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شكر وتقدير

 (REO)آفاق االقتصاد اإلقليمي  مستجداتعن في ربيع كل عام تقريرها  الوسطى آسياتنشر إدارة الشرق األوسط و 
ال يتجزأ  التقرير جزءاً لواردان في لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان. ويمثل التحليل والتوقعات ا

المعلومات التي ستفاد في إعدادهما من يُ و  عضواً  بلداً  ٣٢التطورات والسياسات االقتصادية في من دور اإلدارة في مراقبة 
 يجمعها خبراؤها من خالل المشاورات مع البلدان األعضاء. 

جهاد أزعور (مدير إدارة الشرق األوسط وآسيا لسيد اإلشراف العام ل تم تنسيق التحليل الوارد في هذا التقرير تحتوقد 
السيدة آليسون وآسيا الوسطى) و الوسطى). وتولى إدارة المشروع السيد عدنان مزارعي (نائب مدير إدارة الشرق األوسط 

 هوالند (رئيس قسم الدراسات اإلقليمية في إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى)، بمساعدة إضافية من السيد مارتن سومر.
بواز ناندوا، وهوان تريفينو، وسيباستيان هيرادور غوزمان، الذين السادة وكان المساهمون األساسيون في هذا التقرير هم 

   البحثي. عملأيضا في الساعدوا 

يل بيير، والسيد بيتر كانزل.اوالسيدة غ مغالي بينات،السيدة أيضا اهم في التقرير وس

نجالء فريد نخلة، والسيد محمد دي دبيش، والسيدة إيمان بن محمد، والسيد مجكل من السيدة  بتدقيق النص المترجموقام 
 ييلينا إيدينوفا. ، بالتنسيق مع السيدة زاهر

وساعد في العمل البحثي السيد جوهر أباجيان. وقدمت الدعم اإلداري السيدتان إستير جورج وبيانكا بيريز ألفارادو. وساعد 
في تحرير النص اإلنجليزي السيد كوبر آلن، بالتعاون مع السيدة ليندا لونغ، والسيد ديفيد آينهورن، والسيدة لوسي موراليس 

 واصل بالصندوق. من إدارة الت



۱التطورات العالمية: االنعكاسات على منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان

للعام كله، وهو أعلى معدل حققه النمو منذ  %3.8تشير التقديرات الحالية إلى بلوغه و  2017في النصف الثاني من النمو العالمي استمر ارتفاع 
يحقق  ومن المتوقع أن. نقطة مئوية 0.2 نحوب )أنظر الجدول(آفاق االقتصاد العالمي من تقرير  2017عدد أكتوبر تنبؤات يتجاوز و  2011عام 

، 2019و 2018في عامي  %3.9ليبلغ النمو مزيدًا من االرتفاع 
. 2017نقطة مئوية أيضًا عن المتوقع في أكتوبر  0.2زيادة قدرها ب

منطقة الشرق ل إيجابياً  أمراً  منطقة اليورو فيوسيكون تحسن اآلفاق 
وخاصة ، (MENAP)األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان 

. ومن إليها المستوردة للنفط التي ستستفيد من زيادة صادراتهاالبلدان 
في اآلفاق  طفيفمن حدوث تحسن  المنتظر أن تستفيد المنطقة أيضاً 

للمنطقة. غير أن اآلفاق  أساسياً  تجارياً  التي تمثل شريكاً  للصينالمتوقعة 
مع مضي  ارتفاع في أسعار الفائدة العالميةعلى  العالمية تنطوي أيضاً 

السياسات النقدية الطبيعية العودة إلى مسار قتصادات المتقدمة في اال
. ويمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة مواطن ستثنائيةبعد فترة من السياسات اال

األوضاع االئتمانية في المنطقة،  شديدالضعف في المالية العامة وت
 األوضاع المالية العالمية بدرجة تفوق شديدوخاصة إذا تحققت مخاطر ت

  التوقعات. 

التي تواجه اآلفاق العالمية على المدى المخاطر وهناك توازن عام في 
تميل إلى الجانب السلبي على المدى المتوسط. فباإلضافة  هاالقريب، لكن

اإلضرار بالتجارة الدولية،  إلىرسوم االستيراد أو تطبيق سياسات انغالقية يؤدي التوجه نحو زيادة إلى مخاطر تشديد األوضاع المالية، يمكن أن 
ضعاف أسعار السلع األولية. وال تزال المنطقة معرضة لمخاطر   التوترات والصراعات الجغرافية/السياسية. تفاقم وتخفيض النمو العالمي، وا 

قد شهدت أسعار النفط معظمها إلى عوامل تتعلق بالعرض. فمحاطة بدرجة كبيرة من عدم اليقين، ترجع في ألسعار النفط وتظل اآلفاق المتوقعة 
، بدعم من تحسن آفاق النمو العالمي، وتمديد 2017يناير للبرميل في  دوالراً  65، حيث تجاوزت 2017في النصف الثاني من ملحوظًا  ارتفاعاً 

والتوترات االنقطاع غير المخطط في اإلمدادات النفطية، (، وفترات 2018إنتاج النفط حتى نهاية قييد )لت منظمة أوبكاالتفاق الذي تقوده 
سياسية. وفي تاريخ أحدث، طرأ بعض الجغرافية/ال

الهبوط على أسعار النفط مع تزايد إنتاج النفط 
الصخري في الواليات المتحدة. وفي هذا السياق، 
ُرِفَعت األرقام المفترضة ألسعار النفط لعامي 

من  2017مقارنة بعدد أكتوبر  2019و  2018
آفاق االقتصاد اإلقليمي: الشرق األوسط تقرير 

)أنظر الشكل البياني(، بينما ظلت طى وآسيا الوس
آفاق أسعار النفط ضعيفة على المدى المتوسط.

لالطالع على مناقشة أشمل بشأن اآلفاق العالمية. الراصد المالي وتقرير تقرير االستقرار المالي العالمي و العالمي تقرير آفاق االقتصادمن  2018 راجع عدد إبريل ۱

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

.؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدوليHaver Analyticsالمصادر: مؤسسة 
متوسط أسعار خام برنت المملكة المتحدة ودبي الفاتح وغرب تكساس الوسيط.  1

2019-2016نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، 
2016201720182019

 العالم
 (MENAP)الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان 

 المصدرة للنفط MENAPبلدان    
 منه: نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي       

 المستوردة للنفط MENAPبلدان    
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 السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.المصادر: 
 .الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان = MENAPملحوظة: 

السعر الفوري على أساس متوسط 
 أسعار النفط الفورية

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

توقع متوسط أسعار النفط الفورية في 
 2017عدد أكتوبر 

 )المقياس األيمن( 500مؤشر ستاندارد آند بور 
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        مستجدات آفاق االقتصاد اإلقليمي، مايو ٢٠١٨إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى 



٢٠١٨مستجدات آفاق االقتصاد اإلقليمي، مايو          إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى

۳

البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان 
  وتيرة اإلصالحات  تعجيلوباكستان: حان وقت 

في أدنى مستوياته إلى ال إفريقيا وأفغانستان وباكستان الشرق األوسط وشم منطقة في البلدان المصدرة للنفط في النمو االقتصاديوصل 
تواصل ستمرار تعافي النشاط غير النفطي حيث الهذا إلى حد كبير  يرجع. و ٢٠١٩-٢٠١٨ومن المتوقع أن يتسارع في عامي  ٢٠١٧عام 

 المحيطة باآلفاقالمخاطر  ميزانال تزال كفة التطورات السلبية هي األرجح في و المحلي.  دعما للطلب الماليضبط الوتيرة إبطاء  بلدان كثيرة
، التوترات التجاريةتصاعد و ألوضاع المالية العالمية، احتمال حدوث تضييق حاد لومن هذه المخاطر  .التطورات السلبيةنحو  المتوقعة

. وٕاذا تحققت ومحاطة بدرجة كبيرة من عدم اليقين ضعيفةالنفط  ألسعاراآلفاق المتوقعة ال تزال في حين  – السياسية-والتوترات الجغرافية
 الضبط الماليمالية وتمويلية كبيرة، مما يؤثر على آفاق استمرار  لضغوطهذه المخاطر، فقد تؤدي إلى تعرض بلدان كثيرة في المنطقة 

 وتيرة اإلصالحات الهيكلية المزمع إجراؤها.  جيلتعآفاق النمو الضعيفة على المدى المتوسط أهمية وتؤكد والتعافي االقتصادي. 

