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وأفغانستان وباكستان
مايو

٢٠١٨

صـندوق النـقد الدولـي

ﺷﻛر وﺗﻘدﻳر
ﺗﻧﺷر إدارة اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ ﻓﻲ رﺑﻳﻊ ﻛﻝ ﻋﺎم ﺗﻘرﻳرﻫﺎ ﻋن ﻣﺳﺗﺟدات آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ )(REO

ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن .وﻳﻣﺛﻝ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ واﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟواردان ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﻳر ﺟزءاً ﻻ ﻳﺗﺟ أز
ﻣن دور اﻹدارة ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗطورات واﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻓﻲ  ٣٢ﺑﻠداً ﻋﺿواً وُﻳﺳﺗﻔﺎد ﻓﻲ إﻋدادﻫﻣﺎ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ
ﻳﺟﻣﻌﻬﺎ ﺧﺑراؤﻫﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣﺷﺎورات ﻣﻊ اﻟﺑﻠدان اﻷﻋﺿﺎء.

وﻗد ﺗم ﺗﻧﺳﻳق اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟوارد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر ﺗﺣت اﻹﺷراف اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺳﻳد ﺟﻬﺎد أزﻋور )ﻣدﻳر إدارة اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ
اﻟوﺳطﻰ( .وﺗوﻟﻰ إدارة اﻟﻣﺷروع اﻟﺳﻳد ﻋدﻧﺎن ﻣزارﻋﻲ )ﻧﺎﺋب ﻣدﻳر إدارة اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ( واﻟﺳﻳدة آﻟﻳﺳون
ﻫوﻻﻧد )رﺋﻳس ﻗﺳم اﻟدراﺳﺎت اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ( ،ﺑﻣﺳﺎﻋدة إﺿﺎﻓﻳﺔ ﻣن اﻟﺳﻳد ﻣﺎرﺗن ﺳوﻣر.

وﻛﺎن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣون اﻷﺳﺎﺳﻳون ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر ﻫم اﻟﺳﺎدة ﺑواز ﻧﺎﻧدوا ،وﻫوان ﺗرﻳﻔﻳﻧو ،وﺳﻳﺑﺎﺳﺗﻳﺎن ﻫﻳرادور ﻏوزﻣﺎن ،اﻟذﻳن
ﺳﺎﻋدوا أﻳﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺑﺣﺛﻲ.
وﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﻳر أﻳﺿﺎ اﻟﺳﻳدة ﻣﻐﺎﻟﻲ ﺑﻳﻧﺎت ،واﻟﺳﻳدة ﻏﺎﻳﻝ ﺑﻳﻳر ،واﻟﺳﻳد ﺑﻳﺗر ﻛﺎﻧزﻝ.
وﻗﺎم ﺑﺗدﻗﻳق اﻟﻧص اﻟﻣﺗرﺟم ﻛﻝ ﻣن اﻟﺳﻳدة إﻳﻣﺎن ﺑن ﻣﺣﻣد ،واﻟﺳﻳد ﻣﺟدي دﺑﻳش ،واﻟﺳﻳدة ﻧﺟﻼء ﻓرﻳد ﻧﺧﻠﺔ ،واﻟﺳﻳد ﻣﺣﻣد
زاﻫر ،ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ اﻟﺳﻳدة ﻳﻳﻠﻳﻧﺎ إﻳدﻳﻧوﻓﺎ.
وﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺑﺣﺛﻲ اﻟﺳﻳد ﺟوﻫر أﺑﺎﺟﻳﺎن .وﻗدﻣت اﻟدﻋم اﻹداري اﻟﺳﻳدﺗﺎن إﺳﺗﻳر ﺟورج وﺑﻳﺎﻧﻛﺎ ﺑﻳرﻳز أﻟﻔﺎرادو .وﺳﺎﻋد
ﻓﻲ ﺗﺣرﻳر اﻟﻧص اﻹﻧﺟﻠﻳزي اﻟﺳﻳد ﻛوﺑر آﻟن ،ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺳﻳدة ﻟﻳﻧدا ﻟوﻧﻎ ،واﻟﺳﻳد دﻳﻔﻳد آﻳﻧﻬورن ،واﻟﺳﻳدة ﻟوﺳﻲ ﻣوراﻟﻳس
ﻣن إدارة اﻟﺗواﺻﻝ ﺑﺎﻟﺻﻧدوق.

ﻣﺳﺗﺟدات آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ،ﻣﺎﻳو ٢٠١٨

إدارة اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ

التطورات العالمية :االنعكاسات على منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان

۱

استمر ارتفاع النمو العالمي في النصف الثاني من  2017وتشير التقديرات الحالية إلى بلوغه  %3.8للعام كله ،وهو أعلى معدل حققه النمو منذ

عام  2011ويتجاوز تنبؤات عدد أكتوبر  2017من تقرير آفاق االقتصاد العالمي (أنظر الجدول) بنحو  0.2نقطة مئوية .ومن المتوقع أن يحقق
النمو مزيداً من االرتفاع ليبلغ  %3.9في عامي  2018و،2019

بزيادة قدرها  0.2نقطة مئوية أيضاً عن المتوقع في أكتوبر .2017

وسيكون تحسن اآلفاق في منطقة اليورو أم اًر إيجابياً لمنطقة الشرق

متوسط أسعار النفط الفورية 1ومؤشر ستاندرد آند بور 500
(بالدوالر األمريكي للبرميل ومؤشر أسعار األسهم)

األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ) ،(MENAPوخاصة

البلدان المستوردة للنفط التي ستستفيد من زيادة صادراتها إليها .ومن
المنتظر أن تستفيد المنطقة أيضاً من حدوث تحسن طفيف في اآلفاق
المتوقعة للصين التي تمثل شريكاً تجارياً أساسياً للمنطقة .غير أن اآلفاق

السعر الفوري على أساس متوسط
أسعار النفط الفورية

العالمية تنطوي أيضاً على ارتفاع في أسعار الفائدة العالمية مع مضي

التوقع الحالي لمتوسط أسعار النفط
الفورية في "آفاق االقتصاد العالمي"

االقتصادات المتقدمة في مسار العودة إلى السياسات النقدية الطبيعية

توقع متوسط أسعار النفط الفورية في
عدد أكتوبر 2017

بعد فترة من السياسات االستثنائية .ويمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة مواطن

مؤشر ستاندارد آند بور ( 500المقياس األيمن)

الضعف في المالية العامة وتشديد األوضاع االئتمانية في المنطقة،
ديسمبر 2021

ديسمبر 2020

ديسمبر 2019

ديسمبر 2018

ديسمبر 2017

القريب ،لكنها تميل إلى الجانب السلبي على المدى المتوسط .فباإلضافة

ديسمبر 2016

وهناك توازن عام في المخاطر التي تواجه اآلفاق العالمية على المدى

ديسمبر 2015

التوقعات.

ديسمبر 2014

وخاصة إذا تحققت مخاطر تشديد األوضاع المالية العالمية بدرجة تفوق

المصادر :مؤسسة Haver Analytics؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

1

متوسط أسعار خام برنت المملكة المتحدة ودبي الفاتح وغرب تكساس الوسيط.

إلى مخاطر تشديد األوضاع المالية ،يمكن أن يؤدي التوجه نحو زيادة رسوم االستيراد أو تطبيق سياسات انغالقية إلى اإلضرار بالتجارة الدولية،
وتخفيض النمو العالمي ،واضعاف أسعار السلع األولية .وال تزال المنطقة معرضة لمخاطر تفاقم التوترات والصراعات الجغرافية/السياسية.
وتظل اآلفاق المتوقعة ألسعار النفط محاطة بدرجة كبيرة من عدم اليقين ،ترجع في معظمها إلى عوامل تتعلق بالعرض .فقد شهدت أسعار النفط
ارتفاعاً ملحوظاً في النصف الثاني من  ،2017حيث تجاوزت  65دوال اًر للبرميل في يناير  ،2017بدعم من تحسن آفاق النمو العالمي ،وتمديد

االتفاق الذي تقوده منظمة أوبك (لتقييد إنتاج النفط حتى نهاية  ،)2018وفترات االنقطاع غير المخطط في اإلمدادات النفطية ،والتوترات

الجغرافية/السياسية .وفي تاريخ أحدث ،ط أر بعض

نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي2019-2016 ،

الهبوط على أسعار النفط مع تزايد إنتاج النفط
الصخري في الواليات المتحدة .وفي هذا السياق،

ُرِف َعت األرقام المفترضة ألسعار النفط لعامي
 2018و  2019مقارنة بعدد أكتوبر  2017من

تقرير آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط
وآسيا الوسطى (أنظر الشكل البياني) ،بينما ظلت

العالم

الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان )(MENAP

بلدان  MENAPالمصدرة للنفط

منه :نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي

بلدان  MENAPالمستوردة للنفط
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المصادر :السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
ملحوظة = MENAP :الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.

آفاق أسعار النفط ضعيفة على المدى المتوسط.

۱

راجع عدد إبريل  2018من تقرير آفاق االقتصاد العالمي وتقرير االستقرار المالي العالمي وتقرير الراصد المالي لالطالع على مناقشة أشمل بشأن اآلفاق العالمية.

ﻣﺳﺗﺟدات آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ،ﻣﺎﻳو ٢٠١٨

إدارة اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ

اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن :ﺣﺎن وﻗت ﺗﻌﺟﻳﻝ وﺗﻳرة اﻹﺻﻼﺣﺎت
وﺻﻝ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺳﺗوﻳﺎﺗﻪ ﻓﻲ
ﻋﺎم  ٢٠١٧وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﻳﺗﺳﺎرع ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ  .٢٠١٩-٢٠١٨وﻳرﺟﻊ ﻫذا إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﻳر ﻻﺳﺗﻣرار ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻲ ﺣﻳث ﺗواﺻﻝ
ﺑﻠدان ﻛﺛﻳرة إﺑطﺎء وﺗﻳرة اﻟﺿﺑط اﻟﻣﺎﻟﻲ دﻋﻣﺎ ﻟﻠطﻠب اﻟﻣﺣﻠﻲ .وﻻ ﺗزاﻝ ﻛﻔﺔ اﻟﺗطورات اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ﻫﻲ اﻷرﺟﺢ ﻓﻲ ﻣﻳزان اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﻳطﺔ ﺑﺎﻵﻓﺎق
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻧﺣو اﻟﺗطورات اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ .وﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر اﺣﺗﻣﺎﻝ ﺣدوث ﺗﺿﻳﻳق ﺣﺎد ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ،وﺗﺻﺎﻋد اﻟﺗوﺗرات اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ،
واﻟﺗوﺗرات اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ-اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ – ﻓﻲ ﺣﻳن ﻻ ﺗزاﻝ اﻵﻓﺎق اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ﺿﻌﻳﻔﺔ وﻣﺣﺎطﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﻳرة ﻣن ﻋدم اﻟﻳﻘﻳنٕ .واذا ﺗﺣﻘﻘت
ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ،ﻓﻘد ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﻌرض ﺑﻠدان ﻛﺛﻳرة ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻟﺿﻐوط ﻣﺎﻟﻳﺔ وﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ ﻛﺑﻳرة ،ﻣﻣﺎ ﻳؤﺛر ﻋﻠﻰ آﻓﺎق اﺳﺗﻣرار اﻟﺿﺑط اﻟﻣﺎﻟﻲ
واﻟﺗﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي .وﺗؤﻛد آﻓﺎق اﻟﻧﻣو اﻟﺿﻌﻳﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط أﻫﻣﻳﺔ ﺗﻌﺟﻳﻝ وﺗﻳرة اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﻳﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣزﻣﻊ إﺟراؤﻫﺎ.

