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لنقد صندوق عن يصدر دوري تقرير  االقتصادية السياسات وصناع القرار متخذي دعم يستهدف العربي ا

لتقرير يستفيد. االقتصادي االداء لمالمح واستشرافية تحليلية بنظرة وإمدادهم العربية الدول في  في ا

لتحليل من جوانبه بعض لبنوك من كل في المختصين وتوقعات االقتصادي ا  المالية ووزارات المركزية ا

.العربية الدول في األخرى الرسمية المصادر من وغيرها  
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  تقديم

 

 يُصدر العربية، الدول في االقتصادية السياسات وصناع القرار متخذي لدعم العربي النقد صندوق جهود إطار في

 ارتأى السياق، هذا في. العربي االقتصادي بالشأن تهتم التي والدراسات الدورية التقارير من عددا   الصندوق

 برؤية العربية الدول في القرار صناع إمداد بهدف" العربي االقتصاد آفاق" تقرير إصدار أهمية الصندوق

 واتجاهات االقتصادي النمو: في تتمثل أصعدة عدة على العربية للدول الكلي االقتصاد ألداء وتحليلية استشرافية

 التقرير هذا في المتضمنة التوقعات صياغة يتم. الخارجي والقطاع العامة، والمالية النقدية، واألوضاع األسعار،

 العربية االقتصادات في المستجدات يعكس وبما الدولية، االقتصادية البيئة في التطورات أحدث إلى استنادا  

 التقرير خاصة األخرى، الصندوق إصدارات عم التقرير يتكامل.  المختلفة االقتصادي اإلصالح ومسارات

 متابعة من العربي االقتصادي بالشأن المهتمون يتمكن التقريرين، صدور فمع.  الموحد العربي االقتصادي

 صندوق يأمل. الحقة لفترات االقتصادي األداء مالمح واستشراف العربية الدول في الحالية االقتصادية التطورات

 في يوفق وأن األعضاء، الدول لخدمة بها يقوم التي البحثية للجهود جديدة   إضافة   التقرير يمثل أن في العربي النقد

 الذي األمر مستقلة، إقليمية كمجموعة العربية للدول االقتصادي لألداء التوقعات محدودية في تتمثل بحثية ثغرة سد

 باتجاه مسيرتها ودعم العربية البلدان في االقتصادي القرار تعزيز في المساهمة إلى خالله من الصندوق يطمح

 .المستدام الشامل النمو تحقيق

 

 ،،، التوفيق ولي وهللا

 

 الحميدي هللا عبد بن الرحمنعبد 

 اإلدارة مجلس رئيس العام المدير

  العربي النقد صندوق                                                                                                
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 العربية للدول االقتصادي األداء مالمح

 2018و 2017

   

تحسنه  االقتصاد العالمييواصل  أن المتوقع من

مسجال   2018و 2017التدريجي خالل عام 

في المائة حيث ال تزال  3.3و 3نموا  يقدر بنحو 

هناك عدد من الصعوبات التي تحول دون 

انتعاشة قوية للنمو. في أسواق النفط من المتوقع 

تعافي مستويات األسعار على خلفية االتفاق ما 

بين الدول المنتجة الرئيسية للنفط على خفض 

يات االنتاج، وهو ما يتوقع على ضوئه مستو

تسجيل متوسط األسعار العالمية للنفط لمستوى 

 2017دوالرا  للبرميل خالل عامي  57و 55

 تنعكس أن التطورات هذه شأن من. 2018و

 خالل العربية للدول االقتصادي النمو على

تسجيل  ضوئها على يتوقع حيث ،2017 عام 

في ظل  المائة في  2.3دور حول ي للنمو معدل

خفض كميات االنتاج النفطي وتدابير ضبط 

 تحسن يتوقع فيما ،أوضاع الموازنات العامة

 ضوء في 2018 عام المائة في 2.7 إلى  النمو

كميات االنتاج النفطي معاودة بارتفاع  التوقعات

والتالشي التدريجي اتجاهها نحو االرتفاع 

 .النموعلى  االنضباط الماليلتأثير تدابير 

 في التضخم معدل ارتفاعأيضا  من المتوقع 

 في 9.8نحو  إلى كمجموعة العربية الدول

وانخفاضه بشكل طفيف إلى  ،2017 عام المائة

باالرتفاع  متأثرا   في المائة العام المقبل 9.6

 التي المتوقع لألسعار العالمية للنفط وبالتدابير

 دعم نظم إلصالح العربية الدول بعض تنتهجها

في  األوضاع النقديةشهدت  .األساسية السلع

الدول العربية ضغوطات نتيجة تنامي 

احتياجات تمويل عجوزات الموازنة وهو ما 

انعكس على أوضاع السيولة وأسعار الفائدة 

، فيما يتوقع تشديد السياسة 2016خالل عام 

ظل عدد من البلدان العربية في النقدية في 

األمريكية خالل الرفع المرتقب ألسعار الفائدة 

 .2018و 2017عامي 

 اإليرادات تأثرتالمالية  األوضاع صعيد على

بانخفاض   2016 عام العربية للدول العامة

فيما في المائة  18أسعار النفط بنسبة تقارب 

ارتفاع اإليرادات غير النفطية في  ساهم

التخفيف من حدة هذا التأثير. على صعيد 

النفقات العامة فقد واصلت تراجعها في ظل 

إجراءات الضبط المالي. عليه انخفضت نسبة 

عجز الموازنة العامة الُمجمعة إلى الناتج إلى 

 أن المتوقع منفي المائة العام الماضي.  10.3

متسارعة الوتيرة  تسفراإلصالحات المالية

تراجع عجز الموازنة  ومتعددة الجوانب عن

في  5.1في المائة و 6.3إلى الناتج إلى نحو 

 2017المائة على التوالي خالل عامي 

 .2018و

 لما وانعكاسا   ،الخارجي بالقطاع يتعلق فيما أما

 ميزان في العجز يصل أن يتوقع سبق،

  2.5 نحو إلى العربية للدول الجارية المعامالت

 عام خالل.اإلجمالي المحلي الناتج من لمائةا في

 من المائة في 1.0إلى  العجز وتراجع 2017

 .اإلجمالي العام المقبل المحلي الناتج
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 الدولية المؤسسات تقديرات متوسط وفق العالمية المالية األزمة أعقاب في له نمو معدل أدنى 2016 عام خالل العالمي االقتصاد سجل

 وتحسن المتقدمة االقتصادات في االقتصادي النشاط مستويات ارتفاع رغم ذلك العام، خالل المسجل االقتصادي للنمو المختلفة

 النامية الدول تأثر 2016 عام خالل استمر فيما العام، من الثاني النصف خالل الدول تلك من عدد في العمل أسواق أوضاع

 يزال ال ما وهو المديونيات أعباء وتزايد المالية وضاعاأل وضيق األساسية السلع أسعار تراجع جراء الصاعدة األسواق واقتصادات

 التي التحديات من مجموعة العالمي االقتصاد يواجه. العام االنفاق االستثماري سيما ال ياالستثماراالنفاق  مستويات على سلبا   يؤثر

 على سلبيا   أثرا   يمارسان واالنتاجية االستثمار ضعف يزال ال الصدد، هذا في. العالمي االقتصادي للنمو قوي تعافي حدوث دون تحول

 على للتدخل المتاح الهامش فإن كذلك إليه، الوصول الممكن الناتج مستويات تراجع إلى ويؤديان المتقدمة البلدان في االقتصادي النمو

 لذلك إضافة  . النقدية السياسة على المتزايد االعتماد فاعلية وتناقص العام الدين مستويات ارتفاع ظل في محدودا   بات السياسات صعيد

 من المزيد وخلق النمو حفز على الصاعدة واالقتصادات النامية الدول قدرة على سلبا   الدولية التجارة نمو معدالت ضعف ينعكس

 ونزعات حمائية تجارية سياسات لتبني المتصاعد االتجاه العالمي االقتصاد تواجه التي الجديدة التحديات بين من كذلك. العمل فرص

 آخر، جانب من. والتوظف الناتج خلق على العالمي االقتصاد قدرة على ذلك وتأثير المتقدمة، االقتصادات من عدد في قومية/انفصالية

 تعافي دون تحول التي التحديات أبرز من المتقدمة الدول في االقتصادية السياسات مسارات بشأن اليقين عدم مستويات ارتفاع يُعد

 ظل في المتقدمة الدول مجموعة في االقتصادي النمو آفاق تحسن 2018و 2017 عامي خالل المتوقع من. العالمي االقتصادي النشاط

 النشاط مستويات ارتفاع وكذلك مالي، حيز لديها يتوفر التي البلدان تلك بعض في للنمو داعمة تحفيزية مالية سياسات تبني إلى االتجاه

 على األولويات أبرز تتمثل. األساسية السلع ألسعار المتوقع النسبي التعافي نتيجة الصاعدة واالقتصادات النامية الدول مجموعة في

 يستلزم ما وهو االقتصادي للنمو مستدامة دفعة إعطاء على ةالقادر االقتصادية السياسات من األمثل المزيج تبني في السياسات صعيد

 هيكلية إصالحات تنفيذ إلى إضافة الدخل توزيع في التباين مستويات تقليل على وتساعد االقتصادي النمو تدعم مالية سياسات تبني

 والخارجية، الداخلية االختالالت تراكم من الحد تستهدف نقدية وسياسات والمنتجات العمل أسواق كفاءة مستويات لزيادة أساسية

 .االقتصادي التكامل جهود اصلةومو التجاري االنفتاح مستويات تعزيز وكذلك

 العالمي النمو اتجاهات
 

 االقتصاد نمو وتيرة ارتفاع الدولي النقد صندوق توقع

 يعكس بما ،2018و 2017 عامي خالل ما نوعا   العالمي

في عدد من االقتصادات  االقتصادي النشاط تحسنالتوقعات ب

 فترة عقابأ ففي. الصاعدة واألسواق النامية الدولالمتقدمة و

 عام في المائة في 3.1 نحو بلغ الوتيرة معتدل النمو من

 نحو إلى العالمي االقتصاد نمو ارتفاع المتوقع من ،2016

 في 3.6 إلى التحسن ومواصلته 2017 عام المائة في 3.4

 . المقبل العام المائة

 السياسات في تغير حدوث أساس على توقعاتتلك ال نيتبُ 

 اإلدارة إطار في األمريكية المتحدة الواليات في االقتصادية

 للتحفيز حزم تبني إلى االتجاه المتوقع من حيث الجديدة،

السياسات  لعودة متدرج ومسار القصير األجل في المالي

 على التوقعات بنيت كذلك التقليدية،ها مساراتالنقدية إلى 

الدول  تفاقال المتوقع التأثير تعكس للنفط أسعار أساس

الُمصدرة الرئيسية للنفط داخل وخارج منظمة األوبك على 

خالل النصف األول من العام  المنتجة الكميات فضخ

النصف الثاني من واحتماالت تجديد هذا االتفاق ليشمل أيضا  

 العام الجاري.

 خالل محدود نمومعدل  المتقدمة الدول تسجيل المتوقع من

 المائة في 2و المائة في 1.9يقدر بنحو  2018و 2017 عامي

 التداعيات نتيجة اليقين عدم أوجه من العديد يشوبه النمو وهذا

 الواليات في االقتصادية السياسة في للتغييرات المحتملة

بعضها تأثيرا  لالتي من المتوقع أن يكون األمريكية  المتحدة

إيجابيا  للنمو، فيما قد يحد بعضها اآلخر من إمكانية حدوث 

 .تعافي ملحوظ للنشاط االقتصادي العالمي

 النامية الدول في النمو قاآف تحسن المتوقعمن جانب آخر، من 

 في وضاعألا استقرار نتيجةالصاعدة  األسواققتصادات وا

 خالل ضغوطات شهدت التي المجموعة اقتصادات نم عدد

 في 4.5 بنسبة المجموعة هذه نمو ويتوقع السابقة، الفترة

فيما  ،2018 عام خالل المائة في 4.8و ،2017 عام في المائة

 العربية الدول على وانعكاساتها الكلية االقتصادية البيئة :أوال
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تحد  الماليةوضاع األزال أعباء المديونيات العامة وضيق تال 

 . 1فرص النمو المستقبلية من

ي البنك توقع ذاته، السياق في  نمو وتيرة تحسن 2الدول

 تسجيله بعد ،2017 عام المائة في 2.7 إلى العالمي االقتصاد

 المالية العالمية بلغ األزمة بعد له مستوى أدنىالعام الماضي 

. تأتي هذه التوقعات في ضوء 2016خالل عام  في المائة 2.3

 البلدانللظروف االقتصادية في المرتقب التحسن النسبي 

 المحلي الطلب واستمرار ،ألوليةا للسلع الرئيسية المصدرة

أما في عام  .األولية للسلع المستوردة النامية البلدان في القوي

إلى استمرار التحسن  الدولي فتشير توقعات البنك، 2018

في  2.9بنسبة نمو يلالتدريجي للنشاط االقتصادي العالمي 

 المائة.

 المتقدمة البلدان في للنمو تدريجي ارتفاع الدولي البنك توقع

 التوسعية المالية السياسة بفعل 2017 عام المائة في 1.8 إلى

 سيما ال المجموعة بلدان بعض في المالي التحفيز وحزم

 النمو رفع على سيساعد ما وهو األمريكية، المتحدة الواليات

 للتدابير المحتملة السلبية التداعيات أن إال ،االقتصادي

نسبيا   المجموعة نمو معدالت تضعف قد المتزايدة الحمائية

. 2018في المائة عام  1.7وتؤدي لتراجع طفيف للنمو إلى 

 البلدان مجموعة نمو ارتفاعالدولي  البنك توقع ،المقابل في

 عام المائة في 4.2 إلى الصاعدة األسواققتصادات وا النامية

 تأثر شهد الذي 2016 عام المائة في 3.4 بنحو مقارنة 2017

 في المسجل االنخفاضشكل كبير بب المجموعة نمو معدالت

تحسن كما توقع البنك الدولي استمرار ، األساسية السلع أسعار

 .2018في المائة في عام  4.6إلى المجموعة نمو معدل 

 في االستثمار لنمو للقلق المثير التراجعمن  الدولي البنكحذر 

الصاعدة  األسواقالدول النامية واقتصادات  في األخيرة اآلونة

ونحو ثلثي  العالمي المحلي الناتج إجمالي بثلث تُسهم التي

 سكان أرباع ثالثة نحو فيها ويعيش ،النمو االقتصادي العالمي

 العالمية االقتصادية التحديات أبرز من عدبما ي وفقرائه، العالم

 . الراهنة

أقل من حاليا  فمعدالت االستثمار الُمسجلة في هذه الدول 

مستوياتها التاريخية المسجلة على مدى خمسة وعشرين عاما . 

 3.4 إلىبدول المجموعة  االستثمار نمو ُمعدَّل انخفضحيث 

 المتوسط في المائة في 10مقارنة بنحو  2015 عام المائة في

                                                      
1

 International Monetary Fund, (2017). “World 

Economic Outlook Update”, Jan. 
2

World Bank Group, (2017). “Global Economic 

Prospects: Weak Investment in Uncertain Times”, Jan. 

 إلى ليصل اضيالم العام كذلك انخفاضه وواصل ،2010 عام

 هذا من جانبا  بنك الدولي ال عزى .فقط المائة في 3 نحو

 الرئيسية الُمصدرة الدول واجهت التي التحديات إلى التراجع

 وكذلك لديها المتاح المالي الحيز من وأضعفت األولية للسلع

 الدول إلى المتدفقة المباشرة األجنبية االستثمارات تراجع إلى

 الديون أعباء إلى عام وبوجه األولية للسلع المستوردة النامية

 المجموعة بلدان قدرة من ضعفي ما وهو والخاصة العامة

 .ستثماراتاال المزيد من تنفيذ على

 متواضع انتعاش حدوث  3المتحدة األمم تتوقع ،من جانبها

 إلى ة  مشير 2018و 2017 عامي خالل العالمي الصعيد على

 البطيء النمو حالة من بعد يخرج لم العالمي االقتصاد أن

 وتباطؤ واالنتاجية االستثمار مستويات ضعف عن الناجمة

 مواصلة إلى الحاجة يؤكد ما وهو الدولية، التجارة نمو

 إلى العالمي االقتصاد إعادة إلى الرامية التصحيحية السياسات

ت توقع. شمولية وأكثر الوتيرة مرتفع نمو إلى يؤدي مسار

الحالة والتوقعات االقتصادية في العالم "المنظمة في تقرير 

 2.9و المائة في 2.7 بنحو العالمي االقتصاد نمو" 2017لعام 

من و. التوالي على 2018و 2017 عامي خالل المائة في

 للنمو رئيسي محركالمتوقع استمرار دور الدول النامية ك

 في 4.4 بنحو تنمو نأ المتوقع من حيث العالمياالقتصادي 

 تساهم وأن 2018و 2017 عامي خالل المائة في 4.8و المائة

 العالمي اإلجمالي المحلي الناتج نمو من المائة في 60 بنحو

 منطقة في النامية الدول سيما ال (2016-2018) الفترة خالل

 قوة من مستفيدة   ديناميكية األكثر تظل التي آسيا وجنوب شرق

 . المواتية الكلية االقتصادية السياسات ومن المحلي الطلب

تسجيلها  التقرير توقع فقد ،المتقدمة االقتصادات حيث من أما

 العام المائة في 1.7 نحو إلى يصل الوتيرة محدود نمو لمعدل

على ضوء  التقرير توقع. 2018 لعام المائة في 1.8و الجاري

 واالنتاجية واالستثمار الطلب مستويات بين ما القوي االرتباط

 لالقتصاد البطيء التعافي فترةأن تطول  الدولية والتجارة

 لدفع منسقة عالمية اقتصادية سياسات تبني يتم لم ما العالمي

 تبني كذلك يستلزم ما وهو. االنتاجية وتنشيط االستثمار

 مسارات استعادة على قدرة وأكثر توازنا   كثرأ أخرى سياسات

 المتوسط األجل في المستدامة التنمية أهداف تحقيق و النمو

في هذا اإلطار، من األهمية بمكان أال ينصب اهتمام . والطويل

جانب  إدارةسياسات  صانعي السياسات االقتصادية فقط على

 تبني علىكذلك  يتم التركيزإنما البد وأن و ،الكلي الطلب

 .للنمو ومعززة دافعة هيكلية إصالحات
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إلى   4والتنمية االقتصادي التعاون منظمة أشارت جانبها من

منخفض ن االقتصاد العالمي ال يزال يتحرك في فخ النمو أ

في المائة على مدى نحو خمس  3يتعد الذي لم  الوتيرة

 ،حيث ال تزال مستويات االستثمار الخاص ضعيفة، سنوات

االستثمار العام مستويات وبشكل ملحوظ  تفيما تراجع

واستمر تباطؤ معدالت التجارة الدولية. ساهمت هذه العوامل 

الحد من مستويات الطلب الكلي وأضعفت معدالت نمو في 

وحالت دون ارتفاعها بالشكل المطلوب االنتاجية واألجور 

تزامن . تحسين مستويات المعيشةلزيادة معدالت نمو الناتج و

مستويات عدم اليقين بشأن مسارات ذلك مع ارتفاع في 

لقي وهو ما يُ  سياسات االقتصاد الكلي والمخاطر المالية

 .له على آفاق النمو المستقبليةبظال

ترى منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أن في هذا السياق، 

قدرة آمال إنعاش النشاط االقتصادي العالمي تعتمد على 

 سياسات مالية تحفيزيةالبلدان المتقدمة والنامية على تبني 

يتم تنفيذها بالتزامن مع عدد من سياسات اإلصالح  انتقائية

لنمو بما يعطي دفعة  لالهيكلي وإصالحات تحرير التجارة 

أكدت المنظمة في هذا الصدد على أهمية  .االقتصادي العالمي

حفز مستويات  بمقدورهاالمالية التي  سياساتالالتركيز على 

الطلب في األجل القصير ودعم مستويات المعروض في 

االستثمار العام  جل الطويل. ومن أهم هذه السياسات تعزيزاأل

في مجال دعم البنية األساسية المادية والبشرية واالرتقاء 

 . بأنشطة البحث والتطوير

توقعت المنظمة ارتفاع النمو االقتصادي  ،إلى ما سبقاستنادا  

 3مقارنة بنحو  2017في المائة عام  3.3ليصل إلى العالمي 

، فيما يتوقع استمرار 2016للنمو المسجل عام في المائة 

في المائة العام المقبل 3.6تحسن النمو إلى 
5
من المتوقع  .

تحسن النشاط في اقتصادات دول منظمة التعاون االقتصادي 

في  2والتنمية بشكل تدريجي ليصل معدل النمو هذا العام إلى 

العام وارتفاعه  2016في المائة عام  1.7المائة مقارنة بنحو 

ما فيما يتعلق بالنمو أ. 2018في المائة عام  2.3المقبل إلى 

المتوقع للدول غير األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي 

في المائة عام  4.5والتنمية فتتوقع المنظمة أن يبلغ نحو 

 4مقارنة بما يقدر بنحو  2018في المائة عام  4.5و 2017

 .2016في المائة للنمو المسجل عام 
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فيما يتعلق بتوقعات النمو االقتصادي على مستوى مجموعات 

 االقتصادات المتقدمةالدول، فمن المتوقع أن يبقى النمو في 

جية وانخفاض متأثرا  بضعف مستويات االستثمار واالنتا

معدالت التضخم، إال أن أفق النمو االقتصادي في دول 

الي ستفيد من حزم التحفيز الميالمجموعة من المتوقع أن 

أن المخاطر ال بيد  .المتوقع تنفيذها في بعض دول المجموعة

ن أعدم اليقين بشارتفاع مستويات تزال قائمة وتتمثل في تأثير 

المسار المستقبلي للسياسات االقتصادية في الواليات المتحدة 

وعدم تكشف التأثير المتوقع لخروج بريطانيا من األمريكية 

 ق النشاط االقتصادي.على آفابعد  االتحاد األوروبي

فنظرا  لكون  ،أما فيما يتعلق باألولويات على صعيد السياسات

ال تزال  منخفضة،مستقرة  عند مستويات  التضخم معدالت

 األسعار مستويات انكماش استمرارهناك مخاطر تتمثل في 

 استمرار المناسب من يكون قد ،لذا. المتقدمة الدول بعض في

 المالية للسياسة كبرأ دور مع ولكنالتيسيرية  النقدية السياسة

 الحيز تعزيز إلى الهادفة تلك السيما الهيكلية واإلصالحات

 مواصلة ضرورة حال في. األجل متوسط النمو ودعم المالي

 األقل السياسات على التركيز من البد المالي االنضباط جهود

 . االقتصادي النمو على تأثيرا  

 للناتج، فجوة بها تزال ال التي المتقدمة الدوليما يتعلق بف أما

 االجتماعي الضمان شبكات دعم على التركيز من فالبد

 تعزيز خالل من األساسية البنية ودعم الالجئين واستيعاب

هذه ل الفرصة إتاحة بهدف الضرائب وإصالحات االستثمارات

 من كذلك التقليدية، النقدية السياسة مساراتللعودة إلى  لدولا

 قوة في المشاركة دعم إلى هادفة هيكلية إصالحات تبني المهم

 وتلبية والمهارات القدرات بناء في االستثمارتعزيز و العمل

 المنتجات أسواق ديناميكية وزيادة العمل سوق متطلبات

والخدمات
6
. 

 تعافيا   شهد النشاط االقتصادي ،األمريكية المتحدة الواليات في

 خالل الُمسجل الضعيف داءباأل مقارنة الثاني النصف خالل

مع بلوغ  الوظائف خلق في نشاط صاحبه االول النصف

 Fullمقاربة للتوظف الكامل  مستوياتل التوظف مستويات

employment .توقعات وفق األمريكي االقتصاد سجل 

، 2016عام  المائة في 1.6ته نسب نموا   الدولي النقد صندوق

 2017 عام خالللالقتصاد األمريكي  أعلى نموا   يتوقع فيما

 العامفي المائة  2.2نقطة مئوية ليصل إلى  0.6بحدود 

 .الجاري

 السياسات في للتغيير المتوقع التأثير التقديراتهذه  عكست

تبني سياسات مالية توسعية  توقعي حيث ،األمريكية االقتصادية
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على الشركات وضرائب الدخل  الضرائب خفض خالل من

 لرفع التحتية البنية على سيما ال االنفاق مستويات وزيادة

ن أمن المتوقع  ،. في المقابلاالقتصادي النشاط مستويات

وهو  التضخم معدالتسريع ل ارتفاعتؤدي هذه السياسات إلى 

مسارات أسرع وأقوى للعودة لمسارات  يستوجب قدما 

 السياسة يسيرالسياسة النقدية التقليدية. كذلك سوف يؤثر ت

 الصادرات تنافسية على النقدية السياسة وتشديد المالية

 الطلب في الزيادة من ا  جانب تحويل على ويعمال األمريكية

 في زيادة صورة في المتقدمة االقتصادات باقي إلى المحلي

 يحول بمااألمريكية  المتحدة الواليات إلى الدول تلك صادرات

 في االقتصادي النشاط مستويات في كبير ارتفاع حدوث دون

 يبلغ أن المتوقع من حيث 2018 عام خالل المتحدة الواليات

وفق توقعات صندوق النقد ، المائة في 2.5 نحو النمو معدل

يتوقع البنك الدولي تراجع نمو االقتصاد  ،. في المقابلالدولي

العام المقبل بما يعكس استمرار في المائة  1.9األمريكي إلى 

جية في عدد من القطاعات والتوقعات انخفاض مستويات االنتا

اقتراب في ظل سعار الفائدة األمريكية رفع متتالي ألب

وهو ما  والتضخم من مستوياتها المستهدفة مستويات التوظف

 .سيؤدي إلى تقييد النمو

 المتحدة الواليات تلعبه الذي الكبير لدورعلى ضوء ا

 تكونيتوقع البنك الدولي أن  العالمي، االقتصاد فياألمريكية 

 واسعة متتابعة ا  آثاراألمريكية  السياسات اتجاه في للتغيُّرات

 المتحدة الواليات انتهجت فإذا. يالعالماالقتصاد  في االنتشار

ي قد ذلك فإن توسُّعية، مالية سياسات  في النمو تعزيز إلى يُؤد ِّ

 إذا ولكن القريب، األمد في الخارج وفي المتحدة الواليات

 السياسات أوالسياسات التجارية  علىتغييرات  طرأت

يشار كذلك إلى أنه . المكاسب تلك أثر تُبطل قد فإنها األخرى،

 بلدان في السياسات بشأن اليقين عدم حالة زيادةقد يكون ل

 االقتصادي النمو على سلبية آثار أيضا الرئيسية العالم

 .العالمي

وفق تقديرات صندوق النقد  المتوقع من ،اليورو منطقة في

 يتراجع وأن الجاري العامخالل  ضعيفا   النمو يبقىأن الدولي 

 2018و 2017 يعام خالل المائة في 1.6 إلى طفيف بشكل

 سيبقى .2016في المائة للنمو المسجل عام  1.7مقارنة  بنحو 

 قيمة في المتوقعة بالزيادة الفترة تلك خالل مدعوما   النمو

 مقابل اليورو قيمة في المتوقع التراجع ظل في الصادرات

 المالية السياسات بعضكنتيجة أيضا  لو األمريكي الدوالر

 الجوالت من عدد إجراء مع تزامنا   تبنيها سيتم التي التحفيزية

 المسجل في يؤكده االرتفاع وهو ما المنطقة دول االنتخابية في

عن العام  األوروبي االتحاد دول من عدد قيمة موازنات

سيحد من ارتفاع النمو بشكل ملحوظ التأثير المتوقع  .الجاري

 تراجع إلى ؤديالرتفاع األسعار العالمية للنفط التي ست

وهو ما  االستهالك ومستويات لإلنفاق المتاح الدخل مستويات

جدير بالذكر أنه . 2018قد يؤدي إلى تباطؤ النمو في عام 

في  االئتمان وضاعأو العمل ألسواق الضعيف التحسن رغم

. االستثمار مستويات في ضعف هناك يزال المنطقة اليورو 

 عند الفائدة أسعار بقاء تـأثير من مخاوف هناك أن كما

 االئتمان منح شروط في التساهلمن و متدنية مستويات

 غير والديون المصارف ربحية مستويات على وتأثيراته

اليورو منطقة دول بعض فيوظفة الم
7
. 

 2016 عام خالل محدود نمو تم تسجيل معدل ،اليابان في

 مستويات تزال ال فيما ،الخاص االستهالك مستويات من بدعم

المركزي  اليابان بنك اتجه. ضعيفة والصادرات االستثمار

 واالبقاء النقدية السياسة هدف تغيير إلى الماضي العام خالل

 من تقترب مستويات عند االجل طويلة الفائدة مستويات على

 الفائدة أسعار لتراجع السلبي األثر ولتجنب النمو لدفع الصفر

 خطوة فيو. المالية المؤسسات ربحية على صفرية لمستويات

 عن الثانية للمرة اإلعالن تم االقتصادي االداء تنشيط تستهدف

 في فرضها المقرر من كان التي االستهالك ضريبة تأجيل

 ،2019 عام من أكتوبر شهر إلى العام هذا من أبريل شهر

 بما تقدر الماليحفيز للت حزم تبني إلى االتجاه إلى إضافة

التي  اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 1.2 حول يتراوح

 مئوية نقطة 0.3 بنحو االقتصادي النمو معدل رفع شأنها من

 في متمثلة   االقتصادية التحديات أهم تبقى. 2017 عام خالل

 واالنتاجية العمل أسواق على وتأثيراتها السكان شيخوخة

 الشركاء أهم لدى السياسات بشأن اليقين عدم ومستويات

التجاريين
8
 . 

 الناشئة األسواق واقتصادات النامية الدول صعيد على

من المتوقع أن يتواصل تحسن مستويات النمو في  ،األخرى

المتوقع أن ن األداء داخل المجموعة من أبيد  ،دول المجموعة

ن تستفيد مجموعة الدول أيتوقع ففي الوقت الذي . يشهد تباينا  

لرئيسية للسلع األساسية في المجموعة من تعافي االمصدرة 

في األسواق الدولية، فإن مجموعة تلك السلع  مستويات أسعار

الدول المستوردة لتلك السلع سوف تتأثر سلبا  جراء ارتفاع 

أما من . السلع األولية وال سيما المعادنأسعار النفط وعدد من 

 تعزيزحيث األولويات على صعيد السياسات فتتمثل في 

وتبني التدابير الالزمة  المالية االسواقصالبة  مستويات

 المالية وضاعاأل ضيق عن الناتجة الهشاشة أوجه مواجهةل

 الصرف اسعار في حادة تقلبات حدوث وتفادي الدولية

 فعالة ممارسات تبني منكذلك  البد .االموال رؤوس وتدفقات
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 في المالي الحيزمستويات  دعمو المخاطر دارةإ مجال في

 . االخيرة الفترة في كبير بشكلضررت ت التي نموا   األقل الدول

النامية الُمصدرة الرئيسية  لدولمن المتوقع تعافي اقتصادات ا

في أسعار هذه السلع فيما  النسبي للتحسن نظرا  للسلع األساسية 

 االقتصاد استقرار مقومات لتعزيزماسة  حاجةتظل هناك 

 التنويع سياسات لدعم أهمية هناك لذلك، إضافة. الكلي

 مواصلة كذلكالمجموعة، و دولفي عدد من  االقتصادي

 .االقتصادي التكامل جهود

سجل النشاط االقتصادي تباطؤا  طفيفا  خالل العام  ،الصين في

 التحفيز بحزم 2016خالل عام  مدعوما   لنمووبقي ا 6.7إلى 

 استعادة نحو التوجه إطار في االئتمانتنشيط  وسياسات المالي

باتجاه دور أكبر للطلب المحلي ال سيما  االقتصادي التوازن

 قطاع نحو القطاعي النمو محركاتتوجيه واالستهالك المحلي 

 القطاع في شاطإحماء الن مستويات من والحد الخدمات

 االهمية ارتفعت ،العقارات أسعار تصاعد مع. الصناعي

لقطاع العائلي لتشكل ما يفوق إلى ا ةالموجه للقروض النسبية

نقاط مئوية زيادة مقارنة  10في المائة من الناتج ) 40

 عن نتج (.بالمتوسط المسجل خالل السنوات الثالث الماضية

 بنحو يقدر بما العقارية األصول أسعار في كبير ارتفاع ذلك

  .الرئيسية المدن في المائة في 30

 في النمو اعتدالوفق تقديرات البنك الدولي  ،أيضا   المتوقع من

تباطؤ  يعكس بما 2018و 2017 يعامخالل الصين 

 لدى السياسات بشأن اليقين وعدم الخارجي الطلب مستويات

 من. الخاص االستثمار مستويات وتراجع التجاريين الشركاء

 للسياسات الصين تبني استمرار التقرير آفق خالل المتوقع

 في النشاط مستويات وتقليل التوازن الستعادة الهادفة

 نمو ثم ومن ،االنتاجية طاقتها من بأكثر تعمل التي القطاعات

 االستهالك ونمو الصناعة حساب على الخدمات لقطاع أكبر

 إلى هادفة إصالحات تنفيذ وكذلك ،االستثمار حساب على

 من الحد وكذلك والشركات العامة المؤسسات هيكلة إعادة

 مستوى ارتفاع يزال ال. الماليةفي األسواق  المخاطر تراكم

 العملة قيمة على يضغط الخارج إلى االموال رؤوس تدفقات

 مقابلجعت العملة المحلية احيث تر االنخفاض نحولتتجه 

 .2016 عام خالل المائة في 7 بنحو الدوالر

 الصاعدة االقتصادات أهم بين من عدتُ  التي ،الهند وفي

 2016 عامفي نهاية  نسبيا   الهندي االقتصاد تأثر ،ديناميكية  

 التي الكبيرة القديمة ذات القيمة النقد فئات بعض إلغاء بعملية

واستبدالها  المتداول النقد من المائة في 85 - 80 نحو تشكل

 مستويات على كبير بشكل أثر ما وهو ،بفئات نقد جديدة

 معدلالهند  تسجيل المتوقع من. االقتصادي والنشاط السيولة

 2017 عامي خالل المائة في 7.6و 7.7 بنحو يقدر نمو

 النقديةالسياسات ب مدعوما  ة المتحد األمم توقعات وفق 2018و

 مشروعات من عدد تنفيذ في الحكومة واستمرار التوسعية

الخاص القطاع مع الشراكة نموذج خالل من األساسية البنية
9
 .

 عدد تنفيذ من االستثمار مستويات ستستفيد ،ذلك إلى إضافة  

 قانون إقرار أبرزها ومن االقتصادية اإلصالحات من

 توحيد هإطار في سيتم الذي والخدمات السلع على الضريبة

 وزيادة المعامالت تكلفة خفض إلى وسيؤدي الضريبة معدل

 أن المتوقع من المقابل في لكن. المشروعات كفاءة مستويات

 من والشركات المصارف لموازنات الضاغطة األوضاع حدت

 ،آخر جانب من. القصير األجل في سيما ال التحسن هذا

ذي ال واالستثمارية التجارية الشراكة اتفاق إبرامسيعزز 

 نمو آفاق من األوروبي االتحاددول و الهند بين مناقشته يجري

 .المتوسط المدى خاللالهندي  االقتصاد

المستقلة الدول كومنولث في
10   

 رابطة مجموعة واصلت

 2016 عام خالل النكماش تسجيلها المستقلة الدول كومنولث

 سيما ال ،2015 عام خالل المسجلة تلك من أقل بوتيرة لكن

 المتوقع من. في ظل تراجع معدل انكماش االقتصاد الروسي

 نموا   المجموعة دول تسجل أن ،2018و 2017 عامي خالل

األداء  مؤشرات بعضفي  تحسنال بوادر ظهور مع إيجابيا  

  .االقتصادي

وبعد عامين من انكماش ، الكاريبي والبحر الالتينية أمريكا في

 نموا   من المتوقع تسجيل دول المجموعةالنشاط االقتصادي، 

وارتفاعه  المائة في 1.3 بنحو يقدر 2017 عام خالل إيجابيا  

 في المتوقع التحسنفي ظل  2018 عام في المائة في 2.1إلى 

 اقتصادات أكبر والبرازيل األرجنتيناقتصادات  من كل

 التي والخارجية الداخلية التحديات مغر ذلك، المجموعة

 المتوقع النشاط التحسن هذا سيدعم. المجموعة دول تواجه

 األساسية السلع أسعار وارتفاع الخارجي الطلب لمستويات

تبني و السياسي المسار على اليقين عدم مستويات وتراجع

 تراجع ظل في توسعية نقدية سياساتبعض دول المجموعة 

ا  في دول ضعيف النمو أفق سيبقى ذلك، رغم. التضخم معدالت

 السياسات وتشديد البطالة مستويات ارتفاع ظل في المجموعة

المالية
11

. 

 األساسية السلع أسواق

 قد العالمية النفط أسواق أن إلى األوبك منظمة تقديرات تشير

 النفط على الطلب مستويات في ارتفاعا   2016 عام في سجلت

 هو مما أكثر تحسنا   يعكس بما اليوم في برميل 1.38 بواقع

 االقتصادي التعاون منظمة دول في االقتصادي للنشاط متوقعا  

. اليوم في برميل مليون 95 إلى الطلب إجمالي ليصل والتنمية

                                                      
9
 United Nations, (2017). “World Economic Situation 

and Prospects”, Jan. 
10
 االقتصاد آفاق لتقرير وفقا   المستقلة الدول كومنولث رابطة تضم 

 : من كل ،2016 أبريل :الدولي النقد صندوق عن الصادر العالمي

 وكازاخستان وجورجيا وأذربيجان وأوكرانيا، وروسيا ومولدوفا بيالروس

 .وأوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان قيرغيزستان وجمهورية
11

 United Nations, (2017). “World Economic Situation 

and Prospects”, Jan. 
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 خارج من النفط من المعروض مستويات شهدت المقابل، في

 ليصل برميل مليون 0.66 بنحو العام خالل تراجعأ   أوبك

 في برميل مليون 57.34 إلى أوبك خارج من االنتاج إجمالي

 مليون 31.6 أوبك نفط على الطلب إجمالي بلغ فيما اليوم

 مقارنة اليوم في برميل مليون 1.9 بزيادة اليوم في برميل

2015 عام المسجل بالمستوى
12

 التطورات هذه عن نتج. 

 وفق 2016 عام خالل للنفط العالمية األسعار متوسط تسجيل

للبرميل دوالر 40.8 نحو المرجعية أوبك خامات سلة
13
 وهو 

" العربي االقتصاد آفاق" تقرير في المتوقع المستوى يقارب ما

 .للبرميل دوالرا   40 البالغ 2016 وسبتمبر مارس إصداري

 خالل نسبيا   انتعاشا   الدولية النفط أسواق تسجيل المتوقع من

 داخل الرئيسيين النفط منتجي نجاح ظل في 2017 عام

 2016 عام بنهاية التفاق التوصل في األوبك منظمة وخارج

 2017 يناير من األول من اعتبارا   االنتاج كميات لخفض

 في المقبل أوبك اجتماع في تمديدها يمكن أشهر ستة ولمدة

 عام منذ مرة وألول االتفاق هذا يقضي. الجاري العام منتصف

 أوبك منظمة دول داخل من االنتاج مستويات بخفض 2008

 إلى األوبك دول إنتاج ليصل يوميا   برميل مليون 1.2 بنحو

 إبرام االتفاق هذا أعقاب في تم كما.  يوميا   برميل مليون 32.5

 خفض إلجراء أوبك خارج الرئيسية المنتجة الدول مع اتفاق

 نصف يأتي أن المتوقع من) يوميا ، برميل مليون 0.6 بحدود

 االنتاج من األوبك منظمة خارج من المتوقع الخفض هذا

 وخارج داخل المنتجين بين التعاون إطار في( الروسي

 النفط أسواق في التوازن من مزيدا   تحقيق بهدف المنظمة

 . الدولية

 -حال تحقيق مستويات جيدة من االلتزام به– االتفاق سيساعد

 في النفط من المعروض تخمة مستويات على القضاء على

 بنحو للطاقة الدولية الوكالة قبل من تقديرها تم التي األسواق

 صعيد وعلى آخر، جانب   من. يوميا   برميل ألف 700 - 650

 تحسن ظل في المتوقع من النفط على الطلب مستويات

 الجاري العام خالل العالمي االقتصادي النشاط مستويات

 وفق يوميا   برميل مليون 1.2 بنحو الطلب مستويات في زيادة

 . األوبك ومنظمة للطاقة الدولية الوكالة من كل تقديرات

 النفط أسعار دعم على بالفعل ساعد قد االتفاق أن إلى يشار

 شهري بين ما لالتفاق التوصل أعقاب في ارتفعت التي الدولية

 أن إال.  بالمائة العشرين تقارب بنسبة 2016 وديسمبر نوفمبر

 تشجيع على المقابل في سيعمل األسعار في المتوقع االرتفاع

 االنتاج، كميات زيادة معاودة على الصخري النفط منتجي

 خالل النفط أسعار في المتوقعة للزيادة سقفا   سيضع ما وهو

 النفط من االنتاج وأن خاصة ،2018و 2017 عامي

 كبيرة   زيادة   يسجل قد المتحدة الواليات من سيما ال الصخري

 60-55مستويات تتراوح بين  إلى األسعار ارتفعت حال

                                                      
12 OPEC, (2017). ‘Monthly Oil Market Report’, Mar.  
13  OPEC, (2017). ‘OPEC Price basket’. 

 بمراقبة الُمكلفة الخماسية اللجنة أن إلى يشار. للبرميل دوالرا  

 التي األوبك منظمة في االنتاج بخفض االلتزام مستويات

 الجزائر من الكويت إلى إضافة ومكونة حاليا الكويت ترأسها

 أوبك خارج من لدولتين باإلضافة أوبك داخل من وفنزويال

 2017 يناير شهر في أشارت قد عمان، وسلطنة روسيا هما

 اإلنتاج خفض قرار بتنفيذ االلتزام من مرتفعة مستويات إلى

 لشهر االنتاج بيانات فوفق. المائة في 80-75 بين تراوحت

 دول من النفطي المعروض مستويات شهدت 2017 يناير

 سبق، ما على بناء .يوميا   برميل ألف 900 بنحو تراجعا   أوبك

 خالل الدولية النفط أسواق توازن بدء إلى التقديرات تشير

 المتوقعة الزيادة من كل ظل في 2017 عام من األول الربع

 مستويات في والتخفيضات العالمي االقتصادي النشاط في

 بها، االلتزام الرئيسية المنتجة الدول بدأت التي المعروض

 1 بنحو النفطية المخزونات مستويات تراجع عكسه ما وهو

 منذ شهري انخفاض أكبر ثالث يمثل بما يوميا   برميل مليون

2014 عام بداية
14
 . 

 االقتصادي النشاط مستويات بتحسن التوقعات ضوء في

 مستويات خفض باتفاق للنفط الرئيسية المنتجة الدول وبالتزام

 العالمية النفط ألسعار نسبي تحسن حدوث المتوقع من االنتاج،

 بحدوث التوقعات ستحد فيما ،2018و 2017 عامي خالل

 نتيجة الصخري النفط من االنتاج مستويات في موازية زيادة

 لألسعار المتوقع االرتفاع من األسعار مستويات ارتفاع

 على سقفا   وتضع اإلشارة، سبق كما والمقبل الجاري العامين

 السياق، هذا في .القصير األجل في لألسعار المتوقعة الزيادة

 في مبنية هي التي الدولي النقد صندوق لتوقعات ووفقا  

 من أنواع لثالث المستقبلية العقود أسعار متوسط على األساس

 المملكة برنت وخام تكساس، غرب خام وهي الخام النفط

 العالمية األسعار ارتفاع المتوقع من دبي، فاتح وخام المتحدة

 إلى لتصل الحالي العام المائة في 20 تقارب بنسبة للنفط

، يتوقع الصندوق 2018. أما في عام للبرميل دوالر 51.2

 لتصل المقبل العام المائة في 4 من يقرب بما األسعار عارتفا

 زيادة   الدولي البنك توقع جهته، من. للبرميل دوالر 53.2 إلى

 ومواصلة للبرميل دوالر 55 إلى لتصل النفط ألسعار أكبر

 للبرميل دوالر 60 نحو إلى االرتفاع للنفط العالمية األسعار

 .المقبل العام

 أن المتوقع من ،األخرى االساسية السلع بأسعار يتعلق فيما

 التوقعات ظل في 2018و 2017 عامي خالل دعما   تجد

 كبير عدد من المعروض وانخفاض الطلب مستويات بارتفاع

 السيما ،السلع هذه أسعار سيدعم ما وهو األساسية السلع من

 أنشطة في التوسع من ستستفيد التي المعادن بأسعار يتعلق فيما

 في 50 نحو عن مسؤولة تعد التي الصين في والبناء التشييد

 ستجد كذلك. للمعادن العالمي االستهالك إجمالي من المائة

 في الطلب مستويات ارتفاع من دعما   المعادن أسعار

                                                      
14 U.S. Energy Information Administration. (2017). 

Short Term Energy Outlook, Mar. 
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 البنية مشروعات من عددا   لتنفيذ المتقدمة االقتصادات

 السلع أسعار استقرار المتوقع من المقابل، في. األساسية

 وارتفاع منها المعروض مستويات مالئمة بفعل الغذائية

 وتحسن الرئيسية الغذائية السلع من نوالمخز مستويات

المناخية الظروف
15

. 

 والصرف الفائدة أسعار

 في مستوياتها أدنى في النقدية السياسة فائدة أسعار زالت ال

 االعتماد ظل في والنامية المتقدمة االقتصادات من العديد

 االقتصادي النمو مستويات لرفع النقدية السياسة على الكبير

 المقابل في. التضخم معدالت وتدني الناتج فجوات واستمرار

 ىمنح تتخذاألمريكية  المتحدة الواليات في الفائدة أسعار بدأت

 معدل ووصول االقتصادي النشاط تحسن ضوء على مختلفا  

 ووجود للتوظف األمثلقريب من المستوى  لمستوى التشغيل

 مجلس قام لذلك استنادا  . تضخمية ضغوط لظهور بوادر

 برفعين 2016 عام خاللاألمريكي  لفيدراليا االحتياطي

 يتراوح ما إلى لتصل األمريكي الدوالر على الفائدة ألسعار

 الفائدة أسعار بمسار يتعلق فيما. المائة في 0.75-0.50 بين

 على ذلك يتوقف فسوف ،2017 عام خالل األمريكية

 يحدث لم حال ففي. الجاري العام خالل التطورات االقتصادية

مجلس  اتجاه المتوقع من االقتصادية، السياسة في كبير تغيير

 رفعين من أكثر إلجراء األمريكي الفيدرالياالحتياطي 

 تبني حال في أما. متدرجمعتدل و مسار وفق الفائدة ألسعار

 التضخم معدالت على واسع أثر ذات تحفيزية مالية سياسات

أسرع  عودة إلى الفيدرالي االحتياطي مجلس يتجه فقد

وقد  ،هذا. للمسارات التقليدية وتشديد أكبر للسياسات النقدية

الرفع األول قام مجلس االحتياطي الفيدرالي األمريكي ب

قطة أساس منتصف شهر ن 25بنحو هذا العام ألسعار الفائدة 

 .2017مارس 

 غير التوسعية النقدية السياسة استمرار يتوقع المقابل، في

 ضوء على األخرى المتقدمة االقتصادات من عدد في التقليدية

 قدرة ومحدودية ،االقتصادي للنشاط أكبر تحفيز إلى الحاجة

 التي للمشاكل نظرا   الدور بهذا القيام على المالية السياسة

 الشركات وقطاع بالمصارف الخاصة الميزانيات منها تعاني

.  البلدان هذه من عدد في الكبير المديونية عبء واستمرار

 شهر في األوروبي المركزي البنك قرر اليورو، منطقة ففي

 أشهر ثمانية الكمي التيسير ببرنامج العمل مد الماضي ديسمبر

 يقوم التي األصول شراء لعمليات أقل حجم مع ولكن أخرى

 عمليات أسعار معدالت على اإلبقاء البنك قرر كما. شهريا   بها

 المسجلة مستوياتها عند واإليداع واإلقراض التمويل إعادة

 في 0.40-و المــــائة في 0.25و المائة في صفر البالغة مسبقا  

 استمرار المتوقع من سبق ما على بناء. التوالي على المائة

 منطقة في المنخفضة الفائدة وأسعار التيسيرية النقدية السياسة

                                                      
15

 World Bank Group, (2017). “Global Economic 

Prospects: Weak Investment in Uncertain Times”, June. 

ببقاء معدالت التضخم  التوقعات ضوء على العام خالل اليورو

في المائة 1.3عند مستوى  خالل العام
16

دون وهو ما يظل ، 

في  2المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي األوروبي )

 المركزي انجلترا بنك من كل ىأبق ،أخرى جهة من المائة(.

 النقدية السياسة فائدة سعر على الياباني المركزي والبنك

 المائة في 0.250 مستوى عند 2016 عام خالل منخفضا  

 واألسواق النامية الدول في أما. التوالي على المائة في صفرو

 المحلية بالعملة السندات على الفائدة أسعار شهدت الصاعدة،

 في سيما ال التمويل، أوضاع ضيق ضوء في ضغوطات

 .الالتينية وأمريكا أوروبا في الناشئة االسواق

 االقتصادي النمو ومسارات الفائدة أسعار توجهات انعكست

 مع 2016 عام خالل الرئيسية العمالت صرف أسعار على

 في الصرف أسعار تطور اتجاهات في التباين استمرار

 األمريكي الدوالر تحقيق واستمرار المتقدمة االقتصادات

 بنهاية خاصة األخرى العمالت من كبير عدد مقابل لمكاسب

 مالية لسياسة المتحدة الواليات بتبني التوقعات ضوء في العام

 وأقوى أسرع بمسار والتوقعات النمو دعم على تساعد توسعية

 عام تعامالت الدوالر أنهى لذلك استنادا  . الفائدة أسعار لرفع

 من مكونة سلة مقابل المائة في 4 من يقرب بما مرتفعا   2016

 الصعودي االتجاه استمرار يتوقع فيما رئيسية، عمالت ست

 .إليها المشار للعوامل استنادا   2017 عام خالل للدوالر

إدراج اليوان في وحدة حقوق السحب  2016تم بنهاية عام 

 عملةك اليواناعتماد  ومن ثمالخاصة لصندوق النقد الدولي، 

 منذ نوعه من األول هو تطور في الحر لالستخدام قابلةدولية 

 عمالت. بذلك تتوزع أوزان الالسلة تلك في اليورو اعتماد

 النحو علىالمدرجة في سلة وحدة حقوق السحب الخاصة 

في  30.93و األمريكي، للدوالر في المائة 41.73: )التالي

في  8.33و الصيني، لليوان في المائة 10.92و لليورو،المائة 

 .(االسترليني للجنيه في المائة 8.09و الياباني، للين المائة

 النقدي النظام إصالح في تحقق الذي التقدم التطور هذا يعكس

الصين في والمالي
17
. 

 

  الدولية التجارة
 

 األزمة منذ مستوياته أدنى الدولية التجارة حجم نمو سجل

 على الطلب ضعف نتيجة 2016 عام خالل العالمية المالية

 تأثير إلى إضافة المتقدمة، االقتصادات في الواردات

 الدولية التجارة في الثقل ذات الدول في الهيكلية التحوالت

 اعتماد باتجاهاألمريكية  المتحدة والواليات الصين مثل

                                                      
16
 Focus Economics (2017). “Interest Rate in Euro 

Zone”. 
17
(. "الصندوق يطلق سلة جديدة لحقوق 2016لي )صندوق النقد الدو 

السحب الخاصة تضم اليوان الصيني ويحدد مبالغ جديدة للعمالت"، بيان 

 .440/16صحفي رقم 
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 إضعاف على عمل ما وهو ،المحلي للمكون أكبر مستويات

 في للتغيرات الدولية التجارة في التغيرات مرونة مستويات

 تأثرت كذلك. المتقدمة الدول في السيما العالمي الناتج

 في المتزايدة التجارية الحمائية بالسياسات الدولية التجارة

 التي النامية البلدان على سلبا   انعكست التي المتقدمة البلدان

. والتوظف النمو لدفع الدولية التجارة على كبير بشكل تعتمد

 الفترة خالل العشرين مجموعة دول تبنت المثال، سبيل فعلى

 نحو 2016 عام منتصف وحتى 2015 عام منتصف منذ

 إجراء 21 بمعدل) جديدا   حمائيا   تجاريا   إجراءا   145

(شهريا  
18

 االستثمار مستويات ضعف عمل لذلك إضافة. 

 تشكل التي الرأسمالية السلع من الواردات مستوى تقليل على

الدولية التجارة ثلث نحو
19
 تراجع العوامل هذه كافة عن نتج. 

 أربعة يمثل ما نحو من الدولية التجارة حجم نمو معدل

 المالية األزمة قبل العالمي المحلي الناتج نمو معدل أضعاف

. العالمي االقتصاد نمو معدل تقريبا   يساوي ما إلى العالمية

 عامي خالل الدولية التجارة مستويات تعافي المتوقع من

 الطلب لمستويات المتوقع االرتفاع من بدعم ،2018و 2017

 سيحد فيما الصاعدة، واألسواق النامية الدول واردات على

 الحمائية والسياسات االستثمار مستويات ضعف استمرار

 . الدولية لتجارةل كبير تعافي حدوث فرص من التجارية

 االقتصادية المخاطر

 النمو بآفاق لمحيطةا المخاطر بعض استمرار المتوقع من
 :في أهمها يتمثل والناشئة المتقدمة البلدان في االقتصادي

 االقتصاديةعدم اليقين بشأن السياسات  -
 

 السياسة مسارات يكتنف الوضوح وعدم الغموض يزال ال

 بتأثير يتعلق فيما خاصة المتقدمة، االقتصادات في

 االقتصادية السياسة في المتوقع التغير وتداعيات

 الفائدة وأسعار الدولية التجارة مستويات على األمريكية

 وحزم توسعية مالية سياسات تبني تم حال في. والصرف

 الُمحقق النمو على إيجابا   ذلك سينعكس المالي للتنشيط

 سيعزز أنه إال المتقدمة، االقتصادات مستوى على

 مجلس تبني احتماالت بشأن اليقين عدم مستويات

 لعودة وأقوى أسرع لنهج األمريكي الفيدرالي االحتياطي

 قد ما وهو التقليدية، لمساراتها األمريكية النقدية السياسة

 وتأثيرات الدولية المالية األسواق في تقلبات إلى يؤدي

 الصاعدة األسواق واقتصادات النامية الدول على سلبية

 من. المالي االستقرار مستويات على ذلك يؤثر قد ثم ومن

 مسارات بشأن يقين عدم هناك زالي ال ،خرآ جانب

 استمرار ضوء على اليورو منطقة في الكلي االقتصاد

                                                      
18
 World Trade Organization (2016). “Report on G20 

Trade Measures (Mid-October 2015 To Mid-May 

2016)”, June. 
19  World Bank (2017). “Global Economic 

Prospects”, Jan. 

