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 العربية للدول االقتصادي األداء مالمح

(2021 -2022) 

• • • 

انكماشا  اقتصاديا  غير مسبوق في التاريخ الحديث في ظل  2020في عام شهد 

ي الذ 19-وباء كوفيد ماعية التي عاشها العالم نتيجة انتشارتاألزمات الصحية واالقتصادية واالج
 فييف وظتال خسائر صلتفي المائة، فيما و 3.5نتج عنه تراجع الناتج اإلجمالي العالمي بنسبة 

 في 8.8 بنسبة انخفاض ا يمثل ماب كامل بدوام وظيفة مليون 255 حوالي إلى العالم أنحاء جميع

مع توفر اللقاحات  .2019 عام بنهاية المسجلة بالمستويات مقارنة ميةالعال العمل ساعات في المائة
، انتعشت اآلمال بالتعافي التدريجي لالقتصاد العالمي خالل 2020المضادة للفيروس بنهاية عام 

 . في المائة على التوالي 3.8و 4.5، وتسجيله لمعدل نمو يقدر بنحو 2022و 2021عامي 

 
 5.8بنحو على النفط  الطلبارتفاع إلى أنه من المتوقع  تشير التقديرات في 

بما يدعم التعافي المرتقب لألنشطة االقتصادية وهو ما  2021عام خالل مليون برميل في اليوم  

استمرار العمل باتفاق "أوبك+" لخفض كميات اإلنتاج النفطي على زيادة سيعمل إلى جانب 
 أسعاره في األسواق الدولية.

 

انكماش انعكس انتشار الوباء على مستويات الطلب المحلي والخارجي، ما أدى إلى 
وكان األُثر أعمق  ،2020خالل عام  في المائة 4.4بنسبة  

ناتج في المائة، في حين تراجع ال 5.3على الدول المصدرة للنفط التي انكمشت  اقتصاداتها بنسبة 

ه التطورات في المائة. إزاء هذ 2.2المحلي اإلجمالي لالقتصادات العربية المستوردة للنفط بنسبة 
تبنت الحكومات العربية سياسات اقتصادية معاكسة للدورة االقتصادية في إطار حزم للتحفيز 

جتماعية مليار دوالر للتخفيف من التداعيات االقتصادية واال 281النقدي والمالي بلغت قيمتها 

مرتقب ألسعار الناتجة عن الجائحة. في ظل توقعات تعافي النشاط االقتصادي العالمي، والتحسن ال
السلع األساسية، وتواصل اآلثار اإليجابية لإلصالحات االقتصادية التي يجري تنفيذها في عدد 

كمجموعة لمعدل  من الدول العربية من المتوقع تعافي األنشطة االقتصادية وتسجيل الدول العربية

 .2022و 2021في المائة خالل عامي  3.6و 2.8نمو يقدر بنحو 

 معظم باتخاذها قامت التي االحترازية باإلجراءات تأثر 2020 عام شهد

 والطلب العرض مستويات على أثر الذي األمر ،19-كوفيد وباء النتشار كنتيجة العربية الدول

 عن نتج ناحية فمن التضخم، معدالت على متباين أثر ذات اتجاهات في توالخدما السلع من
 ارتفاع في تسبب مما والخدمات السلع لبعض اإلمداد سالسل انتظام عدم الفيروس انتشار

 ما وهو الكلي الطلب انكماش إلى الوظائف وفقدان الدخول مستويات تراجع أدى فيما أسعارها،

 في التضخم معدالت تأثرت أخرى، جهة من. التضخمية الضغوط من جانب امتصاص على عمل
 السلع على المضافة القيمة ضريبة نسبة زيادة إلى العربية الدول بعض باتجاه 2020 عام

، وبتراجع االقتصادي التعافي لدعم مالية موارد على الحصول على قدرتها لتعزيز والخدمات

 في الزيادة حدة من خفف. التضخم المستوردقيمة عدد من العمالت العربية بما أدى إلى ارتفاع 
 تلك مواجهة في العربية الدول معظم اتخذتها التي االستباقية اإلجراءات لألسعار العام المستوى

 في التضخم معدل ارتفع السابقة للتطورات كمحصلة. والخدمات السلع توفير لضمان الجائحة

 .2019 عام خالل المائة في 4.9 نحو مع رنةمقا بالمائة 14.4 إلى ليصل كمجموعة العربية الدول
كما يتوقع مواصلته  ،2021في عام  المائة في 10.6 حواليإلى  التضخم معدل تراجع المتوقع من

 العربية الدول معظم قيام مع تماشيا   ذلك يأتي. 2022 عام في المائة في 5.9االنخفاض إلى 

 وتحسنات على نطاق واسع اللقاح فرتوا مع للجائحة االحترازية اإلجراءات من بالتخفيف
 .   والخدمات السلع من المعروض مستويات

-دورا  كبيرا  في التخفيف من التداعيات االقتصادية الناتجة عن وباء كوفيد لعبت

في الدول العربية من خالل تبني العديد من تدابير السياسة النقدية التوسعية التي عززت من  19
ثقة المستثمرين ودعمت أوضاع السيولة المحلية ووفرت االئتمان الالزم للتخفيف من  ستوياتم

حدة الركود االقتصادي الذي شهدته تلك األسواق. كما استفادت المصارف المركزية ومؤسسات 

تعلق النقد العربية من المرونة التي أتاحها استخدام أدوات السياسة االحترازية الكلية والسيما فيما ي
تحرير هامش الدعامة التحوطية لرأس المال، وهامش التقلبات الدورية في زيادة مستويات قدرة ب

 .2020القطاع المصرفي على منح االئتمان في عام 

كان الستخدام السياسات المالية المعاكسة للدورة االقتصادية أثرا  ،  على صعيد
يات الناتجة عن الوباء على العديد من األفراد والشركات بالغ األهمية في التخفيف من حدة التداع

شروعات الصغيرة والمتوسطة والفقراء ومحدودي الدخل، والعاملين في وخاصة فيما يتعلق بالم

القطاع غير الرسمي، والقطاعات االقتصادية المتأُثرة بشكل أكبر من الوباء مثل قطاعات السياحة 
والتجزئة. كما لعبت دورا  مهما  في اإلبقاء على الوظائف في  والطيران والفنادق وتجارة الجملة

ة السيما تلك التي يتوفر لديها حافز مالي مالئم. بيد أن تدخالت السياسة المالية بعض الدول العربي
التوسعية التي تم تبنيها قد نتج عنها ارتفاع كبير في مستويات عجز الموازنة الُمجمعة للدول 

في المائة للمستوى  3.4في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي مقابل  11.8العربية ليصل إلى 

، وهو ما انعكس على مسارات االستدامة المالية في عدد من هذه الدول. 2019في عام  المسجل
في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي العام الجاري  8.7من المتوقع تراجع مستويات العجز إلى 

حسن مستويات اإليرادات الكلية بشقيها النفطي والضريبي في ظل االرتفاع في ظل التوقعات بت

لألسعار العالمية للنفط، وتعافي األنشطة االقتصادية في هذه الدول، وتواصل إصالحات   المتوقع
زيادة وتنويع اإليرادات العامة وترشيد االنفاق العام وتركيزه على دعم التعافي االقتصادي 

 لصحي.وتعزيز االنفاق ا

 العربية للدول الجارية المعامالت ميزان أداء يشهد أن المتوقع منعلى صعيد
 القيود تخفيف ترقب مع ، ذلك19-وباء كوفيد اثار من التعافي بعض 2021 عام خالل كمجموعة

. ميالعال المستوى علىلقاحات ل الواسع االنتشار ظل في وخاصة للجائحة المصاحبة واإلجراءات

 مستوياتها إلى الدولية التجارة حركة عودة مع العالمي الطلب مستويات بتحسن نبئيُ  الذي مرألا
 كما. األساسية والمواد للطاقة العالمية االسعار في المتوقع االرتفاع أثر إلى إضافة هذا. المعهودة

 إلى إضافة سلعية،ال الصادرات داءأ تحسنمن  العربية للدول جاريتال الميزان يستفيد أن يتوقع

 وخاصة السلعية الواردات لترشيد العربية الدول بعض اتخذتها التي إلجراءاتاإليجابي ل ثراأل
النسبي  رتفاعاال من كمجموعة العربية للدول الجاري الميزان يتوقع استفادة كما. منها االستهالكية

 السفر إجراءات لقيود علىل المتوقع التخفيف ضوء على ،بنهاية أفق التوقع السياحة متحصالتل

  .عالميا  

 الجاري الميزان في سجلالمُ  العجز تحول 2021 عام خالل يتوقع السابقة، للتطورات كمحصلة

 بقيمة فائض إلى دوالر مليار 63.1 بقيمة 2020 عام خالل كمجموعة العربية الدول مستوى على

 .العربية للدول اإلجمالي المحلي الناتج من بالمائة 0.2 نحو يمثل بما دوالر، مليار 4.8 حوالي تبلغ
 41.6 حوالي ليبلغ الجارية المعامالت ميزان في الفائض تحسن المتوقع فمن ،2022 عام في أما

 .كمجموعة العربية للدول اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 1.6 نحو يعادل بما دوالر، مليار
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 4                                العربي  النقد صندوق

 

 

 وانعكاساتها على الدول العربية ة قتصادية الدوليأوال: البيئة اال
 

وما استتبعه من تأثيرات اقتصادية واسعة النطاق   2020في عام    19-وباء كوفيدالعالم وضعا  استثنائيا  في ظل انتشار    عاش

، مار والتصنيعوأنشطة االستهالك واالستث  ،وحركة التجارة الدولية  ،على عدة أصعدة في ظل تأثر سالسل اإلمداد العالمية 

المستهلكين والمستثمرين.   ثقة  اليقين، وانخفاض  العديد من وارتفاع مستويات عدم  قيودا  على أنشطة  الفيروس  كما فرض 

على انتقاالت األفراد بما أثر على قطاعات كلي أو جزئي  القطاعات االقتصادية في ظل اتجاه عدد من الدول لفرض حظر  

 19-نتج عن انتشار وباء كوفيدغيرها من القطاعات االقتصادية األخرى.  لية واعة التحويصنالالسياحة والطيران والتجارة و

في المائة   3.5انكماش غير مسبوق لالقتصاد العالمي في التاريخ الحديث، حيث تراجع الناتج المحلي اإلجمالي العالمي بنسبة  

 كامل   بدوام   وظيفة  مليون  255  حوالي  عالم ال  أنحاء  يعمج  في  الوظائف  خسائر  وصلت  وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، فيما

استنادا  إلى   2019  عام   بنهاية  المسجلة  بالمستويات  مقارنة  العالمية  العمل  ساعات  في  المائة  في  8.8  بنسبة  انخفاضا    يمثل  بما

ما والمالي قدرت قيمتها ببتبني حزم للتحفيز النقدي    الم قامت دول الع  ،تقديرات منظمة العمل الدولية. إزاء هذه التطورات 

في   355تريليون دوالر، بما ساهم في ارتفاع ملموس لمستويات المديونية العالمية التي بلغت نحو    14إلى    13يتراوح بين  

 التدريجي   بالتعافي  اآلمال  انتعشت  ،2020  عام   بنهاية  للفيروس  المضادة   اللقاحات  توفر  جمالي العالمي. معالمائة من الناتج اإل

التوالي وفق تقديرات   على  المائة  في   3.8و  4.5  بنحو  يقدر   نمو  لمعدل  وتسجيله  ، 2022و  2021  عامي  خالل  العالمي  صاد لالقت 

ال سيما في ضوء ، يشوب هذا التعافي قدر كبير من عدم اليقين وتحيط به عدد من المخاطر  رغم ذلك   .المؤسسات الدولية

لدول ى الوباء، أو نشوب أزمات مديونية عالمية تتأثر بها بشكل أكبر ا المخاوف من احتماالت عدم القدرة على السيطرة عل

لديها خالل السنوات السابقة، وكذلك احتمالية أن تدهور شروط التبادل التجاري  النامية المصدرة للسلع األساسية في ضوء  

ن وباء ادية واالجتماعية الناتجة عفي ضوء عمق الخسائر االقتص  من النمو المخيب لآلماليشهد االقتصاد العالمي عقدا  آخر 

ال19-كوفيد مسارات  تعزيز  بهدف  السياسات  صعيد  على  االستباقية  التدخالت  من  العديد  المخاطر  هذه  تستلزم  تعافي  . 

القوي والمتوازن والمستدام،  ،العالمي  االقتصادي والحيلولة دون استمرار تراجع مكاسب   والتحرك نحو النمو االقتصادي 

وتنسيق عالمي لتقديم الدعم الكافي للدول الفقيرة للحصول على اللقاحات وإعادة جدولة   ،رية نتيجة انتشار الوباءالتنمية البش

 الديون. 

 

 العالمي النمو اتجاهات
 

في إصدار يناير لتقرير آفاق    (1) الدولي  صندوق النقد  توقع

العالمي   بنسبة  االقتصاد  العالمي  االقتصاد  في    5.5نمو 

في    3.5بنسبة  مقابل انكماش سجله    2021  المائة في عام 

وباء  نتيجة التداعيات غير المسبوقة ل  2020المائة في عام  

التوقع  19-كوفيد  تعديل لتوقعات النمو السابقة . يمثل هذا 

شهر    2021لعام   في  عام  الصادرة  من    2020أكتوبر 

المائة   0.3بنسبة   بما  في  النمو   يعكس،  آفاق  تحسن 

ع نهاية  في  عمليات    2020ام  االقتصادي  تواصل  مع 

و االقتصادي  استمرار  التلقيح،  للنشاط  الداعمة  السياسات 

  )الواليات المتحدة   السيما في عدد من االقتصادات الكبرى

بقيمة  األمريكية الجديدة  التحفيز  حزمة  تريليون    1.9: 

واالتحاد األوروبي:    ،2021علنة في بداية عام  دوالر المُ 
   جديد من االتحاد األوروبيلجيل الحزمة التعافي المعروفة با

يورو  1.8بقيمة   على    (،تريليون  دالئل  جانب ظهور  إلى 

 
1  IMF, (2021). “World Economic Outlook: Policy 

Support and Vaccines Expected to Lift Activity”, Jan. 

القطاعية والهيكلية   التغيرات  العالمي مع  االقتصاد  تكيف 

الجائحة فرضتها  تسجيل  التي  المتوقع  من  المقابل،  في   .

في المائة في    4.2النشاط االقتصادي العالمي نموا  بنسبة  

هذا    . 2022عام   تحقيق    اإلطار،في  المتوقع  من 

في المائة    4.3االقتصادات المتقدمة لمعدل نمو يبلغ نحو  

في المائة في عام    4.9مقابل انكماش قارب    2021في عام  

في المائة   3.1، فيما يتوقع تراجع زخم النمو إلى  2020

من المتوقع نمو االقتصادات  المقابل،  . في  2022في عام  

مائة العام الجاري مقابل  في ال  6.3صاعدة والنامية بنسبة  ال 

نسبته   عام    2.4انكماش  في  المائة  وتباطؤ  2020في   ،

 في المائة.  5.0االقتصادي العام المقبل ليسجل  هانمو

التعافي   قوة  اللقاحات ستتباين  توفر  مستوى    ، بحسب 

التعافي لدعم  المتبناة  الهياكل    ،والسياسات  وطبيعة 

التأ مرحلة  قبل  دولة  لكل  بالجائحة.  االقتصادية  كما ثر 

سيعتمد النمو االقتصادي العالمي الُمحقق على مدى قدرة  
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التحرك   على  العالم  دول  إلى  وصول  الحو  ناقتصادات 

الممكنة الناتج  لكافة   ،مستويات  احتوائي  نمو  وتحقيق 

ستثمار واال ،  شرائح المجتمع وخفض أوجه عدم المساواة 

لى تفعيل  ، عالوة عفي األنشطة االقتصادية صديقة البيئة

لضمان وصول اللقاحات إلى كافة دول  2"آلية كوفاكس"

تقديرات  السيناريو األساسي ل ستند  يفي هذا اإلطار،    .العالم

العالمي   االقتصادي  للنمو  الدولي  النقد  على  صندوق 

المتقدمة   افتراض االقتصادات  في  اللقاحات  توفر 

الصيف من عام   وتوفره  2021والصاعدة خالل فصل   ،

مع    2022ل العالم خالل النصف الثاني من عام  لباقي دو

وقع،  تحسن تدريجي في فاعلية هذه اللقاحات خالل أفق الت

حدوث موجات أخرى من اإلغالق قبل توفر  مع إمكانية  

 اللقاحات على نطاق واسع. 

من المتوقع بقاء السياسات المالية    ،على مستوى السياسات

ا  مستويات  تراجع  توقع  مع  ولكن  لعجوزات  التيسيرية 

اإليرادات   الدول  - المالية مع تحسن مستويات  خاصة في 

ا للسلع  النسبي  المصدرة  االرتفاع  ظل  في  ألساسية 

الدوليةألس األسواق  في  المتوقع   -عارها  التعافي  بفعل 

حزم   من  التدريجي  واالنسحاب  االقتصادي،  للنشاط 

استمرار السياسات النقدية التوسعية من التحفيز. كما يتوقع  

بقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة حتى نهاية    خالل

الممنوح  الئتمان  لدعم االالزمة لتوفير السيولة   2022عام 

 الخاص.   قطاعلل

في مستويات دعم    ،بناء  عليه  المتوقع  التباين  وفي ضوء 

االقتصادي للتعافي  المرونة   ،السياسات  ومستويات 

دة النشاط  وانتشار اللقاحات، من المتوقع عو  ،االقتصادية 

الواليات   في  واليابان  األمريكية،  المتحدة  االقتصادي 

عام   في  المسجلة  السابقة  النص  2019لمستوياته  ف  في 

، فيما ستمتد مسارات عودة التعافي  2021الثاني من عام  

في منطقة اليورو وبريطانيا وعدد من الدول األخرى حتى  

 . 2022نهاية عام 

ا  تتمثل صعيد  على  األولويات  في  أبرز  توفير  لسياسات 

التمويل الالزم لضمان حصول دول العالم على اللقاحات،  

مسارات النمو في األجل  واستمرار دعم السياسات لتقوية  

ا التعليم  إل المتوسط من خالل  قطاع  في  االستثماري  نفاق 

انتشار   الناتجة عن  البشري  المال  لتعويض خسارة رأس 

وإعطاء  الوباء الرقمية،  التحوالت  ودعم  دفعة ، 

 
هي واحدة من ثالثة ركائز تعتمد عليها منظمة الصحة العالمية لضمان   2

التعاون والتنسيق ما  اللقاحات باالستفادة من  إلى  العالم  لدول  العادل  النفاذ 

الدولي الحكومات والمؤسسات  المدني،  بين  الخاص، والمجتمع  ة، والقطاع 

 والعمل الخيري. 

ب سياسات للتصدي ألوجه  لالستثمارات الخضراء إلى جان 

   عدم المساواة.

ذاته،   السياق  اتوقع  في  االقتصاد  نمو    (3) لدوليالبنك 

بنسبة المائة    4.0  العالمي  عام  في  مع    ،2021في  ولكن 

العام  افتراض   خالل  للقاحات  األولي  التوزيع  انتشار 

قتصادي  الجاري محذرا  من احتماالت ضعف التعافي اال

العالمي ما لم تقم الحكومات بتبني تدابير لكبح جماح الوباء 

 .االستثماردعم وتطبيق إصالحات ل

لتنمو بنسبة  المتقدمة  الدول  اقتصادات  المتوقع تعافي  من 

في المائة في العام الجاري مقابل انكماش بلغت نسبته    3.3

مدعوم  5.4 السابق،  العام  المائة  المرتقب    ة  في  بالنمو 

بنسبة    ين قتصادلال واألوروبي  المائة    3.5األمريكي  في 

التوا   3.6و على  الجاري  العام  المائة  يُ في  بينما  توقع لي، 

إلى   المجموعة  دول  نمو  وتيرة  تحسن  في   3.5استمرار 

 . 2022المائة في عام 

المقابل،   البلدان  في  نمو  إلى  الدولي  البنك  توقعات  تشير 

الصاعدة   السوق  واقتصادات  المائة   5ة  سببن النامية  في 

في المائة    2.6العام الجاري مقابل انكماش بلغت وتيرته  

العام المقبل مدفوعا     المسجلالعام الماضي. سيكون النمو  

باالرتفاع المتوقع للنمو في عدد من االقتصادات الصاعدة  

بنسبة    اقتصادها  ومن بينها الصين التي من المتوقع أن ينمو

ما يتوقع تراجع معدل نمو  ، فيفي المائة العام الجاري   7.4

 في المائة العام المقبل.  5.2دول المجموعة إلى 

مشكلة    تفاقم أهمها في  فيتمثل    ،فيما يتعلق بالمخاطر القائمة

محدودية قدرة  في ظل  المديونية السيما في الدول النامية  

الوفاء  ها  بعض فعلى  ظل  بمديونياتها  النسبي  ي  الضعف 

مقارنة  ل االقتصادي  قبل ابلنشاط  المسجلة  لمستويات 

لمخاطر المرتبطة بالضعف المحتمل  األزمة. عالوة على ا

د العالم عقدا  جديدا  من هللنمو االقتصادي وإمكانية أن يش

لآلمال.   المخيب  االقتصادي  تركيز  النمو  ذلك  يستلزم 

ودعم  ،  نفاق على التعليم والصحةإلا  تحسينالسياسات على  

 وجه   في  الصمودو  ،لبيئة والحفاظ على ا  ، التحول الرقمي

 ،لشفافية والحوكمةأكثر فاعلية ل  إنفاذ أطرو   المناخ،  تغير

 . المشترك الرخاء وتعزيز الفقر من حدعمل على الوال

جانبها،   المتحدة  توقعتمن  "ف  (4) األمم  تقرير  الحالة ي 

االقتصادية الماضي  "  والتوقعات  يناير  في شهر  الصادر 

،  2021في المائة في عام    4.7نمو االقتصاد العالمي بنسبة  

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

Jan. 
4 UN, (2021). " World Economic Situation and 

Prospects”, Jan.  
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س ما  العام  وهو  الُمسجلة  الجائحة  خسائر  بالكاد  يعوض 

بنسبة  العالمي  االقتصاد  انكماش  عنها  نتج  التي  الماضي 

أي أكثر من مرتين ونصف من االنكماش في المائة،    4.3

 .العالمية المسجل خالل األزمة المالية

رهينة   الجاري  العام  المحتملة  النمو  مسارات  ستبقى 

لجائحة  االستثمار في تعزيز القدرات الخاصة بالتعامل مع ا

االقتصادية. الُمنعة  مستويات  تعزيز  في  في   واالستثمار 

في المائة في    3.4حين من المتوقع تراجع وتيرة النمو إلى  

المقبل.   بيئة   تحسين وهو ما يستوجب التركيز على    العام 

  عزيز تو  والمنتجات،  العمل  أسواق   مرونة  وزيادة   األعمال،

 .والحوكمة الشفافية

  5.6أشار التقرير إلى انكماش االقتصادات المتقدمة بنسبة  

ا العام  خالل  المائة  اإلغالق  في  موجات  نتيجة  لماضي 

الحتواء المرض، فيما يتوقع نمو   فرضتهاالمتكررة التي  

بنحو   المجموعة  عام    4هذه  في  المائة  مع    2021في 

، ونموها بنسبة  سياساتاستمرار الدعم الُمقدم على صعيد ال 

. في المقابل، سجلت البلدان  2022في المائة في عام    2.5

أقل   انكماشا   بنسبة  النامية  الماضي  المائة،    2.5العام  في 

بنسبة   اقتصاداتها  نمو  يتوقع  عام    5.7فيما  المائة  في 

لنمو 2021 المجموعة  دول  تسجيل  المرتقب  من  بينما   ،

 .لالعام المقب  في المائة 4.6بنسبة 

  130حذرت األمم المتحدة من أن الجائحة قد أوقعت نحو  

اث والشباب  مليون نسمة تحت براثن الفقر أغلبهم من اإلن

والمجتمعات الهشة. فعلى سبيل المثال تشكل اإلناث نحو  

المخاطر    50 عالية  القطاعات  في  العمالة  من  المائة  في 

ر  كثيفة استخدام العمالة والخدمات التي تضررت بشكل أكب

 من ظروف اإلغالق الناتج عن الجائحة. 

ظل   توقع في  االقتصادي  النمو  مسارات  تباين  التقرير 

مس  على اختالف  العالم  دول  حكومات  قدرة  تويات 

االستمرار في تدابير الدعم االقتصادي التي بلغت قيمتها  

ساعدت على تجنب  وتريليون دوالر العام الماضي    12.7

الكبير  مم المتحدة  كساد عالمي. بيد ذلك بينت األ التفاوت 

في مستويات الدعم الحكومي ما بين االقتصادات المتقدمة 

شكل  حيث  دعم    والنامية  من  الفرد  نصيب  متوسط 

السياسات المقدم في االقتصادات المتقدمة مستويات أعلى   

بمرة    580 أن  مقارنة  حين  في  النامية،  الدول  في  مثيله 

الناتج في االق المتقدمة  متوسط نصيب الفرد من  تصادات 

  مرة، وهو ما يبرز   30يفوق مثيله في الدول النامية بنحو  

 
5 OECD, (2020). “OECD Economic Outlook”, Dec. and 

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

وتو العالمي  التضامن  لدعم  أهمية  الالزمة  الموارد  فير 

 االقتصادات األكثر فقرا . 

التقرير   السياسات، شدد  من حيث األولويات على صعيد 

أهمية   إلى  على  الحكومي  االنفاق  توجيه  على  التركيز 

االستثمارا  الفترات  تعزيز  خالل  التركيز  تم  حيث  ت 

للتغلب على   ةالماضي والشركات  على دعم دخول األسر 

تلك   التحديات االقتصادية واالجتماعية الناتجة عن األزمة

فقاعات   ظهور  إلى  الدول  بعض  في  أدت  التي  السيولة 

، بينما يتعين حاليا  توجيه الموارد الحكومية أسعار األصول

من التي  االستثمارات  اإلنتاجية    نحو  القدرات  شأنها دعم 

 . ارات أكثر استدامة للنمو االقتصاديوضمان مس

ذاته،   السياق  االقتصادي   توقعتفي  التعاون    منظمة 

أفق    خالل  زخما    العالمي  االقتصاد   أن يكتسب  (5) والتنمية

  إلى   العالمي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  وصول  مع   التوقع

 وبعد .  2021  عام   نهاية  بحلول  الجائحة  قبل  ما  مستويات

  المتوقع   من، حيث  2020سجله خالل عام    حاد  انخفاض

  في   5.5  بنحو  العالمي  اإلجمالي  المحلي  الناتج   يرتفع   أن

ليتعافى االقتصاد العالمي هذا العام    2021  عام   في  المائة

الجائحة تداعيات  من  كامل  نمو   ،وبشكل  يتوقع  فيما 

ب العالمي  .  2220  عام   في  المائة  في  4نحو  االقتصاد 

اكتشاف    والتطور  العلمي،  التقدم   سيساعد صعيد  على 

والعزل    ،اللقاحات  االجتماعي  التباعد    األكثر وإجراءات 

 إبقاء   على  والشركات  األفراد  سلوك  في  والتعديالت  علية،اف

بما  السيطرة  تحت  الفيروس ب  سمحسي،    القيود   رفعذلك 

 . تدريجيا   التنقل على المفروضة

س سوف     والشركات،   ائفوظال  دعم   ياساتتواصل 

االقتصادي    الوباء،  بداية  منذ  بها  المعمول للنمو  دعمها 

، حيث ستؤتي تدابير الدعم  القيود   رفع  السيما عند البدء في 

ستمر خالل  والم  2020  عام   طوال  قدمالمُ المالي االستثنائي  

الجاري    االنتعاش   سيكونكما  .  جيد  بشكل  اثمارهالعام 

على  مع  وأسرع  أقوى القيود   األنشطة   من  المزيد  إزالة 

الناتجة عن   الدخل  رئخسا  إجمالي  من  يحد  مما  ،االقتصادية 

 الوباء. 

من المتوقع تفاوت وتيرة التعافي االقتصادي العالمي عبر  

  االقتصاد   في  دائمة  تغييرات  إلى  يؤدي  قد  مما  البلدان،

 التي   والمناطق  البلدان، حيث من المتوقع استفادة  العالمي

التي ستشهد  أكثر فاعلية،    وعزل  وتتبع   اختبار أنظمة  لديها 

من   مستويات أكبر من انتشار وتوزيع اللقاحات بشكل أكبر

  الصين،   تنمو  أن  المتوقعفي هذا اإلطار، من  .  هذا التعافي
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مكاسبها   بقوة   سابق،   وقت  في  تتعافى  بدأت  التي لتمثل 

 عام   في  العالمي  االقتصادي  النمو  ثلث  من  أكثرالمتوقعة  

  االقتصادي   التعاون  منظمة  اقتصادات  وستنتعش.  2021

 . 2021 عام  في في المائة 3.3 بنسبة تنمو  حيث والتنمية،

السياسات   صعيد  على  األولويات  أن  المنظمة  أوضحت 

 : تتمثل في

لي مبكرا   عدم التسرع في سحب تدابير الدعم الما −

لتجنب اآلثار غير المواتية لذلك على غرار ما  

 . العالمية حدث في أعقاب األزمة المالية 

ت − أن    الصحية   السياساتعمل  ضرورة 

 جنبا  إلى جنب.   واالقتصادية

 من   للحد   العامة  الصحة   تدابير  مضاعفة −

موجات متكررة من الفيروس   احتماالت حدوث

 تستتبع ذلك. وتجنب حاالت اإلغالق التي 

على   −   المستمر   المالي  الدعم  سياساتاإلبقاء 

والشركات     ات القطاع  بقاء  على  للحفاظلألسر 

 . بها المرتبطة  والوظائف والشركات

 في   بقوة  والمالية  النقدية  السياسات  استمرار عمل −

تهديد   طالما  األقل  على  االتجاه،  نفس   استمر 

   . والتوظيف  االقتصادية  ألنشطةل  الصحية  األزمة

  األطفال   خاصة  ،ضعفا    األكثر  الفئات  دعم  تكثيف  −

الصغيرة    والشباب والمشروعات  والمرأة 

التيوالمتوسطة   بشكل  حمايتهلم    يتم   والفئات  ا 

 . األزمة من كامل

 في التي تعثرت    الدولي  التعاونتعزيز مسارات   −

  إليه   حاجة  هناك  كانت   عندما  األخيرة،  السنوات

 .مضى وقت أي من أكثر

 األساسية   السلع  أسواق

  2020شهدت السوق العالمية للنفط عاما  استثنائيا  في عام  

  ى أد   الذي  19- وباء كوفيد  في ظل التداعيات الناجمة عن

بلغت النفط  الطلب على  في مستويات  انخفاض    9.7  إلى 

ليصل يوميا   برميل   في  برميل  مليون  90.3  إلى  مليون 

اإلغالق والتباعد    في ظل انتشار حاالت  المتوسط   في  اليوم 

االقتصادية  األنشطة  على  المفروضة  والقيود  االجتماعي 

 واالجتماعية.  

الدول  اون مع فقت دول األوبك بالتعإزاء هذه التطورات ات 

للنفط   الرئيسة  إطار المصدرة  في  المنظمة  خارج  من 

على   أوبك+"  وتخفيف  "اتفاق  النفطي،  المعروض  تقليل 

 
6  OPEC, (2021). “Monthly Oil Market Report”, Mar. 

لمستويات   الكبير  التراجع  السعرية، في ظل  الضغوطات 

الطلب تزامنا  مع حاالت اإلغالق الكلي والجزئي واسعة  

 النطاق الممتدة عالميا . 

ع تم بناء   ألجل    ليه،  ممتد  زمني  مسار  على   24االتفاق 

مايو  شهر  في  يبدأ  النفطي  االنتاج  كميات  لخفض  شهرا  

في  . تم  2022أبريل من عام  شهر  ويستمر حتى    2020

خ على  التوافق  االتفاق  هذا  بواقع  إطار  االنتاج    10فض 

يونيو - مليون برميل يوميا  في المرحلة األولى )الفترة مايو

مليون برميل يوميا  في   8بواقع  لك خفض  يعقب ذ  (،2020

يوليو )الفترة  الثانية  ثم خفض  2020ديسمبر  - المرحلة   ،)

)الفترة    6بواقع   الثالثة  المرحلة  في  يوميا   برميل  مليون 

 (.2022وحتى أبريل  2021يناير 

النسبي    خفف التحسن  على  عالوة  اإلنتاج  خفض  اتفاق 

الثاني النصف  في  االقتصادي  عام   للنشاط   2020  من 

نسبيا  من حدة التراجع في األسعار قارنة بالنصف األول  م

للنفط عام    العالمية  حيث  2020في  سلة    سجل،  متوسط 

أوبك عام   41.47مستوى    خامات  في  للبرميل  دوالرا  

أي    2019دوالرا  للبرميل في عام    64.04مقابل    2020

  في المائة. 35.8بانخفاض بلغت نسبته 

لب على النفط خالل العام  يات الطدة مستوزيا  المتوقع  من

بنحو     إلىليصل    اليوم،  في  برميل  مليون  5.8الجاري 

وبك  في اليوم وفق توقعات منظمة األ  برميل   مليون  96.1

للنشاط االقتصادي السيما في   بما يعكس التعافي المتوقع 

من    ،في المقابل   .والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمةدول  

نظمة  وى انتاج الدول من خارج مالمتوقع أن ينخفض مست

  62.9ليسجل نحو  مليون برميل يوميا     2.6بنحو  األوبك  

عام   في  يوميا   برميل  بال   2021مليون  تراجع  مدفوعا  

لمتوقع لإلنتاج في عدد من الدول المصدرة الرئيسة من  ا

األمريكية المتحدة  الواليات  بناء     وكندا.  ،روسيا و  ،بينها 

ارتفاع مستويات المعروض من على ما سبق، من المتوقع  

 2021ماليين برميل يوميا  في عام    4.9أوبك بنحو    خام 

مقارنة بمستويات اإلنتاج المسجل في العام الماضي ليصل  

 .)6(مليون برميل في اليوم  .327إلى 

أفق   خالل  للنفط  العالمية  األسعار  بتوقعات  يتعلق  فيما 
تقديرات  التوق تشير  إلىع،  الدولي  النقد  ارتفاع   صندوق 
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العالم للنفط األسعار  عام    21.2بنسبة   7ية  في  المائة  في 
بفعل تحسن النمو االقتصادي العالمي، فيما يتوقع    2021

في   2022في المائة في عام    2.4انخفاض بسيط لها بنسبة  
المقبل. العام  االقتصادي  النمو  وتيرة  تباطؤ  في  ظل 

المية للنفط  ، يتوقع البنك الدولي ارتفاع األسعار العالمقابل 
، 2021ي المائة في عامي  ف  11.6في المائة و  8.1بنسبة  

 على التوالي.  2022و

النفط تشهد منذ عام    إلىيُشار   ارتفاعا    2014أن أسواق 
السعرية   التقلبات  مستوى  في   دقة   على  يؤثربما  شديدا  

المسارات   كبير  بشكل  إثره  على  وتتباين  التوقعات 
م لتوقعات األسعار  ا بين جهة وأخرى. تعكس  المستقبلية 

  هذه التقلبات التغيرات في أساسيات السوق، واالعتبارات 
ال إلنتاج  سعر الفنية  في  والتطورات  الصخري،  نفط 

اآلجلة العقود  أسواق  وتعامالت  على الدوالر،  عالوة   ،
 . 19- التأثيرات األخيرة المرتبطة بانتشار وباء كوفيد

سجلت أسعار  ،  ىاألخر  األساسية  السلع  بأسعار  يتعلق  فيما
بفعل   2020المعادن تحسنا  خالل النصف الثاني من عام  

الصين في ظل اتجاهات النمو  تعافي مستويات الطلب في  
الفترة  تلك  خالل  المسجلة  أعقاب  ،  االقتصادي  في  ذلك 

انخفاضات حادة لألسعار تم تسجيلها خالل النصف األول  
انتشار   شهد  أ الوباءالذي  تواصل  أن  المتوقع  من  سعار  . 
في المائة خالل عام    6و االرتفاع بنسبة  المعادن اتجاهها نح

نشاط االقتصادي العالمي. من بفعل النمو المتوقع لل   2021
  4جانب آخر، سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا  بنسبة  

في المائة العام الماضي نتيجة ضغوطات نقص المعروض 
خالل الغذائية  السلع  بعض  على  الطلب  فترات    وزيادة 

والجزئي  اإلغالق ارتفاع  الكلي  استمرار  المتوقع  من   .
عام   الغذائية خالل  السلع  بمستويات    2021أسعار  ولكن 

 أقل مقارنة بمثيالتها المسجلة العام الماضي. 

 والصرف الفائدة أسعار

غلبت االتجاهات التوسعية على موقف السياسة النقدية في 
عام   خالل  المتقدمة  انتشار    ظل  يف  2020االقتصادات 

كوفيد لمستويات    19-وباء  الالزم  الدعم  تقديم  بهدف 
االئتمان الموجه للقطاع الخاص. بناء عليه،  السيولة ودعم 

سجلت   فيما  تاريخية،  لمستويات  الفائدة  أسعار  خفض  تم 
كما تم تبني   .مستويات صفرية أو سالبة في بعض الدول

اتسع ن الكمي على نطاق واسع، كما  التيسير  طاق  برامج 
بعض   المتقدمة  االقتصادات  إلى  إضافة  ليشمل  انتشارها 

 واق الصاعدة. النامية واألس  الدول

األثناء،   هذه    الفيدرالي   االحتياطي  مجلس  حافظفي 
األمريكي    الفائدة   سعر  على  األمريكي الدوالر  عند  على 

بين  ما  تراوحت  المائة خالل    0.25إلى    0  مستويات  في 

 
المتوسط البسيط لخام برنت المملكة المتحدة، وفاتح دبي، وغرب تكساس   7

عام   في  المسجل  السعر  بمتوسط  بالمقارنة  في    41.3البالغ    2020وذلك 

 المائة. 

س  2020عام   على  اإلبقاء  توسعية  بهدف  نقدية  ياسة 
على النشاط    19-لوباء كوفيدن التداعيات الحادة  للتخفيف م

برنامج نفذ  كما  التوظف.  ومعدالت   ا  ضخم  ا  االقتصادي 
بقيمة   الكمي  بما يشمل   120للتيسير  مليار دوالر شهريا  

والمُ  الحكومية  المالية  عقارية األوراق  برهونات  عززة 
ا البهدف  الفائدة  أسعار  على  وتوفير  إلبقاء  منخفضة 

السيو االقتصاديمستويات  التعافي  لدعم  الالزمة  من  لة   .
المتوقع استمرار تلك السياسة إلى حين تيقن المجلس من 

  كبير   تقدم  حرازترسخ أسس التعافي االقتصادي وحتى يتم إ 
للوصول نحو مستويات التوظف    البنك  أهداف   تحقيق  نحو

صير  جل الق في األمعدل التضخم    تجاوزحتى وإن  الكامل،  
البالغة   المستهدفة  اتجاه    2المستويات  ظل  في  المائة  في 
خالل العام الماضي  األمريكي  مجلس االحتياطي الفيدرالي  

يسمح  بما  النقدية  للسياسة  التشغيلي  اإلطار  تغيير  إلى 
عن  م  التضخ متوسط    نطاق  باستهداف مستهدف  عوضا  

ل  محدد في  بذاته  القصير،لتضخم  يعني   األجل  ما  وهو 
لمعدالت  ا المستوى  لسماح  حول  بالتقلب  التضخم 

 . بغية حفز مستويات التشغيل  المستهدف في األجل القصير

جهته،   األوروبي    واصلمن  المركزي  عام  البنك  خالل 
لتخفيف  تدابير السياسة النقدية التحفيزية    إلىاللجوء    2020

اليورو   منطقة  دول  انكماش  الفائدة  حدة  على سعر  ليُبقي 
عند بتعزيز   صفرمستوى    الرسمية  قيامه  مع  المائة،  في 

  يورو   مليار  500  بمقدار  "الجائحة  طوارئ  شراء  برنامج"
  موعد   بتأجيل  تعهد  كما  .يورو  تريليون  1.85  إلى  ليصل
  إلى   2021  عام   منتصف  من  الكمي  التيسير   إجراءات   إنهاء
 .األقل  على 2022 مارس شهر نهاية

  الرسمية   الفائدة  سعرعلى    إنجلترا   بنك  أبقىفي بريطانيا،  
  2020بنهاية عام    أساس   طا نق  10منخفضا  عند مستوى  

في إطار برنامج التيسير الكمي   مشترياته  قيمة  برفع  قام   كما
  مليار   895  إلى  صل يل   إسترليني  جنيه  مليار  150  مقدارب

من    المزيد  لتبني  استعداده   كامل  عن   وأعلن  ، إسترلينيه  جني
 .  ذلك الضرورة   استدعت إنالسياسات  

التيسيرية    على   اليابان  بنك  حافظكذلك   النقدية  السياسة 
وعلى سعر فائدة سلبي على الين الياباني    2020خالل عام  
السندات    0.1بحدود   شراء  عمليات  وواصل  المائة،  في 

أسعار  على  اإلبقاء  بهدف  أعلى  سقف  بدون  الحكومية 
الفائدة على السندات طويلة األجل لمدة عشر سنوات عند  

 ري. مستوى صف

خالل النصف الثاني  ي  الصينعب  الشبنك    علق،  في الصين 
الماضي   العام  ب من  النقدية  العمل  السياسة  من  جانب 

  19-وباء كوفيدعقاب انتشار  أالتيسيرية التي تم تبنيها في  
التعافي االقتصادي لألنشطة  ب الماضي في ظل  داية العام 
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، رة االقتصادية الذي سجله االقتصاد الصيني خالل تلك الفت

البنك في تجنب اإلفراط في منح الديون  إضافة إلى رغبة  
 تكون فقاعات أسعار األصول. الحيلولة دون  و

استنادا  للتطورات االقتصادية والمالية الُمشار إليها، شهدت  
مقابل   تراجعا   الدوالر  بنسبة  قيمة  الياباني  والين  اليورو 

ا  همقابل مستويات  2020في المائة خالل عام    2.97و  3.29
عالمُ ا خالل  الدوالر  2019م  سجلة  قيمة  ارتفعت  فيما   ،

في المائة خالل نفس    3.4مقابل الجنيه اإلسترليني بنسبة  
 الفترة. 

  الدولية التجارة

بشكل كبير    2020خالل عام    الدوليةتأثرت حركة التجارة  
عن  بالتطورات   كوفيدالناتجة  تراجعت  19-وباء  حيث   ،

المائة وفق تقديرات  في   7.6 تدفقات التجارة الدولية بنسبة
، فيما تشير تقديرات البنك الدولي إلى انكماش األمم المتحدة

في المائة العام    9.5التجارة الدولية بمستويات أكبر بلغت  
سالسل    )8(الماضي طالت  التي  االضطرابات  يعكس  بما 

اإلمداد العالمية العام الماضي التي كانت متأثرة قبل ذلك  
التجار ببالتوترات  ما  الكبرىية  االقتصادات  من   .)9(ين 

بنسبة  لينمو  الدولية  التجارة  تدفقات  حجم  تعافي  المتوقع 
  6.9في المائة وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، و  8.1

المتحدة.   األمم  تقديرات  وفق  المائة  معظم  في  ستأتي 
المكاسب المتوقعة لنمو التجارة الدولية من التحسن المتوقع  

أثر تجارة  رة السلعية، فيما يتوقع استمرار تلتدفقات التجا
المفروضة   والقيود  اإلغالق  حاالت  باستمرار  الخدمات 
استمرار حاالت اإلصابة   الخدمية في ظل  األنشطة  على 

 . 19-بوباء كوفيد

  6.3  من المتوقع تواصل نمو حركة التجارة الدولية بنسبة
عام   في  المائة  النقد    2022في  صندوق  تقديرات  وفق 

في المائة وفق تقديرات األمم المتحدة.    3.6لي، وبنحو  الدو 
على  حققة على صعيد التجارة الدولية ستعتمد المكاسب المُ 

  ، مستويات القدرة على استعادة النمو والتعافي االقتصادي
تدفقات  تحرير  صعيد  على  إيجابي  تطور  تحقيق    وعلى 
متعدد   التجاري  النظام  إلى  والعودة  الدولية  التجارة 

التجارية  األطر التوترات  التي ال زالت  اف وتخفيف حدة 
يُشار   ع.قما بين االقتصادات الكبرى خالل أفق التوقائمة  

بين   التجارية  التوترات  استمرار  أن  إلى  الصدد  هذا  في 
على  ضغوطات  يمارس  يزال  ال  الكبرى  االقتصادات 

ال إلى  مسارات  ويؤدي  الدولية،  للتجارة  المستقبلية  نمو 
التجارة الدولية  مسارات  اليقين بشأن  ت عدم  مستوياارتفاع  

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

Jan. 
9 UN, (2021). " World Economic Situation and 

Prospects”, Jan.  

سجلة في عام  مقارنة بالمستويات المُ التي ورغم تراجعها  
 .)10(، إال أنها تبقى عند مستويات تاريخية مرتفعة2019

التغيرات  من    19-وباء كوفيدمن المتوقع أن تعمق صدمة  
الهيكلية التي يشهدها النظام التجاري العالمي ومن أهمها 

ما  على صعيد المزيد من تطور سالسل اإلمداد  المضي قد
التحوالت   دور  وتصاعد  التجارةالدولية،  في    الرقمية 

استمرار تنامي األهمية النسبية لتجارة الخدمات،  و،  الدولية
  منها   النامية وهو ما يستوجب من العديد من البلدان خاصة

الُمتبناة   الوطنية  التجارة  سياسات  تطوير  على  التركيز 
يادة مستويات اندماجها في النظام التجاري العالمي بهدف ز

مر أطر  تطوير  وفق  على  باالعتماد  تنافسية  وأكثر  نة 
 مستويات البنية التحتية والتقنية ورأس المال البشري. 

 االقتصادية  المخاطر

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

   19-وباء كوفيد تعذر احتواء  -

أبرز التحديات    19-تعذر احتواء وباء كوفيداحتمال  يمثل  
العالمي   االقتصاد  تواجه  ظل التي  في  التوقع  أفق  خالل 

موجات  إمكانية   ظهور  أو  تجدد  الفيروس،  من  متحورة 
فعالي ثبوت عدم  أو  اللقاحات،  إلى  العادل  النفاذ  ة صعوبة 

المي احتوبعضها ف المخاطر من شأنها اء  رض. كل هذه 
عودة مستويات عدم اليقين بشأن النشاط االقتصادي وهو  
ويؤثر   االستثماري  االنفاق  على  الضغط  في  سيستمر  ما 

 سلبا  على مستويات التشغيل.  

تقد فرضية  بحسب  فإن  الدولي  النقد  صندوق  عدم  يرات 
مو د تؤدي إلى تراجع تقديرات النسالسة توزيع اللقاحات ق

بنحو   العالمي  مقارنة   0.75االقتصادي  مئوية  نقطة 
عام   في  المتوقع  النمو  في    5.5البالغ    2021بمستوى 

من جانبه، يتوقع البنك الدولي كذلك وفق فرضية   المائة.
ع  األوضاع  سوء تنطوي    ارتفاع   استمرار  لىالتي 
تحقيق االقتصاد    اللقاحات،  توزيع   في  والتأخر   صاباتاإل

في    1.6مو ضعيف هذا العام ال يتجاوز  العالمي لمعدل ن
 . 2021 في المائة

  

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

Jan. 
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 مديونية عالمية ة أزمنشوب  -

كوفيدأد وباء  المديونية   19-ى  مستويات  ارتفاع  إلى 
تريليون دوالر العام الماضي لتصل إلى    24العالمية بنحو  

في المائة من الناتج    355دوالر تمثل نمو    تريليون  281
ذلك ارتفاع في مستويات    نييع  المحلي اإلجمالي العالمي.

االمديونية   بنحو  إلى  العالمي  اإلجمالي  المحلي    35لناتج 
يفو بما  مئوية  مستويات  نقطة  في  المسجل  االرتفاع  ق 

العالمية في عامي   المالية  األزمة  نتيجة    2008المديونية 
 نقطة مئوية على التوالي.   15و 10نحو البالغ   2008و

مست في  المسجل  االرتفاع  نصف  المديونية  جاء  ويات 
كنتيجة في    العالمية  التوسع  نتيجة  الحكومية  للمديونيات 

احتوا إلى  الهادفة  التحفيز  النتشار  حزم  السلبية  اآلثار  ء 
الفيروس، فيما جاءت باقي الزيادة المسجلة في المديونية 

الدولية والبنوك  االرتفاعنتيجة   المؤسسات  .  (11) في ديون 
ستويات المديونية العام  من المتوقع ارتفاع نسبي طفيف لم

التعافي    الجاري في الحكومات لدعم  ظل استمرار حاجة 
من   يخفف  وسوف  مستويات  االقتصادي،  على  ذلك  أثر 

االرتفاع المتوقع في مستويات الناتج مع    االستدامة المالية
 تحسن النشاط االقتصادي خالل هذا العام. 

لمية  تعتبر مخاوف تواصل ارتفاع مستويات المديونية العا
طر التي  والتخلف الواسع عن سداد الديون من أهم المخا

خاصة   الحالية  المرحلة  في  العالمي  االقتصاد  أن  تواجه 
تواجه    النامية  البلدانمن    كثير   في   متزايدة   اتصعوبقد 

ب   شروط   تدهور  ظل  في  الخارجية  الديون  خدمةالوفاء 
 . الماضي  العقد  خالللديها  التجاري  التبادل

هذا في  التزاي  ياُلحظ  نمو الصدد  معدالت  في  الملحوظ  د 
المديونية العالمية حتى قبل انتشار الوباء مع تراكم موجة  

بداية من عام   المديونية  اتسمت    2010جديدة من ارتفاع 
بكونها األكبر واألسرع واألوسع نطاقا  على مدار العقود  

. تكمن  الماضية بقيادة األسواق الصاعدة والناميةالخمس  
م أن  المخاوف  انتهت  ن  السابقة  المديونية  تراكم  موجات 

بأزمات مالية كأزمة المديونية التي شهدتها فترة الثمانينات  
المالية  واألزمة  الالتينية،  أمريكا  في  الماضي  القرن  من 

 .)12(التسعينيات أواخردول شرق آسيا في ل

 
 االقتصادي واالجتماعي للجائحة  األثر عمق  -

كوفيد وباء  عن  واجتماعية  تأثير  19- نتج  اقتصادية  ات 
ة أدت إلى تراجع هو األول من نوعه في مستويات  عميق

 
11   International Institute of Finance, (2021). 

“Global Debt Monitor”, Feb. 
12  World Bank, (2021). “Global Economic Prospects”, 

Jan. 