ﺗﺑﺎطؤ ﺣﺎد ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٠١٧

 ٢٠١٧ﻣن ﺗﻘرﻳر آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ .وﺗم ﺗﻌوﻳض ﻫذا

اﻟﺗﺑﺎطؤ ﺑﺗﺣﻘﻳق ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻗوى ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان ﻏﻳر اﻷﻋﺿﺎء

ﺑﻠﻎ ﻣﻌدﻝ اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق

ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ )اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ  .(٢-١وﺗﺣدﻳدا:

اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن  %١,٧ﻓﻲ ﻋﺎم



 ،٢٠١٧ﻓﻛﺎن أﺿﻊ ف ﺑﻛﺛﻳر ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٠١٦

اﻧﺧﻔض إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻛﻠﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ  %٠,٢ﻓﻲ دوﻝ
ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ ،ﺣﻳث ﺷﻬدت

اﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت ) %٥,٤اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ  .(١-١وﻳﻌﻛس ﻫذا اﻟﺗﺑﺎطؤ

اﻟﻛﺑﻳر ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺗﺑﺎطؤا أﻋﻣق ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻲ دوﻝ

اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ٢-١

اﻟﺗﻌدﻳﻼت ﻓﻲ ﺗوﻗﻌﺎت ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻣﻧذ

ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺑؤات اﻟواردة ﻓﻲ ﻋدد أﻛﺗوﺑر

أﻛﺗوﺑر ٢٠١٧

اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ١-١

)ﻧﻘﺎط ﻣﺋوﻳﺔ(

ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ

ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻧﻣو ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻲ

) ،%ﻣﺗوﺳط ﺑﺳﻳط ﻋﺑر اﻟﺳﻧوات(

ﺗﻌدﻳﻝ ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ اﻟﻛﻠﻲ

١٢

ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ
ﺧﺎرج ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ
اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ
اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ
وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن
١

ﺧﺎرج ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ ﻋدا

١٠

ﺑﻠدان اﻟﺻراع

١,٢

٠,٦

٠,٤

٠,٤

٠,٢

٠,٢

٠,٠

٠,٠

٠,٢-

ﺻﻔر

٠,٢-

٠,٤-

٠,٤-

٠,٦-

٢-

٢٠١٠-٢٠٠٠

٢٠١٩

٢٠١٨

٢٠١٧

٠,٨-

اﻟﻣﺻدر :ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ.

اﻟﻣﺻدر :ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ.
١

٠,٨

٠,٦

٢

٢٠١٨ ٢٠٢٣-٢٠١٩

١,٠

٠,٨

٤

٢٠١٧

١,٢

١,٠

٦

٢٠١٦

ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ

١

٨

٢٠١٥

ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻧﻣو اﻟﻧﻔطﻲ

١

ﻣﺎ ﻋدا ﻟﻳﺑﻳﺎ واﻟﻳﻣن.

۳

ﻋدا ﻟﻳﺑﻳﺎ واﻟﻳﻣن.

٠,٦٢٠١٩

٢٠١٨

٢٠١٧

٠,٨-

ﻣﺳﺗﺟدات آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ،ﻣﺎﻳو ٢٠١٨

إدارة اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ

اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ أوﻝ اﻧﻛﻣﺎش اﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻬﺎ ﻣﻧذ ﻋﺎم

اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺳﺗوﻳﺎت ﻣﺎ ﻗﺑﻝ ﻋﺎم ) ٢٠١٤اﻟﺷﻛﻝ

ﺑﻣوﺟب اﺗﻔﺎق "أوﺑك "+واﻟذي ﻓﺎق ﺗﺄﺛﻳر اﺳﺗﻣرار ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻟﻧﻣو

اﻟﻛﻠﻲ  %٢,٨ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺟﺎري و %٣,٣ﻓﻲ ﻋﺎم ) ٢٠١٩ﻣﻘﺎﺑﻝ

اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ  .(١-١وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﻳد ،ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﻳﺑﻠﻎ اﻟﻧﻣو

 .٢٠٠٩وﻳرﺟﻊ ذﻟك ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻟﺗﺄﺛﻳر ﺗﺧﻔﻳض إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط
ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻲ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﺑﻠدان .وﻓﻲ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ

 %٣و %٢,٧ﺣﺳب ﺗوﻗﻌﺎت ﺷﻬر أﻛﺗوﺑر( .وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﻳﺑﻠﻎ

ﺿﻌف ﺛﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﻳن ،ﻛﺎن ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ

و  %٣,٤ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎدم ،أي ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻗدرﻩ  ٠,٧ﻧﻘطﺔ ﻣﺋوﻳﺔ

اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق .وﻓﻲ اﻟﺑﺣرﻳن ،ﻛﺎن أﺛر ارﺗﻔﺎع اﻟﻧﻣو ﻏﻳر

وﺗرﺟﻊ ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﻳرات ﻟﺗﺄﺛﻳر ﻗوﺗﻳن ﻣﺗﻌﺎرﺿﺗﻳن )اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ -١

اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ وﻗوة اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻗطﺎع اﻟﺿﻳﺎﻓﺔ – أﻛﺑر

رﻓﻊ ﺗوﻗﻌﺎت ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻲ ﻓﻲ
ﻋﺎﻣﻲ  ٢٠١٨و ٢٠١٩ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺗﻧﺑؤات أﻛﺗوﺑر  ٢٠١٧ﻓﻲ

ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻲ  %٣,٢ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺟﺎري

اﻟﻣﺗﺣدة وﻗطر ،اﻟﻠﺗﺎن ﺷﻬدﺗﺎ اﻧﺧﻔﺎض اﻟطﻠب اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻧﺗﻳﺟﺔ

و ٠,٤ﻧﻘطﺔ ﻣﺋوﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﻳب ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﻛﺗوﺑر اﻟﻣﺎﺿﻲ.

اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  ٢٠١٧أﻗﻝ ﻣن ﻣﺳﺗواﻩ ﻓﻲ

:(٢

اﻟﻧﻔطﻲ  -ﻣدﻋوﻣﺎ ﻣن اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﻣوﻟﺔ ﻣن ﻣﺟﻠس



ﻣن أﺛر اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻧﻔطﻲ.



ﺑﻠﻎ اﻟﻧﻣو اﻟﻛﻠﻲ  %٢,٦ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط ﻏﻳر
اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ )ﻋدا ﻟﻳﺑﻳﺎ واﻟﻳﻣن(

اﻟﺑﺣرﻳن ﺑوﺗﻳرة أﻛﺛر ﺗدرﺟﺎ )ﻣﻊ ﺗوﻗﻊ اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن اﻟﻣﺷروﻋﺎت

ﺑﻌﺎم  .٢٠١٦وﻛﺎن ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻧﻔطﻲ أﺑطﺄ

أﺳرع ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ )ﻣﻣﺎ ﻳرﺟﻊ ﺟزﺋﻳﺎ

اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺑﻠدان :ﻓﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺣﺎﻟﻳﺎ أن ﻳﻛون اﻟﺗﺑﺎطؤ ﻓﻲ

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ( .وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ،ﻣن اﻟﻣﻧﺗظر ﺗﺣﻘﻳق ﺗﺣﺳن

ﻓﻲ ﻋﺎم  .٢٠١٧ﻓﻔﻲ إﻳران ،ﺗﺑﺎطﺄ اﻟﻧﻣو ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻠﺣوظ ﻣﻘﺎرﻧﺔ

إﻟﻰ ﺗﺑﺎطؤ وﺗﻳرة اﻟﺿﺑط اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣﺎ ﻳرد ﻻﺣﻘﺎ ﻓﻲ ﻫذا

ﺑﻛﺛﻳر ﻣن ﻣﺳﺗواﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق ،ﻓﺄدى إﻟﻰ ﺗﺟﺎوز أﺛر

اﻟﺗﻘرﻳر( ،واﻟﺟزاﺋر )ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻧﺗﻳﺟﺔ زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ

اﺳﺗﻣرار ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻲ ،اﻟﻣدﻋوم ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

اﻟﻌﺎم( ،واﻟﻌراق )ﻧﺗﻳﺟﺔ إﻋﺎدة اﻹﻋﻣﺎر(.

اﻟﻌﺎم .وﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر واﻟﻌراق ،أدى ﺗﺣﺳن اﻟﻧﺷﺎط ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻲ
إﻟﻰ ﺗﺟﺎوز أﺛر اﻟﺿﻌف اﻟذي أﺻﺎب ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ



اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻧﻔطﻲ ﻓﻲ إطﺎر اﺗﻔﺎق "أوﺑك) "+وﺿﻌف اﻟطﻠب
ﻣن أوروﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎز اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ(.



ﺧﻔض ﺗوﻗﻌﺎت إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻧﻔطﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم
 ٢٠١٨ﻓﻲ ﻣﻌظم دوﻝ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ واﻟﻌراق
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﻛﺗوﺑر اﻟﻣﺎﺿﻲ .وﻳرﺟﻊ ﻫذا اﻟﺗﻌدﻳﻝ إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض

ﻛﺎﻧت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﻣو ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط اﻟﻣﺗﺄﺛرة

إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط ﺗﻣﺎﺷﻳﺎ ﻣﻊ ﺗﻣدﻳد اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﺗﻔﺎق "أوﺑك ."+وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ

ﻣدﻋوﻣﺎ ﺑزﻳﺎدة إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط ،وﻓﺎق أﺛر اﻧﺧﻔﺎض اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم.

أن ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻧﻔطﻲ ﺳﻳرﺗﻔﻊ ﺑوﺗﻳرة أﺳرع

ﻛﺎن ﻣﺗوﻗﻌﺎ ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻣﻊ اﺳﺗﻣرار اﻵﺛﺎر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ

اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ.

ﺑﺎﻟﺻراﻋﺎت .ﻓﻔﻲ ﻟﻳﺑﻳﺎ ،ﻛﺎن اﻟﻧﻣو اﻟذي ﺗﺟﺎوز اﻟﺗوﻗﻌﺎت

ﻟﻌﺎم  ٢٠١٩ﻓﺈن ﺗﺄﺟﻳﻝ ﻣوﻋد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻳﻌﻧﻲ
ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻲ ﺷﻬر أﻛﺗوﺑر ،ﻻ ﺳﻳﻣﺎ ﻓﻲ دوﻝ ﻣﺟﻠس

وﻓﻲ اﻟﻳﻣن ،ﻛﺎن اﻻﻧﻛﻣﺎش اﻻﻗﺗﺻﺎدي أوﺿﺢ ﺑﻛﺛﻳر ﻣﻣﺎ
ﻋن اﻟﺻراع.

ﺗﻌدﻳﻝ وﺗﻳرة اﻟﺿﺑط اﻟﻣﺎﻟﻲ

اﻟﺗﻌﺎﻓﻲ ﻓﻲ  ٢٠١٩-٢٠١٨ﺗدﻓﻌﻪ ﻗوﺗﺎن ﻣﺗﻌﺎرﺿﺗﺎن

ﺗم ﺗﻌدﻳﻝ وﺗﻳرة اﻟﺿﺑط اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط ﻓﻲ

ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗﺷﻳر ﺗﻘدﻳرات اﻟﻧﻣو إﻟﻰ ﺑﻠوﻏﻪ أدﻧﻰ ﻣﺳﺗوﻳﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم

ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن )اﻟﺷﻛﻝ

ﺑﺗوﻗﻌﺎت أﻛﺗوﺑر اﻟﻣﺎﺿﻲ .وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﺗﺳﺎرع وﺗﻳرة اﻟﻧﺷﺎط

اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ أﻗﻝ ﻣﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺑداﻳﺔ –

 ،٢٠١٧ﻓﺈن آﻓﺎق اﻟﻧﻣو اﻟﻛﻠﻲ ﻟم ﺗﺗﻐﻳر إﻻ ﺑدرﺟﺔ طﻔﻳﻔﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ

اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ  .(٣-١ﻓﻔﻲ ﻋﺎم  ،٢٠١٧ﻛﺎن اﻟﺗﺻﺣﻳﺢ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ

اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ٕ ،٢٠١٩-٢٠١٨وان ﻛﺎﻧت ﺳﺗظﻝ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻋﻠﻰ

ﺣﻳث ﻛﺎن ارﺗﻔﺎع اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻣدﻋوﻣﺎ ﺑﺎرﺗﻔﺎع أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻲ

٤

ﻣﺳﺗﺟدات آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ،ﻣﺎﻳو ٢٠١٨

إدارة اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ

اﻹﻳرادات ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻳﺔ .وﻓﻲ ﻗطر ،ﺳﻣﺣت اﻟﻬواﻣش اﻟوﻗﺎﺋﻳﺔ

ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺟﺎري .وﺑﺎﻟﻣﺛﻝ ،ﻣن

ﻣﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺗوﻗﻌﺎ .وﻓﻲ اﻟﺑﻠدان ﻏﻳر اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون

ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ ﻋﺎم  .٢٠١٨ﻟﻛن ﺑوﺳﻊ ﺑﻠدان

اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﻳﺳﺗﺣدث اﻟﻌراق ﺿراﺋب ﻣﺑﻳﻌﺎت وﺿراﺋب اﻧﺗﻘﺎﺋﻳﺔ

اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺈﺟراء اﻟﺿﺑط اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑوﺗﻳرة أﻛﺛر ﺗدرﺟﺎ
اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ ،ﺗواﺻﻠت ﺟﻬود اﻟﺿﺑط اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،٢٠١٧وﺧﺎﺻﺔ

اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑذﻝ ﻣزﻳد ﻣن اﻟﺟﻬود ﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻹﻳرادات ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻳﺔ ،ﻣﻊ
ﺗطﺑﻳق ﺿرﻳﺑﺔ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ دوﻝ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون

ﻓﻲ إﻳران واﻟﻌراق )ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟذي ﻳدﻋﻣﻪ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد

اﻟدوﻟﻲ(.

اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣن أﻫم اﻷوﻟوﻳﺎت.

اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ٣-١

وﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻧﻔﻘﺎت ،ﻓﺈن ﺗﺣﺳﻳن ﻛﻔﺎءة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻫو ﻣن

اﻟﺗﻐﻳر ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق واﻹﻳرادات ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻳﺔ

اﻷوﻟوﻳﺎت أﻳﺿﺎ .ﻓﻣؤﺷرات ﻛﻔﺎءة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﺎم ﺗﺷﻳر إﻟﻰ أن

) %ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻲ ،اﻟﺗﻐﻳر ﻋن ﻋﺎم ﺳﺎﺑق ،ﻣﺗوﺳط ﺑﺳﻳط ﻋﺑر اﻟﺑﻠدان(
ﺗﻌوﻳﺿﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن
اﻟدﻋم
 -٢ﺧﺎرج ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ

٢

اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ
اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺟﺎرﻳﺔ اﻷﺧرى
١
اﻹﻳرادات ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻳﺔ
 -١ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ

أداء اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ

إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن أﻓﺿﻝ ﻣن أداء اﻷﺳواق اﻟﺻﺎﻋدة

ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ،ﻟﻛن ﻫﻧﺎك ﻓﺟوة ﻛﺑﻳرة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ.

٥

وﻳﻣﻛن زﻳﺎدة ﻛﻔﺎءة اﻹﻧﻔﺎق ﻣن ﺧﻼﻝ اﺣﺗواء ﻓواﺗﻳر أﺟور اﻟﻘطﺎع

٤
٣

اﻟﻌﺎم اﻟﻛﺑﻳرة اﻟﺗﻲ ﺗزاﺣم ﻣﻛوﻧﺎت اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم اﻟﺣﻳوﻳﺔ اﻷﺧرى

٢

)اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ٤-١؛ اﻹطﺎر  .(١-١وﺑدون إﺟراء ﻣزﻳد ﻣن

١

ﺻﻔر

اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﻳﻛﻠﻳﺔ ﻗد ﻳﺗﻌذر اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻣﺗﺧذة ﺣﺗﻰ

١-

اﻵن )ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﺗﺟﻣﻳد اﻟﺗﻌﻳﻳﻧﺎت ﻣؤﻗﺗﺎ(.

٢٣-

اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ٤-١

٤٢٠١٧ ٢٠١٨
اﻟوﺿﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ

٢٠١٧ ٢٠١٨
أﻛﺗوﺑر ٢٠١٧

٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٨
اﻟوﺿﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ

ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﻔﺎق

٥-

) %ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻲ(

أﻛﺗوﺑر ٢٠١٧

ﺗﻌوﻳﺿﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن

اﻟﻣﺻدر :ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ.

اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ

١ﺗُﺳﺗﺑﻌد ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻛوﻳت ﻣن ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻹﻳرادات ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻳﺔ ﻓﻲ دوﻝ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ ﻧظ ار
ﻟﻼﻧﻘطﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺑﻳﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺗﻌوﻳﺿﺎت اﻟﻣﻘررة ﻣن اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة.

اﻟدﻋم

٧٠

اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺟﺎرﻳﺔ اﻷﺧرى

 ٢ﺗﺷﻣﻝ اﻟﺟزاﺋر ٕواﻳران واﻟﻌراق.

٦٠

وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹﺟﻣﺎﻝ ،ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗواﺻﻝ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺻدرة

٥٠

ﻟﻠﻧﻔط ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ﺟﻬودﻫﺎ ﻟﺿﺑط أوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔٕ ،وان ﻛﺎن ﺑوﺗﻳرة

٤٠

أﺑطﺄ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗؤدي اﻟزﻳﺎدات اﻟﻛﺑﻳرة ﻓﻲ اﻟﻧﻔﻘﺎت

٣٠

إﻟﻰ زﻳﺎدة أﻛﺑر ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﻌﺟز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،ﺣﻳث

٢٠

ٌﻳﺗوﻗﻊ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﺿﺑط اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،٢٠١٩وﻓﻲ إﻳران.

١٠

وﻗد اﺳﺗﻬدﻓت ﺟﻬود اﻟﺿﺑط اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻹﻳرادات واﻟﻧﻔﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﺣد

ﺳواء .وﺗﺷﻣﻝ اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻬدﻓت اﻹﻳرادات ﻣؤﺧ ار ﺗطﺑﻳق

ﺻﻔر
٢٠١٧

ﺿرﻳﺑﺔ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ واﻹﻣﺎرات

٢٠١٦

٢٠١٥

٢٠١٤

اﻟﻣﺻدر :ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ.

اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة )ﻓﻲ ﻳﻧﺎﻳر  ،(٢٠١٨ﻣﻊ ﺗوﻗﻊ ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻓﻲ دوﻝ
٥

٢٠١٣

٢٠١٢

٢٠١١

٢٠١٠

ﻣﺳﺗﺟدات آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ،ﻣﺎﻳو ٢٠١٨

إدارة اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ

ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ،ﻣﻣﺎ

وﻣن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣطﻠوﺑﺔ اﺗﺧﺎذ ﺧطوات إﺿﺎﻓﻳﺔ ﻧﺣو

ﻳزﻳد ﻣن اﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .وﻫﻧﺎك ﻣﺑﻠﻎ

اﻹﻟﻐﺎء اﻟﺗﺎم ﻟدﻋم اﻟطﺎﻗﺔٕ ،واﺟراء ﺗﻐﻳﻳرات ﻓﻲ ﻧظم ﻣﻌﺎﺷﺎت
اﻟﺗﻘﺎﻋد واﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ – ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻌدﻳﻝ ﺳن اﻟﺗﻘﺎﻋد

إﺿﺎﻓﻲ ﻗدرﻩ  ٣١٢ﻣﻠﻳﺎر دوﻻر ﻣن اﻟدﻳون اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن
ﺟﻬﺎت ﻏﻳر ﺣﻛوﻣﻳﺔ )ﺣواﻟﻲ  %٤٠ﻣﻧﻬﺎ ﻳﺧص ﺷرﻛﺎت ﻣﻣﻠوﻛﺔ

واﻟﻣزاﻳﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋدﻳﺔ .ﻟﻛن ﺣﺗﻰ ﻳﺗﺳﻧﻰ ﺗﺧﻔﻳف أﺛر ﻫذﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت

ﻟﻠدوﻟﺔ( ﻳﺳﺗﺣق ﺳدادﻫﺎ ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧوات اﻟﺧﻣس اﻟﻘﺎدﻣﺔ .ﻟذﻟك ،ﻗد

ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺋﺎت ﻣﺣدودة اﻟدﺧﻝ وﺟﻌﻠﻬﺎ إﺻﻼﺣﺎت ﻣﻧﺻﻔﺔ ،ﻳﺟب أن

ﻳﻛون اﻷﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻛﺑر إذا ﻣﺎ ﺗﻌرﺿت اﻟﺑﻠدان أﻳﺿﺎ

ﺗﻘﺗرن ﺑﺗﺣﺳﻳن آﻟﻳﺎت اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺣﻘﻳن،

ﻟﺗوﻗف ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻓﻲ ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔﺎذ إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﻳﺔ ﻣﻣﺎ

وﺗﺣﺳﻳن ﺳﺑﻝ ﺗوﺻﻳﻝ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ.

ﻳؤدي إﻟﻰ اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ )اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ .(٥-١

اﺣﺗﻣﺎﻝ ﻧﺷوء ﻣﺧﺎطر ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ ﻛﺑﻳرة

اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ٥-١

ﻧﻣط اﺳﺗﻬﻼك اﻟدﻳون اﻟدوﻟﻳﺔ

١

رﻏم أن اﻟدﻳن اﻟﻌﺎم ﻻ ﻳزاﻝ ﻓﻲ ﺣدود ﻳﻣﻛن اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ

)ﻣﻠﻳﺎرات اﻟدوﻻرات اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ،اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺳﻧوي(

ﻣﻌظم اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ

إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ،ﻓﺈن اﻟﺗراﻛم اﻟﺳرﻳﻊ ﻟﻠدﻳن ﻓﻲ ﻛﺛﻳر

أﺧرى
اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص اﻟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ
اﻟﺣﻛوﻣﺔ
اﻟﻣﺗوﺳط ٢٠١٤-٢٠١٠

ﻣﻧﻬﺎ ﻳﻌد ﻣن ﺑواﻋث اﻟﻘﻠق .ﻓﻘد ارﺗﻔﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟدﻳن ﺑﻣﺗوﺳط ١٠

ﻧﻘﺎط ﻣﺋوﻳﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻛﻝ ﻋﺎم ﻣﻧذ ﻋﺎم ،٢٠١٣
ﺣﻳث ﻗﺎﻣت اﻟﺑﻠدان ﺑﺗﻣوﻳﻝ ﻋﺟز اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻛﺑﻳر ﻋن طرﻳق

اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺳﺣب ﻣن اﻟﻬواﻣش اﻟوﻗﺎﺋﻳﺔ )ﻟدى ﺗواﻓرﻫﺎ(،

١٠٠
٨٠

٦٠

وزﻳﺎدة اﻻﻗﺗراض اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ )راﺟﻊ اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ﻣن ﻋدد

أﻛﺗوﺑر  ٢٠١٧ﻣن ﺗﻘرﻳر آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ :اﻟﺷرق اﻷوﺳط

٤٠

وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ( .وﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ،ﻫﻧﺎك ﻋدة ﻋواﻣﻝ ﻣن

اﻷرﺟﺢ أن ﺗﺳﺗﻣر ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟدﻳن ﻧﺣو اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺻدرة

٢٠

ﻟﻠﻧﻔط ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ،ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺑﺎطؤ وﺗﻳرة اﻟﺿﺑط اﻟﻣﺎﻟﻲ ،وآﻓﺎق اﻟﻧﻣو

<٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٢ ٢٠٢٣ -٢٠٢٤ ٢٠٢٩

اﻟﺿﻌﻳﻔﺔٕ ،واﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻓﻲ ظﻝ اﻟﺗﺷدﻳد اﻟﻣﺗوﻗﻊ

-

٢٠٢٩
اﻟﻣﺻﺎدر :ﻣؤﺳﺳﺔ  ،Dealogicوﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ.

ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ.

١

وﻧظ ار ﻟﻼﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ – ﺣﻳث ُﻳﺗوﻗﻊ أن ﻳﺑﻠﻎ ﻋﺟز

ﺗﺷﻣﻝ اﻟﺳﻧدات واﻟﻘروض اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ.

اﻟﺑﻧوك ﻗوﻳﺔ ﻟﻛن ﻧﻣو اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺿﻌﻳف

اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻛﻠﻲ اﻟﺗراﻛﻣﻲ  ٢٩٤ﻣﻠﻳﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة
 ،٢٠٢٢-٢٠١٨ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺑﻠﻎ اﺳﺗﻬﻼك اﻟدﻳن اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻟﺗراﻛﻣﻲ

رﻏم ﺗﺑﺎطؤ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ  ٢٠١٦و ،٢٠١٧ﻓﻘد

اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻟﻣﺧﺎطر ﺗﺷدﻳد اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺑﺻورة ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ.