، إضافة إلى عدم والخاصة العامة المديونيات أعباء

تكشف تداعيات خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي 

 .بعد على االقتصاد العالمي

 

 االتجاه المتزايد نحو تبني سياسات تجارية حمائية:  -
 

 قد التي االقتصادية المخاطر أكبر من الخطر هذا يعد

 دون وتحول الراهنة المرحلة في االقتصادي النمو تعيق

 والتجارة العالمي االقتصادي للنشاط حقيقي تعافي حدوث

 من سياسات تبني إلى الدول من عدد اتجاه بفعل الدولية

 والتجارة الخارجي الطلب نمو فرص إضعاف نهاأش

كذلك  واضحا   االتجاه هذا استمر. اإلشارة سبق كما الدولية

 المتحدة الواليات انسحاب شهد الذي الحالي العام بداية مع

 في ،الهادئ المحيط عبر الشراكة اتفاق مناألمريكية 

 االنضمام إجراءات اليابان فيه استكملت الذي الوقت

 واالقتصادية، االستراتيجية أهميتها ضوء في لالتفاقية

 الصين دعوة لدراسة لالتفاقية المنضمة الدول دعا ما وهو

 على يؤثر أن االتجاه هذا تزايد شأن من. لها لالنضمام

 المتقدمة الدول من عدد في والتشغيل النمو فرص

 في التشغيل مستويات تعتمد المثال، سبيل فعلى. والنامية

 الطلب على والتنمية االقتصادي التعاون منظمة دول

 من المائة في 25مصدرا  لتوفير  يعد حيث الخارجي

المنظمة دول في العمل فرص
20
. 

 

 تزايد المخاطر المالية -
 

 من عدد في الفائدة ألسعار المتدنية المستويات ظل في

 والتشوهات المالية المخاطر تراكم استمر المتقدمة، الدول

 من عدد في العقارات أسعار وارتفاع األصول أسعار في

 التي الكلية االحترازية السياسات من الرغم على الدول

 في ملموسة تقلبات األخيرة اآلونة شهدت كذلك. تبنيها يتم

 الموازنات تهدد عوامل كلها وهي الصرف، أسواق

 مستويات على التحديات من المزيد وتضع الخاصة

 لصناديق األجل طويل واالستقرار البنوك ربحية

 مسارات نتباي كذلك سيظل ذاته، السياق في. المعاشات

 العوامل أحد المتقدمة األسواق يبن ما النقدية السياسة

 تحسن فمع. العالمي المالي االستقرار على سلبا   المؤثرة

 في ضعفه واستمرار االقتصادات تلك بعض في النمو

 مستويات في كبير فارق هناك سيظل أخرى اقتصادات

 وقد ،المالية األسواق على بظالله يلقي الفائدة أسعار

 إلى للعودة متعجلة مسارات الفارق هذا تجاوز يستلزم

 األنشطة فيه تزال ال وقت في التقليدية النقدية السياسات

 قبل من دعم إلى بحاجة البلدان هذه في االقتصادية

 .السياسة النقدية التيسيرية

                                                      
20
 OECD, (2016). “Global Economic Outlook: Escaping 

the Low Growth Trap” Nov. 
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 الدولية والتجارة العالمي االقتصاد نمو معدل

 وفق 2018 عام المائة في 3.3 نحو إلى وتحسنه 2017 عام خالل المائة في 3 بحدود العالمي االقتصاد نمو اإلشارة، سبق كما المتوقع من

 ان المتوقع من التي الدولية التجارة نمو معدالت ضعف استمرار المتوقع من كذلك. الدولية المنظمات قبل من المتوقعة النمو تقديرات متوسط

 للنشاط البطيء النمو وتيرة استمرار شأن من. التوالي على 2018و 2017 عامي خالل المائة في 3.7و المائة في 3.3 بنسبة نموا   تسجل

 والخدمات السلع لصادرات محدود نمو إلى يؤديا   وأن العربية الدول في االقتصادي النمو آفاق على يؤثرا أن الدولية والتجارة العالمي االقتصادي

 في االقتصادي النشاط مستويات دعم في الخارجي الطلب أهمية ظل في سيما ال ،االقتصادي التعافي علىالعربية  البلدان قدرة من سيحد ما وهو

 . العربية الدول في الكلي الطلب إجمالي من المائة في 42 بنحو الخارجي الطلب يساهم حيث البلدان تلك من كبير عدد

 النفط أسعار

 ال المعروض تخمة بامتصاص يسمح قد بما االنخفاض نحو النفطي المعروض مستويات باتجاه التوقعات إلى الدولية النفط أسواق في الدالئل تشير

 عام خالل النفط على الطلب مستويات في ارتفاع من سيستتبعه وما العالمي االقتصادي النشاط مستويات بتحسن التوقعات ضوء على سيما

 تقرير يتوقع عليه،. للبرميل دوالر 40.8 نحو البالغة 2016 عام المسجلة األسعار بمستويات ُمقارنة   لترتفع األسعار مستويات دعم بالتالي ،2017

 بافتراض ذلك 2017 عام خالل للبرميل دوالر 55يات تتراوح حول مستو حول لتدور العالمية األسعار مستويات ارتفاع" العربي االقتصاد آفاق"

 عام خالل العالمية النفط أسعار استقرار يتوقع فيما االنتاج، خفض باتفاق أوبك وخارج داخل للنفط الرئيسية المنتجة الدول من جيد التزام مستوى

 أبطأ بوتيرة لكن االرتفاع االسعار مواصلة المتوقع فمن 2018 عام في أما. االتفاق بهذا االلتزام مستويات انخفاض حال المستوى هذا دون 2017

 العربية الدول في االقتصادي النشاط مستويات دعم إلى للنفط العالمية األسعار في التحسن هذا سيؤدي. للبرميل دوالر 57 مستوى إلى لتصل

 للنمو المحفز المالي االنفاق لدعم نسبيا   حيزا   وسيوفر النفطية واإليرادات الصادرات من كل قيمة في المتوقعة الزيادة بفعل له الُمصدرة

 األسعار كليا   أو جزئيا   تدعم زالت ال التي العربية الدول من عدد على بظالله النفط ألسعار المتوقع االرتفاع هذا سيُلقي المقابل، في .االقتصادي

 العربية الدول في أما. واالجتماعي الرأسمالي االنفاق لتعزيز لديها المتاحة الموارد على ويضغط موازناتها على وسيؤثر للطاقة المحلية

 التأثير ثم ومن لإلنفاق المتاح الدخل مستويات انخفاض إلى االرتفاع هذا يؤدي سوف الطاقة، أسعار لتحرير تدابير تبنت التي للنفط المستوردة

 باتجاه البلدان هذه في التصنيع نمط تحول خالل من الُمحققة اإليجابية المكاسب األثر هذا من وسيخفف ،الكلي الطلب مستويات على سلبا  

 الدول بعض اتجاه ضوء في المتوقع من كذلك،. النمو سيدعم ثم ومن العمل فرص من المزيد سيوفر ما وهو العمالة استخدام كثيفة الصناعات

 اقتصادات على أقل أثرا   للنفط العالمية األسعار الرتفاع يكون أن الرياح وطاقة الشمسية الطاقة سيما ال البديلة الطاقة مصادر تشجيع إلى العربية

 . تدريجيا   البلدان هذه

 الفائدة سعارأ

 السياسات مسارات وعلى المتقدمة االقتصادات في االقتصادي النشاط تطورات على كبير بشكل الفائدة ألسعار المتوقعة المسارات تعتمد

 من الناتج مستويات واقتراب االقتصادي النمو لحفز توسعية مالية لسياسات األمريكية المتحدة الواليات بتبني التوقعات ظل ففي. الكلية االقتصادية

 تبني إلى األمريكي الفيدرالي يتجه قد اع،فاالرت نحو الطويل األجل في التضخم توقعات واتجاه Potential Output الممكنة الناتج مستويات

 أسعار لترتفع الفائدة أسعار لرفع جولة من أكثر تبني ضوئه على يتوقع قد ما وهو التضخم مستويات لخفض النقدية السياسة لتشديد أسرع مسارات

 انعكاسات التوجه لهذا يكون سوف. الحالي العام خالل المائة في 1.50 مستوى بلوغها ثم ومن مئوية، نقطة 0.75-0.50 بين يتراوح بما الفائدة

 نظما   تتبني التي العربية المركزية المصارف تتجه أن المتوقع فمن. البلدان تلك في التمويل أوضاع وعلى العربية الدول في النقدية السياسة على

 في التوسع على المصارف قدرة من يحد قد ما وهو الصرف سعر سياسة على للحفاظ المحلية عمالتها على للفائدة مماثل رفع إلى للصرف ثابتة

 أكثر نظما   تتبنى التي العربية الدول على تأثيرا   الرفع لهذا سيكون كما. المحلية السيولة مستويات على الضغوط من المزيد ويضيف االئتمان منح

 من عدد عمالتقيمة  تراجع استمرار إلى سيؤدي حيث ال سيما تلك التي تعاني من نقص المعروض من الصرف االجنبي الصرف ألسعار مرونة

 الكثير فيه تتجه وقت فيخارجي ال لتمويلضيق أوضاع ا إلى األمريكية النقدية السياسة تشديد يؤدي سوف ،لذلك إضافة  . أمام الدوالر الدول هذه

 على الفائدة رفع سيؤدي كذلك. تمويل العجوزات في الموازنات العامة باحتياجات للوفاء األجنبية بالعملة سندات إلصدار العربية البلدان من

 أسعار علىمحتمله  ضغوطات ثم ومن العربية الدول بينها ومن الصاعدة واألسواق النامية الدول خارج إلى األموال رؤوس تدفق إلى الدوالر

  .الخارجي الدين خدمة أعباء في وارتفاع والصرف الفائدة

                                                      

لتطورات الدولية على مختلف األصعدة اذلك بما يسمح باألخذ في االعتبار الدورية، تخضع كافة التوقعات الخاصة بالسيناريو الرئيسي للتقرير للمراجعة  21

من هذا التقرير. تشمل عملية المراجعة المستمرة التطورات في النشاط  2017بطة باالفتراضات الرئيسية ومن ثم تحديث تلك التوقعات في إصدار سبتمبر المرت

ات التزام الدول المنتجة للنفط االقتصادي العالمي والتجارة الدولية وأسواق النفط العالمية ال سيما فيما يتعلق بمستويات المعروض من النفط والطلب عليه ومستوي

، كما تشمل عملية المراجعة أيضا  التطورات في سعر صرف 2017وكذا احتمالية مد العمل بهذا االتفاق خالل النصف الثاني من عام  ،باتفاق خفض االنتاج

 الدوالر األمريكي والعمالت الرئيسية األخرى.
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(2017-2018(: توقعات أداء االقتصاد العالمي )1شكل رقم )  

 من المتوقع حدوث تحسن نسبي لالقتصاد العالمي

  2018و 2017خالل عامي  
العالمي )%( معدل نمو االقتصاد  

في ضوء تحسن النشاط االقتصادي في الدول النامية واألسواق 
 الناشئة وبدرجة أقل تواصل النمو في الدول المتقدمة
 معدل نمو االقتصادات المتقدمة والدول النامية واألسواق الناشئة )%(
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على ضوء االتفاق 2017األسعار العالمية للنفط عام من المتوقع تحسن   

بخفض كميات االنتاج   
 متوسط سعر سلة أوبك المرجعية )دوالر(

أسعار الفائدة في عدد من الدول عند مستويات  من المتوقع بقاء
 منخفضة لدفع النمو االقتصادي

)%( 2016عام حتى نهاية أسعار فائدة السياسة النقدية   

 

OPEC Basket Price OPEC, (2017). 

Data for 2017 till 19th March 2017. 

  
سعر الفائدة 

 األساسي

أخر تاريخ 

 تغيير

 14/12/2016 % 0.750 مجلس االحتياطي الفيدرالي

 23/10/2015 % 4.350 البنك المركزي الصيني

 03/10/2016 % 0.000 البنك المركزي األوروبي

 02/01/2016 % 0.000 بنك اليابان المركزي

 16/09/2016 % 10.000 البنك المركزي الروسي

 17/03/2016 % 7.000 البنك المركزي جنوب أفريقيا

 15/01/2015 % 0.750- البنك المركزي السويسري

   

s tab  abolG 

تحسن لفي االقتصادات المتقدمة نظراا التضخم  ارتفاع مستوياتمن المتوقع 
في الدول نسبياا مستويات النشاط االقتصادي والتوظف في بعضها وتراجعها 

 النامية واألسواق الناشئة بما يعكس جهود الضبط المالي
 معدل التضخم )%(

معدالت نمو حجم التجارة الدولية إال أنها تعافي نسبي لمن المتوقع 
 تبقى أقل من مستوياتها التاريخية

 معدل نمو حجم التجارة الدولية )%(
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 تباطؤ استمرار ظل في 2016 عام خالل العربية االقتصادات أوضاع على المواتية غير الدولية االقتصادية التطورات انعكست

 الصاعدة األسواق واقتصادات النامية الدول خارج إلى األموال رؤوس وتدفق الدولية والتجارة االقتصادي النشاط مستويات

 عربية دول إلى آثارها امتدت داخلية بأوضاع العربية البلدان من عدد تأثر العام خالل استمر كما للنفط، العالمية األسعار وانخفاض

 سواء   المالية السياسة تقييد العربية الدول في االقتصادية األوضاع تطورات فيه استلزمت الذي الوقت في ذلك جاء. مجاورة أخرى

 أو الدولية األسواق في النفط ألسعار الهبوطي االتجاه تواصل خلفية على المالي االنضباط لتحقيق للنفط الُمصدرة العربية الدول في

 وهو تنازلية، مسارات في المحلي الدين ووضع العامة الموازنات في المتزايدة العجوزات الحتواء للنفط المستوردة العربية الدول في

 .الكلي الطلب مستويات على انعكس ما

 عام المائة في 3.1 بنحو مقارنة 2016 عام في المائة في 2.1 إلى كمجموعة العربية الدول نمو معدل تراجع إلى التقديرات تشير

 المائة في 3 بنحو مقارنة 2016 عام المائة في 2.3 إلى للنفط الُمصدرة العربية البلدان مجموعة نمو معدل لتراجع انعكاسا   2015

 المائة في 3.3 بلغ نموا   سجلت التي للنفط المستوردة البلدان في االقتصادي النشاط لوتيرة حدة أقل وتراجع 2015 عام المسجل للنمو

  .2015 عام المحقق للنمو المائة في 3.6 مقابل 2016 عام

 ففي. العربية البلدان في المطبقة االقتصادية واإلصالحات السياسات نهج في بارزا   تحوال   األخيرة اآلونة شهدت سبق ما ضوء على

 أكبر بشكل التركيز نحو واضحا   اتجاها   هناك ظهر العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول سيما ال للنفط الُمصدرة العربية الدول

 مستويات لزيادة مستقبلية وطنية واستراتيجيات وخطط رؤى تبني خالل من االقتصادي التنويع لسياسات قوية دفعة إعطاء على

 توفير على الحرص مع االقتصادي، التنويع صعيد على ملموس إنجاز لتحقيق موضوعة   تنفيذية وبرامج كمية، أهداف وفق التنويع

 القطاع مشاركة تشجيع أو الخصخصة، أو االحتياطات، من السحب خالل من سواء   التنويع خطط لتنفيذ الالزمة المالية الموارد

 المملكة في" 2020 الوطني التحول برنامج" بينها من كثيرة ذلك على واألمثلة. المهمة االستثمارية المشروعات تنفيذ في الخاص

 .الكويت لدولة اإلنمائية والخطة ُعمان، سلطنة في" تنفيذ" وبرنامج السعودية، العربية

 األخرى ال سيما المستوردة للنفط العربية الدول بعض اتجاه والخارجية الداخلية االقتصادية االختالالت تجاوز استلزم أخرى جهة من

 إطار في الدولي النقد صندوق مع بالتعاون تنفذ لإلصالح المدى متوسطة برامج إطار في صعبة اقتصادية إصالحات تبنيمنها إلى 

تدعم تلك االتفاقات برامج وطنية لإلصالح . دوالر مليار 21 بنحو يقدر تمويل بإجمالي ائتماني استعداد واتفاقات ممتد تسهيل اتفاقات

. لتعزيز مستويات االستقرار االقتصادي في تلك البلدان الصرف بنظم متعلقة واخرى ومالية نقدية وتدابير إجراءات عدةتشتمل على 

 ومعزز للنمو داعم مالي حيز وتوفير البلدان هذه تواجه التي االختالالت حدة تخفيف في اإلصالحات هذه تطبيق يسهم نأ المؤمل من

 .االجتماعية الحماية لشبكات

 

                                                      
(22) 

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

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

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

 بيانات إلى استنادا   يالعرب النقد صندوق بها يقوم التي القطاعية الناتج وتقديرات القُطرية القياسية النماذج بعض نتائج على الجزء هذا في الواردة التقديرات

 النمو تقديرات حساب يتم. الصلة ذات األخرى والمحلية الدولية المصادر من عدد على وكذلك العربية الدول في النمو آفاق الستشراف القومية الحسابات

 معدالت ترجيح يتم حيث العربية، لالقتصادات النسبية باألهمية المرجحة النمو معدالت منهجية باستخدام العربية للدول المختلفة المجموعات مستوى على

 خمس لفترة الثابتة باألسعار العربية للدول اإلجمالي المحلي الناتج بيانات في عربية دولة كل اقتصاد لمساهمة المتحرك المتوسط تمثل بأوزان المتوقعة النمو

 ال للنفط المصدرة العربية والدول العربية الدول مجموعتي من كل نمو معدل بيان ان إلى اإلشارة تجدر. التقرير في المتضمن التوقع آلفق سابقة سنوات

 الدولتين هاتين في النمو معدل يشهدها التي الحادة للتقلبات نظرا   واليمني الليبي االقتصاد من كل نمو معدل من بكل الخاصة البيانات التقرير هذا في يتضمن

 .األخيرة الفترة خالل

  

 

ا    2017-2018 العربية للدول الكلي االقتصادي األداء توقعات :ثانيا
االقتصادي النمو
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حيث من  العربية االقتصادات نشاط تباطؤ استمرار المتوقع من ،2017 عام خالل العربية االقتصادات نمو بتوقعات يتعلق فيما

 للنفط المصدرة العربية الدول نمو معدل لتراجع كمحصلة ذلك يأتي. المائة في 2.3 المتوقع أن تسجل معدل نمو يتراوح حول مستوى

 خفض إلى البلدان هذه التجاه نظرا   للنفط الُمصدرة البلدان في الثابتة باألسعار الناتج نمو معدالت ضعف ظل في المائة في 1.8 إلى

 مستويات على ذلك يؤثر سوف. العالمية النفط أسواق توازن لتحقيق االنتاج كميات لخفض أوبك اتفاق إطار في النفطي االنتاج كميات

 للنشاط القوي التعافي فرص من تحد البلدان هذه من عدد في العامة المالية توجهات تزال ال آخر، جانب من. النفطية القطاعات ناتج

 من عدد في االرتفاع نحو الفائدة أسعار باتجاه التوقعات عن الناتجة التحديات ذلك إلى أضف النفطية، غير القطاعات في االقتصادي

 نمو معدالت عودة دون نسبيا   سيحول بما الجاري العام خالل األمريكية الفائدة ألسعار المرتقبة االرتفاعات يعكس بما البلدان هذه

 االرتفاع يساهم أن المتوقع من المقابل، في. البلدان هذه في االقتصادي النشاط على سينعكسو السابقة لمساراتها الممنوح االئتمان

 معدل على للنفط الُمصدرة الدول في النمو تراجع تأثير من جزئيا   التخفيف في للنفط المستوردة العربية الدول نمو معدل في المسجل

 النمو للنفط المستوردة العربية الدول تواصل أن المتوقع من الصدد، هذا في. كمجموعة العربية الدول مستوى على المسجل النمو

 مستويات بتحسن بالتوقعات مدعومة   السابقة السنوات في المسجل ذلك من أقل بمعدل كان وإن ،2017 عام خالل الوتيرة مرتفع

 لإلصالحات اإليجابي بالتأثير وكذا بعضها في الداخلية لألوضاع النسبي وباالستقرار الدولية والتجارة العالمي االقتصادي النشاط

 وهو واالستثمار، التجارة لتدفقات إقليمي كمركز دورها لتعزيز بعضها وبسعي األعمال بيئات وتحسين االقتصادي النمو لدعم المتبناة

 .الجاري العام المائة في 3.9 إلى المجموعة دول نمو معدل ارتفاع على مجمله في سيساعد ما

 المائة في 2.7 بمعدل ونموه العربية الدول في االقتصادي النشاط وتيرة تعافي المتوقع من ،2018 لعام النمو بتوقعات يتعلق فيما أما

 عودة ضوء على المائة في 2.3 إلى النمو معدل ارتفاع المتوقع من للنفط المصدرة الدول ففي. للنمو الدافعة العوامل من عدد بفعل

 الجاري، العام المتوقعة تلك من أقل بنسبة كانت وإن للنفط العالمية األسعار ارتفاع وتواصل السابقة لمساراتها النفطي االنتاج كميات

 إلى إضافة الكلي، الطلب مستويات على المالي االنضباط لسياسات االنكماشي لألثر التدريجي للتراجعالمتوقع  اإليجابي التأثير وكذلك

 سيتواصل آخر، جانب من. بما يدعم النمو االقتصادي المجموعة بلدان بعض في الداخلية األوضاع في نسبي تحسن بحدوث التوقعات

 بفعل المقبل العام المائة في 4.1 نحو ليصل معدل نمو المجموعة إلى للنفط المستوردة العربية البلدان في االقتصادي النشاط تحسن

 ستستفيد كما واالستثمار، الصادرات مستويات سيدعم ما وهو العالمي، االقتصادي النشاط تحسنل نظرا   الخارجي الطلب زيادة

 لتجاوز تنفيذها يجري التي االقتصادي االصالح لسياسات اإليجابية النتائج من البلدان تلك من عدد في االقتصادي النمو معدالت

  .كما سبق اإلشارة القائمة االقتصادية االختالالت

 في االقتصادي النمو صعيد على التطورات التالي الجزء يعرض العربية، المنطقة في النمو لتطورات الموجز االستعراض بعد

 .له والمستوردة للنفط المصدرة العربية الدول مجموعتي

 

 للنفط المصدرة العربية الدول :أوال

 المتوقع من للنفط، الُمصدرة العربية بالدول يتعلق فيما

 إلى الجاري العام خالل المجموعة دول نمو معدل انخفاض

 النفطي االنتاج كميات خفض اتفاق ظل في. المائة في 1.8

 على للنفط الرئيسية المصدرة الدول إليه توصلت الذي

جزئي  تحسن المتوقع من المقابل، في .العالم مستوى

 بدء ضوء على النفطية غير القطاعات في النشاطلمستويات 

 تم التي المالي التصحيح تدابير لتأثير التدريجي االنحسار

 . المالي التوازن لتحقيق تبنيها

 2018 عام خالل المجموعة بدول النمو ارتفاع يتوقع فيما

 لمستويات المتوقع لالرتفاع نظرا   المائة في 2.3 ليسجل

 المرتقب التوسع ظل في المقبل العام خالل النفطي االنتاج

 النفطي االنتاج كميات وعودة والغاز النفط من االنتاج لطاقات

 فرض جراء مالية حصيلة وتوفر المعهودة، لمساراتها

يُمكن  المجموعة بلدان بعض في المضافة القيمة ضريبة

 .مستقبال  توجيه حصيلتها لدعم النمو

 أبرز االقتصادي النشاط مستويات تنويع جهود مواصلة تبقى

 البلدان في االقتصادية السياسات صعيد على األولويات

 ارتباط تأثر استمرار ضوء لىع للنفط المصدرة العربية

يشكل  بما النفط أسعار في بالتقلبات النفطية غير القطاعات

 بعض في استدامة أكثر نمو مستويات إلى وصولتحديا  لل

 .المجموعة بلدان

 

 العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول( أ

 بظاللها تلقي للنفط العالمية السوق في التطورات زالت ال

 الخليج لدول التعاون مجلس دول في النشاط مستويات على

 استمرار مع اآلن وحتى 2014 عام منتصف منذ العربية
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 عام خالل انخفضت التي النفط ألسعار الهبوطي االتجاه

 دوالر 49.5 بنحو مقارنة للبرميل دوالر 40.8 إلى 2016

 منظمة بيانات وفق 2015 عام المسجل للمتوسط للبرميل

 .المائة في 18 تقارب بنسبة تراجعا   يمثل بما األوبك

 دول بعض في العام االنفاق نمو معدالت تراجعت عليه، بناء

 أخرى دول فيالعام  االنفاق مستويات انخفضت فيما المجلس،

 النفطي غير القطاع في للنشاط ملحوظ تراجع إلى أدى ما وهو

 أداء تماسك استمرار يالحظ فيما المجموعة، دول بعض في

 بين تراوحت نمو لمعدالت وتحقيقها النفطية غير القطاعات

 التنويع مستويات ذات المجموعة دول في والقوية المعتدلة

 مستويات تعزيز في كبير بشكل ساهمبما األعلى  االقتصادي

 .الثابتة باألسعار الناتج نمو

 المتحدة الواليات في النقدية السياسة مسارات تحول أدى

 السياسة تقييد إلى المجموعة دول بعض اتجاه إلى األمريكية

 تناميا   التمويل احتياجات فيه شهدت الذي الوقت في النقدية

 والحاجة العامة الموازنة في العجوزات ارتفاع مع واضحا  

 مستويات لدعم الضخمة المشروعات من عدد تمويل إلى

. الدولية الفاعليات بعض والستضافة االقتصادي التنويع

 من متوازن لمزيج المجموعة دول تبني األمر هذا استلزم

 االقتصادي النمو أوضاع تقوية يراعي بشكل التمويل خيارات

 إلى االتجاه عبر وذلك السيولة في حادة ضغوط ظهور وتجنب

 خيارات إلى إضافة الخارجي االقتراض خالل من التمويل

 تنفيذ في الخاص القطاع مع الشراكة حفز خالل من التمويل

 بعض لخصخصة برامج وتبني المشروعات من عدد

 .المشروعات

 مجموعة نمو معدل تراجع إلى التقديرات تشير ،المحصلة في

 المائة في 1.9 إلى العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول

 دول نمو تباطؤ استمرار كذلك يتوقع فيما 2016 عام

 عام المائة في 1.7 لتسجل الجاري العام خالل المجموعة

 خالل النفط انتاج كميات خفض اتفاق تأثير يعكس بما 2017

 غير القطاعات بعض تأثر واستمرار العام، من األول النصف

 إال ،العامة المالية اوضاع ضبط إجراءات بتداعيات النفطية

 بمستويات مقارنة نسبيا   انحسارا   يشهد سوف التأثير هذا ان

 .الماضي العام المسجلة التأثر

 دول نمو أفق تحسن إلى التوقعات تشير المقابل، في

 مستويات عودة ظل في 2.2 إلى لتصل 2018 عام المجموعة

 من االنتاج لطاقات المرتقب والتوسع عهدها لسابق االنتاج

 األنشطة ستشهد كذلك. الدول تلك من عدد في والغاز النفط

 إلى اإلشارة تجدر. النمو آفاق يدعم نسبيا   تعافيا   النفطية غير

 القيمة على الضريبة تطبيق بدء كذلك سيشهد المقبل العام أن

 من يعزز أن يتوقع ما وهو المجموعة دول في المضافة

 حيث التعاون مجلس بدول النفطية غير اإليرادات مستوى

 بين يتراوح بما الضريبة هذه فرض جراء المتحقق الوفر يُقدر

المحلي الناتج من المائة في 1-2
23
تأثير الضريبة على  رغم. 

 النمو على تأثيرها أن إال الخاص، االستهالك مستوى

 ضوء في سيما ال محدودا   يبقى أن المتوقع من االقتصادي

 أقل من تعد( المائة في 5) فرضها المزمع الضريبة نسبة كون

 واحتماالت عالميا ، المفروضة االستهالك ضرائب معدالت

 االنفاق مستويات لتعزيز الضريبة هذه حصيلة توجيه

 .االقتصادي النشاط سيدعم ما وهو الرأسمالي

 المجموعة دول مستوى على التوقعات

 دول في االقتصادي النمو توقعات عن نبذة يلي فيما

 :المجموعة

تأثر النشاط االقتصادي في المملكة خالل عام  السعودية في

بتراجع األسعار العالمية للنفط وبالسياسات التي تم  2016

تنفيذها سعيا  لتحقيق االنضباط المالي التي أدت إلى تراجع 

مستويات االنفاق العام بما انعكس على أنشطة القطاع غير 

 النفطي.

للهيئة العامة لإلحصاء في المملكة  تشير التقديرات األولية

إلى أن الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار العربية السعودية 

مقارنة بنحو  2016خالل عام مليار لاير  2581الثابتة قد بلغ 

في  1.4بمعدل نمو بلغ  2015مليار لاير خالل عام  2545

المائة. جاء هذا النمو انعكاسا  لنمو ناتج القطاع النفطي بنسبة 

بالمستوى المسجل في مقارنة في المائة متراجعا   3.37تقارب 

نمو  انخفض معدلفيما في المائة  5.30البالغ نحو  2015عام 

في  0.23الناتج باألسعار الثابتة للقطاع غير النفطي إلى 

في المائة لنمو القطاع المسجل  3.20المائة بالمقارنة مع 

نشطة عدد من القطاعات غير أفي ظل تأثر  2015خالل عام 

  النفطية بانخفاض مستويات االنفاق العام.

 بين قطاعي نمو معدل علىأ الزيت تكرير نشاط سجل

 المائة في 14.78 بنسبة ارتفع حيث االقتصادية األنشطة

 للنمو المائة في 12.64 بنحو مقارنة 2016 عام خالل

قطاع في المقابل تراجع معدل نمو  .عليه السابق العام المسجل

إلى  2015في المائة في عام  4.71التعدين والتحجير من 

بما يعكس انخفاض األسعار  2016في المائة عام  2.39

السابق في المائة خالل العام 17.6للنفط بنحو  العالمية
24
 .

قد شهدت  السعودي الخام النفط انتاج ميةيشار إلى أن ك

 عام خالل يوميا   برميل مليون 10.460 نحو إلى ارتفاعا  
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 لمستويات يوميا   برميل مليون 10.193 بنحو مقارنة 2016

 في 2.6 نسبته بارتفاع 2015 عام خالل المسجلة االنتاج

 مستوى أعلى الماضي العام من الثالث الربع شهد. المائة

 10.651 مستوىاليومي  االنتاج بلغ حيث لالنتاج ارتفاع

يوميا   برميل مليون
25
. 

قطاع التشييد والبناء باألسعار الثابتة  سجل ناتج، في المقابل

مقارنة بنمو  2016في المائة خالل عام  3.1بنسبة  انكماشا  

في المائة العام السابق عليه، هذا وتصل  4.1بلغت نسبته 

في  5مساهمة القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي إلى نحو 

ناتج قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة  انكمشالمائة. كذلك 

 2015في المائة عام  2.81في المائة مقارنة بنمو بلغ  1.16

في الناتج المحلي اإلجمالي. خفف  8.9ساهم القطاع بنحو و

من حدة تراجع هذه األنشطة ارتفاع معدل نمو ناتج قطاع 

في  3.18نحو باألعمال وخدمات المال والتأمين والعقارات 

وساهم القطاع  2015في المائة لعام  2.32المائة مقارنة بنحو 

في المائة من الناتج 9.2بنحو 
26
 . 

 2018و 2017 عامي في النمو آفاق تتأثر أن المتوقع من

 الرئيسية المنتجة الدول اتفاق في األول يتمثلأساسين  بعاملين

 المتوقع من االتفاق هذا حسب االنتاج،كميات  خفضعلى 

 486 بنحو السعودية العربية للمملكة اليومي االنتاج انخفاض

يوميا   برميل ألف
27

 أن المتوقع من االنخفاض هذا ظل في. 

خالل النصف األول  الخام النفط من الصادرات كمية تتراجع

 خفض يؤدي أن المتوقع من المقابل في لكن .الحالي من العام

 إلى لتصل العالمية األسعار مستويات ارتفاع  إلى االنتاج

 للتقرير األساسي السيناريو وفق للبرميل دوالر 55 مستوى

 السعودي الخام النفط من الصادرات قيمة سيعزز ما وهو

 النفطي القطاع في الناتج مستويات ويدعم 2017 عام خالل

 ،الماضي العام المسجلة بالمستويات مقارنة باألسعار الجارية

في حين ستتأثر مستويات الناتج باألسعار الثابتة بتراجع 

 . كميات االنتاج خالل العام

أحد العوامل التي ستدعم النمو خالل عامي يشار إلى أن 

هو النمو الملموس لنشاط قطاع التعدين غير  2018و 2017

يجعله أسرع قد في المائة، مما  8-7النفطي بنسبة تتراوح بين 

. يعود ذلك إلى زيادة كميات 2017القطاعات نموا  عام 

نتاج الفوسفات تبلغ إلاإلنتاج من الفوسفات من خالل مشروع 

مليار دوالر. سيصبح هذا المشروع، بعد اكتماله  96ته تكلف
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، أحد اكبر مجمعات الفوسفات المتكاملة في 2017عام 

العالم
28
. 

 أوضاع ضبط جهود استمرار في فيتمثل الثاني، العامل أما

 توازن خلق إلىالسعي  حكومةستواصل ال حيث العامة المالية

 االستدامة على والحفاظ االقتصادي النمو تعزيز بين جيد

 خالل من العام االنفاق لضبط تدابير عدة تبني عبر المالية،

 مع األقل، األولوية ذات المشروعات تأجيل أو تقليص

 االستثمارية البرامج تنفيذ في نفسه الوقت في االستمرار

 لضمان التحتية والبنية البشري، المال رأس من كل في الهامة

 . أهدافها تحقيق في المالية السياسة استمرار

 النفطية غير القطاعات تأثر استمرار المتوقع من بناء  عليه،

 أنشطة تأثر مستوى يكون أن المتوقع من أنه إال التدابير، بهذه

خالل العام الجاري  العام االنفاق ضبط بتدابير الخاص القطاع

 من لعدد نظرا   الماضي العام المسجلة المستويات من أقل

في  الرتفاع 2017 عام موازنة تضمن :بينها من العوامل

 على االنفاق يشمل بما المائة في 8 بنسبة العامة النفقات

 يستهدف الذي ،2020 الوطني التحول برنامج في المبادرات

 تركيز مع االقتصادي التنويع مستويات وزيادة النمو تعزيز

 التي األولوية ذات االستثمارات على االنفاق بنود في أكبر

 النشاط مستويات وتدعم المستدامة االقتصادية التنمية تعزز

الخاص القطاع في
29

 القطاع نشطةأ ستجد لذلك إضافة. 

 المتأخرات بسداد الحكومة قيام من نسبيا   دعما   الخاص

 لاير مليار 105 قيمتها البالغ الخاص للقطاع المستحقة

 على سيعمل ما وهو 2016 عام بموازنة هاينتضم تم سعودي

 التشييد قطاع نشاط سيما ال ،الخاص القطاع نشطةأ بعض دعم

  .والبناء

يشار إلى تبني المملكة العربية السعودية الستراتيجية مستقبلية 

" وبرنامج 2030"رؤية المملكة العربية السعودية تتمثل في 

يهدفان إلى زيادة مستويات التنويع  2020وطني التحول ال

ظائف للمواطنين في القطاع االقتصادي وتوفير المزيد من الو

 2020بحلول عام الخاص وتحقيق توازن الموازنة العامة 

 كأبرز األولويات.

 السعودي االقتصاد تحقيق المتوقع من ،سبق ما على بناء  

كما  2017 عام في المائة في 0.7 حول يتراوح نمو لمعدل

 بما المائة في 1.5 نحو إلى 2018 عام النمو آفاق تعززيتوقع 

رتفاع ناتج اتحسن كميات إنتاج النفط وأسعاره وبالتالي  يعكس

 التالشيالقطاع النفطي. كذلك سيستفيد القطاع الخاص من 
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 تعافي ثم ومن العام االنفاق ضبط تدابير لتأثير التدريجي

 .النفطي غير القطاع أنشطة

 العربية الدول اقتصادات أكثر من عدتُ التي  ،اإلمارات في

 بنحو النفطية األنشطة فيها تسهم حيثتنوعا   للنفط المصدرة

 أن إلى التقديرات تشير فقط، اإلجمالي المحلي الناتج ثلث

 2.6 بلغ قد الثابتة باألسعار اإلجمالي المحلي الناتج نمو معدل

 للنمو المائة في 3.8 بنحو مقارنة 2016 عام خالل المائة في

 أوضاع ضبط جهود تأثير يعكس بما 2015 عام المسجل

 أبرز لدى االقتصادي النشاط مستويات وتباطؤ العامة اليةالم

 انعكست. النفط ألسعار الهبوطي واالتجاه التجاريين الشركاء

 تراجع التي النفطية غير القطاعات نشاط على العوامل هذه

 المائة في 2.7 إلى 2015 عام المائة في 3.2 من نموها معدل

2016 عام في
30
 سجل الذي النفطي القطاع نمو على وكذلك ،

 زيادة ساهمت فيما محدودا ، نموا   الماضي العام خالل

مليون برميل يوميا   3.1خام إلى ال النفط من االنتاج مستويات

 في نسبيا   األوبك منظمة لبيانات وفقا 2016 عام خالل

شار إلى أن يُ  .االسعار مستويات تراجع حدة من التخفيف

 عن الماضي العام خاللقد أعلنت  الوطنية النفط انتاج ركةش

 4.5 من البتروكيماويات مشاريع من إنتاجها لمضاعفة خطتها

 سنويا   طن مليون 11.4 إلى 2016 عام سنويا   طن مليون

 . 2025 عام بحلول

 الجاري العام خالل االقتصادي النمو يبقى أن المتوقع من

 في المشروعات من عدد تنفيذ في قدما   ضيبالمُ  مدعوما  

 الخطط في المتضمنة والمشروعات األساسية البنية قطاعات

 فرص ومن المالية الفوائض من باالستفادة وذلك ،التنموية

 ال، الدولية األسواق في سندات طرح عبر المتاحة التمويل

 أوضاع على الضغوط تخفيف في الرغبة ضوء على سيما

 ونةاآل في النفط أسعار بانخفاض تأثرت التي المحلية السيولة

من المتوقع تأثر كميات االنتاج النفطي  ،. في المقابلاألخيرة

في ظل اتفاق خفض كميات انتاج النفط الذي يقضي بخفض 

ألف  139كميات االنتاج من النفط الخام اإلماراتي بنحو 

برميل يوميا  
31
 معدل تسجيل المتوقع من سبق، ما إلى استنادا   .

 .الجاري العام خالل المائة في 2.4 بنحو يقدر نمو

 صدور يساهم أن المتوقع ، من2018 للعام النمو أفق حيث من

 اإلجراءات تواصل وكذا، 2017 عام خالل االفالس قانون

 االئتمان منح تشجيع في التوسع إلى الهادفة والسياسات

 فرص من المزيد توفير في والمتوسطة الصغيرة للمشروعات

 ارتفاع ان إال المقبل، العام خالل الخاص القطاع في العمل
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 التي التحديات أهم يبقى العام القطاع في األجور مستويات

 . الخاص القطاع في المواطنين تشغيل مستويات زيادة تواجه

 عام في المضافة الضريبة فرض يسهم أن المتوقع من ،كذلك

 النمو لدعم توجهيها يمكن مالية موارد توفير في 2018

 الضريبة شريحة مستوى انخفاض سيساهم فيما ،مستقبال  

 المطبقة الشرائح أقل من يعد بما المائة في 5) المفروضة

 مستويات على المتوقع أثرها من التخفيف في( عالميا  

 تتسارع ان المتوقع من سبق لما إضافة. الكلي االستهالك

 البنية ومشروعات الضخمة المشروعات من عدد تنفيذ وتيرة

 الستضافة استعدادا   المقبل العام خالل دبي إمارة في األساسية

 رفع في سيساهم وهو ما 2020 أكسبو معرض فاعليات

 على بناء. دوالر مليارات 7 بنحو يقدر بما االنفاق مستويات

 المقبل العام تحسنه النمو يواصل أن المتوقع من سبق ما

 بتحسن رئيسي بشكل مدفوعا   المائة في 3 نحو إلى ليصل

النفطية غير األنشطة نمو لمعدل ملحوظ
32
. 

 االتجاه من الرغم على معتدال   نموا   االقتصاد سجل ،قطر في

 تشير حيث ،2016 عام خالل النفط ألسعار الهبوطي

 باألسعار اإلجمالي المحلي الناتج أن إلى الرسمية التقديرات

 الماضي العام المائة في 2.2 بنسبة نموا   سجل قد الثابتة

2015 عام المسجل للنمو المائة في 3.6 بنحو مقارنة
33
 يعود. 

 الجيد التقدم يعكس بما النفطي غير القطاع نمو إلى النمو هذا

 .االقتصادي التنويع استراتيجية على صعيد إحرازه تم   الذي

 النشاط نمو من بدعم 2017 عام في النمو تحسن المتوقع من

. سواء حد على النفطي وغير النفطي القطاعين من كل في

 كمياتال ارتفاع من والغاز النفط قطاع يستفيد أن المتوقع فمن

 االنتاج مرحلة "برزان غاز" مشروع دخول ظل في المنتجة

يساهم هذا  نأ المتوقع ومن ،دوالر مليار 10ة تُقدر بنحو تكلفب

 21 بنسبة باألنابيب المنقول الغاز إنتاج ةدازيالمشروع في 

 وقود ستنتج التي "2 لفان" مصفاةستساهم  كذلك .المائة في

 وتصدير المحلي لالستهالك الغازي والنفط النفاثة الطائرات

في دعم مستويات  اآلسيوية لألسواق كالديزل أخرى منتجات

 .النشاط في القطاع النفطي

 النفطي غير القطاع يواصل أن المتوقع من ذلك، على عالوة

 البنية تطوير في الحكومة استمرار من مستفيدا   النمو زخم

يستلزم بقاء اإلنفاق الحكومي عند مستويات  ما وهو التحتية

 الستضافة الترتيب إطار وفي الحكومة تعمل حيث. مرتفعة

 من عدد على االنفاق مواصلة على 2022 العام كأس فاعليات

 والمواصالت األساسية البنية مجال في الضخمة المشروعات
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دوالر مليار 65 بنحو تقدر استثمارات بإجمالي
34

 تركز. 

 سيتم التي المشروعات أولويات تحديد على حاليا   الحكومة

 والالزمة الضرورية المشروعات انتقاء يتم بحيث تنفيذها

 المشروعات وكذلك الفاعلية لتلك ناجحة استضافة لضمان

 النمو لدعم االقتصادي التنويع مستويات زيادة شأنها من التي

 دافعا   السكاني النمو يزال ال كذلك، .والتشغيل االقتصادي

 من المزيد تدفق ظل في اإلجمالي الطلب مستويات لزيادة

 ديسمبر شهر شهد حيث القائمة المشروعات إلنجاز العمالة

 .المائة في 7 بنحو السكان أعداد في سنويا   نموا  

 االستثمارات مستوى ارتفاع المتوقع من ،آخر جانب   من

 لزيادة حاليا   تنفيذها يجري التي المبادرات ظل في الخاصة

 االقتصادي، النشاط في الخاص القطاع مشاركة مستويات

 قبل من االئتمان على الطلب مستويات من سيزيد ما وهو

 ال النفطي غير القطاع نمو مع يتماشى بما الخاص القطاع

 الخدمات قطاع قبل من المسجل القياسي النمو إطار في سيما

 التي والماء والكهرباء التحويلية والصناعة والبناء والتشييد

 . المائة في السبعة تفوق نمو معدالتشهدت العام الماضي 

 لنمو القطري االقتصاد تحقيق المتوقع من ،سبق ما ضوء على

 النمو تراجع يتوقع فيما الجاري العام المائة في 3.4 بحدود

 لوصول نظرا   المائة في 2.8 إلى ليصل المقبل العام

 نحو اتجاهها ثم ومن لذروتها التحتية البنية في االستثمارات

 السكاني النمو مستويات تباطؤوكذلك بما يعكس  ،االستقرار

النفطية غير القطاعات في النشاط علىؤثر سي ما وهو
35
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 االنمائية خطتها في الحكومة تستهدف ،الكويت في أما

وحتى عام  2010للسنوات الممتدة خالل الفترة من عام 

 داعمة مستويات الرأسمالي عند االنفاق على اإلبقاء 2019

 عام خالل الحكومة عملت عليه بناء. الخطة أمد خالل للنمو

 زيادة على للنفط العالمية األسعار انخفاض رغم 2016

 البنية مشروعات من عدد على العام االنفاق مستويات

 المشروعات من وغيرها والبناء التشييد ومشروعات األساسية

 الخطة في والمتضمنة الكويتي االقتصاد بنية تنويع إلى الهادفة

 السنوات في المحققة المالية الفوائض من بدعم إليها المشار

 .الماضية

 العامة الموازنة على الضغوط تخفيف وبهدف لذلك إضافة  

 إليها المشار اإلنمائية الخطة خالل من الحكومة تسعى، للدولة

 هذه من عدد تمويل فيالخاص  القطاع مشاركة تشجيع إلى

 العام القطاعين بين الشراكة اتفاقات إطار في المشروعات
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 وزيادة تحسين على العمل مواصلة يستلزم ما وهو والخاص

 . األعمال بيئة تنافسية مستويات

 التنمية تحديات مواجهةإلى  عام بشكل لخطةسعى ات

 التنويع مستويات زيادة ضرورة أهمها ومن االقتصادية

 األنشطة في الخاص القطاع مساهمة نسبة ورفع االقتصادي

 غير القطاع مساهمة رفع المستهدف من حيث ،االقتصادية

 الخطة أفق بنهاية المائة في 64 إلى الناتج توليد في النفطي

 السنوات في المسجل للمتوسط المائة في 45.1 بنحو مقارنة

 الخاص القطاع مساهمة نسبة رفع إلى إضافة. األخيرة الثالث

 شراكات تكوين على والعمل المائة في 42 إلى الناتج في

 المشروعات من عدد لتنفيذ الخاص القطاع مع األجل طويلة

 دينار مليار 8 بنحو تقدر مشتركة أموال برؤوس المهمة

 والصناعات البتروكيماويات صناعة في سيما ال ،كويتي

 ميناء إقامة خالل من الكويت شمال منطقة وتطوير التحويلية

 . البري النقل خطوط من بعدد يرتبط المنطقة بهذه

 من متكاملة حزم توفير الخطة تستهدف ،أخرى جهة من

 والمتوسطة الصغيرة المشروعات لقطاع المساندة الخدمات

 . الخاص القطاع في الكويتية العمالة نسبة لرفع

 معتدال   نموا   2016 عام خالل النفطية غير القطاعات شهدت

 نمو معدالت وسجلت الحكومي الرأسمالي االنفاق من بدعم

 تحسن مع الماضية السنوات في المسجلة مثيالتها فاقت

 تأثرت فقد النفطية القطاعات أما. الخاص االستثمار مستويات

 زيادة أن إال ،للنفط العالمية األسعار بانخفاض العام خالل

 الماضي العام خالل المائة في 3.3 بنسبة االنتاج مستويات

 من التخفيف في جزئيا   ساهمت قد األوبك منظمة بيانات وفق

 . االنخفاض هذا حدة

 توصلت الذي النفط انتاج كميات خفض اتفاق وفق المتوقع من

 الكويت انتاج ينخفض أن للنفط الرئيسية المنتجة الدول إليه

 عن 2017 عام مطلع الحكومة علنتأ .الخام النفط من

من النفط الخام  االنتاج كمياتالمقرر في  خفضالب التزامها

يوميا   برميل ألف 131 بواقعالكويتي 
36
 في 4.6 يمثل ما وهو 

 أن المتوقع من. 2016 عام المسجل االنتاج إجمالي من المائة

 ودعم النفط أسعار مستويات تعافي فينتاج اإل خفض يسهم

 ومن النفطية واإليرادات باألسعار الجارية النفطي القطاع ناتج

 وبالتالي ،للدولة العامة الموازنة على الضغوطات تقليل ثم

 لدعم الرأسمالي االنفاق مستويات زيادة من الحكومة تمكين

 .النفطية غير القطاعات في النمو

 انتاج مستويات زيادة إلى المقبلة السنوات في الكويت تسعى

 تنفيذ خالل من النظيف الوقود وإنتاج النفط تكرير صناعة
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 وتنفيذ النفط لتكرير دوالر مليار 16 بتكلفة الزور" "مشروع

 ذلك دوالر، مليار 12 بكلفة النظيف الوقود إلنتاج مشروع

 نتاجكميات إ لحفز مشروعات تنفيذ نحو السعي إلى إضافة

الكويت شمال في القديمة النفطية الحقول من النفط
37
 ما وهو. 

 الفترة خالل النفطي القطاع ناتج ارتفاع ضوئه على يتوقع

 مستويات زيادة الحكومة استهداف إطار في( 2018-2020)

 عام خالل يوميا   برميل يينمال 4 نحو إلى النفطي االنتاج

2020. 

 لنمو الكويتي االقتصاد تحقيق المتوقع من ،سبق ما إلى استنادا  

 إلى النمو وتحسن 2017 عام خالل المائة في 2 بحدود

 .المقبل العام المائة في 2.5 مستوى

 1.8 من يقرب ما العُماني االقتصاد بلغ معدل نمو ،مانع   في

 ناتج في للنشاط المحدود النمو عاكسا   2016 عام في المائة في

 فيما ،المائة في 0.8بلغ  الذي الثابتة باألسعار النفطي القطاع

 في بالنشاط كبير بشكل مدعوما   االقتصادي النمو بقي

 في 2.7 نحو نموها معدل بلغ التي النفطية غير القطاعات

 . الماضي العام خالل المائة

 التوقع أفق خالل االقتصادي النمو يتأثر أن المتوقع من

 والداخلية، الخارجية التطورات من بعدد بالتقرير الخاص

 إطار في المتوقع من الخارجية، التطورات صعيد فعلى

 وخارج داخل للنفط الرئيسية المصدرة للدول األخير االتفاق

 النفطي االنتاج خفض إلى السلطنة تتجه أن األوبك منظمة

يوميا   برميل ألف 45 بنحو
38
 تطورات إلى يقود قد ما وهو ،

 خالل األسعار تحسن باتجاه العالمية النفط سوق في ايجابية

 هذه تؤدي ان المتوقع فمن ،عليه بناء. القادمة القليلة األعوام

باألسعار  النفطي للقطاع الناتج مستويات دعم إلى التطورات

 ،الحكومية اإليرادات مستويات ارتفاع وكذلك الجارية

 .والتشغيل االقتصادي النمو مستويات دفع وبالتالي

 الداخلية التطورات صعيد على أما
39
 في أهمها فيتمثل ،

 مستويات زيادة بهدف السلطنة تبذلها التي الجهود تواصل

 ستعمل التي الخاص القطاع أنشطة ودعم االقتصادي التنويع

 خطة إعداد تم السياق، هذا ففي. االقتصادي النمو دعم على

 مغايرة بمنهجية( 2016-2020) التاسعة الخمسية التنمية

 سلسلة خاتمة الخطة هذه تُعتبر. السابقة التنموية للخطط

 الى تهدف التي" 2020 ُعمان رؤية" ضمن التنموية الخطط

 القاعدة وتنويع واالقتصادي المالي االستقرار تحقيق

 في الحكومة دور وتغيير القومي الدخل ومصادر االقتصادية
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39
 المرجع السابق ذكره. 

 واالرتقاء الخاص القطاع مشاركة نطاق وتوسيع ،االقتصاد

 تقدم أنها كما. المعيشية حالته وتحسين العُماني بالمواطن

 ُعمان) المستقبلية الرؤية لصياغة تمهد طريق خارطة

2040 .) 

 من ا  عدداسعة تالتنموية الخمسية ال الخطةعند إعداد  روعي

 إلى إضافة الواسعة، المجتمعية المشاركة أهمها االعتبارات

 الهيئة وإنشاء والخاص، العام القطاعين بين الشراكةدعم 

 بتنويع يتعلق فيما للتعاون التنمية أجل من للشراكة العُمانية

. في هذا السلطنة إلى االستثمارات وجذب الدخل مصادر

 برامج أحد" كتنفيذ" برنامجإنشاء  من االنتهاءتم  ،اإلطار

 االقتصادي التخطيط مراحل من الجديدة المرحلة

 بخطة ورد ما بترجمة، وهو معني باألساس واالجتماعي

 من يتم فصلمُ  تنفيذي برنامج إلى التاسعة الخمسية التنمية

 فيما التاسعة الخمسية للخطة الرئيسية التوجهات تنفيذ خالله

 جديدة مصادر إيجاد ومحاولة الدخل، مصادر بتنويع يتعلق

 النسبية المزايا على التركيز عبر النفط، عن بعيدا   الذاتي للنمو

 برنامج هو. برنامج "تنفيذ" المختلفة القطاعات في للسلطنة

 .سياآ شرق دول من عدد بها قامت تجارب من استفاد

 اآلن، حتى والثالثة والثانية، األولى، مراحله البرنامج أنهى

 من مجموعة عن عبارة وهي المبادرات، من بعدد وخرج

 القطاعات في ومبادرة مشروعا ، 121 بلغت المشاريع

 القطاعات من عليها التركيز تم التي الثالثة االقتصادية

 التاسعة الخمسية التنمية خطة في المعتمدة الخمسة االقتصادية

(، اللوجستية والخدمات والسياحة، التحويلية، الصناعات)

 المالية قطاع وهما القطاعات لتلك ُممكنين قطاعين إلى إضافة

 سيتمفيما  والتشغيل، العمل سوق وقطاع المبتكر، والتمويل

 السمكية الثروة) وهما خرين،اآل القطاعين على التركيز

 .الحقة حلامر في( والتعدين

 النمو معدل تحسن المتوقع من ،سبق ما إلى استنادا  

 2.5 وإلى 2017 عام في المائة في 2.2 نحو إلى االقتصادي

 إلى رئيسي بشكل يُعزى ما وهو 2018 عام في المائة في

 من التي النفطية غير للقطاعات الوتيرة مرتفع النمو استمرار

 خالل المائة في 4 مستوى نموها معدل يتجاوز أن المتوقع

 .2018و 2017 عامي

 عام خالل للنفط العالمية األسعار تراجع رغم ،لبحرينا في

 المشروعات من عدد تنفيذ إلى المملكة اتجاه ساهم، 2016

 استثمارية بتكلفة التحتية البنية قطاع  في سيما ال العمالقة

 القطاعات بعض أنشطة دعم في دوالر مليار 32 بنحو تقدر

 والمال والبناء والتشييد الخدمات قطاع مثل االقتصادية

 خالل البحريني االقتصاد أداء من عززهو ما و ،واألعمال

 الذي النفط أنابيب خط المشروعات هذه بين من. 2016 عام
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 لصهر ألبا" ومشروع والسعودية البحرين بين يربط

"األلمنيوم
40
 على المشروعات هذه في العمل استمرار ساعد. 