الماضي.  القرن  من  التسعينيات  عقد  منذ  البشرية  التنمية 
بحوالي    العالم  أنحاء  جميع  في  الوظائف   خسائرحيث قُدرت  

  بنسبة ا   انخفاض  يمثل  مما  كامل  بدوام   وظيفة  مليون  255
  مقارنة   لميةعاال  العمل  ساعات  في  المائة  في  8.8

عدد    .2019  عام   بنهاية  المسجلة  بالمستويات ارتفع  كما 
مليون نسمة خالل العام    130السكان تحت خط الفقر بنحو  

 .)13(الماضي

  يظل   أنمن المتوقع في ضوء التداعيات الناتجة عن الوباء  
المائة  5  بنسبة  أقل  الناتج بمستوياته ا   تقريب  في  مقارنة 

م   عام  في  البلدان  من  العديد  في  األزمة  قبل  االمتوقعة 
الكلفة االقتصادية واالجتماعية للوباء   من  يزيد  مما  ،2022

  غير   بشكل  ضعفا    األكثر  الفئاتاستمرار معاناة  يؤدي إلى  و
والمتوسطة،    متناسب  الصغيرة  المؤسسات  يشمل  بما 

غير   والعمالة  والفقراء،  المنخفضة،  األجور  وأصحاب 
واإل والشباب،  مع  نذر  تُ   . ناثالمؤهلة،  العوامل  هذه  كافة 

لتجاوز   السياسات  صعيد  على  المتاح  الحيز  ضيق 
االقتصادي   النسيج  على  للوباء  العميقة  التداعيات 

 لالجتماعي بعقد جديد للنمو االقتصادي الُمخيب لآلماوا
)14( .

13  ILO, (2021). “ILO Monitor: COVID-19 and the 

world of work. Seventh edition Updated 

estimates and analysis”. 
14  OECD, (2020). “OECD Economic Outlook”, Dec. 
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    11 العربي  النقد وقصند

 (15) للتقرير األساسية االفتراضات

 

عندما يتمكن وقتها عدد أكبر من    2022  حتى نهاية عام  19-لوباء كوفيداألُثر االقتصادي    استمرار  :فيروس كورونا -

اإلصابة ووفيات المرض، وتبدأ عندها الدول في التخلي عن  دول العالم من النفاذ إلى اللقاحات، وتنخفض مستويات  

ها وتتمكن عند  إجراءات التباعد االجتماعي وهو ما سيدعم النشاط االقتصادي وحركة التجارة الدولية للسلع والخدمات

 . 2019عام  ايد من دول العالم من تجاوز التداعيات السلبية للوباء والعودة لمستويات الناتج المسجلة بنهايةعدد متز

 

العالمي:  - االقتصاد  نمو  المتوقع    مسارات  بنسبة  نمو  من  العالمي  المائة خالل عامي    3.8و  4.6االقتصاد   2021في 

ة التجارة الدولية مع تواصل عمليات التلقيح، واستمرار السياسات بما يعكس تحسن األنشطة االقتصادية وحرك  2022و

و االقتصادي،  للتعافي  الداعمة  القطاعات االقتصادية  نحو  البلدان  بعض  في  االقتصادية  الموارد  تحول  في  السرعة 

 االقتصادية األكثر ديناميكية في التعامل مع الوباء. 

 

تجارة  بعض أنشطة    وأعلى مستوى التجارة السلعية  سواء   ارة الدولية  من المتوقع تعافي حركة التج:  التجارة الدولية -

في    2022النمو المسجل في تدفقات التجارة الدولية حتى نهاية أفق التوقع في عام  الخدمات التي من المتوقع أن تقود  

التوج المزيد من  ذلك من  االجتماعي وما يفرضه  التباعد  إجراءات  الكبير الستمرار  االحتمال  المزيد من  ظل  ه نحو 

اإللكترونية التجارة  أفق   .عمليات  خالل  مقيدة  الدولية  التجارة  مسارات  ستبقى  ذلك  التوترات    رغم  باستمرار  التوقع 

التجارية ما بين االقتصادات الكبرى. سوف تستفيد الدول العربية على وجه الخصوص من التعافي القوي المتوقع ألبرز  

  8.3يتعلق بالصين وباقي االقتصادات الصاعدة اآلسيوية التي من المتوقع نموها بنسبة    الشركاء التجاريين السيما فيما 

في المائة من صادرات    56حيث تستوعب هذه المجموعة نحو    2022في المائة في عام    5.9و  2021م  في المائة في عا

 الدول العربية.

 

العمل باتفاق "أوبك+"   دي العالمي وفي ظل استمراروفق توقعات النشاط االقتصامن المتوقع   األسعار العالمية للنفط: -

  مقارنة بالمستوياتفي مستويات المعروض  أقل    ةالطلب يقابلها زيادأن تشهد األسواق العالمية للنفط زيادة في مستويات  

ر  دوال  55و  51يدور حول    مستوىالمسجلة قبل األزمة، وهو ما يتوقع في ضوئه ارتفاع األسعار العالمية للنفط إلى  

. من شأن الزيادة المتوقعة في مستويات األسعار العالمية للنفط أن تدعم اقتصادات 2022و  2021  للبرميل خالل عامي

الدول العربية الُمصدرة للنفط وخاصة في ظل ارتفاع مستويات أسعار تعادل موازنات العديد منها مقارنة بالمستويات  

خالل وقعة سواء  نسبيا  من حجم اإليرادات النفطية المت  "اتفاق أوبك+إطار "  يففيما سيحد االلتزام  الفعلية ألسعار النفط،  

ه الزيادة السعرية سلبا  على موازنات عدد من  ثر هذ. في المقابل سوف تؤ 2022الربع األول من عام    أو  2021عام  

نفط إلى األسواق لألسعار العالمية لل  لية التمرير التلقائيآ  الدول العربية المستوردة للنفط خاصة تلك التي لم تنتقل بعد إلى

فيما ستنعكس تلك الزيادة وقتيا  على المستوى العام لألسعار في الدول التي قامت بالفعل خالل السنوات الماضية  ،  حليةالم

العالمية  ب للتغيرات في األسعار  التلقائي  التمرير  آلية  م إصالحات نظم الدعياق  في سالمحلية  للنفط إلى األسواق  تبني 

 السلعي. 

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

الفيدر  ممثلة   المركزي األوروبي مع ما يستتبعه ذلك من تراجع    ،لي األمريكيافي كل من مجلس االحتياطي  والبنك 

أو   لمستويات صفرية  الفائدة  البنوك على منح واصلة  سالبة. عالوة على مأسعار  لتحفيز  الكمي  التيسير  برامج  تنفيذ 

واكبها  توف  هذه االتجاهات التيسيرية للسياسة النقدية س  .19-لوباء كوفيداالئتمان بهدف التخفيف من التبعات االقتصادي  

العربية   المركزية  عالبنوك  ترتبط  التي  الثابتة  الصرف  أسعار  نظم  باذات  وامالتها  سيدعم  ليورولدوالر  ما  وهو   ،

عمالت ما بينها وبين اقتصادات  في ظل توافق الدورات االقتصادية    اقتصاداتها في مواجهة هذه الظروف االستثنائية

 الربط.

  

 

مختلف األصعدة   تخضع كافة التوقعات الخاصة باالفتراضات األساسية للتقرير للمراجعة الدورية، ذلك بما يسمح باألخذ في االعتبار التطورات الدولية على 15

ستمرة التطورات في النشاط  من هذا التقرير. تشمل عملية المراجعة الم  2021راضات األساسية ومن ثم تحديث تلك التوقعات في إصدار سبتمبر  المرتبطة باالفت

الدول المنتجة تزام  االقتصادي العالمي والتجارة الدولية وأسواق النفط العالمية ال سيما فيما يتعلق بمستويات المعروض من النفط والطلب عليه ومستويات ال

 مريكي والعمالت األساسية األخرى. للنفط باتفاق خفض االنتاج. كما تشمل عملية المراجعة أيضا  التطورات في سعر صرف الدوالر األ
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( 2022-2021االقتصاد العالمي )(: توقعات أداء 1شكل رقم )  

في عامي   في المائة 3.8و 4.6توقعات النمو االقتصادي العالمي تدور حول 

 2022و 2021
 (%معدل نمو االقتصاد العالمي )  

 وسط تعافي متباين الوتيرة ما بين االقتصادات المتقدمة والنامية 

 (%) لالقتصادات المتقدمة والنامية معدالت النمو  

IMF, (2021). “World Economic Outlook: Policy Support and Vaccines 
Expected to Lift Activity”, Jan. 

(. “Global Economic Prospects”, Jan2021World Bank, ) . 
UN, (2021). " World Economic Situation and Prospects”, Jan. 

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

IMF, (2021). “World Economic Outlook: Policy Support and 
Vaccines Expected to Lift Activity”, Jan. 

 

خالل  المرتقبتحسن متوقع لألسعار العالمية للنفط في ظل التعافي االقتصادي 

 2022و 2021عامي 

 سعر برميل النفط وفق سلة أوبك )دوالرا  للبرميل(

OPEC, (2021). “OPEC Price Basket”, March. 

 2021من المتوقع تعافي مسارات التجارة الدولية في عام 

(%ة ) الدوليمعدل نمو حجم التجارة   

 IMF, (2021). “World Economic Outlook: Policy Support and 

Vaccines Expected to Lift Activity”, Jan. 

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

ستفرض أولويات دعم التعافي استمرار السياسات المالية التوسعية مع ما  

 خاصة في الدول النامية المديونية  مخاطر أزماتيصاحبها من  

(%العالمي ) العام العالمي إلى الناتج اإلجمالي نسبة الدين  

 

واستمرار بقاء السياسات النقدية التيسيرية على األغلب حتى نهاية  

 لحين التأكد من تعزز مسارات التعافي  2022عام 

)نقطة مئوية( ةسعر الفائدة في البنوك المركزية الدولي  
 

 كزيالمر  البنك
سعر الفائدة  

 تاري    خ آخر تغيي   الحال  

 2020مارس  15 0.25 األمريكي   مجلس االحتياطي الفيدرالي 

ي   2016أكتوبر  3 0 البنك المركزي األوروب 

ي  ن الشعب   2020ابريل  4 4.05 بنك الصي 

ا المركزي   2020مارس  19 0.1 بنك إنجلتر

 2016يناير  2 0.1- المركزي بنك اليابان 
 

IIF, IMF, BIS, National Sources Global Rates.com 
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ال    كوفيد - 19 وباء  كغيرها من دول العالم بالتداعيات السلبية الناتجة عن    2020تأثرت االقتصادات العربية في عام  

في المائة من الناتج   70في عدد من القطاعات االقتصادية التي تسهم بنحو  ستويات القيمة المضافة  سيما في ظل تراجع م

المحلي اإلجمالي متأثرة  بظروف اإلغالق الكلي أو الجزئي التي سادت خالل العام الماضي، إضافة إلى تضرر قطاع 

تج المحلي اإلجمالي المائة من إجمالي النا  في   45، الذي يسهم بنحو  المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

وثلث العمالة الرسمية بشدة من هذه األزمة. عالوة على ما سبق، تأثرت الدول العربية كذلك جراء انخفاض كميات  

 .  2020اإلنتاج النفطي الُمقرة في إطار اتفاق "أوبك +" ومن تراجع أسعاره في األسواق الدولية خالل عام 

بشكل رئيس في كل من عالمية    جائحة    19-كوفيد وباء  منذ إعالن   العربية ممثلين  الدول  السياسات في  تبنى صناع   ،

وزارات المالية، والبنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية تدابير غير مسبوقة لتخفيف اآلثار الناتجة عن الجائحة على 

ل كبير وتم تصميمها بشكل ئحة. تنوعت التدخالت بشك القطاعات االقتصادية والفئات االجتماعية المتضررة من تلك الجا

وشملت واالحترازية الكلية  مدروس في عدد من الدول، ونُفذت في إطار من التنسيق ما بين السياسات النقدية، والمالية،  

الفائدة، ودعم مستويات االئتمان والسيولة العديد من اإلجراءات مثل: خفض أسعار  بينها  ن لتمكين المصارف م  من 

عن الجائحة واالستمرار في منح االئتمان للقطاع الخاص واألفراد، والحفاظ في الوقت ذاته   الناتجةمواجهة الضغوط  

الصغيرة   المشروعات  ودعم  القروض  وأقساط  فوائد  مدفوعات  لتأجيل  تدابير  على  عالوة  المالي.  االستقرار  على 

بالغ   بشكل  التي تضررت  والقطاعات االقتصادية  الوباء السيوالمتوسطة  انتشار  السياحة والطيران جراء   ما قطاعي 

  .والقطاع غير الرسمي 

إضافة إلى ما سبق، حرصت الحكومات العربية على حفز االستثمار في عدد من المشروعات كثيفة استخدام العمالة 

ت األخرى التي واإلسراع في سداد مستحقات الشركات من القطاع الخاص، إضافة إلى غيرها من التدابير والسياسا

مليار دوالر   281في إطار حزم للتحفيز بلغت قيمتها نحو ما يقرب من    2020حكومات العربية خالل عام  تبنتها ال

أمريكي حتى تاريخه. تباين حجم التحفيز باختالف حيز السياسات الُمتاح من دولة عربية إلى أخرى، وكذلك باختالف 

أموال ضخمة في وقت قصير للتغلب على الصدمات  وقدرة الدول على تعبئة    مستويات تغطية شبكات األمان االجتماعي، 

 االقتصادية. 

 االقتصادي   األثر  من  التخفيف  على   كبير  بشكل  ساعدت  قد  العربية  الحكومات  قبل  من  التدخالت  هذه  أن  فيه  شك  ال   مما

 الدعم   وقدمت  الخاص،  قطاع لل  الممنوح  واالئتمان  المصرفية  السيولة  مستويات  من  عززت  حيث  الجائحة،  عن  الناتج

 في   شموليتها  نطاق  واتسع  الدخل  محدودة  األسر  غطت  التي   االجتماعية  الحماية  شبكات  خالل   من  الهشة  للفئات  الالزم

 عمل   ما  وهو  الهشة،  الفئات  على   الجائحة  أثر  من  للتخفيف  الرسمي   غير  القطاع   في   العاملين  كذلك  ليشمل  الدول  بعض

 . الجائحة هذه عن  الناتجة الركود مستويات حدة  من والتخفيف الكلي  الطلب مستويات  دعم على  مجمله في 

 
نمو االقتصادي المتضمنة في  التقديرات الخاصة بتوقعات معدل نمو الناتج المحلي للدول العربية باألسعار الثابتة تستند إلى عدة مصادر، من بينها تقديرات ال  )16(

زية ومؤسسات النقد العربية استبيان تقرير "آفاق االقتصاد العربي" الذي يهتم برصد توقعات المختصين في الجهات المعنية، وعلى رأسها المصارف المرك

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

ج القطاعية التي يقوم بها صندوق النقد العربي استنادا  إلى بيانات  التقديرات الواردة في هذا الجزء على نتائج بعض النماذج القياسية القُطرية، وتقديرات النات

وكذلك على عدد من المصادر الدولية والمحلية األخرى ذات الصلة. تجدر اإلشارة إلى أن بيان الحسابات القومية الستشراف آفاق النمو في الدول العربية،  

الليبي نظرا  للتقلبات السوري لعدم توفر بيانات و  ر البيانات الخاصة بكل من معدل نمو االقتصادمعدل نمو مجموعة الدول العربية ال يتضمن في هذا التقري

 . م الماضي نتيجة األوضاع الداخليةالناتج المحلي العاالتي شهدها 

 2022-2021 العربية للدول  الكلي االقتصادي األداء توقعات  :ثانيا  

 (16) االقتصادي النمو
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خالل عام    المائة  في  4.4  بنسبة  العربية  االقتصادات  انكماش   إلى   تقديرات صندوق النقد العربي  تشير   العوامل،  هذه  ظل  في

  تراجع  حين  في  المائة،   في  5.2  ةسببن  اقتصاداتها   انكمشت  التي  للنفط  المصدرة   الدول  على  أعمق  األُثر  وكان  ،(17)2020

 .المائة في 2.2 بنسبة  للنفط المستوردة  العربية  لالقتصادات اإلجمالي المحلي الناتج

 موجات   ظهور  ظل  في  خاصة  19-وباء كوفيد   بانتشار سلبا    العالمي  االقتصاد   تأثر   استمرار   المتوقع فمن  ،2021  عام   في  أما

  عام   خالل  المسجل  مثيله  من  أقل  االقتصادي  األثر  يكون  أن  المتوقع   من  ذلك،  رغم .  الوباء  من  متحورة   وسالالت  متكررة 

 مع   للتعامل  االحترازية  التدابير  وانتشار  النطاق،  واسعة  الكلية  اإلغالقات  عودة   بعدم   التوقعات  ضوء  في  السيما  2020

 من  العديد في التلقيح  حمالت صلوتوا  االقتصادي، النشاط مستويات على المحافظة بهدف  القطاعات من العديد في الجائحة

  .العالم  بلدان

 االقتصادات  تسجيل  المتوقع  من  حيث  ،2021  عام   في  العربية  لالقتصادات  تدريجي  تعافي   المتوقع   من  سبق،  ما  على  بناء  

 في   الكلي لبللط  الداعمة  التحفيزية الحزم  استمرار  بينها  من  العوامل  من  عدد  من  مستفيدة    المائة  في  2.8  بحدود   لنمو العربية

 متواضعا    كان  وإن  نسبي  بتعافي  التوقعات  إلى  إضافة  مالئم،  مالي   حيز  لديها  يتوفر  التي  تلك  خاصة  العربية  الدول  بعض

   .للنفط  الدولية واألسعار الدولية والتجارة  العالمي  الطلب لمستويات 

 ضوء  في  2021  عام   خالل  المائة  في  2.9  بنسبة  للنفط الُمصدرة   العربية  االقتصادات  نمو  المتوقع  من  األولية  التقديرات  وفق

 على  الدول هذه  بعض حكومات  قدرة  استمرار ومن الدولية، األسواق في وأسعاره  النفط انتاج مستويات في المتوقعة الزيادة 

 دات االقتصا   نمو  المتوقع  من  حين  في  العربية،  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول  خاصة  الكلي  للطلب  تحفيزية  تدابير  تبني

 مستويات  قوة   ومن  الخارجي  للطلب  المتوقعة  الزيادة   من  بدعم   المقبل  العام   المائة  في  2.8  بنسبة   للنفط  المستوردة   العربية

  .الدول  هذه  بعض في الداخلي الطلب

 مستويات  أن  إال  ،الجاري  العام   المائة   في  2.8  بنسبة  العربية  االقتصادات  نمو  توقع  رغم   أنه  إلى  السياق  هذا  في  اإلشارة   تجدر

 أغلب  سيحتاج  حيث  العربية،  الدول  من  العديد  في  2019  عام   في  المسجلة  مثيالتها  دون  ستبقى  2021  عام   في  المتوقعة  الناتج

فيما يتوقع .  كورونا  فيروس  جائحة  عن  الناتجة  السلبية  التداعيات  لتجاوز  كاملين  عامين  عن  يقل  ال  ما  إلى  العربية  الدول

مع تعزز أسس التعافي االقتصادي وارتفاع كميات   2022في المائة في عام    3.5نموا  نسبته  تحقيق االقتصادات العربية  

 اإلنتاج النفطي في الدول العربية الُمصدرة للنفط، واالنخفاض التدريجي لآلثار السلبية للوباء على الناتج والتشغيل. 

  العربية  الدول  في  االقتصادي   التعافي  يُواَجه  ، متوسطفي األجل ال  الجائحة   عن  الناتجة  االقتصادية  اآلثار   استمرار   توقع  مع

 على  الحفاظ  وضرورة   المتوسط،  المدى  على  االنتعاش  لدعم   السياسة   حيز  ضيق  أبرزها  من  لعل  التحديات   من  بمجموعة

 فقدان  من  للحد  النشطة  العمل  سوق  سياسات  واعتماد  االجتماعي  األمان  شبكات  تعزيز  إلى  والحاجة  التيسيرية،  المالية  السياسة

 القطاعات  بين   للموارد  وسريع  فعال   لتخصيص  الحاجة  إلى  إضافة  والمتوسطة،   الصغيرة   الشركات  قطاع  في  خاصة  الوظائف 

 .الرقمي  التحول بوتيرة   واإٍلسراع الفيروس، انتشار فرضه الذي الديناميكي الهيكلي التحول لمواكبة االقتصادية

  عدد   في  الكلي  الطلب  جانب  لتنشيط  التحفيزية  والتدابير  السياسات  الستمرار   حاجة  هناك  ستكون  االقتصادي،   التعافي  لدعم 

 أثبتت   التي  التدابير  على  أكبر  بشكل  تركز  مدروسة  أطر  ووفق  مؤقتة  تكون  وأن  البد  التدخالت  تلك  أن  إال  العربية،  الدول  من

البد أن و  الجائحة،  عن  الناتج  الوظائف  ندافق  حجم   من  والتقليل  واالجتماعية  االقتصادية  التداعيات  من  التخفيف  في  فعاليتها

 القطاعات   دعم   على  تركز  وأن  العامة،  المالية  أوضاع  واستدامة  الكلي  الطلب  حفز  تدابير  بين  ما   الموائمة  االعتبار  بعين  خذتأ

 .األزمة مع التجاوب  على األكبر  القدرة  وذات ديناميكية األكثر االقتصادية

 توجيه   وإعادة   اإليرادات،  مصادر  تنويع  تستهدف  والمالي  االقتصادي  لإلصالح  سياسات  يتبن  في   للنظر  مناسبة  فرصة  ولعلها

  استحقاقا ،   األكثر  للفئات  وتوجيهه  فعاليته  على  والتأكيد  الدعم   سياسات  في  النظر  إعادة   خالل  من  بكفاءة   الحكومي  اإلنفاق

 إصالحات تبني في للنظر فرصة هناك أيضا  .  المالية االستدامة يعزز بما التحتية، البنية مشاريع تمويل خيارات في والبحث

 
في المائة العام الماضي، فيما ترتفع نسبة انكماش االقتصادات    55بما ال يشمل أثر انكماش االقتصاد الليبي الذي سجل تراجعا  في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة   17

  في المائة إذا تم أخذ انكماش االقتصاد الليبي في االعتبار. 4.9العربية إلى 
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 الرسمي  القطاع  في  الرسمي  غير  القطاع  وإدماج  الخاص   القطاع  وتعزيز  االقتصادي  التحول   إحداث  تستهدف  هيكلية  اقتصادية 

 . العمل سوق ويُنشط  الوظائف  خلق  يحفز بما

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

 . له والمستوردة  للنفط المصدرة العربية الدول مجموعتي في

 للنفط المصدرة العربية الدول :والأ

على الناتج    19-عالوة على التأثيرات السلبية لوباء كوفيد

تأثرت   للنفط،  المصدرة  العربية  الدول  في  والتشغيل 

الدو هذه  كميات  اقتصادات  بانخفاض  ذلك  إلى  إضافة  ل 

اإلنتاج النفطي الُمقرر وفق اتفاق "أوبك+" الذي تراجعت  

في الخام  النفط  انتاج  كميات  إثره  المجموعة   على  دول 

ت بين  بنسب  ما  عام    12إلى    6راوحت  في  المائة  في 

. كما تأثر ناتج القطاع النفطي في هذه الدول كذلك  2020

 في المائة.  35دولية بنسبة بتراجع أسعاره في األسواق ال

في المحصلة سجل اقتصاد دول المجموعة انكماشا  قاربت 

في المائة إذا تم األخذ في االعتبار لالنكماش الذي    6نسبته  

بنسبة  شهده   الليبي  يُقدر    55االقتصاد  فيما  المائة،  في 

المجموعة   دول  اقتصادات  المائة   5.3بنحو  انكماش  في 

 االقتصاد الليبي. ش ر انكمابعاد أثباست   2020في عام 

من المتوقع تحسن أداء اقتصادات المجموعة العام الجاري  

وكميات    ، في ظل االرتفاع المتوقع لألسعار العالمية للنفط

التوقع أفق  خالل  التدريجي    ،انتاجه  التعافي  وتواصل 

لألنشطة في القطاعات غير النفطية السيما في دول مجلس  

بناء  عليه، من المتوقع نمو    ية.التعاون لدول الخليج العرب 

في   3.4في المائة و 2.9اقتصادات دول المجموعة بنسبة 

 .2022و 2021في عامي  18المائة

 العربية  الخليج لدول التعاون  مجلس دول( أ

لدول   التعاون  دول مجموعة دول مجلس  اقتصاد  انكمش 
بتأثير    2020في المائة في عام    4.7الخليج العربية بنسبة  

ك األسواتراجع  في  وأسعاره  النفطي  اإلنتاج  ق  ميات 
بالتداعيات   النفطية  غير  القطاعات  تأثرت  كما  الدولية. 

اإلغالق  ما تبعها من فرض  و  19-الناتجة عن وباء كوفيد
الكلي والجزئي. ساهمت حزم التحفيز السخية التي تم تبنيها 

التخفيف من حدة تراجع    يففي عدد من دول المجموعة  
الطلب   المجموعة واإلبقاء على مستويات  الكلي في دول 

 لوظائف. ا

 
في المائة في  3.7و 5.5الليبي، فيما ترتفع معدالت النمو في حالة األخذ في االعتبار لمعدل النمو المتوقع لالقتصاد الليبي إلى  باستثناء النمو المتوقع لالقتصاد 18

 . 2022و 2021عام 
19 OPEC, (2021). “Monthly Oil Market Report”, Mar. 

في المائة    3.1و  2.8من المتوقع نمو دول المجموعة بنسبة  
عامي   بينها    2022و  2021في  من  عوامل  لعدة  كنتيجة 

لوتيرة المكثفة لعمليات التلقيح ضد الوباء في هذه الدول،  ا
المع السياسات  على وتواصل  االقتصادية  للدورة  اكسة 

ا  االقتصادي، الصعيدين  التعافي  لدعم  والمالي  إلى   لنقدي 
زيادة   إلى  الهادفة  االستراتيجيات  تنفيذ  مواصلة  جانب 

، عالوة على االرتفاع المتوقع  مستويات التنويع االقتصادي
 . لناتج القطاع النفطي

 المجموعة  دول مستوى على التوقعات

 دول في االقتصادي النمو توقعات عن نبذة  يلي فيما

 :المجموعة

  2020تأثر االقتصاد السعودي خالل عام  ،  السعوديةفي  
أن  إال  كورونا،  فيروس  جائحة  عن  الناتجة  بالتداعيات 
التدابير التحفيزية العديدة التي تم تبنيها ال سيما على صعيد  
حدة   من  التخفيف  في  ساهمت  والمالية  النقدية  السياستين 

ا الماضي  الركود  العام  خالل  الُمسجل    والذي القتصادي 
في ظل تراجع مستويات الناتج    في المائة  4.1بلغت نسبته  

المحلي اإلجمالي نتيجة الجائحة السيما خالل الربع الثاني  
في المائة على أساس   7الذي شهد انكماشا  اقتصاديا  بنسبة 

 .  سنوي

جاء هذا االنكماش في ظل التراجع المسجل في مستويات  
الذي شهده انتاج  لقطاع النفطي بما يعكس االنخفاض  ا ناتج  

ام العام الماضي سواٍء نتيجة تباطؤ الطلب العالمي النفط الخ
باتفاق المملكة  التزام  بسبب  +"  أو  من    "أوبك  تبعه  وما 

التي   النفط  من  اليومي  اإلنتاج  كميات  في  تخفيضات 
مليون برميل يوميا     9.21تراجعت العام الماضي لتسجل  

ي  9.80مقابل    2020في عام   وميا  في عام مليون برميل 
 . (19)في المائة 6.12راجع بلغت  بنسبة ت 2019

العام   النفطي  غير  القطاع  ناتج  تأثر  آخر،  جانب  من 
الماضي بظروف اإلغالق الكلي والجزئي التي أدت إلى  
االقتصادية   القطاعات  من  العديد  لناتج  كبير  انخفاض 

 صناعة والخدمات. المهمة على رأسها قطاعي ال 
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وائل الدول التي اتخذت تدابير حاسمة اكانت السعودية من  
والتخفيف من آثاره االقتصادية،    19-وباء كوفيدلمواجهة  

ووضعت على قمة أولوياتها حماية المواطنين والمقيمين  
على   االقتصادية  اآلثار  من  التخفيف  إلى  إضافة  فيها، 
القطاع الخاص، لذلك جاءت اإلجراءات المالية لدعم هذه  

تم   فقد  وزارة    صيصخ تاألولويات  من  مالي  دعم  حزم 
مليار لاير، والبنك المركزي السعودي    238المالية بقيمة  

 . (20) مليار لاير 86بقيمة 

االقتصاد العالمي    ظروف عدم اليقين بشأن تطوراترغم  
موجات    واحتماالت من  تكرار  أن    ،الوباءجديدة  إال 

ملحوظا تحسنا  تشهد  أن  األسواق  كما  التعافي  ،  عودة 
االقتصاد  سواق النفط سوف يعزز من تعافي  ألالتدريجي  

تتعلق   التي  األخيرة  التطورات  إلى  بالنظر  السعودي. 
باكتشاف لقاحات لفيروس كورونا، ومع األخذ في االعتبار  
العالمي، من المتوقع استمرار   توقعات األداء االقتصادي 
عام  من  األول  النصف  خالل  السعودي  االقتصاد  تعافي 

ار بعض برامج التحفيز االقتصادي  بدعم من استمر  2021
وامل األخرى على وهو ما سيساعد إضافة إلى عدد من الع

التالشي التدريجي لحالة عدم اليقين ويساهم في استئناف  
العمرة وموسم الحج. كما يتوقع أن يجد األداء االقتصادي  

تنفيذ    دعما   على  العمل  في  المملكة  استمرار  من  مهما  
المهمة في سياق "رؤية المملكة   المشروعات االقتصادية

السعودية   ا2030العربية  الدور  ومن  يلعبه  "،  الذي  لمهم 
التنويع   تعزيز  صعيد  على  العامة  االستثمارات  صندوق 

 االقتصادي. 

لعام   بالنسبة  المملكة  2022أما  تحقيق  المتوقع  فمن   ،
لألداء لم المتوقع  االستقرار  ظل  في  إيجابية  نمو  عدالت 

العالم للنفط ،  ياالقتصادي  العالمية  األسواق    ، وتعافي 
وزيادة مساهمة بعض القطاعات االقتصادية غير النفطية 
المحلي   الناتج  نمو  في  والصناعة  السياحة  قطاع  مثل 
اإلجمالي وهو ما سينعكس إيجابا  على معدالت التوظيف  

يترافق مع ذلك زيادة في مشاركة اإلناث في    ،للسعوديين 
المبادرات المختلفة التي يتم  سوق العمل السعودي في ظل 

   تنفيذها في هذا السياق.

إضافة إلى ما سبق، سيشهد االقتصاد السعودي دعما  نتيجة  
الدور اإليجابي للصناديق التنموية وصندوق االستثمارات  

مارية متنوعـة محلية  العامة الذي سعى لبنـاء محفظة اسـتث
السـعود  االقتصاد  قـوة  تعزيـز  فـي  تساهم  ي  ودولية 

وتنويعـه، وعمــل الصنــدوق علــى تأســيس أكثــر مــن  
جديــدة تعمــل فــي العديــد مــن القطاعــات  شــركة    20

والســياحة،   الترفيــه  مثــل  الواعــدة،  المحليــة 

 
ا  20 ووزارة  السعودي،  المركزي  )البنك  السعودية،  (.  2021لمالية، 
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 .ابريل ، "عشر الثالث
(. المرجع  2021البنك المركزي السعودي، ووزارة المالية، السعودية، )  21

 السابق. 

وتمويــل العســكرية،  الناشـئة  والصناعــات  .  الشـركات 
واالستمرار    إلىإضافة   التخصيص  دعـم  في  برامج 

امش والخـاص علـى  ـاريع  العـام  القطاعيـن  بيـن  لشـراكة 
 .  لمحلـي والدولـييين ا المسـتو

خر، من المتوقع ان تواصل السياسات النقدية  آمن جانب  
عام   منذ  المملكة  تتبناها  التي  التيسيرية    2020والمالية 

لل االقتصادي  دعمها  التوقع  نشاط  أفق  خالل خالل  من 
لحف  السيولة  توفير  في  المحلي السيما  دورها  االقراض  ز 

الموجه على   ذلك  التركيز  وكذلك  الخاص،  القطاع  إلى 
مصادر   تنويع  إلى  الهادفة  العامة  المالية  إصالحات 
مالية   موارد  لتوفير  استدامها  وضمان  العامة  اإليرادات 

جانب   لتقوية  ترشيد  تخصص  على  والعمل  الكلي  الطلب 
ودوره  كفاءته  مستويات  وزيادة  العام  تقوية    االنفاق  في 

   مسارات التعافي االقتصادي.

تشير   والدوليــة،  المحليــة  التطورات  ضــوء  فــي 
التقديرات األولية إلــى توقع نمو الناتــج المحلي اإلجمالي  

في   3.4و  ،2021في المائة فــي عــام    3.2الحقيقي بنسبة  
 .(21)2022المائة في عام 

مسارات النمو  تبقى بعض التحديات فيما يتعلق برغم ذلك  
ف السيما  عام  المتوقعة  األزمة  تداعيات  استمرار  حال  ي 

، وهو ما يُمكن أن يؤدي إلى مراجعة التقديرات في  2021
المحلي  االقتصاد  على  المحتملة  المخاطر  بعض  ضوء 

اتجاهها اإلصابة بالفيروس    معدالت  معاودة والعالمي مثل  
االرتفاع   لألنشطة نحو  التام  اإلغالق  يستدعي    مما 
إجراءات الحظر الجزئي أو الكلي مرة  عودة  االقتصادية و

خرى. سيكون لذلك تداعيات على توقعات نمو االستهالك  أ
وكذلك على سالسل اإلمداد    ،واإلنتاج الصناعي  ،الخاص 

إلنتاج(، باإلضافة إلى  العالمية للموارد األولية )مدخالت ا
واألجنبي الخاصة  االستثمارات  استجابة  تأخر  ة احتمالية 

 . (22)احترازا  من تداعيات األزمة

عام    ،(23) اإلمارات في خالل  اإلماراتي  االقتصاد  تأثر 

خاصة في   19-وباء كوفيدبالتداعيات الناتجة عن    2020

الدولة  بها  تتمتع  التي  والمكانة  االقتصادي  االنفتاح  ظل 

إقليميا  على صعيد جذب االستثمارات األجنبية المباشرة،  

اال األنشطة  أن  للتعافي إال  أظهرت عالمات  قد  قتصادية 

عام   من  الثالث  الربع  من  بداية  بفعل    2020االقتصادي 

التي  مالي  على الصعيدين النقدي والحزم التحفيز الضخمة  

مليون درهم.    282.5تم تبنيها على المستوى المحلي بقيمة  

في المجمل تشير التقديرات األولية إلى تسجيل االقتصاد  

في المائة في ظل    5.8اقتصادي بنسبة  اإلماراتي النكماش  

22  ( السعودية،  المالية،    استبيان :  العربي  النقد  صندوق" (.  2021وزارة 

 . ابريل ، " عشر الثالث اإلصدار -العربي االقتصاد آفاق تقرير
23  ( المركزي،  المتحدة  العربية  اإلمارات  "تقرير  2020مصرف   .)

   المراجعة الربعية"، الربع الثالث.
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بنسبة    نشطةاأل تراجع   النفطية  المائة  5.7غير    ، في 

النفطية  انكماش  و الناألنشطة  اتناج  تراجع  الخام  مع  فط 

 .(24)في المائة 9.4بنسبة 

من المتوقع أن يستعيد االقتصاد اإلماراتي مسارات النمو  

عامي   خالل  يعكس 2022و 2021اإليجابية  يما   ،

لمالي التي قامت بها الحكومات ر برامج التحفيز ااستمرا

زيادة   مع  بالتوازي  وذلك  االتحادية،  والحكومة  المحلية 

خطة   نتيجة  الموجهة االئتمان  الشامل  االقتصادي  الدعم 

باستضافة   المرتبط  االنفاق  وتواصل  الخاص،  للقطاع 

في إمارة   2021فعاليات معرض أكسبو العالمي في عام  

العديد من المبادرات األخرى الُمتبناة على  دبي. إضافة إلى  

القطاع غير   الناتج في  الوطني لحفز مستويات  المستوى 

 :(25)من أبرزها 2202و 2021النفطي خالل عامي 

بتعديل   2020مرسوم بقانون في شهر نوفمبر صدور  (1)

قانون الشركات بما يتيح لرواد األعمال والمستثمرين  

تملكها بشكل كامل  األجانب إمكانية تأسيس الشركات و

معينة جنسية  الشتراط  الحاجة  إلغاء    .دون  تم  كما 

الشرط الذي يلزم الشركة األجنبية التي ترغب في فتح  

لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني فرع  

بعض   تنظيم  إعادة  كذلك  التعديالت  تضمنت  الدولة. 

المس ذات  الشركات  وقواعد  المحدودة  ؤأحكام  ولية 

(  19بقانون اتحادي رقم )  لغاء المرسوم إة، ووالمساهم

بشأن االستثمار األجنبي المباشر. تعكس   2018لسنة  

ية التي تتبناها اإلمارات  هذه الخطوة الرؤية االستشراف

لتطوير القطاع االقتصادي ورفده بعوامل النمو والتقدم  

خصبة   تشريعية  بيئة  توفير  رأسها  على  يأتي  التي 

التي   المتغيرات  االقتصادية  تواكب  الساحة  تشهدها 

وتقدم مختلف سبل الدعم للشركات التي تتخذ    ، العالمية

قدرتها على  من الدولة مقرا  لها وتزيد من تنافسيتها و

 الوصول لألسواق اإلقليمية والعالمية.

من  (2) وطنية  عمل  استراتيجية  أكبر  لصياغة  االستعداد 

  نوعها لألعوام الخمسين المقبلة على كافة المستويات 

لإلمارات    االقتصاديةالخارطة    ووضع الجديدة 

وتطوير مشاريع وسياسات اقتصادية استثنائية لتحقيق  

 قفزات نوعية في االقتصاد الوطني.

عامة للدعم    وخطة  مرنة  حزمة  اعتماد مجلس الوزراء (3)

تتضمن   وتحفيز    33االقتصادي  لتنشيط  مبادرة 

تشكل   والعودة    ةطالقاناالقتصاد،  التعافي  لمحركات 

رة االقتصاد اإلماراتي على  لنمو ونقلة نوعية لدعم قدل

االستثنائية الظروف  المبادرات  .  مجابهة  هذه  تُركز 

 
24 OPEC, (2021). “Monthly Oil Market Report”, Feb.  

للتغيير،   على إحداث تحول في ثمانية محاور رئيسة 

األولوية،   ذات  القطاعات  في  اإلنتاج  زيادة  تشمل: 

التجارة، وتعزيز مرونة   العمل، وإنعاش  ودعم سوق 

خ من  التمويلية  تحفيزية األنشطة  تدابير  اتخاذ    الل 

في  لالستثمار  المتاحة  الفرص  واستغالل  مستدامة، 

الرقمي،   التحول  وتعزيز  األتمتة،  وتطبيقات  المعرفة 

وتسريع نمو االقتصاد األخضر من خالل تسريع نمو  

تعزيز   على  والعمل  المستدامة،  الطاقة  مشروعات 

األمن الغذائي من خالل تسريع نمو مشروعات األمن  

   .ائيالغذ 

راحل زمنية تتبع مبدأ التدرج  تضمنت الخطة ثالث م (4)

المقترحة  حسب  .  األولوية في تطبيق حزم المبادرات 

التغطية  مع  مرحلة  لكل  واضحة  أهداف  وضع  تم 

 :القطاعية الخاصة بها، وذلك على النحو التالي

 المرحلة األولى 

تهدف إلى الحفاظ على االقتصاد ودعمه وتركز على 

القطاع الصغاألنشطة  الشركات  التالية:  يرة  ية 

السياحة   فيها  بما  السياحة  وتشجيع  والمتوسطة، 

والتصنيع،   الصناعة  ودعم  مرونة والداخلية،  تعزيز 

الستثمار  جذب اسوق العمل داخل الدولة، والعمل على  

الشركات   في  االستثمار  وتشجيع  المباشر،  األجنبي 

 .الرقمية وتلك المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة

 المرحلة الثانية 

مبادرات    تستهدف وتشمل  االقتصادي.  النمو  تمكين 

إضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة والنظام المالي  

الرقمي  والتحول  العمل  وسوق  واإلنتاجية  والتجارة 

 .والثورة الصناعية الرابعة

 المرحلة الثالثة 

تهدف إلى تهيئة الدولة للدخول في مسار إنمائي مستدام  

األ شابة  طويل  كوادر  تطوير  مبادرات  وتضم  جل. 

لوظيفي وإعادة تأهيل العمالة مواطنة وإعادة التدوير ا 

للوظائف المستقبلية، واالستثمار في مجاالت االقتصاد  

ة،  يالزراع   والتقنياتالرقمي والثورة الصناعية الرابعة  

، وإزالة الحواجز  " البلوكتشين"خدام تقنية  وتعزيز است 

 .أمام التجارة 

من المتوقع نمو االقتصاد اإلماراتي    ،إلى ما سبق   ادا  استن
مدفوعا  بنمو متوقع   2021في المائة في عام    2.5بنسبة  

في المائة. في حين من    3.6  بنسبةغير النفطية    لألنشطة
في    3.5  ن يسجل االقتصاد اإلماراتي نموا  بنحو أالمتوقع  

  اناستبي:  العربي النقد صندوق"(. اإلمارات، 2021وزارة االقتصاد، )  25
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عام   في  المتوقعة 2022المائة  النمو  مسارات  تبقى   .
الناتجة  مره اليقين  بتراجع مستويات عدم  يتعلق  ونة  فيما 
 تطور جهود احتواء جائحة كورونا محليا  وعالميا . ب

 انكماش  استمرار  إلى  التقديرات   تشير  (26) قطر في
  2020  عام  من  الثاني  النصف  خالل  القطري  االقتصاد
  19  -كوفيدالناتجة عن وباء    االقتصادية  بالصدمة  مدفوعا

  زمة ألا  مع  تزامن  الذي  الطاقة  أسعار  يف  الحاد  واالنخفاض 
  مشتقات   على  العالمي  الطلبأضعف مستويات  و  الصحية
 .  الطاقة

  بقيمة   اقتصادي  دعم   حزمة  تبني  تم  الجائحة،  مواجهة  في
  لالقتصاد   الالزم   الدعم   توفير  بهدف  قطري،  لاير  مليار  75

  جراء   المترتب  االقتصادي  الضرر   والتحفيف من  القطري 
التحفيز    تضمنت .  19-كوفيد  جائحة   من   العديد حزمة 
  للقطاع  االئتمان من المزيد توجيه  تشجيع بينها من التدابير
  النقدية   السياسة  أدوات  خالل  من  التدخل   عبر  الخاص
.  االقتصادي   النمو  لدعم   صفرية  بفائدة   بعضها  المختلفة
  الضمان   برنامج  إطالق  خالل  من  التدخل  على  عالوة 
  للقطاعات   تمانيةئ ا  تسهيالت  توفير  بهدف  الوطني

تقدر    وااليجار  الموظفين  رواتب  لسداد  المتضررة  بكلفة 
 للتنمية   قطر   بنك  تكليف   وتم  قطري،   لاير  مليار  3  بنحو 
 . البرنامج هذا بإدارة 

  في   االنتعاش  بعض  هناك  يكون  أن  المتوقع  من  ،المقابل  في
  حيث   ،2022  وفي  2021  عام  من  األول  النصف  نهاية

ووكربونيدراله  قطاعال   من  كل  سيلعب    غير ي 
  ذلك،  على  عالوة .  التعافي  عملية  فيدورا     الهيدروكربوني

"   اإلنتاج   تخفيضات  فإن اتفاق  سياق  في    " + أوبكالُمقرة 
  عام   بحلول  المتوقع  من.  الطاقة  أسعار  زيادة   في  ستساعد
 قبل   ما  مستوى  إلى  القطري  االقتصاد  يتعافى  أن  ،2022
  سوف   نيالوط  االقتصاد  أن   افتراض  على  ، 19-كوفيد
  االقتصادية   األنشطة  عودة   من  اقتصادية  فوائد  يجني 

  لكرة  العالم   كأس  بطولة  الستضافة  االستعدادات  الستكمال
   .2022 القدم

نمو   المتوقع  من  سبق،  ما  القطري  على ضوء  االقتصاد 
في المائة في العام الجاري، في حين من المتوقع    2.2بنسبة  

ي المائة في العام  ف  1.5تباطؤ النمو االقتصادي إلى نحو  
المقبل في ظل تراجع متوقع لمستويات الناتج في القطاع  

 .(27) والصناعة التحويلية الهيدروكربوني

عام    الكويتي  االقتصاد  تأثر،  (28) الكويت في أما خالل 
  ت أد   التيبالتداعيات الناتجة عن فيروس كورونا    2020

النفط   على  الطلب  مستويات  تراجع  ثم  وإلى    تراجع من 
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 العامة  الموازنة  على  الضغوط  وزيادة   ،النفطية  ترادااإلي
أثرت تلك التطورات على الناتج في القطاع النفطي   .للدولة

في    8.6خام بنسبة  مع تراجع مستويات اإلنتاج من النفط ال
 . (29)المائة

  الكويت   لدولة  اإلجمالي  المحلي  الناتج  تأثر  آخر،  جانب  من

تبنيها   التي  ائيةوالوق  الصحية  االحترازية  باإلجراءات  تم 

  النشاط   حركة  تباطؤ  بما أدى إلى(  العالم   دول  بباقي  أسوة)

إلى  عام.    بوجه  االقتصادي التقديرات  تشير  المجمل،  في 

بنسبة   الكويتي  االقتصاد  عام    7.4انكماش  في  المائة  في 

المقابل،    .2020 النشاط    خففتفي  فتح  عودة  إجراءات 

يونيو   شهر  منذ  هذا    ا  جزئي  2020االقتصادي  حدة  من 

 التأثير.  

الجاري  توقع استفادة  رغم   العام  الكويتي خالل  االقتصاد 
والتعافي   االنتعاش  بشأن  االقتصادي  التفاؤل  من 

عام   في  أسرع  بوتيرة  الطلب  2021االقتصادي  أن  إال   ،
الكبيرة   النفطية  المخزونات  مع  النفط  على  الضعيف 

المصدرة    مصدرا  محتمال  إلضعاف آفاق النمو في البلدان
الكويتبشكل عام  للنفط   فإن حدوث  ومن ضمنها  كذلك   .

طويلة  خسائر  أي  الجائحة،  نتيجة  مزمنة  اقتصادية  آثار 
هم التحديات  أاألجل في النمو والتوظيف والدخول، يمثل  

 أمام آفاق النمو.  

خالل   التحديات  من  بمجموعة  الكويتي  االقتصاد  يواجه 
ع درجة  ارتفاع  منها  المقبلة  آفاق  الفترة  بشأن  اليقين  دم 

وال العالمي  و االقتصاد  بشأن  محلي،  اليقين  فترة  عدم  أمد 
آثار   من  كوفيدالتعافي  أسعار  19- وباء  بقاء  واستمرار   ،

نسب منخفضة  مستويات  عند  الطلب  يا   النفط  ظل  في 
الكبيرة،   النفطية  المخزونات  مع  النفط  على  الضعيف 

 وإصالحات ضبط أوضاع المالية العامة. 

إلى   "أوبك+"ن يؤدي التزام الكويت باتفاق  توقع أمن الم

انخفاض كميات اإلنتاج من النفط الخام خالل أفق التوقع  

عام   من  أبريل  شهر  حتى  باالتفاق  العمل  امتداد  ظل  في 

، كبير على القطاع النفطي في توليد القيمة المضافة 2022

واإليرادات العامة والصادرات. كذلك من شأن االنخفاض  

خطط  المتوق على  يؤثر  أن  النفطية  اإليرادات  في  ع 

 الستثمار التوسعية في القطاع النفطي خالل أفق التوقع.  ا

النفطي غير  القطاع  صعيد  تشهد    ،على  أن  المتوقع  من 

األنشطة في القطاعات االقتصادية المهمة تعافيا  نسبيا  بدعم  

الموازنة  ضغوطات  أن  بيد  الحكومية  الخطط  تنفيذ  من 

ؤدي إلى تباطؤ تنفيذ بعض هذه المشروعات.  العامة قد ت

28 ( الكويت،  المركزي،  الكويت  :  العربي  النقد  صندوق"(.  2021بنك 
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هذه  ك إلى  المتدفقة  المباشرة  األجنبية  االستثمارات  أن  ما 

على   الُمحقق  التقدم  مستوى  على  تعتمد  القطاعات سوف 

و األعمال  بيئة  إصالحات  تنفيذ  السلطة  صعيد  إقرار 

 التشريعية لعدد من القوانين المحفزة في هذا اإلطار.