٢٠١٧تباطؤ حاد في عام 

الشرق  منطقة في البلدان المصدرة للنفط في النموبلغ معدل 
في عام  %١,٧األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان 

 ٢٠١٦عام نتائج النمو في ف بكثير من  أضعفكان ، ٢٠١٧
). ويعكس هذا التباطؤ ١-١(الشكل البياني  %٥,٤ التي بلغت

الكبير في النشاط االقتصادي تباطؤا أعمق من المتوقع في دول 
عدد أكتوبر  مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالتنبؤات الواردة في

هذا  وتم تعويض. آفاق االقتصاد اإلقليمي تقرير من ٢٠١٧
غير األعضاء ى من المتوقع في البلدان تحقيق نتائج أقو بالتباطؤ 

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

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

  ٢-١الشكل البياني 

نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي منذ  توقعاتالتعديالت في 
  ٢٠١٧أكتوبر 

  (نقاط مئوية)

 
 

  المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
عدا ليبيا واليمن. ١

  ١-١الشكل البياني 

  نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي
(%، متوسط بسيط عبر السنوات)

 

٢٠١٠-٢٠٠٠     ٢٠١٥        ٢٠١٦        ٢٠١٧       ٢٠١٨   ٢٠٢٣-٢٠١٩ 

  المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
ما عدا ليبيا واليمن. ١

  مجلس التعاون الخليجي
١خارج مجلس التعاون الخليجي

منطقة  البلدان المصدرة للنفط في
الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

 وأفغانستان وباكستان

١٢  

١٠  

٨  

٦  

٤  

٢  

  صفر

-٢  

١,٢  
١,٠  
٠,٨  
٠,٦  
٠,٤  
٠,٢  
٠,٠  

-٠,٢  
-٠,٤  
-٠,٦  
-٠,٨  

١,٢  
١,٠  
٠,٨  
٠,٦  
٠,٤  
٠,٢  
٠,٠  

-٠,٢  
-٠,٤  
-٠,٦  
-٠,٨  

  ٢٠١٧    ٢٠١٨    ٢٠١٩             ٢٠١٧     ٢٠١٨    ٢٠١٩ 

  مساهمة النمو غير النفطي
 تعديل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي

  النفطيالنمو مساهمة 

خارج مجلس التعاون الخليجي عدا   مجلس التعاون الخليجي
١بلدان الصراع



٢٠١٨مستجدات آفاق االقتصاد اإلقليمي، مايو          إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى

٤

اقتصادي لها منذ عام المملكة العربية السعودية أول انكماش 
تخفيض إنتاج النفط  تأثيرلغالبا رجع ذلك . وي٢٠٠٩
تعافي النمو استمرار " والذي فاق تأثير +اتفاق "أوبك بموجب

غير النفطي في معظم البلدان. وفي اإلمارات العربية 
المتحدة وقطر، اللتان شهدتا انخفاض الطلب المحلي نتيجة 
ضعف ثقة المستهلكين والمستثمرين، كان نمو إجمالي الناتج 

أقل من مستواه في  ٢٠١٧المحلي غير النفطي في عام 
النمو غير  العام السابق. وفي البحرين، كان أثر ارتفاع

مجلس  الممولة منمدعوما من المشروعات  -النفطي 
أكبر  –القطاع المالي وقطاع الضيافة  وقوةالتعاون الخليجي 

 من أثر انخفاض الناتج النفطي.

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

في إيران، تباطأ النمو بشكل ملحوظ مقارنة . ف٢٠١٧في عام 
. وكان نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي أبطأ ٢٠١٦بعام 

أثر فأدى إلى تجاوز بكثير من مستواه في العام السابق، 
مدعوم باالستثمار ، الاستمرار تعافي النشاط غير النفطي

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

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

  المتأثرة في البلدان المصدرة للنفط كانت نتائج النمو متفاوتة
 التوقعات. ففي ليبيا، كان النمو الذي تجاوز الصراعاتب

مدعوما بزيادة إنتاج النفط، وفاق أثر انخفاض اإلنفاق العام. 
مما أوضح بكثير وفي اليمن، كان االنكماش االقتصادي 

مع استمرار اآلثار الناجمة  الماضي كان متوقعا في أكتوبر
عن الصراع.

  تانمتعارض تانتدفعه قو  ٢٠١٩-٢٠١٨التعافي في 
عام  في أدنى مستوياته بلوغه إلىتقديرات النمو  بينما تشير

بدرجة طفيفة مقارنة إال تغير لم تالكلي  النمو آفاقفإن ، ٢٠١٧
من المتوقع أن تتسارع وتيرة النشاط و . الماضي أكتوبرتوقعات ب

على تظل منخفضة سٕان كانت ، و ٢٠١٩-٢٠١٨االقتصادي في 

(الشكل  ٢٠١٤مقارنة بمستويات ما قبل عام المدى المتوسط 
من المتوقع أن يبلغ النمو  وعلى وجه التحديد،). ١-١البياني 
(مقابل  ٢٠١٩في عام  %٣,٣و في العام الجاري %٢,٨الكلي 

ومن المتوقع أن يبلغ أكتوبر). شهر  حسب توقعات %٢,٧و %٣
 يفي العام الجار  %٣,٢نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 

نقطة مئوية  ٠,٧ قدرهفي العام القادم، أي بارتفاع  %٣,٤و 
 .الماضي أكتوبربنقطة مئوية، على الترتيب، مقارنة  ٠,٤و
-١قوتين متعارضتين (الشكل البياني لتأثير هذه التغيرات رجع وت
٢:(  

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

أن يكون التباطؤ في  حالياالعديد من البلدان: فمن المتوقع 
االنتهاء من المشروعات  مع توقعأكثر تدرجا (بوتيرة البحرين 

تحسن تحقيق من المنتظر االستثمارية). وفي الوقت نفسه، 
ما يرجع جزئيا مالسعودية (المملكة العربية  كل من أسرع في

تباطؤ وتيرة الضبط المالي كما يرد الحقا في هذا  إلى
اإلنفاق الرأسمالي نتيجة زيادة والجزائر (غالبا التقرير)، 

إعادة اإلعمار). نتيجة العام)، والعراق (

  إجمالي الناتج المحلي النفطي في عام  توقعاتخفض
في معظم دول مجلس التعاون الخليجي والعراق  ٢٠١٨
إلى انخفاض  ا التعديلهذ ويرجع. الماضي أكتوبربمقارنة 

". وبالنسبة +"أوبكاتفاق العمل ب مع تمديدتماشيا إنتاج النفط 
فإن تأجيل موعد انتهاء العمل باالتفاق يعني  ٢٠١٩لعام 

بوتيرة أسرع  سيرتفعأن نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي 
أكتوبر، ال سيما في دول مجلس شهر في من المتوقع 

الخليجي.التعاون 

  ضبط الماليالتعديل وتيرة 

في البلدان المصدرة للنفط في  الماليضبط الوتيرة تم تعديل 
(الشكل  وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستانمنطقة الشرق األوسط 

كان التصحيح المالي في ، ٢٠١٧ي عام ). فف٣-١البياني 
 –في البداية  الميزانية ورد فيأقل مما  السعودية المملكة العربية

أكثر من المتوقع في بارتفاع حيث كان ارتفاع النفقات مدعوما 
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 الهوامش الوقائيةسمحت وفي قطر، اإليرادات غير النفطية. 
 أكثر تدرجا بوتيرةمالي الضبط البإجراء  المتاحة في المالية العامة

مجلس التعاون  غير األعضاء فيمما كان متوقعا. وفي البلدان 
، وخاصة ٢٠١٧الخليجي، تواصلت جهود الضبط المالي في عام 

صندوق النقد في إيران والعراق (في إطار البرنامج الذي يدعمه 
  ).الدولي

البلدان المصدرة من المتوقع أن تواصل  على وجه اإلجمال،و 
وشمال إفريقيا وأفغانستان منطقة الشرق األوسط للنفط في 

، وٕان كان بوتيرة وباكستان جهودها لضبط أوضاع المالية العامة
أبطأ. ومع ذلك، من المتوقع أن تؤدي الزيادات الكبيرة في النفقات 

مالي في الجزائر، حيث العجز زيادة أكبر في مستويات الإلى 
  ، وفي إيران.٢٠١٩الضبط المالي في عام ٌيتوقع استئناف 

على حد  المالي اإليرادات والنفقاتالضبط وقد استهدفت جهود 
التي استهدفت اإليرادات مؤخرا تطبيق  التدابيروتشمل . سواء

 السعودية واإلماراتالمملكة العربية ضريبة القيمة المضافة في 
)، مع توقع تطبيقها في دول ٢٠١٨(في يناير  العربية المتحدة

. وبالمثل، من في العام الجاريمجلس التعاون الخليجي األخرى 
 انتقائيةوضرائب  مبيعاتائب ضر يستحدث العراق ن أالمتوقع 

 بلدان بوسع. لكن ٢٠١٨على بعض السلع والخدمات في عام 
 بذل مزيد من الجهود لتعبئة اإليرادات غير النفطية، معالمنطقة 

دول مجلس التعاون  تطبيق ضريبة القيمة المضافة في باقي
  .باعتبارها من أهم األولويات الخليجي

هو من تحسين كفاءة اإلنفاق العام  فإنلنفقات، ا على جانبو 
أيضا. فمؤشرات كفاءة االستثمار العام تشير إلى أن  اتولوياأل
وشمال منطقة الشرق األوسط البلدان المصدرة للنفط في  أداء