 ومكن النفطي القطاع في النشاط تراجع حدة من التخفيف

 .التراجع هذاعن  الناتجة التقلبات مواجهة من جزئيا   المملكة

 التنامي 2016 عام خالل النفطي غير القطاع قفزة تعكس

الممول من  تنميةال صندوق قبل من نفذةالم للمشاريع الملحوظ

تشير  حيث ،لدول الخليج العربية التعاون مجلس دولقبل 

الممولة من خالل  الجارية المشروعاتالتقديرات إلى أن قيمة 

 عام نهاية حتى دوالر مليار 4 نحو بلغت قدهذا الصندوق 

 المائة في 36 نحو االسكان مجال في المشاريع شكلت. 2016

 الماء مشروعات يليها المشروعات،هذه  إجمالي من

 المائة في 12 بنسبة والطرق المائة في 21بنحو  والكهرباء

 .المائة في 16 بنسبة المطار توسعة ومشروع

 نمو معدل أن إلى التقديرات تشير ،التطورات هذه على بناء

 في 2.1 بلغ قد الماضي العام المسجل الثابتة باألسعار الناتج

. 2015 عام المسجل للنمو المائة في 2.9 بنحو مقارنة المائة

 النفطية غير القطاعات نشاط ارتفاع كمحصلة النمو هذا يأتي

 في 1 بنسبة النفطي للقطاع المحدود والنمو المائة في 3 بنسبة

 المائة
41
 . 

 تراجع ظل في المالية األوضاع تواجه التي للضغوط نظرا  

 مساهمة زيادة إلى المملكة تسعى ،للنفط العالمية األسعار

 من عدد تنفيذ في المباشر األجنبي واالستثمار الخاص القطاع

 المنظمة القوانين تعديل إلى االتجاه عكسه وهوما المشاريع

 المباشر األجنبي لالستثمار كاملة بملكية يسمح بما لالستثمار

 . والعقارات التعدين قطاعات في

 2018و 2017 عامي خالل المتوقعة النمو آفاق حيث من أما

 اتجاه :في يتمثالن رئيسيين بعاملين تتأثر أن المتوقع فمن

 العامة الموازنة أوضاع ضبط تدابير مواصلة إلى الحكومة

 على سيؤثر وهو ما الدعم مستويات خفض خالل من

 المتوقع من ،ذلك إلى إضافة ،لإلنفاق المتاح الدخل مستويات

 مجلس دول في المماثلة المالي الضبط لجهود يكون أن

 إنجاز وتيرة على تأثيراتها العربية الخليج لدول التعاون

 من ،عليه بناء. التنمية صندوق خالل من الممولة المشروعات

 في المحققة نسبيا   المرتفعة النمو وتيرة تتأثر أن المتوقع

 من سيحد ما وهو العاملين، بهذين النفطية غير القطاعات

 لتنخفض 2018و 2017 عامي خاللالمتوقعة  النمو فرص

 .المائة في 1.9 نحو إلى
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 لالقتصاد البحريني"، سبتمبر.

  للنفط المصدرة األخرى العربية الدول( ب

واجده عدددا  ال زالت الددول العربيدة األخدرى الُمصددرة للدنفط ت

بسددبب هبددوط أسددعار الددنفط فددي ظددل انخفدداض مددن التحددديات 

مستويات التنويع االقتصادي في معظم هذه الددول. إضدافة لمدا 

–سبق، ال زالت تطورات األوضداع الداخليدة فدي هدذه البلددان 

تعدافي النشداط االقتصدادي. تحدد مدن فدرص  -باستثناء الجزائدر

رغم التحسن النسبي لألوضاع الداخلية في بعدض هدذه الددول، 

إال أن التحديات التي تواجه هذه الدول ال تزال قائمة مع تندامي 

كبير في احتياجات التمويل الالزمة سواء فيمدا يتعلدق بالتمويدل 

المطلدددوب لسدددداد العجدددوزات فدددي الموازندددات العامدددة أو ذلدددك 

ادة اإلعمدار واسدتعادة مسدتويات البنيدة األساسدية المطلوب إلع

الالزمة لحفز النمو في القطاع النفطي وغير النفطدي. وهدو مدا 

يستلزم تكاتف المجهودات الدوليدة بهددف تدوفير الددعم المدادي 

 الالزم لهذه االقتصادات. 

خددالل العددام الماضددي وفددي محاولددة لدددعم مسددتوى اإليددرادات 

فدددي  كبيدددرة   جموعدددة زيدددادة  الم دولبعدددض  تشدددهد ،النفطيدددة

مستويات االنتاج النفطي ال سديما العدراق وهدو مدا سداعد علدى 

فيمدا  ،دعم مستويات النشاط في القطاع النفطي في تلدك البلددان

لدددم تتدددوافر إحصددداءات دقيقدددة عدددن مسدددتوى االنتددداج فدددي دول 

المجموعة األخرى. في المقابل سجلت القطاعات غير النفطيدة 

 التطدورات الداخليدةانكماشا  في بعض بلددان المجموعدة نتيجدة 

 التي تمر بها هذه البلدان.

 بنسدبة محددود لنمدو المجموعدة دول تسدجيل ذلدك نتاج من كان

في كل مدن لناتج افي ضوء انكماش  2016 معا المائة في 1.6

ليبيددا والدديمن، فيمددا سدداهم تحسددن النمددو فددي كددل مددن العددراق 

والجزائددر فددي دعددم معدددل نمددو الندداتج المحلددي علددى مسددتوى 

المجموعة. من المتوقع تراجدع معددل نمدو المجموعدة المسدجل 

فددي المائدددة فددي ظددل التوقعدددات  1.1العددام الجدداري إلدددى نحددو 

بمدا يعكدس  القطداع النفطديبانخفاض معدل النمدو المسدجل فدي 

. فيمدا تأثير خفض كميات االنتاج النفطي في إطدار اتفداق أوبدك

 ضالعدام المقبدل بفدر في المائة 3معدل النمو إلى يتوقع ارتفاع 

حدوث تقدم على صعيد األوضاع وتعافي األنشطة االقتصادية 

 .عم الناتج في القطاعين النفطي وغير النفطييد الداخلية

 المجموعة دول مستوى على النمو توقعات

 خالل النفط انتاج كميات خفض اتفاق إطار فيو ،الجزائر في

 كميات بخفض الجزائر تعهدت 2017 عام من األول النصف

 المائة في 4.6 يمثل بما يوميا   برميل ألف 50 بواقع االنتاج

المرجعي )مستوى االنتاج المسجل في  انتاجها إجمالي من

(2016أكتوبر 
42

 هذا بتنفيذ االلتزام يسهم أن المتوقع من. 
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 التي الهيدروكربونية واإليرادات الصادرات دعم في االتفاق

 العالمية األسعار تراجع جراء الماضية السنوات خالل تأثرت

 وعلى المحلية السيولة أوضاع على كبير بشكل أثر ما وهو

 .  االقتصادي النشاط ومستويات المحلية العملة قيمة

 حفدددز علدددى الحاليدددة المرحلدددة فدددي جهودهدددا الحكومدددة تركدددز

 من وذلك ،االقتصادي النمو لدعم االقتصادي التنويع مستويات

 منددا  جاذبيددة مسددتويات لتحسددين إصددالحات عدددة تبنددي خددالل

 المنظمدة القوانين وتعديل اإلجراءات تبسيط خالل من األعمال

 مسدتويات زيدادة إلدى هادفدة أخدرى وإصدالحات األعمدال لبيئة

فدي . المباشدرة األجنبيدة االسدتثمارات وجذب والتنافسية الكفاءة

 مدن الهيدروكربونية غير القطاعات بعض تمكنتهذا اإلطار، 

 السديارات تيصناع بينها من الجزائر في ملموس نشاط تحقيق

 . واألدوية

 بجهددود 2017 عددام خددالل جزئيددا   النمددو يتددأثر أن المتوقددع مددن

 إال ،الدنفط انتاج لمستويات المتوقع وبالخفض المالي االنضباط

 الدددوتيرة معتددددل النمدددو بفعدددل دعمدددا   يجدددد سدددوف النشددداط أن

 أكبدر تحسدن المتوقدع مدن المقابدل، فدي النفطية. غير للقطاعات

 اإليدرادات تحسن ظل في 2018 عام خالل االقتصادي للنشاط

 تتبناهدددا التدددي لإلصدددالحات إيجابيدددة بدددوادر وظهدددور النفطيدددة

 مشددروعات مددن عدددد ودخددول األعمددال بيئددة لتحسددين الحكومددة

 تحقيدددق المتوقدددع مدددن عليددده. االنتددداج مرحلدددة الطبيعدددي الغددداز

 الجداري العدام المائدة فدي 2.5 بحدود لنمو الجزائري االقتصاد

 .المقبل العام المائة في 3.0و

 عام خالل قياسيا   ارتفاعا   العراقي النفط انتاج شهد، العراق في

 لبيانات وفقا   المائة في 33 تقارب بنسبة ارتفع حيث 2016

 االنتاج حجم إجمالي ليصل أوبك للنفط المصدرة الدول منظمة

 3.5 بنحو مقارنة يوميا   برميل مليون 4.6 نحو إلى اليومي

2015 عام خالل يوميا   برميل مليون
43

 يتم أن الُمقدر من. 

 في 2.3 بنسبة العراقي النفط من االنتاج مستويات خفض

 االتفاق إطار في 2017 امخالل النصف األول من ع المائة

 شهر في للنفط الرئيسية المنتجة الدول إليه توصلت الذي

الماضي نوفمبر
44
. 

 التددي الداخليددة باألوضدداع متددأثرا   االقتصددادي النشدداط يددزال ال

 حداالت اسدتمرار نتيجة البطالة معدالت وارتفاع البالد تشهدها

 إلعددادة المطلددوب االنفدداق مسددتويات وارتفدداع التراكمددي العجددز

 الددول مدن حينزالندا كلفدة وكدذلك ،المتضدررة المناطق إعمار

 تددأثير إلددى إضددافة السددورية األراضددي مددن سدديما ال المجدداورة

 المحلددددي االسددددتثمارو الخارجيددددة التجددددارة مسددددتويات تراجددددع

 .  واألجنبي
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 صدندوق النقدد الددولي للمراجعدة استكمال 2016تم خالل عام 

الددوطني فددي العددراق المدددعوم  اإلصددالح برنددامج لتنفيددذ األولددى

 سدحب حقدوق وحدة مليار 3.831 ائتماني بقيمة باتفاق استعداد

 البرندامج . يهددف(أمريكدي دوالر مليدار 5.34 حوالي) خاصة

 والوصدول العاجلدة، المددفوعات ميدزان احتياجات معالجة إلى

 الدنفط أسدعار انخفداض مدع يتناسدب مسدتوى إلدى العام باإلنفاق

. تحملهددا يمكددن حدددود فددي الدددين اسددتمرارية وضددمان العالميددة،

 وتعزيددز الفقددراء، لحمايددة إجددراءات أيضددا البرنددامج ويتضددمن

 . المالي القطاع استقرار ودعم العامة، المالية إدارة

 علددىالصددندوق  وافدق األولددى، المراجعددة اسدتكمال إطددار وفدي

 سدبتمبر نهايدة أهداف انطباق شرطو األداء معايير تعديل طلب

 إلجمددددالي األدنددددى بالحددددد المتعلقددددة األربعددددة األداء لمعددددايير

 المحليدة األصدول لصدافي األقصدى والحد الدولية االحتياطيات

 لرصدددديد األقصددددى والحددددد العراقددددي المركددددزي البنددددك لدددددى

 والحددد الدوليددة الددنفط لشددركات المسددتحقة القائمددة المتددأخرات

 تعديل طلب إلى باإلضافة العام، الدين إجمالي لرصيد األقصى

االتفاق تنفيذ مراحل
45
 .في ظل الظروف التي تمر بها البالد 

 لنمو العراقي االقتصاد تحقيق المتوقع من ،سبق ما إلى استنادا  

بمدددا يعكدددس انخفددداض  الحدددالي العدددام المائدددة فدددي 1.8 بحددددود

سدواء  النفطي خالل النصدف األول مدن العداممستويات االنتاج 

و نتيجة للتحدديات أنتيجة لالنخفاض المقرر في كميات االنتاج 

التددي تواجدده الحكومددة فددي تددوفير االسددتثمارات الالزمددة لدددعم 

وكددذا تددأثير إجددراءات ضددبط  مسددتويات انتدداج وتصدددير الددنفط

. االنفاق العام ال سديما تلدك المتعلقدة بخفدض األجدور الحكوميدة

لى نسبي عالتحسن بعض اليشهد قد بيد أن النشاط غير النفطي 

واتجداه ضوء ارتفداع مسدتوى الصدادرات واإليدرادات النفطيدة 

لمتدأخرات الماليدة التدي تقددر بنحدو الحكومة إلدى سدداد بعدض ا

وهددو مددا سدديعمل علددى تخفيددف إجددراءات  مليددار دوالر 11.0

علددى  فمددن المتوقددع 2018مددا فددي عددام أ .خفددض االنفدداق العددام

الداخليدة ومواصدلة ارتفداع  لألوضداعضوء االستقرار النسدبي 

تواصدددل وتيدددرة النمدددو االقتصدددادي األسدددعار العالميدددة للدددنفط 

 .المائة في 2.5 إلىوارتفاعها 

 كبيدر بشدكل الليبدي االقتصاد اعتماد استمرار فإن ،ليبيا في أما

 يجعلده العامدة واإليدرادات النداتج توليد في النفطي القطاع على

 الدنفط، وأسدعار انتداج مسدتويات فدي التقلبات لصدمات عرضة  

 مدددن فدددي المائدددة 95 قرابدددة النفطيدددة الصدددادرات تشدددكل حيدددث

في  90 قرابة النفطية االيرادات تشكل كما الصادرات، اجمالي

 التنبدددؤ فدددإن بالتددالي و العامدددة، االيدددرادات اجمددالي مدددن المائددة

 التطدورات علدى كبير بشكل يعتمد االقتصادي النمو بمستويات
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 تشددهد بدددأت والتددي الخددام الددنفط وصددادرات وإنتدداج أسددعار فددي

 ال النفطدي االنتداج كميدات أن إال ،2016 عدام نهايدة مدع تحسنا  

 بنحدو قُددرت حيدث التاريخية بالمستويات مقارنة محدودة تزال

-ينداير رةتدالف خدالل المتوسدط فدي فقدط يوميا   برميل ألف 370

 نحو إلى ديسمبر شهر في االنتاج تضاعف فيما 2016 نوفمبر

 أمدا. للطاقة الدولية الوكالة لبيانات وفقا   يوميا   برميل ألف 600

 انكماشدا   يعداني يدزال فدال النفطدي غيدر القطاع بناتج يتعلق فيما

 علددى والقيددود الددبالد تشددهدها التددي الداخليددة األوضدداع ظددل فددي

 للعدودة المتزايددة التمويل باحتياجات الوفاء على الحكومة قدرة

 انكمداش تواصل المتوقع من عليه،. السابقة النمو مسارات إلى

 النشددداط يجدددد قدددد فيمدددا 2017 عدددام خدددالل الليبدددي االقتصددداد

 اسدتقرار حدوث حال 2018 عام خالل نسبيا   دعما   االقتصادي

 يخفددف أن شددأنه مددن الددذي األمددر الداخليددة، لألوضدداع نسددبي

 االقتصادي. االنكماش حدة من جزئيا  

 األوضداع جدراء متدأثرا   اليمندي االقتصداد يدزال ، الالييمن فدي

 الدنفط انتداج توقدف إلدى أدت التدي 2011 عام منذ يشهدها التي

 البنيدة لمسدتويات حداد تدأثر وإلدى الرئيسدي االقتصدادي المدورد

 األنشددطة علددى سددلبا   أثددر بمددا المصددرفية والسدديولة األساسددية

 أن المتوقدع مدن عليده بنداء. النفطي غير القطاع في االقتصادية

 النشداط مسدتويات فدي انكمداش تحقيق اليمني االقتصاد يواصل

 لمسددتويات نسددبي بتحسددن توقعددات مددع العددام هددذا االقتصددادي

 تفاهمددات إلددى التوصددل حددال المقبددل العددام االقتصددادي النشدداط

 معدداودة علددى سدديعمل مددا وهددو ،االقتصددادية لألوضدداع داعمددة

 واالسدتهالك الحكدومي االنفداق مسدتويات ودعم النفطي االنتاج

 اسدتعادة فدي للمسداهمة الجدوار دول مدن الرسدمية المنح وتدفق

 .االقتصادي النشاط

 

 للنفط المستوردة العربية الدول (3

تأثر النشاط االقتصادي في البلدان العربية المستوردة للنفط 

بتباطؤ النشاط االقتصادي العالمي وتدفقات التجارة الدولية 

واالستثمار إضافة إلى تأثير األوضاع الداخلية في عدد منها 

 Spilloverوامتداد اآلثار االنتشارية لتلك التطورات 

effects  للنفط. عملت هذه إلى بلدان عربية أخرى مستوردة

التطورات على زيادة مستوى االختالالت االقتصادية وتنامي 

حاجة عدد من هذه الدول للتمويل في بيئة اقتصادية اتسمت 

جراء اتجاه أسعار الفائدة الخارجي بضيق أوضاع التمويل 

وتدفق المزيد من رؤوس األموال  ،على الدوالر نحو االرتفاع

ومن بينها  قتصادات الصاعدةإلى خارج الدول النامية واال

، إضافة إلى االرتفاع في تكلفة التمويل بالنسبة الدول العربية

لهذه البلدان على ضوء ضعف آفاق النمو االقتصادي في 

بعضها. في ظل هذه التطورات استمر تباطؤ مستويات الطلب 

 مالية الكلي بفعل مواصلة دول المجموعة لتنفيذ إصالحات

وخفض معدالت الدين العام للناتج  زناتالموا عجز الحتواء

في المائة  80التي فاقت في بعضها مستوى  ،المحلي اإلجمالي

 بما تضمنه ذلك من إجراءات ،من الناتج المحلي اإلجمالي

 أخرى وإصالحات الطاقة دعم مستويات خفض أو لتحرير

ومن ثم  لإلنفاقالدخل المتاح  مستويات على أثرت بشكل كبير

 .على مستويات االستهالك المحلي

بعض دول المجموعة خالل  في النشاط مستويات تحسن رغم

 على ةقادر غير تزال ن تلك المعدالت الأإال  ،2016عام 

مستقرة عند مستويات  تزالال  التي البطالة معدالت خفض

بما يشكل أهم التحديات التي تواجه دول نسبيا  مرتفعة 

 .المجموعة

 معدل انخفاض إلى األولية التقديرات تشير سبق، ما على بناء  

 فيما المائة في 3.3 إلى 2016 عام خالل المجموعة دول نمو

 في 3.9 إلى المجموعة نمو معدل ارتفاع الجاري العام يتوقع

 االقتصادي النشاط مستويات في المتوقع التحسن بفعل المائة

 تنفيذ في قدما   منها كبير عدد بمضي وكذلك بعضها، في

 والخارجية الداخلية توازناتها الستعادة صعبة إصالحات

 دعم في ملموسا   أثرا   لها كان الدولية المؤسسات مع بالتعاون

 بجزء الوفاء من الدول تلك وتمكين المستثمرين، ثقة مستويات

 تحسن سيساعد أخرى جهة من. التمويلية احتياجاتها من

 بعض في الزراعي النشاط ارتفاع على المناخية الظروف

 أفق من األخرى المجموعة دول بعض ستستفيد فيما البلدان

 مجاالت في الدولي التعاون صعيد على أرحب اقتصادية

 النمو سيدعم بما المالية والمعامالت واالستثمار التجارة

 معاودة التقرير يتوقع أخرى جهة من. العام خالل االقتصادي

 في 4.1 بنحو يقدر الوتيرة مرتفع نمو تسجيل المجموعة

 .2018 عام في المائة

 العربية الدول في السياسات صعيد على األولويات أبرز تتمثل

 مستويات في الكبيرة الزيادة احتواء في للنفط المستوردة

 يسمح بما العام الدين استدامة وضمان المالية العجوزات

 والقدرة الدول، هذه في والتشغيل للنمو داعم مالي حيز بتوفير

 مستويات دعم إلى الهادفة الهيكلية اإلصالحات مواصلة على

 .الدولية والتنافسية االنتاجية

 المجموعة دول مستوى على النمو توقعات

 التحديات من عدد 2011 عام منذ االقتصادواجه ي ،مصر في

التي أثرت بشكل كبير على أوضاع  والخارجية الداخلية

ارتفاع  إلى أدتو ،الحسابات الجاريةالمالية العامة وميزان 

ملموس لمستويات الدين العام ونقص في مستويات المعروض 

سياسة سعر الصرف المتبعة  تساعدفيما لم  ،من النقد األجنبي
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من قيمتها بما  بأكثرفي دعم العملة المحلية التي بقيت مقومة 

 ،االجنبي النقد من واالحتياطات التنافسية مستوياتأثر على 

من جانب . تنامي نشاط أسواق الصرف الموازيةأدى إلى و

نتيجة تباطؤ مستويات العامة  االيرادات نمو ضعف دىأ ،آخر

ارتفاع  إلى االجور فاتورة ارتفاعواستمرار الطلب الكلي 

 . المحلي العام والدين الموازنة عجز مستويات

 2014/2015 عام في المصرية السلطات تبنت عليه، بناء  

 الجنيه قيمة خفض أثرها على تم اإلصالحات من حزمة

 الحتواء الفائدة سعارأ وزيادة ،المائة في 5 بنحو المصري

 الناتجة عن خفض قيمة العملة المحلية. التضخمية الضغوط

يجية درت خطة تنفيذ مع والكهرباء الوقود أسعار رفع تمكما 

 ذلك، على بناء. 2018بالكامل بحلول عام  أسعارها لتحرير

 الناتج من مئوية نقاط 3 بنحو دعم الطاقة برامج كلفة تراجعت

 .إليه المشار المالي العام في

 تخاذاو المدنية الخدمة نظام على تتعديال اقتراح تم كذلك

 العامة الضريبة محل المضافة القيمة  ضريبة بإحالل قرار

 خالل شهد تباطؤا   قد اإلصالحات زخم أن إال. المبيعات على

 أسعار في المقررة الزيادات تأجيل مع ،2015/2016 عام

فرض  وتأجيل الدخل ضريبةإقرار تخفيضات على و الوقود،

 القيمة ضريبة وكذا الرأسمالية المكاسب على ضريبة

 . المضافة

في عدد من القطاعات  النشاطوتيرة  تأثرت ،في ضوء ما سبق

 ارتفاع أدىفيما  ،2015/2016خالل العام المالي  االقتصادية

 على صادرات التأثير إلى قيمتها من بأكثر المقومة العملة قيمة

 14.5 بنحووالتي تراجعت  الثابتة باألسعار والخدمات السلع

 نتج. ةالسياحتأثر قطاع  ستمرا ،إضافة لما سبق .المائة في

 الجاري الحساب ميزان عجز لمستوى كبير ارتفاع ذلك عن

 لمستوى ملموس وتراجع التضخم معدالت وتصاعد

 لم. الواردات من فقط أشهر ثالثة لتغطي الدولية االحتياطات

 بخفض 2016 مارس شهر في المركزي البنك اتجاه يساعد

 ثم ومن التوازن استعادة في المائة في 13 نحوب العملة قيمة

 االحتياطات وعلى الصرف سعر على الضغوطات تواصلت

 بين الفجوة اتسعت ،2016 سبتمبر شهر نهاية مع. االجنبية

 السوقوالسعر في  الرسمي السوق في المسجل الصرف سعر

 المصري الجنيه أن إلى تشير التي التقديرات ظل في الموازي

المائة في 25 بنحو الحقيقية قيمته من بأكثر مقوما  
46
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 فيبهدف مواجهة هذه االختالالت تبنت الحكومة المصرية 

برنامجا  وطنيا  لإلصالح بهدف  2016 عام من نوفمبـر شهر

احتواء االختالالت االقتصادية مدعوما  باتفاق تسهيل ممتد 

Extended Fund Facility (EFF) مع صندوق النقد 

 422 )يمثل دوالر مليار 12 بقيمة سنوات ثالث لمدة الـدولي

 برنامج لدعم الصندوق لدى مصر حصة من المائة في

 .االقتصادي( لإلصالح المصرية السلطات

 ودعم الكلي االقتصاد استقرار استعادة إلى البرنامج يهدف

 االختالالت إصالح عبر الشامل للنمو الوصول فرص

 عجز مستويات من كل   وخفض ،التنافسية ودعم الخارجية

 بما تنازلي مسار في ووضعهما العام والدين العامة الموازنة

 وفق العمل فرص من المزيد وخلق النمو حفز على يساعد

 . محدودة الدخل الطبقات يراعي لإلصالح مسار

 : فياالقتصادي وفق هذا البرنامج  اإلصالح دعائم أهم تمثلت

 نقص على للقضاء الصرف سعر سياسة تحرير .1

 وحفز االستثمار وجذب االجنبي النقد من المعروض

 .الصادرات

 معدالت خفض تستهدف انكماشية نقدية سياسةتبني  .2

 .التضخم

 على للحفاظ المالي لالنضباط حاسمة جراءاتإ تبني .3

 خالل من تنازلي مسار ، ووضعه فيالدين استدامة

 القيمة ضريبة تطبيق عبر العامة اإليرادات زيادة

 واحتواء الطاقة دعم مستويات وخفض المضافة

 أن يتوقع ما وهو ،االجور مستويات في الزيادة

 من مئوية نقاط 10 بحدود مالي وفر تحقيق في يسهم

 .البرنامج بنهاية اإلجمالي المحلي الناتج

 زيادة خالل من االجتماعيمان األ شبكات تدعيم .4

 خالل ، منالنقدي الدعم لنظام والتحول الغذاء دعم

 المالي المتوقع لتعزيز الوفر من جانبا   تخصيص

 .سنويا   االجتماعي االنفاق

 تهشمولي وضمان النمو لدعم هيكلية إصالحات تبني .5

 الشباب وساطأ في سيما ال التشغيل مستويات وزيادة

 إلى تحسين هادفة عن طريق إصالحات والنساء

 .العمل أسواق وإصالحات عمالاأل بيئة

 .التمويل فجوات لسد الخارجي لتمويلاالتجاه إلى ا .6

لن البنك عأ ،لإلصالح سياسات إلى الدعائم هذه تترجم كي

 تحديده يتمبحيث  الصرف لسعر مرن نظام تبنيالمركزي 

 وحفز التنافسية دعم على يساعد بماقوى السوق  إلى استنادا  

 االجنبي االستثمار تدفقات وجذب السياحة وتنشيط الصادرات

 .االجنبية االحتياطات بناء وإعادة المباشر
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 فيالُمشار إليها أن يسهم  االصالحات حزمةمن شان تطبيق 

 ودعم البطالة معدالت وخفض المستثمرين ثقة مستويات دعم

 وحفز العامة المالية أوضاع وتقوية األجنبية االحتياطات بناء

 تنفيذ البرنامج على ساعدبالفعل، . الخاص القطاع نشطةأ

 سيما ال المستثمرين ثقة مستويات في نسبي حدوث تحسن

 الكبير االقبال هعكس ما وهو المصري االقتصاد في االجانب

 بقيمة الدولية االسواق في بالدوالر حترِّ طُ  التي السندات على

 المطروحة قيمتها شرائها طلبات وفاقت دوالر اتمليار 4

 النقد من االحتياطي مستوياتعزز  ما وهو مرات، بعدة

 ألعلى الماضي ديسمبر شهر في ارتفعت التي االجنبي

 مؤشر مديري . من جانب  أخر، شهد2011 عام منذ مستوى

سعر الصرف تحرير قرار أعقاب فيتحسن  المشتريات
47
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نشاط عدد في المقابل انعكس قرار تحرير سعر الصرف على 

من القطاعات ومن أبرزها قطاع الصناعة نتيجة ارتفاع تكلفة 

كما انعكس على مستويات الدخل  ،مدخالت االنتاج المستوردة

للرقم القياسي ألسعار في ظل االرتفاع الكبير  لإلنفاقالمتاح 

 في المائة 24على أساس سنوي بنحو ارتفع الذي  المستهلك

ة أثر التمرير الناتج عن جفي شهر ديسمبر الماضي نتي

 التغييرات في سعر الصرف.

من المتوقع أن تسهم عدة عوامل في  ،ضوء ما سبقعلى 

من أهمها ارتفاع  2017تحسن النشاط االقتصادي خالل عام 

لحكومة مستويات الطلب العالمي والتجارة الدولية ومضي ا

قدما  في تنفيذ اإلصالحات الضرورية لدعم النمو  واالنحسار 

النسبي للضغوط الناتجة عن االختناقات في سوق النقد 

وهو ما سيساعد في مجمله على زيادة مستويات  ،األجنبي

الثقة في االقتصاد المصري ويعمل على دعم االستثمار 

واألجنبيالمحلي 
48

المقابل ستحد ، ومستويات الصادرات. في 

مجموعة عوامل من نمو مستويات االستهالك العائلي 

والحكومي بما يعكس تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية 

من المتوقع أن يسجل االقتصاد المصري  ،العامة. في المجمل

في المائة في  4.5و 2017في المائة خالل عام  4نموا  بحدود 

  .2018عام 

 في 1.0 بلغ نمو معدل المغربي االقتصاد سجل ،غربالم في

انخفاض القيمة المضافة  بما يعكس 2016 عام خالل المائة

والنمو المحدود نتيجة ظروف الجفاف   في القطاع الزراعي 

في ظل تباطؤ النمو  الُمضافة في القطاع غير الزراعي للقيمة
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 اقد شهد 2016و 2015 ينالمالي ينيشار في هذا الصدد إلى أن العام 

تحسن مستوى االستثمارات المنفذة سواء على مستوى القطاع الخاص أو 

في المائة على  11.4في المائة و 22.3القطاع العام بارتفاع بلغت نسبته 

في  7.2التوالي. كما ارتفع أيضا  صافي تدفقات االستثمار االجنبي بنسبة 

 بعة واإلصالح اإلداري.وفق بيانات وزارة التخطيط والمتا ،المائة

 من التي العوامل من عدد هناك. االقتصادي في منطقة اليورو

تحسن  بينها ومن المتوسط جلاأل في النمو تدعم أن المتوقع

 عالية التصدير نشاط صناعاتالنشاط في منطقة اليورو و

 الشركاء من عدد على المغرب وانفتاح ،المضافة القيمة

 للتحول المغرب يؤهل بما األفريقية القارة في الجدد التجاريين

 ،وأوروبا أفريقيا بين واالستثمار للتجارة اقليمي مركز إلى

وذلك  العالمية المضافة القيمة سالسل في المغرب مكانة ودعم

 المغرب الذي اتخذ مطلع العام الجاري بعودة في ضوء القرار

 .سنة 30 بعد االفريقي االتحاد إلى 

مددن جهددة أخددرى مددن المتوقددع أن يسددتفيد النشدداط االقتصددادي 

بشددكل كبيددر مددن مواصددلة الحكومددة المغربيددة تنفيددذ عدددد مددن 

 االخدددتالالت حتدددواءاالهادفدددة إلدددى  االقتصدددادية صدددالحاتاإل

 علدى تقويدةبشدكل ملحدوظ اعدت سدالتدي  والخارجيدة، الداخلية

 المدددالي القطددداع فدددي السياسدددة وأطدددر العامدددة الموازندددة وضدددع

 . االقتصادي التنويع مستويات زيادة في وساهمت

 مدددواطن تقليدددل فدددي الحاليدددة االصدددالح أولويدددات أبدددرز تتمثدددل

 ،العمددددل فددددرص مددددن المزيددددد وخلددددق ،االقتصددددادية الهشاشددددة

 أطددر سددياق فددي العددام الدددين مسددتويات خفددض ،االسددتمرارو

 التددريجي والتحدرك ،االقتصادي للنمو الداعمة المالية السياسة

 التنافسدددية لدددعم الصدددرف لسددعر مروندددة أكثددر سياسدددة باتجدداه

 تعزيدز إلدى إضدافة ،الدوطني االقتصداد ُمنعة مستويات وتعزيز

 تنشدأ قدد مخداطر أيدة حتواءال الكلية االحترازية السياسة تدابير

 الددددول بعدددض فدددي المغربيدددة المصدددارف قطددداع توسدددع عدددن

لتجدداوز  خاصددة الصددحراء جنددوب أفريقيددا سدديما ال األفريقيددة

 التركددددز ومسددددتويات المتعثددددرة القددددروض مخدددداطر ارتفدددداع

 مدددن عددددد تنفيدددذل أهميدددةهنددداك  ذلدددك إلدددى إضدددافة. االئتمددداني

 الشدددامل للنمدددو الوصدددول فدددرص لددددعم الهيكليدددة اإلصدددالحات

والمستدام
49
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 المتوقدعمدن  2017فيما يتعلق بتوقعات النمو االقتصدادي لعدام 

سيساعد على زيادة نداتج القطداع  مما الُمناخية األوضاع تحسن

، وهدو مدا في المائة من العمالة 40الزراعي الذي يوظف نحو 

كمدا سيسدتفيد االقتصداد كدذلك  .سديدعم مسدتويات الطلدب الكلدي

 منطقددة فددي المسددجلة النمددو لمعدددالت التدددريجي التعددافي مددن

 المحلدددي االسددتثمار مسددتويات فددي المتوقعددة والزيددادة اليددورو

 االقتصددادفمددن المتوقددع ارتفدداع معدددل نمددو . مددن ثددم، واألجنبددي

 فيما المائة في 4.3 إلى ما يقارب الجاري العام خالل المغربي

 المائدة فدي 3.8 نحو إلى المقبل العام للنمو طفيف تراجع يتوقع

 .اليورو منطقة في للنشاط المتوقع التباطؤ ظل في
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 خدالل محددودة نمدو وتيرة التونسي االقتصاد سجل ،تونس في

اليورو،  منطقة في النمو تباطؤ استمرار يعكس بما 2015 عام

 الفتدرة تلدك خدالل الدبالد شهدتها التي الداخلية وتأثير األوضاع

 السدددياحي القطددداع فدددي النشددداط مسدددتويات علدددى أثدددرت التدددي

 التدي بده إضدافة إلدى اسدتمرار التحدديات المرتبطدة والقطاعات

 إلددى التقددديرات تشددير ،المصددرفي. فددي المقابددل القطدداع تواجدده

 نحدو ليسدجل 2016 عدام خالل التونسي االقتصاد ألداء تحسن

 . المائة في 1.5

 المتوقدع مدن التدي العوامل من كبير عدد هناك من جانب  أخر،

 خدالل تدونس فدي االقتصدادي النشداط مستويات تعافي تدعم أن

 المحلدي المسدتوى وعلدى أهمها من لعل 2018و 2017 يعام

 اإليجدابي واألثدر النتعاشده الفالحدي النشداط باسدتعادة التوقعات

 عددودةو الغذائيددة، الصددناعات قطدداع نشدداط علددى لددذلك المتوقددع

 الدنفط إلنتداج المرتقدب التحسدن ظدل فدي تعددينال لقطاع النشاط

 الصددددناعات قطدددداع انتعاشددددة تواصددددلإضددددافة  إلددددى  والغدددداز،

 وقطددداع الكيميائيدددة الصدددناع وقطددداع والكهربائيدددة الميكانيكيدددة

 مدددن الددددولي الصدددعيد وعلدددى ،أخدددرى جهدددة مدددن. االتصددداالت

 فددي  االقتصددادي للنشدداط التدددريجي التحسددن تواصددل المتوقددع

 علدى إيجابيدا   يدؤثر سدوف مدا وهدو ،2017يدورو عدام ال منطقة

 األجنبددي االسددتثمار مسددتويات وزيددادة الخددارجي الطلددب حجددم

 . المنفذة االقتصادية اإلصالحات يعكس بما المباشر

 االقتصادي اإلصالح برنامج إطار في االولويات أبرز تتمثل

 سنوات أربعة لمدة الحالية المرحلة في تونس تطبقه الذي

 تسهيل باتفاق" والمدعوم الدولي النقد صندوق مع بالتعاون

 في Extended Fund Facility (EFF)" الممتد الصندوق

 الذي ارتفعت نسبته العام الدين في السريعة الزيادات احتواء

الناتج، من خالل سلسلة من  من المائة في 60 يفوق ما إلى

المستدام.  داعمة النمو أسس سياسات اإلصالح المالي وإرساء

 خالل من الموازنة أوضاع لضبط إصالحات يتضمن كما

 الناتج إلى نسبته تُمثل الذي) االجور على العام االنفاق ضبط

( العالمية المعدالت أعلى واحدا  من اإلجمالي المحلي

 استراتيجية إلى إضافة االجل متوسطة ضريبية وإصالحات

المدنية الخدمة نظام إلصالح شاملة
50
 . 

 سلبا   تؤثر أن شأنها من التي المخاطر أن يبدو آخر، جانب من

 أو الدولي الصعيد على سواء ،ال تزال قائمة التوقعات على

وضاع األ ظلت الخارجية، المخاطر مجال ففي. الوطني

 اقتصاد تباطؤ تواصل أن كما. المخاطر أحد ةالجيوسياسي

 نمو على تداعيات له سيكون 2018يورو خالل عام ال منطقة

 فإن الوطني، الصعيد على أما. التونسية الصناعية الصادرات

 ميزان على الضغوط تواصلتتمثل في  المخاطر عوامل
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. امةالع المالية وعلى الدينار صرف سعر وعلى المدفوعات

 نمو لمعدل التونسي االقتصاد تحقيق المتوقع من كمحصلة،

 االرتفاع ومواصلته الجاري العام المائة في 2.5 بنحو يقدر

 .المقبل العام المائة في 3 نحو إلى

 عدد 2012منذ عام  السوداني االقتصاد يواجه، السودان في

شمال السودان  فقدان عن الناتجة التحديات االقتصادية من

 في أعقاب انفصال النفطية الصادرات أرباع ثالثةلنحو 

 ،الخارجية أعباء المديونية السودان إضافة إلى ارتفاع جنوب

بالعقوبات االقتصادية  واالستثمار التجارة وتأثر مستويات

 والضغوطات في أسواق الصرف األجنبي.  ،على السودان

 خالل سيما ال 2016 عام خالل السوداني االقتصاد تأثر

 ةاالقتصادي العقوبات باستمرار سلبا   العام من األول النصف

 من تمكنال عدمب وكذا ،المراسلة البنوك عالقات وانقطاع

 مما االعفاء منها أو الخارجية الديون لمعالجة التفاق التوصل

 . االقتصادي النمو على سلبا   أثر

 النمو دعم على تساعد سوف عوامل عدة هناك ،المقابل في

 رأسها على يأتي 2018و 2017 عامي خالل االقتصادي

 العقوبات برفع الجاري العام مطلع اتخذ الذي األمريكي القرار

 ممارسة من السودان نمك  يُ سوف  ما وهو ،السودان على

 برفع يسمح وكذلك ملالعا دولمع  والتجارية المالية األعمال

 السودانية والحكومة واألفراد المؤسسات أرصدة على الحظر

 االقتصادية القطاعات من العديد في النشاط سيدعم ما وهو

واألعمال والمال التجارة رأسها على
51

إضافة إلى تواصل . 

إلى عدد من القطاعات االنتاجية الرئيسية تدفق االستثمارات 

بالنسبة لالقتصاد السوداني مثل قطاعات الزراعة وتربية 

الثروة الحيوانية واستخراج الذهب وهو ما سيساعد على زيادة 

مستويات القيمة المضافة في هذه القطاعات وتنشيط النمو 

 االقتصادي.

 وضاعأ ضبط في السياسات صعيد على ولوياتاأل أبرز تتمثل

 النمو ودعم االقتصادية ةشالهشا مواطن واحتواء العامة المالية

 الحيز وبناء الصرف سعر مرونة مستويات وزيادة الشامل

واالجتماعي الرأسمالي االنفاق لدعم المطلوب المالي
52
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 االقتصاد نمو وتيرة رتفاعا المتوقع من ،سبق لما استنادا  

 .2018و 2017 عامي خالل المائة في 5نحو  إلى السوداني

 علىتؤثر  اإلقليمية األوضاع تداعيات تزال ال ،ردنألا في أما

 السياحة، قطاعات في سيما ال للمملكة االقتصادي النشاط أداء
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 حيث. األجنبية االستثمارات وتدفق البري، والنقل والتجارة،

 تباطؤا   الثابتة باألسعار اإلجمالي المحلي الناتج نمو معدل شهد

 في 2.1 إلى ليصل 2016 عام من األول النصف خالل طفيفا  

 عام من الفترة ذات خالل المائة في 2.2 مع بالمقارنة المائة

 ياألردن االقتصاد تأثر يستمر نأ المتوقع من. 2015

 والعوامل التطورات ابرز فإن وعليه،. اإلقليمية باألوضاع

 : هي االقتصادي النمو على تؤثر ان المتوقع الرئيسية

 والعالم، المنطقة في االقتصادي النمو تباطؤ -

 حقق الذي األردني االقتصاد على ذلك وانعكاس

 الفترة خالل المائة في 3.0 نسبته بالمتوسط نموا  

 النشاط من مرحلة أعقاب في( 2009-2015)

 المتوسط في المائة في 8.0) القوي االقتصادي

 (.2008-2004 الفترة خالل

 اعداد وتواجد السوريين، الالجئين تدفق استمرار -

 ضغطا   يشكل الذي األمر المملكة، داخل منهم كبيرة

إضافة إلى األثر على سوق  المتاحة، الموارد على

 .العمل

 صافي في الحاصل لتذبذببا االقتصادي النموتأثر  -

 والمساعدات العاملين حواالت) الخارج من الدخل

 النفط أسعار انخفاض ضوء في ذلك ،(الخارجية

 .العالمية

 أن حيث الخارجي، التمويل احتياجات تنامي -

 اعنه نتج وما إليها اإلشارة السابق التحديات مواجهة

 كثيرا   تفوق السوريين، الالجئين من العديد تدفق من

 يضطر الذي األمر لألردن، المقدمة المنح قيمة

 ارتفاع بالتالي االقتراض، إلى اللجوء إلى األردن

 تجاوز حيث مسبوقة، غير مستويات إلى المديونية

 من المائة في 94 الراهن الوقت في العام الدين

 .اإلجمالي المحلي الناتج

 العالمية لألسعار المرتقب للتعافي المتوقع التأثير -

 االقتصاد أوضاع على القادمة الفترة خالل للنفط

 سد في كامل شبة بشكل يعتمد الذي األردني،

 .االستيراد على الطاقة من احتياجاته

 قد األردنية الحكومة نأ إلى يشار السابقة، التحديات رغم

-2012) االقتصادي التصحيح برنامج تنفيذ من انتهت

 كما الدولي، النقد صندوق مع بالتنسيق فذنُ  الذي( 2015

 النقد صندوق مع جديد تصحيحي برنامج بتنفيذ البدء تم

 على البناء بهدف( 2016-2018) للفترة الدولي

 العامة، المالية أوضاع وضبط السابقة، اإلنجازات

 من للمزيد الظروف لتهيئة الهيكلية اإلصالحات وتوسيع

 أن المتوقع من عليه،. العمل فرص وخلق الشامل النمو

 المائة في 2.4 نسبته حقيقا   نموا  ردني األ االقتصاد يسجل

 ،2017 عام المائة في 3.0 إلى ليرتفع ،2016 عام خالل

 .2018 عام المائة في 3.3و

 من الماضي العام خالل اللبناني االقتصاد استفاد ،لبنان في

 حكومة ليتشك ومن الداخلية الساحة على وضاعاأل استقرار

 مؤشر بينها ومن المؤشرات من عدد عكسه ما وهو جديدة

 تحسنا   سجل الذي االقتصادي للنشاط المركزي لبنان مصرف

 2016خالل شهر نوفمبر  المائة في 6.2 بلغت بزيادة قياسيا  

 في األوضاع تزال ال المقابل، في. 53سنوي أساس على

 اختالالت إلى ؤديتو اللبناني االقتصاد على ؤثرت سوريا

 .االقتصادي للنشاط الملموس التعافي تعيق هيكلية

 خالل اللبناني االقتصاد نمو معدل تحسن إلى التقديرات تشير

 استقرار المتوقع ومن المائة، في 2.0 إلى ليصل 2016 عام

 وارتفاعه الجاري العام المائة في 2 مستوى عند النمو معدل

 .2018 عام المائة في 2.5 إلى

 االقتصاد أن إلى المتاحة المعطيات تشير ،فلسطين في

 المائة في 3 الـ تقارب نمو معدالت تحقيقه ورغم الفلسطيني

 ما المعدالت هذه أن إال األخيرة، القليلة السنوات خالل سنويا  

 مجموعة الى التباطؤ هذا يعزى. متباطئأ اتجاها تتخذ زالت

 : أبرزها العوامل من

 .اليقين عدم حالة استمرار (1)

 ذلك وأثر اإلسرائيلية والمعيقات والقيود االجراءات (2)

  .المستثمرين ثقة على

 على الخاص القطاع مقدرة وعدم العام القطاع ضعف (3)

  .الوطني باالقتصاد النهوض

 في االقتصادي النشاط وتقييد االستيطان استمرار (4)

 .الغربية الضفة من( ج) المسماة المناطق

 الجانب قبل من غزة قطاع وإغالق حصار استمرار (5)

 التجاري التبادل حركة على ذلك وتأثير االسرائيلي،

 .القطاع في االقتصادي النشاط ومجمل

 بعض من رغمعلى الو االقتصادية، لآلفاق بالنسبة أما

 عدة مجاالت في 2016 العام خالل نُف ذت التي اإلصالحات

 الجانب مع الحوار وتكثيف الضريبية، اإلدارة تعزيز مثل

 المقاصة، إيرادات تدفق وضمان حجم بشأن اإلسرائيلي

 الموردين مستحقات تمويل لبرنامج المالية وزارة وإطالق

ه أن إال مد،األ قصيرة ذناأل سندات صدارإ خالل من للحكومة

 عامي خالل متأثرا   االقتصادي النشاط يظل أن المتوقع من
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 تتراوح وأن االقتصادي اليقين عدم بظروف 2018و 2017

 يف 3.2-3.4 بين العامين هذين خالل المسجلة النمو معدالت

 .   خالل هذين العامين على التوالي المائة

 المواد أسعار تشهده الذي الهبوط يزال ال ،موريتانيا في

 االقتصاد أداء على يؤثر منها نشاط التعدين وخاصة االولية

 البالد، صادرات أغلب المواد هذه تمثل حيث الموريتاني

 الوطني االقتصاد على وانعكاساتها الوضعية هذه ولمواجهة

 اتخذت القادمة، السنوات مدى على تستمر أن لها يقدر التي

 استقرار تعزيز أجل من إجراءات عدة الموريتانية السلطات

 وخاصة الخارجية الصدمات تأثير لمواجهة الكلي االقتصاد

 معدالت على تعدينال صادرات أسعار بهبوط منها المرتبطة

 .التجاري التبادل

 معاكسة سياسات تبني إلى الحكومة اتجهت ،السياق هذا في

 على الوقائية االحتياطيات مستخدمة االقتصادية للدورة

 خالل تراكمت التي الخارجي والحساب العامة المالية مستوى

لتنشيط  المعادن أسعار ارتفاع فترة بانإ الماضية السنوات

 عملت ،لذلك إضافة. لدعم النشاط االقتصادي الطلب الكلي

 تنويع إلى تهدف هيكلية اصالح سياسات انتهاج على الحكومة

 من سبق، لما استنادا  . الشامل النمو وتحقيق االنتاجية القاعدة

 الي الثابتة باألسعار المحلي الناتج نمو معدل يصل نأ المتوقع

 للنمو المائة في 1.3 بنحو مقارنة 2016 عام المائة في 3.1

 لعام النمو بتوقعات يتعلق فيما أما .2015 عام المحقق

 النشاط وتيرة تحسن يستمر أن المتوقع من ،2017

 بشكل يرتبط ما وهو 2017 عام 4 بنحو لينمو االقتصادي

 داءأ وتحسن الحديد إنتاج في المتوقعة بالزيادة رئيسي

 جلأ من المتخذة لإلجراءات نتيجة المنجمية غير القطاعات

 .الوطني لالقتصاد االنتاجية القاعدة تنويع

 الداخلية باألوضاع االقتصادي النمو آفاق تتأثر، الصومال في

 األساسية البنية مستويات وبضعف البالد تشهدها التي

 االنتاجية القاعدة وبمحدودية المتاحة، المالية وبالموارد

 والثروة الزراعي الناتج على باألساس تقوم التي والتصديرية

 ويحول الخارجية للصدمات عرضة البالد يجعل بما الحيوانية

 للوفاء الالزمة المالية الموارد توفير على الحكومة قدرة دون

 .الكلية االقتصادية البيئة استقرار وضمان التنمية بمتطلبات

 الصومالي االقتصاد يحقق أن المتوقع من ،سبق لما استنادا  

 .2018و 2017 يعام خالل المائة في 2.6 بحدود نمو وتيرة

-  
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  2018و 2017 يلعام العربية للدول الكلي االقتصادي األداء توقعات(: 2شكل رقم )

االقتصادي النمو  

في المائة   2.3معدل نمو الدول العربية كمجموعة نحو  أن يبلغ من المتوقع 

،، في المائة العام المقبل  2.7وتحسنه إلى  2017عام   

)%(معدل نمو الدول العربية   

في المائة  1.7 لمعدل نموالدول العربية المصدرة للنفط إلىمتأثراا باالنخفاض المتوقع   

،، لخفض كميات اإلنتاج في ظل اتفاق المنتجين الرئيسيين  

)%( : مجموعات الدول العربيةنموال معدل  

 
تقديرات وتوقعات صندوق النقد العربي.مصادر رسميه و المصدر:  

 
النقد العربي.تقديرات وتوقعات صندوق مصادر رسمية و المصدر:  

من المتوقع أن تتأثر معدالت النمو بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

النفط وتأثير سياسات التصحيح المالي كميات انتاجبتراجع   

 معدل النمو: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية )%(

تأثر النمو في الدول العربية األخرى المصدرة للنفط بالتطورات في أسواق  وان يتواصل 

 النفط وبأوضاعها الداخلية

 معدل النمو: الدول العربية األخرى المصدرة للنفط )%(

 

تقديرات وتوقعات صندوق النقد العربي.مصادر رسمية والمصدر:   
 

العربي ومصادر وطنية.تقديرات وتوقعات صندوق النقد مصادر رسمية و المصدر:  

 3.9للنفط معدل نمو يقدر بنحو   ةالدول العربية المستورد تسجيلمن المتوقع 

  2017عام  في المائة
 معدل النمو: الدول العربية المستوردة للنفط )%(

 

 االقتصادي فيما يتوقع ارتفاع النمو العام المقبل بفعل التأثير اإليجابي لبرامج اإلصالح

 وتحسن البيئة االقتصادية العالمية

 معدل النمو المتوقع: الدول العربية المستوردة للنفط )%(

 

تقديرات وتوقعات صندوق النقد العربيمصادر رسمية والمصدر:  .العربي تقديرات وتوقعات صندوق النقدمصادر رسمية و المصدر:   
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في المائة  6.6في المائة، مقارنة مع حوالي  8.4معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة ليصل إلى نحو  ارتفاع 2016شهد عام 

هدف خفض مستويات الدعم المقدم وخاصة ستإجراءات ت باتخاذ. جاء ذلك كنتيجة أساسية لقيام معظم الدول 2015مسجلة خالل عام 

بعض الدول لترشيد الواردات من السلع الكمالية كنتيجة  اتخذتهابالنسبة لمواد الوقود والطاقة. إضافة  إلى أثر االجراءات التي 

 2016مع انخفاض الموارد من النقد األجنبي. كما تأثر معدل التضخم في عام  رللضغوط التي يتعرض لها سعر صرف الدوال

 بالظروف االستثنائية التي تمر بها بعض الدول وأثرها على المعروض من السلع والخدمات.

جية. فعلى ، يتوقع أن يتأثر معدل التضخم بمجموعة من العوامل المحلية والخار2018و 2017بالنسبة لتوقعات التضخم خالل عامي 

بعض الدول في اتخاذ االجراءات الهادفة لتخفيض  باستمرارالصعيد المحلي، من المتوقع أن يتأثر معدل التضخم في الدول العربية 

مستوى الدعم المقدم، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في عدد من الدول. إضافة  إلى احتمال صدور ضرائب أخرى جديدة في بعض 

على المعروض وأثره تحسن مستويات اإلنتاج الزراعي  كما يتوقع أن يتأثر بمدىالضارة.  ستهالك بعض السلعاالدول مثل ضريبة 

من السلع الغذائية. أما العوامل الخارجية المؤثرة في مستويات التضخم في الدول العربية فتشمل توقع ارتفاع األسعار العالمية للنفط 

 ارتفاع قيمةنفطي من قبل الدول المنتجة الرئيسية، كما تشمل تلك العوامل مدى استمرار مع االجراءات المتخذة لخفض االنتاج ال

 . الدول العربية التي تتبنى نظما  ثابتة للصرف مقابل الدوالرفي خفض قيمة الواردات السلعية في وأثر ذلك الدوالر االمريكي 

في  9.6ونحو في المائة،  9.8حوالي  2017عام  لدول العربية خاللفي ظل العوامل السابقة، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في ا

 .2018المائة خالل عام 

 

 للنفط المصدرة العربية الدول (1
 

ارتفاع معدل التضخم في هذه المجموعة من  2016شهد عام 

في  4.4في المائة مقارنة مع نحو  6.6الدول ليصل إلى نحو 

. جاء ذلك كنتيجة أساسية 2015المائة مسجلة خالل عام 

معدل التضخم في مجموعة الدول العربية المصدرة  الرتفاع

سجل بينما في المائة.  9.8االخرى للنفط، حيث بلغ حوالي 

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معدل التضخم في 

 في المائة.  2.9ليبلغ نحو  2016ارتفاعا  طفيفا  خالل عام 

على صعيد توقعات معدل التضخم في دول المجموعة خالل 

، يتوقع أن يبلغ معدل التضخم حوالي 2018و 2017عامي 

 في المائة على التوالي. 7.9في المائة و 6.9

 المجموعات مستوى على المتوقعة لتطوراتل عرض يلي فيما

 المتضمنة. الفرعية

 

 

 

  العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول ( أ
 

أثرت االجراءات التي اتخذتها السلطات في بعض دول 

المجموعة بهدف خفض مستويات الدعم لمجموعة الوقود 

والطاقة على مستوى التضخم في هذه الدول خالل عام 

من حدة هذه الضغوط التضخمية تطبيق آلية  فوخف. 2016

التمرير التلقائي للتغيرات في األسعار العالمية لألسواق 

المحلية في بعض دول المجموعة. إضافة  إلى أثر ارتفاع قيمة 

 انخفاضالدوالر االمريكي مقابل العمالت األخرى. كما أدى 

معدالت نمو السيولة المحلية إلى تراجع أثر الضغوط 

لتضخمية المدفوعة بعوامل جذب الطلب. بُناء  على العوامل ا

سالفة الذكر، فقد بلغ معدل التضخم في دول المجموعة خالل 

 في المائة.  2.9نحو  2016عام 

 

في المائة  2.9من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم حوالي 

، فمن 2018أما بالنسبة لتوقعات عام  ،2017خالل عام 

ا   2018و 2017 يلعام العربية للدول الكلي االقتصادي األداء توقعات :ثانيا
 المحلية األسعار تطور اتجاهات
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في المائة، ذلك  3.7دل التضخم حوالي المتوقع أن يبلغ مع

على ضوء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بداية من يناير 

على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج  2018

 العربية.