وم التحديات  هذه  القادرغم  الفترة  يشوب  ارتفاع  ا  من  مة 
ين، إال أنه من المتوقع أن يشهد االقتصاد الكويتي  عدم اليق

في ظل    2022يرتفع في عام    2021نموا  إيجابيا  في عام  
طبيعتها،   إلى  االقتصادي  للنمو  المواتية  الظروف  عودة 
لتقليل   العامة  المالية  أوضاع  ضبط  إجراءات  وتطبيق 

اإلصال وتدابير  المتوقع العجز،  واالقتصادي  المالي  ح 
بشك استناتنفيذها  القادمة  الفترة  خالل  تدريجي  إلى  دا   ل 

الكويت   وتنويع  2035"رؤية  األعمال  بيئة  لتحسين   "
 .(30)االقتصاد

تدور   الكويتي بنسبة  المتوقع نمو االقتصاد  بناء  عليه من 

في المائة في العام الجاري، وارتفاع معدل النمو    2.2حول  

عام    3.7إلى   في  المائة  االرتفاع    2022في  يعكس  بما 

المتوقع في اإلنتاج النفطي العام المقبل، واستمرار تعافي 

 لنفطي. ا القطاع غير 

عام  ،  (31)مانع   في خالل  العُماني  االقتصاد    2020تأثر 

عن   الناتجة  كوفيدبالتداعيات  إلى   ىأد  الذي  19-وباء 

العالمية    وتراجع األسعار،  انخفاض مستويات الطلب الكلي

اإلنتاج   كمياتط، ودفع دول منظمة األوبك إلى خفض للنف

في إطار "اتفاق أوبك+"، ما شكل في مجمله مجموعة من  

و أدت  التي  تراجع  العوامل  إلى  األولية  التقديرات  فق 

الثابتة بنسبة   الناتج باألسعار  في المائة ما   4.3مستويات 

الكبير   التأثر  ايعكس  القطالنكماش  في  غير  ألنشطة  اع 

في المائة، في حين    5.6التي سجلت انكماشا  بنسبة  النفطي  

بنسبة انكماشا   النفطي  القطاع  بلغت   شهد  في   1.7  أقل 

 . (32)المائة

في مواجهة هذه الضغوطات، تم تبني عدد من اإلجراءات  

السيما على صعيد ضبط أوضاع الموازنة العامة من خالل 

والعسكري المدنية  الجهات  موازنات  وتقليل خفض  ة، 

اإلنفاق االستثماري، وخفض النفقات التشغيلية بما ال يقل  

ه اإلجراءات  . ساهمت هذ 2020في المائة في عام    10عن  

مليار لاير ُعماني عزز من   1.4في توفير أثر مالي بقيمة  

التدابير   صعيد  على  الدعم  تقديم  على  السلطنة  قدرة 

 .الوباءعن التحفيزية للتخفيف من حدة التأثيرات الناتجة 
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عام   اإلصالح    2021يمثل  مسيرة  في  مهمة  مرحلة 

الخطة   بداية  مع  يتزامن  حيث  ُعمان  في  االقتصادي 

)الخ العاشرة  لتنفيذ    ،(2025-2021مسية  واالنطالقة 

ُعمان   إصالحات  2040"رؤية  تبني  على  تركز  التي   "

التنويع   مستويات  وزيادة  الوطني  االقتصاد  قدرة  لتعزيز 

المزيد  االقتصادي عبر د عم دور القطاع الخاص وجذب 

تركيز   على  عالوة  واألجنبية،  المحلية  االستثمارات  من 

حقيق االستدامة المالية القائمة على برامج اإلصالح على ت 

زيادة اإليرادات غير النفطية ورفع مستويات كفاءة االنفاق  

العام بهدف بلوغ معدالت النمو المستهدفة في إطار الخطة  

 . (33) شرة الخمسية العا 

بناء  على ما سبق، من المتوقع نمو االقتصاد العُماني بنسبة  

نمو متوقع لألنشطة  مدفوعا  ب  2021في المائة في عام    2.3

بنسبة   النفطية  متواضعة   2.9غير  وزيادة  المائة،  في 

في المائة. أما   1لمستويات الناتج في القطاع النفطي بحدود  

االقتصاد العُماني  ، فمن المتوقع أن يواصل  2022في عام  

 في المائة.  4.5نموه بنسبة 

لمملكة   ،لبحرينا في االقتصادي  النمو  نتائج  جاءت 

الثالث من عام   الربع  مع   متماشية    2020البحرين خالل 

مي الذي بدأ في التعافي من االنكماش  لأداء االقتصاد العا

نتيجة   2020عام  الذي شهده خالل الربعين السابقين من  

كوفيد العالمية  19-وباء  النفط  أسعار  حقق  .  وانخفاض 

خالل في المائة    1.4االقتصاد المحلي نموا  حقيقيا بنسبة  

، مدفوعا 2020مقارنة بالربع الثاني من عام الربع الثالث 

المالية   االستدامة  لمبادرات  الداعمة  الحكومة  بتوجيهات 

والتنمية االقتصادية، والتي تجسدت في إطالق حزمة مالية  

مبادرة تجاوزت قيمتها  20ية تتألف من أكثر من  واقتصاد

اإلجمالي    مليار دينار، أي ما يعادل ثلث الناتج المحلي  4.5

العمل   سوق  استقرار  ضمان  بهدف  البحرين،  لمملكة 

الوطنية،   العمالة  على  لوالحفاظ  الدعم  كافة  وتقديم 

 .(34)القطاعات االقتصادية وباألخص األكثر تضررا منها

ملحوظا    تعافيا   نفطية    ت اقتصادية غيرشهدت عدة قطاعا

خالل الربع الثالث على أساس فصلي، حيث سجل قطاع  

كما   .في المائة  1.71بنسبة  نموا  حقيقيا   الفنادق والمطاعم  

في    4.22حقق قطاع المواصالت واالتصاالت نموا بنسبة  

التحويلية    .المائة الصناعات  قطاع  نمو  في   2.4وبلغ 

 ر مساهمة  لمالي وهو القطاع األكبا قطاع ل االمائة، فيما نما  

في المجمل،   في المائة.  3في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  

 (. 2020وزارة االقتصاد، ُعمان، ) 32
 : سنة األساس".2021للدولة وزارة المالية، ُعمان، "الميزانية العامة  33
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البحريني النكماش  التقديرات إلى تسجيل االقتصاد  تشير 

 . 2020في المائة في عام  5.4بنسبة 

المملكة دعما   االقتصادي في  النشاط  يجد  المتوقع أن  من 

سيما في ضوء استمرار  ال  2022و  2021خالل عامي  و

ال من  مصرف  عدد  قبل  من  الُمتبناة  التحفيزية  تدابير 

السياسة  على  اإلبقاء  رأسها  وعلى  المركزي  البحرين 

النقدية التيسيرية من خالل أسعار الفائدة المنخفضة لضمان  

توفر التمويل الالزم لألنشطة االقتصادية وتحفيز القطاع  

ا  تنفيذ  وسرعة  االبتكار  على  الخدمات المالي  من  لعديد 

 دعم التعافي االقتصادي.   المالية بهدف

البحريني   االقتصاد  نمو  المتوقع  من  سبق،  ما  على  بناء 

بشكل رئيس  في المائة العام الجاري مدفوعا     5تدور  بنسبة  

مستفيدة   النفطية  غير  األنشطة  الدعم    بنمو  إجراءات  من 

ناتج    االقتصادي لتنشيط الطلب الكلي، فيما يتوقع استقرار 

، بينما الناتج النفطي عند  المستويات المسجلة العام السابق

في   2.6حول  يتوقع نمو االقتصاد البحريني بنسبة تدور  

 . العام المقبل  ،المائة

  للنفط المصدرة األخرى العربية الدول( ب

في المائة في  7.7المجموعة انكماشــا  بنســبة  ســجلت دول 
من العوامـل من بمـا يعكس تـأثير جملـة    (35)2020عـام  
ــي لوـباء كوفـيدبينـها ـم ، إلى  19-ا يتعلق ـبالـتأثير االنكـماشــ

جانب التطورات الداخلية غير المواتية التي شــــهدها عدد  
ا، والعراق، واليمن(. لم   من اقتصــــادات المجموـعة )ليبـي

المالية في هذه الدول بتبني حزم تحفيز  تســمح األوضــاع  
مه وهو ما أدى  ضـخمة نظرا  لضـيق الحيز المالي أو انعدا

ــابق. ــادي العام الســ من   إلى تعمق وتيرة الركود االقتصــ
المتوقع في ظل التحســن المرتقب ألســواق النفط العالمية،  

ـــبة   ــادات دول المجموـعة ونموـها بنســ   4.0تـعافي اقتصــ
 .(36)2022و 2021مي في المائة خالل عا 4.4و

 المجموعة دول مستوى على النمو توقعات

وباء  تداعيات  ال إلى    إضافة  ،(37)الجزائر في عن  الناتجة 
انعكس  19-كوفيد غير    الذي  القطاع  في  األنشطة  على 

النفطي نتيجة حاالت اإلغالق لألنشطة االقتصادية، شهد  
انخفاض الجزائري  في ا   االقتصاد  الناتج  مستويات  في 

القطاع النفطي في ظل تراجع مستويات الطلب على النفط  
لخفض كميات اإلنتاج،    "أوبك+"والتزام الجزائر باتفاق  

 
االنكماش    35 معدل  يبلغ  االعتبار    10.8فيما  في  األخذ  تم  إذا  المائة  في 

 ي.لالنكماش المسجل من قبل االقتصاد الليب 
في فيما    36 األخذ  حالة  في  المجموعة  لدول  المتوقع  النمو  معدل  يبلغ 

في المائة   5.6و  15.6االعتبار لمعدل النمو المتوقع لالقتصاد الليبي  

 . 2022و 2021في عامي 
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ما أسفر عن تراجع في مستوي النفط  وهو  ات اإلنتاج من 
، حيث تراجع  (38)2020في المائة في عام    12الخام بنسبة  
إلى    2019ألف برميل يوميا  في عام    1023اإلنتاج من  

. أدت هذه العوامل 2020ألف برميل يوميا  في عام    899
في المائة    4.6سبة  إلى انكماش الناتج المحلي اإلجمالي بن

 العام الماضي. 

من المتوقع ارتفاع نسبي في مستويات اإلنتاج النفطي في  
النفط   شركة  إعالن  ظل  في  التوقع  أفق  خالل  الجزائر 

عام   بداية  في  الجزائرية  زيادة    2021والغاز  عزمها 
الحالية في  الحقول  النفطي عبر تطوير  مستويات اإلنتاج 

نوات باستثمارات تقدر  خطة تمتد على مدى خمس سإطار  
زيادة  ملي  40نحو  ب في  يسهم  سوف  ما  وهو  دوالر،  ار 

 مستويات اإلنتاج والمبيعات. 

يواجه االقتصاد الجزائري خالل أفق التوقع تحديات تتمثل  
عند   والغاز  للنفط  العالمية  األسعار  بقاء  استمرار  في 
األجنبية   االحتياطيات  وتراجع  نسبيا ،  منخفضة  مستويات 

ادفة إلى زيادة  إلى التسريع بوتيرة اإلصالحات الهوالحاجة  
مستويات مساهمة القطاع الخاص في النشاط االقتصادي،  
وزيادة   االقتصادي  للتنويع  الداعمة  االستثمارات  وجذب 
النمو   آفاق  على  سيضغط  ما  وهو  التنافسية،  مستويات 

 .  2022و 2021والتشغيل المتوقعة خالل عامي 

قع بدء عمليات التلقيح في  لمتو من اعالوة على ما سبق،  
عام  الج من  الثاني  النصف  خالل  ما    2021زائر  وهو 

لدعم   المتاح  السياسات  حيز  ضيق  إلى  إضافة  سيعمل 
التعافي على صعيد السياستين المالية والنقدية على اإلبطاء  

االقتصادي التعافي  الجاري  بوتيرة  ما   .العام  ضوء  في 
الج االقتصاد  نمو  المتوقع  من  تدور سبق،  بنسبة  زائري 

 . 2022و 2021خالل عامي   في المائة 4حول 

انخفاض    ،(39) العراق في للنفط  انعكس  العالمية  األسعار 
بسبب تباطؤ االقتصاد العالمي ووفرة المعروض وتراجع  
اإلنتاج   كميات  تخفيض  عن  فضال   الطاقة،  على  الطلب 

عن   "الناتجة  المحلي  "+ أوبكاتفاق  الناتج  على  سلبا    ،
ناتج  ن  أللناتج السيما    االساسيالي باعتباره المكون  اإلجم

ب الناتج    60أكثر من  القطاع النفطي يساهم  المائة من  في 
النفطي  شهد اإلنتاج  ضوء ما سبق،    في  حلي اإلجمالي.الم

في المائة العام الماضي لينخفض    13تراجعا  بنسبة قاربت  
، إلى  2019مليون برميل يوميا  في عام    4.58من مستوى  

 . (40) 2019مليون برميل يوميا  عام  3.99نحو 

38 OPEC, (2021). “Monthly Oil Market Report”, Mar. 
39 ( العراقي  المركزي  :  العربي  النقد  صندوق "العراق،  (.  0212البنك 

  ، "عشر  الثالث  اإلصدار  - العربي  االقتصاد  آفاق  تقرير  استبيان

 .ابريل
40 OPEC, (2021). Op cit. 
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أثر انخفاض أسعار النفط على االنفاق العام بشقيه التشغيلي  
الكلي   واالستثماري الطلب  انخفاض  إلى  بدوره  أدى  ما 

التي   اليقين  عدم  ظروف  بسبب  والخدمات  السلع  على 
شهدها االقتصاد العراقي وهو ما انعكس على األداء في 

و الحقيقي  أدت  القطاع  فيما  األسعار،  مستويات  استقرار 
تنامي  إلى  االزمة  لمواجهة  االنفاق  زيادة  ضغوطات 

موارد وتحويل  المالية  هذه    االلتزامات  لتمويل  مالية 
عوضا   مختلفة    االلتزامات  استثمارات  إلى  توجيهها  عن 

 يحتاج إليها االقتصاد العراقي لدعم التعافي االقتصادي.  

األزمة أثرت  آخر،  جانب  الصغيرة    من  المشاريع  على 
التنويع  وا لمستويات  رئيس  داعم  تعتبر  التي  لمتوسطة، 

االقتصادي، في ظل عدم قدرة هذه المشروعات على تحمل 
مقارنة االقتصادية  التي    الصدمات  الكبيرة  الشركات  مع 

يتوفر لها فوائض مالية، االمر الذي أثر سلبا  على التشغيل  
أن هذه    قديرات األولية إلىفي المجمل تشير التخالل العام.  

انكماش   إلى  أدت  قد  العراقي  التطورات  بنسبة  االقتصاد 
 . 2020في المائة في عام  11

حدة   من  التخفيف  محاوالت  سياق  وفي  األزمة  لمواجهة 
ودعم القطاع الحقيقي، تم تبني سياسة    االقتصادية  تبعاتها

الحقيقي )األفراد والشركات(   القطاع  نقدية تيسيرية لدعم 
أولويات   تحدد  ورقة  بلورة  إلى  الحكومة  اتجهت  كما 

بغية   االقتصادية  االقتصاد ال اإلصالح  وتعزيز    يتنويع 
 ات غير النفطية.  اإليراد

المحلي   الناتج  نمو  في  التباطؤ  استمرار  المتوقع  من 
النفطإلا عام    يجمالي  االقتصاد  2021خالل  كون   ،

النم يجعل  مما  النفط  ايرادات  على  يعتمد  و  العراقي 
سعار النفط السيما في أاالقتصادي مرهونا  بالتغيرات في  

كميات   لخفض  "أوبك+"  باتفاق  العمل  استمرار  ضوء 
، فضال  عن التوقعات  2022نتاج حتى ابريل من عام  اإل

عام   من  الثاني  الربع  في  اللقاح  على  العراق  بحصول 
في ظل    2022. فيما يتوقع تحسن النمو خالل عام  2021

تلقيح ضد الفيروس مما يساعد على عودة  اتساع نطاق ال 
األثر   على  عالوة  تدريجي،  بشكل  االقتصادية  الحياة 

يجة التعافي النشاط االقتصادي العالمي  اإليجابي المتوقع نت
 وارتفاع مستويات الطلب على النفط. 

من المتوقع تحسن  ،  على مستوى نمو الناتج غير النفطي 
مة القطاع الخاص  النمو وذلك من خالل ارتفاع نسبة مساه
اعتمادا    االجمالي  المحلي  الناتج  اإلصالحات  في  على 

الحكومة    الحكومية تنوي  التي  االقتصادي  المجال  في 
لى زيادة مستويات التنويع  من خاللها عتركز  وااللتزام بها  

االقتصادي، ودعم دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في  
 طية. عمال، وتعزيز اإليرادات غير النفقطاع اال

 
  الحصول   من  العراقي  المركزي  البنك   تمكين  إلى  البرنامج  هذا   يهدف  41

  إدارة   مجال  في  والخبرة  المعرفة  تبادل  خالل  من  الفني  الدعم  على

  تعظيم   على  ساعدبما ي  داءألل  مؤشر  على  المستندة  االستثمارية  المحافظ

  المعرفة   تبادل  خالل  من  البشري  المال  رأس  وبناء  المالية،   الموارد

تبقى أهم التحديات التي تواجه االقتصاد العراقي خالل أفق  
 التوقع في: 

جاد مـصادر جديدة للتمويل واالـستفادة من تجارب  يإ (1)

 في هذا المجال.  يةالدول

ات   (2) اطـي ادة االحتـي ة وزـي ة المحلـي ة العمـل اذبـي تعزيز ـج

ــتراتيجية الخاصــة   األجنبية، حيث تم في إطار االس

اطـيات األجنبـية  رة االحتـيتطوير إداـبالبـنك المركزي  

ــاري لتطوير  و ــتش دارة االصــول  إإعداد برنامج اس

الــدوـلي   نــك  ـب اـل ـمن  ـمعــاونــة  ـب يــاـطيــات   واالـحـت

( Reserves Advisory & Management 

RAMP) Program))41    واالســـتثمار بالســـندات

 .المصدرة بعملة الدوالر

ــامج   البرن هــذا  المركزي    إلىيهــدف  البنــك  تمكين 

ــو ل  ل على اـلدعم الفني من خالالعراقي من الحصــ

في مجــال   المعرفــة والخبرة  المحــافظ  إتبــادل  دارة 

االـستثمارية المـستندة على مؤـشر االداء التي تـساعد  

ــال   الم رأس  ــاء  وبن ــة،  ــالي الم الموارد  تعظيم  على 

البشــري من خالل تبادل المعرفة وتطوير الخبرات  

الممارـسات في مجال   أفـضلفي المجال المالي وفق 

  الحتياطيات.ادارة ا

ة (3) ة    تخفيض تكلـف ات االقتصـــــادـي اـع االقتراض للقـط

افـظة   ة للنمو االقتصـــــادي والمـح ة داعـم لتعزيز بيـئ

 على االستقرار المالي.

ــرفي   (4) ــتمرار في عملـية تطوير القـطاع المصــ االســ

العراقي والـسعي بخطوات جادة لتعزيز رـصانة هذا  

كون القطــاع وتعميق متــانتــه المــاليــة انطالقــا من  

ملية التنمية  )شريك رئيس في ع  العراقيةالمـصارف  

 االقتصادية(.

ضوء ما سبق، من المتوقع نمو االقتصاد العراقي بنسبة    في
، وارتفاع معدل النمو إلى  2021خالل عام    المائةفي    2.6
، في ظل االرتفاع المرتقب  2022في عام  في المائة    5.1

باتفاق   العمل  انتهاء  أعقاب  في  النفطي  اإلنتاج  لكميات 
 . " أوبك +"

عام    ،(42) ليبيا في أما الليبي خالل  االقتصاد    2020تأثر 
االسعار بانكماش   وانخفاض  العالمي  االقتصادي  النشاط 

العالمية،   الداخلية  وبالنفط  والتي  األوضاع  المواتية  غير 
من  اإلنتاج  عمليات  مواصلة  على  البالد  قدرة  من  حدت 

أثر   بما  الخام  على  النفط   للدولة   امةالع  االيراداتسلبا  

  مجال   في  الممارسات  أفضل  وفق  المالي  المجال  في  الخبرات  وتطوير

 . االحتياطيات ارةاد
42  ( المركزي،  ليبيا  ليبيا،  2021مصرف  :  العربي  النقد  صندوق" (. 
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اأ. كما  ومستويات الطلب الكلي غالق  إلن انتهاج اسلوب 
للح  الوباء  العام  انتشار  من  إلى  د  إنتاجية  أدى  انخفاض 

 القطاع العام والخاص.  لعاملين فيا

استنادا  إلى ما سبق، تشير التقديرات األولية إلى انكماش  
بنسبة   الليبي  لالقتصاد  اإلجمالي  المحلي  في    55الناتج 

، وهو ما يُعزى باألساس إلى انكماش  2020ئة في عام  الما
النفط القطاع  في  بنسبة  الناتج  وتراجع    61ي  المائة،  في 

 . (43)في المائة 26األنشطة في القطاع غير النفطي بنسبة 

  خالل   حقيقيا    نموا    الليبي  االقتصاد  يحقق  نأ  المتوقع  من
في ضوء التوقعات بالتغلب    وذلك   ،2022،  2021  عامي
تصادية خالل فترة  دد من التحديات السياسية واالقعلى ع

أهمها   ومن  وتبني  التوقع،  الداخلية،  األوضاع  تحسن 
  إصالحات داعمة لتوحيد سعر الصرف، إضافة إلى عودة

مستوى   إلى  زيادته  وإمكانية  النفطي   مليون   1.2اإلنتاج 
.  2022  عام   خالل  برميل  مليون  1.4و  ،2021  عام   برميل

قعة في تحفيز  ورات اإليجابية المتوسوف تسهم هذه التط
الت أوضاع  ودعم  االقتصادي  عام  النشاط  خالل  شغيل 

النمو    2022و  2021 معدالت  زيادة  على  سيعمل  ما 
 وخفض معدالت البطالة.

تتمثل أهم التحديات التي تواجه االقتصاد الليبي لدعم النمو 
توحيد المؤسسات السيادية  االقتصادي خالل أفق التوقع في  

األوتحس ون  الداخلية،  اإلنتاجية  وضاع  القدرة  رفع 
التشغيل في  إعادة تقييم سياسة ، ووالتصديرية لقطاع النفط 

العام  او  القطاع  بند  إلترشيد  على  السيما  الحكومي  نفاق 
و الخاصاألجور  القطاع  الحدية   دعم  اإلنتاجية  ،  ورفع 

 عالوة على إصالح منظومة الدعم. 

اليم ،  اليمن في االقتصاد  يزال  من ال  جملة  يواجه  ني 
التي  التح وطأتها    زادديات  كوفيدمن  بما شكل    19-وباء 

لى مقومات النشاط االقتصادي في القطاعين  ضغوطات ع
النفطي وغير النفطي في ظل توقف اإلنتاج النفطي وتأثر  
أثرت على   التي  النفطية بظروف اإلغالق  األنشطة غير 

ا متناهية  المؤسسات  والمتوسعمل  والصغيرة  طة  لصغر 
ي المائة من السكان. رغم ذلك، شهد  ف  75التي يعمل بها  

صعيد    2020عام   على  اإليجابية  التطورات  من  عدد 
ظل  في  اليمني  االقتصاد  على  المديونية  عبء  تخفيف 
إطار   في  إقرارها  تم  التي  الدين  مدفوعات  وقف  مبادرة 

 
  استبيان :  العربي  النقد  صندوق"(.  2021مصرف ليبيا المركزي، ليبيا، ) 43
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. تم  2020في عام    الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين
ادرة  وقف مدفوعات خدمة الديون حتى مبال في إطار هذه 
عام   حوالي  بالتالي  )  2021منتصف  مليون   417تأجيل 

(. إضافة  المستحقة على اليمن  دوالر من التزامات الديون
إلى موافقة أعضاء نادي باريس االثني عشر )بما في ذلك  
على   رئيسيون(  دائنون  وهم  واليابان،  وإيطاليا  فرنسا 

هيكلا إعادة  في  بللمشاركة  التي  اليمن،  ديون    1.6غت  ة 
 . 2019مليار دوالر أمريكي في نهاية عام 

  بتمديد   الدولي  النقد   صندوق  ستفيد اليمن من قرار يس  كما
خالل    2021  أبريل  حتى  الديون  لتخفيف   برنامجه من 
  الكوارث   الحتواء  االستئماني  "الصندوق  من  المقدمة  المنح

  أصل   من  كل  لتغطية 44 (CCRT" ) الديون  أعباء  وتخفيف
ذات  الفائدة. حيث يجوز للبلدان المؤهلة    ومدفوعات  الدين

ة، الحصول  يالدخل المنخفض التي تضار من كوارث صح 
مقدما على ِمنَح لشريحة مبدئية تغطي الدين المؤهَّل الذي  
يحل أجل استحقاقه للصندوق في غضون فترة ال تتجاوز  

قد  أشهر  6 فيما  الموافقة  ،  فية  على شرائح إضاكذلك  تتم 
   .إلى عامين من تاريخ القرار المبدئي لفترة تصل

 للنفط المستوردة العربية الدول (3

كوفيد لوباء  النطاق  واسعة  التداعيات  على   19-رغم 

االقتصادات العربية، إال أن الدول العربية المستوردة للنفط  

أقل   تأثر  مستويات  قد شهدت  المتنوعة  االقتصادات  ذات 

تي نجحت خالل السنوات السابقة في  باألزمة السيما تلك ال

االقتصادي   لالستقرار  داعمة  إصالحات  على  تنفيذ  جاء 

ها االقتصاد المصري الذي يعد االستثناء الوحيد ما بين  رأس

الدول العربية وثاني اقتصاد على مستوى العالم يتمكن من  

في عام   المحلي اإلجمالي  الناتج  في    2020تحقيق زيادة 

النا التداعيات  الوباء  رغم  معدله تجة عن  بلغ  نموا   محققا  

 في المائة.  3.6

تويات االنكماش األكبر ياُلحظ كذلك في هذا اإلطار أن مس

تعكس  كانت  المجموعة  دول  مستوى  على  ُسجلت  التي 

من   جملة  تأثير  كذلك  الوباء  انتشار  تأثير  إلى  إضافة 

العوامل المرتبطة باألوضاع الداخلية التي زادت من حدة  

من أبرزها ما  اش االقتصادي المسجل العام الماضي  االنكم

  أعباء   وتخفيف   الكوارث   الحتواء  االستئماني  الصندوق"  يسمحبحسب صندوق النقد الدولي،   44

) الديون  "CCRT  )األفقر   البلدان  ديون   أعباء  لتخفيف  منحا  يقدم  بأن  الدولي  النقد   لصندوق  

  يؤدي.  العامة  بالصحة  تتعلق  كوارث  أو  حادة  طبيعية  كوارث  تصيبها  التي  هشاشة  واألكثر

  االحتياجات   تلبية  خاللها  من  يمكن  إضافية  موارد  تحرير   إلى   الدين  خدمة   فوعات مد  تخفيف

 الحتوائها   تُبذل   التي  الجهود   وتمويل  الكارثة،  بسبب   المدفوعات   ميزان  لتمويل  االستثنائية

  إيبوال  فيروس  تفشي  أثناء  2015  فبراير  في  االستئماني  الصندوق  هذا  أنشئ  وقد.  منها  والتعافي

  الِمنَح  وتشكل   ، (19- كوفيد)  كورونا  فيروس   جائحة  لمواجهة  2020  مارس   في  تعديله   وتم

  بشروط  يقدمها  التي  الدولي  النقد  صندوق  وقروض  المانحين  لتمويل  مكمال  عنصرا    منه  المقدمة

 الفقر. من والحد  للنمو االستئماني الصندوق خالل من ميسرة
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بمجموعشهده   مر  الذي  اللبناني  من األزمات االقتصاد  ة 

أدت في مجملها لتحقيقه لمعدل انكماش قُدر    2020في عام  

   .في مستويات الناتج المحلي اإلجمالي في المائة 22بنحو 

معدل   تسجيل  تم  المجموعة  مستوى  وعلى  كمحصلة 

بلغ   عام    2.2انكماش  في  المائة  يتوقع 2020في  فيما   .

  2022و 2021قتصادي خالل عامي تحسن آفاق النمو اال

بنسبة   نموا   المجموعة  المائة    3.9و  2.8لتسجل دول  في 

كنتيجة لتعافي الطلب الخارجي، وتواصل األثر اإليجابي 

من  عدد  في  االقتصادي  االستقرار  استعادة  إلصالحات 

 دول المجموعة.

 المجموعة  دول مستوى على والنم توقعات

  الماضي   العام   خالل  المصري  االقتصاد  استفاد،  مصرفي  
  ظل  في المحلي الطلب  قوة  أهمها من العوامل من عدد من

  االستباقية   التدابير  ومن  الواسعة،   السكانية  القاعدة
  األوضاع   صعيد  على  الحكومة  تبنتها  التي  والسريعة
 والنقدية   المالية  نالسياستيمن الدعم الذي قدمته  و  الصحية
  واالقتصادية   االجتماعية  التداعيات   من  للحد  التوسعية
كوفيد  النتشار  تدابير  و  19-وباء  من  تضمنته    امتدت ما 
  بنحو   يسهم   الذي  الرسمي  غير  القطاع  في  العاملين  لتشمل
 . اإلجمالي المحلي  الناتج من المائة في 40

ملموس  كما استفاد االقتصاد المصري كذلك من االرتفاع ال
ال مولت  التي  العامة  االستثمارات  من  لمستويات  عديد 

البنية   النمو واألساسية  مشروعات  تنشيط  على  عملت 
االقتصادي، حيث بلغت االستثمارات العامة المتضمنة في  

 مليار   280ما يقرب من    2021-2020خطة العام المالي  
  البنية   تعزيز  توجهت هذه االستثمارات نحو.  مصري   جنيه

  واالتصاالت   المعلومات  وتقنية  ، البناء  قطاعات  في  التحتية
والنقل، وهو ما لعب دورا  كبيرا  في ظل أجواء    واإلسكان

تعزيز في  اليقين    المتوقع   االنخفاض  وتعويض  الثقة  عدم 
 .(45) الخاص االستثمار في

والتنمية   التخطيط  بوزارة  الخاصة  التقديرات  تشير 
مضاعف نموذج  إلى  تستند  التي  مصفوفة االقتصادية  ات 

- social accounting matrix[  الحسابات االجتماعية
based multiplier model)SAM( [    إلى المساهمة

النشاط   لدعم  الحكومة  تبنتها  التي  للتدابير  اإليجابية 
حيث    19-وباء كوفيدلمكافحة    2020االقتصادي في عام  

على   هذا  عملت  في  االقتصادي.  النمو  مسارات  تقوية 

 
45 Ministry of Planning and Economic 

Development, (2021). “COVID-19 and the 

Egyptian Economy From reopening to 

recovery: Alternative pathways and impacts on 

sectors, jobs, and households”, November. 

تب  انكماش اإلطار،  المقدر  من  كان  أنه  التقديرات  ين 
بنحو   المصري  خالل    2.0و  0.3االقتصاد  المائة  في 

  دون ب  التوالي،  على 2021الربعين األول والثاني من عام  
التي   تدخل  االستثمار  خطط  من  واسعة  بحزمة  الحكومة 

ما يتراوح بين صفر  إلى  كان من شأنها رفع معدل النمو  
البطيء التعافي  فرضية  ظل    1.8و  وفق  في  المائة  في 

عالوة على ما سبق، ساعد م ضي   .سريعفرضية التعافي ال
المخططة   العديد من اإلصالحات  تنفيذ  قدما  في  الحكومة 
جانب   تقوية  تستهدف  والتي  بنجاح  األزمة  فترة  قبل 
وزيادة   األزمة  حدة  من  التخفيف  على  الكلي  العرض 

زمات  مستويات مرونة االقتصاد المصري في مواجهة األ
 االقتصادية. 

سجل االقتصاد المصري العام    ،سبق  استنادا  إلى كافة ما
على مستوى العالم  الماضي ثاني أعلى معدل نمو اقتصادي  

نحو   عام    3.6بلغ  في  المائة  التأثيرات    2020في  رغم 
 .  19- وباء كوفيدجائحة الناتجة عن 

معدل   بقاء  المتوقع  المصريمن  االقتصاد  مرتفعا     نمو 
في المائة في  4.8، و2021في عام   في المائة 3.5 بحدود
الخارجي     2022عام   الطلب  مستويات  بارتفاع  مدعوما  

على  االستثماري  االنفاق  استمرار  تواصل  ومن 
  ، المشروعات الرئيسة ومن بينها مشروعات البنية التحتية

بعض   ستجد  فيما  الجديدة،  اإلدارية  العاصمة  وإنشاء 
ل قطاع السياحة  مهمة األخرى مثالقطاعات االقتصادية ال

التوقع   فترة  بنهاية  عدعما   توقعات  ظل  ال في  نشاط  ودة 
بما سيدعم اإليرادات السياحية   2022خالل عام  السياحي  

  ، في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي  6التي تسهم بنحو  
 في المائة من العمالة. 10وما يقرب من 

  جائحة   انتشار  عن  الناجمة  األزمة  أدت  ،(46)غربالمفي  
  ذلك   في  بما  انتشارها  لمواجهة  المتخذة   والتدابير  19-كوفيد
  األنشطة،   بعض  وتعليق  التنقل   على  المفروضة  القيود

  انخفاض   إلى  الماضي،  العام   المسجل  الجفاف   إلى  باإلضافة
  بالتالي   والخدمات   السلع  على  والخارجي  المحلي  الطلب
  القطاعات   معظم  في  االقتصادي   النشاط  في  كبير   تراجع 
 . 2020 عام من الثاني الربع في خاصة

قطاع  و  قوية  مرونة  أظهر  الذي   التعدين، قطاع    باستثناء
 والصحة   التعليم "و"  االجتماعي  والضمان  العامة  اإلدارة "

  بدرجات   األخرى  القطاعات  تأثرت  ،"االجتماعي  والعمل
 من  الثاني  الربع  في  تأثرا    األكثر  القطاعات  تمثلت.  متفاوتة
  خصوصا  )  التحويلية  الصناعات  قطاعات  في  2020  عام 
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  االلكترونية،   والصناعات  والطيران   السيارات،  صناعة
  واألشغال   البناء  قطاعات  إلى   إضافة  ،(والجلد  والنسيج
 . والنقل والسياحة والتجارة  العمومية

 االنكماش  مستويات  تراجع   السنوية   ربع  البيانات   أظهرت
  وانتعاش   الصحية  ودقيلل   التدريجية  اإلزالة  مع  االقتصادي

.  خالل النصف الثاني من العام  اليورو  منطقة  في  النشاط
  ال   الكهرباء،   استهالك  في  الملحوظ  التحسن  في  ذلك  انعكس
في حين استمر تأثر قطاع  .  اإلنتاجية  القطاعات   في  سيما

  الوباء   آثار  من  تعاني  الطيران  وصناعة  والنقل  السياحة
  القيود   على  بقاءواإل  الفيروس  انتشار  لعودة   نتيجة

 . الدولي  السفر على المفروضة

 بشكل  تؤثر   أن   المتوقع  من  التي   الرئيسة  العوامل  تتمثل 
  المتوسط   المدى  على  االقتصادي  النمو  مستويات  على  كبير
كوفيدس  الذي  التطور  في وباء  انتشار    وأثره،  19-يشهده 
 جهة  من  الداخلي  والطلب  جهة،  من  الخارجي  الطلب  على
  الحملة   مبادرات  تنفيذ  نجاح  مدى  الى  إضافة.  أخرى
  المستوى   على  سواء  ،الوباء  هذا  ضد  للتلقيح  الواسعة
  صندوق   إنشاء  يعتبر  كما.  الشريكة   البلدان   في  أو  الوطني

 من   التي  العوامل  أهم   من  لالستثمار  مخصص  استراتيجي
  يظل   خر،آ  صعيد  على.  الوطني  االقتصاد  تدعم   أن  المتوقع
  من   المناخية،  بالظروف   ناتجه  ط تبير  الذي  الزراعي،  الناتج

 . االقتصادي النمو على تؤثر التي العوامل

  عام  بنهاية  المغرب  بنك  توقعات  وحسب  السياق،  هذا  في
  انتعاشا    االقتصادي  النمو  يشهد  أن  المرتقب  من  ،2020

 االنكماش   بعد  ،2021  عام   في  المائة  في  4.7  ليصل إلى
  يتوقع   فيما  ،2020  عام   في  المائة  في  6.6  بنسبة  المتوقع
 في   3.5   مستوى   إلى  االقتصادي  النمو  معدل  انخفاض
 في   المتوقعة  التغيرات  يعكس  بما  2022  عام   في  المائة

  التطور   هذا  يعكس.  والخارجي  الداخلي  الطلب   مستوى
  في   13.8  بنسبة  لقطاع الزراعة  المضافة  القيمة  في  ارتفاعا  
 عم  ،2022  عام   المائة  في  2  وبنسبة  2021  عام   المائة

  للقيمة   تدريجيا    وتحسنا    عادي،  فالحي  موسم   تحقيق  فرضية
  المائة   في  3.3  بنسبة  ،للقطاعات غير الزراعية  المضافة

 . 2022 عام  المائة في 3.6 بنسبة  ثم   2021 عام  في

  االقتصاد   انكماش  إلى  الرسمية  التقديرات  تشير   ،تونس في  
  جراء   2020  عام  في  المائة  في   8.8  بنسبة  التونسي
  األنشطة   على  فرضها  تم  التي  والجزئية  الكلية  تاإلغالقا

  التي   القطاعات  السيما  الماضي  العام   خالل  االقتصادية
  رأسها   على  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  كبير  بقدر  تساهم
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  كبير   ارتفاع  عن  أسفر  ما  وهو  والتجارة،  السياحة  قطاع
 .المائة في 17.4 إلى العام   بنهاية لتصل البطالة لمعدالت

  تونس   في  االقتصادي  للنشاط  نسبي  تحسن   عتوقالم  من
  مسارات   على   ذلك  سيعتمد   ولكن  المقبلين  العامين  خالل
  تزال   ال  التي  الرئيسين  التجاريين  للشركاء  بالنسبة  النمو

  أن   يتوقع  كما  .األوروبي  االتحاد  دول  في  السيما  ضعيفة
  االستثمارات   من  محدودا    دعما    االقتصادي  النشاط  يجد

 العامة  المالية  أوضاع  تواجه  التي  التحديات  ظل   في  العامة
ا العام   مستويات  رتفاعنتيجة    تقييد   ستفرض  التي  الدين 
  ظل   في  خاصة  المقبلة  الفترة  خالل  المالية  السياسة

  به   تلتزم   التي  االقتصادي  اإلصالح  برنامج  مستهدفات
  من   سبق،  ما  على  بناء  .  الدولي  النقد  صندوق  مع  تونس
  العام  المائة  في  4  بنسبة  التونسي  االقتصاد  نمو  المتوقع
 . المقبل العام  المائة في 3 ونحو الجاري

عدد من التحديات كنتيجة   2020عام  في    السودان  واجه
السيول   عن  الناتجة  األضرار  وكذلك  الداخلية  لألوضاع 

التبعات االقتصادية واالجتماعية والفيضانات، إضافة إلى  
ألنشطة االقتصادية بما أدى إلى انكماش ا  19-لوباء كوفيد

التضخم   معدالت  وارتفاع  الصادرات  مستويات  وتراجع 
استلزم ذلك إحداث تحول   .نخفاض قيمة العملة المحليةوا

االقتصاد   إدارة  ومنهجية  االقتصادية  السياسات  في  كبير 
 الت الداخلية والخارجية.  القومي بهدف تجاوز االختال

ان اإلجمالي  المحلي  الناتج  سجل  عليه،  بنسبة  بناء  كماشا  
كان القطاع الصناعي أكبر  .  2020في المائة في عام    4.8

القطاعات االقتصادية تأُثرا  بسياسات اإلغالق إضافة إلى 
 القطاع النفطي نتيجة االنخفاض المستمر في انتاج النفط. 

االقتص التحديات  خالل رغم  السودان  واجهت  التي  ادية 
اإلصالحات من  عدد  تبني  تم  الماضي  بينها   العام  من 

أولويات   أبرز  تتمثل  األساسية.  السلع  دعم  إصالح 
في   نمو  اإلصالح  معدالت  تحقيق  في  الراهنة  المرحلة 

البطالة  معدالت  لخفض  كافية  اإلجمالي  المحلي  للناتج 
ال وتقليل  واإلناث  للشباب  عمل  فرص  في وتوفير  تفاوت 

 توزيع الدخل. 

ثيرات  أت  19-وباء كوفيدأحدثت أزمة    ،(47) األردن  في  أما
حيث   العالم،  دول  كبقية  األردني،  االقتصاد  على  سلبية 

االقتصاد العالمي المحرك الرئيس    أداءأثرت الجائحة على  
التجارة    لمستويات  خالل  من  سواء  الخارجي  الطلب 

الخارجية، واالستثمار، والسياحة، وهي القنوات الرئيسة  
اد  لى االقتصإمن خاللها أية تأثيرات خارجية    تنتقلالتي  
 ي.  األردن
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ي الوقت الذي كان األردن يطمح فيه لتسجيل معدل نمو ف
نحو   عام    2يفوق  في  المائة  بنمو    2020في  معززا  
تحسن قطاع السياحة واستقطاب االستثمارات  الصادرات و

االقتصاد   انكماش  إلى  األولية  التقديرات  تشير  األجنبية، 
ي في  في المائة العام الماض  3األردني بنسبة تدور حول  

من   للحد  تطبيقها  تم  التي  والحظر  اإلغالق  فترات  ظل 
مارس   منتصف  بداية  منذ  الوباء  التي    2020انتشار 

القتصادية خالل النصف األول من  انعكست على األنشطة ا
العام الماضي. في هذا السياق جاءت استجابة الحكومة من 
خالل اإلجراءات الصحية أوال ، ومن ثم النقدية والمالية،  

عمة لألداء االقتصادي ومخففة من التداعيات االقتصادية دا
 لألزمة وتقوية مسارات التعافي.   واالجتماعية

 أزمة   بتداعيات  كبير  بشكل  الرئيسة  القطاعات  معظم   تأثرت
من    كورونا،   ، " والفنادق  المطاعم "  قطاع  أبرزهاوكان 

 وهي  ،" التحويلية  الصناعات"و  ،" واإلنشاءات  النقل،"و
  عالقات   وتمتلك  ،االقتصاد   في  الرائدة   القطاعات  من

  األخرى،   االقتصادية  القطاعات  باقي  مع  قوية  تشابكية
 مما  والعقارات،  المالية،  والخدمات  الكهرباء،  كقطاعات

 ومن   القطاعات،  تلك   أداء  على  أيضا    مباشر  غير   بشكل  أثر
  من   والنقل،   التحويلية،  الصناعات قطاعي  أن ذكره   الجدير 
  الحاصل   االنكماش  معدل  في  ساهمت  يالت  القطاعات  أبرز
المحلي  في   ، 2020  عام   من  األول  النصف  خالل  الناتج 
  الخدمات "  و  ، "والتأمين  المال  خدمات"  قطاعي  كان  فيما

  إيجابي   بشكل  ساهمت التي  القطاعات   أبرز  من"  الحكومية
في التخفيف من حدة    2020  عام   من  األول  النصف  خالل
 .األزمة

  ، 19-  كوفيد  أزمة  الحتواء  يتصاد االق  اإلغالق   بداية  منذ
  من   سلسلة  األردن  اتخذ  ،2020  مارسشهر    منتصف  في

  مختلف   مساعدة  إلى  الهادفة  االقتصادية  والتدابير  التدخالت
  لألزمة،  السلبية  اآلثار  مواجهة  على  االقتصادية  القطاعات 
  والعاملين   االقتصادية  المؤسسات  عمل  استمرار  وضمان
  تعتبر   التي  والمتوسطة  ة غيرالص   المؤسسات  وخاصة  فيها،
 . األزمة من تضررا األكثر

  الكافية  السيولة توفير على والتدابير  التدخالت هذه  ركزت
  معقولة،   بتكاليف  الميسر  التمويل  وتوفير  االقتصاد،  لتنشيط
 على   اإلمكان،  قدر  المالية،  التكاليف  خفض  عن  فضال

  اإلجراءات،   من  عدد   خالل  من  االقتصادية  المؤسسات
  ضريبة   دفع  وتأجيل  القروض،  أقساط  تأجيل  هاأبرز

 أطلقته   الذي"  البطالة  برنامج"   وتفعيل  والدخل،  المبيعات 
  السماح   إلى  باإلضافة  االجتماعي،  الضمان  مؤسسة

  معدالت  وفق  عمالها  أجور  بتخفيض  المتضررة  للقطاعات
  اإلجراءات   من  العديد   جانب  إلى  محددة،  ومتطلبات
 األخرى. 

المتوقع ا  من  افي ظل  االقتصادي  لتعافي  للنشاط  لمرتقب 
التداعيات الناتجة عن الوباء    العالمي والتدرج في احتواء

أن يسجل االقتصاد األردني نموا  بنسبة  خالل أفق التوقع  
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في المائة في عام    3، ونحو  2021في المائة في عام    2.5
  ، وذلك في ضوء التزام الحكومة بتنفيذ اإلصالحات 2022

  االقتصادي،   النمو  تحفيز  شأنها  من  التي  االقتصادية
  ورد  ما سواء  العمل،  فرص وخلق  األعمال، بيئة   وتحسين
في صندوق  برنامج  منها  مع  الُمتبني    النقد   اإلصالح 
- 2018للفترة    أولويات اإلصالح  مصفوفة  في  أو  الدولي،
2022 . 

  من   عامين  من  أكثر  منذ  االقتصاد  يعاني،  )48(لبنانفي  
  وصلت   سلبية  نمو  دالتعمحيث سجل    اقتصادي  انكماش
  2019و  2018  عامي  في  المائة  في  6.7و  1.9  إلى  نسبتها
  الذي   االقتصادي  االنكماش  يعد   ذلك   رغم .  التوالي  على
  التحديات   ظل  في  مسبوق  غير  2020  عام  في  لبنان  شهده

  نتيجة   العام   هذا  في  البالد  شهدتها  التي  الكبيرة   االقتصادية
  ملموس   تقدم   تحقيق  دم وع  المواتية  غير  الداخلية  لألوضاع

  المطلوبة   االقتصادية  اإلصالحات  تنفيذ   صعيد  على
  وهو   المالية،  االستدامة  وضمان  االقتصادي  النمو  الستعادة 

 إلى   أدى   السيولة  في  وشح  مالية  ضغوطات  عن  أسفر  ما
"  اليوروبوند  سندات"   سداد  على  قدرته  عدم   لبنان  إعالن

 مرفأ   ارفجان   زاد  فيما.  الماضي  مارس  شهر  في  المستحقة
وباء    وانتشار  للبالد،  الرئيس  التجاري  الشريان  بيروت
  االقتصاد   واجهت  التي  التحديات  حجم   من  19-كوفيد
 . 2020عام  اللبناني

عام    أغسطس   شهر  في  بيروت  مرفأ  النفجار  كان من 
  خسائر   عنه  نتج  اذ  االقتصاد  على  االكبر  ثراأل  2020
  فأ المر  أهمية  جانب   إلىف.  ملموسة  ومادية  بشرية 

  مخزنا    المرفأ  يُشكل.  التجاري  التبادل  في  االستراتيجية 
أ   لذا  االساسية،   االستهالكية  للمواد لالنفجار  كان  ا   ثر فقد 
  واالستهالك   الغذائي  واألمن  التجارية،  الحركة  لىا  عمباشر
أثر  ذلك  إلى  إضافة  .المحلي   على   االنفجار  انعكس 

  في   كبير  بشكل  المتواجدة   والسياحية   التجارية  المؤسسات
 للعجلة   اساسيا    محركا    تعد   التي  بيروت  العاصمة

 . االجمالي المحلي  الناتج ونمو االقتصادية

أزمة   19-وباء كوفيد  أزمة  أضافتعالوة على ما سبق،  
  إلى   أدت  حيث  لبنان  منها  يعاني  التي  األزمات  إلى  جديدة 
  من   الثاني  الربع  خالل   االقتصادية  القطاعات  معظم  توقف
الو  التي  العام    للنشاط   الجزئي  االفتتاحمن    رغم على 

  من   الثاني  النصف   خالل  للبلد  الكلي  ثم   ومن  االقتصادي 
 ازمة  ظل  في  الطبيعية  حركتها  استعادة   من  تتمكن  لم   العام 

مقابل    السيولة المحلية  العملة  قيمة  في  الكبير  والتراجع 
 .  الدوالر

  الحقيقي   القطاع  مؤشرات   معظم   سجلت سبق،  ما  على  بناء  
  السياحة،   قطاع  األخص  وعلى  2020  عام   خالل  ا  ماشانك

 حركة   شهد  الذي  الوحيد  القطاع  اما.  والتجارة   والبناء
 المعامالت  حجم   ارتفع  اذ  العقاري  القطاع  هو  ناشطة
  2020  عام   من  االولى  العشرة   االشهر  خالل  العقارية
 العامل   تمثل.  سنوي  اساس  على  المائة  في  110.5  بنسبة

القطاع    في الدور الذي يلعبه  العقارية  ة الفور  لهذه   االساسي
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كالعقار ظل    ادخاري  كوعاءو  وحيدآمن    مالذ ي  في 
  التقديرات   تشير  المجمل،   في.  األزمات التي شهدتها البالد

  العام  المائة  في  22  بنسبة  اللبناني   االقتصاد  انكماش  إلى
 . الماضي

  تقدير   الصعب  من  الراهنة  االستثنائية  االوضاع  ظل  في
  ن أ  ذكره   الجدير  من  ولكن.  المقبلة  لألعوام   موالن  معدالت
 في   التقدم   رهينة  يزال  ال  المستقبلي  ونموه   لبنان  نهوض

قادرة    حكومة  وتشكيل  الدولي  النقد  صندوق  مع  المفاوضات
  الدول دعم    من  االستفادة ب  الالزمة  االصالحات  بيقعلى تط
 . المانحة

عام  ،  فلسطين في   األزمات    2020شهد  من  عدد  تزامن 
االتي   االقتصاد  أداء  على  في  انعكست  تمثلت  لفلسطيني 

الصح  فيروس  ياألزمتين  عن  الناتجتين  واالقتصادية  ة 
كورونا الُمستجد واألزمة المالية للحكومة الفلسطينية نتيجة  

والمساعدات    احتجاز المنح  وتراجع  المقاصة  إيرادات 
. خلفت هذه األزمات حالة من ظروف عدم اليقين  الدولية

انعكست في    التي  خاصة  والطلب  العرض  جانبي  على 
والنقل   السياحة  واإلنشاءات  قطاعات  والخدمات 

قطاع  أو  الغربية  الضفة  في  التحويلية سواء   والصناعات 
س  المتاحة  اإلحصاءات  بحسب  االقتصاد  غزة.  جل 

في المائة في الربع الثاني   19.5الفلسطيني تراجعا  بنسبة  
عام   انك  2020من  مقابل  سنوي  أساس  بنسبة  على  ماش 

من المتوقع   في المائة في الربع األول من نفس العام.  3.4
إلى   الثالث  الربع  في  االنكماش  وتيرة  في    10.8تراجع 

ة للتخفيف من  المائة في ظل اإلجراءات التي تبنتها الحكوم
ظل   وفي  لألزمة  واالجتماعية  االقتصادية  التبعات  حدة 

اال لألنشطة  التدريجية  العودة  إلى  وفق  االتجاه  قتصادية 
 . (49)التدابير االحترازية المختلفة

عن   الصادرة  المؤشرات  من  العديد  التحسن  هذا  عكس 
سلطة النقد الفلسطينية مثل مؤشر دورة األعمال، واإلنتاج  

ال    الصناعي، فيما  والتجزئة،  التجارة  قطاع  ومؤشرات 
تحديات   تواجه  الطلب  بجانب  الخاصة  المؤشرات  تزال 

تأثي استمرار  على  تعكس  المقاصة  إيرادات  أزمة  ر 
التعافي  وتيرة  من  يبطئ  ما  وهو  االستهالك  مستويات 

 االقتصادي.  

في المجمل من المتوقع انكماش االقتصاد الفلسطيني بنسبة  
المائة  11.5 عام    في  عامي  2020في  في  أما   .2021  

سوف  2022و التي  التحديات  من  عدد  هناك  تزال  فال   ،
االقت  على  تأُثيراتها  التحسن  تمارس  الفلسطيني رغم  صاد 

أزمة   المرتقب لألنشطة االقتصادية العالمية، حيث ال تزال
على مستويات    وظروف عدم اليقين منعكسة    ،المالية العامة

االستثمار واالستهالك. بناء  عليه، من المتوقع تعافي نسبي 
يدور   نمو  معدل  ليسجل  فلسطين  في  االقتصادي  للنشاط 

الجاري، وتباطؤ نسبي لمعدل النمو    في المائة العام   4حول  
 في المائة العام المقبل. 2.5إلى 
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 الربع الرابع. 

