
جتياز المنعطف الحرج؟ توشك على اهل : الشرق األوسط وشمال إفريقيا وباكستان وأفغانستان

، ٢٠١٣ففي عام  .(MENAP)ضعيفًا عبر منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان نمو النشاط االقتصادي ال يزال 
النشاط االقتصادي بضعف االستثمار الخاص، وسط ، كما استمر تأثر أدى تراجع إنتاج النفط إلى كبح النمو في البلدان المصدرة للنفط

غير . آفاق االقتصاد العالميفي تحسن المع  النمو هذا العام تمشياً  رتفعومن المتوقع أن ي. لسياسية في المنطقةالتحوالت والصراعات ا
. عبئًا على اآلفاق االقتصادية في المنطقةشكل في بعض الحاالت، سيظل ياستمرار عجز المالية العامة الكبير أن ضعف الثقة، وكذلك 

توفير ما يكفي من فرص العمل التحوالت االقتصادية لضمان تحقيق نمو قوي يصل إلى مختلف شرائح المجتمع و  كثيفومن الضروري ت
  .لقوة العاملة التي تتزايد أعدادها بسرعةالجديدة ل

 ومن. تشهد األوضاع االقتصادية تحسنا في الوقت الراهن
النمو في بلدان منطقة الشرق معدالت  ترتفعالمتوقع أن 

عن األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان المصدرة للنفط 
في العام الماضي، وذلك مع استجابة مستوياتها المنخفضة 

الصادرات النفطية لتعافي االقتصاد العالمي، بينما اإلنتاج و 
يستمد الدعم من ي غير النفطي االقتصادالنشاط يظل 

في القطاع العام مستويات اإلنفاق الرأسمالي العام المرتفعة 
وفي . قطاع الخاصالموجهة لل زايدةمعدالت االئتمان المتو 

تستمر معدالت البلدان المستوردة للنفط في المنطقة، ُيتوقع أن 
. النمو المتواضعة ولكن محركات النمو قد تبدأ في التغير

وسيظل النمو يستمد قوته من االستهالك الممول من تحويالت 
. العاملين في الخارج واإلنفاق الكبير على أجور القطاع العام

حفز النشاط االقتصادي تمكن أن االستثمارات المخططة يلكن 
البنية التحتية وتحسن مستوى الثقة  نتيجة لزيادة اإلنفاق على

 .مع التقدم في مسيرة التحول السياسي

 ومع ذلك، ستظل هناك عوامل محلية وٕاقليمية متنوعة تعوق
المستوردة  اقتصادات البلدانثقة المستثمرين في  زيادة

ردن وليبيا مصر واأل (للنفط، وخاصة في بلدان التحول العربي 
ويشكل عبء المشكالت الهيكلية ). والمغرب وتونس واليمن

ًا على مناخ األعمال، عامًال ضاغطوقضايا الحوكمة  المزمنة
 ويؤدي في بعض الحاالت إلى عرقلة تحقيق المكاسب الكاملة

التي يمكن أن تعود على الصادرات والسياحة واالستثمار 
. األجنبي المباشر عقب تحسن النمو لدى الشركاء التجاريين

لمزمنة على إذكاء التوترات االجتماعية، وغالبًا وتعمل البطالة ا
وُتضاف إلى هذه . ما يظهر ذلك في صورة إضرابات عمالية

والتداعيات االقتصادية  داخليةالتحديات الشواغل األمنية ال
واالجتماعية اإلقليمية الناشئة عن الصراع الدائر في سوريا 

). ١راجع اإلطار (

 على المدى األطولالبلدان المصدرة للنفط تحديًا  وتواجه
فزيادة عرض النفط . يتمثل في الحد من اعتمادها على النفط

من المصادر غير التقليدية والكفاءة المتزايدة في استخدام 
الطاقة يفرضان ضغوطًا خافضة ألسعار النفط التي تتقلب 

لب بدورها تحت تأثير تذبذب التوقعات المتعلقة بنمو الط
 ناقصوقد ساهم ت. السياسية-العالمي والمخاطر الجغرافية
تراجع فوائض المالية العامة لدى اإليرادات النفطية بالفعل في 

السنوات األخيرة، وهو بشكل عام خالل البلدان المصدرة للنفط 
ما ساهمت فيه أيضًا زيادة اإلنفاق العام، بما في ذلك اإلنفاق 

تنويع زيادة ولن يقتصر أثر . دعم الطاقةعلى و على األجور 
االقتصاد على الحد من تقلب الناتج وٕايرادات المالية العامة، 

ضًا إلى تعزيز النمو االقتصادي الممكن وتوفير يمتد أيبل 
ة التي لالمزيد من فرص العمل في القطاع الخاص للقوة العام

  .أعدادها نموًا سريعاً تشهد 
١
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المكثفة على دعم  ويمكن أن تساعد اإلصالحات الهيكلية
الثقة واالستفادة مما تتمتع به المنطقة من إمكانات هائلة 
لتحقيق نمو مرتفع ومستمر في القطاع غير النفطي وفي 

هذه اإلمكانات جدول  تحقيقيتطلب  .فرص العمل فيرتو 
أعمال موثوق يحظى بتأييد جماهيري كبير ويشمل العديد من 

رفع مستويات و ريادة األعمال المجاالت، لتهيئة ظروف أفضل ل
سكانًا شبابًا وقوة وتمثل المنطقة سوقًا واسعة تضم  .المعيشة

حصلت نسبة كبيرة منها على التعليم الثانوي أو  عاملة كبيرة
ومما يمكن أن يساعد في معالجة البطالة المزمنة  .العالي

شراكات مع كبار في الحكومات  دخلتحسين اإلنتاجية أن تو 
صالح التدريب المهني في القطاع الخاص إل المستثمرين
سوق العمل، ما ُيكَتَسب من مهارات الحتياجات وتطويع 

وفي نفس الوقت، يمكن أن . وخاصة بالنسبة للنساء والشباب
مع تحسين استهداف الدعم (يساعد تخفيض دعم الطاقة الكبير 

الصناعات كثيفة  منعلى إعادة توجيه اإلنتاج ) االجتماعي
توفير المزيد من قادرة على ام للطاقة إلى الصناعات الاالستخد

وبالرغم من أن بعض اإلصالحات يمكن أن . فرص العمل
النتائج االقتصادية، فإن حتى يبدأ التأثير على ستغرق وقتًا ي

إشارة لوجهة السياسات  عطيالبدء في تنفيذها اآلن يمكن أن ي
 . ويعمل على تعزيز القدرة التنافسية

األهمية بمكان أن تتوافر البيئة االقتصادية الكلية ومن 
ففي كثير من البلدان  .الداعمة لنجاح هذه التحوالت الهيكلية

الشرق األوسط وشمال إفريقيا منطقة المستوردة للنفط في 
وأفغانستان وباكستان، سيكون من الضروري ضبط أوضاع 
المالية العامة وضمان مرونة سعر الصرف للحفاظ على 

تقرار االقتصاد الكلي، وبث الثقة، وزيادة االئتمان المصرفي اس

التنافسية،  رفع مستوىلتمويل االستثمارات الخاصة، و المتاح 
وبالنسبة للبلدان المصدرة للنفط . التمويل الخارجي استقطابو 

غير األعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ستكون تقوية 
ية أمرًا محوريًا للحد المالية العامة والحسابات الخارج أوضاع

االنخفاض المحتمل في أسعار تعرضها لمخاطر التأثر بمن 
لقيام وبالنسبة لمجموعتي البلدان، سيكون من المهم ا. النفط

متوازن من الناحية االجتماعية، وذلك بهذه الجهود على نحو 
لتأثيراتها دابير المالئمة لحماية الفقراء والمعرضين باتخاذ الت
  .السلبية

يمكن أن يؤدي استمرار الدعم من المجتمع الدولي إلى و 
. تيسير التحوالت االقتصادية ودعم استقرار االقتصاد الكلي
هم فالتمويل على أساس ثنائي ومتعدد األطراف يمكن أن يسا

لضغوط التي تتعرض لها المالية العامة وتوفير في تخفيض ا
مع إعطاء  فرصة لتصحيح أوضاع االقتصاد الكلي بالتدريج،

من الوقت لوضع خطط سليمة لإلصالح الهيكلي  سحةالبلدان ف
يمكن أن باإلضافة إلى ذلك، و . وبناء توافق اآلراء بشأنها

كذلك يمكن . يساعد التمويل الرسمي على َحْفز التمويل الخاص
من خالل  في هذا السياقالمجتمع الدولي الدعم أن يقدم 

وٕاتاحة المزيد بناء القدرات،  وغيرها من مبادرات المشورة الفنية
من الفرص أمام منتجات المنطقة وخدماتها للنفاذ إلى أسواق 

اتفاقات مؤخرًا التزم  صندوق النقد الدوليقد عقد و . التصدير
دوالر أمريكي لألردن مليارات  ١٠فقًا لها بتوفير ما يقرب من و 

) من خالل خط ائتمان لمواجهة الصدمات الخارجية(والمغرب 
دعم جهود اإلصالح وتصحيح وذلك بهدف كستان وتونس، وبا

 .أوضاع االقتصاد الكلي في البلدان المعنية
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  وأفغانستان وباكستانالبلدان المصدرة للنفط في الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
 

 توسع مطرد في النشاط االقتصادي، وتعاٍف إلنتاج النفط

نمو إجمالي الناتج المحلي في البلدان  من المتوقع أن يرتفع
المصدرة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

في % ٣,٥إلى  ٢٠١٣في عام % ٢وأفغانستان وباكستان من 
استقرار النشاط غير النفطي و قوة استمرار ، بسبب ٢٠١٤عام 

وستظل القطاعات غير النفطية، وخاصة البناء . اإلنتاج النفطي
وتجارة التجزئة، هي محرك النشاط االقتصادي، بدعم من 