 

 المجموعة دول مستوى على التطورات

تأثرت مستويات األسعار بالمملكة خالل عام  ،السعودية في

حيث أدت التدابير المتخذة بجملة من العوامل،  2016

لتخفيض مستويات الدعم لمجموعة الوقود والطاقة، ورفع 

التضخم. من ناحية معدالت أسعار الكهرباء والمياه، إلى زيادة 

خرى، فقد أدى بقاء األسعار العالمية للسلع الغذائية عند أ

القوة الشرائية للريال السعودي  وارتفاعمستويات منخفضة 

ر األمريكي إلى تخفيض أثر هذه الضغوط المرتبط بالدوال

. 2016التضخمية على المستوى العام لألسعار خالل عام 

إلى تراجع أثر الضغوط التضخمية المدفوعة بعوامل  إضافة  

جذب الطلب مع انخفاض معدالت نمو السيولة المحلية. كما 

رفع الحظر عن بعض السلع الغذائية ساهم
54
في تخفيف حدة   

، والذي 2016دل التضخم السنوي خالل عام الزيادة في مع

في المائة 3.4بلغ نحو 
55
في المائة محققة   2.2مقارنة مع نحو  

 .2015خالل عام 

، ومع مضي السلطات في اتخاذ التدابير 2017بالنسبة لعام 

المستوى العام  ارتفاعالخاصة برفع أسعار الطاقة وأثره على 

ر، ورفع الرسوم لألسعار سواء  بشكل مباشر أو غير مباش

الجمركية على الواردات من السلع الغذائية. إضافة  إلى أثر 

 االستهالكيةتطبيق الضرائب غير المباشرة على السلع 

إضافة  إلى أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة في  ،الضارة

وقد يخفف من حدة الضغوط التضخمية  .2018بداية عام 

سالفة اإلشارة انخفاض األسعار العالمية للسلع الغذائية، 

تراجع تكلفة الواردات نتيجة والمعروض النقدي،  وانخفاض

 قيمة الدوالر األمريكي.  الرتفاع

في ضوء العوامل السابقة، فإنه من المتوقع أن يبلغ معدل 

في  4.1لمائة، ونحو في ا 3حوالي  2017التضخم خالل عام 

 .2018المائة خالل عام 

انحسرت الضغوط التضخمية مع تطبيق آلية  ،اإلمارات في

التمرير التلقائي وارتباط األسعار المحلية للمنتجات النفطية 

باألسعار العالمية وارتفاع القوة الشرائية للدرهم اإلماراتي 
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 ".2017فبراير  –جدوى لالستثمار، "تقرير التضخم  
55
ديسمبر  –"الرقم القياسي لتكلفة المعيشة"  –الهيئة العامة لإلحصاء  

2016. 

المرتبط بالدوالر االمريكي. إضافة إلى أثر التباطؤ في تنفيذ 

بعض المشروعات االستثمارية على مستويات الطلب المحلي. 

معدل التضخم خالل متوسط ونتيجة للتطورات السابقة فقد بلغ 

 في المائة.  1.7حوالي  2016عام 

، فمن 2018و 2017عامي لفيما يتعلق بالتوقعات الخاصة 

في  3.2في المائة،  2.8يبلغ معدل التضخم حوالي  المتوقع أن

المائة على الترتيب. ويرجع ذلك إلى االرتفاع المتوقع في 

األسعار العالمية للنفط، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة مع 

توقع استقرار األسعار العالمية فيما سيخفف . 2018بداية عام 

رات مع للسلع األساسية، وتراجع أسعار المساكن واإليجا

زيادة مستويات المعروض نظرا  لدخول وحدات جديدة 

من ارتفاع مستويات التضخم خالل  وتباطؤ مستويات الطلب

 .الفترة

 3ليصل إلى  2016ارتفع معدل التضخم خالل عام  ،قطر في

في المائة خالل العام السابق.  1.8في المائة مقارنة مع نحو 

المحلي مع ويُعزى ذلك إلى ازدياد مستويات الطلب 

مر في تنفيذ مشاريع البنية التحتية المخطط لها، األ االستمرار

الذي أدى إلى زيادة أسعار عدد من السلع والخدمات وخاصة 

المساكن. وقد ساعد على الحد من زيادة األسعار تحسن 

مستويات المعروض من المساكن وزيادة المنافسة في بعض 

رفع الدعم الحكومي عن القطاعات الخدمية األخرى. كما أدى 

والمحروقات بداية  من  2015الماء والكهرباء في أواخر عام 

، إلى زيادة المستوى العام لألسعار خالل عام 2016عام 

201656
. 

بالنسبة لمعدالت التضخم المتوقعة في دولة قطر خالل عامي 

فمن المتوقع أن تبلغ معدالت التضخم حوالي ، 2018و 2017

في المائة على التوالي، وذلك في ضوء  3.4و في المائة 3.1

واستقرار األسعار العالمية  لالرتفاعتوقع معاودة أسعار النفط 

للسلع األساسية األخرى مع زيادة مستويات المعروض منها. 

إضافة إلى أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة بحلول عام 

صدور ضرائب أخرى جديدة خاصة على  واحتمال 2018

 . ةالمضرالسلع 

قد بلغ  الكويتأوضحت التقديرات أن معدل التضخم في 

 2016في المائة خالل عام  3.1حوالي 
57

عزى ذلك إلى ، ويُ 

اتجاه الحكومة نحو ترشيد مستويات الدعم خاصة بالنسبة 

 لمنتجات الطاقة. 
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في المائة خالل  3.5من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم حوالي 

. ذلك على 2018في المائة خالل عام  3.9، ونحو 2017عام 

ضوء استمرار الحكومة في التوجه نحو تخفيض مستويات 

االرتفاع المتوقع في أسعار النفط العالمية، وتطبيق والدعم، 

 .2018ضريبة القيمة المضافة مع بداية عام 

 2016تأثر المستوى العام لألسعار خالل عام  ،لبحرينا في

الخاصة بالنقل، بالضغوط التضخمية التي شهدتها المجموعات 

والغاز وأنواع الوقود األخرى،  ،والمياه والكهرباء،والسكن 

والتعليم، والتبغ. يُعزى ذلك لإلجراءات التي اتخذتها السلطات 

مستفيدة  في ذلك  قدم للمحروقات،خفض مستويات الدعم المُ ل

من تراجع أسعار النفط العالمية. إضافة  إلى االجراءات 

المتخذة لتعديل هيكل الدعم بالنسبة للكهرباء والماء. في ضوء 

 2016التطورات سالفة الذكر، بلغ معدل التضخم خالل عام 

في المائة 2.7حوالي 
58
 . 

حوالي  2017من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم خالل عام 

. ذلك 2018في المائة خالل عام  2.3في المائة، ونحو  2.1

في ضوء الُمضي في تخفيض مستويات الدعم بصورة 

متدرجة لبعض القطاعات، وأثر تطبيق ضريبة القيمة 

، والضرائب على السجائر 2018المضافة في يناير 

 والمشروبات الكحولية والغازية.

لطنة لخفض ، كمحصلة لإلجراءات التي اتخذتها السمانع   في

مستويات الدعم المقدم وخاصة  بالنسبة للمحروقات وبعض 

في  0.1 الخدمات العامة، فقد ارتفع معدل التضخم من مستوى

في  1.1ليصل إلى حوالي  2015المائة مسجل خالل عام 

201659المائة خالل عام 
. وعلى ضوء استمرار تبني 

اجراءات هادفة لخفض مستويات الدعم  اتخاذالسلطات 

وتطبيق ضريبة القيمة المضافة  ،مستويات االنفاق الحكوميو

وبعض الضرائب األخرى. فإنه من المتوقع أن يبلغ معدل 

في  1.7و 2017في المائة خالل عام  1.4التضخم حوالي 

سيساهم أثر تراجع مستويات الطلب  .2018المائة خالل عام 

 المحلي في الحد من الضغوط التضخمية.
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 لكةمم – 2016ديسمبر  –هيئة المعلومات والحكومات االلكترونية  

 البحرين.
59
 .2017يناير  –الوطني لإلحصاء والمعلومات، سلطنة ُعمان  المركز 

   للنفط المصدرة األخرى العربية الدول (ب

تواصل تأثر معدالت التضخم في هذه المجموعة من الدول 

)باستثناء الجزائر( بالتطورات الداخلية في هذه المجموعة 

وأثرها على المعروض من السلع والخدمات. كما تولدت 

ضغوط على سعر صرف العمالت المحلية لتلك الدول مع 

جنبي وانخفاض االحتياطيات من تراجع الموارد من النقد اال

السلطات عدد من  اتخاذدى إلى أالنقد االجنبي، مما 

االجراءات للحد من الطلب على النقد االجنبي منها حظر 

ساسية استيراد بعض السلع والتركيز فقط على السلع األ

 والضرورية.

كمحصلة للتطورات سالفة الذكر، فقد بلغ معدل التضخم خالل 

في المائة. ومن المتوقع أن يبلغ معدل  9.8حوالي  2016عام 

في المائة خالل عام  7.8التضخم في دول المجموعة حوالي 

فيتوقع أن يبلغ معدل التضخم  2018أما بالنسبة لعام ، 2017

 في المائة. 9.2نحو 

مستويات التضخم بالتطورات الداخلية  استمر تأثر ،اليمن ففي

وتراجع مستويات المعروض من السلع والخدمات.  الجارية

إضافة  إلى تراجع سعر صرف العملة المحلية
60

. كمحصلة 

 18للتطورات السابقة، يتوقع أن يبلغ معدل التضخم حوالي 

في المائة خالل عام  20، ونحو 2017في المائة خالل عام 

2018. 

ليصل إلى  2016ارتفع معدل التضخم خالل عام  ،اليبي في

في المائة  9.8في المائة مقارنة مع مستوى  25.9حوالي 

201561محققة خالل عام 
. يُعزى ذلك إلى قيام السلطات 

 واالقتصارباتخاذ إجراءات نحو حظر استيراد بعض السلع 

السلع األساسية والضرورية، األمر الذي  استيرادفقط على 

ليد ضغوط تضخمية نتيجة لنقص المعروض من أدى إلى تو

السلع والخدمات. كما تأثر المستوى العام لألسعار في ليبيا 

جة للقيود التي تم وضعها بالتراجع الذي شهده الدينار الليبي نتي

 رصيد االحتياطيات من النقد األجنبي. ضابسبب انخف

حوالي  2017من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم خالل عام 

 .2018في المائة خالل عام  16في المائة، و 12

                                                      
60
 Economic Intelligence Unit (EIU), “Yemen: Country 

Profile”. 
61
 –آفاق االقتصاد العربي "استبيان تقرير  – مصرف ليبيا المركزي 

 ".2017مارس 



 "آفاق االقتصاد العربي"

   

 33 العربي النقد صندوق

حوالي  2016في عام  بلغ معدل التضخم فقد ،العراق في أما

ة 0.4 في المائ
62

. يعتبر تراجع المستوى العام لألسعار 

العالمية للسلع األساسية وخاصة الغذائية، وتباطؤ مستويات 

الطلب المحلي، من أبرز العوامل المؤثرة في اتجاه مستويات 

 .التضخم بالعراق

، فمن المتوقع أن يبلغ 2018و 2017بالنسبة للتوقعات لعامي 

في المائة على  3.1في المائة و 2.5معدل التضخم حوالي 

 الترتيب.

 6.4حوالي  2016بلغ معدل التضخم خالل عام  ،الجزائر في

في المائة، جاء ذلك كمحصلة للضغوط التضخمية التي 

النقل، وشهدتها المجموعات السلعية الخاصة بالمالبس، 

والصحة، والسكن واألثاث، والمواد الغذائية
63

. يُعزى ذلك 

للضغوط التضخمية الناشئة عن تخفيض مستويات الدعم 

 اقة.بالنسبة لمنتجات الط

حوالي  2017من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم خالل عام 

فمن المتوقع أن يبلغ  2018وبالنسبة لعام  .في المائة 7.5

 في المائة. 7.9معدل التضخم نحو 

 للنفط المستوردة العربية الدول .2

 
 المستوردة العربية الدول مجموعة في التضخم معدل سجل

 عام خالل محققة المائة في 8.9 مستوى من ارتفاعا   للنفط

. 2016 عام خالل المائة في 10.4 نحو إلى ليصل 2015

 معظم في السلطات اتخذتها التي االجراءات إلى ذلك يرجع

 نظرا   أنه كما. الُمقدم الدعم حجم لتقليص المجموعة تلك دول

 لضغوط الدول بعض في المحلية العملة صرف سعر لتعرض

 اضطرت فقد االجنبي، النقد من الموارد حجم تراجع مع

 سعر مرونة زيادة إلى هادفة جراءاتإ تخاذال الدول بعض

 زيادة من للحد خرىاأل جراءاتاإل إلى إضافة   الصرف،

 عدد استيراد ترشيد مثل االجنبي النقد على الطلب مستويات

 في السلعي المعروض حجم على أثر مما الكمالية السلع من

 هذه في التضخم معدل أيضا   تأثر. الدول بتلك المحلي السوق

 تسجيل بتواصل 2016 عام خالل الدول من المجموعة

 منخفضة، لمستويات األساسية والسلع للنفط العالمية األسعار

 التلقائي التمرير آلية بتطبيق الدول بعض قيام مع خاصة

. المحلية األسواق إلى األسعار تلك في للتغيرات
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 ".2016"نشرة ديسمبر  –الجزائر  – ئياتالديوان الوطني لإلحصا 

 فإنه ،2018و 2017 عامي خالل التضخم لتوقعات بالنسبة

 لمستوى التدريجي بالخفض الخاصة االجراءات تواصل مع

 التضخمية الضغوط وانحسار الدول، من عدد في الُمقدم الدعم

 إضافة  . الصرف سعر لتحرير المتخذة االجراءات عن الناشئة

 توافر على وأثره الزراعي االنتاج مستويات في التحسن إلى

 أسعار في المتوقع واالرتفاع الغذائية، السلع من المعروض

 .العالمية النفط

 هذه دول في التضخم معدل يبلغ أن يتوقع سبق، ما ضوء على

 وحوالي ،2017 عام خالل المائة في 12.8 نحو المجموعة

 .2018 عام خالل المائة في 11.7

 2016 عام خالل لألسعار العام المستوى تأثر ،مصر ففي

 الدعم مستويات لخفض الحكومة اتخذتها التي باإلجراءات

 سعر لها تعرض التي الضغوط عن الناتج التمرير أثر وزيادة

 وقيام ،االجنبي النقد من المعروض لنقص نتيجة الصرف

 الصرف لسعر مرن نظام بتبني 2016 عام نهاية في الحكومة

 التضخم معدل تأثر كما. والطلب العرض لقوى وفقا   يُحدد

 القيمة ضريبة بتطبيق السلطات بقيام 2016 عام خالل

 الواردات لترشيد الهادفة اإلجراءات من عدد واتخاذ المضافة،

 السوق في السلع من المعروض حجم على أثر الذي األمر

 خالل التضخم معدل بلغ التطورات لهذه كمحصلة. المحلي

 .المائة في 13.8 نحو 2016 عام

 لمستويات التدريجي التخفيض في الحكومة مضي ضوء في

 اإلجراءات عن الناتجة التضخمية الضغوط وانحسار الدعم

 المتوقع االرتفاع إلى إضافة   الصرف، سعر لتحرير الُمتخذة

 التضخم معدل يبلغ أن المتوقع فمن العالمية، النفط أسعار في

 المائة في 15 ونحو ،2017 عام خالل المائة في 18 حوالي

 .2018 عام خالل

 زيادة من الناشئة التضخمية الضغوط ساهمت ،تونس في

 والمالبس المنزلية والطاقة والسكن يةئالغذا المواد أسعار

 عام خالل المائة في 3.7 نحو التضخم معدل بلوغ في والنقل،

2016 
64
. 

 2017 لعامي لألسعار العام المستوى توقعات صعيد على

 4.1 حوالي التضخم ُمعدالت تبلغ أن المتوقع فمن ،2018و

 إلى ذلك ويُعزى. الترتيب على المائة في 3.9و المائة في

 االنتاج لمستويات التدريجية العودة منها العوامل من مجموعة

 الغذائية، الصناعات مثل المنتجة القطاعات من عدد في

. الموازية والتجارة التهريب من والحد التوزيعوتنظيم منافذ 

 .لالرتفاع للنفط العالمية األسعار عودة أثر إلى إضافة  
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 نحو 2016 عام خالل التضخم معدل بلغ ،لمغربل بالنسبة

 لمجموعات التضخمية للضغوط ذلك يعزى. المائة في 1.6

والتعليم والمطاعم الغذائية المواد
65
. 

 عامي خالل لألسعار العام المستوى يتأثر أن المتوقع من

 للنفط العالمية األسعار في المتوقع باالرتفاع 2018و 2017

 األسعار في للتغيرات التلقائي التمرير آلية لتطبيق نظرا  

 للسلع المحلي االنتاج توفر ومدى. المحلي السوق إلى العالمية

 إضافة الفالحي القطاع من االنتاج بتحسن المرتبطة الغذائية

 . المحلي الطلب مستويات تحسن مدى أثر إلى

 معدل يبلغ أن يتوقع الذكر، سالفة التطورات ضوء على

 1.8 وحوالي 2017 عام خالل المائة في 1.7 حوالي التضخم

 .2018 عام خالل

 حوالي 2016 عام خالل التضخم معدل بلغ ،موريتانيا في

 المائة في 1.5
66

 العالمية األسعار ارتفاع توقع ضوء وفي. 

 االنتاج وتحسن المحلي الطلب مستويات ارتفاع ومدى للنفط،

 3.4 حوالي التضخم معدل يبلغ أن المتوقع من فإنه الزراعي،

 .2018 عام خالل المائة في 4.5و 2017 عام خالل المائة في

 على الثاني للعام التضخم معدل تراجع تواصل ،األردن في

 مقابل ،2016 عام خالل المائة في 0.8 حوالي ليبلغ التوالي

 2015 عام خالل مسجل المائة في 0.9 نحو قدره تراجع
67
 .

 لمجموعة التضخمية الضغوط النخفاض كمحصلة ذلك جاء

 النعكاس نظرا   واإلنارة، والوقود والنقل الغذائية المواد

 .المحلية االسواق على العالمية النفط أسعار في االنخفاض

 يبلغ أن المتوقع فمن ،2018و 2017 لعامي للتوقعات بالنسبة

 على المائة في 2.9و المائة في 2.4 حوالي التضخم معدل

 العالمية األسعار في المتوقع لالرتفاع ذلك يُعزى. التوالي

 مدى أثر إلى إضافة   المحلي، الطلب مستويات وارتفاع للنفط،

 .األخرى العمالت أمام الدوالر صرف سعر قوة

 2016 عام خالل التضخم معدل تأثر فقد ،لبنان في ماأ

 والمياه السكن مجموعة ألسعار التضخمية الضغوط بتراجع

 األسعار بقاء مع وذلك والصحة، والنقل والكهرباء والغاز

. منخفضة مستويات عند األساسية والسلع للنفط العالمية

 التضخم معدل كمشان فقد المذكورة، للتطورات كمحصلة

 المائة في 0.8 بنسبة بلغت 2016 عام خالل
68
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الرقم القياسي ألسعار  –الجمهورية اللبنانية  –إدارة االحصاء المركزي  

 .2016ديسمبر  -االستهالك 

 حوالي 2017 عام خالل التضخم معدل يبلغ أن المتوقع من

. 2018 عام خالل المائة في 2.4 ونحو المائة، في 1.8

 العالمية النفط ألسعار المتوقع لالرتفاع كانعكاس ذلك وسيأتي

 توافد تواصل مع المحلي الطلب مستويات تأثر ومدى

 .أخرى مناطق من النازحين

خالل عام  تراجع المستوى العام لألسعار، فلسطينفي 

بمستوى في المائة، مقارنة  0.2انكمش بنحو حيث ، 2016

. يُعزى ذلك 2015في المائة خالل عام  1.4تضخم بلغ 

أسعار السلع األساسية في األسواق  إلنخفاضباألساس 

العالمية، وبخاصة الغذاء والوقود، واللتان تعتبران إحدى أهم 

 محددات التضخم في فلسطين. 

، من المتوقع أن 2018و 2017بالنسبة للتوقعات خالل عامي 

في المائة على  1.5في المائة، و 1.2نحو  يبلغ معدل التضخم

 التوالي.

 ليبلغ 2016 عام خالل التضخم معدل ارتفع ،السودان في

 خالل المائة في 16.9 حوالي مع مقارنة المائة في 17.8 نحو

 المتولدة التضخمية الضغوط الرتفاع ذلك يُعزى. 2015 عام

 والمياه والسكن والنقل والمشروبات األغذية مجموعة عن

والغاز والكهرباء
69
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 فمن ،2018و 2017 لعامي بالنسبة التوقعات صعيد على

 وحوالي المائة في 19 حوالي التضخم معدل يبلغ أن المتوقع

 في المتوقع لالرتفاع ذلك يُعزى. الترتيب على المائة في 20

 سعر لها يتعرض قد التي والضغوط العالمية النفط أسعار

 النقد من الموارد تراجع ظل في المحلية العملة صرف

 والكهرباء المحروقات عن للدعم التدريجي والرفع االجنبي

 .والقمح
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  2018و 2017ي لعام العربية للدول الكلي االقتصادي األداء توقعات(: 3شكل رقم )

المحلية األسعارتطور اتجاهات   

المتوقع ارتفاع معدل التضخم في الدول العربيةمن   

  2018و 2017خالل  

)%(معدل التضخم في الدول العربية   

 للنفط معدالت التضخم في الدول العربية المصدرةتنخفض  ويتوقع أن

  .2018وتعاود االرتفاع في عام  2017 خالل عام

في الدول العربية المصدرة للنفط )%( التضخم معدل  

 

تقديرات رسمية وتوقعات صندوق النقد العربي. المصدر:  تقديرات رسمية وتوقعات صندوق النقد العربي المصدر:  

،، وستتابين وتيرة تلك االرتفاعات ما بين دول مجلس التعاون لدول 
 الخليج العربية والدول العربية األخرى المصدرة للنفط 

 معدل التضخم: الدول العربية المصدرة للنفط )%(

حيث ستشهد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معدالت تضخم 
 اقل 

 معدل التضخم: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية )%(

 

تقديرات رسمية وتوقعات صندوق النقد العربي.المصدر:   

 

النقد العربي.تقديرات رسمية وتوقعات صندوق المصدر:   

معدالت التضخم بالدول العربية األخرى المصدرة  تسجيل في حين يتوقع
 للنفط مستويات أكبر 

 معدل التضخم: الدول العربية األخرى المصدرة للنفط )%(

 

كما ستتجه معدالت التضخم في الدول العربية المستوردة للنفط نحو 

  .2018، وتعاود االنخفاض خالل عام 2017خالل عام  االرتفاع

 معدل التضخم: الدول العربية المستوردة للنفط )%(

 

تقديرات رسمية وتوقعات صندوق النقد العربي.المصدر:  تقديرات رسمية وتوقعات صندوق النقد العربي.المصدر:    

 في عدد من دول المجموعة

المستوردة للنفط )%(معدل التضخم: الدول العربية   

 

وتوقعات صندوق النقد العربي. رسمية تقديرات: المصدر  
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في ضوء ارتفاع  المحلي التمويل احتياجات تنامي عن ناتجة 2016 عام خالل ضغوطات العربية الدول في النقدية األوضاع واجهت

 عن الناتجة التأثيرات بفعل تراجعا   المجموعة بلدان بعض في الودائع فيه شهدت الذي الوقت في ،العامة الموازنات في لعجوزاتا

السيولة المحلية وعلى أسعار الفائدة ال سيما على أوضاع وهو ما انعكس  ،االقتصادي النشاط مستويات وتراجع ،النفط اسعار انخفاض

دا  لمستوى السيولة المحلية للعام الثاني على التوالي حيث نمت ونموا  محد 2016فيما يتعلق بسوق تعامالت ما بين البنوك. شهد عام 

تقريبا  مثل ما يُ ب، و2015م خالل عالمستوى المسجل في المائة ل 5.1مقارنة بنحو  ،2016في المائة خالل عام  4.7السيولة بنسبة 

 . الذي شهد بداية االتجاه الهبوطي ألسعار النفط 2014نصف معدل نمو السيولة المسجل عام 

 أسعار على الفيدرالي االحتياطي مجلس قرارات لم تنعكس األمريكي، بالدوالرعدد كبير من العمالت العربية  ارتباط من بالرغم

 في االقتصادية والدورة البلدان تلك في االقتصادية الدورة الختالف نظرا   2016خالل عام  الدولبعض تلك  في الرسمية الفائدة

مقابل الدوالر على توفير االئتمان  الثابتةوحرص بعض الدول العربية التي تتبنى نظم أسعار الصرف  ،األمريكية المتحدة الواليات

 .المجموعتين بين النقدية السياسة مساراتاختالف  في واضحا   برز ما وهوالالزم لدعم النمو 

 لدعم العربية المركزية المصارف تدخالت نشطت العربية، الدول من عدد في المحلية السيولة أوضاع شهدتها التي الضغوطات إزاء

تدابير السياسة  خالل من والمالية النقدية تينالسياس بين ما التنسيق العام خالل واضحا   ظهر كما. المصرفية القطاعات في السيولة

 للقطاع الموجه االئتمان لمزاحمة تجنبا   الموازنات في العجوزاتجانبا  من  لتمويل الخارجي االقتراض إلى االتجاهالمالية الهادفة إلى 

 . النمو لدفع البلدان هذه عليه تعول الذي الخاص

 أكثر نظما   تبني إلىسعيها  للنفط المستوردة العربية الدول في سيما الالعربية  المركزية المصارف واصلت بعض ،آخر جانب من

 قدرة زيادة على بعضها حرص ظل في أو األجنبي النقد من المعروض نقص ضغوطات ضوء على سواء   الصرف ألسعار مرونة

 التنسيق مستويات وزيادة النقدية السياسة أطر تطوير الحالتين في يستلزم ما وهو ،الخارجية الصدمات امتصاص على الصرف نظم

 . العامة الموازنات في العجوزات باحتواء يتعلق فيما سيما ال ،والنقدية المالية السياستين بين ما

 االرتفاع ضوء على نسبيا   للنفط الُمصدرة العربية البلدان فيضغوطات السيولة  تخف أن 2018و 2017 عام خالل المتوقع من

 لزيادة النفطية غير للقطاعات االئتمان من أكبر قدرا   لتوجيه الفرصة وسيتيح الودائع مستوى سيدعم ما وهو النفط أسعار في المتوقع

 الرفع جوالت ظل في النقدية السياسة في المتوقع االنكماشي التأثير من نسبيا   سيحد ما وهو ،االقتصادي والتنويع الناتج مستويات

 سيما ال المركزية المصارف من أكبر عدد األغلب على سيواكبها التي 2018و 2017 عامي خالل األمريكية الفائدة ألسعار المرتقب

 من عدد اتجه السياق، هذا في. األخيرة اآلونة في والدوالر العربية العمالت من عدد فائدة أسعار في المسجل الهامش انخفاض ظل في

 بنحو األمريكية الفائدة اسعار برفع الفيدرالي االحتياطي مجلس قرار أعقاب في الفائدة أسعار رفع إلى العربية المركزية المصارف

 إدارة على التحديات من عددا   يفرض ما وهو ،2017 عام من األول الربع بنهاية أشهر ثالثة خالل الثانية للمرة مئوية نقطة ربع

 .البلدان هذه في النقدية السياسة

 على خاصة والخارجي المحلي التمويل أوضاع بضيق الدول تلك تأثر استمرار المتوقع فمن للنفط المستوردة العربية الدول في أما

 الطلب مستويات بتحسن مرتبطا   بعضها في النقدية األوضاع تحسن سيبقى. مرتفعة لمستويات بعضها في الفائدة أسعار وصول ضوء

 تراجعويساعد على  ،الفائدة أسعار وخفض المحلي االئتمان توفيريساعد على و األجنبية األصول صافيهو ما سيدعم و الخارجي

  .األجنبي الصرف سوق في الضغوط

  

ا    2018و 2017 يلعام العربية للدول الكلي االقتصادي األداء توقعات :ثانيا

 والمصرفية النقدية التطورات
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 للنفط المصدرة العربية الدول. 1

 ةالعربي الخليج لدول التعاون مجلس دول. أ(

 بنهاية المجموعة دول في المركزية المصارفبعض  اتجهت

 عدد فضل فيما الرسمية الفائدة أسعار رفع إلى 2016 عام

 مستفيدا   السابقة مستوياتها عند الفائدة أسعار على االبقاء منها

 الدول هذه عمالت على الفائدة أسعار بين المسجل الفارق من

 الذي الوقت في ذلك جاء. على الدوالر األمريكيا والفائدة

 المجموعة دول من بعدد المحلية السيولة أوضاع شهدت

 ال الودائع نمو معدل تباطؤ أو انخفاض عن ناتجة ضغوطات

 ذلك مع تزامن .الحكومية الودائع في التراجع ظل في سيما

 العجوزات لتمويل االئتمان على الطلب مستويات في ارتفاع

 إلى الدول هذه بعض في أدى ما وهو العامة الموازنات في

 .البنوك بين ما تعامالت أسواق في الفائدة ألسعار ارتفاع

 بدول المركزية المصارف اتجهت ،التطورات تلك إزاء

 استخدام تضمنت السيولة لدعم إجراءات تبني إلى المجموعة

 بعضها لجأ حيث ،المباشرة غير النقدية السياسة أدوات بعض

بعض  تعديل أو إلى ،القانوني االحتياطي نسبة خفض إلى

 رفعلدعم السيولة من خالل  الكلية االحترازية السياسة أدوات

 ضغوطات للتقليل من لودائعإلى االممنوح  االئتمان نسبةسقف 

 إصدارات حجم بخفض بعضها قام كذلك ،المحلية السيولة

 .اتاألذون من المركزية البنوك

 بين ما التنسيق 2016في عام  جليا   ظهر ،آخر جانب من

 ضيق ظل ففي .البلدان هذه في الكلية االقتصادية السياسات

 المجموعة دول من عدد حكومات اتجهت النقدية، األوضاع

 االقتراضتمويل جانبا  من العجوزات المالية من خالل  إلى

 وإتاحة المحلي االئتمان على الطلب لتخفيف الخارجي

ت شهد ذيال الخاص للقطاع االئتمان منح في للتوسع الفرصة

 من مستفيدة المجلس دول من خمسة في ا  تراجع معدالت نموه

 الخارجي الدين مستويات وانخفاض االئتماني تصنيفها ارتفاع

 أموال من جانبا   بضخ الدول هذهبعض  قامت ،كذلك .لديها

 ودائع صورة في األجنبية بالعملة إصدارها تم التي السندات

 .المحلية السيولة لدعم المصرفي بالقطاع

 إتاحة في الدول هذه رغبة كذلك لتعكس الخطوة هذه جاءت

 تراجع لتعويض للنمو النفطية غير للقطاعات الفرصة

 توفر يستلزم وهوما ،النفطي القطاع في النمو مستويات

 وتوسع المشروعات من أكبر عدد لتنفيذ الالزم االئتمان

 التنويع ومستويات الناتج لدعم األنشطة غير النفطية

 بدول المركزية المصارف غالبية اتجهت. االقتصادي

 الربع بنهاية نقطة ربع بنحو الفائدة سعر رفع إلى المجموعة

 ..الجاري العام من االول

 على والمصرفية النقدية التطورات التالي الجزء يعرض

 .المجموعة دول مستوى

النقد العربي السعودي خالل  مؤسسة استمرت، السعودية في

 أسعار ثبات إلى تهدف نقدية سياسة اتباعفي  2016عام 

 على اإلبقاء خالل من السيولة مستوى واستقرار الصرف

التي  (في المائة 2) تغيير دون الشراء إعادة اتفاقيات معدل

تستخدم لدعم السيولة المصرفية رغم الرفع االخير للفائدة 

 معدل وزيادة ،2016نقطة بنهاية عام  25األمريكية بنحو 

 ليصبح( أساس نقطة 25) المعاكس الشراء إعادة اتفاقيات

، وهو ما سيساعد 2016 ديسمبر 14 في( في المائة 0.75)

 . على ارتفاع ربحية البنوك الرتفاع تكلفة الودائع

بهدف التخفيف من تأثير انخفاض األسعار العالمية للنفط على 

ت مؤسسة النقد العربي اتخذأوضاع السيولة المحلية، 

 في ةالمساهم شأنها من التيعدد من اإلجراءات  السعودي

 إعادة اتفاقيات توفير طريق عن السيولة واستقرار توفير

ا 28و أيام 7 تشمل مختلفة استحقاق بآجال الشراء  90و يوم 

ا،  ليلة لفترة بها المعمول االستحقاق آجال إلى إضافة يوم 

 . واحدة

 إلى القروض نسبة رتفاعبا المؤسسة سمحتمن جهة أخرى، 

 ضختفي المائة، و 90 لتصبح التجارية البنوك لدى الودائع

. المصرفي الجهاز لدى زمنية كودائعلاير  مليار عشرين

رات مليا 9 من اتذوناأل تها منإصدار سقف خفضت وأيضا  

 اإلجراءات هذهعززت  .أسبوعيا  لاير  مليارات 3 إلى أسبوعي ا

ال سيما خالل الربع الرابع من  البنوك لدى السيولة وضعمن 

 كافية بمستويات السيولة معدالت استمرار المتوقع ومن. العام

االقتصادية االنشطة تمويل لمتطلبات
70
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 0.7نموا  بنسبة ( M3عرض النقود بمفهومه الواسع ) سجل

مقارنة بالمستوى المسجل بنهاية  2016عام  بنهايةفي المائة 

(71)2015عام 
في المائة  0.8نمت الودائع المصرفية بنسبة و. 

ا المسجلة بنهاية عام مقارنة بمستوياته 2016بنهاية عام 

في  2.2، فيما سجل إجمالي المطلوبات ارتفاعا  بنسبة 2015

                                                      
(. "استبيان تقرير آفاق االقتصاد 2017مؤسسة النقد العربي السعودي ) 70

 "2017مارس -العربي
(، تقرير التطورات النقدية 2016مؤسسة النقد العربي السعودي ) 71

 والمصرفية، الربع الرابع.
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في  12.6في المائة و 3.6مقارنة بنحو  2016المائة عام 

201472و 2015المائة للنمو المسجل عامي 
 . 

لحفاظ على استقرار سياسة سعر استمرار امن المتوقع 

التي ساعدت في  2018و 2017خالل عامي الصرف الثابت 

لتعزيز لجوء الدعم استقرار األداء االقتصادي. فيما يتوقع 

مواصلة االعتماد على أدوات عبر ستويات السيولة المحلية م

السياسة النقدية غير المباشرة لتوفير ودعم السيولة في القطاع 

 العربي النقد مؤسسة قررت الصدد، هذا ففي المصرفي.

 معدل رفع الجاري العام من االول الربع بنهاية السعودي

 100 إلى أساس نقطة 75 من المعاكس الشراء إعادة اتفاقيات

 في 2 عند الشراء إعادة اتفاقيات معدل بقاءإو نقطة أساس

  .المائة

لزيادة في أسعار ه من المتوقع أال يكون لتجدر اإلشارة إلى أن

األمريكية  عار الفائدةالفائدة واحتماالت المزيد من رفع أس

تأثيرا  كبيرا  على وضع السيولة المحلية  2017خالل عام 

وهو ما يعود إلى حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على 

اتخاذ العديد من التدابير مؤخرا  لتعزيز وضع السيولة في 

 النظام المالي المحلي.

 أسعار اتساقضمان  النقدية السياسة تستهدف اإلمارات،في 

 الحفاظ مع االمريكية، الفائدة أسعار مع األجل ةقصير الفائدة

 تعتبر. المصرفي النظام في السيولة من كاف مستوى على

 األكثر العنصر المصرفي القطاع في السيولة وضع مراقبة

 يعطي إذ ،األدوات النقدية المتاحةعند استعمال  أهمية

 تطورات بشأن فعالة مبكر إنذار إشارات المركزي المصرف

 فييتمثل دور المصرف المركزي  الصدد، هذا في. السوق

 في العاملة للبنوك البديلة النقدية السياسة أدوات من عدد توفير

 للسيولة اليومية اإلدارة ممارسة على لمساعدتها الدولة،

 دعن السيولة ضخ/  الوفرة فترات في السيولة امتصاص)

 من كافية بسيولة المحلية السوق تزويد من والتحقق ،(الحاجة

 Spot) الفوري الصفقات سوق خالل من الدوالر/الدرهم

Market)
73
. 

 2016 عام خاللالمركزي  المصرف اتجه السياق، هذا في

 على الفائدة أسعار) النقدية السياسة فائدة سعر رفع إلى

( المصرف يصدرها التي  األجل قصيرة اإليداع شهادات

في  0.75-0.5ليصل سعر الفائدة إلى  مئوية نقطة ربع بنحو

 . المائة
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 الشهرية"، ديسمبر.
73
 المرجع السابق. 

 3.3ارتفاعا  بنسبة  2016سجلت السيولة المحلية خالل عام 

في المائة
74
 2015في المائة عام  5.5مقارنة بمعدل نمو بلغ  

. نمت الودائع المصرفية بنسبة 2014في المائة عام  8ونحو 

مائة في ال 11.1و 3.5مقارنة بنحو  2016عام في المائة  6.2

على التوالي  2014و 2015للنمو المسجل خالل عامي 

من االرتفاع المسجل في قيمة الودائع الحكومية  مستفيدة  

 . وودائع المقيمين

تمكنت المصارف بفضل فقد  ،أما من حيث معدل نمو االئتمان

من مواصلة المستوى المرتفع للودائع ومن مالءة رأس المال 

سجل ارتفاعا  المصرفي الذي  باالئتمانأنشطتها الخاصة 

المسجل عام  للنمومقارنة  2016خالل عام في المائة  6بنسبة 

نمو االئتمان في المائة ل 8.0ونحو في المائة  7.8 بنحو 2015

   .2014المسجل عام 

سجلت المصارف اإلسالمية نشاطا  ملحوظا  في منح االئتمان 

في المائة  9.4 ت نسبتهبلغسنوي مو نبالماضي خالل العام 

بما يعكس تنامي  ،على أساس سنوي 2016في شهر ديسمبر 

أنشطة الصيرفة االسالمية ال سيما في ضوء االعالن عن دبي 

كعاصمة للصيرفة اإلسالمية على مستوى العالم، وما ترتب 

عليه من زيادة حجم ودائع المؤسسات الحكومية لدى 

سع في بما مكنها من التوفي الدولة المصارف اإلسالمية 

مستويات منح االئتمان
75
 . 

 شهادات على الفائدة اسعار رفع إلى المركزي المصرف اتجه

الربع األخير من كل من مئوية خالل  نقطة ربع بنحو االيداع

ثر قرارات إ، ذلك 2017 عام من االول الربع، و2016عام 

 سعر برفع قام كما. مجلس االحتياطي الفيدرالي في هذا الشأن

 مئوية نقطة ربع بنحو الشراء إعادة اتفاقات عمليات فائدة

 .المائة في 1.25 إلى ليصل أيضا  

 واصل النفط، أسعار تعافي تباطؤ استمرار ظل في، قطرفي 

 الرئيسي هدفه تحقيق على العمل المركزي قطر مصرف

بالدوالر  الصرف سعر ربطسياسة  على الحفاظ في المتمثل

مصرف قطر استمر حيث . والمالي النقدي االستقرار وضمان

 تبني سياسة نقدية تيسيريةفي  2016خالل عام المركزي 

 منذ تغيير دون بقيت التي الفائدة أسعار في المبين النحو على

 إدارةفي  المركزي قطر مصرفاستمر  كما، 2011 أغسطس
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التطورات النقدية والمصرفية وأسواق المال في دولة اإلمارات العربية 
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 Central Bank of the UAE, (2016). “Quarterly 

Economic Review”. Q4. 
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السياسة النقدية بشكل يضمن توفر مستويات مريحة من 

 .فائدةال أسعاراستقرار والسيولة المصرفية 

 قطر مصرف سيواصل ،معدالت التضخم المعتدلة ضوء في

 سهيللت السيولة إدارة 2018و 2017خالل عامي  المركزي

 لالقتصاد اإلنتاجية للقطاعات االئتمان من كافقدر  تدفق

سيواصل . االقتصادي التنويعزيادة مستويات و النمو لدعم

 تواجه التي والمخاطر ،التطورات العالمية مراقبةالمصرف 

 أسواق في والتوقعات والتطورات العالمي المالي االستقرار

وتداعياتها على السوق القطري كثب عن العالمية النفط
76
. 

بما يعكس استمرار  2016تأثرت السيولة المحلية خالل عام 

حيث انخفضت مستويات االتجاه الهبوطي ألسعار النفط 

بما  ،2015في المائة مقارنة بعام  4.6السيولة المحلية بنسبة 

في المائة وأشباه  18.2يعكس انخفاض الودائع األجنبية بنسبة 

في المائة، فيما سجل النقد المتداول ارتفاعا   6.4النقود بنسبة 

فقد سجل  ،صعيد االئتمان الممنوحفي المائة. على  8.3بنسبة 

بشكل  في المائة خالل العام بما يعكس 12.6ارتفاعأ  بنسبة 

في  23.3مان الممنوح للقطاع العام بنسبة ارتفاع االئتكبير 

الذي ارتفع الممنوح للقطاع الخاص  ذلك أقلبدرجة و ،المائة

خالل العام الماضي في المائة 6.5بنسبة 
 77

. 

 قرر والدولية، المحلية االقتصادية المعطيات على بناء

 المائة في 1 من  اإليداع سعر رفع المركزي قطر مصرف

 في 4.75 من اإلقراض سعر ورفع المائة، في 1.25 الى

 السيولة دعم تستهدف خطوة وفي. المائة في 5 الى المائة

 بما األخيرة شهرا   عشرا   الثمانية خالل تأثرت التي المحلية

 المصرف قرر النقد، سوق في الفائدة أسعار على انعكس

 الى المائة في 4.75 من اإللزامي االحتياطي نسبة خفض

 وهي المقبل أبريل شهر مطلع من اعتبارا المائة في 4.50

 نسبة خفض فيها يتم التي 2008 عام منذ األولى المرة

 .القانوني االحتياطي

مملكة بانخفاض التأثرت األوضاع النقدية في  ،البحرين في

 على مباشرال وتأثيره العالمية األسواق في النفط سعارأ

مستوى  على تأثير من عليه ترتب وما ،الدولة ميزانية

 في وانخفاض المركزي، المصرف لدى األجنبي االحتياطي
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 وأسعار االقتراض كلفة وزيادة المحلية، السيولةمستويات 

الفائدة
78
 . 

برفع أسعار  2016في عام قام مصرف البحرين المركزي 

 سعر سياسةدعما  ل أساس نقطة 25 بنحوفائدة السياسة النقدية 

 تسهيالت على العائد سعرارتفع  بالتالي. الثابت الصرف

 .المائة في 1 إلى المائة في 0.75 من أسبوع لمدة اإليداع

 2016واصل معدل نمو السيولة المحلية تراجعه خالل عام 

في المائة عام  2.9في المائة مقارنة بنحو  2.4ليصل إلى نحو 

. كما سجل االئتمان 2014في المائة عام  6.5و 2015

في  10.2في المائة مقارنة بنحو  2.8ممنوح معدل نمو بلغ ال

. كذلك انخفض معدل نمو 2015المائة للنمو المسجل عام 

في  1.3إلى  2015في المائة عام  4.8الودائع المحلية من 

201679المائة في عام 
. 

 الفائدة سعر رفع إلى المركزي البحرين مصرف اتجه

 إلى أساس نقطة 25 بواقع أسبوع ألجل الودائع على األساسي

 بمقدار أخرى فائدة أسعار ثالثة أيضا البنك رفع. بالمئة 1.25

 الليلة ودائع على الفائدة سعر زاد حيث أساس، نقطة 25

 الواحد الشهر ودائع على والفائدة بالمئة، 1.00 إلى الواحدة

 .ئةابالم 3.00 إلى اإلقراض وفائدة بالمئة، 1.75 إلى

 الفترة في للسلطنة النقدية السياسة صياغة  تمت ،مانع   في

 التضخم من متدن   ومستوى اقتصادي تباطؤ ظل في األخيرة

 والحساب العامة الميزانية في ثنائي عجز تسجيل مع بالتزامن

 اإلجماليات نمو جاء وقد. المدفوعات ميزان في الجاري

 التي المالئمة النقدية السياسة مع منسجما   السلطنة في النقدية

 السيولة مستوى توافر لضمان العُماني المركزي البنك يطبقها

 عمل سالسة على الحفاظ كذلكو المصرفي النظام في المالئم

 النقدية اإلجماليات واصلت. االقتصادي النمو ودعم األسواق

 نوعا   معتدلة بنسب ولكن 2016 عام خالل التوسع للسلطنة

في  1.8 بنسبة الواسع بمعناه النقد عرض ارتفع حيث ما،

في المائة للنمو  10في المائة و 15.3مقارنة بنحو  المائة

 على التوالي.  2015و 2014المسجل عامي 

 من الممنوح اإلئتمان رصيد إجمالي ارتفاع إلى البيانات تشير

 عام خالل في المائة 10.1 بنسبة المصرفي القطاع قِّبل
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 مليار 19.7 حوالي منه ُعماني، لاير مليار 22.1 ليبلغ 2016

 5.2 بنسبة زادت فقد الودائع، أما. الخاص للقطاع ُعماني لاير

 ديسمبر نهاية في ُعماني لاير مليار 20.4 إلى لتصل في المائة

 القطاع يحوزها ُعماني لاير مليار 13.3 حوالي منها ،2016

 .الخاص

 الدؤوب منهجه 2016 عام في العُماني المركزي البنك واصل

 نحو على متانته وتعزيز السلطنة في المصرفي القطاع لتنظيم

 العالمية والممارسات المعايير احدث يواكب تدريجي

 يراعي وبما المصرفية للرقابة بازل لجنة تعليمات وخصوصا  

 البنوك تكليف تم السياق، هذا وضمن. المحلية التطورات

 رأس على الحفاظ احتياطي تستوفي بأن السلطنة في العاملة

 لرأس األدنى الحد إلى باإلضافة في المائة 0.625 بنسبة المال

 األصول من في المائة 12 يبلغ والذي التنظيمي المال

 وفقا   المحددة النسبة يفوق ما وهو بالمخاطر المرجحة

 بدأت بازل، لجنة تعليمات احدث لتطبيق سعيا   .بازل لتعليمات

" السيولة تغطية نسبة" بتطبيق السلطنة في العاملة البنوك

 تعزيز أجل من سعيا   وذلك بها، المرتبطة االفصاح ومتطلبات

 تم كما. القصير األمد على السيولة مخاطر أمام البنوك مرونة

 التمويل صافي نسبة تطبيق بتعليمات البنوك على التعميم

 االستحقاق هيكل استدامة لمدى مقياس توفر التي المستقر

 .2018 عام بداية من إبتداءا   وذلك والمطلوبات للموجودات

 بتباطؤ المرتبطة بالتحديات المقترضين تأثر من للحد وحرصا  

 للقطاعات اإلئتمان تدفق ولضمان االقتصادي النشاط

 أكتوبر 20 بتاريخ العُماني المركزي البنك قام االنتاجية،

 مخصصات باحتساب المتعلقة التعليمات بتعديل 2016

 المعامالت على تخفيضها تم حيث هيكلتها الُمعاد القروض

 10و في المائة 5 لتبلغ 2017و 2016 عامي في تمت التي

 فُرضت التي النسبة تطبيق يتم أن على التوالي، على المائة في

 من اعتبارا   المائة في 15 والبالغة مرة أول م2015 عام في

   .2018 عام

 وقدرتها التجارية البنوك لدى السيولة وضع لتعزيز وسعيا  

 الفع اليات لمختلف اإلئتمانية االحتياجات تلبية على

 البنوك لهذه العُماني المركزي البنك سمح فقد االقتصادية،

 وأذون الحكومية التنمية سندات في استثماراتها باحتساب

 وبحد النقدية االحتياطيات ضمن السيادية والصكوك الخزينة

 1 من اعتبارا   وذلك الودائع إجمالي من في المائة 2 أقصى

 عند اإللزامي النقدي االحتياطي نسبة بقاء مع ،2016 إبريل

 .في المائة 5

 شهادات إصدار عن التوقف تم فقد السيولة، ادارة يخص فيما

 لتقتصر 2015 سبتمبر منذ العُماني المركزي للبنك اإليداع

 من الفائضة السيولة إلمتصاص العُماني المركزي البنك أداة

 .الحكومية الخزينة أذون على التجارية البنوك

 لدى العُماني الريال على الفائدة أسعار بهيكل يتعلق فيما

 زيادة الودائع على الفائدة اسعار شهدت فقد التجارية، البنوك

 ألسعار المرجح المتوسط ارتفع حيث األخيرة الفترة خالل

 جميع في العُماني بالريال الودائع إجمالي على الفائدة

 إلى 2015 ديسمبر في في المائة 0.936 من القطاعات

 اسعار ارتفعت كذلك ،2016 ديسمبر في في المائة 1.493

 المتوسط ارتفع حيث أقل بوتيرة ولكن القروض على الفائدة

 العُماني بالريال القروض إجمالي على الفائدة ألسعار المرجح

 2015 ديسمبر في في المائة 4.762 من القطاعات جميع في

 .2016 ديسمبر في في المائة 5.084 إلى

 عليها يغلب العمالت من بسلة لعملتها الكويت ربط ظل في

 تراجعا   الدوالر مقابل الكويتي الدينار مةيق سجلت الدوالر،

 خالل الدوالر حققها التي المكاسب ظل في 2016 عام خالل

 سعر برفع 2016خالل عام  المركزي المصرف قام .العام

 بواقع (الخصم سعر في ممثال  ) األساسية النقدية السياسة فائدة

  .ئةاالم في 2.50 إلىفي المائة  2.25 من مئوية نقطة ربع

 تتحدد محوري سعر هو الكويت في الخصم سعر أن إلى يشار

 الفائدة ألسعار القصوى الحدود معينة هوامش ضمنو بموجبه

 القطاع وحدات لدى الكويتي بالدينار االقتراض معامالت على

 يتيح الخصم سعر رفع فإن ،ذلك على بناء   .والمالي المصرفي

 النقدية السياسة أدوات استخدام المركزي، الكويت لبنك

 الكويتي بالدينار الودائع وجاذبية تنافسية على المحافظةو

 بالعمالت باإليداع مقارنة أعلى عوائد على والحصول

 .األخرى الرئيسية

 أنشطة تعزيز على الكويتي المركزي البنك حرص ظل في

سالمية الصيرفة  في الشرعية الرقابة تعليمات وتطوير اإل 

 هذا في الممارسات أفضل مع تماشيا   اإلسالمية البنوك

 تعليمات إصدار 2016 عام بنهاية البنك قرر، الخصوص

 الكويتية البنوك في الشرعية الرقابـــــة حوكمة" بشأن

 الكويت بنك عن الصادرة التعليمات محل لتحل" اإلسالمية

 تعيين وشروط قواعد شأن في 2003 عام المركزي

 اإلسالمية البنوك في الشرعية الرقابة هيئة واختصاصات

لة وتكون  في الحوكمة ونظم قواعد تعليمات في جاء لما مكم 

سوف يتعين على  .2012 يونيو في الصادرة الكويتية البنوك

المصارف اإلسالمية البدء في تنفيذ هذه التعليمات خالل عام 
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لتلك المصارف  لزمة  مُ  على أن تكون تلك التعليمات 2017

 .2018بداية من مطلع عام 

حيث  2016شهدت أوضاع السيولة تحسنا  نسبيا  خالل عام 

في المائة بنهاية شهر أكتوبر  3.2 نسبةبالسيولة المحلية نمت 

في المائة عام  1.7 بلغ على أساس سنوي مقارنة بمعدل نمو

. في هذا 2014في المائة للمعدل المسجل عام  3.4و 2015

في المائة  0.10السياق سجلت الودائع المصرفية نموا  بنسبة 

فيما نمت ، 2016في شهر أكتوبر على أساس سنوي 

في المائة لنفس  2.2مستويات االئتمان الممنوح بنسبة 

ترةالف
80
. 

 ربع بمقدار الخصم سعر قرر بنك الكويت المركزي رفع

بالمئة بنهاية الربع االول من عام  2.75 إلى مئوية نقطة

2017. 

 األخرى النفطية الدول (.ب

 باستمرار المجموعة بلدان في النقدية األوضاع تأثرت

 المصرفي القطاع تواجه التي والتحديات النفط اسعار انخفاض

التطورات كذلك و النقدية السياسة إدارة تحديات من تزيد التي

المركزية بدول  مصارفال بعض تاتجه. بعضها فيالمحلية 

 تسهيالت تقديم إلى منذ سنوات طويلة مرة وألول المجموعة

 خاص بشكل بعضها ووجهت رفيةالمص السيولة لدعم

 لسحب العمالء طلبات في زيادة تواجه التي للمصارف

 تسهيالت تمنح التي للمصارف اآلخر وبعضها ،الودائع

 . والمتوسطة الصغيرة لمشروعاتدعم ال ائتمانية

 المركزية المصارف بعض سعي تواصل اآلخر، الجانب على

تؤثر على النمو  داخلية   وضاعا  أ تشهد التي المجموعة دول في

 صرف وضمان االقتصادية األوضاع تيسير إلىاالقتصادي 

 المحلية العمالت ودعم األجنبي النقد وإدارة العاملين رواتب

 ال التي األجنبية االحتياطات من السحوبات خالل من وذلك

 .تراجعا   تشهد زالت

 منع بشأن 2013 لسنة( 1) رقم القانون بصدورو ،ليبيا ففي

 الدائنة الفائدة بأسعار التعامل منع تم الربوية، التعامالت

 المتبعة النقدية السياسة تطبيق علي العمل وجاري والمدينة،

  .االسالمية الصيرفة نظام في
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 2016في المائة خالل عام  22.5نمت السيولة المحلية بنسبة 

في المائة خالل عام  13.3مقارنة بمعدل نمو للسيولة بلغ 

نكماشا  ا. في حين سجل معدل نمو االئتمان الممنوح 2015

مستويات في المائة بنهاية العام على ضوء تراجع  5.5بنسبة 

 االئتمان الممنوح لكل من القطاعين العام والخاص.

ن أ - حال االستقرار النسبي لألوضاع الداخلية -من المتوقع 

لى تقييد السياسة النقدية لدعم العملة إيتجه البنك المركزي 

 التي تواجه االقتصاد الليبي. التحديات المحلية في ظل 

انصب اهتمام البنك المركزي العراقي خالل عام  ،العراق في

 االقتصادية التنمية عملية وتحفيز السيولة دعمعلى  2016

. ففي هذا السياق تبنى البنك عدد من اإلجراءات واالجتماعية

لتحقيق هذا الهدف تمثلت في
81
: 

 من خالل قيام والمتوسطة الصغيرة المشاريع دعم -

 مليار( 9.200) مقداره مبلغبمنح  المركزي البنك

 العراق في العاملة المصارف إلىوتوجهيه  دينار

 . المشاريع تلك إلقراض

 السوق من الخزينة حواالت شراء بإعادة البنك امقي -

بهدف دعم  دينار تريليون( 7) مقداره بمبلغ الثانوية

 .سيولة الجهاز المصرفي

 إلى دينار مليار( 200) مقداره قرض منح -

 العراقي اإلسكان صندوق) المتخصصة المصارف

 المركزي البنك مبادرة ضمن( العقاري المصرفو

 دينار ليونيتر( 5) قدره إجمالي مبلغ بتقديم الخاصة

 . لدعم هذه المصارف

 البنك قرر المصرفي، الجهاز سيولة دعم لغرض -

 5) نسبة طالقإ 2016أبريل  من اعتبارا   المركزي

 على المفروض االلزامي االحتياطي من( في المائة

 االمريكي والدوالر العراقي بالدينار الودائع اجمالي

 : إلىوتوجيهها ( في المائة 15) البالغ

تحديات ترتبط بمستويات  تواجه التي المصارف .1

 . عمالئها سحوبات مواجهة لغرض ةسيولال

 الصغيرة لمشاريعل تمويلال توفر التي المصارف .2

 . والمتوسطة

 سدعر بخفدض المركدزي البندك قدام الماضي مارس شهر خالل

 ضدوء علدى المائدة فدي 4 إلدى المائدة في 6 من األساسي الفائدة

 المعددروض مسددتويات وانخفدداض التضددخمية الضددغوط تراجددع

 والتحددديات المددالي القطدداع حجددم صددغريشددار إلددى أن  .النقدددي
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التدددي تواجددده إدارة  صدددعوباتعدددد مدددن أهدددم التُ  يواجههدددا التدددي

 نشداءإ إلى االتجاه هذا الصدد إلى أنيُشار في . السياسة النقدية

 المدواطنين تشدجيع فدي يسداهم سدوف الودائدع لضدمان صندوق

المصددرفي الجهدداز فددي أمددوالهم ايددداع علددى
82
وتطددوير نشدداط  

 المؤسسات المالية.