أفضل من أداء األسواق الصاعدة  إفريقيا وأفغانستان وباكستان
  االقتصادات المتقدمة.مقارنة بلكن هناك فجوة كبيرة ، في المتوسط

القطاع أجور  فواتيرويمكن زيادة كفاءة اإلنفاق من خالل احتواء 
 مكونات اإلنفاق العام الحيوية األخرى تزاحمالعام الكبيرة التي 

دون إجراء مزيد من ب). و ١-١؛ اإلطار ٤-١(الشكل البياني 
المتخذة حتى التدابير  اإلبقاء على يتعذرقد  اإلصالحات الهيكلية

. )مؤقتا التعييناتتجميد  هااآلن (بما في

  ٣-١الشكل البياني 

  التغير في اإلنفاق واإليرادات غير النفطية
  (% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، التغير عن عام سابق، متوسط بسيط عبر البلدان)

  المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
اإليرادات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي نظرا ُتستبعد بيانات الكويت من سلسلة بيانات ١

  األمم المتحدة. بياناتها المتعلقة بمدفوعات التعويضات المقررة من لالنقطاعات في سلسلة
تشمل الجزائر وٕايران والعراق. ٢

  ٤-١الشكل البياني 

 عناصر اإلنفاق
 (% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي)

 
٢٠١٠    ٢٠١١    ٢٠١٢    ٢٠١٣     ٢٠١٤     ٢٠١٥    ٢٠١٦     ٢٠١٧ 

حسابات خبراء صندوق النقد الدولي.المصدر: 

  النفقات الرأسمالية
  النفقات الجارية األخرى
 ١اإليرادات غير النفطية

  تعويضات العاملين
 الدعم

  ٢خارج مجلس التعاون الخليجي -٢  مجلس التعاون الخليجي -١

٢٠١٧  ٢٠١٨   ٢٠١٧   ٢٠١٨            ٢٠١٧   ٢٠١٨    ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
 ٢٠١٧أكتوبر      الوضع الحالي               ٢٠١٧أكتوبر       الوضع الحالي

  تعويضات العاملين
  النفقات الرأسمالية

  الدعم
  النفقات الجارية األخرى
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نحو  خطوات إضافيةاتخاذ المطلوبة  األخرىاإلصالحات  منو 
 معاشاتتغييرات في نظم ٕاجراء اإللغاء التام لدعم الطاقة، و 

سن التقاعد تعديل بما في ذلك  –والضمان االجتماعي  التقاعد
 أثر هذه اإلصالحاتتخفيف لكن حتى يتسنى . يةمزايا التقاعدالو 

منصفة، يجب أن  إصالحات هاوجعل محدودة الدخل على الفئات
، للمستحقينالموجهة  آليات الحماية االجتماعية تحسينب تقترن

  الحصول عليها.و الخدمات العامة  توصيلسبل وتحسين 

وتمويلية كبيرة عامة مخاطر مالية احتمال نشوء 

 في حدود يمكن التعامل معها فيزال يرغم أن الدين العام ال 
وشمال منطقة الشرق األوسط في معظم البلدان المصدرة للنفط 
كثير في  التراكم السريع للدينفإن إفريقيا وأفغانستان وباكستان، 

 ١٠ بمتوسطالدين  مستوىقد ارتفع ف من بواعث القلق. يعدمنها 
، ٢٠١٣نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي كل عام منذ عام 

عن طريق حيث قامت البلدان بتمويل عجز المالية العامة الكبير 
توافرها)،  لدىعمليات السحب من الهوامش الوقائية ( الجمع بين

عدد  من األول(راجع الفصل  والخارجيوزيادة االقتراض المحلي 
آفاق االقتصاد اإلقليمي: الشرق األوسط تقرير  من ٢٠١٧أكتوبر 

من عدة عوامل  هناك، في المرحلة المقبلةو ). وآسيا الوسطى
البلدان المصدرة في دفع الدين نحو االرتفاع في األرجح أن تستمر 

وشمال إفريقيا وأفغانستان  الشرق األوسطمنطقة في للنفط 
، وآفاق النمو الضبط الماليتباطؤ وتيرة ، منها وباكستان

لمتوقع تشديد االالضعيفة، وٕامكانية ارتفاع تكاليف التمويل في ظل 
  لسياسة النقدية في االقتصادات المتقدمة.ل

حيث ُيتوقع أن يبلغ عجز  –الحتياجات التمويلية المتوقعة نظرا لو 
مليار دوالر في الفترة  ٢٩٤مالية العامة الكلي التراكمي ال

، بينما يبلغ استهالك الدين الحكومي التراكمي ٢٠٢٢-٢٠١٨
بلدان سيتزايد تعرض  –األفق الزمنيمليار دوالر في نفس  ٧١

 .بصورة مفاجئة المالية العالمية األوضاع تشديدلمخاطر المنطقة 
إجمالي االحتياجات التمويلية لعام  مراعاةمع على سبيل المثال، و 

أسعار الفائدة  نقطة أساس في ٢٠٠ا قدره ارتفاعنجد أن ، ٢٠١٨
 %٠,٦و %٠,١إلى زيادة في مدفوعات الفائدة تتراوح بين سيؤدي 

في من إجمالي الناتج المحلي سنويا في البلدان المصدرة للنفط 

ن، مما وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستامنطقة الشرق األوسط 
وهناك مبلغ . التي تواجه المالية العامة تحديات الحاليةاليزيد من 

مليار دوالر من الديون الدولية الصادرة عن  ٣١٢إضافي قدره 
شركات مملوكة  يخصمنها  %٤٠ حواليجهات غير حكومية (

لذلك، قد  ) يستحق سدادها خالل السنوات الخمس القادمة.للدولة
البلدان أيضا تعرضت ما أكبر إذا  العامةعلى المالية يكون األثر 

ما مإلى األسواق الدولية لتوقف مفاجئ في قدرتها على النفاذ 
  ).٥-١(الشكل البياني  االحتماليةااللتزامات  استحقاقيؤدي إلى 

  ضعيفبنوك قوية لكن نمو االئتمان ال

فقد ، ٢٠١٧و ٢٠١٦رغم تباطؤ النشاط االقتصادي في عامي 
. ومع ذلك، محتفظة بصالبتها بوجه عامظلت القطاعات المالية 

جزئيا  رجعما يم، ال يزال نمو االئتمان منخفضا في معظم البلدان
 مؤسساتضعف اإلنفاق االستهالكي والحكومي وٕانفاق الل

المرتبطة بالحكومة، إلى جانب انخفاض مستوى الثقة (الشكل 
لتسهيل  السياسةتدابير ). وأدى ذلك إلى اتخاذ بعض ٦-١البياني 

الحصول على التمويل. ففي اإلمارات العربية المتحدة، على سبيل 

  ٥-١الشكل البياني 

  ١نمط استهالك الديون الدولية
 األمريكية، المتوسط السنوي) (مليارات الدوالرات

 

  حسابات خبراء صندوق النقد الدولي.، و Dealogicالمصادر: مؤسسة 
تشمل السندات والقروض المشتركة. ١

  أخرى
  القطاع الخاص غير المالي

  القطاع الخاص المالي
  الشركات المملوكة للدولة

  الحكومة
 ٢٠١٤-٢٠١٠المتوسط 

<٢٠١٨   ٢٠١٩   ٢٠٢٠   ٢٠٢١  ٢٠٢٢   ٢٠٢٣  -٢٠٢٤ ٢٠٢٩  
   ٢٠٢٩    

١٠٠  

٨٠  

٦٠  

٤٠  

٢٠  

-



٢٠١٨مستجدات آفاق االقتصاد اإلقليمي، مايو          إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى

۷

المثال، ساعد البدء في استخدام سجل ائتماني على تحسين إدارة 
 إصالحات أخرى. وقد أجريت أيضاالبنوك لمخاطر االئتمان. 

تم تخفيف قيود  في المملكة العربية السعودية، فعلى سبيل المثال،
رأس المال على المستثمرين األجانب، وزيادة نسبة القرض  سوق

ورغم أن هذه  ألول مرة. المنازل لمشتريبالنسبة إلى القيمة 
اإلصالحات ال تعد نتيجة مباشرة لضعف نمو االئتمان، فإنها قد 

 منح شجيعولتحسين مستوى الثقة وت .تعاف أسرع تحقيقتدعم 
االئتمان، ينبغي على البلدان أيضا تعزيز الحقوق القانونية 

. االئتمانيةالمعلومات  وتوفير المزيد من، للمقترضين والمقرضين
وفي إيران، تراجع أثر النمو االئتماني السريع على النشاط غير 

  القروض المتعثرة.   ياتارتفاع مستو النفطي مع استمرار 

وواصلت أسعار الفائدة بين البنوك ارتفاعها مع تشديد السياسة 
الواليات المتحدة،  تشديد السياسة النقدية في مع بالتزامن النقدية

في ظل  انخفضتعلى السندات السيادية  العائدغير أن فروق 
وال  النفط.مع ارتفاع أسعار على النقد  القيود الحكومية تخفيف

يزال نمو الودائع بطيئا، وٕان ظل مستقرا إلى حد كبير في مختلف 
 نتيجةورغم تراجع ربحية البنوك  دول مجلس التعاون الخليجي.