  النمو   مستوى  انخفاض  المتوقع   من،  موريتانيافي  
 العالمية  األسعار   بانخفاض   التوقعات   يعكس  بما  االقتصادي 

.  اإلجمالية  الصادرات  ثلث  نحو   صادراته  تمثل  الذي  للحديد
  للحديد   ميةالعال  األسعار  انخفاض  يتوقع  اإلطار،  هذا  في
 إلى   2019  عام  الجاف   المتري  للطن  دوالر  88  نحو  إلى
 2021و  2020  عامي  خالل  المتوسط  في  دوالر  70  نحو
 كما  .2011  عام   الجاف  المتري  للطن  دوالر  188  مقابل
  في   لإلنتاج  متوقعةال  زيادة الب  مدعوما    النشاط  سيبقى

  من   بدعم  الحيوانية  والثروة  والصيد   الزراعة  قطاعات
  تنويع   إلى  الهادفة  الحكومية  والمشاريع  ماراتاالستث
 .  االقتصادية  القاعدة 

نسبي  ،  الصومال في   تعافي  المتوقع  لألنشطة من 
عامي   خالل  استمرار    2022و  2021االقتصادية  مع 

بدأ تأثيرها   إلى تطوير الموانئ التي  الهادفة  المشروعات 
كما سيجد النشاط االقتصادي كذلك    .اإليجابي في الظهور

بالخدعم الصوماليين  تحويالت  تعافي  من  ظل  ا   في  ارج 
المقابل في  العالمي.  لالقتصاد  المتوقع  ستعتمد    ، النشاط 

تطورات   على  الزراعي  القطاع  في  النمو  مسارات 
األوضاع الداخلية والتطورات المرتبطة بالُمناخ. عليه، من 
المتوقع تسجيل االقتصاد الصومالي لمعدل نمو يُقدر بنحو  

في المائة العام    3.2ونحو    2021مائة في عام  في ال  2.6
 المقبل. 

  فيروس   عن   الناتجة  التداعيات  انعكست   ،جيبوتي   في  أما

  الدولية   التجارة   حركة  تراجع  من  عنها  نتج  وما  كورونا

 من   يستفيد  الذي  االقتصاد  أداء  على  العابر  النقل  وحركة

  والخدمات   العابر  النقل   لخدمات  كمركز  الدولة  دور  تفعيل

  التجارة  حركة  في  الملموس  النمو  على  بالبناء  تيةوجسالل

  انكماش تشير التقديرات إلى  .  الجوار   دول  لبعض  الدولية

  بسبب   2020  عام  المائة  في  1.5  بنسبة  جيبوتي  اقتصاد

 . كورونا فيروس لتفشي االقتصادي التباطؤ

بذلك يكون النشاط االقتصادي في جيبوتي قد سجل في عام  
ألول من نوعه على مدى عقدين نتيجة  انكماشا  هو ا  2020
وتعليق  19-كوفيد  وباء اإلغالق  إجراءات  ألحقت  ، حيث 

والتجارة   البناء،  بقطاعات  بالغة  أضرارا   الدولي  السفر 
العامة، والنقل الجوي والبري، والخدمات التي تعتبر من 

بظروف  أه االقتصاد  تأثر  كما  االقتصادية.  القطاعات  م 
وتعرض الداخلية  للكوارث    األوضاع  األفريقي  القرن 

في   الطبيعية، مثل هجمات الجراد الصحراوي، بما ساهم 
 مجمله في انخفاض مستويات اإلنتاج واالستثمار.  

إيجابية  ال تزال التوقعات االقتصادية على المدى المتوسط 
حيث من المتوقع أن يبلغ معدل ،  19-ء كوفيدوبارغم تأثير  

في المائة    6إلى    5ا بين  النمو مستويات مرتفعة تتراوح م
مدفو2022-2021في   للنشاط  عا   ،  المتوقع  باالنتعاش 

االقتصادي لدى بعض الشركاء التجاريين الرئيسين، مما 
الحرة   المنطقة  في  التصدير  إعادة  عمليات  سيعزز 
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والخدمات النقل  وخدمات    وصادرات  اللوجستية، 
يتوقع  االتصاالت كما  البنية  ،  مشاريع  تعزز  أن  أيضا 

الجاريةال النمو. تحتية   تعزيز   إلى  الحكومة  تسعى  زخم 
  واألنشطة   الدولية  للتجارة   إقليمي  كمركز  جيبوتي  مكانة

 قطاع  إلى  العامة  االستثمارات  توجيه  خالل  من  اللوجستية
 من  الممول  الحكومي  االنفاق  تعزيز   عبر   األساسية  البنية
  تدفقات   خالل  من   أو  الصين   من  سواء    االقتراض   خالل
  يتعلق   فيما  خاصة  المباشر  األجنبي   ماراالستث

  نابيب أ  وخطوط  الحرة   التجارة   منطقة  في  باالستثمارات
  .وإثيوبيا جيبوتي بين  تربط التي الحديدية والسكك المياه

  االستثمارات   من  المزيد  جذب  على  الدولة  قدرة   تعتمد
  ببيئة   الخاصة  اإلصالحات  تنفيذ  مدى  على  األجنبية
  مؤشر   في  جيبوتي  مكانة  تحسين في  ساهمت  التي   األعمال
 في  إلى 171 المرتبة من الدولي للبنك األعمال أداء تيسير
ما    وهو  ،2019  عام   في  99  المرتبة  إلى  2018  عام 

  صعيد   على  الجهود  من  المزيد  بذل  في  االستمرار يستلزم  
 . المستثمرين وحقوق التعاقدية االلتزامات ضمان

م الماضي بالتداعيات  تأثر األداء االقتصادي العا  ،القٌمر  في
ال كوفيدمواتية  غير  من ذي  ال  19-لوباء  عدد  على  أثر 

القطاعات الرئيسة ومن أهمها السياحة والتجارة والخدمات  
في ظل إجراءات اإلغالق وتراجع الطلب الخارجي. من  

المتوقع أن يشهد النشاط االقتصادي تعافيا  العامين الجاري  
العوا من  عدد  من  مستفيدا   تحسن  والمقبل  بينها  من  مل 

نمو حركة التجارة  النشاط االقتصادي العالمي الذي سيدعم  
الخارجية وعودة التدفقات السياحية بنهاية العام مع توفر  

 اللقاحات.  

االقتصاد   استراتيجية  تنفيذ  في  قدما   الُمضي  سيؤدي  كما 
والثروة   الصيد  قطاعات  تنمية  على  تعتمد  التي  األزرق 

 . يافي االقتصادإلى دعم التعالسمكية 

لمواتية من  من جانب آخر، وفي ظل الظروف الُمناخية ا
المتوقع تحسن أداء قطاع الزراعة مع ما يستتبعه ذلك من 
من  كذلك  االستراتيجية.  السلع  من  عدد  صادرات  زيادة 
المتوقع أن يتم تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية في  

قبل من  الممولة  المشروعات    يين ائ ثن  شركاء  إطار 
  به   تعهد  الذي  المالي  األطراف ومن خالل الدعم   ومتعددي
 ر للتنميةـــمن خالل مؤتمر شركاء القُم  الدولي  المجتمع

[the Conference of Partners for the 
Development of Comoros (CPAD)]  بناء  .

القُمر معدالت نمو تدور حول  المتوقع تسجيل  عليه، من 
 أفق التوقع. في المائة خالل  3مستوى 
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 19-كوفيد لوباء نتيجة  العربية  المنطقة في الوظائف فقدان 

-يدعلى الرغم من التدابير العديدة وحزم التحفيز التي تم تبنيها في الدول العربية لمواجهة التداعيات االجتماعية واالقتصادية لوباء كوف 

 حوالي المنطقة العربية ل  تسبب الوباء في فقدان  بينما،  2020  عام  المائة  في  4.4  بنحو  بيةالعر  للدول  اإلجمالي  المحلي  الناتج  انكمش،  19

مقارنة بالمستويات   2020في المائة في عام    9في المنطقة العربية بنسبة  عدد ساعات العمل  وإلى انخفاض    بدوام كامل  وظيفة  ماليين  5

مع تراجع ساعات العمل بنسبة  2020بع الثاني من عام الت التشغيل في الرجل أكبر تراجع لمعد، فيما سُ 2019المسجلة في نهاية عام 

د خرى بما يعكس العديأتباينت مستويات فقدان الوظائف من دولة عربية إلى    .)50(في المائة وفق تقديرات منظمة العمل الدولية  18.8

االجتماعية استنادا  إلى مستويات انتشار الوباء، وكذلك من العوامل من بينها مستوى تشديد اإلجراءات االحترازية وإجراءات التباعد  

لُمتبناة للحد من فقدان الوظائف بحسب الحيز المالي الُمتاح، وكذلك التطورات المحلية التي شهدتها بعض الدول التدخالت الحكومية ا

 الل العام الماضي. العربية خ

السياق،   اإلبقاءفي هذا  في  المعنية  الجهات  تدخالت  على   ساهمت 

ر من بينها تأجيل سداد أقساط الوظائف من خالل العديد من التدابي

القروض المستحقة على الشركات للقطاع المالي، وتقديم تسهيالت 

عديدة من قبل البنوك المركزية ووزارات المالية للشركات لتعزيز 

التشغيل بنفقاتها  الوفاء  ية وال سيما بند األجور، إضافة قدرتها على 

ستحقات العاملين الحكومات في بعض الدول العربية بسداد م  إلى قيام

في القطاع الخاص بهدف اإلبقاء على الوظائف خالل فترة انتشار 

 .  19-وباء كوفيد

في المائة   60من خالل برنامج "ساند" دعم سداد  تم  ،  السعوديةففي  

 مليار لاير.  9من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين بقيمة  

الحكومية في الحد نسبيا  من فقدان الوظائف في   تلتدخالساهمت ا

في المائة في   5.7المملكة حيث سجلت معدالت البطالة ارتفاعا  من  

عام   عام   8.5إلى    2019نهاية  من  الثالث  الربع  خالل  المائة  في 

، بما يعزى في جانب منه إلى تأثير الجائحة، وفي جانب آخر  2020

 عن   وبحثهم  الجامعات  من  البالط  جر  تخإلى تزامن هذه الفترة مع  

 التوظيف  مستويات تتحسن أن  المتوقع من عام  بشكل .للعمل فرص

اء  وذلك  البطالة  تنخفض  وأن  رؤية"  برامج  تنفيذ  استمرار  جر 

 االستثمارات  صندوق  ومشاريع"  2030  السعودية  العربية  المملكة

 عامي  خالل  والتوظيف  التشغيل  مستويات  نمو  على  ستعمل  التي  العامة

  البطالة. معد ل انخفاض في تساهم أن شأنها من التي 2022و 2021

 لتخفيففي ا  البحرينفي    المتبناة   الحكومية  اإلجراءات  ساهمت ،  كذلك

خالل    الشركات  قطاع  ىعل  19-وباء  تداعيات  من  أجور  دفعمن 

 المملكة  في  التشغيل  أوضاع  دعم ، ومن ثم  عليهم  المؤمن  البحرينيين

 الربع   حتى  الخاص  القطاع  في  شركة  ألف  11  من  ثرك أاستفاد منها  

 عليه،  بناء  .  بحريني  ألف  70  من  أكثر  بها  يعمل  2020  عام  من  الثالث

 الثالث  الربع  خالل  المائة  في  1  بنسبة  البحرينيين  العاملين  عدد  ارتفع

 التشغيل  أوضاع  استقرار  يعكس  بما  سنوي   أساس  على  2020  عام   من

 . الجائحة عن الناتجة  االقتصادية التأثيرات رغم

 الصغيرة   المشروعات  أصحاب  ودعم  الخاص   القطاع  في  الوطنية  العمالة  على  للمحافظة  التدابير  من  العديد  الكويتتبنت الحكومة في  فيما  

 تعافي   مع  2022و  2021  عامي  خالل  التعافي  إلى  التشغيل  معدالت   تعود  أن  ضوئه  على  يتوقع  ما  وهو  ،2020  عام  خالل  والمتوسطة

 في  التنمية  خطة  لمشاريع  المتوقع  التنفيذ  مع  التشغيل  معدالت  تحسن  المتوقع  من  كذلك  طبيعتها،  إلى  الحياة  وعودة  االقتصادي  ونمال

 .2035 لرؤية وفق ا القادمة السنوات

 
50 ILO, (2021). “ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Seventh edition Updated estimates and analysis”. 

تطور ساعات العمل وفرص العمل بدوام كامل المفقودة كنتيجة لوباء 
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ية في عام وكما تمت اإلشارة عكست كذلك أوضاع التشغيل بعض التحديات االقتصادية التي واجهت بعض الدول العرب  ،جانب آخرمن  

 . 19-التي زاد من حدتها وباء كوفيد 2020

في   19.0  نسبته  ما  2019  عام  في  البطالة   معدل  بلغ   إذ  األردني،  االقتصاد  في  المزمنة  التحديات  من  البطالة  تحدي  يُعد،  األردنففي  

 في   خاصة  العمل،  فرص  بعض  نفقدا  إلى  كورونا  فيروس   انتشار  من  للحد  األردن  طبقه  الذي  االقتصادي  اإلغالق  أدى  وقد  المائة.

العمالة الموسمية. كما أثرت الجائحة كذلك على   جانب  إلى  باألزمة،  سلبا    المالية   أوضاعها  تأثرت  التي  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات

 بسبب  ،دنيةاألر  العمالة  ومنها  عام،  بشكل  األجنبية  العمالة  استقطابمستويات الطلب على العمالة األردنية من الخارج ومن ثم توقف  

 الربع  خالل  في المائة  23.9  إلى  البطالة  معدل  ارتفاع  إلى  أدى  ذلك  كل.  الدول  تلك  في  العام  اإلغالق  وحالة  االقتصادي  النشاط  ضعف

فيما يتوقع تراجع معدل    ، 2020في المائة في عام    22تشير التوقعات إلى ارتفاع معدل البطالة في األردن إلى    .2020  عام  من  الثالث

 في   العمل  وعودة  االقتصاد،  في  المتوقع  التعافي  ظل   في  األزمة،  قبل  الطبيعي   مستواه  إلى   2022و  2021  عامي  خالللة تدريجيا   البطا

 في   اإلصالحات  من  واسعة  حزمة  بتنفيذ  الحكومة  قيام  جانب  إلى  هذا.  االقتصاد  في  العمل  فرص  من  العديد  يوفر  الذي  السياحي  القطاع

 النقد   صندوق  مع  بالتعاون  تنفيذه  يجري   الذي  االقتصادي  التصحيح  كبرنامج  المختلفة،  اإلصالح  مجوبرا  الخطط  ضمن  العمل  سوق

ب2023-2018)  اإلصالح  أولويات  وخطة  الدولي، التي عاشها .  الدولي  البنك  مع  التعاون(  الصعبة  االقتصادية  كذلك كان لألوضاع 

ثيرات واسعة النطاق على أوضاع التشغيل حيث أدت تلك لعام الماضي تأخالل ا  19-وفيدكإضافة إلى انتشار وباء    اللبناني االقتصاد  

السياحة والتشييد والبناء. كما نتج عن اإلغالق الجزئي والكلي   قطاعي  في  وخصوصا    الموظفين  من  كبير  عدد  تسريحالتطورات إلى  

 جراء   من  المتزايد  البطالة  حجم  على  يدل   مما  1920  العام  من  ذاتها  للفترة  بالنسبة  الموظفين  عدد  في  للمؤسسات بسبب الجائحة انخفاض

في المائة من المؤسسات المتضمنة   53المتتالية، فبحسب استطالع للرأي لتأثيرات األوضاع االقتصادية على التشغيل أشار نحو    االزمات

 . 2019مسجلة في نهاية عام انخفاض أعداد العاملين لديها في الربع الثالث من العام مقارنة بالمستويات الفي االستطالع إلى 

 الثاني   الربعين  في  المتوسط  في  وظيفة  ألف   586ت بنحو  قدرفي الوظائف    صافية  خسارة  المغربي  االقتصاد   سجلفي السياق ذاته،  

 جميع  في   العمل  ساعات  حجم   فيتراجع ملموس    أيضا    العمالة  في  الفقدان  هذا  صاحب.  تاريخية  نسبة  أعلى  وهي  ، 2020  عام  من  والثالث

 السوق  من  العمل  عن  العاطلين  السكان  من  بها  يستهان  ال  نسبة  انسحبت  السياق،  هذا  في.  متباينة  بنسب  ولكن   االقتصادية  قطاعاتلا

كما ارتفع عدد المتعطلين   .خالل الربع الثالث من العام الماضي  المائة  في  .712  إلى   ليصل  مئوية  نقطة  3.8  بمعدل  البطالة  معدل  وارتفع

 مقابل  النشيطين  السكان  مجموع  من  العمل  عن   عاطال  ألف   725.1  إلى نحو  2020خالل الربع الرابع من عام    تونسعن العمل في  

 في المائة   17.4  لتبلغ  البطالة  نسبة  ،ارتفعت  بالتالي.  2020  لسنة  الثالث  الربع  خالل  تسجيله  تم  العمل  عن  عاطل  ألف  676.6  معدل

تأثرت العمالة من اإلناث بفقدان الوظائف   .من نفس العام  ثالثالربع ال  في  المائةي  ف  16.2  مقابل  ،2020  سنة  من  الرابع  الربع  خالل

 لسنة   خالل الربع الرابع  في المائة  14.4  بلغيل  نقطة  0.9الذكور، ففي حين ارتفع معدل البطالة بالنسبة للذكور بنحو  بدرجة أكبر من  

الفترة  في المائة  24.9  بلغيل  اثاإلن  لدى  نقطة  2.1بنحو  ارتفع مثيله بالنسبة لإلناث  ، و2020  نسبة   تتراجعبناء  عليه،    .خالل نفس 

 من   الثالث  الربع  خالل   في المائة  47.7، مقارنة بنحو  2020في المائة خالل الربع الرابع من عام    47.3  إلى المشاركة في سوق العمل 

 .خالل تلك الفترة وظيفة ألف 29.7نحو ب قد رالسنة بانخفاض في الوظائف  نفس

 ( )%( 2020-2019تطور معدل البطالة في بعض الدول العربية  )
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   2022و 2021 يلعام العربية للدول الكلي االقتصادي األداء توقعات(: 2شكل رقم )

 االقتصادي  النمو اتجاهات

في المائة في عام   4.4تشير التقديرات إلى انكماش االقتصادات العربية بنسبة 

 2022و  2021في المائة عامي  3.5و  2.8ونموها بنسبة  2020
   (%معدل نمو الدول العربية )

 

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

   (%الدول العربية )مجموعات معدل نمو 

 

صندوق النقد العربي قديرات وتوقعات  سمية وتمصادر ر المصدر:  مصادر رسمية وتقديرات وتوقعات صندوق النقد العربي المصدر:   

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

 

في   3.1و 2.8حيث يتوقع تسجيل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نموا  بنسبة 

 2022و 2021لمائة في عام  ا
 معدل تغير الناتج المحلي اإلجمالي )%(

 

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

   5.6و 15.6 قيما يتوقع تسجيل الدول العربية األخرى المصدرة للنفط نموا  بنسبة

 2022و 2021في المائة في عام  
 معدل تغير الناتج المحلي اإلجمالي )%(

 

في المائة في   3.9و  2.8قيما يتوقع تسجيل الدول العربية المستوردة للنفط نموا  بنسبة 

 2022و  2021عام  
 تغير الناتج المحلي اإلجمالي )%(معدل 
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 النتشار العربية كنتيجة  باإلجراءات االحترازية التي قامت باتخاذها معظم الدول    تأثر المستوى العام لألسعار  2020شهد عام  

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

انتظام سالسل اإلمداد لبعض السلع والخدمات مما تسبب في ارتفاع   عدمانتشار الفيروس    نتج عنمن ناحية  معدالت التضخم، ف

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

نسبة  دة لى زيااتجاه بعض الدول العربية إ ب  2020، تأثرت معدالت التضخم في عام من جهة أخرى. من الضغوط التضخمية

لى موارد مالية لدعم التعافي االقتصادي. كذلك على السلع والخدمات لتعزيز قدرتها على الحصول عضريبة القيمة المضافة 

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

-Passالمدفوعة بأثر التمرير    يةالتضخم  الضغوطبما أدى إلى ارتفاع    ، النقد األجنبيالذي شهدته مستويات المعروض من  

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

معدل التضخم في الدول العربية    ارتفعالسابقة  لتطورات  ل. كمحصلة  لضمان توفير السلع والخدمات  في مواجهة تلك الجائحة

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

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

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

  .   والخدمات السلع من المعروض  مستويات وتحسن واسع نطاق

 للنفط المصدرة العربية  الدول

في الدول العربية المـصدرة  ارتفع المـستوى العام لألـسعار  

في المائة. جاء ذلك   1.72بحوالي   2020خالل عام للنفط  

دول   مجموعتي  كنتيجة الرتفاع معدل التـضخم في كل من

ال لــدول  التعــاون  العربيــةمجلس  العربيــة  و  ،خليج  الــدول 

  3.46في المائة و  1.10 بنســـبةاألخرى المصـــدرة للنفط  

 .2020في كل منهما على الترتيب خالل عام   بالمائة

ــتوى المجموعـات   فيمـا يلي عرض للتطورات على مســ

 الفرعية المتضمنة.

  العربية الخليج  لدول التعاون مجلس دولأ ( 

التي   االحترازية  اإلجراءات  دول أدت  معظم  اتخذتها 

عام    إلىالمجموعة   خالل  لألسعار  العام  المستوى  تأثر 

سجلت مستويات  فمن ناحية،    .في اتجاهين متباينين  2020

ن بعض السلع والخدمات انخفاضا  بما يعكس  معروض مال

والكلي   الجزئي  اإلغالق  مع  تماشيا   االحترازية  التدابير 

لمواجهة تم فرضه  الذي  االقتصادية  بما    الوباء  لألنشطة 

نس ارتفاع  إلى  تأدى  أدى  فيما  أسعارها،  في   راجع بي 

مستويات الطلب    انخفاضلى  إ مستويات األداء االقتصادي  

من    الكلي بالتالي امتصاص جانب من الزيادة التضخمية

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

 جموعة. الم

السابقةنتيجة   دول ،  للتطورات  في  التضخم  معدل  بلغ 

عام    1.1المجموعة حوالي   وذلك  2020بالمائة خالل   ،

مقابل انخفاض مسجل في المستوى العام لألسعار بنسبة 

 .  2019في عام  بالمائة  1.03

عامي   بالتوقعات خالل  يتعلق  من 2022و  2021فيما   ،

التضخم حوالأالمتوقع   معدل  يبلغ  في   بالمائة  2.21ي  ن 

 .  2022في المائة خالل عام  2.13، ونحو 2021عام 

 المجموعة دول مستوى على التطورات

كوفيد  ،(51) السعودية في لوباء  من    19-كان  تبعه  وما 

القياسي   الرقم  على  متباينة  تأثيرات  احترازية  إجراءات 

مستويات  نتيجة تراجع    2020خالل عام  ألسعار المستهلك  

الكلي   يعكس  الطلب  بسبب  تأثر  بما  االقتصادي  النشاط 

تأثر  عالوة على  ،  للجائحة  تطبيق اإلجراءات االحترازية 

بداية   في  االمدادات  جانب  انتشار  سالسل  من  الجائحة. 

مجموعة من العوامل التضخمية من   2020خر، شهد عام  آ

زيادة   المضافة    نسبةأهمها  القيمة  شهر  ضريبة  من  بدء  

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

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

 بالمائة.  5البالغ قبل انتشار الجائحة المستوى المطبق 

، ارتفع المستوى العام لألسعار  كمحصلة لتلك التطورات

عام    3.4بنسبة   خالل  بالمتوسط  2020بالمائة  مقارنة   ،

حد كبير  ، بما يُعزى إلى  2019عام  المسجل في  السنوي  

 . (52)وبات، والنقل إلى زيادة أسعار األغذية والمشر

ألسعار   القياسي  الرقم  مؤشر  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  كما 

في    5.7قد ارتفع بنحو بنسبة    2021المستهلك لشهر يناير  

وهو   الماضي،  العام  من  المناظر  بالشهر  مقارنة  المائة 

)ديسمبر   السابق  بالشهر  المحقق  المستوى  من  أعلى 

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

اسي ألسعار المستهلك ال يزال يعكس أثر زيادة  الرقم القي

ضريبة القيمة المضافة سالفة اإلشارة التي بدأ تطبيقها في  

 .  2020شهر يوليو 

عامي   خالل  بالتوقعات  يتعلق  من  2022و  2021فيما   ،

خالل  رتفاع  العام لألسعار االى  المستو  يواصلالمتوقع أن  

عام   من  األول  نتيجة  2021النصف  التد،  ريجية  العودة 

االقتصادية  اإلجراءات    ،لألنشطة  أثر  تالشي  وتوقع 

الطلب   جانب  سيعزز  الذي  األمر  المتبعة،  االحترازية 

إضافة   التي    إلىاالستهالكي.  الزيادة  أثر  استمرار  توقع 

شهدتها ضريبة القيمة المضافة حتى نهاية النصف األول  

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

حوالي    التضخم  السعودية  عام    2.9في  خالل  بالمائة 

 . 2022في المائة عام  2.0، ونحو 2021

لألسعار،  اإلمارات في  العام  المستوى  عام   تراجع  خالل 

للعام الثاني على التوالي،    (53)  في المائة  2.07بنحو    2020

.  2019بالمائة خالل عام    1.8حيث سجل انخفاضا  قدره  

ذلك مجمو  جاء  من  كل  أسعار  لتراجع  السكن  كنتيجة  عة 

والمياه والكهرباء والغاز، والنقل، واالتصاالت، والصحة،  

أثر   إلى  أساسي  بشكل  ذلك  يُعزى  المنزلية.  والتجهيزات 

اإلجراءات االحترازية التي تبعت انتشار فيروس كورونا  

 ي. وأثرها على مستويات الطلب المحل

عامي   خالل  التوقعات  يخص  من  2022و  2021فيما   ،
ارتفاع طفيف في المستوى العام لألسعار  المتوقع حدوث  
عام   اإلجراءات    2021خالل  تخفيف  مع  تماشيا  

إضافة   التي    إلىاالحترازية،  المالي  التحفيز  برامج  أثر 
التي من    قامت بها الحكومات المحلية والحكومة االتحادية

 . المتوقع أن تدعم مستويات الطلب الكلي
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ت المذكورة، يتوقع أن يبلغ معدل التضخم  للتطورا   انعكاسا  
بالمائة    1.8ونحو    ، 2021بالمائة خالل عام    0.7حوالي  

 . 2022خالل عام 

انكماش الطلب  إلى    19  -وباء كوفيد  ارانتشأدى    ،قطر في
ي  الطلب على السلع المتضمنة فالسيما فيما يتعلق بالكلي  

اإلي مثل  المؤثرة  الفرعية  المجموعات  من  جار  عدد 
صاالت واألغدية.  والترفيه والثقافة والنقل والمالبس واالت

بحوالي   لألسعار  العام  المستوى  تراجع  فقد  لذلك  نتيجة 
 . (54)  2020خالل عام  2.47

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

جاا إلى  والنقدي  المالي  التخفيف نب  لتحفيز    استمرار 
زيادة  التدريجي للحظر االقتصادي في جميع أنحاء العالم،  

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

يأخذ في االعتبار التطورات في المستوى  األساسي الذي  
ا  لما سبق،  مكون اإلسكان. انعكاسالعام لألسعار باستبعاد  

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

   في المائة.  2.4لى حوالي إ يصل ُمعدل التضخم 

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

غذائية بشكل رئيس، إضافة إلى تزايد الضغوط من بعض ال
ال  التوريد  العوامل األخرى  مرتبطة بسالسل  تكون  قد  تي 

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

 في المائة.  2.1حوالي  2020معدل التضخم خالل عام 

عامي  للتوقع  بالنسبة خالل  فتعتمد  ،  2022و  2021ات 

مستويات تطور األسعار العالمية للسلع، ومدى تعافي  على  

المرتبطة   والظروف  الجائحة،  بعد  االقتصادي  النمو 

بضعف اإليجارات السكنية، وإمكانية تطبيق ضريبة القيمة 

 .  2022المضافة في عام 

  توقع أن من الم  تماشيا  مع تلك التطورات سالفة اإلشارة،

،  في المائة   2.6نحو    2021يبلغ معدل التضخم خالل عام  

 . 2022في المائة في عام  3.1ومواصلته االرتفاع إلى 

ألتراجع   البحرينفي   القياسي  المستهلك الرقم    ين سعار 
مقارنة مع عام  ،  2020خالل عام  لمائة  في ا  2.3بحوالي  
تراجع أسعار كل من مجموعة إلى  عزى ذلك  يُ   .(55)2019

الحذية، والمطاعم والفنادق.  ترفيه والثقافة، والمالبس وا ال
قد انخفض  ن المستوى العام لألسعار  أمن الجدير بالذكر  

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

. يأتي  2022و  2021ي  خالل عام  المائة  في  2.8والي  ح

- وباء كوفيدذلك في ضوء توقع تراجع االثار الناتجة عن  

، وكذا أثر الحزم والبرامج التحفيزية التي تقوم بتبنيها  19

 . تحفيز مستويات الطلبل  السلطات

خالل عام    (56)  ، تراجع المستوى العام لألسعارع مان  في

ء ذلك  بالمائة مقارنة بالعام السابق. جا  0.8بحوالي    2020

السكن   مجموعة  من  كل  أسعار  لتراجع  أساسية  كنتيجة 

 ه والكهرباء والغاز، والنقل.والميا

تتأثر مستويات األسعار في ُعمان بعدد من العوامل على  

الداخلي،   المستوى  فعلى  والخارجي.  الداخلي  المستويين 

السلط المضافة  أعلنت  القيمة  تطبيق ضريبة  بدء  عن  ات 

ر الذي  م، األ2021من شهر ابريل    را  بالمائة اعتبا  5بنسبة  

 ارتفاع مستويات األسعار.   إلىسيؤدي 

نفاق من قبل الحكومة إلخطط ترشيد استعمل    ،في المقابل 

بالتالي   الكلي  الطلب  مستويات  ارتفاع  من  الحد  على 

لألسعار.    انخفاض العام  المستوى  أالمستوى  على  ما 

  ا  تأثير   فطلن األسعار العالمية ل   الخارجي، سيكون لتطورات

على مستوى أسعار مجموعة النقل، والمواد الخام،    ا  مباشر

ستنعكس    ، والسلع الغذائية االستراتيجية. عالوة على ذلك

على تحركات سعر صرف الدوالر مقابل العمالت الرئيسة  

 .  مستويات التضخم المستورد

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

في المائة    2.6، ونحو  2021عام  بالمائة ب  3.8لى حوالي  إ

 . 2022في عام 

   للنفط صدرةالم   األخرى العربية الدول (ب

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

تأثيره على سالسل االمداد من السلع والخدمات. إضافة ب
ها األسعار العالمية للنفط على  تهدقلبات التي شلى تأثير الت إ

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

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

، من المتوقع 2022و  2021بالنسبة للتوقعات خالل عامي  
بالمائة خالل عام    3.75لى حوالي  إضخم  ن يصل معدل الت أ

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

 المجموعة دول مستوى على التطورات

المائة  في    2.42حوالي  ب عدل التضخم  ارتفع م،  الجزائر في

عام   عام  مقارنة    2020خالل  خالل  الُمسجل  بالمستوى 

كمحصله  .  (57) 2019 ذلك  من   الرتفاعجاء  كل  أسعار 

ثاث  أل والمالبس واالحذية، وا  الغذائية والمشروبات،واد  الم

والثقافة  والتعليم  واالتصاالت،  والنقل  والمفروشات، 

ن معدل  أمن الجدير بالذكر    والصحة، والسكن.  ،والترفيه

يناير   شهر  خالل  حوالي    2021التضخم  بلغ    4.23قد 

   .2020مقارنة بالشهر المماثل من عام  ،بالمائة

، من المتوقع أن يبلغ معدل 2022و  2021  يلعامبالنسبة  

  3.4، ونحو 2021خالل عام   بالمائة  2.9التضخم حوالي 

التحديات  ذلك في ضوء  يأتي.  2022خالل عام في المائة 

التأثيرات الناتجة عن  و  ،تنظيم األسواق الداخليةالتي تواجه  

الظروف   الزراعي.  تذبذب  اإلنتاج  على  وأثرها  المناخية 

التغي أثر  ومدى  وكذا  للنفط،  العالمية  األسعار  في  رات 

كل من الدوالر واليورو باعتبارهما   تذبذب أسعار صرف

 العملتين الرئيستين في المعامالت التجارية للجزائر.  

  التـشغيلي   بـشقيه  العام   االنفاق  مـستويات  تأثرت  ،العراقفي 
 مراأل  للنفط،  العالمية األســعار  في  بالتقلبات  واالســتثماري

ــلع   على  الكلي  الطـلب  انخـفاض  إلى  ه ورـبد  أدى  اـلذي   الســ
  ، تراجع مـستويات الـضغوط التـضخمية   وبالتالي  والخدمات

ذا ة  ـه دم   ظروف  ثرأ  لىإ  إضـــــاـف ا على    اليقين  ـع أثيرـه وـت
  ، كمحـصلة لذلك   .(58)  ـسالـسل االمداد من الـسلع والخدمات

ــخم  بلغ   في   0.6الي  حو  2020عــام  خالل  معــدل التضــ
 .(59) المائة

، يتوقع  2022و  2021خالل ـعامي  فيـما يخص التوقـعات  
في  2أن يســـجل التضـــخم معدالت مقبولة دون مســـتوى  

وذلك من خالل اعتماد الســــلطة النقدية لســــياســــة  المائة  
اســتهداف التضــخم وتعقيم المعروض النقدي على الرغم  
ــتيرادات بدرجة   ــاد العراقي على االسـ من اعتماد االقتصـ

  ، ائية والوسـيطة سـاسـية في تلبية احتياجاته من السـلع النهأ
ــركـائـه التجـاريين   ــخم شــ ممـا يجعلـه أكثر تـأثرا  بتضــ

ــعار النفط  باو ــدمات الخارجية الناجمة عن تراجع أسـ لصـ
 في السوق العالمية.

ن يبلغ معدل التضــخم حوالي  أ  في ضــوء ذلك من المتوقع
ـــبة لـعام  2021ـبالـماـئة خالل ـعام    1.2   2022. أـما ـبالمســ

 بالمائة.  1.9و فيتوقع أن يصل معدل التضخم إلى نح

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

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

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

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

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

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

 .خليةاإلنتاج بالتطورات الداقبل تأثر  

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

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

 للنفط المستوردة العربية  الدول .2

 في لألســعار  ام الع  المســتوى على  19-كوفيد  جائحة  ثرتأ
ــذه  ــة  ه ــدول  من  المجموع ــام   خالل  ال ــث   ،2020  ع   حي

  النخفاض   أســــاســــية  كنتيجة  الطلب  مســــتويات  تراجعت
  مـستويات   تتراجعكما    ناحية، من  المتاح  الدخل  مـستويات
لبعض   العمل عن  المؤســـســـات  لتوقف  كنتيجة المعروض

  مستويات   تأثرت ذلك،  إلى  إضافة. من ناحية أخرى  الوقت
ــعـار   زيـادة  نتيجـة  المجموعـة  تلـك  دول  بعض  في  األســ
ــغوط ــعر على  الضــ ــرف ســ   وتراجع   المحلية العملة  صــ
ــتويات ــلطات   لدى  األجنبي  النقد  من  االحتياطيات  مسـ   السـ

 .  النقدية

  دول معظم   اتخذتها  التي  اإلجراءاتســاهمت   حين في  هذا
ــكل المجموعة ــتباقي  بش ة في الجائح  تداعيات لمواجهة  اس
ك  حـدة   من  التخفيف اراآل  تـل ة  من  ـث احـي ة   الـن ــادـي   االقتصـــ

 .  واالجتماعية

 في  التضـخم  معدل  بلغ،  الذكر  سـالفة  التطورات ضـوء في
  ـعام  خالل  ـبالـماـئة  33.5  حوالي  اـلدول  من  المجموـعة  ـهذه 

.  2019  ـعام   خالل  ـبالـماـئة  12.43  نحو  مع  مـقارـنة  2020
ة  بصـفة  ذلك يعزى تويات  رئيـس ية  للمـس جلها   التي  القياـس   ـس
   .ولبنان  انالسود من كل في  التضخم  معدل
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  معـدل تراجع    توقعيُ   ،2022و  2021  عـامي  يخص  فيمـا
  ، 2021 عام   خالل المائة في  22.72  حواليإلى   التضــخم 
 .2022  عام  خالل  بالمائة 10.77  ونحو

 المجموعة دول مستوى على التطورات

ــك  اتخــذ  ،مصررررر في   إجراءات   عــدة   (60)  المركزي  البن
ــتبــاقيــة   ل بحلو  19-وبــاء كوفيــد  تــداعيــات  لمواجهــة  اســ
ــهر  منتصــف ــير  2020 مارس ش ــاع  لتيس   النقدية  األوض
ــادي  األثر  وتخفيف  معـها  عن  الـناجم   واالجتـماعي  االقتصــ
ــتقرار على  الحفاظ ــاد  اسـ   هذه  بين منكان .  الكلي  االقتصـ

  النقدية   الســــياســــة  لجنةل  االســــتباقي  التحرك  اإلجراءات
ــعار  بخفض ــية  العائد  أســ ــاســ   المركزي   البنك  لدى  األســ

  االقتصادي   النشاط لدعم   أساس  طةقن  300  بواقع  المصري
  اإلجراءات   ـشملت.  المالية  األـسواق في  الـضغوط  وتخفيف
ــا   القـطاـعات   أكثر  إلى  موجـهة  مـبادرات  ـعدة   إطالق  أيضــ
 عن  فـضال.  الـسياحة  قطاع  وخاـصة  االقتـصاد، في  تـضررا
  المتوقعة،   التـضخمية  الـضغوط  احتواء  اـستمرار  ومع  ذلك،
  األـساـسية   العائد  رعاأـس خفض  النقدية  الـسياـسة  لجنة قررت
  ـسبتمبر  في اجتماعاتها من كل في أـساس  نقطة 50  بمقدار

ــط  بلغ  وـقد ـهذا.  2020  ونوفمبر ــنوي  المـعدل  متوســ   الســ
ــخم  ــعــار العــا  للتضــ ــي ألســ القيــاســ م )التغير في الرقم 

  مقارنة   ،2020 عام   خالل بالمائة  5.0المســـتهلكين( نحو 
  دل ـعم  أـقل وهو  ،2019  ـعام   خالل  الـماـئة  في  9.2  بحوالي
 .2005عام   منذ له  مسجل

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

 .2022عام المائة في 

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

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

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

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

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

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

عام  سجل    ،للمغرب  بالنسبة التضخم خالل    2020معدل 
جاء ذلك    .(61)  السابقعام  البالمائة مقارنة مع    0.7  اليحو

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

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

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

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

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

 . الداخلي  الطلب لمستويات 

  نسبته   ما  2020  عام   خالل  التضخم   معدل  بلغ  ،األردن في
 في المائة  0.8  حوالي  مع  ارنةقم  وذلك (62)  المائة  في  0.3

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

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

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

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

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

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

ولد    االولية  المواد   أسعار  ارتفاع  بسبب ضغوط  بما 
 متزايدة. مية تضخ

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

  االمدادات   سالسل  على  الوباء  يرأث ت  ن ا  لىإ   االشارة   تجدر 
ل  رفع  عالميا    وغيرها  الغذائية العام   عار سأل المستوى 

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

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

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

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

المحلية   العملة  قيمة  في  الكبير    الدوالر   مقابلاالنخفاض 
- لى االنعكاسات الناتجة عن وباء كوفيدإضافة إ   الذي مثل 

التضخمية  19 للضغوط  األساسي  بالنسبة    .(63) المصدر 
المتوقع  2022و  2021عامي  ل من  لمعدل   تراجع ،  نسبي 

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

بشكل ملموس  لألسعار  م عاال المستوى ارتفع  ،السودان في
بـما يُعزى إلى ـتأثير جمـلة من العواـمل من   2020في ـعام  

النــاتجــة عن وبــاء كوفيــد إلى  19-بينهــا اآلثــار  جــانــب  ، 
ــتمرار االختالالت اـلداخلـية والـخارجـية التي أدت إلى   اســ
انخفـاض قيمـة العملـة المحليـة مقـابـل العمالت األجنبيـة  

ــرائيـة  القوة   تراجعو في ظـل هـذه  .  نيـةالوط  للعملـة  الشــ
ــخم خالل عـام    التطورات ارتفع دل التضــ   2020بلغ مـع

ــجل   ــية للزيادة    163.26نحو  ليس ــاس في المائة كنتيجة أس
هد عار المواد الغذائية واالتي ـش لعتها أـس توردة   لـس  في  المـس

ن معدل التضـخم  أ  إلى. كما تجدر اإلشـارة  المسـتهلك  سـلة
فيما   .2021بالمائة خالل شهر يناير   304.33قد بلغ نحو 

ـــعاريتعلق   ــتوى الـعام لألســ خالل عامي   بتطورات المســ
ق  ،  2022و  2021 وـف ع  وـق ـت ـم اـل ن  ـم رـكزي ـف ـم اـل نــك  ـب اـل

في المائة    103.0يبلغ معدل التضـــخم نحو أن  الســـوداني  
إلى  2021عــام   وتراجعــه  عــام    36.7،  في  ــة  المــائ في 
2022.    

ارتفع المســـتوى العام لألســـعار خالل عام  ،  موريتانيافي 
ــتوى  مـقارـنة مع  (64)في الـماـئة    2.4والي  بح  2020 المســ

المواد  حيث ارتفعت أسـعار كل من ،  2019المسـجلة عام 
  ، واالثاث، والمالبسوالـسكن،    والنقل،  والـصحة،  الغذائية،

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

 عام السابق.  من الماثل  المُ 

، من 2022و  2021لتوقعـات خالل عـامي  فيمـا يخص ا
بالمائة خالل    2.9ن يبلغ معدل التضـــخم حوالي  أالمتوقع  
ام  2021عـام   ة لـع ـــب النســ دل    2022. ـب يتوقع ان يبلغ مـع

 بالمائة. 2.6التضخم نحو  

  2020خالل   لألسعار  تراجع المستوى العام   ،فلسطين في 
مقارنة  0.7بنحو المائة    ذلك   عزىيُ .  (65)   2019بعام    في 
 السائلة   المحروقات  أسعار  انخفاضإلى    أساسية  بصفة

  أثر   لىإو.  واألحذية  والمالبس  الغذائية،  والمواد  والديزل،

 ألسعار( المؤشر الوطني  2020المكتب الوطني لإلحصاء، موريتانيا، )  64

 االستهالك، ديسمبر. 
 المعيشة   غالء  مؤشر(  2020، )فلسطين، لإلحصاء  الـمـركـزي  الجـهـاز 65

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

ن  أ، يتوقع 2022و 2021لتوقعات خالل عامي بالنســـبة ل
ــخم   ــل مـعدل التضــ ـبالـماـئة خالل ـعام    1.1نحو  إلى  يصــ

ام  أ.  2021 ا يتعلق بـع ا فيـم ن يبلغ  أمن المتوقع  ،  2022ـم
 بالمائة. 1.5معدل التضخم نحو  

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

   بالمائة. 2.4ن يبلغ معدل التضخم حوالي  أ

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

   .المائةفي  3.1يبلغ معدل التضخم حوالي 

  3.5من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم حوالي  ،  الق مر في  

. بينما يتوقع أن يبلغ معدل التضخم  2021في المائة عام  

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

المحلية  األسعارتطور اتجاهات   

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

   التوالي على 2022و 2021 عامي خالل المائة

( %عدل التضخم في الدول العربية )م  

 

العربي  النقد  صندوق وتوقعات  رسمية  تقديرات: المصدر  

من المتوقع ارتفاع معدل التصخم في الدول العربية المصدرة للنفط  
توقع ال أفقخالل   

 (%في الدول العربية المصدرة للنفط )  التضخم  معدل

 

العربي  النقد  صندوق وتوقعات  رسمية  تقديرات: المصدر  

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

 في المائة خالل أفق التوقع  2تدور حول مستويات 

 (%خليج العربية )دول مجلس التعاون لدول المعدل التضخم:  

 

تقديرات رسمية وتوقعات صندوق النقد العربي.المصدر:   

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

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

 

ت رسمية وتوقعات صندوق النقد العربي.يرا تقدالمصدر:   

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

(%للنفط )  المستوردة معدل التضخم: الدول العربية    

 

حيث ستتجه معدالت التضخم نحو االنخفاض في عدد من دول 

   2020سية المسجلة عام ستويات القيا مقارنة بالم  المجموعة

(%معدل التضخم: الدول العربية المستوردة للنفط )   

 

تقديرات رسمية وتوقعات صندوق النقد العربي.المصدر:  تقديرات رسمية وتوقعات صندوق النقد العربي.المصدر:    
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السيما فيما يتعلق   2020في عام  تأثرت األوضاع النقدية والمالية في الدول العربية بالتطورات االقتصادية اإلقليمية والدولية  

وباء   السيما النفط، وباالنكماش المسجل في مستويات الناتج المحلي اإلجمالي نتيجة انتشارالعالمية    السلعأسوق  في  تغيرات  بال

أثر في19-كوفيد ما  العربية، وهو  الدول  في  العامة  الموازنات  التي شهدتها  والضغوطات  السيولة مجمل  ،  ه على وضعية 

 واالئتمان الممنوح ومؤشرات السالمة المصرفية في الدول العربية.

 من   العربية  الدول  في  19-كوفيد  وباء  عن  الناتجة  االقتصادية  التداعيات   من  التخفيف  في  كبيرا    دورا  لعبت السياسة النقدية  

 السيولة  أوضاع   ودعمت  المستثمرين   ثقة  مستويات   من  عززت  التي  التوسعية   النقدية   السياسة   تدابير  من   العديد  تبني   خالل

 المصارف   استفادت  كما.  األسواق  تلك  شهدته  الذي  االقتصادي  الركود  حدة   من  للتخفيف  الالزم   االئتمان  ووفرت  المحلية

 يتعلق   فيما  والسيما  الكلية  االحترازية  السياسة  أدوات  استخدام   أتاحها  التي  المرونة  من  العربية  النقد  تسساومؤ  المركزية

 منح  على  المصرفي القطاع قدرة  مستويات  زيادة   في  الدورية  التقلبات  وهامش  المال،  لرأس  التحوطية  الدعامة  هامش  بتحرير

 . 2020 عام  في االئتمان

م العربية عدد  الدول  الس تبنت  النقدية  ن اإلصالحات على صعيد  اياسة  ال استهدفت  االستقرار  تحقيق  سعري لمحافظة على 

المترتبة  و االثار  انتشار  تخفيف  المحلية،  على  األسواق  أدوات  الجائحة على  العمل على تطوير  النقدية من خالل  السياسة 

ر المالي، واالعتماد على االبتكار والسرعة والجودة  وتطوير أسواق النقد، ومراجعة األطر التشريعية الهادفة لضمان االستقرا

 في تقديم الخدمات المالية.  

 مركزيةالمصارف ال  من المتوقع مواصلة عدد من،  19-لوباء كوفيدفي ظل التطورات اإليجابية باكتشاف أكثر من لقاح   

عند  أسعار الفائدة النقدية  الل اإلبقاء على  لدعم التعافي االقتصادي من خلتبني سياسات نقدية توسعية  لعربية ومؤسسات النقد ا 

مساعيها للتدخل من خالل باقي أدوات مواصلة بما يساعد على دعم االئتمان الممنوح للقطاع الخاص، و مستويات منخفضة  

ضمان   في ظل أطر تراعي كذلك  مان توفر مستويات كافية من السيولة بالعملتين المحلية واألجنبيةالسياسة النقدية األخرى لض

 . ي والسالمة المصرفيةاالستقرار المال

 للنفط المصدرة العربية . الدول1

 العربية  الخليج  لدول التعاون مجلس أ(. دول

  عدد بتبني  لدول الخليج العربية    التعاون  مجلس  دول  قامت

  المحافظة منذ بدء انتشار الجائحة استهدفت    اإلجراءات  من

  االثار   وتخفيف  الكلي  االقتصادي  االستقرار  تحقيق   على

كما المحلية  األسواق   على  الجائحة  لتطورات  المترتبة  .

تبنت دول المجموعة العديد من اإلصالحات على صعيد  

األطر التشغيلية للسياسة النقدية وواصلت مساعيها لضمان 

السالمة المصرفية واالستقرار المالي ودعم التحول المالي  

مستويات  لزيادة  المالي    االبتكار  على  واالعتمادالرقمي  

 . المالية  الخدمات  وجودة  سرعة

 
: العربي   النقد  صندوق"  (.2021زي السعودي، السعودية، )البنك المرك 66

 . ابريل ، " عشر الثالث اإلصدار -العربي االقتصاد آفاق تقرير استبيان

 في   كورونا   جائحة  تداعيات  ساهمت،  66السعودية  في

  نتيجة   الخاص،  للقطاع  النقدية  التدفقات  مستوى  انخفاض

  والخدمات   السلع  على  االستهالكي  الطلب  النخفاض

  وارتفاع   االحترازية  اإلجراءات  بسبب  متفاوتة  بدرجات

منذ    السعودي   المركزي  كبن ال  قام.  اليقين  عدم  مستويات

وباء   ع  19-كوفيدظهور  استهدفت    جراءاتإ  دة بتبني 

واالقتصاد   ستقراراال  على  المحافظة   ثار آلا  تخفيفي 

 .الجائحة تطورات على المترتبة

استنادا  إلى ما سبق، سجلت المملكة معدالت نمو مريحة 

المحلية     لتعزيز   المركزي  البنك  لتدخالت  نتيجةللسيولة 

  النقدية   السياسة  أدوات  باستخدام   وإدارتها  سيولةل ا  مستويات

النقدي  .  الحاجة  دعت  ما  متى المعروض  نما  عليه،  بناء  

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

 والمصرفية النقدية تطوراتلا
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الواسع   عام   8.3بنسبة    (M3)بمفهومه  في  المائة  في 

عام     2020 في  المسجل  بالمستوى    فيما   . 2019مقارنة 

  بنحو   سنويا    ارتفاعا    شهدت  فقد  المصرفية،  الودائع  يخص

مطلوبات القطاع المصارف  ، في حين نمت  المائة  في  8.2

بنسبة   والخاص  العام  القطاعين  من  في    14.4التجارية 

يار لاير تشكل مل  2279.9لتصل إلى    2020المائة في عام  

في    77.3من بينها المطلوبات على القطاع الخاص نحو  

 .(67)المائة

 االعتبار   بعين  األخذ  ومع،  الراهنة   الظروف  ظل  في

 المتوقع   من  ،19-كوفيد  لقاح  لتطوير  يةاإليجاب  التطورات

  2021خالل عامي    المملكة  في  النقدية  األوضاع  استقرار

الت   خصوصا    2022و االحتواء  ظل  النتشار  في  دريجي 

 الحكومة   لجهود  نتيجة  ذلك  يأتي.  المملكة  في  الجائحة

  القطاع   تحفيز  برامج  توفير  في السعودي المركزي  والبنك

 األنشطة  لكافة  ادياالقتص  التعافي  لدعم   الخاص

  فقد   الصرف،  ألسعار  بالنسبة  أما.  المملكة  في  االقتصادية

  المتوقع   ومن  ،المستهدف   المستوى   عند   استقرارا    شهدت

  على   بناء    القادمة  الفترة   خالل  االستقرار  في   تستمر  أن

 . مؤخرا   لوحظت التي اإليجابية التطورات

  تنفيذ   تعزيز  إلى  الرامية  جهوده   إطار  في  ،68اإلمارات في  

  اإلمارات،   في  النقد  سوق  وتطوير   النقدية  سياسته  أهداف

المتحدة   مصرف  أعلن العربية    في   المركزي  اإلمارات 

  للعمليات   جديد  إطار   عن  2020  سنة  من  األول  الربع 

(.  Dirham Monetary Framework)  بالدرهم  النقدية

  لهذا   التشغيلية  والترتيبات  األساسية  الركائز  تصميم   يستند

  النقدية   للسياسة  األساسي  الهدف   على  الجديد  اإلطار

  الدرهم  صرف  سعر  ربط  على  الحفاظ  في  المتمثل

 . األمريكي بالدوالر اإلماراتي

 : إلطار العمليات النقدية بالدرهم رئيسة توجد ثالث مزايا 

توافق   تسهيالت ضخ وسحب  تطوير  (1) السيولة لضمان 

ال سوق  في    نقدأسعار  السائدة  المستويات  مع  المحلية 

المتحدةا ربط    األمريكية  لواليات  صرف لدعم  سعر 

 الدرهم اإلماراتي بالدوالر األمريكي؛

ما   (2) الفوارق  التحديد  التسهيالت  وعمليات   قائمةبين 

المفتوحة وذلك  السوق  واضح،  قدرة   بشكل  لتحسين 

 المصرف المركزي على إدارة السيولة؛

 
67 ( والمصرفية  النقدية  التطورات  المركزي  2020تقرير  "البنك   .)