 السياسة إلدارة مساعيه المركزي البنك واصل ،يمنال في

 المصرف اهتمام تركز وقد ،التطورات المحلية ظل في النقدية

 النقد من المعروض إدارة ضمان على 2016عام  خالل

 قيمة في كبير تأثر حدوث دون يحول بما بالبالد االجنبي

 األجنبية االحتياطات مستوى شهد ذلك رغم. المحلية العملة

 مقارنة 2016 عام بنهاية لاير مليون 500 إلى ملموسا   تراجعا  

 - التحديات همأ ىتبق .2014 عام منتصف لاير مليار 5 بنحو

 القطاع قدرات دعم فيتتمثل  – الداخلية األوضاع تحسن حال

المتعثرة الديون لمواجهة المصارف ودعم المصرفي
83
 . 

 بتراجع المحلية السيولة مستويات تأثر استمر ،جزائرال في

 الجزائر بنكمن  استدعى ما وهو للنفط العالمية األسعار

 عام منذ األولى للمرة التمويل إعادة تسهيالت تقديم إلى العودة

 المائة في 4 من الخصم سعر بخفض البنك قام كما. 2004

 يعكس بما الماضي أكتوبر شهر في المائة في 3 إلى

 الضغوط ظهور رغم النقدية للسياسة التيسيرية االتجاهات

 حرص ظل في المحلية العملة قيمة وضعف التضخمية

 للقطاع الموجه االئتمان حفز على المركزي المصرف

 االقتصادي التنويع مستويات زيادة بعملية لإلسراع الخاص
84
 السياسة استمرار 2018و 2017 عامي خالل المتوقع من. 

 األداء وتنشيط االئتمان حفز بهدف التيسيرية النقدية

 خالل النفط ألسعار النسبي التعافي وسيساهم االقتصادي

 ودعم األجنبية االحتياطات على الضغوط تخفيف في الفترة

 .المحلية السيولة مستويات

 للنفط المستوردة العربية الدول. 2

 بوضعية المجموعة بلدان معظم في النقدية السياسة اتسمت

 التي والدولية واإلقليمية المحلية التحديات ضوء على تيسيرية

 االقتصادي، النشاط تباطؤ إلى تؤدي والتي البلدان هذه تواجه

تبني سياسة نقدية  نحو النقدية السلطات اتجاه استدعى ما وهو

 سيما ال االئتمان منح مستويات تنشيط بهدف توسعية

 . والمتوسطة الصغيرة والمشروعات الرئيسية للقطاعات
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 بدول المركزية المصارف بعض مواصلة 2016 عام شهد

 مستويات زيادة نحو والتدريجي الحثيث سعيها المجموعة

 التضخم استهداف سياسة تجاه والتحول الصرف أسعار مرونة

 بما والمالية النقدية السياسة صعيد على التدابير من عدد وتنفيذ

 . الهدف هذا تحقيق من يُمكن

 العام بنهايةالبنك المركزي  اتجاه 2016 عام شهد ،مصر في

 وهو مئوية نقاط ثالث بواقع الفائدة سعرل ملموس رفع إلى

 أعقاب في ذلك ،2016 عام من نوفمبر شهر منذ الرابع الرفع

 حزمة إطار في المصري الجنيه صرف سعر تحرير قرار

 اإلصالح برنامج إطار في الحكومة تبنتها التي اإلصالحات

على  الدولي النقد صندوق من بمساندة المطبق االقتصادي

مدار ثالث سنوات لدعم النمو االقتصادي واحتواء االختالالت 

 من محاولة في الفائدة أسعار رفع خطوة جاءت. االقتصادية

 الفاعلين لدى التضخم توقعات الستهداف المركزي البنك

 تحرير قرار أعقب. التضخمية الضغوط وخفض االقتصاديين

 إلى ليصل التضخم مستوى في ارتفاعا   العملة صرف سعر

 البنك تجهيلم  .2017 يناير شهر خالل المائة في 31

 المنعقد اجتماعه في الفائدة ألسعار إضافي رفع إلى المركزي

 التضخمية الضغوط لكون نظرا   2017 فبراير شهر خالل

وأثر  العرض جانب صدمات إلى باألساس تعزى إليها المشار

األخير  رفعال ظل في .التمرير الناتج عن تغير سعر الصرف

 أسعار ارتفعت ،2016خالل عام  الرسمية الفائدة سعارأل

 في المائة في 6.9 من شهور ثالث لمدة الودائع على الفائدة

 كما. العام بنهاية المائة في 10.3 إلى 2016 عام بداية

 في 11.9 من سنة لمدة اإلقراض على الفائدة أسعار ارتفعت

العام بنهاية المائة في 16.3 إلى المائة
85
. 

 المائة في 18.5 بنسبة كبيرا   ارتفاعا   المحلية السيولة شهدت

 في 22 بنسبة المحلية الودائع ارتفاع ظل في 2016  عام في

 أسعار في المسجل الكبير االرتفاع إلى يعزى ما وهو المائة

على الودائع التي بلغت في بعض البنوك  المحلية الفائدة

 يتعلق فيما. في المائة (20 – 16مستويات تتراوح بين )

 ارتفاعا   المحلي االئتمان شهد للسيولة المقابلة باألصول

 صافي تراجع بينما المائة، في 27.3 بنسبة العام خالل ملموسا  

 مليار 87389 بلغ سالب مستوى إلى ليصل األجنبية األصول

 المملوكة األجنبية األصول ارتفاع يعني بما ،مصري جنيه

 .للمقيمين األجنبية األصول بمستوى مقارنة المقيمين لغير

 السنوي المعدل يبدأ أن المتوقع من المنظور، المدى على
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 آثار بتالشي التوقعات ظل في تدريجيا   االنخفاض في للتضخم

 التكاليف ارتفاع جانب عن الناجمة التضخمية الضغوط

 بإجراءات مدعومة التضخم معدالت وانخفاض تدريجيا  

األساس فترة تأثير وكذلك النقدية السياسة
86
 من نهأ كما ،

 توقعات وتراجع المحلية العملة قيمة استقرار يسهم أن المتوقع

سياسة نقدية تيسيرية  المركزي البنكفي تبني  التضخم

 .لحفز النشاط االقتصادي الفائدة أسعار خفضو

 عامي في النقدية األوضاع تتأثر أن المتوقع من ،تونس يف

 الصعيد على أبرزها، من التطورات من بعدد 2018و 2017

 درالييفلا االحتياطي قبل من التقييدي المنحى مواصلة الدولي،

 فيمتوقعة  زيادات ثالث) النقدية السياسة مجال في األمريكي

 سعر على وانعكاساته( 2017 سنة خالل الرئيسية الفائدة نسبة

 األسواق في بالدوالر االقتراض كلفة وعلى الدوالر صرف

 تبني اليورو منطقة تواصل أن يتوقع فيما ،العالمية المالية

 على ملموسة مؤشرات انتظار في  تيسيرية نقدية سياسات

 القيمة من التضخم واقتراب الركود حالة من الكلي الخروج

 (. في المائة 2) المستهدفة

 تسجيل تواصل يؤدي أن يمكن المحلي، الصعيد على

 وعجز الجاري العجز من لكل نسبيا   مرتفعة مستويات

 للبنك جديدة تحديات بروز إلى للدولة، العامة الميزانية

 محاولة أهمها النقدية للسياسة قيادته اطار في المركزي

 العمل مقدمتها في لعل األهداف من جملة تحقيق بين الموائمة

 الهدف وهو) مقبول مستوى في التضخم نسبة بقاءإ على

 المتعاملين احتياجات توفير مع( المركزي للبنك الرئيسي

 أن إال. الوطني االقتصاد تعافي  لدعم التمويل من االقتصاديين

 السياسات من متناغم مزيج تباعإيتطلب  االهداف هذه بلوغ

 .المقبلة السنوات مدى على( policy mix) والمالية النقدية

 مستويات حفز إلى يسعى التونسي المركزي البنك لكون نظرا  

 السياسة على االبقاء المتوقع فمن لذا ،االقتصادي النشاط

 الضغوط ارتفاع نأ ال، إ2017 عام خالل تيسيرية النقدية

 جلاأل في البنك ويستهدف ،هذا. يشكل تحديا   قد التضخمية

 ويسبقتدريجيا   المحلية العملة صرف سعر تحرير الطويل

 النقدية اإلصالحات من عدد تنفيذ نحو البنك سعي ذلك

 جديد تشغيلي إطار وتبني المصرفي القطاع في واإلصالحات

العامة المالية أوضاع وضبط النقدية للسياسة
87
. 

 وتنفيذ إعداد خالل من المغرب بنك يهدف ،المغرب في

 على الحفاظ بغية األسعار استقرار ضمان إلى النقدية السياسة
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 ئمةالالم الظروف وتوفير للمواطنين الشرائية القدرة

 المغرب بنك وضع األهداف، هذه لتحقيق .والنمو لالستثمار

 تتمحور متكاملة مقاربة على تستند والتوقع للتحليل منظومة

 تزوده فرعية نماذج وعدة النقدية للسياسة نموذج حول

 اإلطار مع الجديدة المنظومة هذه تتالءم. وتكمله بالبيانات

 استهداف بهدف الصرف، سعر ونظام النقدية للسياسة الحالي

 أكثر صرف سعر نظام إلى التدريجي واالنتقال التضخم

 من المحلي قتصاداال يمكن بما 2017 عام من بداية مرونة

 . فضلأ بصورة الخارجية الصدمات امتصاص

على المغرب  بنكفي تعزيز قدرة  المنظومة هذه تُساهم سوف

 وتقييم الكلي االقتصادي لألداء المستقبلية االتجاهات توقع

 بالمسار المحيطة المخاطر تحقق عن المترتبة التأثيرات

 .التوقعات لهذه المركزي

 أساس نقطة 25 بنحو الفائدة سعر بخفض المركزي البنك قام

 المائة في 2.25 إلى ليصل 2016 عام من مارس شهر في

 االئتمان مستويات وحفز تيسيرية نقدية سياسة تبني بهدف

. التضخم معدل انخفاض من مستفيدا   الخاص للقطاع الممنوح

 توافق المركزي البنك ارتأى العام بنهاية اجتماعه وفي

 استقرار ظل في األسعار استقرار هدف مع التضخم توقعات

 في المائة في 1.6) منخفضة مستويات عند التضخم معدل

 أداء مؤشرات صعيد على التطور ومع ،(أكتوبر شهر

 سعر مستوى على اإلبقاء البنك قرر ثم ومن. يلالك االقتصاد

 يوفر كونه( المائة في 2.25) تغيير بدون الرئيسي الفائدة

 السياسة استمرار المتوقع ومن هذا،. مواتية نقدية ظروفا

 ظل في 2018و 2017 عامي خالل التيسيرية النقدية

 منحمستويات  تنشيط إلى والحاجة التضخم توقعات انخفاض

وبما يعكس  .الماضية السنوات في تباطؤا   شهد ذيال االئتمان

 2016 عام من الثالث الربع شهدتوجهات السياسة النقدية، 

 5.08 إلى ليصل القروض على الفائدة ألسعار ا  جديد ا  انخفاض

 95 بنحو إجماليا   تراجعا   الفائدة أسعار سجلت فيما المائة، في

. 2016 عام من األولى الثمانية االشهر خالل أساس نقطة

 سيما ال ئتماناال منح عمليات تنشيط في االنخفاض هذا ساهم

 4 بنسبة نموي أن المتوقع من يذالو للشركاتاالئتمان الموجه 

 مع يتواكب بما 2018و 2017 عامي خالل المائة في 4.5و

 النقدية السياسةفي ظل و الفالحي غير للنشاط المتوقع النمو

التيسيرية
88
 المتوقع تبنيها خالل تلك الفترة. 

 تباطؤا  ليصل إلى المحلية السيولة معدل نمو سجل ،ألردنا في

 المائة في 6.9 بنحو مقارنة 2016 عام في المائة في 2.8

 2015و 2014 عامي خالل السيولة لنموفي المائة  8.1و
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 المحلي االئتمان مستويات شهدت، في المقابل .التوالي على

 الفائدة أسعار بانخفاض مدعومة 2016 عام خالل نشاطا  

 الدين تمويل ضرورات عن الناتجة الضغوط وتراجع الحقيقية

 إلى واالتجاه الخارجي لالقتراض الحكومة اتجاه ظل في العام

 في. االسالمية الشريعة مع المتوافقة التمويل أدوات اصدار

 في 7.3 بنسبة زيادة االئتمان نمو معدل شهد اإلطار، هذا

 الممنوح االئتمان ارتفاع يعكس بما ،2016 عام في المائة

 الموجه االئتمان ونمو المائة في 8.1 بنسبة الخاص للقطاع

 الدينار ارتباط ضوء على .المائة في 4.4 بنسبة العام للقطاع

 سعر برفع المركزي البنك قام االمريكي بالدوالر ردنياأل

 االبقاء تم فيما أساس نقطة 25 بنحو واحدة لليلة االيداع فائدة

 النقدية السياسة فائدة سعر يمثل الذي الخصم إعادة سعر على

من  ،سبق ما ضوء على. المائة في 3.75 مستوى عند مستقرا  

 توفير على حرصه المركزي البنك يواصل أن المتوقع

 البنك يحرص نوأ االقتصادي النشاط لحفز الالزمة السيولة

 .تيسيرية نقدية سياسة على االبقاء على المركزي

 الربع بنهاية األردني المركزي المصرف قرر السياق، هذا في

 للبنك الرئيسي الفائدة سعر رفع الجاري العام من االول

 25 بواقع النقدية، السياسة أدوات على األخرى الفائدة وأسعار

 سعر يصبح للقرار ووفقا  ". مئوية نقطة ربع" أساس نقطة

 ألجل الشراء إعادة اتفاقيات) المركزي للبنك الرئيسي الفائدة

 على اإلبقاء البنك قرر فيما.  سنويا   المائة في 3.5( أسبوع

 خاص بشكل الموجهة التمويل إعادة برامج على الفائدة سعر

 والطاقة والزراعة، والسياحة، الصناعة،: قطاعات نحو

 1.75 عند لتبقى تغيير دون المعلومات وتكنولوجيا المتجددة،

 اإلبقاء تم كما.  العاصمة محافظة داخل للمشروعات المائة في

 باقي في للمشروعات المائة في 1 بواقع الفائدة سعر على

 كما سنوات لعشر تصل التي التمويل آجال وإبقاء المحافظات

 التمويل على الحصول من القطاعات هذه لتمكين وذلك هي

 .والتشغيل النمو في مساهمتها وزيادة مناسبة بكلفة

 في 4.8 إلى المحلية السيولة نمو معدل تراجع ،لبنان في

 ،2015 عام في المائة في 7.1 مقابل 2016 عام في المائة

 بنسبة ارتفاعا   الخاص للقطاع الممنوح االئتمان سجل فيما

 تبناها التي التحفيزية باإلجراءات مدفوعا   المائة في 14.5

 االئتمان منح على المصارف ليشجع المركزي لبنان مصرف

 الموجه االئتمان شهد ،المقابل في. المحلي الطلب يطشلتن

. العام خالل المائة في 3.1 بنسبة تراجعا   الحكومي للقطاع

 نمت التي الحكومية للودائع المعتدل النمو العام خالل واستمر

 .المائة في 5.5 بنسبة

 2017 عامي خالل النقدية األوضاع تتأثر أن المتوقع من

 االقتصاد في الثقة تعزز بينها من العوامل من بعدد 2018و

 ما وهو الحكومة وتشكيل الجمهورية رئيس انتخاب أعقاب في

 الخارجية، والرساميل االستثمارات استقطاب على سيساعد

 الدول بعض في الداخلية األوضاع استمرار سيؤثر فيما

 مصادر إيجاد يستلزم بما المالية األوضاع على المجاورة

 العامة، الموازنات في للعجوزات خارجية أو محلية تمويل

 جراء من التجاري الميزان على الضغوط استمرار إلى إضافة

 مستويات على وهو ما سيؤثر ،لوارداتا على الطلب ازدياد

وعلى مستويات السيولة  األجنبية بالعمالت االحتياطي

 .المحلية

 أسعار في بالتطور النقدية األوضاع تتأثر أن المتوقع من كذلك

 نسب على تداعياته عبر النقدية السياسة على يؤثر الذي النفط

 على تنعكس التي الخليجي التعاون مجلس دول في النمو

 استقطاب الى ضافة، إاللبنانيين العاملين تحويالت

 تتأثر أن كذلك يتوقع كما .األجنبية والرساميل االستثمارات

 قيمة على يؤثر الذي اليورو صرف بسعر النقدية األوضاع

 مستويات على وبالتالي التجاري الميزان في الواردات

 الفوائد ارتفاع تأثير إلى إضافة األجنبية بالعمالت االحتياطي

 تضخمية ضغوط غياب ظل في .األميركي الدوالر على

 المصرف يتابع من المتوقع أن النمو، معدالت وانخفاض

 وعليه،. 2017 العام في توسعية نقدية سياسةتبني  المركزي

 للمصارف متنوعة حوافز المركزي المصرف يطلق  سوف

 الممنوح االئتمان تشجيع بغية التوالي، على الخامس للعام

 السوق في  الفائدة أسعار رفع يرجأ وقد. الخاص للقطاع

 حرصا   المتحدة الواليات في المرتقب بالرفع مقارنة المحلي

 وتوفير جهة، من العام الدين خدمة أعباء احتواء على منه

 جهة من االقتصادي النشاط لتمويل الالزم المحلي االئتمان

 المحلية السيولة نمو المتوقع من ،سبق ما ضوء في. أخرى

 للقطاع الموجه االئتمان ونمو الجاري العام المائة في 4 بنسبة

 في 5 بنسبة المصرفية والودائع المائة في 10 بنسبة الخاص

المائة
89
. 

 عملة غياب ظل في الفلسطيني االقتصاد يعمل ،فلسطين في

. متكاملة نقدية سياسة وضع دون يحول مما وطنية،

 ثالث بتداول الوطنية العملة عن الراهن الوقت في ويُستعاض

 األمريكي، الدوالرو اإلسرائيلي، الشيكل: هي رئيسة عمالت

 نقدية وسياسة وطنية عملة غياب ظل وفي. األردني والدينار

 عرض في التحكم اآلن حتى النقد سلطة تستطيع ال متكاملة

 النشاط تحفيز بغية الفائدة، معدل تخفيض في أو النقود

                                                      
(. "استبيان تقرير آفاق االقتصاد 2017مصرف لبنان المركزي ) 89
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 أسعار في التغيرات استخدام لها يتسنى ال كذلك االقتصادي،

 الداخلية االقتصادية الصدمات مع( استيعاب) للتعامل الصرف

 .االقتصادي االستقرار على تؤثر التي والخارجية

 تحقيق السوداني المركزي البنك يستهدف ،السودان في

 من وذلك الصرف سعر سياسة واستقرار السعري االستقرار

 االسالمية الشريعة مع المتوافقة التمويل أدوات إصدار خالل

.  الصرف سوق في والتدخل القانوني االحتياطي نسبة وتحديد

 سوق وتطوير النقدية القاعدة استهداف على العمل عديُ 

 الدين وراقأ تداول ومزادات البنوك بين ما التعامالت

 وتطوير السيولة فائض المتصاص لياتاآل همأ حدأ الحكومية

 إلى توسعية النقدية السياسة وضعية زالت ال. المالية الوساطة

 السيولة نمو معدالت في الكبير االرتفاع ظل في كبير حد

. المائة في 26 بنسبة الماضي العام خالل نمت التي المحلية

 بنسبة كبيرا   ارتفاعا   المحلي االئتمان نمو عدلمُ  سجل كذلك

 نمو معدل من كل في الكبيرة بالزيادة مدفوعا   المائة في 27.4

 والممنوح( المائة في 24.7) الخاص للقطاع الممنوح االئتمان

 فيه نمت الذي الوقت في ،(المائة في 37.6) العام للقطاع

 العام خالل المائة في 31 تقارب بنسبة المحلية الودائع

 .الماضي

 انتقال ثرأ تقليل 2017 لعام النقدية السياسات تستهدف

 هذهلبية لالس ثاراأل وتجنب واالقليمية الدولية التطورات

 تراجع إلى أدت حيث السوداني االقتصاد علىطورات الت

. التضخمية الضغوط وارتفاع السوداني االقتصاد نمو معدل

 لالستثمار مواتية بيئة خلقعلى  السياسات ستركز يضاأ

 السياسة استمرار المتوقع من. االقتصادي االستقرار وتحقيق

 السيولة ونمو الجاري العام خالل السودان في التوسعية النقدية

 االئتمان نمو معدل وتراجع المائة في 27.3 بنسبة المحلية

 المحلية الودائع ونمو المائة في 24 نحو ليقارب الممنوح

تجدر اإلشارة إلى أن االوضاع النقدية  .المائة في 30 بنسبة

لتأثيرات في السودان سوف تشهد تحسنا  ملموسا  في ظل ا

اإليجابية لقرار رفع العقوبات عن السودان وهو ما سيؤدي 

وسيؤدي  ،إلى دعم التعامالت المالية والتدفقات االستثمارية

إلى نمو ملحوظ في أنشطة المصارف وتحسن نسبي لألوضاع 

 النقدية وللتعامالت في سوق الصرف.

 النقدية سياسته خالل من المركزي البنك يعمل ،اموريتاني في

 مقبولة حدود في التضخم معدل على االبقاء على المنتهجة

 النشاط لحفز مناسبة تمويل شروط توفير على والعمل

 على المركزي البنك أبقى وقد. والتشغيل االقتصادي

 العام خالل المائة في 9 مستوى عند المركزي سعرالفائدة

 بنحو نموا النقدية السيولة سجلت السياق هذا وفي ، 2016

 في المائة في 0.4 بنسبة مقارنة 2016 عام المائة في 7.1

 القوية نموه وتيرة المحلي االئتمان واصل فيما ،2015 عام

 أن المتوقع من و. 2016 عام خالل المائة في 8.3 بمعدل

 من بعدد 2018 و 2017 عامي خالل النقدية األوضاع تتأثر

 استمرار إثر السيولة انخفاض أهمها من لعل العوامل،

 على ذلك سينعكس حيث التعدين، لعائدات النسبي االنخفاض

 يتعلق فيما خاصة مرونة أكثر لتكون المتبعة النقدية السياسة

 والحفاظ االقتصادي النمو دعم بهدف االقتصاد تمويل بشروط

 .األسعار استقرار على

 ربط بسياسة محكومة النقدية السياسة استقالليةتُعد  ،الق مر في

 قام. التضخم معدل استقرار في ساهمي ما وهو باليورو الفرنك

 سعر عن يزيد مستوى عند الفائدة سعر بتحديد المركزي البنك

 أسعار بقاء ظل في. مئوية نقطة 1.5 بنحو اليورو على الفائدة

 2015 عام منذ سالبة مستويات عند اليورو على الفائدة

 ،بالتقرير الخاص التوقع أفق خالل ةمنخفض هاببقائ والتوقعات

 عند القُمر جمهورية في الفائدة أسعار بقاء المتوقع من

بما  2018و 2017 عامي خالل أيضا   منخفضة مستويات

 يعمل على تنشيط النمو االقتصادي.

 بما المحلية السيولة إلدارة المركزي البنك يسعى ،جيبوتي في

 التضخم ه نظرا  لكونأن إال التضخم، احتواء على يساعد

 الكلي العرض بجانب تتعلق بعوامل أساسي بشكل مدفوع

 البنك جهود من نسبيا   يحد فإن ذلك الكلي الطلب وليس

في المستقبل  المركزي البنك يسعى. الصدد هذا في المركزي

 نسبة فرض طريق عن السيولة إدارة مستويات تعزيزإلى 

 .القانوني االحتياطي

 الرسمي غير القطاع حجم ارتفاع ظل في ،الصومال في

 على السيطرة المركزي البنك يحاول ،االقتصاد ودولرة

 البنك قيام عدم مراأل صعوبة من يزيد .النقدية االوضاع

 حيث 1991 عام منذ محلية عملة أوراق بإصدار المركزي

 في للدوالر شديدة ندرة ضوء في بالدوالر التعامل يتم

 ألف بقيمة محلية عملة إصدار المركزي البنك يعتزم. األسواق

، الحالي العام خالل( امريكي سنت 5 من أقل) صومالي شلن

االدوات التي  امتالكوهو ما سيمكن البنك المركزي نسبيا  من 

 تساعد على إدارة السياسة النقدية.
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  العربية للدول الكلي االقتصادي األداء (:4شكل رقم )

 التطورات النقدية والمصرفية

  2016خالل عام نمو السيولة  معدل انخفاضاستمرار 
 للعام الثاني على التوالي

 معدل نمو السيولة في الدول العربية )%(

2016معامل االستقرار النقدي في بعض الدول العربية لعام   
.(النقدي االستقرار مستويات زيادة يعني الواحد من االقتراب)  

 
المصدر: صندوق النقد العربي، قاعدة بيانات التقرير االقتصادي العربي الموحد، واستبيان 
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السيولة في  دول مجلس التعاون انخفاضاا  معدل نمو شهد  
 ( %2016-2014معدل نمو السيولة المحلية )

 

 بما يعكس انخفاض معدالت نمو الودائع في عدد من دول المجموعة
 ( %2016-2014معدل نمو الودائع )

 
 المصدر: المصارف المركزية المعنية. المصدر: المصارف المركزية المعنية.

تنامي احتياجات التمويل وعودة مسارات إلى أثرت تلك التطورات إضافة 
 السياسة النقدية التقليدية في الواليات المتحدة على أسعار الفائدة

 الرسمية في بعض الدول العربية
2016أسعار فائدة السياسة النقدية   

 

البلدان  عدد من في التي انخفضت وعلى مستويات االئتمان الممنوح
2016العربية خالل عام   

 معدل تغير مستويات االئتمان الممنوح )%(

  

المصدر: صندوق النقد العربي، قاعدة بيانات التقرير االقتصادي العربي الموحد، واستبيان 

.2017مارس -تقرير آفاق االقتصاد العربي  
العربي الموحد، واستبيان المصدر: صندوق النقد العربي، قاعدة بيانات التقرير االقتصادي 

.2017مارس -تقرير آفاق االقتصاد العربي  
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ا   2018و 2017 يلعام العربية للدول الكلي االقتصادي األداء توقعات :ثانيا

 المالية التطورات

 

 إصالحات فقط ليس لتشمل نطاقها واتساع العربية البلدان من العديد في العامة المالية إصالحات وتيرة بتسارع 2016 عام اتسم

 لضمان العام والدين العامة الموازنة إدارة عمليات إلى أيضا   اإلصالحات تلك امتدت وإنما الكلية والنفقات اإليرادات جانبي

 الماضي العام خالل ظهر. له المستوردة تلك أو للنفط الُمصدرة العربية بالبلدان يتعلق فيما سواء   المالية االستدامة تحقيق

 الموازنات في العجوزات مستويات في الملموسة الزيادة ضوء فعلى والنقدية، المالية السياستين تدابير بين واضحا   التنسيق

 المحلي التمويل أوضاع جهة من يراعي التمويل خيارات من أمثل مزيج تبني على العربية الدول من عدد حرص العامة

 أخرى جهة من ويراعي الخاص، للقطاع الموجه للتمويل العامة الموازنات في العجوزات تمويل مزاحمة عدم ويضمن

 تخفيف المالية السياسة تدخالت بعض استهدفت كما. والصكوك السندات من المحلية بالعملة الدين إصدارات تطوير اعتبارات

 لدعم الخاص للقطاع المستحقة والمتأخرات للمصروفات األولوية إعطاء خالل من المحلية السيولة في الضغوطات حدة

 .االقتصادي النشاط ولدفع للنفط العالمية األسعار بتراجع العربية البلدان بعض في تأثرت التي النقدية األوضاع

 المصدرة العربية البلدان في النفطية غير اإليرادات تنويع مستويات لزيادة سياسات الكلية اإليرادات جانب إصالحات شملت

 إلى االتجاه تضمنت عدة آليات عبر للنفط المستوردة العربية البلدان في والجمركية الضريبية اإليرادات لدعم وسياسات للنفط

 حصيلة لزيادة الخصخصة سياسات واعتماد العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول في المضافة القيمة ضريبة فرض

 العربية الدول بعض اتجهت أخرى، جهة من. الحكومية الخدمات بعض رسوم زيادة إلى واالتجاه النفطية غير اإليرادات

 إلى الرامية جهودها مواصلة خالل من الضريبية والعدالة الكفاءة مستويات لتحسين سياسات تبني إلى للنفط المستوردة

 . والجمركي الضريبي اإلصالح

 االنفاق سيما ال الجاري، االنفاق ضبط على العمل خالل من االنفاق جانب إصالحات مواصلة على العربية البلدان عملت كذلك

 ربطت بينما الجاري االنفاق خفض إلى اآلخر بعضها واتجه العام االنفاق لمستويات سقف بوضع بعضها وقام. االجور على

 المحلي الناتج نمو معدالت وبارتفاع واإلنجاز األداء بمعدالت الحكومي بالقطاع العاملين أجور في الزيادة العربية الدول بعض

 يتعلق فيما سيما ال الدعم نظم لترشيد جهودها 2016 عام خالل العربية البلدان واصلت كذلك. محددة مستويات إلى اإلجمالي

 السياسة استهدفت االستثماري، االنفاق صعيد على. االجتماعي األمان شبكات أوضاع تقوية على الحرص مع الطاقة بدعم

 على وتعمل واالجتماعية االقتصادية االهداف تخدم التي الضرورية للمشروعات التنفيذ أولوية إعطاء العربية البلدان في المالية

 القطاعات  على الرأسمالي االنفاق تركيز مع الملحة، غير المشروعات تنفيذ في والتريث االقتصادي التنويع مستويات زيادة

 المالي العبء تخفيف أجل من واألعمال والمرافق المشاريع بعض وإدارة تنفيذ في الخاص القطاع إشراك مع لمنتجةوا الواعدة

 السياسة اهتمام من جانبا   انصب أخرى، جهة من. االقتصادي للنمو محفزة مستويات عند االستثمار على واإلبقاء الموازنة عن

 االنضمام على الرسمي غير القطاع وتشجيع والمتوسطة الصغيرة المشروعات دعم على العربية البلدان بعض في المالية

 السكن امتالك من المتوسط الدخل ذات الفئات وتمكين المتوازنة المكانية التنمية تحقيق على وكذا الرسمي االقتصاد لمظلة

 .المالئم

 إعداد عمليات كفاءة تحسين على العربية البلدان في المالية السياسة تركز العام، والدين الموازنة إدارة عمليات صعيد على

 تسعى وكذلك. الكلي االقتصاد مستوى على المتبناة األجل متوسطة االقتصادية األهداف مع وربطها العامة الموازنة وإدارة

 رفع يضمن بما Performance Budget واألهداف البرامج موازنة إلى التدريجي التحول إلى العربية البلدان من الكثير

 والبرامج الخطط في المتضمنة األهداف وتحقيق االقتصادي النمو رفع على وقدرته العام االنفاق وفاعلية كفاءة مستويات

 العربية البلدان ببعض المالية وزارات في الكلية المالية السياسات وحدات بتأسيس اهتمام كذلك هناك ذاته، السياق في. التنموية

 المدى على والتمويل الفائض/ والعجز والنفقات اإليرادات توقعات إعداد يشمل العامة للمالية كلي نموذج بناء من يُمكن بما

 في العجوزات مستويات ارتفاع ظل وفي آخر، جانب من. الكلية والمستهدفات األخرى االقتصادية بالسياسات ترتبط المتوسط

 وخيارات بدائل أفضل دراسة تستهدف العام الدين إلدارة وحدات تأسيس على العربية الدول بعض حرصت الموازنات،
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 قابلة مستويات في عليه واإلبقاء للناتج العام الدين مستويات لخفض الالزمة التدابير صعيد على الالزم الدعم وتقدم التمويل

 .لالستدامة

 عام خالل للنفط والمستوردة للنفط الُمصدرة العربية البلدان مجموعة من كل شهدتها التي االقتصادية للتطورات كمحصلة

 غير االيرادات في المسجل الملموس االرتفاع ساهم حيث المائة في 3 قاربت طفيفة بنسبة الكلية اإليرادات تراجعت ،2016

 العربية البلدان مجموعة في الكلية اإليرادات مستوى في المحققة الزيادة وكذلك للنفط المصدرة العربية الدول بعض في النفطية

 العام خالل تراجعها العامة النفقات واصلت المقابل، في. النفطية اإليرادات تراجع حدة من نسبيا   التخفيف في للنفط المستوردة

 في 9.3 نسبته بلغت بانخفاض مقارنة المائة في 6 تقارب بنسبة انخفضت حيث المالي االنضباط جهود يعكس بما الماضي

 لدول التعاون مجلس دول بخالف للنفط الُمصدرة العربية البلدان مجموعة في العامة النفقات ارتفاع حد فيما ،2015 عام المائة

 األولية األرقام تشير كمحصلة. كمجموعة العربية الدول مستوى على العام االنفاق مستويات تراجع تأثير من العربية الخليج

 10.3 إلى ليصل اإلجمالي المحلي الناتج إلى الموازنة عجز لمستوى نسبي انخفاض إلى 2016 لعام العربية الدول لموازنات

 .2015 عام المسجل للعجز المائة في 11.4 بنحو مقارنة المائة في

 البلدان من عدد في االقتصادي النشاط مستويات وتحسن 2017 عام خالل للنفط العالمية األسعار بتعافي التوقعات ضوء على

 استمرار المتوقع من والنفقات اإليرادات صعيد على العامة المالية إلصالحات المكثفة الوتيرة استمرار ظل وفي العربية

 في 5.1و 2017 عام المائة في 6.3 نحو إلى كمجموعة العربية الدول مستوى على للناتج الموازنة عجز مستويات انخفاض

 .2018 عام المائة

 للنفط صدرةالم العربية الدول (1

 باستمرار سلبا   المجموعة بدول المالية األوضاع تأثرت

 ما وهو 2016 عام خالل للنفط العالمية األسعار انخفاض

 مجلس دول سيما ال المجموعة بلدان بعض اتجاه استدعى

 الستعادة سريعة تدابير تبني إلى العربية الخليج لدول التعاون

 للنفط الُمصدرة العربية الدول تتجه لم فيما المالي، االنضباط

 ظل في وخاصة المالية لألوضاع مماثل ضبط إلى األخرى

 لظروف الجزائر باستثناء المجموعة دول تعرض استمرار

 ضغوط وتضيف للدولة العامة الميزانية على تنعكس داخلية

 سجلت سبق لما استنادا  . العامة النفقات جانب على تصاعدية

 الموازنة عجز مستوى في طفيفا   تراجعا   المجموعة بلدان

 عام في المائة في 11.6 إلى ليصل اإلجمالي المحلي للناتج

 المسجل العجز لمستوى المائة في 12.4 بنحو مقارنة 2016

 .2015 عام

 البلدان مجموعة في المالي األداء مستويات تحسن المتوقع من

 ظل في 2018و 2017 عامي خالل للنفط الُمصدرة العربية

 والصادرات اإليرادات لمستوى ملحوظ بارتفاع التوقعات

 خاصة النفطي االنتاج لكميات المرتقب االرتفاع مع النفطية

 البلدان في الداخلية لألوضاع ملموس تحسن حدوث بافتراض

 جزئية عودة على يساعد األخرى للنفط المصدرة العربية

 الرتفاع اإليجابي التأثير إلى إضافة النفطي، بالقطاع للنشاط

 قعالمتو من المحصلة، في. الدولية األسواق في النفط أسعار

 الناتج إلى المجموعة لدول العامة الموازنة عجز تراجع

 5.2 وإلى 2017 عام المائة في 7 نحو إلى اإلجمالي المحلي

 .2018 عام المائة في

  العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول -أ 

 التعاون مجلس دول في المالية السياسات تركيز انصب

 أوضاع تقوية على 2016 عام في العربية الخليج لدول

 لتحقيق األجل متوسطة خطط وتبني العامة الموازنات

 تفرضها التي التحديات على للتغلب المالية االستدامة

 المالية أوضاع على العالمية النفط أسعار في التقلبات

 عام في سعيها الدول هذه واصلت السياق، هذا في. العامة

 خالل من العامة الموازنات في العجوزات الحتواء 2016

 من عدد عبر الكلية اإليرادات جانب تقوية على العمل

 لعل. النفطية غير اإليرادات تعزيز تستهدف التي التدابير

 فرض إلى المجلس دول اتجاه الصدد هذا في التدابير أبرز

 عام من بداية المائة في 5 بواقع الُمضافة القيمة ضريبة

 تعزيز المجلس دول بعض يستهدف ،لذلك إضافة. 2018

 أرباح على ضريبة فرض خالل من الضريبية اإليرادات

 دول من عدد اتجاه واضحا   ظهر كذلك. الشركات

 تحفيز وسياسات الخصخصة سياسات إلى المجموعة

 لتخفيف المشروعات تنفيذ في الخاص القطاع مشاركة

 الخدمات رسوم وزيادة الموازنة أوضاع على الضغوطات

 . النفطيةغير  اإليرادات لتعزيز الحكومية

 رئيسي بشكل المالية السياسة استهدفت النفقات، جانب على

 االنفاق مستويات ترشيد عبر الحكومي االنفاق كفاءة رفع

 المصروفات على سقوف وضع خالل من الجاري

 إلى إضافة المجلس دول بعض في للوزارات التشغيلية

 بحيث الرأسمالي االنفاق أولويات لتحديد موازية سياسات



 "آفاق االقتصاد العربي"

   

  49                                                                                                                            العربي النقد صندوق

 وتلك االقتصادي العائد ذات المشروعات على التركيز يتم

 كذلك. االقتصادي التنويع مستويات زيادة في تساهم التي

 على العام والدين العامة الموازنة إدارة عمليات كانت

 تحديث على العمل يضمن بما القرار صناع أولويات رأس

 متوسطة أطر وتبني الحكومية الموازنات إدارة وتطوير

 من الكلي االقتصاد أداء بمستهدفات ترتبط للموازنة األجل

. واألهداف البرامج موازنة إلى الدول بعض تحول خالل

 باهتمام حظيت فقد الدين إدارة سياسات صعيد على أما

 وحدات تأسيس إلى االتجاه ظل في 2016 عام خالل كبير

 رسم تتولى المالية بوزارات العام الدين إلدارة خاصة

 المخاطر وتقييم المناسبة االقتراض استراتيجيات

 كذلك يضمن وبما المختلفة االقتراض لخيارات المصاحبة

 للقطاع الموجه لالئتمان الحكومي االئتمان مزاحمة عدم

 المالية السياستين بين التنسيق مستويات يدعمو الخاص

 .والنقدية

 عام خالل للنفط العالمية األسعار تراجع تواصل ظل في

 اإليرادات مستوى انخفاض إلى التقديرات تشير ،2016

 مقارنة المائة في 22 بنسبة المجلس بدول النفطية

 في. 2015 عام المائة في 48.9 نسبته بلغت بانخفاض

 بنسبة النفطية غير اإليرادات مستوى ارتفاع ساهم المقابل،

 على المتبناة العديدة اإلصالحات ظل في المائة في 28

 في الكلية اإليرادات مستوى لتنويع المالية السياسة صعيد

 النفطية اإليرادات تراجع تأثير حدة من نسبيا   التخفيف

 نحو من النسبية أهميتها ارتفعت كما. الماضي العام خالل

 2015 عام في الكلية اإليرادات مجمل من المائة في 31

 النفقات، جانب على. 2016 عام في المائة في 43 نحو إلى

 مستويات خفض في العام االنفاق ضبط إصالحات ساهمت

 .الماضي العام المائة في 9 بنسبة العام االنفاق

 انخفاض على التطورات تلك ساعدت المحصلة، في

 إلى اإلجمالي المحلي الناتج إلى الموازنة عجز مستويات

 المائة في 11.5 بنحو مقارنة الماضي العام المائة في 9.8

 االنفاق حفز إلى المجلس دول فيه اتجهت الذي 2015 عام

 االقتصادي النشاط مستويات تراجع حدة من للتخفيف العام

 العجوزات تمويل تم. النفط أسعار هبوط عن الناتج

 اآلليات من عدد خالل من 2016المسجلة خالل عام 

 المتوافرة المالية والفوائض االحتياطيات من السحب شملت

 طريق عن االقتراض إلى إضافة السابقة، السنوات من

 على والحصول وخارجي محلي دين أدوات إصدار

 قد الماضي العام أن إلى يشار. مجمعة مصرفية قروض

 بإصدارات يتعلق فيما المجلس لدول واضحا   نشاطا   شهد

 واقتصادات النامية الدول مستوى على السيادي الدين

 تلك على المستثمرين قبل من كبيرا   وإقباال   الناشئةاألسواق 

 االئتماني التصنيف مستويات ارتفاع ضوء في اإلصدارات

 .المجموعة دول في العام الدين مستويات وانخفاض

 دول في العامة المالية أوضاع تحسن المتوقع من

 من عدد بفعل 2018و 2017 عام خالل المجموعة

 العالمية لألسعار المتوقع التحسن مقدمتها في يأتي العوامل

 وخارج داخل الرئيسية المنتجة الدول اتفاق ظل في للنفط

 بتعزز التوقعات وكذلك االنتاج كميات خفض على أوبك

 اإلصالحات يعكس بما النفطية غير اإليرادات مستويات

 الكلية اإليرادات جانب على تنفيذها يجري التي المتعددة

 عام من بداية المضافة القيمة ضريبة فرض بينها ومن

 تقدر حصيلة توفير في تساعد ان المتوقع من التي 2018

. اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 2-1 بين يتراوح بما

 دول في المتبناة السياسات شأن من النفقات، جانب على

 النفقات مستوى زيادة احتواء إلى تؤدي أن المجلس

 النفقات مستوى كفاءة ورفع زيادة لصالح الجارية

 عجز مستويات انخفاض المتوقع من عليه، بناء. الرأسمالية

 المائة في 6 نحو إلى اإلجمالي المحلي الناتج إلى الموازنة

 مشاريع في المتضمنة التقديرات وفق 2017 عام

 ومواصلة المجلس دول عن صدرت التي العامة الموازنات

 .2018 عام المائة في 5 مستوى إلى التراجع العجز

 المجموعة دول مستوى على التطورات

 تقوية إلى المملكة في المالية السياسة تهدف ،السعودية في

 وتبني الحكومي االنفاق كفاءة ورفع العامة المالية وضع

 عام بحلول الموازنة توازن إلى للوصول وتدابير سياسات

 تتضمن التي 2030 لعام المملكة رؤية وفق 2020

 التنويع مستويات زيادة يستهدف الوطني للتحول برنامجا  

 .المالية االستدامة وتحقيق االقتصادي

 من للدولة العامة الموازنة صعيد على باألداء يتعلق فيما

 لاير مليار 329 نحو النفطية اإليرادات تبلغ أن المتوقع

 لإليرادات لاير مليار 446 بنحو مقارنة 2016 عام

. المائة في 26 نسبته بانخفاض 2015 عام المسجلة النفطية

 تقديرات تشير النفطية غير باإليرادات يتعلق فيما أما

 في لاير مليار 199 مستوى إلى وصولها إلى الموازنة

 للمستوى لاير مليار 166 بنحو مقارنة 2016 عام موازنة

 بالمائة، العشرين يقارب بارتفاع 2015 عام المسجل

 المسجل بالمستوى مقارنة المائة في 38 نسبته وبارتفاع

 المتواصلة والسياسات الجهود يعكس بما 2012 عام
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 نحو حاليا   تشكل باتت التي النفطية غير اإليرادات لتعزيز

 اإليرادات إجمالي من المائة في 38
90

  . 

 مليار 825 نحو بلغت فقد العامة المصروفات حيث من أما

 لسداد سعودي لاير مليار 105 متضمنة غير) سعودي لاير

 نسبته بانخفاض( السابقة األعوام من متأخرة مصروفات

 بما السابق، العام بمصروفات مقارنة المائة في 15.6 نحو

 على بناء المشاريع على االنفاق وتيرة تراجع يعكس

 ضبط بهدف العام خالل الحكومة اتخذتها التي اإلجراءات

 الحرص مع والجديدة القائمة المشاريع ومراجعة االنفاق

 والمقاولين الشركات مستحقات صرف في االستمرار على

 .واألفراد

 الموازنة عجز أن إلى التقديرات تشير سبق، لما استنادا  

 في األخذ دون سعودي لاير مليار 297 نحو سيبلغ العامة

 402 ونحو السابقة األعوام متأخرات لمصروفات االعتبار

 مقارنة وذلك االعتبار في أخذها تم إذا سعودي لاير مليار

 عام المسجل للعجز لاير مليار 366 بلغت بمستويات

 عام خالل المسجل العجز من جانبا   تمويل تم. 2015

 والدولية المحلية األسواق من االقتراض خالل من 2016

 والخارجي المحلي الدين ألدوات إصدارات بإجمالي

 نسبة ارتفعت ثم من. لاير مليار 200.1  بلغ والقروض

 إلى الثابتة باألسعار اإلجمالي المحلي للناتج العام الدين

 إلى العام الدين خدمة ارتفاع يتوقع فيما المائة، في 12.3

 السحب خالل من العجز باقي تمويل وتم. لاير مليار 5.4

 للدولة العام االحتياطي من
91
 . 

 في العام الدين إدارة وحدة بتأسيس المملكة قيام إلى يشار

 العام الدين إدارة بتطوير معنية وهي المالية وزارة

 على المملكة قدرة لتعزيز تمويله وسبل ومصادر

 سوق تطوير في يساهم بما ودوليا   محليا   االقتراض

 إدارة مكتب إنجازات أهم بين من كان. والصكوك السندات

 دولية سندات أول إصدار 2016 عام خالل العام الدين

 إصدار أكبر يعد بما دوالر، مليار 17.5 بقيمة للمملكة

 تضمن. األمريكي بالدوالر مقومة ُمجمعة سيادية لسندات

 لمدة األجل طويلة سندات لشريحة طرح أكبر اإلصدار هذا

 في كبيرة زيادة شهد الناشئة األسواق بين عاما   30

 جعل ما وهو المستثمرين، قبل من التغطية مستويات

 للسندات ُمصدر أفضل جائزة على تحصل المملكة

                                                      
90
: نسخة البيان العام"، 2017(. "ميزانية عام 2017وزارة المالية، ) 

 المملكة العربية السعودية.
91
 (. المرجع السابق.2017وزارة المالية، ) 

 باالقتصاد المستثمرين ثقة يعكس بما 2016 لعامالحكومية 

 تطوير أجل من الحكومة تتبناها التي وبالخطوات السعودي

 . والبعيد المتوسط األجل في وتنويعه االقتصاد قاعدة

 في الموازنة إعداد فيأتي ،2017 عام بموازنة يتعلق فيما

 إعادة تم حيث" 2030 المملكة رؤية" مع منسجم إطار

 بما العامة والهيئات واألجهزة الوزارات بعض هيكلة

 وفاعلية كفاءة ويحقق المرحلة هذه متطلبات مع يتوافق

 الوضع تطورات ضوء في الميزانية أُعدت. العام االنفاق

 أسعار تقديرات ذلك في بما والعالمي المحلي االقتصادي

 الحكومية الجهات متطلبات تقدير إلى باإلضافة النفط

 الفعلي االنفاق في الزيادة لتفادي واقعية أكثر بصورة

 اعتماد تم. المالي االنضباط من أعلى مستويات وتحقيق

 للمشروعات 2017 عام موازنة إطار في مخصصات

 الشؤون لمجلس جديدة مشاريع اعتماد عدم مع المتضمنة

 هذا،. الوطني التحول برنامج خارج والتنمية االقتصادية

 والرأسمالي التشغيلي االنفاق ترشيد مكتب سيستمر فيما

 يتوقع ما وهو والرأسمالية التشغيلية النفقات مراجعة في

 .2017 عام االنفاق كفاءة مستويات زيادة معه

 عام موازنة في العامة اإليرادات تبلغ أن المتوقع من

  عن المائة في 31 بزيادة لاير مليار 692 نحو 2017

 بينها من تسهم. الماضي العام الُمسجلة اإليرادات

 46 نسبته بارتفاع لاير مليار 480 بنحو النفطية اداتاإلير

 70) نحو ولتشكل السابق العام بميزانية مقارنة المائة في

 غير اإليرادات ارتفاع يتوقع فيما( اإليرادات من المائة في

 أما. المائة في 6.5 وبزيادة لاير مليار 212 إلى النفطية

 تم وقد لاير مليار 890 بنحو قدرت فقد العامة النفقات

 إطار في الوطني التحول برنامج لنفقات االعتبار في األخذ

 لاير مليار 42 بنحو تقدر وبمخصصات النفقات تقدير

 فوائض من اعتمادها سبق التي المشروعات بخالف

 االعتبار في األخذ كذلك تم كما. السابقة السنوات ميزانيات

 تم حيث النفطي، غير القطاع في النشاط حفز احتياجات

 التنمية تعزز التي األولوية ذات االستثمارات على التركيز

 ومن. الخاص القطاع نمو وحفز المستدامة االقتصادية

 الجاري العام موازنة في والنفقات االيرادات ارتفاع أسباب

 للفئات دعم من توجيهه يتوقع وما الطاقة أسعار تعديل

 .     المواطنين من لدعم المستحقة

 198 حدود في عجز تحقيق المتوقع من ،سبق ما على بناء  

( اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 7.7) لاير مليار

 المسجل بالعجز مقارنة المائة في 33 نسبته وبانخفاض
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 المتأخرات لمدفوعات المتضمن وغير الماضي العام

 جزئيا   العجز يمول سوف. السابقة السنوات عن المستحقة

 مع يتماشى وبما جديدة عام دين أدوات إصدار خالل من

 من السحب إلى باإلضافة العام الدين استراتيجية

 . االحتياطي

 سقف وضع تستهدف العام الدين استراتيجية أن إلى شاريُ 

 ال بما القادمة األربع السنوات خالل العام الدين لمستوى

 واقتراض اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 30 يتعد

 القدرة حدود وفي الحاجة بحسب سنوي عام دين إصدار أو

 الُمصدرة الدين أدوات تنويع مراعاة مع االستيعابية

 اإلسالمية الشريعة أحكام مع تتوافق التي األدوات وإصدار

 تنويع إلى إضافة المملكة وخارج داخل الصكوك مثل

 وأوضاع الحاجة بحسب الدين بها الُمصدر العمالت

 . األسواق

 لتحقيق برنامج تبني المالية اإلصالحات تتضمن كذلك

 هيكلة إعادة يستهدف 2020 عام بحلول المالي التوازن

 المالي التوازن تحقيق واستهداف وتقويته المالي الوضع

 لإليرادات الشاملة المراجعة في االستمرار خالل من

 كفاءة رفع يضمن بما. اعتمادها وآلية والمشاريع والنفقات

 النمو ودعم النفطية غير اإليرادات وتنمية العام االنفاق

. الصناعي سيما ال الخاص القطاع وأنشطة االقتصادي

 فقط يساعد لن البرنامج هذا أن إلى التقديرات بعض تشير

 من سيُمكن وإنما بالمملكة، المالي التوازن تحقيق في

 2020 عام خالل لاير مليار 162 بقيمة فائض تحقيق

 المتوقع من كان لاير مليار 200 بقيمة بعجز مقارنة

 برنامج في المتضمنة اإلصالحات تبني عدم حال تسجيله

 المالي التوازن
92
. 

 ألوضاع تحسن حدوث المتوقع فمن 2018 عام في أما

 النفطية اإليرادات ارتفاع نتيجة المملكة في العامة المالية

 ومعاودة للنفط العالمية األسعار بارتفاع التوقعات ظل في

 أعقاب في االرتفاع نحو التجاهها النفطي االنتاج كميات

 من ،آخر جانب من. 2017 عام االنتاج خفض قرار تنفيذ

 بما النفطية غير اإليرادات لمستوى كبير ارتفاع المتوقع

 تنويع صعيد على تنفيذها الجاري اإلصالحات يعكس

 تطبيق في البدء أهمها ومن العامة اإليرادات مصادر

 المتوقع من التي المائة في 5 بنسبة الُمضافة القيمة ضريبة

 من المائة في 2-1 نـبي راوحـيت ما راداتهاـإي لغـتب أن
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(. "برنامج تحقيق التوازن المالي بحلول 2017جدوى لالستثمار، ) 

 "، فبراير.2020

 اإلجمالي المحلي الناتج
93
 العامة المصروفات صعيد على. 

 2017 عام المسجل بالمستوى مقارنة ارتفاعها المتوقع من

 المشروعات من عدد تمويل على الحرص يعكس بما

 في المتضمنة المشروعات أبرزها ومن المهمة االقتصادية

 ميزانيته تقدر الذي" 2020 الوطني التحول برنامج"

-2018) الفترة خالل لاير مليار 217 بنحو اإلجمالية

 في االنفاق مستويات ضبط تدابير ستساهم فيما ،(2020

 من كمحصلة،. الجارية سيما ال النفقات من جانبا   احتواء

 2018 عام في الميزانية عجز مستوى انخفاض المتوقع

 . اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 7 حول يدور ما إلى

 لتحقيق االنفاق لخفض الحكومة اتجاه ظهر ،اإلمارات في

 للنفط العالمية األسعار تراجع ظل في المالي االنضباط

 تراجع مع 2016 عام من األول الربع خالل واضحا  

 الُمجمعة الحكومية الموازنة إطار في االنفاق مستويات

 تحولت فيما ،سنوي أساس على المائة في 43.3 بنسبة

 إلى العام من والثالث الثاني الربعين خالل المالية السياسة

 على المائة في 28و 8.3 بنسبة الحكومي االنفاق زيادة

 الحكومي االنفاق في الزيادة كانت. النمو لدعم التوالي

 بزيادة رئيسي بشكل مدفوعة الثالث الربع خالل المسجلة

 إضافة المائة في 109 بنسبة الرأسمالي االنفاق مستويات

 العاملين وتعويضات الخارجية المنح في الزيادة إلى

 األولى أشهر التسعة مستوى على. المال رأس واستهالك

 مليار 264.5 نحو العامة النفقات إجمالي بلغ العام من

 درهم
94
. 