القروض  فإنفي العديد من البلدان،  انكماش هوامش الربحية

 مصدر قلق كبير في بلدان كثيرة.على ما يبدو تشكل ال المتعثرة 
إلى ارتفاع مستوى  تالمتأخرات الحكومية أدكم ورغم أن زيادة ترا

من المتوقع أن يتراجع مستوى فالقروض المتعثرة في الجزائر، 
ومع ذلك، ال تزال األجهزة  خرات.أالمت تسويةهذه القروض مع 

التي  المصرفية في إيران والعراق تواجه العديد من التحديات
. وقد الجاري في العامستكون محور اإلصالحات المتوقع تنفيذها 

 محدودالمنطقة بشكل  في مختلف بلدان ةاألسواق الماليتأثرت 
وتشير  بالموجة األخيرة من التقلبات في أسواق األصول العالمية.

هذه التحركات إلى أن المنطقة ليست معزولة عن التطورات 
همية تحسين التنظيم والرقابة المالية العالمية، كما تؤكد أ

  . ييناالحتراز 

  ةالهيكلي اتجدول أعمال اإلصالحتعجيل تنفيذ 

مقارنة بالمستويات التاريخية، نظرا ألن توقعات النمو منخفضة 
 اتاإلصالح تعجيل تنفيذ جدول أعمالهناك أهمية قصوى ل

يعزز تنويع االقتصاد  جديد للنموإلى نموذج  والتحول ةالهيكلي
إجراء  الضروريوسيكون من  القطاع الخاص. تطويرو 

إصالحات سوق العمل والتعليم التي تعزز اإلنتاجية وتخلق 
فال يزال اتخاذ بعض الخطوات المهمة، رغم الفرص للجميع. و 

فعلى سبيل المثال، تواصل  المزيد مما ينبغي عمله. هناك
مار في التعليم واالبتكار، في حين اإلمارات العربية المتحدة االستث

 يساهم فيحول إفالس الشركات س مؤخرا أن وضع قانون جديد
 على وضعإيران تعمل ، وفي نفس الوقت تحسين بيئة األعمال.

كذلك طبقت  برامج لتعزيز توفير فرص العمل للشباب والنساء.
البحرين نظاما لحماية األجور واتخذت تدابير مهمة لزيادة مرونة 

لإلعفاء من عن برنامج  ُأعلن مؤخراوفي قطر،  لوافدين.ا توظيف
إلى جانب قانون جديد السياحة،  بهدف تنشيط تأشيرة الدخول

يهدف إلى زيادة حماية العمالة الوافدة. لكن هذه اإلصالحات 
تقوية زيادة الشفافية والمساءلة، و  تستهدفينبغي أن تدعمها جهود 

أقر صناع السياسات في مراكش  وكما حوكمة.المؤسسات وآليات 
 )، فإن االلتزام باستكمال هذه اإلصالحات سيكون٢-١(اإلطار 
. احتوائيةفي تحقيق نمو أعلى وأكثر  بالغ األثر

  ٦-١الشكل البياني 

االئتمان المقدم للقطاع الخاص 
 السنوي في نهاية الفترة)(%، النمو 

 ٥-صفر          ٥        ١٠        ١٥        ٢٠       ٢٥        ٣٠

؛ وقاعدة بيانات اإلحصاءات المالية Haver Analyticsالمصادر: السلطات الُقْطرية عن طريق مؤسسة 
الدولية، صندوق النقد الدولي؛ وحسابات خبراء الصندوق.

٢٠١٦  
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  إيران

  الجزائر

  عمان

  قطر

  العراق

  الكويت

  البحرين

اإلمارات 

  السعودية
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كفة التطورات السلبية ال تزال هي األرجح في ميزان 
  المخاطر

الجانب نحو  ةلكفة ميزان المخاطر مائزال ت، ال على وجه اإلجمال
بتوقعات أسعار هناك قدر كبير من عدم اليقين يحيط ف. السلبي
في أسعار النفط  عتراج كلف ).التطورات العالمية(راجع قسم  النفط

نقاط مئوية  ٣ قدرهتدهور فوري يؤدي إلى دوالرات  ١٠بمقدار 
من إجمالي الناتج المحلي في رصيد المالية العامة للبلدان 

وشمال إفريقيا منطقة الشرق األوسط في  المصدرة للنفط
ما سبق (عدا ليبيا واليمن). وٕالى جانب  وأفغانستان وباكستان

األوضاع  تضييق فإن، على المالية العامةتأثير مباشر ذكره من 
مفاجئة  تصحيحاتلى قد يؤدي إ المالية بشكل أسرع من المتوقع

على  يفرض الضغوطوأسعار األصول، مما في األسواق المالية 

يؤدي إلى وقد يؤثر ذلك على نمو االئتمان و  جودة أصول البنوك.
النشاط  تدهوروقد يالنشاط االقتصادي في المنطقة. تباطؤ 

الجمركية على  تسبب ارتفاع الرسومما إذا أيضا االقتصادي 
التجارة  اضطراب في إنغالقية سياسات نحوأو التحول  الواردات

واالستثمار على مستوى العالم، وأسفر عن انخفاض أسعار النفط. 
-الصراعات والمخاطر الجغرافيةال تزال ، المنطقةوعلى مستوى 

 المالية العامةف االلتزام بتنفيذ تدابير ضعُ قائمة، وقد يَ  السياسية
 أسعار النفطارتفاع  في ظلواإلصالحات الهيكلية األساسية، 

ضبط إجراءات الوفي المقابل، فإن استمرار االلتزام ب .مؤخرا
وتحقيق ثقة المستثمرين ه تعزيز ، وٕان كان بوتيرة أبطأ، يمكنالمالي

  نمو أقوى.
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إصالح فواتير أجور القطاع العام في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان  ضرورةخلق حيز مالي:  :١-١اإلطار 
  ١وباكستان

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  بلدانينبغي على 
، تشجيع النمو األعلى واألكثر احتوائيةوأفغانستان وباكستان 

وخلق فرص عمل لشبابها وسكانها الذين تتزايد أعدادهم بسرعة 
شهدت تخفيضات  بلدانا كثيرة). غير أن ٢-١(راجع اإلطار 

في الحيز المالي المتاح لالستثمار العام في البنية التحتية  كبيرة
  ورأس المال البشري.

التاريخية، استخدمت معظم بلدان المنطقة ومن الناحية 
في القطاع العام لتحقيق  اتسياسات التوظيف والتعويض

اقتصادية متعددة، منها التوظيف وٕاعادة /أهداف اجتماعية
أجور القطاع العام  فواتيرارتفعت ونتيجة لذلك،  توزيع الثروة.

بالنظراء وأصبح عدد العاملين في القطاع العام كبيرا مقارنة 
يعد حجم التعويضات في القطاع  كذلكعلى مستوى العالم. 

العام أعلى مقارنة بالقطاع الخاص في كثير من الحاالت. 
فعلى سبيل المثال، تبلغ الفجوة بين متوسط أجور القطاعين 

في دول مجلس التعاون  %٢٠٠العام والخاص حوالي 
   الخليجي.

فقد ظلت . المرغوب االقتصادية في المنطقة دون المستوى-مرتفعة، ال تزال النتائج االجتماعية في القطاع العام ورغم أن فواتير األجور
أقل مقارنة  ةوتعد كفاءة الحكومالقطاع العام إلى تشويه أسواق العمل. المبالغ فيها في تعويضات الكما أدت معدالت البطالة مرتفعة، 

نشاط القطاع الخاص؛ وتبين االختبارات القابلة للمقارنة على المستوى الدولي أن  في تقييدوالبيئة التنظيمية بيئة األعمال  وتسببتبالنظراء، 
  جودتها.   في الحصول على الرعاية الصحية العامة و  فرصهناك تباين في أن و جودة التعليم ضعيفة، 

يصبح بوسعها ، نظم ضريبية عادلةاعتماد إصالحات دعم الطاقة و إصالحات أخرى، مثل إصالحات فواتير أجور القطاع العام بوباستكمال 
ويمكن أن يؤدي هذا، إلى جانب تحسين كفاءة وجودة الخدمات العامة زيادة االستثمار في البنية التحتية والحماية االجتماعية.  المساهمة في

فهو مصدر توظيف أكثر استمرارية لماليين الشباب  – فيه فرص العمل وخلقنمو القطاع الخاص  تشجيع، إلى وٕازالة تشوهات سوق العمل
  الذين يدخلون سوق العمل كل عام.