ﻻ ﻳزاﻝ ﻧﻣو اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﻧﺧﻔﺿﺎ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﺑﻠدان ،ﻣﻣﺎ ﻳرﺟﻊ ﺟزﺋﻳﺎ

 ٧١ﻣﻠﻳﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻧﻔس اﻷﻓق اﻟزﻣﻧﻲ– ﺳﻳﺗزاﻳد ﺗﻌرض ﺑﻠدان

ظﻠت اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺣﺗﻔظﺔ ﺑﺻﻼﺑﺗﻬﺎ ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم .وﻣﻊ ذﻟك،

وﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ ﻟﻌﺎم

ﻟﺿﻌف اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ واﻟﺣﻛوﻣﻲ ٕواﻧﻔﺎق اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺔ )اﻟﺷﻛﻝ

 ،٢٠١٨ﻧﺟد أن ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻗدرﻩ  ٢٠٠ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة

ﺳﻳؤدي إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻓﻲ ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻔﺎﺋدة ﺗﺗراوح ﺑﻳن  %٠,١و%٠,٦

اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ  .(٦-١وأدى ذﻟك إﻟﻰ اﺗﺧﺎذ ﺑﻌض ﺗداﺑﻳر اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻟﺗﺳﻬﻳﻝ

ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺳﻧوﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط ﻓﻲ

٦

اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﻳﻝ .ﻓﻔﻲ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ

ﻣﺳﺗﺟدات آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ،ﻣﺎﻳو ٢٠١٨

إدارة اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ

اﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺳﺎﻋد اﻟﺑدء ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﺳﺟﻝ اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﻳن إدارة

اﻟﻣﺗﻌﺛرة ﻻ ﺗﺷﻛﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺑدو ﻣﺻدر ﻗﻠق ﻛﺑﻳر ﻓﻲ ﺑﻠدان ﻛﺛﻳرة.

ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ ،ﺗم ﺗﺧﻔﻳف ﻗﻳود

اﻟﻘروض اﻟﻣﺗﻌﺛرة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،ﻓﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﻳﺗراﺟﻊ ﻣﺳﺗوى

ورﻏم أن زﻳﺎدة ﺗ ارﻛم اﻟﻣﺗﺄﺧرات اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ أدت إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى

اﻟﺑﻧوك ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن .وﻗد أﺟرﻳت أﻳﺿﺎ إﺻﻼﺣﺎت أﺧرى.

ﻫذﻩ اﻟﻘروض ﻣﻊ ﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻣﺗﺄﺧرات .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻻ ﺗزاﻝ اﻷﺟﻬزة

ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﻳن اﻷﺟﺎﻧب ،وزﻳﺎدة ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘرض

إﻟﻰ اﻟﻘﻳﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺷﺗري اﻟﻣﻧﺎزﻝ ﻷوﻝ ﻣرة .ورﻏم أن ﻫذﻩ

اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻓﻲ إﻳران واﻟﻌراق ﺗواﺟﻪ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻲ

ﺗدﻋم ﺗﺣﻘﻳق ﺗﻌﺎف أﺳرع .وﻟﺗﺣﺳﻳن ﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺔ وﺗﺷﺟﻳﻊ ﻣﻧﺢ

ﺗﺄﺛرت اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﺑﻠدان اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺣدود

ﺳﺗﻛون ﻣﺣور اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺟﺎري .وﻗد

اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻻ ﺗﻌد ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﺿﻌف ﻧﻣو اﻻﺋﺗﻣﺎن ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻗد

ﺑﺎﻟﻣوﺟﺔ اﻷﺧﻳرة ﻣن اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ أﺳواق اﻷﺻوﻝ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ .وﺗﺷﻳر

اﻻﺋﺗﻣﺎن ،ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻠدان أﻳﺿﺎ ﺗﻌزﻳز اﻟﺣﻘوق اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ

ﻟﻠﻣﻘﺗرﺿﻳن واﻟﻣﻘرﺿﻳن ،وﺗوﻓﻳر اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ.

ﻫذﻩ اﻟﺗﺣرﻛﺎت إﻟﻰ أن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻟﻳﺳت ﻣﻌزوﻟﺔ ﻋن اﻟﺗطورات

اﻟﻧﻔطﻲ ﻣﻊ اﺳﺗﻣرار ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﻘروض اﻟﻣﺗﻌﺛرة.

اﻻﺣﺗرازﻳﻳن.

اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺗؤﻛد أﻫﻣﻳﺔ ﺗﺣﺳﻳن اﻟﺗﻧظﻳم واﻟرﻗﺎﺑﺔ

وﻓﻲ إﻳران ،ﺗراﺟﻊ أﺛر اﻟﻧﻣو اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ اﻟﺳرﻳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط ﻏﻳر

اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ٦-١

ﺗﻌﺟﻳﻝ ﺗﻧﻔﻳذ ﺟدوﻝ أﻋﻣﺎﻝ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﻳﻛﻠﻳﺔ

اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﻘدم ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص

) ،%اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻧوي ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺗرة(

ﻧظ ار ﻷن ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻧﻣو ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ،
إﻳران

ﻫﻧﺎك أﻫﻣﻳﺔ ﻗﺻوى ﻟﺗﻌﺟﻳﻝ ﺗﻧﻔﻳذ ﺟدوﻝ أﻋﻣﺎﻝ اﻹﺻﻼﺣﺎت

اﻟﺟزاﺋر

اﻟﻬﻳﻛﻠﻳﺔ واﻟﺗﺣوﻝ إﻟﻰ ﻧﻣوذج ﺟدﻳد ﻟﻠﻧﻣو ﻳﻌزز ﺗﻧوﻳﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎد

ﻋﻣﺎن

وﺗطوﻳر اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص .وﺳﻳﻛون ﻣن اﻟﺿروري إﺟراء

ﻗطر

إﺻﻼﺣﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺗﻲ ﺗﻌزز اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ وﺗﺧﻠق
اﻟﻔرص ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ .ورﻏم اﺗﺧﺎذ ﺑﻌض اﻟﺧطوات اﻟﻣﻬﻣﺔ ،ﻓﻼ ﻳزاﻝ

اﻟﻌراق
٢٠١٦

ﻫﻧﺎك اﻟﻣزﻳد ﻣﻣﺎ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻣﻠﻪ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺗواﺻﻝ

اﻟﻛوﻳت

٢٠١٧

اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﺑﺗﻛﺎر ،ﻓﻲ ﺣﻳن

اﻟﺑﺣرﻳن

أن وﺿﻊ ﻗﺎﻧون ﺟدﻳد ﻣؤﺧ ار ﺣوﻝ إﻓﻼس اﻟﺷرﻛﺎت ﺳﻳﺳﺎﻫم ﻓﻲ

اﻹﻣﺎرات

ﺗﺣﺳﻳن ﺑﻳﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎﻝ .وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ،ﺗﻌﻣﻝ إﻳران ﻋﻠﻰ وﺿﻊ

اﻟﺳﻌودﻳﺔ
٣٠

٢٥

٢٠

١٥

١٠

٥

ﺻﻔر

ﺑراﻣﺞ ﻟﺗﻌزﻳز ﺗوﻓﻳر ﻓرص اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﺷﺑﺎب واﻟﻧﺳﺎء .ﻛذﻟك طﺑﻘت

٥-

اﻟﺑﺣرﻳن ﻧظﺎﻣﺎ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻷﺟور واﺗﺧذت ﺗداﺑﻳر ﻣﻬﻣﺔ ﻟزﻳﺎدة ﻣروﻧﺔ

طرﻳﺔ ﻋن طرﻳق ﻣؤﺳﺳﺔ Haver Analytics؛ وﻗﺎﻋدة ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
اﻟﻣﺻﺎدر :اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻘُ ْ
اﻟدوﻟﻳﺔ ،ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ؛ وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء اﻟﺻﻧدوق.

ﺗوظﻳف اﻟواﻓدﻳن .وﻓﻲ ﻗطر ،أُﻋﻠن ﻣؤﺧ ار ﻋن ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﻺﻋﻔﺎء ﻣن
ﺗﺄﺷﻳرة اﻟدﺧوﻝ ﺑﻬدف ﺗﻧﺷﻳط اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻗﺎﻧون ﺟدﻳد

وواﺻﻠت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﻳن اﻟﺑﻧوك ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﺷدﻳد اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ

ﻳﻬدف إﻟﻰ زﻳﺎدة ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟواﻓدة .ﻟﻛن ﻫذﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت

اﻟﻧﻘدﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗزاﻣن ﻣﻊ ﺗﺷدﻳد اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة،

ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﺗدﻋﻣﻬﺎ ﺟﻬود ﺗﺳﺗﻬدف زﻳﺎدة اﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ واﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ،وﺗﻘوﻳﺔ

ﻏﻳر أن ﻓروق اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻧدات اﻟﺳﻳﺎدﻳﺔ اﻧﺧﻔﺿت ﻓﻲ ظﻝ

ﻣؤﺳﺳﺎت وآﻟﻳﺎت اﻟﺣوﻛﻣﺔ .وﻛﻣﺎ أﻗر ﺻﻧﺎع اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت ﻓﻲ ﻣراﻛش

ﺗﺧﻔﻳف اﻟﻘﻳود اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘد ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط .وﻻ

)اﻹطﺎر  ،(٢-١ﻓﺈن اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﻫذﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺳﻳﻛون

ﻳزاﻝ ﻧﻣو اﻟوداﺋﻊ ﺑطﻳﺋﺎٕ ،وان ظﻝ ﻣﺳﺗﻘ ار إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﻳر ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف

ﺑﺎﻟﻎ اﻷﺛر ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق ﻧﻣو أﻋﻠﻰ وأﻛﺛر اﺣﺗواﺋﻳﺔ.

دوﻝ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ .ورﻏم ﺗراﺟﻊ رﺑﺣﻳﺔ اﻟﺑﻧوك ﻧﺗﻳﺟﺔ

اﻧﻛﻣﺎش ﻫواﻣش اﻟرﺑﺣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺑﻠدان ،ﻓﺈن اﻟﻘروض

۷

ﻣﺳﺗﺟدات آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ،ﻣﺎﻳو ٢٠١٨

إدارة اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ

ﻛﻔﺔ اﻟﺗطورات اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ﻻ ﺗزاﻝ ﻫﻲ اﻷرﺟﺢ ﻓﻲ ﻣﻳزان
اﻟﻣﺧﺎطر

ﺟودة أﺻوﻝ اﻟﺑﻧوك .وﻗد ﻳؤﺛر ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻧﻣو اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻳؤدي إﻟﻰ
ﺗﺑﺎطؤ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ .وﻗد ﻳﺗدﻫور اﻟﻧﺷﺎط
اﻻﻗﺗﺻﺎدي أﻳﺿﺎ إذا ﻣﺎ ﺗﺳﺑب ارﺗﻔﺎع اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﻳﺔ ﻋﻠﻰ

ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹﺟﻣﺎﻝ ،ﻻ ﺗزاﻝ ﻛﻔﺔ ﻣﻳزان اﻟﻣﺧﺎطر ﻣﺎﺋﻠﺔ ﻧﺣو اﻟﺟﺎﻧب

اﻟواردات أو اﻟﺗﺣوﻝ ﻧﺣو ﺳﻳﺎﺳﺎت إﻧﻐﻼﻗﻳﺔ ﻓﻲ اﺿطراب اﻟﺗﺟﺎرة

اﻟﺳﻠﺑﻲ .ﻓﻬﻧﺎك ﻗدر ﻛﺑﻳر ﻣن ﻋدم اﻟﻳﻘﻳن ﻳﺣﻳط ﺑﺗوﻗﻌﺎت أﺳﻌﺎر

واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم ،وأﺳﻔر ﻋن اﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط.