 تحسن االنفاق مستويات زيادة نحو االتجاه من عزز

 من األولى التسعة أشهر خالل العامة اإليرادات وضعية

 والثالث الثاني الربعين في ارتفعت حيث ،2016 عام

 بما التوالي، على المائة في 31و المائة في 22 بنسبة

 من الدخل مثل اإليرادات بنود بعض في الزيادة يعكس

 والغرامات والرسوم والخدمات السلع ومبيعات العقارات

 المقابل في. المائة في 151 بنسبة مجملها في ارتفعت التي

 من الثالث الربع خالل الضريبية اإليرادات مستوى تراجع

 الضرائب حصيلة انخفاض نتيجة المائة في 31 بنسبة العام

 مسجل انخفاض أكبر وكان ،النفط شركات على المفروضة
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 المائة في 61.5 نسبته ما وبلغ العام من األول الربع خالل

 إجمالي بلغ. الفترة تلك خالل النفط أسعار تراجع ظل في

 عام من األولى أشهر التسعة خالل العامة اإليرادات

 درهم مليار 273.3 نحو 2016
95
. 

 العامة الميزانية مشروع اعتماد ،2016 عام بنهاية تم

 وبنفقات (2021-2017) المالية األعوام عن لالتحاد

 وميزانية ،سنوات لخمس درهم مليار 248 قدرها تقديرية

 إلى باإلضافة ،2017 لعام درهم مليار 48.7 قدرها

 وتمثل هذا ،المالية واالستثمارات المستقلة الجهات إيرادات

 مجمل من المائة في 10 نحو لالتحاد العامة الميزانية

 الموازنة باقي يتأتى فيما اإلمارات، في الُمجمعة الميزانية

 تحرصو. إمارة لكل الُمخصصة الموازنات من العامة

 سنوات لخمس دورية ميزانية إعداد على اإلمارات دولة

 المقدمة االجتماعية الخدمات مستوى تطوير بهدف

 الذكية الحكومية الخدمات مستوى رفع على والتركيز

 الحكومة جهود من المتعاملينء رضا نسبة وزيادة

 المباشرة العالقة ذات القطاعات حظيت. االتحادية

 الميزانية في األكبر بالنصيب وخدماتهم بالمواطنين

 نصف من أكثر تخصيص تم حيث 2017 لعام المخصصة

 درهم مليار 25.2 قدره وبإجمالي القطاعات لهذه الميزانية

 واإلسكان والعالي العام التعليم القطاعات هذه وتشمل

 لقطاع درهم مليار 20.7 ُخصص كما. االجتماعية والتنمية

 الموازنة إجمالي من بالمئة 42 وبنسبة الحكومية الشؤون

 الخدمات وأفضل أرقى وتقديم المالية الشؤون إلدارة وذلك

 . للمواطنين

 الميزانية أوضاع تعزز 2018 عام في المتوقع من

 النفط ألسعار المتوقع االرتفاع بفعل لالتحاد الُمجمعة

 تطبيق جراء النفطية غير اإليرادات في الزيادة وبفعل

 المالية وزارة تقديرات تشير التي الُمضافة القيمة ضريبة

 32-30 بين يتراوح ما توفير في تسهم سوف انها إلى

 درهم مليار 12) تطبيقها من عامين أول في درهم مليار

 (.الثاني للعام درهم مليار 20-18 بين وما األول للعام

 صعيد على حاليا   تطبيقها يجري التي اإلصالحات بين من

 للفترة المدى متوسطة خطة إعداد المالية األوضاع

 لحكومة المالية االعتمادات وتوفير ،(2017/2021)

 رؤية لتحقيق القادمة المرحلة ومتطلبات المستقبل

 للموارد االمثل االستغالل إلى إضافة ،2021 االمارات
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 ال تتضمن تحويالت شركة أدنوك وكذلك الدخل من االستثمار. 

 وتطبيق للمجتمع النتائج أفضل يحقق بما الحالية المالية

 مجال في الدولة تقييم ورفع العالمية الممارسات أفضل

 الميزانية إلعداد الحالي النظام وتحديث ،العالمية التنافسية

- 2017 للسنوات الميزانية خطة متطلبات مع يتوافق بما

2021. 

 بقيمة ُمقدرة إيرادات 2017 عام موازنة تضمنت ،قطر في

 مقارنة المائة في 9 قدرها بزيادة لاير مليار 170.1

 اإلجراءات يعكس بما ،2016 لعام المتوقعة باإليرادات

 بلغ حين في. النفطية غير اإليرادات لزيادة اتخاذها تم التي

 لاير مليار 198.4 نحو العامة المصروفات تقدير

 بالمصروفات مقارنة المائة في 2 نسبته بانخفاض

 يقدر سبق ما ضوء على. 2016 عام موازنة في المتضمنة

 مليار 28.3 نحو إلى الموازنة في العجز إجمالي انخفاض

 اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 4.5 بحدود لاير

 المحلي الناتج من المائة في 8.4 بنحو يقدر بعجز مقارنة

 .2016 عام في اإلجمالي

 على للعمل الالزمة التدابير تبني الموازنة إعداد في روعي

 وتوفير والتشغيلية الجارية المصروفات في الكفاءة زيادة

 الكبرى المشاريع تنفيذ الستكمال الالزمة االعتمادات كافة

 في المستدامة التنمية يحقق بما المعتمدة الخطط حسب

 تحقيق تستهدف التي ،2030 الوطنية قطر رؤية إطار

 بهدف. والبيئية والبشرية واالجتماعية االقتصادية التنمية

 2016 عام خالل الحكومة قامت االنفاق معدالت ضبط

 في لجنة تشكيل ذلك تلى الثلث، بنحو الوقود أسعار برفع

 للوقود الشهرية االسعار لتحديد والصناعة الطاقة وزارة

 .العالمية األسعار مستويات في التغيرات إلى استنادا  

 كفاءة زيادة على العمل 2017 عام موازنة تستهدف

 لمخصصات األمثل االستغالل وتحقيق العام اإلنفاق

 االنفاق مستويات تعزيز إلى إضافة الجارية، المصروفات

 لإلنفاق مخصصات الموازنة تضمنت حيث االستثماري

 مليار 93.2 بلغت الرئيسية المشروعات من عدد على

 مصروفات إجمالي من المائة في 47 نحو يشكل بما لاير،

 بتوفير االلتزام يؤكد مما ،2017 لسنة العامة الموازنة

 القطاعات في المشاريع وتنفيذ الستكمال المطلوب التمويل

 المرحلة تشهد حيث المعتمدة، الخطط حسب الرئيسية

 األمر الرئيسية، المشاريع تنفيذ فيا  كبيرا  زخم الحالية

 مخصصات في الزيادة استمرار إلى سيؤدي الذي

 ظل في سيما ال المقبلة األعوام خالل الرئيسية المشاريع

 نحو إلى بها االلتزام تم التي المشاريع تكلفة إجمالي ارتفاع
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 لمشاريع عقود توقيع يتم أن يتوقع فيما لاير، مليار 374

 46.1 تبلغ إجمالية بتكلفة 2017 المالية السنة خالل جديدة

 التحتية البنية لمشاريع لاير مليار 25.0 وتشمل لاير، مليار

 جديدة لمشاريع لاير مليار 8.5و المواصالت، وقطاع

 لاير مليار 5.8و ،2022 العالم كأس باستضافة مرتبطة

 لاير مليار 6.8 إلى باإلضافة والصحة، التعليم لقطاعي

 . األخرى القطاعات في جديدة لمشاريع

 على باإلنفاق الحكومة اللتزام يكون أن المتوقع من

 النمو على إيجابيا   تأثيرا   الرأسمالية المشروعات

 غير القطاعات في الُمسجل النمو سيما ال االقتصادي

 نموا   نشاطها سجل التي المقبلة المرحلة خالل النفطية

 في المسجل االنخفاض رغم الماضي العام خالل ملحوظا  

 تمويل في الحكومة استمرار المتوقع من. النفط أسعار

 في دين أدوات إصدار خالل من الموازنة في العجز

 قامت قد قطر كانت حيث والعالمية، المحلية المال أسواق

 عام خالل دوالر مليار 9 بقيمة سيادية سندات بإصدار

2016 . 

 ملموس بشكل ينخفض أن المتوقع فمن 2018 عام في أما

 من لكل المتوقع االرتفاع ضوء في الموازنة عجز مستوى

 األسعار تحسن استمرار يعكس بما النفطية اإليرادات

 من االنتاج كميات في المتوقع التحسن وكذا للنفط العالمية

 اإليرادات ارتفاع المتوقع من أخرى جهة من. والغاز النفط

 القيمة ضريبة فرض حصيلة يعكس بما النفطية غير

 حدوث المتوقع غير من النفقات، صعيد على. المضافة

 يتم التي المشاريع وصول مع االنفاق لمستوى كبير ارتفاع

 وهو 2017 عام في التنفيذ مراحل ذروة إلى عليها االنفاق

 .المقبلة السنة خالل العام االنفاق نمو معدل تباطؤ يعني ما

 الموازنددة فددي العامددة اإليددرادات تقدددير يبلددغ ،الكويييت فددي

 فددي تنتهددي التددي 2016/2017 المددالي للعددام للدولددة العامددة

 بنحدددو مقارندددة ديندددار مليدددار 10.24 نحدددو 2017 مدددارس

 المدالي العدام فدي المتضدمنة لإليدرادات ديندار مليار 13.63

 بمددا المائددة فددي 25 نسددبته بلغددت وبانخفدداض ،عليدده السددابق

 بنحدو تسدهم التدي النفطيدة اإليدرادات في التغير تأثير يعكس

 فددي. العامددة اإليددرادات إجمددالي مددن المائددة فددي( 80-90)

 مليددار 18.89 العامددة المصددروفات تقددديرات بلغددت المقابددل

 فددي المتضددمنة بالمصددروفات مقارنددة طفيددف بارتفدداع دينددار

 جهددددود اسددددتمرار ظددددل فددددي 2015/2016 المددددالي العددددام

 العددام فددي العجددز يبلددغ أن يتوقددع عليدده،. المددالي االنضددباط

 احتيددداطي مخصصدددات اقتطددداع بعدددد 2016/2017 المددالي

( الكليدة اإليدرادات مدن المائدة فدي 10) المقبلدة األجيال دعم

 المحلدي النداتج مدن المائدة فدي 28.9) ديندار مليار 9.7 نحو

 االقتراض إلى العجز تمويل في الحكومة لجأت(. اإلجمالي

 خدالل مدن كدويتي ديندار مليدار 2 بواقدع المحلدي السوق من

 3 يعدادل ما اقتراض وكذلك المحلية بالعملة سندات إصدار

 سدندات ورةصد فدي الدوليدة األسواق من كويتي دينار مليار

 مدن االقتدراض خالل من العجز باقي تغطيةتم و ،وصكوك

 للدولة العام االحتياطي
96
. 

 إلى الموازنة تقديرات فتشير ،2017/2018 عام في أما

 المائة في 30 بنسبة الكلية اإليرادات مستوى ارتفاع

 مليار 13.3 إلى لتصل عليه السابق المالي بالعام مقارنة

 في 11.7 بواقع نفطية إيرادات بينها من كويتي دينار

 المسجل بمستواها مقارنة المائة في 36 بلغ بارتفاع المائة

 المصروفات تقدير بلغ. 2015/2016 المالي العام في

 في 5 نحو نسبتها بزيادة دينار مليار 19.9 نحو العامة

. السابق المالي العام في المسجل المستوى مقابل المائة

 العامة الموازنة عجز إجمالي انخفاض المتوقع من بذلك

 المالي للعجز دينار مليار 9.7 مقابل دينار مليار 7.9 إلى

 المتوقع العجز أن إلى يشار. 2015/2016 عام المسجل

 من أقل يكون أن المتوقع من 2017/2018 المالي للعام

 المتحفظ التقدير ضوء على الموازنة في الُمقدر المستوى

 مقارنة  الميزانية إعداد في المتضمن النفط برميل لسعر

 في أما. للتقرير الرئيسي السيناريو في المتوقع النفط بسعر

 التحسن تواصل المتوقع من ،2017/2018 المالي العام

 في المتوقع االرتفاع ضوء في سيما ال المالية األوضاع في

 القيمة لضريبة المتوقعة والحصيلة ،للنفط العالمية األسعار

 استحداث حصيلة تأثير وكذا المائة، في 5 بمعدل الُمضافة

 10 ثابت بمعدل والشركات األعمال أرباح على ضريبة

 .المائة في

 المالي اإلصالح وثيقة تضمن إلى اإلشارة تجدر

 المالي المسار إلصالح الداعمة االجراءات) واالقتصادي

 ضمن هامة إصالحات على الكويت لدولة( واالقتصادي

 مصروفات لترشيد إجراءات تشمل للدولة العامة الموازنة

 أجهزة إنشاء ووقف الحكومية، والجهات الوزارات كافة

 ضمان مع الدعم وترشيد جديدة، عامة هيئات أو حكومية

 تتضمن كما ،له المستحقة الشرائح إلى ووصوله استمراره

 ترشيد خالل من العامة الموازنة في الخلل إلصالح آليات
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 الرأسمالي االنفاق مستويات وزيادة الحكومي االنفاق

وضمان وصوله لمستحقيه  الحكومي الدعم هيكلة وإعادة

 الدعم من والتحول ،العامة الموازنة ربع نحو يمثل الذي

 القيمة ضريبة تحصيل وبدء النقدي الدعم إلى العيني

 القطاع في التوظيف ضبط وكذلك ،2018 عام المضافة

 العام
97
 إدارة عملية لتحسين إجراءات الوثيقة تشمل كذلك .

 تضمن آليات وضع خالل من للدولة العامة الموازنة

 المؤسسات على المتأخرة الدولة مستحقات تحصيل

 تقديرات دقة لضمان جديدة آليات وتبني واألفراد،

 البدء وكذلك الحقيقية، االحتياجات يعكس بما االعتمادات

 وتحويل سنوات، 3 لمدة االجل متوسطة الميزانية بإعداد

 ميزانية إلى االعتمادات ميزانية من العامة الميزانية

 أداة إلى الميزانية تحول تدعم التي واالداء البرامج

 على. للدولة العامة االقتصادية باألهداف ترتبط تخطيطلل

 خاصة وحدة إنشاء تم العام، الدين إدارة إصالحات صعيد

 استراتيجيات رسم تتولى المالية بوزارة العام الدين إلدارة

 لخيارات المصاحبة المخاطر وتقييم المناسبة االقتراض

 عمليات على االشراف إلى إضافة المختلفة، االقتراض

 وبنك لالستثمار العامة الهيئة مع بالتعاون االقتراض

  .المركزي الكويت

 ال االقتصادي التنويع جهود استمرار رغم ،البحرين في

 المائة في 90-80 بنحو يسهم الهيدروكربوني القطاع يزال

 أسعار تراجع ضوء على. العامة اإليرادات اجمالي من

 بداية ملحوظ بشكل االيرادات انخفاض إلى ادت التي النفط

 المالي لالنضباط إجراءات عدة تبني تم ،2014 عام من

 في 20 نحو يشكل الذي الدعم على االنفاق ترشيد شملت

 سعر رفع تم عليه، بناء. العام االنفاق إجمالي من المائة

 الى ليصل الغاز سعر ورفع المائة، في 60 بنسبة البنزين

 استهالك رسوم ورفع عام، كل متدرج بشكل دوالرات 4

 هيكل وتعديل المقيمين وغير للشركات والكهرباء الماء

 . للمواطنين واحد سكن لتغطية والماء الكهرباء على الدعم

 من المائة في 14 لنحو العجز قيمة ارتفاع ضوء على

 المتوقع من ،2016 عام خالل اإلجمالي المحلي الناتج

 العامة اإليرادات لتعزيز إضافية إجراءات إلى اللجوء

 فرض جانب إلى تشمل 2018و 2017 عامي خالل

 رسوم مراجعة المائة، في 5 بنسبة المضافة القيمة ضريبة

 النفقات صعيد على تتضمن كما. الحكومية الخدمات بعض

 الوزارات بجميع االنفاق بترشيد خاصة فرق تشكيل
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االمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط، دولة الكويت، الخطة  

 (.2016/2019 – 2010/2015اإلنمائية للسنوات )

 في التشغيلية النفقات وتخفيض الحكومية، والجهات

 توفير مراعاة مع المائة في 30 بمعدل الوزارات

 الوزارات بعض في المالية االلتزامات لبعض االعتمادات

 للجهات المالية االعتمادات وتخفيض الحكومية والجهات

 ،المائة في 3 بنسبة المستقلة الميزانية ذات كوميةالح

 بناء. المواطنين من للمستحقين الحكومي الدعم وتوجيه

 الموازنة عجز نسبة تراجع المتوقع من سبق، ما على

 المائة في 8.4و ،2017 عام المائة في 10 نحو إلى للناتج

 .2018 عام

 العامةة المالي أداء مستويات تحسن المتوقع من، مانع   في

 اإليرادات في االرتفاع ضوء على الجاري العام خالل

 مليار 8.7 إلى لتصل الجاري العام موازنة في الُمقدرة

 بمستوى مقارنة المائة في 1.1 نسبته بارتفاع ُعماني لاير

 يتوقع فيما ،2016 عام الٌمقدر في ميزانية اإليرادات

 العاموفقا  لميزانية  المائة في 1.7 بنحو النفقات انخفاض

 يتوقع ،عليه بناء. لاير مليار 11.7 إلى لتصل الجاري

 تمثل ُعماني لاير مليارات 3 نحو إلى المالي العجز تراجع

 قاربت بعجز مقارنة المحلي الناتج من المائة في 12 نحو

 العام اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 13 نسبته

 الماضي
98
 عام خالل العجز مستويات تراجع المتوقع من. 

 وحصيلة النفط ألسعار المتوقع االرتفاع بفعل 2018

 رفع يدخل ان المتوقع من كذلك. المضافة القيمة ضريبة

 إلى المائة في 12 من الشركات أرباح على الضريبة نسبة

 المتوقع من أنه بيد ،2017 عام التنفيذ حيز المائة في 15

 تخفيف في ملحوظ بشكل الضريبة هذه حصيلة تساهم أال

 نظرا   2018و 2017 عامي خالل الموازنة على الضغوط

 أن المتوقع من اخرى، جهة من. االقتصادي النشاط لتباطؤ

 االنفاق لترشيد المبذولة والسياسات الجهود استمرار يساعد

 ظل في العامة النفقات احتواء في كفاءته ورفع العام

 .اتخاذها يجري التي العديدة المالية اإلصالحات

 المستويات ضمن المحلي الناتج إلى العجز مستويات عتبرتُ 

 على الحكومة وستركز الدولية المؤشرات وفق المنخفضة

 أسواق إلى النفاذ على الجاري لعامخالل ا العجز تمويل

ا أنه إال العالمية، الدين  على الثالثة للسنة العجز لتراكم نظر 

 أولويات إحدى سيكون العجز تخفيض هدف فإن التوالي

 من بالمائة 84 نسبة تمويل سيتم. العام هذا العامة الموازنة

 مليار 2.5 بمبلغ أي 2017 عام موازنة في المقدر العجز
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 بينما. والمحلي الخارجي االقتراض خالل من ُعماني لاير

 مليار بالمائة 0.5 بنحو قدروالمُ  العجز باقي تمويل سيتم

 ويشمل االحتياطيات، من السحب خالل من ُعماني لاير

 سندات إصدار األميركي بالدوالر الخارجي االقتراض

 .تجمع بنكي وقروض وصكوك دولية

 اإليرادات صعيد على تنفيذها يتم التي اإلصالحات تتضمن

 النفطية غير اإليرادات لتنشيط مختلفة تدابير العامة،

 اإليرادات اجمالي في مساهمتها رفع على والعمل

 باعتباره التخصيص برنامج على واالعتماد الحكومية،

 مشاركة توسيع إلى ترمي التي األساسية االدوات إحدى

 االنشطة وإدارة وتمويل امتالك في الخاص القطاع

 رأس وتعميق والمشاركة الملكية قاعدة وتوسيع االقتصادية

 اإليرادات على ايجابيا   أثرا   له سيكون الذي االمر المال،

 تأسيس سيتم أخرى جهة من. النفطية غير الحكومية

 حصص وإحالة قطاع كل مستوى على قابضة شركات

 الشركات إلى والخارجية المحلية الشركات في الحكومة

 يجري اخرى، جهة من. وفاعلية بكفاءة إلدارتها القابضة

 تحسين بهدف االقتصادي للتنويع الوطني البرنامج تنفيذ

 التنويع يخدم بما االعمال ممارسة وسهولة االستثمار بيئة

 ومن والخارجية المحلية االستثمارات وجذب االقتصادي

 . العامة اإليرادات تنويع ثم

 مراعاة على الحكومة تعمل العامة، النفقات صعيد على أما

 بدون اإلنمائية المشاريع على الصرف مستوى على اإلبقاء

 قيد المشاريع كافة واكمال العمل سير يضمن وبما تخفيض

 المالية الدفعات سداد وضمان تأجيل أو توقف دون التنفيذ

 وبشكل مواعيدها في الحكومية التعاقدات عن المستحقة

 التنفيذ في االولوية إعطاء إلى إضافة. منضبط

 االقتصادية االهداف تخدم التي الضرورية للمشروعات

 الملحة، غير المشروعات تنفيذ في والتريث واالجتماعية

 الواعدة القطاعات  على الرأسمالي االنفاق وتركيز

 بعض وإدارة تنفيذ في الخاص القطاع إشراك مع والمنتجة

 العبء تخفيف أجل من واألعمال والمرافق المشاريع

 ومعدالت مستويات على واإلبقاء الموازنة عن المالي

 تستهدف كما. االقتصادي النمو تحفز التي االستثمار

 المؤسسات لدعم العام االنفاق من جانبا   توجيه اإلصالحات

 من حصة إسناد خالل من وذلك والمتوسطة الصغيرة

 صرف وتسريع اليها الحكومية واالعمال المشاريع

 مراجعة يجري كذلك. لها المستحقة المالية الدفعات

 واستخدامه ترشيده بهدف الحكومي الدعم منظومة

 مع المواطنين من المستحقة الفئات على وحصره وتوجيهه

 على التأكيد مع اإلصالحات تطبيق في التدرج مراعاة

 كمعيار العامة والسلع الخدمات تقديم في االقتصادية الكفاءة

 . الحكومية والجهات الوزارات أداء يحكم رئيسي

 إدارة صعيد على موازية إصالحات الحكومة تتبنى كذلك

 السياسات وحدة تطوير على العمل تتضمن العامة الموازنة

 بيانات قاعدة إنشاء من يمكنها بما الكلية المالية

 للمالية كلي نموذج وبناء الحكومية المالية لإلحصاءات

/ والعجز والنفقات اإليرادات توقعات إعداد يشمل العامة

 تحديثإضافة  إلى . المتوسط المدى على والتمويل الفائض

 األساس من واالنتقال المتكامل المحاسبي المالي النظام

 موازنة تطبيق في والبدء االستحقاق أساس إلى النقدي

 وزارات أربع على 2017 المالي العام في واالداء البرامج

 والمالية، ،المدنية الخدمة، والصحة، ووالتعليم التربية: هي

 بما العامة الخزينة لدى النقدية السيولة إدارة آليات وتحسين

 .العامة للخزينة موحد مصرفي حساب استحداث فيها

 بإدارة معنية وحدة تأسيس تم العام، الدين إدارة صعيد على

 عمليات وإدارة وتنظيم تخطيط مهمة تتولى العام الدين

 ضوء على والخيارات الوسائل ومراجعة الحكومي الدين

 المحلية السيولة وأوضاع العالمية المالية االسواق تطورات

 المرتبطة والمخاطر للمديونية االمن المستوى ومراقبة

 االستمرار إلى إضافة. التمويل مصادر وتنويع بارتفاعها

 سقف بوضع وذلك للموازنة المالي االداء مراقبة في

 ينسجم وبما المتوسط المدى على واإليرادات العام لإلنفاق

 تستهدف اإلطار، هذا في. الخمسية للخطة الكلي اإلطار مع

 إلى النفطية اإليرادات مستوى في زيادة أي توجيه الحكومة

 . العام الدين تخفيض

 

 نفطلل المصدرة األخرى العربية الدول - أ

 دول من عدد بها تمر التي الداخلية االوضاع زالت ال

 انتاج كميات على سلبا   تؤثر الجزائر باستثناء المجموعة

 اإليرادات حصيلة تزال ال فيما الخام، النفط وصادرات

 السوق في النفط أسعار بانخفاض كذلك متأثرة النفطية

 االخرى السيادية الموارد فيه تشهد الذي الوقت في العالمي

 دول بعض بها تمر التي الداخلية األوضاع بفعل تراجعا  

 الموارد حجم على سلبيا   تأثيرا   له كان مما المجموعة

 ال النفقات، جانب على. العامة الميزانية لتمويل المحصلة

 االحتياجات تزايد عن ناتجة ضغوطات هناك تزال

 الداخلية االوضاع عن الناتجة التداعيات لمواجهة التمويلية

 الجمود ظل في سيما ال المجموعة دول بعض بها تمر التي

 تشكل األجور نفقات لكون نظرا   العام االنفاق لهيكل النسبي

 . الكلية النفقات من مهما   جانبا  
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 إجراء على البلدان هذه في العامة المالية إصالحات تركز

 لزيادة والجمركية الضريبية اإلدارة في هيكلية إصالحات

 التحصيل ونسب والجمركية الضريبية اإليرادات حصيلة

 كفاءة مستويات زيادة إلى إضافة بالمستهدف، مقارنة

 مستوى ورفع الحكومية الخدمات رسوم تحصيل عمليات

 مبيعات على ئبضرا وفرض االستهالك ضرائب شرائح

 تبني يتم النفقات صعيد وعلى آخر، جانب من. العقارات

 مراجعة خالل من العام االنفاق مستويات لضبط سياسات

 األجور على االنفاق وخصوصا العام االنفاق سياسة وتقييم

 االنفاق وكفاءة جودة يحقق بما االخرى الصرف وبنود

 سياسة مراجعة جانب إلى للدولة، المالية واالستدامة العام

 على والعمل المحروقات دعم وخصوصا السلعي الدعم

 .النقدي بالدعم واستبداله للدعم التدريجي الرفع

 اإليرادات جانب على إليها المشار الضغوطات ظل في

 خفض تحقيق من المجموعة دول تمكن وعدم الكلية

 2016 عام خالل العامة النفقات مستويات في ملموس

 المحلي الناتج مستويات تراجع وتيرة تباطؤ واستمرار

 هذه بعض فيبالتالي تراجع االيرادات الضريبية  اإلجمالي

 الموازنة عجز نسبة ارتفاع إلى تقديراتال تشير الدول،

 نحو إلى لهذه المجموعة من الدول الناتج إلى للدولة العامة

 تأثر استمرار المتوقع من. 2016 عام في المائة في 18

 جراء العام هذا المجموعة بلدان بعض في ليةالما األوضاع

 نأ إال ،أوبك اتفاق ظل في االنتاج كميات بخفض االلتزام

 حصيلة يدعم أن المتوقع من لألسعار المتوقع التعافي

 نسبي استقرار بحدوث التوقعات أن كما. النفطية اإليرادات

 سوف البلدان هذه اآلخر البعض في الداخلية لألوضاع

 كذلك. النفطي االنتاج مستويات رفع على كذلك يعمل

 المجموعة دول بعض اتجاه يالحظ النفقات صعيد وعلى

وهو ما  العامة النفقات مستوى على سقف وضع إلى

 .العامة الموازنة في العجوزات احتواء على سيساعد

 2018 عام خالل المالية األوضاع بتوجهات يتعلق فيما أما

 الداخلية لألوضاع نسبي تحسن حدوث حالة في فيفترض

 من تتمكن أن المجموعة بلدان بعضفي  2018 عام في

 هذا تحقيق أن إال ،الخام النفط من االنتاج مستويات زيادة

 الرأسمالي التمويل توفير على بقدرتها يرتبط األمر

 البنية تأهيل وإعادة االنتاج حقول لتطوير المطلوب

 انخفاض المتوقع من عليه،. والتصدير لإلنتاج األساسية

 بدول المحلي الناتج إلى الموازنة عجز مستويات

 المائة في 6و 2017 عام المائة في 10 نحو إلى المجموعة

 .2018 عام في

 

 المجموعة دول مستوى على التطورات

 اإليرادات إجمالي أن إلى التقديرات تشير ،العراق في

 دينار مليار 81700 بلغ قد 2016 عام ميزانية في الكلية

 وبذلك دينار، مليار 105895 النفقات بلغت فيما عراقي

 يشكل دينار مليار 24196 بقيمة عجزا   الموازنة سجلت

 المقابل، في. اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 13 نحو

 بقيمة إجمالية إيرادات 2017 عام موازنة تضمنت

 مقارنة المائة في 3.3 بنحو يقل ما وهو مليار 79011

 لإليرادات المتواضعة التقديرات تعكس. السابق لعامبا

 خالل النفط برميل لسعر نسبيا   المتحفظ التقدير النفطية

 كذلك يعكس وبما للبرميل دوالرا   45 بواقع الجاري العام

 النصف خالل النفطي االنتاج كميات لخفض المتوقع األثر

 حيث من أما. أوبك باتفاق التزاما العام هذا من األول

 النفقات في انخفاضا   الموازنة تضمنت فقد المصروفات

 شاملة دينار مليار 100671 إلى لتصل المائة في 5 بواقع

 المناطق بعض وتنمية إعمار إلعادة دينار مليار 500 نحو

 الجهات قبل من موضوعة خطط وفق المتضررة العراقية

 الجانب أن إلى يشار. تأثرا   األكثر بالمناطق للبدء المعنية

 وتطوير دعم إلى يوجه الرأسمالي االنفاق من االكبر

 النفط شركات مع الحالية التعاقدات ظل في النفطي القطاع

. النفقات لهذه العراقية الحكومة بتحمل تقضي التي العالمية

 الشركات مع التفاوض إعادة على حاليا   الحكومة تعمل

 متعددة تعاقدية مزايا على الحصول بهدف للنفط العالمية

 الجوانب
99
. 

 إلى العجز انخفاض المتوقع من سبق، ما ضوء على

 العجز أن بيد الموازنة، تقديرات وفق دينار مليار 21660

 في المستوى هذا دون ما إلى يقل أن المتوقع من الفعلي

 مقارنة النفطية اإليرادات مستوى بارتفاع التوقعات ظل

 يتم سوف. الموازنة تقديرات في المتضمن بالمستوى

 ومن داخلي دين أدوات طرح خالل من العجز تمويل

 .الدولية المؤسسات من عدد من القروض

 اإلصالحات من العديد مؤخرا   العامة الموازنة شملت

 15 عن تقل نسبة تشكل التي النفطية غير اإليرادات لتنمية

يشمل ما وذلك اإليرادات مجمل من المائة في
100
: 

 الضريبية للنظم واإلدارية الفنية القدرات بناء -

 والبشرية المادية الموارد وتوفير والجمركية

                                                      
99
 Economic Intelligence Unit (2017).  ‘Iraq: Country 

Profile.’ 
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 والتعليمات القوانين وتنسيق لذلك، الضرورية

 مضاعفة إلى إضافة والجمركية الضريبية

 .المائة في 30 إلى لتصل الجمركية الرسوم

 جديدة ضرائب استحداث امكانية دراسة -

 من والرسوم والغرامات الضرائب وتحصيل

 القطاع من واالستفادة النقال الهاتف شركات

 والتعرفة الضرائب تحصيل في المصرفي

 الضريبي التحصيل مستوى وتحسين الجمركية

 في المتطورة التكنولوجيا أساليب واستخدام

  .المكلفين حصر

 الشركات على المترتبة الضرائب تحصيل -

 العاملين الثانويين والمتعاقدين األجنبية النفطية

 عن ذلك في بما( 19) رقم لقانون وفقا   معها

  .العينية المدفوعات

  .الجمركية التعريفة لقانون الكامل التطبيق -

 الهاتف خدمات رسوم تحصيل سياسة تفعيل -

 الديون إعفاء فكرة إلى والعودة والكهرباء والماء

 بدفع شروعهم مقابل للمشتركين المتراكمة

  الجديدة الفواتير

 االجتماعية الرعاية صناديق مبالغ استثمار -

 تأكلها من بدال   الموارد لتعظيم والتقاعد والتأمين

 .السالبة الفائدة وأسعار التضخم بفعل

تعظيم ايرادات السياحة من خالل فرض رسوم  -

على تأشيرات الدخول والمعاملة بالمثل وفرض 

رسوم إضافية على السواح عند الزيارات 

 والمراكز الترفيهية. 

جراء اصالحات هيكلية في هيئتي الضرائب إ -

والجمارك مع توفير ضبط رقابي عالي على أداء 

بما يساعد في زيادة الموظفين في تلك المنافذ 

  كفاءة عمليات التحصيل.

 

 بعض األخيرة السنوات موازنات تضمنت أخرى جهة من

 بينها من شملت االنفاق جانب صعيد على االصالحات

 للوزارات( مالية سقوف) للنفقات قصوى حدود وضع

 االستثمارات دعم شأنها من كافة االنفاق ووحدات

 أضافة. االولوية ذات الضرورية الخدمات على والتركيز

 النفقات لصالح الجارية النفقات نسبة تقليص إلى

 النفط وأسعار النفقات بين االرتباط وتقليل االستثمارية،

 المدى على فطللن ثابت تقديري سعر تبني طريق عن

 النفط أسعار بين المباشرة الصلة يكسر بشكل المتوسط

 الموازنة إلدارة أخرى وإصالحات. االنفاق وأطر اآلنية

 إلى وصوال   تدريجيا   العجز مستوى خفض بهدف العامة

 بحلول اإلجمالي المحلي الناتج من( المائة في 1.4) من أقل

 إلى األعلى من الموازنة تقدير مبدأ وفق 2018 عام

 من المالية الالمركزية مبدأ تنفيذ على والعمل األسفل،

 وإعادة والمحافظات األقاليم تنمية برنامج كفاءة رفع خالل

. المركزية والوزارات المحافظات بين الصالحيات توزيع

 المباحثات اجراء تم الخارجية، بالديون يتعلق فيما

 تتم لم التي للديون تسويات إلى للتوصل والمفاوضات

 سنة خالل التسوية تتم ان المؤمل ومن األن لغاية معالجتها

 . الدول من مجموعة مع 2017

 المرتقب التعافي يسهم أن المتوقع فمن ،2018 عام في أما

 العامة االيرادات مستوى دعم في للنفط العالمية لألسعار

 في االنفاق ضبط جهود ستدعم كما الجاري، العام خالل

 صندوق مع المطبق االقتصادي االصالح برنامج إطار

 إال التوقع، أفق خالل العامة المالية أوضاع من الدولي النقد

 على الضغوط استمرار المقابل في المتوقع من أنه

 تمر التي الداخلية األوضاع ضوء في المقبل العام الموازنة

 الخدمات على االنفاق زيادة إلى الحاجة ظل وفي البالد بها

 النازحين، من نسمة مليون 3.1 نحو وجود ظل في سيما ال

 سيما ال االيرادات لزيادة أكبر مجهودات يتطلب قد ما وهو

 القطاع تواجه التي التحديات ظل في. منها النفطية غير

 خالل من العجز تمويل إلى تلجأ الحكومة كانت المالي

 تزايد المقبلة الفترة في يتوقع انه إال النقدي، اإلصدار

 الدين سيما ال الدين إصدارات على أكبر بشكل االعتماد

 مستويات في بتحسن مدعوما   العجز لتمويل الخارجي

 مع االتفاق إبرام ضوء في االصدارات تلك على االقبال

 العراق حصول في كذلك ساهم الذي الدولي، النقد صندوق

 شهر دوالر مليار 1.5 بقيمة الدولي البنك من تمويل على

 . الماضي ديسمبر

 كميات على تؤثر الداخليةالتطورات  زالت ال، اليبي في

 انخفاض تأثير الى إضافة الخام، النفط وصادرات انتاج

 السيادية الموارد وتدني العالمي السوق في النفط اسعار

 الموارد حجم على سلبيا   تأثيرا   له كان مما االخرى

 الوضع هذا ساهم حيث العامة، الميزانية لتمويل المحصلة

 2016 عام خالل الميزانية في عجز تحقيق استمرار في

 مرتفعة لمستويات العجز وبلوغ التوالي على الثالثة وللسنة

 .االجمالي المحلي الناتج من

 2016 عام خالل الموازنة في المسجل العجز إجمالي درقُ 

 العامة اإليرادات النخفاض كمحصلة دينار مليار 22 بنحو

 بعام مقارنة المائة في 33 نسبته بتراجع دينار مليار 8 إلى

 بنحو موازيا   تراجعا   العامة النفقات شهدت . كذلك،2015
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 يتعلق فيما أما. دينار مليار 30 إلى لتصل المائة في 31

 تحسن حدوث بافتراض قُدرت فقد ،2017 عام بموازنة

 ارتفاع على سيساعد ما وهو الداخلية األوضاع في ملموس

 مليار 24.5 إلى لتصل قياسي بشكل اإليرادات مستوى

 لتصل النفط من االنتاج لمستويات جزئية عودة مع دينار

 في نسبي تعافي يواكبها ،يوميا   برميل مليون 1.2 إلى

 تقديرات تضمنت كذلك. الخام للنفط العالمية األسعار

 إلى العامة النفقات مستوى في كبيرا   ارتفاعا   الموازنة

 إعادة جهود دعم إلى الحاجة يعكس بما دينار مليار 37.5

 األساسية البنية من جانبا   استعادة على واالنفاق االعمار

 يعكس بما. الماضية الست السنوات خالل تضررت التي

 دينار مليار 27.2 إلى الجارية المصروفات في الزيادة

. دينار مليار 4 إلى ليصل االستثماري االنفاق ومضاعفة

 يقدر لعجز الموازنة تسجيل المتوقع من سبق لما كنتيجة

 2017 عام خالل دينار مليار 13 بنحو
101
. 

 اإليرادات تحسن استمرار المتوقع فمن 2018 عام في أما

 من المتوقع أن تشهد التي النفطية اإليرادات من بدعم الكلية

 واألثر االنتاج كميات لزيادة الكمي لألثر نتيجة ارتفاعا  

 على سيساعد ما وهو النفط أسعار تعافي نتيجة السعري

 إلى يشار. المقبل العام خالل للموازنة الكلي العجز تراجع

 الى الموازنة عجز نسبة من التقليل تستهدف الحكومة أن

 خالل المائة في 10 مستوى الى االجمالي المحلي الناتج

 من المائة في 65 العام الدين نسبة تجاوز وعدم 2018 عام

 للسياسات  شاملة  مراجعة إجراء  خالل من وذلك الناتج،

 النمو تعزز  اقتصادية سياسات وإقرار  االقتصادية

 .الدخل مصادر تنويع في تساهم و االقتصادي

 من عدد هناك الليبي، االقتصاد تواجه التي التحديات رغم

 المالية السياسة صعيد على تنفيذها يجري التي اإلصالحات

 العمل خالل من السيادية االيرادات تنمية بينها من تشمل

 على الجمركية التعريفة ورفع الضرائب جباية تحسين على

 تنويع بهدف منها، الكمالية والسيما المستوردة السلع

 سياسات تبني يتم آخر، جانب من. الحكومية اإليرادات

 وتقييم مراجعة خالل من العام االنفاق مستويات لضبط

 وبنود المرتبات بند وخصوصا   العام االنفاق سياسة

 العام االنفاق وكفاءة جودة يحقق بما االخرى الصرف

 الدعم سياسة مراجعة جانب إلى للدولة، المالية واالستدامة

 الرفع على والعمل المحروقات دعم ال سيما السلعي

 إقرار وكذلك. النقدي بالدعم واستبداله للدعم التدريجي
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 العام االنفاق وكفاءة جودة تضمن وسياسات اجراءات

 بمساعدة العامة المالية إلدارة المقترحة االصالحات وتنفيذ

 .الدولي النقد وصندوق الدولي البنك من

 ظل في النفطية االيرادات قيمة تراجع رغم ،الجزائر في

 النفطية االيرادات تزال ال ،للنفط العالمية األسعار تراجع

 في ساهمت حيث االيرادات إجمالي في االكبر المساهم

 إجمالي من المائة في 60 بنحو االخيرة الخمس السنوات

 العامة النفقات تقييد إلى االتجاه عدم ظل في. االيرادات

 تشهد أن المتوقع من الماضي، العام خالل ملموس بشكل

 االنفاق مستويات خفض على أكبر تركيزا   المقبلة األعوام

 .العام

 نهج بداية الحالي العام موازنة مشروع يعد اإلطار، هذا في

-2017 الفترة خالل الحكومة تنتهجه جديد مالي مسار

 الموارد زيادة على والعمل النفقات بترشيد يتسم 2019

 هذا سمات أهم من. االقتصادي النمو لدعم النفطية غير

 سبعة ىيتعد ال بما العام االنفاق لمستوى سقف وضع النهج

 زيادة تحقيق على العمل مع جزائري، دينار مليارات

 في 11 عن يقل ال الضريبية االيرادات مستوى في سنوية

 .المائة

 لعام المالية قانون في العامة اإليرادات مستوى تقدير بلغ

 إيرادات تتضمن جزائري دينار مليار 5635 نحو 2017

 بواقع نفطية غير وإيرادات دينار مليار 2200 بواقع نفطية

 6883 بنحو المصروفات قدرت فيما، دينار مليار 3435

 المائة في 67 نحو الجارية المصروفات وتمثل دينار مليار

 تراجعا   الرأسمالية المصروفات سجلت فيما .المبلغ هذا من

 ما وهو المائة في 28 بواقع 2017 عام موازنة في كبيرا  

 األجل في االقتصادي النمو مستويات على يؤثر أن يتوقع

 مليار 1248 العجز يبلغ نأ المتوقع من بذلك المتوسط

 .دينار

 في زيادة تضمنت الموازنة قانون تقديرات أن إلى يشار

 ،المائة في 21 بنحو يقدر بما النفطية غير اإليرادات قيمة

 واإلصالحات اإلجراءات ضوء على حدوثه يتوقع ما وهو

 القيمة ضريبة رفع بينها ومن القانون في المتضمنة المالية

 للمعدل بالنسبة ئةابالم 19 إلى ئةابالم 17 من المضافة

 للمعدل بالنسبة  ئةابالم 9 إلى ئةابالم 7 ومن العادي

 110 إلى الضريبة حصيلة بوصول يسمح ما المنخفض

 اإليرادات ستخضع ،العقارات مجال في. دينار مليار

 بمعدل العام الدخل على لضريبة العقارات بيع عن الناتجة

 الضريبة هذه من ستعفى حين في المائة في 5 يبلغ ثابت
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 10 تفوق لمدة مملوك مبنى بيع من المتأتية األرباح

 االستهالك ضريبة رفع القانون يتضمن كما. سنوات

. والفاخرة الكمالية السلع على المائة في 30 إلى المحلي

 يتعلق فيما إصالحات القانون يتضمن ذلك، على عالوة

 ،محليا   المنتجة أو المستوردة الطاقة منتجات دعم ببنود

 يقدر وفر بتحقيق العمومية للخزينة سيسمح الذي األمر

 .جزائري دينار مليار 10.7 بنحو

 في كبيرة تحديات المالية السياسة إدارة تواجه، اليمن في

 إلى أدت التي البالد بها تمر التي الداخلية األوضاع ظل

 االيرادات توليد في الرئيسي المساهم النفطي االنتاج توقف

 التأثر ضوء على النفطية االيرادات تراجعت كما العامة

 حجم تراجع إلى إضافة الخاص القطاع ألنشطة الملموس

 مستوى سبق، ما أثر على ارتفع. الرسمية المساعدات

 في 13 إلى اإلجمالي المحلي الناتج إلى الموازنة عجز

 مستوى في ضغوطات إلى أدى بما 2016 عام المائة

 سداد على الحكومة قدرة ت علىوأثر المحلية السيولة

 على يتوقع. االستثماري االنفاق وتوقف الحكومية األجور

 عام منتصف سالم التفاقية الوصول احتماالت ضوء

 العجز تراجع النفطية والصادرات االنتاج ومعاودة 2017

 ونحو 2017 عام المائة في 9.2 مستوى إلى الموازنة في

 تحد أن المتوقع من حيث ،2018 عام في المائة في 8

 إمكانية من الحكومة على المالية المتأخرات ضغوط

 المتوسط، األجل في العجز لمستويات كبير خفض حدوث

 كبيرة زيادات حدوث المتوقع غير من انه سيما ال

 في المتوسط االجل في النفطي االنتاج لمستوى ومتسارعة

 غير االيرادات نأ كما. القطاع تواجه التي التحديات ظل

 مع يتواكب وبما ببطء تتعافى نأ المتوقع من النفطية

 سبق، ما ضوء على. االقتصادي النشاط تعافي مستويات

 المساعدات على رئيسي بشكل االعتماد يكون سوف

 المالية عجوزات تمويل في المالية والقروض الرسمية

 العامة
102
. 

 للنفط المستوردة العربية الدول (2

 خالل مساعيها للنفط مستوردة عربية دول عدة واصلت

 بدأتها التي المالي اإلصالح مسيرة الستكمال الماضي العام

 مستويات على والسيطرة العام االنفاق لضبط سنوات منذ

 االجتماعي الضمان شبكات تعزيز مع بالتوازي العام الدين

 العام االنفاق أولويات ترتيب وإعادة القادرين، غير لحماية

 مستوى وتعزيز العامة الخدمات على االنفاق كفاءة ورفع

 شملت األهداف، هذه لتحقيق. الضريبية اإليرادات
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 من عدد تعديل أو سن العامة اإليرادات جانب إصالحات

 الكفاءة لرفع الضرائب بمنظومة تتعلق التي القوانين

 وتحسين لتطوير تدابير شملت الضريبية العدالة وتحقيق

 الرسمي غير القطاع وتشجيع والجمركية الضريبية اإلدارة

 والقاعدة الحصيلة لزيادة الرسمي للقطاع االنضمام على

 . الضريبية

 شبكات دعم على التركيز انصب النفقات، جانب على

 إلصالح الجهود مواصلة خالل من االجتماعية الحماية

 النقدي الدعم باتجاه والتحول الطاقة دعم السيما دعمال نظم

 في الكفاءة مستويات زيادةو العيني الدعم عن عوضا  

 بالسعي الموازنات اتسمت لذلك إضافة. الفقراء استهداف

 في زيادتها مستويات وربط األجور فاتورة احتواء نحو

 لما اإلجمالي المحلي الناتج مستويات بارتفاع الدول بعض

 واالتجاه ،المجموعة دول بعض في محددة مستويات يفوق

 ومستويات الفعلي باإلنجاز الحوافز نظم ربط إلى

 على تركز الموازنات زالت ال اخرى، جهة من. االنتاجية

 خالل من والمتوسطة الصغيرة المشروعات تشجيع

 على وكذلك ،الحكومية المناقصات في أفضلية إعطائها

 مشروعات توجيه عبر المكانية التنمية توازن تحقيق

لرفع  المستهدفة لمناطقإلى بعض ا الرأسمالي االنفاق

 .   االقتصادية التنمية مستويات

 من عدد تتبني العامة الموازنة إدارة بطريقة يتعلق فيما

 التدريجي بالتحول تتعلق إصالحات المجموعة دول

 كفاءة مستويات لرفع واألهداف البرامج ميزانية لتطبيق

 االقتصادية األهداف مع وربطها ،المالية السياسة عمليات

 مستويات بين ما يربط األجل متوسط إطار عبر والتنموية

 المناطة األهداف تحقيق على والقدرة الوزارات في االنفاق

 في المتبناة االقتصادية األهداف تحقيق باتجاه منها بكل

 . المتوسط األجل في االقتصادية والرؤى الخطط

 الموازنة تنظيم قانون - تعديل إلى بعضها اتجه كما

(Organic Budget Law) التشريعية للمجالس وتقديمة 

 إعداد في الدولية الممارسات مع يتماشى بحيث إلقراره

 والرقابة الكلية المالية للسياسة إطارا   ويحتوي ،الموازنة

 األولويات وترتيب النقدية التدفقات وإدارة الخزينة على

 .الرأسمالية للمشاريع

 اهتمامات تركزت الدين، إدارة عمليات صعيد على

 تدابير تبني على البلدان هذه من عدد في المالية السياسة

 مستويات إلى للناتج العام الدين مستويات خفض تضمن

 المحلي الدين إصدارات من االستفادة مع ،لالستدامة قابلة

 التدابير تلك تتضمن. والصكوك السندات أسواق تطوير في

 وضع خالل من العام الدين إدارة وحدات قدرات تعزيز
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 تحمل على القدرة وضمان فعالة استدانة استراتيجيات

 .والخارجية الداخلية المديونية عبء

 دول من عدد في ارتفاعا   العامة اإليرادات سجلت

 في الملموس التحسن بفعل المحلية بالعمالت المجموعة

 اإليرادات قيمة أن إال الضريبية، اإليرادات مستويات

 4.1 بلغ نسبيا   أقل ارتفاعا   شهدت بالدوالر المقومة الكلية

تراجع قيمة االيرادات  ظل في 2016 عام في المائة في

 الكبير التراجعالضريبية في مصر مقومة بالدوالر نتيجة 

رغم تسجيل قيمتها  الدوالر مقابل المصري الجنيه قيمة في

 على سيما البالعملة المحلية زيادة  ملموسة  خالل العام 

 في العربية مصر لجمهورية الكبير النسبي الوزن ضوء

 حققت كذلك،. للنفط المستوردة العربية الدول مجموعة

 العامة النفقات خفض صعيد على تقدما   المجموعة دول

 عن نتج. الماضي العام المائة في 5 بنحو تراجعت التي

 دول في للناتج الموازنة عجز مستويات انخفاض ذلك

 8.6 بنحو مقارنة 2016 عام المائة في 6.5 إلى المجموعة

 أوضاع تحسن استمرار المتوقع من. 2015 عام المائة في

 على والمقبل الحالي العام المجموعة دول في العامة المالية

 االقتصادية األنشطة لمستوى المتوقع التحسن ضوء

 الضريبية اإليرادات حصيلة في المرتقب االرتفاع وبالتالي

 لتحسين تبنيها يجري التي المتعددة التدابير ظل في خاصة

 إصالحات ستعمل آخر، جانب من. الضريبية اإلدارة

 النفقات مستويات في الزيادة احتواء على االنفاق جانب

 المتوقع من كمحصلة. الجارية النفقات سيما ال العامة

 المجموعة دول في للناتج الموازنة عجز مستويات استقرار

 . 2018و 2017 عامي خالل المائة في 5 مستوى عند

 المجموعة دول مستوى على التطورات

 مسيرة تبني 2016 عام في الحكومة واصلت ،مصر في

 2014 عام منتصف منذ بدأتها التي المالي اإلصالح

 العام الدين مستويات على والسيطرة العام االنفاق لضبط

 لحماية االجتماعي الضمان شبكات تعزيز مع بالتوازي

 ورفع العام الدين أولويات ترتيب وإعادة القادرين، غير

 مستوى وتعزيز العامة الخدمات على االنفاق كفاءة

 هذه تحقيق تسهيل بهدفو. الضريبية اإليرادات

 القيمة ضريبة قانوني صدور العام خالل تم اإلصالحات

 .المدنية والخدمة المضافة

 المالي العام شهد المالي، األداء مؤشرات بأبرز يتعلق فيما

 في تمثلت اإليجابية المؤشرات من عدد 2015/2016

 من يقرب بما العامة اإليرادات مستوى في تحسن حدوث

 االرتفاع بفعل جنيه مليار 491 إلى لتصل المائة في 6

 ملموسة زيادة سجلت التي الضريبية لإليرادات الملموس

 مليار 352 إلى لتصل المائة في 15 بنسبة العام خالل

 بنود كافة من الُمحصل ارتفاع ذلك في ساهم. جنيه

 التي والمالية الهيكلية اإلصالحات ضوء في الضرائب

 هذه نتائج أبرز من. الماضي العام خالل الحكومة بها قامت

 في 11.5 بنسبة الدخل على الضرائب ارتفاع االصالحات

 في 91.2 يوازي ما إلى التحصيل نسبة وارتفاع المائة

 السلع على الضريبة وارتفاع المستهدف، من المائة

 76 نحو بلغت بحصيلة المائة في 14.3 بنسبة والخدمات

 الضرائب حصيلة وارتفاع المستهدف، من المائة في

 في 32.6و المائة في 28.5 بنسبة والممتلكات الجمركية

التوالي على المائة
103
 . 

 في اإليرادات زيادة ساعدت المصروفات، جانب على

 المائة في 11.5 بنسبة المصروفات في الزيادة استيعاب

 بين من كان. جنيه مليار 818 من يقرب ما إلى لتصل

 الحماية شبكات على االنفاق ارتفاعا   شهدت التي البنود

 جنيه مليار 396 إلى لتصل ارتفعت والتي االجتماعية

 العامة المصروفات قيمة من المائة في 50 نحو تمثل

 الضرائب إجمالي من المائة في 80.6 نحو واستنفذت

 العام في الموازنة عجز بلغ سبق، لما استنادا  . المحصلة

 المائة في 12.3 تشكل جنيه مليار 279 نحو السابق المالي

 المائة في 11.5 بنحو مقارنة اإلجمالي المحلي الناتج من

عليه السابق المالي العام المسجل للعجز
104

 جانبا   عزىيُ . 

 بعض إرجاء إلى العجز مستويات في االرتفاع هذا من

 قانون تطبيق رأسها وعلى الهامة اإلصالحية الخطوات

 .الُمضافة القيمة على الضريبة

 2016/2017 المالي العام موازنة تضمنت المقابل، في

 بارتفاع) جنيه مليار 670 تقارب بقيمة ُمقدرة كلية إيرادات

(. عليه السابق المالي بالعام مقارنة المائة في 20 نسبته

 مليار 433 البالغة الضريبية اإليرادات بينها من ساهمت

 بلغ فيما اإليرادات، إجمالي من المائة في 65 بنحو جنيه

 من شكلت جنيه مليار 975 العامة المصروفات إجمالي

 الدعم ونفقات العام الدين وفوائد األجور مصروفات بينها

 اليإجم من المائة في 75 نحو االجتماعية والمزايا
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 الشهري"، ديسمبر.
104
(. "التقرير المالي 2016وزارة المالية، جمهورية مصر العربية ) 

 الشهري"، ديسمبر.
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 إدارة تواجه التي التحديات حجم إلى يشير بما الموازنة

 العجز مستوى بلغ عليه، بناء. مصر في العامة الموازنة

 المحلي الناتج من المائة في 11) جنيه مليار 305 إلى

(اإلجمالي
105
. 