اتخذت بعض البلدان، ومنها و في إطار إصالحات المالية العامة.  أجور القطاع العاموقد بدأ صناع السياسات بالفعل في تقييم فواتير 
سياسات التوظيف والتعويضات في القطاع العام.  عديل، لتوالتعييناتجور الجزائر ومصر والعراق والمغرب وتونس، تدابير، مثل تجميد األ

  الدولية تشير إلى أن المكاسب الناشئة عن هذه التدابير يصعب الحفاظ عليها على المدى المتوسط. اربغير أن التج

  .“ Tamirisa, Duenwald, and others)2018”(هذا اإلطار من إعداد غايل بيير، استنادا إلى دراسة ١

  ١-١-١الشكل البياني 

  ١ ٢٠١٦ -٢٠٠٥فواتير األجور والتوظيف في القطاع العام، 
  (%، متوسط)

 
 صفر             ١٠               ٢٠              ٣٠              ٤٠             ٥٠

  الكلي التوظيف في القطاع العام، % من التوظيف

المصادر: قاعدة بيانات تقرير آفاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي؛ والسلطات الُقْطرية؛ ومسوح القوى 
  العاملة الوطنية؛ وبيانات منظمة العمل الدولية؛ وتقديرات نموذج خبراء صندوق النقد الدولي.

. ويشير الخطان األحمران إلى المتوسطات الزمنية الفتراتعبر  بلدا حول العالم) ١٢٠ملحوظة: يتباين نطاق التغطية (
المرجحة القتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية.
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  (تتمة): ١-١اإلطار 

سياسات التوظيف والتعويضات  التأكد من أن) ١، يتعين على البلدان تنفيذ إصالحات أعمق. ويمكن لهذه اإلصالحات (دائمة آثارولتحقيق 
خطط متوسطة  زيادتها علىواالعتماد في من خالل تحديد العوامل المحركة لفواتير األجور العامة  باالستدامة الماليةتتسم في القطاع العام 

سياسات التوظيف والتعويضات على توفير الخدمات العامة بفعالية وكفاءة وٕانصاف من خالل  في تركيزال )٢و( ؛للمالية العامة األجل
 العالوات السيطرة علىالبيانات، بما في ذلك نظم المؤسسات و  تقوية) ٣الخدمات العامة؛ و( توصيلوتعزيز آليات  لإلنفاقإجراء مراجعات 

  والبدالت، وربط التعويضات باألداء.

 مع السياسات أوجه التضافرأجور القطاع العام الظروف الخاصة بكل بلد وأن يهدف إلى بناء  فواتيرإصالحات تسلسل وينبغي أن يعكس 
وتعزيز الحماية االجتماعي  لألثرمبكرة  تحليالتإجراء من خالل  التحولسالسة عملية بصفة خاصة بهتمام كذلك االوينبغي . األخرى

 كفاءةرفع و الحوكمة وتحسين بيئة األعمال  وتقوية، كما ينبغي دعم القطاع الخاص من خالل اتخاذ خطوات لتنويع االقتصاد االجتماعية
 سوق العمل.
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١خطة عمل للنمو االحتوائي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان: ٢-١اإلطار 

 وهبوط اإلقليمية، الصراعات أمد ولكن طولكبيرة، بإمكانات واعدة منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان  تمتعت
، بلغ معدل النمو اإلقليمي ثالثة أرباع متوسط ٢٠١١. ومنذ عام تعرقل أداءهاالحوكمة  وضعف اإلنتاجية، وانخفاض األولية، السلع أسعار

كما أن احتماالت من الشباب يعانون من البطالة،  %٢٥في البطالة. فحوالي  خفض ملموس إلحداث غير كافالعقد السابق، وهو معدل 
التعجيل المنطقة بلدان االنتعاش العالمي، يجب على فترة بمقدار ثالثة أضعاف مقارنة بالرجال. ولالستفادة من  أقل بحث النساء عن عمل

  مواهب شبابها ونسائها. واالستفادة منوخلق فرص العمل، إلعطاء دفعة للنمو  باإلصالحات

كيفية تحديد مصادر جديدة للنمو وتدابير السياسة الالزمة  ٢٠١٨للجميع" الذي ُعقد في المغرب في يناير  االزدهاروقد ناقش مؤتمر "
. وقد شارك في استضافة المؤتمر حكومة المملكة المغربية، والصندوق العربي فرص العملتوفير قدرة على أكثر و  لنمو أكثر احتوائيةلجعل ا

ممثل عن القطاعين الرسمي  ٤٠٠أكثر من  المؤتمر لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، وصندوق النقد العربي، وصندوق النقد الدولي، وحضر
 دعوة مراكشوالخاص، والشباب والمجتمع المدني. ووافق الحاضرون في المؤتمر على مجموعة من أولويات اإلصالح، تم تلخيصها في 

 :ما يلي تشجع" التخاذ اإلجراءات التي اآلنيالتحرك . وتدعو هذه االتفاقية الحكومات إلى "للعمل

االحتوائيةلتحسين الحوكمة والتصدي للفساد وضمان المسؤولية عن السياسات  وتقوية المؤسساتزيادة الشفافية  :المساءلة. 
مع تقليل  األعمالبيئة  وتحسينمن خالل تحسين فرص الحصول على التمويل  العمل على إيجاد قطاع خاص أكثر حيوية: المنافسة

 .الحواجز وتخفيف الروتين اإلداري
الرخاءالتجارة لتوليد مصادر جديدة للنمو، وخلق فرص العمل، وتعزيز  تنميةو  إمكانات التكنولوجيااالستفادة من  :والتجارة التكنولوجيا. 
 :بناء شبكات أمان اجتماعي قوية وتعزيز الحقوق القانونية لتمكين المجموعات األقل حظًا، ومنها الشباب والنساء عدم إغفال أحد

 المناطق الريفية والالجئين.وسكان 
 :زيادة اإلنفاق االجتماعي واالستثماري وتحسين جودته، واعتماد نظم ضريبية أكثر عدالة لدعم النمو وتحسين المستويات الفرصة

 المعيشية للمواطنين وزيادة اإلنصاف في توزيع عبء اإلصالح.
 :م لتسليح العاملين بالمهارات الالزمة في االقتصاد الجديد.االستثمار في الموارد البشرية وٕاصالح التعليالقوى العاملة 

ويعتبر تحقيق نمو أقوى وأكثر احتواًء للجميع بمثابة مسؤولية مشتركة  .كذلك تم التأكيد على أهمية المجتمع المالي الدولي في هذه العملية
أن يقدَّم من من التمويل الخارجي، ويفضَّل  لدعم المنطقة بمزيدهناك حاجة و  وأمرًا بالغ األهمية ليس للمنطقة فقط وٕانما لبقية العالم أيضًا.

  .من جراء الحروبما بعد الصراعات والنازحين  في مرحلةلمساعدة البلدان  ال سيما، خالل الِمَنح

 بملكية اإلصالحات قويا شعوراوهو ما يستلزم  للعمل دعوة مراكشلتفعيل  المستقبل، ستكون هناك حاجة إلى إصالحات مجدية باستشرافو 
بعض التقدم في السنوات  عمل الكثير رغم تحقيقعلى استمرار الحاجة إلى . وقد أكد المشاركون في المؤتمر ومشاركة من جميع األطراف

 في المنطقة، واألطراف المعنيةالسياسات  صناعمع  في عمله صندوق النقد الدوليمرشدا ل للعمل دعوة مراكش وستكونالعديدة الماضية. 
. وسيعمل صندوق النقد الدولي بشكل وثيق مع بلدانه األعضاء، ومنظمات المجتمع المدني من القطاع الخاص، في إجراء تحليالتهأيضا و 

مستقبل  وتحقيقالمعيشة في المنطقة مستويات والمؤسسات المالية الدولية للمساعدة في تنفيذ اإلصالحات في المنطقة من أجل رفع النمو و 
  .رخاءأكثر 

  إعداد بيتر كونزل. ١
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البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان 
ال تزال قائمةوباكستان: المخاطر المحيطة بالتعافي 

 ،2018في عام  المستوردة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستانمن المتوقع استمرار تعافي النمو في البلدان 
مدفوعا بالمكاسب المتحققة من اإلصالحات الجارية، وتحسن مستوى الثقة محليا في بعض البلدان، واالنتعاش المطرد في الطلب الخارجي. 

شهدت بعض فقد  ،2019 عام في النشاط االقتصادي في محدودتحسن بحدوث وبينما ال تزال اآلفاق إيجابية بوجه عام، مع توقعات 
السلبية  التطوراتكفة كما أن آفاق االقتصاد اإلقليمي، من تقرير  2017التنبؤات الواردة في عدد أكتوبر بدان مقارنة معظم البلالتراجع في 

للقوى  النمو منخفضا إلى حد ال يسمح بتوفير فرص العمل ، من المتوقع أن يظلذلكإلى  ةوا ضاف .في ميزان المخاطر هي األرجحال تزال 
 بيئة عمل على تحسينتسريع وتيرة اإلصالحات الهيكلية التي تيتعين وليد نمو واسع النطاق تصل ثماره إلى الجميع تلو  العاملة المتزايدة.