اﻟﻧﻔط )راﺟﻊ ﻗﺳم اﻟﺗطورات اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ( .ﻓﻛﻝ ﺗراﺟﻊ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط

وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،ﻻ ﺗزاﻝ اﻟﺻراﻋﺎت واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ-

ﺑﻣﻘدار  ١٠دوﻻرات ﻳؤدي إﻟﻰ ﺗدﻫور ﻓوري ﻗدرﻩ  ٣ﻧﻘﺎط ﻣﺋوﻳﺔ

ﺿﻌف اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﻧﻔﻳذ ﺗداﺑﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ،وﻗد َﻳ ُ
واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﻳﻛﻠﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ،ﻓﻲ ظﻝ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط

ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ رﺻﻳد اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﻠدان
اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ

ﻣؤﺧ ار .وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ،ﻓﺈن اﺳﺗﻣرار اﻻﻟﺗزام ﺑﺈﺟراءات اﻟﺿﺑط

وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن )ﻋدا ﻟﻳﺑﻳﺎ واﻟﻳﻣن(ٕ .واﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﺎ ﺳﺑق
ذﻛرﻩ ﻣن ﺗﺄﺛﻳر ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺈن ﺗﺿﻳﻳق اﻷوﺿﺎع

اﻟﻣﺎﻟﻲٕ ،وان ﻛﺎن ﺑوﺗﻳرة أﺑطﺄ ،ﻳﻣﻛﻧﻪ ﺗﻌزﻳز ﺛﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﻳن وﺗﺣﻘﻳق
ﻧﻣو أﻗوى.

اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ أﺳرع ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻗد ﻳؤدي إﻟﻰ ﺗﺻﺣﻳﺣﺎت ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ
ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وأﺳﻌﺎر اﻷﺻوﻝ ،ﻣﻣﺎ ﻳﻔرض اﻟﺿﻐوط ﻋﻠﻰ

۸

ﻣﺳﺗﺟدات آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ،ﻣﺎﻳو ٢٠١٨

إدارة اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ

اﻹطﺎر  :١-١ﺧﻠق ﺣﻳز ﻣﺎﻟﻲ :ﺿرورة إﺻﻼح ﻓواﺗﻳر أﺟور اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن

ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻠدان ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ

وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ﺗﺷﺟﻳﻊ اﻟﻧﻣو اﻷﻋﻠﻰ واﻷﻛﺛر اﺣﺗواﺋﻳﺔ،
وﺧﻠق ﻓرص ﻋﻣﻝ ﻟﺷﺑﺎﺑﻬﺎ وﺳﻛﺎﻧﻬﺎ اﻟذﻳن ﺗﺗزاﻳد أﻋدادﻫم ﺑﺳرﻋﺔ

١

اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ١-١-١

ﻓواﺗﻳر اﻷﺟور واﻟﺗوظﻳف ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم٢٠١٦ -٢٠٠٥ ،

) ،%ﻣﺗوﺳط(

١

٢٠

)راﺟﻊ اﻹطﺎر  .(٢-١ﻏﻳر أن ﺑﻠداﻧﺎ ﻛﺛﻳرة ﺷﻬدت ﺗﺧﻔﻳﺿﺎت

١٨

ورأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري.

١٤
١٢

وﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ،اﺳﺗﺧدﻣت ﻣﻌظم ﺑﻠدان اﻟﻣﻧطﻘﺔ

١٠

ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺗوظﻳف واﻟﺗﻌوﻳﺿﺎت ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻟﺗﺣﻘﻳق

٨

أﻫداف اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ/اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻣﺗﻌددة ،ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗوظﻳف ٕواﻋﺎدة

٦

ﺗوزﻳﻊ اﻟﺛروة .وﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟذﻟك ،ارﺗﻔﻌت ﻓواﺗﻳر أﺟور اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم

٤

ﻓﺎﺗورة اﻷﺟور % ،ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ

ﻛﺑﻳرة ﻓﻲ اﻟﺣﻳز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺗﺎح ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ

١٦

٢

وأﺻﺑﺢ ﻋدد اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻛﺑﻳ ار ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧظراء

ﺻﻔر

ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم .ﻛذﻟك ﻳﻌد ﺣﺟم اﻟﺗﻌوﻳﺿﺎت ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع

٥٠

ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺗﺑﻠﻎ اﻟﻔﺟوة ﺑﻳن ﻣﺗوﺳط أﺟور اﻟﻘطﺎﻋﻳن

طرﻳﺔ؛ وﻣﺳوح اﻟﻘوى
اﻟﻣﺻﺎدر :ﻗﺎﻋدة ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺗﻘرﻳر آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ،ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ؛ واﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻘُ ْ

اﻟﻌﺎم أﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻓﻲ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺣﺎﻻت.

اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص ﺣواﻟﻲ  %٢٠٠ﻓﻲ دوﻝ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون
اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ.

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

ﺻﻔر

اﻟﺗوظﻳف ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم % ،ﻣن اﻟﺗوظﻳف اﻟﻛﻠﻲ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ؛ وﺑﻳﺎﻧﺎت ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ؛ وﺗﻘدﻳرات ﻧﻣوذج ﺧﺑراء ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ.

ﻣﻠﺣوظﺔ :ﻳﺗﺑﺎﻳن ﻧطﺎق اﻟﺗﻐطﻳﺔ ) ١٢٠ﺑﻠدا ﺣوﻝ اﻟﻌﺎﻟم( ﻋﺑر اﻟﻔﺗرات اﻟزﻣﻧﻳﺔ .وﻳﺷﻳر اﻟﺧطﺎن اﻷﺣﻣران إﻟﻰ اﻟﻣﺗوﺳطﺎت
اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻷﺳواق اﻟﺻﺎﻋدة واﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ.

ورﻏم أن ﻓواﺗﻳر اﻷﺟور ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻣرﺗﻔﻌﺔ ،ﻻ ﺗزاﻝ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ-اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ دون اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣرﻏوب .ﻓﻘد ظﻠت
ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ،ﻛﻣﺎ أدت اﻟﺗﻌوﻳﺿﺎت اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ﺗﺷوﻳﻪ أﺳواق اﻟﻌﻣﻝ .وﺗﻌد ﻛﻔﺎءة اﻟﺣﻛوﻣﺔ أﻗﻝ ﻣﻘﺎرﻧﺔ

ﺑﺎﻟﻧظراء ،وﺗﺳﺑﺑت ﺑﻳﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻳﻳد ﻧﺷﺎط اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص؛ وﺗﺑﻳن اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ أن
ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم ﺿﻌﻳﻔﺔ ،وأن ﻫﻧﺎك ﺗﺑﺎﻳن ﻓﻲ ﻓرص اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻲ ﺟودﺗﻬﺎ.

وﺑﺎﺳﺗﻛﻣﺎﻝ إﺻﻼﺣﺎت ﻓواﺗﻳر أﺟور اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت أﺧرى ،ﻣﺛﻝ إﺻﻼﺣﺎت دﻋم اﻟطﺎﻗﺔ واﻋﺗﻣﺎد ﻧظم ﺿرﻳﺑﻳﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ،ﻳﺻﺑﺢ ﺑوﺳﻌﻬﺎ

اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ واﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ .وﻳﻣﻛن أن ﻳؤدي ﻫذا ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺗﺣﺳﻳن ﻛﻔﺎءة وﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

ٕوازاﻟﺔ ﺗﺷوﻫﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ ،إﻟﻰ ﺗﺷﺟﻳﻊ ﻧﻣو اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص وﺧﻠق ﻓرص اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻳﻪ – ﻓﻬو ﻣﺻدر ﺗوظﻳف أﻛﺛر اﺳﺗﻣ اررﻳﺔ ﻟﻣﻼﻳﻳن اﻟﺷﺑﺎب
اﻟذﻳن ﻳدﺧﻠون ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ ﻛﻝ ﻋﺎم.

وﻗد ﺑدأ ﺻﻧﺎع اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻓﻲ ﺗﻘﻳﻳم ﻓواﺗﻳر أﺟور اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ إطﺎر إﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .واﺗﺧذت ﺑﻌض اﻟﺑﻠدان ،وﻣﻧﻬﺎ

اﻟﺟزاﺋر وﻣﺻر واﻟﻌراق واﻟﻣﻐرب وﺗوﻧس ،ﺗداﺑﻳر ،ﻣﺛﻝ ﺗﺟﻣﻳد اﻷﺟور واﻟﺗﻌﻳﻳﻧﺎت ،ﻟﺗﻌدﻳﻝ ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺗوظﻳف واﻟﺗﻌوﻳﺿﺎت ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم.

ﻏﻳر أن اﻟﺗﺟﺎرب اﻟدوﻟﻳﺔ ﺗﺷﻳر إﻟﻰ أن اﻟﻣﻛﺎﺳب اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺗداﺑﻳر ﻳﺻﻌب اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط.
١ﻫذا اﻹطﺎر ﻣن إﻋداد ﻏﺎﻳﻝ ﺑﻳﻳر ،اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ دراﺳﺔ ”).“Tamirisa, Duenwald, and others (2018

۹

ﻣﺳﺗﺟدات آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ،ﻣﺎﻳو ٢٠١٨

إدارة اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ

اﻹطﺎر ) :١-١ﺗﺗﻣﺔ(
وﻟﺗﺣﻘﻳق آﺛﺎر داﺋﻣﺔ ،ﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻠدان ﺗﻧﻔﻳذ إﺻﻼﺣﺎت أﻋﻣق .وﻳﻣﻛن ﻟﻬذﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت ) (١اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺗوظﻳف واﻟﺗﻌوﻳﺿﺎت

ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻻﺳﺗداﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺣدﻳد اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﻣﺣرﻛﺔ ﻟﻔواﺗﻳر اﻷﺟور اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻓﻲ زﻳﺎدﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧطط ﻣﺗوﺳطﺔ
اﻷﺟﻝ ﻟﻠﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ؛ و) (٢اﻟﺗرﻛﻳز ﻓﻲ ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺗوظﻳف واﻟﺗﻌوﻳﺿﺎت ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﻳر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﻳﺔ وﻛﻔﺎءة ٕواﻧﺻﺎف ﻣن ﺧﻼﻝ
إﺟراء ﻣراﺟﻌﺎت ﻟﻺﻧﻔﺎق وﺗﻌزﻳز آﻟﻳﺎت ﺗوﺻﻳﻝ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ؛ و) (٣ﺗﻘوﻳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻧظم اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼوات

واﻟﺑدﻻت ،ورﺑط اﻟﺗﻌوﻳﺿﺎت ﺑﺎﻷداء.

وﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳﻌﻛس ﺗﺳﻠﺳﻝ إﺻﻼﺣﺎت ﻓواﺗﻳر أﺟور اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم اﻟظروف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛﻝ ﺑﻠد وأن ﻳﻬدف إﻟﻰ ﺑﻧﺎء أوﺟﻪ اﻟﺗﺿﺎﻓر ﻣﻊ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت

اﻷﺧرى .وﻳﻧﺑﻐﻲ ﻛذﻟك اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳﻼﺳﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﺣوﻝ ﻣن ﺧﻼﻝ إﺟراء ﺗﺣﻠﻳﻼت ﻣﺑﻛرة ﻟﻸﺛر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗﻌزﻳز اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻳﻧﺑﻐﻲ دﻋم اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻣن ﺧﻼﻝ اﺗﺧﺎذ ﺧطوات ﻟﺗﻧوﻳﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎد وﺗﻘوﻳﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ وﺗﺣﺳﻳن ﺑﻳﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎﻝ ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة

ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ.