المرتفعة على البنية التحتية واالئتمان العام مستويات اإلنفاق 
القوي للقطاع الخاص في دول  مجلس التعاون المصرفي 
بعد انتهاء  رإعادة اإلعمابسبب اإلنفاق على  ، وكذلك١الخليجي

ومن  ٢.المجلسغير األعضاء في الصراعات في البلدان 
بعد التحسن  ٢٠١٤المتوقع أن يستقر االقتصاد اإليراني في عام 

اآلفاق المتوقعة مؤخرًا، وخاصة على الصعيد  شهدتهالذي 
الخارجي، وعلى أثر الزخم الذي أتاحه انخفاض سعر الصرف 

 .اضيةفي الفترة المالحقيقي 

على  ٢٠١٤في عام إنتاج النفط والغاز  حافظومن المتوقع أن ي
سيرتفع إنتاج و . مستوياته المحققة في السنة الماضية بوجه عام

مجلس التعاون الخليجي بفضل ارتفاع الطلب العالمي، 
                                                            

مجلس التعاون الخليجي هي البحرين والكويت وعمان وقطر  دول ١
  .والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة

البلدان المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون الخليجي هي الجزائر وٕايران  ٢
 .والعراق وليبيا واليمن

 

مجلس  خارجوالتحديات التي تواجه استعادة اإلنتاج النفطي 
وانخفاض مخزونات النفط  ،)ليبيافي وخاصة (التعاون الخليجي 

. العالمية ألسباب منها برودة الطقس في منطقة أمريكا الشمالية
غير أن التعافي المستقبلي إلنتاج النفط في البلدان خارج مجلس 

لمصادر من انمو اإلنتاج المتحقق استمرار التعاون الخليجي و 
ي إنتاج النفط فالتقليدية في أمريكا الشمالية قد يؤثرا على غير 
. أسعار النفط العالميةعلى مجلس التعاون الخليجي و  دول

أسواق العقود المستقبلية إلى إمكانية أسعارالنفط في وتشير 
دوالرات للبرميل بين عامي  ٦انخفاض سعر النفط الخام بنحو 

 . ٢٠١٥و  ٢٠١٣

 العوامل الخارجية تؤدي إلى احتواء التضخم
من المرجح أن تظل ضغوط التضخم مكبوحة في معظم البلدان 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا منطقة المصدرة للنفط في 
ففي بلدان مجلس التعاون الخليجي، . وأفغانستان وباكستان

بسبب تراجع  ٢٠١٤في عام % ٣سيظل التضخم عند مستوى 
. نخفضةواستمرار توافر العمالة الوافدة بأجور م الوارداتأسعار 

في اإلمارات سجلت ارتفاعًا سريعًا  سكانغير أن تكاليف اإل
، فيما يرجع جزئيًا إلى تعافي )وخاصة في دبي(العربية المتحدة 

مؤخرًا بعقد استضافة معرض  دبي قطاع العقارات بدعم من فوز
المراقبة  قتضييوهو تطور ، "٢٠٢٠إكسبو "الصادرات العالمي 

. تصاد في نوبة من النشاط المحمومالدقيقة تحسبًا لدخول االق
وتبدو الضغوط التضخمية تحت السيطرة في قطر، رغم 

  للنموالنشاط غير النفطي هو المحرك الرئيسي  
  %)إجمالي الناتج المحلي، التغير : المصدرة للنفط MENAPبلدان ( 

  إجمالي الناتج المحلي الكلي
  إجمالي الناتج المحلي النفطي

  إجمالي الناتج المحلي غير النفطي
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  .٢٠١٤مارس  ٤مشتقة من أسعار عقود الخيار والعقود المستقبلية في  ١

  أسعار النفط غير مؤكدة وُيتوقع لها الهبوط 
  ١)سعر نفط خام برنت، دوالر أمريكي للبرميل( 
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برنامجها الكبير لالستثمارات العامة من أجل تعزيز تنوع 
االقتصاد واالستعداد إلقامة مسابقة كأس العالم لكرة القدم في 

اليقظة توخي صناع السياسات القطريين على ، لكن ٢٠٢٢عام 
عضاء في مجلس التعاون وفي البلدان غير األ. أيضاً  ةالمستمر 

، ال سيما بسبب األوضاع في رتفعاً التضخم م بقىالخليجي، ي
% ٢٢إيران واليمن، لكنه من المتوقع أن ينخفض تدريجيًا من 

مع استمرار تشديد  ٢٠١٤في عام % ١٥إلى  ٢٠١٣في عام 
 . السياسة النقدية

 المخاطر متوازنة إلى حد كبير

فمن . حول آفاق أسعار النفط وٕانتاجهالراهنة تتركز المخاطر 
تعرض أسعار النفط مقارنة بالتوقعات، تحيث احتماالت القصور 

وقد . لمخاطر نمو الطلب العالمي بمعدالت أقل من المتوقع
المالية يستمر تعرض األسواق الصاعدة لزيادة تقلب األسواق 

استمرار تراجع زيادة تدفق رؤوس األموال إلى الخارج مع و 
. عن سياسته النقدية غير التقليديةاألمريكي االحتياطي الفيدرالي 

ومن المخاطر الجديدة على النشاط العالمي انخفاض التضخم 
في االقتصادات المتقدمة، وخاصة في منطقة اليورو، مما يمكن 

التضخم ويرفع أسعار الفائدة  لتوقعاتيزيل الركيزة الحالية أن 
ويمكن أن يؤدي ارتفاع . الحقيقية ويتسبب في زيادة أعباء الديون

اإلنتاج النفطي في أمريكا الشمالية أو خارج مجلس التعاون 
الخليجي عن المستوى المتوقع إلى فرض ضغوط خافضة على 

  .في دول المجلسٕانتاجه أسعار النفط و 

السياسية - ترات اإلقليمية أو الجغرافيةومع أي تصاعد في التو 
قد في هذا السياق، و . تزداد مخاطر ارتفاع أسعار النفط والغاز

وروبا إذا انقطعت اإلمدادات أترتفع صادرات الغاز الجزائرية إلى 
وٕاذا تدهور الموقف السياسي . أوكرانيا التي تصل عن طريق

االضطرابات األمنية في  غير المستقر في ليبيا أو زادت حدة
في هذه عن المستوى المتوقع العراق، سينخفض إنتاج النفط 

وٕاذا تحققت هذه االنخفاضات، فمن المرجح أن تزداد . البلدان
الشرق األوسط  بلدان منطقةمجموعة اإليرادات النفطية في 

 . المصدرة للنفط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان

يتسنى التعامل بسهولة نسبية مع األوضاع ومن المنتظر أن 
فأسعار . المالية العالمية إذا تراجعت عن المستوى المتوقع

الصرف المربوطة في كثير من بلدان المنطقة تعني أن أسعار 
وقد ارتفع . المحلية تسير تبعًا لألسعار الدولية رسميةالفائدة ال

 ٢٠١٣مايو العائد على أثر ما أعلنه االحتياطي الفيدرالي في 
غير التقليدية، لكنه ظل  سياسته النقديةمن بدء التراجع عن 

فترة البيع االضطراري التي  فيمستقرًا منذ ذلك الحين، حتى 

ومع تزايد اتجاه . ٢٠١٤شهدتها األسواق الصاعدة في أوائل 
المستثمرين نحو التمييز بين مختلف األسواق الصاعدة، زادت 

لس التعاون الخليجي بفضل قوة المركز النسبي لدول مج
. احتياطياتها الوقائية الكبيرة وانخفاض احتياجاتها من التمويل

واستفادت قطر واإلمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص 
  . من وضعهما كمالذ إقليمي آمن

األوضاع المالية على البحرين واإلمارات تؤثر زيادة ضيق وقد 
ي البحرين، يمكن أن ترتفع فف). وخاصة دبي(العربية المتحدة 

تكاليف االقتراض السيادي نظرًا النخفاض تصنيفها االئتماني 
وقد يتأثر . السيادي بسبب مواطن الضعف في ماليتها العامة

الديون في دبي أيضًا بالنسبة لبعض الكيانات المرتبطة  جديدت
  .بالحكومة التي تعتمد على التمويل الخارجي

 صدماتصالبة أقل في مواجهة ال

من شأن االحتياطيات الوقائية الكبيرة أن تمكن معظم دول مجلس 
قد التعاون الخليجي من التصدي حتى للصدمات الكبيرة التي 

غير أن فوائض  .تتعرض لها اإليرادات النفطية على المدى القريب
تها العامة تتجه إلى التناقص مع مرور الوقت، وهو ما يرجع امالي

سعار أعد أجور القطاع العام، وتناقص في جانب منه إلى تصا
النفط، وكذلك دعم الطاقة السخي الذي يرفع االستهالك المحلي 

وٕاذا أصيب الطلب . على حساب الصادرات في بعض البلدان
، فسوف يتسبب ذلك في تسريع الوصول انكماشيةالعالمي بصدمة 

ة ونظرًا لدور المملك. إلى نقطة التحول في أرصدة المالية العامة
العربية السعودية التقليدي في استقرار سوق النفط، فسوف تسجل 

تجاوزت موجة البيع االضطراري  دول مجلس التعاون الخليجي
  في األسواق الصاعدة

  )تدفقات وعائدات السندات واألسهم( 

٦,٥
٦,٠
٥,٥
٥,٠
٤,٥
٤,٠
٣,٥
٣,٠

١,٠  

٠,٥  

٠,٠  

-٠,٥  

-١,٠  

-١,٥  
  ٢٠١٣يناير    ٢٠١٣إبريل   ٢٠١٣يوليو   ٢٠١٣أكتوبر   ٢٠١٤يناير   ٢٠١٤إبريل   

  %مجلس التعاون الخليجي، التغير اإلسبوعي  دولتدفقات سندات وأسهم 
  %تدفقات سندات وأسهم األسواق الصاعدة، التغير اإلسبوعي 