 على االحتياجات ضبط المالي التي توفر الحماية لإلنفاقاللمواصلة إجراءات  أيضا قائمة الحاجةال تزال و  ز اإلنتاجية.ياألعمال وتعز 
 االستقرار. الحفاظ على مع ضمان راتواالستثما ةالضروري ةاالجتماعي

 تعافي النمو ال يزال هشا
. 2017في عام  %4.2حسب التقديرات النمو اإلقليمي  معدل بلغ

ليصل  %4.7ومن المتوقع أن يرتفع أكثر في العام الجاري إلى 
في الوقت ، 2023-2019في المتوسط خالل الفترة  %5إلى 

ر )الشكل بعض البلدان معدالت نمو أسرع بكثيفيه شهد الذي ي
المستمر النمو آفاق  ومن المتوقع أن يساهم تحسن (.1-2البياني 

لنشاط ا في دعم (التطورات العالميةفي منطقة اليورو )راجع قسم 
نستان افي منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغاالقتصادي 
الصادرات، وتحويالت المغتربين، أثره على من خالل وباكستان 

 (.2-2األجنبي المباشر، والسياحة )الشكل البياني واالستثمار 
وتداعياتها  دائرةمو ال يزال مثقال بأعباء الصراعات النغير أن ال

 القطاع العام ماراتثعلى المنطقة، والمخاوف األمنية، وضعف است
في تنفيذ التأخير حاالت أكثر من المتوقع )أفغانستان واألردن(، و 

ية )األردن والمغرب وباكستان أو استكمال اإلصالحات الهيكل
أجواء عدم اليقين السياسي والمتعلقة  إلى جانبوتونس(، 
)لبنان وباكستان(. وعلى وجه اإلجمال،  االقتصادية بالسياسات
 2017تراجعا طفيفا منذ صدور عدد أكتوبر  النموآفاق  تراجعت

 آفاق االقتصاد اإلقليمي.من تقرير 

1-2الشكل البياني 

 : الصادرات واالستثمار يكمالن االستهالك2018النمو، محركات 
 )المساهمات في نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، %(

 موريتانيا المغرب لبنان األردن مصر جيبوتي أفغانستانالصومال تونس باكستان السودان  

 المصادر: السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

2-2الشكل البياني 

 الطلب الخارجي داعم للنمو
 سابقة(السنة النفس الفترة من مقارنة ب)متوسط متحرك لثالثة أشهر، التغير % 

 2014يناير      2015يناير      2016يناير    2017يناير    2017 ديسمبر  
المصادر: السلطات الوطنية؛ وقاعدة بيانات تقرير "اإلحصاءات المالية الدولية"، الصادر عن صندوق النقد الدولي؛ 

 ؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.Haver Analyticsوشركة 
ملحوظة: معدل قدوم السائحين يشمل مصر واألردن والمغرب. والصادرات تشمل أفغانستان وجيبوتي ومصر واألردن 

وباكستان والسودان وسوريا وتونس. وتشمل تحويالت المغتربين مصر واألردن والمغرب والمغرب ولبنان وموريتانيا 
 مغرب وباكستان. محسوبا على أساس ربع سنوي مقارن.وتونس وباكستان. ويشمل االستثمار األجنبي المباشر مصر وال
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مقارنة بتنبؤات أكتوبر بالنسبة لمصر نمو ت اآلفاق التحسنقد و 
يدعمه الصندوق، ال يزال  . ففي سياق برنامجها الذي2017

تحسن مستوى الثقة مستمرا في تعزيز االستهالك واالستثمار 
حجم الصادرات والسياحة. ومن باإلضافة إلى زيادة الخاص، 
 2018في السنة المالية  %5.2معدل النمو إلى  أن يرتفعالمتوقع 

في السنة الماضية( وتتسارع وتيرته أكثر  %4.2)صعودا من 
، بدعم من زيادة 2019في السنة المالية  %5.5ليصل إلى 

 التحسن في توفيرساهم باكستان، متوقعة في إنتاج الغاز. وفي 
 الطاقة، واالستثمارات المرتبطة بالممر االقتصادي الصيني

في رفع معدل النمو إلى ما ُيقّدر نمو االئتمان قوة الباكستاني، و 
في  %5.3، صعودا من 2018في السنة المالية  %5.6بنحو 
االقتصاد الكلي في . غير أن زيادة مواطن الضعف ماضيةالسنة ال

تسببا في ارها عن مس داخليةالاالقتصادية وانحرافات السياسات 
 %4.7تراجع النمو إلى توقع حاليا يُ ، و إضعاف اآلفاق االقتصادية

 .2019في السنة المالية 

فمن المتوقع خرى أكثر تواضعا. آفاق النمو في البلدان األ وتبدو
من  صعودا %3.7إلى في العام الجاري النمو في السودان  ارتفاع
مع زيادة التفاؤل عقب رفع العقوبات ، 2017في  3.2%

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

الخارجية التحديات يتباطأ النمو بسبب استمرار أن المتوقع 
 .2019في عام  %3.5 يبلغلالمالية العامة والتحديات المحيطة ب

من المتوقع أن يؤدي التعافي في قطاعات الزراعة في تونس، و 
والسياحة إلى زيادة النمو ليصل إلى وصادرات السلع المصنعة 

، بالرغم 2017في  %1.9، مقارنة بمعدل قدره 2018في  2.4%
من انخفاض إنتاج الفوسفات. ومن المنتظر ارتفاع النمو أكثر 

ارتفاعا النمو في األردن  يسجل. وسوف 2019في  %2.9ليبلغ 
، مع تحقيق 2018في  %2.5إلى  2017في  %2.3طفيفا من 

 كبحومن المتوقع  .%2.9ليصل إلى  2019انتعاش طفيف في 
في تنفيذ اإلصالحات الهيكلية،  ستمرالم التأخيرنتيجة  النمو

 الحيز المتاحوالبيئة اإلقليمية المحفوفة بالتحديات، وضيق 
وبالنسبة لموريتانيا ية العامة. المال قيودالستثمارات العامة في ظل ل

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

. غير أنه من (2017في  %4.2و %3.2)هبوطا من التوالي 
ليصل إلى  2019جل النمو ارتدادا إيجابيا في ـالمنتظر أن يس

في المغرب. %4انيا وفي موريت 4.5%

تكتنفها  فال تزالالبلدان المتأثرة بالصراعات أما توقعات النمو في 
لصراعات اإلقليمية على الثقة ا تأثيراستمرار ف. أجواء عدم اليقين

سيكبح  القطاع العقاريو  السياحة واالستثمارالتجارة و قطاعات و 
قليال ليبلغ إال تحسن النمو ال يتوقع ، حيث تعافي النمو في لبنان

، ويرتفع بعد 2017في  %1.2صعودا من  2018في  1.5%
ال يزال النمو هشا في الصومال . و 2019في عام  %1.8ذلك إلى 

الجفاف والتحديات حيث ال يزال  مستوياته رغم تحسنوأفغانستان 
 .النشاط االقتصادي يعيقاناألمنية الجارية 

النمو منخفض إلى حد ال يسمح بخلق فرص العمل 
 الالزمة

-2018الفترة  في %4.9بينما يتوقع أن يصل متوسط النمو 
 معدل خفضفعالية بيسمح فال يزال دون المستوى الذي ، 2021
؛ اإلطار 3-2الشباب )الشكل البياني فئة ، ال سيما بين البطالة

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

3-2الشكل البياني 

2017النساء خارج قوة العمل، نسبة معدل بطالة الشباب و 

 النساء خارج قوة العمل )%(نسبة 

 المصادر: "مؤشرات التنمية العالمية" الصادرة عن البنك الدولي؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
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البلدان المستوردة  يتعين علىفسوف مدار األعوام الخمسة القادمة، 
للنفط في "منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان 

 اإلبقاءسنويا لمجرد  %6.2وباكستان" تحقيق نمو مستمر قدره 
تحقيق لو  1.%10 وقدرهعلى معدل البطالة عند مستواه الحالي 

اإلصالحات الهيكلية تسريع وتيرة تنفيذ يتعين معدالت نمو أعلى 
التي تفسح المجال أمام القطاع الخاص لالزدهار وتوليد فرص 

مستوى العمل المطلوبة. ويكتسب هذا األمر أهمية خاصة ألن 
في بلدان المنطقة يعني أن  المخاطر المحيطة بالمالية العامة

استيعاب الداخلين الجدد إلى لديه القدرة على  تالقطاع العام ليس
الفصل األول(. غير أن  في 1-1سوق العمل )راجع اإلطار 

االنتخابات المقبلة )لبنان  بسببعملية اإلصالح قد تتباطأ 
قدر أكبر ب المحفوفةوموريتانيا وباكستان وتونس( والبيئة السياسية 

الفساد  ارتفاع مدركاتوباإلضافة إلى ذلك، نجد أن  .من التحديات
دان كثير من البل، يصدر قريبا( في IMFوانعدام الشفافية )تقرير 

قتصر على اإلضرار بالنتائج االقتصادية الكلية، وخفض ال ي
تسبب أيضا في تصاعد ياالستثمارات واإلنتاجية، ولكنه قد 
  التوترات االجتماعية وعرقلة اإلصالح.

وتعمل بلدان المنطقة رويدا على اتخاذ إجراءات لتحسين مستوى 
السودان مراجعين  وعلى سبيل المثال، عيَّن الحوكمة والشفافية.