۱۰
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إدارة اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ

اﻹطﺎر  :٢-١ﺧطﺔ ﻋﻣﻝ ﻟﻠﻧﻣو اﻻﺣﺗواﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن

١

ﺗﺗﻣﺗﻊ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﺎت واﻋدة ﻛﺑﻳرة ،وﻟﻛن طوﻝ أﻣد اﻟﺻراﻋﺎت اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ،وﻫﺑوط
أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ اﻷوﻟﻳﺔ ،واﻧﺧﻔﺎض اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ،وﺿﻌف اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺗﻌرﻗﻝ أداءﻫﺎ .وﻣﻧذ ﻋﺎم  ،٢٠١١ﺑﻠﻎ ﻣﻌدﻝ اﻟﻧﻣو اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع ﻣﺗوﺳط

اﻟﻌﻘد اﻟﺳﺎﺑق ،وﻫو ﻣﻌدﻝ ﻏﻳر ﻛﺎف ﻹﺣداث ﺧﻔض ﻣﻠﻣوس ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻟﺔ .ﻓﺣواﻟﻲ  %٢٥ﻣن اﻟﺷﺑﺎب ﻳﻌﺎﻧون ﻣن اﻟﺑطﺎﻟﺔ ،ﻛﻣﺎ أن اﺣﺗﻣﺎﻻت

ﺑﺣث اﻟﻧﺳﺎء ﻋن ﻋﻣﻝ أﻗﻝ ﺑﻣﻘدار ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟرﺟﺎﻝ .وﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻓﺗرة اﻻﻧﺗﻌﺎش اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ،ﻳﺟب ﻋﻠﻰ ﺑﻠدان اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻌﺟﻳﻝ

ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت ﻹﻋطﺎء دﻓﻌﺔ ﻟﻠﻧﻣو وﺧﻠق ﻓرص اﻟﻌﻣﻝ ،واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣواﻫب ﺷﺑﺎﺑﻬﺎ وﻧﺳﺎﺋﻬﺎ.

وﻗد ﻧﺎﻗش ﻣؤﺗﻣر "اﻻزدﻫﺎر ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ" اﻟذي ُﻋﻘد ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﻓﻲ ﻳﻧﺎﻳر  ٢٠١٨ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﺣدﻳد ﻣﺻﺎدر ﺟدﻳدة ﻟﻠﻧﻣو وﺗداﺑﻳر اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﺟﻌﻝ اﻟﻧﻣو أﻛﺛر اﺣﺗواﺋﻳﺔ وأﻛﺛر ﻗدرة ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﻳر ﻓرص اﻟﻌﻣﻝ .وﻗد ﺷﺎرك ﻓﻲ اﺳﺗﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر ﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﻳﺔ ،واﻟﺻﻧدوق اﻟﻌرﺑﻲ

ﻟﻺﻧﻣﺎء اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،وﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ ،وﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ،وﺣﺿر اﻟﻣؤﺗﻣر أﻛﺛر ﻣن  ٤٠٠ﻣﻣﺛﻝ ﻋن اﻟﻘطﺎﻋﻳن اﻟرﺳﻣﻲ

واﻟﺧﺎص ،واﻟﺷﺑﺎب واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ .وواﻓق اﻟﺣﺎﺿرون ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن أوﻟوﻳﺎت اﻹﺻﻼح ،ﺗم ﺗﻠﺧﻳﺻﻬﺎ ﻓﻲ دﻋوة ﻣراﻛش
ﻟﻠﻌﻣﻝ .وﺗدﻋو ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺎت إﻟﻰ "اﻟﺗﺣرك اﻵﻧﻲ" ﻻﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺟﻊ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:



اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ :زﻳﺎدة اﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ وﺗﻘوﻳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﺗﺣﺳﻳن اﻟﺣوﻛﻣﺔ واﻟﺗﺻدي ﻟﻠﻔﺳﺎد وﺿﻣﺎن اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻋن اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻻﺣﺗواﺋﻳﺔ.



اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ :اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ إﻳﺟﺎد ﻗطﺎع ﺧﺎص أﻛﺛر ﺣﻳوﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺣﺳﻳن ﻓرص اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﻳﻝ وﺗﺣﺳﻳن ﺑﻳﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻣﻊ ﺗﻘﻠﻳﻝ



اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ واﻟﺗﺟﺎرة :اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن إﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ وﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ﻟﺗوﻟﻳد ﻣﺻﺎدر ﺟدﻳدة ﻟﻠﻧﻣو ،وﺧﻠق ﻓرص اﻟﻌﻣﻝ ،وﺗﻌزﻳز اﻟرﺧﺎء.

اﻟﺣواﺟز وﺗﺧﻔﻳف اﻟروﺗﻳن اﻹداري.


ﻋدم إﻏﻔﺎﻝ أﺣد :ﺑﻧﺎء ﺷﺑﻛﺎت أﻣﺎن اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻗوﻳﺔ وﺗﻌزﻳز اﻟﺣﻘوق اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﺗﻣﻛﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻷﻗﻝ ﺣظﺎً ،وﻣﻧﻬﺎ اﻟﺷﺑﺎب واﻟﻧﺳﺎء



اﻟﻔرﺻﺔ :زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎري وﺗﺣﺳﻳن ﺟودﺗﻪ ،واﻋﺗﻣﺎد ﻧظم ﺿرﻳﺑﻳﺔ أﻛﺛر ﻋداﻟﺔ ﻟدﻋم اﻟﻧﻣو وﺗﺣﺳﻳن اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت



اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ :اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ ٕواﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻟﺗﺳﻠﻳﺢ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑﺎﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟدﻳد.

وﺳﻛﺎن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﻳﻔﻳﺔ واﻟﻼﺟﺋﻳن.

اﻟﻣﻌﻳﺷﻳﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﻳن وزﻳﺎدة اﻹﻧﺻﺎف ﻓﻲ ﺗوزﻳﻊ ﻋبء اﻹﺻﻼح.

اء ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ
ﻛذﻟك ﺗم اﻟﺗﺄﻛﻳد ﻋﻠﻰ أﻫﻣﻳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ .وﻳﻌﺗﺑر ﺗﺣﻘﻳق ﻧﻣو أﻗوى وأﻛﺛر اﺣﺗو ً

وأﻣ اًر ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻣﻳﺔ ﻟﻳس ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻘط ٕواﻧﻣﺎ ﻟﺑﻘﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟم أﻳﺿﺎً .وﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟدﻋم اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ،وﻳﻔﺿﱠﻝ أن ﻳﻘ ﱠدم ﻣن
ﺧﻼﻝ ِ
اﻟﻣَﻧﺢ ،ﻻ ﺳﻳﻣﺎ ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺑﻠدان ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺻراﻋﺎت واﻟﻧﺎزﺣﻳن ﻣن ﺟراء اﻟﺣروب.
وﺑﺎﺳﺗﺷراف اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ،ﺳﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺻﻼﺣﺎت ﻣﺟدﻳﺔ ﻟﺗﻔﻌﻳﻝ دﻋوة ﻣراﻛش ﻟﻠﻌﻣﻝ وﻫو ﻣﺎ ﻳﺳﺗﻠزم ﺷﻌو ار ﻗوﻳﺎ ﺑﻣﻠﻛﻳﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت

وﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣن ﺟﻣﻳﻊ اﻷطراف .وﻗد أﻛد اﻟﻣﺷﺎرﻛون ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣرار اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻋﻣﻝ اﻟﻛﺛﻳر رﻏم ﺗﺣﻘﻳق ﺑﻌض اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات

اﻟﻌدﻳدة اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ .وﺳﺗﻛون دﻋوة ﻣراﻛش ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻣرﺷدا ﻟﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ ﻣﻊ ﺻﻧﺎع اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت واﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ،
وأﻳﺿﺎ ﻓﻲ إﺟراء ﺗﺣﻠﻳﻼﺗﻪ .وﺳﻳﻌﻣﻝ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﺑﺷﻛﻝ وﺛﻳق ﻣﻊ ﺑﻠداﻧﻪ اﻷﻋﺿﺎء ،وﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص،
واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣن أﺟﻝ رﻓﻊ اﻟﻧﻣو وﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﻣﻌﻳﺷﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﺗﺣﻘﻳق ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ

أﻛﺛر رﺧﺎء.
١

إﻋداد ﺑﻳﺗر ﻛوﻧزﻝ.
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إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى

البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان
وباكستان :المخاطر المحيطة بالتعافي ال تزال قائمة
من المتوقع استمرار تعافي النمو في البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان في عام ،2018

مدفوعا بالمكاسب المتحققة من اإلصالحات الجارية ،وتحسن مستوى الثقة محليا في بعض البلدان ،واالنتعاش المطرد في الطلب الخارجي.
وبينما ال تزال اآلفاق إيجابية بوجه عام ،مع توقعات بحدوث تحسن محدود في النشاط االقتصادي في عام  ،2019فقد شهدت بعض
التراجع في معظم البلدان مقارنة بالتنبؤات الواردة في عدد أكتوبر  2017من تقرير آفاق االقتصاد اإلقليمي ،كما أن كفة التطورات السلبية

ال تزال هي األرجح في ميزان المخاطر .واضافة إلى ذلك ،من المتوقع أن يظل النمو منخفضا إلى حد ال يسمح بتوفير فرص العمل للقوى
العاملة المتزايدة .ولتوليد نمو واسع النطاق تصل ثماره إلى الجميع يتعين تسريع وتيرة اإلصالحات الهيكلية التي تعمل على تحسين بيئة
األعمال وتعزيز اإلنتاجية .وال تزال الحاجة قائمة أيضا لمواصلة إجراءات الضبط المالي التي توفر الحماية لإلنفاق على االحتياجات

االجتماعية الضرورية واالستثمارات مع ضمان الحفاظ على االستقرار.

تعافي النمو ال يزال هشا

واالستثمار األجنبي المباشر ،والسياحة (الشكل البياني .)2-2

غير أن النمو ال يزال مثقال بأعباء الصراعات الدائرة وتداعياتها

بلغ معدل النمو اإلقليمي حسب التقديرات  %4.2في عام .2017

على المنطقة ،والمخاوف األمنية ،وضعف استثمارات القطاع العام

ومن المتوقع أن يرتفع أكثر في العام الجاري إلى  %4.7ليصل

أكثر من المتوقع (أفغانستان واألردن) ،وحاالت التأخير في تنفيذ

إلى  %5في المتوسط خالل الفترة  ،2023-2019في الوقت

أو استكمال اإلصالحات الهيكلية (األردن والمغرب وباكستان

الذي يشهد فيه بعض البلدان معدالت نمو أسرع بكثير (الشكل

وتونس) ،إلى جانب أجواء عدم اليقين السياسي والمتعلقة

البياني  .)1-2ومن المتوقع أن يساهم تحسن آفاق النمو المستمر

بالسياسات االقتصادية (لبنان وباكستان) .وعلى وجه اإلجمال،

في منطقة اليورو (راجع قسم التطورات العالمية) في دعم النشاط

تراجعت آفاق النمو تراجعا طفيفا منذ صدور عدد أكتوبر 2017

االقتصادي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان

من تقرير آفاق االقتصاد اإلقليمي.

وباكستان من خالل أثره على الصادرات ،وتحويالت المغتربين،

الشكل البياني 2-2

الشكل البياني 1-2

الطلب الخارجي داعم للنمو

محركات النمو :2018 ،الصادرات واالستثمار يكمالن االستهالك
(المساهمات في نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي)% ،

(متوسط متحرك لثالثة أشهر ،التغير  %مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة)
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النمو 2018
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الصادرات
تحويالت المغتربين
االستثمار األجنبي المباشر
معدل قدوم السائحين (المقياس األيمن)
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المصادر :السلطات الوطنية؛ وقاعدة بيانات تقرير "اإلحصاءات المالية الدولية" ،الصادر عن صندوق النقد الدولي؛
وشركة Haver Analytics؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
ملحوظة :معدل قدوم السائحين يشمل مصر واألردن والمغرب .والصادرات تشمل أفغانستان وجيبوتي ومصر واألردن
ولبنان وموريتانيا والمغرب وباكستان والسودان وسوريا وتونس .وتشمل تحويالت المغتربين مصر واألردن والمغرب
وتونس وباكستان .ويشمل االستثمار األجنبي المباشر مصر والمغرب وباكستان .محسوبا على أساس ربع سنوي مقارن.

