  من العام السابق.  رجع ذلك الرتفا   

الر حس ،   الغذائس   المشر با   سر   الصح ،  المواد 

  المطاعم  الفواد . 

 ضا   من ناحس  أخرى أظهر  أ ضا  نتائج اتتط   األ

االقتصاد   الذي  قوم به مصرف لبوا  للفصل األ ل من  

األتعار  2022العام   لمستوى  التصاعقي  الموحى  ،  هذا 

تاتس   أتعار المبسع في قطا  حسث  صلت كلف  المواد األ 

قساتس  إالصواع    إلى مستو ا   أعلن  ،  المائ     92.0ذ  في 

من أصحاب المؤتسا  الصواعس  التي تمت مقابلتهم عن  

شار ا  أفي المائ     85.0   ،ارتفا  في كلف  المواد األتاتس 

بالفترة نفسها من العام   تعار المبسعا ، مقارن   أ لى ازد اد إ

 السابق. 

لى توقع اتتمرار الموحى  إد   أ امل القاخلس  التي  أما العو

لعامي   لألتعار  عق قة   2023   2022التصاعقي  ،  فهي 

 أبرزها: 

د   ،  رفع القعم عن المواد األتاتس  )المحر قا ، األ ▪

  ، د ا   مستلزما  طبس (  تنثسره على تعر الصرفأ

إضافس  في أتعار السلع  الخقما    ز ادة مما أدى إلى 

كاف . كما كا  لرفع القعم عن المحر قا  انعكاتا   

خ ل   من  السلع  أتعار  على  مباشرة  مباشرة   سر 

 ز ادة تكلف  الوقل  المواد الخام.

  تاهم  تاتس األ   السلع  بعض   احتكار  المراقب ،    ساب ▪

 .لألتعار التصاعقي الموحى في

 [63]   ( االرد ،  العام ،  اإلحصاءا   ألتعار  2022دائرة  القساتي  الرقم  "مؤشر   .)

 المستهلك"، ما و. 
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  تحب   لتغطس   اللبوانس   لسرةبال   المتقا ل   العمل   ز ادة  ▪

 في   الق ل   نفقا    تمو ل  األجوبس   بالعم    الودائع

  ز ادة  إلى  بق رها  د أ  األجوبس   العم    تقفق   ساب

  تعر   ارتفا    بالتالي  االجوبس    العمل   على  الطلب

 .الق الر مقابل اللبوانس  اللسرة  صرف

  ثر  أ   عوامل  عقة  فهوالك  الخارجي،  الصعسق   على  أما

  للعامسن  التضخم   نسب   على  حتمي  تنثسر   لها   تسكو 

 :همهاأ  المقبلسن

العالمي    19-كوفسقجائح   أثر    ▪ االقتصاد  على  بشقة 

   أمما دفع أهم الق ل في العالم    ،في العامسن الماضسسن

خ ل  من  اقتصادها  لقعم  توتعس   نقق    تسات   تتبع 

لحما     التحفسز    المطلوب   الحزم  السسول   تنمسن 

هذه    .لجائح ر  الشركا  من اآلثار االقتصاد   ل األت

لى ز ادة الطلب العالمي الذي بق ره  إد   أاإلجراءا   

 تضخم عالمي.حق ث لى إدى  أ

 االقتصاد     األزم   الجار    العالمس   التطورا   فاقمت ▪

(  supply shock)  العرض  صقم   خ ل  من  العالمس 

 :   لي ما عوها نتج  التي

o الوفط العالمس  حسث تخطت  تعار  أ ثر  على  أ

عشر    ا  مر كسأ  ا  د الر  120 موذ  مرة  أل ل 

 تووا . 

o  لى إ  د أ الغاز  تور ق تلسل  في تقلبا   لق  

 في   الطاق   تعارأ   في  مسبو    سر  ارتفا 

 . التكلف   ز ادة   بالتالي العالم

o خاص    الغذائس   اإلمقادا   في  شح  لىإ   د أ 

في إ  دىأ  مما  القمح  مسبو   ارتفا   سر  لى 

تعار كاف  المواد األ لس  مما  هقد أ تعاره  أ

 من الغذائي عالمسا   بشكل خاص محلسا . األ

تتزا ق   القاخلس   الخارجس ،  العوامل  هذه  كل  ظل  في 

لألتر  الشركا    التضخم   inflation)توقعا  

expectation  )   ارتفا في  قق  ساهم  مما  مستمر  بشكل 

األتعار.  في حال ز ادة الضرائب  الرتوم المرتقب  في  

عام   إضافسا     2022موازن   ارتفاعا   لبوا   تسشهق 

 .[64]رلألتعا

كمحصل  للتطورا  تالف  اإلشارة، من المتوقع أ   صل 

التضخم   نحو  إمعقل  في عام    160لى  المائ   ،  2022في 

 
آفا  االقتصاد   (، "صوق   الوقق العربي: اتتبسا  تقر ر2022مصرف لبوا ، )    [64]