  %)المقياس األيمن، ( عائدات األسواق الصاعدة
  %)المقياس األيمن، ( ئدات دول مجلس التعاون الخليجيعا
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٥ 

إذا ما خفضت إنتاجها  ٢٠١٥عجزًا في المالية العامة في عام 
وُيالَحظ أن أوضاع . مع افتراض عدم تعديل اإلنفاق، %٧بمقدار 

حتاج يو . المالية العامة في البحرين وعمان ضعيفة نسبيًا بالفعل
دوالر لتحقيق التوازن  ١٠٠نفط أعلى من  البلدان إلى أسعار انهذ

 .العامة تهمافي ميزاني

فهي المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون الخليجي  أما البلدان
أكثر عرضة للصدمات النفطية من الدول األعضاء في 

وقد كان عجز المالية العامة مشكلة مزمنة في هذه . المجلس
لم تتحقق الزيادات المتوقعة في ما البلدان، وسوف يزداد ارتفاعًا 

وبالرغم من تحسن الحسابات الخارجية مؤخرًا، . إنتاجها النفطي
فإن معظم البلدان غير األعضاء في مجلس التعاون الخليجي 

 ٨٥ستسجل عجزا في حساباتها الجارية إذا هبط سعر النفط إلى 
حدوثه مع دوالرًا أو أقل، وهو ما تشير أسواق عقود الخيار إلى 

  . ٦إلى  ١بمستوى احتمالية قدره  ٢٠١٤نهاية عام 

 تشديد أوضاع المالية العامة مطلوب

يعمل عدد  القطاعات غير النفطية، في سياق نمو مطرد في
كبير من البلدان على اتخاذ اإلجراء المالئم بسحب دفعة التنشيط 
. المالي التي بدأت أثناء األزمة المالية العالمية والربيع العربي

، حيث إن إنفاقها الحكومي وتعتبر إيران استثناًء من هذه البلدان
والمساعدة من جهة أن يوازن بين دعم الطلب المحلي ينبغي 
وعلى المدى المتوسط، . من جهة أخرى التضخم تخفيضعلى 

ة البلدان سيساعد ضبط أوضاع المالية العامة على تعزيز صالب

. في مواجهة الصدمات والحفاظ على ثرواتها لألجيال القادمة
وفي كثير من البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق األوسط 

م الطاقة وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، تبلغ تكلفة دع
إلى توفير تخفيضها ؤدي وسي. من إجمالي الناتج المحلي% ١٠

ه للتعليم إلنفاق الداعم لإلنتاجية الذي يوجَّ موارد لالستخدام في ا
دون وتحسين الحوافز لتطوير الصناعات  ،طويروالبحوث والت

نظرًا ألن التوزيع المنصف للدخل ، وتشجيع االعتماد على النفط
غالبًا ما يعود بالنفع على األغنياء ويتسم بدرجة أقل  دعم الطاقة

من الكفاءة في معالجة الفقر مقارنة بالدعم االجتماعي الذي 
   .يوجه بدقة إلى المستحقين

 تنويع االقتصادات، وتوفير الوظائف في القطاع الخاص

اإلنتاجية، سيؤدي خفض االعتماد على النفط إلى رفع نمو 
وقد حقق كثير من . وتعزيز النمو الممكن، والحد من تقلب الناتج

تزايد نسبة  ًا في تنويع االقتصاد، كما يتضح منالبلدان تقدم
غير أن . الناتج غير النفطي من إجمالي الناتج المحلي الكلي

نسبة اإليرادات غير النفطية من مجموع اإليرادات ال تزال 
االعتماد على النفط من خالل  ويمكن تخفيض. منخفضة

استكشاف مصادر بديلة لإليرادات الضريبية، مثل ضريبة دخل 
الشركات أو ضريبة القيمة المضافة التي تصمم على نحو ال 

وفي مجلس التعاون . يؤثر على الجهود المبذولة لتنويع االقتصاد
الخليجي، يمكن دعم جهود التنويع بتحويل االهتمام من كم 

لرأسمالي إلى جودته، وزيادة فرص الحصول على اإلنفاق ا

  أرصدة المالية العامة في اتجاه تنازلي 
  )من إجمالي الناتج المحلي% أرصدة المالية العامة، ( 

  مجلس التعاون الخليجي
  

البلدان المصدرة للنفط غير األعضاء 
  في مجلس التعاون الخليجي

٢٠١٢   ٢٠١٣   ٢٠١٤   ٢٠١٥   ٢٠١٦   ٢٠١٧  ٢٠١٨   ٢٠١٩  
  .السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي: المصادر
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  معظم البلدان معرضة لمخاطر انخفاض سعر النفط 
  ١)أسعار النفط التعادلية، دوالر أمريكي للبرميل( 
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  ٢٠١٤سعر تعادل رصيد الحساب الجاري، 

  .السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي: المصادر
  .٢٠١٣األسعار التعادلية في اليمن لعام  ١
برنت المملكة المتحدة ودبي وغرب متوسط بسيط ألسعار النفط الفورية من أنواع  ٢

  .تكساس الوسيط
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حسب تقرير  ٢سعر النفط
" آفاق االقتصاد العالمي"
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عات الخاصة الصغيرة والمتوسطة، وتطوير التمويل أمام المشرو 
. ، وزيادة مشاركة اإلناث في سوق العملأسواق الدين المحلية

يعتبر  وفي البلدان غير األعضاء في مجلس التعاون الخليجي،
تحسين البنية التحتية والبيئة األمنية ومناخ األعمال متطلبات 

 .حيوية لتنويع االقتصاد

ومن التحديات المهمة األخرى على المدى المتوسط توفير 
وظائف منتجة جديدة في القطاع الخاص الستيعاب السكان 

بعض البلدان قد بدأت و . الذين تتزايد أعدادهم بمعدالت سريعة
خطوات في هذا االتجاه  تتخذفي مجلس التعاون الخليجي 

فعالية هذه وٕان كان من المبكر حتى اآلن قياس بالفعل، 

وبالنسبة . مجزأة بشكل حادكما أن سوق العمل ال تزال التدابير، 
لالتجاهات العامة الحالية، قد ال تتوافر في مجلس التعاون 
الخليجي فرص عمل كافية في القطاع الخاص إال لثلث 

وال يمثل توظيف العمالة . ى سوق العملالمواطنين الداخلين إل
في القطاع العام حًال لنقص الوظائف الحالي نظرًا لتزايد 

وبدًال من ذلك، ينبغي أن تعمل . الضغوط على المالية العامة
البلدان على تشجيع توظيف العمالة في القطاع الخاص عن 
طريق تحسين جودة التعليم وارتباطه باحتياجات القطاع الخاص، 

حسين ظروف العمل للعمالة الوافدة مع زيادة جاذبية وظائف وت
  . القطاع الخاص بالنسبة للمواطنين
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  ٢٠١٣من إجمالي الناتج المحلي الكلي،  نسبةإجمالي الناتج المحلي غير النفطي ك
  .السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي: المصادر

  ال تزال اإليرادات غير النفطية منخفضة 
  )والبلدان المقارنة المصدرة للنفط MENAPتنويع االقتصاد في بلدان ( 
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  العاملون األجانب كنسبة مئوية من مجموع العمالة في القطاع الخاص    
  .النقد الدولي السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق: المصادر

وال تتوافر بيانات لدولة اإلمارات إال لعام. هو أبكر تاريخ بالنسبة لقطر ٢٠٠٦عام  ١
٢٠٠٩.  

١ ٢٠٠٠  
  أو آخر بيانات متوفرة ٢٠١٢

  أسواق العمل مجزأة 
  )توظيف العمالة الوطنية والوافدة، حسب القطاع( 
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  الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان البلدان المستوردة للنفط في
 

 فرص العمل توفيرضعف الثقة ال يزال عقبة أمام النمو و 

ظل النمو محدودًا في بلدان منطقة الشرق وشمال إفريقيا 
فقد  .٢٠١٣في عام  ٣وأفغانستان وباكستان المستوردة للنفط

هو ما يعتبر في العام الماضي، و % ٣ استقر معدله حول معدل
وحتى إن %. ٥ بالغ حواليمتوسطه التاريخي البعيدًا عن 

كافيًا للحد ذلك استطاع الوصول إلى هذا المتوسط، فلن يكون 
من البطالة المرتفعة بشكل مزمن وتحسين مستويات المعيشة في 

طفرة كبيرة في النمو تصل بمعدله إلى  وينبغي تحقيق. المنطقة
متوسط االقتصادات الصاعدة والنامية األخرى على األقل، حتى 

 خفضيتسنى تخفيف المعاناة االقتصادية في المنطقة وتحقيق 
وسيتطلب تحقيق هذا الهدف إعطاء . مؤثر في مستوى البطالة

على أساس دفعة لالستثمارات والصادرات المنشئة لفرص العمل، 
  . ن التغييرات الهيكلية الداعمة للنمو الممكنم

وال تزال تحديات األمن وعدم اليقين السياسي تشكل عبئًا معوقًا 
هناك طائفة من العوامل المحلية التي ال ف .للنشاط االقتصادي

تزال تعوق استعادة الثقة، بما في ذلك التحوالت السياسية 
والقالقل  ،المزمنةالصعبة، وعبء المشكالت الهيكلية 

وباإلضافة إلى ذلك، . االجتماعية والقضايا األمنية المتصاعدة

                                                            
وباكستان  أفغانستان وجيبوتي ومصر واألردن ولبنان وموريتانيا والمغرب ٣

 .والسودان وتونس

كان للصراع الدائر في سوريا انعكاسات اقليمية واسعة النطاق، 
مما تسبب في تدفق أعداد كبيرة من الالجئين إلى البلدان 
المجاورة وتعرض هذه البلدان الضطرابات في نشاطها التجاري 

وتسببت ). ١دن ولبنان؛ راجع اإلطار وخاصة في العراق واألر (
هذه التداعيات في إشعال التوترات الطائفية وحرمان بعض 