السودان الصومال تونس باكستان موريتانيا المغرب لبنان األردن مصر جيبوتي أفغانستان
المصادر :السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
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وقد تحسنت اآلفاق النمو بالنسبة لمصر مقارنة بتنبؤات أكتوبر

التوالي (هبوطا من  %3.2و %4.2في  .)2017غير أنه من

تحسن مستوى الثقة مستم ار في تعزيز االستهالك واالستثمار

 %4.5في موريتانيا و %4في المغرب.

المنتظر أن يسـجل النمو ارتدادا إيجابيا في  2019ليصل إلى

 .2017ففي سياق برنامجها الذي يدعمه الصندوق ،ال يزال

الخاص ،باإلضافة إلى زيادة حجم الصادرات والسياحة .ومن

أما توقعات النمو في البلدان المتأثرة بالصراعات فال تزال تكتنفها

المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى  %5.2في السنة المالية 2018

أجواء عدم اليقين .فاستمرار تأثير الصراعات اإلقليمية على الثقة

(صعودا من  %4.2في السنة الماضية) وتتسارع وتيرته أكثر

وقطاعات التجارة والسياحة واالستثمار والقطاع العقاري سيكبح

ليصل إلى  %5.5في السنة المالية  ،2019بدعم من زيادة

تعافي النمو في لبنان ،حيث ال يتوقع تحسن النمو إال قليال ليبلغ

متوقعة في إنتاج الغاز .وفي باكستان ،ساهم التحسن في توفير

 %1.5في  2018صعودا من  %1.2في  ،2017ويرتفع بعد

الطاقة ،واالستثمارات المرتبطة بالممر االقتصادي الصيني

ذلك إلى  %1.8في عام  .2019وال يزال النمو هشا في الصومال

قدر
الباكستاني ،وقوة نمو االئتمان في رفع معدل النمو إلى ما ُي ّ

وأفغانستان رغم تحسن مستوياته حيث ال يزال الجفاف والتحديات

بنحو  %5.6في السنة المالية  ،2018صعودا من  %5.3في

األمنية الجارية يعيقان النشاط االقتصادي.

السنة الماضية .غير أن زيادة مواطن الضعف في االقتصاد الكلي

وانحرافات السياسات االقتصادية الداخلية عن مسارها تسببا في

النمو منخفض إلى حد ال يسمح بخلق فرص العمل
الالزمة

إضعاف اآلفاق االقتصادية ،وُيتوقع حاليا تراجع النمو إلى %4.7
في السنة المالية .2019

بينما يتوقع أن يصل متوسط النمو  %4.9في الفترة -2018

وتبدو آفاق النمو في البلدان األخرى أكثر تواضعا .فمن المتوقع

 ،2021فال يزال دون المستوى الذي يسمح بفعالية خفض معدل

ارتفاع النمو في السودان في العام الجاري إلى  %3.7صعودا من

البطالة ،ال سيما بين فئة الشباب (الشكل البياني 3-2؛ اإلطار

 %3.2في  ،2017مع زيادة التفاؤل عقب رفع العقوبات

 .)2-1ومع توقعات تزايد القوى العاملة بواقع  %2.2سنويا على

االقتصادية والتجارية األمريكية في أكتوبر  ،2017مما رفع
الطلب المحلي وشجع تدفقات االستثمار األجنبي .غير أنه من

الشكل البياني 3-2

المتوقع أن يتباطأ النمو بسبب استمرار التحديات الخارجية

معدل بطالة الشباب ونسبة النساء خارج قوة العمل2017 ،

والتحديات المحيطة بالمالية العامة ليبلغ  %3.5في عام .2019

وفي تونس ،من المتوقع أن يؤدي التعافي في قطاعات الزراعة
وصادرات السلع المصنعة والسياحة إلى زيادة النمو ليصل إلى
معدل بطالة الشباب ()%

 %2.4في  ،2018مقارنة بمعدل قدره  %1.9في  ،2017بالرغم

من انخفاض إنتاج الفوسفات .ومن المنتظر ارتفاع النمو أكثر

ليبلغ  %2.9في  .2019وسوف يسجل النمو في األردن ارتفاعا

طفيفا من  %2.3في  2017إلى  %2.5في  ،2018مع تحقيق
انتعاش طفيف في  2019ليصل إلى  .%2.9ومن المتوقع كبح

النمو نتيجة التأخير المستمر في تنفيذ اإلصالحات الهيكلية،
والبيئة اإلقليمية المحفوفة بالتحديات ،وضيق الحيز المتاح

صفر

لالستثمارات العامة في ظل قيود المالية العامة .وبالنسبة لموريتانيا

نسبة النساء خارج قوة العمل ()%

والمغرب على السواء ،من المتوقع أن تتسبب آثار الجفاف على
الزراعة في تراجع النمو في  2018إلى  %2.7و %3.1على

المصادر" :مؤشرات التنمية العالمية" الصادرة عن البنك الدولي؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
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للنفط في "منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان

تحسن المركز الخارجي ومركز المالية العامة ،لكن
مواطن ضعف المالية العامة مستمرة

وباكستان" تحقيق نمو مستمر قدره  %6.2سنويا لمجرد اإلبقاء

بعد ثالث سنوات من التراجع ،سجلت صادرات البلدان المستوردة

مدار األعوام الخمسة القادمة ،فسوف يتعين على البلدان المستوردة

على معدل البطالة عند مستواه الحالي وقدره  1.%10ولتحقيق

للنفط في "منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان

معدالت نمو أعلى يتعين تسريع وتيرة تنفيذ اإلصالحات الهيكلية

وباكستان" نموا بلغ  %6.4في عام  2017وُيتوقع تسارع وتيرته
ليصل إلى  %8.4في  2018و %8.6في  .2019وترجع هذه

التي تفسح المجال أمام القطاع الخاص لالزدهار وتوليد فرص

الزيادة أساسا لتحسن الطلب الخارجي ،وزيادة مرونة أسعار

العمل المطلوبة .ويكتسب هذا األمر أهمية خاصة ألن مستوى

الصرف (مصر وباكستان وتونس) ،وتحقيق مكاسب على مستوى

المخاطر المحيطة بالمالية العامة في بلدان المنطقة يعني أن

التنافسية (المغرب وتونس) ،وارتفاع في أسعار الفوسفات (المغرب

القطاع العام ليست لديه القدرة على استيعاب الداخلين الجدد إلى

وتونس) ،والمعادن (موريتانيا) والقطن (باكستان) .وفي المقابل،

سوق العمل (راجع اإلطار  1-1في الفصل األول) .غير أن

رغم تأثير زيادة أسعار النفط مقارنة بعام  ،2017من المتوقع أن

عملية اإلصالح قد تتباطأ بسبب االنتخابات المقبلة (لبنان

يتباطأ نمو الواردات إلى  %4.8في ( 2018من  %6.8في

وموريتانيا وباكستان وتونس) والبيئة السياسية المحفوفة بقدر أكبر

 )2017بحيث يظل ثابتا بوجه عام على المدى المتوسط عند

من التحديات .وباإلضافة إلى ذلك ،نجد أن ارتفاع مدركات الفساد

مستوى  .%5.5ويرجع هذا االنكماش في الواردات جزئيا إلى

وانعدام الشفافية (تقرير  ،IMFيصدر قريبا) في كثير من البلدان

التباطؤ المنتظر في الواردات الرأسمالية لمشروعات البنية التحتية

ال يقتصر على اإلضرار بالنتائج االقتصادية الكلية ،وخفض

(جيبوتي وموريتانيا وباكستان) .وبالتالي ،من المتوقع تراجع عجز

االستثمارات واإلنتاجية ،ولكنه قد يتسبب أيضا في تصاعد

الحساب الجاري في المنطقة من  %6.5من إجمالي الناتج المحلي

التوترات االجتماعية وعرقلة اإلصالح.

في  2017إلى  %6.2في  ،2018ليتراجع أكثر في عام 2019

وتعمل بلدان المنطقة رويدا على اتخاذ إجراءات لتحسين مستوى

إلى  .%5.7ومع ذلك ،تعد هذه المكاسب أقل مما كان يمكن

خارجيين لمراجعة السياسات العامة .ووضعت أفغانستان تشريعا

أكتوبر.

الحوكمة والشفافية .وعلى سبيل المثال ،عيَّن السودان مراجعين

تحقيقه لو أن أسعار النفط ظلت عند مستوياتها المتوقعة في شهر

لتجريم أعمال الفساد ،كما يجري العمل على تفعيل قوانين مكافحة

وتأتي زيادة التدفقات الرأسمالية الوافدة (مصر والمغرب) ،بما

الفساد في المغرب وتونس والصومال .ويجري حاليا أيضا بذل

فيها إصدار السندات الدولية (مصر واألردن وتونس) والمنح من

الجهود لتعزيز بيئة األعمال ،حيث تواصل باكستان جهودها في

الحكومات األجنبية (أفغانستان والصومال) ،كعامل مكمل لتأثير

اآلونة األخيرة لتعزيز اإلطار المنظم إلجراءات اإلفالس.

زيادة الطلب الخارجي ،مما ساهم في تعزيز االحتياطيات في

ولكن ،كما اتضح من المناقشات المنعقدة في المغرب مؤخ ار

معظم البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال

والعمل على إيجاد قطاع خاص أكثر حيوية ،وضمان إتاحة

المستوى اإلقليمي ،تساهم إصالحات أنظمة الدعم واجراءات

(اإلطار  ،)2-1هناك الكثير مما ينبغي عمله لتحسين المساءلة،

إفريقيا وأفغانستان وباكستان (الشكل البياني  .)4-2وعلى

الفرص للجميع.

خفض اإلنفاق الرأسمالي وزيادة تعبئة اإليرادات في الحفاظ على

التحسن الذي تحقق في مركز المالية العامة من عجز قدره %6.8

1

مرونة نمو التوظيف إلى نمو إجمالي الناتج المحلي المستعملة للبلدان

المستوردة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان
هي ( 0.39دراسة ”.)“Crivelli, Furceri, and Toujas-Bernate 2012
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لألبعاد االجتماعية بأكثر من نقطتين مئويتين من إجمالي الناتج

من إجمالي الناتج المحلي في  2016إلى  %6.5في 2017

و %5.9في  .2018ومن المتوقع اتخاذ إجراءات إضافية

المحلي في مصر و 0.7نقطة مئوية في تونس ،وذلك عن طريق

بذل الجهود لرفع أو توحيد أسعار ضريبة القيمة المضافة (مصر)،

اإلبقاء على الحد األدنى من اإلنفاق على االحتياجات االجتماعية.

رفع الضرائب واتخاذ تدابير إضافية للحد من إعانات الدعم ،مع

لتصحيح أوضاع المالية العامة (الشكل البياني  )5-2من خالل

والغاء اإلعفاءات أو الحد منها (األردن والمغرب) ،ومعالجة

ومع ذلك ،ال تزال مستويات الدين العام مرتفعة ،وتتجاوز %80

الشخصي ودخل الشركات (األردن والمغرب) .وفي ظل البرنامجين

الشكل البياني  .)6-2وتشكل مثل هذه األرصدة الضخمة من

ومراعية
المتوقع زيادة إجراءات الضبط المالي بصورة مواتية للنمو ُ

الدين النفقات المعززة للنمو – فعلى سبيل المثال ،تتراوح مدفوعات

الثغرات وتقوية اإلدارة الضريبية واصالح نظامي ضريبة الدخل

من إجمالي الناتج المحلي في عدة بلدان (مصر ولبنان والسودان؛

االقتصاديين اللذين يدعمهما الصندوق في مصر وتونس ،من

الدين العام عبئا كبي ار على االقتصاد .وتزاحم مدفوعات خدمة

الفائدة ،في المتوسط ،بين  %5و %10من إجمالي الناتج المحلي

الشكل البياني 4-2

احتياطيات البنوك المركزية ورصيد الحساب الجاري
(بمليارات الدوالرات األمريكية)
0.0

1.02.0-

رصيد الحساب الجاري

(المقياس األيمن)

االحتياطيات

3.04.05.06.0-

في مصر ولبنان .كذلك تندرج هذه األرصدة الضخمة من الديون

ضمن مواطن الضعف الخارجي نظ ار ألن الديون الخارجية تمثل

160

جانبا كبي ار منها .وسوف يزداد هذا العبء مع احتمال ارتفاع

140
120

تكاليف التمويل تماشيا مع التشديد المتوقع للسياسة النقدية في

80

وشمال إفريقيا التي ال تزال تعاني من ارتفاع مستويات العجز

100

االقتصادات المتقدمة ،وخاصة في بلدان منطقة الشرق األوسط

60

(مصر ولبنان) وضخامة الديون الخارجية قصيرة األجل التي

40

7.08.0-

20

9.0-

صفر

ينبغي إعادة تمويلها (مصر) .ويبرز هذا األمر أهمية االستمرار
في بذل الجهود لخفض الدين.