خارجيين لمراجعة السياسات العامة. ووضعت أفغانستان تشريعا 
لتجريم أعمال الفساد، كما يجري العمل على تفعيل قوانين مكافحة 
الفساد في المغرب وتونس والصومال. ويجري حاليا أيضا بذل 

جهودها في حيث تواصل باكستان بيئة األعمال، الجهود لتعزيز 
 ة لتعزيز اإلطار المنظم إلجراءات اإلفالس.اآلونة األخير 

مؤخرا المناقشات المنعقدة في المغرب ولكن، كما اتضح من 
 (، هناك الكثير مما ينبغي عمله لتحسين المساءلة،2-1)اإلطار 

، وضمان إتاحة العمل على إيجاد قطاع خاص أكثر حيويةو 
الفرص للجميع. 

مرونة نمو التوظيف إلى نمو إجمالي الناتج المحلي المستعملة للبلدان  1
المستوردة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان 

(.”Crivelli, Furceri, and Toujas-Bernate 2012“)دراسة  0.39هي 

 المالية العامة، لكنتحسن المركز الخارجي ومركز 
 مستمرة مواطن ضعف المالية العامة

البلدان المستوردة صادرات بعد ثالث سنوات من التراجع، سجلت 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان "للنفط في 
 تسارع وتيرتهتوقع يُ و  2017في عام  %6.4 بلغنموا  "وباكستان

وترجع هذه  .2019في  %8.6و 2018في  %8.4ليصل إلى 
، وزيادة مرونة أسعار الزيادة أساسا لتحسن الطلب الخارجي

الصرف )مصر وباكستان وتونس(، وتحقيق مكاسب على مستوى 
وارتفاع في أسعار الفوسفات )المغرب  التنافسية )المغرب وتونس(،

وفي المقابل،   ، والمعادن )موريتانيا( والقطن )باكستان(.(وتونس
أن من المتوقع ، 2017أسعار النفط مقارنة بعام زيادة رغم تأثير 

في  %6.8)من  2018في  %4.8إلى نمو الواردات  أتباطي
بحيث يظل ثابتا بوجه عام على المدى المتوسط عند  (2017
. ويرجع هذا االنكماش في الواردات جزئيا إلى %5.5مستوى 

حتية التباطؤ المنتظر في الواردات الرأسمالية لمشروعات البنية الت
)جيبوتي وموريتانيا وباكستان(. وبالتالي، من المتوقع تراجع عجز 

من إجمالي الناتج المحلي  %6.5الحساب الجاري في المنطقة من 
 2019يتراجع أكثر في عام ل، 2018في  %6.2إلى  2017في 
هذه المكاسب أقل مما كان يمكن  تعدومع ذلك،  .%5.7إلى 

ند مستوياتها المتوقعة في شهر عظلت أسعار النفط  لو أنتحقيقه 
أكتوبر. 

، بما )مصر والمغرب(التدفقات الرأسمالية الوافدة وتأتي زيادة 
فيها إصدار السندات الدولية )مصر واألردن وتونس( والمنح من 
الحكومات األجنبية )أفغانستان والصومال(، كعامل مكمل لتأثير 

في مما ساهم في تعزيز االحتياطيات زيادة الطلب الخارجي، 
معظم البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال 

وعلى  (.4-2إفريقيا وأفغانستان وباكستان )الشكل البياني 
جراءات  أنظمةتساهم إصالحات المستوى اإلقليمي،  الدعم وا 

خفض اإلنفاق الرأسمالي وزيادة تعبئة اإليرادات في الحفاظ على 
 %6.8من عجز قدره  مركز المالية العامةالتحسن الذي تحقق في 
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 2017في  %6.5إلى  2016من إجمالي الناتج المحلي في 
اتخاذ إجراءات إضافية . ومن المتوقع 2018في  %5.9و

( من خالل 5-2لتصحيح أوضاع المالية العامة )الشكل البياني 
مضافة )مصر(، بذل الجهود لرفع أو توحيد أسعار ضريبة القيمة ال

لغاء اإلعفاءات أو الحد منها )األردن والمغرب(، ومعالجة  وا 
صالح نظامي ضريبة الدخل  الثغرات وتقوية اإلدارة الضريبية وا 

شركات )األردن والمغرب(. وفي ظل البرنامجين ودخل الالشخصي 
ندوق في مصر وتونس، من االقتصاديين اللذين يدعمهما الص

الضبط المالي بصورة مواتية للنمو وُمراعية زيادة إجراءات  المتوقع

االجتماعية بأكثر من نقطتين مئويتين من إجمالي الناتج  لألبعاد
نقطة مئوية في تونس، وذلك عن طريق  0.7المحلي في مصر و

رفع الضرائب واتخاذ تدابير إضافية للحد من إعانات الدعم، مع 
اجات االجتماعية. اإلبقاء على الحد األدنى من اإلنفاق على االحتي

 %80وتتجاوز ال تزال مستويات الدين العام مرتفعة، ومع ذلك، 
بلدان )مصر ولبنان والسودان؛ عدة من إجمالي الناتج المحلي في 

وتشكل مثل هذه األرصدة الضخمة من  (.6-2البياني  الشكل
الدين العام عبئا كبيرا على االقتصاد. وتزاحم مدفوعات خدمة 

فعلى سبيل المثال، تتراوح مدفوعات  –الدين النفقات المعززة للنمو 
من إجمالي الناتج المحلي  %10و %5الفائدة، في المتوسط، بين 

في مصر ولبنان. كذلك تندرج هذه األرصدة الضخمة من الديون 
الخارجية تمثل ضمن مواطن الضعف الخارجي نظرا ألن الديون 

جانبا كبيرا منها. وسوف يزداد هذا العبء مع احتمال ارتفاع 
لسياسة النقدية في ل المتوقع تشديدالتكاليف التمويل تماشيا مع 

االقتصادات المتقدمة، وخاصة في بلدان منطقة الشرق األوسط 
مستويات العجز ارتفاع وشمال إفريقيا التي ال تزال تعاني من 

ديون الخارجية قصيرة األجل التي ال)مصر ولبنان( وضخامة 
ز هذا األمر أهمية االستمرار إعادة تمويلها )مصر(. ويبر  نبغيي

الدين. لخفضفي بذل الجهود 

4-2الشكل البياني 

 ورصيد الحساب الجاري ةك المركزيو احتياطيات البن
 )بمليارات الدوالرات األمريكية(

 
 2013 ديسمبر  2014 ديسمبر  2015 ديسمبر  2016 ديسمبر   2017 ديسمبر  

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

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

5-2الشكل البياني 

 اإليراداتفي اإلنفاق الحكومي و التغير 
 )% من إجمالي الناتج المحلي، التغير عن سنة سابقة، متوسطات بسيطة(

 
 2019-2022        2018            2017         2014-2016 

 المصادر: السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
 

6-2الشكل البياني 

 2018و  2017عجز المالية العامة،  تقليص
 )رصيد المالية العامة الكلي والدين العام، % من إجمالي الناتج المحلي(

15-     10-              5-           صفر         5
 الناتج المحلي(رصيد المالية العامة )% من إجمالي 

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

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

 صفر

 االحتياطيات          رصيد الحساب الجاري 
)المقياس األيمن(

0.0 
-1.0 
-2.0 
-3.0 
-4.0 
-5.0 
-6.0 
-7.0 
-8.0 
-9.0 

ي(
محل

ج ال
لنات
ي ا

جمال
ن إ

% م
م )

العا
ن 
الدي

 

1.5 
1.0 
0.5 
0.0 
-0.5 
-1.0 
-1.5 
-2.0 
-2.5 
-3.0 

 رأس المال     الدعم
 نفقات جارية أخرى     األجور

 اإليرادات    



2018مستجدات آفاق االقتصاد اإلقليمي، مايو   إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى

1٦

حتفظ تتتراجع والقطاعات المالية  ضغوط التضخم
 بصالبتها

بقاء التضخم انحسرت الضغوط التضخمية في المنطقة، مع 
وُيعزى هذا التراجع في . %12عند مستوى مستقرا بوجه عام 

مصر  انحسار تأثير العوامل غير المتكررة فياألساس إلى 
، والسودان، وفي بعض الحاالت، التشديد النقدي )األردن وتونس(

)المغرب وباكستان؛  المواد الغذائيةأو حدوث انخفاض في أسعار 
 (.7-2الشكل البياني 

ن كانت ، و المرتفعةورغم تركة القروض المتعثرة  مستوياتها آخذة ا 
قرة ت القطاعات المصرفية بوجه عام مستظلفقد ، في التراجع

وال يزال نمو وتتمتع بمستويات جيدة من السيولة والرسملة. 
حيث لم تتغير التطورات إلى حد االئتمان الخاص قويا نسبيا، 

آفاق من تقرير  2017عدد أكتوبر في  بما وردكبير مقارنة 
بلدان )مصر ولبنان واألردن بدأت عدة و . االقتصاد اإلقليمي

 الشموللزيادة  التكنولوجيا الماليةوباكستان( مؤخرا في اعتماد 
المالي.