أسواق نفاذ إلى المواطنين من الحصول على الخدمات العامة وال
 . العمل والمساكن

مدفوعًا بالطلب المحلي في  ٢٠١٣وكان النمو في عام 
بقي االستهالك ، وبالرغم من استمرار البطالة المرتفعة .األساس

كزًا على التدفقات الكبيرة من العاملين في الخارج، دون تغيير مرت
ولم يساهم . ودعم السلع، واإلنفاق على أجور القطاع العام

القطاع الخارجي كثيرًا في النمو بسبب ضعف القدرة التنافسية 
 )ي بعض الحاالتألسعار الصرف ف من جراء التقييم المفرط(

وعلى سبيل االستثناء من هذه . وارتفاع فاتورة الواردات
االتجاهات العامة، كان االقتصاد في كل من جيبوتي وموريتانيا 

زيادة في للبنية التحتية و كبيرة مدفوعًا باالستثمار في مشروعات 
 .، على الترتيبالطاقة التعدينية والزراعية

  

  .السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي: المصادر

  "آفاق االقتصاد اإلقليمي"من تقرير  ٢٠١٤عدد ربيع 
  متوسط البلدان النامية واألسواق الصاعدة

  ينبغي تحقيق نمو أعلى بكثير في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي  
  )(%  

  صفر

 ٢٠١٠       ٢٠١١           ٢٠١٢         ٢٠١٣         ٢٠١٤يناير  
  .وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي؛ PRSمجموعة : المصادر

تشير القيم األعلى في تصنيف االستقرار السياسي إلى درجة أعلى من االستقرار  ١
وُتستبعد من البيانات أفغانستان وجيبوتي . السياسي، والثقة ممثلة في ثقة المستهلكين

  .  وموريتانيا والصومال
  

  )المقياس األيمن(االستقرار السياسي  تصنيف 
  الثقة 

  ١تدهورت الثقة بالتوازي مع تدهور االستقرار السياسي 
  

٢,٢  
٢,١  
٢,٠  
١,٩  
١,٨  
١,٧  
١,٦  
١,٥  
١,٤  
١,٣  
١,٢  

٦٢
٦٠
٥٨
٥٦
٥٤
٥٢
٥٠
٤٨
٤٦



  ٢٠١٤ مايومستجدات آفاق االقتصاد اإلقليمي،      رة الشرق األوسط وآسيا الوسطىإدا
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 خارجية ضعيفةال تزال أوضاع المالية العامة والحسابات ال

مما دفع بعض  ،٢٠١٣واصل الدين العام ارتفاعه في عام 
ال تزال و  .البلدان إلى البدء في ضبط أوضاع ماليتها العامة

النشاط  فتوراإليرادات الضريبية ضعيفة بالتوازي مع 
االقتصادي، كما زاد حجم الدعم وارتفعت األجور في القطاع 
. العام لتصبح أكبر قناة لإلنفاق في السنوات الثالثة الماضية

، ورغم التحديات السياسية باقيةة ومع وجود هوامش وقائية قليل
دعم السلع  الراهنة، فقد شرع كثير من البلدان في إصالح

تحسين توجيه الحماية االجتماعية للشرائح بالتزامن مع 
وتباينت سرعة إصالحات الدعم فكان األردن  .المستحقة

وباكستان األكثر طموحًا في هذا المجال، مما أتاح لهما الموارد 
وعلى . دة اإلنفاق الرأسمالي واالجتماعي الداعم للنموالالزمة لزيا

النقيض اآلخر، تمكنت مصر من الحفاظ على الدعم الكبير بل 
وزيادة األجور في القطاع العام بمساعدة من التمويل الذي 

 . حصلت عليه من دول مجلس التعاون الخليجي

خالل الحسابات الخارجية ت مواطن الخطر الكبيرة في واستمر 
 مقدمال تمويلالالبيئة الخارجية و رغم أن تحسن ، ٢٠١٣عام 

فقد  .في هذا الخصوص من المانحين كانا عاملين مخففين
شهدت الصادرات والسياحة واالستثمار األجنبي المباشر تحسنًا 

تحسن األوضاع العالمية، وخاصة في تدريجيًا بالتوافق مع 
دون رة حالت منطقة اليورو؛ غير أن المخاوف األمنية الكبي

في المجال  استفادة مصر وتونس من هذا التحسن، وخاصة

 انخفاضوأدى تراجع أسعار السلع األولية إلى  .السياحي
صادرات التعدين في األردن والمغرب، ولكنه قاد إلى احتواء 

وفي بعض . الكبيرة في المنطقةفي فاتورة الواردات زيادة ال
طيات الدولية مع الحاالت، تضافرت الضغوط على االحتيا

التدفقات الداخلة إلى البنوك انخفاض مدفوعات الدين الكبيرة و 
بسبب ارتفاع تكاليف التمويل الدولية الناجم ) وٕان كانت صغيرة(

عن سياسته النقدية األمريكي عن تراجع االحتياطي الفيدرالي 
وأدى الدعم المالي من دول مجلس التعاون . غير التقليدية

الخليجي وبعض المرونة في أسعار الصرف إلى إيقاف مزيد من 
  .التدهور في أوضاع الحسابات الخارجية، وٕان كان بصفة مؤقتة

وظل نشاط البورصة والقطاع المصرفي فاترًا بسبب ضعف 
فقد ومع ذلك،  .ع المخاطر االئتمانيةالطلب على االئتمان وارتفا

ظلت البنوك تتمتع بمستوى جيد من رأس المال والربحية، فيما 
واستقرت . إلى حيازاتها الكبيرة من السندات الحكوميةجزئيًا يرجع 
القروض المتعثرة، وساعد االعتماد على التمويل المحلي نسبة 

 . الحكومات على احتواء تكاليف االقتراض

 بسبب بطء النشاط االقتصادي ٢٠١٣وهبط التضخم في عام 
 .تشديد السياسة النقدية في بعض الحاالت باإلضافة إلى

وظهرت ضغوط رافعة للتضخم بسبب اإللغاء التدريجي لدعم 
وساهم . الطاقة وتمويل عجز المالية العامة بزيادة عرض النقود

انخفاض سعر و ) لبنان(في ذلك أيضًا زيادة الطلب من الالجئين 
ومع ذلك، ساعدت على احتواء ). خاصة في السودان(الصرف 

هذه الضغوط فجوات الناتج السالبة، وكذلك تشديد السياسة 

  ١ارتفع اإلنفاق العام على األجور والدعم 
  )٢٠١٣- ٢٠١٠من إجمالي الناتج المحلي، % التغير في اإليرادات والنفقات، ( 

  نفقات أخرى     النفقات الرأسمالية 
  دعم وتحويالت       األجور 
  مجموع النفقات     مجموع اإليرادات 
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، مما أدى إلى )خاصة في باكستان(النقدية في بعض الحاالت 
 . التضخم في المنطقة انخفاض

 ديناميكة النمو األساسيةبوادر تحسن في 

، لكن مصادره ٢٠١٤كبوحًا في عام سيظل النمو االقتصادي م
رغم أن االستهالك سيظل المحرك الرئيسي ف. تشهد اتساعاً س

فمن المتوقع أن يزداد االستثمار للمرة األولى منذ بداية للنمو، 
التصدير والسياحة أداء كذلك يتوقع أن يتحسن . الصحوة العربية

وخاصة أوروبا  بسبب ارتفاع الطلب في البلدان الشريكة تجاريًا،
  .ودول مجلس التعاون الخليجي

وسيرتفع االستثمار العام عبر بلدان المنطقة بفضل تمويل 
فقد تمكنت  .المانحين وٕاصالحات الدعم التي أجريت مؤخراً 
مجلس التعاون مصر عن طريق التمويل الذي قدمته دول 

من إطالق مشروعات للبنية التحتية العامة واالجتماعية  الخليجي
المغرب (وتخطط بلدان أخرى . وتسوية مدفوعات متأخرة
لزيادة االستثمار العام مع تخفيض ) وباكستان وتونس واألردن

تحسين توجيه المساعدات االجتماعية للشرائح مع الدعم المعمم 
  . المستحقة

اص، وٕان تم ذلك بشكل أكثر كذلك يتوقع ارتفاع االستثمار الخ
 .تدرجًا وأن يكون مرتهنًا بتنفيذ اإلصالح وتحسن مستوى الثقة

م يتراجع عدفمع نضج عمليات التحول السياسي، ُيرجح أن 
دستور ومن الدالئل اإليجابية في هذا الخصوص اعتماد . اليقين
مؤخرًا في تونس ومصر، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في  جديد

. واستقرار الحكومات في األردن والمغرب وباكستان لبنان،
وباإلضافة إلى ذلك، بدأت اإلصالحات الهيكلية التي أجريت 

ه وجُّ المنطقة تكتسب مزيدًا من الفعالية وتشير إلى تمؤخرًا في 
فعلى سبيل المثال، ساعدت . في المستقبل السياسات الحكومية

الصادرات جهود تنويع االقتصاد في المغرب على زيادة 
واالستثمار األجنبي المباشر في الصناعات ذات القيمة المضافة 

وفي باكستان، أتاح تحسن إمدادات الطاقة للشركات . المرتفعة
. أن تزيد من إنتاجها استجابة لتحسن الطلب على الصادرات

وعلى العكس من ذلك، ال تزال أجواء عدم اليقين المحيطة 
تتسبب في  ياسات االقتصاديةاتجاه السبالعملية السياسية و 

وفي بعض الحاالت . إضعاف االستثمار الخاص في مصر
رف على تحسين القدرة يمكن أن تساعد زيادة مرونة سعر الص

 .ثم زيادة االستثمار في مرحلة الحقةالتنافسية، 

آلثار االنكماشية لضبط أوضاع المالية ا ومن المتوقع أن تكون
فإصالحات الدعم التي يرتكز . ٢٠١٤في عام  العامة محدودة
المساعدات  وتساهم. وضاع تسير بوتيرة تدريجيةعليها ضبط األ