ديسمبر  2017ديسمبر  2016ديسمبر  2015ديسمبر  2014ديسمبر 2013

الشكل البياني 6-2

المصادر :السلطات الوطنية؛ وقاعدة بيانات تقرير "اإلحصاءات المالية الدولية" ،الصادر عن صندوق النقد

تقليص عجز المالية العامة 2017 ،و 2018

الدولي؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

ملحوظة :االحتياطيات تشمل أفغانستان ومصر واألردن ولبنان والمغرب وباكستان .ويشمل رصيد الحساب الجاري

(رصيد المالية العامة الكلي والدين العام % ،من إجمالي الناتج المحلي)

مصر واألردن وتونس.

الشكل البياني 5-2

( %من إجمالي الناتج المحلي ،التغير عن سنة سابقة ،متوسطات بسيطة)
الدعم
األجور

رأس المال
نفقات جارية أخرى
اإليرادات

الدين العام ( %من إجمالي الناتج المحلي)

التغير في اإلنفاق الحكومي واإليرادات

1.5
1.0
0.5
0.0
0.51.01.52.0-

5

2.52022-2019

2018

2017

2016-2014

3.0-

صفر

5-

10-

رصيد المالية العامة ( %من إجمالي الناتج المحلي)

المصادر :السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
ملحوظة :الماسة تشير إلى 2018؛ وبداية السهم تشير إلى .2017

المصادر :السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
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ضغوط التضخم تتراجع والقطاعات المالية تحتفظ
بصالبتها

ترتيبات التأمين على الودائع (مصر وباكستان) .ويتعين على

السلطات القُطرية كذلك توخي اليقظة وأن تكون مستعدة لمواءمة
أطرها التنظيمية والرقابية مع مصادر الخطر الجديدة ،بما في ذلك

انحسرت الضغوط التضخمية في المنطقة ،مع بقاء التضخم
ويعزى هذا التراجع في
مستق ار بوجه عام عند مستوى ُ .%12

ما ينشأ مع اتساع نطاق التكنولوجيا المالية .وباإلضافة إلى ذلك،
يتعين على البلدان تعزيز أطرها لمكافحة غسل األموال وتمويل

األساس إلى انحسار تأثير العوامل غير المتكررة في مصر

اإلرهاب .وسيساهم ذلك في مواكبتها للمعايير الدولية (أفغانستان

والسودان ،وفي بعض الحاالت ،التشديد النقدي (األردن وتونس)،

والصومال والسودان) لضمان الحفاظ على الفرص المتاحة حاليا

أو حدوث انخفاض في أسعار المواد الغذائية (المغرب وباكستان؛

لحصول القطاع الخاص على التمويل.

الشكل البياني .)7-2

ورغم تركة القروض المتعثرة المرتفعة ،وان كانت مستوياتها آخذة

كفة التطورات السلبية هي األرجح في ميزان المخاطر

في التراجع ،فقد ظلت القطاعات المصرفية بوجه عام مستقرة

على وجه اإلجمال ،ال يزال ميزان المخاطر مائال نحو الجانب

وتتمتع بمستويات جيدة من السيولة والرسملة .وال يزال نمو

السلبي:

االئتمان الخاص قويا نسبيا ،حيث لم تتغير التطورات إلى حد

كبير مقارنة بما ورد في عدد أكتوبر  2017من تقرير آفاق
االقتصاد اإلقليمي .وبدأت عدة بلدان (مصر ولبنان واألردن

•

من شان تصاعد الصراعات أو تدهور األوضاع األمنية اإلقليمية،
أو تكثف القالقل االجتماعية المحلية ،أو حدوث إرهاق ناتج عن

وباكستان) مؤخ ار في اعتماد التكنولوجيا المالية لزيادة الشمول

اإلصالح ،أن يؤدي إلى االنحراف عن مسار تنفيذ السياسات

المالي.

واإلصالحات ،واضعاف النشاط االقتصادي.

ولتعزيز صالبة االقتصاد ،ينبغي أن تواصل السلطات جهودها

•

ومن المنتظر تحسن آفاق أسعار النفط بحيث تتجاوز 60

دوال ار للبرميل في  ،2019-2018بزيادة قدرها  %20عن

لتقوية أطر التنظيم والرقابة (جيبوتي وموريتانيا) ،وأنظمة اإلعسار

عام .2017

واإلفالس (مصر واألردن والمغرب وتونس) ،وفي بعض الحاالت

وقد تتسبب أي زيادة أخرى في أسعار النفط

في إضعاف االستهالك ،وزيادة الضغوط على المالية العامة،

الشكل البياني 7-2

وتفاقم االختالالت الخارجية في معظم البلدان .فعلى سبيل

التضخم

المثال ،أي زيادة قدرها  10دوالرات في أسعار النفط مقارنة

(التغير السنوي )%

بالسيناريو األساسي ستؤدي إلى هبوط رصيد الحساب الجاري

مؤشر أسعار المستهلكين الكلي

بواقع نقطة مئوية واحدة من إجمالي الناتج المحلي في مختلف

مؤشر أسعار المستهلكين الكلي ،عدا مصر والسودان

البلدان المستوردة للنفط في المنطقة.

•

وقد تؤدي زيادة التشديد والتقلبات في األوضاع المالية العالمية

إلى زيادة تكاليف االقتراض في بلدان المنطقة المستوردة

للنفط ،مما يزيد من المخاوف القائمة بشأن استمرارية أوضاع

المالية العامة ،ويلقي باألعباء على الميزانيات العمومية
للبنوك ،ويضعف نشاط القطاع الخاص .وقد يشكل هذا

التشديد تحديا بصفة خاصة للبلدان التي لديها احتياجات

ديسمبر  2018ديسمبر  2017ديسمبر  2016ديسمبر  2015ديسمبر  2014ديسمبر 2013

تمويلية كبيرة في األجل القريب .وعلى سبيل المثال ،انطالقا

من إجمالي االحتياجات التمويلية في عام  ،2018فإن زيادة

المصادر :السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
ملحوظة :مؤشر أسعار المستهلكين الكلي يشمل مصر واألردن ولبنان والمغرب وباكستان والسودان وتونس.
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قدرها  200نقطة مئوية في أسعار الفائدة مقارنة بالسيناريو

•

األساسي سترفع تكاليف التمويل في لبنان ومصر وباكستان

ومن شأن تصعيد رسوم الواردات أو التحول باتجاه
السياسات األكثر انغالقية أن يحد من التجارة العالمية

أو يؤثر على أسعار السلع األولية ،ومن ثم إلغاء جانب

بنسبة قدرها  0.9و 0.8و 0.7نقطة مئوية من إجمالي الناتج

من الدعم الذي يتيحه الطلب الخارجي في الوقت الحالي.

المحلي ،على التوالي .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن تشديد
األوضاع المالية العالمية قد يعجل بخروج التدفقات الرأسمالية

ولكن ال تزال احتماالت التطورات اإليجابية قائمة كذلك في البلدان

وأسعار الصرف.

شركائها التجاريين عن المتوقع.

من المنطقة مما سيفرض الضغوط على المراكز الخارجية

التي قد تجني الثمار إذا زادت قوة النشاط االقتصادي في أهم

1۷
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منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان :مؤشرات اقتصادية مختارة2019-2000 ،
( %من إجمالي الناتج المحلي ،ما لم يذكر خالف ذلك)
متوسط
2014–2000
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان

توقعات
2015

2016

2017

2018

2019

1

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو السنوي)

منه النمو غير النفطي

4.8

2.5

4.9

2.6

3.4

3.7

8.8

4.0-

4.2-

0.9-

0.5

0.3-

8.6-

9.4-

5.6-

4.4-

5.9

رصيد الحساب الجاري

3.5

رصيد المالية العامة الكلي

7.1

التضخم (متوسط سنوي)% ،
البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو السنوي)

1.6

5.6

1.9

4.7

3.2

6.3

3.6

8.2

3.9

3.56.8

5.0

1.9

5.4

1.7

2.8

3.3

رصيد المالية العامة الكلي

12.6
6.7

3.8-

3.6-

1.2

3.0

1.8

التضخم (متوسط سنوي)% ،

7.1

5.1

منه :النمو غير النفطي

6.6

رصيد الحساب الجاري

0.3

9.2-

0.8

2.6

3.2

3.4

10.6-

5.2-

3.8-

2.8-

4.0

3.4

6.3

5.5

البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان،
عدا بلدان الصراع

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو السنوي)

4.3

2.2

5.2

1.3

2.6

3.0

رصيد الحساب الجاري

13.1

3.1-

2.9-

1.3

3.6

2.5

6.9

4.9

4.5

3.6

منه :النمو غير النفطي

6.2
7.2

رصيد المالية العامة الكلي

التضخم (متوسط سنوي)% ،
منها :مجلس التعاون الخليجي

1.9
7.8-

2.1
9.2-

2.5
4.9-

3.1
3.56.5

3.2
2.35.7

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو السنوي)

4.9

3.6

2.1

0.2-

1.9

2.6

رصيد الحساب الجاري

16.5

2.4-

3.4-

2.1

4.3

3.1

2.8

2.0

2.1

منه :النمو غير النفطي

6.9
9.7

رصيد المالية العامة الكلي

التضخم (متوسط سنوي)% ،
البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان

4.3

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو السنوي)

رصيد الحساب الجاري

3.5
8.4-

3.8

1.6
10.8-

3.7

1.8

5.50.2

4.2

2.7
3.43.6

4.7

2.7
1.92.5

4.6

رصيد المالية العامة الكلي

2.25.6-

4.4-

5.7-

6.5-

6.2-

5.7-

التضخم (متوسط سنوي)% ،

7.6

6.8

6.2

12.4

12.2

9.5

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

7.2-

6.8-

6.5-

5.9-

5.2-

1

4.8

2.4

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو السنوي)

6.1

1.3

رصيد المالية العامة الكلي

4.2

8.9-

التضخم (متوسط سنوي)% ،

7.0

منه :النمو غير النفطي

9.5

رصيد الحساب الجاري

1۹

4.9
1.5

2.2
2.9

4.4-

4.6-

10.0-

5.6-

5.8

4.9

6.6

3.2

3.6

3.3

3.8
0.2

0.6-

1.1

4.3-

3.3-

8.7

7.1
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إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى

العالم العربي

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو السنوي)

منه :النمو غير النفطي

رصيد الحساب الجاري
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رصيد المالية العامة الكلي
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التضخم (متوسط سنوي)% ،

4.7

4.6

4.0
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1.46.2-

0.2

4.8-

3.3-

5.8

7.9
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المصادر :السلطات الوطنية وحسابات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.

 1بيانات الفترة  2019-2011ال تتضمن الجمهورية العربية السورية.

ملحوظة :تشير البيانات إلى السنوات المالية لكل من البلدان التالية :أفغانستان ( 21مارس  20 /مارس) حتى  2011و 21ديسمبر  20 /ديسمبر في السنوات الالحقة ،وايران ( 21مارس  20 /مارس)،

ومصر وباكستان (يوليو  /يونيو).

البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان :الجزائر والبحرين وايران والعراق والكويت وليبيا وعمان وقطر والسعودية واإلمارات العربية المتحدة واليمن.

بلدان مجلس التعاون الخليجي :البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة.

البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان عدا بلدان الصراع :الجزائر والبحرين وايران والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة.

البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان :أفغانستان وجيبوتي ومصر واألردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وباكستان والصومال والسودان وسوريا وتونس.

العالم العربي :الجزائر والبحرين وجيبوتي ومصر والعراق واألردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وقطر والسعودية والصومال والسودان وسوريا وتونس واإلمارات العربية المتحدة واليمن.

۲۰