 السعودي"، الربع الرابع. 

الودائع   وضع (3) تتلقى  التي  المالية  للمؤسسات  حوافز 

شكل المتوفرة لديها على أساس يومي بسيولة  الإلدارة  

سوق   تطوير  ودعم    والضمانات  النقداستباقي 

(collateralization) دولة. ال  في 

  في   متمثلة    أساسية  ركائز  أربع  على  الجديد  اإلطار  يحتوي

  السوق   عمليات  األساس،  وسعر  القائمة  التسهيالت

  ي، اإللزام  لالحتياطي  القانونية  المتطلبات  المفتوحة،

ه   الشأن،  هذا  في.  الطارئة  السيولة  تأمين   وتسهيالت    وج 

 اإلطار   وتنفيذ  بتطبيق   المركزي  المصرف  إدارة   مجلس

  الطريق   خارطة  في  عتمدالمُ   الزمني  للجدول  وفقا  الجديد

 السيولة   إدارة  تسهيالت  وتنظيم   هيكلة  بإعادة  الخاصة

ه  كما .  القائمة   الالزم  الخطوات  بوضع  اإلدارة   مجلس  وج 

  السوق   لمتعاملي  الجديد   اإلطار  تطبيق   عن   لإلعالن  عهااتبا

 .  المحلي

 االحترازية و  النقديةتين  السياس  بين  التنسيق  نطاق  في

  منفصلين   إطارين   بوضع   المركزي  المصرف   قام  الكلية،

.  والمالي  السعري  االستقرار  على  للحفاظ  الشأن  هذا  في

  نطاق   في   المتاحة  السياسة  أدوات   مجموعة  تختلف  عليه، 

  توجيه   يتم   المثال،  سبيل  فعلى.  تفعيلها  لنطاق  وفقا    إطار  لك

  المالية   المؤسسات   لمساعدة  النقدية  السياسة  أدوات

 يومي   بشكل  لديها  المتوفرة   السيولة  إدارة   على  المرخصة

  السوق   وعمليات  القائمة  التسهيالت  استخدام   خالل  من

  توافق   لضمان  وذلك  الطارئة،  السيولة  وتأمين  المفتوحة

  في   السائدة  المستويات   مع  المحلية  النقد  سوق   رأسعا

  الدرهم  صرف   سعر  ربط   لدعم األمريكية    المتحدة  الواليات 

  تدابير   تهدف  حين   في.  األمريكي  بالدوالر  اإلماراتي

  أو من    الحد  إلى  باألساس  الكلية  االحترازية  السياسة

تراكم   دون    المالي   النظام   في  النظامية  المخاطر الحيلولة 

ذلك  مترتبة  آثار  أية  وتخفيف   تم  الشأن،  هذا  في.  على 

  مجموعات   أربعوفق    االحترازية  السياسة  أدوات  تصنيف

يشمل   والتمويل،    المال،  رأس  متطلباتبما  والسيولة 

  واألدوات  ،ين قترضالمُ إدارة مخاطر ب المرتبطة واألدوات

 أنه  يعني  مما  زمنيا ،  متغيرة   األدوات  هذه   وتكون.  الهيكلية

  أو   المالية  للظروف   وفق ا  معايرتها  أو   تغييرها  يمكن

  ذات   المخاطر  معلمات  على  بناء  تفعيلها  ويتم   االقتصادية

 .اإلطار  هذا في المعتمدة  الصلة

  (. 2021مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، اإلمارات، ) 68
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 التعافي  وضع   على  المركزي  قطر  بنك   يحرص،  69قطرفي  

  رأس   على  الجائحة  تفشي  عن  الناتج  التباطؤ  من  االقتصادي 

  حوافز   توفير  خالل  من  وذلك  المقبلين،  العامين  في  أولوياته

  فائدة  أسعار  بيئة  على  الحفاظ  طريق  عن  النقدية  السياسة

  لتيسير   الكافية  والسيولة  النقد  توفير  وضمان  منخفضة

 .  خالل أفق التوقع التركيز محل ذلك  وسيظل التعافي

  البنك   يستخدمها  التي  السيولة  إدارة   عمليات  ستظل

  تركيز   محور  أعاله   المذكورة   األهداف  لتحقيق  المركزي

  الهدف   تحقيق ل  القادمتين  السنتين  في   النقدية  السياسة  إدارة 

النقدية    العام    السعري   االستقرار  في  المتمثلللسياسة 

 .االقتصادي  النمودعم و الماليو

اإلجراءات التي تم تبنيها من قبل البنك المركزي   جانب  إلى

للتخفيف من حجم التداعيات االقتصادية واالجتماعية عن  

ال   تأجيلامج  رب  مثلالجائحة   خدمة    قروض مدفوعات 

  نقدية   سياسة  بيئة  على  الحفاظ  لعب  االئتمان،  وضمان

 السيولة   وتوفير   ، الفائدة   أسعار  خفض   طريق   عن  داعمة

  التي   القطاعات   دعم   في  حاسما    دورا    للمصارف  الخاصة

 .  الوباء من بشدة  تضررت

تم   اإلطار،  هذا    الشراء   وإعادة   اإليداع  أسعار  خفضفي 

  أساس،   نقطة  100  بمقدار  المركزي  قطر  ف مصر  لدى

 المركزي  قطر  مصرف  لدى  قراضاإل  معدلفيما تم خفض  

استحداث  .  أساس  نقطة  175  بنحو تم   خاصة   نافذة كما 

  للبنوك،   إضافية  سيولة  لتوفير  صفري  بسعر  الشراء  إلعادة 

  أقساط   لتأجيل  قطري،   لاير  مليار  50  يبلغ  إجمالي  بحد 

 . جديدة  قروض منح أو  القروض

 الحكومة   اتخذتها  التي  االستباقية  اإلجراءات  ضوء  يف

 كان   المالية،   لألسواق   قطر  وهيئة  المركزي  قطر   ومصرف

دا . انعكس  محدو   المالي  القطاع  على  19-كوفيد  جائحة  تأثير

االئتمانية   والتسهيالت  السيولة  مستويات  على  ذلك 

الممنوحة التي نمت بمعدالت متواضعة في بداية األزمة،  

أنها ارتفاعا     إال  التي    لمختلفةا   التدابير  ضوء  فيشهدت 

  أسعار   تخفيض  بينها  استهدفت تيسير السياسة النقدية ومن

 .المركزي  البنك  قبل من السيولة  وضخ الفائدة 

نموا     المحلية  السيولة  في ضوء ما سبق، سجلت مستويات

عام    3.8بنسبة   المسجل    2020خالل  بالمستوى  مقارنة 

نما  2019عام   كما  بنسبة    فيصا،  األجنبية  الموجودات 

على مستوى له خالل أفي المائة خالل العام وسجل    1.5
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عام   من  سبتمبر  تباطؤا     2020شهر  شهد  قد  كان  بعدما 

عام   من  ومايو  ابريل  شهري  مع    2020خالل  تزامنا  

 قتصادي.  التباطؤ المسجل في النشاط اال

  ا  دور  المبذولة  الجهود   لهذه   كان   على صعيد القطاع المالي،

  المصرفي،   القطاع  وخاصة  المالي،  القطاع  حماية  في  ا  كبير

كما بقيت    .القروض  سداد  عن  العجز  من  الحد  خالل  من

خالل    نسبيا    مرتفعةعند مستويات    البنوك  ربحيةمستويات  

من    2020عام   الربع األخير  في    مع   2020  عام خاصة 

المرجحة    المال  رأس  كفايةمستويات    بقاء لألصول 

فيما  مرتفعةبالمخاطر     عند   المتعثرة  القروض  ظلت، 

 . منخفضة مستويات

  2021عام    خالل  النقدية  الظروف   تظل  أن  المتوقع  من

مجلس    أن  إلى  تشير  التي  للمؤشرات  نظرا  ة   مستقر  2022و

يستمر   سوف  األمريكي  الفيدرالي  اإلبقاء    فياالحتياطي 

الفائدة   أسعار  مستويات  من  على  قريبة  مستويات  عند 

ب  عن  ال  ضف   فر،الص العمل  باستمرار    برامج التوقعات 

 . خالل أفق التوقع الكمي التيسير

التي سيعمل عليها مصرف قطر    من األولويات  أهم  بين 

التوقع استمرار تبني السياسات النقدية  المركزي خالل أفق  

  السريع   االقتصادي  عافيواالحترازية الكلية الكفيلة بدعم الت

  بيئة   على  الحفاظ  طريق  عن  الوباء  عن  الناتج  التباطؤ  من

  توفر  وضمان  ممكن  حد  أقصى  إلى  منخفضة  فائدة   أسعار

 . التعافي لتيسير الكافية والسيولة النقد

في ضوء التدخالت المتبناة من قبل البنك    ،(70) البحرين في

سجل المعروض النقدي  المركزي لتعزيز السيولة المحلية،  

(M2)    مقارنة    2020في المائة في عام    3.5بنسبة    نموا

. ساهمت تدخالت البنك  2019في عام  بالمستوى المسجل

الممنوح   واالئتمان  السيولة  مستويات  دعم  في  المركزي 

  72  ما يشكلالذي زادت نسبته إلى  للقطاعات االقتصادية  

المائة   مقارنة  في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  المائة  في 

.  2019في المائة للنسبة المسجلة بنهاية عام    67.3بنحو  

كما ارتفعت نسبة الودائع إلى الناتج المحلي اإلجمالي إلى  

مقابل    93.7 المائة  المسجلة    في  90.8في  للنسبة  المائة 

 . 2019بنهاية عام 

يواصل سوف  التوقع،  أفق    البحرين   مصرف  خالل 

  إلى   تهدف  تشريعاتسن  و  تدابير  عدة   اتخاذ  المركزي

  ضرار ألا  وتخفيف  المملكة  في  المالي  االستقرار  ضمان

:  العربي  النقد  صندوق"  (.2021مصرف البحرين المركزي، البحرين، ) 70
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  وعلى   المالي  القطاع  على  19-كوفيد  وباء  عن  الناتجة

  بما   االبتكار  على  المالي  القطاع  تحفيز   إلى   إضافة  األفراد 

  يدعم  بما  المالية  الخدمات  كفاءة   مستويات  زيادة   على  يساعد

 . الجائحة احتواء جهود

اة من قبل المركزي  نساعدت التدخالت الُمتب ،  (71) ع مان في

يولة المحلية رغم التداعيات الناتجة  على دعم أوضاع الس

  8.9حيث نمت السيولة المحلية بنسبة    ،19-عن وباء كوفيد

عام   بنهاية  المائة  المثيلة    2020في  بالمستويات  مقارنة 

، فيما سجل كل من 2019المسجلة في نفس الفترة من عام  

  2.2االئتمان الممنوح والودائع زيادة بنسبة معتدلة بلغت  

 في المائة على التوالي.  2.4في المائة و

ة التدابير الهادفة إلى دعم  ركز البنك المركزي على مواصل

مشروع   تنفيذ  من خالل  النقدية  للسياسة  التشغيلية  األطر 

( النقدية  السياسة  كفاءة   Monetary Policyتعزيز 

Enhancement Project    بهدف ضمان كفاءة التأثير )

كف وزيادة  المحلية  السيولة  أوضاع  النقد  في  سوقي  اءة 

تفعيل إطار    والصرف األجنبي. سوف يتم في هذا اإلطار

من خالل تحسين آلية    مالئم لإلدارة النشطة للسيولة المحلية

الواليات   في  الفائدة  بأسعار  المحلية  الفائدة  أسعار  ربط 

المحلية   السيولة  أوضاع  مراعاة  مع  األمريكية  المتحدة 

فضال    المحلية  االقتصادية  أطر  والظروف  تطوير  عن 

كضمانات   المقبولة  لألصول  مالئمة  للقروض تنظيمية 

حاالت   في  السيولة  البنك  الطوارئوتوفير  يسعى  كما   .

بين   ما  اإلقراض  لتنشيط سوق  العُماني    البنوك المركزي 

وتسهيل   السوق  لهذه  المصارف  نفاذ  تعزيز  خالل  من 

الحصول على التمويل قصير األجل بشكل فعال. في هذا  

على  السياق قدراته  تعزيز  إلى  المركزي  البنك  يسعى   ،

ال األهداف  استشراف  نحو  وتوجيهها  المحلية  سيولة 

 المتوخاة. 

سيق  نكما يركز البنك المركزي كذلك على تعزيز آليات الت 

ما بين السياستين النقدية واالحترازية الكلية لتحقيق الهدف  

نظا  استقرار  تحقيق  في  ُممثال   المركزي  للبنك  م  النهائي 

سعر الصرف الثابت الذي يمثل ركيزة أساسية لالستقرار  

"لجنة   به  تقوم  الذي  الدور  خالل  من  والمالي  السعري 

الن  اإلطالسياسة  تمثل  التي  المصارف  وتطوير  ار  قدية 

 التنظيمي المعني بالتنسيق ما بين السياستين.  

  المبادرات   العديد  انتهاج  على  السلطنة  في  حاليا  العمل  يتم 

على    النقدية   السياسة  ة اءكف  لزيادة  التركيز    تناسق مع 
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 الكلية   يةاالحتراز  سياسةال  مع  التيسيرية  النقدية  السياسة

 .  لدعم النمو االقتصادي وضمان االستقرار المالي

عام   شهد  المالي  القطاع  صعيد  العمل   2020على    بدء 

االئتمانية   للمعلومات  ُعمان  مركز  لعمليات  التجريبي 

مرتكز كأحد  المركزي  والمالية  البنك  استراتيجية  ات 

  توفير   ( الذي سيساعد على2021-2019للفترة )  يالعُمان

  المالية   ءة المال  وتقييم  المالية  للمؤسسات  الالزمة  المعلومات

  المستوى   على  الخاص  القطاع  ومؤسسات  لألفراد  السليمة

بما سيساعد على حفز    دوليا  المعتمدة   للمعايير  وفقا  الوطني

   .االئتمان المحلي

المركزي   البنك  استراتيجية  -2019)  العُمانيتتمحور 

في  مرتكزات  ثالث  حول(  2021   على   التركيز  :تتمثل 

  تعزيز   على  التركيز،  البنك   عمل  وكفاءة   نطاق  تحسين

،  االقتصادي   والتنبؤ  بالبحوث  يتعلق  فيما  البنك  وظائف

  مختلف   اشراك  خالل  من  السلطنة  في   المالي  لقطاع ا   تطوير

يتم    .المصلحة  أصحاب سوف  االستراتيجية  هذه  وفق 

 التركيز على: 

  الكلية   االحترازية  بالسياسات  العمل  استمرار  −

  استقرار   وتعزيز  االقتصادي  للنمو  الداعمة

   .المالي  القطاع

  بما   السلطنة  في  المدفوعات  نُظم   تطويرمواصلة   −

 . التقنية التطورات يواكب

  البيئة   لمراجعة  بالبنك  الماليةقنيات  الت  لجنة  إنشاء −

  والخدمات   المنتجات  لتطوير  الالزمة  التشريعية

 . المصرفي القطاع في المالية

  حيث   المحلية،السيولة    إلدارة  معزز  إطار  إعداد −

 من  النقدية  السياسة  بأدوات  العمل  تعزيز  سيتم 

زيادة  و  الرئيس  الفائدة  سعر  ستهدافا  خالل

 مستويات كفاءة انتقال أثر السياسة النقدية. 

 خالل   من  السلطنة  في  قدالن   سوق  عمق  زيادة −

 طريق   عن  البنوك  بين  ما  قراضإلا  سوق  تنشيط

  غير   االقراض  سوق  في  المتاحة  السيولة  تعزيز

 . البنوك  بين ما المضمون

  القطاع   لدى  النقدية  السيولة  إدارة   إطار  ستحداثا −

  حلول   تقديم   خالل  من  اإلسالمي  المصرفي

 .   اإلسالمية الشريعة مع متوافقة مبتكرة  وأدوات

في    3.8بنسبة    M2))  نمت السيولة المحلية،  الكويت   في

على أساس سنوي،  حيث ساعدت    2020المائة بنهاية عام  
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السيولة   تعزيز  على  المختلفة  المركزي  البنك  تدخالت 

   المحلية وتوفير االئتمان الالزم لدعم التعافي االقتصادي. 

على  ركودانعكس   االقتصادي  االئتمان    تباطؤ  النشاط 

  3.5الذي نما بوتيرة بلغت  لقطاعات االقتصادية الممنوح ل 

عام   في  المائة  المستوى    2020،في  عن  يقل  ما  وهو 

في المائة، فيما سجلت    4.3البالغ    2019المسجل في عام  

في نهاية عام في المائة    3.8ودائع المقيمين ارتفاعا  بنسبة  

 . 2019في المائة في عام  0.3مقابل نحو  2020

  السياسات   تطبيق  المركزي  الكويت   بنك  يواصل

 المركزي   البنك  سياسات  تنطلق  حيث  الكلية،  االحترازية

  المنوط   الدور  من  المصرفية  والرقابة  اإلشراف  مجال  في

  رقابية  منظومة ضمن المصرفي  الجهاز  مراقبة في بالبنك

 في  المنظومة  هذه   تأتي.  المالي  االستقرار  تعزيز  تستهدف

  المالية   األزمة  بعد  ظهرت  التي  الجديدة  التوجهات  ضوء

الكلية  سياسال  استخدام   مجال  في  العالمية االحترازية  ة 

(Macroprudential Oversight  )من   أصبحت  التي  

  والرقابية   التنظيمية  العمل  أطر  ضمن  المهمة  المحاور

 . المركزية للبنوك

 يعام  خالل  المركزي  الكويت  بنك  يواصل  أن  المتوقع  من

  بما   النقدية  السياسة  عمليات  وتنفيذ  رسم   2022و  2021

  باالعتبار   أخذا    الكويتي  لالقتصاد  الهيكلية  المتطلبات  يوائم 

  والمصرفية   والنقدية  االقتصادية  األوضاع  تطورات  مراقبة

  الفائدة  أسعار  اتجاهات  في  والتطورات   جهة،  من  المحلية

 .  أخرى جهة من العالمية العمالت على

  دعائم  ستكري  على  المركزي  الكويت  بنك  جهود  تترك ز

  األجواء   لترسيخ  الوطني  االقتصاد  في  النقدي  االستقرار

 كوعاء  جاذبيتها  وزيادة   ،الوطنية  العملة  تنافسية  تعزز  التي

  قاعدة  نمو  في  يساهم   بما  المحلية،  للمدخرات  وموثوق  مجزٍ 

 المصرفي   الجهاز  وحدات   لدى  الكويتي  بالدينار  الودائع

  االقتصاد   ات اعقط  لمختلف  التمويلية  االحتياجات  لمواجهة

 .  الوطني

  بنك   سيواصل  الصرف،  أسعار   بتطورات  يتعل ق  فيما

 في   جهوده  2022و  2021عامي    خالل  المركزي  الكويت

  لسعر   النسبي  االستقرار   تكريس  إلى  الرامية  السياسات  تبن ي 

  بما   الرئيسة  األجنبية  العمالت  مقابل  الكويتي  الدينار  صرف

  ذلك   مستوردة،لا  التضخمية  الضغوط  من  الحد  في  يساهم 

  على  القائم  2007 مايو 20 منذ به المعمول النظام  ظل في

  من   موزونة  خاصة  بسلة  الكويتي  الدينار  صرف  سعر  ربط

  مؤثرة  ومالية  تجارية  بعالقات  ترتبط  التي  الدول  عمالت

 .  الكويت دولة مع

 

البنك    األولوية  ذات  القضايا  أبرز  من لعمل  بالنسبة 

 : المركزي خالل أفق التوقع

  للتقنيات   والتشغيلية  التنظيمية  البيئة  على  التركيز  −

  ذلك   في  بما  ،( Fintech)  الحديثة  المالية

 أعمال  ونماذج  وخدمات   منتجات  استحداث

 . المالية الخدمات صناعة مجال في متطورة 

  باعتماد   المالي  االستقرار  تعزيز  على  العمل −

  اإلشرافي   المجال  في  العالمية  المعايير  أفضل

 . والمالي المصرفي الجهاز على والرقابي

  المالية   واالبتكارات  المستجدات  مواكبة −

 . العالمية  والمصرفية

  وتحصين   الدولية،  الرقابية  المعايير  أفضل  تطبيق −

 مقاومة  على  قدرته  وزيادة   المصرفي  الجهاز

  الرقابية   المعايير  تطبيق   ومتابعة  الصدمات، 

 وما  ، المصرفية  للرقابة  بازل   لجنة  عن   الصادرة

 . القادمة السنوات خالل  تعديالت من هايرافق

الكويتية   للبنوك  المالية  السالمة  مؤشرات  في  تؤكد  كما 

قوة وسالمة أوضاعها المالية والمتمثلة    2020نهاية عام  

 19.0في معدالت عالية لكل من معيار كفاية رأس المال )

المائة )في  السيولة  تغطية  ومعيار  المائة(،    184.0(  في 

الت صافي  )ومعيار  المستقر  المائة(    115.0مويل  في 

وبنسب تفوق متطلبات الحدود الدنيا لهذه الضوابط الرقابية 

كما تحددها التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي،  

ويدعم هذه المؤشرات معايير جودة األصول والمتمثلة في 

مستويات   إلى  المنتظمة  غير  القروض  نسبة  انخفاض 

 (. مائة ال  في 2.0) ا  متدنية تاريخي

أظهر لبورصة كما  الكويتية  البنوك  افصاحات  نتائج  ت 

ا   مليون دينار    365.4نحو  بلغت  الكويت أنها حققت أرباح 

مليون دينار    744.8، مقارنة  بنحو  2020بنهاية سبتمبر  

وجاء هذا التراجع في    .في نفس الفترة من العام الماضي

ا األرباح   مستويات  انخفاض  يعكس  المحليبما  .  لطلب 

أثر   على  على  انخ عالوة  وتداعياته  النفط  أسعار  فاض 

اإليرادات   كون  االقتصادي  والنشاط  العامة  الموازنة 

والنشاط   العام  لإلنفاق  الرئيسي  ك  المحر  هي  النفطية 

 االقتصادي.       

 األخرى النفطية الدول ب(.

المصدرة   العربية األخرى  الدول  تعتبر  ناحية أخرى  من 

بة لألوضاع الداخلية في عدد من للنفط ذات خصوصية نس 

ة في هذه الدول  هذه البلدان، حيث استمرت البنوك المركزي

المتاحة   النقدية  األدوات  باستخدام  االقتصاد  تحفيز  في 
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على   باالعتماد  وذلك  الكلية،  االحترازية  والسياسات 

االستقرار المالي مثل كفاية رأس المال، التركز    مؤشرات

األصول،  وجودة  المؤشرات.    المصرفي،  من  وغيرها 

نتيجة تأثرت األوضاع النقدية والمالية في هذه الدول  كذلك  

طرأ ا التي  للنفط  لتغيرات  العالمية  األسعار  على  التي  ت 

الخام  النفط  إيرادات  انخفاض  في  وانعكست  انخفاض ، 

 لهذه الدول.  لنفطيةااليرادات غير ا 

التداعي،  الجزائر في   احتواء  وبهدف  الجزائر  بنك  ات  قام 

اسة نقدية تيسيرية في  بتبني سي  19-الناتجة عن وباء كوفيد

محاولة لدعم االقتصاد المحلي، تم على إثرها خفض سعر  

الفائدة الرئيس مرتين منذ بدء انتشار الفيروس في أوائل  

أساس في كل مرة، لينخفض  نقطة    25، بواقع  2020عام  

السياسة النقدية إلى   ما تم  في المائة. ك  3بذلك سعر فائدة 

خفض نسبة االحتياطي القانوني ثالث مرات، لتتراجع من  

في المائة في فبراير    2إلى    2020مارس  في المائة في    10

2021 . 

تبني سياسة نقدية توسعية    من المتوقع مواصلة بنك الجزائر

يما في ظل تراجع مستويات التضخم  ال س  2021في عام  

يتوقع   فيما  االقتصادي،  النشاط  تباطؤ  عام  بنهاية  نتيجة 

ا   2022 النقدية اتجاه  السياسة  تقييد  إلى  المركزي  لبنك 

 الحتواء الضغوط التضخمية. 

التي شهدها سعر صرف  ،  ليبيا  في وفي ضوء الضغوط 

ه  قرار  المركزي  البنك  إدارة   مجلس  أصدرالعملة المحلية،  

األسواق،   كل  في  الليبي  الدينار  صرف  سعر  بتوحيد 

  حقوق   وحدة ط متمثلة في  ته مقابل عملة الربقيم  تخفيضو

   .الخاصة  السحب

أن    المتوقع  من  أنه  إلى  األولية  التقديرات  تشير  ،عليه  بناء  

تعافيا  تدريجيا    الليبي    2021  عامي  خالليشهد االقتصاد 

، األمر الذي  الخام  النفط   نتاجإ   عودة  بعد   سيما  ال  2022و

  تحقيق   عن   فضال    الخام،  النفط  إيرادات ارتفاعسيؤدي إلى  

كما .  المدفوعات  وميزان  التجاري   الميزان  في  ضفائ

  الدينار   صرف  سعر  سيستفيد النشاط االقتصادي من توحيد

  القضاء   عليه  سيترتب  الذي   األمر  األغراض  لكافة  الليبي

وتجاوز    الصرف  لسعر  الموازية  السوق  على الرسمي 

جزء من االختالالت الهيكلية التي تواجه التوزيع الكفء  

االقتصاد على يةللموارد  مجمله  في  سينعكس  ما  وهو   ،

 األوضاع النقدية والمالية في ليبيا. 

كوفيد،  العراق  في وباء  النعكاسات  تأثيرات    19-كان 

واضحة على القطاع المصرفي، في ظل انخفاض إيرادات  

النفط خالل العام وهو ما أدى إلى انخفاض االحتياطيات  

من   المالية  مبيعات وزارة  تراجع  نتيجة  الدوالر األجنبية 

للبنك المركزي العراقي بسبب انخفاض إيرادات الحكومة 

النفط.   لكومن  انظرا   للبنك  ن  األجنبية  الحتياطيات 

تمويل  وظائفها  من  واحدة  في  تتولى  العراقي  المركزي 

التجارة الخارجية للقطاع الخاص عن طريق تلبية طلبات  

فقد   االجنبية،  العملة  بيع  نافذة  عن طريق  لها  المصارف 

العراقي  ا المركزي  البنك  مبيعات  ذلك زيادة حجم  ستلزم 

نتيجة اعتماد  األلتمويل تلك االستيرادات في   جل الطويل 

ويض النقص في مستوى السلع  عالعراق على االستيراد لت

 .  19-والخدمات الناتج عن وباء كوفيد

  نقدية   سياسة  باعتماد   العراقي  المركزي  البنك  يستمرسوف  

(  الصرف  وسعر  الفائدة،  سعر)  تيار اش  تكامل  على  قائمة

  على   النقدي  الطلب   تعظيم  عبر  النقدية  السوق   الستقرار

  المدخل يعد    النقدية  السوق  استقرار كون    العراقي،  الدينار

يستهدف البنك  كما    .التضخم   معدالت   على  للسيطرة   الرئيس

التوقع دعم  أفق   من   الوطنية  العملة  قيمة  المركزي خالل 

  للدينار   ومستقر  ثابت  صرف  سعر  على  الحفاظ  خالل

 صرف  سعر  وجعل.  االمريكي  الدوالر  مقابل  العراقي

  الصرف   لسعر  قريبا  الموازي  السوق  في  العراقي  الدينار

 . األسعار ستقرارا  ضمان  أجل من الرسمي

-2021  عامي  خالل  العراقي  المركزي  البنك  سيستمر

 لكونه   المالي  النظام  في  التغيرات  وتحليل  برصد  2022

  خالل   من  النظام   هذا  واستقرار  سالمة  عن  مسؤولةلا   الجهة

 لها  يتعرض  قد  التي  النظامية  المالية  المخاطر  تشخيص

 لمواجهة  المناسبة  األدوات  وتطبيق  المالي  القطاع

  السالمة   مؤشرات  رصد  خالل  من  المالية  االختالالت

  المصرفي   للجهاز  المال  رأس  كفاية  نسبة  لتحليل  المالية

 العراق   في  العاملة  للمصارف  ماليةلا   القدرة   إلى  وصوال  

  وكذلك   المحتملة  المخاطر  مواجهة  على  لمساعدتها

تغطية  تشخيص   العاملة،   المصارف  لدى  السيولة   نسبة 

  للجهاز   المستقر  التمويل  صافي  نسبة  مع  الحال  وكذلك

 . المصرفي

 نسبة   رفع  علىفي العراق    العمل  يجري  ،من جانب آخر 

 المحلي   الناتج  نمو  زلتعزي  العراق  في  المصرفي  العمق

  العالقة   عفالناتجة عن ضومواجهة التحديات    اإلجمالي،

  متابعة   خالل  من  الحقيقي  والقطاع  المصرفي  القطاع  بين

  ات مؤشر  على  المعتمد  المصرفي  االستقرار  مؤشر  من  كل

  الصرف   مخاطرو  المصرفي،  التركزو  ، المال  رأس  كفاية

    صول.األ  جودة و االجنبية
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  من   عدد  إصدار  على  العراقي  كزيمرال  البنك  عملكما  

المتوافق    التمويل  أدوات  ضوابط  منها  والتعليمات  الضوابط

المتوافقة مع   المصارف  في  المخاطر  إدارة و  ،مع الشريعة

  ، الشرعي   والتدقيق  الشرعية  الرقابة  هيئةو  ،الشريعة

  111  بازل  متطلبات  وفق  المال  رأس  كفاية  معيارو

  للمصارف   المال  لراس  دنىاأل   الحدو   ،التقليدية  للمصارف

  ببيع   التوسط  شركات  عمل  نظيم المتوافقة مع الشريعة، وت 

  إدارة  نظام  تعليماتإضافة إلى    األجنبية  العمالت  وشراء

  وفق   العراقي  المصرفي  القطاع  في   األعمال  استمرارية

  عمل   وتعليمات،  (ISO 22401)   الدولية  المواصفات

  فيما   األجنبية،  الحواالت  خدمة  لمزودي  الثانويين  الوكالء

على    العراقي  المركزي  البنك  يستمرس العمل    تعزيز في 

 المالية   الخدمات  مستوى  ورفع  ،المالي   الشمول  مستوى

 .كافة المجتمع لفئات 

على صعيد القطاع المالي، يركز البنك المركزي على تبني  

عدد من اإلصالحات لتطوير نظم الدفع الوطنية من خالل 

القانونية   األطر  والمتطتوفير  األساسية  والتنظيمية  لبات 

 لتشجيع الخدمات المالية الرقمية بما يشمل:

الخدمات   (1 مستهلكي  حماية  قانون  إعداد  على  العمل 

 المالية. 

 إصدار قانون المدفوعات العراقي. (2

دعم شركات الدفع اإللكتروني عبر الهاتف النقال في  (3

لضمان  التحويالت  عمليات  وتسهيل  خدماتها  تنويع 

وص المقدم سهولة  الخدمات  المجتمع ول  لشرائح  ة 

 كافة وبأسعار معقولة.

التي  (4 الرقمية  المالية  الخدمات  تطبيق  على  العمل 

 تساهم في توسيع استخدام أدوات الدفع االلكتروني.

وضع األطر وخارطة الطريق لتنفيذ مشروع الهوية  (5

( اإللكترونية  عميلك  أعرف  وقواعد  -eالرقمية 

KYC.) 

التج  تحفيز (6 اإللكترونتعامالت  والمعامالت  ارة  ية 

الحكومية م التحصيل والقبول المالية  ن خالل زيادة 

 للدفعات اإللكترونية. 

اإلقليمي  (7 النظام  المشاركة في  المصارف  زيادة عدد 

المرتبطة  البينية  العربية  المدفوعات  لتسوية 

بالمعامالت االقتصادية واالستثمارية عبر الحدود بين 

 بية.الدول العر

 
 .النقدية السياسة تقرير(. 2020البنك المركزي المصري، ) 72

ال (8 المإصالح  مبدأ قطاع  وتعزيز  العراقي  صرفي 

خالل   من  المالية  المؤسسات  عدد  وتقليل  المنافسة، 

 الدمج فيما بينهم. 

استقطاب  (9 خالل  من  وتعزيزه  المالي  الشمول  زيادة 

 أكبر عدد ممكن من المواطنين. 

نظرا   اليمن في   كبيرة  تحديات  النقدية  السياسة  تواجه   ،

وطات على ما يفرض ضغ  ،ةلتطورات األوضاع الداخلي

النقديةال الداخلية  سياسة  االختالالت  استمرار  شأن  من   .

والخارجية أن تؤدي إلى استمرار الضغوطات التي تؤدي  

األجنبية  العمالت  مقابل  المحلية  العملة  قيمة  تراجع  إلى 

فقدان   ظل  في  خاصة  التضخمية  الضغوط  وتغذية 

    اج النفط.المتحصالت من النقد األجنبي بسبب توقف انت

 للنفط المستوردة العربية الدول. 2

عدد من   الجائحة  انعكاسات  في ظل  مجموعةتبنت دول ال

اإلجراءات لتعزيز السيولة المصرفية. كما واصل عدد من 

هذه الدول تبني اإلصالحات الهادفة إلى التحول التدريجي  

 . نحو زيادة مستويات مرونة أنظمة الصرف

فيما يتعلق بطبيعة    ط للنف  المستوردة   الدول  بين  تباين  هناك

عن   الناتجة  التداعيات  من  للتخفيف  المستخدمة  األدوات 

  على   القيود  تخفيف  على  دول  اعتمدت   حين  ففي  ،الجائحة

  انتهجت   الجائحة،  فترة   خالل  الكلية  االحترازية  السياسات

  تعزيز   على  واعتمدت  لذلك  مغايرة   سياسات  أخرى  دول

مع حرضها على   بأدوات أخرى بما يتماشى  النقدية  السيولة

 سالمة المصرفية واالستقرار المالي. تعزيز ال 

  قد   النقدية  األوضاع  أن  إلى  التقديرات  تشير،  (72)   مصر في

  بعد  2020 عام  من الرابع الربع  خالل عام  بشكل استقرت

  ، 2020  عام   من  الثالث  الربع  خالل  شهدته  الذي  التيسير

  350  ربمقدا  العائد   ألسعار  التراكمية  التخفيضات  من  بدعم 

مارس  في  أساس  نقطة هذه  وسبتمبر.    شهري  في ضوء 

ارتفاعا    المحلية  السيولة  مستويات  سجلت  التطورات، 

المائة    19.7بنسبة   ب   2020عام    خاللفي  نحو  مقارنة 

 .2019في المائة في عام   13.3

آخر،    من للبنك  جانب  النقديـة  السياسة  لجنة  قررت 

  مارس من  خالل شهرالمركـزي المصـري في اجتماعهـا 

عائد  اإلبقاء    2021عام   واإلقراض  على سعري  اإليداع 

المركزي عند مستوى  لليلة   للبنك  الرئيسة  العملية  وسعر 

المائة    8.75و  9.25و   8.25 وكذلك  في  الترتيب.  على 

في    8.75 م عند مستوىوالخص  االئتمانعلى سعر  اإلبقاء  

 المائة. 
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الحالية   العائد  مستويات  متعتبر  تحقيقمتسقة  معدل    ع 

( نقطة مئوية  2±في المائة )  7  لتضخم المستهدف والبالغا

واستقرار    ،2022الربع الرابع من عام  خالل  في المتوسط  

المتوسط وكذا تحقيق    األسعار النمو    معدالتعلى المدى 

 73غير التضخمية المستهدفة 

 قيمة  باستقرار  العموم   في  2020عام    تميز،  (74)تونس في

  عدة  افرضت  نتيجة  وذلك  األجنبية  تالعمال  أهم   مقابل  الدينار

 ظل   في   التجاريالميزان    جز ع  تقلص  أهمها  من  عوامل

  استمرار   مقابل  19-كوفيد  جائحة   جراء  الوارداتتراجع  

 بدعم من  نسبيا    مرتفع  بنسق  األجنبية  بالعملة  موارد  تدفق

 والعامة  الخاصة والتمويالت  بالخارج  التونسيين   تحويالت 

  ما   هو  و  2020  عام   بداية  منذ   تونس  عليها  تحصلت  التي

  الصرف   سوق  في  السيولة  مستوى  تحسين  إلى  أدى

  التي   الرشيدة   النقدية  السياسة  بدورها  ساهمت  كما.  المحلية

  حجم  في  التحكم    في  2019  منذ  المركزي  البنك  انتهجها

 شجع  ما  وهو  المحلية  النقدية  السوق  على  السيولة

  مقابل جنبية  ألا  العملة  بيع  على  االقتصاديين  المتعاملين

  ارتفع   الصدد،  هذا   في.  الوطنية  بالعملة  الثقة وعزز  الدينار

بنسبة  M2)  النقود  عرض عام    11.6(  في  المائة  في 

ما    2020 السيولة    9يقارب  مقابل  نمو  لمعدل  المائة  في 

 . 2019المسجل عام 

  للمواد   العالمية  األسعار  ارتفاع   يؤثر  أن  المتوقع  من

نتيجة    الوطني  االقتصاد  فيتعا  وبطء  والطاقة  األساسية

 من  المتأتي  ذلك  السيما  الخارجي  لطلبالضعف النسبي ل

  على   للجائحة  المسبوقة  غير  والتداعيات  ،اليورو   منطقة

  للمواد   اإلنتاج  نسق  استعادة   وتعثر  ،السياحي   القطاع

  المالية   توازنات  على  الضغوط  تعزز  إلى  االستخراجية

مالمدفوعات  وميزان  العامة  على   يبقي  أن   شأنه  من  ا، 

 من  ما  وهو  االقتصادي  تباطؤ  رغم   التضخمية  المخاطر

  النقدية   السياسة  لدى  الحذر  درجة  من  يرفع   أن   شانه

 .األسعار استقرار على المحافظة في للمساهمة

  الدينار   صرف  سعر  تطور  فإن  المقبلة  للسنوات  بالنسبة

  الصرف   بسوق   السيولة  وضع  تغير  من  بكل  مرتبطا    يبقى 

  الجاري   الميزان  في  العجز  تحسن  تواصل  دىمو  ،المحلية

  الدوالر   مقابل  اليورو  صرف  سعر  تطور  جانب  إلى

 . العالمية السوق على األمريكي

تم  السودانفي     السياسات   من  حزمة  تبني  حديثا  ، 

  وتوحيده  الصرف   سعر  نظام   إصالح   تستهدف  واإلجراءات 

  هذا   في.  المدار  المرن  الصرف  سعر  نظام   انتهاج  خالل  من

 
73 ( المصري،  المركزي  "2021البنك  النقدية  (.  السياسة  لجنة  "،  بيان 

 .مارس
المركزي   74 :  العربي  النقد  صندوق"(.  2021)تونس،  ،  التونسي البنك 
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  المنشورات   من  عدد   المركزي  السودان  بنك  أصدر   اراإلط

  لتنفيذ   الصرافة  وشركات   للمصارف  الموجهة  والضوابط 

  ، 2021  برايرشهر ف  من  اعتبارا    للدولة  اإلصالحية  الرؤية

األهداف   تحقيق في يساهم  بما  الصرف سعر  بتوحيد وذلك

 : التالية

  الموارد   تحويلو  الصرف  سعر  واستقرار  توحيد −

 . الرسمي السوق  الي الموازي السوق من

  بالخارج   العامليين  السودانيين  تحويالت  استقطاب −

 . الرسمية القنوات عبر

 . األجنبي االستثمار تدفقات  استقطاب −

 اإلقليمية   التمويل  مؤسسات  مع  العالقات  تعزيز −

  استقطاب   يضمن  بما   الصديقة  والدول   والدولية

 . الجهات  هذه  من والقروض المنح تدفقات

من   الخاص  والقطاع  والمصدرين  تجينالمن   تحفيز −

 يمجز  صرف سعر  خالل وجود

  وجود   من  المضاربين  استفادة   لمنع  الثغرات  سد −

  السوق   في  والسعر   الرسمي  السعر  بين   ما  فجوة 

 . الموازي

  السودان   ديون  إعفاء  على  العمل  في  المساعدة  −

  الفقيرة  الدول  مبادرة   من  باالستفادة   الخارجية

 . بالديون المثقلة

  المائة   في  86.1  بواقع  النقود  عرض  ينمو  ان  وقعالمت  من

  على   2022و  2021  عامي  في  المائة  في  45.9و

 الالزمة السياسات   على المركزي البنك   سيركز. 75التوالي 

 والعمل  االقتصادي،  االستقرار  تحقيق  متطلبات  إلنجاح

القواعد    على تعزيز  خالل  من  المصرفي  القطاع  تدعيم 

ال األطر  وتبني  والرأسمالية،  الدولية،    مواكبة محاسبية 

،  اإلرهاب  تمويل  ومكافحة  األموال  غسل  متطلبات

  فعالية   لضمان  الالزمة  التشريعية  المتطلبات  مالاستكو

 . المركزي  البنك واستقاللية

 المقبلة   الفترة   في  المركزي  البنك  يركزإضافة لما سبق، س

 : اآلتي على

  المباشر  التمويل من الحدالمحلية و السيولة ضبط −

 .للحكومة المباشر روغي

  المصارف   من  الحكومية   الحسابات  تحويل −

 . المركزي  لبنكإلى ا التجارية

  نظام   عمليات  الستكمال  المالية  وزارة  مع  التنسيق −

 .  الموحد الخزانة  حساب

 . اإللكتروني الدفع أدوات تفعيل −

75 IMF, (2021). “IMF Management Completes First 

Review of Staff-Monitored Program with Sudan”. 

March. 
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  األجنبي   النقد  على  الحكومي  الطلب  وترشيد  ضبط −

 ها عالقات  تعزيز  على  المصارف  ومساعدة 

  والمؤسسات   المراسلة  البنوك  مع  المصرفية

  ومدخرات   تحويالت  واستقطاب  بالخارج  المالية 

 . بالخارج  العامليين السودانيين

 ما  وهو  ، كبيرا    تراجعا    الفائدة  أسعار  سجلت  ،76المغرب  في

  اعد س للسياسة النقدية. سالرئي  الفائدة  سعر  انخفاض  يعكس

  االئتمان   على  الطلب  تشجيع  على  الفائدة   أسعار  انخفاض

  متناهية   المشروعات   قطاع  قبل   من  خاصة   المصرفي

قروض    شهدت  المقابل  ي. فوالمتوسطة  والصغيرة   الصغر

الجائحة وما نتج عنها   نتيجة  ملحوظا    تباطؤا  القطاع العائلي  

في  .  الوظائف  فقدان  بسبب  الدخل  مستويات  انخفاضمن  

لي  للقطاع غير الما  الممنوحة  تسهيالت المحصلة، سجلت ال

 . (77) 2020في المائة في عام  3.9زيادة بنسبة 

المجمل    ربع   النقدي  النشاط  أداء  مؤشرات   شهدت في 

بدعم من تدخالت البنك    الجائحة  فترة  خالل  ارتفاعا    السنوية

بينها    لتعزيزالمركزي   من  شملت  التي  المحلية  السيولة 

خفض مستويات االحتياطي اإللزامي إلى صفر في المائة 

المحلية  ارتفع  حيث  ،2020في عام   السيولة  نمو    معدل 

(M2  بنسبة )مقارنة مع   2020في المائة في عام    10.3

 . 2019في المائة في عام  5.9

اريخ  قرر مجلس إدارة بنك المغرب في اجتماعه المنعقد بت

اإلبقاء على سعر الفائدة الرئيسة مستقرا     2021مارس    23

المائة بما يتسق مع تو  1.5عند مستوى   البنك  في  جهات 

 .(78)لدعم النمو االقتصادي واحتواء الضغوط التضخمية

المالي  تم في إطار ترأس   على صعيد تعزيز االستقرار 

  المخاطر   على  واالشراف  للتنسيق  لجنة  المغرب  بنك

  المال،   راس  ألسواق   المغربية  الهيئة  تضم  التي  النظامية

  ووزارة  االجتماعي،  واالحتياط  التأمينات  مراقبة  وهيئة

 مجموعةاستحداث    اإلدارة  وإصالح  والمالية  االقتصاد

الوثيق    مكلفة  عمل  أزمة   تشكلها  قد   التي  للمخاطربالتتبع 

 .بشكل اسبوعي المالي االستقرار   على 19-وباء كوفيد

  مخاوف   أي   عن   اآلن  حتى  المراقبة  مؤشرات   تكشف   لم 

  القطاع   يخص  وفيما.  المالي  االستقرار  تهدد  أن  يمكن  كبيرة 

 ربحية   على  وخاصة  األزمة،  تأثير  غم فر  ،المصرفي

  بفضل   مرونته  إظهار  المصرفي  القطاع  يواصل  البنوك

الجهات المعنية   تتخذها التي  الدعم وتدابير  القوية أساسياته

 المركزي  للبنك  واالحترازية  النقدية  السياسةبشكل عام، و

 على وجه الخصوص. 
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شهد   المصرفي،  غير  المالي  للقطاع  بالنسبة   قطاع   فقد 

جيدة    المملكة  في  التامين  أداء    تفشي   خاللمستويات 

 عام  من  األولى  التسعة  األشهر  في  األقل  على  الجائحة،

  على   لخسائر  األزمة  بداية  في  تعرض  قدأنه    إال  ،2020

  تدريجيا    تقلصت  إال  المحققة،  غير  القيمة  فوائض  مستوى

ذلك أعقاب  اإلطار،  .  في  هذا    مراقبة   هيئة  عملتفي 

  القواعد   من  للتخفيف   تدابير  اتخاذ  على  ورهابد  التأمينات

الناتجة    المخصصات  تكوين  مجال  في  خاصة  االحترازية

 . التوظيفات قيمة تراجع عن

  تحقيق   في  األردني  المركزي  البنك  استمر  ،79ردنألا في

  معتمدا    والمالي  النقدي  االستقرار  في  المتمثل الرئيس  هدفه

  استقرار  في متمثلةال النقدية لسياسته الرئيسة الركيزة  على

 في  األسعار  ومستوى  األردني  الدينار  صرف  سعر

  األخرى   أهدافه  تحقيق  في  استمراره  عن  فضال    المملكة،

  المحلي   االقتصادي   النمو  واستدامة  تحفيز  في  المتمثلة

  اتباع   في  االستمرار  على  ذلك  نطوي.  التشغيل  ومستويات

 ة العالمي  االقتصادية  التطورات  بين  يوائم   نقدي  نهج

 . المحلية والمتغيرات واإلقليمية

  على خالل أفق التوقع  االهتمام  سينصب ذلك مع بالتوازي

النوع    فجوة  وتقليص   المالي  الشمول  تعزيز  في  االستمرار 

المالية للخدمات  اإلناث  بنفاذ  يتعلق  من    فيما  باالستفادة 

و التقنية   الثقافة   زيادة   في  اإليجابية  المساهمةالتطورات 

  والمتوسطة   الصغيرة   الشركات  دعم   جانب   إلى  المالية، 

  االحتياجات   مع  تتناسب  برامج  وتطوير  الصغر،  ومتناهية

  ومساعدة  لهم،  الالزم   التمويل  لتوفير  القطاع  لهذا  االئتمانية

  سجالتهم  وبناء  تطوير  في  والشركات   المشاريع  أصحاب

 العمل  فرص  واستحداث  خلق  نحو  وتشجيعهم   االئتمانية،

 . المحلي  االقتصادي النمو استدامة  في م يساه  بما الجديدة،

  البنك   في  النقدية  السياسة  قرارات   اتخاذ  عملية  تأخذ 

 مع   والتنسيق   الموائمة  االعتبار  بعين  األردني  المركزي

  في   المتمثلة  الرئيسة  األهداف  لتحقيق  االحترازية  السياسة

 من   ذلك   على  االستدالل   يمكن  .والمالي  النقدي  االستقرار 

  ذها ااتخ  تم   التي  واإلجراءات  التدابير  رات تطو  تتبع  خالل

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

  توزيع   لتأجيل   العاملة  البنوك  المركزي  البنك  وجه  حيث 

  المالية،   امراكزه  لتعزيز  2019  لعام   المساهمين  أرباح

  احتساب   لغايات  صفر  مخاطر  وزن  بمنح   قراره   إلى  إضافة

  الممنوحة   والسلف   القروض  على  الالم  رأس  كفاية  نسبة

 .(. المرجع السابق 2021بنك المغرب، ) 78
ا 79 )البنك  األردن،  األردني،  :  العربي   النقد  صندوق"(.  2021لمركزي 
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  القطاعات   لتمويل  المركزي  البنك  برامج  خالل  من

 .والمتوسطة الصغيرة  والشركات  الحيوية االقتصادية

ارتفاعا  بنسبة    شهدت المحلية  المائة في   5.8السيولة  في 

  ، وشهدت 2019في المائة في   4.8مقارنة مع    2020عام  

  تحسنا    المرخصة  لبنوكا  من  الممنوحة  االئتمانية  التسهيالت 

  التسهيالت   رصيد  بلغ  إذ  ، 2020  ام ع  خالل  ملحوظا  

مليار    26.3نحو    المرخصة  البنوك  من  الممنوحة  االئتمانية

مقابل   عام    24.7دينار  في  دينار  بارتفاع    2019مليار 

 في المائة.  7بلغت نسبته 

  نظام  يمثل  الصرف،  أسعار  في  التطورات  صعيد  على

  الركيزة  األمريكي  الدوالر  مع  الثابت  الصرف  سعر

  خدمة   في  النظام   هذا  ساهم .  النقدية  للسياسة  األساسية

 الثقة   تعزيز  إلى  وأدى  فعال  بشكل  األردني  االقتصاد

 يتماشى   كما  ،1995  عام   في  اعتماده   منذ  األردني  بالدينار

  على   التوازني  الصرف  سعر  مع  الثابت  الصرف  سعر  نظام 

خالل أفق   المركزي  نكالب  سيواصل  بالتالي.  الطويل  المدى

  كركيزة  الثابتة  الصرف  سعر   سياسة  استخدام التوقع  

 . النقدية للسياسة

 البنية   تطوير  استكمال  في  سراع من جانب آخر، يمثل اإل

  الرقمي   الدفع  أنظمة  على  تشتمل  والتي  التحتية  المالية

  المالي،   الشمولدعم  و  الرقمي  التحول  استراتيجيات  لتعزيز

  توظيف   خالل  من  الحديثة  المالية  خدماتوال  التقنيات   وتبني

المالي    التقني  االبتكار القطاع  تطوير  أولويات  أبرز  من 

زيادة   على  يساعد  بما  المركزي  البنك  عليها  يعمل  التي 

وغير   المصرفية  المالية  الخدمات  جودة  مستويات 

وجب   الحقيقي  القطاع  أنشطة  ودعم  المصرفية، 

 االستثمارات األجنبية. 