على  سلبيال تأثيرهاالحد من في الموجهة  االجتماعية
ومن المرجح أن تؤدي إعادة توزيع الموارد نحو . االستهالك

وتتركز تدابير . االستثمار العام إلى تيسير خلق فرص العمل
اإليرادات الضريبية على إلغاء االستثناءات ومعالجة الثغرات، 

نهاية وتحسين اإلدارة الضريبية، مما يحسن مناخ األعمال في 
وينبغي أن يساعد ضبط أوضاع المالية العامة أيضًا . المطاف

على تحسين مستوى الثقة عن طريق زيادة الهوامش الوقائية التي 
توفرها السياسات وتحسين توافر االئتمان المصرفي لتمويل 

غير أن النجاح في ضبط أوضاع المالية . االستثمار الخاص
لى خطط متوسطة األجل رتكز عيالعامة بالتدريج ينبغي أن 

ويعتبر توافر التمويل الخارجي والمحلي . تحظى بالمصداقية
  .حسوبةممطلبًا حيويًا حتى يستمر ضبط األوضاع بوتيرة 

مع تعرضه  في المنطقة،% ٨,٥وسيظل التضخم أعلى من 
لضغوط رافعة بسبب البدء في تخفيض دعم الطاقة، وهو ما 

. لعالمية للغذاء والطاقةيوازنه بشكل جزئي تراجع األسعار ا
صناع السياسات الحرص في الموازنة بين  توخىوينبغي أن ي

استخدام السياسات النقدية التيسيرية لتخفيف األثر السلبي الذي 
يقع على النمو بسبب ضبط أوضاع المالية العامة من ناحية، 

  . واإلبقاء على التضخم تحت السيطرة من ناحية أخرى

  نمو مدفوع باالستهالك مع تزايد مساهمات االستثمار 
  %)المساهمات في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ( 

  الصادرات   الواردات          االستهالك
  نمو إجمالي الناتج    االستثمار          
  المحلي الحقيقي          

   ٢٠١٠          ٢٠١١        ٢٠١٢         ٢٠١٣        ٢٠١٤  
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 التعافي هش

مقارنة  هذه اآلفاق المتوقعة لمخاطر قصور كبيرةوتخضع 
فيمكن أن تتأثر الثقة . محلية وٕاقليميةبالتوقعات، وذلك لعوامل 

ويتعرض استقرار االقتصاد الكلي للخطر إذا حدثت نكسات في 
التحوالت السياسية، وزادت كثافة التوترات االجتماعية واألمنية، 

أما احتماالت تجاوز . وانتقلت تداعيات الصراعات اإلقليمية
التوقعات الراهنة، وهي االحتماالت األقل، فترتبط بإمكانية 
تحقيق تقدم أسرع في عملية التحول السياسي واإلصالحات 

  . االقتصادية، مما يمكن أن يعزز الثقة والنمو

فيمكن أن  .أيضاً  وتميل المخاطر الخارجية إلى جانب القصور
تتباطأ الصادرات بسبب انخفاض النمو عن المتوقع في 
االقتصادات الصاعدة، أو في أوروبا، أو دول مجلس التعاون 

فإذا ضاقت األوضاع المالية العالمية بشكل حاد، على . الخليجي
األمريكي عن سبيل المثال، نتيجة لتخلي االحتياطي الفيدرالي 

غير التقليدية بسرعة أكبر من المتوقع، فمن سياسته النقدية 
ثمار الخاص بسبب ارتفاع الممكن أن يتضرر االئتمان واالست

تتسم أسعار صرفها ال أسعار الفائدة المحلية في البلدان التي 
، وقد يضعف االستثمار األجنبي المباشر وغيره المرونة الكافيةب

. من التدفقات الداخلة بسبب ارتفاع تكاليف التمويل الخارجي
ومما يمكن أن يساعد على احتواء هذه اآلثار االعتماد على 

التمويل المحلية، وتدفقات المانحين الرسميين، مصادر 
إلى جانب الخارجية الممنوحة للسندات الحكومية، ضمانات الو 

ومن غير المرجح وقوع . تدفقات االستثمار األجنبي طويلة األجل
تأثير كبير على مخاطر تمديد الديون السيادية في معظم 

ع بالفعل البلدان، ألن تكاليف تمويل الحكومات شديدة االرتفا
 . بسبب ارتفاع عالوات المخاطر

 تعزيز النمو الممكن والقدرة التنافسية وتوفير فرص العمل

زداد زخم التعافي ويتحول إلى نمو أعلى على أساس وحتى ي
قابل لالستمرار، ينبغي معالجة العقبات الهيكلية أمام النشاط 

 ة القانونية،فضعف مناخ األعمال والبيئ .االقتصادي الخاص
في  ومحدودية القدرة على الحصول على االئتمان المصرفي، 

بعض البلدان، يتسبب في إعاقة نمو القطاع الخاص، وال سيما 
وباإلضافة إلى ذلك، . بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

كما في حالة مصر، إلى يؤدي الدعم الكببير ألسعار الطاقة، 
الستخدام للطاقة التي ال تشويه اإلنتاج لصالح الصناعات كثيفة ا

اإلنتاجية وٕاعطاء دفعة  زيادةويمكن . تشجع توفير فرص العمل

الستثمارات القطاع الخاص وتنافسية الصادرات من خالل 
ذلك كله أن واألهم من  ٤.إصالحات تعالج كل هذه المعوقات

. هذه اإلصالحات يمكن أن تنشئ المزيد من فرص العمل
أن تحقق اعدة منخفضة يمكن فاإلصالحات التي تبدأ من ق

منافع مبكرة، كما يتضح من النجاحات المحققة مؤخرًا في 
 . المغرب وباكستان حسبما أوضحنا آنفاً 

المعوقات معالجة وينبغي أن تستهدف اإلصالحات الهيكلية 
وخاصة عدم كفاءة الجهاز البيروقراطي والفساد،  األكثر تأثيرًا،

التنافسية، والمصاعب وأوجه عدم والنظم الضريبية التي ال تدعم 
المساواة في الحصول على التمويل، وضعف مشاركة المرأة في 

تنظيمات العمل التي ال تدعم إنشاء فرص عمل سوق العمل، و 
  . جديدة

الضرورية وهناك مصاعب أمام تنفيذ الكثير من اإلصالحات 
أثناء فترات التحول السياسي، ولكن بعضها يمكن البدء فيه على 

لفور ومن شأنه أن يساعد على تحسين الثقة، مثل تبسيط ا
إنشاء مؤسسات األعمال أو تسجيل (القواعد المنظمة لألعمال 

، )وخدمات الكهرباء حالممتلكات أو الحصول على التصاري
وتدريب العاطلين عن العمل وغير ذوي المهارات، وتحسين 

  .اإلجراءات الجمركية، وتعميق التكامل التجاري

                                                            
يمكن االطالع على خارطة طريق لمثل هذه التحوالت االقتصادية في  ٤

التحول االقتصادي العربي في غمار التحول : نحو آفاق جديدة"تقرير 
، وهو متوافر في نسخة إلكترونية أيضًا في موقع الصندوق على "السياسي

 www.imf.org: شبكة اإلنترنت

  ١سبل متعددة لتحسين مناخ األعمال

اقتصادات األسواق 
 الصاعدة

وحسابات ؛ ٢٠١٤تصنيف سهولة ممارسة العمل التجاري، البنك الدولي، : المصادر
  .خبراء صندوق النقد الدولي

  .، والمركز األول هو األفضل١٨٣إلى  ١تصنف االقتصادات من  ١
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  سوريا في الدائر للصراع اإلقليمية التداعيات -١ اإلطار

سلبية على البلدان المجاورة  انعكاساتما تسببه من اإلقليمي، مع التي يتعرض لها االستقرار ارتفاع المخاطر إلى أدت األزمة السورية 
   .منيةاألو  ،سياسيةاالقتصادية، وال-من النواحي االجتماعية

وباإلضافة إلى ذلك، . فاألزمة السورية لها تكلفة إنسانية مأساوية
المقدر أن طال الدمار االقتصاد السوري من جراء الصراع، ومن 

منذ % ٤٠تج المحلي قد انكمش بما يتجاوز يكون إجمالي النا
 .كما أصبح نصف القوة العاملة بال عملته، بداي

  وضع الالجئين: سوريا
  )أحدث البيانات المتاحة(

ن نسبة من سكاال  العدد  
  (%)البلد المضيف 

  )بالماليين(مجموع السكان 
  )بالماليين(النازحون داخليًا 

المحتاجون لمساعدات إنسانية 
  )بالماليين(

  :١/مجموع الالجئين، منه 
  لبنان
  األردن
  العراق

٢٢,٥  
٦,٥  
  
٩,٣  

٢ ٦٩٢ ٨١١  
١ ٠١٤ ٠٧٠  
٥٨٩ ٧٩٢  
٢١٩ ٥٧٩  

...  

...  
  