 2017/2018 المددددالي العددددام بموازنددددة يتعلددددق فيمددددا أمددددا

 البرندددامج تنفيدددذ اسدددتكمال خاللهدددا مدددن الحكومدددة فتسدددتهدف

 االسدتقرار تحقيدق يضمن بما بدأته الذي الشامل اإلصالحي

 السياسددة مددن كددل بددين التنسدديق مددن أكبددر وقدددرا   االقتصددادي

 الحماية برامج من شبكة وجود ذلك يصحب والمالية النقدية

 األقددل الطبقددات حمايددة علددى والقددادرة الفاعلددة االجتماعيددة

 مشدروع إعدداد من للحكومة الرئيسية األهداف تتمثل. دخال  

في الموازنة
106
: 

 ومستدامة مرتفعة اقتصادي نمو معدالت تحقيق .1

 المالي العام خالل المائة في 5-4 بين تتراوح وشاملة

 المدى في المائة في 6 إلى ترتفع وبحيث المذكور

 المائة في 12-11 إلى البطالة معدل وخفض المتوسط

 المائة في 10-9و 2018/ 2017 المالي العام خالل

 .المتوسط المدى على

 المالية واالستدامة االقتصادي االستقرار ضمان .2

 الالزمة التدابير تبني خالل من المتوسط األجل في

 حول ليتراوح العامة للموازنة الكلي العجز لخفض

 2018/ 2017 العام خالل المائة في 8.5-9.5

 الناتج إلى الحكومي العام الدين معدالت وخفض

 بنهاية المائة في 94-92 نحو إلى اإلجمالي المحلي

 المائة في 85-80 نحو وإلى إليه المشار المالي العام

 .المتوسط األجل في اإلجمالي المحلي الناتج من

 التنمية مستويات في ملموس تقدم تحقيق .3

 اليومية الحياة مستوى لتحسين االجتماعية والحماية

 على االنفاق مستويات زيادة خالل من للمواطنين

 .األساسية والخدمات البشرية التنمية

 تنفيذ الحكومة تواصل سوف األهداف هذه تحقيق بهدف

 العامة اإليرادات جانب على المالية اإلصالحات من عدد

 :بينها من تتضمن

 بهدف الُمضافة القيمة ضريبة قانون تطبيق .1

 المالية االلتزامات وتخفيف الضريبية القاعدة توسيع
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بربط الموازنة العامة للدولة للسنة  2016( لسنة 8قانون رقم ) 

 ، جمهورية مصر العربية.2017/ 2016المالية 
106
(. "منشور إعداد 2016وزارة المالية، جمهورية مصر العربية ) 

 ".2018/ 2017الموازنة العامة للدولة 

 المدخالت على الضرائب خصم تطبيق خالل من

 المختلفة االنتاج مراحل في المباشرة وغير المباشرة

 .الضريبة أعباء توزيع في العدالة  وضمان

 الضريبية اإلدارة أداء وتطوير كفاءة رفع .2

 نظم بين والربط المعلومات نظم وتطوير وتحديث

 القرارات وإصدار اإلليكتروني والتحصيل الفحص

 الضريبي الُمجمع ضبط تضمن التي والتعليمات

 .التهرب منافذ وسد الضريبية القاعدة وتوسيع

 لحماية الجمركية المنظومة إصالح استكمال .3

 والتي المشروعة غير المنافسة من الوطنية الصناعة

 لتبسيط للجمارك جديد قانون إصدار على تشتمل

 أمام والوقت التكلفة لخفض اإلجراءات وتيسير

 .المتهربين على العقوبة وتشديد المستوردين

 اتخاذ الحكومة تستهدف العامة النفقات جانب على

 ترتيب وإعادة لترشيد هيكلية وإصالحات إجراءات

 :يتضمن بما العام االنفاق أولويات

تطوير منظومة األجور من خالل رفع انتاجية  .1

العمالة في القطاعات الخدمة واالنتاجية من 

هيكل األجور مع ربط نظم اإلثابة خالل تطوير 

 باإلنجاز الفعلي.

استمرار اإلصالحات الهيكلية والمالية  .2

وإصالحات دعم الطاقة بهدف إزالة التشوهات 

السعرية من خالل استكمال تنفيذ خطة ترشيد 

دعم المواد البترولية على المدى المتوسط 

وتطبيق المنظومة الذكية في توزيع المنتجات 

الُمدعمة مع تعزيز جهود التحول نحو البترولية 

 المزيد من استخدام موارد الطاقة المتجددة.

القيام بإصالحات لرفع كفاءة إدارة نظم المالية  .3

العامة وميكنة األجور والمعامالت الحكومية 

وتطوير أطر الرقابة الداخلية قبل الصرف، 

واستكمال تفعيل نظام حساب الخزانة الموحد 

إلى موازنة البرامج واألداء واستهداف التحول 

لتعظيم العائد من استخدام موارد الدولة. هذا 

 2017/2018وستتضمن موازنة العام المالي 

البدء في تنفيذ موازنة البرامج واألداء في سبع 

وزارات حكومية لديها بالفعل برامج وخطط 

استراتيجية على المدى المتوسط كمرحلة أولى 

الية تطبيقها على ويعقب ذلك في السنوات الم

 باقي الوزارات.

 اإليرادات وضع تعزز ،سبق ما ضوء على المتوقع من

 بفعل الضريبية لإليرادات المتوقع التحسن ظل في العامة



 "آفاق االقتصاد العربي"

   

  62                                                                                                                            العربي النقد صندوق

 على يساعد أن يتوقع ما وهو إليها المشار اإلصالحات

 العام في المائة في 20 بنحو العامة اإليرادات ارتفاع

 احتواء إلى االتجاه سيساهم كما ،(2017/2018) المالي

 في. العامة المالية أوضاع ضبط في النفقات في الزيادة

 لدعم نسبي ارتفاع إلى النفط أسعار ارتفاع سيؤدي المقابل

 األثر مقارنة كثيرا   يقل سوف األثر هذا أن إال الطاقة،

 نظرا   السابقة السنوات في النفط أسعار ارتفاع إبان المسجل

 إلى الحالية الموازنة في الطاقة دعم بند قيمة النخفاض

 أسعار هبوط ناحية من يعكس بما فقط جنيه مليار 35 نحو

 منذ تنفيذها يجري التي الطاقة دعم إصالحات وتأثير النفط

 مستويات تقليل على كبير بشكل ساعدت التي 2014 عام

 خالل جنيه مليار 126 بنحو تقدر كان والتي الطاقة دعم

 من كمحصلة. أخرى ناحية من 2013/2014 المالي العام

 نحو إلى العامة الموازنة عجز مستويات انخفاض المتوقع

 المالي العام في اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 9

 .2018/2019 المالي العام في المائة في 8.4و الحالي

 2017 لعام المالية قانون مشروع يستهدف، المغرب في

 التحول أسس إرساء إلى الهادفة السياسات مواصلة

 بما النمو معدالت وزيادة االجتماعية والعدالة االقتصادي

 أنحاء كافة في المواطنين جميع على إيجابا   ينعكس

 على العمل يستهدف وطني سياق في يأتي كما. المملكة

 أثره على انخفض الكلية االقتصادية التوازنات استعادة

 في 4.2 مستوى إلى الناتج إلى الموازنة عجز مستوى

 عام في المائة في 7.2 مقابل 2016 عام خالل المائة

 رفع إلى 2017 لعام المالية قانون مشروع يهدف. 2012

 عجز وتقليص المائة في 4.5 إلى االقتصادي النمو معدل

 .الناتج من المائة في 3 نحو إلى الموازنة

 عام موازنة في العامة المصروفات إجمالي تقدير بلغ

 اإليرادات إجمالي بلغ فيما درهم مليار 398 بنحو 2017

 الميزانية رصيد يقدر بذلك. درهم مليار 373 نحو المتوقعة

 الدين خدمة ونفقات االقتراض حصيلة احتساب دون العامة

 فيما درهم، مليار 49.3 بنحو األجل وطويل المتوسط العام

. درهم مليار 25.2 بنحو المتبقية التمويل تقدر احتياجات

 3.7إلى الناتج نحو  الموازنة عجزانخفاض  المتوقع من

في المائة في عام  3.4ونحو  2017في المائة في عام 

 تنفيذها يجري التي العديدة اإلصالحات ظل في 2018

 مستوى زيادة المتوقع من أنه كما. المالي االنضباط لتحقيق

 النشاط مستويات تعافي مع الضريبية اإليرادات

 هذا الفالحي القطاع في األداء مستوى سيما وال االقتصادي

 فمن العام، خالل النفط أسعار بارتفاع التوقعات رغم. العام

 تتبناها التي األساسية السلع دعم إصالحات ظل في المتوقع

 تلك أثر يكون أن 2013 عام منذ سيما ال المغرب

 مقارنة العام االنفاق مستويات على محدودا   االرتفاعات

 .اإلصالحات هذه تبني قبل المسجلة بالمستويات

 مستوى على الكبير التحسن من بالرغم ،تونس في

 عامة االقتصادي الوضع أن إال الداخلية، األوضاع

 عامي خالل يواجه بتحديات خاصة العمومية والمالية

 النشاط وتيرة تراجع أبرزها، لعل ،2018و 2017

 االتحاد دول وخاصة التجاريين الشركاء لدى االقتصادي

 والتجارة التهريب بظاهرة المرتبطة والتحديات األوروبي،

 الضريبية اإليرادات حصيلة تضعف التي الموازية

 واتجاه ،الدينار صرف سعر تراجع وتواصل والجمركية،

تحديات  العوامل هذه تمثل. االرتفاع نحو النفط أسعار

 والمالي قتصادياال الوضع على تؤثر أن يمكن حقيقية

 و والتدابير اإلجراءات من جملة اتخاذ استدعى ما وهو

 .  المستجدات تلك كل لمجابهة عاجلة خطط إقرار

 برنامج على 2017 لعام المالية قانون مشروع استند

 النمو مسارات استعادة بهدف الوطنية الوحدة حكومة

 تحقيق وافترض. الكلية التوازنات في والتحكم السابقة

 بفعل الجاري العام المائة في 2.5 بنحو يقدر نمو معدل

 االستثمار مستويات في المتوقعة الملموسة الزيادة

 مستويات تراجع ضوئه على يتوقع ما وهو والتصدير

 الناتج من المائة في 5.4 إلى العامة الموازنة في العجز

 للعجز المائة في 5.7 بنحو مقارنة اإلجمالي المحلي

 .2016 عام في قهتحقي المتوقع

 من عدد 2017 لعام المالية قانون مشروع تضمن

  شملت الكلية اإليرادات جانب صعيد على اإلصالحات

 و الضريبي التهرب لمقاومة الرامية اإلجراءات من جملة

 و الفساد ومكافحة للتهريب التصدي إلى تهدف إجراءات

 وضمان المنظم االقتصاد في االندماج على التشجيع

 هذا. باألداء المطالبين كافة بين الضريبية والعدالة الشفافية

 بهدف الضريبي اإلصالح برنامج في قدما المضي مع

 شفافية و عدالة وأكثر مبسط ضريبي نظام إلى الوصول

 اتجاه في الدخل على الضريبة سلم مراجعة تمت كما

 هام لعدد الصافي الدخل وزيادة الضريبي العبء تخفيف

 .والخاص العام القطاعين في بأجر العاملين من

 منذ االنطالق تم االنفاق، جانب إصالحات صعيد على أما

 يتمثل للميزانية عام إصالح برنامج في 2004 سنة

 بما واألهداف البرامج موازنة نحو التحول في باألساس
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 في بفعالية والمادية البشرية اإلمكانيات توظيف من يُمكن

 التحول عملية تتم وبحيث. األجل متوسطة خطط إطار

 وزارات خمس إدراج اختيار تم حيث تدريجي بشكل

 دفعات إدراج ذلك وسيعقب األولى، الدفعة ضمن نموذجية

 إعداد تم كما. الشامل للتحول وصوال   الوزارات من متتالية

 إلى تحويله وتم للميزانية جديد أساسي قانون مشروع

 هذا في. 2017 عام خالل عليه للمصادقة النواب مجلس

 للنفقات جديد تبويب إلعداد عمل فرق استحداث تم اإلطار

 منظومة تطوير إلى إضافة. وأهدافها النفقة طبيعة حسب

 وتطوير المزدوج القيد نظام باعتماد العمومية المحاسبة

 وكذلك العمومية للمصروفات المسبقة الرقابية المنظومة

 جديدة آليات وتصور والالحقة المتزامنة الرقابة تطوير

 .  والتدقيق للتقييم

 تضمن 2017 لعام المالية قانون مشروع نأ إلى يشار

 استحداث بينها من شملت النمو لدعم عديدة إجراءات

 للمشروعات دينار مليون 250 بقيمة مالي مبلغ تخصيص

 امتالك لدعم دينار مليون 250 وكذا ،والمتوسطة الصغيرة

 كما. بها الخاص األول للمسكن المتوسط الدخل ذات الفئات

 من العمل فرص توفير بمسألة كبير بشكل االهتمام تم

 الحكومة تساهم خالله ومن" الكرامة" عقد استحداث خالل

 توفيرها يتم جديدة عمل فرصة كل أجر من جزء بتمويل

 .التوظف مستويات زيادة على يساعد بما

 تواجه التي والتحديات االقتصادي الوضع صعوبةل نظرا  

 من الجهود تكاتف الضروري من بات العامة، الموازنة

 يتحمل ال حتى الموازنة عجز تمويل أعباء تقاسم أجل

 تضمنت بالتالي. المحدود الدخل ذات الفئات فقط عبئها

 األجور مستويات في الزيادة تأجيل فرضية الموازنة

 هذه مراجعة احتمال مع 2019 عام إلى بالدولة للعاملين

 يفوق ما إلى االقتصادي النمو معدل ارتفع حال الفرضية

 . المائة في 3 مستوى

 أخرى إجراءات الموازنة مشروع تضمن أخرى، جهة من

 بفعل الضريبي التهرب ومكافحة اإليرادات مستوى لزيادة

 سرية إجراءات ومراجعة الضريبية الشرطة استحداث

 التهريب لمكافحة أخرى وإجراءات المصرفية المعلومات

 للقطاع االنضمام على الرسمي غير القطاع وتشجيع

 .الممولين بين الضريبية والعدالة الشفافية لضمان الرسمي

 مستويات انخفاض تواصل المتوقع من سبق ما ضوء على

 لتسجل اإلجمالي المحلي الناتج إلى العامة الموازنة عجز

 في المائة في 4.8 ونحو 2017 عام في المائة في 5 نحو

 .2018 عام

 متأثرة العامة الموازنة أوضاع تزال ال ،السودان في

 سعر في وبالتقلبات للنفط العالمية األسعار في بالتقلبات

 عن االعالن تم. الدوالر مقابل المحلية العملة صرف

 بنحو تقدر نفقات بإجمالي 2017 لعام العامة الموازنة

 77.7 بنحو تقدر وايرادات سوداني هجني مليار 83.8

 مليار 6.1 نحو يبلغ عجز وبإجمالي سوداني هجني مليار

 خذاأل مع(. اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 1) جنيه

 فإن الدوالر مقابل المحلية العملة قيمة لتراجع عتباراال في

 االنفاق في كبيرة زيادات تتضمن ال الجاري لعاما موازنة

 العجز تمويل يتم سوف. السابقة االعوام بموازنات مقارنة

 السوق من واالقتراض الخارجية القروض خالل من

 .المحلي

 تطبيقها يجري التي المالية اإلصالحات منظومة تتضمن

 السعي العامة اإليرادات جانب وعلى الحالية المرحلة في

 تطوير خالل من المالي االنضباط من المزيد تحقيق نحو

 الحكومة تطبيقات تنفيذ نحو والتحول الضريبية اإلدارة

 الجوار دول مع المعابر عبر الواردات وضبط االلكترونية

 في اإللكتروني الدفع منظومة وتفعيل التهريب ومكافحة

 العام اإلنفاق جانب صعيد على. االلكترونية الحكومة إطار

 السلع جانب في االنفاق أولويات لتحديد إجراءات تبني يتم

 إعادة في واالستمرار باإلنتاج المرتبطة للبرامج والخدمات

. االنتاج دعم إلى االستهالك دعم من بالتحول الدعم هيكلة

 فتشمل العام والدين العامة الموازنة إدارة صعيد على أما

 في والشفافية المالية الرقابة قوانين تفعيل اإلصالحات

 لتمويل الصكوك إصدارات في والتوسع المالي األداء

 المالية االوراق إصدارات وربط التنمية مشروعات

 المحلي الدين أدوات باستخدام والتمويل التمويلية بالسياسة

 .وصكوك وصرح شهامة شهادات ذلك ويشمل

 بفعل تحديات العامة المالية أوضاع تشهد ،األردن في

 األوضاع وبفعل االقتصادي النشاط مستويات تباطؤ

 الموضوعة والنتائج األهداف تحقيق تعيق التي اإلقليمية

 تعتبر ال النمو فمستويات. الوطني االقتصاد صعيد على

 وتخفيض للمواطنين المعيشية المستويات لتحسين كافية  

 وغير المباشرة المالية األعباء إلى إضافة. البطالة معدالت

 عن والناجمة للدولة العامة الخزينة تتحملها التي المباشرة

 المحدود الدولي الدعم ظل في السوريين الالجئين تدفق

 من المزيد يضيف ما وهو. األعباء هذه لمواجهة لألردن

 ارتفاع في ويتسبب العامة الموازنة أوضاع على األعباء

 بحيث استمرارها يصعب قياسية لمستويات العام الدين

 المحدودة المالية الموارد من هاما   جانبا   يستنزف أصبح

 .المتاحة
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 بمعدل المحلية االيرادات نمت النمو، معدل تباطؤ رغم

 4.34 إلى لتصل المائة في 6 بلغ 2016 عام خالل قوي

 الكلية اإليرادات ارتفاع على ساعد ما وهو دينار مليار

 العامة النفقات أما. دينار مليار 7.23 إلى المنح متضمنة

 لتسجل ذاته العام في المائة في 8 بواقع ارتفاعا   شهدت فقد

 بعد الموازنة عجز مستوى ارتفع بذلك. دينار مليار 8.32

 المحلي الناتج من المائة في 4) دينار مليار نحو إلى المنح

 الموازنة تضمنت فقد 2017 عام في أما(. اإلجمالي

 مليار 8.12 نحو تقديرها بلغ المنح متضمنة كلية إيرادات

 من. دينار مليار 8.95 بنحو المصروفات قدرت فيما دينار

 إلى انخفاضا   الموازنة عجز مستوى يشهد أن يقدر ثم

 المحلي الناتج من المائة في 2.8) دينار مليار 0.827

 كنسبة انخفاضه العجز هذا يواصل أن يتوقع(. اإلجمالي

 0.3 نسبته ما أو دينار مليون 81 نحو إلى ليصل الناتج من

 في وفر تحقيق إلى وصوال ،2018 عام في المائة في

 في 0.8 نسبته ما أو دينار مليون 257 بقيمة الموازنة

 النشاط بتعافي التوقعات يعكس بما 2019 عام في المائة

 ملموس وارتفاع اإلقليمية الظروف وتحسن االقتصادي

 إجمالي يبلغ أن يتوقع عليه،. الخارجية المنح لمستويات

 95.1 نحو اإلجمالي المحلي الناتج من كنسبة العام الدين

 المائة في 91.5 إلى ولينخفض 2017 عام في المائة في

 من. التوالي على 2019و 2018 لعامي المائة في 86.7و

 من االقتراض خالل من العجز تمويل يتم أن المتوقع

 كما الميسرة والقروض الخارجية والمنح المحلي السوق

 الدولي واالقتراض صكوك إصدار في التوسع سيتم

 بكلفة يكونقد  ذلك ان إال ،المقبلة الفترة خالل بضمانات

 . الدولية التمويل أوضاع ضيق ضوء على أعلى

 يجرى التي التطوير ومجاالت اإلصالحات أهم تتمثل

 العامة باإليرادات يتعلق فيما 2017 عام خالل تنفيذها

 :في

 الضريبي التهرب من الحد اجراءات تعزيز -

 ومنح التسويات وإجراء الضريبي، التحصيل وتحسين

 الجهود لمضاعفة الضريبة لموظفي حوافز

 .التحصيلية

 يتضمن الضريبية لإلعفاءات جديد إطار إعداد -

 السلع على المبيعات ضريبة من اإلعفاءات تخفيض

 من واإلعفاءات والمستوردة المحلية والخدمات

 .الجمركية الرسوم

 فيما التطوير ومجاالت اإلصالحات صعيد على أما

 :على فتشتمل العامة بالنفقات يتعلق

خفض النفقات الجارية للوزارات والدوائر  -

من  في المائة 10والوحدات الحكومية بما نسبته 

نفقاتها التشغيلية إضافة إلى خفض النفقات 

للوزارات والدوائر  في المائة 5الرأسمالية بنحو 

 والوحدات الحكومية.

ضبط وترشيد بنود النفقات التشغيلية وال سيما  -

بالمحروقات والكهرباء والماء البنود المتعلقة 

 .والسفر

تنفيذ إنشاء المباني الحكومية باستخدام آلية  -

التمويل التأجيري المنتهي بالتملك وذلك بالشراكة 

مع القطاع الخاص وصندوق استثمار الضمان 

 .االجتماعي

االستمرار في سياسة وقف شراء السيارات  -

واألثاث وتنفيذ مشروع تتبع وإدارة المركبات 

حكومية، حيث لم يتم رصد أي مخصصات ال

 .مالية لشراء السيارات واألثاث

االستمرار في ضبط التعيينات مع األخذ بعين  -

مة بين الموارد البشرية ئاالعتبار مشروع الموا

والمهام المؤسسية لدى الوزارات والدوائر 

الجهاز اإلداري وتحسين  دالحكومية، وذلك لترشي

 اطنين.جودة الخدمات المقدمة للمو

 يجري التي التطوير ومجاالت اإلصالحات أهم أما

 إدارة بعملية يتعلق فيما 2017 عام خالل تنفيذها

 :في فتتمثل العام والدين العامة الموازنة

 تغطية قدرة اإليرادات العامة المحلية على تعزيز -

 التحصيل كفاءة تحسين خالل من العام اإلنفاق

 الضريبي، والتجنب التهرب من والحد الضريبي

 مواردها على الحكومية الوحدات اعتماد وزيادة

 .نفقاتها تمويل في الذاتية

 اإلصالح برنامج وإجراءات بنود بتنفيذ االلتزام -

 مع عليه المتفق 2019-2017 والهيكلي المالي

 واإلجراءات التدابير وخاصة الدولي النقد صندوق

 عجز واحتواء العامة المالية أوضاع ضبط إلى الهادفة

 الناتج إلى العام الدين نسبة وخفض العامة الموازنة

 االستقرار تعزيز إلى يُفضي بما اإلجمالي المحلي

 .والنقدي المالي
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عدل ـُ الم ةـوازنـالم ظيمـنـت ونـقان عـرف -

(Organic Budget Law) يونيو شهر نهاية 

 الممارسات مع يتماشى بحيث األمة مجلس إلى 2017

 للسياسة إطارا   ويحتوي الموازنة إعداد في الدولية

 التدفقات وإدارة الخزينة على والرقابة الكلية المالية

 .الرأسمالية للمشاريع األولويات وترتيب النقدية

 الحكومي، اإلنفاق لضبط مالية سياسات تبني -

 نسبة تخفيض إلى يفضي بما العامة اإليرادات وتعزيز

 في 77 حدود إلى لتصل سنويا   العام الدين إجمالي

 .2021 عام في اإلجمالي المحلي الناتج من المائة

 لتنويع اإلسالمية الصكوك إصدار في االستمرار -

 أدوات في المستثمرين قاعدة وتوسيع التمويل مصادر

 إلدارة العام اإلطار مع يتسق وبما الحكومي الدين

 .العام الدين

 المالي التوازن على بالمحافظة الحكومة التزام -

 خسائر أي تحقيق وعدم الوطنية الكهرباء لشركة

 .إضافية

 خسائر لخفض محددة وآليات إجراءات اعتماد -

 المياه من الفاقد وخفض تقليل ذلك في بما المياه، قطاع

 تحصيل عملية وتحسين للطاقة الكفء واالستغالل

 المالية المستحقات

 خسائر لتخفيض محددة واليات إجراءات اعتماد -

 المياه من الفاقد وخفض تقليل ذلك في بما المياه قطاع

 تحصيل عملية وتحسين للطاقة الكفؤ واالستغالل

 .المالية المستحقات

 تنفيذ في الخاص القطاع مشاركة تعزيز -

 ما الشراكة وحدة تفعيل خالل من العامة المشروعات

 على الضغط يخفف وبما والخاص العام القطاعين بين

 االقتراض من والحد المحدودة، المالية الموارد

 فرص توفير إلى إضافة المشاريع، لتمويل الحكومي

 .جديدة عمل

 من العديد 2017 عام موازنة تضمنت ،لبنان في

 مدار على تأجيلها تم التي المالية واإلجراءات اإلصالحات

بلغ إجمالي اإليرادات في الموازنة نحو . الماضية السنوات

مليار ليرة،  24702مليار ليرة مقابل نفقات بقيمة  16858

 9.5مليار ليرة تشكل نحو  7844وبذلك بلغ إجمالي العجز 

 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي.

 ،2017 عام خالل العامة المالية إصالحات أبرز تتضمن

 وغير الضريبية اإليرادات لزيادة اجراءات اقتراح في

 الموازنة إيرادات بين التوازن تامين بهدف الضريبية،

 توفير في اإلصالحات هذه تسهم أن المتوقع من .ونفقاتها

 العام خالل اإليرادات من لبنانية ليرة مليار 1692 نحو

2017 . 

 العامة، النفقات جانب على اإلصالحات بأهم يتعلق فيما

 خاص ة الجارية، النفقات بحجم مقيدة الموازنة كون ورغم

 ذات االجتماعية والمنافع وملحقاتها واالجور الرواتب

 إلى التحويالتكذا و الديون فوائد استحقاقاتو الصلة،

 أن إال   اللبنانية، للد ولة الملزمة لبنان، كهرباء مؤسسة

 على إصالحية إجراءات تضمنت 2017 العام موازنة

 :منها النفقات صعيد

 لبنان كهرباء مؤسسة الى للتحويالت سقف وضع -

 المستطاع قدر والعمل لبنانية ليرة مليار 2100 بقيمة

  .السقف هذا تخطي عدم على

 تقريبا ، في المائة 11 بنسبة االستثمارية النفقات زيادة -

 .2016 موازنة أرقام مع مقارنة

 ما منها اإلصالحية القانونية المواد بعض اقتراح -

 المؤسسات بعض إخضاعو المتأخرات، مشكلة يعالج

 .المباشرة المالية وزارة لرقابة العامة

 ومجاالت اإلصالحات من عدد تبني يتم أخرى، جهة من

 والدين العامة الموازنة إدارة بعملية يتعلق فيما التطوير

 : بينها من فكان العام

 مالية احصاءات مع تتوافق جديدة تصنيفات اعتماد -

 .2001 لعام العامة الحكومة

 .المتوسط المدى على لإلنفاق خطط وضع على العمل -

 عجز تخفيض على 2017 عام موازنة ضمن العمل -

 سلسلة تعديل كلفة تغطية مبالغ استثناء بعد) الموازنة

 العام موازنة عجز مع مقارنة( والرواتب الرتب

2016. 

الديون  وتحليل إدارة برنامج في المعلومات دمج -

(DMFAS) في المطبقة المحاسبية نظمةاأل مع 

 .العامة المحاسبة ومديرية الخزينة مديرية

 إلدارة المدى المتوسطة االستراتيجية تحديث متابعة -

 مراقبة إلى إضافة التنفيذ، قيد ووضعها العام الدين

 .تنفيذها وتقييم
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 الدين وبإدارة العام بالدين المتعلقة التقارير إصدار -

 ويؤدي المستثمرين تجاه أكبر شفافية يؤمن مما العام

 .الثقة تعزيز إلى

 الدولية المؤسسات مع باالشتراك تدريبية دوراتتنفيذ  -

 .الدولية المعايير كافة وتطبيق المعلومات لتبادل

 وتعافي الداخلية األوضاع تحسن يسهم أن المتوقع من

 أهم لدى االقتصادي والنمو المحلي االقتصادي النشاط

 المالية أوضاع دعم في واالستثماريين التجاريين الشركاء

 سيسهم آخر جانب من. 2018 عام خالل لبنان في العامة

 اإلنفاق ترشيد في العامة المالية إصالحات من عدد تنفيذ

 إقرار إلى إضافة الدولة، لخزينة إضافية إيرادات وتأمين

 المصادر وإقرار العام للقطاع والرواتب الرتب سلسلة

 وإنفاق الضريبية؛ اإلجراءات مجموعة عبر لها التمويلية

 إدخال لكوكذ اجتماعية، وبرامج رأسمالية مشاريع في

 في سيما ال العامة المالية على التأثير ذات اإلصالحات

 في لالستثمار المنظمة التشريعات وإقرار الكهرباء، قطاع

 أوضاع ستواجه المقابل في لكن. والغاز النفط استخراج

 استمرار نتيجة 2018 عام خالل ضغوطات العامة المالية

 أسعار معاودةتوقع و اإلقليمي بالوضع المتعلقة التحديات

 .االرتفاع نحو لالتجاه النفط

في األراضي  العامة المالية وضاعأ تتأثر ،فلسطين في

الفلسطينية بشكل أساسي بوجود االحتالل اإلسرائيلي الذي 

 إيراداتيتحكم في جزء كبير من اإليرادات الفلسطينية )

 حركة على ضعهاي التي العراقيل إلى إضافة(، المقاصة

 هابين أو يةفلسطيناألراضي ال داخل والبضائع األشخاص

. كذلك تتأثر أوضاع المالية العامة في المجاورة الدولوبين 

 الدول من قدمالمُ  الدعماألراضي الفلسطينية بحجم تدفقات 

. أو لدعم المشاريع التطويرية الخزينة لدعم المانحة

 بقيمة إجماليةومنح  إيرادات 2017 عام موازنة تضمنت

 دوالر مليار 4.6 بنحو عامة ونفقات دوالر مليار 4.2

 يشكل بما دوالر مليار 0.4 نحو الموازنة عجز بلغ وبذلك

 .اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 2.9 نحو

 يجري التي التطوير ومجاالت اإلصالحات أبرز تتمثل

 في العامة باإليرادات يتعلق فيما 2017 عام خالل تنفيذها

 الميدانية الحمالت خالل من الضريبية القاعدة توسيع

 وتحسين المسجلين، غير المكلفين لمتابعة مكثف وبرنامج

 وإنشاء االلتزام، منهجية أساس على الضريبية دارةاإل أداء

 إجراءات وتوحيد والجمركي الضريبي للتدقيق مراكز

 ذلك. الواحد الملف تدقيق سياسة وتبني الضرائب جباية

 المواطن تمس ال التي الرسوم بتعديل البدء جانب إلى

 على الحكومة تحرص النفقات، صعيد وعلى .مباشر بشكل

 المشاريع على والتركيز العام القطاع في التعيينات ضبط

 250 حوالي بتخصيص الخزينة من الممولة التطويرية

 العام عن دوالر مليون 150 قيمتها بزيادة دوالر مليون

 للقطاع الدفع أذونات إصدار في واالستمرار السابق،

 مستحقات سداد في واالسراع سيولة ضخ بهدف الخاص

 كذلك. المتأخرات تراكم من والتخلص الخاص القطاع

 خالل من جديدة عمل فرص خلق على النفقات تركز

 والمتوسطة الصغيرة للمشروعات كدعم مبالغ تخصيص

 على. المصرفية والمؤسسات العمل وزارة مع بالشراكة

 موازنة اعتماد يجري الموازنة إدارة إصالحات صعيد

 الخدمات كفاءة لضمان األجل متوسطة واألداء البرامج

 العام المال إدارة إصالح عملية واستكمال الحكومية

 .2012 منذ المستمرة

 استمرار إلى تشير التي التوقعات ظل في ،اموريتاني في

 تتواصل أن المتوقع من األولية، المواد أسعار انخفاض

 و 2017 عامي خالل العامة المالية على ذلك انعكاسات

 الرسوم من المتأتية االيرادات تراجع خالل من 2018

 في العاملة الشركات إيرادات ومن الخارجية التجارة على

 على التطورات هذه تأثير وبخصوص. التعدين مجال

 وزيادة الجارية النفقات في للتحكم األولوية ستمنح االنفاق،

 توازن على للحفاظ االستثمارية النفقات وفعالية ترشيد

 التي التطوير ومجاالت اإلصالحات أهم من. العامة المالية

 باإليرادات يتعلق فيما 2017 عام خالل تنفيذها يجري

 بين يُفرق جديد ضريبي عام قانون بإعداد القيام العامة،

 على االعتماد عن بدال واالعتباريين الطبيعيين األشخاص

 النشاط لطبيعة االعتبار في األخذ مع المحقق، األعمال رقم

 إعداد يجري كما. الضرائب لدافعي القانوني والشكل

 وتحديد ترشيدها بهدف الضريبية اإلعفاءات حول دراسة

 سنوي تقرير شكل في الدراسة وتقديم تكلفتها، حجم

 أهم حيث من أما. العامة الموازنة وثائق يصاحب

 خالل تنفيذها يجري التي التطوير ومجاالت اإلصالحات

 في فتتمثل العامة بالنفقات يتعلق فيما 2017 عام

 باألجور الخاصة المعلومات نظام تطوير في االستمرار

 من واألجور الرواتب نفقات لتقدير منهجية وتطبيق وإعداد

 العمل إلى إضافة. ضبطها بغرض المالية وزارة ل ق ِّب

 نظام بيانات قاعدة مع األجور بيانات قاعدة توافق على

 موظفي حول دقيقة بيانات توفير أجل من المدنية الخدمة

 والمرتبات، األجور نفقات ضبط من كن تُم المدنية الخدمة

 مراجعة استكمال كذلك. المطلوبة التسويات وإجراء

 ا تمهيد الرئيسية العامة للشركات المالية األوضاع

 برامج" وإعداد الحكومة، وبين بينها العالقة لمراجعة

 المالي الدعم تقليل بهدف الشركات هذه أداء لتحسين" عقود

 صعيد على. الموازنة على العبء وتخفيف لها، الموجه

 مواصلة الحكومة تعتزم الدين، وإدارة العامة الموازنة

 مالية إدارة لتطوير استراتيجيتها إطار في اإلصالحات

 الوظائف كفاءة رفع إلى االستراتيجية هذه تهدف. الحكومة
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 متسق وقانوني مؤسسي إطار باستحداث األساسية، المالية

 وضبط العامة، للمالية جديد تنظيمي قانون وضع خالل من

 ألولويات وفقا وتخصيصها شفافيتها ورفع المالية الموارد

 وتنفيذ إعداد عمليات كفاءة ورفع الحكومية، السياسة

 المديونية حجم ارتفاع ضوء وفي. العامة الموازنة ومراقبة

 دقيقة لمتابعة حاجة هناك الماضية السنوات خالل العامة

 وحدات قدرات تعزيز خالل من العام الدين لتطورات

 استدانة استراتيجيات وضع خالل من العام الدين إدارة

. الخارجية المديونية عبء تحمل على القدرة وضمان فعالة

 ، ضعيفا مستواه يظل الذي الداخلي الدين إدارة بخصوص

 االستدانة نحو التوجه على المزمعة اإلصالحات تركز

 محلية، موارد لتعبئة كبيرة هوامش تتوفر حيث الداخلية

 وأدوات سوق لتطوير اإلصالحات من مزيد يستوجب مما

 .المحلي الدين

 في بزيادة 2016 عام خالل الحكومة قامت ،الق مر في

 من المزيد أضاف ما وهو الحكومية الرواتب بعض

 االجور فاتورة أن سيما ال الموازنة أوضاع على الضغوط

 االجمالي المحلي الناتج من المائة في 10 وتمثل مرتفعة

 التعليم على االنفاق مستويات في زيادة إلى إضافة

 على 2017 عام موازنة تركز أن المتوقع من. والصحة

 السنوات في تأثر الذي الضريبي التحصيل مستويات حفز

 إلى يشار. الضريبي االمتثال انخفاض جراء الماضية

 إلى الناتج الى االيرادات مستويات في الكبير االنخفاض

 بالمتوسط مقارنة كثيرا   يقل ما وهو المائة في 10 نحو

 دول المثال سبيل على بينها ومن الدول بباقي المسجل

 ارتفاع في ظل(. المائة في 20) الصحراء جنوب أفريقيا

 المتوقع من االقتصاد، في الرسمي غير القطاع حجم

 تمويل في الجمركية الرسوم على االعتماد استمرار

 زيادة على أكبر تركيز مع االيرادات من االكبر الجانب

 يشمل بما الضريبية واإلدارة الضريبية الكفاءة مستويات

 االعفاءات ومراجعة الجمركية الضرائب تجانس

 احتواء إلى الحكومة تسعى أن المتوقع من .الضريبية

 عقود إلغاء إلى تتجه حيث الحالي العام جوراأل فاتورة

 منكذلك . 2015 عام نهاية بعد مترِّ أبُ  التي التعيين

 عند الخارجي الدين خدمة مستويات استمرار المتوقع

 هذا عباءأ تخفيف على االتفاق ظل في مقبولة مستويات

 منخفضة المديونية عالية الدول مبادرة إطار في الدين

 تراجع المتوقع من سبق، ما ضوء على(. الهيبك) الدخل

 في 3.2 إلى 2016 عام المائة في 3.5 من العجز مستوى

2018107 عام المائة في 3و 2017 عام المائة
. 
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"Comoros: Country Profile". 

 تصاعد ضغوط من المالية األوضاع تعاني، جيبوتيفي 

 تنفذه الذي االستثماري البرنامج ظل في الرأسمالي نفاقاإل

 من الضغوط تلك نأ إال. األساسية البنية لتطوير الحكومة

 في المقبلة السنوات خالل نسبيا   تراجعا   تشهد نأ المتوقع

 إضافة. المشاريع هذه من عدد على االنفاق اكتمال ظل

 من عدد تنفيذ بفعل يراداتاإل تعزيز المتوقع من ،لذلك

 التصدير وإعادة الموانئ طاقات لتعزيز المشروعات

 في الضرائب إيرادات محدودية يتوقع فيما النقل وشبكات

. المباشر االجنبي االستثمار لتدفقات الممنوحة المزايا ظل

 المحلي الناتج من المائة في 10.5 من العجز تراجع يتوقع

2018108 عام المائة في 6 إلى اإلجمالي
.  
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“Djibouti: Country Profile”. 
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 2018و 2017 لعام العربية للدول الكلي االقتصادي األداء توقعات(: 5) شكل رقم

 التطورات المالية

من المتوقع تراجع عجز الموازنة العامة للدول العربية إلى ما يقرب من 
 2018% عام 5وانخفاضه إلى  2017% من الناتج عام 6.33

 %  اإلجمالي المحلي للناتج العربية للدول العامة الموازنة رصيد

 لدول التعاون مجلس دول من كل في الموازنة عجز تراجع يعكس بما
 للنفط المستوردة العربية والدول العربية الخليج

 )%( للنفط المصدرة العربية الدول: للناتج العامة الموازنات رصيد

 

 .صندوق النقد العربي وتقديرات رسمية ودوليةتوقعات  :المصدر
 

 .توقعات صندوق النقد العربي وتقديرات رسمية ودولية  :المصدر

 إلى التعاون مجلس لدول المجمعة الموازنة عجز تراجع المقدر من حيث
  2018 عام%  5 و 2017 عام الناتج من%  6 نحو

 (%) دول مجلس التعاون:  رصيد الموازنات العامة للناتج

 عام%  7 نحو إلى األخرى النفطية بالدول الموازنة عجز تراجع يتوقع

 الداخلية األوضاع تحسن بافتراض 2018 عام المائة في 5.2و 2017

 (%)  الدول العربية األخرى المصدرة للنفط  :رصيد الموازنات العامة للناتج

 

 .توقعات صندوق النقد العربي وتقديرات رسمية ودولية  :المصدر
 

 .توقعات صندوق النقد العربي وتقديرات رسمية ودولية  :المصدر

العربية  الدول في االنخفاض االتجاه نحو العجز مواصلة المتوقع من كذلك
 2018و 2017 عامي المائة في  4.9و 5.2 إلى للنفط المستوردة

 للنفط المستورة العربية الدول مجموعة  :للناتج العامة الموازنة رصيد

 

 النفقات مستوى وانخفاض اإليرادات مستوىالمتوقع ل رتفا في ظل اال
 العجز مستويات خفض على سيساعد ما وهو الفترة تلك خالل الكلية

 )%( 2018و 2017 العامة اإليرادات في التغير سبةن

 

 .تقديرات ومصادر رسمية  :المصدر .توقعات صندوق النقد العربي وتقديرات رسمية ودولية  :المصدر
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ا ثا  2018و 2017 يلعام العربية للدول الكلي االقتصادي األداء توقعات :نيا

 الخارجي القطاع

 

 62.8 نحو ليبلغ كمجموعة العربيةميزان المعامالت الجارية للدول  في المسجل العجز ينكمش أن 2017 عام خالل المتوقع من

 األساسية والسلع العالمية النفط أسعار في المتوقع للتحسن ذلك يُعزى. اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 2.5 تمثل دوالر مليار

 قطاع لتحسين الدول بعض تبذلها التي والجهود األوضاع استقرار ضوء في السياحة من المتحصالت تحسن إلى إضافة   والمعادن،

 .ةالسياح

 

 عجز في التراجع يستمر أن العالمية النفط ألسعار التدريجي التحسن تواصل ضوء في يتوقع ،2018 لعام التوقعات يخص فيما

 المحلي الناتج من المائة في 1.0 نحو يمثل بما دوالر مليار 27.6 نحو إلى ليصل كمجموعة العربية للدول الجاري الميزان

 .(1) رقم جدول، اإلجمالي

 

 

 

 

 2017 يعام خالل للنفط والمستوردة المصدرة العربية الدول في الجارية المعامالت موازين أداء لتوقعات عرض يلي فيما

 .2018و

 

 

 

مليار دوالر

تقديرىبيانات فعلية

2015*2016**2017**2018

107.483.9130.6171.3الميزان التجارى

851.6775.5860.5937.6الصادرات (فوب)

-766.3-729.8-691.6-744.2الواردات (فوب)

-117.4-110.2-104.8-126.8ميزان الخدمات والدخل

-81.5-83.2-86.9-86.0صافى التحويالت

-27.6-62.8-107.9-105.4الميزان الجارى

ناتج المحلي االجمالي تجاري الى ال 4.43.55.26.3نسبة الميزان ال

ناتج المحلي االجمالي -1.0-2.5-4.5-4.3نسبة الميزان الجاري الى ال

* تقديرات صندوق النقد العربى.

** توقعات صندوق النقد العربى.

المصدر:  قاعدة بيانات صندوق النقد العربي ومصادر دولية وإقليمية أخرى.

توقعات

 (1جدول رقم )

ية عرب دول ال وعات ال يزان مدف  م
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 70 العربي النقد صندوق

 للنفط المصدرة العربية الدول (1

 

 أداء يتحسن أن 2018و  2017 يعام لخال المتوقع من

 بصورة المجموعة دول في الجارية المعامالت ميزان

 النفط أسعار تشهده أن المتوقع التحسنفي ظل  عامة

 في النفط من اإلنتاج مستويات تحسن إلى إضافة   العالمية،

 .بتطورات محلية تمر التي الدول بعض

 

 العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول . أ

 
 اتفاق بعد العالمية لنفطا سعارأل المتوقع التحسن ضوء في

 إلى إضافة  ، نتاجاإل تخفيض على للنفط المصدرة الدول

 لخفض الحكومات بعض قبل من المتخذة، السياسات أثر

التي ستنخفض  السلعية الواردات على اإلنفاق، مستويات

 الدوالر قيمةالمتوقع في  رتفاعقيمتها كذلك بفعل اال

 المتوقع من، األخرى الرئيسية العمالت أمام األمريكي

 من المجموعة لتلك التجاري الميزان في الفائض ارتفاع

 إلى صليل المائة في 22.9 بنسبة 2017 عام خالل الدول

 مليار 180.7 نحو مع مقارنة دوالر مليار 222.1 نحو

 قيمة ارتفاعحيث من المتوقع . 2016 عام خالل دوالر

 مليار 629.2 مستوى من المجموعة دول صادرات

 دوالر مليار 691 مستوى إلى 2016 عام خالل دوالر

 أما. المائة في 9.8 قدرها ارتفاع بنسبة ،2017 عام خالل

 لتبلغ المائة في 4.6 بنسبة هاعاارتففمتوقع  الواردات

 عام خالل المجموعة دول في دوالر مليار 468.9 حوالي

2017. 

 

 ارتفاع المتوقع فمن والدخل، الخدمات لميزان بالنسبة

 إلى ليصل دوالر مليار 84.3 من المجموعة لدول العجز

 المائة في 9 قدرها ارتفاع بنسبة دوالر، مليار 91.9 نحو

 دخل مدفوعات زيادة أثريعكس ذلك . 2017 عام خالل

 .العالمية الفائدة أسعار ارتفاع أثر إلى إضافة   االستثمار،

 

 لتلك التحويالت صافي في العجز ارتفاع يتوقع كما

 نحو ليبلغ المائة في 1.3 بنسبة الدول من المجموعة

 .2017 عام خالل دوالر مليار 128.7

 

 العجز تحول يتوقع المذكورة، التطورات على بناء  

 2016 عام خالل الجارية المعامالت ميزان في المسجل

 مليار 1.6إلى فائض قدره  دوالر مليار 30.6 نحو البالغ

 اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 0.1 تمثل دوالر

 .2017 عام خالل المجموعة لدول

 رتفاع الفائضإ يتوقع ،2018 عام خالل للتوقعات بالنسبة

 2017 خاللفي ميزان المعامالت الجارية  المسجل

 المائة في 2.1 نحو يمثل دوالر مليار 33.5ليصل إلى 

 رقم جدول ،المجموعة لدول اإلجمالي المحلي الناتج من

(2). 

 

 

 
 

  المجموعة دول مستوى على التوقعات
 
 الجارية المعامالت ميزان أداء لتوقعات عرض يلي فيما

 .المجموعة دول في

 الجاري الحساب في العجز يتراجع أن يتوقع ،السعودية في

 مع مقارنة دوالر مليار 15 نحو ليبلغ 2017 عام خالل

يعكس . السابق العام خالل محقق دوالر مليار 24.9 حوالي

 بحوالي السلعية الصادرات قيمة في المتوقع إلرتفاعذلك ا

 خالل دوالر مليار 205 نحو إلىلتصل  المائة في 12.4

 النفط أسعار في المتوقع للتحسن كنتيجة ،2017 عام

 للنفط المصدرة والدول األوبك دول إتفاق بعد العالمية

 يناير من بدءا   اإلنتاج تخفيض على األوبك منظمة خارج

 بنسبة إرتفاعها فيتوقع السلعية الواردات أما. الماضي

 عام خالل دوالر مليار 137 حوالي لتبلغ المائة في 10.5

 في للتطورات كمحصلة. 2016 عام مع مقارنة 2017

 الميزان في الفائض يرتفع أن يتوقع والواردات، الصادرات

 نحو مع مقارنة   دوالر مليار 68 حوالي ليبلغ التجاري

 .2016 عام خالل محققة   دوالر مليار 58.4

 الخدمات حساب يتأثر أن ،2017 عام خالل المتوقع من

 السلعية الواردات قيمة في المتوقعرتفاع باال والدخل

 يرتفع أن يتوقع لذلك، نتيجة. العالمية الفائدة أسعار إرتفاعو

 بنحو 2017 عام خالل والدخل الخدمات ميزان في العجز

 40 نحو مقابل دوالر مليار 42 حوالي ليبلغ المائة في 5.1

 استمرار معو .السابق العام خالل محققة دوالر مليار

 االجنبية، العمالة محل السعودية، العمالة إحالل سياسة

مليار دوالر

تقديرىبيانات فعلية

2015*2016**2017**2018

207.6180.7222.1260.5الميزان التجارى

688.8629.2691.0753.5الصادرات

-493.0-468.9-448.5-481.3الواردات

-98.0-91.9-84.3-108.2ميزان الخدمات والدخل

-129.1-128.7-127.0-129.9صافى التحويالت

1.633.5-30.6-30.6الميزان الجارى

ناتج المحلي االجمالي تجاري الى ال 14.813.214.916.2نسبة الميزان ال

ناتج المحلي االجمالي 0.12.1-2.2-2.2نسبة الميزان الجاري الى ال

* تقديرات صندوق النقد العربى.

** توقعات صندوق النقد العربى.

المصدر:  قاعدة بيانات صندوق النقد العربي ومصادر دولية وإقليمية أخرى.

توقعات

 (2جدول رقم )

 موازين مدفوعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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 عام خالل التحويالت ميزان في العجز يتراجع أن يتوقع

 . دوالر مليار 41 حوالي ليبلغ 2017

 في العجز حوليت أن المتوقع من ،2018 لعام بالنسبة

 دوالر مليار 5.5 حوالي إلى فائض قدره الجاري الحساب

 وذلك اإلجمالي، المحلي الناتج من المائة في 0.7 نحو تمثل

 .العالمية النفط أسعار في التحسن استمرار مع

 السلعية الصادرات ترتفع أن المتوقع من ،اإلمارات في

 دوالر مليار 312 حوالي لتبلغ المائة في 4.5 قدرها بنسبة

 أسعار في المتوقع التحسن مع تماشيا   ،2017 عام خالل

 طفيفة بصورة الواردات ترتفع أن يتوقع كما. العالمية النفط

. دوالر مليار 232 نحو إلى لتصل المائة في 0.7 بلغت

 الصادرات من كل   في الذكر سالفة للتطورات انعكاسا  

 التجاري الميزان في الفائض يرتفع أن يتوقع والواردات،

 نحو تمثل دوالر مليار 80 إلى ليصل المائة في 17.1 بنحو

 عام خالل اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 19.6

2017. 

 يرتفع أن المتوقع من والدخل، الخدمات لميزان بالنسبة

 18.5 نحو إلى ليصل المائة في 7.2 بنحو العجز مستوى

 مدفوعات رتفاعكمحصلة ال 2017 عام خالل مليار دوالر

 من المتحصالت في التحسن وتواصل االستثمار دخل

 ميزان في العجز استمرار يتوقع كما. السياحة قطاع

 المحقق المستوى نفس عند 2017 عام خالل التحويالت

 . دوالر مليار 39 نحو ليبلغ السابق العام خالل تقريبا  

 يرتفع أن المتوقع من الذكر، سالفة للتطورات كمحصله

 22.5 نحو ليبلغ الجارية المعامالت ميزان في الفائض

 المحلي الناتج من المائة في 5.5 نحو تمثل دوالر مليار

 . 2017 عام خالل اإلجمالي

 تواصل المتوقع من ،2018 لعام التوقعات صعيد على

 25.5 نحو إلى ليصل الجاري الميزان فائض في التحسن

 المحلي الناتج من المائة في 5.9 نحو تمثل دوالر مليار

 .اإلجمالي

 عام خالل السلعية الصادرات قيمة ترتفع أن يتوقع ،قطر أما

 العالمية، النفط أسعار في المتوقع التحسن بذلك لتعكس 2017

 دوالر مليار 65 نحو الصادرات قيمة تبلغ أن يتوقع حيث

 2017 عام خالل المائة في 13.5 قدرها ارتفاع نسبة مسجلة

 السلعية الواردات تتأثر أن يتوقع كما. السابق بالعام مقارنة

 عليه،. الواردات على وأثرها القائمة المشاريع تنفيذ باستمرار

 خالل المائة في 6.5 بنحو الواردات ترتفع أن المتوقع من

 31.9 حوالي مقابل دوالر مليار 34 حوالي لتبلغ 2017 عام

 ،ةالسابق للتطورات كمحصله. 2016 عام خالل دوالر مليار

 ليبلغ التجاري الميزان في الفائض يرتفع أن المتوقع من

 الناتج من المائة في 18.2 نحو تمثل دوالر، مليار 31 حوالي

 .2017 عام خالل اإلجمالي المحلي

 خالل العجز يرتفع أن فيتوقع والدخل، الخدمات ميزان أما

 إلرتفاع نتيجة دوالر مليار 20 نحو ليبلغ 2017 عام

. تنفيذها الجاري بالمشروعات المرتبطة الخدمية المدفوعات

 2017 عام خالل التحويالت ميزان عجز ارتفاع يتوقع كما

 السابق التطورات ضوء في. دوالر مليار 17 نحو ليبلغ

 الجارية المعامالت ميزان في العجز تراجعي أن يتوقع ذكرها،

 دوالر مليار 6 حوالي ليبلغ المائة في 27.9بنسبة قدرها 

 المحلي الناتج من المائة في 3.5 نحو تمثل 2017 عام خالل

 . اإلجمالي

 يتراجع أن يتوقع ،2018 عام خالل الجاري للعجز بالنسبة

 المائة في 2 حوالي تمثل دوالر مليار 3.7 نحو ليبلغ العجز

 .اإلجمالي المحلي الناتج من

 المعامالتحساب  فائض يرتفع أن المتوقع من ،لكويتا في

 6.5 نحو ليبلغ ملموسة بصورة 2017 عام خالل الجارية

 المحلي الناتج من المائة في 5.2 نحو تمثل دوالر مليار

 0.6 تمثل دوالر مليار 0.7 قدره فائض مع مقارنة اإلجمالي

. 2016 عام خالل اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في

 مليار 56.5 نحو لتبلغ الصادرات ارتفاع لتوقع ذلك، عزىيُ 

 خالل دوالر مليار 45 مع مقارنة 2017 عام خالل دوالر

. العالمية النفط أسعار في المتوقع للتحسن نظرا   ،2016 عام

 لتبلغ المائة في 6.1 بنسبة ارتفاعها يتوقع للواردات، بالنسبة

 نتيجة. 2017 عام خالل دوالر مليار 29.5 حوالي

 يتحسن أن يتوقع والواردات، الصادرات في للتطورات

 حوالي ليبلغ 2017 عام خالل التجاري الميزان في الفائض

 المحلي الناتج من المائة في 21.6 تمثل دوالر مليار 27

 .اإلجمالي

 من العجز يرتفع أن المتوقع من والدخل، الخدمات ميزان أما

 1.6 نحو ليبلغ 2016 عام خالل دوالر مليار 0.5 مستوى

 في العجز يرتفع أن يتوقع كما. 2017 عام خالل دوالر مليار

 عام خالل دوالر مليار 19 حوالي ليبلغ التحويالت ميزان
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 العام خالل دوالر مليار 16 مستوى مع مقارنة 2017

 .السابق

 يرتفع نأ المتوقع من ،2018 عام خالل للتوقعات بالنسبة

 دوالر مليار 9.1 حوالي ليبلغ الجاري الميزان في الفائض

 . اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 6.7 نحو تمثل

 بنسبة السلعية الصادرات قيمة ارتفاع يتوقع ،مانع   وفي

 عام خالل دوالر مليار 37.3 نحو إلى لتصل المائة في 14.8

 العالمية األسعار في المتوقع التحسن مع تماشيا   وذلك 2017

 لتبلغ ضئيل بقدر   السلعية الواردات ارتفاع يتوقع كما. للنفط

 دوالر مليار 25.5 نحو مع مقارنة   دوالر مليار 26.2 نحو

 يتوقع السابقة، للتطورات نتيجة. 2016 عام خالل ُمسجلة

 المائة في 58.6 بنسبة التجاري الميزان في الفائض زيادة

 من المائة في 16.9 حوالي مثلتُ  دوالر مليار 11.1 نحو ليبلغ

 نحو مع مقارنة   ،2017 عام خالل اإلجمالي المحلي الناتج

 عام خالل اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 11.7

2016. 