  لتخفيف   األردني  المركزي  البنك   يتجه  لم   ته،ذا  السياق  وفي

  بل   الجائحة  فترة   خالل  االحترازية  سياسته  على  القيود

  بأولوية   المساس  دون  النقدية  السيولة  تعزيز  على  اعتمد

  وائم.  األردني  المصرفي  الجهاز  ومنعة  متانة  على  الحفاظ

  القطاعات   على  التيسير  تحقيق  بين  المركزي  البنك  بذلك

 يحتاجها   التي  السيولة  وتوفير   االفرادو  االقتصادية

  المصرفي   القطاع  حماية  مع  بالتزامن  المحلي  قتصاداال

   . القوية اإلقليمية التنافسية ومؤشراته األردني

  اإلجراءات   من  جملة  األردني  المركزي  البنك   اتخذ

  على   المستجدة   الجائحة  تداعيات   الحتواء  االستباقية

إطارها في سياق جملة من اإلجر  االقتصاد،  اءات تم في 

  مليار   2.5  بنحو المحلي    القتصادا  سيولةتعزيز مستويات  

  عالوة  ،(اإلجمالي المحلي  الناتج   من  المائة  في  8.1)   دينار
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  من   المتضررة   والشركات  العمالء  على   التخفيف  على

  من   العديد   وغيرها  المستحقة  األقساط  بتأجيل  الجائحة

 .  اإلجراءات

  يشهد   واالقتصادية،  المالية  لألوضاع  تبعا    ،(80) لبنان في

  عند   الرسمي  الصرف  سعر)   صرف   أسعار  ثالثة  السوق

 خلقها   التي  المنص ة  صرف   سعرة، و لير  1,507.5  متوسط

 من  سل ة  واستيراد  بالليرة   الودائع   لتسديد  لبنان  مصرف

 .  (الموازية السوقصرف  وسعر ،الغذائية السلع

 من  والطلب  المصرفي  بالقطاع   الثقة  زيادة   تعتبر

 والعمل  رأسمالها،  زيادة   أو/ و  تكوين  بإعادة   المصارف

  األولويات   اهم   من  اللبنانية  العملة  صرف  سعر  توحيد  على

  الصدد،   هذا  في.  المركزي  لبنان   مصرف  عليها  يركز  التي

عام    من   أغسطس  شهر  في  تعميما    لبنان  مصرف  أصدر

 : ضرورة ب  التجارية  المصارف فيه وجه 2020

 ووضع   ومطلوباتها  داتهالموجو  عادل  تقييم   إجراء −

  الرأسمالية   بالمتطلبات  التقيد   إلعادة  شاملة  خطة

  أجل   من   لبنان  مصرف  من  ةضالمفرو  واألنظمة

 .  لديها السيولة تعزيز

  ألف   500  من  أكثر  حولوا  الذين  العمالء  حث −

  ، 2017  يوليو  1  من   اعتبارا    الخارج  إلى  دوالر

  القيم  من  المائة  في  15  توازي  مبالغ  إعادة   على

د  خاص  حساب  في  وإيداعها  المحولة   لمدة   مجم 

  رؤساء   على  أيضا    التعميم   ينطبق.  سنوات   خمس

 مساهمي  وكبار  إدارة   مجالس   وأعضاء

  للمصارف   التنفيذية  العليا  واإلدارات  المصارف 

ضين   األشخاص  من  المصارف  وعمالء   المعر 

  من  المائة في 30 إعادة منهم  ُطلب الذين سياسيا ،

ل مبلغ أي  .  الخارج إلى محو 

خ − المصارف    فبراير   في  تنتهي  مهلة  اللإلزام 

  أي   من  حر   خارجي  حساب  تكوين ب  2021

 أي  في  يقل  ال  الخارج  في  مراسليه  لدى  التزامات

 لديه   الودائع  مجموع  من  المائة  في  3  عن  وقت

 .  31/7/2020  في هي كما األجنبية بالعمالت

  أو   تكوين  إعادة  بغية  لبنان  مصرفل  طلب   قديم ت −

  نهاية   في  المطلوبة  المستويات   إلى  مالهارأس  رفع

 . 2021 العام  من األول الفصل

  تحويل توجيه المصارف بإتاحة خيار للمودعين ب −

  إلى   أو/و  رأسمالها  في  أسهم   إلى  لديها  ودائعهم 

 ". ولالسترداد للتداول قابلة دائمة دين سندات "
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  أكثر   ومنذ   يواجه  لبنان   في  النقدي   القطاع   ان  ذكره   الجدير 

التي    سنة  من الداخلية  التطورات  نتيجة  متزامنة  تحديات 

التبعات   حدتها  من  زاد  التي  المحلي  االقتصاد  بها  يمر 

وانفجار مرفأ لبنان في    19- وباء كوفيد  أزمةالناتجة عن  

  بما أدى إلى زيادة مستويات   2020شهر أغسطس من عام  

  على   ضغطتو  االقتصادية  القطاعات  جميع  في  الركود

 . المصارف عمالءعكس على نوا المصارف سيولة

على صعيد تعزيز االستقرار المالي والسالمة المصرفية،  

الالمصارف  هيكلة  إعادة   لجنة"   لبنان  مصرف  أنشأ   تي " 

بين    شملت   على   المقترحة  التعديالت  دراسة   مهامهامن 

  الدولي   المعيار  بتطبيق  المتعلق   لبنان  مصرف  قرار

  المتعلق   سياألسا  والقرار  ،( IFRS9)  المالية  للتقارير

 في  العاملة  المصارف  مال  رأس  لكفاية  التنظيمي  باإلطار

م.  لبنان تشمل    هيكلة   إعادة   دراسة  اللجنة  هذه   هام كما 

 على   الضرورية  التعديالت  اقتراحو   اللبنانية،  المصارف 

  األداء   ودراسة  المصارف  لعمل  االحترازية  الضوابط

 الالزمة  الخطوات  واقتراح  اللبنانية  للمصارف  المالي

 .المصرفي  القطاع سالمة على للحفاظ

المحلية    سجلت ،  (81) فلسطينفي   السيولة  زيادة  مستويات 

المائة في    3.1بنسبة  لتنمو    2020خالل عام  معتدلة   في 

في المائة لمعدل    2.8مقابل    2020الربع الثالث من عام  

عام   من  الفترة  نفس  في  المسجل  السيولة  ،  2019نمو 

ال  بالنمو  رئيس  بشكل  مسجل على صعيد صافي  مدفوعة 

الموجه  باالئتمان  يتعلق  فيما  السيما  المحلي  االئتمان 

من   والتخفيف  االقتصادي  التحفيز  حزم  لتمويل  للحكومة 

حيث نمت التسهيالت    ،حدة أزمة احتجاز أموال المقاصة

بنسبة   للحكومة  المصارف  من  المائة    15.3الموجهة  في 

عت مستويات  ، فيما تراج2020الث من عام  خالل الربع الث

الركود   ظل  في  الخاص  للقطاع  الممنوح  االئتمان 

 االقتصادي المسجل خالل العام

  مستويات   تحقيق إلى  المركزي  البنك  يهدف  ،موريتانيا  في

  معدالت   على  والحفاظ  لألسعار،  العام   للمستوى  مستقرة 

  التي   التحديات  بعض  ظل  في  معتدلة  مستويات  في  التضخم 

السيولة    المتمثلة  يةالنقد   السياسة  إدارة   تواجه الستقطاب 

المصرفي.   القطاع   ستواصل   التوقع  أفق  خالل  خارج 

  العملة   تسرب  من  للحد  مساعيها   الموريتانية  الحكومة

 . النقدية  السياسة فعالية لتحسين الرسمية القنوات خارج

  المركزي   للبنك  النقدية  السياسة   مجلس  اجتماع  في

  المجلس   قرر  ،2020  نوفمبر  نهاية  في  المنعقد  الموريتاني

 من   للبنوك   اإللزامية  االحتياطيات  على  الفائدة   أسعار  رفع

 
 ".تقرير التطورات النقدية ( فلسطين. "2021)سلطة النقد الفلسطينية،  81

  جميع   على   اإلبقاء  مع  المائة  في  6  إلى  المائة  في  5

 االجتماع  ناقش  كما  ،(82) تغيير   دون  األخرى  المعدالت

  حجم   لزيادة   المحتملة  االثار  أخرى،  مواضيع  إلى  باإلضافة

   .هالكيةاالست السلع  أسعار على المصرفية السيولة

من  ،  الصومال   في النقدية  السيولة  إدارة  في  التحكم  يُعد 

أولويات البنك المركزي الصومالي في الوقت الحالي في 

التي  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  التحديات  ظل 

الصومال.   النقدية  تواجهها  السياسة  تركيز  ينصب  سوف 

تجة  خالل أفق التوقع على احتواء الضغوط التضخمية النا

العوامل من  عدد  الفترة    عن  خالل  البالد  شهدتها  التي 

السابقة ومن أهمها أزمات هجوم أسراب الجراد والجفاف،  

ما يضغط على المستوى العام لألسعار ويستلزم تدخالت  

من قبل البنك المركزي الحتواء هذه الضغوطات في ظل  

تحدي الحاجة إلى تطوير أدوات السياسة النقدية بما يساعد  

 لى تحقيق هذا الهدف. ع

واسعة    يتخذ  لم ،  جيبوتيفي   إجراءات  المركزي  البنك 
لتيسير السياسة النقدية في ضوء صغر حجم القطاع المالي.  
الرقابة   تعزيز  على  المركزي  البنك  جهود  تركز 
المصرفية، وعلى تطوير أداة االحتياطي اإللزامي وتعزيز  

تحسين  المخاطر  إدارة   جراءاتإ خالل    توفر   من 
 . االئتمانية المعلومات

وتتيح سياسة  ،  القٌمرفي   باليورو،  القُمري  الفرنك  يرتبط 
فائدة   التضخم. وتحدد سعر  الثابت احتواء  سعر الصرف 
الفرنك القُمري عند مستوى يفوق مؤشر اليورو لإلقراض  

نقطة مئوية الذي بقي عند    1.5( بنحو  Eoniaلليلة واحدة )
أبريل   منذ  سالبة  في    0.36-بمتوسط  ،  2015مستويات 

عام   في  ب2018المائة  التوقعات  ضوء  في  استمرار  . 
النقديةمسارات   األوروبي    السياسة  االتحاد  في  التيسيرية 

عام   االقتصادي    2020خالل  النمو  تحديات  لمواجهة 
المرتبطة   أن  ،  19-كوفيدبوباء  والمستجدات  المتوقع  من 

 تحاكي أسعار الفائدة في جزر القُمر هذه التغيرات. 

بيان مجلس السياسة النقدية عقب  (،  2020)، الموريتاني كزي البنك المر 82

 . 30/11/2020اجتماعه غير العادي المنعقد يوم 
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 (  2إطار رقم )

   19-وباء كوفيد تدخالت المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية للحد من تداعيات 

 االقتصادات العربيةودعم تعافي 

 

، إذ قام من خالل هذه  االقتصاديةتداعيات  الن اإلجراءات االستباقية الحتواء  ، اتخذ البنك المركزي األردني جملة ماألردن  في

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي(، عالوة على التخفيف على    8.1مليار دينار )  2.5لالقتصاد بنحو  اإلجراءات بتوفير سيولة  

ا العديد من اإلجراءات. كما قام البنك بتوفير برنامج العمالء والشركات المتضررة من الجائحة بتأجيل األقساط المستحقة وغيره

من ضمنها الحرفيين والمهنيين وأصحاب المؤسسات الفردية، بإجمالي بلغ  تمويل ميسر يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة  

النفقاتال  مليون دينار أردني، مع إمكانية الحصول على االئتمان لهدف تمويل رأس  500 العامل وتغطية  التشغيلية ومن    مال 

هذه القطاعات الستدامة نشاطها  تدعيم  أهمها    تحقيق عدة أهداف من  على  ضمنها الرواتب واألجور. ينطوي على هذا االجراء

 االقتصادي من ناحية والحفاظ على مستويات التشغيل والعمالة فيها.

على الشركات واالفراد وتقوية مراكزهم المالية،  من اإلجراءات للتيسير    بالتوازي مع ذلك اتخذ البنك المركزي األردني عددا  

لفترة امتدت حتى ثالثة أشهر متتالية دون فرض غرامات أو   عمالهاعلى  من خالل السماح للبنوك بتأجيل األقساط المستحقة  

إلى   للفئات األكثر تضررا . إضافة  العام  الجدولة حتى نهاية  التأجيل وإعادة  إمكانية  سراعه في تعميم  إفوائد تأخير، مع توفير 

ئات القطاعات، وتخفيض الرسوم عليها ألسباب مالية تمثلت بتمديد فترات التسوية وفقا لف  المرتجعةإجراءات تتعلق بالشيكات  

لى التصنيف االئتماني لهم. ولدعم القطاع الزراعي والمزارعين، قدم البنك قرضا  ذلك عؤثر  أال يلتصل ألدنى مستوياتها، على  

لمؤسس بلغت  ميسرا   بقيمة  الزراعي  اإلقراض  على   300ة  المستحقة  األقساط  بتأجيل  للمؤسسة  البنك  وسمح  دينار،  مليون 

 مزارعين مع إمكانية إعادة الجدولة للديون القائمة دون التأثير على التصنيف االئتماني. ال

 الوقائي   المال  رأس  من  أقصى  كحد  لمائةا  في  60  من  باالستفادة  البنوك  لجميع  السماح  إلى  المركزي  المصرف  اتجه   ،االمارات  في

  100  استخدام  من  المصرف  قبل  من  نظامية  أهمية  ذات  أنها  على  تصنيفها  تم  التي  البنوك  ستتمكن  ذلك،  إلى  باإلضافة  اإلضافي،

 التمويل  صافي  نسبة  بانخفاض  للبنوك  ُسمح   كما.  نظامية  أهمية  ذات  كبنوك  لها  المقرر  اإلضافي  الوقائي  المال  رأس  من  المائة  في

 في  90  يساوي  أو  أعلى  بها  الخاص  المستقر  التمويل  صافي  معدل  يكون  بحيث   المائة،  في  100  مستوى  دون  ما  إلى  المستقر

 بتكلفة  تمويلي  دعم  هيئة  في  درهم  مليار  50  مبلغ  إلى  إضافة.  النشاط االقتصادي  لدعم  إضافية  بمرونة  البنوك   لتزويد  المائة،

  الديون  تأجيل  فترة  تمديد   الموجهة  الشاملة  االقتصادي  الدعم  خطة  في  المشاركة  التمويل  كاتوشر  للبنوك  يمكنوبحيث    صفرية

 يبلغ   السيولة  تغطية  لنسبة  أدنى  بحد  لالحتفاظ  الالزمة  المرونة  البنوك   ُمنحت  ذلك  إلى  باإلضافة.  المستحقة  الدفعات  على  والفائدة

 الحتياطي   اإلجمالية  القيمة  تقدر  المجمل  في.  المائة  في  7  إلى  المؤهلة  السائلة  األصول  لنسبة  األدنى  الحد  وبخفض  المائة  في  70

 به   االحتفاظ  البنوك  علىالذي يتعين    المال   رأس  مبالغ  خفض  تم  كما.  درهم  مليار  95  بنحوسيتم تحريرها    التي  النظامية  السيولة

 . المائة في 25و 15 بين ما تتراوح بنسبة والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات الممنوحة قروضها مقابل

انه يجب على جميع بنوك قطاع التجزئة وشركات التمويل وشركات التمويل   2020مارس  17المصرف في  أعلن  البحرينفي 

لمدة   جميع المواطنين البحرينيين والشركات المالية وغير المالية المقيمةبتأجيل تحصيل أقساط الديون المستحقة على    األصغر

العام الجاري وتطبيق نفس  فرض أي رسوم إدارية على طلب تأن  بدو  2020حتى نهاية عام   جيل أقساط القروض إلى نهاية 

لى  إأعلن المصرف عن تقديم السيولة المطلوبة  كما  األرباح.  الشروط واالحكام القائمة على القروض من حيث سعر الفائدة او  

تسهيالت   على  الفائدة  سعر  وتخفيض  الحاجة  استدعت  ما  متى  المائة  1.7إلى    ريبوالالمصارف  إصدار  باإلضاف  ،في  الى  ة 

واألفراد   الشركات  لمساعدة  عملية  بخطوات  المصارف  قيام  بضرورة  الالزمة  فيروس    المتأثرينالتوجيهات  تداعيات  جراء 

العمليات المصرفية بشكل طبيعي والتعاون في مساعد المالي واستمرار  ة كورونا. تأتي هذه الجهود لضمان تحقيق االستقرار 

 الجهات المتأثرة.  

البنك  ،  تونسفي   البنوك من   جراءات االستثنائيةإلاتخاذ العديد من ا  إلىسارع  التي تتمثل باألساس في تلبية أغلب احتياجات 

لتمكينها من استعمال الموارد المتاحة لدى  المقدمة من قبل البنك المركزي  السيولة عن طريق العمليات األساسية إلعادة التمويل  

إلعادة التمويل لفترة شهر من أجل دعم البنوك والمؤسسات المالية في جهودها لدرء تداعيات  لية جديدة  آ  وضعو .تكلفة قلبك  البن

ليات إعادة تمويل البنوك  ضمانات عمتيسير شروط استخدام  باإلضافة إلى    وضمان استمرارية نشاط تمويل القطاع الخاص.الوباء  

سات من االنتفاع بتأجيل أقساط ديونهم لدى البنوك بداية من  فضال  عن تمكين االفراد والمؤسمن طرف البنك المركزي التونسي.  

 . 2020شهر مارس 
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 (  2إطار رقم )

   19-تدخالت المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية للحد من تداعيات وباء كوفيد

 ودعم تعافي االقتصادات العربية 

اإلجراءات الهادفة إلى دعم التعافي االقتصادي لكافة األنشطة سعودي بالعديد من  قام البنك المركزي ال،  السعودية  في

مليار لاير ومن أهم    86وخصوصا  المنشآت متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة. حيث تجاوزت حزم التحفيز نحو 

التم الدفعات، وبرنامج تمويل اإلقراض، وبرنامج دعم ضمانات  البرامج: برنامج تأجيل  وم  ويل، وكذلك دعم رستلك 

صفرية لتعزيز مستويات السيولة في النظام    بفائدةسيولة  بضخ  كذلك قام البنك المركزي    .نقاط البيع والتجارة االلكترونية

المصرفي. كما قام البنك المركزي بتفعيل عمليات السوق المفتوحة والتي بدورها تمنح المزيد من األدوات اإلضافية 

تأُثير  البنك المركزي على تقييم مستوى المخاطر و  ، بالتوازي مع حرض ي اآلجل القصيرمستويات السيولة فإلدارة  

 .الصدمات االقتصادية على النظام المالي

، تم اتخاذ مجموعة من التدابير والسياسات المتبناة على صعيد القطاع النقدي لدعم التعافي االقتصادي من العراقفي  

المستجد، على سجائحة فيروس كورو البنك نا  المستفيدين من مبادرات  المترتبة على  المثال، تم  تأجيل األقساط  بيل 

نقاط  لغاء عمولة التجار عند استخدام أجهزة  إشهر، وأ   6المركزي الخاصة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمدة  

أشهر  البيع ستة  علىلمدة  المفروضة  المالية  الغرامات  استيفاء  وإيقاف  لمدة    ،  سيولة   3المصارف  وتعزيز  أشهر، 

الـ تمويلها سابقا  من مبادرة  تم  التي  يتجاوز  تريليون  المشروعات  تنفيذ  خمسة ماليين  دينار وبمبلغ ال  دينار، وتأجيل 

من جانب آخر، تم تخفيض نسب االحتياطي االلزامي    .العقوبات والغرامات المترتبة على المصارف، ولمدة ثالثة أشهر

  15المائة( للدينار العراقي فقط بدال  من )  يف  13رية وذات الطبيعة الجارية لتكون نسبة )على الودائع الجاالمفروض  

( لمدة  المائة(  أشهر على  6في  االبقاء على  أ(  يتم  المفروضة على  ن  اآلجلة  النسبة  المائة(    10)  عند مستوىالودائع 

. كما في المائة  5إلى    وك المتوافقة مع الشريعة  دائع اآلجلة للبنللمصارف التقليدية، فيما تصل النسبة المفروضة على الو

قام البنك المركزي بتقديم تسهيالت مصرفية من خالل إعادة جدولة القروض المصرفية لدى القطاع الخاص، وباألخص  

زيادة   فضال  عن  والمتوسطة،  الصغيرة  الشركات  على  والمستقبلية  اسداد    آجالالمستحقة  القائمة  للقطاعات لقروض 

 تداعيات الفيروس، وتخفيض تكلفة االقتراض.تأثرا  بكثر ألا

والكيانات  الكويتفي   والمتوسطة  الصغيرة  والمشروعات  لألفراد  التمويل،  ضوابط  ا  أيض  االعتبار  بعين  وأخذ ا   ،

ناء  على  ، والتي تم وضعها ب2020أبريل    20االقتصادية المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا، الصادرة في  

ا الكويت  توصية  بنك  يكون  المركزي،  الكويت  بنك  محافظ  يرأسها  التي  االقتصادي  للتحفيز  العليا  التوجيهية  للجنة 

المركزي بذلك قد وضع حزمة تيسيريه متكاملة على صعيد السياسات النقدية والرقابية والمالية. وفي ذات االتجاه قام 

ا بإجراء تخفيض   سعار التدخل في السوق النقدي وهي إجراءات متكاملة في سعر الريبو وأبنك الكويت المركزي أيض 

ا الطلب على   النقدية فيما بين القطاع المصرفي وقطاعات االقتصاد الوطني، وبما يُعزز أيض  التدفقات  تُعزز انسياب 

 القروض تجنبا  ألي انكماش اقتصادي.

القطاليبيافي   على صعيد  الجائحة  انعكاسات  أبرز  تمثلت  النقدي  ،  لمواجهة في  ع  المحلية  العملة  على  الطلب  زيادة 

سعار السلع في االسواق المحلية، وتعثر بعض المقترضين من اإليفاء بالتزاماتهم اتجاه بعض أ فيالمسجلة االرتفاعات 

نتيجة    كذلك من أبرز انعكاسات الجائحة على صعيد القطاع المالي الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية  .المصارف

لتي انعكست في انخفاض إيرادات النفط الخام، وانخفاض االيرادات غير النفطية بسبب تراجع النشاط  ا 19-كوفيدوباء  

لى اتخاذ عدد من التدابير والسياسات  إما دعا البنك المركزي  ،  االقتصادي بسبب اغالق المنافد البرية والجوية والبحرية

لى سبيل المثال التشجيع على استخدام طرق الدفع اإللكترونية، وتوحيد  منها ع  لوباءالتداعيات الناتجة عن التخفيف حدة  

 جراءات فتح االعتمادات المستندية.إ لقضاء على السوق الموازي، وتسهيللسعر صرف الدينار الليبي 

ي". تهدف القتصاد اللبنانلدعم ا  قراره إطالق "صندوق األوكسجين  2020أعلن مصرف لبنان في مارس    لبنان،  في

مبادرة اإلنقاذ هذه إلى توسيع نطاق التسهيالت االئتمانية قصيرة األجل لمساعدة الشركات الصناعية اللبنانية الصغيرة 

مليون دوالر بدعم من    750والمتوسطة الحجم على تمويل الصادرات وواردات المواد األولية من خالل جمع حوالي  

الم لبنان وعدد من  الدولييمصرف  التمويل استثمرين  بالشراكة مع   والشركاتنمائية  إلن ومؤسسات  العائلية. يتم ذلك 

ها   بإنشاء منصة مقر  القرار  الصناعة. يقضي  اللبنانيين ووزارة  الصناعيين  اللبنانية وبالتنسيق مع جمعية  المصارف 

 (. fintechمالية )  تقنياتأوروبا تستند على مزيج من صندوق مخصص للتسهيالت االئتمانية وشركة 
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 (  2إطار رقم ) 

   19-وباء كوفيد تدخالت المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية للحد من تداعيات 

 االقتصادات العربيةودعم تعافي 

 

ن مليو   100لبنان بتقديم تسهيٍل مؤقت لالستيراد بقيمة  من شأن هذا الصندوق توفير حل ٍ دائٍم الستيراد المواد االولية، بعد قيام مصرف  

في المائة   90معلنا  أنه سيوف ر نسبة  العام الماضي  ي السياق نفسه، أصدر مصرف لبنان تعميما   ف  .2020دوالر للقطاع الصناعي فبراير  

في و   مليون دوالر.  100بحٍد إجمالي مقداره    من قيمة المواد األولية المستوردة بالعمالت األجنبية تلبية  لحاجات المؤسسات الصناعية

ل تعميما   محاولة  لبنان  والتجارة، أصدر مصرف  االقتصاد  الغذائية األساسية وبالتنسيق مع وزارة  السلع  أسعار  ارتفاع  العام لحد من 

ذائية األساسية والمواد الخام الالزمة لتمويل استيراد المواد الغأجنبية    أبلغ فيه المصارف العاملة في لبنان بأنه سيوف ر لها عمالت   الماضي

الغذ ديون   .ةائيللصناعة  لبنان عدم تخفيض تصنيف  في  العاملة  المالية  المصارف والمؤسسات  لبنان مؤخرا  من  كما طلب مصرف 

في حال حصول تأخر في سداد ديونهم أو تجاوزهم لسقوف التسهيالت الممنوحة لهم، مع    الوباءالعمالء المتأثرين سلبا  نتيجة انتشار  

 هذا الوضع.نتيجة غير المدفوعة إمكانية إعادة جدولة السندات المستحقة 

 

العامة   الشركات  تستهدفما بعد األزمة،  لاالقتصادي    دعم التعافي، تم إرساء آلية للضمان من طرف الدولة لتمويل مرحلة  المغربفي  

عر الفائدة إطالق منتجات جديدة لضمان القروض بمعدالت فائدة ال تتعدى ستم في هذا اإلطار،  .  جراء الوباءالتي تضررت  والخاصة  

سنوات وفترة تأجيل مدتها سنتين. تشمل هذه المنتجات ما   7نقطة أساس، وذات أجل تسديد يصل إلى   200 ا  الرئيس لبنك المغرب زائد

 :يلي

في   95بنسبة  ماليين درهم    10التي يقل رقم معامالتها عن  روض الموجهة لدعم تعافي الشركات متناهية الصغر  ضمان الق −

 المائة.

 . الشركةفي المائة حسب حجم  90في المائة و 80تراوح بين روض الموجهة لدعم تعافي باقي الشركات بنسبة ت ضمان الق −

بما يشمل  مليون درهم للمشروع الواحد،    50محدد سقفه في  دعم تعافي المشروعات العقارية    القروض الموجهة إلى   ضمان −

 .ي اعتمدت فقط على التمويل الذاتيالمشاريع سواء التي سبق أن حصلت على قرض عقاري أو تلك الت

مح ض قواعده. وبشكل خاص سُ المغرب تبسيط بع  على الصعيد االحترازي، ومن أجل تعزيز قدرة البنوك على منح القروض، قرر بنك

 ك بما يلي:للبنو

بهذا عمل  استفادت من التأجيل المؤقت لمدفوعات القروض، ومد الالترخيص بإرجاء تكوين مخصصات تغطية القروض التي   −

 2020 ديسمبر 31إلى غاية  الفعالياتي الحفالت ومنظمي  لاإلجراء بالنسبة لقطاع السياحة وأنشطة ممو

لمستويات  القانونية   ، من خالل تحديد المعدالت الدنيالمدة سنة  نقطة أساس  50حدود  الدعامة التحوطية لرأس المال بتخفيض،   −

في المائة  11.5لشريحة رأس المال األساسي، وفي المائة بالنسبة  8.5ى رأس المال لألصول المرجحة بالمخاطر عند مستو

 . الحقا   تقييم جدوى تمديد هذا اإلجراءألصول المرجحة بالمخاطر مع لنسبة اإلجمالية لنسبة رأس المال لبالنسبة ل

لصحية وتم تحديد مستواه عند صفر  فقد تم تخفيفه بالفعل قبل األزمة ا فيما يتعلق بنسبة رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية  −

 في المائة. 
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   العربية للدول الكلي االقتصادي  األداء (:4شكل رقم )

 (2020) لتطورات النقدية والمصرفيةا

في المائة عام   11ارتفاعا  إلى شهد معدل نمو السيولة المحلية 

 عاكسا  االتجاهات التوسعية للسياسة النقدية في معظم الدول   2020
 ( %معدل نمو السيولة في الدول العربية )

النقدية  عكس ارتفاع معدل نمو السيولة االتجاهات التوسعية للسياسة 
 في معظم الدول العربية لدعم التعافي 

(%)  فرادى معدل نمو السيولة في الدول العربية  

 

  بيانات، واستبيان تقرير آفاق االقتصادالالمصدر: صندوق النقد العربي، قاعدة  
.2021 أبريل-العربي  

-االقتصاد العربيبيانات، واستبيان تقرير آفاق  الالمصدر: صندوق النقد العربي، قاعدة  
.2021 بريلأ  

ساهمت االتجاهات التوسعية للسياسة النقدية في دعم مستويات  
 االئتمان الممنوح للقطاع الخاص في بعض الدول العربية 

 خاص )%( نسبة تغير االتئمان الممنوح للقطاع ال

 
  االقتصاد  آفاق تقرير واستبيان البيانات،  قاعدة العربي،  النقد صندوق:  المصدر

 .2021 أبريل-العربي

 في ظل بقاء أسعار الفائدة الرسمية عند مستويات منخفضة 

 نقطة مئوية()سعر فائدة السياسة النقدية في بعض الدول العربية 

 

 
: البنوك المركزية العربيةالمصدر  

 

ا انعكس على أسعار فائدة سوق تعامالت ما بين البنوك وهو م
 االئتمان وعزز منح 

 )%( ألجل ثالثة أشهر أسعار فائدة سوق تعامالت ما بين البنوك
 

 
  االقتصاد  آفاق تقرير واستبيان البيانات،  قاعدة العربي،  النقد صندوق:  المصدر

 .2021 أبريل-العربي

 محلية في الدول العربية فيما تباينت اتجاهات تغير الودائع ال

 %() ( 2020-2019)  تغير الودائع المصرفية معدل 

 
 

  االقتصاد  آفاق تقرير واستبيان البيانات،  قاعدة العربي،  النقد صندوق:  المصدر
 .2021 أبريل-العربي
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 2022و 2021 لعامي العربية للدول  الكلي االقتصادي األداء توقعات  :ثانيا  

 المالية  التطورات

  التخفيف  في  األهمية  بالغ  أثرا    االقتصادية  للدورة   المعاكسة  المالية  السياسات  الستخدام   كان  المالية،  وضاعألا  صعيد  على

  الصغيرة  بالمشروعات  يتعلق  فيما  وخاصة  والشركات  األفراد   من  العديد  على  الوباء  عن  الناتجة  التداعيات  حدة   من

  أكبر  بشكل  المتأُثرة   االقتصادية  والقطاعات  الرسمي،  غير  القطاع   في  والعاملين  الدخل،  ومحدودي  والفقراء  ،والمتوسطة

  دورا  تدخالت المالية العامة    لعبت  كما.  والتجزئة  الجملة  وتجارة  والفنادق  والطيران  السياحة  قطاعات  مثل  الوباء  من

 .  مالئم  ليما حافز  لديها يتوفر  التي  تلك السيما  العربية  الدول بعض في  الوظائف  على اإلبقاء في مهما  

 للدول  جمعةالمُ   الموازنة  عجز  مستويات  في  كبير  ارتفاع  عنها  نتج  تبنيها  تم   التي  التوسعية  المالية  السياسة  تدخالت  أن  بيد

بعد أن كانت الدول العربية قد نجحت    2020في عام      اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  المائة  في  11.8  إلى  ليصل  العربية

اء العجوزات في المالية العامة انخفضت على إثره نسبة عجز الموازنة العامة إلى الناتج  في السنوات السابقة في احتو

ق  بما يعكس جهود الحكومات العربية في السنوات السابقة لتحقي  2019  عام   في  المائة  في  3.4إلى  المحلي اإلجمالي  

 االنضباط المالي وضمان االستدامة المالية.

في مسارات المالية العامة في العديد من الدول العربية وأثر سلبا  على مستويات  نقطة تحول    2020من ثم شكل  عام  

على توجهات أوضاع المالية العامة في العديد من الدول   سينعكسالعجوزات وعلى نسب المديونيات العامة وهو ما  

ية لدعم التعافي االقتصادي،  خالل أفق التوقع. فعلى الرغم من استمرار الحاجة إلى تبني سياسات مالية توسع  العربية

سوف يتعين على الدول العربية تسريع وتيرة ترشيد اإلنفاق العام مع التركيز على تدخالت انتقائية لإلنفاق داعمة للنمو  

على رأس دعم مستويات البنية األساسية وتشجيع القطاع الخاص، فيما سيتواصل خالل العامين الجاري  يأتي  االقتصادي  

العمل العمل على    والمقبل  الحكومية ومواصلة  باإلنفاق على األجور  يتعلق  فيما  الجاري السيما  االنفاق  ترشيد  على 

 إصالح نظم الدعم وترشيده من خالل االستهداف الدقيق للمستحقين.  

د  التحصيل الضريبي وترشي القاعدة الضريبية و  ما ستلعب رقمنة المالية العامة كذلك دورا  مهما  في زيادة مستويات ك

في الموازنة    العجز  مستويات   تراجعبناء  على ما سبق، من المتوقع    االنفاق العام وزيادة مستويات كفاءة الخدمات العامة.  

  بتحسن   التوقعات  ظل  في  الجاري   العام   اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  المائة  في  8.7  الُمجمعة للدول العربية ليصل إلى

 األنشطة  وتعافي  للنفط  العالمية  لألسعار  المتوقع  االرتفاع  ظل  في  والضريبي  فطيالن   بشقيها  الكلية  اإليرادات  مستويات

  العام  االنفاق  وترشيد  العامة  اإليرادات  وتنويع  زيادة   إلى  الهادفة  اإلصالحات  وتواصل  الدول،  هذه   في  االقتصادية

 .الصحي  االنفاق  وتعزيز االقتصادي التعافي  دعم   على وتركيزه 

 

 للنفط رةالمصد العربية  الدول .1

العربيــة   الــدول  للنفط  تــأثرت  ــدرة  من الُمصـــ بعــدد 

الصـدمات التي انعكسـت بشـكل ملموس على أوضـاع  

ة   الـي اء  الـم ة وـب ائـح ة أدى انتشـــــار ـج ة. فمن جـه اـم الـع

ــاط    19-كوفيــد في القطــاعين  إلى تراجع كبير للنشـــ

ة  والنفطي   الـي ا أثر على أوضـــــاع الـم غير النفطي بـم

طات في مجال العامة وفرض على هذه الدول ضــــغو

من أثر   للتخفيف  للتحفيز  لتمويــل حزم  العــام  االنفــاق 

ومن جهة أخرى شهدت بعض   .الجائحة ودعم التعافي

دول المجموعـة تطورات داخليـة غير مواتيـة زادت  

ــة   ــالي الم إدارة  تواجــه  التي  ــات  التحــدي من  من حجم 

 العامة.

في المحصلة ارتفعت نسبة العجز في الموازنة العامة 

لدول المجموعة إلى الناتج المحلي اإلجمالي  الُمجمعة  

المائة    في  12.7إلى    2019في المائة في عام    2.4من  

عام   على    2020خالل  ضغوطات  يفرض  بما 

المجموعة   دول  للتحرك  موازنات  التوقع  أفق  خالل 

 باتجاه مسارات أكثر استدامة ألوضاع المالية العامة.

ضاع  في ضوء ما سبق، من المتوقع تحسن نسبي ألو

الموازنات العامة لدول المجموعة في ضوء االرتفاع  

للنفط العالمية  لألسعار  تقارب    المتوقع  في    23بنسبة 

عام   في  اإليرادات    2021المائة  سيدعم  ما  وهو 

االقتصادي   التعافي  مسارات  ستدعم  كما  النفطية. 

دول   من  عدد  في  النفطية  غير  اإليرادات  التدريجية 
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اإلص ستعمل  كما  على المجموعة.  المطبقة  الحات 

التعاون  مجلس  دول  في  العامة خاصة  المالية  صعيد 

العربي الخليج  احتواء  لدول  على  الموازنة ة  عجز 

الُمجمعة لمجموعة الدول العربية المصدرة للنفط عند  

المحلي    9تقارب  مستويات   الناتج  من  المائة  في 

 . 2021اإلجمالي خالل عام 

  بيةالعر الخليج لدول التعاون مجلس دول

لدول   التعاون  مجلس  لدول  العامة  اإليرادات  تأثرت 

الخليج العربية جراء انخفاض األسعار العالمية للنفط  

والتدابير االحترازية التي تم تبنيها لمكافحة الفيروس  

وهو ما أدى إلى انخفاض في مستوى اإليرادات العامة 

في المائة، فيما خفف اتجاه عدد    12بنسبة تقدر بنحو  

موعة إلى زيادة معدالت ضريبة القيمة المج  من دول

خالل   المنفذة  الضريبية  واإلصالحات  المضافة 

من   السابقة  على   ه هذ  تأثير السنوات  التطورات 

اإليرادات الكلية في بعض دول المجموعة خالل عام  

2020 . 

كذلك ورغم حزم التحفيز المالي السخية التي حرصت  

لإلسراع  تبنيها  على  الدول  هذه  واء  باحت  حكومات 

كوفيد لوباء  واالقتصادية  االجتماعية  ،  19-التداعيات 

إال أنها حرصت في المقابل على ترشيد ملحوظ لإلنفاق  

وركزت   التشغيلي  باإلنفاق  يتعلق  فيما  خاصة  العام 

على أوجه االنفاق العام ذات األثر األكبر على تحفيز  

بدفع  اإلسراع  غرار  على  الخاص  القطاع  نشاط 

القطا الخمستحقات  الحكومة،  ع  على  المستحقة  اص 

الداعمة  األساسية  البنية  من مشروعات  العديد  وتنفيذ 

 للنمو االقتصادي. 

الُمجمعة المحصلةفي   العامة  الموازنة  عجز  ارتفع   ،

لدول المجموعة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي من  

اإلجمالي    2.6 المحلي  الناتج  من  المائة  عام في  في 

 . 2020ة في عام المائفي  11.8إلى  2019

تركز دول المجموعة خالل أفق التوقع وبدرجة رئيسة 

إلى   الهادفة  العامة  المالية  إصالحات  مواصلة  على 

تحقيق االنضباط المالي والتحول باتجاه مسارات أكثر  

ش من  العام  للدين  خفض أاستدامة  على  العمل  نها 

مستويات العجز إلى الناتج المحلي اإلجمالي لتصل إلى  

 . 2021المائة في عام  في 7.3

 
و 83 المالية  )وزارة  السعودي،  المركزي  السعودية،  2021البنك   .)

  - العربي  االقتصاد  آفاق   تقرير  استبيان:  العربي  النقد  صندوق "

 . ابريل ، "عشر الثالث اإلصدار

 

 المجموعة دول مستوى على التطورات

في   ،(83) السعودية في العامة  المالية  أوضاع  تأثرت 

عن   الناتجة  كوفيدبالتداعيات  صعيد    19-وباء  على 

جانبي الموازنة العامة حيث شهدت اإليرادات ال سيما 

في المائة   84النفطية منها تراجعا  لتغطي ما يقل عن  

جانب واحد من جوانب النفقات العامة ممثال  من  فقط  

في تعويضات العاملين، إال أن التحسن المسجل على  

اإليرادات   تعويض غير  صعيد  في  ساهم  قد  النفطية 

كبير   مكن  جانب  كما  جهة،  من  التراجع  هذا  من 

تحفيزية   سياسات  تبني  من  أخرى  جهة  من  الحكومة 

كمحصلة  .  (84)لمواجهة التداعيات الناتجة عن الجائحة

مستوى   سجل  الجائحة  عن  الناتجة  للتطورات 

في المائة، في    6اإليرادات العامة تراجعا  بنسبة تقارب  

. في المائة 5بنسبة ارتفاعا   العامة حين سجلت النفقات

م في عا  سجل في الموازنة العامةبلغ العجز المُ   بالتالي

في المائة من    12مليار لاير بما يمثل    294نحو    2020

 .85الناتج المحلي اإلجمالي

خالل ر العالم  بها  مر  التي  االستثنائية  الظروف  غم 

كوفيد منها  وتبع  19-أزمة  تعاني  التزال  التي  اتها 

حدوث   من  اليقين  عدم  وحالة  العالمية  االقتصادات 

عام   ميزانية  تُظهر  ثانية،    وتقديرات   2021موجة 

وتؤكد على توفير    ،المدى المتوسط نظرة أكثر تفاؤال  

وتيرة   واستعادة  األزمة،  مع  للتعامل  السبل  كافة 

االجتماعي الجانب  وتدعيم  االقتصادية،    االنطالقة 

والخدمات األساسية، وتحفيز وتمكين القطاع الخاص،  

استدامة أوضاع المالية العامة لضمان مع الحفاظ على  

االقتصا النمو  المديين  تحقيق  على  المستدام  دي 

تنمية  جهود  في  واالستمرار  والطويل،  المتوسط 

وزيادة   اإلنفاق  كفاءة  ورفع  النفطية  غير  االيرادات 

 مشاركة القطاع الخاص.  

إ المالي  تم  للعام  الميزانية  وكذلك    2021عداد 

سياسات   ضوء  في  المتوسط  المدى  على  التقديرات 

في االستمرار في    المالية العامة التي تنتهجها المملكة

االجتماعية   واإلعانات  الدعم  منظومة  على  اإلنفاق 

العربية رؤية المملكة  "والمشاريع التنموية تحت مظلة  

الوب  "2030السعودية   يتم  أولويات  حيث  على  تركيز 

مع  التعامل  في  كافية  مرونة  ضمان  مع  اإلنفاق 

)وزارة     84 السعودية،  للدولة  2021المالية،  العامة  الميزانية  (. "بيان 

 ".2021للعام المالي 
  الميزانية داءأل الربعي التقرير(. "2020وزارة المالية، السعودية، ) 85

 . الرابع  للربع للدولة العامة
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عام  خالل  الطارئة  المالية  حال    2021  التغيرات 

را  للجهود المبذولة في مواجهة األزمة،  حدوثها استمرا

كما سيتم إتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص  

تنفيذ   مواصلة  مع  التحتية  البنية  مشاريع  لتنفيذ 

ممارسة اإلصالحات   لتسهيل  والمالية  االقتصادية 

الخاص.   القطاع  دور  وتنمية  ستستمر كما  األعمال 

العام   خالل  ال  الجاريالجهود  المدى  متوسط  وعلى 

اإلنفاق   فاعلية  وتطوير  اإلنفاق،  كفاءة  لرفع 

االجتماعي، ورفع درجة االنضباط والتخطيط المالي،  

 لتحقيق أهداف النمو االقتصادي المستدام.  

أن تسهم جهود اإلصالح    2021  عام   في  المتوقع  من

المالي في تعزيز مستوى اإليرادات التي من المتوقع  

إلى   تصل  بار  849أن  نسبتهمليار لاير  في    9  تفاع 

،  2020لعام    الفعليةالمائة مقارنة بمستوى اإليرادات  

إلى مستوى  يفيما   ارتفاعها  تواصل  مليار    864توقع 

يقدر إجمالي اإلنفاق في المقابل،  . في  2022عام  لاير  

مليار لاير منخفضا  عن    990بنحو    2021ميزانية عام  

نحو يشكل  بما    في المائة  8  بنسبة  2020للعام    الفعلي

ن الناتج المحلي اإلجمالي، وذلك مع في المائة م  34.5

استمرار جهود الحكومة في رفع كفاءة اإلنفاق. تشمل 

لع الحكومي  اإلنفاق  والمدى    2021ام  تقديرات 

المتوسط مواصلة الصرف على برامج تحقيق الرؤية  

الكبرى   لعام  والمشاريع  المملكة  رؤية  في  المتضمنة 

بر  2020 واإلعانات  وعلى  الدعم  منظومة  امج 

 .(86)االجتماعية

المتوقع أن ينخفض عجز الميزانية في   من  ،بناء عليه 

ناتج  من ال في المائة 4.9إلى  2021العام المالي  نهاية

اإلجمالي  التدريجي  ،  المحلي  باالنخفاض  يستمر  وأن 

من    في المائة  3.0  نحو   على المدى المتوسط ليصل إلى 

اإلجما المحلي  العام  الناتج  في  ذلك  2022لي  يأتي   .

اإلنفاق   كفاءة  لتعزيز  الحكومية  للجهود  استكماال  

كما   االستدامة.  مستهدفات  تستمر  يتوقع  وتحقيق  أن 

في   بين  إالحكومة  ما  متنوعة  تمويلية  سياسة  تباع 

العام الدين  االحتياطيات    ،إصدارات  من  والسحب 

 . لتمويل العجز الحكومي الحكومية

ما سبق،   يبلغ رصيد  ي في ضوء  أن  العام  ال توقع  دين 

من   في المائة  32.7مليار لاير أي حوالي    937نحو  

عام   نهاية  في  اإلجمالي  المحلي  أن  و   2021الناتج 

مليار لاير في نهاية   1,013حو  فاع إلى نيواصل االرت 

نسبته    2022عام   ما  المائة  33.3أي  الناتج    في  من 

تقل بشكل مل حوظ  المحلي اإلجمالي، وهي مستويات 
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عند العام  للدين  المحدد  السقف  في    50  مستوى   عن 

اإلجمالي.    المائة المحلي  الناتج  يتم  كما  من  أن  يتوقع 

كومية حسب ما  المحافظة على رصيد االحتياطيات الح

مليار    280عند    2020تم اإلعالن عنه في ميزانية عام  

مليار لاير في عام    265  ، ونحو2021لاير في عام  

2022  . 

 (  1جدول رقم )

 السعودية إصالحات المالية العامة خالل أفق التوقع: 

إصالحات  

اإليرادات  
 العامة

ــادر اإليرادات غير  ــتمرار في تنمـية وزـيادة تنوع مصــ االســ

اـلـتـحول   ـخـطط  ـفيــذ  ـتـن ـفي  ــاـهم  تســــ ـموارد  ـبـتوـفـير  ـفـطيــة  اـلـن
 االقتصادي وتمويل النفقات ذات البعد االجتماعي من خالل: 

لي على الوافدين وفق ما ـسبق  مواـصلة تطبيق المقابل الما ✓

 اإلعالن عنه.

ألسعار الطاقة وحتى مواصلة تطبيق التصحيح التدريجي   ✓

 الوصول إلى األسعار المرجعية.

تطبيق الضــرائب االنتقائية، ورفع نســبة ضــريبة القيمة   ✓
ــافة من  اعتـبارا  من   في الـمائة  15إلى   في الـمائة  5المضــ

 .2020شهر يوليو من عام 

ــوم ا ✓ ــلع التي بدأ تطبيقها زيادة الرس لجمركية لعدد من الس
 .2020يونيو من عام  20في 

 المضــافة القيمة ضــريبة من العقارية التوريدات إعفاء ✓

في   5بنســبة   العقارية التصــرفات واســتبدالها بضــريبة
بدء    حيازته نقل أو بيعه يراد الذي العقار قيمة المائة من

 . 2020عام من أكتوبر شهر من

إصالحات  

 قات العامةالنف

المحافظــــة علــــى األسقف المعتمــــدة للنفقــــات لعــــام   ✓

ــابقا  فـــي  وا  2021 ــا سـ ــط لهـ ــط المخطـ ــدى المتوسـ ـــ لمـ
 .بالتركيـز علـى أولويـات اإلنفاق 2020ـام عميزانيـة 

إصالحات إدارة  

 الموازنة العامة 

القــدرة عـلى ✓ خالل  تـعزيز  من  األزمــات  مع  الـتعــامــل 

 ار المالية العامة واالقتصاد الوطنيعلى استقر المحافظة
  .على المديين المتوسط والطويل

اسـتمرار جهود الحكومة في تعزيز كفاءة اإلنفاق وتحقيق   ✓

المالي حيث تسـتهدف خفض عجز  مسـتهدفات االنضـباط

 الميزانية بشكل تدريجي على المدى المتوسط. 

إصالحات إدارة  

 الدين العام 

ــة تموـيل تلبـية االحتـياـجات التمويلـية   ✓ ـــياســ عن طريق ســ

متنوعة ما بين خيارات إصــــدارات الدين والســــحب من 
 االحتياطيات الحكومية. 

ــتراتيجية الدين العام على إصــدار أدوات الدين   ✓ تركيز اس

ــوقين المحلي والخارجي مع التركيز على تطوير   في السـ
 وتعميق أسواق الدين المحلية.  

ــول ✓ ــعي للوصــ ــواق الدين العالمية ضــــ   الســ من  إلى أســ

ــتراتيج  ــعيرات   يةاس إلدارة المخاطر والحصــول على تس
 . إلصدارات الدين العام عادلة

دة من خالل  ✓ دـي ل ـج ات تموـي ــواق ومنهجـي البـحث في أســ

 التمويل الحكومي البديل. 
ة  ✓ د المـعدالت اآلمـن دين الـعام عـن اء مـعدالت اـل ـــمان بـق ضــ

غم تعديل ـسقف الدين  وللمحافظة على االـستدامة المالية ر

ة إلى    30  العـام من ة على المـدى    50في المـاـئ في المـاـئ
 المتوسط.

  آفاق   تقرير استبيان:  العربي  النقد  صندوق".  السعودية  .(2021)  ،وزارة المالية

 .ابريل  ،"عشر الثالث   اإلصدار  -العربي االقتصاد

عام  ،  اإلمارات في   موازنة  بشكل   2020ركزت 

التحفيز   لحزم  المالي  الدعم  توفير  على  أساسي 

االقتصادي  واإلجر النشاط  لدعم  تبنيها  تم  التي  اءات 

ودعم الخدمات االجتماعية،    19-وباء كوفيدلمواجهة  

تراجعا    العامة  اإليرادات  فيه  الذي شهدت  الوقت  في 

بما  النفطية  اإليرادات  انخفاض  إلى  جهة  من   يُعزى 

في   وأسعاره  النفطي  اإلنتاج  كميات  انخفاض  يعكس 
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أخرى  جهة  ومن  الدولية،  انخفاض    األسواق  إلى 

النشاط   مستويات  انكماش  نتيجة  الضريبية  اإليرادات 

في المائة. ووفق التقديرات األولية    6االقتصادي بنسبة  

االتحادية   )الموازنة  للدولة  الُمجمعة  للموازنة 

من المتوقع    2020( لعام  وموازنات اإلمارات المختلفة

في المائة   6جمعة بنحو  تحقيق عجز في الميزانية المُ 

 الناتج المحلي اإلجمالي.   من

لعام   بالنسبة  الموازنة  2021أما  اعتماد  تم  فقد   ،

نحو   تمثل  )التي  إجمالي   15االتحادية  من  المائة  في 

الموازنة الُمجمعة وموازنات إمارات الدولة المختلفة(  

ت   61.35مقابل  مليار درهم    58قدر بنحو  باعتمادات 

درهم   مرصودة  مليار  كانت  التي  لعام  لالعتمادات 

 .منذ قيام الدولةموازنة تم تبنيها  أكبر  التي مثلت    2020

من بين أهم التطورات ذات العالقة بإصالحات إدارة  

اإلمارات   في  العامة  الوز دااعتمالمالية  راء مجلس 

االتحادية للحكومة  العام  الدين  -2021)  استراتيجية 

دولة (2023 لحكومة  الحالي  التوجه  مع  انسجاما    ،

المالي   التخطيط  تعزيز  إلى  يهدف  الذي  اإلمارات 

وبناء   المالية  االستدامة  وتحقيق  االتحادية  للحكومة 

هذه  تمثل    اقتصاد تنافسي معرفي مبني على االبتكار.