...  
...  
٢٢,٧  
٩,٠  
٠,٦  

الصادر عن " آفاق االقتصاد العالمي"وكالة األمم المتحدة لالجئين، وتقرير : المصادر
  .صندوق النقد الدولي

  .عدد الالجئين المسجلين أو الذين ينتظرون التسجيل تشير األرقام إلى/ ١

وتفرض األزمة ضغوطًا على األوضاع المالية واالجتماعية  
وتقدر الوكالة األمريكية للتنمية الدولية . واالقتصادية في األردن

لالجئين االحتياجات اإلنسانية هذه التكاليف المباشرة لتلبية 
 ٢٠١٣من إجمالي الناتج المحلي لكل من عام  %١حوالي ب
بالنسبة للقطاع العام، بما في ذلك زيادة مصروفات  ٢٠١٤و

مأخوذة بعين االعتبار في األمن والرعاية الصحية، وهي تكاليف 
وأدت زيادة الطلب . البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي

ًا على من الالجئين إلى زيادة تكاليف اإلسكان وفرضت ضغوط
 انقطعتسوق العمل، وخاصة في القطاع غير الرسمي، بينما 

وحدث تراجع في مزاج عبر سوريا مسارات التصدير 
وبينما أدت التحويالت من خالل وكاالت األمم . المستثمرين

المتحدة والمواطنين األفراد في الخارج إلى تخفيف األثر 
كة السياح ساهم فيه أيضًا تحوُّل حر  األمر الذياالقتصادي، 

القادمين من مجلس التعاون الخليجي عن البلدان األخرى في 
المنطقة، تشير تقديرات خبراء الصندوق إلى حدوث خسائر في 

  . ٢٠١٣نمو الناتج بواقع نقطة مئوية واحدة في عام 

باالقتصاد اللبناني، وزادت في هذا السياق، لحق ضرر جسيم و 
ر التقديرات إلى أن نمو وتشي .التوترات االجتماعية في لبنان

في % ٩إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قد تراجع من متوسط 
، وهو ما يرجع ٢٠١٣في عام % ١إلى  ٢٠١٠-٢٠٠٩الفترة 

قطاعي السياحة هبوط النشاط الحاد في في األساس إلى 
ظل على مستواه المنخفض في والعقارات، ومن المتوقع أن ي

% ١٨ئع المصرفية من متوسط الوداانخفض نمو و . العام الحالي
سنويًا، بينما تراجعت % ٨-٧إلى  ٢٠١٠-٢٠٠٩في الفترة 

مع و . تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الداخلة إلى البالد
احتياجات كافية لتغطية تدفقات الودائع الداخلة  ذلك، ظلت

والتأثير المباشر على  التمويل، وال تزال االحتياطيات كبيرة،
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن . القطاع المصرفي محدود

% ٤,٥(مليار دوالر  ٢تأثير األزمة على المالية العامة تجاوز 
، مع وجود ٢٠١٤- ٢٠١٢في الفترة ) من إجمالي الناتج المحلي

مليار دوالر إلعادة الخدمات  ٢,٥لموارد إضافية قدرها  حاجة
وقد ألقت تدفقات . مستوى الجودة السابق على األزمة العامة إلى

الالجئين الكبيرة عبئًا على المجتمعات المحلية وتسببت في 
ويتوقع البنك الدولي أن ترتفع . إشعال التوترات االجتماعية

وزاد التفاوت . هذا العام% ٢٠البطالة بمقدار الِضعف لتتجاوز 
أجورًا أدنى بكثير  قبول الالجئين السوريينبسبب بين الدخول 

 .مما تقبله العمالة اللبنانية

وكان التأثير حادًا على العراق من حيث األوضاع األمنية 
فالتداعيات األمنية التي انتقلت من سوريا . والتجارة مع سوريا

وتسببت في زيادة اإلنفاق  ساهمت في تصاعد العنف في العراق،
وباإلضافة إلى  .الحكومي على الجوانب األمنية واالجتماعية

ذلك، أثر تفاقم الموقف األمني على النمو غير النفطي الذي 
في % ٨من متوسط  ٢٠١٤في عام % ٤يتوقع أن ينخفض إلى 

وأدت الحرب إلى تخفيض واردات العراق . ٢٠١٣-٢٠٠٩الفترة 
بعد سواء من سوريا أو عن طريقها حتى شارفت على التوقف، 

واردات قبل بدء من مجموع ال% ٢٠-١٥أن كانت تبلغ 
كذلك تأثرت اإلمدادات الغذائية بهذه التطورات، مما . الصراع

  . ساهم في زيادة تضخم أسعار المواد الغذائية مؤخراً 
  



  ٢٠١٤ مايومستجدات آفاق االقتصاد اإلقليمي،      رة الشرق األوسط وآسيا الوسطىإدا
  
  

١٢ 

 

  
  ٢٠١٥-٢٠٠٠مؤشرات اقتصادية مختارة، : منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان

  )ر خالف ذلكذكَ إجمالي الناتج المحلي، ما لم يُ من (% 
 توقعات متوسط

٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨–٢٠٠٠ 

 ١منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان

 ٤,٤ ٣,٢ ٢,٤ ٤,٢ ٣,٩ ٥,٢ ٢,٨ ٥,٦ )النمو السنوي(إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 
 ٦,١ ٨,٠ ٩,٥ ١٢,٦ ١٣,١ ٦,٥ ١,٧ ٩,٧ رصيد الحساب الجاري

 ١,٤- ٠,٧- ٠,٧- ١,٨ ١,٢ ٠,٧- ٢,٧- ٣,٧ رصيد المالية العامة الكلي
 ٨,٦ ٨,٧ ١١,٠ ١١,٠ ٩,٩ ٦,٩ ٧,١ ٧,٢ )النمو السنوي(التضخم، متوسط سنوي 

 وأفغانستان وباكستانالبلدان المصدرة للنفط في الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

 ٤,٦ ٣,٤ ٢,٠ ٤,٧ ٤,٦ ٥,٩ ٢,٣ ٥,٩ )النمو السنوي(إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 
 ٩,٧ ١١,٩ ١٤,١ ١٨,٤ ١٨,٣ ١٠,١ ٤,٣ ١٤,٠ رصيد الحساب الجاري

 ١,٤ ٢,٦ ٣,٦ ٦,٨ ٥,٣ ٢,١ ١,٥- ٨,٤ رصيد المالية العامة الكلي
 ٨,٦ ٨,٧ ١٢,٢ ١١,٨ ٩,٨ ٦,١ ٥,٣ ٨,١ )النمو السنوي( متوسط سنويالتضخم، 

 دول مجلس التعاون الخليجي: منها

 ٤,٤ ٤,٢ ٤,١ ٥,٦ ٧,٧ ٦,٤ ٠,٩ ٦,١ )النمو السنوي(إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 
 ١٥,٦ ١٨,٣ ٢٠,٢ ٢٤,٠ ٢٣,٦ ١٢,٤ ٦,٦ ١٥,٩ رصيد الحساب الجاري
 ٥,٦ ٨,٣ ٩,٩ ١٣,٨ ١١,٦ ٣,٦ ٠,٦- ١٣,٣ الكليرصيد المالية العامة 

 ٣,٢ ٣,٠ ٢,٩ ٢,٤ ٣,١ ٢,٦ ٢,٨ ٢,٩ )النمو السنوي( متوسط سنويالتضخم، 
 البلدان المستوردة للنفط في الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان

 ٤,١ ٢,٨ ٣,٠ ٣,١ ٢,٥ ٣,٩ ٣,٨ ٥,١ )النمو السنوي(إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 
 ٤,٨- ٤,٠- ٤,٦- ٦,٠- ٣,٦- ٣,٢- ٤,٨- ١,٣- رصيد الحساب الجاري

 ٦,٨- ٧,٢- ٩,٣- ٨,٣- ٧,٠- ٥,٩- ٥,١- ٤,٧- رصيد المالية العامة الكلي
 ٨,٦ ٨,٧ ٨,٥ ٩,٤ ١٠,٠ ٨,٦ ١٠,٤ ٥,٧ )النمو السنوي(متوسط سنوي التضخم، 

 ١منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 ٤,٥ ٣,٢ ٢,٢ ٤,١ ٣,٩ ٥,٥ ٣,٠ ٥,٧ )النمو السنوي(إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 
 ٦,٦ ٨,٧ ١٠,٣ ١٣,٧ ١٤,١ ٧,١ ٢,٢ ١٠,٦ رصيد الحساب الجاري

 ١,٠- ٠,١- ٠,٣ ٣,٢ ٢,٣ ٠,١- ٢,٥- ٤,٧ رصيد المالية العامة الكلي
 ٨,٦ ٨,٨ ١١,٥ ١١,٠ ٩,٤ ٦,٦ ٥,٨ ٧,٤ )النمو السنوي( التضخم، متوسط سنوي

 البلدان المستوردة للنفط في الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 ٤,٢ ٢,٧ ٢,٧ ٢,٠ ١,٧ ٤,٤ ٥,٠ ٥,١ )النمو السنوي(إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 
 ٦,٤- ٥,٥- ٦,٤- ٨,٠- ٥,٤- ٣,٧- ٤,٧- ١,٤- رصيد الحساب الجاري
 ٨,٥- ٨,٥- ١٠,٣- ٨,٥- ٧,٢- ٦,٠- ٥,٣- ٥,٤- الكلي رصيد المالية العامة

 ٨,٥ ٨,٨ ٩,٢ ٨,٦ ٨,٠ ٨,٠ ٧,٣ ٥,٥ )النمو السنوي( متوسط سنويالتضخم، 
  )باستثناء ليبيا(بلدان التحول العربي   

 ٤,٣ ٢,٩ ٢,٨ ٢,٥ ١,١ ٤,٧ ٤,٥ ٤,٩  )النمو السنوي(إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 
 ٥,١- ٣,٨- ٤,٥- ٦,٢- ٥,٠- ٣,١- ٣,٧- ٠,٤ الجاريرصيد الحساب 

 ٩,١- ٩,٠- ١١,١- ٨,٩- ٧,٩- ٦,٢- ٥,٨- ٥,٤- رصيد المالية العامة الكلي
 ٨,٥ ٨,٣ ٧,٢ ٦,٣ ٧,٩ ٨,٤ ٧,٧ ٥,٩ )النمو السنوي( متوسط سنويالتضخم، 

 .السلطات الوطنية، وحسابات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي: المصادر
   .ال تتضمن الجمهورية العربية السورية ٢٠١٥-٢٠١١بيانات  ١