 اإلصقار السابع عشر"،  ولسو. -العربي 
(، "صوق   الوقق العربي: اتتبسا  تقر ر آفا   2022تلط  الوقق الفلسطسوس ، )     [65]

 اإلصقار السابع عشر"،  ولسو.   -االقتصاد العربي 

عام   معقل   2023 فسما  خص  أ   سجل  المتوقع  فمن 

 .  بالمائ  110حوالي التضخم 

القاخلس السو ان في الظر ف  ظل  في  المواتس ،    ،   سر 

إضاف  إلى األُثر الواتج عن ارتفا  األتعار العالمس  للوفط  

 الغذاء، من المتوقع أ   ظل المستوى العام لألتعار عوق  

 . 2023  2022مستو ا  مرتفع  خ ل عامي 

ت،  فلسطينفي   ضوء  العام  نفي  المستوى  لألتعار ثر 

بالتطورا  الحاصل  بس تل العرض العالمس   التطورا   

أتعار  على  العالمي  انعكاتاتها  المستوى  على  الجار   

لى  إإضاف     ،المواد الغذائس   أتعار الطاق   السلع األ لس 

المحلي   الطلب  مستو ا   على  الحاصل   التطورا   أثر 

 تري. خاص  االتته ك األ 

   بلغ معقل التضخم  أ،  توقع  كمحصل  للتطورا  السابق 

عام  بالمائ     3.1حوالي   إلى  أ،  2022خ ل     صل 

 [65].2023بالمائ  في عام   2.4حوالي 

، بلغ معقل التضخم السووي في شهر  ونسو  موريتانيافي  

من  [66]بالمائ   9.6نحو    2022 كل  أتعار  زاد   حسث   .

الغذائس   المشر با ،  التبغ،  التعلسم  الم بس   المواد 

 السكن  المساه  الغاز  الكهرباء  المحر قا ،  األثاث  

  الصح   الوقل  الترفسه  الثقاف   االتصاال   المطاعم.  

عامي   خ ل  للتوقعا   فمن   ،2023   2022بالوسب  

في المائ  خ ل    4.2  اليالتضخم حومعقل  بلغ  توقع أ    الم

أ    فس،  2023عام  فسما  خص  .  2022عام     صل توقع 

 المائ .  في  3.1 اليحوإلى معقل التضخم 

، من المتوقع أ   سجل معقل التضخم في عام  جيبوتيفي  

بعام    2.8بالمائ ،  حوالي    3.4حوالي    2022 المائ   في 

2023 . 

المتوقع أ   بلغ  الصومال في   التضخم حوالي  ، من  معقل 

  2023 توقع خ ل عام    بسوما  ،2022بالمائ  في عام    4.1

 في المائ . 3.5أ   صل إلى نحو 

حوالي  القمر في   التضخم  معقل  أ   سجل    4.2،  توقع 

 . 2023عام في بالمائ    3.1 ، 2022عام في بالمائ  

 

  

مور تانسا،    [66]  الق مو رافي  االقتصادي،  لإلحصاء  التحلسل  الوطوس   الوكال  

 لمؤشر الوطوي ألتعار االتته ك"،  ونسو. (. "ا 2022)
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 : اتجاهات تطور األسعار المحلية2023و 2022. توقعات األ اء االقتصا ي الكلي للدول العربية لعامي 3شكل 

في المائة  .67من المتوقع ارتفاع معدل التضخم في الدول العربية* إلى 

والتطورات العالمية،   19-، بفعل تداعيات جائحة كوفيد2022في عام 

   2023في المائة في عام  .17وتراجعه إلى نحو 

 ( %عقل التضخم في الق ل العربس  )م

 
 * باتتثواء لبوا   السودا  

 العربي  الوقق  صوق    توقعا   رتمس   تقق را : المصقر

إلى  من المتوقع ارتفاع معدل التضخم في الدول العربية المصدرة للنفط 

 التوقع  أفقخالل   في المائة 8.8و 8.5قرابة نحو 

 (%التضخم في الق ل العربس  المصقرة للوفط )  معقل

 
 العربي  الوقق  صوق    توقعا   رتمس   تقق را : المصقر

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

 في المائة خالل أفق التوقع  2.3و 2.1 مستويات معتدلة تتراوح مابين

 (%معقل التضخم: د ل مجلس التعا   لق ل الخلسج العربس  )