جهودها سلطات ولتعزيز صالبة االقتصاد، ينبغي أن تواصل ال
)جيبوتي وموريتانيا(، وأنظمة اإلعسار  قابةظيم والر نأطر الت تقويةل

واإلفالس )مصر واألردن والمغرب وتونس(، وفي بعض الحاالت 

ترتيبات التأمين على الودائع )مصر وباكستان(. ويتعين على 
لمواءمة  مستعدةالسلطات الُقطرية كذلك توخي اليقظة وأن تكون 

التنظيمية والرقابية مع مصادر الخطر الجديدة، بما في ذلك  أطرها
ما ينشأ مع اتساع نطاق التكنولوجيا المالية. وباإلضافة إلى ذلك، 
يتعين على البلدان تعزيز أطرها لمكافحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب. وسيساهم ذلك في مواكبتها للمعايير الدولية )أفغانستان 

المتاحة حاليا فرص الضمان الحفاظ على والصومال والسودان( ل
 على التمويل.القطاع الخاص لحصول 

في ميزان المخاطر السلبية هي األرجحالتطورات كفة 
مائال نحو الجانب ميزان المخاطر على وجه اإلجمال، ال يزال 

  السلبي:

األمنية اإلقليمية،  األوضاعتدهور  وأالصراعات  تصاعد من شان•
إرهاق ناتج عن حدوث  والمحلية، أالقالقل االجتماعية أو تكثف 
أن يؤدي إلى االنحراف عن مسار تنفيذ السياسات  اإلصالح،

ضعاف النشاط االقتصادي.   ،واإلصالحات   وا 

 60ومن المنتظر تحسن آفاق أسعار النفط بحيث تتجاوز •
عن  %20، بزيادة قدرها 2019-2018دوالرا للبرميل في 

أي زيادة أخرى في أسعار النفط قد تتسبب .   و 2017عام 
في إضعاف االستهالك، وزيادة الضغوط على المالية العامة، 

الخارجية في معظم البلدان. فعلى سبيل  وتفاقم االختالالت
دوالرات في أسعار النفط مقارنة  10المثال، أي زيادة قدرها 

بالسيناريو األساسي ستؤدي إلى هبوط رصيد الحساب الجاري 
واقع نقطة مئوية واحدة من إجمالي الناتج المحلي في مختلف ب

     .منطقةالالبلدان المستوردة للنفط في 

 األوضاع المالية العالميةوالتقلبات في تشديد الزيادة تؤدي  قدو •
إلى زيادة تكاليف االقتراض في بلدان المنطقة المستوردة 

ية أوضاع للنفط، مما يزيد من المخاوف القائمة بشأن استمرار 
، ويلقي باألعباء على الميزانيات العمومية العامة المالية

للبنوك، ويضعف نشاط القطاع الخاص. وقد يشكل هذا 
التشديد تحديا بصفة خاصة للبلدان التي لديها احتياجات 

انطالقا وعلى سبيل المثال، تمويلية كبيرة في األجل القريب. 
زيادة فإن ، 2018إجمالي االحتياجات التمويلية في عام  من

7-2الشكل البياني 

 التضخم
 )التغير السنوي %(

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

 المصادر: السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
 ملحوظة: مؤشر أسعار المستهلكين الكلي يشمل مصر واألردن ولبنان والمغرب وباكستان والسودان وتونس.

 مؤشر أسعار المستهلكين الكلي
 مؤشر أسعار المستهلكين الكلي، عدا مصر والسودان
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نقطة مئوية في أسعار الفائدة مقارنة بالسيناريو  200قدرها 
األساسي سترفع تكاليف التمويل في لبنان ومصر وباكستان 

نقطة مئوية من إجمالي الناتج  0.7و 0.8و 0.9بنسبة قدرها 
ن تشديد وباإلضافة إلى ذلك، فإ المحلي، على التوالي.

األوضاع المالية العالمية قد يعجل بخروج التدفقات الرأسمالية 
على المراكز الخارجية  الضغوطمن المنطقة مما سيفرض 

   وأسعار الصرف.

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

جانب أو يؤثر على أسعار السلع األولية، ومن ثم إلغاء 
. في الوقت الحالي الطلب الخارجي من الدعم الذي يتيحه

لبلدان في اقائمة كذلك يجابية اإلتطورات ال ولكن ال تزال احتماالت
النشاط االقتصادي في أهم زادت قوة تجني الثمار إذا قد التي 

  شركائها التجاريين عن المتوقع.   
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2019-2000منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان: مؤشرات اقتصادية مختارة، 
 )% من إجمالي الناتج المحلي، ما لم يذكر خالف ذلك(

توقعاتمتوسط
2000–201420152016201720182019

 1منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان 
4.82.54.92.63.43.7إجمالي الناتج المحلي الحقيقي )النمو السنوي(

5.91.61.93.23.63.9 النمو غير النفطيمنه 
0.3-0.90.5-4.2-4.0-8.8 رصيد الحساب الجاري

3.5-4.4-5.6-9.4-8.6-3.5رصيد المالية العامة الكلي
7.15.64.76.38.26.8(، %سنوي متوسط) التضخم

 إفريقيا وأفغانستان وباكستانالبلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال 
5.01.95.41.72.83.3إجمالي الناتج المحلي الحقيقي )النمو السنوي(

6.60.30.82.63.23.4 منه: النمو غير النفطي
3.61.23.01.8-3.8-12.6 رصيد الحساب الجاري

2.8-3.8-5.2-10.6-9.2-6.7رصيد المالية العامة الكلي
7.15.14.03.46.35.5(، %سنوي متوسط) التضخم

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

4.32.25.21.32.63.0إجمالي الناتج المحلي الحقيقي )النمو السنوي(
6.21.92.12.53.13.2 غير النفطيمنه: النمو 

2.91.33.62.5-3.1-13.1 رصيد الحساب الجاري
2.3-3.5-4.9-9.2-7.8-7.2رصيد المالية العامة الكلي

6.94.94.53.66.55.7(، %سنوي متوسط) التضخم

 مجلس التعاون الخليجي :منها
0.21.92.6-4.93.62.1الحقيقي )النمو السنوي(إجمالي الناتج المحلي 

6.93.51.61.82.72.7 منه: النمو غير النفطي
3.42.14.33.1-2.4-16.5 رصيد الحساب الجاري

1.9-3.4-5.5-10.8-8.4-9.7رصيد المالية العامة الكلي
2.82.02.10.23.62.5(، %سنوي متوسط) التضخم

 البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان
4.33.83.74.24.74.6إجمالي الناتج المحلي الحقيقي )النمو السنوي(

5.7-6.2-6.5-5.7-4.4-2.2- رصيد الحساب الجاري
5.2-5.9-6.5-6.8-7.2-5.6- رصيد المالية العامة الكلي

7.66.86.212.412.29.5 (، %سنوي متوسط) التضخم

 1منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا   
4.82.44.92.23.23.6إجمالي الناتج المحلي الحقيقي )النمو السنوي(

6.11.31.52.93.33.8 منه: النمو غير النفطي
0.61.10.2-4.6-4.4-9.5 الجاري رصيد الحساب

3.3-4.3-5.6-10.0-8.9-4.2رصيد المالية العامة الكلي
7.05.84.96.68.77.1(، %سنوي متوسط) التضخم
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 العالم العربي  
5.13.23.11.73.03.5إجمالي الناتج المحلي الحقيقي )النمو السنوي(

6.42.31.12.63.23.7 منه: النمو غير النفطي
0.7-1.40.2-6.1-5.1-10.6 رصيد الحساب الجاري

3.3-4.8-6.2-11.3-10.1-4.7رصيد المالية العامة الكلي
4.74.64.05.87.96.0(، %سنوي متوسط) التضخم

 وحسابات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.المصادر: السلطات الوطنية 
 ال تتضمن الجمهورية العربية السورية. 9201-2011بيانات الفترة  1

يران ) 20ديسمبر /  21و 2011مارس( حتى  20مارس /  21ملحوظة: تشير البيانات إلى السنوات المالية لكل من البلدان التالية: أفغانستان ) مارس(،  20مارس /  21ديسمبر في السنوات الالحقة، وا 
 ومصر وباكستان )يوليو / يونيو(. 

يران والعراق والكويت وليبيا  وعمان وقطر والسعودية واإلمارات العربية المتحدة واليمن.  البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان: الجزائر والبحرين وا 
 لسعودية واإلمارات العربية المتحدة. االمملكة العربية بلدان مجلس التعاون الخليجي: البحرين والكويت وعمان وقطر و 

يران والكويت وعمان وقطر و عدا بلدان الصراع البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان  .واإلمارات العربية المتحدةالسعودية المملكة العربية : الجزائر والبحرين وا 
 مال والسودان وسوريا وتونس.منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان: أفغانستان وجيبوتي ومصر واألردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وباكستان والصو  البلدان المستوردة للنفط في

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