 المتحصالت تحسن يتوقع والدخل، الخدمات لميزان بالنسبة

 أنه إال ،ةالسياح قطاع شهده الذي التوسع بعد خاصة الخدمية

 االستثمار دخل من المدفوعات ارتفاع التحسن هذا من يحد قد

 لذلك، نتيجة. النفط قطاع في العاملة الشركات أرباح زيادة مع

 8.3 بنسبة والدخل الخدمات ميزان في العجز يرتفع أن يتوقع

 دوالر مليار 6.5 نحو ليبلغ 2017 عام خالل المائة في

 كما. السابق العام خالل دوالر مليار 6 حوالي مع مقارنة  

 ليبلغ المائة في 6.5 بنحو التحويالت ميزان يرتفع أن يتوقع

 .2017 عام خالل دوالر مليار 9.8 حوالي

 في العجز ينكمش أن يتوقع الذكر، سالفة للتطورات كمحصلة

 5.2 نحو إلى ليصل المائة في 36.6 بنسبة الجاري الميزان

 المحلي الناتج من المائة في 7.9 نحو تمثل دوالر مليار

 13.7 نحو بلغ عجز مع مقارنة   2017 عام خالل اإلجمالي

 . 2016 عام خالل اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في

 يتواصل أن يتوقع ،2018 عام خالل للتوقعات بالنسبة

 أسعار تحسن استمرار مع الجاري الميزان عجز في التراجع

 الجاري الميزان في العجز يبلغ أن يتوقع حيث العالمية النفط

 اتجنال من المائة في 2.8 نحو تمثل دوالر مليار 2 حوالي

 .اإلجمالي المحلي

 التجاري الميزان في الفائض يرتفع أن يتوقع ،البحرين وفي

 من المائة في 14.7 تمثل دوالر مليار 5 نحو إلى ليصل

 فائض مع مقارنة 2017 عام خالل اإلجمالي المحلي الناتج

 الناتج من المائة في 14.1 نحو مثليُ دوالر  مليار 4.5 قدره

 ارتفاع لتوقع ذلك يُعزى. 2016 عام خالل اإلجمالي المحلي

 مليار 15.2 حوالي لتبلغ المائة في 12.6 بنسبة الصادرات

 أسعار في المتوقع للتحسن نتيجة 2017 عام خالل دوالر

 المائة في 13.3 بنحو رتفاعهاإ فيتوقع الواردات أما. النفط

 مع مقارنة   2017 عام خالل دوالر مليار 10.2 نحو لتبلغ

 .المقابل العام خالل مسجلة دوالر مليار 9 نحو

 يرتفع أن المتوقع من والدخل، الخدمات لميزان بالنسبة

 دوالر مليار 3.3 حوالي ليبلغ المائة في 6.5 بنسبة العجز

 ميزان في العجز ارتفاع يتوقع كما. 2017 عام خالل

 إلى ليصل المائة في 1.8 نسبته بلغت ضئيل بقدر   التحويالت

 ضوء في .2017 عام خالل دوالر مليار 2.9 نحو

 الميزان في العجز يتراجع أن يتوقع الذكر، سالفة التطورات

 مليار 1.2 نحو ليبلغ دوالر مليار 17.9 بنسبة الجاري

 المحلي الناتج من المائة في 3.4 حوالي تمثل دوالر

 1.4 قدره عجز مع مقارنة   ،2017 عام خالل اإلجمالي

 .2016 عام خالل المائة في 4.4 حوالي تمثل دوالر مليار

 في التراجع يستمر أن يتوقع ،2018 لعام للتوقعات بالنسبة

 دوالر مليار 0.9 نحو ليبلغ الجارية المعامالت ميزان عجز

 .اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 2.4 تمثل

 

 للنفط المصدرة األخرى العربية الدول .ب

يتوقع أن ترتفع الصادرات السلعية لدول المجموعة خالل 

 لتوقعمع تحسن مستويات اإلنتاج من النفط  2017عام 

األوضاع الداخلية في بعض دول المجموعة. إضافة   تحسن

إلى أثر التحسن التدريجي في أسعار النفط العالمية. فمن 

في المائة  21.5المتوقع زيادة الصادرات السلعية بنسبة 

مقابل نحو  2017مليار دوالر خالل عام  90لتبلغ حوالي 

 مليار دوالر خالل العام السابق. 74.1

 2017يتوقع أن تتأثر قيمتها خالل عام بالنسبة للواردات، 

بزيادة مستويات اإلنفاق الحكومي، إضافة  إلى السياسات 

لذلك يتوقع زيادة قيمة الواردات  .الهادفة لترشيد الواردات
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مليار دوالر  97.8في المائة لتبلغ نحو  9السلعية بنسبة 

 .2017خالل عام 

من  نتيجة  للتطورات في كل من الصادرات والواردات،

المتوقع انخفاض العجز في الميزان التجاري خالل عام 

مليار دوالر، مقارنة مع عجز قدره  7.8ليبلغ نحو  2017

مليار دوالر مسجل في دول المجموعة خالل عام  15.6

2016. 

بالنسبة لميزان الخدمات والدخل، من المتوقع أن يزداد 

 ليبلغ حوالي 2017العجز لدى دول المجموعة خالل عام 

مليار دوالر خالل  19.3مليار دوالر مقارنة مع نحو  22

 .2016عام 

في ضوء التطورات سالفة الذكر، يتوقع أن يتراجع العجز 

ليبلغ  2017في ميزان المعامالت الجارية خالل عام 

في المائة من  5.4مليار دوالر تمثل نحو  23.8حوالي 

 الناتج المحلي اإلجمالي لهذه المجموعة من الدول.

، من المتوقع أن 2018وعلى صعيد التوقعات خالل عام 

مليار دوالر  20.4يبلغ العجز في الميزان الجاري نحو 

من الناتج المحلي اإلجمالي في المائة  4.3تمثل حوالي 

 .(3) رقم جدول ،لدول المجموعة

 

 

 

 المجموعة دول مستوى على التوقعات  

 في الجارية المعامالت ميزان أداء لتوقعات عرض يلي فيما

 .المجموعة دول

 التجاري الميزان في العجز يتحسن أن يتوقع ،رالجزائ في

 16.5 نحو ليبلغ المائة في 10.8 بنسبة 2017 عام خالل

 المحلي الناتج من المائة في 9.2 حوالي مثلتُ  دوالر مليار

 مثلي دوالر مليار 18.5 قدره عجز مع مقارنة اإلجمالي،

 عام خالل اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 11 حوالي

 الصادرات قيمة ارتفاعتوقع  إلى ذلك يرجع. 2016

 دوالر مليار 34 حوالي لتبلغ المائة في 13.3 بنحو السلعية

. النفط أسعار في المتوقع للتحسن كنتيجة ،2017 عام خالل

 لتبلغ المائة في 4.1 بنسبة الواردات ارتفاع يتوقع كما

 ونظرا  . 2017 عام خالل دوالر مليار 50.5 حوالي

 فمن اإلستثمار، دخل مدفوعات في المتوقع لإلرتفاع

 بنسبة والدخل الخدمات ميزان في العجز يرتفع أن المتوقع

 عام خالل دوالر مليار 8.3 إلى ليصل المائة في 6.4

2017. 

 من الفائض إرتفاع فيتوقع التحويالت، ميزانب يتعلقفيما 

 3 حوالي ليبلغ المائة في 3.4 بنسبة التحويالت صافي

 التطورات ضوء في. 2017 عام خالل دوالر مليار

 الجاري الميزان في العجز ينكمش أن يتوقع المذكورة،

 تمثل دوالر مليار 21.8 حوالي ليبلغ المائة في 6.8 بنحو

 عام خالل اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 12.2 نحو

 يمثل مليار دوالر 23.4 قدره عجز مع مقارنة   2017

 خالل اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 13.9 حوالي

 .2016 عام

 يستمر أن المتوقع من ،2018 لعام التوقعات صعيد على

 تواصل مع الجارية المعامالت ميزان عجز في التحسن

 العجز يبلغ أن يتوقع حيث العالمية، النفط أسعار تحسن

 في 11.2 حوالي تمثل دوالر مليار 20.6 نحو الجاري

 .اإلجمالي المحلي الناتج من المائة

 بنسبة السلعية الصادرات ارتفاع المتوقع من ،العراق وفي

 مع تماشيا   دوالر مليار 43 نحو إلى لتصل المائة في 14.7

 كما. 2017 عام خالل النفط أسعار في المتوقع التحسن

 بنحو 2017 عام خالل السلعية الواردات قيمة زيادة يتوقع

 مع مقارنة   دوالر مليار 32 نحو إلى لتصل المائة في 12.3

 إلى ذلك يُعزى ،2016 عام خالل دوالر مليار 28.5 نحو

 كمحصلة. الحكومي اإلنفاق مستويات في المتوقعة الزيادة

 خالل يتوقع والواردات، الصادرات من كل   في للتطورات

 بنسبة التجاري الميزان في الفائض يرتفع أن 2017 عام

 6.3 نحو تمثل رالدو مليار 11 نحو ليبلغ المائة في 22.2

 فائض مع قارنة  مُ  في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي

 من المائة في 5.8 حوالي تمثل دوالر مليار 9 حوالي قدره

 .2016 عام خالل اإلجمالي المحلي الناتج

مليار دوالر

تقديرىبيانات فعلية

2015*2016**2017**2018

-2.9-7.8-15.6-18.3الميزان التجارى

90.774.190.0101.4الصادرات

-104.3-97.8-89.7-109.0الواردات

-23.9-22.0-19.3-19.4ميزان الخدمات والدخل

5.94.56.06.5صافى التحويالت

-20.4-23.8-30.4-31.9الميزان الجارى

ناتج المحلي االجمالي تجاري الى ال -0.6-1.8-3.9-4.9نسبة الميزان ال

ناتج المحلي االجمالي -4.3-5.4-7.7-8.6نسبة الميزان الجاري الى ال

* تقديرات صندوق النقد العربى.

** توقعات صندوق النقد العربى.

المصدر:  قاعدة بيانات صندوق النقد العربي ومصادر دولية وإقليمية أخرى.

توقعات

 (3جدول رقم )

 موازين مدفوعات الدول المصدرة األخرى للنفط 
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 ميزان في العجز زيادة 2017 عام خالل يتوقع كما

 مقابل دوالر مليار 7.5 نحو إلى ليصل والدخل الخدمات

 يتوقع حين في. السابق العام خالل دوالر مليار 6 نحو

 0.9 حوالي إلى ليصل التحويالت صافي من الفائض زيادة

 التطورات ضوء في. 2017 عام خالل دوالر مليار

 الجاري الميزان في الفائض يرتفع أن يتوقع المذكورة،

 نحو تمثل دوالر مليار 4.4 نحو ليبلغ 2017 عام خالل

 .اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 2.5

 ،2018 عام خالل الجاري الميزان في للتوقعات بالنسبة

 دوالر مليار 5 حوالي ليبلغ الفائض يرتفع أن المتوقع من

 .اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 2.7 حوالي تمثل

 النفط من اإلنتاج مستويات تحسن لتوقع نظرا   ،اليبي في اأم

 أسعار في المتوقع االرتفاع إلى إضافة   2017 عام خالل

 ملموسة بصورة الصادرات تتحسن أن المتوقع فمن النفط،

 مليار 5.9 حوالي مع مقارنة   دوالر مليار 11.5 نحو لتبلغ

 الواردات قيمة زيادة يتوقع كما. 2016 عام خالل دوالر

 2017 عام خالل دوالر مليار 10.5 حوالي لتبلغ السلعية

. السابق العام خالل مسجلة دوالر مليار 9 حوالي مع مقارنة  

 في العجز تحول يتوقع المذكورة، للتطورات كمحصلة

خالل عام  ملياردوالر 3.1 حوالي البالغ التجاري الميزان

 1.9 حوالي تمثلمليار دوالر  1.0، إلى فائض قدره 2016

 كما. 2017 عام خالل اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في

 في المسجل العجز ينكمش أن 2017 عام خالل يتوقع

 نحو مثلي دوالر مليار 5.6 حوالي ليبلغ الجاري الميزان

 مع مقارنة   اإلجمالي، المحلي الناتج من المائة في 10.9

 من المائة في 23.6 نحو مثلي دوالر مليار 9.3 قدره عجز

 .2016 عام خالل اإلجمالي المحلي الناتج

 استمرار توقع مع ،2018 عام خالل للتوقعات بالنسبة

 أن يتوقع النفطية، واألسعار اإلنتاج مستويات تحسن

 ليبلغ الجارية المعامالت ميزان في العجز تحسن يتواصل

 الناتج من المائة في 6.9 نحو تمثل دوالر مليار 4.2 حوالي

 .اإلجمالي المحلي

 ليصل الجاري الميزان في العجز تحسن يتوقع ،اليمن في

 من المائة في 2.1 حوالي تمثل دوالر مليار 0.8 نحو إلى

 إلى ذلك يرجع. 2017 عام خالل اإلجمالي المحلي الناتج

 أن يتوقع حيث اإلنتاج، مستويات في المتوقع النسبي التحسن

 مليار 1.5 حوالي لتبلغ ملموسة بصورة الصادرات ترتفع

 دوالر مليار 0.7 نحو مع مقارنة   ،2017 عام خالل دوالر

 أيضا   ترتفع أن فيتوقع الواردات، أما. السابق العام خالل

 .2017 عام خالل دوالر مليار 4.8 حوالي إلى لتصل

 ليبلغ الجاري العجز تحسن يتوقع ،2018 لعام بالنسبة

 الناتج من المائة في 1.2 نحو تمثل دوالر مليار 0.5 حوالي

 .اإلجمالي المحلي

 للنفط المستوردة العربية الدول (2

 هذه في الجارية المعامالت ميزان في العجز تراجع يتوقع

 في 13.5 بنسبة 2017 عام خالل الدول من المجموعة

 في 7.3 نحو تمثل دوالر مليار 40.6 نحو إلى ليصل المائة

 قدره عجز مع مقارنة اإلجمالي، المحلي الناتج من المائة

 المحلي الناتج من المائة في 7.6 تمثل دوالر مليار 46.9

 .2016 عام خالل المجموعة تلك لدول اإلجمالي

 المجموعة لتلك السلعية الصادرات ترتفع أن المتوقع فمن

 انتهجتها التي للسياسات نتيجة   2017 عام خالل الدول من

 اإلنتاجية، القطاعات بعض في الصادرات لحفز هابعض

 الخام والمواد بالمعادن الخاصة الصادرات زيادة إلى إضافة  

 كما. عالميا   السلع تلك أسعار في المتوقع النسبي التحسن مع

 سينعكس الدول بعض في الداخلية األوضاع تطورات أن

 أن يتوقع لذلك نتيجة  . هافي اإلنتاج مستويات تحسن على

 2017 عام خالل الدول من المجموعة تلك صادرات ترتفع

 .دوالر مليار 79.5 حوالي لتبلغ

 النفط أسعار بارتفاع تتأثر أن المتوقع فمن الواردات، أما

 المرتبطة الوسيطة السلع من الواردات في والزيادة العالمية

 تحسن أثر إلى إضافة  . الدول بعض في اإلنتاجية بالقطاعات

 من الواردات على الدول بعض في الزراعي القطاع أداء

 التي باإلجراءات الواردات ستتأثر كما. الغذائية السلع

 أن المتوقع فمن لذلك. االنفاق لترشيد الدول بعض اتخذتها

 خالل الدول من المجموعة هذه في السلعية الواردات ترتفع

 مليار 163.1 حوالي لتبلغ المائة في 6.4 بنسبة 2017 عام

 ،2016 عام خالل دوالر مليار 153.4 نحو مقابل دوالر

 .(4) رقم جدول

 

 

 (4جدول رقم )

 موازين مدفوعات الدول العربية المستوردة للنفط
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 يتحول أن يتوقع والدخل، الخدمات ميزان يخص فيما

 مليار 1.3 نحو البالغ 2016 عام خالل المسجل العجز

 عام خالل دوالر مليار 3.6 حوالي قدره فائض إلى دوالر

 قطاع من المتحصالت تحسن لتوقع نتيجة   ذلك جاء. 2017

 إلى الساعية الجهود ضوء على المجموعة دول في السياحة

 ميزان سيتأثر كما. الدول تلك فيتنشيط قطاع السياحة 

 الفائدة أسعار بارتفاع المجموعة دول في والدخل الخدمات

 .العالمية

 

 العجز ارتفاع يتوقع ،2018 عام خالل للتوقعات بالنسبة

 ليصل المائة في 0.4 بنسبة الجارية المعامالت ميزان في

 الناتج من المائة في 6.3 تمثل دوالر مليار 40.7 نحو إلى

 .اإلجمالي المحلي

 
 المجموعة دول مستوى على التوقعات

 

 الجارية المعامالت ميزان أداء لتوقعات عرض يلي فيما

 .المجموعة دول في

 التجاري الميزان في العجز يتراجع أن يتوقع ،مصر في

 التحسن ألثر كنتيجة طفيفة بصورة 2017 عام خالل

 الصادرات من كل   على العالمية النفط أسعار في المتوقع

 التي اإلجراءات أثر إلى إضافة   البترولية، والواردات

 أن المتوقع من. االنفاق ترشيد بهدف السلطات اتخذتها

 المائة في 0.3 بنحو التجاري الميزان في العجز يتراجع

 يمثل 2017 عام خالل دوالر مليار 29.5 حوالي ليبلغ

 ذلك. اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 15.5 نحو

 7.4 بنحو الصادرات من كلالمتوقعة في  لزيادةل كمحصلة

 والواردات دوالر، مليار 21.5 حوالي إلى لتصل المائة في

 خالل دوالر مليار 51 حوالي لتبلغ المائة في 2.8 بنحو

 .2017 عام

 

 يتأثر أن المتوقع من والدخل، الخدمات لميزان بالنسبة

 السياحة، من للمتحصالت المتوقع التدريجي بالتحسن

 رسوم على الدولية التجارة أداء يشهده الذي التباطؤ وأثر

 أسعار إرتفاع أثر إلى إضافة  . السويس بقناة المرور

 كنتيجة. اإلستثمار دخل مدفوعات على العالمية الفائدة

 ميزان في العجز ينخفض أن المتوقع من التطورات، لهذه

 2017 عام خالل ملموسة بصورة والدخل الخدمات

 7 حوالي مع مقارنة   دوالر مليار 2.8 نحو إلى ليصل

 لصافي بالنسبة. 2016 عام خالل مسجلة دوالر مليار

 ليبلغ المائة في 15 بنحو يرتفع أن المتوقع من التحويالت،

 ضوء في. 2017 عام خالل دوالر مليار 19 حوالي

 ميزان في العجز ينكمش أن يتوقع السابقة، التطورات

 نحو إلى ليصل 2017 عام خالل الجارية المعامالت

 المحلي الناتج من المائة في 7 يمثل دوالر مليار 13.3

 عام خالل دوالر مليار 20.1 قدره عجز مقابل اإلجمالي،

 المحلي الناتج من المائة في 7.3 حوالي يمثل 2016

 .اإلجمالي

 

 يبلغ أن المتوقع من ،2018 عام خالل للتوقعات بالنسبة

 يمثل دوالر مليار 12 حوالي الجاري الميزان في العجز

 .اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 4.9 نحو

 

 خالل السلعية الصادرات زيادة توقعمال من ،تونس في

 15.2 نحو إلى لتصل المائة في 14.6 بنسبة 2017 عام

 مسجلة دوالر مليار 13.3 حوالي مع مقارنة دوالر مليار

 الصادرات في لزيادة المتوقعةا رجعت. المقابل العام خالل

 إضافة   اإلنتاجية، القطاعات التحسن المتوقع في اداء إلى

 دول في االقتصادي األداء في المتوقع التحسن مدى إلى

 أما. وإسبانيا ألمانياوإيطاليا و فرنسا خاصة اليورو منطقة

 في المتوقع باالرتفاع تتأثر أن المتوقع فمن الواردات

 الواردات ترتفع أن يتوقع لذلك العالمية، النفط أسعار

 عام خالل دوالر مليار 19.5 نحو إلى لتصل السلعية

 عام خالل دوالر مليار 18.3 نحو مع مقارنة 2017

 الصادرات من كل في للتطورات كمحصلة. 2016

 التجاري الميزان في العجز يتراجع أن يتوقع والواردات،

 من المائة في 10.3 تمثل دوالر مليار 4.3 نحو ليبلغ

 .2017 عام خالل اإلجمالي المحلي الناتج

 

 المنتج لتنويع السلطات قبل من المبذولة الجهود ضوء في

 ميزان في العجز يتراجع أن المتوقع فمن السياحي،

 0.5 نحو ليبلغ المائة في 26.8 بنسبة والدخل الخدمات

 الفائض تحسن يتوقع كما. 2017 عام خالل دوالر مليار

 .دوالر مليار 2 نحو ليبلغ التحويالت صافي من

 

 في العجز ينخفض أن يتوقع السابقة، للتطورات كمحصلة

 2.8 حوالي ليبلغ 2017 عام خالل الجارية المعامالت ميزان

 اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 6.6 تمثل دوالر مليار
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 اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 9.1 نحو مع مقارنة

 .2016 عام خالل

 

 خالل الجارية المعامالت ميزان ألداء التوقعات وبخصوص

 من المائة في 7.8 نحو العجز يمثل أن يتوقع ،2018 عام

 .اإلجمالي المحلي الناتج

 

 الميزان في العجز يتراجع أن المتوقع من ،المغرب في

 تمثل دوالر مليار 3.5 حوالي ليبلغ 2017 عام خالل الجاري

 مع مقارنة اإلجمالي، المحلي الناتج من المائة في 3.2 نحو

 من المائة في 3.7 حوالي تمثل دوالر مليار 3.9 قدره عجز

 أن المتوقع فمن. 2016 عام خالل اإلجمالي المحلي الناتج

 في 11.5 بنسبة 2017 عام خالل السلعية الصادرات ترتفع

 أساسية كنتيجة   دوالر، مليار 25.4 حوالي لتبلغ المائة

 ومشتقاته، الفوسفات من الصادرات في المتوقع لالنتعاش

. السيارات صناعة قطاع من الصادرات قيمة زيادة وتواصل

 التدريجي باالرتفاع تتأثر أن المنتظر فمن الواردات، أما

 في المتوقع والتزايد العالمية، النفط أسعار في المتوقع

 تشهد التي بالقطاعات المرتبطة الوسيطة السلع من الواردات

 44 نحو السلعية الواردات تبلغ أن يتوقع لذلك، نتيجة  . انتعاشا  

 عام خالل المائة في 9.1 قدرها ارتفاع بنسبة دوالر، مليار

 يتراجع أن المتوقع من التطورات، لتلك كمحصلة. 2017

 حوالي ليبلغ 2017 عام خالل التجاري الميزان في العجز

 الناتج منفي المائة  16.7 نحو تمثل مليار دوالر 18.6

 .اإلجمالي المحلي

 

 السياحة قطاع يشهده أن المتوقع التحسناستمرار  ومع

 الفائض يرتفع أن يتوقع االستثمار، دخل مدفوعات وارتفاع

 حوالي ليبلغ 2017 عام خالل والدخل الخدمات ميزان في

 عام خالل دوالر مليار 5 حوالي مع مقارنة دوالر مليار 6.1

 عام خالل التحويالت صافي فائض ارتفاع يتوقع كما. 2016

 دوالر مليار 8.6 نحو مقابل دوالر مليار 9 نحو ليبلغ 2017

 .المقابل العام خالل

 

 العجز يبلغ أن يتوقع ،2018 عام خالل التوقعات صعيد وعلى

 3.6 تمثل دوالر مليار 4.2 حوالي الجاري الحساب ميزان في

 .اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في

 

 8 نحو السلعية الصادرات قيمة تبلغ أن يتوقع ،األردن في

 عام خالل المائة في 7.2 قدرها بنسبة لترتفع دوالر مليار

 في المتوقع باإلرتفاع تتأثر أن فيتوقع الواردات، أما. 2017

 النازحين أعداد ارتفاع أثر إلى إضافة   العالمية، النفط أسعار

. الغذائية السلع من الواردات زيادة على المجاورة الدول من

 5.4 بنحو السلعية الواردات ترتفع أن المتوقع فمن لذلك نتيجة  

 2017 عام خالل دوالر مليار 18.3 نحو إلى لتصل المائة في

 عام خالل مسجلة دوالر مليار 17.4 حوالي مع مقارنة

2016. 

 

 فمن والواردات، الصادرات من كل   في التطورات ضوء في

 في 4 بنسبة التجاري الميزان في العجز يرتفع أن المتوقع

 في 24.7 نحو  تمثل دوالر مليار 10.3 حوالي ليبلغ المائة

 .2017 عام خالل اإلجمالي المحلي الناتج من المائة

 

 الخدمات ميزان من كل   في الفائض يرتفع أن يتوقع كما

 ارـملي 1.7 واليـح ليبلغا ويالتــالتح افيـوص والدخل،

 .2017 عام خالل واليالت على دوالر مليار 5 و دوالر

 

 في العجز يتراجع أن يتوقع السابقة، للتطورات كمحصلة

 مليار 3.7 نحو إلى ليصل 2017 عام خالل الجاري الميزان

 اإلجمالي، المحلي الناتج من المائة في 8.8 حوالي تمثل دوالر

 من المائة في 9.8 نحو تمثل دوالر مليار 3.9 حوالي مقابل

 .2016 عام خالل اإلجمالي المحلي الناتج

 

في  العجز يبلغ أن يتوقع ،2018 عام خالل للتوقعات بالنسبة

 تمثل دوالر مليار 3.4 حوالي ميزان المعامالت الجارية

 .اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 7.7 حوالي

 

 عام خالل التجاري الميزان يتأثر أن المتوقع من ،لبنان في

 إلى إضافة   الجوار، دول من النازحين توافد بتواصل 2017

 لدعم لبنان مصرف انتهجها التي التحفيزية، السياسات أثر

 في العجز يرتفع أن المتوقع فمن. اإلنتاجية القطاعات بعض

 المائة في 4.9 بنسبة 2017 عام خالل التجاري الميزان

 المائة في 28.2 نحو تمثل دوالر مليار 15.1 نحو إلى ليصل

 .اإلجمالي المحلي الناتج من

 

 في والدخل، الخدمات ميزان في الفائض يرتفع أن يتوقع كما

 إضافة   السياحة، قطاع من للمتحصالت المتوقع التحسن ضوء

 يبلغ أن المتوقع من لذا العالمية، الفائدة أسعار ارتفاع أثر إلى

 خالل دوالر مليار 1.5 حوالي والدخل الخدمات ميزان فائض

 العام خالل دوالر مليار 1.2 نحو مع مقارنة ،2017 عام
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 التحويالت صافي من الفائض ارتفاع أيضا   ويتوقع. السابق

 .2017 عام خالل دوالر مليار 2.9 حوالي ليبلغ

 

 ميزان في العجز يرتفع أن يتوقع السابقة، للتطورات كمحصلة

 المائة في 3.1 بنسبة 2017 عام خالل الجارية المعامالت

 من المائة في 20 نحو تمثل دوالر مليار 10.7 نحو إلى ليصل

 .اإلجمالي المحلي الناتج

 

 عام خالل لبنان في الجاري للميزان التوقعات صعيد وعلى

 حوالي الجاري الميزان في العجز يبلغ أن المتوقع من ،2018

 الناتج من المائة في 19.4 نحو تمثل دوالر مليار 10.8

 .اإلجمالي المحلي

 

 الصادرات حصيلة ارتفاع توقع ضوء في فإنه ،السودان في

 أداء تحسن أثر إلى إضافة   األخرى، والمعادن الذهب من

 الزراعية، السلع من الصادرات ارتفاع على الزراعي الموسم

 خالل المائة في 12.4 بنسبة الصادرات ترتفع أن المتوقع فمن

 فمن الواردات أما. دوالر مليار 3.4 حوالي لتبلغ 2017 عام

 ارتفاع نسبة مسجلة دوالر، مليار 8 حوالي تبلغ أن المتوقع

 .2017 عام خالل المائة في 20.9 هاقدر

 

 الميزان في العجز ارتفاع يتوقع السابقة، للتطورات ونتيجة   

 في 4.1 نحو تمثل دوالر مليار 4.6 نحو إلى ليصل التجاري

 مقارنة ،2017 عام خالل اإلجمالي المحلي الناتج من المائة

 اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 3.8 نحو مثل عجز مع

 .2016 عام خالل

 

 ليبلغ والدخل الخدمات ميزان في العجز ارتفاع يتوقع كما

 صافي فائض أما. 2017 عام خالل دوالر مليار 2.2 حوالي

 ليبلغ 2017 عام خالل ارتفاعه المتوقع فمن التحويالت،

 خالل دوالر مليار 0.9 نحو مقابل دوالر مليار 1.1 حوالي

 .السابق العام

 

 ميزان في العجز ارتفاع يتوقع السابقة، التطورات ضوء في

 مليار 5.7 حوالي ليبلغ 2017 عام خالل الجارية المعامالت

 اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 5.1 نحو تمثل دوالر

 المحلي الناتج من المائة في 4.1 نحو مثل عجز مقابل

 .2016 عام خالل اإلجمالي

 

 ميزان في العجز يبلغ أن المتوقع من ،2018 لعام بالنسبة

 في 4.6 نحو تمثل دوالر مليار 6 حوالي الجارية المعامالت

 .اإلجمالي المحلي الناتج من المائة

 

 الجاري الميزان في العجز يرتفع أن يتوقع ،اموريتاني في

 تمثل دوالر مليار 0.6 نحو إلى ليصل المائة في 1.6 بنسبة

 عام خالل اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 12.7 حوالي

 مع السلعية الصادرات قيمة تحسن المتوقع فمن. 2017

 وخاصة الخام المواد أسعار في المتوقع النسبي التحسن

 2017 عام خالل دوالر مليار 1.5 نحو إلى لتصل المعادن،

. 2016 عام خالل مسجلة دوالر مليار 1.3 حوالي مع مقارنة

 اإلنتاج تحسن بمدى تتأثر أن المتوقع فمن الواردات، أما

 أن المتوقع فمن لذلك باألمطار، الري على القائم الزراعي

 مسجلة دوالر، مليار 1.8 حوالي السلعية الواردات قيمة تبلغ

 . 2017 عام لخال المائة في 6.1 قدرها ارتفاع نسبة

 

 في العجز يتراجع أن يتوقع السابقة للتطورات كمحصلة

 مليار 0.3 حوالي ليبلغ المائة في 4.7 بنسبة التجاري الميزان

 اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 6.3 نحو تمثل دوالر

 .2017 عام خالل

 

 ميزان في العجز يرتفع أن يتوقع ،2018 لعام بالنسبة

 0.63 نحو إلى ليصل المائة في 3.3 بنسبة الجارية المعامالت

 المحلي الناتج من المائة في 13.1 حوالي تمثل دوالر مليار

 .اإلجمالي
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 العربية الدول في االقتصادي النمو اتجاهات

(2014-2018) 

 

  معدل النمو باألسعار الثابتة

 

  
2014 2015 2016* 2017** 2018** 

 1.5 0.7 1.4 4.1 3.6 السعودية 

 3.0 2.4 2.6 3.8 3.1 االمارات

قطـــــــر
 

 4.0 3.6 2.2 3.4 2.8 

 2.5 2.0 2.3 0.9- 0.5 الكــويت

 2.5 2.2 1.8 4.1 2.9 ُعمـــــان

 1.9 1.9 2.1 2.9 4.5 البحــرين

 2.2 1.7 1.9 3.4 3.2 دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 3.0 2.5 3.5 3.7 3.8 الجـــزائر

 2.5 1.8 4.9 2.4- 2.1- العـــراق

 15.0 3.0 18.0- 28.0- 0.2- اليـــــمن

 3.0- 9.0- 6.0- 6.4- 47.7- ليبيـــــــا

 3.0 1.1 1.6 1.8 - 11.4- الدول النفطية الرئيسية بخالف دول مجلس التعاون

الدول العربية المصدرة الرئيسية للنفط
(1)

 2.8 3.0 2.3 1.8 2.3 

 4.5 4.0 4.4 4.2 2.2 مصـــــر

 3.8 4.3 1.0 4.5 2.6 المغـرب

 5.0 5.3 4.9 3.5 3.3 السـودان

 3.0 2.5 1.5 2.3 2.3 تونــــس

 2.5 2.0 2.0 1.0 2.0 لبنـــــان

 3.3 3.0 2.4 2.5 3.1 األردن

 3.2 3.4 4.1 3.4 .. فلسطــين

 3.0 4.0 3.1 1.3 5.6 موريتانيا

 2.6 2.6 6.0 6.5 6.5 جيبــوتي

 .. .. .. 2.7 .. الصومال

 2.0 3.5 3.0 1.2 2.1 القمــــــر

 4.1 3.9 3.3 3.6 2.5 الدول العربية المستوردة للنفط

إجمالي الدول العربية
 (1)

 2.7 3.1 2.1 2.3 2.7 

  .ودولية واقليمية وطنية ومصادر العربي االقتصادي التقرير بيانات قاعدة العربي، النقد صندوق: المصدر

 .نظرا  لتقلبات معدل النمو في اآلونة األخيرة وسورية لعدم توفر البيانات ( غير متضمنة ليبيا واليمن1)

 *تقديرات   **توقعات صندوق النقد العربي.

 

ا   ةاإلحصائيحق المال :ثالثا
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 اتجاهات تطور األسعار المحلية في الدول العربية

(2014 – 2018)  

      
 معدل التضخم )%(  

  2014 2015 *2016 **2017 **2018 

 4.1 3.0 3.4 2.2 2.7 السعودية 

 3.2 2.8 1.7 4.1 2.4 االمارات

 3.4 3.1 3.0 1.8 3.4 قطـــــــر 

 3.9 3.5 3.1 3.3 2.9 الكــويت

 1.7 1.4 1.1 0.1 1.0 ُعمـــــان

 2.3 2.1 2.7 1.9 3.0 البحــرين

 3.7 2.9 2.9 2.4 2.6 العربيةدول مجلس التعاون لدول الخليج 

 7.9 7.5 6.4 4.8 2.9 الجـــزائر

 3.1 2.5 0.4 2.3 2.2 العـــراق

 20.0 18.0 16.0 9.0 8.1 اليـــــمن

 16.0 12.0 25.9 9.8 3.1 ليبيـــــــا 

 9.2 7.8 9.8 5.5 3.2 الدول النفطية الرئيسية بخالف دول مجلس التعاون

 7.9 6.9 6.6 4.4 3.5 الرئيسية للنفطالدول العربية المصدرة 

 15.0 18.0 13.8 11.1 10.1 مصـــــر

 1.8 1.7 1.6 1.6 0.4 المغـرب

 20.0 19.0 17.8 16.9 36.9 السـودان

 3.9 4.1 3.7 3.5 4.9 تونــــس

 2.4 1.8 0.8- 3.7- 1.9 لبنـــــان

 2.9 2.4 0.8- 0.9- 2.9 األردن

 1.5 1.2 0.2- 1.4 1.7 فلسطــين

 4.5 3.4 1.5 0.5 3.8 موريتانيا

 5.3 5.1 4.3 3.1 2.9 جيبــوتي

 11.7 12.8 10.4 8.9 12.6 الدول العربية المستوردة للنفط

إجمالي الدول العربية 
(1)

 8.1 6.6 8.4 9.8 9.6 

.ودولية واقليمية وطنية ومصادر العربي االقتصادي التقرير بيانات قاعدة العربي، النقد صندوق: المصدر  

 .العربي النقد صندوق توقعات**   تقديرات*
      باستثناء سورية لعدم توافر بيانات. (1)
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 العربية الدول في المحلية معدل نمو السيولة تطور اتجاهات

(2013 – 2016) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قليمية ودولية.إصندوق النقد العربي، قاعدة بيانات التقرير االقتصادي العربي ومصادر وطنية و المصدر:

 .M3بيان السعودية يمثل المعروض النقدي بمفهومه الواسع  *

 .2016** بيان المغرب حتى الربع الثالث من عام 

  

 
2013 2014 2015 2016 

    
 

 4.7 5.1 11.14 13.25 مجموع الدول العربية

    
 

 2.8 8.09 6.90 9.69 األ  ر  د  ن

 3.3 5.45 8.00 22.54 اإلمـــــارات

 2.4 2.95 6.50 8.20 البحريــــــن

 8.0 5.40 8.20 7.10 تونـــــــــس

 ... 0.13 14.80 8.41 الجزائـــــــر

 ... ... ... 3.65 جيبوتـــــــي

 0.70 2.59 11.92 10.86 *الســــعودية

 26.0 20.46 19.60 13.27 الســـــودان

 ... ... ... ... ســـــــورية

 ... ... ... ... الصومــــال

8.90- 3.50 16.20 العــــــــراق  6.6 

 1.8 10.02 15.30 9.40 ع مــــــــــان

4.6- 3.44 10.60 19.59 قطــــــــــــر  

 3.2 1.73 3.40 9.97 الكويـــــــت

 4.8 7.11 6.76 5.64 لبنـــــــــــان

 22.5 13.35 0.50 8.30 ليبيــــــــــــا

 18.5 18.61 15.60 18.89 مصــــــــــر

 5.5 6.87 5.50 5.60 **المغـــــــرب

 7.1 0.37 8.60 13.60 موريتانــيــا

 ... 4.27 14.10 12.51 اليمــــــــــن
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 رصيد الموازنة العامة للدولة

(2014 – 2018)  

      
 ناتج المحلي اإلجمالي )%(إلى الرصيد الموازنة   

  2014 2015 2016* 2017** 2018** 

 7.30- 7.66- 12.42- 15.11- 2.16- السعودية 

 1.27 1.82 0.30- 6.55- 5.37- االمارات

قطـــــــر
 

 17.56 -0.58 -8.14 -4.55 -1.50 

 18.30- 20.92- 28.89- 18.31- 13.58 (1)ت الكــوي

 7.68- 11.86- 14.38- 17.1- 3.40- ُعمـــــان

 8.40- 10.00- 14.00- 12.86- 3.62- البحــرين

 4.95- 5.77- 9.82- 11.52- 1.78 دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 3.73- 6.30- 18.19- 21.06- 6.54- الجـــزائر

 5.01- 10.57- 13.12- 0.74- 8.41 العـــراق

 7.70- 9.20- 12.60- 10.24- 3.13- اليـــــمن

 14.90- 18.24- 39.95- 55.06- 39.76- ليبيـــــــا 

 6.03- 9.62- 17.91- 15.16- 2.72- الدول النفطية الرئيسية بخالف دول مجلس التعاون

 5.19- 6.65- 11.63- 12.35- 0.69 الدول العربية المصدرة الرئيسية للنفط

 8.40- 9.24- 10.99- 13.43- 12.76- (2) مصـــــر

 3.40- 3.70- 4.20- 4.20- 4.90- المغـرب

 1.13- 0.89- 0.10 1.42- 1.08- السـودان

 4.70- 5.26- 5.53- 4.44- 4.59- تونــــس

 8.70- 9.50- 8.64- 8.60- 6.16- لبنـــــان

 0.28- 2.80- 3.92- 3.48- 2.30- األردن

 2.70- 2.90- 3.50- 5.60- 6.40- فلسطــين

 0.10- 0.40- 0.10- 3.40- 3.31- موريتانيا

 5.00- 6.00- 10.40- 12.50- ... جيبــوتي

 3.60- 3.60- 5.00- 1.00- ... الصومال

 3.00- 3.20- 3.50- 3.10- ... مــــــرالقُ 

 4.89- 5.18- 6.53- 8.61- 7.65- الدول العربية المستوردة للنفط

إجمالي الدول العربية
 (3)

 -1.17 -11.36 -10.31 -6.32 -5.12 

   .ودولية رسمية ومصادر العربي، النقد صندوق:  المصدر

 .تقديرات)*( 
     .توقعات)**( 

 .مارس /السنة المالية التي تنتهي في آذار( 1)

 يونيو. /السنة المالية التي تنتهي في حزيران (2)

     .لعدم توفر البيانات ( ال يتضمن سورية3)
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 نسبة أرصدة الموازين الجارية للدول العربية إلى الناتج المحلي اإلجمالي 

(2015 – 2018) 

 

    
2015 2016 *2017 **2018 

  

   1.0- 2.5- 4.5- 4.3- مجموع الدول العربيـة   

          

   7.7- 8.8- 9.8- 9.2- األ ر  د  ن          

   5.9 5.5 3.1 4.6 اإلمــــارات          

   2.4- 3.4- 4.4- 0.2- البحريـــــن          

   7.8- 6.6- 9.1- 9.1- تونــــــــس          

   11.2- 12.2- 13.9- 12.5- الجزا ئــــر          

   16.8- 18.6- 15.6- 13.5- جـيـبــوتـــي          

   0.7 2.2- 3.9- 8.7- الســـعودية          

   4.6- 5.1- 4.1- 6.5- الســـــودان          

   2.7 2.5 2.4 2.6 العـــــــراق          

   2.8- 7.9- 13.7- 15.4- ع مـــــــــان          

   2.0- 3.5- 5.5- 8.4 قطـــــــــــر          

   6.7 5.2 0.6 5.2 الكويــــــت          

   19.4- 20.0- 19.9- 17.3- لبنــــــــــان          

   6.9- 10.9- 23.6- 47.5- ليبيـــــــــــا          

   4.9- 7.0- 7.3- 5.2- مصـــــــــر          

   3.6- 3.2- 3.7- 3.3- المغــــــرب          

   13.1- 12.7- 12.7- 21.8- موريتانــيــا          

   1.2- 2.1- 4.6- 12.6- اليمــــــــــن          

.أخرى المصدر: قاعدة بيانات صندوق النقد العربي ومصادر دولية وإقليمية    

           * تقديرات صندوق النقد العربى.  

           ** توقعات صندوق النقد العربى.  

 باستثناء سورية والقُمر والصومال لعدم توفر البيانات.
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2018و 2017 لعام العربية للدول الكلي االقتصادي األداء توقعات  

العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول مدفوعات موازين  
 

 

 

  

 

 
 

 

ميزان المدفوعات - االمارات

مليون دوالر

تقديرىفعلي

2015*2016**2017**2018

76569.168318.680000.084000.0الميزان التجارى

300476.5298624.9312000.0327000.0الصادرات

-243000.0-232000.0-230306.3-223907.4الواردات

-19500.0-18500.0-17263.4-19659.6ميزان الخدمات والدخل

-39000.0-39000.0-39509.9-39646.0صافى التحويالت

17263.411545.322500.025500.0الميزان الجارى

20.418.219.619.3نسبة الميزان التجاري الى الناتج المحلي االجمالي

4.63.15.55.9نسبة الميزان الجاري الى الناتج المحلي االجمالي

توقعات

ميزان المدفوعات - قطر

مليون دوالر

تقديرىفعلي

2015*2016**2017**2018

48798.125320.031000.036000.0الميزان التجارى

77294.257254.065000.071000.0الصادرات

-35000.0-34000.0-31934.0-28496.2الواردات

-22000.0-20000.0-17475.0-19343.7ميزان الخدمات والدخل

-17700.0-17000.0-16169.0-15703.6صافى التحويالت

-3700.0-6000.0-13750.88324.0الميزان الجارى

29.616.618.219.0نسبة الميزان التجاري الى الناتج المحلي االجمالي

-2.0-3.5-8.45.5نسبة الميزان الجاري الى الناتج المحلي االجمالي

توقعات

 .العربيتقديرات صندوق النقد *

 .العربيتوقعات صندوق النقد **   

 .قاعدة بيانات صندوق النقد العربي ومصادر دولية وإقليمية أخرى المصدر:   

 

ميزان المدفوعات - البحرين

مليون دوالر

تقديرىفعلي

2015*2016**2017**2018

830.94500.05000.05500.0الميزان التجارى

16540.413500.015200.016500.0الصادرات

-11000.0-10200.0-9000.0-15709.6الواردات

-3500.0-3300.0-1457.23100.0ميزان الخدمات والدخل

-2850.0-2850.0-2800.0-2367.3صافى التحويالت

-850.0-1150.0-1400.0-79.3الميزان الجارى

2.614.114.715.4نسبة الميزان التجاري الى الناتج المحلي االجمالي

-2.4-3.4-4.4-0.2نسبة الميزان الجاري الى الناتج المحلي االجمالي

توقعات

ميزان المدفوعات - الكويت

مليون دوالر

تقديرىفعلي

2015*2016**2017**2018

27973.017200.027000.030000.0الميزان التجارى

55299.145000.056500.061000.0الصادرات

-31000.0-29500.0-27800.0-27326.1الواردات

-1950.0-1550.0-500.0-5489.2ميزان الخدمات والدخل

-19000.0-19000.0-16000.0-16515.0صافى التحويالت

5968.8700.06450.09050.0الميزان الجارى

24.515.621.622.3نسبة الميزان التجاري الى الناتج المحلي االجمالي

5.20.65.26.7نسبة الميزان الجاري الى الناتج المحلي االجمالي

توقعات

ميزان المدفوعات - السعودية

مليون دوالر

تقديرىفعلي

2015*2016**2017**2018

44266.058384.068000.090000.0الميزان التجارى

203537.0182332.0205000.0235000.0الصادرات

-145000.0-137000.0-123948.0-159271.0الواردات

-44000.0-42000.0-39956.0-56282.0ميزان الخدمات والدخل

-40500.0-41000.0-43342.0-44707.0صافى التحويالت

5500.0-15000.0-24914.0-56723.0الميزان الجارى

6.89.19.912.2نسبة الميزان التجاري الى الناتج المحلي االجمالي

0.7-2.2-3.9-8.7نسبة الميزان الجاري الى الناتج المحلي االجمالي

توقعات

ميزان المدفوعات - عُمان

مليون دوالر

تقديرىفعلي

2015*2016**2017**2018

9116.07000.011100.015000.0الميزان التجارى

35672.032500.037300.043000.0الصادرات

-28000.0-26200.0-25500.0-26556.0الواردات

-7000.0-6500.0-6000.0-8931.0ميزان الخدمات والدخل

-10000.0-9800.0-9200.0-10988.0صافى التحويالت

-2000.0-5200.0-8200.0-10803.0الميزان الجارى

13.011.716.921.4نسبة الميزان التجاري الى الناتج المحلي االجمالي

-2.8-7.9-13.7-15.4نسبة الميزان الجاري الى الناتج المحلي االجمالي

توقعات
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2018و 2017لعام العربية للدول الكلي االقتصادي األداء توقعات  

 للنفط الم صدرة األخرى العربية الدول مدفوعات موازين
  

 

 
  

 .العربيتقديرات صندوق النقد *

 .العربيتوقعات صندوق النقد **   

 .قاعدة بيانات صندوق النقد العربي ومصادر دولية وإقليمية أخرى المصدر:   

 

ميزان المدفوعات - اليمن

مليون دوالر

تقديرىفعلي

2015*2016**2017**2018

-2900.0-3300.0-3000.0-4983.9الميزان التجارى

1438.9700.01500.02900.0الصادرات

-5800.0-4800.0-3700.0-6422.8الواردات

-1100.0-700.0-350.0-1391.5ميزان الخدمات والدخل

3349.41900.03200.03500.0صافى التحويالت

-500.0-800.0-1450.0-3026.0الميزان الجارى

-6.9-8.8-9.6-20.7نسبة الميزان التجاري الى الناتج المحلي االجمالي

-1.2-2.1-4.6-12.6نسبة الميزان الجاري الى الناتج المحلي االجمالي

توقعات

ميزان المدفوعات - الجزائر

مليون دوالر

تقديرىفعلي

2015*2016**2017**2018

-15000.0-16500.0-18500.0-18000.0الميزان التجارى

35000.030000.034000.036500.0الصادرات

-51500.0-50500.0-48500.0-53000.0الواردات

-8800.0-8300.0-7800.0-7500.0ميزان الخدمات والدخل

2800.02900.03000.03200.0صافى التحويالت

-20600.0-21800.0-23400.0-22700.0الميزان الجارى

-8.1-9.2-11.0-9.9نسبة الميزان التجاري الى الناتج المحلي االجمالي

-11.2-12.2-13.9-12.5نسبة الميزان الجاري الى الناتج المحلي االجمالي

توقعات

ميزان المدفوعات - ليبيا

مليون دوالر

تقديرىفعلي

2015*2016**2017**2018

1000.02500.0-3100.0-5567.0الميزان التجارى

10862.05900.011500.014000.0الصادرات

-11500.0-10500.0-9000.0-16429.0الواردات

-5500.0-5500.0-5100.0-3399.0ميزان الخدمات والدخل

-1200.0-1100.0-1100.0-840.0صافى التحويالت

-4200.0-5600.0-9300.0-9806.0الميزان الجارى

1.94.1-7.9-27.0نسبة الميزان التجاري الى الناتج المحلي االجمالي

-6.9-10.9-23.6-47.5نسبة الميزان الجاري الى الناتج المحلي االجمالي

توقعات

ميزان المدفوعات - العراق

مليون دوالر

تقديرىفعلي

2015*2016**2017**2018

10253.39000.011000.012500.0الميزان التجارى

43441.537500.043000.048000.0الصادرات

-35500.0-32000.0-28500.0-33188.2الواردات

-8500.0-7500.0-6000.0-7123.2ميزان الخدمات والدخل

542.2800.0900.0950.0صافى التحويالت

3672.33800.04400.04950.0الميزان الجارى

7.15.86.36.8نسبة الميزان التجاري الى الناتج المحلي االجمالي

2.62.42.52.7نسبة الميزان الجاري الى الناتج المحلي االجمالي

توقعات
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2018و 2017لعام العربية للدول الكلي االقتصادي األداء توقعات  

 للنفط الم ستوردة العربية الدول مدفوعات موازين

 
  

  

  

 

 

 

يا تان ميزان المدفوعات - موري

مليون دوالر

تقديرىفعلي

2015*2016**2017**2018

-300.0-300.0-314.9-559.4الميزان التجارى

1388.61334.01450.01550.0الصادرات

-1850.0-1750.0-1648.9-1948.0الواردات

-525.0-500.0-467.0-574.7ميزان الخدمات والدخل

178.4181.5190.0195.0صافى التحويالت

-630.0-610.0-600.4-955.7الميزان الجارى

-6.2-6.3-6.7-12.8نسبة الميزان التجاري الى الناتج المحلي االجمالي

-13.1-12.7-12.7-21.8نسبة الميزان الجاري الى الناتج المحلي االجمالي

توقعات

ميزان المدفوعات - مصر

مليون دوالر

تقديرىفعلي

2015*2016**2017**2018

-29000.0-29500.0-29597.0-31353.6الميزان التجارى

19030.920020.921500.023000.0الصادرات

-52000.0-51000.0-49617.9-50384.5الواردات

-2500.0-2800.0-7024.6-4018.7ميزان الخدمات والدخل

18161.116518.419000.019500.0صافى التحويالت

-12000.0-13300.0-20103.2-17211.2الميزان الجارى

-11.8-15.5-10.7-9.4نسبة الميزان التجاري الى الناتج المحلي االجمالي

-4.9-7.0-7.3-5.2نسبة الميزان الجاري الى الناتج المحلي االجمالي

توقعات

ميزان المدفوعات - السودان

مليون دوالر

تقديرىفعلي

2015*2016**2017**2018

-4900.0-4600.0-3595.7-4865.9الميزان التجارى

3228.13023.63400.03600.0الصادرات

-8500.0-8000.0-6619.3-8094.0الواردات

-2500.0-2200.0-1159.7-1894.4ميزان الخدمات والدخل

913.2862.91100.01400.0صافى التحويالت

-6000.0-5700.0-3892.5-5847.1الميزان الجارى

-3.8-4.1-3.8-5.4نسبة الميزان التجاري الى الناتج المحلي االجمالي

-4.6-5.1-4.1-6.5نسبة الميزان الجاري الى الناتج المحلي االجمالي

توقعات

 .العربيتقديرات صندوق النقد *

 .العربيتوقعات صندوق النقد **   

 .دولية وإقليمية أخرىقاعدة بيانات صندوق النقد العربي ومصادر  المصدر:   

 

ميزان المدفوعات - جيبوتى

مليون دوالر

تقديرىفعلي

2015*2016**2017**2018

-830.0-830.0-710.0-615.0الميزان التجارى

135.0140.0150.0150.0الصادرات

-980.0-980.0-850.0-750.0الواردات

350.0380.0400.0400.0ميزان الخدمات والدخل

30.035.040.040.0صافى التحويالت

-390.0-390.0-295.0-235.0الميزان الجارى

-35.7-39.6-37.5-35.4نسبة الميزان التجاري الى الناتج المحلي االجمالي

-16.8-18.6-15.6-13.5نسبة الميزان الجاري الى الناتج المحلي االجمالي

توقعات

ميزان المدفوعات - المغرب

مليون دوالر

تقديرىفعلي

2015*2016**2017**2018

-19800.0-18600.0-17552.9-15790.6الميزان التجارى

22330.422776.525400.025700.0الصادرات

-45500.0-44000.0-40329.4-38121.0الواردات

4875.05024.96100.06400.0ميزان الخدمات والدخل

7652.38595.29000.09200.0صافى التحويالت

-4200.0-3500.0-3932.8-3263.3الميزان الجارى

-16.9-16.7-16.7-15.9نسبة الميزان التجاري الى الناتج المحلي االجمالي

-3.6-3.2-3.7-3.3نسبة الميزان الجاري الى الناتج المحلي االجمالي

توقعات

ميزان المدفوعات - تونس

مليون دوالر

تقديرىفعلي

2015*2016**2017**2018

-5200.0-4300.0-5045.3-5028.1الميزان التجارى

14068.813261.115200.015500.0الصادرات

-20700.0-19500.0-18306.4-19096.9الواردات

-400.0-450.0-615.0-757.5ميزان الخدمات والدخل

1937.11797.22000.02300.0صافى التحويالت

-3300.0-2750.0-3863.0-3848.5الميزان الجارى

-12.4-10.3-11.9-12.0نسبة الميزان التجاري الى الناتج المحلي االجمالي

-7.8-6.6-9.1-9.1نسبة الميزان الجاري الى الناتج المحلي االجمالي

توقعات

ميزان المدفوعات - االردن

مليون دوالر

تقديرىفعلي

2015*2016**2017**2018

-10400.0-10300.0-9904.0-10347.1الميزان التجارى

7844.07460.08000.08600.0الصادرات

-19000.0-18300.0-17364.0-18191.1الواردات

1252.81400.01650.01800.0ميزان الخدمات والدخل

5626.74626.05000.05200.0صافى التحويالت

-3400.0-3650.0-3878.0-3467.6الميزان الجارى

-23.5-24.7-25.1-27.5نسبة الميزان التجاري الى الناتج المحلي االجمالي

-7.7-8.8-9.8-9.2نسبة الميزان الجاري الى الناتج المحلي االجمالي

توقعات

ميزان المدفوعات - لبنان

مليون دوالر

تقديرىفعلي

2015*2016**2017**2018

-15706.0-15064.0-14365.0-13096.0الميزان التجارى

3987.04119.04361.04610.0الصادرات

-20316.0-19425.0-18484.0-17083.0الواردات

1651.01238.01481.01854.0ميزان الخدمات والدخل

3385.02791.02926.03060.0صافى التحويالت

-10792.0-10657.0-10336.0-8060.0الميزان الجارى

-28.2-28.2-27.7-28.2نسبة الميزان التجاري الى الناتج المحلي االجمالي

-19.4-20.0-19.9-17.3نسبة الميزان الجاري الى الناتج المحلي االجمالي

توقعات