المالي   القطاع  لتحفيز  عاما   إطارا   االستراتيجية 

تعز خالل  من  بالدولة  محفظةوالمصرفي  جهاز   يز 

لالستثمار بالعملة اإلمارات  سندات  سوق  وتأسيس   ،

تمويلية بدائل  وتوفير  االستراتيجية    .المحلية،  تهدف 

 :(87)إلى

و − في  دعم  الكفاءة  عالية  مالية  سوق  تطوير 

 الدولة.

نمية  تمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع الت  −

 الحكومية التي يقرها مجلس الوزراء.

في  − والثانوية  األولية  المالية  السوق  تنويع 

 الدولة.

للمصرف   − النقدية  السياسة  تطبيق  دعم 

 المركزي.

أصدرتها   − التي  المالية  الضمانات  تغطية 

 .الحكومة

 ( 2جدول رقم )

 اإلمارات إصالحات المالية العامة خالل أفق التوقع: 

إصـــــالحــات   -
 اماإلنفاق الع

 الموارد المالية بكفاءة وبجودة عالية   دارة إ ✓
ضبط النفقات وترشيد المصروفات وزيادة الكفاءة  ✓

 التشغيلية.

 إعادة تقييم األنشطة والبرامج. ✓
 النفقات العامةإعادة ترتيب األولويات بشأن  ✓

 االنظمة المالية االتحادية تطوير ✓

 
(.  2021المتحدة، )رسمية لحكومة دولة اإلمارات العربية البوابة ال 87

 استراتيجية الدين العام للحكومة االتحادية"."

عقد ورش عمل تدريبية للجهات االتحادية الطالعهم   ✓

 لقوانين والتشريعات المالية.على ا

إصـــــالحــات   -
إدارة الموازـنة  

 العامة

 تطوير النظام االلي إلعداد الميزانية. ✓
الربط االلكتروني مع نظام الهيئة االتحادية للموارد   ✓

انشاء قاعدة بيانات -البشرية الحكومية )نظام بياناتي( 

 .متكاملة مرتبطة بكافة الجهات االتحادية
الطالع على أفضل الممارسات عقد مؤتمرات دولية ل ✓

 .العالمية في المجال المالي

عقد ندوات محلية للتنسيق مع الجهات االتحادية  ✓

 .والمحلية

  استبيان :  العربي  النقد  صندوق"(.  2021)  اإلمارات،   المالية،  وزارةالمصدر:  

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

  إيرادات  الجاري  للعام   العامة  الموازنة  تتضمن  ،قطر في

  لاير  مليار  211  مقابل  لاير  مليار  194  بنحو  تقدر  كلية

  إيرادات   بينها  من  تمثل  ،2020  لعام   المقدرة   لإليرادات

  لعام  الموازنة  تقديرات  بُنيت .  المائة  في  80  نحو  طفالن 

  دوالر  40  يبلغ  النفط  لبرميل  سعر  أساس  على  2021

وقعة لسعر برميل النفط  في ظل الفرضيات المت.  للبرميل

لعام   بما    2020المتوقع  التقرير  هذا  إطار  في  الُمتبناة 

  المتوقع   من  دوالر للبرميل،  55إلى    50يتراوح بين   

عام     الكلية  اإليرادات  مستوى  ارتفاع  2021خالل 

  تقديرات  في  المتضمن  بالمستوى  مقارنة  الفعلية

 .  الموازنة

  مليار  195  نحو  النفقات  تقديرات  بلغت  المقابل،  في

  النفقات   مقابل  المائة  في  7.4  نسبته  بانخفاض  لاير

  للنفقات  النزولي  االتجاه   يعكس  بما  2020  لعام   الُمقدرة 

الستضافة   الستعدادل المشاريع من العديد استكمال بعد

  على  اإلصالحات  من  عدد  وتطبيق  2022  العالم   كأس

 المتوقع  من  سبق،  ما  على  بناء  .  العام   اإلنفاق  صعيد

 من  المائة  في  6  بنحو  يُقدر  لعجز  الموازنة  يلتسج 

  فائض   مقابل  2021في عام    اإلجمالي  المحلي   الناتج

 . الماضي  العام   الناتج  من  المائة  في  0.1  بنسبة  متواضع

 ( 3جدول رقم )

 قطر إصالحات المالية العامة خالل أفق التوقع: 

إصالحات   −

 اإليرادات العامة

اإليرادات غير  تسعى الدولة إلى رفع مستويات تحصيل   ✓
 النفطية، من خالل: 

 تعزيز التنوع االقتصادي. -
 االستثمار.تشجيع القطاع الخاص على  -

اإلنفاق   − إصالحات 

 العام

 ترشيد اإلنفاق الحكومي مع رفع كفاءة القطاع العام. ✓

ــالحـات إدارة   − إصــ

 الموازنة العامة

المدى   ✓ متوسط  التخطيط  مبدأ  تطبيق  على  الدولة  تركز 

 للموازنة العامة.

دور   ✓ تعزيز  ليتم  األعمال  بيئة  لتطوير  المبادرات  دعم 
وذلك    ، الخاص  األنشطة  القطاع  في مختلف  لمشاركته 

 االقتصادية.

ــالحـات إدارة   − إصــ

 الدين العام

 تحديث وتطوير أنظمة إدارة الدين العام بالوزارة  ✓
 دعم واستقطاب موظفين ذوي كفاءة. ✓

https://uaecabinet.ae/
https://uaecabinet.ae/
https://uaecabinet.ae/
https://uaecabinet.ae/
https://www.eia.gov.ae/ar/
https://www.eia.gov.ae/ar/
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المركزي،:  المصدر قطر  :  العربي   النقد  وقصند"(.  2021)  قطر،  مصرف 

 . ابريل  ،"عشر الثالث   اإلصدار -العربي االقتصاد آفاق تقرير استبيان

 2021، من المتوقع في إطار موازنة عام  الكويت في  

من   ( 2022مارس    30إلى    2021أبريل    1)للفترة 

بقيمة   إيرادات  تقدر  10.9تحقيق  بزيادة  دينار    مليار 

المسجلة    45.6بنحو   لإليرادات  المائة  العام  في 

  83نحو  النفطية  ، تشكل من بينها اإليرادات  الماضي

 في المائة.

نحو   العامة  النفقات  تسجل  أن  يتوقع  مليار    23فيما 

بنحو   ُمقدر  بارتفاع  مقارنة   6.9دينار  المائة  في 

بالنفقات العامة المسجلة العام الماضي يمثل من بينها 

،  في المائة  71.6اإلنفاق على الرواتب واإلعانات نحو  

 في المائة.   15الرأسمالية نحو   والمصروفات

بحدود   عجز  تسجيل  المتوقع  من  مليار   12.1بذلك 

في المائة مقارنة بالعجز    13.8دينار بانخفاض نسبته  

بنحو   الُمقدر  الماضي  العام  دينار    14المسجل  مليار 

 . (88)كويتي

من بين أهم التطورات التي شهدتها األوضاع المالية  

المسجل صن  االنخفاض  رصيد  االحتياطي في  دوق 

لتغطية   السيولة  لدعم  السابقة  السنوات  خالل  العام 

اإلصالحات   من  عدد  تطلب  ما  وهو  العامة،  النفقات 

ضبط أوضاع المالية العامة وترشيد  المالية من بينها  

العام واالنفاق  الجارية ،  المصروفات  نمو  احتواء 

ا المرتبات واألجور )تعويضات العاملين( ،  وخصوص 

النظر في برامج  و الحكومية وبناء شبكة   الدعمإعادة 

توصيات بشأن إعادة هيكلة  ، إضافة إلى  أمان اجتماعي

األنشطة   خصخصة  وكذلك  واإلدارات،  الوزارات 

   االقتصادية.

العام   الدين  إدارة  إصالحات  تشمل  آخر،  جانب  من 

العمل على إصدار قانون جديد للدين  خالل أفق التوقع 

ار عمل إدارة الدين العام في وزارة  طوسيع إم وتالعا

 المالية وتعزيزها بالكوادر المؤهلة.

 (4جدول رقم )

 الكويت إصالحات المالية العامة خالل أفق التوقع: 

ــات   − إصـــــــالحــ

 اإليرادات العامة

النفطية من خالل   ✓ العمل على تعزيز اإليرادات غير 

 .إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة
ضريبة   ✓ بنإصدار  دة  على   10سبة  موح  المائة  في 

 .صافي أرباح الشركات والمؤسسات

 إعادة تسعير الخدمات والمرافق الحكومية. ✓
مصادر   ✓ وتنويع  مالية  تشريعات  إلقرار  توصيات 

 الدخل.

ــات   − إصـــــــالحــ

 اإلنفاق العام

 ضبط أوضاع المالية العامة وترشيد االنفاق العام. ✓

 
 ". 2021(. "موازنة عام 2021وزارة المالية، الكويت، )  88

الجارية   ✓ المصروفات  نمو  وخصوصا   احتواء 
 ألجور )تعويضات العاملين(.المرتبات وا

وبناء شبكة  ✓ الحكومية  الدعم  برامج  في  النظر  إعادة 

 أمان اجتماعي.
واإلدارات،   ✓ الوزارات  هيكلة  إعادة  بشأن  توصيات 

 وكذلك خصخصة األنشطة االقتصادية.

إصــالحات إدارة   −

 الموازنة العامة

قامت الحكومة بتعديل تشريعي على قانون صندوق   ✓

الق األجيال  التحويل يقضي  ادمة  احتياطي  بعدم 

تحقق   التي  السنوات  في  ماليا  للصندوق  عجزا  
السنتين  خالل  المنف ذة  التحويالت  قيمة  واسترجاع 

 الماليتين الماضيتين.

العمل على إصدار قرارات باإلصالحات المالية التي  ✓
 ت.ال تتطلب تشريعا

بيع أصول االحتياطي العام إلى صندوق األجيال لدعم   ✓

 السيولة.
صندوق  إج  ✓ من  المباشرة  السحوبات  لوقف  راءات 

 االحتياطي العام.

إصــالحات إدارة   −

 الدين العام

 العمل على إصدار قانون جديد للدين العام. ✓

توسيع إطار عمل إدارة الدين العام في وزارة المالية  ✓

 هلة.وتعزيزها بالكوادر المؤ

العر(.  2021)   الكويت،  المالية،  وزارة:  المصدر النقد  استبيان  "صندوق  بي: 

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

  اإليرادات  تراجع  19-كوفيد  جائحة  عن  نتج،  مان ع   في

  سنوي   عجز  عن  أسفر  بما  المتوسط  المدى  على  المالية

.  ُعماني لاير  مليارات 5  عن  يقل  ال ما المتوسط  في بلغ

  عاراألس  النخفاض  السلبي  التأثير  في  التحكم   بهدف

  وإدارة  الجائحة  عن  الناتجة  والتداعيات   للنفط   العالمية

  2020  نوفمبر  شهر  في  تم  بهما،  المرتبطة  المخاطر

  تستند  التي  المدى  متوسطة  المالي  التوازن   خطة  تبني

 : (89)يشمل بما أساسية ركائز خمس إلى

 . االقتصادي النمو  دعم  (1)

 .الحكومية اإليرادات مصادر وتنويع تنشيط (2)

 .الحكومي  اإلنفاق كفاءة  فعر (3)

 .االجتماعية الحماية منظومة تعزيز (4)

 .العامة المالية  إدارة  كفاءة  رفع (5)

 من  عدد   على  المحاور  هذه  من  محور  كل  يشمل

(  2024-2020)  الفترة   خالل  ستطبق  التي  المبادرات

  هذه   نهاية  في  المالية  االستدامة  تحقيق  على  يساعد  بما

  لتطبيق  المالي  األثر  أن  إلى  التوقعات  تشير  .الفترة 

  انخفاض  إلى  سيؤدي  الخطة  هذه  في  الواردة  المبادرات

 حوالي  إلى  ليصل  تدريجي  بشكل  العامة  الموازنة  عجز

 عام   في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  المائة  في  0.5

2024 . 

كذلك من المتوقع زيادة نسبة اإليرادات غير النفطية إلى 

 2021المائة في عام  في 34إجمالي اإليرادات لتسجل 

، بما سيساعد على  2020في المائة في عام    21مقابل  

المالية،  89 استبيان "(.  2021)ُعمان،    وزارة  العربي:  النقد  صندوق 

 "، ابريل. اإلصدار الثالث عشر -تقرير آفاق االقتصاد العربي
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المحلي   الناتج  من  كنسبة  المالي  العجز  انخفاض 

المائة في عام    9اإلجمالي إلى     16، مقابل  2021في 

المائ عام  في  في  هذه  2020ة  أن  بالذكر  جدير   .

ُعمان  طاقة  تنمية  "شركة  تأسيس  تشمل  المبادرات 

ال اتباع  األصول  بهدف  إلدارة  العالمية  ممارسات 

النفطي   القطاع  تنمية  بما يساعد على  الدولية  وثروات 

االعتماد   بدون  نفقاته  لتغطية  الالزمة  الموارد  وتوفير 

 على الموازنة العامة.

 (5جدول رقم )

 ع مان  إصالحات المالية العامة خالل أفق التوقع: 

ــات   − إصـــــــالحــ

 اإليرادات العامة

القيمة   ✓ ضريبة  ابريل تطبيق  شهر  من  بدء   المضافة 

2021. 

 تعزيز اإلدارة الضريبية والتحصيل الضريبي. ✓

 تعزيز عوائد االستثمارات الحكومية. ✓
الدخل  ✓ أصحاب  على  الدخل  ضريبة  تطبيق  دراسة 

 .2022المتوقع تطبيقها بداية من عام  المرتفع ومن 

ــات   − إصـــــــالحــ

 اإلنفاق العام

 مراجعة المصاريف التشغيلية وضبط االنفاق. ✓

 الشراء االستراتيجي الموحد. ✓
 رفع كفاءة االنفاق اإلنمائي. ✓

 إعادة توجيه دعم الخدمات العامة. ✓

إصــالحات إدارة   −

 الموازنة العامة

المعلومات   ✓ إدارة  نظام  سيساعد  تحديث  الذي  المالية 

 على تحسين آليات إعداد الموازنة وضبط اإلنفاق.

 تطبيق موازنة البرامج واألداء. ✓

إصــالحات إدارة   −

 الدين العام

 تعزيز قدرات إدارة الدين العام. ✓
تمويل  ✓ ووسائل  أدوات  بشأن  مالي  منشور  إصدار 

 الدين العام.

  آفاق   تقرير  استبيان:  العربي  النقد  صندوق" (.  2021)  ،عُمان  المالية،  وزارة:  المصدر

 .ابريل ،"عشر الثالث اإلصدار -العربي االقتصاد

الع،  البحرين في   المالية  أوضاع  بانخفاض  تأثرت  امة 

ل سعار  األ اإلنتاج  ،  لنفطالعالمية  مستويات  وتراجع 

النفطي، كما تأثرت من جانب آخر اإليرادات الضريبية  

عل إقرارها  تم  التي  الرسوم  باإلعفاءات  بعض  ى 

بهدف   والشركات  لألفراد  البلدية  كرسوم  الحكومية 

الناتجة عن   التداعيات  كوفيدالتخفيف من حجم  - وباء 

ا،  19 الوقت  العامة في  النفقات  فيه  شهدت  لذي 

ضغوطات نتيجة االلتزام بالتدابير المتبناة للتخفيف من  

حجم الجائحة ومن بينها االلتزام بدفع رواتب الموظفين  

 البحرينيين.  

تشير البيانات األولية للموازنة إلى  ى ما سبق،  استنادا  إل

بنسبة   العامة  اإليرادات  المائة خال  27انخفاض  ل في 

مليار دينار، فيما بلغت    2.139ماضي لتسجل   العام ال

مليار دينار بحريني. بالتالي بلغ   3.763النفقات العامة  

وفق    2020المسجل خالل عام  عجز الموازنة العامة  

األولية   قرابة    817التقديرات  يمثل  بما  دينار  مليون 

المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، وهو ما   12.5 في 

في مشروع الميزانية بما أدى إلى  ز المتوقع  يفوق العج

مليار دينار    15ارتفاع في مستويات الدين العام لتسجل  

عام   المحلي    122)  2020في  الناتج  من  المائة  في 

مقابل   عام    13.5اإلجمالي(،  في  دينار    2019مليار 

 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي(. 94)

ي مرت  الصحية الترغم الظروف المالية واالقتصادية و

على   سلبا   أثرت  التي  أجمع  والعالم  البحرين  بها 

بتنفيذ   ملتزمة  البحرين  مملكة  تبقى  المالية،  األوضاع 

في   المالية  االستدامة  لضمان  المالي  التوزان  برنامج 

األجل المتوسط باإلضافة إلى دراسة وضع تصورات  

وتخفيض   النفطية  غير  اإليرادات  لتنمية  إضافية 

  (2022 –  2021مين الماليين )العاخالل   المصروفات

تمثل   تدريجي.  بشكل  العجز  تم    لتقليص  إنجاز  أكبر 

تنمية  خطة  على  الموافقة  في  الصدد  هذا  في  تحقيقه 

للشؤون   الوزارية  اللجنة  قبل  من  العامة  اإليرادات 

المالي،   والتوازن  واالقتصادية  تشتمل المالية  حيث 

وير  ن شأنها تطدد من المبادرات التي مالخطة على ع 

أما   متتاليتين.  مرحلتين  على  العامة  اإليرادات  وتنمية 

تخفيض   تم  فقد  العامة،  بالمصروفات  يتعلق  فيما 

والجهات   للوزارات  التشغيلية  اإلدارية  المصروفات 

بنسبة   المائة  30الحكومية  اعتماد    في  مقابل  وذلك 

الطارئة  المصروفات  مع  للتعامل  مستجدة  ميزانية 

كوفيدبوبالمرتبطة   صرف    19-اء  خاللها  من  ليتم 

المصروفات الطارئة في المجاالت الطبية واللوجستية 

 والتوعوية. 

من المتوقع استفادة اإليرادات العامة خالل أفق التوسع  

ومن التحسن    ،باالرتفاع المتوقع لألسعار العالمية للنفط

ظل   في  المضافة  القيمة  ضريبة  إيرادات  في  المتوقع 

بتحسن   االالتوقعات  نحو  النشاط  إلى  لترتفع  قتصادي 

مليار دينار وفق تقديرات الموازنة للعام الجاري،    2.29

مليار دينار العام المقبل.    2.34وتواصل ارتفاعها إلى  

إطار   في  العامة  للنفقات  النزولي  االتجاه  يتوقع  فيما 

وفق   لتسجل  العام  اإلنفاق  لترشيد  المتبناة  اإلصالحات 

عامي   موازنتي    3.56نحو    2022و  2021تقديرات 

 مليار دينار على التوالي. 3.48و

للعام   للدولة  العامة  الموازنة  تقديرات  إلى  استنادا  

عجز   مستويات  تراجع  المتوقع  من  والمقبل  الجاري 

إلى   للناتج  العامة  من   7.9و  9.3الموازنة  المائة  في 
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اإلجمالي المحلي  التوالي  الناتج  واستمرار  على   ،

الع الدين  للناتج  مستويات  عند  ام  اإلجمالي  المحلي 

في المائة. من المتوقع مواصلة البحرين    116مستوى  

انتهاء   أعقاب  في  المالية  االستدامة  إصالحات  لتنفيذ 

في إطار   2021العمل ببرنامج التوازن المالي في عام 

 نهج يستهدف ضمان استدامة أوضاع المالية العامة.

 (6جدول رقم )

 البحرينالتوقع: إصالحات المالية العامة خالل أفق 

إصـــــالحــات   −

اإليـــــــرادات  

 العامة

  العامةتمت الموافقة على خطة شاملة لتنمية اإليرادات   ✓
الوزارية  اللجنة  قبل  من  المتوسط  المدى  على  للدولة 

 والتوازن المالي.  واالقتصادللشئون المالية 

  ويقدر أولويات تطبيق تلك المبادرات،    وضعيتم حاليا    ✓

 مليون دينار. 310 بنحوة التأثير المالي لهذه الخط

إصـــــالحــات   −

 اإلنفاق العام

االلتزام بتنفيذ مبادرات ترشيد النفقات ببرنامج التوازن   ✓

باإلضافة   المصروفات    إلىالمالي  كفاءة  رفع 

 واالستمرار في ترشيد النفقات اإلدارية والتشغيلية.

إصـــــالحــات   −

إدارة الموازـنة  

 العامة

ازن المالي الهادفة  بتطبيق مبادرات برنامج التو  االلتزام ✓
اإلجراءات   وتسهيل  العام  االنفاق  كفاءة  لتعزيز 

عن  الحكومية وذلك  المالية طريق  ،  األنظمة  حوكمة 

المركزية والتشريعية بشكل مستمر خالل مرحلة تنفيذ  

 الميزانية.

إصـــــالحــات   −

الـــديـــن إدارة  
 العام

العاميين   ✓ العام خالل  الدين  فوائد  السعي نحو تخفيض 

على بشكل    المقبلين المباشر  التأثير  وبالتالي  عام 

الحكومي من خالل مواصلة   العجز  انخفاض مستوى 
من  سواء  ممكنة  تكلفة  بأقل  االقتراض  على  التركيز 

 و العالمي.  أ السوق المحلي

ب ✓ المستلمة ضمن  المبالغ  من  التوازن  االستفادة  رنامج 
خفض    المالي وبالتالي  النقدية  االحتياجات  لخفض 

االقتراض   العجز معدالت  من  المتبقي  لسد  وذلك 

 الحكومي.
وذلك   ✓ العام  بالدين  الخاصة  المخاطر  تحليل  تطوير 

أكثر دقة ومن ثم إلى إدارة    وتوقعاتنتائج    إلى  للوصول

 أفضل لشئون الدين العام.

المركزي البحرين  :  العربي  النقد  صندوق".  (2021)   ،البحرين  ،مصرف 

 . ابريل  ،"عشر الثالث   داراإلص  -العربي االقتصاد آفاق تقرير استبيان

 نفطلل المصدرة األخرى العربية  الدول

ا األخرىسجلت  النفطية  العربية  في   ،لدول  عجز 

المائة في عام    16تقارب    موازناتها بنسبة   2020في 

في المائة من الناتج المحلي   2مقابل عجز بقيمة تقارب  

عام   في  في  2019اإلجمالي  الكبير  االرتفاع  يعكس   .

جز في الموازنة الُمجمعة لدول المجموعة  مستويات الع

وغير   النفطية  اإليرادات  من  لكل  الكبير  االنخفاض 

الوقت   في  االنفاق  النفطية  مستويات  فيه  شهدت  الذي 

انتشار   مكافحة  متطلبات  لمواجهة  كبيرا   ارتفاعا   العام 

والحماية   األجور  بنود  على  واالنفاق  الفيروس 

تهان بها من موازنات  االجتماعية التي تشكل نسبة ال يس

 هذه الدول. 

من المتوقع بقاء مستويات العجز في الموازنة إلى الناتج  

مستويا عند  تناهز  المحلي  مرتفعة  المائة    15ت  في 

في ظل االرتفاع الكبير المسجل في   2021خالل عام  

المجموعة  دول  بعض  في  العامة  النفقات  مستوى 

تبني  و على  القدرة  عمحدودية  فاعلة  لى  إصالحات 

صعيد زيادة وتنويع مستويات اإليرادات العامة وهو ما  

التي   الداخلية  التطورات  إلى  منه  جانب  في  يُعزى 

 دها دول المجموعة.تشه

 المجموعة دول مستوى على التطورات

تواجه أوضاع الموازنة العامة للدولة بعدد  ،  الجزائر في

التحديات  التوقع  من  أفق  التوقعات    خالل  ظل  في 

  ا  ورد م  تعدسعار العالمية للنفط والغاز التي  بانخفاض األ 

في المائة   43  قرابة  حيث تمثل  للخزانة العامة  ا  أساسي

النفقات   هيكل  يتسم  كما  العامة.  اإليرادات  إجمالي  من 

األجور   بندي  استئثار  ظل  في  بالجمود  العامة 

 الموازنة. نصف  بنحو واإلعانات

لعام   العامة  المالية  قانون  من  العدي  2021تضمن  د 

الخاص   القطاع  تشجيع  تستهدف  التي  اإلصالحات 

ي  اقتصاد  بناء  و  ،وضمان االستدامة المالية ع  قو   ُمتنو 

  واحد   قطاع  على  وليس  متعددة   قطاعات  على   يرتكز

االستثمار   لتشجيع  ضريبية  إعفاءات  بينها  من  شملت 

المستثمرين األجانب    خالل إعفاء  منالمحلي واألجنبي )

الشراكة مع طرف محلي باستثناء    العاملين من إلزامية

الموجهة  والبضائع  األولية  المواد  استيراد  قطاعات 

إلعادة البيع على حالها(، وتشجيع الشركات التي تقوم  

( األجنبي  النقد  وتوفير  والخدمات  السلع  عبر  بتصدير 

جمالي(،  إعفاء "دائم" في مجال الضريبة على الدخل اإل 

من خالل  ألعمال )مزايا ضريبية لحفز حاضنات امنح  و

إعفاء من الرسم على النشاط المهني و الضريبة على  

فوائد الشركات أو الضريبة على الدخل اإلجمالي لمدة  

سنتين وإعفاء التكوين الرأسمالي لها من الضريبة على  

القيمة المضافة(، وتشجيع الشركات على إدراج أسهمها 

الب )في  لمدة  عبر  ورصة  الشركات  من ضريبة  إعفاء 

التكوين  خ لتشجيع  إجراءات  جانب  إلى  مس سنوات(، 

الرأسمالي والحد من الواردات. كما تضمنت اإلصالح  

لألسعار   العام  الدعم  من  للتحول  سياسات  كذلك 

 والخدمات إلى الدعم الُموجه للفئات الهشة. 

ا  النفقات  في  زيادة  العامة  المالية  قانون  لعامة  تضمن 

نحو    10بنسبة   لتسجل  المائة  دينار   8113في  مليار 

بنحو   اإليرادات  قدرت  فيما  مليار    5413جزائري، 

نحو   النفطية  اإليرادات  بينها  من  تشكل  في    43دينار 

المائة. بذلك من المتوقع ارتفاع عجز الموازنة العامة 
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في المائة من   13.5مليار دينار )نحو    2700للدولة إلى  

  مقابل عجز بلغ  2021في عام  حلي اإلجمالي(  الناتج الم 

2380  ( دينار  المحلي    13مليار  الناتج  من  المائة  في 

 . 2020اإلجمالي( للعجز المسجل عام  

 (7جدول رقم )

 الجزائر إصالحات المالية العامة خالل أفق التوقع: 

إصــالحات اإليرادات   −

 العامة

الحصيلة يادة المحلي واألجنبي لزتحفيز االستثمار  ✓

 الضريبية.

اق  − ــالحـات اإلنـف إصــ

 العام

 ميزانية )سياسة ترشيد النفقات(.حوكمة ال ✓

 االستيراد بُجملة من القوانين.-تأطير عملية  ✓

االنتقال بطريقة سلسة من الدعم العام لألسعار   ✓
جه للفئات الهشة.    والخدمات إلى الدعم الُمو 

خفض االنفاق على استيراد المواد الكمالية لمواجهة  ✓

 المصاريف الحكومية.
وضع حد لتهريب   وضع تدابير جمركية جديدة بهدف ✓

 العملة للحفاظ على احتياطي الصرف.  

-التجارة والجمارك -االسراع في وتيرة رقمنة قطاع  ✓

 تأطير عملية االستيراد بطريقة شفافة.ل

إدارة   − ــالحــات  إصــــ

 الدين العام

ايجاد مصادر تمويل بدلية لالقتصاد مثل اصدار   ✓

الصكوك وتطوير سوق األسهم والسندات بإعادة  

 الجزائر وفق قواعد جديدة(. إحياء )بورصة

 ات.تطوير وتنشيط سوق السند ✓

 آفاق  تقرير  استبيان:  العربي  النقد  صندوق"  .( 2021)   الجزائر،  بنك الجزائر،

 .ابريل  ،"عشر الثالث   اإلصدار  -العربي االقتصاد

بالتداعيات    ،العراق  في العامة  المالية  أوضاع  تأثرت 
كوفيدالناتجة عن   يتع  19-وباء  فيما  بجانب  خاصة  لق 

اإليرادات العامة التي تشير التقديرات إلى تراجعها إلى  
تريليون دينار لعام    108مقابل    دينارتريليون    60نحو  
الذي تم    "أوبك+"بما يُعزى إلى االلتزام باتفاق    2019

بنسبة تقارب    خفض كميات اإلنتاج من النفط    ه في إطار
ألسعار أثر انخفاض ا  في المائة العام الماضي، وإلى  13

 في المائة.   35العالمية بنسبة 

في    كبيرة    تضمنت موازنة العراق للعام الجاري زيادة  
العامة   النفقات  إلى  مستويات    150.5نحو  لتصل 

تريليون دينار لمستوى النفقات    90تريليون دينار مقابل  
 . 2020العامة المسجلة في عام 

الزيفي هذا اإلطار، اشارت وزارة   إلى أن  ادة  المالية 

  62.5 الكبيرة في اعتمادات موازنة العام الجاري بنحو

عدا القروض األجنبية والمحلية مقارنة  -تريليون دينار،  

عام   في  تمويله  تم  االولويات    -2020بما  تعكس 

بها   يمر  التي  الحالية  للمرحلة  االقتصاد  الضرورية 

يقالعرا وبما  التنموي  االهداف  تحقيق  في  ية  ساعد 

الزيادة  تتر.  واالقتصادية على كز  اإلنفاق  مجال  في 

التقاعد  ومساهمة  والمخصصات  بلغت    ،الرواتب  إذ 

كما خصص    .من إجمالي الزيادة   في المائة  20.5نسبتها  

 
خالل عام   1182الدينار العراقي مقابل الدوالر بلغ سعر صرف   90

2018 . 

الزيادة   هذه  من  وسد    تكاليفلتلبية  جانب  العالوات 

الشواغر وتعيين األطباء وذوي المهن الصحية لسنتين  

تثمارية بنسبة  ادة في النفقات االس . إضافة إلى زيسابقة

 في المائة.  8

  ،سوف يساهم االرتفاع المتوقع لألسعار العالمية للنفط 

نظم   رقمنة  بعد  الجمركية  للعائدات  المتوقع  واالرتفاع 

الجمركية في تعزيز مستوى اإليرادات، فيما ستساعد  

برنامج  إطار  في  تبنيها  يتم  التي  المالية  اإلصالحات 

ترشيد    على الدولي  بنى مع صندوق النقد  اإلصالح الُمت

العام خاصة فيما يتعلق بفاتورة األجور والتي   االنفاق 

عام    شكلت في  العام  االنفاق  ثلث  عن  يزيد  ما  نحو 

2020 . 

بناء  على ما سبق، من المتوقع ارتفاع عجز الموازنة  
نحو إلى  الجاري  للعام  للدولة  تريليون   58.7 العامة 

اإلجمالي    في المائة من الناتج المحلي  25  دينار تشكل
اإلجمالي  المحلي  الناتج  إلى  نسبته  بلغت  عجز  مقابل 

 في المائة في العام السابق. 14.5

الدين العام من أبرز األولويات   إدارة  تمثل إصالحات 
الدين   أسواق  تطوير  يستلزم  بما  الحالية  المرحلة  في 

إلى إضافة  األسوا  ضرورة   المحلية،  إلى  ق  اللجوء 
أخ  مصادر  عن  للبحث  العام  الدولية  الدين  لتمويل  رى 

السيما في ضوء ارتفاع مستويات العجز الُمسجل في  
الموازنة العامة مقارنة بالحد األقصى المسموح بتمويله  

محلية   مصادر  قبل  من  النواب من    27البالغ    مجلس 
على   وسياسات  إصالحات  يستلزم  بما  دينار  تريليون 

 ى لتمويل الدين العام. صعيد إيجاد مصادر أخر

شهدت األوضاع المالية ضغوطات حادة    ،(90) بياليفي  

عام   أثرت    التطوراتنتيجة    2020في  التي  الداخلية 

مستويات   على  أُثر  بما  الخام  النفط  من  اإلنتاج  على 

تسهم   التي  النفطية  من    98بنحو  اإليرادات  المائة  في 

النفطية   غير  اإليرادات  تأثرت  فيما  الكلية،  اإليرادات 

للنشا الحاد  تراجع  باالنكماش  ظل  في  االقتصادي  ط 

بنسبة   اإلجمالي  المحلي  ا  55الناتج  المائة  لعام في 

 الماضي.  

لزيادة   تنفيذ عدد من اإلصالحات  إلى  الحكومة  تسعى 
التدريجية   االستعادة  خالل  من  العامة  اإليرادات 

و النفطي  اإلنتاج   المؤسسة  دعم   على  العمللمستويات 
  مليون   1.2  بنحو  ريُقد  انتاج  بلوغ  جلأ  من  للنفط  الوطنية
  ،2022  عام   برميل  مليون  1.4  ،  2021  عام  برميل

  عام  منذ  المتوقفة  المشاريع  استكمال  إلى  باإلضافة
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ك2011   على  االنفاق  زيادة   علي  الدولة  ستعمل  ما. 
 الرفع  و  االجتماعية  العدالة  لتحقيق   االجتماعية  الخدمات

إضافة إلى مساعي   .للمواطنين  االقتصادية  القدرات  من
صالح نظم الدعم السلعي وخاصة دعم الطاقة وتوجيه  إل

 المستحقين وترشيد اإلنفاق. الدعم إلى 

 ( 8)  جدول

 ليبيا : التوقع  أفق خالل العامة المالية إصالحات

إصــالحات اإليرادات   −

 العامة

رفع مساهمة اإليرادات السيادية في تمويل الميزانية  ✓

 العامة.

 .العمل على رفع االنتاجية في قطاع النفط ✓

اق  − ــالحـات اإلنـف إصــ

 العام

الحدود الدنيا لإلنفاق العام ورفع كفاءته و إعادة  بالتقيد  ✓

 النظر في سياسات الدعم.  

ال   من المتوقع ان تتخذ الحكومة إصالحات في الدعم  ✓
سيما دعم الطاقة لما له من اثار سلبية على الميزانية 

العامة بصفة خاصة وعلى االقتصاد الليبي بصفة  

 عامة.

الحد من استخدام الدين العام لتمويل  ستعمل الدولة على ✓ حات الدين العامإصال −
 .الميزانية العامة

  2021الذاتية خالل عامي اإليرادات  علىاالعتماد  ✓

 .    2022و

 .على سداد جزء من الدين العامالعمل  ✓

  تقرير  استبيان: العربي النقد  صندوق" . (2021)ليبيا، مصرف ليبيا المركزي، 

 . ابريل  ،"عشر الثالث  اإلصدار -العربي قتصاداال آفاق

السياسة المالية تحديات كبيرة  ،  اليمن  يف تواجه إدارة 

في ظل األوضاع الداخلية التي تمر بها البالد التي أدت  

المساهم    إلى النفطي  االنتاج  توليد    األساسيتوقف  في 

النفطية  غير  كما تراجعت االيرادات    ،االيرادات العامة

الت ضوء  الخاص  على  القطاع  ألنشطة  الملموس  أثر 

 تراجع حجم المساعدات الرسمية.  إلىإضافة 

الموازنة   عجز  استمرار  المتوقع  عند    إلى من  الناتج 

حول  مستويات   تدور  أفق   7مرتفعة  خالل  المائة  في 

العجز بشكل رئيس من خالل    يتم تمويل. سوف  التوقع

اإلصدار النقدي ومن    منالمساعدات الخارجية، خاصة  

اإلقليمية المساعدات    إلىتجاه  اال   إلىإضافة  ،  خالل 

 . واالقتراض الخارجي إصدار أدوات الدين المحلي

 للنفط المستوردة العربية  الدول .2

على   تقدمها  للنفط  المستوردة  العربية  الدول  تواصل 

تعمل على   وتبني سياسات  الضريبي  اإلصالح  صعيد 

الضريب التهرب  ومكافحة  الضريبية  اإلدارة  ي  تحسين 

إدخال نظام الفوترة االلكترونية أو التحصيل    إلىإضافة  

اإللكتروني للضرائب. أما في جانب اإلنفاق العام، تعمل  

عل العربية  تستهدف  الدول  إصالحية  سياسات  تنفيذ  ى 

ترتيب   إعادة  خالل  من  وذلك  العام  اإلنفاق  ترشيد 

االنفاق   الوزارات    إلىإضافة  أولويات  هيكلة  إعادة 

ال على  والمؤسسات  الدول  هذه  تعكف  كما  رسمية. 

بهدف   طرفها  من  المتبناة  الدعم  سياسات  مراجعة 

عنها   عوضا   والتوجه  السلعي  الدعم  نظم   إلىإصالح 

ح وتقوية شبكات الحماية االجتماعية واالستهداف  إصال

اإلصالحات   تسعى  كما  المستحقة.  للفئات   إلىالنقدي 

الموجهة   الموارد  االستثم  إلىزيادة  اري  االنفاق 

واالنفاق االجتماعي السيما ذلك الذي يستهدف تطوير  

 قطاعي التعليم والصحة. 

وفي ظل الحاجة إلى زيادة االنفاق    ،ضوء ما سبق   في

تدابير   وعلى  الصحي  القطاع  على  من العام  التخفيف 

للوباء   واالقتصادية  االجتماعية  نسبة  اآلثار  ارتفعت 

لمجموعة من  العجز في الموازنة العامة الُمجمعة لدول ا

في المائة في    9.5إلى    2019في المائة في عام    6.6

جز اتجاهه النزولي  ، فيما يتوقع معاودة الع2020عام  

في المائة   7.8لينخفض إلى مستوى    2021خالل عام  

 . من الناتج المحلي اإلجمالي

 المجموعة دول مستوى على التطورات

سط  تستهدف السياسة المالية في المدى المتو  ،مصر في

  5.1 إلىخفض العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة 

 إلىفي المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، والدين العام 

في المائة بحلول يونيو  76 إلىالناتج المحلي اإلجمالي 

تحقيق فائضا   مواصلة  وهو ما يتطلب    2021من عام  

الناتج سنويا    2زنة بنسبة  أوليا  في الموا   في المائة من 

قاعدة  ال الموارد الضريبية عبر توسيع    ة من خالل زياد 

العام   االنفاق  كفاءة  ورفع  الضريبية،  وغير  الضريبية 

وإعادة ترتيب أولويات االنفاق لصالح القاعدة العريضة  

بالكفاءة   تتسم  توزيعية  سياسات  واتباع  المواطنين  من 

 والعدالة.

  الستمرار ا 2022-2021موازنة العام المالي تستهدف 

الحفاظ على االستقرار المالي المتوازن في   في جهود 

جائحة   تداعيات  النشاط  و،  19-كوفيد ظل  مساندة 

االقتصادي، وتحفيزه دون اإلخالل باستدامة مؤشرات  

وذلك من خالل خفض العجز الكلى     الموازنة والدين،

نحو   المائة  6.6إلى  الناتج    في  ،  اإلجمالي  المحليمن 

قدره   اولي  فائض  المائة  1.5وتحقيق  الناتج    في  من 

دي مسار  استقرار  لضمان  أالمحلي  الموازنة  ن  جهزة 

يعد  بما  بنهاية هذا العام المالي كنسبة من الناتج المحلي 

المؤسسات    اساسيا    متطلبا  كذلك   تقييم  على  للحفاظ 

ابي  الدولية ومؤسسات التصنيف االئتماني الجيد وااليج

 . لمصر

االستمرار   2022-2021تتضمن موازنة العام المالي  

األكثر   والفئات  االنتاجية  القطاعات  ومساندة  دعم  في 

ب تحسين  ال تأثرا   جهود  استمرار  مع  بالتزامن  جائحة 

جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة  
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المرافق وجودة  الخدمات  تحسين  من  المجتمع  .  من 

دعم مبادرات محددة واتخاذ اجراءات تعمل   ىلإضافة إ 

على تعزيز مجاالت التنمية البشرية، وباألخص قطاعي  

المشروعات   بعض  مساندة  وكذا  والتعليم،  الصحة 

بالقرى   التحتية  والبنية  الخدمات  تحسين  مثل  القومية، 

والترع   الصرف،  شبكات  جودة  وتحسين  المصرية، 

 .بكافة انحاء الجمهورية

الحاكمة    منتتض  واالهداف  واألطر  إلعداد  األسس 

االستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع  في    الموازنة

الموارد   تخصيص  كفاءة  لضمان  والخدمات 

الموازنة   ومتابعة  إعداد  في  والتوسع  واالستخدامات، 

على أساس موازنة البرامج واألداء، ومتابعة مبادرات  

قياسها   يمكن  واضحة  وبأهداف  رفع  محددة  لضمان 

إل باإلضافة  العام،  اإلنفاق  العمل على  كفاءة وجودة  ى 

أصول   من  العائد  وتعظيم  الضريبية،  القاعدة  توسيع 

الخزانة   إلى  المحولة  الفوائض  الدولة من خالل زيادة 

 .العامة

  -كوفيد  لجائحة  المرتقب  التأثير   ظل  في،  (91) المغرب في
  المالية  قانون  إطار  في  الميزانية   توقعات  تُظهر  ،19
ا  2021  لسنة المائة    6.5  بنسبة  عجز   ناتجال  من  في 

الخصخصة  اإلجمالي  المحلي عائدات  احتساب    ، دون 
للعجز    المحلي  الناتج  إجمالي  من  في المائة  7.7  مقابل

المائة  4.1  بواقع  2020  لعام   المتوقع   الناتج   من  في 
  ذاه  يفسَّر.  2019  عام   في   المحقق  اإلجمالي  المحلي
اإليرادات    فيالمتوقع    بالتحسن  2021  سنة  في  التطور

  في  العام   اإلنفاق  وسيستمر  لضريبية،ا   وغير  الضريبية
  سيما  وال  والخدمات،  السلع  بنفقات  مدفوع ا  االرتفاع،

   . بالتحويالت  يتعلق فيما

االقتصادي   التعافي  دعم  على  الحكومة  من  حرصا  
الدولة بموجب "ميثاق اإلنعاش االقتصادي  سوف تلتزم  

درهم   مليار 120موارد مالية بحدود والتشغيل" بتعبئة 
ضخه لمواكبة    ايتم  الوطني  االقتصاد    التعافيفي 

تعبئتها في إطار   مليار درهم ستتم   45االقتصادي، منها  
لال السادس  محمد  وصندوق  درهم    75ستثمار  مليار 

أنواع  الدولة لفائدة كافة    كقروض مضمونة من طرف
من تفعيل إطار الجهوية المتقدمة،  الشركات. إضافة إلى  

العخالل   الميزانية  من  إلى  تحويالت  للدولة  امة 
مليار درهم    10الترابية، بهدف بلوغ سقف    الجماعات

 .كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي

ع بتحويل    تطبيقتسريع  لى  عالوة  المتعلق  القانون 
تحت   مساهمة  شركة  إلى  المركزي  الضمان  صندوق 

المقاولة"  "  اسم  وتمويل  للضمان  الوطنية  الشركة 
 .لضمان وتوسيع مهامهبغرض تعزيز استدامة نظام ا

 
المغرب،  91   استبيان :  العربي  النقد  صندوق"   (.2020)  المغرب،   بنك 

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

اإلصالحات   تتضمن  دينامكما  جديدة  يكية  إعطاء 
من   الشباب  لتمكين  "انطالقة"  إلى  لبرنامج  الولوج 

المالئمة التمويل  في    مصادر  وطموحاتهم  لحاجياتهم 
 .الشركاتمجال إحداث وتطوير 

ساهمة اجتماعية للتضامن ستمكن من تحصيل  إحداث م 
يناهز   تخ   مليار  5ما  سيتم  لصندوق  "  صيصهادرهم، 

االجتماعي والتماسك  االجتماعية  الحماية    ."دعم 
المجو الفوارق  تقليص  برنامج  تنفيذ  الية  مواصلة 

طبقا  إعداده  تم  والذي  القروي،  بالوسط    واالجتماعية 
  50  بنحوللتوجيهات الملكية السامية. بغالف مالي يقدر  

 .مليار درهم 

 ( 9جدول ) 

 المغرب توقع: إصالحات المالية العامة خالل أفق ال
ــالحــــات   − إصــــــ

 اإليرادات العامة

البيضاء   ✓ للدار  لبورصة  المالي  المركز  تنظيم  إعادة 

 .   2020في سبتمبر 

األشخاص   ✓ لفائدة  موحدة  مهنية  مساهمة  إحداث 
 الذاتيين الخاضعين للضريبة على 

 الدخل وفق نظام الربح الجزافي.   ✓

وضريبة  ✓ الجمركية  التعريفات  في  تغييرات  اقتراح 
ك الداخلي وضريبة القيمة المضافة، بهدف  االستهال

 تحسين اإليرادات جزئي ا.

الحماية  ✓ صندوق  موارد  تعزيز  بهدف  المقترح  من 
االجتماعية ودعم التماسك االجتماعي تجديد مساهمة 

بإعادة   والدخل  األرباح  على  االجتماعي  التضامن 

دمج األشخاص الذاتيين في هذه الضريبة، وخفض  
 عتبة ضريبة الشركات.

التوظيف، من خالل مقترح إلعفاء ر ✓ واتب  تشجيع 

سنتين،  ألول  الثالثين،  سن  حتى  الجدد  الموظفين 

 بشرط أن يكونوا بعقد دائم.

إـصالحات اإلنفاق   −

 العام

ليبلغ   ✓ العمومي،  مليار درهم    230تعزيز االستثمار 

في   مليار درهم ستتم تعبئتها  45، منها    2021سنة  

 .ثمارإطار صندوق محمد السادس لالست
لعملية   ✓ التدريجي  االجتماعية التفعيل  التغطية  تعميم 

 .2025لفائدة جميع المغاربة في أفق 

المغرب المغربية .  (2021)  ، بنك   االقتصاد  آفاق   تقرير  استبيان"  ،المملكة 

 . أبريل  ،"عشر  الثالث اإلصدار : العربي

الضريبية    ،تونس في اإليرادات  وغير  سجلت 

بنسبة  الضريبية   المائة    10.5تراجعا   في   7.5وفي 

مقارنة بمستوياتها    2020عام  المائة على التوالي خالل  

عام   في  عن    2019المسجلة  الناتجة  التداعيات  نتيجة 

بنسبة  الجائحة.   العامة  النفقات  ارتفعت  المقابل،  في 

بدعم    22.3 الحكومة  التزامات  ضوء  في  المائة  في 

ا لدعم  العام  االنفاق  اإلمستويات  وتعزيز  نفاق  لتعافي 

على القطاع الصحي. بذلك ارتفعت نسبة عجز الموازنة 

في المائة من الناتج    13.4العامة للدولة إلى ما يشكل  

بنحو   ارتفاعا   يمثل   ما  وهو  اإلجمالي،    10.4المحلي 

المالية   قانون  في  الُمقدر  بالعجز  مقارنة  مئوية  نقطة 

 . (92) األصلي

المالية،  92 لعام  2020)  تونس،   وزارة  الدولة  موازنة  حول  "تقرير   .)

 ، أكتوبر. "2021
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مت الميزانية  إطار  للفترة يرتكز  المدى  - 2020)  وسط 

 :(93)على ما يلي( 0222

تحقيق زيادة في مستوى اإليرادات المحلية بنسبة   −

في المائة من خالل نمو اإليرادات الضريبية    8.9

 في المائة. 9.8بنسبة 

تمويل   − في  الذاتية  الموارد  مساهمة  نسبة  زيادة 

عام    79  نحو  إلىالميزانية   في  المائة    2022في 

 .2019في المائة عام  76.5مقابل 

الموازنة   − نسبة عجز  المائة عام    2  إلىخفض  في 

 . 2019في المائة عام  3.5مقارنة مع  2022

 . 2020تحقيق عجز أولي إيجابي بداية من عام  −

واجه االقتصاد السوداني تحديات كبيرة     ،السودان  في

انعكست على أوضاع المالية من أهمها   2020في عام  

الم  غير  واالرتفاع  االقتصادي  النشاط  سبوق  ركود 

العملة   قيمة  في  الكبير  واالنخفاض  التضخم  لمعدل 

من أثر هذه التحديات على أوضاع المالية   زادالمحلية. 

 . 19-كوفيدوباء العامة التداعيات الناتجة عن 

األثناء، تراجعت اإليرادات الكلية لتسجل نحو    ه في هذ

مقارنة   7 اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  المائة  في 

بن  قُدرت  في   27.3حو  بإيرادات  الناتج  من  المائة  في 

تداعيات   نتيجة  الموازنة  كوفيدمشروع    19-وباء 

إنتاجه  وكميات  للنفط  العالمية  األسعار  وانخفاض 

عائدات رسوم عبور نفط دولة جنوب    وبالتالي انخفاض

السودان، إلى جانب ضعف األداء االقتصادي للهيئات  

 والشركات الحكومية. 

في المائة من    12العامة نحو    مثلت النفقات   ،في المقابل

في المائة للمستوى    30.8الناتج المحلي اإلجمالي مقابل  

منها  مهم  جانب  وتوجه  العامة  الموازنة  في  الُمقدر 

األساسية  لتمويل   السلع  ودعم  للرواتب  الجديد  الهيكل 

تحفيز   وحزمة  االجتماعي  الدعم  بنود  على  والصرف 

 مليار  جنيه(.  14.6)  19- وباء كوفيدلمواجهة تداعيات  

في ضوء ما سبق، تشير التقديرات األولية إلى تحقيق  

في المائة من   4.9الموازنة العامة للدولة لعجز بنسبة  

 ي بنهاية العام الماضي. الناتج المحلي اإلجمال

يستهدف   سياق  في  الجاري  العام  موازنة  إعداد  يأتي 

على  والتغلب  الكلي  االقتصادي  االستقرار  تحقيق 

االقتصادية  االختالال األزمات  وإدارة  الهيكلية  ت 

عليه،   بناء  التمويلية.  الفجوات  على  والتغلب  والمالية 
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العامة   اإليرادات  لزيادة  تدابير  الموازنة  من تضمنت 

خالل زيادة كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية  

ومكافحة  والضريبية  الجمركية  اإلعفاءات  ومراجعة 

 التهرب والتجنب الضريبي. 