الجزائر والبحرين وٕايران والعراق والكويت وليبيا وُعمان وقطر والمملكة العربية السعودية واإلمارات : البلدان المصدرة للنفط) ١(  (MENAP)وأفغانستان وباكستان تشمل منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
  . ا وتونسأفغانستان وجيبوتي ومصر واألردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وباكستان والسودان وسوري: البلدان المستوردة للنفط) ٢(العربية المتحدة واليمن؛ 

  .،  باستثناء أفغانستان وباكستان(MENAP)مجموعة البلدان التي تضم بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان : (MENA)بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
 .مصر واألردن والمغرب وتونس واليمن): باستثناء ليبيا(بلدان التحول العربي ) ٣(

 ).يونيو/يوليو(، ومصر وباكستان )مارس/إبريل(، وقطر )مارس ٢٠/ مارس ٢١(أفغانستان وٕايران : كل من البلدان التاليةتشير البيانات إلى السنة المالية في  :ملحوظة
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١٣ 

 

 مؤشرات اقتصادية مختارة: وأفغانستان وباكستان وشمال إفريقيا البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق األوسط

 توقعات متوسط

٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩  ٢٠٠٨–٢٠٠٠  
 ٤,٦ ٣,٤ ٢,٠ ٤,٧ ٤,٦ ٥,٩ ٢,٣ ٥,٩ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي

 %)التغير السنوي؛ (

 ٤,١ ٤,٣ ٢,٧ ٣,٣ ٢,٨ ٣,٦ ١,٦ ٤,١ الجزائر
 ٣,٣ ٤,٧ ٤,٩ ٣,٤ ٢,١ ٤,٣ ٢,٥ ٦,٠ البحرين

 ٢,٣ ١,٥ ١,٧- ٥,٦- ٢,٧ ٥,٩ ٣,٩ ٥,٤ اإلسالميةجمهورية إيران 
 ٦,٧ ٥,٩ ٤,٢ ١٠,٣ ١٠,٢ ٥,٥ ٥,٨ … العراق
 ٣,٠ ٢,٦ ٠,٨ ٦,٢ ٦,٣ ٢,٤- ٧,١- ٦,٩ الكويت
 ٢٩,٨ ٧,٨- ٩,٤- ١٠٤,٥ ٦٢,١- ٥,٠ ٠,٨- ٥,١ ليبيا
 ٣,٤ ٣,٤ ٥,١ ٥,٠ ٤,٥ ٥,٦ ٣,٣ ٥,١ ُعمان
 ٧,١ ٥,٩ ٦,١ ٦,٢ ١٣,٠ ١٦,٧ ١٢,٠ ١٢,٤ قطر

 ٤,٢ ٤,١ ٣,٨ ٥,٨ ٨,٦ ٧,٤ ١,٨ ٥,١ المملكة العربية السعودية
 ٤,٢ ٤,٤ ٤,٨ ٤,٤ ٣,٩ ١,٧ ٤,٨- ٦,٢ اإلمارات العربية المتحدة

 ٤,٤ ٥,١ ٤,٤ ٢,٤ ١٢,٧- ٧,٧ ٣,٩ ٤,٢ اليمن
 ٨,٦ ٨,٧ ١٢,٢ ١١,٨ ٩,٨ ٦,١ ٥,٣ ٨,١ تضخم أسعار المستهلكين

 %)المتوسط السنوي؛ (

 ٤,٠ ٤,٠ ٣,٣ ٨,٩ ٤,٥ ٣,٩ ٥,٧ ٢,٩ الجزائر
 ٢,٤ ٢,٥ ٣,٣ ٢,٨ ٠,٤- ٢,٠ ٢,٨ ١,٤ البحرين

 ٢٢,٠ ٢٣,٠ ٣٥,٢ ٣٠,٥ ٢١,٥ ١٢,٤ ١٠,٨ ١٥,٢ جمهورية إيران اإلسالمية
 ٣,٠ ١,٩ ١,٩ ٦,١ ٥,٦ ٢,٤ ٢,٢- ٣٠,٩ العراق
 ٤,٠ ٣,٤ ٢,٧ ٣,٢ ٤,٩ ٤,٥ ٤,٦ ٢,٨ الكويت
 ٦,٣ ٤,٨ ٢,٦ ٦,١ ١٥,٩ ٢,٥ ٢,٤ ٤,٤ ليبيا
 ٣,١ ٢,٧ ١,٣ ٢,٩ ٤,٠ ٣,٣ ٣,٥ ٢,٥ ُعمان
 ٣,٥ ٣,٦ ٣,١ ١,٩ ١,٩ ٢,٤- ٤,٩- ٦,٩ قطر

 ٣,٢ ٣,٠ ٣,٥ ٢,٩ ٣,٧ ٣,٨ ٤,١ ١,٤ المملكة العربية السعودية
 ٢,٥ ٢,٢ ١,١ ٠,٧ ٠,٩ ٠,٩ ١,٦ ٦,٠ اإلمارات العربية المتحدة

 ٩,٨ ١٠,٤ ١١,١ ٩,٩ ١٩,٥ ١١,٢ ٣,٧ ١١,٨ اليمن
 ١,٤ ٢,٦ ٣,٦ ٦,٨ ٥,٣ ٢,١ ١,٥-  ٨,٤ على مستوى الحكومة العامةالكلي رصيد المالية العامة 

 )من إجمالي الناتج المحلي(% 

 ٢,٩- ١,٩- ١,٨- ٤,١- ١,٢- ١,٨- ٦,٨- ٧,٣ الجزائر
 ٤,٨- ٤,٣- ٤,٤- ٣,٢- ١,٥- ٥,٨- ٥,٦- ١,٧ ١البحرين

 ٢,٦- ٢,٥- ٢,٢- ٢,٠- ١,٤- ١,٢ ٠,٩ ٣,٠ ٢جمهورية إيران اإلسالمية
 ٠,١ ٢,٠- ٥,٩- ٤,١ ٤,٧ ٤,٢- ١٢,٧- … العراق
 ٢٢,٢ ٢٥,٢ ٢٨,٧ ٣٣,٤ ٣٣,٣ ٢٤,٥ ٢٦,٨ ٢٨,٥ ١الكويت
 ١٨,٨- ٣٠,٤- ١,٣- ٢٥,٩ ٩,٠- ١٥,٩ ٥,٢ ١٦,٧ ليبيا
 ٣,٠- ٠,٦ ٥,٨ ٤,٥ ٩,١ ٥,٥ ٠,٣- ١٠,٨ ١ُعمان
 ٤,٩ ٧,٧ ١١,٣ ٩,٦ ٦,٦ ٢,٧ ١٣,١ ٩,١ قطر

 ٤,٠ ٧,١ ٨,٣ ١٤,٦ ١٢,٠ ٢,١ ٤,١- ١٣,٠ العربية السعوديةالمملكة 
 ٦,٨ ٧,٩ ٧,١ ٨,٥ ٤,١ ١,٩- ١٣,١- ٩,٣ ٣اإلمارات العربية المتحدة

 ٦,٦- ٦,٧- ٧,١- ٦,٤- ٤,٥- ٤,٠- ١٠,٢- ١,٢- اليمن



  ٢٠١٤ مايومستجدات آفاق االقتصاد اإلقليمي،      رة الشرق األوسط وآسيا الوسطىإدا
  
  

١٤ 

 

    

 ٩,٧ ١١,٩ ١٤,١ ١٨,٤ ١٨,٣ ١٠,١ ٤,٣ ١٤,٠ الحساب الجاري رصيد
 )من إجمالي الناتج المحلي(% 

 ١,٣- ٠,٥ ٠,٤ ٦,٠ ٩,٩ ٧,٥ ٠,٣ ١٦,٨ الجزائر
 ٩,٤ ١٠,٤ ١٢,٠ ٧,٣ ١١,٢ ٣,٠ ٢,٤ ٦,٦ البحرين

 ٢,٨ ٥,٢ ٨,١ ٦,٦ ١١,٠ ٦,٥ ٢,٦ ٦,٢ جمهورية إيران اإلسالمية
 ١,٢ ١,٠ ٠,٠ ٦,٧ ١٢,٠ ٣,٠ ٨,٠- … العراق
 ٣٤,٢ ٣٧,٤ ٣٨,٨ ٤٣,٢ ٤١,٨ ٣٠,٨ ٢٦,٧ ٣١,٠ الكويت
 ١٦,٧- ٢٧,٧- ٢,٨- ٣٥,٤ ٩,١ ١٩,٥ ١٤,٩ ٢٧,٢ ليبيا
 ٢,٥ ٧,٨ ٩,٧ ١١,٦ ١٥,٣ ١٠,٠ ١,٣- ٩,٥ ُعمان
 ٢٠,٥ ٢٥,٤ ٢٩,٢ ٣٢,٤ ٣٠,٣ ١٩,٠ ٦,٥ ٢٠,٥ قطر

 ١٣,٣ ١٥,٨ ١٧,٤ ٢٢,٤ ٢٣,٧ ١٢,٧ ٤,٩ ١٧,٠ المملكة العربية السعودية
 ١٢,٤ ١٣,٣ ١٤,٩ ١٧,٣ ١٤,٦ ٢,٥ ٣,١ ٩,١ اإلمارات العربية المتحدة

 ٢,٧- ١,٥- ٢,٧- ١,٣- ٤,٠- ٣,٤- ١٠,١- ٢,٣ اليمن
 .السلطات الوطنية، وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي: المصادر

 .المركزيةالحكومة  ١
 ".هيئة توجيه الدعم"عدا " صندوق التنمية الوطنية"الحكومة المركزية و ٢
 .وٕامارات أبو ظبي ودبي والشارقةالحسابات الموحدة للحكومة االتحادية  ٣

 ).مارس/إبريل(، وقطر )مارس ٢٠/ مارس ٢١(يتم إبالغ المتغيرات على أساس السنة المالية بالنسبة إلى إيران : ملحوظة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٢٠١٤ مايومستجدات آفاق االقتصاد اإلقليمي،      رة الشرق األوسط وآسيا الوسطىإدا
  