 
تقق را  رتمس   توقعا  صوق   الوقق العربي.المصقر:   

العربية األخرى  في حين من المتوقع بقاء التضخم في مجموعة الدول 

في المائة   11.8و 11.4المصدرة للنفط عند مستويات مرتفعة تبلغ 

على التوالي بفعل التطورات الداخلية   2023و 2022خالل عامي 

 وزيا ة مستويات االعتما  على الوار ات

( %قل التضخم: الق ل العربس  األخرى الُمصقرة للوفط )مع  

 
  توقعا  صوق   الوقق العربي.تقق را  رتمس  المصقر: 

في حين يتوقع ارتفاع معدل التضخم في الدول العربية المستور ة للنفط* 

في   5.2ة، وانخفاضها نسبياً إلى في المائ  6.6لتسجل  2022في عام 

   2023المائة في عام 

 (%للوفط ) المستوردة معقل التضخم: الق ل العربس   

 
  السودا  باتتثواء لبوا  

حيث ستتجه معدالت التضخم نحو االنخفاض في عد  من  ول 

   2020المجموعة مقارنة بالمستويات القياسية المسجلة عام 

( %) )عقا لبوا   السودا ( معقل التضخم: الق ل العربس  المستوردة للوفط  

 

تقق را  رتمس   توقعا  صوق   الوقق العربي.المصقر:  تقق را  رتمس   توقعا  صوق   الوقق العربيالمصقر:    
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  العربي  النقد صندوق

 المالحق 
 

 ( 2023-2014. اتجاهات النمو االقتصا ي في الدول العربية )1جدول 

 معدل النمو باألسعار الثابتة 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 * 2023 * 

 3.5 7.4 2.3 4.1- 0.3 2.5 0.7- 1.7 4.1 3.7 السعود   

 3.8 5.8 3.8 5.9- 1.7 1.2 2.4 3.1 5.1 4.3 االمارا  

 3.6 4.4 2.6 3.6- 0.2- 1.4 1.6 2.2 3.6 4.0 قطنننننننر 

 3.8 5.8 2.1 8.90- 0.6- 2.4 4.7- 2.9 0.6 0.5 الكننو ت 

 5.7 4.7 2.1 6.4- 0.8- 2.4 0.8- 2.0 5.7 2.9 ُعمنننننا  

 2.5 4.1 2.2 4.9- 2.1 2.1 4.3 3.6 2.5 4.4 البحننر ن

 3.7 6.3 3.1 5- 0.4 1.3 0.4- 2.1 3.7 3.3  ول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 3.0 3.3 3.8 6- 0.8 7.0 3.0 3.2 3.7 3.8 الجنننزائر 

 4.4 5.5 3.1 11.3- 5.5 2.6 1.8- 13.8 2.6 2.3 العنننرا  

 6.5 7.0 1.0 5.00- 2.1 3.6- 11.6- 17.9- 32.7- 0.2- السنننننمن 

 7.0 5.1 154 59.70- 9.9 7.4 55.0 8.4- 11.7- 74.4- لسبسنننننننا 

 3.9 4.6 3.1 8.5- 3.3 2.1 0.1- 6 0.5 2.9 ( 1)الدول النفطية الرئيسة بخالف  ول مجلس التعاون

 3.7 6 3.2 5.7- 1 1.8 0.2- 3.3 3.6 3.2 ( 1)الدول العربية المصدرة الرئيسة للنفط

 5.5 6.2 3.3 3.6 5.6 5.3 4.2 4.4 4.4 2.2 مصنننننر 

- 7.2 2.9 3.1 5.1 0.5 4.3 2.7 المغنرب   7.9 1.0 4 

 3.5 1.2 0.77 3.6- 2.5- 4.3- 4.7 4.8 4.9 3.6 السنودا 

- 8.7 1.4 2.5 2.2 1.1 1.0 2.7 تونننننس   3.10 2.5 3.1 

 4.2 3.1 11.15- 25- 6.7- 1.9 0.6 1.7 0.2 2.0 لبونننننا  

- 11.3 0.95 0.9 3.1 4.7 3.4 0.2 فلسطننسن  7.1 2.9 3.0 

 3.1 2.7 2.00 1.6- 2.0 1.9 2.1 2.1 2.6 3.4 األرد 

 5.1 4.2 1.44 2.20- 5.9 2.9 3.5 1.5 3.1 5.6 مور تانسا 

 6.2 5.3 4.07 1.00- 7.5 4.3 4.1 6.7 6.5 6.0 جسبننوتي

 3.6 3.4 2.05 0.40- 1.9 2.7 2.7 2.2 1.0 2.1 القمننننننر 

 4.6 4.1 2.7 2.3- 2.7 2.9 3.7 3.2 3.8 2.6 الدول العربية المستور ة للنفط

 4.0 5.4 3.5 4.7- 1.5 1.9 0.7 2.4 3.6 2.5 ( 2)إجمالي الدول العربية 

 