تضمنت الموازنة سياسات لتحديد    ،لى صعيد اإلنفاق ع

العام   اإلنفاق  أولويات  األجور  وترتيب  هيكل  وتطبيق 

والحما الضمان  آليات  وتفعيل  وتطوير  ية الموحد 

والقطاعات   التحتية  بالبنية  واالهتمام  االجتماعية 

التنمية   أهداف  تضمين  على  والعمل  اإلنتاجية، 

 المستدامة في الموازنة العامة.

كما تم التوجه إلى تبني سياسات لتمويل عجز الموازنة  

العامة من موارد غير تضخمية وخفض العجز الجاري  

اآلمن المستويات  إلى  العام  والدين  وضبط  والكلي  ة 

لدعم   موارد  إلتاحة  المصرفي  الجهاز  من  االستدانة 

خطابات   إصدار  من  والحد  االقتصادي،  النمو 

 شروعات التنموية.الضمانات الجديدة وحصرها في الم

بواقع   إيرادات  الجاري  العام  موازنة    999تضمنت 

( جنيه  المحلي    16.7مليار  الناتج  من  المائة  في 

بواقع   ومصروفات  جنيه    1099اإلجمالي(،  مليار 

بينها    18.9) من  تشكل  الناتج(،  من  المائة  في 

الرأسمالية  في المائة، و  81المصروفات الجارية نحو  

في المائة من الناتج    4ه بما يشكل  مليار جني  209,7نحو  

من المتوقع أن يبلغ العجز في    ،عليه  المحلي اإلجمالي.

نحو   المحلي    1.7الموازنة  الناتج  من  المائة  في 

 اإلجمالي.  

في    ،(94) األردن في انخفاض  إلى  التقديرات  تشير 

في المائة في عام    7.1اإليرادات العامة قبل المنح بنسبة  

إ 2020 يُعزى  ما  وهو  غير  ،  اإليرادات  انخفاض  لى 

اإليرادات الضريبية ارتفاعا   الضريبية. في حين سجلت  

يعود إلى   ما  على الرغم من االنكماش االقتصادي وهو

التحصيل   كفاءة  رفع  في  الضريبي  اإلصالح  نجاح 

والتجنب   التهرب  ومكافحة  والجمركي  الضريبي 

القاعدة   في  التوسع  على  عالوة  الضريبي، 

 .(95)الضريبية

بنسبة  الوقت الذي سجلت فيه النفقات العامة ارتفاعا     في

المائة  6.2 مستويات    في  تعزيز  إلى  الحاجة  ظل  في 

. بالتالي تشير  االنفاق على الصحة والحماية االجتماعية

  المنح  بعد  ا  التقديرات إلى تحقيق الموازنة العامة عجز

95 ( العسعس،  محمود  محمد  ق2021د.  مشروع  "خطاب  انون (. 

لعام   الحكومية  الوحدات  موازنة  قانون  ومشروع  العامة  الموازنة 

 "، وزارة المالية، األردن.2021
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  في   7.1  نسبته  ما  أو  دينار  مليون  2163.5  والييقدر بح

 .اإلجمالي  المحلي الناتج من المائة

في ضوء الحاجة إلى تعزيز النمو االقتصادي والتغلب  

على التداعيات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا التي 

بنهاية   األردني  االقتصاد  عليها  يتغلب  أن  المتوقع  من 

معاكسة للدورة    2021، جاءت ميزانية عام  2021عام  

تعزيز   على  الحرص  خالل  من  االنفاق  االقتصادية 

الع وزيادة  للجهازين  الرأسمالي  المخصصة  الوات 

ونفقات   الصحي  االنفاق  ودعم  والعسكري  المدني 

فرض   إلى  الحاجة  بدون  ولكن  االجتماعية،  الرعاية 

 ضرائب جديدة بهدف الحفاظ على االستدامة المالية.  

تضمنت الموازنة زيادة متوقعة في مستوى    ، بناء  عليه

المق الكلية  مستوى  اإليرادات  عند  مليار    7.87درة 

نسبته  دين بارتفاع  قدرت    11ار،  حين  في  المائة،  في 

مستوى   عند  بلغت    9.93النفقات  بزيادة  دينار  مليار 

 في المائة.  6.1حوالي نسبتها 

من المتوقع تراجع عجز الموازنة   ،في ضوء ما سبق

إلى   ليصل  للدولة   من   المائة  في  6.7  نسبته  ماالعامة 

  المائة   في  6.1و  2021  عام  في  اإلجمالي  المحلي  الناتج

 . 2022 عام  في  اإلجمالي المحلي  الناتج من

 ( 10جدول ) 

 األردن إصالحات المالية العامة خالل أفق التوقع: 
ات   − ــالـح إصــ

اإليــــــرادات  

 العامة

 .2021عدم فرض اية ضرائب جديده خالل عام   ✓
اتخاذ كافة اإلجراءات لمحاربة التهرب الضريبي  ✓

التسويات الضريبية اجراء عدد من  والجمركي، حيث تم

مع المكلفين، وتعزيز إجراءات التدقيق والتفتيش  
الضريبي، من خالل اعتماد خطة لمكافحة التهرب 

 الضريبي.

ات   − ــالـح إصــ

 اإلنفاق العام

دعم القطاع الصحي ورصد المخصصات المالية الالزمة   ✓

 لديمومة هذا القطاع.
بطها  تعزيز وتطوير شبكة االمان االجتماعي ور ✓

 بمنظومة التعليم والصحة والعمل.

زيادة االنفاق الرأسمالي لتحريك عجلة النمو االقتصادي   ✓
 وبما ينعكس ايجابا  على معدالت التشغيل.

تعزيز مبدأ االعتماد على الذات في تغطية االنفاق العام   ✓

من خالل تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والحد من 
 التهرب الضريبي والجمركي.

مخصصات للمكافآت ضمن النفقات د اي عدم رص  ✓

 الرأسمالية 

ضبط وترشيد االنفاق العام واتخاذ االجراءات الرامية  ✓

 ذلك. إلى

 في المائة(. 25زيادة االنفاق الرأسمالي بنسبة ) ✓
رصد المخصصات الكافية لتسريع تنفيذ مشاريع الشراكة   ✓

 لقطاع الخاص وتحفيز االستثمار.امع 

واجهة جائحة كورونا بسقف  لمتمويل النفقات الصحية  ✓

 ( مليون دينار.165)

إصـــالحات   -

إدارة  

ــة   ــوازن ــم ال
 العامة

بما ينسجم مع توجهات  2021تم بناء موازنة عام  ✓

الحكومة الهادفة لتحفيز النمو االقتصادي وتشجيع 

االستثمار من جانب، وتحسين واقع النظام الصحي 
 .وتعزيز شبكة الحماية االجتماعية 

 
لبنان،   96 لبنان،   استبيان:  العربي   النقد  صندوق"  (. 2021)مصرف 

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

الموازنة الموجهة بالنتائج وتعزيز    التأكيد على نهج ✓
ومية للتمكن  المفهوم لدى جميع الوزارات والدوائر الحك

 من تحقيق النتائج المستهدفة لدى كافة الجهات المعنية.

إصـــالحات   -

إدارة الــدين  
 العام

بما  2021تم اعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام  ✓

زنة ينسجم مع برنامج اإلصالح بتخفيض عجز الموا
العامة ووضع طريق واضح لخفض الدين العام وخدمته، 

سبة الدين باستثناء ما يحمله حيث من المتوقع أن تصل ن

 إلىصندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي العام 
في   79.8 إلىالناتج المحلي اإلجمالي في نهاية البرنامج 

 المائة.

ا   مراجعة استراتيجية الدين وتحديثها بشكل دوري وفق ✓
للمستجدات االقتصادية والمالية، حيث يتم متابعة أهداف  

تمديد آجال استحقاق الدين واتخاذ  االستراتيجية من حيث

 اإلجراءات الالزمة لتخفيض كلف االقتراض.

األردني المركزي   استبيان:  العربي  النقد  صندوق".  ( 2021)األردن،    ،البنك 

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

عدد    توالي  معبمرحلة دقيقة    االقتصاد  يمر،  96لبنان ي  ف
تضاعف    فقد.  قصيرة زمنية    فترة   خاللاألزمات  من  
عام    نهاية  بدأت   التيوالمصرفية    النقدي ة  األزمةتأثير  
 العام غالق  واإلفيروس كورونا    جائحة  بروز  مع  2019
انفجار   إلى  وصوال    لمواجهتها،   فُرض  الذي تداعيات 
بم   والنتائج   ،2020  أغسطس  4  في  يروترفأ 

 عوامل  كلها.  األحداث  هذه  لكافةوالمالية    االقتصادية
عن  تكوين  جدا    الصعب   من  تجعل واضحة    صورة 

المرحلة القادمة خاصة في    توجهات السياسة المالية في
للحد من التبعات  خطط  محدودية القدرة على تبني  ظل  

األزمات   هذه  عن  إلىالناتجة  من    والحاجة  عدد  تبني 
  للحد  منضرورية  ال ية  السياساالقتصادية واإلصالحات  

 .لها هذه األزمات وإيجاد الحلول الالزمة تأثير

خالل   ةانعكست هذه األزمات على أوضاع المالية العام
بنسبة    2020عام   العامة  اإليرادات  تراجعت  حيث 

بما يُعزى    في المائة وفق التقديرات األولية 20تقارب 
النخفاض الكبير المسجل لإليرادات الضريبية مع إلى ا

بنحو   تقدر  بنسبة  االقتصادي  النشاط  في    22انكماش 
توفر   عدم  نتيجة  النفقات  كذلك  تراجعت  كما  المائة. 

المال النفقات  الموارد  في  االنخفاض  وتركز  الكافية  ية 
في المائة في    52الرأسمالية التي سجلت تراجعا  بنسبة  

فاق العام مع استحواذ بند األجور  ضوء جمود هيكل االن 
في المائة من إجمالي النفقات العامة.   54.5على نحو  

الماضي كنسبة  الموازنة العام  بلغ عجز  في المحصلة 
 في المائة.   5.2الي نحو من الناتج المحلي اإلجم

مالية  سياسات  تبني  المتوقع  من  التوقع  أفق  خالل 
أوضاع   على  الضغوطات  الستيعاب  المالية  انكماشية 

خدمة   مدفوعات  وتزايد  تراكم  عن  الناتجة  العامة 
الكهرباء،  والديون،   ودعم  والرواتب،  األجور  فاتورة 

بو الحماية  الوفاء  نظم  إطار  في  الدولة  التزامات 
انخفاض  االجت الفترة  هذه  خالل  يتوقع  كما  ماعية. 
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االقتصادي   االنكماش  بفعل  اإليرادات  مستويات 
والحاجة    ، النمو االقتصادي   والتحديات التي تواجه دفع

إلى تبني إصالحات مهمة على صعيد تحسين مستويات  
األوضاع  تحسن  مع  الضريبي  واالمتثال  التحصيل 

اإلصال تبني  من  الحكومة  وتمكن  حات  الداخلية 
االقتصادية الالزمة لترشيد االنفاق واحتواء الزيادة في 
بعض   هيكلة  وإعادة  الفائدة  ومدفوعات  األجور  بندي 

 يون والبدء بتنفيذ اإلصالحات الضريبية.  الد 

بافتراض استعادة    2021تم وضع موازنة العام المالي  
عام   من  اعتبارا   االقتصادي  النمو  ،  2022مسارات 

الل صرف  سعر  المتوسط  وتحرير  المدى  على  يرة 
االقتصادي   اإلصالح  خطة  بتطبيق  البدء  وبافتراض 

رجية. تجدر  والمالي لتجاوز االختالالت الداخلية والخا
والمالي  االقتصادي  اإلصالح  خطة  ان  إلى  اإلشارة 
تتضمن عدد من التدابير لترشيد االنفاق العام من خالل  

المائة في    9.1احتواء فاتورة األجور والرواتب بحدود  
عام   في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  وخفض  2024من   ،

في المائة من الناتج إلى    4.4تكاليف نظام التقاعد من  
في المائة. إضافة إلى البدء بتطبيق خطة إصالح    2.2

بهدف    2019الكهرباء التي تم وضعها في عام  شركة  
العجز   لتغطية  المحولة  المبالغ  مستويات  من  التخفيف 

لشركة   مستويات المالي  رفع  خالل  من  لبنان  كهرباء 
تعرفة االستهالك بالتوازي مع زيادة مستويات اإلنتاج.  

من الخطة تدابير لإلصالح  على جانب اإليرادات تتض
واالمتثال   الضريبية  القاعدة  توسيع  بهدف  الضريبي 
الضريبي. إلى جانب زيادة معدل ضريبة الشركات من 

إلى    17 المائة  وزي  20في  المائة،  الضرائب  في  ادة 
في المائة، وضريبة القيمة   15إلى    10الرأسمالية من  

 .97في المائة  15المضافة على السلع الفاخرة إلى 

المحلية بشكل    فلسطينفي   الحكومية  االيرادات  تعتمد 
المقاصة إيرادات  على  الجانب    رئيس  يقوم  التي 

الفلسطينية،   السلطة  عن  نيابة  بتحصيلها  االسرائيلي 
بموجب   االقتصادية"وذلك  باريس  ثم  " اتفاقية  ومن   ،

خزينة الحكومة   إلىتقوم اسرائيل بتحويل هذه االموال  
عمولة  الفلسطينية بنسبة    مقابل  المائة  3تحصيل  ؛  في 

مة،  ففي حالة عدم االلتزام بتحويلها بشكل منتظم للحكو
في   والتوسع  االنفاق  على  قدرتها  من  يحد  ذلك  فإن 

التحتية البنية  و  ،مشاريع  من أخاصة  الجزء  هذا  ن 
  في المائة  60  إلى  50  ما يتراوح بينااليرادات يشكل  

 . العامةيرادات جمالي اإلإمن 

واإلقليمية  ومة  الحك  ستواصل العالمية  البيئة  رغم 
كورونا  فيروس  عن  الناتجة  والتداعيات  الصعبة 

تها الرامية التركيز أيضا  على دور المالية العامة ا ياسس

 
97   " المالية،  اإلدارات    وزارة  إلى  حولتعميم  مشروع    العامة  إعداد 

للعام   الملحقة  والموازنات  العامة  الموازنة  وزارة 2021قانون   ،"

 المالية، لبنان.

الشامل   النمو  ودعم  االجتماعي  االنفاق  تعزيز  في 
 من خالل: أفق التوقع والمستدام خالل  

الدخل   - ذوي  على  الضريبي  العبء  تخفيف 
 المحدود. 

في  ستماال - الضريبة  إرار  نظام  تباع 
 التصاعدية. 

االجتماعية  تحقيق   - العدالة  من  المزيد 
 واالقتصادية. 

 االجتماعية. عانات اإل  زيادة مستوى -
التحتية   - البنية  في  االستثمار  من  المزيد 

 مشاريع التعليم والصحة. االنفاق على و

مستويات  ارتفاع  ، من المتوقع على ضوء  موريتانيا   في

ى إيرادات متحصالت القطاع االستخراجي  االعتماد عل

الخزانة العامة نتيجة    إلىممثلة في اإليرادات المتدفقة  

  ،نحو ثلث اإليرادات العامةيساهم ب تصدير الحديد التي  

منخفضة   مستويات  عند  أسعاره  باستمرار  والتوقعات 

، والتوقعات بتحسن مستويات الطلب  2021خالل عام  

الص  العالمي من  السيما  مستويات  عليه  زيادة  ين، 

الذي   الوقت  في  التوقع.  أفق  خالل  العامة  اإليرادات 

ستستمر فيه حاجة الحكومة إلى زيادة مستويات اإلنفاق  

واالقتصادية  االجتماعية  التداعيات  على  للتغلب  العام 

مستويات   وحفز  كورونا  فيروس  جائحة  عن  الناتجة 

االستثم السيما  العام  من االنفاق  التخفيض  بهدف    اري 

 معدالت البطالة. 

  على  الصومال  في  الموازنة  تعتمد،  الصومال في  
  اإلقليمية  التجارة   حركة  تخدم   التي  الموانئ  إيرادات
 البرلمان  صادق.  الدولية  المساعدات   على  وكذلك
  في  األضخم   تعد   التي  2021  عام   موازنة  على   مؤخرا  
  مقارنة  دوالر  مليون  672  بلغت  باعتمادات  البالد  تاريخ
 تركز.  2020  عام   لموازنة  دوالر  ليونم  640  مع

  المؤسسات   موازنات  تمويل  على  الموازنة  اعتمادات
  تقديم  على   و  ، (دوالر  مليون  322)  الحكومية  اإلدارية
   (.دوالر مليون 109) األساسية الخدمات

مشروعات   على  الرأسمالي  اإلنفاق  أولويات  تتمثل 
والخدمة   اإلنتاجية  الطرق  القطاعات  ودعم  الصحية 

سيما الثروة الحيوانية وميناء بربرة الذي من المتوقع ال
األجنبي   االستثمار  تدفقات  من  المزيد  أيضا   أن يجذب 

 المباشر. 

  عجز   للدولة   العامة  الموازنة  شهدت ،  لجيبوتي بالنسبة  
  خالل  اإلجمالي  المحلي  الناتج   من  المائة  في  4.5  بحدود
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  لإليرادات   الكبير  لالنخفاض  نتيجة  2020  عام 
  انتشار   لمكافحة  العام  االنفاق  مستويات  وزيادة   يةالحكوم
 الصحية  الرعاية  على  اإلنفاق  وزيادة   المرض

  المالية   األوضاع  تحسن  المرتقب  من.  واالجتماعية
  مستويات  تحسن  ضوء  في  خاصة  التوقع  أفق  خالل
  الرسوم  إيرادات   سيدعم   ما  وهو  الدولية  التجارة 

  يراداتوإ  والشحن  التصدير  إعادة   وأرباح  الجمركية
  واسعة  الضريبية  اإلعفاءات  أن  إال  اللوجستية،  الخدمات
  ستحد   األجنبي  االستثمار  لمشروعات   الممنوحة  النطاق 

 . اإليرادات مستوى في الزيادة  من

  مستويات  عند  تستمر  أن  المتوقع  من  النفقات  جانب  من
 االجتماعي  االنفاق  لمواصلة  الحاجة  ظل  في  مرتفعة

اللقاحات،    السيما على تعزيز اإلنفاق الصحي وتوفير 
  ما  على  بناء.  الدين  خدمة  مستويات  ارتفاععالوة على  

  الموازنة  عجز   مستويات   انخفاض  المتوقع  من  ،سبق 
  3.5  مستوى  حول  ليدور  اإلجمالي  المحلي  الناتج  إلى
 .التوقع  أفق خالل المائة في

  المتعددة   المؤسسات  من  الدعم   استمرار   وسيكون
  تمويل  على  البالد  ساعدة م  في  حاسما  أمرا  األطراف
  األثر   خلفية  على  ،2022-2021  في  المالي  عجزها

   .للجائحة  االقتصادي

شهدت اإليرادات العامة صدمتين متواليتين    ،الق مر في  
نتيجة إعصار كينيث وجائحة    2020و  2019في عامي  

الحكومة إلى زيادة مستويات  فيروس كورونا ما اضطر  
الخسائر االقتصادية على االنفاق العام للتخفيف من حدة  

بزيادة   يتعلق  ما  وخاصة  المختلفة  االقتصادية  الفئات 
والمساعدات   الصحة  على  االنفاق  مستويات 
االجتماعية. من المتوقع تراجع الضغوط على أوضاع  
مستويات   انخفاض  ثم  ومن  التوقع  أفق  خالل  المالية 
ليبقى عند مستويات   للدولة  العامة  الموازنة  العجز في 

في المائة من الناتج المحلي    2.0إلى    1.5ح ما بين  تتراو
   .2020في المائة في عام  3اإلجمالي مقابل نحو 
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 2021 لعام العربية للدول الكلي االقتصادي األداءتقديرات (: 5) شكل رقم

 المالية األوضاع

ضغوطات غير مسبوقة على أوضاع المالية   19-فرض انتشار وباء كوفيد

 في المائة من الناتج  11.8إلى  عجز الموازنة الم جمعةع وأدى إلى اتسا

 

في المائة   8.7فيما يتوقع انخفاض مستويات العجز المالي ليصل إلى 

الدول  كنسبة من الناتج نتيجة إصالحات المالية العامة في مجموعات 

 العربية المختلفة 

 ( في المائة) للناتج العامة الموازنات صيد ر

 

 صندوق النقد العربي وتقديرات رسمية ودولية.   توقعات :المصدر ندوق النقد العربي وتقديرات رسمية ودولية. توقعات ص :المصدر

دول مجلس التعاون لدول الخليج  عجز الموازنة في  تراجعمن المتوقع 

 في المائة في إطار برامج االنضباط المالي  7.3إلى  2021عام في العربية 

 

الموازنات في مجموعة الدول   عجوزات  استقرارفي حين من المتوقع 

 2021عند مستوى مرتفع في عام العربية األخرى الم صدرة للنفط 

 

 توقعات صندوق النقد العربي وتقديرات رسمية ودولية.  :المصدر العربي وتقديرات رسمية ودولية. توقعات صندوق النقد  :المصدر

  عام للنفط مستوردةال  العربية الدول موازنات  جزع انخفاض يتوقع فيما

 النفقات  ضبط وإجراءات الضريبية اإليرادات تحسن مع 2021

 

والضريبية ومواصلة ترشيد  من المتوقع تحسن مستويات اإليرادات النفطية  

 بما يساهم في احتواء نسبي للعجوزات المالية  2021االنفاق العام في عام 

 )في المائة( 2021-2020العامة والنفقات التغير المتوقع في اإليرادات 

 
 . ودولية رسمية وتقديرات  العربي النقد صندوق   توقعات المصدر:  توقعات صندوق النقد العربي وتقديرات رسمية ودولية.  :المصدر
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 2022و  2021 يلعام  العربية للدول الكلي االقتصادي األداء توقعات :ثانيا  

 الخارجي  القطاع

 

 2021  عام   خالل  كمجموعة  العربية  للدول   الجارية  المعامالت  ميزان  أداء   يشهد   أن  قعالمتو  من  الخارجي،   القطاع  صعيد   على

 االنتشار  ظل  في  وخاصة   للجائحة  المصاحبة  واإلجراءات   القيود   تخفيف  ترقب  مع  ذلك  ، 19-كوفيد  وباء  اثار  من  التعافي  بعض

  التجارة حركة عودة  مع العالمي الطلب وياتمست بتحسن يُنبئ الذي األمر ،العالمي المستوى  على 19-كوفيد للقاحات  الواسع

 يتوقع   كما.  األساسية والمواد  للطاقة  العالمية  االسعار  في  المتوقع االرتفاع  أثر  إلى إضافة هذا.  المعهودة  مستوياتها  إلى  الدولية

 التي   لإلجراءات   ياإليجاب  األثر  إلى   إضافة  السلعية،  الصادرات  أداء  تحسن  من  العربية  للدول  جاريتال   الميزان  يستفيد   أن

 للدول   الجاري  الميزان  استفادة   يتوقع  كما.  منها  االستهالكية  وخاصة  السلعية  الواردات  لترشيد   العربية  الدول  بعض  اتخذتها

 على   للقيود  المتوقع  التخفيف  ضوء  على  التوقع،  أفق  بنهاية  السياحة  لمتحصالت  النسبي  االرتفاع  من  كمجموعة  العربية

 . عالميا   السفر إجراءات

 العربية   الدول  مستوى  على  الجاري  الميزان  في  المسجل  العجز  تحول  2021  عام   خالل  يتوقع  السابقة،  للتطورات  كمحصلة

 بالمائة   0.2  نحو  يمثل  بما  دوالر،  مليار  4.8  حوالي  تبلغ  بقيمة  فائض  إلى  دوالر  مليار  63.1  بقيمة  2020  عام   خالل  كمجموعة

 ميزان   في  الفائض  تحسن  المتوقع  فمن  ،2022  عام   في  أما  .2021  عام   خالل  ربيةالع  للدول  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من

  العربية   للدول   اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  المائة   في   1.6  نحو  يعادل  بما  دوالر،  مليار  41.6  حوالي  ليبلغ  الجارية  المعامالت

 (. 1) رقم  جدول كمجموعة،

 

 

 مليار دوالر  

 * *توقعات * تقديرى بيانات فعلية   

  2019 2020 2021 2022 

 239.2 192.0 116.6 241.7 الميزان التجارى 

 973.3 885.3 775.2 1007.8 الصادرات )فوب( 

 734.1- 693.3- 658.6- 766.1- الواردات )فوب( 

 123.0- 118.0- 113.9- 105.8- ميزان الخدمات والدخل 

 74.6- 69.1- 65.9- 77.4- التحويالت  صافي

 41.6 4.8 63.1- 58.5 الجاري الميزان 

 9.0 7.6 4.9 8.9 الناتج المحلي االجمالي  إلىنسبة الميزان التجاري 

 1.6 0.2 2.7- 2.2 الناتج المحلي االجمالي  إلى نسبة الميزان الجاري 

     . العربي* تقديرات صندوق النقد 
     .العربي** توقعات صندوق النقد 

   العربي ومصادر دولية وإقليمية أخرى. المصدر:  قاعدة بيانات صندوق النقد 

 

 للنفط  والمستوردة  المصدرة  العربية  الدول مجموعات   في  الجارية  المعامالت  موازين  أداء  لتوقعات  عرض  يلي  فيما 

 .2022و  2021 ي عام  خالل 

 

 ( 1جدول رقم )

 ميزان مدفوعات الدول العربية 
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 للنفط المصدرة العربية  الدول .1

المسجل   العجز  يتحول  ان   المعامالت  ميزان  فييتوقع 

،  2021  عام   خاللفائض    إلى  موعةالمج  هذهل  الجارية

،  التجاري   الميزان  فائضزيادة المسجلة بللأساسية  كنتيجة

العالمي  الطلب  مستويات  في  المتوقع  التحسن  في ضوء 

العالميةا  أسعاروكذا تحسن   ا.  لنفط    أن   لمتوقعهذا، ومن 

  لهذه  2022  عام   خالل  الجاري  الميزان  فائض يتحسن  

تالشي  ك  المجموعة لتوقع    على   المترتبة  ثاراآلنتيجة 

كوفيد  تداعيات   دول   اقتصادات  على  19-جائحة 

 .المجموعة

 العربية  الخليج لدول التعاون مجلس دول . أ

  في   الفائض  تحسن  2021  عام   يشهد  نأ  المتوقع  من 

  إلى   ليصل  الدول  من  المجموعة  لهذه  التجاري  الميزان

  من   بالمائة  16.6  حوالي  يمثل  دوالر  مليار  245.6  حوالي

  نحو   مع  مقارنة  وذلك  الدول،  لتلك  اإلجمالي  لمحليا   الناتج

  الناتج   من  بالمائة  13.7  نحو  يمثل  بما  دوالر  مليار  190.2

 ضوء  في  ذلك  يأتي.  2020  عام   خالل  اإلجمالي  المحلي

  2020  عام   خالل  المجموعة  بدول  السلعية  الصادرات  تأثر

  ومستويات   للنفط   العالمية   األسعار  في  المتوقعة  بالتغيرات 

  االقتصاد   أداء  تعافي  بدء  أثر  إلى  إضافة  النفطي،  اجاإلنت

  - بكوفيد  الخاص  للقاح  الواسع  االنتشار  بدء  ظل  في  العالمي

  تخفيف   على  ذلك  ثرأو  دوليا    عليه  الحصول  وسهولة  19

  للتطورات   كنتيجة.  الدولية  التجارة   حركة  على  القيود

  لتبلغ   المجموعة  لدول  الصادرات  قيمة  زيادة   يتوقع  السابقة

 مسجلة  ،2021  عام   خالل  دوالر  مليار  680.2  اليحو

.  2020  عام  مع  مقارنة  المائة  في  11.8  قدرها  زيادة   نسبة

  بنسبة   ارتفاعها  المتوقع  فمن  بالواردات،  يتعلق  فيما  أما

  دوالر   مليار  434.6  حوالي  إلى  لتصل  المائة  في  3.9

  دوالر   مليار  418.3  نحو  مع  مقارنة  ،2021  عام   خالل

   .2020 عام  خالل

  يرتفع   أن  المتوقع  من  والدخل،   الخدمات  ميزان   يخص   فيما

  مليار   81.9  حوالي  ليبلغ  المجموعة  لدول  المسجل  العجز

 المائة   في  9.3  قدرها  زيادة  بنسبة  2021  عام   خالل  دوالر

  القيود   تخفيف  توقع  مع  تماشيا  ذلك .  2020  عام   مع  مقارنة

  اإلجراءات   من  والحد  والسفر،   النقل  حركة  على

 . عالميا  بالجائحة الخاصة زيةاالحترا

  مستوى   زيادة   المتوقع  من  التحويالت،  لميزان  بالنسبة

  ليبلغ   بالمائة  3.3  بنسبة  الدول  من  المجموعة  لهذه   العجز

 مع  مقارنة  ،2021  عام   خالل  دوالر  مليار  124.8  حوالي

  يأتي .  2020  عام  خالل  مسجلة  دوالر  مليار   120.8  نحو

  الستضافة   لمجموعةا  دول  بعض  استعدادضوء    في  ذلك

 .  دولية وفعاليات احداث

  التجاري،   الميزان  من  كل  في  السابقة  للتطورات  كمحصلة

  هذه  تسجل  نأ  يتوقع  والتحويالت،  والدخل،  والخدمات

  ميزان   في  فائض  2021  عام   خالل  الدول  من  المجموعة

 بما  دوالر  مليار  38.9  حوالي  قدره   الجارية  المعامالت

  اإلجمالي،   المحلي  الناتج   من  المائة   في   2.6  نحو  يمثل

  بما   دوالر  مليار  5.5  حوالي  قدره   عجز  مع  مقارنة  وذلك

  اإلجمالي   المحلي  الناتج   من  المائة  في  0.4  نحو  يعادل

  يتعلق   فيما.  2020  بعام   المجموعة  دول  في  مسجل

 في   الفائض   زيادة   المتوقع  من  ،2022  لعام   بالتوقعات

  تمثل   دوالر،  مليار  69.9  حوالي  ليبلغ  الجاري  الميزان

  لدول   اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  المائة  في  4.5  نحو

 (. 2) رقم  جدول المجموعة،

 

 للنفط  صدرةالم   األخرى العربية الدول .ب

  في   السلعية  الصادرات  قيمة  زيادة  2021  عام   خالل  يتوقع

  حوالي   لتبلغ   المائة   في  36.8  بنحو   الدول  من  المجموعة  هذه 

  دوالر   مليار  83.3  بحوالي  نةمقار  دوالر  مليار  113.9

  كنتيجة  ذلكمن المتوقع أن يأتي  .السابق العام  خالل محققة

  دول   بعض  في  النفط  من  اإلنتاج   مستويات  تحسن  لتوقع

  توقع   إلى  إضافة.  مواتية  غير بظروف تمر  التي  المجموعة

  ثار آ  تالشي  بدء  إثر  على  العالمي  الطلب   مستويات  زيادة

  حوالي   تبلغ  أن  المتوقع  فمن  ردات، بالوا  يتعلق  فيما.  الجائحة

  ارتفاع   نسبة  مسجلة  ،2021  عام   خالل  دوالر  مليار  97.2

  كمحصلة .  2020  بعام   مقارنة  المائة  في  7.8  قدرها

  من   والواردات،  الصادرات  من  كل  في  السابقة  للتطورات

  عام  خالل  الدول  من  المجموعة  تلك  تحقق  ن أ  المتوقع

  مليار   16.7  حوالي  قدره   التجاري  بالميزان  فائضا    2021

  بعام  مسجل  دوالر  مليار  6.9  قدره   عجز  مع  مقارنة  دوالر،

 . المجموعة تلك دول في 2020

 يرتفع   أن  المتوقع  من  والدخل،  الخدمات   لميزان   بالنسبة

  مليار   24.9  حوالي  لىإ  ليصل  بالمائة  6.0  بنحو  العجز

 ( 2جدول رقم )

 موازين مدفوعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

مليار دوالر

تقديرى*بيانات فعلية

2019202020212022

تجارى 298.0190.2245.6285.8الميزان ال

770.2608.5680.2741.5الصادرات

455.7-434.6-418.3-472.2-الواردات

دخل خدمات وال 85.7-81.9-74.9-72.7-ميزان ال

تحويالت 130.3-124.8-120.8-128.3-صافى ال

جارى 5.538.969.9-97.0الميزان ال

ناتج المحلي االجمالي تجاري الى ال 18.013.716.618.2نسبة الميزان ال

ناتج المحلي االجمالي جاري الى ال 0.42.64.5-5.9نسبة الميزان ال

* تقديرات صندوق النقد العربى.

** توقعات صندوق النقد العربى.

المصدر:  قاعدة بيانات صندوق النقد العربي ومصادر دولية وإقليمية أخرى.

توقعات**
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  من   التحويالت،  ميزان   يخص  فيما.  2021  عام   خالل  دوالر

  ليصل   المائة  في  15.2  تبلغ  بنسبة  الفائض  يادةز  المتوقع

 . 2021 عام  خالل دوالر مليار 5.4 نحو إلى

  التجاري   الميزان  من  كل  في  السابقة  التطورات  ضوء  في

  مستوى   انخفاض  يتوقع  والتحويالت،  والدخل،  والخدمات

  عام  خالل  الجارية  المعامالت  ميزان  في  المسجل  العجز

  2.8  حوالي  ليسجل   والرد  مليار   25.7  نحو  البالغ  2020

  في   0.7  حوالي  يمثل  بما  ،2021  عام   خالل  دوالر  مليار

 . اإلجمالي  المحلي الناتج من المائة

  تحول   المتوقع  فمن  ،2022  عام   خالل  للتوقعات  بالنسبة  أما

  حوالي   قدره   فائض  إلى  الجاري  الميزان   في  المذكور  العجز

  ي المحل  الناتج   من  1.4  نحو  عادلي  دوالر،  مليار  5.9

 (. 3)  رقم  جدول  اإلجمالي،

 

 

 

 للنفط المستوردة العربية  الدول .2

  السلعية   الصادرات  أداء  تحسن  2021  عام   يشهد  أن  يتوقع

  زيادة  نسبة  لتسجل  دوالر،  مليار  91.2  نحو  إلى  لتصل

  في   ذلك   يأتي.  2020  عام   مع  مقارنة  المائة   في   9.3  قدرها

 أداء   على  للجائحة  االقتصادية  ثاراآل  انحسار  بدء  توقع  ضوء

  التجاريين   الشركاء  دول  لدى  وخاصة  العالمي  االقتصاد

  انتعاش   توقع  إلى  إضافة.  المجموعة  تلك  لدول  الرئيسين

  تلك   دول  بعض  في  المنتجة  السلع  من  لعدد   الصادرات

  يخص   فيما.  السيارات  من  الصادرات   وخاصة  المجموعة

 المائة   في  7.6  بحوالي  قيمتها  ترتفع  نأ  يتوقع  الواردات،

  يأتي .  2021  عام   خالل  دوالر  مليار  161.5  حوالي  بلغلت

  الطاقة،   لمواد   العالمية  األسعار  ارتفاع  لتوقع  كنتيجة  ذلك

  التي   اإلجراءات  الزيادة   تلك  من  حدومن المتوقع أن ي   هذا

 السلعية   الواردات  لترشيد  المجموعة  دول  بعض  اتخذتها

 .منها االستهالكية  السلع وخاصة

  الصادرات   من  كل  في  الذكر  فةسال  التطورات  على  بناء

  بالميزان   العجز   ارتفاع  المتوقع  من   السلعية،  والواردات 

 المائة   في  5.5  بنحو  الدول  من  المجموعة  لتلك  التجاري

 في   11.2 نحو يمثل بما  دوالر  مليار   70.4 نحو إلى  ليصل

 الدول   من  المجموعة  لهذه   اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  المائة

 . 2021 عام  خالل

  العجز   انخفاض  يتوقع  والدخل،  الخدمات  لميزان  بةبالنس

  ليبلغ   المائة  في  27.9  قدرها  بنسبة   المجموعة  بدول  المسجل 

  بالعام  مقارنة  2021  عام   خالل  دوالر  مليار  11.2  حوالي

  لالرتفاع   ساسيةأ  كنتيجة  ذلكمن المتوقع أن يأتي  .  السابق

  المتوقع   التخفيف  ضوء  على  السياحة  عائدات  في  المتوقع

  بعد   خاصة  للجائحة  المصاحبة  السفر  إجراءات  قيود علىلل

 . عالميا    واسع  نطاق  على  19- بكوفيد  الخاص  المصل  توافر

 عام  خالل  المتوقع  فمن  التحويالت،  ميزان  بخصوص

  الدول   من  المجموعة  بهذه   المسجل  الفائض   يستقر   نأ  2021

  50.3  نحو  والبلغ  السابق  بالعام   المسجل  المستوى  نفس  عند

 .  الردو مليار

  التجاري   الميزان  من  كل  في  المذكورة   للتطورات  كمحصلة

  حدوث   المتوقع  من  والتحويالت،  والدخل،  والخدمات

  لتلك   الجاري  الحساب  في  المسجل  بالعجز  طفيف  انكماش

  ليصل   المائة  في  2.2  نحو  تبلغ  بنسبة  الدول  من  المجموعة

  المائة  في  5.0  نحو  يمثل  بما  دوالر  مليار  31.2  نحو  إلى

 خالل  الدول  من  المجموعة  لتلك  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من

 .  2021 عام 

  أن   المتوقع  من  ،2022  عام   خالل  للتوقعات  بالنسبة  أما

 من   المجموعة  لهذه  الجارية  المعامالت  ميزان  عجزيواصل  

  يعادل   بما  دوالر،  مليار  34.2  حواليانخفاضه إلى    الدول

 . مالياإلج  المحلي الناتج من المائة  في 5.2 حوالي

 

 

 

 

  

 ( 4جدول رقم )

 المستوردة للنفطموازين مدفوعات الدول العربية 

 ( 3جدول رقم )

  موازين مدفوعات الدول المصدرة األخرى للنفط

مليار دوالر

تقديرى*بيانات فعلية

2019202020212022

تجارى 6.916.726.9-29.6الميزان ال

145.283.3113.9133.2الصادرات

106.3-97.2-90.1-115.5-الواردات

خدمات والدخل 26.7-24.9-23.5-33.4-ميزان ال

تحويالت 5.14.75.45.7صافى ال

جارى 2.85.9-25.7-1.3الميزان ال

ناتج المحلي االجمالي تجاري الى ال 1.94.26.3-6.7نسبة الميزان ال

ناتج المحلي االجمالي جاري الى ال 0.71.4-7.0-0.3نسبة الميزان ال

* تقديرات صندوق النقد العربى.

** توقعات صندوق النقد العربى.

المصدر:  قاعدة بيانات صندوق النقد العربي ومصادر دولية وإقليمية أخرى.

توقعات**

مليار دوالر

تقديرى*بيانات فعلية

2019202020212022

تجارى 73.5-70.4-66.7-85.9-الميزان ال

92.583.491.298.6الصادرات

172.1-161.5-150.1-178.4-الواردات

خدمات والدخل 10.7-11.2-15.5-0.3ميزان ال

تحويالت 45.950.350.350.0صافى ال

جارى 34.2-31.2-31.9-39.7-الميزان ال

ناتج المحلي االجمالي تجاري الى ال 11.2-11.2-10.8-14.1-نسبة الميزان ال

ناتج المحلي االجمالي جاري الى ال 5.2-5.0-5.2-6.5-نسبة الميزان ال

* تقديرات صندوق النقد العربى.

** توقعات صندوق النقد العربى.

المصدر:  قاعدة بيانات صندوق النقد العربي ومصادر دولية وإقليمية أخرى.

توقعات**
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  الدول العربية 
 
 اتجاهات النمو االقتصادي ف

(2022-2013) 

           

 معدل النمو باألسعار الثابتة   

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

 3.4 3.2 4.1- 0.3 2.4 0.7- 1.7 4.1 3.7 2.7 السعودية  

 3.5 2.5 5.8- 1.7 1.2 2.4 3.1 5.1 4.3 5.1 مارات اإل

 1.5 2.2 2.6- 0.2- 1.4 1.6 2.2 3.6 4.0 3.4  قطـــــــر

 3.7 2.2 7.4- 0.9 1.3 3.5- 2.9 0.6 0.5 1.1 الكــويت 

 4.5 2.3 4.3- 0.8- 2.4 0.8- 2.0 5.7 2.9 3.9 ُعمـــــان 

 2.7 5.0 5.4- 2.0 1.8 3.8 3.5 2.9 4.4 5.4 البحــرين

 3.3 2.8 4.7- 0.5 1.3 0.3- 2.1 3.7 3.2 3.1 لخليج العربية دول مجلس التعاون لدول ا

 4.0 4.0 4.6- 0.8 7.0 3.0 3.2 3.7 3.8 2.8 الجـــزائر

 5.1 2.6 11.0- 3.9 1.0- 3.8- 13.8 2.6 2.3 7.6 العـــراق 

 1.8 0.1- 6.1- 2.1 3.6- 11.6- 17.9- 32.7- 0.2- 4.8 اليـــــمن 

 23.1 196.0 55- 9.9 7.4 55.0 8.4- 11.7- 74.4- 52.0- ليبيـــــــا  

الدول النفطية الرئيسة بخالف دول  

 4.4 4.0 7.7- 2.8 2.0 4.6 4.6 0.8- 10.3- 5.3- ( 1)مجلس التعاون

 3.6 2.9 5.3- 1.0 1.8 0.8 2.7 2.7 1.8 2.4 (1) المصدرة الرئيسة للنفطالدول العربية 

 4.8 3.5 3.6 5.6 5.3 4.2 4.4 4.4 2.2 2.1 مصـــــر

 3.5 4.7 6.6- 2.4 3.0 4.2 1.1 4.5 2.7 4.5 المغـرب 

 3.4 1.0 4.8- 2.5- 4.3- 4.7 4.8 4.9 3.6 4.4 السـودان 

 3.0 4.0 8.8- 1.0 2.5 1.8 0.9 1.1 2.3 2.4 تونــــس 

 1.6 4.4- 22.0- 6.7- 1.9 0.6 1.7 0.2 2.0 2.7 لبنـــــان 

 2.5 4.1 11.5- 1.0 0.9 3.1  4.7  3.4  0.2 2.2  فلسطــين 

 3.0 2.5 3.0- 2.0 1.9 2.1 2.1 2.6 3.4 2.4 األردن

 2.6 2.0 3.0- 5.9 2.9 3.5 1.5 3.1 5.6 6.4 موريتانيا 

 6.1 5.4 1.5- 7.5 4.3 4.1 6.7 6.5 6.0 6.0 جيبــوتي 

 3.3 2.9 2.0- 1.9 2.7 2.7 2.2 1.0 2.1 3.5 القمــــــر

 3.9 2.8 2.2- 2.6 2.9 3.7 3.2 3.8 2.6 3.1 الدول العربية المستوردة للنفط 

 3.6 2.8 4.4- 1.4 2.1 0.5 3.0 3.2 2.5 3.3 (2إجمالي الدول العربية )

 تقديرات * 
 توقعات** 

 االقتصاد الليبي.  يشمل ال (1)

 ال يشمل االقتصادين الليبي والسوري. (2)
  . ودولية وإقليمية  وطنية مصادرباالستناد إلى  العربي النقد صندوق تقديرات وتوقعات:  المصدر
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  الدول العربية 
 
 اتجاهات تطور األسعار المحلية ف

(2022-2013) 

           

 معدل التضخم )%(  

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

- 2.5 0.8- 2.1 1.2 2.2 3.5 السعودية   .12  3.4 2.9 2.0 

 1.8 0.7 2.1- 1.8- 3.1 2.5 1.8 4.1 2.4 1.1 مارات اإل

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

 3.1 2.6 2.1 1.1 0.6 1.6 3.5 3.7 3.1 2.7 الكــويت 

 2.6 3.8 0.8- 0.1 0.9 1.6 1.1 0.1 1.0 1.1 مـــــان عُ 

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

دول مجلس التعاون لدول الخليج 

 2.1 2.2 1.1 1.0- 2.2 0.4 2.2 2.2 2.4 2.7 لعربية ا

 3.4 2.9 2.4 2.0 4.3 5.6 6.4 4.8 2.9 3.3 الجـــزائر

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

 23.5 21.5 21.0 23.0 25.0 18.0 16.0 9.0 8.1 11.1 اليـــــمن 

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

الدول النفطية الرئيسة بخالف 

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

العربية المصدرة الرئيسة  الدول 

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

 5.9 5.3 5.0 9.2 14.4 29.5 10.2 11.1 10.1 6.9 مصـــــر

 1.3 0.6 0.7 0.2 1.6 0.7 1.6 1.6 0.4 1.9 المغـرب 

 36.7 103.0 163.3 51.0 72.9 32.4 17.6 17.3 37.5 37.1 السـودان 

 5.3 5.4 5.6 6.7 7.3 5.3 3.7 4.9 4.9 5.8 تونــــس 

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

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

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

 2.6 2.9 2.4 2.3 3.1 2.6 1.5 0.5 3.8 4.1 موريتانيا 

 2.4 2.9 2.0 1.8 1.9 2.0 2.0 2.2 2.9 2.4 جيبــوتي 

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

 3.2 3.5 3.0 2.8 2.5 2.1 2.0 2.0 1.5 2.3 القُمر

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

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

 تقديرات * 

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

  . ودولية وإقليمية  نيةوط  مصادرباالستناد إلى  العربي النقد صندوق تقديرات وتوقعات:  المصدر
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  السيولة المحلية  
 
 معدالت النمو ف

(2020-2015) 

       
 . M3 النقدي المعروض تمثل التي وتونس السعودية باستثناء الدول،  لكافة M2  النقدي المعروض تمثل*  

 . العربية النقد ومؤسسات المركزية المصارف بيانات إلى استنادا   العربي النقد صندوق: المصدر
         

 (نسبة مئوية)       

 معدل نمو السيولة المحلية )%(*  

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 11.10 6.82 5.56 8.98 8.65 5.88 مجموع الدول العربية 

 5.80 4.83 1.22 0.25 4.02 8.09 األ  ر  د  ن 

 4.60 8.00 2.53 4.14 3.26 5.45 رررررارات اإلم

 3.50 11.13 2.37 4.20 1.25 2.95 البحريررررررن 

 11.60 8.92 6.51 11.64 8.00 5.40 تونرررررررررس

 11.80 1-- 11.10 8.38 0.82 0.13 الجزائرررررررر

 .. 1.92 4.54- 20.00 8.60 18.64 جيبوتررررررري

 8.60 7.09 2.69 0.30 0.79 2.50 السررررعودية 

 58.30 58.93 111.89 68.35 29.00 20.46 السرررررودان 

 12.10 8.53 0.02- 2.58 7.00 9.25- العررررررررراق

 8.9 2.05 8.25 4.18 1.84 10.02 ع مرررررررررران

 13.90 5.54 2.46 12.73 9.91 8.17 فلسطيررررررن

 3.80 2.48 6.52- 21.26 4.57- 3.44 قطررررررررررررر 

 3.80 1.24- 3.97 3.84 3.52 1.67 الكويرررررررت 

 2.03 4.85- 1.95 3.85 7.96 5.06 لبنررررررررررران

 15.90 2.01- 0.56- 15.59 22.54 17.79 ليبيررررررررررررا 

 19.70 13.28 13.30 20.92 39.00 18.61 مصرررررررررررر

 5.55 4.74 5.69 المغررررررررب
4.06 

5.5 
3.72 10.30 

 .. 10.02 12.79 12.51 16.80 0.37 ريتانرريررا مو

 30.50 2.02 50.93 28.69- 17.40 13.32 اليمررررررررررن 

 
     

 

 

 



 2021أبريل   –تقرير "آفاق االقتصاد العربي " اإلصدار الثالث عشر 

 

العربي  النقد صندوق

 

72  

 رصيد الموازنة العامة إل الناتج المحل  اإلجمال   

(2014- 2021 ) 

    .تقديرات* 

 باستثناء سورية لعدم توفر البيانات. ( 1)

 . ودولية  وإقليمية وطنية مصادرباالستناد إلى  العربي النقد قصندوتقديرات :  المصدر

 

  

 
 رصيد الموازنة للناتج المحلي اإلجمالي )%( 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 * 

 5.11- 11.67- 4.44- 5.87- 9.22- 12.86- 14.81- 2.11-  السعودية

 3.24- 6.31- 5.48 3.68 1.79- 3.08- 8.20- 5.45- مارات اإل

 6.16- 0.09 0.98 2.26 4.83- 9.03- 0.95- 17.89  قطـــــــر 

 34.51- 44.96- 20.26- 18.83- 15.02- 17.91- 17.33- 2.20 الكــويت 

 8.92- 17.53- 9.50- 8.64- 14.00- 21.05- 25.79- 1.16- ُعمـــــان

 9.26- 12.48- 4.72- 6.32- 9.97- 14.31- 12.89- 3.62- ـرينالبحـ

دول مجلس التعاون لدول  

 الخليج العربية 
0.48 -11.93 -10.43 -7.19 -3.48 -2.56 -11.78 -7.34 

 13.47- 13.03- 5.63- 5.67- 6.65- 13.05- 13.36- 6.53- الجـــزائر 

 25.31- 14.50- 1.52- 9.63 0.84 6.12- 4.95- 7.98 العـــراق 

 7.30- 10.10- 11.40- 2.59- 6.72- 6.73- 9.40- 8.00- اليـــــمن 

 41.00 48.07- 20.95 17.14 24.49- 82.22- 131.61- 72.78-  ليبيـــــــا

الدول النفطية الرئيسة بخالف  

 دول مجلس التعاون 
-3.17 -14.28 -13.14 -4.90 3.31 -1.93 -15.92 -14.93 

صدرة الرئيسة  الدول العربية الم 

 للنفط 
-0.39 -12.46 -11.03 -6.68 -1.99 -2.42 -12.65 -8.96 

 6.59 10.72- 8.64- 9.65- 12.19- 13.76- 13.35- 12.59- مصـــــر 

 7.29- 8.07- 4.30- 4.07- 4.04- 4.82- 4.91- 3.44- المغـرب 

 0.96- 4.11- 0.62 3.36- 4.65- 1.70- 1.24- 0.90- السـودان 

 6.61- 12.36- 3.51- 4.84- 6.21- 5.95- 2.13- 4.59- تونــــس

 5.50- 5.16- 11.11- 11.36- 7.07- 9.66- 8.79- 6.38- لبنـــــان 

 6.76- 7.77- 3.35- 2.40- 2.54- 3.31- 3.38- 2.23- األردن

 4.07- 7.60- 4.50- 2.40- 3.20- 2.10- 4.50- 2.50- فلسطــين

 0.50- 0.85- 0.22 0.12 2.36 0.04- 2.70- 2.76- موريتانيا 

 7.84- 9.50- 6.64- 7.17- 7.97- 9.58- 8.94- 7.97- الدول العربية المستوردة للنفط 

 8.67- 11.83- 3.35- 3.06- 6.96- 10.64- 11.54- 2.08- (1) إجمالي الدول العربية
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 للحصول على مطبوعات صندوق النقد العربي 

 يرجى االتصال بالعنوان التالي: 
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