  

١٥ 

 

  

  مؤشرات اقتصادية مختارة :البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان
 

 توقعات  متوسط

٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨–٢٠٠٠ 

 ٤,١ ٢,٨ ٣,٠ ٣,١ ٢,٥ ٣,٩ ٣,٨ ٥,١ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي
 %)التغير السنوي؛ (

 ٤,٥ ٣,٢ ٣,٦ ١٤,٠ ٦,٥ ٨,٤ ٢٠,٦ … جمهورية أفغانستان
 ٦,٥ ٦,٠ ٥,٠ ٤,٨ ٤,٥ ٣,٥ ٥,٠ ٣,٤ جيبوتي
 ٤,١ ٢,٣ ٢,١ ٢,٢ ١,٨ ٥,١ ٤,٧ ٥,٠ مصر
 ٤,٠ ٣,٥ ٣,٣ ٢,٧ ٢,٦ ٢,٣ ٥,٥ ٦,٦ األردن
 ٢,٥ ١,٠ ١,٠ ١,٥ ٢,٠ ٨,٠ ١٠,٣ ٤,٢ لبنان

 ٦,٥ ٦,٨ ٦,٧ ٧,٠ ٤,٠ ٤,٣ ١,٢- ٤,٢ موريتانيا
 ٤,٩ ٣,٩ ٤,٥ ٢,٧ ٥,٠ ٣,٦ ٤,٨ ٤,٧ المغرب
 ٣,٧ ٣,١ ٣,٦ ٤,٤ ٣,٧ ٢,٦ ٠,٤ ٥,٢ باكستان
 ٤,٦ ٢,٧ ٣,٤ ٣,٠- ١,٢- ٣,٠ ٤,٧ ٨,١ ١السودان

 ... ... ... ... ... ٣,٤ ٥,٩ ٤,٢ ٢الجمهورية العربية السورية
 ٤,٥ ٣,٠ ٢,٧ ٣,٦ ١,٩- ٢,٩ ٣,١ ٤,٧ تونس

 ٢,٧ ٢,٥ ١,٥ ٥,٩ ١٢,٢ ٩,٣ ٧,٤ ١,٣ ٣الضفة الغربية وقطاع غزة
 ٨,٦ ٨,٧ ٨,٥ ٩,٤ ١٠,٠ ٨,٦ ١٠,٤ ٥,٧ تضخم أسعار المستهلكين

 %)المتوسط السنوي؛ (
 ٥,٥ ٦,١ ٧,٤ ٦,٤ ١١,٨ ٢,٢ ٦,٨- … جمهورية أفغانستان

 ٢,٥ ٢,٥ ٢,٥ ٣,٧ ٥,١ ٤,٠ ١,٧ ٣,٧ جيبوتي
 ١١,٤ ١٠,٩ ٨,٨ ٧,٨ ٩,٩ ١١,٤ ١١,٧ ٧,١ مصر
 ٢,٤ ٣,٠ ٥,٥ ٤,٦ ٤,٤ ٥,٠ ٠,٧- ٤,٢ األردن
 ٢,٠ ٢,٠ ٣,٢ ٥,٩ ٧,٢ ٥,١ ١,٢ ٢,٦ لبنان

 ٥,٢ ٤,٧ ٤,١ ٤,٩ ٥,٧ ٦,٣ ٢,١ ٦,٧ موريتانيا
 ٢,٥ ٢,٥ ١,٩ ١,٣ ٠,٩ ١,٠ ١,٠ ٢,٠ المغرب
 ٩,٠ ٨,٨ ٧,٤ ١١,٠ ١٣,٧ ١٠,١ ١٧,٦ ٦,٠ باكستان
 ١٤,٣ ٢٠,٤ ٣٦,٥ ٣٥,٥ ١٨,١ ١٣,٠ ١١,٣ ٨,٤ ١السودان

 ... ... ... ... ... ٤,٤ ٢,٨ ٥,٢ ٢الجمهورية العربية السورية
 ٥,٠ ٥,٥ ٦,١ ٥,٦ ٣,٥ ٤,٤ ٣,٥ ٣,١ تونس

 ٢,٧ ٢,٢ ١,٧ ٢,٨ ٢,٩ ٣,٧ ٢,٨ ٤,٢ ٣الضفة الغربية وقطاع غزة
 ٦,٨-  ٧,٢-  ٩,٣-  ٨,٣-  ٧,٠-  ٥,٩-  ٥,١-  ٤,٧-  على مستوى الحكومة العامةالكلي رصيد المالية العامة 

 )من إجمالي الناتج المحلي(% 
 ٠,٤ ٠,٠ ٠,٦- ٠,٢ ٠,٩- ٠,٩ ١,٣- … جمهورية أفغانستان

 ٠,٧ ١,٨- ٣,١- ٢,٧- ٠,٧- ٠,٥- ٤,٦- ١,٦- جيبوتي
 ١٢,٢- ١١,١- ١٤,١- ١٠,٥- ٩,٨- ٨,٣- ٦,٩- ٧,٢- مصر
 ٦,٣- ٨,٣- ١٤,٦- ٨,٩- ٥,٧- ٥,٦- ٨,٩- ٣,٦- ٤األردن
 ١٠,٢- ١١,٥- ٩,٤- ٨,٧- ٥,٩- ٧,٦- ٨,٢- ١٣,٨- ٤لبنان

 ٠,٤ ٠,٢ ١,١- ٢,٨ ١,٥- ٢,٠- ٥,١- ٠,٢ ٤،٥موريتانيا
 ٤,٣- ٤,٩- ٥,٤- ٧,٣- ٦,٧- ٤,٤- ١,٨- ٣,٨- ٤المغرب
 ٤,٢- ٥,٣- ٧,٨- ٨,٤- ٦,٩- ٥,٩- ٥,٠- ٣,٥- باكستان
 ١,٣- ١,٣- ٢,١- ٣,٨- ٠,٢ ٠,٣ ٥,١- ٠,٩- ١السودان

 ... ... ... ... ... ٧,٨- ٢,٩- ٢,١- ٢الجمهورية العربية السورية
 ٣,٨- ٦,٨- ٥,٩- ٤,٧- ٣,١- ٠,٤- ٢,٣- ٢,٥- ٦تونس

 ١٢,١- ١٢,٨- ١٣,٩- ١٦,٥- ١٦,٩- ١٧,٨- ٣٠,١- ٣١,٠- ٣الضفة الغربية وقطاع غزة



  ٢٠١٤ مايومستجدات آفاق االقتصاد اإلقليمي،      رة الشرق األوسط وآسيا الوسطىإدا
  
  

١٦ 

 

 ٤,٨-  ٤,٠-  ٤,٦-  ٦,٠-  ٣,٦-  ٣,٢-  ٤,٨-  ١,٣-  رصيد الحساب الجاري
 )من إجمالي الناتج المحلي(% 

 ٠,٣- ٣,٣ ٢,٨ ٣,٩ ٣,١ ٣,١ ١,٩ … جمهورية أفغانستان
 ١٧,٥- ١٦,٣- ١٣,٢- ١٢,٣- ١٤,١- ٥,٤- ٩,٣- ٦,٦- جيبوتي
 ٤,٦- ١,٣- ٢,١- ٣,٩- ٢,٦- ٢,٠- ٢,٣- ١,٥ مصر
 ٩,٣- ١٢,٩- ١١,١- ١٨,١- ١٢,٠- ٥,٣- ٣,٣- ٤,٢- األردن
 ١٣,٩- ١٥,٨- ١٦,٢- ١٥,٧- ١٥,٧- ١٣,٣- ١٢,٦- ١٣,٣- لبنان

 ٣٨,٠- ٢٦,٣- ٢٥,٨- ٣٢,٥- ٧,٥- ٩,٤- ١٦,٢- ١٦,٣- موريتانيا
 ٥,٨- ٦,٦- ٧,٤- ٩,٧- ٨,٠- ٤,١- ٥,٤- ١,١ المغرب
 ١,٠- ٠,٩- ١,٠- ٢,١- ٠,١ ٢,٢- ٥,٥- ٠,٨- باكستان
 ٧,١- ٨,٢- ١٠,٦- ١٠,٤- ٠,٤- ٢,١- ٩,٦- ٥,٢- ١السودان

 ... ... ... ... ... ٢,٨- ٢,٩- ٠,١ ٢الجمهورية العربية السورية
 ٥,٧- ٦,٧- ٨,٤- ٨,٢- ٧,٤- ٤,٧- ٢,٨- ٢,٩- تونس

 ٢١,٨- ٢١,٢- ١٨,٤- ٢٨,٩- ٢٣,٦- ١٠,٦- ١٢,٠- ١٩,١- ٣الضفة الغربية وقطاع غزة
 .السلطات الوطنية، وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي: المصادر

  .والسنوات الالحقة فهي تتعلق بالسودان الحالي ٢٠١٢أما بيانات . يوليو ٩السودان بعد جنوب ال تتضمن  ٢٠١١بيانات  ١
 .نظرا ألجواء عدم اليقين المحيطة بأوضاعها السياسيةال تتضمن سوريا  ٢٠١٤ – ٢٠١١بيانات  ٢
 .الضفة الغربية وقطاع غزة ليست عضوا في صندوق النقد الدولي وغير مدرجة في أي من المجمالت ٣
 .تحويالت إلى شركة الكهرباءالبالنسبة لألردن، تتضمن . الحكومة المركزية ٤
  .اإليرادات النفطية المحولة إلى صندوق النفطتشمل  ٥
 .تشمل تكاليف إعادة رسملة البنوك ومدفوعات المتأخرات ٦

  .، عدا التضخم)يونيو/يوليو(، ومصر وباكستان )مارس ٢٠/ مارس ٢١(يتم إبالغ المتغيرات على أساس السنة المالية بالنسبة إلى أفغانستان : ملحوظة
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