 تقق را  * 
 . ( ال  شمل االقتصاد اللسبي نظرا  للتقلبا  األخسرة التي شهقها الواتج المحلي اإلجمالي1)

 . السوري نظرا  لعقم توفر البسانا  ال  شمل االقتصاد ( ال  شمل االقتصاد اللسبي نظرا  للتقلبا  األخسرة التي شهقها الواتج المحلي اإلجمالي 2)

 .  د لس   إقلسمس    طوس  العربي باالتتواد إلى مصادر الوقق صوق   تقق را   توقعا : المصقر
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 ( 2023-2014اتجاهات تطور األسعار المحلية في الدول العربية ). 2جدول 

 معدل التضخم  )%(   

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 * 2023 * 

 2.0 1.3 3.1 3.4 2.1- 2.5 0.8- 2.1 1.2 2.2 السعود   

 2.5 2.7 0.2 2.1- 1.9- 3.1 2.0 1.8 4.1 2.4 االمارا  

 3.5 4.3 2.3 2.5- 0.9- 0.3 0.5 2.7 1.8 3.4 قطنننننننر 

 3.8 4.2 3.4 2.1 1.1 0.6 1.6 3.5 3.7 3.1 الكننو ت 

 2.4 3.7 1.5 0.8- 0.1 0.9 1.6 1.1 0.1 1.0 ُعمنننننا  

- 0.6 2.3- 1.0 2.1 1.4 2.8 1.8 2.6 البحننر ن  3.2 2.5 

- 1.5 2.2 0.2 2.1 1.8 2.3  ول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  1.6 2.4 2.2 2.3 

 8.8 7.7 6.5 2.0 2.0 4.3 5.6 6.4 4.8 2.9 الجنننزائر 

 6.2 7.0 6.0 0.6 0.2- 0.4 0.2 0.5 2.3 2.2 العنننرا  

 25.0 23.5 21.5 21.0 23.0 25.0 18.0 16.0 9.0 8.1 السنننننمن 

 6.2 8.0 4.0 1.4 2.2- 13.6 28.5 25.9 9.8 3.1 لسبسنننننننا 

 11.8 11.4 9.9 6.2 6.2 8.6 8.2 7.9 5.4 4.0 الدول النفطية الرئيسة بخالف  ول مجلس التعاون 

 8.8 8.5 7.5 4.8 3.9 6.6 5.7 6.1 4.2 3.4 الدول العربية المصدرة الرئيسة للنفط

 7.2 8.5 5.2 5.0 9.2 14.4 29.5 13.8 10.4 10.1 مصنننننر 

 2.0 5.3 1.4 0.7 0.2 1.6 0.7 1.6 1.6 0.4 المغنرب 

 8.3 7.3 5.7 5.6 6.7 7.3 5.3 3.7 4.9 4.9 تونننننس 

 2.4 3.1 1.2 0.7- 1.6 0.2- 0.2 0.2- 1.4 1.7 فلسطننسن

1.6- 0.8 4.5 3.3 0.8- 0.9- 2.9 األرد   2.2 2.4 2.7 

 3.1 4.2 3.6 2.4 2.3 3.1 2.6 1.5 0.5 3.8 مور تانسا 

 2.8 3.4 2.9 1.8 1.8 1.9 2.0 2.0 2.2 2.9 جسبننوتي

 3.5 4.1 3.9 3.5 3.0 2.7 2.9 2.3 .. .. الصومال

 3.1 4.2 3.5 3.0 2.8 2.5 2.1 2.0 2.0 1.5 القمننننننر 

 5.4 6.8 4.0 3.6 5.9 9.1 17.0 8.2 6.3 6.2 الدول العربية المستور ة للنفط

 7.1 7.6 5.7 4.2 4.9 7.9 11.5 7.2 5.2 4.8 ( 1)إجمالي الدول العربية 

 .تقق را ** 
 .  لبوا   السودا  باتتثواء تور   (1)

 .  د لس   إقلسمس    طوس  مصادرباالتتواد إلى  العربي الوقق صوق   تقق را   توقعا :  المصقر
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